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PREFACE 

The Hellenic Educational Society (est. 1981), the Greek Educators’ scholarly 
pedagogic association, in cooperation with the National and Kapodistrian 
University of Athens and the TEI of Piraeus, performs these three days its 15th 
International Congress. Regular practice of our Association, by performing this 
International Conference every two years, is to give the scientific step to 
recognized, but also to young scientists-researchers to present their papers and 
researches and oppose them to dialogue and constructive criticism.  

Already in the 2nd decade of the 21st century, we are witnessing a 
technological revolution that rapidly brings about radical changes in our lives. Our 
world is changing fast and our society is being transformed trough the revolution of 
technology. Besides, technology is a social phenomenon, a product of human social 
activity and an outcome of man’s social pursuits through the centuries. Modern 
man while trying to adapt to the new globalized, neo-liberal, socio-economic 
organization model, finds himself unable to precisely determine what changes will 
follow in his work life and more generally speaking in his everyday life (ICΤ: 
Information & Communication Technology) is transforming not only the processes 
and procedures of knowledge acquisition methods, but access to information as 
well. Moreover, ICT is changing the methodology procedures of scientific 
research, communication and learning1. 

The development of new technologies promotes working conditions in a 
business model, boosts both the quality and the quantity of the end product, 
resulting in a positive impact on the economy of a country, by reducing production 
costs while increasing the speed of the production process itself. Modern 
economies have come to increasingly rely on programming and automation of the 
huge though dispensable volume of knowledge and information. Technology is 
nowadays the main instigator of productivity and financial growth. Breaktrough 
activities based on new technologies create new or even better products and 
services, thus altering the structure of the economy2. 

However, inequalities in accessing digital information pose the risk of 
exclusion of whole social groups from the benefits of technology. Such inequalities 
turn knowledge into a privileged commodity while inability to use the new 
technologies increases technological illiteracy. Besides, the economic prosperity of 
a country will be influenced in the future by the extent of its citizens technological 

                                                           
1 Αναστασιάδης, Π. (2000). Στον @ιώνα της Πληροφορίας-Προσεγγίζοντας τη νέα ψηφιακή 

εποχή. Αθήνα: «Νέα Σύνορα», Eκδοτικός Οίκος Λιβάνη. 
2 Ράπτης Α. & Ράπτη Α. (2004). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας, Ολική 

προσέγγιση, τόµος Α΄. Αθήνα. 
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literacy, who through lifelong updating their skills, will be employable in the ever-
changing needs of the labor market3. 

Apart from the production and distribution of goods and/or services, scientists 
as well as researchers produce new concoctions and inventions, promote the 
efficiency of older methods, while exchanging new ideas and experiences. All this 
is feasible through technological development, in other words the practice of 
scientific knowledge. At first glance, science and technology don’t seem to be 
identical, due to the fact that science on the one hand is committed to deeper and 
deeper acquisition of knowledge, whereas on the other hand technology seeks to 
use scientific knowledge as a means of servicing current and practical human 
needs. However, has the technology that significantly improved living 
conditions,helped or prevented man from becoming more HUMAN? At the same 
time, science and technology are not autonomous human activities, but directly 
related to the needs of a given society, taking into account the objectives this 
society pursues and the values that it holds. Therefore, society, science and 
technology interact to such an extent that society, based on its current values, 
directs scientific research and application of scientific knowledge. 

The rapid development of ICT which characterizes our era, combined with the 
spread of computer and network technologies in almost all fields of human activity 
has also affected education. Pupils nowadays become familiar with modern 
technological developments at an early age. Developments which quickly spread 
and are established as cultural and cognitive tools for wider use. The basic tool for 
managing recorded knowledge is no longer the “text”, but the “hypertext” and 
access to information can no longer be controlled by the teacher4. 

Fast and direct online communication (via Skype f.i.), digital chat rooms and 
a multitude of other tools that offer multimodal communication (i.e.auditory, 
visual, tactile) offer new possibilities for interactive communication. With the 
expansion of the Internet and networking of classrooms, the student is presented 
with a huge volume of information. Virtual visits to museums, libraries, or other 
sources of information can contribute to his/her cognitive development5. ICT 
facilitate the learning process saving time for more solid listing and faster acess to 
digital material through interactive communication environments. Finally, the role 

                                                           
3 Πασχαλίδου Γ. (2011) Ψηφιακό χάσµα και ανισότητες στη χρήση νέων τεχνολογιών, 

Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 
4 Dillion, A. & Vaughan, M. (1997). “ ‘It’s the journey and the destination’: Shape and the 

emergent property of genre in evaluating digital documents”. New Review of Multimedia and 
Hypermedia, vol. 3, pp. 91-106. 

5 Βοσνιάδου, Σ. (2001). Πώς µαθαίνουν οι µαθητές. Αθήνα: ∆ιεθνής Ακαδηµία της 
Εκπαίδευσης , ∆ιεθνές Γραφείο Εκπαίδευσης της UNESCO, Εκδόσεις Gutenberg. 
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of teachers changes, since the possibility of student research in participatory or 
individual learning conditions emerges6. 

No technology however is good or bad by nature. In other words technology 
is amoralistic. How, to what ends and by what society it is used is what is going to 
give it its moral or immoral status. If students (users) are trapped and isolated in a 
virtual reality and resign from real life, accountability must be sought in the 
humanitarian disorientation of education and organisation of their post-industrial 
school and everyday life. Will man be able to maintain his human identity, his 
humanity through the “smart” achievements of modern technology? 

Today, more than ever the dire need to reform new technologies into a more 
humanitarian context presents itself, where man will have control over all new data 
and developments in progress and not the opposite. Surely, we do not live in a 
fantasy world, we do not deny what is offered by the development of science and 
technology, as long as they do not alter the human personality and potential for 
growth. 
 

 Konstantinos D. Malafantis 

 Professor of Education 
 President of the Hellenic Educational Society 
 Faculty of Primary Education 
 School of Education 
 National and Kapodistrian University of Athens 
 

 

 

 

 

                                                           
6 Dagdilelis, V., (2006). Critical e-Literacy and Online communities: some considerations. 

Loughborough, East Midlands: 5th International Conference on e-Literacy: Digital literacies and 
learning in the information society, Loughborough University. 
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Στοχασµός Εκπαιδευόµενων Εκπαιδευτικών και Νέα Μέσα 

A. Κώστας Απόστολος1, Β. Σοφός Αλιβίζος2 

1 Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ, Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος, apkostas@aegean.gr   
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Αν. Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο 

Αιγαίου, Ρόδος, lsofos@aegean.gr   

1. Εισαγωγή 

Η έννοια της στοχαστικής σκέψης υπήρξε για πρώτη φορά αντικείµενο 
συστηµατικής έρευνας στις αρχές του 20ου αιώνα, από τον αµερικανό φιλόσοφο 
και παιδαγωγό John Dewey (1859-1952). Τόσο ιστορικά όσο και εννοιολογικά ο 
Dewey παρέχει τη βάση για την κατανόηση του στοχασµού στο εκπαιδευτικό έργο, 
διερευνώντας τη στοχαστική διαδικασία και τη σχέση της µε την εκπαιδευτική 
πράξη, όντας επηρεασµένος από τον Πραγµατισµό [1]. Μέσα από το βιβλίο του µε 
τίτλο «How We Think» [2] προσέγγισε την έννοια του στοχασµού µε συστηµατικό 
επιστηµονικό τρόπο και επιπλέον έθεσε τα τρία βασικά δοµικά χαρακτηριστικά 
που πρέπει να διαθέτει ένας εκπαιδευτικός ώστε να αναπτύξει στοχαστική σκέψη, 
δηλαδή:  

• Nα έχει «ανοικτό» τρόπο σκέψης (open-mindedness), µέσα από τη παραδοχή 
και αναγνώριση της εγκυρότητας των απόψεων των άλλων.  

• Nα χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα (responsibility), µέσα από τη θεώρηση 
των ηθικών και δεοντολογικών συνεπειών µιας επιλογής του. 

• Nα δίνεται σε αυτό που κάνει (wholeheartedness), δηλαδή να ανταποκρίνεται 
ολόθυµα στις ευθύνες που απορρέουν µέσα από τους ρόλους που έχει 
αποδεχτεί στα πλαίσια του επαγγέλµατος του.     

Λίγες δεκαετίες αργότερα, η προσέγγιση του Dewey αποτέλεσε σηµείο 
αναφοράς στον επαναπροσδιορισµό των προγραµµάτων προετοιµασίας 
εκπαιδευτικών σε σχέση µε την έως τότε παραδοσιακή προσέγγιση, δηλαδή το 
νεωτερικό µοντέλο [3]. Σε αντίθεση µε το πλαίσιο της νεωτερικότητας, στο 
πλαίσιο της µετανεωτερικότητας το ενδιαφέρον στρέφεται σε µια προσπάθεια 
ανάλυσης των διλληµάτων και των ασαφών και συγκεχυµένων καταστάσεων του 
χώρου της εκπαίδευσης, καθώς επίσης και στις αξίες, δεοντολογία και ήθος που 
πρέπει να διέπει το επάγγελµα του εκπαιδευτικού [3]. Έτσι, από την δεκαετία του 
1980, οι έννοιες του στοχασµού και της στοχαστικής διδασκαλίας απέκτησαν 
ερευνητική δυναµική στο τοµέα της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σχετιζόµενες µε 
την ανάγκη επαναπροσδιορισµού του επαγγελµατικού ρόλου του εκπαιδευτικού. Η 
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ιδέα πως οι εκπαιδευτικοί µπορούν να θέτουν ως υποκείµενο κριτικής ανάλυσης την 
ίδια τους τη συµπεριφορά έχοντας πλήρη ευθύνη των πράξεων τους, συνέπεσε µε 
την ανάγκη για ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα το οποίο θα υπερβαίνει λιµνάζουσες 
πρακτικές στην απόκτηση βασικών συµπεριφορικών δεξιοτήτων και θα οδηγεί σε 
συστηµατικές και ορθολογικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, δηλαδή στον 
πυρήνα του επαγγελµατισµού [4].  

Επηρεασµένος εν µέρει από την προσέγγιση του Dewey για την δράση που 
βασίζεται στο στοχασµό, ο Donald A. Schön (1930-1997) αποτέλεσε τον 
σηµαντικότερο θεωρητικό του στοχασµού κατά την δεκαετία του ‘80, 
επηρεάζοντας µέχρι σήµερα, σε πολύ µεγάλο βαθµό, την εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών αφού συνέδεσε την έννοια του στοχασµού µε την επαγγελµατική 
πρακτική και βοήθησε να φανεί πιο καθαρά πως ο στοχασµός µπορεί να αποτελέσει 
κοµµάτι της καθηµερινής επαγγελµατικής ζωής, µελετώντας ένα ευρύ σύνολο 
επαγγελµατικών πεδίων [5].  

Στο έργο του Schön υπάρχουν 2 κυρίαρχες έννοιες: η «πρακτική γνώση» ή 
«γνώση της πρακτικής» (knowing-in-action) και ο «στοχασµός πάνω/κατά τη 
δράση» (reflection-on-action/reflection-in-action) [6], [7]. Ο στοχασµός 
πάνω/κατά τη δράση αντιστοιχεί σε περιπτώσεις όπου οι επαγγελµατίες 
επαναλαµβάνοντας την ίδια πρακτική οδηγούν την δράση τους σε απρόσµενα 
αποτελέσµατα µε συνέπεια την ύπαρξη του χαρακτηριστικού της έκπληξης (σε 
αυτή την περίπτωση η πρακτική γνώση από µόνη της δεν επαρκεί στο να εξηγήσει 
π.χ. κάποια απρόσµενα αποτελέσµατα σε µια καθηµερινά επαναλαµβανόµενη 
δράση). Η αντίδραση σε αυτή την έκπληξη η οποία γεννά και καινούργιες 
καταστάσεις αποτελεί τον στοχασµό, δηλαδή την άσκηση διαδραστικών και 
διερµηνευτικών δεξιοτήτων στην ανάλυση και επίλυση σύνθετων και αµφίσηµων 
προβληµάτων.  

2. Τυπολογία του Στοχασµού  

Καθώς η έρευνα στο στοχασµό παρουσίασε µεγάλη άνθιση κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων ετών η έννοια προσεγγίσθηκε µέσα από διαφορετικά θεωρητικά 
πλαίσια [8]. 

Την δεκαετία του ’80, παρόλη την ώθηση που δέχτηκε η έννοια της 
στοχαστικής σκέψης και του στοχαζόµενου επαγγελµατία, δεν κατέστη δυνατός ο 
µετασχηµατισµός του αρχικού ενθουσιασµού περί «στοχασµού» σε µια γενική 
παραδοχή/οµοφωνία από τον εκπαιδευτικό τοµέα, στο τι τελικά συνιστά αυτή η 
έννοια, οδηγώντας σε µια διασπορά ορολογίας, µοντέλων, µεθοδολογιών και 
πρακτικών που αφορούν το στοχασµό ως έννοια και διεργασία στην εκπαιδευτική 
πράξη [9]. Επιπλέον, διαφαίνεται µια έλλειψη σαφούς προσδιορισµού του όρου 
και γίνεται εµφανές πως η κάθε προσπάθεια οριοθέτησης αντανακλά την 
υποκείµενη ιδεολογία ή/και πλαίσιο του ερευνητή/στοχαστή [10].  
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Αποτέλεσµα αυτού το γεγονότος είναι να έχουν χρησιµοποιηθεί αρκετοί όροι 
ως ταυτόσηµοι της έννοιας του στοχασµού, όπως π.χ. στην αγγλόφωνη 
βιβλιογραφία οι όροι «reflection, critical reflection, reflexivity, reflective practice, 
reflective thinking, reflective inquiry, narrative inquiry, reasoning, teacher as 
professional, teacher as problem-solver, teacher as decision-maker, κ.ά.» [11], 
[12].  

Επιπρόσθετα, αποκλίσεις παρατηρούνται και στον ορισµό/ιεραρχική 
οριοθέτηση των διαφόρων επιπέδων στοχασµού, ειδικά αυτού που η βιβλιογραφία 
αναφέρει ως «στοχασµός υψηλότερου επιπέδου». Στο ζήτηµα σχετικά µε το αν ο 
«στοχασµός» και ο «αναστοχασµός» (ή «κριτικός στοχασµός») αποτελούν 
ταυτόσηµους όρους στην ελληνική βιβλιογραφία, ο Ματσαγγούρας [13] έχει ήδη 
υιοθετήσει τον όρο «στοχαστικο-κριτική θεώρηση» σε όλο το συγγραφικό και 
ερευνητικό του έργο, η Καλογρίδη [14] αναφέρει πως ανάµεσα στο στοχασµό και 
τον κριτικό στοχασµό µεσολαβεί το χαρακτηριστικό της αξιολόγησης αυτού που 
σκεφτόµαστε και η Μιχαλοπούλου [15] αναφέρει πως ο αναστοχασµός σχετίζεται 
µε την διαδικασία της κριτικής/αυτό-κριτικής. 

O στοχασµός συνίσταται σε [8]: 

• διεργασίες (γνωστικές, συναισθηµατικές, εµπειρικές) διερεύνησης 
υποθέσεων που εµπεριέχονται σε δράσεις ή εµπειρίες, 

• σύνδεση υποθέσεων (παραδειγµατικές, εθιµικές, αιτιώδης) µε πολλές 
διαφορετικές εκπορεύσεις (προσωπικές, συναισθηµατικές, κοινωνικές, 
πολιτισµικές, ιστορικές, πολιτικές), 

• αναθεώρηση και επαναξιολόγηση των υποθέσεων βάση σχετικών 
κριτηρίων, 

• αναµόρφωση των προσωπικών αντιλήψεων και πρακτικών στη βάση της 
επαναξιολόγησης. 

Πέρα από την εννοιολογική οριοθέτηση και τους διαφορετικούς τύπους του 
στοχασµού στην εκπαιδευτική πράξη, ένας τρόπος προσέγγισης της διαδικασίας 
είναι η κατανόηση των διαφορετικών επιπέδων του στοχασµού, σε µια προσπάθεια 
ερευνητικής αντικειµενοποίησης και ερµηνείας του. Ο όρος «επίπεδο στοχασµού» 
αναφέρεται στη φύση του στοχασµού, στο είδος του στοχασµού και στα στάδια 
διαµόρφωσης του και αποτελεί συνήθως κριτήριο αξιολόγησης του στοχασµού.   

Οι τρεις τοµείς της γνώσης του Habermas [8]: {εργαλειακός, πρακτικός, 
χειραφετικός}, µπορεί να εκληφθούν ως µια πρώιµη τυπολογία τοµέων 
στοχασµού (domains of reflection). Σε µια πιο σύνθετη προσέγγιση, η 
σχηµατοποίηση των επιπέδων του στοχασµού προϋποθέτει µια οργανωµένη 
βηµατική διαδικασία για την επίτευξη διαδοχικών επιπέδων τόσο στο βάθος, όσο 
και στο µετασχηµατισµό, ή την κρητική σκέψη του στοχασµού.  
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Η Redmond [16] για παράδειγµα αναγνωρίζει στις περισσότερες περιπτώσεις 
δυο βασικά επίπεδα στοχασµού: ένα χαµηλότερο επίπεδο πειραµατισµού και ένα 
υψηλότερο επίπεδο επίνοιας (conceptualization), ενώ η βιβλιογραφία [8] 
αναγνωρίζει τουλάχιστον τρία βασικά επίπεδα: περιγραφικό, στοχαστικό, 
κριτικό ή µετασχηµατιστικό. Αυτό που διαφοροποιεί συνήθως αυτές τις 
περιπτώσεις είναι ο τρόπος που τα επιµέρους αυτά βήµατα/επίπεδα 
αντικειµενοποιούνται.  

Το µοντέλο του Van Manen [17] ως η πρώτη προσπάθεια κατηγοριοποίησης 
του στοχασµού σε ιεραρχικά επίπεδα, αποτέλεσε οδηγό για αρκετούς ερευνητές 
στην προσπάθεια τους να αντικειµενοποιήσουν τον στοχασµό, είτε 
διαφοροποιώντας τα ονόµατα των επιπέδων, είτε προσθέτοντας νέα επίπεδα, 
ανάλογα της δικής τους ερευνητικής αντίληψης και προσέγγισης.  

Τέλος, γίνεται αντιληπτό πως τα διαφορετικά αυτά µοντέλα αναπαράστασης 
µπορούν τελικά να αναχθούν σε µια τριµερή ταξινόµηση της φύσης του 
στοχασµού, ξεκινώντας από την µηχανιστική δράση, περνώντας µέσα από ένα 
ενδιάµεσο επίπεδο που περιλαµβάνει περιγραφή, διάλογο και κριτική και 
φθάνοντας στο ανώτερο επίπεδο στοχασµού το οποίο περιλαµβάνει αναπλαισίωση 
στη βάση όλων των προηγούµενων [1].   

3. Μέσα Εφαρµογής του Στοχασµού στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών  

Ο στοχασµός στην εκπαίδευση αποτελεί βασικό εργαλείο για την συσχέτιση 
της θεωρίας µε την πράξη και τις προσωπικές θεωρίες και αντιλήψεις του 
εκπαιδευτικού και δεν αποτελεί µια δεδοµένη και αυτονόητη ικανότητα-δεξιότητα 
που την κατέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι εκπαιδευόµενοι.  

Αντιθέτως, θα πρέπει να διδαχθεί, κυρίως µέσα από τα προγράµµατα 
σπουδών αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών τα οποία θα 
έχουν υιοθετήσει κατάλληλες τεχνικές και µεθόδους για την καλλιέργεια και 
ενδυνάµωση στοχαστικών ικανοτήτων [18], όπως ενδεικτικά παρουσιάζονται 
παρακάτω:    

1. Μικροδιδασκαλία & Βιντεοσκοπηµένες ∆ιδασκαλίες.  

2. Έρευνα ∆ράσης. 

3. Ηµερολόγιο. 

4. Οµότιµη Ανατροφοδότηση (peer feedback). 

5. Φάκελος Εργασιών Εκπαιδευόµενου (Portfolio) .  

6. Μελέτη/ανάλυση περιπτώσεων/κρίσιµων περιστατικών. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί πως ο στοχασµός στην εκπαιδευτική 
πράξη από τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς αφορά συνήθως την επίλυση ενός 
προβλήµατος κατά την διάρκεια της διδασκαλίας, ή την αντιµετώπιση µιας 
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κατάστασης εκ των υστέρων, αφού σταθµιστούν τα θετικά και αρνητικά στοιχεία, 
διαδικασία η οποία απαιτεί πρότερη εµπειρία και αντίληψη η οποία θα οδηγήσει 
στην κριτική προσέγγιση. Στην περίπτωση των εκπαιδευόµενων εκπαιδευτικών 
όµως τίθεται το ερώτηµα του κατά πόσο έχουν την απαιτούµενη εµπειρία, 
ικανότητα και χρόνο ώστε να εµπλακούν σε µια στοχαστική θεώρηση της 
συµµετοχής τους στη διαδικασία αυτή.  

Μια λύση που προτείνεται [19] είναι να στηριχθεί η διαδικασία στην έννοια 
της «σχεσιακής γνώσης» (relational knowledge), η οποία είναι µια µορφή γνώσης 
εγκαθιδρυµένη στις σχέσεις µας µε τους άλλους, όπως για παράδειγµα οι κοινές 
εµπειρίες, η εµπιστοσύνη, η αναγνώριση, η εξάρτηση, η ηγεµονία, η ισότητα ή η 
εξειδίκευση. Η σχεσιακή γνώση µπορεί να βοηθήσει στην εµφάνιση διαλογικού 
στοχασµού. Ο διαλογικός στοχασµός ανάµεσα σε οµότιµα υποκείµενα µπορεί να 
προάγει την κατανόηση σύνθετων καταστάσεων, σε αντίθεση µε το µονολογικό 
στοχασµό (π.χ. προσωπικό ηµερολόγιο) όπου επικρατεί η υποκειµενική 
αιτιολόγηση που συνήθως δεν οδηγεί σε αλλαγή προσωπικών στάσεων και 
αντιλήψεων. Με το διαλογικό στοχασµό οι φοιτητές κατανοούν τις δικές τους 
αντιλήψεις µέσα από τη διάδραση µε τους άλλους και κυρίως µε τις αντιλήψεις 
των άλλων. 

4. Στοχασµός & Νέα Μέσα (Τ.Π.Ε.)  

Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αναδεικνύει ερευνητικές 
προσπάθειες οι οποίες διερευνούν ή/και προσπαθούν να αντικειµενοποιήσουν τα 
είδη και επίπεδα στοχασµού µέσα από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως µέσα προώθησης και ενδυνάµωσης του στοχασµού.  

Αναφορικά δε µε τα είδη της έρευνας, παρατηρείται πως όλες οι προσπάθειες 
προσεγγίζουν το θέµα κυρίως ποιοτικά, µέσα από µεθοδολογίες ανάλυσης 
περιεχοµένου των ηλεκτρονικών µηνυµάτων των χρηστών, κάνοντας χρήση 
διαφόρων µοντέλων τυποποίησης των επιπέδων του στοχασµού.  

Παρατηρείται πως δεν µπορεί να εξαχθεί ασφαλές συµπέρασµα σχετικά µε το 
ποιο µοντέλο επιπέδων στοχασµού είναι το καταλληλότερο ή το πιο «δηµοφιλές» 
µεταξύ των ερευνητών, γεγονός που συνάδει και µε ερευνητικά συµπεράσµατα 
πως δεν υπάρχει γενική παραδοχή/οµοφωνία από τον εκπαιδευτικό τοµέα, στο τι 
τελικά συνιστά η έννοια του στοχασµού και πως η κάθε προσπάθεια οριοθέτησης 
αντανακλά την υποκείµενη ιδεολογία ή/και πλαίσιο του ερευνητή/στοχαστή [9], 
[10].  

Επιπρόσθετα, συνοψίζοντας τα επιµέρους ερευνητικά ερωτήµατα φαίνεται 
καθαρά πως το µεγαλύτερο βάρος της έρευνας έχει δοθεί στην διερεύνηση της 
σχέσης µεταξύ της ηλεκτρονικά διαµεσολαβούµενης επικοινωνίας (Computer 
Mediated Communication - CMC) και της στοχαστικής σκέψης και πρακτικής.  

Σε µεγαλύτερο βαθµό διερευνάται η σχέση των ιστολογίων (Blogs) ως 
στοχαστικών ηµερολογίων, το κατά πόσο επηρεάζουν τη κριτική σκέψη και τη 
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συνεργασία, πως στηρίζουν την ανάπτυξη οµότιµων υποστηρικτικών δικτύων, πως 
ενθαρρύνουν τον γραπτό διάλογο και το διαλογικό στοχασµό, πως βοηθάνε στην 
ανάπτυξη ηλεκτρονικών κοινοτήτων και ποια είναι η αντίληψη των φοιτητών για 
το ιστολόγιο ως εργαλείο στοχασµού και επαγγελµατικής ανάπτυξης.  

Ενώ, σε µικρότερο βαθµό, διερευνάται η σχέση της ασύγχρονης και 
σύγχρονης επικοινωνίας µε το επίπεδο στοχαστικού διαλόγου, η σύνδεση θεωρίας 
και πράξης µέσα από τα νήµατα συζητήσεων στις οµάδες συζήτησης (forum) και 
την ανταλλαγή ηλεκτρονικών µηνυµάτων (emails), η ενδυνάµωση της στοχαστικής 
πρακτικής µέσω micro-blogging (Twitter) και η δηµιουργία ψηφιακών ιστοριών 
για την αποτύπωση κρίσιµων παιδαγωγικών περιστατικών στην τάξη.  

Τέλος, αναφορικά µε τα αποτελέσµατα-συµπεράσµατα των ερευνών, 
διαφαίνεται πως υπάρχουν κυρίως ενθαρρυντικά αποτελέσµατα σε σχέση µε τα 
ερευνητικά ερωτήµατα που είχαν τεθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις υπό 
συνθήκη, όπως για παράδειγµα:  

• της Whipp [20] όπου καταγράφεται η αναγκαιότητα πολύ καλού 
εκπαιδευτικού σχεδιασµού ώστε να επιτευχθεί στοχασµός στους 
εκπαιδευόµενους εκπαιδευτικούς,  

• του Ebenezer [21] ο οποίος υποστηρίζει πως το είδος των µηνυµάτων (π.χ. 
θετικά vs. αρνητικά) επηρεάζουν το επίπεδο στοχασµού,  

• της Hough [22] η οποία επισηµαίνει πως απαιτείται καλύτερη εστίαση στο 
CMC περιβάλλον, καλύτερη πλαισίωση της επικοινωνίας και καλύτερη 
διατύπωση στόχων στα µέλη της κοινότητας,  

• της Levin [23] σύµφωνα µε τους οποίους αποτελεί προϋπόθεση κριτικού 
στοχασµού η σωστή επιλογή περιπτώσεων (dilemma-based real world 
cases) προς ανάλυση, οι οποίες θα δώσουν και την δυναµική στο διάλογο,  

• του Yang [24] σύµφωνα µε τον οποίο η παρουσία του διδάσκοντα 
επηρεάζει τη στοχαστική διαδικασία θετικά,  

• του Hramiak [25] οι οποίοι υποστηρίζουν πως ο στοχασµός εξαρτάται από 
τις δεξιότητες του ατόµου  

• του Andersen [26] που υποστηρίζουν τον παράγοντα χρόνο στην επίτευξη 
στοχασµού υψηλού επιπέδου. 

5. Συµπεράσµατα 

Ανάγοντας τον στοχασµό στο πλαίσιο δηµοσίου διαλόγου µέσα από την 
χρήση των Νέων Μέσων, επιτυγχάνονται καλύτερα επίπεδα στοχασµού και 
διάδρασης [27] και οδηγούνται οι εκπαιδευόµενοι εκπαιδευτικοί στην ανάπτυξη 
σχεσιακής γνώσης και την επίτευξη τελικώς διαλογικού στοχασµού.  
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Η στοχαστική πρακτική τότε δυνητικά στρέφει τις συζητήσεις σε µια 
περισσότερο επιστηµολογική προσέγγιση η οποία ενδυναµώνει την εµπιστοσύνη 
και τις δεξιότητες των φοιτητών, για µια ενεργή συµµετοχή σε ένα στοχαστικό 
διάλογο γύρω από το επάγγελµα του εκπαιδευτικού.  

Όταν ο στοχασµός αποκτά συνεργατικό χαρακτήρα, δηλαδή γίνεται στο 
πλαίσιο οµάδας, τότε ο εκπαιδευόµενος εκπαιδευτικός οδηγείται γρηγορότερα 
στην αντίληψη της επαγγελµατικής του ταυτότητας. 

6. Βιβλιογραφία 

[1] N. Hatton, D. Smith, “Reflection in teacher education: Towards definition and 
implementation”, Teaching and Teacher Education, vol. 11, no. 1, pp. 33–49, January 
1995. 

[2] J. Dewey, “How We Think”, Chicago: Henry Regnery, 1993. 

[3] H. Ματσαγγούρας, M. Κασούτας, “Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην εποχή της 
µετανεωτερικότητας: Θεωρητικές αρχές, πρακτικές και ταξινόµηση των 
στοχαστικοκριτικών προσεγγίσεων”, Στο M. Κασσωτάκης, Θ. Παπακωνσταντίνου & Α. 
Βερτσέτης (Eπιµ.), Σύγχρονα Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτικά Θέµατα Χαριστήριος 
τόµος στον Οµότιµο Καθηγητή Ιωάννη Σ. Μαρκαντώνη, σσ. 313-343, Αθήνα: 
Gutenberg, 2007. 

[4] F. Korthagen, “Two Modes of Reflection”, Teacher & Teacher Education, vol. 9, no. 
3, pp. 317-326, 1993. 

[5] M. Καλαϊτζοπούλου, “Ο Εκπαιδευτικός ως Στοχαζόµενος Επαγγελµατίας”, Αθήνα: 
Τυπωθήτω, 2004. 

[6] D. Schön, “The reflective practitioner. How professionals think in action”, London: 
Tample Smith, 1983.  

[7] D. Schön, “Educating the reflective practitioner. Toward a new design for teaching 
and learning in the professions”, San Francisco: Jossey-Bass, 1987. 

[8] J. Fook, S. White, F. Gardner, “Critical reflection: a review of contemporary literature 
and understandings”, In S. White, J. Fook, & F. Gardner (Eds.), Critical reflection in 
health and social care, pp. 3-20, Maidenhead: Open University Press, 2006. 

[9] H-J. Lee, “Understanding and assessing preservice teachers’ reflective thinking”, 
Teaching and Teacher Education, vol. 21, pp. 699-715, 2005 

[10] P. Lucas, “Critical Reflection. What do we really mean?”, 2012 ACEN Conference 
Proceedings “Collaborative Education: Investing in the future”, 29 Oct-02 Noe 2012 
Geelong, Victoria.  

[11] M. Van Manen, “Pedagogy, Virtue, and Narrative Identity in Teaching”, Curriculum 
Inquiry, vol. 24, no. 2, pp. 135-170, 1994. 

[12] K., Zeichner, R. Tabachnik, “Reflections on Reflective Teaching”, In. J. Soler, A. 
Craft & H. Burgess (Eds.), Teacher Development Exploring Our Own Practice, pp. 
72-87, London: SAGE Publications, 2001. 



 28 

[13] H. Ματσαγγούρας, “Θεωρία της διδασκαλίας Η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο 
στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης”, Αθήνα: Gutenberg, 1999 

[14] Σ. Καλογρίδη, “Ο αναστοχαζόµενος εκπαιδευτικός και οι στρατηγικές έρευνας”, Στο 
∆. Χατζηδήµου, Κ. Μπίκος, Π. Στραβάκου & Κ. Χατζηδήµου (Επιµ.), Πρακτικά 5ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Τόµος Β’ , pp. 33-40, 
Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2007. 

[15] K. Μιχαλοπούλου, “Το αναστοχαστικό µοντέλο διδασκαλίας και οι απόψεις φοιτητών 
παιδαγωγικού τµήµατος για την πρακτική τους άσκηση”, Στο ∆. Χατζηδήµου, Κ. 
Μπίκος, Π. Στραβάκου & Κ. Χατζηδήµου (Επιµ.), Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Τόµος Β’ , pp. 171-178, 
Θεσσαλονίκη: Αφοι. Κυριακίδη, 2007. 

[16] B. Redmond, “Reflection in Action: Developing Reflective Practice in Health and 
Social Services”, Hampshire: Ashgate, 2004. 

[17] M. Van Manen, “Linking ways of knowing with ways of being practical”, Curriculum 
Inquiry, vol. 6, pp. 205-228, 1977. 

[18] Π. Καρκαλέτση, “O Αναστοχασµός στα Προγράµµατα Εισαγωγικής Επιµόρφωσης 
Καθηγητών Αγγλικής”, Research Papers in Language Teaching and Learning, vol. 1, 
no. 1, pp. 222-241, 2010. 

[19] M. Van Manen, S. Li, “The Pathic principle of pedagogical language”, Teaching and 
Teacher Education, vol. 18, pp. 215–224, 2002. 

[20] J. Whipp, “Scaffolding Critical reflection in Online Discussions: Helping Prospective 
teachers Think Deeply about Field Experiences in Urban Schools”, Journal of Teacher 
Education, vol. 54, no. 4, pp. 321-333, 2003. 

[21] J. Ebenezer, F. Lugo, B. Beirnacka, A. Ruvirajah, “Community Building through 
Electronic Discussion Boards: Pre-Service Teachers’ Reflective Dialogues on Science 
Teaching”, Journal of Science Education and Technology, vol. 12, no. 4, pp. 397-411, 
2003. 

[22] B. Hough, M. Smithey, C. Everston, “Using CMC to Create Virtual Communities of 
practice for Intern Teachers”, Journal of Technology and Teacher Education, vol. 12, 
no. 3, pp. 361-386, 2004. 

[23] B. Levin, Y. He, H. Robbins, “Comparative Analysis of Preservice Teachers’ 
Reflective Thinking in Synchronous versus Asynchronous Online Case Discussions”, 
Journal of Technology and Teacher Education, vol. 14, no. 3, pp. 439-460, 2006. 

[24] S-H. Yang, “Using Blogs to Enhance Critical Reflection and Community of Practice”, 
Educational Technology & Society, vol. 12, no. 2, pp. 11-21, 2009. 

[25] A. Hramiak, H. Boulton, B. Irwin, “Trainee teachers' use of blogs as private 
reflections for professional development”, Learning, Media and Technology, vol. 34, 
no. 3, pp. 259-269, 2009. 

[26] L. Andersen, J. Matkins, “Web 2.0 Tools and the Reflections of Preservice Secondary 
Science Teachers”, Journal of Digital Learning, vol. 28. No. 1, pp. 27-38, 2011. 

[27] S. Rocco, “Making reflection public: using interactive online discussion board to 
enhance student learning”, Reflective Practice, vol. 11, no. 3, pp. 307-317, 2010. 

 



 29 

Περίληψη  

Με αφετηρία την ιστορική και εννοιολογική προσέγγιση του στοχασµού στην εκπαιδευτική 
πράξη, η εργασία εµβαθύνει στα βασικότερα µοντέλα περιγραφής, αναπαράστασης και 
αντικειµενοποίησης των επιπέδων στοχασµού στην εκπαιδευτική πράξη, και εν συνεχεία 
εστιάζει στη σχέση της ηλεκτρονικά διαµεσολαβούµενης επικοινωνίας (Computer 
Mediated Communication - CMC) και της στοχαστικής σκέψης και πρακτικής. 
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1. Εισαγωγή 

Το νηπιαγωγείο πρέπει να χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τα µέσα που 
διαθέτει για να µυήσει τα παιδιά στον κόσµο της λογοτεχνίας, σύµφωνα µε το νέο 
Πρόγραµµα Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ-Α.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο. Τα είδη της 
λογοτεχνίας που αξιοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι: τα λαϊκά 
λεκτικά παιχνίδια, παιχνιδοτράγουδα, γλωσσοδέτες, λαχνίσµατα, νανουρίσµατα, 
ταχταρίσµατα, τραγούδια, λίµερικς, αινίγµατα, παροιµίες, θρύλους και παραδόσεις, 
µύθους, παραµύθια, µικρές ιστορίες, ποιήµατα και τα παιχνιδόλεξα. Ωστόσο, το 
κατεξοχήν πνευµατικό δηµιούργηµα του ανθρώπου, το οποίο κινητοποιεί τη 
συναισθηµατική νοηµοσύνη του παιδιού είναι το παραµύθι και το οποίο αποτελεί 
το κυριότερο αφηγηµατικό είδος της λογοτεχνίας (Stavrou, 2013). 

Η αφήγηση περικλείει τη µεταφορά της συλλογικής µνήµης που διατηρεί 
πανανθρώπινες αξίες-οδηγούς για την καθηµερινή ζωή σ’ έναν κόσµο που αλλάζει 
ραγδαία και ριζικά και µπορεί να δίνει απαντήσεις σε καιρούς µεγάλων 
διαρθρωτικών αλλαγών και κρίσης τόσο σε ατοµικό όσο και σε συλλογικό-
κοινωνικό επίπεδο (Livo & Rietz 1986 και Gersie 1992). Σύµφωνα µε τον Campell 
(2012), πρώτη µορφή αφήγησης αποτελούν οι µύθοι, ιστορίες που διηγούνταν οι 
πρόγονοι µας προκειµένου να καταγράψουν και να µεταβιβάσουν σηµαντικά 
γεγονότα και δρώµενα της εποχής στις νεότερες γενιές. Πέρα από την µεταβίβαση 
γνώσεων, πολιτισµικών αξιών, στάσεων και αξιών, η αφήγηση χρησιµοποιείται 
από τους ανθρώπους στην προσπάθειά τους να εναρµονιστούν µε το περιβάλλον 
και να κατανοήσουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Σύµφωνα µε τον Bettelheim 
(1995:68) “ Το παραµύθι έχει την ιδιότητα να ετοιµάζει το παιδί για τη ζωή και για 
το σκοπό αυτό µεταχειρίζεται τη γλώσσα του παιδιού, το δρόµο της ψυχής του, η 
οποία αποτελεί τη βάση της διαδικασίας της σκέψης του, καθότι ο τρόπος σκέψης 
του παιδιού είναι ψυχοκρατικός” . 

Εποµένως, η αφήγηση είναι η αλληλεπιδραστική τέχνη της χρήσης λέξεων 
και δράσεων για την αναπαράσταση των στοιχείων και των εικόνων µιας ιστορίας 
µε τρόπο που να κεντρίζει τη φαντασία του παιδιού, καθώς χρησιµοποιείται ως 
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ψυχαγωγικό µέσο που κεντρίζει το ενδιαφέρον του, το ευχαριστεί και το 
δραστηριοποιεί οπτικοακουστικά.  

Ωστόσο, παρά τον ψυχαγωγικό της ρόλο, η αφήγηση έχει εφαρµοστεί ευρέως 
στην εκπαίδευση ως πρωταρχικό µέσο διαπαιδαγώγησης στα εκάστοτε 
εκπαιδευτικά συστήµατα, αποτελώντας την παλαιότερη µορφή διδασκαλίας 
(Stanley & Dillingham, 2009). Παρατηρείται στις µέρες µας ότι η αφήγηση, 
χρησιµοποιείται διεθνώς και εκπαιδευτικοί στον κόσµο, επιχειρούν να εντάξουν 
την αφήγηση στη µαθησιακή διαδικασία (Robin, 2008; Sadik, 2008; Göbel et.al, 
2009). Η συσπείρωση αυτή γύρω από την αφήγηση µέσα από τη νέα οπτική της 
παράλληλης χρήσης των νέων τεχνολογιών, έχει ως αποτέλεσµα την επαναφορά 
της αφήγησης µε µορφές, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τη ζωή του 
σύγχρονου ανθρώπου (ψηφιακή αφήγηση) καθώς εµφανίζουν πολλαπλές σχέσεις 
(Τσιλιµένη, 2007; Sadik, 2008).  

Η ψηφιακή ιστορία (Digital Storytelling) αφορά την τέχνη της αφήγησης σε 
συνδυασµό µε την ψηφιακή τεχνολογία πολυµέσων (Robin, 2008). Είναι µια 
συλλογή κειµένων, ήχου, εικόνων και βίντεο τα οποία οργανωµένα όλα µαζί 
συνθέτουν µια ιστορία. Με δεδοµένο ότι οι άνθρωποι βλέπουν, ακούν, και 
αντιλαµβάνονται ο καθένας µε το δικό του ξεχωριστό τρόπο, η τεχνολογία µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί ως ένα ισχυρό εργαλείο δηµιουργικότητας. Μια ψηφιακή 
ιστορία µπορεί επίσης να είναι διαδραστική αυξάνοντας έτσι την εµπλοκή του 
χρήστη (Cavazza & Pizzi, 2006). Εργαλεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
δηµιουργία ψηφιακών αφηγήσεων είναι λογισµικά όπως MovieMaker, 
PowerPoint, Camtasia Studio αλλά και διαδικτυακά λογισµικά όπως Storybird, 
Lego Comic Builder, CosyComic, Stripkidscom, MyStoryMaker, Storify, Flicker, 
hotpotatoes.  

Στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης η εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και 
το λεγόµενο "κλασικό" µάθηµα στις αίθουσες για πολλούς εκπαιδευτικούς αλλά 
και µαθητές έχει αλλάξει (Παγγέ, 2008; Toki & Pange, 2013). Οι νέες τεχνολογίες, 
τα ποικίλα εκπαιδευτικά µέσα καθώς και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών έχουν 
συµβάλλει στο να µετατραπεί η διδασκαλία σε µία νέα και πιο δυναµική 
διαδικασία (Tondeur et.al., 2007; Παγγέ, 2008, Kozma, 2008, Toki & Pange, 
2013,). Η σύγχρονη έρευνα έχει τόσο καθιερώσει τη σηµασία της τεχνολογίας, τα 
δυνητικά οφέλη και την καινοτοµία στην εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες τις 
βαθµίδες (Becker & Ravitz, 2001; WorldBank, 2003; United Nations, 2005; 
Assessment, 2006; Schmid, 2009; Tezci, 2009; Toki et.al., 2009; Chai et.al, 2010;) 
όσο και έχει δώσει εµπειρικά δείγµατα της προοπτικής των ψηφιακών ιστοριών για 
µια ελκυστική εµπλοκή στην µαθητοκεντρική προσέγγιση (Jenkins & Lonsdale, 
2007; Sadik, 2008; Stanley & Dillingham, 2010). Η ψηφιακή αφήγηση ως έναν νέο 
µέσο υποστήριξης της µαθησιακής διαδικασίας και ενισχύει τις ψηφιακές 
δεξιότητες µαθητών και εκπαιδευτικών (Cavazza & Pizzi, 2006). Σύµφωνα µε την 
Κατσίκη-Γκίβαλου (2012) «Οι Νέες Τεχνολογίες µε τις οποίες είναι εξοικειωµένο 
το σηµερινό παιδί συµβάλλουν στην πιο δηµιουργική και ευχάριστη ενασχόλησή του 
µε το βιβλίο». Επίσης, σύµφωνα µε τον Pelayo (2013) οι ψηφιακές ιστορίες 
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προωθούν και πολλαπλασιάζουν τους τρόπους µε τους οποίους βλέπουµε ακούµε, 
διαβάζουµε, γράφουµε, κατανοούµε, συσχετίζουµε και πάνω από όλα βοηθούν στο 
να συνειδητοποιήσουµε την έµφυτη ικανότητα δηµιουργικότητας κάθε ανθρώπου. 
Συνεπώς, η ενασχόληση µε τις ψηφιακές ιστορίες µπορεί να λειτουργήσει τόσο για 
ενισχύσει την εκπαιδευτική αποτελεσµατικότητα όσο και για προσφέρει 
ευχαρίστηση και την ικανοποίηση της δηµιουργίας (Παγγέ, 2008)  

Στην εκπαιδευτική διαδικασία ενεργό ρόλο έχουν (i) οι µικροί µαθητές που 
έχουν γεννηθεί και µεγαλώσει σε ένα ψηφιακά πλούσιο περιβάλλον, (ii) οι 
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι µπορούν να θεωρηθούν ως ψηφιακοί µετανάστες. Οι µεν 
µαθητές µε την εισαγωγή τους στο νηπιαγωγείο βρίσκονται στην πιο κρίσιµη και 
σηµαντική εκπαιδευτική περίοδο, για την ανάπτυξη της ακαδηµαϊκής 
αυτοαντίληψης. Οι δε εκπαιδευτικοί καλούνται να χρησιµοποιήσουν τις νέες 
τεχνολογίες σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα και να τις εντάξουν 
διαθεµατικά στην προσέγγιση της λογοτεχνίας. Εποµένως, αναδύεται η ανάγκη να 
µελετηθεί διεξοδικά η χρήση της τεχνολογίας για την αφήγηση στο νηπιαγωγείο 
και πιο ειδικά οι δυνατότητες των εκπαιδευτικών να συνθέτουν τις δικές τους 
ψηφιακές ιστορίες. 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξεταστούν οι δυνατότητες που 
έχουν οι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων να συνθέτουν αφηγηµατικές δηµιουργίες, χρησιµοποιώντας τον Η/Υ 
(ψηφιακή αφήγηση) στην εκπαιδευτική διαδικασία στο νηπιαγωγείο.  

2. Υλικό και µέθοδος 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε κατά την διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 
2012-2013 στο Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από Απόσταση, 
του ΠΤΝ, της Σχολής Επιστηµών Αγωγής του Πανεπιστήµιου Ιωαννίνων. 
Πρόκειται για µια εφαρµοσµένη, περιγραφική-διαγνωστική έρευνα, µε χρήση 
ερωτηµατολογίων και συνεντεύξεων. Το δείγµα της έρευνας ήταν 55 (πενήντα 
πέντε) αυτό-επιλεγόµενοι προπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι εργάστηκαν στο 
προπτυχιακό µάθηµα: «Πληροφορική και Εκπαίδευση - Νέες Τεχνολογίες» και 
στις πρακτικές ασκήσεις για ένα εξάµηνο. 

Το γενικό θέµα µε το οποίο ασχολήθηκαν οι φοιτητές στις πρακτικές τους 
ασκήσεις στα Νηπιαγωγεία ήταν : «Η ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης των 
παιδιών στο Νηπιαγωγείο µέσω των Τ.Π.Ε.». Συνεπώς οι δραστηριότητες που 
έπρεπε να αναπτύξουν αφορούσαν το παραπάνω ζήτηµα και η χρήση της 
λογοτεχνίας ως βασική δραστηριότητα ήταν απαραίτητη. 

Οι ερευνητικές µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν είναι: οργανωµένο 
ερωτηµατολόγιο έρευνα- δράση µε ανάλυση των δεδοµένων των εργασιών των 
φοιτητών.  
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3. Αποτελέσµατα – Συζήτηση 

Μετά τη συλλογή των ερευνητικών αποτελεσµάτων επακολούθησε η 
οργάνωσή τους σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

α) δεδοµένα που αφορούν τις υποδοµές των Νηπιαγωγείων σε νέες 
τεχνολογίες 

β) δεδοµένα που αφορούν τους Νηπιαγωγούς στη χρήση νέων τεχνολογιών  

γ)δεδοµένα που αφορούν τους φοιτητές για ανάπτυξη αφήγησης µε χρήση 
ενός ελεύθερου λογισµικού  

Στη συνέχεια επακολούθησε η συσχέτιση τους µε τρεις άλλους άξονες: 

• τις δυνατότητες που παρέχουν τα Νηπιαγωγεία για πρακτική αξιοποίηση 
του Η/Υ για δηµιουργία ψηφιακών παραµυθιών,  

• το είδος της λογοτεχνίας που αξιοποιήθηκε από τους φοιτητές που είναι 
‘ψηφιακοί αυτόχθονες’ και  

• τον τρόπο που αξιοποιήθηκε η λογοτεχνία στις διαθεµατικές 
δραστηριότητες των φοιτητών στα Νηπιαγωγεία. 

Πιο αναλυτικά και σύµφωνα µε τα δεδοµένα προκύπτει ότι στο δείγµα των 
φοιτητών το 98,2% των φοιτητών είναι γυναίκες (Γράφηµα 1). Αυτό ερµηνεύεται 
ανάλογα, διότι τα Παιδαγωγικά Τµήµατα Προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης 
προτιµώνται κυρίως από γυναίκες. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας ότι το 100% 
των Νηπιαγωγείων διαθέτουν τόσο Η/Υ, όσο και σύνδεση στο internet. 

 
Γράφηµα 1: Κατανοµή της µεταβλητής φύλο 
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Όσον αφορά τους Νηπιαγωγούς, παρατηρούµε ότι µόνο το 9,1% δεν έχει 
γνώσεις Η/Υ, ενώ το 72,7% κατέχει κρατικό πιστοποιητικό γνώσεων νέων 
τεχνολογιών επιπέδου Α΄ και το 18,2% επιπέδου Β (Γράφηµα 2).  

 

Γράφηµα 2: Κατανοµή της µεταβλητής «γνώσεις των Νηπιαγωγών για Η/Υ» 

Οι Νηπιαγωγοί χρησιµοποιούν τον Η/Υ ως εξής: το 63,6% για να ακούν ήχο/ 
µουσική, το 9,1% για να γράφει κείµενα, το 12,7% για την εύρεση εικόνων, το 
5,5% για προβολή video και το 9,1% για να ‘κατεβάζει’ από το διαδίκτυο 
λογισµικό (Γράφηµα 3). 

 
Γράφηµα 3: Κατανοµή της µεταβλητής χρήση του Η/ Υ από τους Νηπιαγωγούς 
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Σχετικά µε τη συχνότητα χρήσης και αξιοποίησης του H/Υ από τους 
Νηπιαγωγούς παρατηρείται οτι µόνο το 9,1% των Νηπιαγωγών χρησιµοποιεί στην 
διδακτική πράξη τον Η/Υ 1 φορά/ 2 εβδοµάδες, ενώ το 18,2% 1φορά/ εβδοµάδα, 
το 41,8% 2 φορές/ εβδοµάδα και το30,9% κάθε µέρα (Γράφηµα 4). 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας σε σχέση µε τις συνθέσεις ψηφιακών ιστοριών 
από τους φοιτητές δείχνουν ότι το είδος της λογοτεχνίας που χρησιµοποιήθηκε 
είναι το παραµύθι (76,4%), το ποίηµα (14,5%) και το τραγούδι (9,1% ) (Γράφηµα 
5). Επιπροσθέτως µία από τις οµάδες δηµιούργησε ψηφιακό υλικό µε επιπλέον 
στόχο την ενίσχυση της φωνολογίας σε παιδιά µε διαταραχές λόγου. Ενδεικτικά 
καταγράφονται ορισµένοι τίτλοι ψηφιακών αφηγήσεων που δηµιουργήθηκαν από 
τους φοιτητές βασιζόµενοι είτε σε ανάλογο κείµενο δηµοσιευµένο, είτε σε δικό 
τους κείµενο:  

“Το αστροπελέκι µε την περιέργεια βρίσκει λύση για την ενέργεια”,  

“Η σκουπιδο-ιστορία”,  

“Οι περιπέτειες του µικρού Σταγονούλη”,  

“Η πόλη της Καθήνας”,  

“Ο σπουργίτης και το ουράνιο τόξο”, 

“Μια βόλτα στην εξοχή”, 

“Η κυρία Ανακύκλωση και οι φίλοι της”,  

“Ο κύριος Μπεν , η Μου και τα σκουπίδια της”,  

“Το µικρό βιβλίο του περιβάλλοντος”,  

“Η Βούλα η τενεκεδούλα”,  

“H Χιονάτη η κακοσυνάτη”,  

“Ένα παράξενο ταξίδι- Οικολογική ιστορία για παιδιά”,  

“Ένα δέντρο ζητάει αυλή”,  

“Η καθαρούπολη και η απορριµατούπολη”,  

“Η ιστορία της λίµνης”,  

“Ήταν ένα µικρό χαρτάκι”,  

“Μην κλαις τενεκεδούλα”.  
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Γράφηµα 4: Κατανοµή της µεταβλητής συχνότητα χρήσης του Η/ Υ από τους 

Νηπιαγωγούς στην διδακτική πράξη 

 
Γράφηµα 5: Κατανοµή της µεταβλητής είδος λογοτεχνίας 

Το παραµύθι, ωστόσο, στην διδακτική πράξη αξιοποιήθηκε από τους 
φοιτητές κυρίως ως αφόρµηση για το ξεκίνηµα της δραστηριότητας σε ποσοστό 
εργασιών 87,3%. Ενώ ως κατάληξη της δραστηριότητας 9,1% και ως κύρια 
δραστηριότητα µόνον 3,6%(Γράφηµα 6).  
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Γράφηµα 6: Κατανοµή της µεταβλητής διδακτική εφαρµογή του παραµυθιού. 

Οι φοιτητές στις εργασίες τους χρησιµοποίησαν το 38,2% word και εικόνες, 
το 40% παραµύθι µε ηχογράφηση/τραγούδι/ποίηµα και εικόνες,, το 7,3% 
λογισµικά όπως: storybird, kidscom, το 12,7% έκαναν διαδραστική πολυµεσική 
ψηφιακή ιστορία µε PowerPoint (ppt) και το 1,85% χρηµοποίησαν επιπλέον και 
video (Γράφηµα 7). 

 
Γράφηµα 7: Κατανοµή της µεταβλητής είδη Τ.Π.Ε. που αξιοποιήθηκαν. 
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4. Συµπεράσµατα 

Συµπερασµατικά, η αφήγηση των παραµυθιών στο νηπιαγωγείο µε χρήση 
Νέων Τεχνολογιών και ιδιαίτερα λογισµικού ελευθέρου από το διαδίκτυο αποκτά 
µια ιδιαίτερη διδακτική διάσταση καθώς η γνώση που αποκοµίζεται από την 
εκπαιδευτική χρήση τους και τα διδάγµατα που απορρέουν, µπορούν να είναι 
καθοριστικά για τη γνωστική και την κοινωνική εξέλιξη των νηπίων. 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας υποδεικνύουν ότι οι ψηφιακές 
ιστορίες είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν από όλους τους εκπαιδευτικούς που 
γνωρίζουν τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, να αξιοποιηθούν στη διδακτική 
πράξη και να ενισχύσουν την αξία τους στην διαθεµατική διδακτική πράξη στο 
Νηπιαγωγείο, συνδέοντας έτσι τη φαντασία της λογοτεχνίας και τη χρήση των 
ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο. 

Τα οφέλη που προέκυψαν από την πλευρά του φοιτητή και του Νηπιαγωγού 
κρίνονται επίσης ιδιαίτερα σηµαντικά καθώς δόθηκε η δυνατότητα της παραγωγής 
διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού, προσφέροντας του κυρίως τη δυνατότητα-
πρόκληση να δοκιµάσει ο/η Νηπιαγωγός νέα ερευνητικά δεδοµένα και να 
αξιοποιήσει τους τεχνολογικούς πόρους και εργαλεία, για διδακτικές 
δραστηριότητες σύµφωνα µε τις σύγχρονες ανάγκες της εποχής µας. 
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Abstract 

Tale is the literal brainchild of man which mobilizes the emotional intelligence of the 
child. Nowadays, observed that narration used worldwide. Many teachers around the world 
are attempting to integrate narrative in the learning process. The rallying around this 
narrative through the new perspective of parallel use of new technologies has resulted in the 
restoration of narrative forms, which meets the needs and life of modern society. Therefore, 
new technologies can offer an interesting approach to literature (fairy tale, poem) use in 
kindergartens. Furthermore, the creation of original stories using programs on computer for 
preschoolers, such as the Hot potatoes, Kidscom, and Story bird are useful for teachers and 
children. 

The purpose of this study was to examine the ability of the students in Educational 
Departments to produce digital narrative creations, at their practical exercises. The sample 
consisted of 55 undergraduate students (self-selectedgroup), who participated in an 
undergraduate course on ICT use in preschool settings. Data analysis was based on three 
dimensions: a) the opportunities offered by kindergartens for practical use of computer in 
creating animated tales, b) the type of literature that has been used by the 'digital natives' 
students and c) the way the literature utilized on cross-curricular activities in kindergarten 
(cause,suffix, or main activity). 

In conclusion, the results of the study indicated that most students have the 
opportunity to implement new learning strategies. Additionally, they utilized technological 
resources and tools to design attractive curricular activities that enhance the motivation and 
interest of young students. It is worth pointing here that they primarily preferred the story 
(as narration, or a new creation) and then the poem and they also used them mainly as cause 
to introduce their activities.Generally, the research results converge with the view of other 
researchers who report that digital storytelling can be applied to formal learning with 
positive results. 
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Εισαγωγή 

Οι εξελίξεις στον τοµέα των νέων τεχνολογιών  έχουν ασκήσει σηµαντική 
επίδραση στη διαµόρφωση της πρακτικής των διαφόρων µορφών ψυχοθεραπείας 
αλλά και της συµβουλευτικής παρέµβασης. Πολλές εξελίξεις από το ένα πεδίο, 
οδηγούν  σε εµπνεύσεις ή ανάλογες εφαρµογές στο πεδίο της θεραπείας. 

Ένα σύνολο θεωρητικών αρχών έχει αρχίσει και  διαµορφώνεται σχετικά µε 
τη χρήση και την ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στη µουσικοθεραπευτική 
πράξη, µε σκοπό τη βελτίωση της θεραπευτικής παρέµβασης και  τη διεύρυνση 
των πιθανών αποδεκτών, όσων δηλαδή έχουν ανάγκη από θεραπεία.  

Η χρήση των νέων τεχνολογιών έχει να επιδείξει αξιόλογα επιτεύγµατα στην 
επικοινωνία και την έκφραση, δηµιουργεί ένα νέο µουσικό περιβάλλον, διανοίγει 
νέους δρόµους και προοπτικές στο πεδίο των εκφραστικών και δηµιουργικών 
θεραπειών (expressive arts therapies)  (Kirk, Abbotson, Abbotson, Hunt και 
Cleaton, 1994).Παράλληλα,  η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στο πεδίο της 
θεραπείας απαιτεί επαναπροσδιορισµό της ίδιας της θεραπείας, του ρόλου του 
θεραπευτή καθώς και των προτύπων συµµετοχής των θεραπευόµενων (Plutchik 
και Karasu, 1991), τη διαµόρφωση ενός νέου κώδικα δεοντολογίας που θα διέπει 
την άσκηση της µουσικοθεραπείας. 

Μουσικοθεραπεία: προσδιορίζοντας το πεδίο 

Η χρήση της µουσικής για θεραπευτικούς σκοπούς ανιχνεύεται στο απώτατο 
ιστορικό παρελθόν του ανθρώπου, στις πρωτόγονες κοινωνίες, αλλά και 
διαχρονικά φθάνει µέχρι την εποχή που ιδρύονται και λειτουργούν τα άσυλα και τα 
ιδρύµατα (Horden, 2000).Ο  τρόπος αντίληψης των θεραπευτικών δυνατοτήτων 
της µουσικής δεν ήταν ο ίδιος σε κάθε ιστορική περίοδο, αλλά µεταβαλλόταν 
σύµφωνα µε τις ανάγκες , τις αξίες κτλ. Στην σύγχρονη εποχή, αρχίζει να 
επαναξιολογείται ο ρόλος της µουσικής στη θεραπεία των ασθενών και 
συγκροτείται  ως ιδιαίτερη µορφή θεραπείας κατά τη διάρκεια του µεσοπολέµου 
(Lippi,  di Sarsina και D’Elios, 2010). 
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Η χρήση της µουσικής είναι καθηµερινή ζωή είναι σηµαντική, ο 
εθνοµουσικολόγος Gregory (1997), παρατηρεί ότι η µουσική αποτελεί 
αναπόσπαστη δραστηριότητα, σε όλες τις κοινωνίες σε µια πληθώρα περιπτώσεων 
,όπως  στις θρησκευτικές τελετουργίες, στην αγορά και τη διαφήµιση, την 
ενηµέρωση, το χορό και τη διασκέδαση, την εκπαίδευση, στον πόλεµο, τις 
στρατιωτικές εκδηλώσεις και πολλές άλλες. Οι Eric Clarke, Nicola Dibben και 
Stephanie Pitts (2010) θεωρούν ότι η µουσική  εισβάλει σε κάθε τοµέα της 
καθηµερινής ζωής, στη ζωή  και το θάνατο, στο σπίτι, στους δηµόσιους χώρους 
και κτλ. Σε αυτές θα πρέπει να προστεθεί η προσωπική χρήση της µουσικής, για 
διασκέδαση, έκφραση ή διαµόρφωση προσωπικών συµβόλων. Η Melanie Chavin 
(2002)  αναγνωρίζει ότι η ορθή χρήση της µουσικής, ασκεί συστηµατική επίδραση 
στη συµπεριφορά, τη διάθεση, τη γλωσσική έκφραση αλλά και την αλληλεπίδραση 
µε τους άλλους.»Κανείς δεν θα µπορούσε να φανταστεί τον κόσµο χωρίς τη 
µουσική». 

Η µουσική έχει χρησιµοποιηθεί µε διαφορετικούς τρόπους  στο πεδίο της 
θεραπείας, και αντίστοιχα έχουν διατυπωθεί διαφορετικοί ορισµοί, ο οποίοι 
αντανακλούν και τον τρόπο που η µουσική ως µορφή θεραπείας γινόταν αντιληπτή 
(Watkins,1997). 

Σύµφωνα µε τον Kenneth Bruscia(1989), η µουσικοθεραπεία είναι µια 
συστηµατική µορφή θεραπευτικής παρέµβασης, η οποία αποβλέπει στην επίτευξη 
της υγείας ( achieving health), µέσα από τη µουσική, τη χρήση διαφόρων ειδών 
µουσικών εµπειριών και τη θεραπευτική σχέση. Αποτελεί εξειδικευµένη χρήση της 
µουσικής αλλά και των µουσικών οργάνων ή άλλων µουσικών υλικών, µε στόχο 
τη θεραπεία µεγάλου εύρους διαταραχών, την αποκατάσταση και βελτίωση 
ψυχικών, γνωστικών , συναισθηµατικών λειτουργιών και την κοινωνική ανάπτυξη 
του ατόµου. Στη µουσικοθεραπεία αξιοποιούνται διάφοροι τύποι µουσικής 
εµπειρίας: η ακρόαση µουσικής, η παραγωγή µουσικής, οι αυτοσχεδιασµοί το 
τραγούδι, τα οποία αναλύονται διεξοδικά πιο κάτω(Kirkland, 2013). 

Οι Rachel Darnley-Smith και Helen Patey (2003) υποστηρίζουν ότι δύο 
βασικά µοντέλα υπάρχουν διεθνώς σχετικά µε τη χρήση της µουσικής: 

α).Η χρήση της µουσικής είναι µορφή θεραπείας(music as therapy), δηλαδή 
στο θεωρητικό µοντέλο αυτό έµφαση δίνεται  στις εγγενείς θεραπευτικές 
δυνατότητες ή ιδιότητες, ποιότητες της.  

β).Η χρήση της µουσικής ως µέσον για έκφραση και επικοινωνία στα πλαίσια 
µιας µουσικοθεραπευτικής σχέσης, µε στόχο την αντιµετώπιση ψυχικών και 
σωµατικών ασθενειών. 

Η µουσικοθεραπεία χρησιµοποιείται αρκετά στο χώρο της ιατρικής και της 
υγείας, και συχνές είναι οι παραποµπές ιατρών σε θεραπευτικές εφαρµογές της 
µουσικής, όµως πρέπει να διακρίνεται από την µουσική ιατρική ή ιατρική µουσική. 
Η µουσική ιατρική  (music medicine ) επίσης, αποτελεί ένα διακριτό πεδίο 
παρέµβασης, βάση της  οποίας είναι η παθητική ακρόαση µουσικής(passive 
listening), ειδικά επιλεγµένης από το ιατρικό προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή η 
σχέση µε τον θεραπευτή δεν αποτελεί στοιχείο µεθοδολογίας παρέµβασης, ούτε 
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προβλέπεται αντίστοιχη µεθοδολογία(Dileo,2006). Αντίθετα, στην  
µουσικοθεραπεία, η θεραπευτική σχέση αποτελεί σηµαντικό εργαλείο της 
παρέµβασης, όπως και η παραγωγή ζωντανής µουσικής (live music) , που 
παράγεται από τον θεραπευτή και τον θεραπευοµένο. 

∆ιαδικασία και Μέθοδοι  

Στη µουσικοθεραπευτική διαδικασία έµφαση δίνεται στις αντιδράσεις που 
προκαλεί η µουσική στη συµπεριφορά και τα συναισθήµατα (musically elicited 
behavior), στο περιβάλλον της οµάδας και το θεραπευτικό πλαίσιο (Sears,1996, 
Gregory,1989). Η θεραπευτική διαδικασία προσδιορίζεται από στιγµές ακρόασης ή 
παραγωγής µουσικής, συµµετοχής σε δραστηριότητες και  επικοινωνίας µε τον 
ειδικό θεραπευτή.  

Η θεραπευτική διαδικασία  συνδέεται µε την παροχή µουσικών εµπειριών, οι 
οποίες προωθούν την προσωπική ανάπτυξη και τη διαδικασία της προσωπικής 
αλλαγής. Οι θεραπευτικές παρεµβάσεις περιλαµβάνουν διάφορα είδη µουσικών 
εµπειριών (κλασική, λαϊκή, σύγχρονη) ή δραστηριοτήτων και µεθόδων που 
στηρίζονται στη µουσική(δηµιουργία τραγουδιών ή συζήτηση για µουσικές 
εµπειρίες, κινητικά παιχνίδια) (Aigen,  2005).Στην πράξη, αξιοποιούνται όλα τα 
είδη ή στυλ µουσικών εµπειριών και   εκφραστικών µέσων κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίας. Στόχος είναι η ανάπτυξη της δηµιουργικότητας, η αλληλεπίδραση 
θεραπευτή και ασθενών καθώς και η απόκτηση επίγνωσης επί των λεκτικών και µη 
λεκτικών µορφών συµπεριφοράς, µέσω της µουσικής έκφρασης. 

Η θεραπευτική διαδικασία προϋποθέτει  την ενεργή συµµετοχή  των 
συµµετεχόντων, την ανάπτυξη της συνοχής της οµάδας για την επίτευξη των 
θεραπευτικών στόχων (Peters, 2000).Κατά τη θεραπευτική συνεδρία εφαρµόζονται 
και οι µέθοδοι της µουσικοθεραπείας, ορισµένες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες: 

1.Αντιληπτική µουσικοθεραπεία.Στηρίζεται στην ακρόαση µουσικής, για 
είκοσι λεπτά περίπου, η οποία συνοδεύεται από διάφορες δραστηριότητες, όπως 
είναι το µουσικό κολλάζ, η χαλάρωση κτλ .Στη συνέχεια ακολουθεί η επεξεργασία 
των συναισθηµάτων που προκλήθηκαν κατά τη µουσική ακρόαση µε τη βοήθεια 
του θεραπευτή  και επιχειρείται η σύνδεση τους µε την προσπάθεια για αλλαγή της 
συµπεριφοράς του θεραπευόµενου ( Grocke και Wigram, 2006). 

2.Ενεργητική Μουσικοθεραπεία. Οι ασθενείς επιδίδονται ελεύθερα  στην 
παραγωγή µουσικής, ή το τραγούδι χρησιµοποιώντας διάφορα απλά µουσικά 
όργανα και / ή τη φωνή τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, επιλέγονται και 
πραγµατοποιούνται διάφορες δραστηριότητες, ή µουσικοκινητικά παιχνίδια( 
Wigram, Pedersen και Bonde,2002). 

3. Μικτή µουσικοθεραπεία ή Μουσική σε συνδυασµό µε τη Ζωγραφική. 
Κατά την εφαρµογή αυτής της µεθόδου, οι ασθενείς επιδίδονται σε εικαστικές 
δραστηριότητες, ακούγοντας µουσική. Έπειτα από την ολοκλήρωση της , τα µέλη 
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της οµάδας συζητούν για τη διαδικασία, τη µουσική και τα εικαστικά 
αποτελέσµατα. 

4. Μουσικοκινητική έκφραση.Τα µέλη της οµάδας προβαίνουν σε ελεύθερη 
κινητική και σωµατική έκφραση, κινητικά παιχνίδια, δραστηριότητες, 
ακολουθώντας το ρυθµό και τη µουσική που κάθε φορά επιλέγεται. 

5.∆ηµιουργία τραγουδιών(songwriting).Κατά την εφαρµογή αυτής της 
µεθόδου, γίνεται συγγραφή και σύνθεση τραγουδιών µε τη βοήθεια του θεραπευτή 
από τα µέλη της οµάδας (McFerran, 2010).Η τεχνική αυτή είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσµατική στη θεραπεία εφήβων αλλά και ενηλίκων(Baker,Wigram,Scott και 
McFerran,2008). 

Υπάρχουν πολλές άλλες µέθοδοι οι οποίες χρησιµοποιούνται, το τραγούδι, οι 
φωνητικές ασκήσεις(Hanser, 1999,Ruud, 1998), ο χορός και  ποικίλες µορφές 
µουσικών αυτοσχεδιασµών (Gardstrom, 2007). 

H χρήση των µεθόδων αυτών βοηθά στην βελτίωση της προσωπικής 
έκφρασης, τη διαµόρφωση µιας θετικής εικόνας εαυτού (Grocke και 
Wigram,2006), την κατανόηση του εαυτού και την ανάπτυξη σχέσεων µε τους 
άλλους (Wheeler, 2007). Επιπλέον οι δραστηριότητες εξασφαλίζουν µεγαλύτερη 
συµµετοχή των µελών της οµάδας στη θεραπεία, αύξηση της εµπλοκής τους στη 
θεραπευτική διαδικασία και της συνοχής της οµάδας.  

Η χρήση των Νέων τεχνολογιών στη Μουσικοθεραπεία:  τάσεις και 
εφαρµογές 

Η παγκοσµιότητα του φαινοµένου της µουσικής και της ανταπόκρισης των 
ανθρώπων σε µουσικούς ήχους, µέσω της κίνησης, της κινητικής συµπεριφοράς 
και των συναισθηµάτων αποτελεί ειδικό πεδίο έρευνας (Tramo,2001), ιδίως στη 
µουσικοθεραπεία όπου η ενεργητική συµµετοχή αποτελεί προϋπόθεση για τη 
θεραπεία. Αρχικά, οι υπολογιστές χρησιµοποιήθηκαν στο πεδίο της 
µουσικοθεραπειας  για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της έρευνας, η οποία ήταν 
προσανατολισµένη προς τη µελέτη της θεραπευτικής διαδικασίας (process-oriented 
research).Τα πρώτα ευρήµατα  αξιοποιήθηκαν για την µελέτη και κατανόηση της 
θεραπευτικής διαδικασίας, αλλά και στην εκπαίδευση των θεραπευτών 
(Hasselbring και  Duffus, 1981). Η ηλεκτρονική µουσική και τα επιτεύγµατα της, 
παρά τις αντιδράσεις για το ασύµβατο µεταξύ της τεχνολογίας και µουσικής 
τέχνης, που επαναδιατυπώνεται κατά καιρούς στη βιβλιογραφία (Hunt και 
Kirk,1997), έχει αποτελέσει µια βάση για την παραγωγή καινοτοµίας και 
σηµαντικών εφαρµογών στο πεδίο της θεραπείας.  

 Οι µικροϋπολογιστές απετέλεσαν βασικό εργαλείο για την καταγραφή και 
ανάλυση της συµπεριφοράς και των διαντιδράσεων µεταξύ θεραπευτή και 
ασθενών. Η προσπάθεια  αυτή προβλήθηκε ως χαµηλού κόστους στρατηγική και 
είχε θετικά αποτελέσµατα στη θεραπεία των ασθενών. Σήµερα πλέον, η ψηφιακή 



 45 

τεχνολογία αξιοποιείται στην αρχική αξιολόγηση, τη θεραπεία και την 
αποκατάσταση των ασθενών (Hahna et al,2012) 

Ο S.Spitzer (1989) σε µια σηµαντική δηµοσίευσή του, αναφέρεται στη χρήση 
µουσικού λογισµικού (music software) σε µουσικοθεραπευτικές παρεµβάσεις σε 
παιδιά ηλικίας 9–17 ετών, µε συναισθηµατικές διαταραχές ή εγκεφαλική  
παράλυση (cerebral palsy) µε προβλήµατα συµπεριφοράς, µε θετικά 
αποτελέσµατα. 

Σήµερα η χρήση των νέων   τεχνολογιών επεκτείνεται στη  µουσικοθεραπεία 
 εφήβων µε συναισθηµατικές διαταραχές (Krout, 1994), αλλά και των  ενηλίκων( 
Magee et al, 2011), σε άτοµα µε ηµιπληγία, καθώς και σε άτοµα που έχουν  
σύνθετες ανάγκες εξαιτίας κινητικών δυσκολιών, σοβαρών  αναπηριών (Nagler, 
1998). Σηµαντική , επίσης, είναι η χρήση της στον τοµέα της αντιµετώπισης 
νευρολογικών ασθενειών(Paul και  Ramsey, 1998) στο πλαίσιο προγραµµάτων 
φυσικής αποκατάστασης  καθώς και σε άτοµα µε άνοια (Boulay et al,2011, 
 Hahna,  et al,2012) . 

Η µουσική τεχνολογία έχει χρησιµοποιηθεί επίσης για την παραγωγή 
ορισµένου στυλ ή είδους µουσικής (rap, hip-hop) (Hadley και Yancy, 2011) , για 
να διευκολύνει την επιλογή µουσικής σε άτοµα µε σύνδροµο Rett  (Miller, 2010), 
τη βελτίωση της κινητικής συµπεριφοράς (Tam et al., 2007) και  τη δηµιουργία 
ακουστικο-οπτικών βιογραφιών ( audio–visual biographies) (Hadley και Miller, 
2009). 

Οι B.J. Crowe και R.Rio ( 2004) σε  εµπειρική έρευνά τους για τη χρήση των 
νέων τεχνολογιών στο πεδίο της µουσικοθεραπείας κατέγραψαν τις ακόλουθες 
µορφές ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών: 

1.Τα µουσικά όργανα κατάλληλα προσαρµοσµένα που χρησιµοποιούνται για 
την παραγωγή µουσικής 

2.Τα ηλεκτρονικά µουσικά όργανα 
3. Χρήση τεχνολογίας υποβοήθησης ατόµων µε σοβαρές αναπηρίες, σε 

ιατρικά πλαίσια 
4.Τις τεχνολογίες καταγραφής της µουσικής παραγωγής κατά τη 

µουσικοθεραπευτική πράξη 
5. Ειδικές χρήσεις των υπολογιστών και εφαρµογές τους   
6. Θεραπευτικές πρακτικές οι οποίες στηρίζονται στην τεχνολογία( 

technology-based music/sound healing practices) 
Η χρήση τροποποιηµένων ηλεκτρονικά  µουσικών οργάνων  αποτελεί 

εστιακό σηµείο των πιο πρόσφατων εφαρµογών της µουσικοθεραπείας η οποία 
στηρίζεται στη χρήση υπολογιστικών συστηµάτων. Τα όργανα αυτά καθιστούν πιο 
ευέλικτη τη θεραπεία, δίνουν τη δυνατότητα σε  περιπτώσεις ατόµων µε 
νευρολογικές διαταραχές, αυτισµό ή άλλες σωµατικές  αναπηρίες, να έχουν 
πρόσβαση στη µουσικοθεραπεία. 

Ιδιαίτερης σηµασίας επίσης είναι η δηµιουργία ειδικού λογισµικού που 
λειτουργεί µε την αναγνώριση φωνής, την παρακολούθηση των κινητικών 
αντιδράσεων των ασθενών, αλλά και µε την ανίχνευση της  κίνησης των µατιών. 
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Για άτοµα µε προβλήµατα όρασης ή και ακοής έχει δηµιουργηθεί πληκτρολόγιο 
τύπου Braille, καθώς και σύνδεση µε το διαδίκτυο. Οι πολλαπλές αυτές 
υπολογιστικές τροποποιήσεις και εφαρµογές δηµιουργούν µια δυναµική και πολύ 
ευέλικτη πλατφόρµα για τη θεραπεία των ασθενών (platform for therapy) (Yu, 
Shadd, Kleifges,  Myers και Pearl, 2013). 

Σηµαντικές εφαρµογές και αντίστοιχες δηµοσιεύσεις αφορούν κυρίως σε 
προγράµµατα που βρίσκονται σε προκαταρκτικό ή πειραµατικό στάδιο όσον 
αφορά στη χρήση των νέων τεχνολογιών στη µουσικοθεραπεία. Μια αντίστοιχη 
προσπάθεια έχει καταβληθεί από τους J.Erkkilä, O.Lartillot, G. Luck, K. Riikkilä 
και P.  Toiviainen (2004) στη Φιλανδία,  οι οποίοι δηµιούργησαν ένα υπολογιστικό 
σύστηµα, το οποίο αξιοποιεί στοιχεία από τη µουσικολογία, την ψυχοακουστική 
και εξετάζει, αναλύει το ρυθµό , τη µελωδία, την αρµονία  µε σκοπό  την 
αξιολόγηση των µουσικών αυτοσχεδιασµών κατά τη µουσικοθεραπευτική πράξη. 
Συγκεκριµένα αναλύει και παρουσιάζει µε κατάλληλα γραφικά διαγράµµατα 
µεταξύ των άλλων τις ακόλουθες παραµέτρους: τη δυναµική της µουσικής 
εκτέλεσης, την ένταση και τη διάρκεια  κάθε νότας, την καθαρότητα της 
τονικότητας κά. Επίσης, παρέχεται ανάλυση του µουσικού περιεχοµένου, 
εντοπίζονται τα µουσικά θέµατα και η µελωδία. Στόχος αυτού του εγχειρήµατος 
είναι η δηµιουργία ενός υπολογιστικού συστήµατος /προγράµµατος για τους 
θεραπευτές το οποίο θα αναλύει τους µουσικούς αυτοσχεδιασµούς και θα 
καθοδηγεί  τους θεραπευτές στην κατανόηση και οργάνωση της θεραπευτικής 
παρέµβασης. 

Επίσης, οι Streeter et al (2012) έχουν σχεδιάσει ένα πρωτοποριακό 
υπολογιστικό πρόγραµµα, για την αξιολόγηση των µεταβολών στην µουσική 
έκφραση των ασθενών και των θεραπευτών, οι οποίες επισυµβαίνουν κατά τη 
θεραπευτική συνεδρία. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα βοηθά στην αξιολόγηση των 
µουσικοθεραπευτικών παρεµβάσεων του θεραπευτή µέσα από τη µεταβολή του 
ρυθµού και των µουσικών προτύπων που χρησιµοποιούν οι ασθενείς. Το 
πρόγραµµα αυτό αποτελεί έναν πολύτιµο οδηγό για τον αναπροσδιορισµό της 
θεραπευτικής παρέµβασης και προσφέρει  ανατροφοδότηση προς τον θεραπευτή. 

Συνοψίζοντας, διακρίνει κανείς δύο µείζονες τάσεις και κατευθύνσεις που 
αφορούν : α) στη δηµιουργία υπολογιστικών συστηµάτων , που διευκολύνουν την 
παραγωγή µουσικής  και β) την ανάπτυξη προγραµµάτων που αποβλέπουν στην 
ανάλυση  και κωδικοποίηση της θεραπευτικής παρέµβασης, µε στόχο την 
κατανόηση της και την αξιολόγηση της.  

Κριτήρια για την Ενδεικνυόµενη χρήση των Η/Y στη 
Μουσικοθεραπευτική Πράξη 

Η διαµόρφωση κριτηρίων βάσει των οποίων θα επιτυγχάνεται η ενσωµάτωση 
των νέων τεχνολογιών στην πράξη της µουσικοθεραπείας, αποτελεί ένα διαρκές 
αίτηµα, το οποίο υπαγορεύεται τόσο από την δεοντολογία όσο και τις ανάγκες για 
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θεραπεία. Οι W. L. Magee και K.  Burland (2008) έπειτα από εµπειρική έρευνα 
που διεξήγαγαν έχουν διαµορφώσει έναν αρχικό πίνακα, ο οποίος παρουσιάζει  τα 
κριτήρια βάσει των οποίων ενδείκνυται η χρήση των νέων τεχνολογιών στην 
πρακτική της µουσικοθεραπείας. Αναλυτικά ορισµένα από τα πιο σηµαντικά 
κριτήρια είναι: 

1.Ειδικές ανάγκες για προσωπική έκφραση, οι οποίες δεν ικανοποιούνται µε τα 
παραδοσιακά µουσικά όργανα  

2. Κινητικά προβλήµατα  ή αναπηρίες των αισθητηριακών οργάνων 
3.Περιορισµένη δυνατότητα χρήσης και πρόσβασης σε ακουστικά όργανα 
4. Ό̈ταν η προσωπική έκφραση δεν διευκολύνεται από τη χρήση ακουστικών 

οργάνων 
5. Ύπαρξη δυσκολιών των ασθενών για συµµετοχή στη θεραπεία  
Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην άσκηση της µουσικοθεραπείας πρέπει 

να είναι κατανοητή από τους θεραπευόµενους, αλλά και να εξασφαλίζεται η 
συναίνεσή τους. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι επιθυµητή ή κατανοητή 
η χρήση και η πιθανή ωφέλεια, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους . Όταν οι 
γνωστικές και νοητικές δεξιότητες των θεραπευόµενων δεν επιτρέπουν τη χρήση 
των νέων τεχνολογιών ή  οι δυνατότητες για στοχασµό κτλ είναι περιορισµένες, 
αντίστοιχα πρέπει να περιορίζεται η χρήση τους ή ακόµη  και  αποφεύγεται 
(Magee και Burland, 2008). Ορισµένες κατηγορίες ασθενών, όπως ασθενείς µε 
διαταραχές της συµπεριφοράς ή αυτισµό δεν µπορούν να επωφεληθούν, παρά 
µόνον αν υπάρξουν αντίστοιχες προσαρµογές των µουσικών οργάνων όπως 
αναφέρθηκε πιο πάνω, επειδή  λόγω των δυσκολιών τους  προκαλούν φθορές και 
βλάβες στη χρήση των οργάνων (Whitehead-Pleaux, Clar και Spall,2011) . Άρα, 
ακόµη και τα τροποποιηµένα,   µε βάση την τεχνολογία, µουσικά όργανα, 
ενδέχεται να δηµιουργούν εµπόδια κατά τη θεραπευτική επικοινωνία, και για αυτό 
η χρήση τους δεν ενδείκνυται σε όλες τις περιπτώσεις , αλλά απαιτείται 
συστηµατική αξιολόγηση πριν τη χρήση τους. 

Προβλήµατα 

Παρά τα σηµαντικά επιτεύγµατα στην  µουσική τεχνολογία και την 
ηλεκτρονική µουσική ελάχιστα µέχρι σήµερα έχουν επωφεληθεί οι ασθενείς και τα 
άτοµα που έχουν εξειδικευµένη ανάγκη για φροντίδα, ίσως επειδή η τροποποίηση 
και µετατροπή των τεχνολογικών δυνατοτήτων στις ανάγκες κάθε κατηγορίας του 
ασθενών, µε βάση την ηλικία και άλλα χαρακτηριστικά δεν έχει εξελιχθεί προς την 
επιθυµητή κατεύθυνση (Magee,2006). 

Επίσης, πολλά ζητήµατα έχουν προκύψει από τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών στην µουσικοθεραπεία, όµως ελάχιστα  είναι τα δηµοσιεύµατα και 
εργασίες όσον αφορά τα προβλήµατα αυτά, στο επίπεδο της µεθοδολογίας και της 
δεοντολογίας. Η Cheryl Dileo (2000) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η ανάπτυξη 
των νέων τεχνολογιών θα επηρεάσει αναπόφευκτα την πρακτική και την άσκηση 
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της µουσικοθεραπείας στο µέλλον και ότι ο θεραπευτής ενδεχοµένως θα έρθει στο 
µέλλον αντιµέτωπος µε πολλά µεθοδολογικά και δεοντολογικά ζητήµατα. Η 
ανάπτυξη ενός σώµατος δεξιοτήτων (ethical competencies) θα βοηθήσει στην  
αντιµετώπιση των προβληµάτων δεοντολογίας από τους ειδικούς θεραπευτές. 
Συχνά η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας µπορεί να έρθει σε αντίθεση µε τις 
αρχές του σχεδιασµού και τον τρόπο λειτουργίας υπολογιστικών συστηµάτων. 

Εποµένως η συµµετοχή των θεραπευτών και όχι  µόνο µουσικών είναι µια 
προϋπόθεση για την παραγωγή τεχνογνωσίας η οποία θα είναι στην υπηρεσία των 
ανθρώπων και θα προωθεί τη συµµετοχή των θεραπευόµενων και τους στόχους της 
θεραπείας, δεν θα αναστέλλει την ανθρώπινη ελευθερία και το δικαίωµα για 
αξιοπρεπή θεραπεία. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη χρήση των νέων 
τεχνολογιών ειδικά στη θεραπεία ατόµων που έχουν υποστεί κακοποίηση ή έχουν 
βιώσει τραυµατικές εµπειρίες, επειδή συχνά σύνθετα νοµικά και ηθικά 
προβλήµατα, µπορεί να προκύψουν ή στοιχεία του απορρήτου  ενδέχεται να 
διαρρεύσουν. Στις περιπτώσει αυτές η χρήση υπολογιστικών συστηµάτων, είναι 
εφικτή µετά τη διαµόρφωση µιας σταθερής θεραπευτικής σχέσης. 

Η γενικευµένη χρήση των νέων τεχνολογιών δεν υποκαθιστά  τον θεραπευτή 
και τη θεραπευτική σχέση, αντίθετα εµπλουτίζει τις δυνατότητες για παροχή 
βοήθειας.  Επειδή ορισµένοι πιθανοί αποδέκτες θεραπείας δεν έχουν δεξιότητες 
χρήσης η/υ ή  δεν αποτιµούν ως  θετική τη χρήση υπολογιστών και αντίστοιχων 
µορφών τεχνολογίας στη διαδικασία επίλυσης των προσωπικών προβληµάτων 
τους, σε αυτές τις περιπτώσεις η χρήση των νέων τεχνολογιών µπορεί να 
αποτελέσει εµπόδιο για τη συµµετοχή στη θεραπεία. 

Ακόµη έχουν διατυπωθεί  επιφυλάξεις σχετικά µε τη χρήση νέων τεχνολογιών 
στη µουσικοθεραπευτική διαδικασία, επειδή αρκετοί θεραπευτές δεν έχουν 
αντίστοιχη εκπαίδευση και  τις απαραίτητες δεξιότητες χρήσης υπολογιστικών 
συστηµάτων (Padula,  2006). 

Προοπτικές και  οφέλη από τη χρήση των Νέων τεχνολογιών στο πεδίο 
της Μουσικοθεραπείας 

Η µουσικοθεραπεία µπορεί να αποτελέσει µορφή θεραπείας, 
επανεκπαίδευσης και αποκατάστασης για άτοµα µε προβλήµατα στην όραση, την 
ακοή, κίνηση ή ακόµη και σε άλλες κατηγορίες ατόµων µε σοβαρές αναπηρίες( 
Sulaiman και Bajunid, 2012). Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην ψυχοθεραπεία 
και τη µουσικοθεραπεία, εκτιµάται ως αρκετά θετική επειδή αποτελεί εργαλείο 
υποστήριξης του θεραπευτή κατά  την πραγµατοποίηση της παρέµβασης . 

Ορισµένα από  τα οφέλη τα οποία προκύπτουν  από την ενσωµάτωση των 
νέων τεχνολογιών στην άσκηση της µουσικοθεραπείας, είναι τα ακόλουθα: 

• Αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας 
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• ∆ιευκολύνουν την πρόσβαση ατόµων, που λόγω αναπηριών ή άλλων 
συναφών εµποδίων δεν µπορούν να επωφεληθούν από τις δυνατότητες που 
προσφέρει η µουσικοθεραπεία 

• Ενισχύουν και αναπτύσσουν   δεξιότητες αυτοβοήθειας 

• Αναπτύσσουν δεξιότητες αντιµετώπισης των προβληµάτων  από τους 
ασθενείς 

• Βοηθούν στην αποθήκευση, ανάλυση και αξιοποίηση δεδοµένων της 
θεραπείας 

• Μειώνουν το κόστος της θεραπείας 

• Μειώνουν τη συχνότητα των συνεδριών, οδηγούν σε εντατικοποίηση της 
θεραπείας και περιορισµό της διάρκειας των συνεδριών  

• Εµπλουτίζουν και διευρύνουν τις δυνατότητες για θεραπεία και παρέµβαση 

 (Wright, Katz και Tamas, 1997) 

Γενικότερα η χρήση των νέων τεχνολογιών συµβάλλει στην αντιµετώπιση 
του άγχους των ατόµων και της κατάθλιψης, ειδικά σε συνδυασµό µε γνωσιακού 
συµπεριφοριστικού τύπου θεραπευτικές προσεγγίσεις (Anderson, Jacobs και 
Rothbaum, 2004). 

Παρά τη σηµαντική ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, η χρήση τους στην 
πράξη της µουσικοθεραπείας είναι αρκετά περιορισµένη και  ο ρυθµός 
ενσωµάτωσης τους στη θεραπευτική πράξη αρκετά αργός(Magee, 2006).Ελάχιστα 
 έχουν αξιοποιηθεί οι δυνατότητες που παρέχει το διαδίκτυο τόσο για την 
υποστήριξη της µουσικοθεραπευτικής πράξης και την ενίσχυση του θεραπευτή στο 
ρόλο του. 

H χρήση των τεχνολογιών και η παραγωγή καινοτοµιών στο τοµέα αυτό 
µπορεί να δώσει πρόσβαση στη µουσικοθεραπεία σε ασθενείς που δεν µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν ακουστικά όργανα (acoustic instruments) , εξαιτίας αναπηρίας ή 
όταν η χρήση µουσικών οργάνων δεν δείχνει να βοηθά τους ασθενείς στην  πορεία 
προς την προσωπική αλλαγή (Magee, 2011). 

Η µουσική τεχνολογία µπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την  προσωπική 
έκφραση ως µια µορφή ενδυνάµωσης και ανάπτυξης των δηµιουργικών δυνάµεων 
του προσώπου, αξιοποιώντας ποικίλες µουσικές εµπειρίες που δεν προσφέρονται 
στο παραδοσιακό πλαίσιο θεραπείας. 

Οι δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία µπορούν να αξιοποιηθούν όχι 
µόνον στην θεραπευτική αντιµετώπιση των ασθενειών, αλλά και στην πρόληψη ή 
τη διαµόρφωση στρατηγικών για τη διατήρηση της υγείας σε  οµάδες του 
πληθυσµού, όπως είναι οι ηλικιωµένοι ή και για να διευκολυνθεί η διαδικασία της 
ωρίµασης, της ανάπτυξης. Αυτό δε σηµαίνει ότι η τεχνολογία, µπορεί να ξεπεράσει 
τα όρια που θέτει η γήρανση ή άλλες βιολογικές παράµετροι. Αντίθετα, επειδή στο 
δυτικό πολιτισµό έµφαση δίνεται στη θεραπεία και όχι στη διατήρηση της υγείας, 
παρότι υπάρχουν τεχνολογικές δυνατότητες (Health applications of technology), 
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για αυτό το λόγο οι τεχνολογικές εφαρµογές στη µουσικοθεραπεία θα πρέπει να 
διευρυνθούν για να υπηρετήσουν τη διατήρηση της υγείας, τη διαχείριση και την 
πρόληψη της ασθένειας, τη διατήρηση της λειτουργικότητας των ατόµων 
(Gueldner και Loeb, 2003). 

Συµπεράσµατα 

Από την ανασκόπηση των ελάχιστων σχετικών ερευνών διαφαίνεται ότι είναι 
εξαιρετικά περιορισµένη η χρήση των νέων τεχνολογιών, δυσανάλογη προς το 
βαθµό ανάπτυξης της µουσικοθεραπείας, της µουσικής τεχνολογίας και της 
επιστήµης της πληροφορικής. Αρκετοί παράγοντες δρουν ανασταλτικά ως προς τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών στη µουσικοθεραπεία, ορισµένοι από του οποίους 
είναι: η έλλειψη εκπαίδευσης και σχετικών δεξιοτήτων των θεραπευτών, η 
απουσία διαµόρφωσης επιστηµονικών πρακτικών και προτύπων εφαρµογής των 
νέων τεχνολογιών, η περιορισµένης έκτασης έρευνα και παραγωγή καινοτοµίας 
στον τοµέα αυτό. 

Ωστόσο, σηµαντικές προοπτικές διανοίγονται στον τοµέα της κλινικής 
εφαρµογής και της καινοτοµίας στο πεδίο της µουσικοθεραπείας µε τη χρήση των 
νέων τεχνολογιών, για βελτίωση των αποτελεσµάτων της θεραπευτικής 
παρέµβασης, την  επέκταση των ορίων παροχής βοήθειας.  

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στον τοµέα αυτό δίνει πρόσβαση σε 
υπηρεσίες φροντίδας και θεραπείας ειδικά σε άτοµα µε σοβαρές νευρολογικές 
διαταραχές, σωµατικές αναπηρίες, ή ψυχικές διαταραχές, διανοίγει µια διέξοδο 
θεραπευτικής επικοινωνίας, βελτίωσης των όρων ζωής τους, ικανοποιώντας 
σύνθετες ανάγκες των ατόµων. Από την άλλη πλευρά επιφέρει αλλαγές στον τρόπο 
παροχής της θεραπείας και της υποστήριξης, µεταβάλλοντας τα συνήθη πρότυπα 
παροχής υπηρεσιών. 

Επίσης, θετικές διαγράφονται οι προοπτικές για την εφαρµογή σε παιδιά , 
εφήβους και ενηλίκους, στον τοµέα της αποκατάστασης και στη θεραπεία των 
ατόµων µε σοβαρές αναπηρίες. Ωστόσο, από την  έρευνα πρέπει να εξειδικευτούν 
περισσότερο οι όροι εφαρµογής, και να αντιµετωπισθούν πιθανά προβλήµατα µέσα 
από την εκπαίδευση, επιµόρφωση και κατάλληλη εποπτεία των θεραπευτών. 
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Περίληψη 

Η εργασία αυτή εστιάζεται στη µελέτη των τάσεων που αφορούν τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών  στην πρακτική της µουσικοθεραπείας, την καταγραφή των τύπων της  
τεχνολογίας καθώς και των αναδυόµενων µεθοδολογικών  προτύπων ένταξης τους  στο πεδίο 
της κλινικής εφαρµογής. Οι εφαρµογές της ηλεκτρονικής µουσικής και της χρήσης 
υπολογιστικών συστηµάτων αναφέρονται κυρίως  στους τοµείς της  αποκατάστασης, της 
αντιµετώπισης σοβαρών νευρολογικών διαταραχών και  σε περιπτώσεις ατόµων  που 
αντιµετωπίζουν σοβαρές αναπηρίες. 

Από την ανασκόπηση των  ελάχιστων σχετικών ερευνών διαφαίνεται ότι είναι 
εξαιρετικά περιορισµένη η χρήση των νέων τεχνολογιών, δυσανάλογη προς το βαθµό 
ανάπτυξης της µουσικοθεραπείας, της µουσικής τεχνολογίας και της επιστήµης της 
πληροφορικής. Αρκετοί παράγοντες  δρουν ανασταλτικά ως προς τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών στη µουσικοθεραπεία, ορισµένοι από του οποίους είναι: η έλλειψη εκπαίδευσης 
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και σχετικών δεξιοτήτων των θεραπευτών, η απουσία διαµόρφωσης επιστηµονικών 
πρακτικών και προτύπων εφαρµογής των νέων τεχνολογιών, η περιορισµένης έκτασης έρευνα 
και παραγωγή καινοτοµίας στον τοµέα αυτό. 
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Τέχνη και Τεχνολογία στο ∆ηµοτικό Σχολείο: απόψεις 
των εκπαιδευτικών και παρουσίαση 

µιας διδακτικής προσπάθειας 

Καρέλα Γεωργία   

Εκπαιδευτικός ΠΕ70,  MSc. Πανεπιστηµίων Αιγαίου και Αθηνών 
geokar3@yahoo.gr 

1. Τέχνη και Εκπαίδευση  

Η αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση γίνεται ολοένα και 
συστηµατικότερη τα τελευταία χρόνια. Ο Dewey στο έργο του Art as Experience 
(1980) τονίζει ότι η αισθητική εµπειρία είναι ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος για 
την καλλιέργεια της φαντασίας, την οποία θεωρεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
µαθησιακής διεργασίας.  

Το άτοµο έρχεται σε άµεση αλληλεπίδραση µε τα έργα τέχνης και µέσω 
αυτής της αλληλεπίδρασης που καλείται αλλιώς αισθητική εµπειρία, προβαίνει σε 
πλήθος ερµηνειών. Από αυτήν την άποψη κάθε έργο τέχνης αποτελεί «πρόκληση 
για σκέψη» και επιστρατεύει τη φαντασία του ατόµου προκείµενου να γίνουν 
αντιληπτά τα νοήµατά του. Η φαντασία ενοποιεί όλα τα επιµέρους στοιχεία του 
έργου και επιτρέπει στον παρατηρητή να έχει µια ολιστική αντίληψη γι’ αυτό.  

Ο Gardner από την πλευρά του, τονίζει, µέσω της θεωρίας των Πολλαπλών 
Τύπων Νοηµοσύνης, ότι ο άνθρωπος διαθέτει πολλά διαφορετικά είδη 
νοηµοσύνης. Παρότι το εκπαιδευτικό σύστηµα ενισχύει την καλλιέργεια των 
συµβόλων που σχετίζονται µε τη γλωσσική και λογικοµαθηµατική νοηµοσύνη, η 
αισθητική εµπειρία έχει τη δυνατότητα να συµβάλλει στην πολύπλευρη 
ενδυνάµωση της νοηµοσύνης, από τη στιγµή που προσφέρει πλήθος συµβόλων για 
επεξεργασία. Η δηµιουργική αξιοποίηση των τεχνών προσφέρει µια ποικιλία 
τρόπων ανάπτυξης διαφορετικών ειδών γνώσης (Gardner, 1983).  

Υπέρµαχος της αξιοποίησης των έργων τέχνης στηρίζει την άποψή του στο 
γεγονός ότι αυτά αποτελούν εκφραστές των βιωµάτων και των συναισθηµάτων του 
καλλιτέχνη και ο καθένας δύναται να τα ερµηνεύσει µε τον δικό του τρόπο. Οι 
τέχνες καλό είναι να χρησιµοποιούνται ως µέσο προαγωγής της φαντασίας, της 
ελεύθερης έκφρασης και της δηµιουργικότητας των µαθητών (Gardner, 1990).  

Στο σηµείο αυτό αξίζει ν’ αναφέρουµε την άποψη του Efland ο οποίος τονίζει 
µε τη σειρά του ότι τα έργα τέχνης µπορούν να προσφέρουν απόλαυση, γνώση και 
αισθητική εµπειρία (Efland, 2002: 6). Εκτός αυτών, ο ίδιος τονίζει ότι οι τέχνες 
συµβάλλουν στη γνωστική ευελιξία, την ερµηνεία της γνώσης, τη φαντασιακή 
σκέψη και την αισθητική εµπειρία. Η γνωστική ευελιξία συνίσταται στην ικανότητα 
του ατόµου να ενεργοποιεί τα κατάλληλα µέσα για την ερµηνεία µιας κατάστασης 
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και καλλιεργεί την ικανότητα διατύπωσης ερµηνειών. Η ερµηνεία της γνώσης 
επιτυγχάνεται όταν το άτοµο διακρίνει το νόηµα σε σχέση µε το 
κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο µέσα στο οποίο εντάσσεται το έργο τέχνης, µια 
διαδικασία στην οποία συµµετέχει και η φαντασία για την κατανόηση καταστάσεων 
που δεν είναι αντιληπτές µέσω των αισθήσεων (Efland, 2002: 156-171). 

Ο Eisner στο βιβλίο του The Arts and the Creation of Mind σηµειώνει ότι η 
ενασχόληση του ατόµου µε την τέχνη παίζει καταλυτικό ρόλο στην καλλιέργεια 
της φαντασίας του από τη στιγµή που η σκέψη απελευθερώνεται από το ορατό και 
κυριολεκτικό και το άτοµο µπαίνει στη θέση των άλλων και ανακαλύπτει τα 
συναισθήµατά του (Eisner, 2002). Αυτό οδηγεί το άτοµο στην αποδοχή της 
διαφορετικότητας αφού κατανοεί ότι τα έργα τέχνης επιδέχονται πολλαπλές 
ερµηνείες ανάλογα µε τα κριτήρια και τη διάθεση του παρατηρητή.  

Σε ίδιες ατραπούς κινείται και ο Fowler που υπογραµµίζει ότι οι τέχνες 
προσφέρουν πολλούς και διαφορετικούς τρόπους κατανόησης όχι µόνο του 
κόσµου αλλά και της θέσης µας µέσα σ’ αυτόν. Μέσω της ενασχόλησης µε την 
τέχνη το άτοµο είναι ανοιχτό σε νέες ιδέες αφού εξάπτεται η περιέργειά του για 
ό,τι συµβαίνει γύρω του. Επιπλέον, το άτοµο µαθαίνει πώς να χρησιµοποιεί τις 
ικανότητές του για να πετύχει τους στόχους του. Πολύ σηµαντικό είναι ακόµα το 
γεγονός ότι προωθείται η δηµιουργικότητα, αφού δεν υπάρχει µία σωστή 
απάντηση και το άτοµο έρχεται σ’ επαφή µε την κουλτούρα άλλων λαών και 
µαθαίνει να δέχεται το διαφορετικό (Fowler, 1996: 9-14). Η συστηµατική 
παρατήρηση έργων τέχνης, όπως υποστηρίζει ο Fowler, είναι η βασική οδός µέσω 
της οποίας ο άνθρωπος προσδιορίζει την ταυτότητά του, αλλά και την ταυτότητα 
άλλων ανθρώπων από άλλους πολιτισµούς και εποχές. 

Ως επιστέγασµα όλων των παραπάνω έρχονται οι απόψεις του Perkins που 
τονίζει ότι η παρατήρηση των έργων τέχνης δεν αποτελεί µια απλή οπτική επαφή 
αλλά απαιτεί σκέψη (Perkins, 1994: 4-6). Αναφέρεται χαρακτηριστικά στο 
«έξυπνο µάτι» και κάνει λόγο για τη στοχαστική σκέψη, τη µεταγνώση που 
συνίσταται αφενός από τη δυνατότητα του ατόµου να προβλέπει και να αξιολογεί 
και αφετέρου από τις στρατηγικές που εφαρµόζει για την επεξεργασία των 
δεδοµένων (Swartz&Perkins, 1989:15 στο Ματσαγγούρας, 2006: 100). 

2. Τεχνολογία και Εκπαίδευση  

Ζούµε στην εποχή της πληροφορίας και της επικοινωνίας και οι Νέες 
Τεχνολογίες σήµερα λειτουργούν στο Αναλυτικό Πρόγραµµα ως εργαλείο για τη 
µάθηση και τη διδασκαλία του συνόλου των γνωστικών αντικειµένων (∆ρόσος, 
1998 στο Κυρίδης, ∆ρόσος & Τσακιρίδου, 2003: 22). Ο ρόλος του δασκάλου 
διαφοροποιείται από τη στιγµή που η εκπαίδευση των µαθητών που επηρεάζεται 
από τον ίδιο είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει τα στοιχεία εκείνα που θα τους 
κάνουν ικανούς να συµµετέχουν και να δρουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι (Κυριαζής 
& Μπακογιάννης, 2003). 
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Ένας από στόχους του σηµερινού σχολείου αποτελεί η δηµιουργία 
αυτόνοµων, ολοκληρωµένων και κριτικά σκεπτόµενων ατόµων (Ράπτη & Ράπτης, 
2003: 116). Ο υπολογιστής εξαιτίας των πολλαπλών δυνατοτήτων του 
(προσοµοιωτικές, διαδραστικές και αναπαραστασιακές) µπορεί να εµπλέξει τους 
µαθητές σε γνωστικές διεργασίες ανώτερου επιπέδου, να αυξήσει τη συµµετοχή 
και την οµαδική συζήτηση στη διάρκεια της µαθησιακής διαδικασίας και να 
ανταποκριθεί στους ιδιαίτερους τρόπους µάθησης αφού παρέχει τη δυνατότητα 
πολλαπλής αναπαράστασης της γνώσης και τη ζωντάνια των βιωµατικών 
περιβαλλόντων µάθησης. Επίσης, η µάθηση ανταποκρίνεται στο στυλ µάθησης 
των µαθητών και τη διαφορετική πολιτιστική τους προέλευση µε αποτέλεσµα να 
µειώνονται οι τάσεις περιθωριοποίησης και το σχολείο να γίνεται χώρος αποδοχής 
της διαφορετικότητας.  

Επιπλέον, ο υπολογιστής παρέχει στους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς 
γνωστικά εργαλεία που ευνοούν την εφαρµογή παιδαγωγικών αρχών και δίνει 
λύσεις σε προβλήµατα διδασκαλίας που απορρέουν από την επιδίωξη µετάβασης 
από το συγκεκριµένο στο αφηρηµένο. Ο υπολογιστής προωθεί τη διαθεµατική 
προσέγγιση µάθησης αφού προσφέρει εργαλεία για τη διευκόλυνση ενιαιοποίησης 
της γνώσης πετυχαίνοντας µια ολιστική προσέγγιση και άµεση πρόσβαση σε 
διεπιστηµονικό υλικό.  

Η αλληλεπίδραση των µαθητών τόσο µεταξύ τους όσο και µε το δάσκαλο 
ενισχύεται και τα παιδιά µαθαίνουν να µοιράζονται τις γνώσεις και να τις 
συµπληρώνουν. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι το γεγονός ότι ένα µεγάλο µέρος του 
ελέγχου της µάθησης εκχωρείται στο µαθητή και ο υπολογιστής αποτελώντας ένα 
πολυδιάστατο τεχνολογικό µέσο λειτουργεί ως εργαλείο στα χέρια εκείνων που 
έχουν εκπαιδευτική και παιδαγωγική στρατηγική (Ράπτη & Ράπτης, 2003: 127-131). 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφέρουµε τέσσερις βασικές παραµέτρους που 
επηρεάζουν την παιδαγωγική χρήση των υπολογιστών στο περιβάλλον της τάξης 
και είναι ο παιδαγωγικός προσανατολισµός του εκπαιδευτικού συστήµατος, η 
παιδαγωγική δοµή του εκπαιδευτικού λογισµικού, η παιδαγωγική οργάνωση των 
µαθηµάτων και η παιδαγωγική παρέµβαση που παρέχεται από τους εκπαιδευτικούς 
(Χρονάκη, 2004: 97 στο Κεκές, 2004). 

Σ’ αυτό το νέο περιβάλλον µάθησης η κατευθυνόµενη εργασία του 
εκπαιδευτικού µετατρέπεται σε διερεύνηση µαζί µε το µαθητή, η παραδοσιακή 
συγκεντρωτική διδασκαλία παίρνει τη µορφή αλληλεπιδραστικών τρόπων 
παρέµβασης µε ενεργή εµπλοκή των µαθητών και η ατοµική εργασία γίνεται 
συνεργατική (Schofield, 1995: 218). 

3. Παρουσίαση µελέτης περίπτωσης 

Μετά την αναφορά που έγινε παραπάνω στις έννοιες της τέχνης και της 
τεχνολογίας και τη σχέση τους µε την εκπαίδευση στη συνέχεια θα παρουσιαστούν 
οι απόψεις εκπαιδευτικών για το συγκεκριµένο θέµα. Σκοπός της έρευνας ήταν να 
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εξεταστεί το θέµα της αξιοποίησης της τέχνης στη µαθησιακή διαδικασία και το 
κατά πόσο οι Νέες Τεχνολογίες βοηθούν στην ενασχόληση µε την τέχνη.  

Στόχοι της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι µορφές τέχνης που έχουν 
εφαρµογή στην εκπαιδευτική διαδικασία, η συχνότητα αξιοποίησης της τέχνης στο 
σχολείο, το γνωστικό αντικείµενο όπου µπορεί να εφαρµοστεί η τέχνη και τα 
αποτελέσµατα που προκύπτουν από την αξιοποίησή της.  

Για τη διερεύνηση του θέµατος πραγµατοποιήθηκε µελέτη περίπτωσης στη 
σχολική µονάδα του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέου Ψυχικού όπου ζητήθηκε από 
τους εκπαιδευτικούς να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις.  

1. Αξιοποιείτε την τέχνη στη µαθησιακή διαδικασία; 
Αν ναι: 
2. Ποια µορφή τέχνης χρησιµοποιείτε και πόσο συχνά; 
3. Σε ποια γνωστικά αντικείµενα εντάσσεται η τέχνη;  
4. Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την αξιοποίηση της τέχνης; 
5. Οι Νέες Τεχνολογίες βοηθούν στην αξιοποίηση της τέχνης; 
Από τις απαντήσεις σε σύνολο 16 εκπαιδευτικών φάνηκε ότι 11 αξιοποιούν 

την τέχνη στη διδακτική διαδικασία ενώ 5 όχι.  Οι µορφές τέχνης που 
χρησιµοποιούν είναι η µουσική (8 εκπαιδευτικοί), το λογοτεχνικό κείµενο (9 
εκπαιδευτικοί), ο πίνακας ζωγραφικής (8 εκπαιδευτικοί) και η κινηµατογραφική 
ταινία (4 εκπαιδευτικοί). Ως προς τη συχνότητα, 7 εκπαιδευτικοί απαντούν ότι 
αξιοποιούν την τέχνη σε καθηµερινή βάση, 3 εκπαιδευτικοί σε εβδοµαδιαία βάση 
και 1 εκπαιδευτικός σπάνια.  

Τα γνωστικά αντικείµενα στα οποία αξιοποιείται η τέχνη µε βάση τις 
απαντήσεις 11 εκπαιδευτικών είναι η Γλώσσα και η Αισθητική Αγωγή, για 9 
εκπαιδευτικούς η Ιστορία, για 8 εκπαιδευτικούς η Μελέτη Περιβάλλοντος ενώ 5 
εκπαιδευτικοί αναφέρουν την Ευέλικτη Ζώνη.  

Από τους εκπαιδευτικούς που έχουν εντάξει την τέχνη στη µάθηση όλοι 
απαντούν ότι καλλιεργείται η κριτική σκέψη και η φαντασία των µαθητών καθώς 
επίσης και η αγάπη για την τέχνη, 8 εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι βελτιώθηκε ο 
προφορικός λόγος των µαθητών και 8 εκπαιδευτικοί επίσης ότι επιτυγχάνεται 
εµπέδωση της γνώσης. Μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών (9) θεωρούν ότι 
επιτυγχάνεται η διαθεµατικότητα και η συνεργασία.  

Η τελευταία ερώτηση αφορούσε στο αν οι Νέες Τεχνολογίες βοηθούν στην 
αξιοποίηση της τέχνης και οι περισσότεροι (10 εκπαιδευτικοί) απάντησαν θετικά 
και µάλιστα τόνισαν ότι η εξοικείωση των µαθητών µε τις Νέες Τεχνολογίες κάνει 
τη µάθηση πιο ενδιαφέρουσα αφού στο επίκεντρο της διδακτικής πράξης 
βρίσκεται ο µαθητής. 

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν φαίνεται ότι η τέχνη έχει ιδιαίτερη θέση 
στην εκπαιδευτική διαδικασία σε ευρεία κλίµακα γνωστικών αντικειµένων αφού 
αποτιµάται ως θετική η συνεισφορά της τόσο στην απόκτηση γνώσεων όσο και 
στην καλλιέργεια δεξιοτήτων των µαθητών. Πολύ σηµαντικό είναι επίσης το 
γεγονός ότι αξία δίνεται και στις Νέες Τεχνολογίες αφού µπορούν οι µαθητές 
ηλεκτρονικά να γνωρίσουν µεγάλη ποικιλία έργων τέχνης.   
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4. Παρουσίαση διδακτικής προσπάθειας 

Στο τελευταίο τµήµα της εργασίας παρουσιάζεται µια διδακτική προσπάθεια 
που πραγµατοποιήθηκε στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού µε µαθητές της 
Τετάρτης ∆ηµοτικού. Συγκεκριµένα, οι µαθητές στα πλαίσια των µαθηµάτων της 
Γλώσσας, της Μελέτης Περιβάλλοντος, των Εικαστικών  και της Πληροφορικής 
επιχείρησαν να εµπλακούν σε µια διαδικασία που συνδύαζε την Τέχνη µε τις Νέες 
Τεχνολογίες και ασχολήθηκαν µε το θέµα «παιδί», εστιάζοντας σε ζητήµατα που 
αφορούν τις ανάγκες και τα δικαιώµατα των παιδιών έχοντας ως αφόρµηση 
πίνακες ζωγραφικής, που οι ίδιοι επέλεξαν µέσα από ηλεκτρονικές πηγές.  

Στην έναρξη του προγράµµατος επιχειρήθηκε η επαφή των παιδιών µε την 
τέχνη της ζωγραφικής και για το σκοπό περιηγήθηκαν σε ψηφιακά µουσεία, 
γνώρισαν ζωγράφους και είδαν το έργο τους. Στη συνέχεια δουλεύοντας 
οµαδοσυνεργατικά αναζήτησαν πίνακες Ελλήνων και ξένων ζωγράφων που 
σχετίζονταν µε το θέµα τους, τρεις από τους οποίους φαίνονται παρακάτω. 

 

                
 

 Γύζης Λύτρας Ιακωβίδης 
 Παππούς και εγγόνια ∆εν το θέλει το σχολείο Παιδική Συναυλία 

 
Αυτό που επιδιώχθηκε ήταν να δηµιουργήσει η κάθε οµάδα τον δικό της 

φάκελο µε τους πίνακες που επέλεξε και να παρατηρήσει ένα έργο µε βάση το 
«Μοντέλο Παρατήρησης Έργων Τέχνης» του David Perkins που χωρίζεται σε 
τέσσερα στάδια (Perkins, 1994: 34-65). Έχοντας δουλέψει και σε προηγούµενο 
πρόγραµµα µε το συγκεκριµένο Μοντέλο στο πρώτο στάδιο επιχειρήθηκε µια 
αρχική παρατήρηση του έργου Τέχνης και καλλιεργήθηκε µια ατοµική στάση του 
παρατηρητή απέναντι σε αυτό, στο δεύτερο στάδιο επιχειρήθηκε µια βαθύτερη 
παρατήρηση µε στόχο την αναδηµιουργία των δεδοµένων, στο τρίτο στάδιο η 
σκέψη έγινε κριτική και ο παρατηρητής έκανε σύγκριση και ερµηνεία και στο 
τέταρτο στάδιο ο ίδιος συγκεντρώνοντας όλες τις πληροφορίες από τα 
προηγούµενα στάδια και, βασιζόµενος σε αυτές, πιχείρησε να δώσει τη δική του 
ερµηνεία (Κόκκος & Μέγα, 2007: 17-18). Τέλος, οι διεργασίες των οµάδων 
παρουσιάστηκαν στην ολοµέλεια.  
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Μέσω όλης αυτής της διαδικασίας φαίνεται η αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-
µαθητή-υπολογιστή. Η διαδικασία ήταν ανοιχτή και διερευνητική και οι µαθητές 
δοκίµασαν τις δικές τους ιδέες και  πειραµατίστηκαν, έπαψαν να είναι παθητικοί 
δέκτες της γνώσης και ανέλαβαν ενεργό ρόλο στην επίλυση προβληµάτων και 
στην εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων. Αυτό αποτέλεσε πρόκληση τόσο για 
τους ίδιους όσο και για τους εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν στο πρόγραµµα.  
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Περίληψη 

Η Τέχνη αποτελεί έναν ιδιαίτερα σηµαντικό παράγοντα µάθησης. Η Τεχνολογία 
µπορεί να συνδράµει στην προσπάθεια ένταξης της Τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία 
από τη στιγµή που ο εκπαιδευτικός έχει πρόσβαση σε ποικίλα έργα τέχνης µέσω του 
υπολογιστή. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν µια διδακτική προσπάθεια που 
δείχνει πώς µπορεί να συνδυαστεί η Τεχνολογία µε την Τέχνη και οι απόψεις 
εκπαιδευτικών πάνω στο συγκεκριµένο θέµα.  
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Εισαγωγή 

Ως ανοικτά κοινωνικά συστήµατα οι εκπαιδευτικοί οργανισµοί δέχονται 
πιέσεις για αλλαγή που γεννώνται τόσο στην εσωτερική τους δοµή όσο και στο 
εξωτερικό τους περιβάλλον (Πασιαρδής, 2004). Στους βασικούς παράγοντες που 
καθιστούν αναγκαία για το σηµερινό σχολείο την προώθηση αλλαγών και 
καινοτοµιών συγκαταλέγονται η ανάγκη για λογοδοσία των σχολείων στην 
κεντρική αρχή, αλλά και στην αγορά, οι διάφορες κοινωνικές και δηµογραφικές 
αλλαγές (µετανάστευση, οικονοµική κρίση κλπ.), οι ελλείψεις και οι µεταβολές 
στο προσωπικό, η τεχνολογική εξέλιξη και η έκρηξη της γνώσης, οι ποικίλες 
διαδικασίες και ο ανθρώπινος παράγοντας στο εσωτερικό του σχολείου, όπως τα 
εσωτερικά προβλήµατα στη λήψη αποφάσεων, στην επικοινωνία, στις 
διαπροσωπικές σχέσεις και στην ηγεσία κλπ., η περιορισµένη αποτελεσµατικότητα 
του σχολείου, οι προβληµατικές επιδόσεις των µαθητών και η χαµηλή απόδοση 
των εκπαιδευτικών (Lunenburg & Ornstein, 2008). Οι στάσεις αυτών που 
καλούνται να εφαρµόσουν τις αλλαγές, προπαντός των εκπαιδευτικών του 
σχολείου, ποικίλλουν φτάνοντας συχνά έως και την αντίσταση. Παρόλ’ αυτά, κάθε 
εκπαιδευτικός οργανισµός οφείλει να επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των 
αποτελεσµάτων του µέσα από στρατηγικά σχεδιασµένες αλλαγές στους σκοπούς 
του, στις εισροές και στις εσωτερικές διεργασίες του (Ιnbar, 1996, Fullan, 2001). 
Σε κάθε περίπτωση, σε όλο αυτό το ευρύ πεδίο της ανάπτυξης και εφαρµογής 
αλλαγών και καινοτοµιών ως εξαιρετικά σηµαντικός και κρίσιµος αναγνωρίζεται ο 
ρόλος που διαδραµατίζει ο διευθυντής της σχολικής µονάδας (Ράπτης, 2006).  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη µιας περίπτωσης 
προβληµατικής εισαγωγής καινοτοµίας ΤΠΕ σ’ ένα δηµοτικό σχολείο και 
ειδικότερα η παρακολούθηση του τρόπου της εισαγωγής και των αντιδράσεων που 
αυτή προκάλεσε και ο σχεδιασµός της δράσης που θα πρέπει να αναληφθεί, ώστε 
να αναστραφεί η προβληµατική κατάσταση. Για την επεξεργασία της περίπτωσης 
αυτής, που θίγει θέµατα εισαγωγής και διαχείρισης καινοτοµιών, θα προβούµε 
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κατ’ αρχάς σε ορισµένες θεωρητικές επισηµάνσεις γύρω από τις έννοιες της 
αλλαγής και της καινοτοµίας, τους παράγοντες που επηρεάζουν είτε την επιτυχία 
είτε την αποτυχία τους και τις µορφές σχεδιασµού και διαχείρισής τους. Μετά από 
τη θεωρητική παρέκβαση και λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα της βιβλιογραφίας 
πρώτα θα αναλύσουµε, µε τα στοιχεία που διαθέτουµε, τη διαδικασία της 
εισαγωγής του προγράµµατος στο σχολείο και τις στάσεις όλων των µελών του 
προσωπικού, ώστε να φωτιστούν οι εκφάνσεις και οι πηγές της 
προβληµατικότητας, και ύστερα θα παραθέσουµε ένα δικό µας «σχέδιο» δράσης, 
που µπορεί πιθανώς να συντελέσει στην οµαλότερη συνέχιση της διαδικασίας και 
στην αποτροπή της αποτυχίας του όλου εγχειρήµατος. 

Η περίπτωση: 

O κύριος Χ µόλις ανέλαβε τη διεύθυνση ενός δηµοτικού σχολείου, που 
βρίσκεται σε σχετικά υποβαθµισµένη περιοχή µεγάλης πόλης και στο οποίο φοιτούν 
250 µαθητές και εργάζονται 22 εκπαιδευτικοί. Η συγκεκριµένη σχολική µονάδα 
διακρίνεται από την ανοµοιογενή σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού, δεν λειτουργεί 
ως ολοήµερη ούτε ως σχολείο ΕΑΕΠ και εδώ και χρόνια δεν έχει ποτέ παρουσιάσει 
κάποια σχολική δραστηριότητα. Η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης, που 
επιλέγει σχολεία για συµµετοχή σε πανελλήνιο πιλοτικό πρόγραµµα ΤΠΕ για 
δηµοτικά συντονιζόµενο από το ΙΕΠ, ζητά από το συγκεκριµένο σχολείο να λάβει 
µέρος θεωρώντας ότι αυτό είναι καλό για την ανάπτυξη του σχολείου, των 
εκπαιδευτικών, των µαθητών και την προβολή του. Παρόµοιο πρόγραµµα 
εφαρµόζεται εδώ και χρόνια σε σχολεία άλλων χωρών και φαίνεται να έχει 
αποδώσει σηµαντικά αποτελέσµατα. Η εφαρµογή του προγράµµατος προϋποθέτει την 
ευρεία χρήση της τεχνολογίας, καθώς και σύγχρονων παιδαγωγικών µεθόδων από 
τους εκπαιδευτικούς. Βασικοί συντονιστές του προγράµµατος είναι οµάδα ειδικών 
(συµβούλων, Καθηγητών Παν/µίου κλπ.), οι οποίοι σε συνεργασία µε τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου θα πραγµατοποιούν ποικίλες δράσεις µε σκοπό την 
εκµάθηση και χρήση των ΤΠΕ. Η υποδιευθύντρια του σχολείου αντιδρά έντονα στην 
εφαρµογή αυτού του προγράµµατος λέγοντας: «∆εν εξυπηρετεί η εφαρµογή αυτού του 
προγράµµατος στο σχολείο µας. Το µόνο που επιτυγχάνουµε είναι να ενισχύεται το 
άγχος µας, ως εκπαιδευτικών, µε όλα αυτά τα καινούρια πράγµατα που πρέπει να 
εντάξουµε στη διδασκαλία µας. Αυτό που θα µπορούσαµε να κάνουµε, είναι να το 
εφαρµόσουµε µέχρι τα Χριστούγεννα, και αν δούµε ότι δεν αποδίδει…Τέρµα!». Τις 
θέσεις της υποδιευθύντριας ασπάζονται πλήρως και οι µισοί εκπαιδευτικοί του 
σχολείου, οι οποίοι θεωρούν ότι οι απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρµογή 
αυτού του προγράµµατος είναι πολύ µεγάλες και τους αποσυντονίζουν από το βασικό 
τους ρόλο: να καλύψουν την ύλη της τάξης τους. Από την άλλη, µια οµάδα πέντε 
εκπαιδευτικών µε µεταπτυχιακούς τίτλους σε θέµατα τεχνολογίας, εκπαιδευτικής 
διοίκησης και παιδαγωγικών, θεωρούν την εφαρµογή του συγκεκριµένου 
προγράµµατος, ως µια µεγάλη πρόκληση που θα προσπαθήσουν να φέρουν σε πέρας 
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µε επιτυχία, ώστε να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα στο σχολείο τους. Ο 
νέος διευθυντής έχοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα φαίνεται πολύ 
προβληµατισµένος για την εφαρµογή του προγράµµατος στο σχολείο του και 
µονολογεί: «Μεγάλη αλλαγή αυτό το πρόγραµµα. Έχει φέρει τα πάνω κάτω. ∆ε θα 
ευτυχήσουµε να δούµε άσπρη µέρα σε αυτό το σχολείο µε αυτά τα δεδοµένα. Σχεδόν 
όλοι γκρινιάζουν. Πρέπει να πάρω δραστικά µέτρα προτού δηµιουργηθούν 
περισσότερα προβλήµατα…» 

Θεωρητικές επισηµάνσεις 
Αλλαγή και καινοτοµία στην εκπαίδευση  

Ως µια προσπάθεια του σχολείου να ανταποκριθεί στις διαρκώς 
µεταβαλλόµενες εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως προκύπτουν από το 
κοινωνικοπολιτισµικό συγκείµενο, η εκπαιδευτική αλλαγή διαφοροποιείται από τη 
σχολική καινοτοµία, η οποία, σύµφωνα µε τους Russel & Russel (1992, όπ. αναφ. 
στο Iordanidis, 2006) ορίζεται ως η διαδικασία λήψης αποφάσεων των µελών του 
οργανισµού κατά την οποία τα µέλη δεσµεύονται σε µια διαδικασία, µια 
οργάνωση, ένα προϊόν, ένα πρόγραµµα που είναι νέο για τον οργανισµό. Στη 
βιβλιογραφία εντοπίζονται ποικίλες ενδιαφέρουσες ταξινοµήσεις των αλλαγών και 
των καινοτοµιών. Μια διάκριση είναι ανάµεσα στις αντιδραστικές αλλαγές, που 
προέρχονται από την κεντρική διοίκηση και προκαλούν την αντίδραση των µελών 
της σχολικής κοινότητας, και στις δυναµικές αλλαγές, που προκύπτουν, όταν ο 
οργανισµός αποφασίζει ότι αυτές είναι επιθυµητές, µε αποτέλεσµα να είναι 
περισσότερο αποτελεσµατικές (Pierce, Gardner & Dunham, 2002). Εξάλλου, οι 
καινοτοµίες περιλαµβάνουν, σύµφωνα µε τον Fullan (2001), τρεις σηµαντικές 
διαστάσεις: τη χρήση νέων ή αναβαθµισµένων υλικών (τεχνολογιών, αναλυτικού 
προγράµµατος), νέων διδακτικών προσεγγίσεων (νέων διδακτικών πρακτικών ή 
δραστηριοτήτων) και νέων πεποιθήσεων (εκπαιδευτικών/παιδαγωγικών απόψεων 
και θεωριών). Μια διαδεδοµένη ταξινόµηση των καινοτοµιών είναι αυτή σε 
εκπαιδευτικές-παιδαγωγικές, σε διοικητικές-οργανωτικές και σε καινοτοµίες που 
αφορούν στο σχολικό κλίµα και τις ανθρώπινες σχέσεις. (Γιαννακάκη, 2005).  

Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτυχία και την επιτυχία των 
αλλαγών και των καινοτοµιών 

Η διαχείριση των αλλαγών σ’ έναν οργανισµό είναι δύσκολη υπόθεση 
(Ιορδανίδης, 2006). Στα συνηθέστερα εµπόδια για την επιτυχή εφαρµογή τους, 
τόσο στο µακροεπίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και στο µικροεπίπεδο της 
σχολικής µονάδας, συγκαταλέγονται η ανεπαρκής ενεργός υποστήριξη από την 
ανώτατη διοίκηση, η έλλειψη ικανοτήτων από τη διοίκηση, η ανεπαρκής ηγεσία 
της αλλαγής, η ανεπαρκής επικοινωνία, η έλλειψη οράµατος κλπ. (Μπουραντάς, 
2005). Συχνό είναι, λοιπόν, το φαινόµενο της αντίστασης στην αλλαγή, που 
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εκδηλώνεται µε ποικίλους τρόπους και σε διαφορετικούς βαθµούς: ήπιες 
εκφράσεις επιφύλαξης έως µεγάλη εχθρότητα και προσπάθεια καθυστέρησης και 
υπονόµευσης της όποιας καινοτοµίας, φόβο, ανησυχία, εχθρότητα, δολοπλοκία, 
καθυστέρηση, πόλωση, σύγκρουση και ανυποµονησία (Zembylas & Barker, 2007). 
Οι Newstrom & Davis (2001) διακρίνουν τη λογική αντίσταση, που βασίζεται στην 
ορθολογική αιτιολόγηση και γνώση, την ψυχολογική αντίσταση, που αφορά στις 
στάσεις και στα συναισθήµατα, και την κοινωνιολογική αντίσταση, η οποία 
βασίζεται στα συµφέροντα και τις αξίες της οµάδας. Σύµφωνα µε τον Connor 
(1995), οι κύριοι λόγοι για την αντίσταση στην αλλαγή είναι η έλλειψη 
εµπιστοσύνης, η πεποίθηση ότι η αλλαγή δεν είναι αναγκαία ή εφικτή, οι 
οικονοµικές απειλές, το σχετικά υψηλό κόστος, ο φόβος της αποτυχίας, η απώλεια 
θέσης και δύναµης, οι απειλές στις αξίες και στα ιδανικά, η δυσαρέσκεια από την 
παρέµβαση, ενώ κατά τον Wetter (1996) ο φόβος του άγνωστου, η προώθηση 
αλλαγών από την ιεραρχία χωρίς συµµετοχή του άµεσα εµπλεκόµενου, οι 
προηγούµενες ανεπιτυχείς προσπάθειες για µεταρρύθµιση ή αλλαγές, η 
αναστάτωση και η απώλεια της αίσθησης ασφάλειας που θα επιφέρει η διατάραξη 
της καθιερωµένης ρουτίνας, η ανησυχία για διατάραξη ή διάσπαση των 
ικανοποιητικών διαπροσωπικών σχέσεων µε άλλους συναδέλφους. Σε παρόµοια 
συµπεράσµατα καταλήγουν επίσης οι Trader-Leigh (2002), Kotter & Schlesinger 
(1991), Scott & Jaffe (1989).  

Σχεδιασµός και διαχείριση αλλαγής 

Η αλλαγή είναι µια διαρκώς µεταβαλλόµενη διαδικασία που διαµορφώνεται 
στην πορεία υπό την επίδραση σύνθετων και ποικίλων παραγόντων (Hall & Hord, 
2006). Η γνώση διαφόρων µοντέλων αλλαγής που αναφέρονται στη βιβλιογραφία 
είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για όσους επιχειρούν αλλαγές και οφείλουν για τον σκοπό 
αυτό να προβούν σε στρατηγικό σχεδιασµό τους (Tsiakkiros & Pashiardis, 2002). 
Ο Fullan (2001) καθορίζει τα στάδια της έναρξης, κατά την οποία λαµβάνεται η 
απόφαση για υιοθέτηση ή συνέχιση της αλλαγής, της εφαρµογής, που ισχύει για τα 
πρώτα δύο ή τρία χρόνια χρήσης της και της συνέχειας, που εξαρτάται από τη 
δυνατότητα ενσωµάτωσης. Οι Armenakis και Harris (2002) διακρίνουν τις φάσεις 
της ετοιµότητας, της υιοθέτησης και της θεσµοποίησης. Παροµοίως, οι Bennis κ.ά. 
(1969) τις διαδικασίες της υιοθέτησης, αποδοχής και εφαρµογής και ο Rogers 
(1995) τα στάδια της γνώσης, της πειθούς, της απόφασης, της εφαρµογής, της 
επιβεβαίωσης. Ο Lewin (1951, όπ. αναφ. στους Lunenburg & Ornstein, 2008) 
εισήγαγε ένα µοντέλο αλλαγής µε τις φάσεις του «ξεπαγώµατος» ή κινητοποίησης, 
της αλλαγής και του «ξαναπαγώµατος» ή παγιοποίησης και ο Kotter (2001) ένα 
µοντέλο µε οκτώ στάδια της ανάπτυξης της αίσθησης του επείγοντος, της 
δηµιουργίας οµάδας καθοδήγησης, της διαµόρφωση οράµατος και στρατηγικής, 
της µετάδοσης του οράµατος για αλλαγή, της εκχώρησης αρµοδιοτήτων στους 
εργαζοµένους για δράση σε πολλαπλά επίπεδα, της δηµιουργίας βραχυπρόθεσµων 
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επιτευγµάτων, της παγιοποίησης των αποτελεσµάτων και προώθηση περισσότερων 
αλλαγών, του ενστερνισµού νέας κουλτούρας. Καθώς µεγάλο µέρος των αλλαγών 
αποτυγχάνουν, θα πρέπει να δηµιουργούνται προϋποθέσεις για την επιτυχή 
υλοποίησή τους, όπως π.χ. η εξασφάλιση της υποστήριξης των κέντρων ισχύος, η 
αντιµετώπιση των αντιστάσεων, η συστηµική προσέγγιση, η εστίαση σε 
αποτελέσµατα (Μπουραντάς, 2005), η συµµετοχή, η επικοινωνία, ο 
προγραµµατισµός, η υποστήριξη και οι ανταµοιβές (Schmuck & Runkel, 1994, 
Wetter, 1996), ενώ ως δοµές που καταλύουν τη θετική έκβαση µιας αναπτυξιακής 
αλλαγής οι Everard κ.ά. (2004) κατονοµάζουν την ηγεσία, το σκοπό, τη δοµή-
διάρθρωση, τη διαδικασία, τους ανθρώπους, το ρεαλισµό, το περιβάλλον, την 
ισορροπία και το συναδελφικό κλίµα. 

Ανάλυση της περίπτωσης 

Για τη βελτίωση του διδακτικού έργου και της κοινωνικής εικόνας του υπό 
µελέτη σχολείου συστήθηκε στον διευθυντή από τις ανώτερες αρχές η εφαρµογή 
ενός νεωτερικού και σύνθετου προγράµµατος ψηφιακού γραµµατισµού που 
καλύπτει ολιστικά τη σχολική ζωή, µαθητές, εκπαιδευτικούς, διδασκαλία, 
διοίκηση κλπ. Η εφαρµογή της καινοτοµίας στο σχολείο επιβάλλεται από τις 
κοινωνικές αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου (κοινωνία της 
πληροφορίας) και από τα ποικίλα προβλήµατα στο εσωτερικό του (Lunenburg & 
Ornstein, 2011) και αποσκοπεί σε βάθος χρόνου σε µια γενικότερη αλλαγή και 
βελτίωση. Περιέχει ποικίλα στοιχεία, όπως νέες τεχνολογίες, νέες διδακτικές 
προσεγγίσεις (βιωµατικά εργαστήρια), νέες παιδαγωγικές απόψεις και στάσεις 
(Fullan, 2001), και συνδυάζει την εκπαιδευτική-παιδαγωγική καινοτοµία µε την 
καινοτοµία στο σχολικό κλίµα (Γιαννακάκη, 2005). ∆εδοµένου ότι πρόκειται για 
πρωτοβουλία ξένης προέλευσης, που λαµβάνεται από την κεντρική διοίκηση και 
όχι από τον διευθυντή και το προσωπικό του οργανισµού, το συγκεκριµένο 
εγχείρηµα συνιστά προφανώς αντιδραστική αλλαγή (Pierce, Gardner & Dunham, 
2002), δηλαδή αλλαγή από πάνω προς τα κάτω (top-down). 

Ανακοινώνοντας την εφαρµογή του προγράµµατος, ο διευθυντής βλέπει το 
σύλλογο διδασκόντων να διχάζεται: οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, 
συµπεριλαµβανοµένης και της δεύτερης στην ιεραρχία του σχολείου, της 
υποδιευθύντριας, τηρούν αρνητική στάση απέναντι στο πρόγραµµα, µε 
αποτέλεσµα τελικά και ο ίδιος να το αµφισβητεί. Οι αντιδράσεις που 
εκδηλώνονται από την «οµάδα της υποδιευθύντριας» συµφωνούν µε τα δεδοµένα 
της έρευνας: επιφύλαξη και εχθρότητα, συγκρουσιακή διάθεση, πιθανώς 
δολοπλοκία, πόλωση, υπονόµευση µέσω ορισµού προθεσµίας κλπ. (Zembylas & 
Barker, 2007). Χρησιµοποιώντας τα κριτήρια των Newstrom & Davis (2001) θα 
λέγαµε ότι δεν έχουµε λογική, αλλά µάλλον ψυχολογική και κοινωνιολογική 
αντίσταση. Τα αίτια της αντίστασης µπορούν να αποδοθούν σ’ ένα σύµπλεγµα 
παραγόντων, όπως η απροθυµία λόγω της προώθησης του προγράµµατος από την 
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ιεραρχία χωρίς συµµετοχή τους ως άµεσα εµπλεκοµένων, ο φόβος του άγνωστου 
και του νέου που συνεπάγεται η εφαρµογή της τεχνολογίας και των µοντέρνων 
διδακτικών πρακτικών, η ανησυχία για το αν ο χρόνος και η προσπάθεια που θα 
δαπανήσουν θα έχει οφέλη για τους µαθητές, η αναστάτωση και η απώλεια της 
αίσθησης ασφάλειας που θα επιφέρει η διατάραξη της καθιερωµένης ρουτίνας, η 
παρέκκλιση από το αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας (Connor, 1995, Trader-
Leigh, 2002, Kotter & Schlesinger, 1991, Scott & Jaffe, 1989, Fullan, 2001, 
Greenberg & Baron, 2000). Είναι προφανές ότι στο σχολείο αυτό, όπου απουσιάζει 
η καινοτοµική κουλτούρα, το εργασιακό κλίµα έχει επιβαρυνθεί.  

Σύµφωνα µε το µοντέλο της αντίδρασης στην αλλαγή των Jaffe κ.ά. (1994), 
στο οποίο έχουν καθοριστεί οι φάσεις της άρνησης εφαρµογής, της αντίστασης ή µη 
συµµετοχής ή προσπάθειας αποφυγής, της εξερεύνησης - πειραµατισµού και, τέλος, 
της δέσµευσης ή αποδοχής ή συγκατάβασης, η κατάσταση των πραγµάτων στο 
σχολείο αντιστοιχεί στο πρώτο στάδιο, σ’ αυτό δηλαδή της άρνησης. Η άρνηση 
των εκπαιδευτικών πρέπει οπωσδήποτε να συσχετιστεί και µε την προσωπικότητα 
και το επαγγελµατικό προφίλ του διευθυντή και µε το ρόλο που έχει έως τώρα 
διαδραµατίσει: µεγάλο µερίδιο της ευθύνης για την τροπή των πραγµάτων ανήκει 
σε αυτόν, γιατί δεν προσέγγισε το όλο ζήτηµα ικανοποιητικά. Το γεγονός ότι 
πρόκειται για ξενόφερτη και εκ των άνω πρωτοβουλία, που επιπλέον συνεπάγεται 
εµπλοκή εκτός σχολείου ψυχολόγων και ποικίλες άλλες µοντέρνες διαδικασίες, δεν 
έχει ληφθεί υπόψη και δεν έχει αξιοποιηθεί, όπως θα έπρεπε. Ειδικά και µόνο γι’ 
αυτούς τους λόγους ο διευθυντής όφειλε να µην είναι απλός διεκπεραιωτής της 
ενέργειας και εντολοδόχος, αλλά να ηγηθεί του µικρού ρόλου που του απέµεινε, 
δηλαδή της επιτυχηµένης «µεταφοράς» του προγράµµατος στο σχολείο (Hall & 
Hord, 2006). Ουσιαστικά ο διευθυντής δεν ηγείται της πρωτοβουλίας, κάτι που θα 
συνέβαινε, εάν τον βλέπαµε να υποστηρίζει µε θέρµη το πρόγραµµα, κατά κάποιο 
τρόπο να το οικειοποιείται, να εξηγεί αναλυτικά την αναγκαιότητά του, τους 
στόχους του και τους ρόλους όλων των συναδέλφων και του δικού του και να το 
εντάσσει σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο ή όραµα. Αυτό είναι πιθανό να οφείλεται σε 
διάφορες προσωπικές ελλείψεις του ως ηγέτη και κυρίως στην έλλειψη οράµατός 
του αναφορικά µε τη βελτίωση, την εξέλιξη και την ανάπτυξη του σχολείου του ή 
στο γεγονός ότι δεν το έχει µοιραστεί µε τους συναδέλφους του, ώστε αυτό να 
συσχετιστεί µε την επιδιωκόµενη αλλαγή (Fullan, 2003).  

Από όλο το Σύλλογο µόνο πέντε εκπαιδευτικοί µε υψηλά προσόντα 
εµφανίζονται υπέρµαχοι της καινοτοµίας: είναι οι µόνοι που κατανοούν τη 
φιλοσοφία του προγράµµατος και τη χρησιµότητά του, αλλά και οι µόνοι που 
µπορούν να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις του προγράµµατος (Fullan, 
2001, Greenberg & Baron, 2000). ∆εν είναι τελικά απορίας άξιο που ο διευθυντής 
πολύ γρήγορα απογοητεύεται, προβληµατίζεται και αµφισβητεί την αξία και την 
επιτυχία του προγράµµατος, σκεπτόµενος ίσως και την απόρριψή του. Στο σηµείο 
που έχουν έρθει τα πράγµατα, θεωρούµε πως ο διευθυντής δεν πρέπει ούτε να 
καταθέσει τα όπλα, γιατί έτσι θα χαθεί µια καλή ευκαιρία ενίσχυσης της ποιότητας 
και της αποτελεσµατικότητας του σχολείου του, ούτε να µείνει αδρανής θεατής της 
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αντίστασης, κάτι που µάλλον θα οδηγήσει µοιραία σε αποτυχία το εγχείρηµα ή θα 
προκαλέσει και περαιτέρω διατάραξη του κλίµατος. Αντίθετα, θα πρέπει να 
αξιοποιήσει την αντίσταση παραγωγικά, καταστρώνοντας τώρα σχέδιο 
στρατηγικών ενεργειών, για να αντιµετωπίσει την αντίσταση και να οδηγήσει τα 
πράγµατα στο επιθυµητό αποτέλεσµα (Mabin κ.ά., 2001).  

Προτάσεις για δράση 

Η διαπίστωση ότι η καινοτοµία «εισβάλλει» στο σχολείο εική και ως έτυχε 
και γι’ αυτό βάλλεται οδηγεί λογικά στο συµπέρασµα ότι ο διευθυντής του 
σχολείου αγνοεί πως η εισαγωγή µιας -έστω και ξένης- καινοτοµίας είναι 
διαδικασία που οφείλει να γίνει µε αρχές και σε καθορισµένα στάδια και φάσεις, 
όπως υποδεικνύουν τα διάφορα προαναφερθέντα οργανωτικά µοντέλα. Αγνοεί, 
εξάλλου, και το γεγονός ότι η άρνηση είναι µέσα στο παιχνίδι, αλλά µπορεί να έχει 
θετική έκβαση. Επειδή από τις ενέργειές του απουσιάζει το όραµα και η µεθοδική 
πορεία από την ανάλυση της κατάστασης προς την επιλογή και την εφαρµογή 
στρατηγικής, φαίνεται να αγνοεί επίσης και τα περί στρατηγικού σχεδιασµού 
(Tsiakkiros & Pashiardis, 2002), ο οποίος είναι όµως απαραίτητος προκειµένου να 
θέσει τα θεµέλια για µια κουλτούρα αλλαγών κι ένα καλό κλίµα στο σχολείο. Ενώ 
είναι πολύ πιθανό να στερείται και τη σχετική θεωρητική κατάρτιση, καλείται, 
πάντως, τώρα να δράσει έχοντας ως σηµείο εκκίνησης αναγκαστικά την αντίσταση 
που ήδη εκδηλώθηκε.  

Πέρα από την τήρηση ψύχραιµης και αισιόδοξης στάσης και 
συνειδητοποιώντας παράλληλα ότι ηγείται ενός σχολείου µε σηµαντικά εσωτερικά 
προβλήµατα, ο διευθυντής θα πρέπει να ασχοληθεί συστηµατικότερα µε την οµάδα 
των εκπαιδευτικών που αντιτίθενται στην εφαρµογή του προγράµµατος. Οφείλει 
να αναπτύξει διάλογο µε σκοπό να επιχειρηµατολογήσουν οι αντιστεκόµενοι, ώστε 
να προσδιοριστούν όσο το δυνατόν ακριβέστερα οι τυχόν αντικειµενικοί λόγοι της 
αντίστασης (Duke, 2004) και να µπορέσει ο ίδιος να σχεδιάσει πιο στοχευµένη 
δράση. Η ύπαρξη ή η βελτίωση της επικοινωνίας στον οργανισµό κατά τη 
διαχείριση της αλλαγής, όπως και η πειθώ, θεωρούνται βασικά στοιχεία για την 
κάµψη της αντίστασης (Lunenburg & Ornstein, 2008), η οποία επιπλέον 
επιτυγχάνεται µε τη συµµετοχή όσο το δυνατό περισσοτέρων συναδέλφων στην 
υλοποίηση στόχων.  

Συγχρόνως και για το σκοπό αυτό οφείλει να επαναπροσδιορίσει τον δικό του 
ρόλο και αποστολή ως προς την εισαγωγή και εφαρµογή του προγράµµατος. 
∆εδοµένου ότι η εφαρµογή του είναι µάλλον η ενδεδειγµένη λύση για το 
πρόβληµα του σχολείου, πρέπει –παρά την εξωτερική προέλευσή του- να ηγηθεί 
της καινοτοµίας και στη συνέχεια ως ηγέτης τόσο του σχολείου όσο και της 
καινοτοµίας να εµπνεύσει και να καθοδηγήσει τους συναδέλφους του. Ο 
επαναπροσδιορισµός, όµως, αυτός θα αποβεί αδύνατος, εάν ο διευθυντής δε 
φροντίσει να προβεί το συντοµότερο δυνατό στη σύλληψη ενός οράµατος για το 
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σχολείο του ή στην κοινοποίησή του, εάν ήδη έχει όραµα. Το όραµα αυτό πρέπει 
να περιλαµβάνει ως βασικά στοιχεία την προώθηση του ψηφιακού γραµµατισµού, 
αλλά µε την ευκαιρία αυτή γενικότερα και την ανάπτυξη µιας κουλτούρας 
ευνοϊκής προς τις αλλαγές στο σχολείο του. Ο διευθυντής θα πρέπει να αποδείξει 
τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του –κοινού πλέον- οράµατος από την εφαρµογή του 
προγράµµατος, το οποίο µε τη σειρά του θα αποκτήσει τον χαρακτήρα 
στρατηγικού σκοπού (Connor κ.ά., 2003; Duke, 2004; Kotter, 2001; Robbins, 
2000).  

Θα πρέπει, όπως προαναφέρθηκε, να ενστερνιστούν όλοι ότι το πρόγραµµα 
προσφέρει δυνατότητα κατάκτησης του οράµατος και γι’ αυτό επιβάλλεται η 
άµεση εφαρµογή του (Greenberg & Baron, 2000). Χωρίς αµφιβολία και αυτός ο 
στόχος θα αποτύχει, εάν δε φροντίσει να κατατοπιστεί επαρκώς επάνω στο 
πρόγραµµα και όλες τις πτυχές του και να καταπιαστεί βαθύτερα µε το όλο θέµα 
της χρήσης καινοτοµίας και αλλαγής στους εκπαιδευτικούς οργανισµούς (Goleman 
κ.ά., 2002; Kouzes & Posner, 1993). Έτσι, θα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει 
το πρόγραµµα µε τεκµηρίωση, να ενηµερώνει αναλυτικά, να βοηθά και να 
καθοδηγεί, αποποιούµενος το ρόλο του τυπικού διεκπεραιωτή, γραφειοκράτη 
ηγέτη, και µακροπρόθεσµα να συµβάλει στη δηµιουργία ενός κλίµατος δεκτικού 
σε νέα πράγµατα. Ο διευθυντής πρέπει να εστιάσει στους στόχους και τα 
αποτελέσµατα και να εξοπλιστεί µε γνώσεις και επιχειρήµατα που θα µεταδοθούν 
και στους άλλους.  

Η πιο σηµαντική ενέργεια είναι να ζητήσει ο διευθυντής τη βοήθεια των 
εκπαιδευτικών που έχουν υπερασπιστεί το πρόγραµµα. Επειδή διαθέτουν 
προσόντα και δεξιότητες, είναι δυνατό να κατανεµηθεί και σε αυτούς ένα µερίδιο ή 
και να τους ανατεθεί εξ ολοκλήρου η ηγεσία της δράσης (Roettger, 2006). Σκοπός 
της οµάδας καθοδήγησης θα πρέπει να είναι η υποστήριξη στα πρώτα στάδια της 
διαδικασίας, δηλαδή στην προετοιµασία (Kotter, 2001). Ας θυµηθούµε ότι στο 
σχολείο έγινε απόπειρα εφαρµογής ενός προγράµµατος πρόχειρα και χωρίς καµιά 
προετοιµασία, χωρίς δηλαδή το «ξεπάγωµα» του Lewin (1951), κι αυτό οδήγησε 
σε σπασµωδική αρνητική αντίδραση του προσωπικού.  

Στην κατατόπιση και ενηµέρωση γύρω από το πρόγραµµα –τόσο του 
διευθυντή όσο και της οµάδας και στη συνέχεια των υπολοίπων- θα πρέπει 
οπωσδήποτε να συµπεριληφθούν στοιχεία από την ιστορία της επιτυχούς 
εφαρµογής του προγράµµατος σε σχολεία του εξωτερικού, συγκεκριµένα γύρω 
από τις διαδικασίες που εκεί ακολουθήθηκαν, τους λόγους που το επέβαλαν, τον 
τρόπο εισαγωγής και διαχείρισης, τους ρόλους των εκπαιδευτικών, την 
αποτελεσµατικότητα, τα τεχνικά µέσα, τη διάρκειά του. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί του 
σχολείου θα αποβάλουν τον φόβο ότι πρόκειται να συµµετάσχουν σε κάτι εντελώς 
άγνωστο, ενώ θα φανεί ότι η πρόταση της υποδιευθύντριας για περιορισµένη 
χρονικά εφαρµογή είναι µάλλον επικίνδυνη, αφού χρειάζεται χρόνος για να 
προκύψουν αποτελέσµατα (Harris κ.ά., 2006). Πάντως, για την αποφυγή του 
ψυχροπολεµικού κλίµατος και των ατέρµονων αντιπαραθέσεων, καλό είναι να 
τεθούν ορισµένοι βραχυπρόθεσµοι στόχοι, η επίτευξη των οποίων θα δίνουν 
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αφορµή για ικανοποίηση: η συστηµατική ενηµέρωση για το πρόγραµµα εντός ενός 
διαστήµατος είναι ένας από αυτούς (Kotter, 2001, Marzano κ.ά., 2005).  

Άλλο στοιχείο που θα λειτουργήσει ευεργετικά για τη διεξαγωγή του 
προγράµµατος είναι η εξασφάλιση και µιας συµβουλευτικής οµάδας εξωτερικών 
συνεργατών (στελεχών της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης, σχολικών συµβούλβν 
κλπ.), που θα προσφέρουν υποστήριξη σε περιπτώσεις ανάγκης (συγκρούσεων, 
αδιεξόδων κλπ.), για να µην αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί του σχολείου έρµαια ή 
θύµατα µιας ξένης ή ουρανοκατέβατης πρωτοβουλίας (Clawson, 1999, Duke, 
2004).  

Ένας ακόµη παράγοντας που µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο είναι η 
παροχή κινήτρων στους συµµετέχοντες από τη διοίκηση (Connor κ. ά., 2003, 
Duke, 2004, Greenberg & Baron, 2000, Kotter, 2001, Marzano κ. ά., 2005), αφού 
έτσι οι συµµετέχοντες θα έχουν το αίσθηµα ότι επιβραβεύεται η προσπάθειά τους. 
Από τα δεδοµένα που έχουµε και σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία δεν είναι 
βέβαιο ότι οι συµµετέχοντες, πέρα από µια ελάχιστη µείωση του ωραρίου, 
µπορούν έχουν «υλικές» αµοιβές, δηλαδή χρήµατα ή άδειες κλπ. Πάντως, κίνητρο 
σηµαντικό θα αποτελέσει η χορήγηση βεβαίωσης συµµετοχής, η οποία θα 
αποδεικνύει εξειδίκευση επιστηµονική και παιδαγωγική, και ακόµα σηµαντικότερο 
η επισήµανση του γεγονότος ότι η συµµετοχή στο πρόγραµµα συνιστά στην ουσία 
επαγγελµατική ανάπτυξη, ιδιαίτερα χρήσιµη για νέους εκπαιδευτικούς. 

Συµπεράσµατα 

Στην εργασία αυτή µελετήσαµε την περίπτωση της άνωθεν εισαγωγής σ’ ένα 
δηµοτικό σχολείο ενός καινοτόµου προγράµµατος ΤΠΕ, η οποία είχε πολλές 
αδυναµίες και κατέληξε στην προβολή σθεναρής αντίστασης από την πλειονότητα 
των συναδέλφων στον διευθυντή του σχολείου. Από την ανάλυση των αδυναµιών 
προκύπτει το σηµαντικό συµπέρασµα ότι πριν από κάθε αλλαγή και καινοτοµία 
πρέπει να υπάρχει καλός, µελετηµένος, δηλαδή στρατηγικός σχεδιασµός 
(Tsiakkiros & Pashiardis, 2002): ανεξάρτητα από τη βοήθεια που είχε από τις 
προϊστάµενες αρχές, ο συγκεκριµένος διευθυντής, στερούµενος πιθανώς της 
απαραίτητης θεωρητικής κατάρτισης, αποπειράθηκε την εισαγωγή του 
προγράµµατος χωρίς σχεδιασµό. Επιπλέον, χωρίς να είναι κυρίαρχος βασικών 
στοιχείων του προγράµµατος, πολλώ δε µάλλον εισηγητής ενός οράµατος και 
µακροπρόθεσµων στόχων για το σχολείο του, αγνοούσε ίσως το ενδεχόµενο της 
προβολής αντίστασης από το προσωπικό και τον τρόπο αντιµετώπισής της. Μ’ 
άλλα λόγια δεν προσέγγισε το όλο εγχείρηµα σφαιρικά, ως ένα σύστηµα µε πολλά 
αλληλεπηρεαζόµενα στοιχεία, του έλειπε η συστηµική θεώρηση των 
(εκπαιδευτικών) πραγµάτων (Μπουραντάς, 2005). Από την άλλη µεριά, οι 
περισσότεροι συνάδελφοι-υφιστάµενοί του, στερούµενοι και αυτοί οράµατος, 
αρνήθηκαν για υποκειµενικούς µάλλον λόγους, αλλά όχι εντελώς αδικαιολόγητα, 
τη συµµετοχή τους στην εφαρµογή ενός ωφέλιµου για το σχολείο προγράµµατος. 
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Έτσι, αυτός δεν ήταν σε θέση να τους πείσει για το αντίθετο ή να τους εµπνεύσει ή 
να αµβλύνει έστω την αντίσταση ξεκινώντας ένα διάλογο. Ένα άλλο σηµαντικό 
συµπέρασµα, λοιπόν, είναι η ανάγκη ύπαρξης οράµατος και στρατηγικών σκοπών 
ως κοινού κτήµατος της κεντρικής διοίκησης, των διευθυντών και των 
εκπαιδευτικών στις σχολικές µονάδες. Επειδή, εξάλλου, στην περίπτωσή µας 
ιδιαίτερα ευνοϊκή διάθεση για την υλοποίηση της καινοτοµίας έδειξαν οι 
εκπαιδευτικοί µε τις µεταπτυχιακές σπουδές, άτοµα προοδευτικά, που 
διαφοροποιούνται από την υποδιευθύντρια που εκπροσωπεί την καθεστηκυία τάξη, 
προκύπτει επίσης ότι οι επιπλέον σπουδές είναι προφανώς παράγοντας προώθησης 
καινοτοµιών και αλλαγών. Γενικότερα, συµπεραίνουµε ότι η εκπαίδευση αποτελεί 
έναν επαγγελµατικό τοµέα, στον οποίο είναι απαραίτητη η ύπαρξη ηγετών όχι 
µόνο για τις σχολικές µονάδες, αλλά και για διάφορες επιµέρους δράσεις. Οι 
ηγέτες αυτοί δεν χρειάζεται να είναι κατ’ ανάγκην οι διευθυντές σχολικών 
µονάδων, αλλά οποιοιδήποτε εκπαιδευτικοί µε την ικανότητα να αναπτύσσουν, να 
σχεδιάζουν και να υποστηρίζουν καινοτοµίες (Πασιαρδής, 2004).  
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Περίληψη 

Αντικείµενο αυτής της µελέτης περίπτωσης είναι η προβληµατική και ανεπιτυχής 
εισαγωγή ενός καινοτόµου εκπαιδευτικού προγράµµατος ΤΠΕ σ’ ένα ελληνικό σχολείο. 
Επιχειρώντας την εισαγωγή του προγράµµατος αυτού, που προτάθηκε από τις 
προϊστάµενες αρχές, ο διευθυντής του σχολείου έχει αντιµετωπίσει αντίσταση από την 
υποδιευθύντρια και την πλειονότητα των εκπαιδευτικών, γεγονός που ωθεί και τον ίδιο 
στην αµφισβήτηση της αξίας και της δυνατότητας εφαρµογής του. Στην αρχή της εργασίας 
παρατίθενται ορισµένα θεωρητικά στοιχεία γύρω από την αναγκαιότητα προώθησης 
αλλαγών και καινοτοµιών στους εκπαιδευτικούς οργανισµούς και τους παράγοντες που 
σχετίζονται µε τη θετική και αρνητική έκβασή τους, τη διαχείρισή τους κλπ. Στη συνέχεια 
αναλύεται η διαδικασία της εισαγωγής του προγράµµατος στο συγκεκριµένο σχολείο: 
προκύπτει ότι η καινοτοµία είναι πολύ χρήσιµη για το σχολείο, αλλά οι εκπαιδευτικοί 
ανθίστανται για διάφορους, µάλλον υποκειµενικούς, λόγους, ενώ στον διευθυντή 
αποδίδεται έλλειψη οράµατος, απαραίτητης ηγετικής διάθεσης και στρατηγικού 
σχεδιασµού της αλλαγής. Στο τέλος προτείνεται η ανάληψη ποικίλων χειρισµών από το 
διευθυντή, όπως η ενεργός αντιµετώπιση της αντίστασης, το εγχείρηµα συνεργατικής 
δηµιουργίας ενός οράµατος για το σχολείο που περιλαµβάνει και την καινοτοµία ΤΠΕ, η 
διαµόρφωση ηγετικής στάσης και η παροχή κινήτρων µε σκοπό την επιτυχέστερη 
εισαγωγή του καινοτόµου προγράµµατος και την εξασφάλιση της υλοποίησής του. 
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Εισαγωγή  

Τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια εναλλακτικών προσεγγίσεων, διερευνάται η 
αξιοποίηση των Τεχνών µε στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας της µάθησης και 
της διδασκαλίας των µαθηµατικών. Κατά τον Dewey (1922/1991) ο κύριος λόγος 
είναι η µεγαλύτερη αίσθηση ελευθερίας που δίνεται στους µαθητές σε 
αντιδιαστολή µε το αυστηρό και τυπολογικό ύφος των µαθηµατικών βιβλίων, ενώ 
παράλληλα προσφέρεται ως χώρος για πειραµατισµούς αυξάνοντας την 
αυτοπεποίθηση των µαθητών. Ο χώρος της Τέχνης είναι συνδεδεµένος µε την 
φαντασία, η οποία είναι µια µορφή αναστοχαστικής σκέψης που επιτρέπει την 
κατασκευή παραδοχών, υποθέσεων,εικασιών, προτάσεων και απαντήσεων. Τα 
οποία είναι ο πυρήνας κάθε συλλογισµού. Κοινός τόπος αποτελεί συνήθως η 
γεωµετρία, καθώς βελτιώνει την αίσθηση του χώρου και του προσανατολισµού και 
ενισχύει την απόκτηση µιας πιο σφαιρικής εκτίµησης του κόσµου (Goldenberg, 
Cuoco, Mark, 1998). Πολλές µορφές µαθηµατικών δοµών υπάρχουν µόνο ως 
εννοιολογικές κατασκευές σε έναν απολύτως φανταστικό χώρο και χρόνο πολλών 
διαστάσεων και αν ένας τέτοιος χώρος δεν προϋπάρχει, µπορεί να κατασκευαστεί 
χωρίς κανένα περιορισµό διαστάσεων, αρκεί να είναι καλά ορισµένος µε τα 
κριτήρια των µαθηµατικών (Χασάπης, 2011).Με αφορµή αυτές τις συνδέσεις της 
Τέχνης και των Μαθηµατικών πραγµατοποιήσαµε την έρευνά µας στο χώρο του 
µουσείου Ηρακλειδών το οποίο φιλοξενεί έργα καλλιτεχνών τα οποία βασίζονται 
σε µαθηµατικές δοµές. Συγκεκριµένα στηρίζονται σε αδύνατες µορφές και σε 
οφθαλµαπάτες (Vasarely, Escher). Αρχικά µας ενδιέφερε η ανάπτυξη εικασιών για 
την εξήγηση αυτών των φαινοµένων σε διαισθητικό επίπεδο και στη συνέχεια πως 
αυτό διαφοροποιείται µε τη χρήση ενός 3D λογισµικού δυναµικής γεωµετρίας του 
Cabri 3D. Παράλληλα µας ενδιέφερε να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε την έννοια 
της προβολής χωρίς απαραίτητα να περάσουν σε εννοιολογικό επίπεδο. 
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Θεωρητικό Πλαίσιο 
Οπτικοποίηση και Γεωµετρία του χώρου 

Ο Duval (2005) κάνει µία διάκριση ανάµεσα σε δύο τρόπους να «δει» 
κάποιος µία µορφή στη δισδιάστατη και τρισδιάστατη γεωµετρία. Οι διακρίσεις 
αυτές αναφέρονται πρώτον στην εικονική οπτικοποίηση των αναπαραστάσεων, 
όπου το σχέδιο είναι ένα πραγµατικό φυσικό αντικείµενο και το σχήµα του είναι 
µία γραφική εικόνα που δεν µπορεί να τροποποιηθεί. Επίσης οι ιδιότητες του 
σχεδίου συνδέονται µε αυτό ακριβώς το σχήµα και συνεπώς είναι πολύ δύσκολο 
να δουλέψει κάποιος µε τα συστατικά µέρη του. Οπότε το σχέδιο δεν αναπαριστά 
το αντικείµενο το οποίο µελετάται αλλά είναι το αντικείµενο αυτό καθεαυτό. 

Η δεύτερη διάκριση αναφέρεται στην µη-εικονική οπτικοποίηση, όπου το 
σχήµα αναλύεται ως ένα θεωρητικό αντικείµενο που αναπαριστάται από το σχέδιο, 
ακολουθώντας τρεις βασικές διαδικασίες: α) την εργαλειακή αποδόµηση: όπου η 
αναπαράσταση χτίζεται µε δοσµένα εργαλεία. β) την ευρετική διάσπαση των 
σχηµάτων: όπου το σχήµα χωρίζεται σε υποµέρη, ως ένα παζλ. γ) την αποδόµηση 
διαστάσεων: όπου το σχήµα διασπάται σε δοµικές µονάδες και οι συνδέσεις 
µεταξύ αυτών των µονάδων αποτελούν γεωµετρικές ιδιότητες. Αναφέρεται ως 
αξιωµατική ανακατασκευή των σχηµάτων (Laborde, 2008). 

Όπως αναφέρεται από τον Mithalal (2010) στην γεωµετρία του χώρου η 
οπτική πληροφορία δεν είναι πια αξιόπιστη για την εξαγωγή συµπερασµάτων. 
Προτείνει ότι η χρήση 3D γεωµετρικών δυναµικών περιβαλλόντων µπορεί να 
εξισορροπήσει αυτές τις δυσκολίες, αφού οι µαθητές µπορούν να πάρουν 
περισσότερες οπτικές πληροφορίες. Στην δική µας παρέµβαση, θεωρώντας 
σηµαντικά όλα τα προαναφερθέντα, χρησιµοποιούµε το λογισµικό δυναµικής 
γεωµετρίας Cabri 3D.  

Αφαίρεση σε πλαίσιο 

Η αναγνώριση της αφαίρεσης σε πλαίσιο είναι µια προσέγγιση των 
θεωρητικών και εµπειρικών διαδικασιών. Αφαίρεση θεωρείται η κάθετη 
αναδιοργάνωση προηγούµενων µαθηµατικών κατασκευής σε µια νέα µαθηµατική 
δοµή. Αποτελείται από την αναγνώριση, την οικοδόµηση-µε και την κατασκευή, 
που θα αναφέρονται και ως RBC (recognising, building-with, construction). Η 
αναγνώριση µιας οικείας µαθηµατικής δοµής εµφανίζεται όταν ένας µαθητής 
αντιλαµβάνεται µια δοµή που είναι συνυφασµένη µε µια δεδοµένη µαθηµατική 
κατάσταση. Η οικοδόµηση-µε συνίσταται σε συνδυασµό των προηγούµενων 
δοµικών στοιχείων για την κάλυψη του στόχου, όπως η επίλυση προβλήµατος ή η 
δικαιολόγηση µιας δήλωσης. Η κατασκευή είναι µια σπάνια αλλά πιο σηµαντική 
δράση, η οποία αποτελείται από τη συναρµολόγηση αντικειµένων γνώσης για να 
παραχθεί µια νέα δοµή που γίνεται οικεία στο µαθητή.. 
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Υπάρχουν δύο διαφορετικές έννοιες του πλαισίου, το πλαίσιο των 
µαθηµατικών αντικειµένων και µια σειρά από εξωτερικούς παράγοντες. Το 
πρόσωπο που αφαιρεί σταδιακά αγνοεί το πλαίσιο των διάφορων µαθηµατικών 
αντικειµένων, ωστόσο όµως το σύνολο των εξωτερικών παραγόντων µπορούν να 
επηρεάσουν αυτή τη διαδικασία της αφαίρεσης.. 

Ερευνητικό πρόβληµα και ερευνητικά ερωτήµατα: 

Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει τα στάδια της 
αφαίρεσης των µαθητών κατά τη µετάβαση από τον δισδιάστατο στον 
τρισδιάστατο χώρο και αντίστροφα, µε αφορµή κάποια καλλιτεχνικά έργα και 
µέσω του λογισµικού cabri 3d στο χώρο ενός µουσείου. 

Συγκεκριµένα µας ενδιαφέρει 
• Η µετάβαση από το χώρο στο επίπεδο για την κατασκευή της έννοιας της 

προβολής και η βοήθεια που µπορεί να παρέχει το λογισµικό σε αυτό 

Περιγραφή παρέµβασης – διαδικασία συλλογής δεδοµένων: 

Αρχικά σταθήκαµε σε 2 πίνακες του Vasarely και σε 2 πίνακες του Escher, 
τους οποίους παραθέτουµε. 

 

Στόχος ήταν η ανάδειξη µαθηµατικών στοιχείων που υπάρχουν στα έργα. 
Συγκεκριµένα µας ενδιέφερε οι µαθήτριες να εντοπίσουν την ύπαρξη παραδόξων 
σε αυτούς, η λύση των οποίων στηρίζεται στην προβολή των αντικειµένων στο 
επίπεδο. Σε αυτό το σηµείο επιδιώξαµε να συλλέξουµε τις διαισθητικές ερµηνείες 
τους. 

Το επόµενο στάδιο είχε να κάνει µε την ενασχόληση των µαθητριών πάνω σε 
δύο δραστηριότητες κατασκευασµένες στο λογισµικό. Σκοπός ήταν να επέµβουµε 
όσο το δυνατόν λιγότερο.  

∆ραστηριότητα 1 

Στην πρώτη δραστηριότητα δίνεται στις µαθήτριες ένα µοντέλο της σκάλας 
του Escher κατασκευασµένο στο Cabri 3D. Στόχος µέσα από αυτό ήταν οι 
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µαθήτριες έχοντας διαπιστώσει στο πρώτο στάδιο την ανάγκη χρήσης αλλαγής της 
οπτικής γωνίας για την εξήγηση του παραδόξου, τώρα να χρησιµοποιήσουν την 
εικασία τους µέσω της περιστροφής του επιπέδου, αφού έχουν τη δυνατότητα να 
δράσουν πάνω στο αντικείµενο. Παράλληλα στοχεύουµε στο να γίνει 
αντιπαραβολή µεταξύ του αντικειµένου στο επίπεδο (όπως παρουσιάστηκε στο 
πρώτο στάδιο) και στο χώρο (µέσω του Cabri 3D). Πράγµα το οποίο αποτελεί 
σηµαντικό βήµα για την κατασκευή νοήµατος της έννοιας της προβολής. 
Παραθέτουµε την κατασκευή: 

 
∆ραστηριότητα 2 

Εδώ δίνεται το σχέδιο του αδύνατου τριγώνου του Penrose εκτυπωµένο σε µία 
µαθήτρια. Ο στόχος ήτανε η συγκεκριµένη µαθήτρια να αναλύσει αρχικά το σχέδιο 
και να περιγράψει στις άλλες µαθήτριες έναν τρόπο κατασκευής του στο Cabri 3D. 
Μέσω της κατασκευής στο λογισµικό στόχος ήταν οι µαθήτριες περάσουν στην 
κατασκευή της έννοιας της προβολής µέσω της αλλαγής της οπτικής γωνίας 
δρώντας οι ίδιες πάνω στο λογισµικό. Παραθέτουµε το σχέδιο που δόθηκε. 

 

Ανάλυση 

Η ανάλυση µας στηρίζεται στην ανάλυση κρίσιµων επεισοδίων σχετικών µε 
το ερευνητικό µας ερώτηµα. Παρακάτω παραθέτουµε από αυτά, τα οποία στην 
ουσία συνθέτουν τρείς διαφορετικές κατηγορίες. 

Α) Αλλαγή οπτικής γωνίας 

Συγκεκριµένα προσπαθώντας να ερµηνεύσουν το παράδοξο του κτιρίου 
(Escher) το οποίο βασίζεται στον αδύνατο κύβο του Penrose, καθώς και του 
πύργου µε τις σκάλες παρατηρήθηκαν κάποια κρίσιµα επεισόδια, παραθέτουµε ένα 
από αυτά.  
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Επεισόδιο 

Μ: Κάποια ιδέα? Πως γίνεται αυτό δηλαδή? 
Ε: Ναι γιατί φαίνεται έτσι? 
Ν: Μήπως να το βλέπαµε από πάνω? 
Ε: Ωραία. Από πάνω δηλαδή? 
Ν: Πάλι άµα το βλέπαµε από αλλού µπορεί να φαινότανε διαφορετικό. 
Από τα επεισόδια παρατηρούµε ότι µέσω του πλαισίου (τέχνη) δίνεται 

κίνητρο στις µαθήτριες, έτσι ώστε να εντοπίσουν το παράδοξο σε κάθε περίπτωση. 
Στην συνέχεια επικεντρώνονται στον εντοπισµό της ερµηνείας του και καταλήγουν 
στην αναγκαιότητα της χρήσης της αλλαγής οπτικής γωνίας ενώ παράλληλα 
κρίνεται απαραίτητη η χρήση ενός διαφορετικού εργαλείου. Οι µαθήτριες 
αναγνωρίζουν τη διάσταση ανάµεσα στην εικόνα και την κατασκευή. Και 
σύµφωνά µε αυτά εικάζει ότι µία πιθανή ερµηνεία είναι η αλλαγή της οπτικής 
γωνίας. Επιπλέον οι µαθήτριες κάνουν χρήση του εργαλείου της περιστροφής προς 
την λύση του παραδόξου. Όµως δεν περνάνε στην επίλυση του παραδόξου, παρά 
την ενασχόλησή τους µε το λογισµικό. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι δεν 
βρίσκονται στο επίπεδο της µη εικονικής οπτικοποίησης καθότι δεν είναι σε θέση 
να διαχωρίζουν τις ιδιότητες του χώρου σε κάθε περίπτωση (πίνακας - λογισµικό 
3D). Σ’ αυτό επιδρά και κάτι που αναφέρεται και από τον Mithalal (2010), ότι η 
επιφάνεια του υπολογιστή δίνει την αίσθηση της επίπεδης απεικόνισης του 
αντικειµένου και αποτελεί εµπόδιο στο να αντιληφθούνε τις τρεις διαστάσεις που 
παρέχει το λογισµικό. 

Β) Μετάβαση από το χώρο στο επίπεδο και αντίστροφα 

Αρχικά στον χώρο του µουσείου παρατηρούµε στον πίνακα του προοπτικού 
κύβου ότι οι µαθήτριες αναγνωρίζουν την διάσταση ανάµεσα στο χώρο και το 
επίπεδο. Χαρακτηριστικά η Α αναφέρει ότι είναι «σαν να έχει βάθος» και η Μ 
συµπληρώνει ότι «δεν έχει βάθος γιατί είναι επίπεδο». Αργότερα στη 
δραστηριότητα 1 αντιπαραβάλλεται η στατική εικόνα του πίνακα µε την εικόνα 
του λογισµικού στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα διάδρασης: 

Επεισόδιο 

Ε: ∆ηλαδή ο πίνακας τι δεν έχει που έχει αυτό; 
Α: ∆ιαστάσεις! 
Ε : ∆ιαστάσεις, δηλαδή; 
Μ: Την ικανότητα να περιστραφεί. 
Εδώ οι µαθήτριες αντιλαµβάνονται ότι η διαφορά ανάµεσα στον πίνακα και 

στο σχήµα που εµφανίζεται στο λογισµικό έχει να κάνει µε τις διαστάσεις και την 
ικανότητα που µας παρέχει το λογισµικό να περιστρέψουµε το σχήµα. Στη 
συνέχεια η Α περιγράφει στις άλλες µαθήτριες πως θα κατασκευάσουνε το 
αδύνατο τρίγωνο, δηλαδή µεταφράζει µία εικόνα του επιπέδου σε µία κατασκευή 
στον χώρο του Cabri 3D. Παρατηρούµε ότι αρχικά αποδοµεί την εικόνα 
εργαλειακά καθώς χωρίζει το τρίγωνο σε επιµέρους κύβους χωρίς όµως να 
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αναφέρει ότι αυτοί θα πρέπει να συντεθούν βάση κάποιων γεωµετρικών ιδιοτήτων. 
Αργότερα διασπά το σχήµα σε τρία διαφορετικά µέρη σαν να συνθέτουν ένα παζλ, 
χωρίς όµως να χρησιµοποιεί τις ιδιότητες του επιπέδου. 

Γ) Προβολή τρισδιάστατων αντικειµένων στο επίπεδο 

Την έννοια της προβολής την συναντάµε αρχικά στον εκθεσιακό χώρο στον 
πίνακα του αξονοµετρικού κύβου. Εκεί η Ν αναγνωρίζει το εξάγωνο ως την εικόνα 
που βλέπει στον πίνακα (εικονική οπτικοποίηση). ∆εν αναγνωρίζει ακόµα το 
εξάγωνο ως προβολή του κύβου στο επίπεδο κάτι που θα γίνει τουλάχιστον σε 
διαισθητικό επίπεδο µετέπειτα. Το επεισόδιο που ακολουθεί πραγµατοποιήθηκε 
στο τέλος της δραστηριότητας 2. 

Επεισόδιο  

Ν  Προς τα εδώ ..(δείχνει).. έτσι… (περιστρέφουν το επίπεδο) 
Ν ∆εν νοµίζω να είναι έτσι…… 
Μ Γιατί δεν φαίνεται ρε παιδιά?? Μα είµαι σίγουρη… 
Φ Προσπαθήστε το 
Μ Ε είναι κάπως έτσι (κοιτάνε και το φύλλο) ..και µετά πάει έτσι (δείχνει µε 

τα χέρια της τα τρια διαφορετικά επίπεδα) Και µετά µε κάποιο τρόπο από δω 
(περιστρέφει το επίπεδο και δείχνει µε τα χέρια)… Να το!!!! 

Εδώ επιτυγχάνεται η κατασκευή του αδύνατου τριγώνου. Η Μ µέσω των 
επιλογών της κίνησης και της περιστροφής ταυτίζει το σχήµα που κατασκεύασαν 
στο λογισµικό µε την επίπεδη εικόνα που τους έχει δοθεί. Μπορούµε να πούµε ότι 
οι µαθήτριες αντιλαµβάνονται διαισθητικά την έννοια της προβολής. 

.Περαιτέρω ανάλυση- Συµπεράσµατα 

Σε αυτό το σηµείο θα συγκρίνουµε τις παραπάνω κατηγορίες κρίσιµων συµβάντων µε 
το µοντέλο RBC. Αρχικά µπορούµε να πούµε ότι οι µαθήτριες αναγνωρίζουν ότι για την 
εξήγηση των αδύνατων µορφών χρειάζονται να αλλάξουν την οπτική γωνία θέασής τους. 
Παρ’ όλα αυτά αδυνατούν να περάσουν στην επίλυση του προβλήµατος που το 
µαθηµατικό περιεχόµενό της είναι η ορθή προβολή των αντικειµένων του χώρου στο 
επίπεδο. Ενώ είχαµε υποθέσει ότι οι µαθήτριες µέσω του λογισµικού θα χρησιµοποιούσαν 
την αλλαγή της οπτικής γωνίας για να περάσουν στην κατασκευή της έννοιας της προβολής 
αυτό δεν πραγµατοποιήθηκε. ∆ηλαδή οι µαθήτριες κάνουν χρήση αυτής της αναγνώρισής 
τους χωρίς να νοηµατοδοτούν την πράξη τους. Βέβαια βλέπουµε ότι οι µαθήτριες περνούν 
σταδιακά στο building with µε την αντιπαραβολή εικόνας του πίνακα και του σχήµατος στο 
Cabri 3D µέσω της αλλαγής οπτικής γωνίας, αλλά δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν ότι η 
εικόνα του πίνακα είναι η προβολή του σχήµατος που τους έχει δοθεί στο λογισµικό. 
Έχουν περάσει όµως σε ένα άλλο στάδιο από το στάδιο της αναγνώρισης και είναι πλέον 
σε θέση να διαδρούν µε το λογισµικό. Στην ∆ραστηριότητα 2 η εικονική οπτικοποίηση 
αποδείχθηκε ανεπαρκής. Κρίθηκε αναγκαίο οι µαθήτριες να αποδοµήσουν την εικόνα 
(αδύνατο τρίγωνο) σε δοµικές µονάδες (κύβους),προκειµένω µέσω της σύνδεσης αυτών 
των µονάδων να εντοπίσουν τις γεωµετρικές ιδιότητες(διαφορετικά επίπεδα) που σταδιακά 
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τους οδήγησαν στην περιγραφή της έννοιας της προβολής στη φυσική τους γλώσσα. 
Καταλήγουµε ότι η κατασκευή της έννοιας της προβολής παραµένει σε διαισθητικό 
επίπεδο και αυτό γιατί οι µαθήτριες είναι σε θέση να αντιληφθούν ότι όταν χάνεται η τρίτη 
διάσταση ενός αντικειµένου που ανήκει στο χώρο, αυτό ισοδυναµεί µε την αντιστοίχιση 
µιας εκ των εικόνων αυτού του αντικειµένου στο επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά βλέπουµε ότι οι 
µαθήτριες κατασκευάζουν νοήµατα γύρω από την έννοια µέσω των συγκεκριµένων 
δραστηριοτήτων. Επίσης το πλαίσιο του χώρου της τέχνης (το µουσείο) παρατηρήσαµε ότι 
αποτέλεσε κίνητρο για τις µαθήτριες. Μέσα από τα έργα των καλλιτεχνών κατάφεραν να 
ξεχωρίσουν µαθηµατικές δοµές και να προσπαθήσουν να εξηγήσουν τις παράδοξες µορφές 
µε χρήση των µαθηµατικών. Όπως διαπιστώθηκε στη συζήτηση που έγινε στο τέλος της 
παρέµβασης, οι µαθήτριες αναγνώρισαν µια άτυπη µορφή µαθηµατικών. 
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Abstract 

In this paper we investigate the transition from two-dimensional to three-dimensional 
mapping of objects and the reverse. The reason for dealing with these transitions stood the 
field of art and common references to the area of Mathematics. To this aim we conducted 
an intervention in the museum Herakleidon. Initially through discussion on specific 
paintings based on impossible forms and illusions, the students developed speculations in 
intuitive level to explain this phenomenon. Then we tried to see how these speculations 
distinct and how are validated using a 3D dynamic geometry software Cabri 3D. The model 
for analysis of our results is the abstraction in context (Hershkowitz, Schwarz, Dreyfus, 
2001) and Duval’s distinction for virtual and non-virtual visualization constitutes a useful 
tool as well. The main tool for these transitions is the change of perspective. In our 
conclusions we discuss whether the process is completed in intuitive level and if the 
construction of the mathematical concept of projection eventually took place. 
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1. Εισαγωγή 

Η συνεχής ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
(Τ.Π.Ε.) και του διαδικτύου έχει διαφοροποιήσει, σύµφωνα µε τον Castells (1996), 
τον τρόπο εργασίας, επικοινωνίας και µάθησης στo πλαίσιο της «δικτυακής 
κοινωνίας» και ειδικότερα στην εκπαίδευση µέσω κινητών συσκευών (m-
learning). Από τεχνικής πλευράς, ως m-learning ορίζεται η µάθηση που 
υποστηρίζεται αποκλειστικά ή κυρίως από φορητές συσκευές, όπως έξυπνα κινητά 
τηλέφωνα (smartphones), tablets, ψηφιακές βοηθητικές συσκευές (PDA), 
ασύρµατοι φορητοί Η/Υ (Traxler, 2007). Επίσης, η m-learning είναι η µάθηση που 
δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να έχουν επαφή µε τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, χωρίς τους περιορισµούς να πρέπει να το κάνουν σε ένα στενό, 
περιοριστικό φυσικό περιβάλλον, η µάθηση που πραγµατοποιείται όταν ο 
εκπαιδευόµενος εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες µάθησης που προσφέρει η κινητή 
τεχνολογία καθώς και κάθε είδους µάθηση που πραγµατοποιείται όταν ο 
µαθητευόµενος δε βρίσκεται σε προκαθορισµένη τοποθεσία (Kukulska-Hulme et 
al., 2005, MOBIlearn, ADL, 2011). Η συνεργασία σε οµάδες προωθεί τη µάθηση 
και η συνεργατική µάθηση βασίζεται στην ικανότητα των µελών των οµάδων να 
αναγνωρίζουν τα προβλήµατα και να τα επιλύουν (Toki & Pange, 2007, Holland 
et.al., 2011). Επιπρόσθετα, οι Dron & Anderson (2007) θεωρούν ότι η έρευνα και 
η εφαρµογή της ηλεκτρονικής µάθησης εστιάζουν, κυρίως, σε οµάδες, οι οποίες 
περιγράφονται ως, «µεµονωµένα άτοµα που θεωρούν τον εαυτό τους σαν µέρος 
της οµάδας». Ο κύριος στόχος δεν είναι η συνεργασία, αλλά η αυξηµένη 
ευαισθητοποίηση για τις δραστηριότητες των άλλων µελών της οµάδας, µέσα από 
τα κοινωνικά δίκτυα (Dalsgaard et al., 2009). Σύµφωνα µε τον Arroyo (2011) οι 
εκπαιδευόµενοι µε ευρύ κοινωνικό δίκτυο είχαν καλές ακαδηµαϊκές επιδόσεις. Τα 
κοινωνικά δίκτυα µε απευθείας σύνδεση (Online Social Networks) αποτελούν ένα 
εργαλείο επικοινωνίας για δηµιουργική µάθηση βασιζόµενα στις κοινωνικές 
επαφές, στη συζήτηση, τη συνεργασία και τη διαµοιραζόµενη εργασία. Οι Tsay 
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and Brady (2010) υπογραµµίζουν ότι η φύση της συνεργατικής µάθησης αλλάζει 
καθώς τα κοινωνικά δίκτυα χρησιµοποιούνται ευρέως στο πλαίσιο του m-learning. 
Ο Miller (2011) αποδίδει τα πλεονεκτήµατα των εικονικών κοινοτήτων στο 
γεγονός ότι αντισταθµίζουν την έλλειψη επικοινωνίας στον πραγµατικό κόσµο. 

Τα κοινωνικά δίκτυα µε απευθείας σύνδεση (Online Social Networks) είναι 
ιστοσελίδες που παρέχουν στους χρήστες υπηρεσίες βασιζόµενες στις τεχνολογίες 
του Παγκόσµιου Ιστού και παρέχουν τη δυνατότητα για: δηµιουργία δηµόσιου ή 
ηµιδηµόσιου προφίλ µε δίκτυο σχέσεων, την ύπαρξη καταλόγου άλλων χρηστών 
µε κοινές συνδέσεις και τελικά τη περιήγηση στις συνδέσεις των χρηστών που 
είναι µέλη του δικτύου (Boyd et al., 2007). Τα πιο διαδεδοµένα και 
χρησιµοποιούµενα χαρακτηριστικά των OSN είναι η ανάρτηση και ο 
διαµοιρασµός φωτογραφιών και βίντεο, ο σχολιασµός στα προφίλ άλλων χρηστών 
και η ανταλλαγή µηνυµάτων ανάµεσα στους χρήστες (Fardoun et al., 2011). 
Επίσης, οι χρήστες αυτών των ιστοσελίδων διαµοιράζονται έγγραφα και 
επικοινωνούν µεταξύ τους. Μελέτη που πραγµατοποιήθηκε στις Η.Π.Α. (National 
School Boards Association Η.Π.Α., Grunwald Associates LLC, 2007), 
εξερευνώντας τις διαδικτυακές συµπεριφορές των αµερικανικών εφήβων, δείχνει 
ότι το 96% των φοιτητών µε πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο χρησιµοποιούν τεχνολογίες 
κοινωνικής δικτύωσης, όπως chatting, blogging, γραπτά µηνύµατα και online 
κοινότητες όπως το Facebook, MySpace, και Webkinz. Σύµφωνα µε τους 
εκπαιδευόµενους ένα από τα πιο κοινά θέµατα της συζήτησης σχετικά µε την 
κοινωνική σκηνή δικτύωσης είναι η εκπαίδευση. Ο MacArthur (2009) θεωρεί ότι 
οι εφαρµογές του Ιστού 2.0 (WEB 2.0) παρέχουν τη δυνατότητα στους 
εκπαιδευόµενους για εξάσκηση των επικοινωνιακών τους ικανοτήτων σε 
πραγµατικά ακροατήρια, αλλά ταυτόχρονα επισηµαίνει τις ανησυχίες που 
προκύπτουν όσον αφορά την ιδιωτικότητα και την ασφαλή χρήση αυτών των 
τεχνολογιών. 

Το Edmodo.com παρέχει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον και µέσω κινητών 
συσκευών για ασφαλή διαδικτυακή συµπεριφορά (Holland et.a. 2011). Το Edmodo 
αναγνωρίστηκε από την American Association of School Librarians (2011), ως µία 
από τις 25 ιστοσελίδες που ενισχύουν την καινοτοµία, τη δηµιουργικότητα, την 
ενεργό συµµετοχή και τη συνεργασία στην κατηγορία µε τίτλο «κοινωνική 
δικτύωση και επικοινωνία». 

Η παρούσα έρευνα στόχο έχει τη διερεύνηση της στάσης των µεταπτυχιακών 
φοιτητών της Σχολής Επιστηµών Αγωγής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και 
συγκεκριµένα του Εργαστηρίου Ν.Τ. και εκπαίδευσης από απόσταση, απέναντι 
στο Edmodo κατά τη διεξαγωγή της έρευνάς τους. 

2. Υλικό και µέθοδος 

Το υλικό της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 5 µεταπτυχιακοί φοιτητές του 
µεταπτυχιακού προγράµµατος της Σχολής Επιστηµών Αγωγής του Πανεπιστηµίου 



 83 

Ιωαννίνων, του Εργαστηρίου Ν.Τ. και Εκπαίδευσης από Απόσταση. Η έρευνα 
πραγµατοποιήθηκε κατά την διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 2012-2013. Οι 
φοιτητές χρησιµοποίησαν για ενηµέρωση, εκπαίδευση και επικοινωνία για ένα 
εξάµηνο το Edmodo, µέσω του οποίου ελάµβαναν πληροφορίες και 
επικοινωνούσαν για την έρευνά τους. Λόγω του περιορισµένου αριθµού ατόµων 
που συµµετείχαν στην έρευνα δε δόθηκε ερωτηµατολόγιο, αλλά οι συµµετέχοντες 
κατέθεσαν τις απόψεις τους για την εκπαιδευτική χρήση (χρήση ως εκπαιδευτικός, 
ευκολία χρήσης, συχνότητα χρήσης εφαρµογής, επικοινωνία µε άλλους χρήστες, 
σύγκριση µε άλλα κοινωνικά δίκτυα) του Edmodo. 

Κύριος σκοπός του εργαλείου είναι η υποστήριξη της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, µέσω της δυνατότητας επικοινωνίας και της ανταλλαγής απόψεων, 
προβληµατισµών και λύσεων, ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόµενους. 
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής και στους γονείς. Οι δύο εκδόσεις της 
εφαρµογής αφορούν την χρήση σε Η/Υ και σε κινητή συσκευή. Η αρχική σελίδα 
και η σελίδα ενηµερώσεων του Edmodo για την έκδοση κινητών συσκευών 
(λειτουργικό iOS) φαίνονται στην εικόνα 1 παρακάτω: 

 
Εικόνα 1: Έκδοση Edmodo για κινητές συσκευές 

3. Αποτελέσµατα 

Αρχικά δίνεται η δυνατότητα εγγραφής είτε ως εκπαιδευτικός ή ως 
εκπαιδευόµενος. Όλοι οι συµµετέχοντες στην έρευνα απάντησαν ότι τους δόθηκε η 
δυνατότητα ως εκπαιδευτικοί να δηµιουργήσουν εικονική τάξη µε τα κύρια 
χαρακτηριστικά της (όνοµα, αντικείµενο µαθήµατος) καθώς και να καθορίσουν το 
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βαθµό πρόσβασης που θα έχουν οι εκπαιδευόµενοι της τάξης. Επίσης, όλοι 
διαχειρίστηκαν τη σελίδα του µαθήµατος, δηµοσιεύοντας και ελέγχοντας τις 
δηµοσιεύσεις των εκπαιδευόµενων. Επιπλέον, όλοι οι φοιτητές απάντησαν ότι 
µπορούν να δηµιουργούν/αναθέτουν εργασίες µε περιγραφή των ζητούµενων 
ενεργειών από τους εκπαιδευόµενους, µε ηµεροµηνία παράδοσης και να τις 
βαθµολογούν. Όσον αφορά την επικοινωνία οι τέσσερις από τους πέντε 
συµµετέχοντες χρησιµοποίησαν τη δυνατότητα να δηµοσιεύσουν δεδοµένα στη 
σελίδα του µαθήµατος, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευόµενοι. Ακόµη, 
όλοι δηµοσιοποίησαν µικρές αναρτήσεις κειµένου που αφορούν τα ενδιαφέροντά 
τους, τις δραστηριότητές τους, τις απόψεις τους, γεγονότα, ανακοινώσεις κλπ.. 

Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι εκπαιδευόµενοι έχουν πρόσβαση στο 
ηµερολόγιο εργασιών της οµάδας στην οποία ανήκουν, µε αποτέλεσµα όλοι να 
γνωρίζουν τις ηµεροµηνίες παράδοσης εργασιών καθιστώντας το edmodo ένα 
χρήσιµο εργαλείο οργάνωσης, σχεδιασµού και υλοποίησης των µαθηµάτων. 
Σχετικά µε την αποθήκευση αρχείων, όλοι οι συµµετέχοντες δήλωσαν ότι 
χρησιµοποίησαν τη δυνατότητα απεριόριστης αποθήκευσης αρχείων, µε µέγεθος 
για το κάθε ένα µέχρι 100MB, ενώ δηµιούργησαν φακέλους για την καλύτερη 
οργάνωση των αρχείων. 

Οι τρεις από τους πέντε συµµετέχοντες στην έρευνα παρακολούθησαν τα 
σεµινάρια µέσω του Ιστού (webinars) που προσφέρει το Edmodo, ώστε να 
γνωρίσουν τις δυνατότητες που προσφέρει για την υποστήριξη της διδασκαλίας και 
µέσα από την επιλογή των «κοινοτήτων» (communities) επικοινώνησαν µε άλλα 
ιδρύµατα και εκπαιδευτικούς. Μια νέα δυνατότητα του Edmodo, που δήλωσαν ότι 
χρησιµοποίησαν οι τέσσερις από τους πέντε συµµετέχοντες στην έρευνα, είναι οι 
εφαρµογές (apps). Οι εφαρµογές δηµιουργούνται από µία µεγάλη κοινότητα 
εκδοτών, προκειµένου να εµπλουτιστεί η εκπαιδευτική εµπειρία για τους µαθητές. 
Οι εφαρµογές αυτές καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα και έχουν 
σχεδιαστεί, ώστε να ενισχύσουν τα σχέδια µαθήµατος των εκπαιδευτικών. 

Στην παρούσα έρευνα οι φοιτητές δηµοσίευσαν στις σελίδες τους στο 
κοινωνικό δίκτυο LinkedIn τη χρήση του Edmodo ως εκπαιδευτικού εργαλείου. 
Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνθηκε η διασύνδεση τους µε άλλους χρήστες του 
εργαλείου. 

Είναι προφανής, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες 2 και 3, η συσχέτιση 
του Edmodo µε το δηµοφιλές κοινωνικό δίκτυο Facebook, κυρίως σε επίπεδο 
εµφάνισης και δοµής της ιστοσελίδας. 
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Εικόνα 2: Ιστοσελίδα Edmodo 

 

Εικόνα 3: Ιστοσελίδα Facebook 

Το Facebook, ως κοινωνικό δίκτυο έχει υποστηριχτεί ότι µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία µε πολλούς τρόπους, ωστόσο η 
κριτική προς το συγκεκριµένο δίκτυο είναι αρκετά έντονη (Madge et al., 2009, 
Muñoz et al., 2009). ∆ύο από τους συµµετέχοντες στην έρευνα χρησιµοποίησαν 
συγκριτικά τις δύο ιστοσελίδες, ως υποστηρικτικά εργαλεία και κατέληξαν ότι το 
Facebook δεν επιτρέπει την εγγραφή µέλους κάτω των 13 ετών, οι ρυθµίσεις 
ασφαλείας που παρέχει δεν είναι πάντοτε εύκολο να εφαρµοστούν από µικρής 
ηλικίας εκπαιδευόµενους, µε αποτέλεσµα να είναι εκτεθειµένοι στην προσέγγιση 
από τρίτα άτοµα και σε προφανείς κινδύνους. 
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∆ύο από τους φοιτητές συγκρίνοντας το Edmodo και το Skype, βρήκαν ότι 
παρόλο που το Skype, παρέχει αυξηµένες δυνατότητες αµφίδροµης επικοινωνίας 
µε ζωντανή εικόνα και ήχο καθώς και τη δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων, δεν έχει 
τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά του Edmodo (βαθµολογίες, ανάθεση εργασιών, 
δηµιουργία βιβλιοθήκης άρθρων). Τέλος, δύο συµµετέχοντες στην έρευνα έκαναν 
σύγκριση ανάµεσα στο Edmodo και το Twitter και κατέληξαν ότι σε αντίθεση µε 
το Twitter, το Edmodo προσφέρει ένα προστατευµένο περιβάλλον δηµοσιεύσεων, 
όπου οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόµενοι µπορούν επιπλέον να διαµοιραστούν 
σηµειώσεις, συνδέσµους, αρχεία, εργασίες, ηµερολόγια και να ανακοινώσουν 
γεγονότα χωρίς να έχουν εξωτερικοί χρήστες δικαιώµατα πρόσβασης. Επίσης, 
βρήκαν ότι το Edmodo παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης µε το Twitter, ώστε να 
ενηµερώνονται οι χρήστες του Twitter και τα µέλη της οµάδας Edmodo την ίδια 
στιγµή. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε όλους όσους συµµετείχαν στην έρευνα, υπάρχουν και 
ελλείψεις στο edmodo, όπως η αδυναµία ανταλλαγής µηνυµάτων ανάµεσα στους 
εκπαιδευόµενους, η αδυναµία πρόσβασης των εκπαιδευτικών στα αρχεία που 
αποθηκεύονται από τους εκπαιδευόµενους, η απουσία εργαλείου άµεσης 
επικοινωνίας (chat tool) και η αδυναµία διαµοιρασµού video και podcasts, αφού 
αυτό γίνεται µόνο µέσω υπερσυνδέσµου και εφόσον οι εκπαιδευόµενοι 
αποθηκεύσουν το περιεχόµενο τοπικά στον υπολογιστή τους. Ακόµη, η χρήση του 
σε κινητές συσκευές είναι δυσχερής σε σχέση µε την έκδοση για Η/Υ, κυρίως 
λόγω των περιορισµών σχετικά µε το µέγεθος της οθόνης. 

4. Συµπεράσµατα – Συζήτηση 

Η διαδικασία της µάθησης σε οµάδες έχει θετικά αποτελέσµατα για τους 
συµµετέχοντες. Στο πλαίσιο της οµάδας το άτοµο αυτορρυθµίζει τη µάθησή του 
(Self regulated learning) (Παγγέ, 2009) µε τη χρήση των εργαλείων που παρέχει το 
διαδίκτυο και ειδικότερα µέσω των κοινωνικών δικτύων µε απευθείας σύνδεση, 
καθώς αναπτύσσεται η επικοινωνία και η συνεργασία. Ένα εργαλείο που 
διευκολύνει τη µαθησιακή διαδικασία σε οµαδικό και ατοµικό επίπεδο είναι το 
Edmodo, όπως βρέθηκε από την παραπάνω µελέτη. Σύµφωνα µε τις απόψεις των 
συµµετεχόντων η χρήση του Edmodo βοήθησε στην επικοινωνία και τη 
συνεργασία των µελών της οµάδας και όλοι το θεώρησαν χρήσιµο εργαλείο για 
µάθηση από απόσταση, µε σαφές πλεονέκτηµα της εφαρµογής για Η/Υ έναντι της 
εφαρµογής για κινητές συσκευές. 

Βεβαίως, για καλύτερη τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων έχει 
προγραµµατιστεί η χρήση του στα πλαίσια ενός εξαµηνιαίου µαθήµατος, όπου οι 
εµπλεκόµενοι θα είναι πολλοί περισσότεροι, η καταγραφή των απόψεων των 
χρηστών και η εξαγωγή συµπερασµάτων, κυρίως όσον αφορά την 
αυτορρυθµιζόµενη µάθηση σε οµαδικό πλαίσιο. 
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Abstract 

This paper presents the views of researchers regarding the use of online educational 
platforms to support learning procedure and the key features of edmodo, an educational 
online platform (Online Social Network). Edmodo offers a learning environment to support 
the educational process by allowing communication and exchange of views, concerns and 
solutions, between teachers and learners. 
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Εισαγωγή 

Ανάµεσα στους πρώτους καλλιτέχνες που ασχολήθηκαν µε το video και την 
ηλεκτρονική τέχνη, η Steina και ο Woody Vasulka ξεκίνησαν να πειραµατίζονται 
µε τα «νέα µέσα» στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Το έργο τους εξερευνά τον 
αφηγηµατικό χαρακτήρα των εικόνων και τον ρόλο των διαφορετικών εργαλείων 
και µηχανών επεξεργασίας του ηλεκτρονικού σήµατος, µε ιδιαίτερη έµφαση στην 
καθαρά τεχνική πλευρά της video art, γεγονός που τους ξεχωρίζει από τους 
περισσότερους σύγχρονούς τους καλλιτέχνες. Ταυτόχρονα, οι Vasulka, έχοντας 
συνείδηση της ιστορικής σηµασίας της τεκµηρίωσης αυτών των πρώτων 
πειραµατισµών, αφιερώθηκαν ήδη από τη δεκαετία του ’60 στην δηµιουργία ενός 
προσωπικού αρχείου, ενώ το 1971 ίδρυσαν έναν από τους πρώτους χώρους 
ανάδειξης και προώθησης της video art, το Kitchen στη Νέα Υόρκη.  

Τα επιµέρους χαρακτηριστικά πολλών έργων σύγχρονης τέχνης αλλά και η 
σταδιακή απόσυρση της απαραίτητης τεχνολογίας για την έκθεσή τους καθιστούν 
όλο και σηµαντικότερο τον ρόλο των ίδιων των καλλιτεχνών στην συντήρηση και 
παρουσίαση του έργου τους. Η προσέγγιση των Vasulka αποτελεί παραδειγµατική 
περίπτωση καταγραφής και ανάδειξης της πρώιµης video art, καθώς, ιδιαίτερα σε 
ό,τι αφορά στο αναλογικό video, η εύθραυστη φύση του µέσου αλλά και ο άυλος 
χαρακτήρας των έργων συµβάλλουν στην ανάγκη όσο το δυνατόν πιο πλήρους 
τεκµηρίωσης προκειµένου αυτά να µπορούν να εκτεθούν στο µέλλον. 

Η συντήρηση και ανάδειξη της video art - ιδιαιτερότητες και 
προβλήµατα 

Η ιστορία της video art, η οποία είναι σύντοµη όσο και σύνθετη, ξεκίνησε µε 
τις πρώτες προσπάθειες εγγραφής και µετάδοσης εικόνων και ήχου ήδη από το 
1930-1940, οι οποίες κατέληξαν σε ένα σύστηµα κωδικοποίησης που 
εµπορευµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950. Η τεχνολογία 
αυτή είχε αρχικά εφήµερο χαρακτήρα, καθώς το βίντεο χρησιµοποιούνταν στη 
θέση του κινηµατογραφικού φιλµ για την µετάδοση των τηλεοπτικών εικόνων σε 
διαφορετικές ζώνες ώρας και όχι για την µακροπρόθεσµη διατήρησή τους. Το 
1965, η εµφάνιση του συστήµατος Portapak της Sony προσέλκυσε ένα ευρύτερο 
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κοινό ερασιτεχνών, καλλιτεχνών και ακτιβιστών, και µέχρι τα τέλη της δεκαετίας 
του 1960 εκθέσεις video art είχαν ήδη παρουσιαστεί στην Γερµανία, την 
Αργεντινή, την Αυστρία, τον Καναδά, την ∆ανία, την Ισπανία, τις ΗΠΑ, την 
Βρετανία, την Ιαπωνία και την Ελβετία. 

Οι πρώτοι πειραµατισµοί πήραν σταδιακά διαφορετικές κατευθύνσεις, µε 
κυριότερες τις περφόρµανς, τα γλυπτά, τα περιβάλλοντα, και τις εγκαταστάσεις. 
Καθώς όµως σε κάθε περίπτωση τα περισσότερα από τα πρώιµα αναλογικά έργα 
είναι κωδικοποιηµένα και αποθηκευµένα σε µαγνητικές ταινίες, η προβληµατική 
γύρω από την ανάδειξή τους επηρεάζεται πάντα από τα φυσικά χαρακτηριστικά 
αυτού του ιδιαίτερα ασταθούς µέσου.  

Η διάρκεια ζωής των ταινιών βίντεο έχει υπολογιστεί ανάµεσα σε 10 και 30 
χρόνια κάτω από ελεγχόµενες περιβαλλοντικές συνθήκες [1], εκτός όµως από την 
φθορά του υποστρώµατος τα έργα βίντεο αντιµετωπίζουν και άλλα προβλήµατα 
όπως η σταδιακή απόσυρση των παλιών φορµά και των µηχανηµάτων ανάγνωσης, 
αλλά και η έλλειψη τεκµηρίωσης σχετικής µε την παρουσίαση τους [2]. Οι αιτίες 
φθοράς της ταινίας περιλαµβάνουν την καταστροφή του συνδετικού υλικού, τις 
µηχανικές βλάβες που είναι πιθανό να προκληθούν από την χρήση φθαρµένων 
συσκευών ανάγνωσης, αλλά και την έκθεση σε µαγνητικά πεδία που είναι 
επιβλαβής για το σήµα. Αντίστοιχα, οι εξελίξεις στην τεχνολογία εγγραφής και 
ανάγνωσης ηλεκτρονικών εικόνων και η διαρκής αλλαγή των φορµά αποτελούν 
πρόβληµα που όλα τα οπτικοακουστικά αρχεία αντιµετωπίζουν. Έτσι, είναι συχνά 
αναγκαία η συντήρηση εξοπλισµού ξεπερασµένης τεχνολογίας ο οποίος δεν 
παράγεται πια, προκειµένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση των έργων. Καθώς 
η σηµασία του εξοπλισµού για την πιστή παρουσίαση του έργου εξαρτάται από τον 
σκοπό που εξυπηρετεί, µπορούµε να διακρίνουµε δύο κατηγορίες : τα µηχανήµατα 
που έχουν αποκλειστικά λειτουργική αξία και αυτά που είναι σηµαντικά για 
περισσότερους λόγους που συνήθως αφορούν την παρουσίαση του έργου στα 
πλαίσια µιας έκθεσης. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση ανήκουν για παράδειγµα οι 
οθόνες, καθώς αποτελούν τµήµα του έργου από την στιγµή της σύλληψής του και 
επηρεάζουν την πρόσληψή του από το κοινό. 

Καθώς, σε αντίθεση µε το κινηµατογραφικό φιλµ, οι πληροφορίες στο βίντεο 
είναι κωδικοποιηµένες, η αποκωδικοποίησή τους εξαρτάται από την ύπαρξη 
κατάλληλου εξοπλισµού, υπάρχει εποµένως η πιθανότητα παρά την κατάλληλη 
συντήρηση της ταινίας να παραµείνουν απροσπέλαστες εφόσον η τεχνολογία 
ανάγνωσης εξαφανιστεί οριστικά. Έτσι, είναι σε κάθε περίπτωση σηµαντική η 
ψηφιοποίηση των πληροφοριών που είναι αποθηκευµένες στις µαγνητικές ταινίες, 
παράλληλα µε την όσο το δυνατό καλύτερη διατήρηση του αυθεντικού υλικού. Αν 
και η µετατροπή από αναλογικό σε ψηφιακό σήµα µπορεί να προκαλέσει µια µικρή 
απώλεια πληροφοριών, η µετέπειτα αντιγραφή σε διαφορετικά ψηφιακά φορµά 
εγγυάται την διατήρηση του περιεχοµένου επ’αόριστον[3]. 

Τέλος, η αναλυτική τεκµηρίωση είναι απαραίτητη για την καλύτερη 
κατανόηση της πρόθεσης του καλλιτέχνη, και µπορεί να περιλαµβάνει 
λεπτοµέρειες σχετικές µε τον φωτισµό, την διάταξη του εκθεσιακού χώρου, 
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διαγράµµατα, φωτογραφίες, συνεντεύξεις του δηµιουργού και σηµειώσεις σχετικά 
µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στα έργα της πρώιµης 
video art, η τεκµηρίωση είναι φτωχή ή και ανύπαρκτη, ενώ πολλές συλλογές 
περιλαµβάνουν έργα που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο κοινό από την εποχή 
της δηµιουργίας τους. Η τεκµηρίωση πάντως αφορά την συγκέντρωση και 
οργάνωση όλων των διαθέσιµων πληροφοριών γύρω από ένα έργο, 
συµπεριλαµβάνοντας έτσι και πληροφορίες σχετικές µε την τωρινή του κατάσταση 
και το ιστορικό της συντήρησής του. 

7. Η περίπτωση της Steina και του Woody Vasulka 

7.1 Η τέχνη των Vasulka 

Η Steina και ο Woody Vasulka ξεκίνησαν να ασχολούνται µε την 
ηλεκτρονική τέχνη στα τέλη της δεκαετίας του 1960, κάτι που τους 
κατατάσσει στην πρώτη γενιά video artists. Γεννηµένοι στην 
Τσεχοσλοβακία και την Ισλανδία αντίστοιχα, ο Woody και η Steina 
Vasulka µετανάστευσαν µαζί στη Νέα Υόρκη το 1965, και τρία χρόνια µετά 
ξεκίνησαν να πειραµατίζονται µε την video art. Το 1971 ίδρυσαν την οµάδα 
«Perception», και τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς εγκαινίασαν το Kitchen, 
εργαστήριο και θέατρο για νέα µέσα, βίντεο, κινηµατογράφο και µουσική, 
που έγινε σηµείο αναφοράς για την ανάδειξη της ηλεκτρονικής τέχνης στις 
ΗΠΑ. 

Τα έργα τους χαρακτηρίζονται από την «εξερεύνηση των 
καλλιτεχνικών λειτουργιών των µηχανισµών του βίντεο» [4], και την 
ιδιαίτερη σηµασία που δίνουν στο τεχνικό σκέλος της δουλειάς τους. Σε 
συνεργασία µε άλλους καλλιτέχνες και µηχανικούς, οι Vasulka σταδιακά 
ασχολήθηκαν µε τον σχεδιασµό και την κατασκευή πρωτότυπων 
επεξεργαστών εικόνας, ενώ από το τέλος της δεκαετίας του 1970 
προσανατολίστηκαν προς τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και την τέχνη 
µέσω υπολογιστή. Για τους Vasulka, η κινούµενη εικόνα έχει όλα τα 
χαρακτηριστικά ενός λεξιλογίου, ενώ παραλληλίζουν τα µηχανήµατα που 
χρησιµοποιούν µε µουσικά όργανα. Το έργο τους διατηρεί έτσι µια σχέση 
µε την ιστορία των τεχνικών επεξεργασίας εικόνας, και εξερευνά τις 
εκφραστικές και δηµιουργικές δυνατότητες των µηχανηµάτων, ενώ το 
σύνολο της δουλειάς τους βρίσκεται σε διαρκή διάλογο µε τα µέσα που 
χρησιµοποιούν, από τα εργαλεία παραγωγής µέχρι τα προγράµµατα 
επεξεργασίας εικόνας και ήχου. Οι πειραµατισµοί µε ένα ηλεκτρονικό 
λεξιλόγιο και η εξερεύνηση των χωρο-χρονικών σχέσεων που 
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χαρακτηρίζουν τους Vasulka, όπως και η θέση τους στον πυρήνα των 
πρώτων πειραµατισµών µε τα νέα µέσα καθιστούν το έργο τους ιδιαίτερα 
σηµαντικό στον χώρο της video art, ενώ το ενδιαφέρον τους για την 
τεκµηρίωση της ιστορίας των νέων µέσων και η δηµιουργία του αρχείου 
τους αποτελεί παραδειγµατική περίπτωση ανάδειξης του έργου από τους 
ίδιους τους δηµιουργούς. 

7.2 Η προσέγγιση των Vasulka στην ανάδειξη της video art – η δηµιουργία 
του ηλεκτρονικού αρχείου  

Έχοντας συνείδηση της ιστορικής σηµασίας της τεκµηρίωσης των πρώτων 
εξερευνήσεων της video art, η Steina και ο Woody Vasulka έθεσαν τις βάσεις για 
την δηµιουργία του αρχείου τους ήδη από τις αρχές τις δεκαετίας του 1970. 
Συγκέντρωσαν έτσι σταδιακά οπτικοακουστικό υλικό, αφίσες, φωτογραφίες και 
συνεντεύξεις των πρωτοπόρων των ηλεκτρονικών τεχνών, ενώ µεγάλο µέρος του 
αρχείου τους αφορά στην τεκµηρίωση των πρώτων οργάνων επεξεργασίας 
ηλεκτρονικών εικόνων και ήχων. Η συλλογή τους περιλαµβάνει τόσο εµπορικά 
όσο και κατασκευασµένα από τους καλλιτέχνες όργανα βίντεο, που διατρέχουν 
όλη την ιστορία και την εξέλιξη των τάσεων της video art της δεκαετίας του 1970, 
αλλά και τις µποµπίνες των έργων πολλών συγχρόνων τους.  
Ενώ για πολλά χρόνια οι Vasulka ασχολούνταν οι ίδιοι µε την συντήρηση του 
αρχείου τους, το ολοένα και αυξανόµενο µέγεθός του αλλά και η ανάγκη 
βελτίωσης των συνθηκών αποθήκευσης τους οδήγησαν στην µεταφορά του το 
2000 στο Ίδρυµα Daniel Langlois στο Μόντρεαλ.  
Παράλληλα, σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Daniel Langlois, το National 
Endowment for the Arts και την Fondation Rockefeller, οι Vasulka δηµιούργησαν 
ένα site internet, το vasulka.org, όπου ένα µεγάλο µέρος του αρχείου τους είναι 
προσπελάσιµο σε µορφή ψηφιοποιηµένων βίντεο, κειµένων, τεκµηρίωσης και 
τεχνικών λεπτοµερειών σχετικά µε τα έργα, και το οποίο καλύπτει την 
δηµιουργική τους πορεία αλλά και όλη την ιστορία της video art. Σύµφωνα µε τους 
Vasulka, ο σκοπός αυτού του ηλεκτρονικού αρχείου είναι να λειτουργεί τόσο ως 
πηγή πληροφοριών για ερευνητές που ασχολούνται µε τα νέα µέσα, όσο και σαν 
τρόπος συντήρησης του υλικού[5]. 
Το ηλεκτρονικό αρχείο των Vasulka περιλαµβάνει πάνω από 27.000 σελίδες 
ψηφιοποιηµένων κειµένων πάνω στην ιστορία του βίντεο και της ηλεκτρονικής 
τέχνης, κυρίως άρθρα, δοκίµια, συνεντεύξεις, κριτικές, σχεδιαγράµµατα, 
εικονογραφήσεις, αφίσες, προγράµµατα συναυλιών, φωτογραφίες και 
αλληλογραφία, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων αφορά άµεσα το έργο, ενώ 
υπάρχουν πληροφορίες και κείµενα που αφορούν περίπου 200 άλλους καλλιτέχνες, 
πολλοί απ’ τους οποίους έχουν συµβάλλει στην δηµιουργία της συλλογής.  
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Το κεντρικό µενού του site περιλαµβάνει έξι γενικές κατηγορίες : Έργα της Steina, 
Έργα του Woody, Κατάλογοι, Έργα video (video work), The Kitchen 1971-1973 
και Vasulka archive. 

  

 

Η φωτογραφική τεκµηρίωση των έργων των Vasulkas περιλαµβάνει µια 
επιλογή έργων βίντεο από το 1970 µέχρι το 2000. Για κάθε έργο, οχτώ µε εννέα 
φωτογραφίες είναι διαθέσιµες, όπως κάποιες φορές και ένα σύντοµο απόσπασµα 
του ψηφιοποιηµένου βίντεο.  
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Στα τµήµατα του site που είναι αφιερωµένα στο προσωπικό έργο της Steina 
και του Woody Vasulka αντίστοιχα, προσφέρεται πιο αναλυτική τεκµηρίωση πάνω 
στις περφόρµανς, τις εγκαταστάσεις και τα περιβάλλοντα που έχουν δηµιουργήσει 
και εκθέσει, η οποία περιλαµβάνει τεχνικές περιγραφές, οδηγίες για την 
συναρµολόγηση και την έκθεσή τους, και τα σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των 
Vasulka. 

 

Τα έργα της Steina, που περιλαµβάνουν ηλεκτρο-οπτο-µηχανικά 
περιβάλλοντα, περιβάλλοντα vidéo, µαγνητικές ταινίες, αλλά και τις διαδραστικές 
περφόρµανς Violin Power και Bent Scans, συνοδεύονται από σύντοµα θεωρητικά 
κείµενα που περιγράφουν κάθε έργο και προσφέρουν πληροφορίες για την εποχή 
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που δηµιουργήθηκε και την προβληµατική του, όπως και πολύ καλή φωτογραφική 
τεκµηρίωση και αποσπάσµατα βίντεο. Αντίστοιχα, τα περιβάλλοντα συνοδεύονται 
από τεχνικές περιγραφές, που αφορούν κυρίως προβλήµατα που πιθανά 
παρουσιαστούν σε µελλοντικές εκθέσεις. Έτσι, οι πληροφορίες αφορούν τα 
χαρακτηριστικά του εκθεσιακού χώρου, όπως ο φωτισµός, το µέγεθος, η 
ακουστική, προτάσεις για τις ιδανικές συνθήκες για την ανάδειξη των έργων και 
τεκµηρίωση της καλλιτεχνικής πρόθεσης. Θέµατα σχετικά µε τον εξοπλισµό και 
την συναρµολόγηση αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο, υπενθυµίζοντας ένα από 
τα κυριότερα προβλήµατα της παρουσίασης της video art, που είναι η απόσυρση 
της τεχνολογίας, κυρίως σε ότι αφορά στα µηχανήµατα που είναι ορατά στους 
θεατές, όπως οι οθόνες.  

Τα έργα του Woody Vasulka που παρουσιάζονται στο site είναι δύο µεγάλες 
εγκαταστάσεις – «κατασκευές media», το Brotherhood, που είχε παρουσιαστεί το 
1998 στο l’ICC (InterCommunication Center) στο Τόκυο, και το Light Revisited – 
Noisefields, όπως και η σειρά εκτυπώσεων Iris Prints. 

Αν και η παρουσίαση των περισσότερων έργων γίνεται µέσω φωτογραφιών, 
περιγραφών και αποσπασµάτων βίντεο, η τεκµηρίωση τοθ Brotherhood µπορεί να 
χαρακτηριστεί παραδειγµατική περίπτωση της ανάδειξης τέτοιου είδους 
εγκαταστάσεων. Πρόκειται για µια σειρά έξι διαδραστικών εγκαταστάσεων 
κατασκευασµένων από άχρηστα υλικά που πραγµατεύονται θέµατα όπως η 
ανδρική ταυτότητα και η επιθυµία του ανθρώπου να επιβληθεί και να οργανώσει 
την φύση [6]. Κάθε εγκατάσταση περιγράφεται ξεχωριστά, ενώ οι δίνονται 
πληροφορίες σχετικά µε τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τα σχεδιαγράµµατα και 
ολόκληρο το τεχνικό εγχειρίδιο, ο κατάλογος της έκθεσης στο ICC, όπως και 
θεωρητικά κείµενα. Πρόκειται για µια πλήρη αναπαράσταση του έργου από τον 
ίδιο τον δηµιουργό του, και αποτελεί µοναδικό παράδειγµα ανάδειξης ενός 
οπτικοακουστικού διαδραστικού περιβάλλοντος.  
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Το µεγαλύτερο µέρος του online αρχείου αποτελείται πάντως από κείµενα 
που αφορούν τις αρχές της video art, συνεντεύξεις που αφορούν τον σχεδιασµό και 
την κατασκευή µηχανηµάτων επεξεργασίας της ηλεκτρονικής εικόνας και ήχου, 
και ντοκουµέντα σχετικά µε τη λειτουργία του Kitchen κατά την περίοδο 1971-
1973. 

Το τµήµα του site που είναι αφιερωµένο στο Kitchen είναι διαιρεµένο σε 
τέσσερις βασικές κατηγορίες, ανάλογα µε τη φύση των ψηφιοποιηµένων 
ντοκουµέντων : έγγραφα, δοκίµια, φωτογραφίες και βίντεο. Τα έγγραφα αφορούν 
οτιδήποτε τεκµηριώνει τις δράσεις και τις λειτουργίες του Kitchen κατά τα πρώτα 
χρόνια µετά την ίδρυσή του, όπως µηνιαία προγράµµατα, αλληλογραφία, υλικό 
σχετικά µε τη διοργάνωση φεστιβάλ, αφίσες, αιτήσεις χρηµατοδότησης και 
έγγραφα σχετικά µε τη λειτουργία της οµάδας Perception.  

Το ηλεκτρονικό αρχείο περιλαµβάνει επίσης θεωρητικά κείµενα σχετικά µε 
την πρώτη περίοδο λειτουργίας του Kitchen, όπως το Expanded Cinema του Gene 
Youngblood που αφορά τις απαρχές της ηλεκτρονικής κουλτούρας και της video 
art, και το Die Eigenwelt der Apparate-Welt – Pioneers of Electronic Art, 
κατάλογο µιας έκθεσης πάνω στα πρώιµα µηχανήµατα επεξεργασίας εικόνας που 
οργανώθηκε µε την συµµετοχή των Vasulka. Τέλος, παρουσιάζεται φωτογραφική 
και οπτικοακουστική τεκµηρίωση τριών περφόρµανς που είχαν παρουσιαστεί στο 
Kitchen : The Last Supper του 1972, Something is cooking in the Kitchen του Jim 
Burton, et µιας παράστασης χορού του Kei Takei και της οµάδας του. 

Το τελευταίο και σηµαντικότερο τµήµα της συλλογής των Vasulka 
περιλαµβάνει το σύνολο των ψηφιοποιηµένων εγγράφων κάτω από τον γενικό 
τίτλο «Vasulka Archive». δεδοµένης της φύσης του αρχείου, που είναι πρωταρχικά 
ένα εργαλείο έρευνας, η πρόσβαση στην βάση δεδοµένων είναι δυνατή ακόµα και 
κατά τις περιόδους συντήρησης του site. Η πλειονότητα των κειµένων είναι 
προσβάσιµη µέσω µιας µηχανής αναζήτησης πλήρους κειµένου (Full Text Search 
Engine), αν και η προηγούµενη βάση των κειµένων σε µορφή αρχείων PDF χωρίς 
δυνατότητα αναζήτησης µέσα στο κείµενο είναι ακόµη διαθέσιµη. Αυτό το τµήµα 
του αρχείου περιλαµβάνει σχεδόν το σύνολο της συλλογής Vasulka, µε 
ντοκουµέντα σχετικά µε τα έργα τους, πληροφορίες για τις εκθέσεις, συνεντεύξεις, 
καταγραφές συζητήσεων, φωτογραφίες αλλά και υλικό σχετικό µε άλλους 
καλλιτέχνες, άρθρα περιοδικών και κείµενα σχετικά µε την ηλεκτρονική τέχνη και 
τα νέα µέσα. 

Ταυτόχρονα, το site δίνει πρόσβαση σε ολόκληρους τους καταλόγους των 
εκθέσεων των Vasulka σε µορφή pdf, ανάµεσα σε άλλους τον κατάλογο των 
εκθέσεων Brotherhood και Video Works στο ICC στο Τόκυο το 1998, Machine 
Media στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του San Francisco (SF MoMA) το 1996, 
Vidéastes : 15 années d’images électroniques, analogiques et numériques στο Ciné-
MBXA / Cinédoc στο Παρίσι το 1984, Machine Vision της Steina και Descriptions 
του Woody Vasulka στην γκαλερί Albright - Knox στο Buffalo, της Νέας Υόρκης 
το 1978, όπως και άρθρα από τον τύπο και φωτογραφίες της έκθεσης Vidéastes. 
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Από τον Οκτώβριο του 2011, µέρος της συλλογής των Vasulka είναι 
προσβάσιµο και µέσω της Médiathèque της Ταινιοθήκης του Québéc 
(Cinémathèque Québécoise), µετά από συµφωνία µε το Ίδρυµα Daniel Langlois 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση και προσβασιµότητα του αρχείου, το 
οποίο διατρέχει όλη την περίοδο 1954 à 2001, και ιδιαίτερα από το 1969 ως το 
1995. Ταυτόχρονα, οι Vasulka διατηρούν στο σπίτι τους στην Santa Fe τις 
πρωτότυπες µαγνητοσκοπήσεις των συνεντεύξεων όπως και άλλο υλικό το οποίο 
δεν είναι διανεµηµµένο και καταγεγραµµένο στην βάση δεδοµένων του Ιδρύµατος 
Langlois.  

Εκτός από την γραπτή και φωτογραφική τεκµηρίωση των έργων τους το 
αρχείο περιλαµβάνει όλα τα βίντεο και ντοκιµαντέρ που έχουν παρουσιαστεί, 
φακέλους µε υλικό σχετικό µε κάθε project, δελτία τύπου και προσκλήσεις για τις 
εκθέσεις. Παρέχει επίσης τεκµηρίωση πάνω στα ηλεκτρονικά όργανα που οι 
Vasulka σχεδίασαν και κατασκεύασαν σε συνεργασία µε επιστήµονες και 
τεχνικούς, και στη συνέχεια χρησιµοποίησαν στην δηµιουργία των έργων τους.  

8. Συµπεράσµατα 

Η δηµιουργία του αρχείου των Steina και Woody Vasulka καθόλη τη 
διάρκεια της καλλιτεχνικής τους πορείας η όποια συνέπεσε µε την άνθιση των 
νέων µέσων και των ηλεκτρονικών τεχνών στις ΗΠΑ, αλλά και η ευρύτερη 
δραστηριοποίησή τους στην ανάδειξη και αξιοποίηση αυτού του είδους 
πολιτισµικής κληρονοµιάς τα τελευταία σαράντα χρόνια, είναι στοιχεία που 
µπορούν να χαρακτηρίσουν την προσέγγισή τους στην προώθηση της video art και 
της ηλεκτρονικής τέχνης γενικότερα ως παραδειγµατική περίπτωση. 

Η µεταφορά της συλλογής τους το 2000 στο Ίδρυµα Daniel Langlois στον 
Καναδά, αλλά και η σχεδόν ταυτόχρονη δηµιουργία του site vasulka.org είχαν σαν 
σκοπό την διευκόλυνση της έρευνας στο πεδίο της σύγχρονης τέχνης, την 
προστασία και την ανάδειξη της δουλειάς τους, µέσω της αποθήκευσης και 
συντήρησης των πρωτότυπων έργων και ντοκουµέντων και την ελεύθερη παροχή 
των ψηφιοποιηµένων αντιγράφων και άλλου υλικού στο κοινό και τους µελετητές. 

Ξεκινώντας από την ιδέα της διατήρησης ενός ανοµοιόµορφου προσωπικού 
αρχείου, οι Vasulka συνεισέφεραν σηµαντικά στην ανάπτυξη της video art µέσω 
της συλλογής τους, καθώς σύµφωνα µε τον Gene Youngblood, « λίγες συλλογές 
είναι σηµαντικότερες από των Vasulka, η οποία ξεχωρίζει από την έµφαση που 
δίνει σε θέµατα τεχνολογίας και κουλτούρας. Από τη µία πλευρά φωτίζει µια από 
τις πιο εµπνευσµένες έρευνες στην ιστορία της τέχνης, ενώ από την άλλη 
τεκµηριώνει την δραστηριότητα της τέχνης και της κουλτούρας της avant-garde. 
Πρόκειται για ένα πανοραµικό πορτρέτο µιας κοινωνίας και µιας εποχής» [7]. 

Είναι γεγονός πως ενώ σήµερα η video art αποτελεί αναγνωρισµένο και 
ισχυρό ρεύµα της σύγχρονης τέχνης, η συντήρηση και ανάδειξή της εξακολουθούν 
να εξαρτώνται από τις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και από τις έρευνες και την 
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συµµετοχή των ίδιων των καλλιτεχνών, κάτι που οι Vasulka µπόρεσαν να 
προβλέψουν ήδη από την δεκαετία του 1970.  
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η ανάδειξη έργων video-art µέσα από τη χρήση 
και τις εφαρµογές της τεχνολογίας, και ειδικότερα εξετάζεται το παράδειγµα των Steina και 
Woody Vasulka. Αναδεικνύονται τα χαρακτηριστικά της video-art που την καθιστούν ένα 
ιδιαίτερο πεδίο όσον αφορά την ανάδειξή της ως πολιτισµική κληρονοµιά και 
αναπτύσσεται ο ρόλος των ίδιων των καλλιτεχνών στην συντήρηση, τεκµηρίωση και 
έκθεση των έργων τους µέσω της ψηφιακής δυνατότητας που προσφέρει η τεχνολογία. Οι 
τεχνικές των Steina και Woody Vasulka, «πιονέρων» της video-art και του αναδυόµενου 
ηλεκτρονικού πολιτισµού της δεκαετίας του ‘60 τεκµηριώνουν τον τρόπο λειτουργίας ενός 
αρχείου το οποίο έχει δηµιουργηθεί από τους ίδιους τους καλλιτέχνες και που αποσκοπεί 
ταυτόχρονα στη συντήρηση και ανάδειξή της µέσα από την ηλεκτρονική τεκµηρίωση και 
παρουσίαση. 
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Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της εισόδου των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 
παρατηρείται έντονη παραγωγή εκπαιδευτικού λογισµικού (Ε.Λ) το οποίο αποτελεί 
διδακτικό υλικό και µέσο προς χρήση και υποστήριξη της µαθησιακής και 
διδακτικής διαδικασίας, ώστε να επιτευχθούν συγκεκριµένοι µαθησιακοί στόχοι. Η 
αναγκαιότητα αξιολόγησης του Ε.Λ. κρίνεται απαραίτητη δεδοµένου των 
σύγχρονων απαιτήσεων για χρήση των υπολογιστών στη διδασκαλία.  

Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται µέσα από την πολύπλευρη συλλογή, 
ανάλυση και ερµηνεία πληροφοριών του προϊόντος, ώστε να διαπιστωθεί η 
αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητά του, και µπορεί να γίνει σε κάθε στάδιο 
της κατασκευής ή εφαρµογής του, µε ποικίλες µεθόδους (Παναγιωτακόπουλος 
κ.ά., 2003).  

Επιπρόσθετα, από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση σύµφωνα µε την οµάδα 
ερευνητών του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου της Αγγλίας (Jones et al., 1996a, Scanlon 
et al., 1998), η αξιολόγηση ενός Ε.Λ. ή γενικότερα των Τεχνολογιών της 
Επικοινωνίας και της Πληροφορίας µπορεί να επιτευχθεί περισσότερο 
αποτελεσµατικά σε σύγκριση µε τις µέχρι σήµερα προσεγγίσεις διαµέσου του 
πλαισίου Ciao που αναπτύχθηκε από το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο της Αγγλίας. 
Σύµφωνα µε το πλαίσιο αυτό η αξιολόγηση στηρίζεται σε τρεις διαφορετικές 
διαστάσεις: στο περιεχόµενο, στις αλληλεπιδράσεις, στις στάσεις και τα 
µαθησιακά αποτελέσµατα. Στην παρούσα µελέτη η συλλογή δεδοµένων 
επιτεύχθηκε µε ερωτηµατολόγια, συζητήσεις και µε τη µελέτη πεδίου δηλαδή 
παρατήρηση και καταγραφή της χρήσης του λογισµικού σε πραγµατικές συνθήκες. 
Συγκεκριµένα πραγµατοποιήθηκε µια ποσοτική αξιολόγηση του λογισµικού 
«Ιδεοκατασκευές». 
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1. Περιγραφή του εκπαιδευτικού λογισµικού 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό Ιδεοκατασκευές, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 
1998 από την εταιρία INTE*LEARN. Απευθύνεται στους µαθητές της Ε’ και της 
ΣΤ’ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου καθώς και του Γυµνασίου. Ανήκει στα 
λογισµικά υποστήριξης της διαδικασίας παραγωγής γραπτού λόγου (writing 
process). Σύµφωνα µε την «Εκπαιδευτική Πύλη» του ΥΠ.Ε.Π.Θ., είναι λογισµικό 
ανοιχτού τύπου που υποστηρίζει την ενεργητική και δηµιουργική προσέγγιση στη 
µάθηση (http://www.e-yliko.gr). Ως λογισµικό ανοιχτού τύπου περιγράφεται και 
σε µελέτη για τις ΤΠΕ στην Ελλάδα (Ράπτης & Ράπτη, 2003), ενώ στο 
«Επιµορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιµορφωτών στα Πανεπιστηµιακά 
Κέντρα Επιµόρφωσης» κατατάσσεται στην κατηγορία των «συστηµάτων 
καθοδηγούµενης διδασκαλίας» (http://b-epipedo.cti.gr). Κρίνεται ότι η τελευταία 
άποψη είναι και η ορθή, αφού πρόκειται για ένα σύστηµα κλειστό, που µε 
συγκεκριµένα βήµατα οδηγεί τον µαθητή στην παραγωγή γραπτού λόγου (LSW, 
2000). Στις προαπαιτούµενες γνώσεις του λογισµικού, αναφέρεται η υψηλή 
αναγνωστική ικανότητα και ευχέρεια στην πληκτρολόγηση, ενώ οι µαθησιακοί 
στόχοι είναι να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τη δοµή των κειµένων αναφορικού 
λόγου και να µάθουν να γράφουν καλές περιγραφικές και αφηγηµατικές εκθέσεις 
µέσα από ατοµική ή οµαδική εργασία.  

1.1. Θεωρίες µάθησης σύµφωνα µε τις οποίες είναι σχεδιασµένο 

Το λογισµικό βρίσκεται πολύ κοντά στις συµπεριφοριστικές θεωρίες µάθησης 
καθώς είναι γραµµικό και προσφέρει συστηµατική καθοδήγηση στο µαθητή σε 
κάθε του βήµα για την απόκτηση δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου. Ωστόσο, 
υπάρχουν µελέτες που υποστηρίζουν ότι το λογισµικό «Ιδεοκατασκευές» 
βασίζεται στη θεωρία µάθησης του Vygotsky και στα γνωσιακά µοντέλα γραφής 
των γνωσιακών ψυχολόγων Bereiter και Scardamalia, που στοχεύουν στη 
συγγραφή αφηγηµατικών και περιγραφικών κειµένων σε ατοµική βάση (Bereiter & 
Scardamalia, 1987, Σπαντιδάκης, 1998). Γενικά, το λογισµικό υποστηρίζει και 
εποικοδοµιστικές θεωρίες καθώς είναι ένα ανοιχτό περιβάλλον και οι µαθητές δεν 
είναι παθητικοί αλλά ενεργοί πρωταγωνιστές της µάθησης. Επίσης, η αµοιβή του 
µαθητή δεν είναι συµπεριφοριστικού τύπου αλλά στηρίζεται στην ικανοποίηση του 
από το τελικό αποτέλεσµα. (Graves, 1994, Πατεράκης και Φιλιππιάδης, 2010). 

1.2. Σύντοµη περιγραφή 

Το Ε.Λ. «Ιδεοκατασκευές» βοηθά και διευκολύνει τη δόµηση των 
απαραίτητων και αναγκαίων δεξιοτήτων της συγγραφής επικοινωνιακών κειµένων. 
Η σύνθεση ενός επικοινωνιακού κειµένου παρουσιάζεται µε τη βοήθεια του 
λογισµικού σαν µια δυναµική διαδικασία διαδοχικών σταδίων που αλληλεπιδρούν 
µεταξύ τους. Μέσω των σταδίων ο µαθητής – συγγραφέας είναι σε θέση να 
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πετυχαίνει ένα στόχο κάθε φορά χωρίς να διακόπτει τη ροή της σύνθεσης. 
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην αλληλεπίδραση µε τον Υπολογιστή. Η αρχική 
οθόνη του λογισµικού, περιλαµβάνει τα εικονίδια πλοήγησης και σταδιακής 
ανάπτυξης του θέµατος που θα επιλέξει ο µαθητής. Το περιβάλλον είναι ελκυστικό 
και µε κατάλληλες οδηγίες βοηθά στη γέννηση, στην οργάνωση, στην ταξινόµηση, 
στην ανασύνθεση των ιδεών, στη δηµιουργία παραγράφων και στην τελική 
παρουσίαση της έκθεσης ενεργοποιώντας το κατάλληλο εικονίδιο κάθε φορά. 

2. Μεθοδολογικός σχεδιασµός της αξιολόγησης 

2.1 Σκοπός και στόχος της αξιολόγησης  

Σκοπός της αξιολόγησης είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο το 
συγκεκριµένο λογισµικό συντελεί στη βαθµιαία µετάβαση από το µοντέλο 
της συνειρµικής γραφής στο µοντέλο της επεξεργασµένης γραφής, αν 
συνεισφέρει ουσιαστικά στην προαγωγή γραπτού λόγου βοηθώντας τους 
µαθητές/τριες στη συγγραφή αφηγηµατικών και περιγραφικών κειµένων 
ώστε να αναπτύξουν γνωστικές και µεταγνωστικές δεξιότητες για να 
µπορούν να εκφράζονται µε επάρκεια και ακρίβεια και αν τέλος αναπτύσσει 
συνεργατικές δεξιότητες κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο στην 
παραδοσιακή τάξη. 

2.2. Θεωρία και κριτήρια αξιολόγησης 

Στη συγκεκριµένη µελέτη επιχειρείται µια συνολική αξιολόγηση του 
λογισµικού καθώς αυτή εστιάζει στην αποτελεσµατικότητα και στην ποιότητά του 
δηλαδή, αν οι µαθητές χρησιµοποιώντας το µαθαίνουν όπως προβλέπουν οι 
δηµιουργοί του. Η αξιολόγηση του λογισµικού γίνεται ως προς το περιεχόµενο 
(εµφάνιση, ελκυστικότητα κλπ.), ως προς τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσουν οι 
µαθητές µε τη χρήση του και ως προς το βαθµό ικανοποίησης τους. Στηρίζεται στο 
πλαίσιο Ciao (Scanlon et al., 1998) του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου της Αγγλίας. Ως 
εργαλεία συλλογής ποιοτικών κυρίως, δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν η 
παρατήρηση από την εκπαιδευτικό, 2 ερωτηµατολόγια αξιολόγησης, η συζήτηση 
µεταξύ των µαθητών, µαθητών - εκπαιδευτικού και τα τελικά κείµενα που αφού 
γράφτηκαν, αναρτήθηκαν στο ιστολόγιο του σχολείου. Όσον αφορά τα 
ερωτηµατολόγια, συµπληρώθηκαν ένα πριν την εφαρµογή του λογισµικού για την 
ανίχνευση των γνώσεων στην παραγωγή γραπτού λόγου και των δεξιοτήτων 
χρήσης στον υπολογιστή. Το ίδιο χρησιµοποιήθηκε και µετά τη χρήση του 
λογισµικού και επιπλέον ένα ερωτηµατολόγιο για την καταγραφή των στάσεων, 
των αλληλεπιδράσεων και του ενδιαφέροντος των µαθητών. Οι ερωτήσεις ήταν 
ανοιχτού τύπου, αποτελούµενο το κάθε ερωτηµατολόγιο από 14 και 7 ερωτήσεις 
αντίστοιχα. 
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3. Η Έρευνα 

3.1. ∆είγµα 

Το λογισµικό χρησιµοποιήθηκε από δεκαεπτά µαθητές της ΣΤ΄(12 ετών) του 
∆ηµοτικού σχολείο Ελεώνα-Θήβας, στο τέλος σχεδόν της σχολικής χρονιάς 
(Απρίλιος 2013) στα 7 laptop του σχολείου. Οι περισσότεροι από τους µισούς 
µαθητές είχαν υψηλή αναγνωστική ευχέρεια και καλή γνώση χρήσης του Η/Υ. 
Επίσης, τα παιδιά έχουν µάθει να δουλεύουν οµαδικά µε τη δασκάλα τους και 
ξέρουν να συνεργάζονται. Πρώτα συζητούσαν τις ιδέες µεταξύ τους και έγραφαν 
στον υπολογιστή εναλλάξ. Παρατηρήθηκε ότι σε κάποιες οµάδες έγραφαν 
περισσότερο οι «ισχυροί» της οµάδας, δηλαδή αυτοί που είχαν µεγαλύτερη 
ευχέρεια στην πληκτρολόγηση και οι οποίοι αισθάνονταν πιο άνετα σε σχέση µε το 
συµµαθητή τους. 

3.2 ∆ιαδικασία αξιολόγησης 

1η φάση, 1 ώρα 

Στο πρώτο δίωρο ενός µαθήµατος της Γλώσσας δόθηκε σε πρώτη φάση στους 
µαθητές, ένα ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά µε το 
περιεχόµενο της έκθεσης και των ικανοτήτων χρήσης στον υπολογιστή. 
Ακολούθησε συζήτηση για το νέο εκπαιδευτικό λογισµικό που θα τους βοηθούσε 
να δοµήσουν κείµενα, ώστε να παράγουν τα δικά τους µε µια ορθολογική σειρά. 
Αυτό επιτεύχθηκε µε τη βοήθεια του προτζέκτορα.  

2η φάση, 1ο δίωρο 

Η Παραγωγή γραπτού λόγου πραγµατοποιήθηκε στην 11η ενότητα του 
βιβλίου της Γλώσσας της Ε΄ τάξης. Η ενότητα είχε ολοκληρωθεί διδακτικά εκτός 
από το γράψιµο της έκθεσης. Ο τίτλος της ενότητας είναι «τα παιχνίδια», (Γλώσσα 
Ε΄, σελ.69-87). Οι υποενότητες αφορούν τα «παραδοσιακά παιχνίδια», τα 
«επιτραπέζια», τα «ηλεκτρονικά» και ολοκληρώνεται µε τα «πνευµατικά 
παιχνίδια». Ως αφόρµηση χρησιµοποιήθηκε η παρουσίαση µιας ιστοσελίδας1, που 
το περιεχόµενό της σχετίζεται µε την ενότητα. Ακολούθησε η επεξεργασία του 
µαθήµατος και η επίλυση των ασκήσεων στο τετράδιο εργασιών. Στη συνέχεια οι 
µαθητές χωρίστηκαν σε οµάδες των 2 ατόµων και άνοιξαν το λογισµικό από την 
επιφάνεια εργασίας των Laptop, στην οποία ήταν εγκατεστηµένο.  

Τα πρώτα βήµατα εξελίχθηκαν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Περαιτέρω 
διευκρινίσεις δόθηκαν κυρίως στη φάση που έπρεπε να γράψουν τον τύπο της 
έκθεσης (αφηγηµατικός ή περιγραφικός), τη διάθεση που αποπνέει και στην 
καταγραφή των ιδεών. Στη φάση «γέννησης των ιδεών» έγραψαν πέντε ιδέες, όσα 
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δηλαδή ήταν τα βασικά σηµεία αλλά και οι παράγραφοι που θα έπρεπε να 
αναπτύξουν αργότερα. 1 

3η φάση, 1ο δίωρο 

Στην φάση της «ταξινόµησης των αρχικών ιδεών», έβαλαν σε σειρά τις ιδέες 
τους ώστε να εµφανίζεται συγκροτηµένη η δοµή του κειµένου σε πρόλογο, κυρίως 
θέµα και επίλογο. Κατόπιν ανέλυσαν την κάθε ιδέα σε παράγραφο προσθέτοντας 
λεπτοµέρειες. Βελτίωσαν τη δοµή των ιδεών και ξαναδιάβασαν τα κείµενά τους, 
µετασχηµατίζοντάς τα όπου ήταν απαραίτητο. 

Στη «ροή βελτίωσης της παρουσίασης» λίγοι µαθητές ασχολήθηκαν µε 
αλλαγές στο κείµενο, χρησιµοποιώντας τα µέρη του λόγου από το λογισµικό, ενώ 
οι περισσότεροι πειραµατίστηκαν µε τα χρώµατα και τις γραµµατοσειρές.  

Τέλος ακολούθησαν την έξοδο του προγράµµατος χωρίς να εκτυπώσουν τα 
κείµενά τους ενώ ο ορθογραφικός έλεγχος πραγµατοποιήθηκε από τον 
επεξεργαστή κειµένου, καθώς δε δίνεται η δυνατότητα από το λογισµικό. Τα 
παραγόµενα κείµενα αναρτήθηκαν στο ιστολόγιο του σχολείου, ενώ 
συµπληρώθηκαν και τα δυο ερωτηµατολόγια αξιολόγησης.  

4. Αποτελέσµατα 

4.1. Θετικά στοιχεία. 

Τα θετικά στοιχεία τα οποία συνάδουν µετά την παρατήρηση της χρήσης και 
εφαρµογής του λογισµικού Ιδεοκατασκευές είναι: 

• Εύκολη εγκατάσταση µε τη βοήθεια ενός ελληνικού οδηγού εκτέλεσης του 
προγράµµατος. 

• Παροχή έντυπου εγχειρίδιου και CD-ROM. 
• Χρήση του λογισµικού για συµπλήρωση του σχολικού βιβλίου σύµφωνα 

µε τους στόχους του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών. 
• Εύκολη πλοήγηση στα διάφορα µέρη της εφαρµογής, χρήση του εικονιδίου 

της εξόδου από κάθε στάδιο και µετακίνηση σε κάποιο άλλο από όπου κι 
αν βρίσκεται ο χρήστης ή επιστροφή στο κεντρικό µενού. 

• Έλεγχος της αλληλεπίδρασης του Ε.Λ. µε τους µαθητές και τη ροή της 
πληροφορίας. 

• Ανάπτυξη και καλλιέργεια των γνωστικών δεξιοτήτων των µαθητών, µε 
στόχο τη σαφή και ακριβή έκφραση. 

• Παροχή ενός χάρτη περιεχοµένων στο αρχικό µενού του λογισµικού. 
• Λιτές πληροφορίες, όχι όµως πάντα κατανοητές. 

                                            
1 Η ιστοσελίδα της αφόρµησης: http://users.sch.gr/grfilip/games/, «Παιχνίδια για την αυλή», 

δηµιουργία και επιµέλεια: Φιλιππιάδης Γ., 1997-2013. 
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• Αυτόµατη αποθήκευση των ιδεών και των τελικών κειµένων µε 
δυνατότητα διόρθωσης οποιαδήποτε στιγµή θελήσουν. 

• Παροχή εκτύπωσης των εγγράφων. 
• Μάθηση µέσα από τη σύνδεση της θεωρίας µε την πράξη. 
• Ενεργοποίηση της δηµιουργικής και κριτικής σκέψης. 
• Υποστηρίζει τη συνεργατική µάθηση µέσα σε ένα οµαδοσυνεργατικό 

πλαίσιο αλλά και την εξατοµικευµένη παραγωγή γραπτού λόγου, όπου 
κρίνεται απαραίτητο. 

• Χρησιµεύει σαν µέσο αυτογνωσίας και αυτοελέγχου. 

Όσον αφορά το σχεδιασµό των Ιδεοκατασκευών: 

• Φιλική εµφάνιση του µενού και της διεπιφάνειας επαφής του λογισµικού. 
• Καταλληλότητα στις οδηγίες και στο οπτικό υλικό για χρήση, από τους 

µαθητές της Ε΄ και της Στ΄ τάξης.  
• Παροχή βοήθειας µε εύχρηστο τρόπο. 
• Παροχή διαδραστικών στοιχείων που συνάδουν µε λογισµικά 

καθοδηγούµενης διδασκαλίας. 

Τέλος, οι Ιδεοκατασκευές δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να γράψουν 
κείµενα, να λάβουν την άµεση αποδοχή των δηµιουργιών τους, να αισθανθούν 
περήφανοι για την εµφάνισή του γραπτού τους. 

4.2. Αρνητικά στοιχεία. 

Στα αρνητικά στοιχεία του λογισµικού συγκαταλέγονται: 

• Η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
για περαιτέρω πληροφορίες στον εκπαιδευτικό. 

• Η έλλειψη συνοδευτικού υλικού (σχέδια µαθηµάτων, µαθησιακές 
δραστηριότητες, φύλλα εργασιών, σενάρια διδασκαλίας κ.λπ.), για στήριξη 
της παιδαγωγικής αξιοποίησης. 

• Η απουσία ενός οδηγού δασκάλου για την οµάδα-στόχο για την οποία έχει 
δηµιουργηθεί το CD-Rom, σε σχέση µε τους σκοπούς για τους οποίους 
σχεδιάστηκε και για πιθανούς τρόπους χρήσης του µέσα στην τάξη. 

• Προϋποθέτει αυξηµένη ικανότητα στη γραφή κειµένου στον Η/Υ µε χρήση 
πληκτρολογίου. 

• Υποστηρίζει τη δόµηση συγκεκριµένου τύπου γραπτού κειµένου 
(αφηγηµατικό, περιγραφικό) µε καθορισµένα από το λογισµικό στάδια - 
ενέργειες, οι οποίες δεν επιδέχονται τροποποίηση ή µετασχηµατισµό από 
το χρήστη. 

• ∆εν υπάρχει δυνατότητα ορθογραφικού ελέγχου, όπως στο word. 
• ∆ε διεγείρει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των µαθητών, καθώς δεν προσφέρει 

ποικίλα οπτικά ή ακουστικά ερεθίσµατα και εικόνες χαµηλής ανάλυσης. 
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• ∆εν παρέχει πλήρης τεχνική αρτιότητα, καθώς δε δίνει τη δυνατότητα 
δικτυακής σύνδεσης και χρήσης πολυµέσων ή web browser.  

• ∆εν υπάρχει ερµηνευτικό λεξικό για επεξήγηση των λέξεων. 
• ∆ηµιουργεί νοηµατική σύγχυση µε τον όρο έκθεση, αντί Παραγωγή 

γραπτού λόγου, όπως ενδείκνυται από το αναλυτικό πρόγραµµα. 
• ∆ύσχρηστος και αργός, ο µηχανισµός αναζήτησης της κατάλληλης λέξης 

(στο στάδιο της βελτίωσης της ροής της παρουσίασης). 
Τέλος, λίγοι µαθητές έδειξαν προθυµία να ξαναγράψουν κάποιο κείµενο µε 

το λογισµικό. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο πολλά από τα µειονεκτήµατα θα 
εξαλείφονταν και οι µαθητές θα εξοικειώνονταν περισσότερο µε αυτό. 

5. Συµπεράσµατα 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό Ιδεοκατασκευές χρησιµοποιήθηκε σε πραγµατικές 
συνθήκες τάξης προκειµένου να διερευνηθούν οι στόχοι για τους οποίους 
προορίζεται. Συγκεκριµένα διαπιστώθηκε ότι: 

• ∆ηµιουργεί αυθεντικό µαθησιακό περιβάλλον, καθώς οι µαθητές 
επιτυγχάνουν ένα κείµενο επικοινωνιακού λόγου. 

• Ανταποκρίνεται στην ηλικία των 11 – 12 ετών, δηλαδή των µαθητών της 
Ε΄, ΣΤ΄ τάξης. 

• Συµβάλλει στη δηµιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού και µαθησιακού 
κλίµατος (συνεργατικό µοντέλο οµαδικής εργασίας – οµαδοσυνεργατική 
µάθηση). 

• Χρονοβόρα διαδικασία µε διάφορες επεξηγηµατικές παρεµβολές. 

Η µεθοδολογία περιλάµβανε: 

α) την παρατήρηση της εκπαιδευτικού,  
β) τη συζήτηση µεταξύ µαθητών και µεταξύ µαθητών – εκπαιδευτικού και τη 
γ) χρήση 2 ερωτηµατολογίων. Το πρώτο χρησιµοποιήθηκε δυο φορές, πριν 

(pretest) και µετά (posttest) τη χρήση της εφαρµογής, για τη διαπίστωση 
δεξιοτήτων και γνώσεων, στους Η/Υ και στην Παραγωγή γραπτού λόγου. Το 
δεύτερο χρησιµοποιήθηκε µετά (posttest) τη χρήση της εφαρµογής, για τη 
διαπίστωση των αλληλεπιδράσεων - συνεργατικών δεξιοτήτων µάθησης και 
στάσεων των µαθητών. 

6. Προτάσεις 

Ωστόσο παρατηρήθηκε από την ολική διαδικασία, ότι αν χρησιµοποιηθεί στα 
πλαίσια ενός ευρύτερου σεναρίου µπορεί να υπηρετήσει µε επιτυχία τους 
εκπαιδευτικούς στόχους τόσο του προγράµµατος όσο και του γλωσσικού 
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µαθήµατος και να προάγει περαιτέρω νοητικές αλλά και συνεργατικές δεξιότητες. 
Γι΄ αυτό προτείνεται: 

�  η δηµιουργία συµπληρωµατικού υλικού µε παραδείγµατα σεναρίων. 

�  η επέκταση και σε άλλα κειµενικά είδη. 

�  η δυνατότητα αξιοποίησης για τη συγγραφή κειµενικών ειδών και σε άλλα 
γνωστικά αντικείµενα (π.χ: Ιστορία, Φυσικές Επιστήµες). 

� η παροχή βοήθειας για συγκεκριµένες λεξικογραµµατικές δοµές που 
απαιτούνται στη συγγραφή των συγκεκριµένων κειµενικών ειδών. 

Βέβαια, η αποτελεσµατικότητα χρήσης ενός λογισµικού εξαρτάται από το 
βαθµό εξοικείωσης του ίδιου του εκπαιδευτικού µε την οργάνωση και διεξαγωγή 
διδασκαλιών υποστηριζόµενων από τις ΤΠΕ. Το συγκεκριµένο λογισµικό δε 
φαίνεται ότι αξιοποιήθηκε ευρέως στις σχολικές τάξεις, καθώς είναι παλιό και δεν 
έχουν κυκλοφορήσει βελτιωµένες εκδόσεις του, ούτε υπάρχουν στο διαδίκτυο 
εκπαιδευτικές προτάσεις για την εφαρµογή του πέρα από κάποια σενάρια 
διδασκαλίας που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της επιµόρφωσης Β΄ Επιπέδου.  
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Ηλεκτρονική διεύθυνση 

∆ικτυακή εκπαιδευτική πύλη του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
 http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=190 

Περίληψη 

Η εισήγηση παρουσιάζει τα αποτελέσµατα µιας µελέτης περίπτωσης (µε έρευνα και 
πρακτική εφαρµογή), σχετικά µε τη χρήση και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
λογισµικού – «Ιδεοκατασκευές»- µέσω των νέων τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας (υπολογιστής, λογισµικό) για τη διδασκαλία του µαθήµατος της Γλώσσας µε 
στόχο την ανάπτυξη της σκέψης στην Παραγωγή του γραπτού λόγου. Το συγκεκριµένο 
εργαλείο αποτελεί εκπαιδευτικό και διδακτικό µέσο. Η συνολική αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού λογισµικού στηρίζεται στο πλαίσιο CIAO (Scanlon et al.,1998) του 
Ανοιχτού Πανεπιστηµίου της Αγγλίας. 
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1. Εισαγωγή 

Κατά τη διαπροσωπική αλληλεπίδραση, όπως αυτή διαµορφώθηκε µε την 
είσοδο των νέων και ολοένα αναπτυσσόµενων τεχνολογικών µέσων, η 
ηλεκτρονική επικοινωνία αποτέλεσε κοµβικό σηµείο για την εξέλιξη των 
κοινωνιών. Μια επιµέρους κατηγορία της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η οποία 
προκύπτει από την σχετική βιβλιογραφική ανασκόπηση, αποτελεί ο όρος 
Επικοινωνία µέσω Υπολογιστών1 (Computer Mediated Communication, CMC). Ως 
είδος επικοινωνίας συναντάται από τα πρώτα χρόνια της ηλεκτρονικής ψηφιακής 
εποχής (κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου), όπου οι άνθρωποι 
αρχίζουν να επικοινωνούν µέσω της υπολογιστικής τεχνολογίας. (Thurlow, Lengel 
& Tomic, 2004: 14). Ο December, ο πρώτος ερευνητής του πεδίου, ορίζει την 
έννοια ως «µια διαδικασία ανθρώπινης επικοινωνίας µέσω των υπολογιστών, που 
εµπλέκει τους ανθρώπους, τοποθετείται σε συγκεκριµένα περιεχόµενα και συµµετέχει 
σε διαδικασίες διαµόρφωσης των µέσων για µια ποικιλία σκοπών» (December, 
1995). 

Το διαδίκτυο δηµιουργεί ένα κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο συνεχώς 
δοµούνται νέα επικοινωνιακά κανάλια, ενώ, ταυτόχρονα, επικρατούν νέες 
επικοινωνιακές συνθήκες. Η εξέλιξή του είναι συνυφασµένη µε τη βιωσιµότητά 
του, διότι καλείται να ανταποκριθεί σε ολοένα και αυξανόµενες επικοινωνιακές 
και µη ανάγκες, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται ρευστότητα ως προς τις 
παραµέτρους της. Το ίδιο ισχύει για τους παράγοντες της γλώσσας, εφόσον 
υπόκεινται σε ανάλογες µεταβολές. 

Αναφορικά µε το λόγο (discourse) που αναπτύσσεται στην επικοινωνία µέσω 
Η/Υ (Computer Mediated Discourse, CMD), υπήρξαν πολλές προσπάθειες 
προσδιορισµού του από τη δεκαετία του ’80, ωστόσο, αυτές εστίασαν κυρίως στις 
δυο βασικές λειτουργίες της γλώσσας, την οµιλία (προφορικός λόγος) και τη 
γραφή (γραπτός λόγος). Σύµφωνα µε αυτή τη προσέγγιση, υπάρχουν τρεις 
διαστάσεις κατά τις οποίες η γλώσσα συνδέεται µε τις επιµέρους µορφές λόγου. 
Αρχικά, εντοπίζεται η σύνδεση της γλώσσας µε το γραπτό λόγο, ο οποίος 

                                            
1 Ο όρος συναντάται στη βιβλιογραφία και ως ∆ιαµεσολαβηµένη µε Η/Υ Επικοινωνία 

(Καρασαββίδης, 2004). 
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παράγεται πληκτρολογώντας και διαβάζεται, ως κείµενο, στην οθόνη του 
υπολογιστή. Έπειτα, η σύνδεση της µε τον προφορικό λόγο, καθώς παρουσιάζεται 
πλήθος στοιχείων προφορικότητας, όπως η γρήγορη ανταλλαγή µηνυµάτων, τα 
άτυπα µηνύµατα, τα χαρακτηριστικά προσωδίας και τέλος συνδέεται µε έναν λόγο 
«µείγµα» γραπτού και προφορικού λόγου ταυτόχρονα2 (Herring, 2007: 2). 

Παράλληλα, εντοπίζεται και ο όρος διγραφία, δηλαδή το φαινόµενο κατά το 
οποίο περισσότερα από ένα συστήµατα γραφής

3 χρησιµοποιούνται για την 
αναπαράσταση µιας και µοναδικής γλώσσας. Η διγραφία διακρίνεται στη 
‘διαχρονική ή ιστορική’ και στην ‘συγχρονική’. Η διαχρονική διγραφία αφορά 
στην ύπαρξη περισσοτέρων του ενός συστήµατος γραφής για µια γλώσσα, που 
χρησιµοποιούνται σε διαδοχικές χρονικές στιγµές, ενώ η συγχρονική αναφέρεται 
στην ύπαρξη περισσοτέρων του ενός συστήµατος γραφής για την ίδια γλώσσα, τα 
οποία χρησιµοποιούνται την ίδια χρονική περίοδο (Dale, 1980: 5). 

Το φαινόµενο των greeklish (ή αλλιώς Λατινοελληνικά) αποτελεί δείγµα 
διγραφίας, καθώς δηλώνει την αναπαράσταση ελληνικών λέξεων µε το λατινικό 
αλφάβητο, ενώ συνδέεται άµεσα µε τη χρήση του διαδικτύου και ειδικότερα τη 
χρήση τους για τη διεκπεραίωση επικοινωνιακών συµβάντων. Στη βιβλιογραφία, 
ως εναλλακτικές αποδόσεις του όρου ανιχνεύονται οι λέξεις Φραγκολεβαντίνικα 
και Φραγκοχιώτικα, οι οποίες σχετίζονται µε τη χρήση των λατινοελληνικών κατά 
τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα, από Έλληνες εµπόρους της Χίου και 
Λεβαντίνους εµπόρους της Σµύρνης (Ανδρουτσόπουλος, 1999). Επιπρόσθετα, 
ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα greeklish αποτελούν µία «υβριδική 
γλώσσα της γραπτής ηλεκτρονικής επικοινωνίας των Ελλήνων», (Valassakis, 2001 ; 
Μουστάκα κ.ά., 2009), ενώ ο Ανδρουτσόπουλος (2000) χαρακτηρίζει το 
φαινόµενο ως «κοινωνιόλεκτο» (sociolect). 

Τα χαρακτηριστικά των λατινοελληνικών όπως προκύπτουν από τη µελέτη 
της σχετικής βιβλιογραφίας4, συνοψίζονται παρακάτω: 

• οι ελληνικές λέξεις αναπαρίστανται µε το λατινικό αλφάβητο 
(Ανδρουτσόπουλος, 2000).  

• χαρακτηρίζονται από ποικιλοµορφία ορθογραφίας (Chalamandaris et al., 
2004).  

• οι συντακτικοί και γραµµατικοί κανόνες διαφοροποιούνται (Σταµάτη, 
2011). 

                                            
2 Παραδοσιακά, οι αναλυτές ταξινοµούν το λόγο σε τύπους, σύµφωνα µε µια ποικιλία 

παραγόντων, όπως η τροπικότητα, ο αριθµός των συµµετεχόντων, το κειµενικό είδος ή το είδος 
λόγου και το ύφος ή την καταγραφή (Herring, 2007: 4-5). 

3 Τα συστήµατα γραφής αποτελούν γραφικά συστήµατα για την αναπαράσταση µιας γλώσσας ή 
µιας οµάδας γλωσσών, σε αντίθεση µε τις ορθογραφίες που αποτελούν συγκεκριµένες εφαρµογές των 
συστηµάτων γραφής, προκειµένου να αναπαραστήσουν µια συγκεκριµένη γλώσσα και τα οποία ήδη 
χρησιµοποιούνται ή προτείνονται να χρησιµοποιηθούν για αυτό το σκοπό (Baker, 1997: 93). 
4 Επιπλέον ερευνητικές δραστηριότητες εντοπίζονται από τους Marinis, Papangeli, & Tseliga, 2005; 
Chalamandaris et al., 2006; Dimitropoulou, Duñabeitia & Carreiras, 2011 ; Laghos, Masoura & 
Skordi, 2012. 
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• αποτελούν είδος γραπτού λόγου µε «προφορική σύλληψη» 
(Ανδρουτσόπουλος, 2001). 

• χρησιµοποιούνται κατά τον ανεπίσηµο λόγο που εκφέρουν κυρίως οι νέοι 
(Koutsogiannis & Mitsikopoulou, 2007). 

• προκαλούν δυσχέρεια κατά την ανάγνωση τους (Tseliga, 2003). 
 
2. Μεθοδολογία 

 
Στόχος της παρούσας ερευνητικής µελέτης αποτελεί η καταγραφή των 

απόψεων και στάσεων των φιλολόγων ελληνικής γλώσσας (ΠΕ02) απέναντι στο 
φαινόµενο των λατινοελληνικών. Επιδιώκεται µια συγκριτική µελέτη των 
αποτελεσµάτων, µεταξύ των εν ενεργεία και υποψηφίων φιλολόγων (όπου 
υποψήφιοι θεωρούνται οι απόφοιτοι παρεµφερών τµηµάτων, χωρίς διδακτική 
εµπειρία)5. Για τις ανάγκες της έρευνας κατασκευάστηκε ηλεκτρονικό 
ερωτηµατολόγιο µε 29 ερωτήσεις, 27 κλειστού τύπου και 2 ανοιχτού τύπου. Για 
την ανάλυση των δεδοµένων, που προέκυψαν από τις κλειστού τύπου ερωτήσεις, 
χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο ανάλυσης SPSS 21.0, ενώ οι ανοικτού 
τύπου θα αναλυθούν µε τη µέθοδο της ποσοτικής ανάλυσης περιεχοµένου και τα 
αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν σε επόµενο χρόνο. 

 
2.1 Τα υποκείµενα της έρευνας 
 

Υποκείµενα της έρευνας αποτέλεσαν 247 φιλόλογοι της ελληνικής γλώσσας. 
Η διαφοροποίηση της παρούσας ερευνητικής µελέτης από τα λοιπά ερευνητικά 
δεδοµένα εντοπίζεται στο γεγονός πως εντάσσει στο δείγµα της και υποψηφίους 
φιλολόγους. 

Η κατανοµή των δηµογραφικών στοιχείων, όπως προέκυψαν από την 
επεξεργασία των δεδοµένων απεικονίζεται ως ακολούθως: στον Πίνακα 1 η 
έµφυλη κατανοµή, στον Πίνακα 2 η ηλικιακή κατηγοριοποίηση, στον Πίνακα 3 η 
ιδιότητα του δείγµατος, στον Πίνακα 4 ο τύπος του σχολείου που υπηρετούν 
(δηµόσιο/ιδιωτικό) και τέλος στον Πίνακα 5 το µορφωτικό επίπεδο των 
συµµετεχόντων.  

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Άνδρας 54 21,9 21,9 21,9 
Γυναίκα 193 78,1 78,1 100,0 Val

id 
Total 

247 100,
0 

100,0  

Πίνακας 1: Έµφυλη κατανοµή 

                                            
5 Θα πρέπει να σηµειωθεί πως η παρούσα εργασία αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης έρευνας, η 

οποία βρίσκεται ακόµη σε εξέλιξη. 
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Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως η συντριπτική πλειονότητα του 
δείγµατος είναι γυναίκες (78,1%) έναντι των ανδρών (21,9%). 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
20-25 64 25,9 25,9 25,9 
26-30 55 22,3 22,3 48,2 
31-35 36 14,6 14,6 62,8 
36-40 23 9,3 9,3 72,1 
41-45 45 18,2 18,2 90,3 
46-50 14 5,7 5,7 96,0 
51-55 8 3,2 3,2 99,2 
56 και άνω 2 ,8 ,8 100,0 

Valid 

Total 247 100,0 100,0  

Πίνακας 2: Ηλικιακή κατηγοριοποίηση 

Πίνακας 3: Ιδιότητα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
∆ηµόσιο 97 39,3 69,3 69,3 
Ιδιωτικό 43 17,4 30,7 100,0 Valid 

Total 140 56,7 100,0  
Missing 99 107 43,3   

Total 
247 100,

0 
  

Πίνακας 4: Τύπος σχολείου 

 
Ακόµη το 62,8%  των υποκειµένων βρίσκεται µεταξύ 20 και 35 ετών, ενώ ο 

διαχωρισµός τους µε βάση την ιδιότητα τους συγκροτεί ένα ποσοστό 57,5% εν 
ενεργεία φιλολόγων, εκ των οποίων το 69,3% υπηρετεί σε δηµόσιο σχολείο. 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Προπτυχιακός 
κύκλος σπουδών 

20 8,1 8,1 8,1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Εν ενεργεία 
φιλόλογος 

142 57,
5 

57,5 57,5 

Υποψήφιος 
φιλόλογος 

105 42,
5 

42,5 100,0 Valid 

Total 
247 100

,0 
100,0  
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Πτυχίο ΑΕΙ 
105 42,5 42,

5 
50,6 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος 

106 42,9 42,
9 

93,5 

∆ιδακτορικός τίτλος 14 5,7 5,7 99,2 
Μεταδιδακτορικός 
τίτλος 

2 ,8 ,8 100,0 

Total 
247 100,0 100

,0 
 

Πίνακας 5: Μορφωτικό επίπεδο 

Τέλος, το µορφωτικό επίπεδο των συµµετεχόντων φαίνεται να είναι αρκετά 
υψηλό, καθώς το 49,4% κατέχει ανώτερο τίτλο σπουδών από αυτόν του πτυχίου. 
 
2.1 Ερευνητικές υποθέσεις 
 

Οι ερευνητικές υποθέσεις είναι οι εξής: 
• Οι εν ενεργεία φιλόλογοι γνωρίζουν την ιστορική διάσταση του 

φαινόµενου σε αντίθεση µε τους υποψηφίους. 
• Η πλειονότητα των εν ενεργεία και υποψηφίων φιλολόγων θεωρούν 

πως τα greeklish λειτουργούν στην ανεπίσηµη µορφή λόγου.  
• Οι εν ενεργεία φιλόλογοι εµφανίζονται πιο αρνητικοί απέναντι στο 

φαινόµενο και αναφορικά µε την φθορά της ελληνικής γλώσσας σε 
σχέση µε τους υποψηφίους. 

 
3. Αποτελέσµατα 
 

Πρώτη υπόθεση της παρούσας εργασίας αποτελεί το γεγονός ότι οι εν 
ενεργεία φιλόλογοι γνωρίζουν την ιστορική διάσταση του φαινοµένου. Λόγω της 
στενής συνάφειας του φαινοµένου µε την ελληνική γλώσσα προκύπτει πως το 
85,9% (n=122) θεωρεί ότι είναι ένα σύγχρονο φαινόµενο, ενώ την ίδια άποψη 
υιοθετεί το 90,4% (n=94) των υποψηφίων φιλολόγων. Τα υποκείµενα της έρευνας 
φαίνεται να αγνοούν την ιστορικότητά του, παρότι σχετίζεται µε ένα από τα πιο 
πολυσυζητηµένα φαινόµενα της ελληνικής γλώσσας, µε καθηµερινή εφαρµογή. 
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Γράφηµα 1: Τα Λατινοελληνικά αποτελούν σύγχρονο φαινόµενο. 

 
Αναφέροντας την ιστορική αναδροµή, στα τέλη του 16ου αιώνα και κατά τη 

διάρκεια του 17ου εντοπίζεται η τραγωδία «Ερωφίλη» του Γεωργίου Χορτάτση, η 
οποία είναι γραµµένη µε το λατινικό αλφάβητο (Χαρισοπούλου, 2010). Ακόµη 
έχουν βρεθεί πολλά βιβλία που χρονολογούνται από το 1800 και µετά και ήταν 
γραµµένα µε λατινικούς χαρακτήρες από τους Λεβαντίνους της Σµύρνης και τους 
Χιώτες (Ανδρουτσόπουλος, 1999· Valassakis, 2001). Οι δύο τελευταίες 
περιπτώσεις δικαιολογούν και τους βιβλιογραφικούς όρους «Φραγκολεβαντίνικα» 
και «Φραγκοχιώτικα». Ως αποτέλεσµα η πρώτη ερευνητική υπόθεση δεν 
επαληθεύεται, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει συνάφεια µε τις πληροφορίες που 
αποκοµίζουµε από τη µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας. 

Για το ερώτηµα εάν τα Λατινοελληνικά λειτουργούν µόνο στην ανεπίσηµη 
µορφή λόγου, τα δεδοµένα της έρευνας καταδεικνύουν πως το 84,7% (n=116) των 
εν ενεργεία φιλολόγων συµφωνεί, όπως και το 88,3% (n=91) των υποψηφίων 
φιλολόγων.  

 
 

Γράφηµα 2: Τα Λατινοελληνικά λειτουργούν στην ανεπίσηµη µορφή λόγου. 
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Βασικό γνώρισµα της λατινοελληνικής γραφής αποτελεί η χρήση της κατά 
τον ανεπίσηµο λόγο. Η ανεπίσηµη µορφή αναφέρεται στον λόγο, τον οποίο 
εκφέρουν κυρίως οι νέοι, αλλά και όλοι όσοι έρχονται σε επαφή µε τεχνολογικά 
µέσα, τα οποία εξυπηρετούν την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Συγκεκριµένα, η χρήση 
των greeklish συνδέεται µε τους επικοινωνιακούς λόγους µεταξύ φίλων και 
γνωστών, κι όχι σε επίσηµα έγγραφα ή σε µηνύµατα τα οποία απευθύνονται σε 
άτοµα κύρους (Koutsogiannis & Mitsikopoulou, 2007). Εποµένως η ερευνητική 
υπόθεση επαληθεύεται. 

 
 

Γράφηµα 3: Τα Λατινοελληνικά αποτελούν φθορά για την ελληνική γλώσσα. 
 

Τέλος, η ερευνητική υπόθεση που µελετά την τάση
6 του φαινοµένου 

(Koutsogiannis & Mitsikopoulou, 2007) διαψεύδεται από τα δεδοµένα της 
έρευνας. Το 59,6% (n=84) των εν ενεργεία φιλολόγων εκλαµβάνουν τα greeklish 
ως παράγοντα φθοράς της ελληνικής γλώσσας, ενώ το ποσοστό των υποψηφίων 
φιλολόγων ανέρχεται στο 73,3% (n=77). Παρατηρείται η επικράτηση της 
αναδροµικής τάσης (retrospective aspect), κατά την οποία τα greeklish 
εκλαµβάνονται ως απειλή για την ελληνική γλώσσα (ό.π.). Φαίνεται εποµένως πως 
η πλειονότητα του δείγµατος (τόσο των εν ενεργεία, όσο και των υποψηφίων 
φιλολόγων) δεν αντιλαµβάνεται τα λατινοελληνικά, ως «µέσο», αλλά ως 
«πρόβληµα» ή «απειλή» για την ελληνική γλώσσα (Ανδρουτσόπουλος, 1999).  

 
 
 

                                            
6 Οι στάσεις που έχουν διαµορφωθεί απέναντι στο φαινόµενο των greeklish, όπως αυτές έχουν 

παρουσιαστεί στον ελληνικό Τύπο, διαµορφώνουν τρεις τάσεις. Η ‘αναδροµική τάση’  (retrospective 
trend) θεωρεί τα greeklish απειλή για την ελληνική γλώσσα, η ‘τάση προοπτικής’ (prospective trend) 
τα εκλαµβάνει ως παροδικό φαινόµενο, το οποίο θα εξαλειφθεί εξαιτίας των τεχνολογικών 
επιτευγµάτων και η ‘τάση αντίστασης’ (resistive trend) που δίνει έµφαση στις αρνητικές συνέπειες 
της παγκοσµιοποίησης και συσχετίζει τα λατινοελληνικά µε άλλους τρόπους επικοινωνίας και 
διαφορετικές κοινωνικοπολιτισµικές πρακτικές (Koutsogiannis & Mitsikopoulou, 2007). 
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4. Συζήτηση 
 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση 
γίνεται αντιληπτό ένα γνωστικό κενό αναφορικά µε την ιστορική διάσταση του 
φαινοµένου. Παρά τη στενή σύνδεση του φαινοµένου µε τον παράγοντα της 
γλώσσας και σκεπτόµενοι την διδακτική συνάφεια των εκπαιδευτικών µε το 
αντίστοιχο γνωστικό αντικείµενο, παρατηρείται πως ενώ γνωρίζουν τους λόγους 
εµφάνισης του (έλλειψη δυνατότητας ελληνικής γραφής στα πληκτρολόγια των 
Η/Υ), φαίνεται να αγνοούν την ιστορικότητα του. Η πλειονότητα των εν ενεργεία 
και υποψηφίων φιλολόγων υποστηρίζουν πως αποτελεί ένα σύγχρονο φαινόµενο, 
συγχέοντας ενδεχοµένως την επανεµφάνισή του κατά τα τελευταία χρόνια στα 
ηλεκτρονικά περιβάλλοντα πλοήγησης, όπως τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
στη διαδεδοµένη χρήση κινητών τηλεφώνων.  

Αναφορικά µε την χρήση των λατινοελληνικών, κατά την ανεπίσηµη µορφή 
λόγου, τα υποκείµενα του δείγµατος καταδεικνύουν µια καταφατική άποψη. 
Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις, όπου οι ερωτηθέντες σηµείωσαν πως εντοπίζουν 
το φαινόµενο και στην επίσηµη µορφή λόγου. Παραδειγµατικά αναφέρθηκαν τα 
µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του Πανεπιστηµίου που προωθούνται προς 
την ακαδηµαϊκή κοινότητα, οι τηλεοπτικές διαφηµίσεις, αλλά και οι επιγραφές σε 
ετικέτες προϊόντων. Σε σχετική ερώτηση για την χρήση των greeklish από τους 
ίδιους, οι περισσότεροι φιλόλογοι δήλωσαν πως τα χρησιµοποιούν –
αναγνωρίζοντας, εποµένως, την λειτουργική προσέγγιση των λατινοελληικών– ενώ 
οι επικρατέστερες επικοινωνιακές καταστάσεις φαίνεται να εµπλέκουν συγγενικά 
και φιλικά πρόσωπα, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την βιβλιογραφία. 
Επισηµαίνεται, ιδιαίτερα, η λειτουργική χρήση του φαινοµένου, διότι παράλληλα 
τα ίδια υποκείµενα υιοθετούν µια «επικριτική» στάση, όπως θα διαπιστωθεί και 
παρακάτω. 

Επιδιώκοντας µια διερεύνηση των τριών τάσεων, όπως αυτές προτάσσονται 
από τους Koutsogiannis & Mitsikopoulou (2007), στο παρόν δείγµα, καταλήγουµε 
στο συµπέρασµα, πως η αναδροµική τάση (retrospective trend) φαίνεται να είναι η 
επικρατέστερη ανάµεσα στους φιλολόγους. Στο σηµείο αυτό, εντύπωση προκαλεί 
το γεγονός πως οι υποψήφιοι φιλόλογοι συναινούν σε µεγαλύτερο βαθµό προς 
αυτή την κατεύθυνση, σε σχέση µε τους εν ενεργεία φιλολόγους, οι οποίοι 
φαίνεται να είναι επιφυλακτικότεροι και να υιοθετούν πτυχές της τάσης 
αντίστασης (resistive trend).  

Καταληκτικά, παρατηρούµε πως δεν εµφανίζονται σηµαντικές διαφορές 
ανάµεσα στις απόψεις των εν ενεργεία και υποψηφίων φιλολόγων αναφορικά µε τα 
greeklish. Παρά την ηλικιακή διαφορά, τα έτερα ερεθίσµατα και βιώµατα, καθώς 
και του διαφορετικού βαθµού του ψηφιακού γραµµατισµού των δύο υποοµάδων, 
οι απόψεις φαίνεται να  συγκλίνουν προς την ίδια κατεύθυνση µε ελάχιστες 
επιµέρους διαφοροποιήσεις. 
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Περίληψη 

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, κεντρική θέση κατέχει η γλώσσα και, 
παράλληλα, όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά και οι εκφάνσεις που συνδέονται µε αυτή. 
Αρκετές έρευνες έχουν µελετήσει τη δικτυογλώσσα, όµως το ερευνητικό κενό 
παρατηρείται στη «συνάντηση» δικτυογλώσσας και διγραφίας, πολύ περισσότερο όταν 
εστιάζει στην ελληνική εκδοχή. Στόχος της παρούσας έρευνας αποτελεί η µελέτη της, 
ενδεχόµενης, σύνδεσης των greeklish µε τη δικτυογλώσσα, η διερεύνηση των στάσεων και 
των απόψεων των εν ενεργεία και υποψηφίων φιλολόγων και η µετέπειτα σύγκρισή τους. 
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Αξιοποίηση του Εικονικού Κόσµου «Second Life» στη 
B’/θµια Εκπαίδευση για την Απόκτηση Γνώσεων 
Προγραµµατισµού µε την Χρήση της Έκδοσης του 

Εργαλείου Γραφικού Προγραµµατισµού «Scratch4SL» 

Βλάσση Ελένη 

Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς 
vlassihelen@gmail.com 

1. Εισαγωγή 

Η διδακτική του Προγραµµατισµού αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά 
αντικείµενα µελέτης της ∆ιδακτικής της Πληροφορικής. Η δραστηριότητα του 
Προγραµµατισµού στην ψυχολογία θεωρείται ως διαδικασία επίλυσης 
προβλήµατος (problem solving)(Smith, 1991). Στο πλαίσιο αυτό, βασικός στόχος 
της διδασκαλίας του Προγραµµατισµού πρέπει να είναι η µεταφορά δεξιοτήτων 
επίλυσης προβληµάτων, που δεν έχουν διδαχθεί πιο πριν (Papert 1980, 
Τζιµογιάννης 2005, Κόµης 2005). 

 «Η µάθηση του προγραµµατισµού µπορεί να οδηγήσει στην εγκαθίδρυση 
νέων τρόπων αντίληψης, µοντελοποίησης, και επεξεργασίας προβληµάτων και για 
το λόγο αυτό συνιστά ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο στο πρόγραµµα σπουδών 
που δεν προσεγγίζεται από κανένα άλλο γνωστικό αντικείµενο στο χώρο της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης», αναφέρει ο Β. Κόµης στο βιβλίο του Εισαγωγή στη 
∆ιδακτική της Πληροφορικής (2005). 

Παρά την σηµασία του, ο προγραµµατισµός παρουσιάζει δυσκολίες στην 
εκµάθηση του (Pea, 1986, Wiedenbeck, 2005). Πολλοί µαθητές αντιµετωπίζουν 
δυσκολίες στην κατανόηση κεντρικών εννοιών και στη σύνθεση προγραµµάτων µε 
συγκεκριµένες προδιαγραφές. Για να αυξηθεί η συµµετοχή και να αµβλυνθούν τα 
εµπόδια εκµάθησης του προγραµµατισµού έχουν προταθεί διάφορες προσεγγίσεις 
όπως: η ανάπτυξη εδικών εκπαιδευτικών γλωσσών προγραµµατισµού (Φεσάκης & 
∆ηµητρακοπούλου 2006) που καθιστούν τον προγραµµατισµό ελκυστικότερο, η 
έρευνα της ∆ιδακτικής του προγραµµατισµού (Wiedenbeck, 2005) και η µελέτη 
περιβαλλόντων άτυπης µάθησης του προγραµµατισµού (Maloney et al, 2008). 
Ακολουθώντας την προσέγγιση των ειδικά σχεδιασµένων εκπαιδευτικών 
περιβαλλόντων προγραµµατισµού, εστιάζουµε στην µάθηση προγραµµατιστικών 
εννοιών µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον Scratch. 

Το Scratch (MIT Media Lab, 2008) είναι ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον 
προγραµµατισµού που αναπτύχθηκε από το οµώνυµο έργο στο MIT Media Lab 
(Maloney et al, 2004). Το Scratch διαθέτει γραφική γλώσσα προγραµµατισµού µε 
την οποία καθιστά πιο προσιτό τον προγραµµατισµό στα παιδιά (από 8 ετών και 
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άνω), τους εφήβους και άλλους αρχάριους προγραµµατιστές. Οι βασικές δοµές 
ελέγχου (ακολουθία, επιλογή και επανάληψη) συντίθενται µε το σύρσιµο και το 
στοίβαγµα γραφικών πλακιδίων που αντιστοιχούν σε εντολές. 

Ο προγραµµατισµός µε δοµικά στοιχεία εξαλείφει τα συνήθη προβλήµατα 
των συντακτικών λαθών επειδή τα πλακίδια µπορούν να τοποθετηθούν µαζί µόνο 
µε συντακτικά ορθό τρόπο. Με το Scratch οι αρχάριοι προγραµµατιστές 
εξοικειώνονται και µε άλλες προγραµµατιστικές έννοιες όπως µεταβλητές, λίστες- 
πίνακες, δίτιµη λογική, σχεδιασµό διεπαφής χρήστη κ.α.. Τα έργα που αναπτύσσει 
κανείς µε το Scratch µπορούν να είναι πλούσια σε µέσα και να χρησιµοποιούν 
γραφικά, κινούµενα σχέδια, µουσική και ήχους. Το Scratch δίνει τη δυνατότητα 
δηµιουργίας ηλεκτρονικών παιχνιδιών, κινουµένων σχεδίων, αλληλεπιδραστικών 
ιστοριών κ.α.. Επίσης, επιτρέπει στον χρήστη να µοιραστεί τις δηµιουργίες του στο 
διαδίκτυο (http://scratch.mit.edu). Η κοινότητα δίνει την ευκαιρία να ανταλλάξει 
κανείς ιδέες και απόψεις µε άλλους δηµιουργούς και να εµπλακεί ενεργά σε µια 
κοινότητα πρακτικής και µάθησης. Η ύπαρξη της κοινότητας σε συνδυασµό µε τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν το βασικό λόγο για την επιλογή του Scratch 
στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας µεταξύ άλλων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων 
προγραµµατισµού. 

Επιπρόσθετα, στη διεθνή βιβλιογραφία προκρίνονται ως 
αποτελεσµατικότερες, έναντι των «συµβατικών», διδακτικές προσεγγίσεις που 
βασίζονται σε οπτικές, συνεργατικές και αλληλεπιδραστικές τεχνικές (Trindade, 
Fiolhais & Almedia, όπ. αναφ. στο Bilyeu κ. συν., 2007). Για ορισµένους 
ερευνητές (βλ. ενδεικτικά Anneta & Park, όπ. αναφ. στο Bilyeu κ. συν., 2007), οι 
εκπαιδευόµενοι είναι πιθανότερο να επικεντρωθούν (και ενδεχοµένως να µάθουν) 
σε ένα παιχνίδι αλληλεπίδρασης πραγµατικού χρόνου από το να αλληλεπιδράσουν 
λεκτικά (ή και µη-λεκτικά) σε µία κατά πρόσωπο επικοινωνία. 

Επίσης, σχετικές έρευνες (Ruggeroni, 2001; Chittaro, & Ranon, 2007; 
Τσελούδη & Ιωαννίδης, 2008; Mikropoulos & Natsis, 2011), έχουν δείξει ότι ένας 
εικονικός κόσµος (όπως το SL), παρέχει τα µέσα για να είναι δυνατή η ύπαρξη 
συνεργατικών αλληλεπιδράσεων και θέτει τα θεµέλια για µια κονστρουκτιβιστική 
διδακτική προσέγγιση, καθώς επίσης και ότι συνεισφέρει θετικά στη διδασκαλία 
της Πληροφορικής (Lim & Edirisinghe, 2007; Ritzema & Harris, όπ. αναφ. στο 
Cliburn & Gross, 2009). 

Η χρήση των περιβαλλόντων εικονικών κόσµων έρχεται να εµπλουτίσει τη 
διδασκαλία και τις µαθησιακές εµπειρίες. Οι εικονικές τάξεις προσφέρουν 
δυνατότητες για οπτικοποίηση, προσοµοίωση, ενισχυµένη κοινωνική δικτύωση και 
διαµοιρασµό µαθησιακών εµπειριών. Οι εικονικοί κόσµοι υποστηρίζουν τα 
διαφορετικά µαθησιακά στυλ και προσφέρουν στους εκπαιδευόµενους 
δυνατότητες για να ανακαλύψουν, να εξερευνήσουν και να εκφράσουν τη δική 
τους κατανόηση στο θέµα (Calonge, C., 2008). 

Στον εικονικό κόσµο του Second Life πρωταρχικός σκοπός είναι οι 
κοινωνικές επαφές µεταξύ των µελών της κοινότητας που απαρτίζεται από 
χιλιάδες πραγµατικούς ανθρώπους που περιπλανούνται στον εικονικό του χώρου, 
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διασκεδάζουν και αστειεύονται µεταξύ τους κατά την περιπλάνησή τους. Η όλη 
εµπειρία περιστρέφεται γύρω από την ανάπτυξη προσωπικών κινήτρων για 
εξερεύνηση του περιβάλλοντος αλλά και την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, µε 
τους υπόλοιπους κατοίκους (Hobbs et, al., 2007). 

Το SL είναι ένα δυναµικό περιβάλλον που προσφέρεται για ανακαλυπτική 
µάθηση. Είναι υπαρκτό, υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες, έχει τη δική του 
οικονοµία, έχει χαµηλό επίπεδο περιορισµών εισόδου για δηµιουργία 
περιεχοµένων, προγραµµατίζεται και περιέχει πολλά προϋπάρχοντα αντικείµενα. 
Κάνοντας χρήση του εικονικού περιβάλλοντος ανακαλυπτικής µάθησης, δίνουµε 
αυτόµατα λύση σε δυο προβλήµατα που διαφορετικά µπορεί να αντιµετώπιζαν οι 
εκπαιδευόµενοι: προβλήµατα που η λύση τους καθίσταται ανέφικτη λόγο έλλειψης 
πηγών και προβλήµατα που δεν µπορούν να υλοποιηθούν λόγο περιορισµών του 
πραγµατικού κόσµου (Mason, H., 2007). 

Με βάση όλα τα παραπάνω, η συγκεκριµένη εκπαιδευτική παρέµβαση 
σχεδιάστηκε µε την εκπαιδευτική µέθοδο «Μάθηση βασισµένη σε Προβλήµατα» 
(Problem-based Learning - PBL) µε σκοπό να διερευνήσει το κατά πόσο ο 
εικονικός κόσµο Second Life σε συνδυασµό µε το Scratch, συµβάλλουν: 

• στην εκµάθηση του προγραµµατισµού, 
• στη ανάπτυξη επικοινωνιακών και συνεργατικών ικανοτήτων των 

µαθητών, 
• στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλήµατος. 

2. Μεθοδολογία 

Η παρούσα εκπαιδευτική παρέµβαση διάρκειας 5 εβδοµάδων, σχεδιάστηκε 
για το µάθηµα της Πληροφορικής και καθοδηγείται από το ερευνητικό ερώτηµα: 
«Σε ποιο βαθµό οι εκπαιδευόµενοι αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης 
προβλήµατος, αλγοριθµικής σκέψης και συνεργατικότητας, στα πλαίσια 
υλοποίησης του περιβάλλοντος Scratch4SL, µέσω της µεθόδου PBL;». 

Στόχος µιας σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ο εκπαιδευµένος να 
«µάθει πώς να µαθαίνει». Να γνωρίζει δηλαδή τις βασικές δοµές ενός γνωστικού 
αντικειµένου και να µπορεί να αυτο- προσανατολίζεται και να αυτο- εκπαιδεύεται 
ώστε να εµβαθύνει σε αυτό αλλά και να ενσωµατώνει στην γνώση του την νέα 
ποσότητα πληροφορίας που συνεχώς προστίθενται. 

Έτσι, στη µάθηση βασισµένη στο πρόβληµα, οι εκπαιδευόµενοι µαθαίνουν 
πώς να είναι αυτοκατευθυνόµενοι και ανεξάρτητοι ώστε να παρακινούνται εύκολα 
στην επίλυση ενός προβλήµατος. Οι εκπαιδευόµενοι οργανώνονται (από τον 
εκπαιδευτικό) σε µικρές οµάδες και ο εκπαιδευτής τους θέτει το πρόβληµα. Αρχικά 
οι εκπαιδευόµενοι αναλύουν και συζητούν το πρόβληµα, αξιοποιώντας την 
προϋπάρχουσα γνώση και εµπειρία τους. Έπειτα αναλύουν το πρόβληµα και 
θέτουν κάποιες υποθετικές λύσεις. Αξιοποιούν την παραγόµενη πληροφορία για να 
ορίσουν την επιπρόσθετη πληροφορία που χρειάζεται για την επίλυση του 
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προβλήµατος. Οι εκπαιδευόµενοι αυτόνοµα αναζητούν και συλλέγουν την 
απαραίτητη πληροφορία που επιβεβαιώνει ή απορρίπτει τις αρχικές τους υποθέσεις 
και επεξηγεί άλλες πτυχές τους προβλήµατος που δεν έχουν πιθανόν αναλυθεί από 
την αρχική προσέγγιση. Τα αποτελέσµατα τις έρευνας παρουσιάζονται στην οµάδα 
η οποία καλείται να ανασυντάξει την νέα προστιθέµενη πληροφορία. Αυτό έχει 
σαν προσδοκώµενο αποτέλεσµα: 
• Την ανάπτυξη νέων διαστάσεων του προβλήµατος.  
• Την προσθήκη νέας πληροφορίας από τον εκπαιδευτή. 
• Την ανάπτυξη της µεθόδου που θα οδηγήσει στον διαχωρισµό των υποθέσεων 

από τις πραγµατικές λύσεις. 
 
3. Συµµετέχοντες 

Η εκπαιδευτική παρέµβαση απευθύνεται σε µαθητές της Γ’ Τάξης Γυµνασίου 
και των δύο φύλων, µε µέσο όρο ηλικίας τα 14-15 έτη. Η ηλικία αυτή 
χαρακτηρίζεται από έντονο συναίσθηµα περιέργειας για το άγνωστο και η στάση 
τους είναι αρκετά θετική σε ότι αφορά την εξερεύνηση και την µάθηση νέων 
ενδιαφερόντων προγραµµάτων. 

Οµάδες εκπαιδευόµενων: Οι οµάδες των εκπαιδευόµενων θα αποτελούνται 
από 4 άτοµα, τα οποία ορίζει ο εκπαιδευτικός βάσει του στυλ µάθησης του 
καθενός (ακτιβιστής, ανακλαστικός, θεωρητικός, πραγµατιστής) βασιζόµενος στη 
συµπλήρωση ενός ερωτηµατολογίου από τους ίδιους (ερωτηµατολόγιο των Honey 
& Mumford, 1992). Θεωρείται ότι, οµαδοποιώντας ανοµοιογενείς οµάδες 
εκπαιδευόµενων ανάλογα µε το στυλ µάθησης, οι πιο αυτόνοµοι εκπαιδευόµενοι 
είναι πιθανό, να παρουσιάσουν ηγετικές ικανότητες και να καθοδηγήσουν την 
οµάδα (Sancho et al., 2009). Παράλληλα, κατά τη σύνθεση των οµάδων θα 
επιλεχθούν λειτουργικοί ρόλοι (αρχηγός, καθοδηγητής, καταγραφέας, απλό µέλος), 
εξασφαλίζοντας έναν αποτελεσµατικό τρόπο για το συντονισµό της εργασίας 
(Strijbos, 2004).  

Ρόλος Εκπαιδευτικού: Ο εκπαιδευτικός (ερευνητής) είναι καθοδηγητής 
(autonomous mode) (Heron, 1993), δηλαδή, υπεύθυνος να παρακολουθεί την όλη 
διαδικασία και να υποστηρίζει τους εκπαιδευόµενους. ∆εν παρέχει απαντήσεις 
αλλά ενθαρρύνει την προσπάθεια, προωθώντας τις σωστά προσανατολισµένες 
ερωτήσεις και δίνοντας µία δοµή της επίλυσης του προβλήµατος. Σαν 
καταληκτική δραστηριότητα οι εκπαιδευόµενοι µαζί µε τον εκπαιδευτή 
αξιολογούν την ποιότητα των απαντήσεων τους καθώς και την 
αποτελεσµατικότητα της µεθόδου που χρησιµοποίησαν. 

4. ∆ιαδικασία 

Το σενάριο αφορά τη διδασκαλία της έννοιας της δοµής ελέγχου στο 
περιβάλλον του Scratch, καθώς ένα από τα σηµαντικότερα εµπόδια που 
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αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευόµενοι για την οικοδόµηση της έννοιας αυτής, σε 
παραδοσιακά περιβάλλοντα µάθησης, είναι η αναπαράσταση για τη σειριακή 
εκτέλεση του προγράµµατος.  

Η χρήση του γραφικού περιβάλλοντος στο περιβάλλον του Scratch βοηθάει 
στην διαδικασία αυτή, σε σχέση µε τα υφιστάµενα περιβάλλοντα, διευκολύνοντας 
τη διδασκαλία της, τουλάχιστον κατά την εισαγωγή αυτής στους µαθητές. Στο 
Scratch ο χώρος αναφοράς του «εάν» και του «αλλιώς» µιας δοµής επιλογής είναι 
οπτικά εµφανής, συµβάλλοντας έτσι σε µια πιο διαισθητική κατανόηση της δοµής. 
Οι µαθητές είναι ήδη εξοικειωµένοι µε το περιβάλλον του Scratch από 
προηγούµενες τάξεις και γνωρίζουν ότι πρόκειται για µια γλώσσα 
προγραµµατισµού που δίνει την δυνατότητα να δηµιουργήσουν διαδραστικές 
ιστορίες, παιχνίδια και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να τις µοιραστούν µε 
άλλους στο διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, οι µαθητές καλούνται να αναπτύξουν 
εφαρµογές Scratch, επιδεικνύοντας αυτενέργεια και πρωτοβουλία.  

Η συµµετοχή τους σε διάφορες εφαρµογές θα αποτελεί µια πλούσια 
µαθησιακή εµπειρία τόσο σε επίπεδο γνωστικών όσο και κοινωνικών δεξιοτήτων. 
Με τις δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στο συγκεκριµένο Εκπαιδευτικό 
Συνεργατικό Σενάριο, οι µαθητές θα µπορούν να προβούν σε λύσεις µε 
αλγοριθµικό τρόπο, που θα τους φανεί χρήσιµο και σε προβλήµατα της 
καθηµερινής ζωής τους. Ακόµη, οι µαθητές θα εµπλακούν σε µια διαδικασία 
διαµόρφωσης οµάδων, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας, ώστε να φτάσουν στην 
λύση του εκάστοτε προβλήµατος. 

Πιο συγκεκριµένα, ακολουθώντας τη ροή των δραστηριοτήτων της µεθόδου 
PBL, ακολουθείται η εξής διαδικασία:  

Αρχικά ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το γενικό θεωρητικό πλαίσιο που 
αντιστοιχεί στην ενότητα ∆οµή Επιλογής του περιβάλλοντος Scratch4SL, εξηγεί 
πως η ∆οµή Επιλογής δίνει τη δυνατότητα σε έναν αλγόριθµο να εκτελέσει 
συγκεκριµένα σετ εντολών, ανάλογα µε τις περιστάσεις και στη συνέχεια 
προβαίνει σε παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο γίνεται η εκτέλεση των 
βηµάτων ενός αλγορίθµου µέσα σε ένα περιβάλλον οπτικού προγραµµατισµού. Η 
µέθοδος αυτή, καλείται µέθοδος «µαύρου κουτιού». Σύµφωνα µε αυτή, οι 
εκπαιδευόµενοι παρατηρούν την εκτέλεση µιας δραστηριότητας που έχει 
κατασκευαστεί στο εργαλείο του Scratch, χωρίς να έρθουν σε επαφή µε τον 
κώδικα. Ακόµη, παρουσιάζει τον τρόπο που λειτουργεί το περιβάλλον του SL σε 
συνδυασµό µε το Scratch. 

Στην συνέχεια, και αφού οι εκπαιδευόµενοι έχουν έρθει σε επαφή µε τον 
τρόπο σκέψης και λειτουργίας του Scratch4Sl, καλούνται να λύσουν µια σειρά από 
«µισοψηµένες» δραστηριότητες στο περιβάλλον αυτό. Σύµφωνα µε τη µέθοδο 
αυτή, οι εκπαιδευόµενοι καλούνται είτε να επεκτείνουν, είτε να τροποποιήσουν µια 
ήδη υπάρχουσα δραστηριότητα που τους παρέχεται από τον εκπαιδευτικό για να 
κατανοήσουν καλύτερα και να κάνουν πράξη τα όσα έµαθαν. 

Έπειτα, ο καθηγητής παρουσιάζει τη τελική προς επίλυση δραστηριότητα, 
στους εκπαιδευόµενους, µε την οποία τους ζητείται να φτιάξουν µια δική τους 
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δραστηριότητα στο συγκεκριµένο εργαλείο, µε την προϋπόθεση το σενάριο θα 
περιέχει και τις τρεις µορφές τις δοµής επιλογής που διδάχτηκαν στο µάθηµα, σε 
συνδυασµό µε τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στο µάθηµα Πολιτικής και 
Κοινωνικής Αγωγής, σχετικά µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.  

Με την ζήτηση της ενσωµάτωσης γνώσεων από το µάθηµα Πολιτικής και 
Κοινωνικής Αγωγής, στην προς επίλυση δραστηριότητα, επιτυγχάνεται η 
διαθεµατικότητα του µαθήµατος, πράγµα πολύ σηµαντικό τόσο για τον συνδυασµό 
και αξιοποίηση υπαρχόντων γνώσεων, όσο και για την δηµιουργία λύσεων σε 
προβλήµατα καθηµερινής ζωής. 

Οι εκπαιδευόµενοι παροτρύνονται να γίνουν µέλη στην κοινότητα του 
Scratch, όπου θα έχουν την δυνατότητα να δουν πολλά σενάρια ώστε να πάρουν 
ιδέες για το δικό τους. 

Ακολουθεί ο χωρισµός σε οµάδες από τον εκπαιδευτικό και στη συνέχεια 
πραγµατοποιείται συζήτηση των οµάδων µε την µορφή brainstorming 
(καταιγισµός ιδεών), όπου κάθε µαθητής εκµεταλλευόµενος τη σχετική εµπειρία 
που διαθέτει, διατυπώνει ιδέες και προτείνει λύσεις που θεωρεί κατάλληλες για την 
επίλυση του προβλήµατος. Στη συνέχεια, ανταλλάσσονται απόψεις για τα οφέλη 
της κάθε λύσης, κατά πόσο µπορεί η κάθε λύση να υλοποιηθεί και ορίζεται ένα 
αρχικό σχέδιο δράσης. Έπειτα, κάθε µέλος της οµάδας συλλέγει και παρουσιάζει 
στην υπόλοιπη οµάδα, πληροφορίες που κρίνει ότι είναι χρήσιµες για την 
υλοποίηση της τελικής εργασίας και προτείνει ιδέες για την υλοποίηση της λύσης 
του προβλήµατος.  

Αφού η κάθε οµάδα αποτιµήσει τις προτάσεις που επικρατούν ως 
καταλληλότερες για την επίλυση του προβλήµατος, επιλέγεται η ιδανικότερη και 
όλα τα µέλη της οµάδας συνεργάζονται ώστε να υλοποιήσουν τα βήµατα του 
σεναρίου. 

Έπειτα, οι εκπαιδευόµενοι πραγµατοποιούν την λύση του προβλήµατος 
συνεργατικά στο περιβάλλον του Scratch4SL, επιλέγοντας τις κατάλληλες εντολές 
για κάθε στάδιο της λύσης. 

Το εργαλείο Scratch4SL, αποτελεί συνδυασµό του εικονικού κόσµου Second 
Life και του εργαλείου οπτικού προγραµµατισµού Scratch. Στον εικονικό κόσµο 
του SL οι εκπαιδευόµενοι δηµιουργούν το περιβάλλον και τα αντικείµενα της 
εργασίας τους (όπου µπορεί να είναι ένας δρόµος µε διαβάσεις πεζών, φανάρια, 
πινακίδες, µέσα µαζικής µεταφοράς και πεζούς) και µέσω του εργαλείου του 
Scratch δίνουν εντολές στα αντικείµενα που έχουν δηµιουργήσει, ανάλογα µε τις 
«αντιδράσεις» που θέλουν να προσδώσουν σε καθένα από αυτά. Για παράδειγµα, 
ένας πεζός πρέπει να διασχίσει τον δρόµο ακολουθώντας την διάβαση πεζών, 
εφόσον το φανάρι ανάψει πράσινο. 

Καθ’ όλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι εκπαιδευόµενοι 
µπορούν να χρησιµοποιήσουν το SL, προκειµένου να επικοινωνήσουν µεταξύ τους 
αλλά και µε τον εκπαιδευτικό, έξω από τα πλαίσια της τάξης. 

Τελικό στάδιο είναι αυτό της αξιολόγησης, όπου: 
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• η κάθε οµάδα αξιολογεί τις εργασίες των υπόλοιπων οµάδων, βάση ορισµένων 
κριτηρίων τα οποία έχουν ορισθεί από τον εκπαιδευτικό, αλλά και από τη δική 
τους προσωπική εµπειρία που αποκόµισαν καθ’ όλη την διάρκεια της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας,  

• ο καθηγητής αξιολογεί τις εργασίες των οµάδων. 

5. Συµπεράσµατα 

Τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν κατά την εφαρµογή της συγκεκριµένης 
εκπαιδευτικής παρέµβασης, αναµένονται να επιβεβαιώσουν τόσο τις υποθέσεις και 
τους στόχους που τέθηκαν αρχικά, αλλά και να επιφέρουν πρόσθετα 
πλεονεκτήµατα που το κάθε εργαλείο είναι σχεδιασµένο να προσφέρει. 

Πιο συγκεκριµένα, δεδοµένης της χρησιµότητας των 3D εικονικών 
περιβαλλόντων στην υποστήριξη συνεργατικών κοινοτήτων, το Second Life 
αποτελεί µια εύστοχη επιλογή ως εικονική πλατφόρµα για εκπαίδευση µέσω 
διαδικτύου. Έχει αποδειχθεί πως ικανοποιεί κάποιες κοινές σχεδιαστικές 
απαιτήσεις και εποµένως παρέχει την λειτουργικότητα που απαιτείται για την 
υποστήριξη ποικιλίας εκπαιδευτικών µεθόδων και σεναρίων. Το SL ξεχωρίζει 
ανάµεσα σε παρόµοια εικονικά περιβάλλοντα κυρίως γιατί είναι εύκολα 
τροποποιήσιµο και µπορεί να υποστηρίξει την δηµιουργία µαθησιακών 
περιβαλλόντων και εµπειριών. Οι λειτουργικότητες που παρέχονται αναµένεται να 
καλύψουν τις βασικές ανάγκες επικοινωνίας, συνεργασίας, ενηµερότητας του 
χώρου και των συµµετεχόντων και διαχείρισης, ενώ ταυτόχρονα να επιτρέπουν 
στους σχεδιαστές να τις ενισχύσουν χρησιµοποιώντας την ενσωµατωµένη γλώσσα 
script. 

Με την χρήση του εργαλείου οπτικού προγραµµατισµού Scratch, και πιο 
συγκεκριµένα, της έκδοσης Scratch4SL, αναµένεται µέσα από το ευχάριστο και 
«παιχνιώδες» περιβάλλον, πρωτίστως η εκµάθηση του προγραµµατισµού στους 
εκπαιδευόµενους µε έναν διασκεδαστικό και αποτελεσµατικό τρόπου, η ανάπτυξη 
βασικών ικανοτήτων των εµπλεκόµενων όπως η δηµιουργική σκέψη, η 
επικοινωνία, η συστηµατική ανάλυση, η εποικοδοµητική συνεργασία, και η 
δυνατότητα σχεδιασµού και επίλυσης. 

Ακόµη, µε την χρήση του Scratch4SL «Οι µαθητές µπορούν να 
επικεντρωθούν περισσότερο στη µάθηση της διαδικαστικής γνώσης των 
προγραµµατιστικών δοµών, παρά στη δηλωτική γνώση της σύνταξής τους» 
(Χασανίδης & Μπράτιτσης) Έτσι, απαλλαγµένοι από αυτό το άγχος οι 
εκπαιδευόµενοι θα νιώθουν ελεύθεροι να πειραµατιστούν, να κάνουν λάθη και να 
µάθουν πώς να µαθαίνουν. 

Τέλος, καθώς οι εκπαιδευόµενοι, ως ενεργά µέλη της κοινωνίας της γνώσης, 
πρέπει να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες ανωτέρου επιπέδου, µε την 
εφαρµογή της µεθόδους PBL, αναµένεται η ανάπτυξη περισσότερο της 
κατανόησης προβλήµατος και της εύρεσης λύσεων, της εφαρµογή στρατηγικής, 
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της διαχείριση διαφωνιών, των συλλογικών αποφάσεων, του καθορισµού και 
τεκµηρίωσης των στόχων και των δεξιοτήτων συνεργασίας. 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εκπαιδευτικής παρέµβασης είναι να διερευνήσει την 
αποτελεσµατικότητα του εικονικού κόσµου Second Life (SL) ως εναλλακτικής διδακτικής 
προσέγγισης για την εκµάθηση προγραµµατισµού (και συγκεκριµένα της ∆οµής Επιλογής) 
στο µάθηµα της Πληροφορικής στους µαθητές της Γ’ Γυµνασίου, σε συνδυασµό µε την 
χρήση της ειδικής έκδοσης του εργαλείου οπτικού προγραµµατισµού «Scratch4SL». Η 
παρέµβαση ενορχηστρώνεται µε την εκπαιδευτική µέθοδο «Μάθηση βασισµένη σε 
Προβλήµατα» (Problem-based Learning- PBL). Στόχος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων 
επίλυσης προβλήµατος (problem solving skills), η ευκολότερη, αποτελεσµατικότερη και 
πιο ευχάριστη µάθηση του προγραµµατισµού και η ανάπτυξη της συνεργατικότητας µεταξύ 
των εκπαιδευοµένων. 
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1. Εισαγωγή 

Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών και ειδικότερα της Φυσικής είναι 
σήµερα ένα από τα καλύτερα αλλά και ευρύτερα πεδία για την ανάδειξη των 
δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών. Αυτό οφείλεται στην πειραµατική τους 
διάσταση, στη δυσκολία επίλυσης διαφόρων προβληµάτων αλλά και στην 
αναγκαιότητα της διδασκαλίας µε τη χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων. Άρα 
δηµιουργείται η ανάγκη υλοποίησης κάποιων διδακτικών εργαλείων, τα οποία θα 
βοηθήσουν έτσι ώστε οι µαθητές, µεταξύ άλλων, να προσεγγίσουν έννοιες και 
νόµους της Φυσικής, να ασκηθούν στην παρατήρηση αλλά και ερµηνεία φυσικών 
φαινοµένων, να αναπτύξουν νοητικές και πρακτικές δεξιότητες, να καλλιεργήσουν 
κριτική σκέψη ενώ παράλληλα θα εκτιµήσουν και το ρόλο της Φυσικής Επιστήµης 
στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. 

Οι πολυµεσικές εφαρµογές προβάλλουν και αποθηκεύουν δεδοµένα - τα 
οποία περιλαµβάνουν κείµενο, ήχο, γραφικά, κινούµενες και σταθερές εικόνες, 
βίντεο - σε οποιοδήποτε συνδυασµό και εποµένως η χρησιµοποίηση τους στη 
διδασκαλία οποιουδήποτε γνωστικού αντικειµένου και ειδικότερα της Φυσικής 
αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η 
έρευνα του Murphy 2003 - αλλά και αυτή των Osborne & Hennessy 2003 –σχετικά 
µε την επίδραση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών 
αναφέρει τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

� Αύξηση του ενδιαφέροντος µε επακόλουθο τη µεγαλύτερη συµµετοχή. 

� Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. 

� Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην επίλυση προβληµάτων. 

� Ενίσχυση της µαθησιακής διαδικασίας µέσω εξατοµικευµένης διδασκαλίας. 

� Οπτικοποίηση σύνθετων εννοιών και µοντέλων, τρισδιάστατων εικόνων και 
προσοµοιώσεων. 

                                            
1
 Τα ονόµατα εµφανίζονται µε αλφαβητική σειρά 
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� Βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας του χρησιµοποιούµενου υλικού – 
κείµενο, κινούµενες και στατικές εικόνες, ήχος κ.λ.π. 

� Υλοποίηση δραστηριοτήτων µε ταχύτητα και ακρίβεια. 

� Χρήση εργαλείων για τη βελτίωση της εµπειρικής έρευνας. 

� Κατάργηση της απαίτησης για χρήση της σχολικής τάξης ή του εργαστηρίου µε 
επακόλουθο, η µαθησιακή διαδικασία να συντελείται σε οποιοδήποτε χώρο και 
χρόνο. 

Εποµένως, η ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία κάθε 
γνωστικού αντικειµένου και ιδιαίτερα της Φυσικής αποτελεί ένα πολύ δυνατό 
εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όµως, η 
τεχνολογία από µόνη της δεν εγγυάται την αποτελεσµατική µάθηση ενώ η 
λανθασµένη χρήση της µπορεί να δηµιουργήσει αρκετά σοβαρά προβλήµατα. Άρα 
είναι απολύτως απαραίτητο, κάθε προηγµένο µαθησιακό περιβάλλον να συνδυάζει 
αυτές τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών µε κάποιο κατάλληλο παιδαγωγικό 
σχεδιασµό έτσι ώστε να προσφέρει το καλύτερο αποτέλεσµα. Η τεχνολογία θα 
πρέπει να είναι ένα σηµαντικό εργαλείο υποστήριξης αλλά όχι το κέντρο εστίασης 
για τη µαθησιακή διαδικασία. 

Στην παρούσα εισήγηση αναλύεται ο σχεδιασµός αλλά και η υλοποίηση ενός 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στο διαδίκτυο για τον εκσυγχρονισµό της  
διδασκαλίας της Φυσικής. Ο βασικός σκοπός είναι να προσφέρουµε ένα ‘µέσο 
διδασκαλίας’, το οποίο µπορεί να συµβάλλει αποτελεσµατικά στην κατανόηση 
βασικών εννοιών από συγκεκριµένες ενότητες των Φυσικών Επιστηµών, όπως 
Ηλεκτρισµός, Θερµότητα αλλά και Μετεωρολογία. Επιπροσθέτως, οι επιµέρους 
σκοποί είναι να παρουσιαστούν τα βασικά πειράµατα αυτών των ενοτήτων µε την 
επεξήγησή τους και η καθοδήγηση εκτέλεσης παρόµοιων πειραµάτων µε πολύ 
απλά µέσα ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια για τη χρησιµοποίηση της 
δικτυακής τοποθεσίας τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από µαθητές. 

2. Εργαλεία δόµησης 

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον υλοποιείται σε ένα ειδικό λογισµικό σύστηµα - 
Microsoft FrontPage 2003 - το οποίο ανήκει στην κατηγορία εργαλείων για την 
ανάπτυξη αλλά και τη συντήρηση δικτυακών τοποθεσιών ενώ παράλληλα 
χρησιµοποιείται και το επαγγελµατικό πρότυπο της Macromedia - Flash 6.0 - για 
τη δηµιουργία προσοµοιώσεων στις αντίστοιχες υποενότητες. 

Το πρόγραµµα FrontPage της Microsoft είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 
εργαλείων σχεδίασης για τη δηµιουργία, συντήρηση και διαχείριση τοποθεσιών 
στο διαδίκτυο. Οι κυριότεροι λόγοι προτίµησης του συγκεκριµένου λογισµικού για 
την προβολή όλων των σχετικών πληροφοριών αλλά και των αντίστοιχων 
ασκήσεων είναι τα σηµαντικά στοιχεία δόµησης των ιστοσελίδων, το γραφικό 
σύστηµα επικοινωνίας και η απλή εναλλαγή σε προβολή html. Επιπροσθέτως, το 
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πρόγραµµα Flash της Macromedia είναι το ιδανικό εργαλείο αφενός για τη 
δηµιουργία animations - κινούµενα γραφικά - και αφετέρου για το σχεδιασµό 
δικτυακών τοποθεσιών µε διαλογικά χαρακτηριστικά. Εποµένως, η επιλογή του 
συγκεκριµένου εργαλείου υπαγορεύεται από τις ειδικές δυνατότητες κίνησης, οι 
οποίες είναι αναγκαίες για την προσοµοίωση πραγµατικών φαινοµένων και την 
αναπαράσταση αφηρηµένων εννοιών. 

Φυσικά, όπως άλλωστε συµβαίνει σε όλες τις υλοποιήσεις πολυµεσικών 
εφαρµογών, για τη βελτιστοποίηση του τελικού αποτελέσµατος απαιτήθηκε η  
συνεργασία αρκετών προγραµµάτων, τα οποία αναφέρουµε επιγραµµατικά : 

� CorelDraw – Λογισµικό επεξεργασίας εικόνων. 

� Adobe Photoshop - Λογισµικό επεξεργασίας εικόνων. 

� Ζωγραφική των Windows - Λογισµικό επεξεργασίας εικόνων. 

� Unlead Gif Animator – Λογισµικό δηµιουργίας κινούµενων εικόνων. 

�Adobe Premiere – Λογισµικό επεξεργασίας video. 

� Pinnacle Studio - Λογισµικό επεξεργασίας video. 

� Microsoft Windows Movie Maker - Λογισµικό επεξεργασίας video. 

� WinAVIVideoConverter - Λογισµικό επεξεργασίας video. 

� Cool Edit Pro – Λογισµικό επεξεργασίας ήχου. 

� Eclipse Crossword puzzle engine – Λογισµικό κατασκευής σταυρόλεξων. 

� JavaScript - Γλώσσα προγραµµατισµού κατασκευής ιστοσελίδων. 

3. Σχεδιασµός εφαρµογής 

Αναµφισβήτητα τα πολυµέσα, η παρουσίαση δηλαδή της πληροφορίας µε 
συνδυασµούς κειµένου, ήχου, εικόνας αλλά και κινούµενης εικόνας αποτελεί ένα 
αποτελεσµατικό τρόπο διδασκαλίας αφού εκµεταλλεύεται δύο διαφορετικά 
κανάλια πρόσληψης πληροφοριών από τον άνθρωπο, το οπτικό και το ηχητικό 
(Gillani 2003, Mayer & Moreno 2003). Φυσικά, η αυξηµένη προσοχή είναι 
απαραίτητη κατά το σχεδιασµό πολυµεσικών εφαρµογών, αφού η υπερβολική 
χρήση των διαφόρων πολυµεσικών στοιχείων ενισχύει το µέσο εις βάρος της 
πληροφορίας (Gillani 2003,  Simons 2006). Επίσης, στο σηµείο αυτό πρέπει να 
αναφέρουµε ότι η αποτελεσµατικότητα των πολυµέσων δεν υπόκειται σε 
περιορισµούς εκπαιδευτικών επιπέδων και η σωστή χρήση τους ενδείκνυται σε 
όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. 

Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό περιβάλλον αξιοποιεί τις δυνατότητες των 
πολυµέσων και εποµένως ο ήχος, το κείµενο, οι εικόνες – σταθερές αλλά και 
κινούµενες – και τα γραφικά αποτελούν τον πυρήνα υλοποίησης. Επίσης, στο 
σηµείο αυτό θεωρούµε σηµαντικό να υπενθυµίσουµε την προτεραιότητα στη µη 
γραµµική παράθεση των πληροφοριών, τη δυνατότητα µετακίνησης του χρήστη 



 130

από ένα σηµείο της εφαρµογής σε οποιοδήποτε άλλο - ‘θερµό’ σηµείο - και τη 
βελτιωµένη επικοινωνία του χρήστη µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δίνει την ευκαιρία για αυθόρµητη εµπλοκή µιας 
τάξης ή οµάδας µαθητών σε συζητήσεις σχετικά µε τις δραστηριότητές κατά τη 
χρησιµοποίηση κάποιου λογισµικού, τις δυσκολίες και τους τρόπους 
αντιµετώπισης τους, καθώς και µε το περιεχόµενο της εργασίας τους. Πολλοί 
ερευνητές αναφέρουν ότι κατά τη χρήση ενός λογισµικού στην εκπαιδευτική  
διαδικασία, ένα σηµαντικό µέρος της µάθησης λαµβάνει χώρα σε συζητήσεις της 
οµάδας µακριά από τον υπολογιστή (Κόκκοτας 2002). 

Κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 
είναι απαραίτητο να µελετήσουµε όλες τις παραµέτρους, οι οποίες επηρεάζουν µε 
οποιοδήποτε τρόπο τη µαθησιακή διαδικασία. Τον προηγούµενο αιώνα, η µάθηση 
αποτέλεσε το αντικείµενο συστηµατικών επιστηµονικών µελετών µε επακόλουθο 
την ανάπτυξη τριών βασικών θεωριών - προτάσεων σχετικών µε την ψυχολογία 
της. Κάθε θεωρία προσπάθησε να εξηγήσει το πώς µαθαίνουν οι άνθρωποι και 
στήριξε τα συµπεράσµατά της σε ερευνητικές µεθόδους και σε πορίσµατα της 
ψυχολογίας. Ουσιαστικά, κάθε πρόταση συνδυάζει στοιχεία ψυχολογίας και 
παιδαγωγικής για να διατυπώσει υποθέσεις και συµπεράσµατα σχετικά µε το 
φαινόµενο της µάθησης : 

� Συµπεριφορισµός - Μπιχεβιορισµός (Behaviorism), ο οποίος υποστηρίζει την 
άποψη ότι µε την παρατήρηση της συµπεριφοράς µπορούµε να καταλήξουµε σε 
συµπεράσµατα για το φαινόµενο της µάθησης. 

� Γνωστικισµός (Cognitivism), ο οποίος εστιάζει στις διαδικασίες της σκέψης που 
καθοδηγούν τη συµπεριφορά και προτείνει τη δηµιουργία και τη µελέτη νοητικών 
µοντέλων µε βάση τα οποία κάποιος ρυθµίζει τη συµπεριφορά του. 

� Εποικοδοµητισµός - Κονστρουκτιβισµός - ∆οµισµός (Constructivism), ο οποίος 
τοποθετεί στο κέντρο της µάθησης τον εκπαιδευόµενο, τους στόχους, τα 
ενδιαφέροντα και τις προτιµήσεις του. Η βασική ιδέα είναι ότι ο άνθρωπος 
κατασκευάζει µια αποκλειστική οπτική του κόσµου µέσα από τις προσωπικές 
εµπειρίες αλλά και τις αντιλήψεις, τις οποίες ο ίδιος αναπτύσσει (Κασωτάκης & 
Φλουρής 2003, ∆ηµητριάδης 2004). 

Καθεµιά από τις προαναφερθείσες σχολές προσεγγίζει τη µάθηση µε ένα 
διαφορετικό τρόπο και προτάσσει τις αντίστοιχες διδακτικές µεθόδους. Στην 
εκπαιδευτική δικτυακή τοποθεσία, η οποία συζητείται στην παρούσα εργασία, 
έχουν ενσωµατωθεί και οι τρεις βασικές θεωρίες αλλά µε διαφορετικό τρόπο. 

4. Υλοποίηση εφαρµογής 

Η εκκίνηση της εφαρµογής µέσω του πλήκτρου σύνδεσης ‘ΕΙΣΟ∆ΟΣ’, το 
οποίο έχει δηµιουργηθεί στην εισαγωγική ιστοσελίδα index.htm της δικτυακής 
τοποθεσίας, ενεργοποιεί το εκπαιδευτικό περιβάλλον και εµφανίζει στην οθόνη τις 



 131

αρχικές ιστοσελίδες όλων των επιµέρους  γνωστικών αντικειµένων µε την 
ακόλουθη διάρθρωση : 

� Περιεχόµενο (κύριο τµήµα ιστοσελίδας) – ο σκοπός και τα προσδοκώµενα 
αποτελέσµατα της εφαρµογής, οι απαραίτητες λέξεις κλειδιά και ένα σύντοµο 
εισαγωγικό σηµείωµα. 

� Συνδέσεις κάθε ενότητας (άνω τµήµα ιστοσελίδας) µε τις ιστοσελίδες όλων των 
περιεχόµενων υποενότητων. 

� Συνδέσεις περιεχοµένων τρέχουσας ενότητας (αριστερό τµήµα ιστοσελίδας) - 
σκοπός, προσδοκώµενα αποτελέσµατα, λέξεις κλειδιά, εισαγωγικό σηµείωµα, 
περιεχόµενα, οδηγός µελέτης. 

Στο σηµείο αυτό είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι όλες οι ιστοσελίδες του 
περιβάλλοντος διδασκαλίας και µάθησης διατηρούν την προαναφερθείσα 
διάρθρωση – περιεχόµενο, συνδέσεις ενοτήτων και περιεχοµένων τρέχουσας 
ενότητας. Παράλληλα, στο κάτω τµήµα κάθε ιστοσελίδας έχουν δηµιουργηθεί 
πλήκτρα πλοήγησης, τα οποία µεταφέρουν τον έλεγχο προβολής στην αρχική 
ιστοσελίδα της δικτυακής τοποθεσίας και στην προηγούµενη ή στην επόµενη 
ιστοσελίδα της τρέχουσας ενότητας. Επίσης, οπουδήποτε έχει κριθεί χρήσιµο, 
κάποια ειδικά πλήκτρα εσωτερικής σύνδεσης έχουν ενσωµατωθεί στο κεντρικό 
περιεχόµενο αρκετών ιστοσελίδων για την προβολή συγκεκριµένου τµήµατος του 
εκπαιδευτικού υλικού σε νέο παράθυρο. Τέλος, επειδή τα πειράµατα για την 
καλύτερη κατανόηση των αντίστοιχων εννοιών αποτελούν ένα σηµαντικό τµήµα 
της εφαρµογής, η παρουσίαση των οδηγιών είναι οπτική αλλά και ηχητική µε τις 
επιλογές απενεργοποίησης ήχου και πολλαπλής επανάληψης. 

Στη συγκεκριµένη εκπαιδευτική εφαρµογή, ουσιαστικά, ενσωµατώνονται µε 
διαφορετικό τρόπο και οι τρεις βασικές θεωρίες. Αναλυτικότερα : 

Η θεωρία του συµπεριφορισµού ανέδειξε µια διδακτική άποψη, η οποία 
βασίζεται στο µηχανισµό της εξαρτηµένης µάθησης, δηλαδή τη θετική ή την 
αρνητική ενίσχυση κάποιου ερεθίσµατος και της αντίστοιχης απόκρισης. Αυτή η 
προσέγγιση είναι δασκαλο-κεντρική και ονοµάζεται διδακτισµός ενώ εστιάζει στον 
διδάσκοντα αλλά και την οργάνωση της διδασκαλίας του (∆ηµητριάδης 2004). Οι 
δραστηριότητες αξιολόγησης µε µια συγκεκριµένη βαθµολογία είναι παραδείγµατα 
χρήσης συµπεριφοριστικών θεωριών επειδή στοχεύουν σε πολύ συγκεκριµένα 
µαθησιακά αποτελέσµατα και επιβραβεύουν µε τη βαθµολογία. Οι περισσότερες 
δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης απαιτούν από το χρήστη να σκεφτεί το ‘σωστό’ 
αποτέλεσµα ενώ οι απαντήσεις των δραστηριοτήτων αυτοαξιολόγησης, οι οποίες 
δίνονται στο κείµενο και µάλιστα αµέσως µετά την δραστηριότητα, προσφέρει τη 
ζητούµενη ενίσχυση και επιβράβευση αν έχουν απαντήσει σωστά. 

Η σηµαντική επιρροή της γνωστικής ψυχολογίας στη διδακτική σχεδίαση 
αναδεικνύεται από τη χρήση στοιχείων που προσπαθούν να βοηθήσουν στην 
καλύτερη οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού όπως ενσωµάτωση στοιχείων 
οργάνωσης πριν και µετά το βασικό θέµα διδασκαλίας, µνηµονικά βοηθήµατα, 
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µεταφορές και γενικότερα την προσεκτική οργάνωση του διδακτικού υλικού από 
απλές σε περισσότερο σύνθετες µορφές (∆ηµητριάδης 2004). 

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό έχει κατατµηθεί σε ενότητες και κάθε ενότητα 
αναλύεται σε ακόµα µικρότερα τµήµατα. Το αντικείµενο διδασκαλίας χωρίζεται σε 
ορισµούς, παραδείγµατα και σύντοµες συνόψεις. Η συγκεκριµένη µέθοδος είναι 
πολύ σηµαντική επειδή τα τµήµατα γνώσης, τα οποία δηµιουργούνται θα 
επεξεργασθούν ευκολότερα και καλύτερα ενώ στη συνέχεια θα κατευθυνθούν προς 
τη µακροπρόθεσµη µνήµη. 

Επιπροσθέτως, παρέχονται µικρές εισαγωγές στις ενότητες και στοιχεία 
διασύνδεσης µε κείµενα ή σχόλια µελέτης σχετικά µε το εκπαιδευτικό υλικό. Η 
συγκεκριµένη δοµή έχει ως αποτέλεσµα τη σταδιακή καταγραφή πληροφοριών στη 
µακροπρόθεσµη µνήµη από την οποία ανασύρονται οποτεδήποτε γίνεται αναφορά 
σε αυτές. 

Οποιοδήποτε εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο στηρίζεται στις θεωρίες 
οικοδόµησης της γνώσης εστιάζει πάντα στη δηµιουργία συνθηκών, οι οποίες 
υποστηρίζουν µε αποτελεσµατικότητα τις απαραίτητες ποιοτικές διεργασίες για 
την ανάπτυξη της γνώσης. Εποµένως, ένα τέτοιο περιβάλλον δεν παρουσιάζει 
έτοιµη γνώση, την οποία ο εκπαιδευόµενος πρέπει να µάθει αλλά προσπαθεί να 
οικοδοµήσει τη γνώση σε αυθεντικά πλαίσια και σε καταστάσεις γνωστικής 
σύγκρουσης καθιστώντας τον ικανό στην επίλυση προβληµάτων µε τη χρήση των 
κατάλληλων οµαδοσυνεργατικών µεθόδων και δραστηριοτήτων. Άρα, η µάθηση, 
σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα αυτής της µορφής, οργανώνεται γύρω από την 
επίλυση κάποιου συγκεκριµένου προβλήµατος (∆ηµητριάδης 2004). Αρκετές 
δραστηριότητες, οι οποίες απαιτούν από το χρήστη κάτι διαφορετικό από µια 
αναπαραγωγή της καταγεγραµµένης πληροφορίας, είναι διαθέσιµες. Στις 
συγκεκριµένες δραστηριότητες, ο χρήστης θα πρέπει να στηριχθεί στην εµπειρία, 
την οποία έχει για την επίλυση προβληµάτων και να προχωρήσει σε µία 
υποκειµενική διάσπαση του αρχικού προβλήµατος σε απλούστερα ώστε να 
δηµιουργήσει µια νέα λύση από τη δική του σκοπιά και οπτική επίλυσης του 
προβλήµατος. Επίσης, σε κάποιες άλλες δραστηριότητες - πειράµατα ζητείται από 
το χρήστη να δώσει µια λύση, η οποία καθορίζεται από την αιτιολόγηση τους µε 
βάση την προσωπική προσέγγιση σε κάποια έννοια. 

Στο σηµείο αυτό θεωρούµε απαραίτητο να αναφέρουµε τις ενότητες και τις 
περιεχόµενες υποενότητες του συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου, το οποίο 
εξετάζεται διεξοδικά στην πολυµεσική εφαρµογή. 

���� Θερµότητα 

���� Θερµοκρασία - Θερµότητα 

� Εισαγωγή 

� Θερµοκρασία – βασικές έννοιες 

� Θερµόµετρα 
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� Θερµοµετρικές κλίµακες 

� Θερµότητα – βασικές έννοιες 

� Μέτρηση θερµότητας 

� Ειδική θερµότητα 

���� Ιστορικά στοιχεία 

� Ιστορικά όργανα 

� Προσωπικότητες 

� Θερµόµετρα 

���� Θερµική διαστολή 

� Θερµική διαστολή στερεών 

� Θερµική διαστολή υγρών 

� Θερµική διαστολή αερίων 

� Ανώµαλη διαστολή του νερού 

� Η θερµική διαστολή στην καθηµερινή ζωή 

���� ∆ιάδοση θερµότητας 

� Αγωγή 

� Μεταφορά 

� Ακτινοβολία 

���� Αλλαγή φάσης 

� Καταστάσεις της ύλης 

� Βρασµός 

� Τήξη – Πήξη 

� Εξάτµιση 

� Υγροποίηση 

� Αλλαγή φάσης και Ενέργεια 

���� Η φύση του νερού 

� Εισαγωγή 
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� Η φύση του νερού 

� Ο κύκλος του νερού 

� Ανώµαλη διαστολή του νερού 

� Οι χρήσεις του νερού 

� Εξοικονόµηση νερού 

���� Το φαινόµενο του θερµοκηπίου 

� Το φαινόµενο 

� Οι παράγοντες 

� Ενδείξεις 

� Συνέπειες 

� Αντιµετώπιση 

� Αλλαγή φάσης και Ενέργεια 

���� Θερµοδυναµική 

� Βασικές έννοιες 

� Οι 4 νόµοι της θερµοδυναµικής – µηδενικός, πρώτος, δεύτερος και τρίτος 

� Θερµικές µηχανές 

� Εντροπία 

Εκτός των ανωτέρω βασικών ενοτήτων, το εκπαιδευτικό λογισµικό για το 
γνωστικό αντικείµενο ‘Θερµότητα’ έχει εµπλουτισθεί µε κάποια συγκεκριµένα 
στοιχεία, τα οποία έχουν αναλυθεί και σε άλλο τµήµα της εφαρµογής : 

� Όργανα - Συσκευές 

� Κινούµενες εικόνες 

� Πειράµατα 

� ∆ραστηριότητες 

� Πρόσθετα 

� Βοήθεια 

Στο τελευταίο τµήµα της εργασίας έχει γίνει µια ικανοποιητική πιλοτική 
προσπάθεια για την αξιολόγηση του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού λογισµικού από 
τους κύριους αποδέκτες του - εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσµατα αυτής της 
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έρευνας – παρουσίαση της εφαρµογής και αξιολόγηση µε βάση σχετικό 
ερωτηµατολόγιο – παρουσιάζονται παρακάτω και είναι πάρα πολύ αξιόλογα.  

5. Αξιολόγηση εφαρµογής 

Ουσιαστικά, στο στάδιο αξιολόγησης θα πρέπει να εξετάσουµε αν και σε ποιο 
βαθµό το εκπαιδευτικό περιβάλλον : 

� καλύπτει επαρκώς το γνωστικό αντικείµενο, στο οποίο αναφέρεται. 

� έχει σχεδιαστεί σωστά. 

� ενσωµατώνει και ακολουθεί τις βασικές αρχές πολυµέσων. 

Εποµένως, οι άξονες για την αξιολόγηση της δικτυακής τοποθεσίας ορίζονται ως 
ακολούθως : 

� καθοδηγεί το χρήστη στη µελέτη του. 

� προάγει την αλληλεπίδραση του χρήστη µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον, η 
οποία είναι σηµαντική για την αποτελεσµατικότητα της µάθησης. 

� επεξηγεί δύσκολα σηµεία και έννοιες. 

� αξιολογεί και ενηµερώνει το χρήστη για την πρόοδό του. 

� εµψυχώνει και ενθαρρύνει το χρήστη να συνεχίσει 

� επιτρέπει στο χρήστη να επιλέγει ελεύθερα τον τόπο και το χρόνο αλλά και το 
ρυθµό της µελέτης του. 

� έχει καλή δοµή, εµφάνιση και αποτελεσµατικότητα. 

Η έρευνα διεξήχθη σε δύο τµήµατα εκπαιδευτικών – 20 ατόµων έκαστο – 
µετεκπαιδευόµενων στο ∆ιδασκαλείο ∆.Ε του Π.Τ.∆.Ε Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η 
συλλογή των δεδοµένων αξιολόγησης πραγµατοποιήθηκε µε τη συµπλήρωση 
ερωτηµατολογίου µε αρκετές ερωτήσεις κλειστού τύπου. Τέλος, η ανάλυση ων 
δεδοµένων σε σχέση µε τους στόχους, οι οποίοι έχουν διατυπωθεί στο θεωρητικό 
πλαίσιο, έγινε µε το πρόγραµµα επεξεργασίας και ανάλυσης δεδοµένων SPSS 
14.0. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι κάθε άξονας αξιολόγησης 
θεωρήθηκε τελικά ως µία απάντηση. 

ΑΞΟΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Το εκπαιδευτικό υλικό… 
∆ΕΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 
ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ 

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

καθοδηγεί το χρήστη στη µελέτη του; 2 1 17 16 4 

προάγει τηn αλληλεπίδρασή του µε το 
χρήστη; 

3 0 10 20 7 

είναι κατανοητό, επεξηγεί δύσκολα 
σηµεία και έννοιες;  

0 0 2 23 15 
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αξιολογεί και ενηµερώνει το χρήστη για 
την πρόοδό του; 

1 0 0 17 22 

εµψυχώνει και ενθαρρύνει το χρήστη να 
συνεχίσει; 

0 0 4 21 15 

επιτρέπει στο χρήστη να επιλέγει 
ελεύθερα τον τόπο και το χρόνο, καθώς 
και το ρυθµό της µελέτης του;  

5 0 14 17 4 

έχει καλή δοµή, εµφάνιση και 
αποτελεσµατικότητα 

2 1 2 20 15 

Πίνακας 5.1: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα αξιολόγησης. 

6. Συµπεράσµατα 

Η ανάπτυξη της εκπαιδευτικής δικτυακής τοποθεσίας αποτελεί απαιτητική 
και πολύπλοκη διαδικασία, η οποία εντάσσεται στο πεδίο του σχεδιασµού και της 
υλοποίησης λογισµικού συστήµατος και άπτεται πολλών µεθοδολογιών και 
τεχνολογιών. Τα βήµατα σχεδιασµού αλλά και υλοποίησης του συγκεκριµένου 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ταξινοµούνται σε χρονική σειρά ως ακολούθως : 

� Επιλογή γνωστικού αντικειµένου και καθορισµός οµάδας στόχων. 

� Οργάνωση περιεχοµένου και δηµιουργία σεναρίου. 

� ∆όµηση του περιεχοµένου σε αυτόνοµες υποενότητες. 

� Υλοποίηση των εφαρµογών υποενοτήτων. 

� Σχεδίαση αλληλεπίδρασης. 

� Υλοποίηση επιφάνειας διασύνδεσης. 

� Ενοποίηση όλων των αυτόνοµων υποενοτήτων. 

� Εγκατάσταση της εφαρµογής στο περιβάλλον λειτουργίας της. 

� ∆ιορθώσεις, τροποποιήσεις και βελτιώσεις. 

� Παραγωγή τελικού προϊόντος. 

Κατά την υλοποίηση των ανωτέρω φάσεων δόθηκε εξαιρετική προσοχή και 
ιδιαίτερη φροντίδα έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι επιδιωκόµενοι στόχοι : 

� Ελεύθερη επιλογή τόπου, χρόνου και ρυθµού µελέτης. 

� Καθοδήγηση µελέτης. 

� Αποδοτική αλληλεπίδραση. 

� Επεξήγηση όρων και αποσαφήνιση εννοιών. 

� Καθοδήγηση εκτέλεσης απλών πειραµάτων. 

� Βελτίωση της αναλυτικής - συνθετικής σκέψης µέσω της Ιστοεξερεύνησης. 
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Ο µελλοντικός στόχος είναι η βελτίωση αλλά και παράλληλα η σταδιακή 
επέκταση της εφαρµογής έτσι ώστε να ενσωµατωθεί το µεγαλύτερο ποσοστό  των 
ενοτήτων της Φυσικής. Επειδή αυτού του είδους οι εφαρµογές παρέχουν αρκετά 
πλεονεκτήµατα, τα οποία είναι αδύνατον να προσφερθούν από κάποιο βιβλίο, η 
ολοκλήρωση αυτής της ιδέας θα αποτελέσει αφενός ένα καινοτόµο εργαλείο για τη 
βελτίωση της διαδικασίας µάθησης και αφετέρου ένα βοήθηµα για την 
αναθεώρηση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών. 
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Abstract 

This paper discusses the design and implementation of an online learning 
environment for the modernization of teaching physics. The main purpose is to offer a 
'medium of instruction', which can effectively contribute to the understanding of all basic 
concepts of heat. The teaching and learning environment leverages the multimedia 
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capabilities and therefore the sound, text, images - static and moving - and the graphics are 
the core around which revolves the specific implementation. 

The major advantages that result from the use of this application is the free choice of 
place, time and pace of study, study guide, explanation of terms, clarification of key 
concepts with simulations, running experiments and the evaluation of progress. 
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Ανάπτυξη Ψηφιακού και Έντυπου Εκπαιδευτικού Υλικού για 
την Εποικοδοµητική ∆ιδασκαλία της Έννοιας της Σκιάς µε 

Βάση τις Ιδέες των Παιδιών 

Τέκος Γεώργιος 

∆άσκαλος, διδάκτορας ΠΤ∆Ε 
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Εισαγωγή 

Οι προϋπάρχουσες ιδέες των µαθητών/ριών, οι οποίες δηµιουργούνται από τις 
αλληλεπιδράσεις των µαθητών/ριών µε το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον 
παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία της µάθησης και αποτελούν πρόδροµο 
για την ακριβή γνώση και συνεπώς πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στις 
εκπαιδευτικές διαδικασίες. Αρκετές έρευνες έχουν γίνει αναφορικά µε τις ιδέες 
των παιδιών για το φως και τα φαινόµενα που προκαλεί όταν αντιδρά µε την ύλη 
(Osborne, Black, Smith & Meadows, 1990; Boyes & Stanisstreat, 1991; 
Fetherstonhaugh & Treagust, 1992). Όσον αφορά στις σκιές σύµφωνα µε τους 
Tiberghien, Delacote, Ghiglione και Metalon (1980) παιδιά 10 ως 11 ετών σε 
ποσοστό 90% γνωρίζουν την ακριβή θέση της σκιάς του σώµατός τους και την 
τοποθετούν στη σωστή θέση, όταν ο ήλιος βρισκόταν µπροστά ή πίσω τους, αλλά 
έχουν δυσκολία να καταδείξουν τη σωστή θέση της σκιάς ενός δέντρου σε 
συνάρτηση µε τη θέση του ήλιου. ∆εν δόθηκε όµως καµιά εξήγηση στο πλαίσιο 
της ευθύγραµµης διάδοσης του φωτός. Επίσης, η Guesne (1985) ανέφερε ότι στην 
πλειοψηφία τους οι µαθητές/ριες 13 -14 ετών αναγνωρίζουν ότι το φως 
µεταδίδεται ευθύγραµµα και ότι η πορεία του µπορεί να ανακοπεί από ένα 
εµπόδιο, χρησιµοποιώντας την ιδέα της οντότητας του φωτός µέσα στο χώρο. Το 
φως δεν µπορεί να περάσει µέσα από ένα χαρτί και για το λόγο αυτό σχηµατίζεται 
η σκιά. Παρόλα αυτά νεαρότερα παιδιά, ηλικίας 10-11 ετών συχνά 
αντιλαµβάνονται τις σκιές ως αντανακλάσεις των αντικειµένων. Επιπλέον οι Feher 
και Rice (1988) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι παιδιά οκτώ-εννέα ετών θεωρούν 
τη σκιά ως µια οντότητα που µας αφήνει το φως κατά κάποιο τρόπο να τη δούµε, 
παρά ως απουσία φωτός. Η σκιά θεωρούν ότι προϋπάρχει κρυµµένη στο 
αντικείµενο και απλά το φως τη σπρώχνει µακριά από αυτό µέχρι να πέσει κάτω. 
Παροµοίως ο Brickhouse (1994) διαπίστωσε ότι στην πλειοψηφία τους παιδιά 
(Ν=30), ηλικίας οκτώ-εννέα ετών θεωρούσαν ότι οι σκιές είναι αντανακλάσεις των 
αντικειµένων προερχόµενες από το φως. Αργότερα οι Langley, Ronen και Eylon 
(1997) διαπίστωσαν ότι µερικά παιδιά δεν συσχετίζουν τη σκιά µε την 
παρεµπόδιση της πορείας του φωτός από το αντικείµενο, αλλά ως ιδιότητα των 
σωµάτων που φωτίζονται.  
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Οι Τ.Π.Ε µπορούν να λειτουργήσουν ως γνωστικά εργαλεία διερεύνησης και 
αναδιοργάνωσης της σκέψης των µαθητών/ριών, ως «πνευµατικοί συνεργάτες» 
που θα έχουν τη δυνατότητα να µοιραστούν το γνωστικό φορτίο και να 
συνεισφέρουν σε µαθησιακές δραστηριότητες (Salomon, 1993, Σολοµωνίδου, 
2006). Η παρούσα εργασία περιγράφει µια διδακτική προσέγγιση που 
πραγµατοποιήθηκε µε βάση τις αρχικές ιδέες των παιδιών στο πλαίσιο του 
κοινωνικού εποικοδοµητισµού στην ∆΄ τάξη του ∆ηµοτικού σχολείου για τη 
δηµιουργία σκιών µέσα σε ένα τεχνολογικά πλούσιο µαθησιακό περιβάλλον.  

Έρευνα 

Προκειµένου να αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό λογισµικό εποικοδοµητικού 
τύπου η παρούσα ερευνητική προσέγγιση διακρίνεται σε τρεις φάσεις:  Α΄ Φάση: 
Περιλαµβάνει τη διερεύνηση των αρχικών ιδεών των παιδιών µε τη µορφή 
συνεντεύξεων προκειµένου οι ιδέες αυτές να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη της 
ψηφιακής εφαρµογής «Φως-Άνθρωπος-Ζωή». Β΄ Φάση: Περιλαµβάνει τη 
σχεδίαση, ανάπτυξη και τη διαµορφωτική αξιολόγηση της εφαρµογής. Γ΄ Φάση: 
Περιλαµβάνει τη διδασκαλία µε το ψηφιακό υλικό που αναπτύχθηκε και την 
αξιολόγησή της µε βάση τις τελικές ιδέες των παιδιών. Προκειµένου η αξιολόγηση 
να είναι αξιόπιστη συγκρίθηκαν τα µαθησιακά αποτελέσµατα και οι τελικές ιδέες 
των παιδιών τόσο της πειραµατικής οµάδας, όπου η διδασκαλία του φαινοµένου 
της δηµιουργίας σκιών αντικειµένων που φωτίζονται πραγµατοποιήθηκε µε το 
Ε.Λ., όσο και της οµάδας ελέγχου, όπου η διδασκαλία έγινε µε τον παραδοσιακό 
τρόπο. 

Α΄ Φάση: Η αρχική έρευνα για την ανάδειξη των ιδεών των παιδιών 

Σκοπός της φάσης αυτής της έρευνας ήταν η ανάδειξη και καταγραφή των 
αρχικών ιδεών των παιδιών του ∆ηµοτικού σχολείου. Επιλέχτηκε η µέθοδος των 
ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων στις οποίες µετείχαν συνολικά 20 παιδιά ∆ηµοτικών 
σχολείων του Βόλου: 10 της Β΄ τάξης και 10 της ∆΄ τάξης. Οι συνεντεύξεις 
αποµαγνητοφωνήθηκαν και στη συνέχεια έγινε επεξεργασία των στοιχείων µέσω 
της ανάλυσης περιεχοµένου.  

Α΄ Φάση: Αποτελέσµατα 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της αρχικής µας έρευνας διαπιστώθηκε 
ότι όλα τα παιδιά απάντησαν ότι η σκιά ακολουθεί το παιδί και αλλάζει θέση. 
∆ιαπιστώθηκε ότι σχετίζουν τη θέση της σκιάς µε τη θέση της φωτεινής 
πηγής, µε τα περισσότερα παιδιά της Β΄ και ∆΄ τάξης να µην αντιλαµβάνονται 
το µηχανισµό δηµιουργίας της, δηλαδή πότε η σκιά δηµιουργείται µπροστά 
και πότε πίσω από το εµπόδιο). Όσον αφορά στο σχηµατισµό σκιάς ενός 
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αντικειµένου από µια φωτεινή πηγή, αναγνωρίστηκαν τρία µοντέλα: α) 
φακός-εµπόδιο-σκιά (στην προέκταση της ευθείας φακού –εµποδίου: Φ-Ε-Σ), 
β) φακός-εµπόδιο-σκιά (αριστερά ή δεξιά από το αντικείµενο: Φ-Ε-Σπ) και γ) 
φακός- σκιά- εµπόδιο: Φ-Σ-Ε.  

Σε δυο σχέδια των παιδιών της Β΄ τάξης και σε τέσσερα της ∆΄ τάξης 
παρουσιάστηκε το πρώτο µοντέλο (επιστηµονικά αποδεκτό), τοποθετώντας τη 
σκιά στο πίσω µέρος του αντικειµένου. Παρόλα αυτά όταν στη συνέχεια 
ζητήθηκε από τα παιδιά να αιτιολογήσουν τη θέση που επέλεξαν 
διαπιστώθηκε ότι θεωρούν τη σκιά ως οντότητα που βρίσκεται στο 
αντικείµενο και εµφανίζεται όταν ανάβει ο φακός. Οι απαντήσεις αυτές είναι 
ανάλογες των πορισµάτων της έρευνας των Feher & Rice (1988) που 
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι παιδιά 8-9 ετών θεωρούν τη σκιά ως µια 
οντότητα η οποία προϋπάρχει κρυµµένη στο αντικείµενο, και ότι απλά το φως 
τη σπρώχνει µακριά από αυτό µέχρι να πέσει κάτω. Αυτές οι ερµηνείες 
δόθηκαν και από δυο παιδιά της ∆΄ τάξης. 

Όσον αφορά στην αναγνώριση του αριθµού των εµφανιζόµενων σκιών µε 
τις αντίστοιχες φωτεινές πηγές δεν διαπιστώθηκαν σηµαντικές διαφορές στα 
σχέδια και τις απαντήσεις των παιδιών της Β΄ και της ∆΄ τάξης. Όλα τα παιδιά 
αντιστοίχισαν τον αριθµό των φωτεινών πηγών µε τον αριθµό των σκιών που 
δηµιουργούνται, αλλά 5 παιδιά της Β΄ και 4 της ∆΄ τα τοποθέτησαν σε λάθος 
θέση. Σχετικά µε τον τρόπο αλλαγής του µεγέθους της σκιάς ενός 
αντικειµένου, τα παιδιά της Β΄ τάξης πιστεύουν ότι θα πρέπει να αλλάξουµε 
την ένταση της φωτεινής πηγής, ενώ τα µεγαλύτερα παιδιά πιστεύουν ότι η 
απόσταση µεταξύ φακού και εµποδίου παίζει το σηµαντικότερο ρόλο, χωρίς 
να αναγνωρίζουν εκ των προτέρων αν θα πρέπει να αυξήσουν ή να µειώσουν 
την απόσταση µεταξύ της φωτεινής πηγής και του εµποδίου 

Β΄ Φάση: Σχεδίαση, ανάπτυξη της ψηφιακής εφαρµογής «Φως-
Άνθρωπος-Ζωή» 

Η ψηφιακή εφαρµογή «Φως-Άνθρωπος-Ζωή» έχει ενσωµατωµένα κείµενα, 
στατικές και κινούµενες εικόνες, ήχοι, ταινίες βίντεο, προσοµοιώσεις, συνδέσεις 
σε δικτυακούς κόµβους µε εφαρµογές (applets). Για τη δηµιουργία της εφαρµογής 
χρησιµοποιήθηκαν τα εξής συγγραφικά πακέτα: Microsoft Visual Basic υπήρξε η 
γλώσσα προγραµµατισµού, το Coreldraw χρησιµοποιήθηκε ως λογισµικό 
επεξεργασίας εικόνων, το Adobe Photoshop και η Ζωγραφική των Windows ως 
λογισµικό επεξεργασίας εικόνων, το Windows movie maker ως λογισµικό 
επεξεργασίας βίντεο και το Audacity ως πρόγραµµα επεξεργασίας ήχου. Για την 
οικοδόµηση των επιστηµονικά αποδεκτών ιδεών η σχεδίαση βασίζεται στο 
µοντέλο ∆ΕΣΤΕ (∆ιερεύνηση, Επινόηση, Σχεδίαση, Τεχνική ανάπτυξη, 
Εφαρµογή), (Σολοµωνίδου, 2006).  
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Περιγραφή των δραστηριοτήτων της ψηφιακής εφαρµογής 

Στόχος των δραστηριοτήτων της πρώτης υποενότητας «Φως-Σκιά» είναι τα 
παιδιά να προβληµατιστούν µε τη δηµιουργία σκιών και στη συνέχεια να 
συνδέσουν το αντικείµενο µε τη σκιά του και να γνωρίσουν το µηχανισµό 
σχηµατισµού σκιάς µε όρους εµποδίου. Ως εκ τούτου, αρχικά τα παιδιά καλούνται 
να απαντήσουν σε ερώτηση που ανιχνεύει τις απόψεις τους σχετικά µε τη σύνδεση 
αντικειµένου – σκιάς και στη συνέχεια ενεργοποιούν αντίστοιχο βίντεο. Σε 
επόµενη δραστηριότητα παρουσιάζονται εικόνες στις οποίες δεν υπάρχει αυτή η 
αντιστοιχία και ζητείται από τα παιδιά να σχολιάσουν τις εικόνες και να 
εντοπίσουν τα λάθη σε αυτές. Σε άλλη δραστηριότητα έχουν τη δυνατότητα να 
αλλάξουν τη θέση της φωτεινής πηγής και να διαπιστώσουν την αλλαγή της θέσης 
της σκιάς ενός παιχνιδιού ή να προβλέψουν τη θέση της φωτεινής πηγής 
παρατηρώντας τη θέση της σκιάς ενός δέντρου (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1: ∆ραστηριότητες σχετικά µε τη δηµιουργία σκιών. 

Στη δεύτερη υποενότητα, «Θέατρο σκιών», στόχος των δραστηριοτήτων είναι 
να γνωρίσουν τα παιδιά ένα άλλο είδος θεάτρου, να αναπτύξουν τη φαντασία και 
τη δηµιουργικότητά τους και ταυτόχρονα να γνωρίσουν το µηχανισµό 
σχηµατισµού σκιάς. Ακολούθως, παρακολουθούν βίντεο Θεάτρου Σκιών, 
συζητούν τις εντυπώσεις τους και στη συνέχεια καλούνται να δηµιουργήσουν 
σκιές που αποτυπώνουν διάφορα αντικείµενα µε τα χέρια τους, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες που τους δίνονται. 

Στη συνέχεια εµπλέκονται σε δραστηριότητες εικονικού πειράµατος: 
Πειραµατίζονται µε αντικείµενα και τις σκιές τους, παρατηρούν και καταγράφουν 
τη θέση των σκιών σε σχέση τόσο µε τη φωτεινή πηγή όσο και µε την αντιστοιχία 
των σκιών µε τις φωτεινές πηγές. Σε επόµενη οθόνη προβλέπουν τη θέση της σκιάς 
ενός δέντρου αλλάζοντας τη θέση του ήλιου ανάλογα µε την ώρα της ηµέρας 
(Εικόνα 2).  
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Εικόνα 2: Παρατήρηση και καταγραφή της θέσης της σκιάς και συσχετισµός αυτών 
µε τον αριθµό των φωτεινών πηγών. 

Όσον αφορά στο µέγεθος της σκιάς ενός αντικειµένου, κάποια παιδιά 
θεωρούν ότι αυτό είναι ανάλογο µε την ένταση της φωτεινής πηγής και 
ανεξάρτητο από την απόσταση µεταξύ τους. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί η 
παραπάνω εναλλακτική ιδέα, τα παιδιά καλούνται να υποθέσουν τον τρόπο που θα 
µεγαλώσουν τη σκιά ενός αντικειµένου και στη συνέχεια να επαληθεύσουν την 
πρόβλεψή τους. Μπορούν να επιλέξουν διαφορετικής έντασης ηλεκτρικούς 
λαµπτήρες ή να αλλάξουν την απόσταση του λαµπτήρα από το αντικείµενο που 
φωτίζουν (Εικόνα 3).  
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Εικόνα 3: Εικονικά πειράµατα αναφορικά µε την αλλαγή του µεγέθους της σκιάς 

Γ΄ Φάση: Αξιολόγηση της διδασκαλίας µε βάση τις τελικές ιδέες των 
παιδιών  

Στις διδασκαλίες στην πειραµατική οµάδα (Π.Ο.) έλαβαν µέρος 45 
µαθητές/ριες από τρία ∆ηµοτικά σχολεία. Την Οµάδα Ελέγχου (Ο.Ε.) αποτέλεσαν 
44 µαθητές/ριες από δυο διαφορετικά ∆ηµοτικά σχολεία. Προκειµένου να 
πραγµατοποιηθεί η αξιολόγηση των διδασκαλιών αυτών µε βάση τις τελικές ιδέες 
των παιδιών της Π.Ο. και της Ο.Ε. σχεδιάστηκαν ερωτηµατολόγια τα οποία 
δόθηκαν στους/ις µαθητές/ριες πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση. Η ανάλυση 
και η στατιστική επεξεργασία όλων των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση του 
στατιστικού προγράµµατος SPSS, αφού πρώτα κατηγοριοποιήθηκαν και 
κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις των µαθητών/ριών.  

Γ΄ Φάση: Αποτελέσµατα 

Οι απαντήσεις των παιδιών στις ερωτήσεις που τους δόθηκαν αφορούσε στα 
µοντέλα δηµιουργίας σκιών, στην αντιστοιχία των εµφανιζόµενων σκιών µε τις 
φωτεινές πηγές και στην αύξηση του µεγέθους της σκιάς. Πρόκειται για 
σχεδιαστικού τύπου ερωτήσεις συνοδευόµενες από σχέδια στα οποία τα παιδιά 
κλήθηκαν να τοποθετήσουν στην κατάλληλη θέση τη σκιά του αντικειµένου, ή τη 
φωτεινή πηγή, ή το ίδιο το αντικείµενο. Στις προτεινόµενες θέσεις 
περιλαµβάνονται και οι εναλλακτικές ιδέες των παιδιών για το µηχανισµό 
δηµιουργίας της σκιάς, όπως αυτές προέκυψαν από την αρχική µας έρευνα. 
Συγκεκριµένα τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων έχουν ως εξής: 

Αύξηση παρουσίασε ο αριθµός των παιδιών της Π.Ο. που σχεδίασαν τη σκιά 
στην αποδεκτή αριστερή θέση σε 38 από 17 που ήταν πριν, σε αντίθεση µε την 
Ο.Ε. που ο αριθµός αυτός παρέµεινε σταθερός (22 παιδιά) (Πίνακας 1).  Οι 
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διαφορές των απαντήσεων µεταξύ των παιδιών της Π.Ο. και της Ο.Ε. µετά τη 
διδασκαλία είναι στατιστικά σηµαντικές (U=608, N1=45, N2=44 δίπλευρη, 
p=,000). 

Πίνακας 1: Θέσεις που σχεδίασαν τη σκιά ενός παιδιού, τα παιδιά της ∆΄ τάξης πριν και 
µετά τις διδασκαλίες 

Π.Ο. Ο.Ε. 

Αρχικό 
ερωτ. 

Τελικό ερωτ. 
Αρχικό 
ερωτ. 

Τελικό ερωτ. ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Ν=44 % Ν=44 % Ν=45 % Ν=45 % 
 1. Αριστερά 
του παιδιού 
στην 
προέκταση της 
ευθείας Ήλιος-
παιδί 

17 38,6 38 86,4 22 48,9 22 48,9 

 2. Μπροστά 
από το παιδί 

10 22,7 2 4,5 9 20,0 4 8,9 

Σχεδίασε 
τη σκιά 
ενός 
παιδιού 
που 
περπατάει 
στον ήλιο 

 3. ∆εξιά του 
παιδιού 

17 38,6 4 9,1 14 31,1 19 42,2 

Σε επόµενη ερώτηση του ερωτηµατολογίου ζητήθηκε από τα παιδιά να 
σχεδιάσουν τη σκιά ή τις σκιές του κουτιού που φωτίζεται από δυο φακούς, έναν 
αριστερά και ένα δεξιά του κουτιού. Το σχέδιο σύµφωνο µε την επιστηµονικά 
αποδεκτή άποψη αποτυπώνει δυο σκιές πίσω από το κουτί, τη µια αριστερά και 
την άλλη δεξιά του κουτιού. Από τα σχέδια των παιδιών σχετικά µε τον αριθµό και 
τη θέση των σκιών προέκυψαν τα ακόλουθα (Πίνακας 2): 
1.  ∆υο σκιές: πίσω αριστερά και δεξιά (Εικ.4, Σχέδιο 1). Μετά τις διδασκαλίες 
µικρή αύξηση παρουσίασαν τα παιδιά της Π.Ο. που αποτύπωσαν τις σκιές στις 
αποδεκτές θέσεις σε 37 από 12, ενώ µικρότερη ήταν η αύξηση για την Ο.Ε. σε 21 
από 17 που ήταν πριν.  
2. Μια σκιά πίσω (Εικ.4, Σχέδιο 2). Μόνο επτά παιδιά της Π.Ο. πριν τη 
διδασκαλία έβαλαν σκιά πίσω από το αντικείµενο. Μετά τη διδασκαλία κανένα 
παιδί δεν έδωσε το σχέδιο αυτό.  
3. ∆υο σκιές: µια µπροστά, µια πίσω (Εικ.4, Σχέδιο 3). Στην Π.Ο. µετά τη 
διδασκαλία κανένα παιδί δεν έδωσε σχέδιο αυτής της κατηγορίας (τρια είχαν δώσει 
πριν από αυτή). Στην Ο.Ε. ο αριθµός των σχεδίων παρέµεινε σταθερός πριν και 
µετά τη διδασκαλία (δυο σχέδια). 
4. Σκιά πίσω δεξιά (Εικ.4, Σχέδιο 4). Ο αριθµός των σχεδίων αυτών στην Π.Ο. 
παρέµεινε σταθερός (τρία σχέδια) πριν και µετά τη διδασκαλία. Στην Ο.Ε. 
παρουσίασε µικρή µείωση σε τέσσερα από πέντε που είχαν δοθεί πριν.  
5. Σκιά πίσω αριστερά (Εικ.4, Σχέδιο 5). Στην Π.Ο. µετά τη διδασκαλία κανένα 
παιδί δεν έδωσε σχέδιο αυτής της κατηγορίας (εννέα είχαν δώσει πριν από αυτή). 
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Στην Ο.Ε. ο αριθµός των σχεδίων παρέµεινε σταθερός πριν και µετά τη διδασκαλία 
(τρία σχέδια). 

 

  

Εικόνα 4: Σχέδια των παιδιών σχετικά µε τον αριθµό και τη θέση των σκιών 

6. Σκιά µπροστά (Εικ.4, Σχέδιο 6). Μετά τη διδασκαλία στην Π.Ο. τα σχέδια 
αυτής της κατηγορίας µειώθηκαν σε τέσσερα από δέκα που ήταν πριν, ενώ στην 
Ο.Ε. µειώθηκαν σε 15 από 18 που ήταν πριν τη διδασκαλία. 

Οι διαφορές των απαντήσεων µεταξύ των παιδιών της Π.Ο. και της Ο.Ε. µετά 
τη διδασκαλία και στην ερώτηση αυτή είναι στατιστικά σηµαντικές (U=608,5 
N1=45, N2=44 δίπλευρη, p=,000).  

Πίνακας 2: Σχέδια των παιδιών της ∆΄ τάξης σχετικά µε τη θέση και τον αριθµό των 
σκιών πριν και µετά τις διδασκαλίες 

Π.Ο. Ο.Ε. 

Αρχικό 
Ερωτ. 

Τελικό ερωτ. 
Αρχικό 
Ερωτ. 

Τελικό ερωτ. ΕΡΩΤΗΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Ν=
44 

% 
Ν=
44 

% 
Ν=
45 

% 
Ν=4

5 
% 

1. ∆υο σκιές: 
πίσω αριστερά 
και δεξιά 

12 27,3 37 84,1 17 37,8 21 46,7 

2. Μια σκιά 
πίσω 7 15,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3. ∆υο σκιές: 
µια µπροστά, 
µια πίσω 

3 6,8 0 0,0 2 4,4 2 4,4 

Σχεδίασ

ε τη/ις 
σκιά/ές 
του 
κουτιού 
που 
φωτίζετ

αι από 
δυο 
φακούς 

4. Σκιά δεξιά 3 6,8 3 6,8 5 11,1 4 8,9 
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5. Σκιά 
αριστερά 9 20,5 0 0,0 3 6,7 3 6,7 

6. Σκιά 
µπροστά 10 22,7 4 9,1 18 40,0 15 33,3 

 Σε επόµενη ερώτηση του ερωτηµατολογίου ζητήθηκε από τα παιδιά να 
τοποθετήσουν τη φωτεινή πηγή στην κατάλληλη θέση σε δυο σχέδια. Στο 
πρώτο να τοποθετήσουν στην κατάλληλη θέση ένα φακό έχοντας υπόψη τη 
θέση της σκιάς του αντικειµένου που φωτίζεται από αυτόν και στο δεύτερο 
τον ήλιο έχοντας υπόψη τη θέση της σκιάς ενός παιδιού που βαδίζει κάτω από 
τον ήλιο (Εικόνα 5). 

 
Εικόνα 5: Θέσεις που κλήθηκαν τα παιδιά της ∆΄ τάξης να τοποθετήσουν τη φωτεινή πηγή 

Από τα σχέδια των παιδιών προέκυψαν τα ακόλουθα: Αρχικά διαπιστώθηκε 
ότι πριν, αλλά και µετά τις διδασκαλίες, τα παιδιά επέλεγαν την αποδεκτή θέση της 
φωτεινής πηγής σε µεγαλύτερο ποσοστό όταν αυτή πρόκειται για τον ήλιο από ότι 
όταν πρόκειται για το φακό. Συγκεκριµένα, πριν τις διδασκαλίες και στις δυο 
οµάδες (Π.Ο. και Ο.Ε.), συνολικά 44 παιδιά  τοποθέτησαν το φακό στην 
κατάλληλη θέση και 54 τον ήλιο, ενώ µετά τη διδασκαλία 59 παιδιά το φακό και 
75 τον ήλιο. 

Η αύξηση του αριθµού των παιδιών που τοποθέτησε τη φωτεινή πηγή στις 
αποδεκτές θέσεις (Θέση Α) είναι µεγαλύτερη στην Π.Ο. από ότι είναι στην Ο.Ε. 
και στα δύο σχέδια. Συγκεκριµένα, όσον αφορά στην τοποθέτηση του φακού 
(σχέδιο Α) µετά τη διδασκαλία 30 παιδιά της Π.Ο. τον τοποθέτησαν στην 
αποδεκτή θέση Α από 18 πριν, και 29 παιδιά της Ο.Ε. από 26 πριν τη διδασκαλία. 
Όσον αφορά στην τοποθέτηση του ήλιου, 38 παιδιά της Π.Ο. τον τοποθέτησαν 
στην αποδεκτή θέση Α από 25 πριν και 37 παιδιά της Ο.Ε. από 29. Οι 
διαφοροποιήσεις αυτές, δεν είναι στατιστικά σηµαντικές (p>0,05). 

Σε άλλη ερώτηση του ερωτηµατολογίου ζητήθηκε από τα παιδιά να 
τοποθετήσουν το σώµα ενός ανθρώπου που βρίσκεται κάτω από τον ήλιο 
λαµβάνοντας υπόψη τη θέση της σκιάς του, και του ήλιου. Οι θέσεις που 
προέκυψαν από τη µελέτη των σχεδίων ήταν δυο: δίπλα στη σκιά (Σχέδιο 7) και 
πιο µακριά από τη σκιά (Σχέδιο 8). 
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Σχέδιο 7: Σκιές στην κατάλληλη θέση δίπλα στο άτοµο   Σχέδιο 1: Σκιές πιο µακριά 
από το άτοµο 

Σύµφωνα µε τα σχέδια των παιδιών διαπιστώθηκε ότι πριν τη διδασκαλία όλα 
σχεδόν τα παιδιά (39 και 35 για τις Π.Ο. και Ο.Ε. αντίστοιχα) τοποθέτησαν το 
άτοµο κοντά στη σκιά του. Μετά τις διδασκαλίες, τέσσερα επιπλέον παιδιά της 
Π.Ο. και δυο της Ο.Ε. αναθεώρησαν τις απόψεις τους και σχεδίασαν το σώµα του 
ανθρώπου στην κατάλληλη θέση. Οι διαφοροποιήσεις στα σχέδια των παιδιών πριν 
και µετά τη διδασκαλία δεν είναι στατιστικά σηµαντικές (p>0,05). 

Τέλος η επόµενη ερώτηση του ερωτηµατολογίου ήταν κλειστού τύπου στην 
οποία τα παιδιά κλήθηκαν να επιλέξουν τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί µια σκιά 
ενός αντικειµένου να µεγαλώσει. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των παιδιών 
διαπιστώθηκε ότι πριν τη διδασκαλία τα περισσότερα παιδιά (29 και 33 για τις 
Π.Ο. και Ο.Ε. αντίστοιχα) επέλεξαν απαντήσεις που σχετίζονται µε απόσταση της 
φωτεινής πηγής από το αντικείµενο. Συγκεκριµένα: 16 παιδιά της Π.Ο. και 20 
παιδιά της Ο.Ε. απάντησαν ότι πρέπει να τοποθετήσουµε τη φωτεινή πηγή πιο 
κοντά στο αντικείµενο, που αποτελεί και την επιστηµονικά αποδεκτή άποψη, ενώ 
13 παιδιά κάθε οµάδας πιο µακριά από αυτό. Συνολικά 26 παιδιά θεώρησαν ότι θα 
πρέπει να αυξήσουµε την ένταση της φωτεινής πηγής είτε µε αύξηση της φωτεινής 
έντασης της λάµπας του φακού (15 παιδιά), είτε µε την πρόσθεση περισσότερων 
φωτεινών πηγών 11 παιδιά. Μετά τη διδασκαλία αύξηση παρουσίασε ο αριθµός 
των παιδιών της Π.Ο. που υιοθέτησαν την επιστηµονική άποψη, σε 39 από 16 που 
ήταν πριν, ενώ µικρή µείωση παρατηρήθηκε στην Ο.Ε. σε 18 από 20 πριν 
(Πίνακας 3). Οι διαφορές των απαντήσεων µεταξύ των παιδιών της Π.Ο. και της 
Ο.Ε. µετά τη διδασκαλία είναι στατιστικά σηµαντικές (U=783,5 N1=45, N2=44 
δίπλευρη, p=,046). 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι σχεδόν όλα 
τα παιδιά της Π.Ο. προσέγγισαν την επιθυµητή γνώση όσον αφορά επιµέρους 
θέµατα όπως τα µοντέλα δηµιουργίας σκιών, η αντιστοιχία των εµφανιζόµενων 
σκιών µε τις φωτεινές πηγές και η σύνδεση του µεγέθους της σκιάς και της 
απόστασης φωτεινής πηγής- αντικειµένου. ∆ιαπιστώθηκε ότι πριν τις διδασκαλίες 
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ήδη ένα µεγάλο ποσοστό παιδιών (Μέσος όρος=52,26%) γνώριζαν από την 
καθηµερινή τους εµπειρία να τοποθετήσουν τη σκιά στην κατάλληλη θέση, 
ιδιαίτερα όταν η φωτεινή πηγή είναι ο ήλιος. 

Πίνακας 3: Απαντήσεις των παιδιών της ∆΄ τάξης στην ερώτηση: «Τι πρέπει να κάνετε για 
να µεγαλώσει η σκιά;» πριν και µετά τις διδασκαλίες 

Αυτό βοήθησε στο να επιτευχθούν µεγάλα ποσοστά υιοθέτησης των 
αποδεκτών απόψεων µετά τις διδασκαλίες (Μέσος όρος.=85,2% για την Π.Ο). 
∆υσκολία παρουσίασαν τα παιδιά πριν τη διδασκαλία στην ερώτηση που 
αφορούσε στην αντιστοιχία των εµφανιζόµενων σκιών µε τις φωτεινές πηγές, όπου 
λιγότερα από το 1/3 σχεδίασε τον αποδεκτό αριθµό σκιών στις κατάλληλες θέσεις. 
Μετά τη διδασκαλία η πλειοψηφία των παιδιών (37 παιδιά, 84,1%) και στην 
ερώτηση αυτή έδωσαν τα αποδεκτά σχέδια επιτυγχάνοντας τους µαθησιακούς 
στόχους που τέθηκαν στο σχεδιασµό του εκπαιδευτικού λογισµικού και στην 
ανάπτυξη της διδασκαλίας. Αντίθετα στην Ο.Ε. δεν παρατηρήθηκαν 
αξιοσηµείωτες µεταβολές στις απαντήσεις τους. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία προτείνει µια εποικοδοµητική διδακτική προσέγγιση για την 
κατανόηση του φαινοµένου της δηµιουργίας Σκιών στο ∆ηµοτικό σχολείο. Αρχικά 
ανιχνεύτηκαν οι αρχικές ιδέες 20 παιδιών της Β΄ και ∆΄ τάξης για τις Σκιές. Κατόπιν 
αναπτύχθηκαν ψηφιακή εφαρµογή και έντυπα φύλλα εργασίας µε κατάλληλες µαθησιακές 
δραστηριότητες. Η διδασκαλία µε τη χρήση του υλικού αυτού πραγµατοποιήθηκε σε 45 
µαθητές/ριες., ενώ 44 παιδιά έλαβαν µέρος σε παραδοσιακή διδασκαλία του ίδιου θέµατος. 
∆ιαπιστώθηκε εννοιολογική αλλαγή στα παιδιά της πειραµατικής οµάδας η οποία ήταν 
στατιστικά σηµαντική, σε αντίθεση µε τα παιδιά της οµάδας ελέγχου τα οποία 
παρουσίασαν µικρή βελτίωση στις απόψεις τους. 
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1. Εισαγωγή 

Παρά τις προβλέψεις για το «θάνατο του παρελθόντος» (Plumb et al 2004) 
και το «τέλος της Ιστορίας» (Fukuyama 1992), το παρελθόν αρνείται να 
εξαφανιστεί. Στην πραγµατικότητα, µε τη διάδοση του διαδικτύου και την 
ψηφιοποίηση των ιστορικών αρχείων, αλλά και την ανάπτυξη και αξιοποίηση 
τεχνολογικών µέσων µετασχηµατίζονται τόσο οι αναπαραστάσεις του, όσο και ο 
τρόπος που αυτό γίνεται αντικείµενο έρευνας αλλά και διδασκαλίας. Η ψηφιακή 
Ιστορία είναι ένας νεολογισµός που αποτυπώνει πολλαπλά νοήµατα: από τη 
µορφοποίηση των αρχείων, µέχρι την αξιοποίηση τους, την καλλιέργεια νέων 
µεθόδων ιστορικής µελέτης, τις εκπαιδευτικές πρακτικές, αλλά και τη διαµόρφωση 
των µηνυµάτων µέσα από τις «θαυµαστές, νέες» τεχνολογίες. Στην Ελλάδα λίγο 
έχει προβληµατίσει τους ερευνητές το νέο αυτό φαινόµενο µέχρι σήµερα. 
Αντίθετα, πολύ µεγαλύτερη είναι η επίδραση στον τοµέα της εκπαιδευτικής 
αξιοποίησης. Στο άρθρο αυτό γίνεται µια προσπάθεια να  δοθούν οι βασικές 
έννοιες που σχετίζονται µε την ψηφιακή Ιστορία και να παρουσιαστεί σύντοµα η 
προβληµατική που αναπτύσσεται  

2. Ψηφιακή Ιστορία  

2.1. Oρισµός 

Η ψηφιακή Ιστορία είναι µια προσέγγιση στην εξέταση και την 
αναπαράσταση του παρελθόντος, η οποία αξιοποιεί τα πλεονεκτήµατα των Νέων 
Τεχνολογιών όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το διαδίκτυο. Αξιοποιεί βάσεις 
δεδοµένων, υπερκείµενα και δίκτυα, προκειµένου να δηµιουργήσει και να 
µοιραστεί την ιστορική µνήµη και συµπληρώνει άλλες µορφές ιστορίας 
(http://chnm.gmu.edu). Κάποιοι, ωστόσο, θεωρούν ότι είναι ένας ανεξάρτητος, 
αναδυόµενος και γρήγορα µεταβαλλόµενος ακαδηµαϊκός τοµέας 
(www.wikipedia.org). Μεταξύ των εργασιών της ψηφιακής Ιστορίας 
συµπεριλαµβάνουν ψηφιακά αρχεία, cd-rom, διαδικτυακές παρουσιάσεις, 
αλληλεπιδραστικοί χάρτες, γραµµές του χρόνου και εικονικοί κόσµοι. Πιο 
πρόσφατα σχετικά project εστιάζονται στη δηµιουργικότητα, τη συνεργασία και 
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τους τεχνολογικούς νεωτερισµούς, εκ των οποίων όλα αποτελούν όψεις του web 
2.0. 

Αν και, όπως είπαµε, η ψηφιακή Ιστορία χρησιµοποιεί ψηφιακά µέσα και 
εργαλεία για την προσέγγιση διαφόρων πτυχών της Ιστορίας, όπως είναι η 
πρακτική, η παρουσίαση, τα προβλήµατα και η έρευνα, στην πραγµατικότητα, 
αντλεί τη δύναµη και τις µεθοδολογικές αρχές της από αυτή την πανάρχαια µορφή 
κατανόησης του ανθρώπου ενώ χρησιµοποιεί την πιο πρόσφατη τεχνολογία. 
(http://chnm.gmu.edu). Με αυτό ως δεδοµένο, µπορούµε να πούµε ότι η ψηφιακή 
Ιστορία δεν αποτελεί, τελικά, νέο επιστηµονικό κλάδο, αλλά µία έκφανση της 
συνεργασίας της Ιστορίας µε άλλες επιστήµες και τεχνολογίες. Αυτό γιατί το 
περιεχόµενο και η µεθοδολογία, όπως οι στόχοι, η µελέτη του παρελθόντος, η 
εξαγωγή συµπερασµάτων, η µελέτη των αρχείων, δεν αλλοιώθηκαν από την 
ψηφιοποίηση κάποιων εργαλείων. Μπορεί να δίνουν νέα διάσταση στην 
επιστηµονική µελέτη και στις εκπαιδευτικές πρακτικές, ωστόσο ο διαχωρισµός της 
ως νέου επιστηµονικού κλάδου δεν µπορεί να δικαιολογηθεί βάσει της αλλαγής 
της µορφής των εργαλείων και των πηγών. 

2.2. Τεχνολογία 

Τα εργαλεία της ψηφιακής τεχνολογίας έχουν τη δυνατότητα να ταξινοµούν 
δυναµικά τις ιδέες και να προωθούν αξιοσηµείωτες αναλύσεις για την παρουσίαση 
και την πρόσβαση στην  ιστορική γνώση. Κάποια από τα εργαλεία αυτά είναι 
απαραίτητα για τη βασικά διαδικτυακή ανάπτυξη, όπως είναι το Adobe 
Dreamweaver. Κάποια άλλα δηµιουργούν πιο αλληλεπιδραστική ψηφιακή Ιστορία, 
όπως βάσεις δεδοµένων, µε µεγάλη χωρητικότητα για αποθήκευση πληροφοριών. 
Ιδιαίτερα χρήσιµες είναι βάσεις δεδοµένων που διευκολύνουν ακριβή αναζήτηση 
λέξεων-κλειδιά, ηµεροµηνιών και άλλων χαρακτηριστικών. Τέτοιες είναι η 
Structured Query Language (SQL) και η  Extensible Markup Language (XML). 
Άλλα εργαλεία που χρησιµοποιούνται είναι Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφορίας 
(GIS) για την ανάλυση και αναγνώριση κοινωνικών δοµών. Άλλα ενδιαφέροντα 
προγράµµατα είναι το Semantic Interoperability of Metadata and Information in 
unLike Environments (SIMILE) του MIT, το οποίο εξειδικεύεται στην 
οπτικοποίηση γεγονότων µε βάση τη χρονική τους ακολουθία. Άλλα εργαλεία 
χρησιµοποιούνται για την ανάλυση κειµένου (όπως το TokenX-software ή το Text 
Analysis Portal for Research (TAPoR), το οποίο εξάγει λίστες µε συχνότητα 
εµφάνισης λέξεων και σηµασία λέξεων µέσα σε ιστορικά κείµενα. Τα παραπάνω, 
βέβαια, αναφέρονται µόνο ενδεικτικά, αφού καθηµερινά εξελίσσονται ανάλογα 
εργαλεία. 

Τα εργαλεία των Νέων Τεχνολογιών που εφαρµόζονται συχνότερα στη 
διδασκαλία της Ιστορίας είναι τα υπερκείµενα (βοηθούν στην αναζήτηση των 
πηγών και στην ανακάλυψη των σχέσεων µεταξύ των θεµάτων), ο επεξεργαστής 
κειµένου (βοηθά στον αναστοχασµό, την ανάλυση και την κατανόηση, αφού 
παρακάµπτει τους περιορισµούς της γραφής), οι βάσεις πληροφοριών (βοηθούν 
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στην αναζήτηση τάσεων, στη διατύπωση ιστορικών υποθέσεων και στη 
διερεύνηση  θεωριών), τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα επικοινωνίας (π.χ. fora 
συζητήσεων), οι προσοµοιώσεις, το ψηφιακό βίντεο, οι εννοιολογικοί χάρτες 
(Γιακουµάτου 2006), τα διαδραστικά παιχνίδια, τα συστήµατα γεωγραφικών 
πληροφοριών, και τα σχεδιαστικά προγράµµατα (computer-assisted design 
programmes-CAD) (Andersen 2004: 61-63). 

2.3. Ιστορική επισκόπηση της Ψηφιακής Ιστορίας 

Μπορούµε να διακρίνουµε τρεις φάσεις στους τρόπους µε τους οποίους οι 
ιστορικοί αξιοποίησαν τις τεχνολογίες της πληροφορικής. Οι Owsley, Curti, 
Aydelotte, µεταξύ άλλων, κατά τη δεκαετία του ’40 είναι εκπρόσωποι της πρώτης 
φάσης της ποσοτικής Ιστορίας. Αυτοί οι ιστορικοί χρησιµοποίησαν µαθηµατικές 
τεχνικές και έχτισαν µεγάλα σύνολα δεδοµένων.  

Μια δεύτερη φάση ξεκίνησε στις αρχές του ’60 και σχετίστηκε µε τη «νέα» 
ιστορία, προσανατολισµένη στην πολιτική, την κοινωνία και την οικονοµία, µε 
πεδία µελέτης την κινητικότητα, την πολιτικούς δεσµούς, την αστικοποίηση, τους 
τρόπους αφοµοίωσης και τη νοµοθετική συµπεριφορά. Συµπεριλάµβανε 
ιστορικούς που χρησιµοποιούσαν µια γκάµα στατιστικών τεχνικών, όπως ο Allan 
Bogue και ο Lee Benson. Πολλοί από τους «νέους» ιστορικούς άντλησαν 
δεδοµένα από την τεράστια βάση δεδοµένων του Inter-University Consortium for 
Political and Social Research (ICPSR)  που ίδρυσε το Πανεπιστήµιο του Michigan 
to 1962, µε αντικείµενο κυρίως ιστορικά δεδοµένα σχετικά µε τις εκλογές και την 
πολιτική. Με τη βοήθεια των υπολογιστών, οι ιστορικοί µπόρεσαν να 
διερευνήσουν τις επιρροές στην ψηφοφορία, τον κόσµο του µέσου ανθρώπου, να 
ποσοτικοποιήσουν δεδοµένα που έβρισκαν σε απογραφές, αρχεία πόλεων και 
άλλες πηγές (William 2004). Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι µελετητές της 
κοινωνικής ιστορίας εξήγαν νέες, αν και περιορισµένες, γενικεύσεις για τις 
κοινότητες και τους πληθυσµούς. Αυτές οι υπολογιστικές µέθοδοι δεν µπορούσαν 
να αποδώσουν τα ίδια συµπέρασµα µε την ποιοτική ανάλυση των κειµένων και του 
ανθρώπινου παράγοντα και του πολιτισµού, οπότε και έπεσαν σε δυσµένεια κατά 
τα µέσα του ’70. Από τότε, οι ποσοτική Ιστορία και η Κλειοµετρική 
χρησιµοποιήθηκαν κατά κανόνα από πολιτικούς επιστήµονες και οικονοµολόγους 
µε ιστορική προοπτική στην προσέγγισή τους. 

Αν και οι περισσότεροι ιστορικοί εγκατέλειψαν τη χρήση της τεχνολογίας και 
τις αριθµητικές αναλύσεις, ένας µικρός αριθµός διατήρησε το ενδιαφέρον του για 
τη χρήση υπολογιστών στη διδασκαλία και την έρευνα. Στα τέλη του ’80 ίδρυσαν 
την ένωση για την Ιστορία και την Πληροφορική (The Association for History and 
Computing) (http://odur.let.rug.nl/ahc/ ). Αυτή η κίνηση αποτέλεσε το εφαλτήριο 
για την ανάπτυξη της ψηφιακής ιστορίας κατά τη δεκαετία του ’90 (wiki): η 
επανάσταση των Η/Υ και η ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου, όπως και η κατάκτηση 
µεγαλύτερων ταχυτήτων στην επεξεργασία δεδοµένων, οδήγησε στην τρέχουσα, 
τρίτη φάση. Στη φάση αυτή οι δυνατότητες δικτύωσης του ∆ιαδικτύου 
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προσφέρουν τις µεγαλύτερες προοπτικές αλλά και προκλήσεις για τους ιστορικούς 
σε σχέση µε τις δύο προηγούµενες φάσεις. Ταυτόχρονα, καθώς το διαδίκτυο 
δηµιούργησε ένα τεράστιο δίκτυο από συστήµατα και δεδοµένα, οι προσωπικοί 
υπολογιστές και τα λογισµικά έχουν εξελιχθεί τόσο, ώστε σχεδόν όλοι οι ιστορικοί 
χρησιµοποιούν τεχνολογία της πληροφορίας στην καθηµερινή δουλεία τους. 
(Wiliam 2004). Έτσι, µπορούµε να πούµε ότι ουσιαστικά η ψηφιακή ιστορία 
άρχισε να µορφοποιείται τα τελευταία χρόνια. Παράδειγµα τέτοιας ιστορίας είναι η 
δηµιουργία καθαρά ηλεκτρονικών περιοδικών, τα οποία συχνά δεν εκδίδονται και 
σε έντυπη µορφή. Χωρίς τους περιορισµούς του έντυπου, τέτοιες ηλεκτρονικές 
εκδόσεις µπορούν να συµπεριλαµβάνουν ηχητικά ντοκουµέντα και βίντεο, 
φωτογραφίες, διαφάνειες, και links µε αρχειακό υλικό. ∆εν περιορίζονται από τον 
επιτρεπόµενο αριθµό σελίδων. Το µέσο, λοιπόν, άλλαξε και την παρουσίαση του 
µηνύµατος (Andersen 2004: 61-63). 

Οι ρίζες της ψηφιακής ιστορίας βρίσκονται µάλλον στα λογισµικά παρά σε 
δικτυακές εφαρµογές. Το 1982, η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ψηφιοποίησε 
κείµενα και εικόνες από τη συλλογή στα πλαίσια ενός µεγάλου project. Η 
βιβλιοθήκη άρχισε να παρέχει διαδικτυκά εκθέµατα από το 1992, όταν ανέβασε 
φωτογραφίες από τον Αµερικανικό Εµφύλιο. Από τότε, µια σειρά έγκριτων 
ιστορικών όπως οι Roy Rosenzweig, Steve Brier και Josh Brown, αλλά και 
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα (πχ. Πανεπιστήµια του Richmont και της Virginia) 
πραγµατοποίησαν µια σειρά από επιστηµονικές εργασίες µε ιστορικό περιεχόµενο 
σχετικό µε την αµερικάνικη ιστορία, όπως οι πρώτοι άποικοι, η ιστορία των 
σκλάβων, ο εµφύλιος κ.λπ.(Rosenzweig 2006, Brier & Brown 1994). 

«Ιδρυτής» του νέου ακαδηµαϊκού κλάδου µπορεί να θεωρηθεί ο Rosenzweig, 
ο οποίος ίδρυσε το Κέντρο Ιστορίας και Νέων Μέσων (Center for History and New 
Media (CHNM, http://chnm.gmu.edu/) στο Πανεπιστήµιο George Mason το 1994. 
Ο όρος “digital history”, ωστόσο, εισήχθη το 1997 από τους Ayers και Thomas, 
όταν ίδρυσαν το Κέντρο για την Ψηφιακή Ιστορία της Virginia στο οµώνυµο 
πανεπιστήµιο. Από τότε πλήθος άλλων αντίστοιχων ιδρυµάτων ιδρύθηκαν στις 
ΗΠΑ (Ayers 1999, Thomas 2004). 

2.4. Η ψηφιακή ιστορία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα 

Οι ευρωπαϊκές αρχειακές συλλογές, όπως και της Ουνέσκο, είναι πολύ 
φτωχές, ειδικά συγκρινόµενες µε τις αµερικάνικες, (Γιακουµάτου 2006).  

Όσον αφορά τη χώρα µας, τα αρχεία του ελληνικού κράτους διαθέτουν 
δικτυακό τόπο (http://gak.att.sch.gr/gr/archives/archives.html). Ωστόσο, τα 
περιεχόµενα των ΓΑΚ θα είναι διαθέσιµα στο διαδίκτυο µετά την ολοκλήρωση του 
Συστήµατος Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης και ∆ιάθεσης Αρχειακού Υλικού.  

Στην ψηφιοποίηση της ελληνικής ιστορίας θα συµβάλει και η ∆ιεύθυνση 
Ιστορίας Στρατού (∆ΙΣ), σε συνεργασία µε το Ιστορικό Τµήµα της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, η οποία στοχεύει ως το 2011, µεταξύ άλλων, 
να έχει ολοκληρώσει την ψηφιοποίησης περίπου επτακοσίων χιλιάδων σελίδων 
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ιστορικών εγγράφων και φωτογραφιών, όπως και τη δηµιουργία κόµβου στο 
∆ιαδίκτυο, στον οποίο σταδιακά θα αναρτηθεί όλο το υλικό της ∆ΙΣ (Μαλούχος 
2007). Στην πραγµατικότητα, λοιπόν, όσον αφορά την όψη της επιστηµονικής 
ιστορικής µελέτης βρισκόµαστε ακόµα στο στάδιο του σχεδιασµού, αφού η 
ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. 

Ως προς την εκπαιδευτική αξιοποίηση της ψηφιακότητας, ουσιαστική είναι η 
συνεισφορά του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού, αφού ο δικτυακός του τόπος 
είναι αυτός που χρησιµοποιείται ως επί το πλείστον από φιλολόγους για σχεδιασµό 
των µαθηµάτων της Ιστορίας µε αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών (Γιακουµάτου 
2008). Όσον αφορά τα λογισµικά, τα περισσότερα από τα εκπαιδευτικά που 
χρησιµοποιούνται ευρέως έχουν παραχθεί ή προσαρµοστεί στο πλαίσιο του έργου 
Οδύσσεια (∆ηµητρακοπούλου 2002). 

3. Ψηφιακές και µη-ψηφιακές ιστορικές πηγές 

Προκειµένου να κατανοήσουµε εναργέστερα τη διαφορά ανάµεσα στην 
ψηφιακή και την «παραδοσιακή» ιστορία, χρήσιµο θα ήταν να µελετήσουµε τη 
φύση των αντίστοιχων πηγών.  

Έτσι, υπάρχουν κάποιες βασικές δοµικές διαφορές ανάµεσα στις ψηφιακές 
(διαδικτυακές ) και µη-ψηφιακές ιστορικές πηγές. Παρά τις εµφανείς οµοιότητες, 
οι ψηφιακές ιστορικές πηγές διαφέρουν χαρακτηριστικά από µη-ψηφιακά υλικά µε 
ποικίλους τρόπους: 1) οι ψηφιακές ιστορικές πηγές είναι ευκολότερα προσβάσιµες 
2) ενθαρρύνουν αυξηµένη αρχειακή δραστηριότητα 3) προωθούν την ανάπτυξη 
κοινωνικών δικτύων 4) είναι πιο εύκολο να τις µεταχειριστεί κανείς 5) 
συµπεριλαµβάνουν µια οργανωτική στρατηγική που σχετίζεται µε τα περιεχόµενα 
της συλλογής (Lee 2002a).  

Ένα βασικό πλεονέκτηµα των ψηφιακών ιστορικών πηγών αφορά την 
πρόσβαση σε αυτές: η διεξαγωγή της ιστορικής έρευνας µε πρωτογενείς πηγές 
περιοριζόταν από τους ερευνητές που είχαν τα µέσα να επισκεφτούν ιστορικά 
µνηµεία, βιβλιοθήκες και αρχεία. Οι ερευνητές ήταν συνήθως πανεπιστηµιακοί και 
φοιτητές. Οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές τους αποκλείονταν από την πρωτογενή 
ιστορική έρευνα εκτός των ορίων της τοπικής κοινότητας λόγω έλλειψης 
χρηµάτων ή χρόνου. Η δηµιουργία ψηφιακών αρχείων µετατόπισε τη δυναµική της 
ιστορικής έρευνας µεταβάλλοντας και το πώς αυτή γίνεται, αλλά και το ποιος τη 
διεξάγει. Τα ψηφιακά αρχεία των πανεπιστηµίων, των βιβλιοθηκών και των 
ιστορικών περιοχών είναι, στην πλειοψηφία τους, δωρεάν και προσβάσιµα σε 
όλους τους χρήστες του διαδικτύου. Έτσι, τα ψηφιακά αρχεία συντέλεσαν στη 
δηµοκρατικοποίηση της ιστορικής έρευνας (Bolick 2006). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η δηµοκρατικοποίηση δεν αφορά µόνο την 
πρόσβαση, αλλά το συνυπολογισµό όλων των ιστοριών, π.χ. όχι µόνο των 
στρατιωτικών αλλά και του άµαχου πληθυσµού, των φτωχών και των πλούσιων, 
παιδιών και ενήλικων, αφού το διαδίκτυο µπορεί να λειτουργήσει ως 
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πλουραλιστική πλατφόρµα προβολής πολλαπλών θεάσεων της ιστορικής 
πραγµατικότητας (Bolick 2006).  

Όσον αφορά το κοµµάτι της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ψηφιακών 
πηγών, δηµιουργούν στους εκπαιδευτικούς το πρόσθετο πρόβληµα της 
προσεκτικής αξιολόγησης πριν τις χρησιµοποιήσουν, καθώς η σχεδόν ανεµπόδιστη 
δηµοσίευση που προαναφέρθηκε έχει οδηγήσει σε µια εντυπωσιακή εξάπλωσή 
τους. Κατά την αξιολόγηση είναι σηµαντικό να υπάρχουν σχετικά και ουσιαστικά 
κριτήρια. Έτσι, σε σχέση µε τις ψηφιακές συλλογές, θα µπορούσαν να τεθούν ως 
τέτοια το αν είναι σε θέση να µετασχηµατίσουν τη διδασκαλία, αν µπορούν να 
αντέξουν την κριτική των ειδικών, αν ανταποκρίνονται στην επιστηµονική σκέψη 
και τις διδακτικές ανάγκες (Lee 2002b). 

Μετά, ωστόσο, από την πρώτη ανάγνωση, τον ενθουσιασµό και τον 
προβληµατισµό για τις δυνατότητες που προσφέρει η αξιοποίηση των ψηφιακών 
αρχείων, εγείρεται µια σειρά από ηθικά αλλά και επιστηµονικά ζητήµατα που 
αφορούν αυτή καθαυτή την ψηφιοποίηση υλικού, όπως το ποιος επιλέγει τι θα 
ψηφιοποιηθεί• τι θα είναι προσβάσιµο σε όλους και τι σε λίγους• κατά πόσο 
προστατεύονται τα ψηφιακά αρχεία από κακόβουλες ενέργειες• µε ποια κριτήρια 
γίνεται η ιεράρχηση των αποτελεσµάτων της αναζήτησης στη βάση δεδοµένων 
ενός αρχείου κ.α.π. (Γιακουµάτου 2006). Αυτά τα ζητήµατα διαγράφονται 
εναργέστερα όταν αφορούν την ψηφιοποίηση πιο πρόσφατων ιστορικών 
πληροφορίων. Για παράδειγµα, σήµερα εταιρείες που ειδικεύονται στους χώρους 
των υπολογιστών, όπως η IBM, συνεργάζονται µε ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα, όπως 
το ABC, προκειµένου να ψηφιοποιήσουν ακριβώς τις πρόσφατες ιστορικές 
πληροφορίες (Dickson 2008). 

4. Ψηφιακή ιστορία: προοπτικές, περιορισµοί και ιδιαιτερότητες 

Στη σηµερινή συγκυρία, όπου η δύναµη των µέσων επικοινωνίας διευρύνεται 
συνεχώς και η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία γίνεται γενικά αποδεκτό ότι καµία 
άλλη τεχνολογική καινοτοµία, όσο το ∆ιαδίκτυο, δεν άνοιξε τόσους νέους δρόµους 
στην Ιστορία, δεν δηµιούργησε τόσες προκλήσεις για την αναδιαµόρφωση των 
µεθόδων και των τρόπων που προσεγγίζουµε την Ιστορία. Οι «επίσηµοι» κόµβοι 
Ιστορίας, οι προσωπικές ιστοσελίδες, καθώς και οι οµάδες διαλόγου για την 
Ιστορία στο ∆ιαδίκτυο, τα cd-roms, είναι ενδεικτικά ενός έντονου, παγκοσµίως, 
ενδιαφέροντος για την Ιστορία, όπως εκδηλώνεται στα νέα µέσα. ∆ιατυπώνονται 
µια σειρά από αγωνίες και ερωτήµατα, όπως πόσο η αλλαγή και η διεύρυνση των 
µέσων µεταβάλλουν το µήνυµα και αν η παρουσία της Ιστορίας στα νέα 
ηλεκτρονικά µέσα επανακαθορίζει τη δυναµική προσέγγισής της, αν διαφοροποιεί 
την ανάγνωσή της. Κάποιοι από αυτούς τους προβληµατισµούς θα παρουσιαστούν 
στις παρακάτω σελίδες. 

Ένας βασικός φόβος που εκφράζεται είναι ότι η χρήση της τεχνολογίας και 
της ψηφιακής ιστορίας θα µπορούσε να διακυβεύσει την ισότητα των ευκαιριών 
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στη διδασκαλία και στην έρευνα: η τεχνολογία µπορεί να συντελέσει στη 
διεύρυνση του χάσµατος ανάµεσα σε αυτούς που έχουν πρόσβαση στις νέες 
πληροφορίες και σε αυτούς που δεν έχουν, γνωστό και ως ψηφιακό χάσµα 
(Παπακώστα 2008). Αυτό θα ήταν έβαλε καταρχήν τους εκπαιδευτικούς και τους 
ερευνητές σε σχολεία που δεν είναι σε θέση να πληρώσουν το υψηλό κόστος της 
τεχνολογίας της ψηφιακής ιστορίας (Βurton 2005). 

Αυτό το υψηλό κόστος και η εξειδίκευση που απαιτείται για να παραχθούν 
και να εφαρµοστούν τα τεχνολογικά εργαλεία ενέχει τον κίνδυνο να αποτραπούν οι 
ιστορικοί από τη διαδικασία της παραγωγής (όπως συγκέντρωση και συντήρηση 
ενός τεράστιου αριθµού χαρτών, εικόνων, φωτογραφιών) και να αφήσουν αυτή τη 
δραστηριότητα σε εταιρείες. Ο 21ος αιώνας, ωστόσο, απαιτεί από τους ιστορικούς 
µια ευρύτερη προσέγγιση στην έρευνα και τη µάθηση, και η τεχνολογία µπορεί να 
βοηθήσει, αλλά µόνο αν έχει γίνει διαθέσιµη για το κοινό και δεν περιορίζεται   
στις ελίτ. Ο σκοπός θα έπρεπε να είναι η δηµοκρατικοποίηση της εκπαίδευσης και 
της έρευνας και των εργαλείων που αυτή χρειάζεται (Burton 2005). Ακριβώς το 
δηµοκρατικό όραµα των δηµιουργών του διαδικτύου είναι που αρχίζει να 
κλονίζεται όταν οι πηγές ιδιωτικοποιούνται και/ή γίνονται προσβάσιµες σε 
επιλεγµένο κοινό. Ως συνέπειες αυτής της κίνησης, έχει αναπτυχθεί έντονος 
διάλογος σχετικά µε τη διαφύλαξη της αυθεντικότητας των ιστορικών 
ντοκουµέντων, αλλά και για την φαλκίδευση ιστορικών ντοκουµέντων, µε 
καταγγελίες τέτοιων µεθοδεύσεων να έχουν ήδη δει το φως της δηµοσιότητας 
(Γιακουµάτου 2006) 

Η ανάγκη υψηλής τεχνολογικής υποστήριξης δηµιουργεί ένα επιπλέον 
πρόβληµα: καθώς η ψηφιακή ιστορία είναι, ακόµα, περιορισµένος κλάδος, οι 
ακαδηµαϊκοί που ασχολούνται µε αυτήν βρίσκουν υποστήριξη σε αντίστοιχα 
τµήµατα ή ιδρύµατα, οπότε και εκεί καταφεύγουν. Αυτό είναι ένα τεράστιο 
πρόβληµα, καθώς έτσι αποµονώνονται αυτοί που µελετούν και εφαρµόζουν 
επαγγελµατικά την ιστορία από αυτούς που αναπτύσσουν τα απαραίτητα εργαλεία 
για να πραγµατοποιηθεί η µελέτη της ιστορίας σε ψηφιακό περιβάλλον (Βurton 
2005). 

Εκτός από τις ιδιαιτερότητες που επιβάλλει ο τεχνοκεντρικός χαρακτήρας της 
ψηφιακής ιστορίας, θέµατα τίθενται και για τις ίδιες τις πηγές της. Έτσι, από τη 
στιγµή που µια πηγή ψηφιοποιείται αλλάζει φυσιογνωµία, από στατική γίνεται 
δυναµική µε βασικό χαρακτηριστικό την δυνατότητα τροποποίησή της. Η 
δυνατότητα αυτή µπορεί να είναι προβληµατική για την επιστήµη της ιστορίας, 
αφού, όπως σηµειώθηκε και παραπάνω, δηµιουργείται ένα µεγάλο πρόβληµα, αυτό 
της πιστοποίησης της αυθεντικότητας της πηγής. (Γιακουµάτου 2006). Όπως 
σηµειώνει ο Poster (2004 από Γιακουµάτου 2006) «τα ψηφιακά αρχεία λόγω 
ακριβώς της ρευστότητάς τους, θα περιορίσουν την ψευδή αίσθηση 
αντικειµενικότητας των ιστορικών, καθώς θα σηµειωθεί µία στροφή προς την 
κονστρουκτιβιστική προσέγγιση των ιστορικών κειµένων.» 

Προβληµατισµοί αναπτύσσονται και για τη συµβολή του διαδικτύου στην 
ιστορική κατανόηση, ειδικά σε σχέση µε όσους δεν έχουν αρκετές γνώσεις για το 
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θέµα που µελετούν. Η ίδια η φύση του διαδικτύου υπαγορεύει ότι η ιστορική 
κατανόηση πάντα περιλαµβάνει ένα σύνολο σχέσεων ανάµεσα στους ανθρώπους, 
ένα κύκλωµα πληροφοριών στο οποίο είναι κρίσιµο να ρωτήσεις «Ποιος λέει αυτή 
την ιστορία και γιατί;» Αλλά οι πιθανότητες και οι δυσκολίες σύγκρισης ποικίλων 
εκδοχών παρελθόντων γεγονότων στο διαδίκτυο θέτουν ουσιαστικότερα 
προβλήµατα για την επικοινωνία ιστορικής γνώσης στο σύγχρονο κόσµο (Morris-
Suzuki 2005: 220).  

Αυτή ακριβώς η πληθώρα αντικρουόµενων γνωµών µπορεί να οδηγήσει σε 
ένα είδος παράλυσης, σε µια νοητική άρνηση να σχηµατιστεί οποιαδήποτε γνώµη. 
Η εξάπλωση των µέσων έχει δηµιουργήσει ένα κόσµο στον οποίο ειδικά οι νέοι 
θεωρούν τα διαφορετικά µέσα ως αυτόνοµα περιβάλλοντα, µε λίγη επικοινωνία µε 
άλλες πραγµατικότητες ή περιβάλλοντα. Ως αποτέλεσµα, δεν βρίσκουν 
προβληµατικό το να συναντούν αντιφατικές δηλώσεις στον τύπο, το ραδιόφωνο ή 
την τηλεόραση, και δεν νιώθουν καµία προσπάθεια να βρουν τη µέση οδό ή να 
εκφέρουν κρίσεις ανάµεσα στις αντιφατικές αναπαραστάσεις του παρελθόντος σε 
µια ταινία και ένα βιβλίο (Morris-Suzuki 2005: 221). Με τον τρόπο αυτό 
επιβεβαιώνουν τη θεώρηση της ιστορίας του µεταµοντερνισµού, που τη θέλει 
αφηγηµατική και την αλήθεια της αµφισβητήσιµη και προβληµατική (Morris-
Suzuki 2005: 234). 

Σε κάθε περίπτωση προβάλλεται ως επείγουσα η συνειδητοποίηση ότι η 
ιστορία συµβαίνει στο διαδίκτυο: οι άνθρωποι συναντιούνται στον κυβερνοχώρο, 
άρα η σύγχρονη κοινωνική και ιστορική πρακτική διαδραµατίζεται σε αρκετά 
µεγάλο βαθµό εκεί, οπότε οι ιστορικοί αναδιαµορφώνουν τρόπους και µεθόδους 
για να µελετήσουν αυτά τα «γεγονότα». ∆εν πρέπει να παραβλέπουµε ότι οι 
φωτογραφίες, οι κινηµατογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, οι διαδικτυακοί 
κόµβοι ήταν και είναι ουσιαστικά συστήµατα της καθηµερινής εµπειρίας των 
ατόµων και των οµάδων. Με λίγα λόγια, είναι µέρος της ιστορικής εµπειρίας. Όχι 
µόνο είναι µέσα για την αναπαράσταση του παρελθόντος, αλλά ακόµα 
περισσότερο είναι εκείνες οι µορφές µέσα από τις οποίες η Ιστορία βιώνεται στο 
παρόν.  

Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδηγούν κάποτε σε αγωνιώδη ερωτήµατα του 
τύπου αν η σύγχρονη ιστορική κουλτούρα, όπως αυτή παράγεται µέσω των Μέσων 
Μαζικής Ενηµέρωσης και των Νέων Τεχνολογιών Επικοινωνίας, οδηγεί στο τέλος 
της Ιστορίας (µε την έννοια ότι αλλοιώνεται ο ακαδηµαϊκός χαρακτήρας της) ή σε 
ευφορικές διακηρύξεις για την αρχή της (µε την έννοια ότι αναπροσδιορίζεται ο 
χώρος και ο τρόπος παραγωγής, διάχυσης και πρόσληψης µηνυµάτων και 
ερµηνειών για το παρελθόν). Πιστεύουµε ότι η απάντηση βρίσκεται σε µια πιο 
ψύχραιµη µέση οδό: από τότε που άρχισε να γράφεται Ιστορία, νέες µορφές 
τεχνολογίας εµφανίζονται συνεχώς και κάθε µια από αυτές επιδρά ποικιλότροπα 
στη µέθοδο συγγραφής και µελέτης της Ιστορίας. Ωστόσο, το διαδίκτυο θέτει 
ξεχωριστά ζητήµατα στη συγγραφή της Ιστορίας, κυρίως µε την αύξηση του όγκου 
των παρεχοµένων πληροφοριών, πολύ περισσότερο από όσο η τυπογραφία ή ο 
κινηµατογράφος. Έτσι, το µοντέλο της ιστορικής γραφής του εικοστού αιώνα δεν 
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είναι δυνατό να εξυπηρετήσει και τον εικοστό πρώτο. Η επιστηµολογία της 
Ιστορίας θα πρέπει να αλλάξει εάν οι ιστορικοί θέλουν να συνεχίσουν να 
αφηγούνται το παρελθόν µε τρόπο που να ενδιαφέρει τον κόσµο (Poster 2001).  

Η αρχή της νέας εποχής που βιώνουµε συνίσταται, άλλωστε, στη µετάβαση 
από µια περίοδο κατά την οποία ο άνθρωπος υπερίσχυσε της φύσης σε µια άλλη 
περίοδο, κατά την οποία άνθρωποι και µηχανές συµβιώνουν και αλληλεπιδρούν 
(Poster 2004).  

5. Συµπεράσµατα 

Μέσα από τη σύντοµη παρουσίαση των κοµβικών σηµείων που αφορούν 
έννοιες σχετικές µε την ψηφιακή ιστορία, µπορούµε, συνοψίζοντας, να 
υποστηρίξουµε ότι, παρότι το µέσο επηρεάζει το µήνυµα και το είδος της 
αφήγησης σε µεγάλο βαθµό, δεν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι χαιρετίζουµε την 
ανατολή ενός νέου επιστηµονικού τοµέα. H διαδοχική τοποθέτηση της φυσικής 
και της ψηφιακής ιστορίας µπορεί να µπολιάσει την τελευταία µε ένα ευρύτερο 
σύνολο ανησυχιών από ό,τι της προσφέρει η γέννησή της στα µέσα του 20ου αι. Η 
φυσική ιστορία µπορεί να «µολύνει» την ψηφιακή µε τις πρακτικές, το Λόγο 
(discourse) και τις δοµές (institutions) που αποτελούσαν τα πρώιµα µοντέρνα 
προγράµµατα για τη σύλληψη του φυσικού κόσµου (Munster 2006 σελ. 56). Η 
ύπαρξή της, αφετέρου, πρέπει να προβληµατίσει για τον τρόπο θέασης της 
πραγµατικότητας και του ιστορικού χρόνου που καλλιεργείται στους νεώτερους, 
για την «παροντοποίηση» της νεανικής συνείδησης µε την έννοια της επίµονης 
αδιαφορίας για το παρελθόν και της παραίτησης από το µέλλον (Μαυροσκούφης 
2008), για τη σχετικοποίηση της ιστορικής αλήθειας σε βαθµό που η µεταµοντέρνα 
θεώρηση δεν κατάφερε να φανταστεί. Η λύση των προβληµάτων αυτών θα 
µπορούσε να βρίσκεται στην «ψηφιοποίηση» της στάσης των ίδιων των 
εκπαιδευτικών: αντί να θαυµάζουµε το ψηφιακό, να το χρησιµοποιούµε 
εντυπωσιασµένοι και για να εντυπωσιάσουµε επαναλαµβάνοντας την µετωπική 
διδασκαλία στο άπειρο, θα µπορούσαµε να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητες και να 
άρουµε τις αδυναµίες των νέων µέσων στρεφόµενοι προς µια µαθητοκεντρική, 
κριτική παιδαγωγική. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση πραγµατεύεται το θέµα της ψηφιακής Ιστορίας: ορίζεται, 
περιγράφεται και περιοδολογείται η συγκεκριµένη έκφανση της ιστορικής επιστήµης στις 
ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ελλάδα. Στη συνέχεια, γίνεται συζήτηση για την επίδραση της 
ψηφιακότητας στη διαµόρφωση του ιστορικού µηνύµατος, τη «δηµοκρατικοποίηση» της 
έρευνας αλλά και τον προβληµατισµό που αναπτύσσεται για τη διαχείριση και επιλογή της 
ψηφιοποίησης των αρχείων. Όσον αφορά την αξιοποίηση της ψηφιακής Ιστορίας στην 
εκπαίδευση, γίνεται λόγος για τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται, όπως επίσης και τους 
προβληµατισµούς για τη διαχείριση και αξιοποίηση των ψηφιακών πηγών. Στη συνέχεια 
παρουσιάζεται η προβληµατική σχετικά µε τις προοπτικές, τους περιορισµούς και τις 
ιδιαιτερότητες της ψηφιακής Ιστορίας. 
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1. Θεωρητικό πλαίσιο   

Η εφεύρεση της µηχανής του ηλεκτρονικού υπολογιστή (η/υ), και ειδικότερα 
τα εξελιγµένα και ευφυή µοντέλα της πέµπτης γενιάς, που τοποθετούνται χρονικά 
στις αρχές της δεκαετίας του 1990, δηµιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για 
αποδοτικότερη- νέου τύπου- εργασία, σε σχέση µε τις βραδυκίνητες, ογκώδεις και 
µη λειτουργικές υπολογιστικές µηχανές των προηγούµενων δεκαετιών 
(Σολοµωνίδου, 2009: 32-33). Στην κοινωνία της παγκοσµιοποίησης της γνώσης 
δεσπόζουν οι νέες, προηγµένου- υβριδικού- τύπου ψηφιακές εφαρµογές του η/υ, 
όπως τα διάφορα ηλεκτρονικά προγράµµατα, τα ποικίλης µορφής λογισµικά, οι 
εφαρµογές του διαδικτύου, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών της ψυχαγωγίας, της 
κοινωνικής δικτύωσης και της επικοινωνίας (Μπίκος, 2012: 64-74). 

Είναι λογικό, εποµένως, η πολιτική των αναπτυγµένων και αναπτυσσόµενων 
χωρών να τάσσεται υπέρ των µεταρρυθµιστικών µέτρων που προάγουν το 
πνευµατικό επίπεδο των πολιτών τους, επιχειρώντας την εισαγωγή των ΤΠΕ στον 
επαγγελµατικό, κυρίως, τοµέα (Watson, 2001). Άµεσης προτεραιότητας µέτρο των 
ιθυνόντων και των εµπλεκόµενων φορέων διαπιστώνεται ότι είναι η µετάδοση 
γνώσεων και δεξιοτήτων τεχνολογικού/ ψηφιακού γραµµατισµού, προσπάθεια, 
βέβαια, που βρίσκει πρόσφορο έδαφος στο µετανεωτερικό σχολείο1 (Kuhlemeier 
& Hemker, 2007). Ένας, λοιπόν, από τους κεντρικούς στόχους της εκπαιδευτικής 
πολιτικής, σε παγκόσµια κλίµακα, είναι η επένδυση στην ψηφιακή γνώση των 
µαθητών τους, µε την προσπάθεια εισαγωγής και αξιοποίησης του η/υ σε όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθµίδες (Cox & Webb, 2004).   

Το ζήτηµα της κοινωνικοποίησης της νέας γενιάς µε τα συνεχώς 
εξελισσόµενα τεχνολογικά µέσα αποτελεί πυρήνα εστίασης των επιστηµονικών 
συζητήσεων σε παγκόσµιο επίπεδο, ορίζοντάς το ως ένα νέο κοινωνικό φαινόµενο 
(Caronia & Caron, 2009). Η οικοδόµηση προσαρµοσµένων γνωστικών σχηµάτων 
καθώς, επίσης, και η διαµόρφωση της ήδη αποκτηθείσας ταυτότητας των εφήβων 
έχει ως γνώµονα τη µεσολάβηση της ψηφιακής τεχνολογίας (Wilska & Pedrozo, 
2007).  Η παραπάνω παραδοχή τεκµηριώνεται από ερευνητικά δεδοµένα, σύµφωνα 
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µε τα οποία η νέα δικτυακή γενιά (net generation) αφιερώνει τουλάχιστον δύο 
ώρες καθηµερινώς στον η/υ, και, µάλιστα, ξεκινώντας από πολύ νεαρή ηλικία, 
αυτή των έξι ετών. Επίσης, παιδιά ηλικίας οκτώ έως δεκαοκτώ ετών, στην 
πλειονότητά τους, συνδέονται στο διαδίκτυο και χρησιµοποιούν σε καθηµερινή 
βάση τις εφαρµογές του (Oblinger, Oblinger & Lippincott, 2005).  

Εποµένως, οι σύγχρονοι µαθητές διαφοροποιούνται αισθητά ως προς το 
επίπεδο χρήσης και εξοικείωσής τους µε τις ΤΠΕ, σε σχέση µε τις προηγούµενες 
γενιές µαθητών και µε τους εκπαιδευτικούς τους (Davies, Halford & Gibbins, 
2012). Ο Marc Prenksy ήταν ο πρώτος που έθεσε το ζήτηµα των ψηφιακών 
ανισοτήτων υπό το πρίσµα της παιδαγωγικής έρευνας, επινοώντας τον όρο 
«ψηφιακοί ιθαγενείς» (digital natives). Ο όρος αυτός αναφέρεται στη γενιά των 
νέων που ανταποκρίνονται πλήρως και επιτυχώς στις προκλήσεις της νέας 
τεχνολογίας, ενώ στον αντίποδα χρησιµοποιείται ο όρος «ψηφιακοί µετανάστες» 
(digital immigrants), για τη µερίδα των πολιτών, οι οποίοι χρησιµοποιούν τον η/υ, 
όχι, όµως, µε αρκετή εξοικείωση, ώστε να χαρακτηριστούν άριστοι χρήστες των 
σύγχρονων τεχνολογικών µέσων (Prensky, 2001). 

Εξελίσσοντας, λοιπόν, το συλλογισµό του ο Prensky (2009) καταλήγει στο 
συµπέρασµα ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποτελούν πλέον τους ψηφιακούς 
µετανάστες, µιλούν µία ξεπερασµένη- προ-ψηφιακής εποχής- γλώσσα  
«αγωνιζόµενοι» να διδάξουν τους µαθητές της νέας γενιάς, οι οποίοι 
χρησιµοποιούν έναν αναδυόµενο γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας (Thinyane, 
2010). Η «διελκυστίνδα» ανάµεσα στη γενιά των τεχνολογικών επιτευγµάτων και 
στη γενιά που κοινωνικοποιήθηκε, είτε βάσει του λεγόµενου συµβατικού/ έντυπου 
γραµµατισµού είτε βρέθηκε στο µεταίχµιο αυτών των αλλαγών, αποτελεί ζήτηµα 
το οποίο χρήζει περαιτέρω επιστηµονικής διερεύνησης. Βασικές προϋποθέσεις για 
την αποτελεσµατική ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, όχι µόνον ως 
γνωστικού αντικειµένου αλλά και ως περιεχοµένου µάθησης, αποτελούν η 
εξοικείωση των εκπαιδευτικών µε τις νέες µορφές τεχνολογίας, η εντατική και 
µεθοδική χρήση τους και η θετική στάση απέναντι σε καινοτοµίες (Drent & 
Meelissen, 2008). 

Η επισκόπηση συναφών ερευνών σκιαγραφεί τους παράγοντες, που 
ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς στη χρήση εφαρµογών ψηφιακής µορφής στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Το επαρκές επίπεδο ψηφιακού γραµµατισµού τους, η 
πρότερη θετική εµπειρία στη χρήση του η/υ, η ενίσχυση της επαγγελµατικής 
ταυτότητάς τους µέσω εξωτερικών και εσωτερικών κινήτρων, η πολύχρονη 
εµπειρία τους σε θέµατα µεθόδευσης της διδασκαλίας, οι επιστηµολογικές 
παραδοχές τους σχετικά µε τα οφέλη των ΤΠΕ στην κοινωνία και στην 
εκπαίδευση, καθώς, επίσης, το υποστηρικτικό θεσµικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, είναι 
κάποιοι από τους παράγοντες που λειτουργούν ως διευκολυντές στην απόφαση των 
σύγχρονων εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στο µάθηµά τους 
(Μπίκος & Τζιφόπουλος, 2011). Ο διευρυµένος, λοιπόν, και συνεχώς 
εξελισσόµενος ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού επιτάσσει προσαρµογή και 
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εξοικείωση µε τις ΤΠΕ, όχι µόνο σε επίπεδο διεκπεραίωσης αλλά και σε επίπεδο 
ουσιαστικής εµπλοκής και παιδαγωγικής αξιοποίησής τους.  

Γίνεται εµφανές ότι όσο οι ΤΠΕ αποτελούν καθηµερινές πρακτικές ψηφιακού 
γραµµατισµού για τη νέα γενιά τόσο πιο επιτακτική κρίνεται η ανάγκη για 
στελέχωση της εκπαίδευσης µε ψηφιακά εγγράµµατους εκπαιδευτικούς. 
Παραµένει, εποµένως, ως ένας από τους θεµελιώδεις στόχους της εκπαίδευσης η 
προετοιµασία των υποψήφιων εκπαιδευτικών για διδασκαλία µε τις ΤΠΕ, µέσω 
των πανεπιστηµιακών τους σπουδών, ώστε να µπορούν να χειρίζονται 
αποτελεσµατικά τα νέα ψηφιακά µέσα, που θα αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι των 
προσαρµοσµένων, στη νέα εποχή, Προγραµµάτων Σπουδών (Curricula) (Grove, 
2008). Η στόχευση των πανεπιστηµιακών τµηµάτων που προετοιµάζουν 
εκπαιδευτικούς οφείλει να αναπροσαρµοστεί, δηµιουργώντας ευνοϊκότερες από τις 
ήδη υπάρχουσες συνθήκες ενασχόλησης µε τις ΤΠΕ σε πρακτικό επίπεδο αλλά και 
σε επίπεδο θεµελίωσης θεωρητικών παραδοχών, για τη διαµόρφωση της λεγόµενης 
ψηφιακής ταυτότητας των υποψήφιων εκπαιδευτικών (Teo, 2009).  

Η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, η επιµόρφωση, η µάθηση µέσω δηµόσιων και 
ιδιωτικών φορέων αλλά και µέσω ανάπτυξης και υιοθέτησης στρατηγικών αυτό-
µόρφωσης, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την εξοικείωση των 
υπηρετούντων και υποψήφιων εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ (Τζιφόπουλος, 2010: 150-
154). Επίσης, ο βαθµός εξοικείωσης φαίνεται να συνάδει µε την προθυµία για 
εµπλοκή µε τις ΤΠΕ στη σχολική τάξη και µε το αίσθηµα αυτοπεποίθησης, που 
πηγάζει από την άρτια προετοιµασία των υποψηφίων, µέσω της πανεπιστηµιακής 
τους εκπαίδευσης, σε εφαρµογές του η/υ, όπως είναι τα εξελιγµένα σενάρια και τα 
µοντέλα διδασκαλίας (McCoy, Galletta & King, 2007).  

Το περιβάλλον, τέλος, µάθησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό και τη διαµόρφωση της επαγγελµατικής ταυτότητας 
των εκπαιδευτικών (Huang & Waxman, 2009). Έρευνες τεκµηριώνουν την άποψη 
της σπουδαιότητας του χώρου προετοιµασίας των υποψηφίων, ο οποίος πρέπει να 
προσφέρει τα κατάλληλα ερεθίσµατα γεφύρωσης των ενδεχόµενων δυσκολιών 
στην καθηµερινή επαγγελµατική ζωή των υποψήφιων εκπαιδευτικών (Graham, 
2008, Burnett, 2011). Αυτή η λεγόµενη διάσταση, ανάµεσα στο πανεπιστήµιο και 
στη σχολική τάξη, µπορεί να καθορίσει τη συµπεριφορά του µελλοντικού 
εκπαιδευτικού και την υιοθέτηση επιστηµολογικών παραδοχών σε σχέση µε τις 
ΤΠΕ (Tondeur et al., 2008). 

2. Η έρευνα 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην καταγραφή ανάλυση και ερµηνεία των 
αντιλήψεων είκοσι υποψήφιων εκπαιδευτικών των Τµηµάτων Φιλολογίας, 
Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. αναφορικά µε 
την αντίληψη του επαγγελµατικού τους ρόλου απέναντι στις ΤΠΕ. Πιο 
συγκεκριµένα, διερευνώνται τα ερωτήµατα σχετικά µε την αναγκαιότητα 
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απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων ψηφιακού γραµµατισµού των υποψήφιων 
φιλολόγων, στο πλαίσιο των πανεπιστηµιακών τους σπουδών, την προθυµία 
απόκτησης γνώσεων νέας τεχνολογίας δια βίου και την ετοιµότητα µελλοντικής 
αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Τα ερευνητικά ερωτήµατα, τα οποία µελετήθηκαν στην παρούσα έρευνα, 
είναι τα ακόλουθα:  

Σε ποιο βαθµό οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί:  

1. Θεωρούν απαραίτητη την πανεπιστηµιακή τους κατάρτιση στις ΤΠΕ; 
2. Είναι πρόθυµοι να αποκτούν γνώσεις προγραµµάτων και εφαρµογών η/υ 

καθ’  όλη της διάρκεια της επαγγελµατικής τους πορείας; 
3. Αισθάνονται έτοιµοι να διδάξουν µελλοντικά µε τη συµβολή των ΤΠΕ; 

Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε την τεχνική της συνέντευξης και 
ειδικότερα αξιοποιήθηκε ένας οδηγός ηµιδοµηµένης συνέντευξης. Από την 
αποµαγνητοφώνηση και την περαιτέρω επεξεργασία των συνεντεύξεων προέκυψε 
ένα επαγωγικό σύστηµα κατηγοριών. Για τις αναλύσεις και την παράφραση του 
υλικού αξιοποιήθηκε το παράδειγµα της δόµησης περιεχοµένου και της πρότυπης 
δόµησης, που επιτρέπει την εις βάθος µελέτη του ερευνώµενου υλικού (Μπονίδης, 
2004: 128-134).  

2.1. Οι αναλύσεις των συνεντεύξεων 

2.1.1. Η πανεπιστηµιακή κατάρτιση µελλοντικών φιλολόγων στις ΤΠΕ 

Οι συµµετέχοντες στην έρευνα θεωρούν πολύ σηµαντική και απαραίτητη την 
πανεπιστηµιακή τους κατάρτιση στις ΤΠΕ. Οι απαντήσεις τους ενισχύουν 
σηµαντικά την παραδοχή ότι ο σύγχρονος, πλέον, εκπαιδευτικός οφείλει να 
συµπορευθεί µε τη νέα ψηφιακή γενιά για την αποφυγή της όξυνσης του 
λεγόµενου «ψηφιακού χάσµατος», το οποίο παρατηρείται, κυρίως, ανάµεσα σε 
άτοµα διαφορετικής ηλικιακής κατηγορίας. Επισηµαίνουν, επίσης, ότι  κρίνεται 
απαραίτητη η πανεπιστηµιακή κατάρτισή τους σε εξελιγµένες ψηφιακές 
εφαρµογές, ώστε να µην υστερούν σε γνώσεις και δεξιότητες η/υ, τις οποίες 
κατέχουν έναντι των «ψηφιακών ιθαγενών», δηλαδή, των µαθητών τους.  

«Ναι, θεωρώ απαραίτητη την πανεπιστηµιακή µας κατάρτιση στις 
ΤΠΕ, γιατί όταν ο φιλόλογος θα µπει να διδάξει σε µια τάξη και θα έχει 
απέναντί του µια νέα γενιά παιδιών, θα πρέπει να ξέρει περισσότερα και όχι 
λιγότερα από αυτά, για τους η/υ», «(…) Είναι (απαραίτητη) γιατί 
εξελίσσεται η κοινωνία και η τεχνολογία. Οι µαθητές αυτοί που θα 
διδάξουµε στο µέλλον είναι πιο ενηµερωµένοι από εµένα, από ό, τι υπήρξα 
εγώ στην ηλικία τους, γιατί κινούνται µέσα στη νέα τεχνολογία, 
περιβάλλονται από τη νέα τεχνολογία». 

Αρκετοί φοιτητές του δείγµατος επισηµαίνουν ότι η πανεπιστηµιακή 
εκπαίδευση οφείλει να λάβει υπόψη της τον παράγοντα της αναπροσαρµογής του 
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ρόλου του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη εποχή. Οι ΤΠΕ µπορούν να αποτελέσουν 
«όχηµα» για µία τέτοια αλλαγή και να δώσουν την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να 
διδάξει µε τη συµβολή του η/υ, µε στόχο την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των 
µαθητών του.  

«Θεωρώ ότι µε τη βοήθεια του η/υ ένας φιλόλογος µπορεί να κάνει το 
µάθηµα πιο ενδιαφέρον, εφόσον βοηθηθεί από τις σπουδές του», «(…) 
νοµίζω ότι µε τους κατάλληλους χειρισµούς και τις κατάλληλες επιλογές 
µπορεί να γίνει ένα πολύ ενδιαφέρον µάθηµα», «Μέσα από τον η/υ µπορούν  
οι µαθητές να δουν κάποιο βίντεο, περισσότερες εικόνες, οπότε νοµίζω ότι 
ως µελλοντική φιλόλογος θα µου φανεί πολύ χρήσιµος (ο η/υ)». 

Η ενίσχυση και βελτίωση του γνωστικού υπόβαθρου των υποψήφιων 
εκπαιδευτικών σε θέµατα νέων τεχνολογιών από την πανεπιστηµιακή τους 
εκπαίδευση συνδέεται άρρηκτα µε τις νέες κοινωνικές επιταγές, για συµπόρευση 
µε τα διεθνή και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά πρότυπα. Σύγχρονος δάσκαλος είναι 
αυτός που  προβληµατίζεται, στοχάζεται, ερευνά, βρίσκει, επεξεργάζεται, 
προσαρµόζει και αναπροσαρµόζει τις ψηφιακές πηγές και πληροφορίες, µε στόχο 
τη διαµόρφωση της επαγγελµατικής/ ψηφιακής του ταυτότητας, αλλά και την 
ενηµέρωση των µαθητών του για θέµατα ποικίλης ύλης. 

«Είναι απαραίτητη (η πανεπιστηµιακή κατάρτιση στις ΤΠΕ), γιατί 
πλέον όσο περνάει ο καιρός όλα διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή. Πλέον 
υπάρχουν ολόκληρες ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες στο διαδίκτυο»(…)», 
«Είναι απαραίτητη από την άποψη ότι µπορούν (οι εκπαιδευτικοί) να έχουν 
γνώση πάνω στο αντικείµενό τους και για πληροφορίες, να βρουν κάποιες 
σελίδες, να παραπέµψουν τους µαθητές. Επίσης, θα µπορούν να 
κατασκευάσουν κάποιο υλικό µέσω λογισµικών». 

2.1.2. Προθυµία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων η/υ καθ’ όλη τη διάρκεια της 
επαγγελµατικής πορείας 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται στις ραγδαίες αλλαγές και 
ανακατατάξεις που συντελούνται µε την εισαγωγή και διάχυση των ΤΠΕ στο 
σύνολο του κοινωνικού ιστού. Για τον παραπάνω λόγο, οι ερωτώµενοι 
διατείνονται ότι είναι αρκετά πρόθυµοι να αποκτούν γνώσεις και να καλλιεργούν 
δεξιότητες ψηφιακού γραµµατισµού κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής τους 
πορείας.  

«Είµαι πάρα πολύ πρόθυµος, γιατί το επιβάλλει η σύγχρονη εποχή, αν 
µπορώ να το πω έτσι», «Πιστεύω ότι όσο εξελίσσεται η τεχνολογία τόσο 
µπορούµε να εξελισσόµαστε κι εµείς οι ίδιοι. ∆ηλαδή, να την 
ακολουθούµε», «(…) Επειδή τα πράγµατα αλλάζουν. Ότι δεν µπορείς µόνο 
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µε ένα πτυχίο που έχεις πάρει να πεις ότι είσαι γνώστης όλων των 
προγραµµάτων υπολογιστή». 

Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε ζητήµατα νέων τεχνολογιών φαίνεται 
να βρίσκεται στο επίκεντρο των απαντήσεων των µελλοντικών φιλολόγων. 
Συγκεκριµένα, οι φοιτητές εκφράζουν την επιθυµία για συνεχή ενηµέρωση σε 
θέµατα νέων τεχνολογιών, µέσω µεθοδευµένων και συστηµατικών ενεργειών που 
θα οργανώνονται από τους αρµόδιους φορείς της εκπαιδευτικής πολιτικής.   

«Για το λόγο αυτό θα ήταν καλό να υπάρχει µια επιµόρφωση, να µάθω 
να το χειρίζοµαι σωστά τον υπολογιστή στην τάξη µου», «Μακάρι να µας 
παρέχουν ή να έχουµε τη δυνατότητα στο µέλλον να ξεκλέβουµε χρόνο, 
ώστε να µαθαίνουµε και να εµπλουτίζουµε τις γνώσεις µας πάνω στις νέες 
τεχνολογίες, µε σεµινάρια ή ό, τι άλλο σχετικό». 

Η κατηγοριοποίηση και περαιτέρω επεξεργασία των πρότυπων αναφορών 
των υποψήφιων εκπαιδευτικών καταδεικνύει την τάση σύνδεσης της διαρκούς 
κατάρτισης στις ΤΠΕ µε την έννοια της δια βίου µάθησης και της συνεχιζόµενης 
εκπαίδευσης.  

«Ναι, πάρα πολύ (πρόθυµη), γιατί όπως γίνεται αντιληπτό καθ’ όλη τη 
διάρκεια της δουλειάς µας χρειάζεται να υπάρχει µια εξέλιξη και να 
βελτιωνόµαστε µέσω του η/υ. Αυτό που λέγεται, δηλαδή,  δια βίου µάθηση», 
«Ναι (είµαι πρόθυµη), γιατί δεν πρέπει να σταµατάει γενικότερα ποτέ όποια 
γνώση µπορούµε να λάβουµε σε οποιονδήποτε τοµέα». 

2.1.3. Ετοιµότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Ενώ, όπως φάνηκε από τα παραπάνω, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν 
την συνεχή ενηµέρωση τους σε θέµατα ΤΠΕ, παρατηρείται, ωστόσο, διάσταση 
στις απόψεις τους ανάµεσα στην προθυµία συνεχούς ενηµέρωσης για θέµατα νέων 
τεχνολογιών και στο βαθµό ετοιµότητας για αξιοποίηση των ΤΠΕ, µελλοντικά,  
στη διδακτική τους πράξη. Ο βαθµός προθυµίας για αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία φαίνεται να µην συνδέεται µε τον βαθµό ετοιµότητας για 
εµπλοκή µε τις νέες ψηφιακές εφαρµογές στον χώρο του σχολείου. Ένας από τους 
παράγοντες που αποτελεί τροχοπέδη φαίνεται να είναι η ελλιπής κατάρτιση των 
φοιτητών στις ΤΠΕ µέσω των πανεπιστηµιακών τους σπουδών.  

«Ναι µεν µ’ ενδιαφέρει να µάθω και θα ήθελα να µου προσφέρει το 
Πανεπιστήµιο αυτό το κάτι παραπάνω, αλλά µιας και δεν έχει γίνει η 
προσέγγιση εγώ δεν αισθάνοµαι αρκετά έτοιµη να  χρησιµοποιήσω τον η/υ 
στο µέλλον, µέσα στην τάξη µου», «(…) πιστεύω ότι η σχολή µπορεί να 
βοηθήσει σ’ αυτόν τον τοµέα. Για παράδειγµα, θα µπορούσε να προσφέρει 
κάποια µαθήµατα,  στο πώς να έχει ο µελλοντικός φιλόλογος την ευκαιρία 
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να  διδάξει µε τη βοήθεια του η/υ». «Μπορεί να φταίνε οι επίσηµοι φορείς 
που δε µου παρείχαν την κατάλληλη γνώση για να νιώθω απόλυτα έτοιµη». 

 
Επιπλέον, το ανεπαρκές γνωστικό επίπεδο των µελλοντικών εκπαιδευτικών 

στους η/υ και η ελλιπής εξοικείωσή τους µε τις ΤΠΕ οδηγεί στον φόβο και στην 
έλλειψη ετοιµότητας για χρήση ψηφιακών εφαρµογών στη σχολική τάξη.  

«∆εν είµαι έτοιµη, γιατί πιστεύω ότι έχω ελλιπείς γνώσεις και δεν 
µπορώ να κάνω αυτό που θέλω µέσω του η/υ. ∆εν είµαι αρκετά έτοιµη ως 
προς τη γνώση που έχω στην τεχνολογία», «Γιατί δεν έχω τις απαραίτητες 
γνώσεις ώστε να τις µεταδώσω σε κάποιον που χρειάζεται αυτές τις 
γνώσεις». 

Στον αντίποδα των παραπάνω απόψεων, ο παράγοντας της ετοιµότητας για 
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ συνδέεται στενά µε τον υψηλό βαθµό εξοικείωσης 
µε τις βασικές αλλά και εξειδικευµένες εφαρµογές του η/υ και κατ’ επέκταση µε το 
αίσθηµα ασφάλειας και αυτοπεποίθησης, όπως εκφράζεται παρακάτω: 

«Αισθάνοµαι πολύ έτοιµη, γιατί έχω αρκετές γνώσεις υπολογιστή, τις 
οποίες πρέπει βέβαια να εµπλουτίσω, αλλά νοµίζω ότι ξέρω αρκετά 
πράγµατα», «Θεωρώ ότι είµαι σε πολύ µεγάλο βαθµό έτοιµη να 
χρησιµοποιήσω τον υπολογιστή στην τάξη. Βέβαια αυτό είναι και θέµα 
αυτοπεποίθησης, πόσο πιστεύεις στον εαυτό σου και στις ικανότητές σου», 
«Ναι, πολύ (έτοιµη). Μπορώ να χρησιµοποιήσω στην τάξη το Word, το 
PowerPoint, προτζέκτορες ή και το email για επικοινωνία µε µαθητές 
(…)». 

3. Συζήτηση-Συµπεράσµατα 

Αναµφισβήτητα, στη διάρκεια της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα η 
κοινωνία κατακλύζεται, κυριολεκτικά, από τα νέα ψηφιακά µέσα µάθησης, 
πληροφόρησης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας 
παρουσιάζουν την κατάσταση αυτή και σκιαγραφούν την αντίληψη του 
επαγγελµατικού ρόλου των υποψήφιων εκπαιδευτικών, µε γνώµονα τα νέα 
ψηφιακά µέσα. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι ΤΠΕ δηµιουργούν τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις για αναπροσαρµογή της λεγόµενης ψηφιακής ταυτότητας των 
σύγχρονων πολιτών. Επιπλέον, διαφαίνεται η ανάγκη για εκσυγχρονισµό του 
ρόλου του σηµερινού εκπαιδευτικού, µε τη συµβολή των νέων εποπτικών µέσων 
διδασκαλίας, όπως είναι ο η/υ και οι διάφορες εφαρµογές του. 

Στην εποχή του ψηφιακού γραµµατισµού διαπιστώνεται η ανάγκη για 
σύµπλευση µε τα διεθνή και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά πρότυπα, αλλά και για 
συµπόρευση µε τους «ψηφιακούς ιθαγενείς», οι οποίοι φοιτούν στο µετανεωτερικό 
σχολείο (European Commission, 2013). Η παραπάνω κατάσταση, όπως φάνηκε και 
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από την παρούσα έρευνα, παρουσιάζει το αίσθηµα εγρήγορσης των υποψήφιων 
εκπαιδευτικών για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ψηφιακού γραµµατισµού, 
για την αποφυγή του λεγόµενου «ψηφιακού χάσµατος». Ο εκπαιδευτικός σήµερα 
οφείλει να είναι πρόθυµος να ενηµερώνεται, να µαθαίνει, να αναδοµεί τις ήδη 
υπάρχουσες γνωστικές του δοµές, να εκπαιδεύεται σε επίπεδο προπτυχιακών 
σπουδών, να επιµορφώνεται στη διάρκεια άσκησης του επαγγέλµατός του και να 
λειτουργεί σε ένα πλαίσιο αέναης προσπάθειας εµπλουτισµού του γνωστικού του 
υπόβαθρου, στη λογική της δια βίου µάθησης (Kushnir & Manzhula, 2013).  

Η ετοιµότητα, ακόµη, για αποτελεσµατική ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία είναι απόρροια πολλών παραγόντων και σχετίζεται, όπως 
φάνηκε, µε την επαρκή ή µη πανεπιστηµιακή κατάρτιση των υποψήφιων 
φιλολόγων στις ΤΠΕ, µε το ικανοποιητικό ή µη επίπεδο ψηφιακού γραµµατισµού 
τους, όπως και µε το αίσθηµα αυτοπεποίθησης, ότι µπορούν να αντεπεξέλθουν σ’ 
αυτού του είδους την καινοτοµία εφόσον είναι πρόθυµοι να µαθαίνουν διαρκώς 
και διατηρούν, βέβαια, θετική στάση απέναντι στη νέα τεχνολογία (Sang, et. al., 
2010). 

Σηµειώσεις 

1 
Στη µακραίωνη ιστορία του σχολείου, εντοπίζονται µεταρρυθµιστικές 

προσπάθειες µετάβασης από την παραδοσιακή διδακτική οπτική σε νεωτερικά 
εκπαιδευτικά συστήµατα, που διαπνέονται, στο µεγαλύτερο µέρος τους, από τη 
λεγόµενη δασκαλοκεντρική προσέγγιση. Οι αρχές του Νεωτερικού Σχολείου 
τοποθετούν τον εκπαιδευτικό στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και το 
µαθητή να δέχεται άκριτα τη γνώση της αυθεντίας. Από τη δεκαετία του 1980, το 
Κίνηµα της Μετανεωτερικής Παιδαγωγικής µετατοπίζει το κέντρο βάρους στην 
εσωτερική µεταρρύθµιση του σχολείου και στη δηµιουργία ενός σύγχρονου 
προφίλ εκπαιδευτικού που ενεργεί, όσο το δυνατόν, πιο αυτόνοµα και ευέλικτα σε 
σχέση µε το παρελθόν, λαµβάνοντας υπόψη νέα αντικείµενα µάθησης και 
σύγχρονα µέσα διδασκαλίας, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και 
των µαθητών του (Κοσσυβάκη, 2003: 21-24, 72-76, 106-108). 
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Abstract 

This paper presents the perspectives of candidate philologists at Aristotle University 
of Thessaloniki, concerning the necessity for student teachers’ university training in ICTs, 
their willingness to acquire lifelong knowledge and the readiness for teaching with new 
technologies. The findings of this research confirm the assumption that the willingness to 
enrich student teachers’ background knowledge is not necessarily related to the readiness 
for ICT usage in the educational process. 
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1. Εισαγωγή 

Τα εργαλεία Web 2.0, µε την καινοτόµο αξιοποίησή τους, παρέχουν στους 
εκπαιδευτικούς πολλές δυνατότητες  εµπλοκής των µαθητών τους  σε επιθυµητές 
πρακτικές, όπως η συνεργατική δηµιουργία περιεχοµένου. Ένα από τα 
σηµαντικότερα εργαλεία Web 2.0 είναι το Youtube, που παρέχει ευκαιρίες τόσο 
για παρακολούθηση βίντεο, όσο και τη δηµιουργία και διαµοιρασµό νέων και το 
«ανέβασµά» τους. 

Καθώς το διαδίκτυο µεταβάλλεται από  εργαλείο διάχυσης σε εργαλείο που 
προάγει την κοινωνική δικτύωση, είναι σηµαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο 
πώς εργαλεία όπως το Youtube µπορούν να χρησιµοποιούνται για να 
δηµιουργήσουν µια κοινότητα µάθησης (Educase Learning Initiative, 2006). ∆ίνει 
στους µαθητές τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν την παθητική µάθηση µε την 
ενεργό συµµετοχή, όπου καθένας έχει δικαίωµα έκφρασης, µπορεί να συνεισφέρει 
και η αξία του έγκειται λιγότερο στο ίδιο το περιεχόµενο και περισσότερο στα 
δίκτυα µαθητών που δηµιουργούνται γύρο από το περιεχόµενο και υποστηρίζουν ο 
ένας τον άλλο στους µαθησιακούς στόχους. 

Το Youtube έχει ιδιαίτερη σηµασία ως εργαλείο web 2.0 γιατί δίνει 
δυνατότητες για έκφραση µέσω βίντεο καθιστώντας ταυτόχρονα το περιεχόµενο 
διαθέσιµο για κάθε ενδιαφερόµενο. Επιπλέον, ενθαρρύνει  τους χρήστες να 
µοιραστούν απόψεις όντας µέρος µιας κοινότητας ενώ προσφέρει ευκαιρίες 
αλληλεπίδρασης (Educase Learning Initiative, 2006), καθιστώντας αναγκαία τη 
µελέτη σχετικά µε το πώς µπορεί να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
προκειµένου να επιτευχθούν θετικά µαθησιακά αποτελέσµατα, µέσω στρατηγικών 
και πρακτικών που χρησιµοποιούν το Youtube.  

Στα πλαίσια αυτής της αναγκαιότητας, η παρούσα εργασία επιχειρεί να 
προσδιορίσει το Youtube ως εργαλείο, να εξετάσει την εξελικτική του πορεία (που 
το έχει καταστήσει ως ένα από τα δηµοφιλέστερα εργαλεία Web 2.0), αλλά και να 
αναδείξει τις προοπτικές αξιοποίησής του κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 
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2. Προσδιορίζοντας τι είναι το Youtube  

Το Youtube είναι µια τεχνολογική εφαρµογή Web 2.0 που οι εκπαιδευτικοί 
µπορούν να χρησιµοποιούν στη διδασκαλία µε πολλαπλούς τρόπους. Πρόκειται 
για ένα καινοτόµο τεχνολογικό εργαλείο που καλούνται να αξιοποιήσουν καθώς 
διαµορφώνουν τους πολίτες του 21ου αιώνα. Το Youtube ενεργοποιεί και 
ενδεχοµένως επεκτείνει τις δράσεις και των εκπαιδευτικών και των µαθητών 
προκειµένου να συµµετέχουν στις νέες πρακτικές οικοδόµησης γνώσης (Burgess & 
Green, 2009). 

Σύµφωνα µε την ίδια την ιστοσελίδα του «το Youtube είναι ένας χώρος όπου 
οι άνθρωποι ασχολούνται καινοτόµα µε το διαµοιρασµό, σχολιασµό και προβολή 
βίντεο». Άρχισε ως µια υπηρεσία µοιράσµατος προσωπικών βίντεο και έχει 
εξελιχθεί σε έναν προορισµό ψυχαγωγίας µε τους ανθρώπους να παρακολουθούν 
περισσότερα από 70 εκατοµµύρια βίντεο την ηµέρα. Σύµφωνα µε την ίδια την 
ιστοσελίδα «το Youtube οικοδοµεί µια κοινότητα  που παρακινείται να 
παρακολουθεί και να µοιράζει βίντεο µέσα από µια διαδικτυακή εµπειρία».  

Περιγράφοντας µια τυπική ιστοσελίδα του Youtube, διαπιστώνεται ότι 
υπάρχει µεγάλη ποικιλία περιεχοµένου βίντεο (Duffy, 2008). Οι µη εγγεγραµµένοι 
χρήστες µπορούν να παρακολουθούν τα περισσότερα βίντεο ενώ οι εγγεγραµµένοι 
έχουν τη δυνατότητα να «ανεβάζουν» απεριόριστο αριθµό βίντεο. Υπάρχει επίσης 
δυνατότητα, µέσω σήµανσης να υποδεικνύεται κάποιο βίντεο µε ακατάλληλο 
περιεχόµενο. ∆ίνεται πάντα ο κύριος τίτλος του βίντεο, ενώ υπάρχουν λέξεις 
κλειδιά που έχουν δοθεί από το άτοµο που ανέβασε το βίντεο δίνοντας έτσι την 
ευκαιρία για καλύτερη αναζήτηση  από τους χρήστες. Τέλος µπορούν να 
διατυπωθούν σχόλια, δίνεται δυνατότητα αξιολόγησης του βίντεο από τους 
χρήστες (rating), ενώ υπάρχει ο αριθµός των προβολών (views) του. 

Το Youtube είναι ελεύθερο παρόλο που όσοι θέλουν να αναρτήσουν βίντεο ή 
σχόλια πρέπει να εγγραφούν, δηµιουργώντας ένα προφίλ. Τα βίντεο µπορεί να 
είναι δηµόσια ή περιορισµένα για µέλη που βρίσκονται σε συγκεκριµένες λίστες 
επικοινωνίας. Αρκετά εργαλεία επιτρέπουν στους χρήστες να διαλέγουν από τα 
βίντεο εκείνα που τους ενδιαφέρουν. Στο εν λόγω εργαλείο, το µοίρασµα βίντεο 
αποτελεί µια  εύκολη υπόθεση, αξιοποιώντας το Flash Media Format. Έτσι η 
ύπαρξη του Flash player είναι το µοναδικό προαπαιτούµενο προκειµένου να 
λειτουργεί σταθερά σε διάφορες πλατφόρµες. 

Το Youtube παρουσιάζει πολλά µοναδικά χαρακτηριστικά, κυρίως σχετικά µε 
τη διάρκεια της διανοµής, τη µορφή πρόσβασης και τη γενική κατεύθυνση 
ανάπτυξης. Αυτά τα χαρακτηριστικά εισάγουν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για 
τη βελτιστοποίηση της επίδοσης των υπηρεσιών που παρέχουν τα βίντεο στο 
YouTube (Cheng, Dale & Liu, 2007). 

Το Youtube θεωρείται ως κοινωνικό δίκτυο παρά ως µια εικονική βιντεοθήκη 
– στην οποία κάποιος µπορεί να βρει απλά το βίντεο που αναζητά, αφού οι 
χρήστες µοιράζονται βίντεο και σχολιάζουν την εργασία άλλων, παρέχοντας 
ανατροφοδότηση και προάγοντας την αλληλεπίδραση µέσα από την ανάρτηση 
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αυτών των σχολίων (Mayora, 2009). Σε αυτό το πλαίσιο, η Educase Learning 
Initiative  (2006) αναφέρεται στο Youtube ως µια κοινωνική εφαρµογή που 
«επιτρέπει στους χρήστες να αναρτούν και να βάζουν ετικέτα σε βίντεο, να 
παρακολουθούν αυτά που έχουν αναρτηθεί από άλλους, να αναρτούν σχόλια σε 
διαγραµµισµένη µορφή συζήτησης, να αναζητούν περιεχόµενο µε λέξεις κλειδιά ή 
κατηγορίες και να δηµιουργούν και να συµµετέχουν σε τοπικές οµάδες». 

3. Η ιστορική εξέλιξη του Youtube  

Το Youtube ξεκίνησε από τους Chad Hurley, Steve Chen και Jawed Karim οι 
οποίοι το θεµελίωσαν µε την ονοµασία http://www.youtube.com. ∆ηµιουργήθηκε 
ως διαδικτυακός τόπος συνάντησης για ανθρώπους που θέλουν να δηµιουργούν 
και να µοιράζονται σύντοµα βίντεο online. Οι δηµιουργοί του προσέφεραν στο 
κοινό µια προεπισκόπηση του ιστότοπου το Μάιο του 2005, έξι µήνες πριν το 
Youtube κάνει  την επίσηµη πρεµιέρα του (Terantino, 2011). Όπως και πολλά 
άλλα τεχνολογικά εργαλεία, ξεκίνησε ως µια επιχείρηση από ένα αυτοσχέδιο 
γραφείο. Ενεργοποιήθηκε επίσηµα στις 15 Φεβρουαρίου 2005 και περίπου 20 
εκατοµµύρια άνθρωποι το επισκέπτονται κάθε µήνα. Παράλληλα 100 εκατοµµύρια 
βίντεο παρακολουθούνται σε καθηµερινή βάση και περίπου 65.000 βίντεο 
ανεβαίνουν κάθε µέρα (Godwin-Jones, 2007). 

Tον Οκτώβριο του 2006, η Google Inc. ανήγγειλε ότι απόκτησε το Youtube 
για $1.65 δισεκατοµµύρια και η συµφωνία οριστικοποιήθηκε στις 13 Νοεµβρίου 
2006. Τον Ιούνιο του 2007 το Youtube λάνσαρε τοπικές εκδοχές σε εννέα χώρες 
συµπεριλαµβανοµένου και του Ηνωµένου Βασιλείου, ενώ οι Καναδικές εκδοχές σε 
αγγλικά και γαλλικά λανσαρίστηκαν το Νοέµβριο του 2007. Τον Ιανουάριο του 
2008 το Youtube έκανε επίσηµο ντεµπούτο σε κινητά τηλέφωνα δίνοντας στους 
χρήστες κινητών τηλεφώνων πρόσβαση σε βίντεο.  

Το Νοέµβριο του 2008, το Youtube κατέληξε σε συµφωνία µε την MGM, 
Lions Gate Entertainment, και CBS, που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναρτούν 
ταινίες µεγάλου µήκους και τηλεοπτικά επεισόδια στην ιστοσελίδα. Το Νοέµβριο 
του 2009 το Youtube ανακοινώνει την υποστήριξη παρακολούθησης 1080p 
υψηλής ευκρίνειας σε πλήρη ανάλυση (Jarboe, 2009). Στις 31 Μαρτίου 2010, η 
ιστοσελίδα Youtube ξεκίνησε ένα νέο σχέδιο, µε στόχο την απλούστευση της 
διασύνδεσης και την αύξηση του χρόνου, που ξοδεύουν οι χρήστες στην 
ιστοσελίδα. 

Το ∆εκέµβριο του 2011, το Youtube ξεκίνησε µια νέα έκδοση της διεπαφής 
της ιστοσελίδας, µε τα κανάλια βίντεο που εµφανίζονται σε µια κεντρική στήλη 
στην αρχική σελίδα, παρόµοια µε τις παρουσίαση ειδήσεων από δικτυακούς 
τόπους κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το Μάιο του 2013, το Youtube ξεκίνησε ένα 
πιλοτικό πρόγραµµα όπου άρχισε να προσφέρει µερικές υπηρεσίες παροχής 
περιεχοµένου, τη δυνατότητα να φορτίσετε 0,99 δολάρια το µήνα ή περισσότερο 
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για ορισµένα κανάλια, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των βίντεο θα παραµένει 
ελεύθερη σε προβολή. 

4. Εκπαιδευτική αξιοποίηση του Youtube  

Αξιολογώντας το Youtube από εκπαιδευτικής άποψης είναι προφανές ότι η 
αξιοποίησή του µπορεί να έχει επωφελή αποτελέσµατα για τη διδασκαλία και τη 
µάθηση. Το γεγονός ότι εµπλέκει τους χρήστες (µαθητές) σε περιεχόµενο βίντεο 
ως σχολιαστές ή δηµιουργούς συµβάλει στην αύξηση του οπτικού αλφαβητισµού 
των µαθητών, που αποτελεί σηµαντική δεξιότητα στη σύγχρονη εποχή της 
ηλεκτρονικής κουλτούρας. Ακόµα και αν το περιεχόµενο των βίντεο στο Youtube 
παρουσιάζει έλλειψη εκπαιδευτικού στόχου, η ίδια η εφαρµογή ενθαρρύνει τον 
πειραµατισµό µε νέα µέσα (Educase Learning Initiative, 2006). Επίσης η δράση 
δηµιουργίας περιεχοµένου - στα πλαίσια του Youtube – θεωρείται µια πολύτιµη 
µαθησιακή άσκηση που βοηθά στη βαθύτερη κατανόηση του γνωστικού 
αντικειµένου και των εργαλείων που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία 
περιεχοµένου. Στο βαθµό που το Youtube διευκολύνει τέτοια δηµιουργία είναι 
πιθανό να φέρει τους µαθητές σε επαφή µε νέες γνώσεις και δεξιότητες.   

Το Youtube είναι ιδιαίτερα επωφελές  στη µάθηση που βασίζεται σε ψηφιακό 
περιεχόµενο. Έτσι ενώ τα βίντεο είναι πολύτιµα για πολλούς τύπους διδακτικών 
γεγονότων, ο ρόλος τους στα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα µέσα στο πεδίο της 
µάθησης είναι επιβεβληµένος (Snelson & Elison-Bowers, 2009). Τα βίντεο από το 
Youtube µπορεί να χρησιµοποιούνται άµεσα ως µέρος της διδασκαλίας. Μπορούν  
να εισάγουν νέες ιδέες, να διαχέουν πληροφορίες κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας ή να κλείνουν µαθήµατα ανακεφαλαιώνοντας σηµαντικά σηµεία. Τα 
περισσότερα µαθήµατα που εντάσσουν βίντεο άµεσα στο µάθηµα, χρησιµοποιούν 
τα βίντεο ως µηχανισµό προσέλκυσης της προσοχής ή ως µέρος άµεσης 
διδασκαλίας (Jones & Cuthrell, 2011).  

Οι εκπαιδευτικοί µπορούν ακόµη, να βρουν ιδέες για τα σχέδια µαθήµατος 
στο Youtube, που περιέχει βίντεο που παρουσιάζουν µαθήµατα από 
εκπαιδευτικούς τα οποία έχουν αποδειχθεί αποτελεσµατικά στην τάξη τους. Από 
τη στιγµή που έχει τις ρίζες του, στην κοινωνική δικτύωση και διαµοιρασµό, είναι 
εύλογο οι εκπαιδευτικοί να αναρτούν καινοτόµες ιδέες που µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν άλλοι εκπαιδευτικοί, δρώντας ενισχυτικά στον τρόπο που οι 
δεύτεροι κάνουν το σχεδιασµό τους, επιτρέποντάς τους παράλληλα να ανανεώσουν 
τις ιδέες τους σχετικά µε τη διδασκαλία µαθηµάτων. Στα πλαίσια της αξιοποίησης 
του Youtube ως πηγή οι Clark και Mayer (2002) προτείνουν για τη βελτίωση της 
µάθησης τα βίντεο να είναι ευθυγραµµισµένα µε το προσδοκώµενο µαθησιακό 
αποτέλεσµα, να µειώνουν το γνωσιακό φορτίο, να αποκλείουν επιφανειακά 
κείµενα ή γραφικά, να είναι κατάλληλα για την επιδίωξη του µαθητή κατά τη 
µάθηση.  
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Το Youtube µπορεί να προσφέρει άµεση πρόσβαση σε βίντεο που µπορούν να 
αξιοποιηθούν στη σχολική τάξη. Έτσι στις τάξεις που είναι εξοπλισµένες µε 
σύνδεση στο διαδίκτυο και προβολέα, οι εκπαιδευτικοί µπορούν  να αξιοποιήσουν 
βίντεο του, που αφορούν τα διάφορα γνωστικά αντικείµενα (Agazio & Buckley, 
2009). Με τη χρήση του Youtube οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να 
ξεφύγουν από τις παραδοσιακές διδακτικές µεθόδους, µε την παροχή οπτικού 
ερεθίσµατος που έλκει το ενδιαφέρον και την προσοχή των µαθητών στη σχολική 
τάξη (Clifton & Mann, 2011).  

Το Youtube µπορεί να δώσει στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να 
παρουσιάσουν το περιεχόµενο αλληλεπιδραστικά. Έτσι οι µαθητές που 
εµπλέκονται ενεργά µε το περιεχόµενο µπορούν να καταλάβουν καλύτερα και να 
συγκρατήσουν τις πληροφορίες, γεγονός που τους επιτρέπει να ασχοληθούν µε το 
περιεχόµενο και λεκτικά και οπτικά, ενισχύοντας παράλληλα και την κριτική τους 
σκέψη (Clifton & Mann, 2011). 

Τα βίντεο από το Youtube είναι συµβατά µε το σύστηµα προσωπικής 
ανταπόκρισης. Αυτού του τύπου η τεχνολογία επιτρέπει στο µαθητή να συµµετέχει 
σε αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες στη σχολική τάξη µέσα από χρήση 
εύχρηστων συσκευών που συνδέονται ασύρµατα µε τον υπολογιστή της τάξης. Οι 
απαντήσεις στις ερωτήσεις µπορούν να συλλέγονται και τα αποτελέσµατα να 
παρουσιάζονται µε προβολή, γεγονός που επιτρέπει στους µαθητές να έχουν άµεση 
ανατροφοδότηση και ενθαρρύνει τη συζήτηση και για τις σωστές και για τις 
λανθασµένες απαντήσεις (Hunter Revell & McCurry, 2010). 

5. Συµπεράσµατα  

Ενώ το βίντεο και το Φιλµ έχουν  χρησιµοποιηθεί ως µέρος της εκπαίδευσης 
για περίπου έναν αιώνα, δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν µια τέτοια τεράστια ποσότητα 
µικρών σε διάρκεια βίντεο, όπως παρατηρείται στο διαδίκτυο. Η ευκαιρία που 
δηµιουργείται από τα βίντεο κοινωνικής δικτύωσης που παρέχει το Youtube, για 
παράδειγµα, παρουσιάζει µια ριζοσπαστική, νέα προσέγγιση για την παροχή 
κινήτρων µάθησης  και ενθαρρύνει τους µαθητές να συµµετάσχουν στη 
διδασκαλία. Εκατοµµύρια σύντοµα βίντεο έχουν γίνει διαθέσιµα στο διαδίκτυο τα 
τελευταία χρόνια και αυτό οφείλεται εν µέρει στην εµφάνιση δωρεάν «διανοµής» 
τους, σε ιστοσελίδες του διαδικτύου. Η άνοδος αυτή της  βίντεο-ανταλλαγής, έχει 
ανοίξει νέους δρόµους στην  εκπαίδευση. Από τους σιωπηλούς ρόλους ταινιών και 
προβολής, στο Youtube και στα web 2.0  εργαλεία. Η ταχεία ανάπτυξη των 
ιστοσελίδων, όπως το Youtube, καθώς και η πρόσφατη εµφάνιση των 
ακαδηµαϊκών βίντεο-ανταλλαγών µέσω υπηρεσιών, όπως το TeacherTube είναι 
δείκτες ότι τα web 2.0 εργαλεία γίνονται βιώσιµα εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία 
αξίζουν σοβαρής ακαδηµαϊκής έρευνας. 

Πολλά έχουν γραφτεί για την χρήση των ταινιών και βίντεο στην 
επιστηµονική βιβλιογραφία και πολλές µελέτες έχουν διεξαχθεί για τα 
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συγκεκριµένα µέσα. Ωστόσο, ο ρόλος των µικρών βίντεο, που βρίσκονται  άφθονα  
πια στο Web, παραµένει ασαφής. Τα συµµετοχικά βίντεο είναι νέο φαινόµενο και 
έχει µόλις αρχίσει να ελκύει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Υπάρχουν πολλά 
ερωτήµατα σχετικά µε το σχεδιασµό, την επιλογή, την αλληλουχία, τη διδακτική 
πρακτική, και την αξία της διαδραστικότητας σε εργαλεία όπως τα  βίντεο  των 
web 2.0. Χρειάζεται επίσης έρευνα για να κατανοήσουµε καλύτερα πως  ένα µικρό 
βίντεο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη όλων των τύπων των 
µαθησιακών στόχων συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων του συναισθηµατικού 
τοµέα. Ωστόσο, η µελέτη αυτή τεκµηριώνει µια σειρά εκπαιδευτικών εµπειριών  
που συνδέονται µε την ενσωµάτωση του Youtube στη διαδικασία της µάθησης. Οι 
αποδείξεις από αυτό βέβαια απαιτούν περαιτέρω έρευνα σε οµάδες εκπαιδευτικών  
που θα δείχνουν αν τα Web 2.0 υποστηρίζουν την ενεργή µάθηση.  

Ο σχεδιασµός του άρθρου έγινε για να διερευνήσει αυτό το ταχέως 
εξελισσόµενο φαινόµενο που λέγεται Youtube τόσο στην ιστορική του εξέλιξη, 
όσο και στη χρήση του ως εργαλείο. «Οι εκπαιδευτικοί µόλις αρχίζουν να 
συνειδητοποιούν την εκπαιδευτική αξία του Youtube» (Bloom, 2009), ενός  
καινοτόµου εργαλείου της τεχνολογίας  που µπορούν να χρησιµοποιήσουν στη 
διδασκαλία στις τάξεις του 21ου αιώνα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν δυσκολίες, 
σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα ,την  αξιοπιστία των βίντεο και την 
αξιολόγηση της  ποιότητας τους. 

Η πλειοψηφία των µαθητών, « ψηφιακών ιθαγενών» όπως θα µπορούσαµε να 
τους χαρακτηρίσουµε, για τους οποίους  οι ψηφιακές τεχνολογίες και η  κοινωνική 
δικτύωσης έχουν γίνει κοινός τόπος και απαραίτητο στην καθηµερινή τους ζωή, 
χρησιµοποιεί το "Youtube" "ως µέσο διασκέδασης, βλέποντας βίντεο ή και 
φτιάχνοντας δικά τους (ιδιαίτερα σε µεγαλύτερες τάξεις). Τα µέσα επικοινωνίας 
έχουν αλλάξει ριζικά τα τελευταία έτη και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας 
εκ/σης εξακολουθούν να µη γνωρίζουν τους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας 
των µαθητών τους. Πώς λοιπόν θα επικοινωνήσουν µαζί τους; Ίσως η απάντηση 
είναι να µάθουν πώς να χρησιµοποιούν Web 2.0 εφαρµογές, όπως το Youtube, και 
να συνδέονται µαζί τους  ενισχύοντας τον  τοµέα της εκπαίδευσης και της δια βίου 
µάθησης. Τα Online βίντεο στα οποία παρέχει πρόσβαση το Youtube µπορεί να 
προσφέρουν εναλλακτικές ιδέες µέσα και έξω από την τάξη που είναι κατάλληλες 
για  να βοηθήσουν αυτούς τους µαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής 
σκέψης και νέες πρακτικές οικοδόµηση της γνώσης. Το Youtube διαφέρει από τα 
παραδοσιακά περιβάλλοντα µάθησης, όπως η τάξη ή το βιβλίο, και µέσω του 
κοινωνικού πλαισίου του, προκαλεί διαφορετικές αλληλεπιδράσεις στους 
θεατές/µαθητές. 

Η εργασία έχει ως στόχο να προωθήσει τον προβληµατισµό  µεταξύ των 
µελετητών της εκπαίδευσης και των Τ.Π.Ε µε στόχο την κατανόηση του πώς αυτά 
τα online περιβάλλοντα λειτουργούν σαν µια φυσική προέκταση του 
γραµµατισµού των µαθητών και µπορούν να µεσολαβούν στις αλληλεπιδράσεις µε 
ανεπίσηµες πηγές ακαδηµαϊκού περιεχοµένου. Η ενσωµάτωση της χρήσης των 
βίντεο του Youtube είναι ένα πολύτιµο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς και τους 
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µαθητές. Στην εργασία αυτή παρουσιάσαµε µια λεπτοµερή διερεύνηση των 
Χαρακτηριστικών  του Youtube, της πιο  δηµοφιλής ιστοσελίδας  βίντεο κοινής 
χρήσης µέχρι σήµερα στο διαδίκτυο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη 
διδασκαλία και τη µάθηση και µπορεί να αυξήσει την εµπλοκή των µαθητών της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, σε µια διδασκαλία. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε 
βαθύτερη µάθηση πολλαπλών διαστάσεων, δίνοντας  το έναυσµα για συζήτηση και 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Ο προφανής κίνδυνος είναι η διασφάλιση της 
αξιολόγησης και κριτικής σε αυτά τα βίντεο ,τόσο από τους µαθητές όσο και από 
τους διδάσκοντες. Συνεπώς, αν εµείς, ως εκπαιδευτικοί επιθυµούµε να εµπλέξουµε 
τους µαθητές µας σε βαθιά και αυθεντική µάθηση ,η χρήση του Youtube αποτελεί 
µια σηµαντική ευκαιρία, καθώς προσφέρει χρήσιµες εννοιολογικές συνδέσεις 
µεταξύ θεωρίας και πράξης. Άλλωστε, «οι µαθητές  µας έχουν αλλάξει ριζικά. 
Σήµερα οι µαθητές δεν είναι πλέον οι άνθρωποι που µόνο του, το εκπαιδευτικό µας 
σύστηµα διδάσκει» Prensky ( 2001, σ. 1). Αξίζουν καινοτόµες στρατηγικές 
διδασκαλίας, ώστε να δηµιουργήσουν µια ισχυρή και µακράς διαρκείας µάθηση. 
Συνεπώς η ενθάρρυνση των δασκάλων να χρησιµοποιούν το Youtube στη 
διδασκαλία τους, καλύπτει ένα µέρος των  σύγχρονων αναγκών των µαθητών τους.  
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Περίληψη 

Το Youtube, ως ένα από τα πιο γνωστά sites  συµµετοχικών µέσων στο σύγχρονο 
online  περιβάλλον παρέχει ενηµερωτικά και ψυχαγωγικά βίντεο στους θεατές σε όλο τον 
κόσµο και µπορεί να αξιοποιηθεί µε ποικίλους τρόπους και στην εκπαίδευση. Σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει  το  Youtube ως εργαλείο και τις δυνατότητες 
αξιοποίησής του στην εκπαίδευση. Στον τοµέα αυτό, το Youtube µπορεί να αξιοποιηθεί ως 
πηγή άντλησης χρήσιµου υλικού µε µορφή βίντεο αλλά και ως µέσο έκφρασης µε τη 
δηµιουργία βίντεο και ανάρτηση τους. Με τις δυνατότητες που παρέχει, µπορεί να 
αποτελέσει πρόκληση για περαιτέρω διερεύνηση σε θεωρητικό και σε ερευνητικό επίπεδο. 
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1.Εισαγωγή 

Είναι σαφές ότι οι νέες τεχνολογίες(τεχνολογίες της πληροφορικής και της 
επικοινωνίας)στην καθηµερινή διδακτική πράξη δεν αποτελούν µόνο ευέλικτα και 
ευπροσάρµοστα µέσα που µπορούν να ανταποκριθούν στις συνεχώς 
µεταβαλλόµενες εκπαιδευτικές ανάγκες, στις απαιτήσεις της αποκαλούµενης 
«κοινωνίας της γνώσης». (Σταµάτης, 2005:115). Πρωτίστως αποτελούν 
επακόλουθο των ιδεολογικοπολιτικών και των οικονοµικών σχεδίων, των 
επιλογών των επικρατούντων κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων. Αναπόσπαστα 
οι επιδιώξεις αυτές συνδέονται µε τις αντιλήψεις για τη µάθηση, τα παιδαγωγικά 
και διδακτικά µοντέλα, τις εκπαιδευτικές µεθόδους οι οποίες καθορίζουν το 
«αξιακό» περιεχόµενο της τεχνοκρατικής διάστασης της εκπαίδευσης και 
υπαγορεύουν µια νέα οπτική στην οργάνωση του µετανεωτερικού σχολείου, 
ανατρεπτική της παραδοσιακής δοµικής σύνθεσής του. (Renata Rapp Wagner, 
1997:21-25) 

Η εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών επηρεάζει την παραδοσιακή 
δόµηση της σχολικής τάξης, δηµιουργεί πεδίο αλληλόδρασης και αµοιβαίας 
συµµετοχής στη µαθησιακή διαδικασία., µετασχηµατίζει τις σχέσεις µεταξύ των 
υποκειµένων της παιδαγωγικής σχέσης, αυξάνει τις συνθήκες επικοινωνιακής 
διαπαιδαγώγησης, δηµιουργεί ποσοτικές και ποιοτικές µεταβολές στο περιεχόµενό 
της. Ταυτοχρόνως, στο πεδίο της εκπαίδευσης, αυτές οι νέες πηγές µάθησης 
διαµορφώνουν νέους όρους, νέες συνθήκες πρόσβασης στην παρεχόµενη σχολική 
γνώση, στον καθορισµό των επιδόσεων, στην εν γένει κουλτούρα του σχολείου, τη 
βασιµένη στην κουλτούρα της πραγµατικής εικονικότητας (virtuality). (Castells, 
2000:367,381). Παράλληλα, όµως, επιφέρουν νέες µορφές ρύθµισης και «ελέγχου» 
του µαθησιακού, του κοινωνικού περιεχοµένου της.  

Ως εκ τούτου, σε µια κοινωνία , όπου τα συµφέροντα της αξιοποίησης του 
κεφαλαίου καθορίζουν την κατεύθυνση των τεχνικών και των στρατηγικών 
διαπαιδαγώγησης, απαιτείται η κατανόηση της ιδιόµορφης κατάστασης που 
δηµιουργεί η αλληλοδιαπλοκή επιστήµης, τεχνικής και εκπαίδευσης, σε ένα 
διαρκώς επεκτεινόµενο εκπαιδευτικό σύστηµα, το οποίο, εν τέλει, πρόδηλα 
περιορίζει την αυτονοµία των υποκειµένων, ενώ διατείνεται πως τα εφοδιάζει µε 
τις απαιτούµενες ικανότητες που εγγυώνται την κοινωνική και πολιτική 
απελευθέρωσή τους. 
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2.Τεχνική και Εκπαίδευση 

Ως τεχνική εννοείται το σύνολο των τεχνικών µέσων, εργαλείων, µηχανών 
που διαθέτουµε στην εκπαίδευση προκειµένου να υλοποιηθούν στόχοι οι οποίοι 
σχετίζονται µε την διαπαιδαγώγηση. Ειδικότερα, σ’ αυτή συµπεριλαµβάνεται «η 
χρήση, η αξιοποίηση όχι µόνο του υπολογιστή αλλά και κάθε άλλου 
αλληλεπιδραστικού τεχνολογικού µέσου, ικανού να προσφέρει αλληλεπιδραστικό 
περιβάλλον µάθησης το οποίο θα σηµατοδοτεί σηµαντικές αλλαγές στη µάθηση σε 
σχέση µε παλαιότερα περιβάλλοντα…».(Παγγέ, 2000, Αλεξανδράτος, 2009:545). 
Αναµφισβήτητα η τεχνική τίθεται σε άµεση και αµοιβαία διασύνδεση µε την 
εκπαίδευση: διαµορφώνει την οργάνωση της τρέχουσας εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, επηρεάζει τη στοχοθεσία, τα περιεχόµενα, την οργάνωση, τις 
µεθόδους, τα αποτελέσµατά της. (Degele, 2002:39). Συνάµα η χρήση των «νέων 
τεχνολογιών» επιδέχεται τροποποιήσεις ανάλογα µε τον τρόπο που 
ενσωµατώνονται εντός του πεδίου της εκπαίδευσης και την αξιολόγηση που 
υφίστανται.  

Ποιες είναι οι επιστηµολογικές τοποθετήσεις που έχουν διατυπωθεί για τη 
συνάφεια τεχνικής και εκπαίδευσης;  

Σύµφωνα µε το «τεχνοκρατικό παράδειγµα» (technokratische Paradigma) 
επειδή η επίδραση που ασκεί η τεχνική στην εκπαίδευση ή οι µεταβολές που 
επιφέρει δε µπορούν να θεµατοποιηθούν, παραµένει ουδέτερη η τεχνική 
ορθολογικότητα της οποίας η «φύση» είναι ντετερµινιστικά καθορισµένη έναντι 
της εκπαίδευσης. Το «µετασχηµατιστικό παράδειγµα» (reformistische Paradigma) 
αξιολογεί θετικά την επιρροή της τεχνικής, αρνείται να κατανοήσει την τεχνική 
δραστηριότητα ως ουδέτερη, αλλά την εκλαµβάνει ως δυναµικό «όρο» που 
διεισδύει στο περιεχόµενο των παιδαγωγικών θεσµών και προδιαγράφει ειδικούς 
τρόπους µετασχηµατισµού τους. Κατά το «ολιστικό παράδειγµα» (holistische 
Paradigma) η τεχνική παρουσιάζεται ως αποτέλεσµα δεδοµένων «ανθρώπινων» 
δυνατοτήτων, ως απόρροια πολιτικών επιλογών και µε την έννοια αυτή 
επικαθορίζει τις κυρίαρχες παιδαγωγικές αξίες, τους προσανατολισµούς της 
εκπαίδευσης, και συνδιαµορφώνει το κανονιστικό πλαίσιο, που προϋποθέτει ή 
αξιώνει το κοινωνικό σύστηµα. Συνάµα επιτρέπει την εγκαθίδρυση καινούριων, 
πιο αποτελεσµατικών και πιο ευχάριστων µορφών κοινωνικής συνοχής και θα 
πρόσθετα κοινωνικού ελέγχου. (Klebl, 2007:9).   

Αξιολογώντας τις προηγούµενες προσεγγίσεις, είναι φανερό ότι αφενός δε 
µπορούµε να αρκεστούµε σε έναν απεριόριστο παιδαγωγικό οπτιµισµό ανάλογο µε 
αυτόν που εκφράστηκε τον Ιανουάριο του 2005 στις ΗΠΑ κατά το ερευνητικό 
Projekt «One Laptop per Child» (Klebl, 2007:3) ή στην περίοδο 2009-2010 στη 
χώρα µας µε τη διανοµή ενός Laptop σε κάθε µαθητή Γυµνασίου. ∆ιότι θεωρούµε 
ότι η εισαγωγή και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση δεν 
επιτάσσει απλώς σε ένα µικρο-διδακτικό επίπεδο µια νέα οπτική στο διδακτικό-
παιδαγωγικό πεδίο αλλά σε ένα µακρο-διδακτικό επίπεδο, είναι δυνατό, ή επιφέρει 
τη µεταβολή και το µετασχηµατισµό του. Αφετέρου δεν είναι δεοντολογικά ορθό 
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να αναλάβουµε µονοµερή, αποστεωµένη απαισιόδοξη στάση, αλλά οφείλουµε να 
αποτιµήσουµε, σε µια κριτική, ανθρωπιστική ερµηνεία και αποδοχή τις 
δυνατοτητες που διανοίγονται στο πλέγµα των καθηµερινών εκπαιδευτικών 
διαδικασιών. (Περπερίδης, 2009:278-285). Σαφώς δε µπορούµε να αρνηθούµε τη 
σηµασία της επιστηµονικοτεχνικής γνώσης και το γεγονός ότι αποτελεί εν γένει 
αναγκαίο όρο για την διαµόρφωση οποιουδήποτε σύγχρονου εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 

Αυτό δε σηµαίνει πως αυτή η αναγκαιότητα πρέπει να χαρακτηριστεί ως 
«αντικειµενική, ουδέτερη στη συγκρότησή της, που διαθέτει κριτήρια άσχετα από 
το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύσσεται. ∆ε µπορούµε 
πλέον να αναφερόµαστε, κατά τρόπο απλοϊκό, στην «ουδετερότητα» της 
τεχνολογίας, να διαχωρίζουµε την τεχνολογία από τη χρήση για την οποία είναι 
προορισµένη. (Marcuse, 1971: 28-29). Εάν συµβαίνει κάτι τέτοιο, να υποτάσσεται 
η ιδέα της δηµοκρατικής οργάνωσης της εκπαίδευσης στην υποτιθέµενη αυτόνοµη 
λογική της τεχνολογικής εξέλιξης, τότε χάνει το νόηµά της και τίθεται στην 
απόλυτη κυριαρχία της τεχνικοποιηµένης διαπαιδαγώγησης. Στην περίπτωση αυτή 
θα ήταν απολύτως αποδεκτή ή άποψη του Adorno ότι «τα µορφωτικά αγαθά 
θρυµµατίστηκαν όχι µόνο για τους όχι πια µορφωµένους, αλλα καθ’ευατά, ως προς 
την περιεκτικότητα τους σε αλήθεια».(Adorno, 2000:59). Κατά συνέπεια, θεωρούµε 
ότι κάθε απόπειρα ελέγχου ή τιθάσευσης της τεχνολογικής ορθολογικότητας, που 
συνεχώς επεκτείνεται στον τοµέα της εκπαίδευσης και φτάνει στο σηµείο να 
αντικειµενοποιείται, κρίνεται αναποτελεσµατική ή και περιττή.  

Η τεχνική είναι πολιτική, καθορίζεται από πολιτικές επιλογές, είναι 
συνάρτηση ιστορικών αναγκαιοτήτων, συνδεδεµένη µε µια συγκεκριµένη ιστορική 
εποχή, µε το ενδιαφέρον του ελέγχου, µε το σύστηµα διοίκησης, µε τη θέσµιση της 
υστεροκαπιταλιστικής κοινωνίας, όπου οι κυρίαρχες αξίες και οι προσανατολισµοί 
ενσαρκώνονται σε τεχνικές εφαρµογές και αποτελούν όλο και περισσότερο ένα 
αλλόκοτο είδος «πραγµοποιηµένης ιδεολογίας». (Marcuse, 1971: 42)Η τεχνική και 
η χρήση της θα έπρεπε και πρέπει να αποτελεί προϊόν εκπαιδευτικής πολιτικής 
επιλογής ή έστω επιστηµονικής διερεύνησης και απόφασης. Η τεχνική που 
χρησιµοποιεί µια κοινωνία αποτελεί αξεχώριστο µέρος του συνολικού πολιτισµού 
της, είναι εµποτισµένη από, και συγχρόνως, συντηρεί και αναπαράγει τις στάσεις 
και πίστεις της.  

Εποµένως το ζήτηµα είναι σύνθετο: οι νέες τεχνικές και µέθοδοι, αφενός 
εφαρµόζονται για την υλοποίηση προαποφασιµένων παιδαγωγικών σκοπών και 
αφετέρου οι σκοποί, τους οποίους θα εξυπηρετήσουν, πρέπει να οριστούν εκ των 
υστέρων.Ως εκ τούτου δεν αποτελούν µόνο µέσα για τα οποία επινοούµε εκ των 
υστέρων σκοπούς, αλλά υπαγορεύουν και τους ίδιους τους σκοπούς που θα 
επιδιώξουµε;  
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2.1. Τεχνική VS Εκπαίδευση; 

Ωστόσο, στο βαθµό που µεθοδολογικά, προκρίνονται οι νέες τεχνολογίες 
αφενός ως εποπτικό και γνωστικό διερευνητικό εργαλείο στο πλαίσιο της 
διδακτικοµαθησιακής διαδικασίας και αφετέρου ως µέσο για την 
αποτελεσµατικότητα της κοινωνικοποιητικής λειτουργίας του Σχολείου στη 
µεταµοντέρνα κοινωνία, κυριαρχεί a priori η τεχνοκρατική διάσταση στη 
στοχοθεσία της εκπαίδευσης. Αυτή επηρεάζει την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων 
της εκπαίδευσης ανάµεσα στην µόρφωση, την κοινωνική µάθηση, την 
«επαγγελµατικοποίηση» ή την κατάρτιση, µε βάση τα κριτήρια της 
«αποτελεσµατικότητας» και της «παραγωγικότητας». Επιπλέον «ως 
συναπαρτίζουσα το ευρύτερο περιεχόµενο της παιδείας- συντείνει αποτελεσµατικά 
στη δόµηση µιας µονόδροµης και περιορισµένης παιδείας που θέλει να είναι 
λειτουργιστική και ανταποκριτική στο γενικότερο status».(Καραφύλλης, 2002:127). 
Είναι επικίνδυνο, όµως, η αλόγιστη χρήση της τεχνικής να αφαιρεί την 
ανθρωπιστική διάσταση από τη διαδικασία της µάθησης και τον 
κοινωνικοκεντρικό-κριτικό προσανατολισµό της.  

Κατά συνέπεια το ζήτηµα, που παραµένει προς διερεύνηση είναι- 
µεταφέροντας την κλασική διαφωτιστική αντίληψη που συνοψιζόταν στο σύνθηµα 
«Η επιστήµη διαπαιδαγωγεί» (Habermas, 1969:110)- εάν η τεχνολογία 
διαπαιδαγωγεί. Βεβαίως, αν η τεχνική κατανοηθεί ως γνώση, συνδέεται 
αναπόσπαστα µε την ανθρώπινη δράση, µε την εξέλιξη και τη διαµόρφωση του 
ανθρώπου και κατά συνέπεια µε τη διαµορφωτική, διαπαιδαγωγική λειτουργία της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Παρά ταύτα, το πρότυπο της µεταµοντέρνας εκπαίδευσης θέτει το αίτηµα 
µιας θεµελιωµένης στη χρήση της ορθής µεθόδου τεχνικής γνώσης ή µιας σωστά 
υπολογισµένης κατασκευής κανόνων εφαρµογής ή χρήσης της, χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψη η ιστορική κατάσταση, ενώ ο επιστηµονικός-τεχνικός 
προσανατολισµός της εκπαιδευτικής πρακτικής τείνει να προσπερνά η να 
περιθωριοποιεί τη διαµορφωτική βλέψη της. Χωρίς υπερβολή, µια παραίτηση από 
τα πρακτικά ζητήµατα κλυδωνίζει και τη σχέση τεχνικής-εκπαίδευσης. Τεχνική και 
Εκπαίδευση είναι ιστορικοκοινωνικά προσδιορισµένες. Τόσο η χρησιµότητα που 
έχουν οι νέες τεχνολογίες για την αναµόρφωση της υπάρχουσας γνώσης όσο και η 
εφαρµογή τους στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα είναι προσδιορισµοί που θα 
πρέπει να κατανοούνται κάθε φορά σε συνάφεια µε τις πραγµατικές κοινωνικές 
διαδικασίες και τις συγκεκριµένες ιστορικές συνθήκες που καθορίζουν «την 
απόσταξη της αξιόλογης γνώσης», που πρέπει να φθάνει στο Σχολείο και να 
παρέχεται µε αποτελεσµατικό τρόπο.(Αλαχιώτης, 2002:8).  

Τεχνική και Εκπαίδευση πρέπει να υπηρετούν την ανάπτυξη της κριτικής και 
δηµιουργικής σκέψης, να προωθούν ενεργητικούς τρόπους µάθησης, την ανάπτυξη 
και την καλλιέργεια πανανθρώπινων αξιών και ιδανικών, µέσω των δυνατοτήτων 
άµεσης επαφής και ενηµέρωσης, των δυνατοτήτων προσέγγισης των πολιτισµών 
και των αλληλεπιδράσεων των χρηστών µέσω των διαδικτύων (Αλεξανδράτος Γ, 
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2005, 41). Ως εκ τούτου καλούµαστε να αναρωτηθούµε για την πιθανή 
«απορρύθµισή» της εκπαίδευσης αλλά και την αναγκαιότητα ή τη δυνατότητά να 
διατηρήσει την οντολογική ετερότητά της. 

Αν η τεχνική δε µπορεί παρά να υποκαθιστά σταδιακά τις λειτουργίες της 
διαπαιδαγώγησης, τότε ο δρόµος που η δεύτερη µπορεί να ακολουθήσει είναι 
πράγµατι κατά κάποιο τρόπο προσδιορισµένος. Η σύνδεση τεχνικής και 
εκπαίδευσης, όταν δεν είναι αµφίδροµη αλλά µένει µόνο στην σε ό,τι η πρώτη 
προσφέρει για τη λειτουργικότητα της εκπαίδευσης, έχει ένα «συγκεντρωτικό» και 
εργαλειακό χαρακτήρα. Σύµφωνα µε αυτή την εκδοχή τα τεχνικά θέµατα που 
σχετίζονται µε την εκπαίδευση εµφανίζονται ως κεντρικά και τίθενται στο 
περιθώριο τα αξιολογικά-µορφωτικά, δηλαδή η συζήτηση για την εκπαίδευση 
περιορίζεται στην καθηµερινή διαχείριση των σχολείων.  

Κατά την άποψή µου απαιτείται συνεχής επαναπροσδιορισµός του τεχνικού 
παράγοντα ως του σηµαντικότερου στοιχείου του σύγχρονου εκπαιδευτικού 
συστήµατος. Άλλωστε, σε όλους γίνεται αντιληπτό, πως, όσο περισσότερο 
υποστηρίζουµε ότι είναι αναγκαίες στην εδραίωση της µεταµοντέρνας 
εκπαίδευσης αυτές οι νέες τεχνικές και επιστηµονικές δυνάµεις, τόσο εντονότερα 
νιώθουµε το καθήκον της ανάπτυξης της επίγνωσης των δυνατοτήτων αυτών. 

Χωρίς την εποπτεία του ορθολογικού στοχασµού σχετικά µε την επιδίωξη 
κυριάρχησης της τεχνικής πάνω στην εκπαίδευση, η παιδαγωγική πράξη 
υποβιβάζεται σε «τυφλή» παιδαγωγική δράση. Άλλωστε «η ανθρώπινη ζωή είναι 
ένα πλαίσιο στο οποίο οι απαιτήσεις του ορθού Λόγου είναι αναπόφευκτες».(Peters, 
1973:253). Μια ξεκοµµένη από έλλογες αρχές παιδαγωγική πρακτική, παύει να 
αιτείται τη συνολική κατανόηση της εκπαίδευσης ως ιστορικοκοινωνική ολότητα, 
µε τον ορατό κίνδυνο να απαλείφεται το πλέγµα των ιστορικοκοινωνικών 
προσδιορισµών που επιβάλλει τη νοηµατοδότηση του εκπαιδευτικού θεσµού εν 
γένει. 

Αυτή η επιστηµολογική αναγκαιότητα µπορεί να παρέξει την έλλογη 
δικαιολόγηση των όποιων κοινωνικών αιτηµάτων εγείρονται σχετικά µε την 
αναγκαιότητα προώθησης του «προτάγµατος» της τεχνικής προκειµένου να 
αλλάξουµε µε τεχνικοοικονοµικά κριτήρια, εντός του παιδαγωγικού πεδίου, τους 
όρους που διαµορφώνουν την πρακτική της διαπαιδαγώγησης. ∆ιότι στο βαθµό 
που η τεχνολογία αναπτύσσεται είναι βέβαιο ότι: «διαµορφώνει το σύνολο του 
λόγου και της δράσης, το σύνολο της κουλτούρας στο υλικό και στο πνευµατικό 
πεδίο». (Marcuse, 1971: 29). Κατά συνέπεια οι κυρίαρχες αξίες και 
προσανατολισµοί ενσαρκώνονται σε τεχνικές εφαρµογές. Με αυτήν την έννοια, η 
σκέψη πως µια αναθέσµιση των βασικών αξιών θα προκαλούσε την ανάδυση µιας 
νέας τεχνικής φαίνεται συνεκτική. Γι’ αυτό θα συνοµολογούσαµε µε τον Marcuse 
ότι: «Το πρόβληµα λοιπόν είναι να ξαναορίσουµε τις αξίες µε τεχνικούς όρους, σαν 
στοιχεία της τεχνολογικής διαδικασίας. Οι καινούριοι σκοποί, σαν σκοποί τεχνικοί, 
θα πρέπει να µπουν και στο σχέδιο και στην κατασκευή των µηχανών κι όχι µόνο 
στην χρησιµοποίηση τους…».(Marcuse, 1971: 232). Κάθε προσπάθεια κυριάρχησης 
των κοινωνικών σχέσεων εντός του πεδίου της εκπαίδευσης λαµβάνει χώρα σε ένα 
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πλέγµα επικοινωνίας και δράσης υποκειµένων. Καµιά γνώση δε µπορεί να θέτει 
µια απόλυτη αξίωση εγκυρότητας, άσχετα από την πρόσληψη της, από και τις 
συνέπειές της για το πλέγµα των διυποκειµενικών σχέσεων. 

2.2. Τεχνική και Εκπαίδευση υπό κριτική διερεύνηση. 

Σκοπός µας είναι η πρόταση µιας εκπαιδευτικής θεωρίας µε την οποία να 
κρίνεται ό,τι είναι καταλληλότερο για τη δόµηση και τη λειτουργία της 
εκπαίδευσης. Μας ενδιαφέρει περισσότερο η αντιστοίχηση τεχνικής και 
εκπαίδευσης και κυρίως η επίδραση που συνεχίζει να ασκεί η τεχνική στο πεδίο 
της παιδείας και ιδιαίτερα στο πεδίο της εφαρµοσµένης πλευρά της, της 
εκπαίδευσης. Αν συνδυάσουµε την τεχνική µε το εκπαιδευτικό σύστηµα θα 
υποστηρίζαµε ότι είναι δυνατόν εκ των πραγµάτων να συνδυαστεί µια αξιολογία 
της τεχνικής µε µια αξιολογία της παιδείας. (Καραφύλλης, 2002:161). Από τις 
παραπάνω αντιστοιχίες φαίνεται ότι η τεχνική µπορεί µεν να θέτει όρια στις 
διάφορες παραλλαγές της παιδείας ή της εκπαίδευσης αλλά σε καµιά περίπτωση 
δεν τις προκαθορίζει. Η έκταση µε την οποία µπορούν να ερµηνευτούν τα διάφορα 
εκπαιδευτικά συστήµατα µε βάση τους τεχνικοοικονοµικούς όρους επιτρέπει, λόγω 
της διαµεσολάβησης τεχνικής, οικονοµίας και εκπαίδευσης ποικίλες ερµηνευτικές 
προσεγγίσεις. (Rothermel, 2001: 24). 

Κατά συνέπεια, όσο οι νέες τεχνολογίες, της πληροφορικής και της 
επικοινωνίας, παρεµβαίνουν διαµορφωτικά και καθοριστικά απαιτούνται στέρεα 
επιστηµονικά δεδοµένα προκειµένου να αξιολογηθεί η παρέµβαση αυτή και να 
παρακολουθηθεί στην εξελικτική της πορεία. Προτείνουµε, όµως, η πραγµατική 
υλοποίηση αυτού που γίνεται κάθε φορά τεχνικά δυνατό, να µην ακολουθεί κάποια 
«αναγκαιότητα», αλλά θα πρέπει να γίνεται αντικείµενο επιστηµονικής έρευνας, 
παιδαγωγικού διαλόγου και ορθολογικής στάθµισης.(Schäfer, 2001: 131).  

Στον τοµέα της εκπαιδευτικής έρευνας διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις, 
λείπουν ερευνητικά δεδοµένα για το πώς όντως οργανώνεται η διδασκαλία, έχουµε 
περιορισµένη γνώση για την de facto διάστασή της. Η αµοιβαία επίδραση και η 
αιτιώδης συνάφεια τεχνικής και εκπαίδευσης πρέπει να εξηγηθεί στο πλαίσιο 
εκπαιδευτικών ερευνών µε κοινωνιοθεωρητικό και κριτικό-αναστοχαστικό 
προσανατολισµό. (Sinhart-Pallin, 2001:384-385).  

Η γνώση που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις θα προέλθει από 
εστιασµένη επιστηµονική έρευνα, κατεξοχήν παιδαγωγική και θα αφορά: 

1. Βασικές πληροφορίες για την προετοιµασία της παρέµβασης, για τη 
δικαιολόγηση της αναγκαιότητά της και για τον καθορισµό του 
περιεχοµένου της. 

2. Σχεδιασµό των βηµάτων παρέµβασης. 

3. Επιστηµονική παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαδικασίας, 
δυνατότητα βελτιωτικών κινήσεων 

4. Αξιολόγηση του αποτελέσµατος της παρέµβασης 
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Ως αφετηριακό µοντέλο έρευνας θα προτείναµε την έρευνα δράσης 
(Aktionsforschung) µε πρακτικό-χειραφετητικό προσανατολισµό, στο πλαίσιο της 
κριτικής-κονστρουκτιβιστικής (δοµικής) παιδαγωγικής επιστήµης (kritisch-
konstruktive Erziehungswissenschaft), όπως προτάθηκε από τον Klafki.(Kalfki, 
1971:364). Η «έρευνα δράσης» επιδιώκει να αποσυνδέσει την παιδαγωγική πράξη 
από τον “έλεγχο” ώστε να διασώσει τη διαπαιδαγωγική και διαφωτιστική 
λειτουργία της. Η επιστηµονική µεθοδολογία της δε διαχωρίζει τα “γεγονότα” από 
τις “αξίες”, δεν προσκολλάται στην “τεχνική γνώση” που υποκινεί το τεχνικό 
ενδιαφέρον αλλά αποβλέπει στην ανεύρεση ορθολογικών κριτηρίων για το πεδίο 
της πράξης. Η “έρευνα δράσης” δεν αρκείται στην εξακρίβωση εµπειρικά 
διαπιστωµένων γεγονότων ή στην περιγραφή των “εµπράγµατων καταστάσεων”, 
αλλά επιχειρεί να “αξιοποιήσει” τις αποκτηµένες γνώσεις για την επίλυση 
πρακτικών παιδαγωγικών ζητηµάτων.(Klafki, 1973:488). Ο βασικός στόχος της 
κριτικής “έρευνας δράσης” παραµένει η διαλεκτική θεώρησή τους. Άλλωστε, 
βασική προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση της έρευνας δράσης, θεωρείται η 
ανάπτυξη του “πρακτικού διαλόγου” των συµµετεχόντων στις διαδικασίες της 
αγωγής και, κυρίως, η ευθύνη την οποία πρέπει να αναλάβουν οι παιδαγωγοί, για 
να βοηθήσουν τους διαπαιδαγωγούµενους να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία και 
τη σκοπιµότητα της παιδαγωγικής πράξης.(Klafki, 1973:502). Κατά την άποψή του 
Klafki, η κριτική παιδαγωγική, ως “έρευνα δράσης”, αποκτά “πρακτικό” 
προσανατολισµό και προσπαθεί να αναδείξει νέους δρόµους στη διαµόρφωση της 
παιδαγωγικής πράξης, καθώς, “ µε το συσχετισµό των κοινωνικών και 
παιδαγωγικών στόχων ……αναλαµβάνει την υποχρέωση να αναδείξει προοπτικές 
για τη βελτίωση και περαιτέρω εξέλιξη της επιστήµης της αγωγής”. (Klafki, 
1973:502). 

3.Συµπεράσµατα 

Είναι αναγκαίο να υπάρξει όχι µόνον ποσοτική, αλλά κυρίως ποιοτική, 
αξιολογική και λογική εκτίµηση και διερεύνηση των παιδαγωγικών καινοτοµιών, 
των αλλαγών ή µεταβολών στην εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων τις οποίες 
πράγµατι επιφέρει η πληροφορική τεχνολογία και η συνεχής επέκτασή της χρήσης 
της στην εκπαίδευση. ∆ιότι για να καταστεί οµαλή και χωρίς προβλήµατα η 
«συγκατοίκηση» τεχνικής και εκπαίδευσης, απαιτείται αξιολογική επανιεράρχηση 
της χρησιµότητας και της σκοπιµότητας της πρώτης, κατά τρόπο που να µην 
υποσκάπτεται η θεµελιώδης στοχοθεσία της εκπαίδευσης ως διαµορφωτικού και 
κοινωνικοποιητικού θεσµικού παράγοντα. Εάν δεχθούµε τη δυναµική της 
τεχνολογίας και την ικανότητά της όχι απλώς να φέρνει το καινούριο αλλά να 
µετασχηµατίζει παραδοσιακές δοµές διαπαιδαγώγησης και να αναδιαµορφώνει το 
κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο που τις καθορίζει, τότε, έστω και υποθετικά, η ισχύς 
της καθίσταται ισοδύναµη µε τη διαµορφωτική δύναµη της εκπαίδευσης και 



 188

διαγράφεται ο κίνδυνος, αντί να την υπηρετεί να την αντικαθιστά ως ψευδές 
υποκατάστατό της.  
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Περίληψη 

Αναµφισβήτητα η εισαγωγή και η ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών προκαλεί και 
αναµένεται να προκαλέσει περαιτέρω αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα, στη διάχυση της 
επιστηµονικής και παιδαγωγικής γνώσης στο σχολείο, µε έµφαση στην τεχνοεπιστηµονική 
γνώση, στη δόµηση της σχολικής τάξης, στις σχέσεις των συµµετεχόντων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Για να καταστεί οµαλή και χωρίς προβλήµατα η «συγκατοίκηση» 
τεχνικής και εκπαίδευσης, απαιτείται αξιολογική επανιεράρχηση της χρησιµότητας και της 
σκοπιµότητας της πρώτης, κατά τρόπο που να µην υποσκάπτεται η θεµελιώδης στοχοθεσία 
της εκπαίδευσης ως διαµορφωτικού και κοινωνικοποιητικού θεσµικού παράγοντα. 
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Νέες τεχνολογίες στο πράσινο σχολείο: Μια συµβολή 
στη σύγχρονη εκπαίδευση 

Μ. Ζ. Τσουκαλάς, Α. Π. Κουτσούκος 

1. Εισαγωγή 

Σε αυτή την εργασία διαπραγµατευόµαστε την εφαρµογή των νέων 
τεχνολογιών στο πράσινο σχολείο. Με ένα πράσινο σχολείο εννοούµε ένα σχολείο 
που εκµεταλλεύεται την πράσινη ενέργεια, είναι προσανατολισµένο στην πράσινη 
οικονοµία και εκπαιδεύει τους µαθητές να έχουν µια πράσινο στάση προς την 
επιστήµη, την τεχνολογία, κοινωνία, οικονοµία και ζωή γενικότερα. Πιστεύουµε 
ότι η ενσωµάτωση της πράσινης στάση προς την τεχνολογία θα φέρει καλύτερη 
ζωή στην κοινωνία και γενικότερα σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας και της 
οικονοµίας και θα δηµιουργήσει τα καλύτερα άτοµα και επιστήµονες. Στις 
ακόλουθες ενότητες µιλάµε για πράσινη ενέργεια και feng-shui στο σχολείο και, 
στη συνέχεια, σας παρουσιάζουµε την ιδέα της πράσινης νανοτεχνολογίας στο 
σχολείο. Μετά µιλάµε για τον 21ο αιώνα πληροφορικής στο σχολείο και να 
δικαιολογήστε γιατί είναι σηµαντική η διδασκαλία της πληροφορικής. Εισάγουµε 
την ιδέα των σχολείων επαγγελµατικής ανάπτυξης για τους καθηγητές της 
πληροφορικής. Αναφερόµαστε στη συνέχεια για την DNA υπολογιστή και τους 
κβαντικούς υπολογιστές. 

Πράσινη ενέργεια και Feng-Shui στο σχολείο. 

Ήδη η πράσινη ενέργεια εφαρµόζεται σε πολλά κτίρια σε όλο τον 
κόσµο. Μπορούµε να το εφαρµόσουµε στο σχεδιασµό και κατασκευή 
σχολικών κτιρίων καθώς και για να έχουν φθηνότερη ενέργεια θερµότητας 
και ψύξης µε χαµηλότερες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και την 
εξοικονόµηση πολύτιµου καυσίµου 
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Φωτοβολταϊκά τελευταίας τεχνολογίας θα προσδώσουν το χαµηλότερο 
κόστος ενέργειας στο σχολείο, µαζί µε ηλιακούς θερµοσίφωνες εισάγουν 
τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας στη ζωή των φοιτητών ώστε να την εφαρµόσουν σε 
όλη τη µετέπειτα ζωή τους. Μαζί µε τις νέες αρχιτεκτονικές νέα είδη του κτιρίου 
θα αναπτυχθούν που εκµεταλλεύονται τη θέση τους για να κρατήσουν ζεστά τα 
κτίρια το χειµώνα και δροσερά κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Η πράσινη 
ενέργεια πρέπει επίσης να συµβάλλει στον έλεγχο των εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα και να µας προφυλάξει µας από την αλλαγή του κλίµατος. Τα σχολικά 
κτίρια είναι ειδικά µέρη. Είναι ο τόπος της εκπαίδευσης, τα µέρη όπου τα παιδιά 
έρχονται µαζί για να µάθουν µε την αγωγή του πολίτη και να αναπτύξουν βασικές 
δεξιότητες για να είναι παραγωγικά µέλη της κοινωνίας. Σχολεία 
χρησιµοποιούνται επίσης για µαθήµατα εκπαίδευσης ενηλίκων, ψηφοφορία, 
εκδηλώσεις της Κοινότητας, και άλλες δραστηριότητες, και µπορεί να 
συµβολίζουν την ίδια την Κοινότητα. 

Η έρευνα έχει δείξει ότι η ποιότητα στους εσωτερικούς χώρους µπορεί να 
επηρεάσει την υγεία και ανάπτυξη των παιδιών και των ενηλίκων. Κτίρια, 
συµπεριλαµβανοµένων των σχολείων, επηρεάζουν επίσης το φυσικό περιβάλλον, 
αντιστοιχούν στο 40 τοις εκατό της κατανάλωσης ενέργειας των ΗΠΑ και 40 τοις 
εκατό των ατµοσφαιρικών εκποµπών, συµπεριλαµβανοµένων των αερίων 
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θερµοκηπίου. Στη δεκαετία του 1990, το κίνηµα "πράσινη ανάπτυξη" προέκυψε 
για να προωθήσει τις µεθόδους σχεδιάζοντας κτήρια που έχουν λιγότερες 
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες 
κατευθυντήριες γραµµές για την υλοποίηση του στόχου προς ένα πράσινο κτίριο. 

Εκτός από όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το πράσινο 
σχολείο αυτό πρέπει να σχεδιαστεί καθώς και σύµφωνα µε τις αρχές του Φενγκ-
Σούι. Εν συντοµία µπορούµε να πούµε ότι Feng-Shui είναι η εφαρµογή της γνώσης 
των ρευµάτων ενέργειας σε µια θέση και της επιλογής του υλικού των 
αντικειµένων στο σχέδιο για το ανθρώπινο περιβάλλον και ειδών ένδυσης, 
τροφίµων και όλη τη ζωή γενικότερα. Πιστεύουµε ότι ο σχεδιασµό ενός πράσινου 
σχολείου σύµφωνα µε Feng-Shui έχει δραµατικές επιπτώσεις στη συνολική 
µαθησιακή διαδικασία και τη ζωή των µαθητών. Σύµφωνα µε την Jane Anderson 
"The decluttered school" ακόµη και εκκαθάριση και decluttering στο σχολείο που 
εφαρµόζουν ορισµένες θεµελιώδεις αρχές του Feng-Shui µπορεί να οδηγήσει σε 
τεράστια ώθηση στις επιδόσεις και στάσης προς το σχολείο ως τα ακόλουθα 
σηµεία δείχνουν. 

• Φθηνή συνεχής επαγγελµατική ανάπτυξη (CPD)-αποσυµφόρηση όλου του 
σχολείου χτίζει οµάδα εποικοδοµητική, είναι διασκέδαση και εξαιρετικά φθηνή, σε 
σύγκριση µε τις συνήθεις δραστηριότητες. 

• Λιγότερο ακριβή µε, λιγότερο κόπο και συχνά ικανοποιητική, όπως η 
διακόσµηση. 

• ∆ηµιουργεί µια καλύτερη εµφάνιση προϊόντος-πιο εύκολα στην αγορά το 
σχολείο στους γονείς και µαθητές, πιο εύκολο να προσελκύσει και να διατηρήσει 
το προσωπικό της καλής ποιότητας. 

• Μπορεί να οδηγήσει σε µια συγκέντρωση πόρων και να σταµατήσουν οι 
διπλές παραγγελίες και αγορές.. 

• Επιτρέπει στο προσωπικό καθαριότητας να καθαρίσει πιο αποτελεσµατικά 
και αποδοτικά. 

• Συναντά πολλούς κυβερνητικούς στόχους (βλ. πίνακα 1.1). 
• Παράγει τελικά πιο ευτυχισµένο προσωπικό, που οδηγεί σε µείωση 

απουσιών, µεγαλύτερη διατήρηση προσωπικού, βελτιωµένη διδασκαλία, καλύτερη 
εκµάθηση και βελτιώνει τα αποτελέσµατα των εξετάσεων. 

Νανοτεχνολογία και η πράσινη οικονοµία 

Η εισαγωγή της νανοτεχνολογίας στην καθηµερινή ζωή και τεχνολογία 
παντού προτρέπει να την θεσπίσουµε ως εκπαιδευτική οντότητα στο σχολείο 
προκειµένου να προετοιµάσει τους πολίτες για την καθηµερινή χρήση. Είναι 
ενδιαφέρον να αναπτύξουµε την νανοτεχνολογία που θα προσαρµοστεί µε τη 
φύση, ώστε να µην µολύνεται το περιβάλλον εργασίας και γενικότερα το 
περιβάλλον. Αναµένουµε ότι οι εφαρµογές της νανοτεχνολογίας στη βιολογία και 
άλλους τοµείς της τεχνολογίας θα είναι τεράστιες στο µέλλον. Για τους λόγους 
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αυτούς, επιβάλλεται να εισαγάγει η πολιτεία την νανοτεχνολογία στα σχολεία. Η 
διδασκαλία της νανοτεχνολογίας πρέπει να συνδυαστεί µε εκπαιδευτικές µεθόδους, 
για να διευκολύνει την κατανόηση των µαθητών. Θα πρέπει να είναι ο συνδυασµός 
µε πειράµατα φυσικής και Χηµείας, να εισαγάγει τους φοιτητές στην 
νανοτεχνολογική σκέψη. Εδώ είναι οι ενότητες που θα διδάσκονται οι µαθητές. 

• Έννοιες της φυσικής: ∆οµή ατόµων, ∆οµή και ιδιότητες της ύλης, 
Χηµικές αντιδράσεις, Κίνηση και δυνάµεις, ∆ιατήρηση της ενέργειας και 
την αύξηση αταξίας (εντροπία), Αλληλεπιδράσεις αξιωµατικά 

• Πρότυπα επιστήµης και τεχνολογίας: ∆υναµικό σχεδιασµό τεχνολογιών. 
Κατανόηση της επιστήµης και της τεχνολογίας 

• Επιστήµη στην προσωπική και κοινωνική προοπτική: Προσωπική 
υγεία και της Κοινότητας για την υγεία, Αύξηση του πληθυσµού, Φυσικές 
πηγές πλούτου, Ποιότητα του περιβάλλοντος, Φυσικές και ανθρωπογενείς 
κίνδυνοι, Προκλήσεις Επιστήµης και τεχνολογίας σε τοπικό, εθνικό και 
παγκόσµιο επίπεδο. 

• Ιστορία και την ηθική των επιστηµονικών πρακτικών: Επιστήµη ως 
ανθρώπινη δραστηριότητα. Τη φύση της επιστηµονικής γνώσης, Ιστορική 
προοπτική. 

Επιστήµη των υπολογιστών και προγραµµατισµός 

Το στάδιο των τεχνολογιών 21ου αιώνα εκπαίδευση καθορίζεται από το 
τεχνολογικό επίπεδο ανάπτυξης, εξάρτηση της οικονοµίας από τεχνολογίες 
πληροφορικής και πρόοδο υπολογιστικού δικτύου. Τεχνικά και παιδαγωγικά οι 
ενισχύσεις κατάρτισης έχουν µια έντονη επιρροή σχετικά µε τη δραστηριότητα της 
κατάρτισης. Υπολογιστικά εκπαιδευτικά βοηθήµατα, δίκτυα υπολογιστών, 
περιβάλλοντα εικονικού υπολογιστή εκτελούν όλες τις κύριες λειτουργίες 
διδακτικής, µεταδίδει το νέο φύλλο εργασίας, συµβάλουν στην εδραίωση αυτού, η 
βοηθούν στην επίλυση προβληµάτων, συσσωρεύουν ανατροφοδότηση, και 
εντοπίζουν την δυσκολία εκµάθησης. Επί του παρόντος οι εκπαιδευτικοί 
δραστηριοποιούνται στον καθορισµό τι είναι οι ικανότητες του 21ου αιώνα και 
πώς µπορούν να ενσωµατωθούν αποτελεσµατικά στα υφιστάµενα εκπαιδευτικά 
συστήµατα. Εκπαίδευση πληροφορικής ξεκίνησε στα σχολεία πολλών χώρες 
σχεδόν 50 χρόνια πριν, αλλά µε την έναρξη αυτής της χιλιετίας αυτό µειωθεί λόγω 
της ανάγκης για τη χρήση των τεχνολογιών στην πράξη. Τώρα είναι η αναβίωση 
στη διαδικασία: φορείς χάραξης πολιτικής εκπαίδευσης των διαφόρων χωρών, 
σηµειώνουν ότι η εκπαίδευση πληροφορικής µπορεί να βελτιώσει σηµαντικά τις 
αρµοδιότητες των εκπαιδευοµένων 21ου αιώνα. 

Πιο συγκεκριµένα µια οµάδα από επιχειρηµατικούς ηγέτες, εκπαιδευτικούς 
και νοµοθέτες στην Μασαχουσέτη επεξεργάστηκαν πέντε τοµείς για την 
εκπαίδευση του µαθητή του 21ου αιώνα: 
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• Πυρήνα ακαδηµαϊκά θέµατα: ανάγνωση, γλώσσες του κόσµου, τέχνες, 
τα µαθηµατικά, οικονοµία, επιστήµη, 

• γεωγραφία, ιστορία, κυβέρνηση και αγωγή του πολίτη. 
• ∆ιεπιστηµονικά θέµατα να υφανθούν σε κάθε θέµα περιλαµβάνουν 

παγκόσµια ευαισθητοποίηση, οικονοµική, επιχείρηση και επιχειρηµατίας 
αλφαβητισµού, πολιτών, παιδεία και υγεία παιδεία. 

• Μάθηση και καινοτοµία δεξιότητες περιλαµβάνουν δηµιουργικότητα, 
καινοτοµία, κριτική σκέψη, επίλυση προβληµάτων, επικοινωνία και 
συνεργασία. 

• Τεχνολογίες της πληροφορίας, µέσων ενηµέρωσης και δεξιότητες που 
απαιτούνται από τους µαθητές του σήµερα περιλαµβάνουν αλφαβητισµού 
πληροφοριών και µέσων ενηµέρωσης, επικοινωνιών και τεχνολογίας 
γνώσεων. 

• Ζωή και καριέρα δεξιότητες, που απαιτούνται για να περιηγηθείτε στο 
σηµερινό κόσµο, περιλαµβάνουν την ευελιξία,προσαρµοστικότητα, 
πρωτοβουλία και αυτό-κοινωνικές και διαπολιτισµικές δεξιότητες, 
παραγωγικότητα, λογοδοσίας, ηγεσία, και της ευθύνης. 

Σε γενικές γραµµές οι τοµείς υπεροχής του 21ου αιώνα θα µπορούσε να 
οριστεί ως δεξιότητες, γνώσεις, στάσεις και αξίες που όλοι οι άνθρωποι πρέπει να 
γνωρίζουν και να είναι σε θέση να κάνουµε για να ζούµε µε σηµασία, και 
συµβάλλουν σε µια καλά λειτουργούσα κοινωνία. 

Έννοιες που σχετίζονται µε αρµοδιότητα που µπορούν να παραδοθούν µέσω 
της εκπαίδευσης πληροφορικής: 

• ∆ηµιουργικότητα / καινοτοµία: υλικό και λογισµικό σχεδιασµού, 
πληροφορίες οπτικοποίηση, ανάπτυξη αλγορίθµων, Προγραµµατισµός. 

• Κριτικής σκέψης: τα όρια των υπολογισµών (αυτό που οι υπολογιστές δεν 
µπορούµε να κάνουµε), αναλύσεις δεδοµένων. 

• Επίλυση προβληµάτων: µοντελοποίηση, δοµές, ιδέα, πρόβληµα 
αποσύνθεση, αλγοριθµικοποίηση, Αυτοµατισµοί. 

• Λήψη αποφάσεων: τεχνητή νοηµοσύνη, την τοποθέτηση στον 
παραλληλισµό, ∆ίκτυα επικοινωνίας υπολογιστών, κινητή τεχνολογία, 
∆ικτύωση συνεργασία, ανταλλαγή προσεγγίσεις. 

• Πληροφοριακής Παιδείας: χειρισµό, πληροφορίες, αντικείµενα, βάσεων 
δεδοµένων και ανάκτηση πληροφοριών 

• Έρευνα και έρευνα: άντληση, τυποποίηση, µοντελοποίηση 
• Γραµµατισµός στα µέσα επικοινωνίας: γραφικά, προσοµοίωση 
• Ψηφιακών δικαιωµάτων του πολίτη: κοινωνική, ηθική, νοµικά θέµατα, 

internet security, προστασία της ιδιωτικής ζωής, επεξεργασία δεδοµένων 
• Επιχειρήσεων ΤΠΕ: λογικές υπολογιστή, που ασχολούνται µε πληροφορίες 
• Ευελιξία και προσαρµοστικότητα: µοτίβα και αναγνωρίσεις 
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• Πρωτοβουλία και αυτο: νέες συσκευές και νέες τα προγράµµατα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 

• Παραγωγικότητα: Εφαρµογές η/υ, δίκτυα, πληροφορίες, οργάνωση, 
αυτοµατισµού 

• Ηγεσίας και ευθύνης: ρόλους σε εικονικότητας, ροµποτική. 

Ποσοτικοί νόµοι της επεξεργασίας πληροφοριών και η έννοια της 
υπολογιστικής πολυπλοκότητας 

Να εκτελέσει κανείς έναν υπολογισµό ή να επεξεργάζεται πληροφορίες 
προκειµένου να λύσει ένα σηµαντικό έργο απαιτεί κάποιο ποσό της εργασίας. 
Υπάρχουν ποσοτικοί νόµοι της επεξεργασίας πληροφοριών. Για κάθε εργασία της 
επεξεργασίας πληροφοριών, ένας µπορεί να ερευνήσει την ποσότητα εργασίας 
υπολογιστή ικανοποιητική και απαραίτητη προκειµένου να λύσει το έργο. 
Ανακαλύψαµε ότι µε µεγαλύτερους υπολογιστικούς πόρους µπορεί να λύσει 
περισσότερα προβλήµατα και ότι υπάρχουν οποιουδήποτε βαθµού δύσκολες 
εργασίες όσον αφορά τον όγκο της εργασίας που απαιτείται. Χιλιάδες πρακτικά 
προβλήµατα πληροφορικής δεν µπορούν να λυθούν, επειδή το ποσό της εργασίας 
απαραίτητο είναι πέρα από τις φυσικές ικανότητες του σύµπαντός µας. Ο 
επιστηµονικός πυρήνας της πληροφορικής είναι να αναγνωρίσει πόσες 
πληροφορίες ένας µπορεί να εξαγάγει από τα στοιχεία που δίδονται από ένα 
εύλογο ποσό της εργασίας. 

Οι έννοιες αυτές είναι κρίσιµες για εφαρµογές κάθε µέρα. Για παράδειγµα, το 
φαινόµενο e-commerce (ηλεκτρονικό εµπόριο), µε βάση την κρυπτογράφηση 
δηµόσιου κλειδιού, δεν θα υπήρχε χωρίς το θεµελιώδες έννοιες των αλγορίθµων 
και πολυπλοκότητας. Οι έννοιες αυτές περιγράφονται σε πολλές πηγές. Επίσης ένα 
άλλο σηµαντικό ζήτηµα σχετικά µε την υπολογιστική πολυπλοκότητα είναι το 
γεγονός ότι πολλά προβλήµατα υπολογιστών µπορούν να επιλυθούν 
αποτελεσµατικά, αλλά είναι µια πρόκληση να ανακαλύψουµε ένα αποδοτικό 
αλγόριθµο για αυτούς και αυτό το θέµα της πληροφορικής είναι πολύ γόνιµο. 
Μπορούµε να συµπεράνουµε ότι η πληροφορική είναι πολύ συναρπαστική ως µια 
επιστήµη και έχει ένα µη τετριµµένο επιστηµονικό βάθος που µπορούν να 
επιδιώκουµε να αποτελούν πρόκληση για τα άτοµα νεαρής ηλικίας, όπως 
συµβαίνει µε πολλούς ενθουσιώδεις «χάκερς», που ακολουθούν έναν διαφορετικό 
δρόµο. Σηµειώνουµε ότι πληροφορικής επεκτείνουν την κλασική επιστήµη 
δίνοντας νέες κατευθύνσεις και διαστάσεις στις θεµελιώδεις έννοιες της επιστήµης 
όπως Ντετερµινισµός (Αιτιοκρατία), µη-αιτιοκρατία, τυχαιότητα, απόδειξη, 
προσοµοίωση, ορθότητας, αποδοτικότητα κλπ. 

Χρειαζόµαστε µόνο να πάρουµε περισσότερη εµπειρία µε τη διδασκαλία για 
αυτά τα θέµατα όπως είναι κατανοητό στα σχολεία µας. ∆εν υπάρχει καµία 
αµφιβολία ότι, στην κοινωνία µας που βασίζεται στη γνώση καθηµερινά που 
εξάγεται από ένα τεράστιο ποσό των δεδοµένων, κάποιος δεν µπορώ να καταλάβει 
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το κόσµος γύρω µας χωρίς κάποια θεµελιώδη γνώση πληροφορικής. Το ίδιο είναι 
αλήθεια για τον έλεγχο των τεχνικών συσκευών του τεχνικού κόσµου, που 
δηµιουργήθηκε από τον άνθρωπο. 

Επίσης, διαπιστώνουµε ότι οι περισσότεροι από τους επιστηµονικούς 
κλάδους καλούµαστε να διαχειριστούµε ένα τεράστιο ποσό δεδοµένων. Αυτό δεν 
είναι µόνο αλήθεια για πειραµατικές επιστήµες όπως η βιολογία, χηµεία ή φυσική, 
αλλά και για τα οικονοµικά, η κοινωνιολογία, η ιατρική κλπ. Επειδή το ποσό των 
δεδοµένων αυξάνεται µε ταχείς ρυθµούς, κάποιος χρειάζεται ένα καλά δοµηµένο 
τρόπο για να τον σώσει καθώς και ως αποδοτικούς αλγόριθµους για την 
αναζήτηση, επεξεργασία και κοινοποίηση πληροφοριών. Πολλοί επιστηµονικοί 
κλάδοι, όχι µόνο των φυσικών επιστηµών, παράγουν γνώση από τα δεδοµένα που 
συγκέντρωσαν από πειράµατα, µετρήσεις, και τις αξιολογήσεις. Για την εξαγωγή 
γνώσης από τα στοιχεία που δίδονται συχνά απαιτείται ένα τεράστιο όγκο 
εργασίας υπολογιστή. 

Αυτό µπορεί να γίνει µόνο αν κάποιος είναι σε θέση να αναπτύξει 
συγκεκριµένες αποδοτικούς αλγόριθµους για αυτά τα καθήκοντα ή να ζητήσει 
υποστήριξη από τους επιστήµονες υπολογιστών. Αλλά αυτό δεν µπορεί να 
επιτευχθούν χωρίς την ικανότητα να περιγράφεις τα προβλήµατα ακριβώς. 

Μια παρόµοια σηµασία είναι η εφαρµογή των προσοµοιώσεων. Προκειµένου 
να γίνεται πρόβλεψη κάποια εξέλιξη, δηµιουργούµε µοντέλα και εκτέλεση 
προσοµοιώσεων τους. Αυτό αρχικά έγινε όργανο της βασικής έρευνας, της 
φυσικής, της χηµείας και της µηχανικής και θεµελιώδες εργαλείο στις επιστήµες 
όπως την οικονοµία, Κοινωνιολογία, ψυχολογία, κ.λπ., οι οποίες απέφευγαν την 
χρήση των ακριβών µαθηµατικών µεθόδων για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Ένα από τα κύρια επιχειρήµατα για τη διδασκαλία των µαθηµατικών είναι η 
ανάπτυξη της ακριβή τρόπο σκέψης που τελικά οδηγεί στην ικανότητα να 
χρησιµοποιήσει την ακριβή γλώσσα των µαθηµατικών για την περιγραφή, 
ανάλυση και επίλυση προβληµάτων σε όλους τους τοµείς της µας ζωή. Η 
ικανότητα αυτή γίνεται όλο και πιο σηµαντική. Ορισµένοι συνάδελφοι που τείνουν 
να καλέσουν την πληροφορικής, τα «νέα» µαθηµατικά ή τουλάχιστον 
εποικοδοµητική µαθηµατικά. Η Jeannette Wing, επικεφαλής του Τµήµατος 
Πληροφορικής στο Carnegie Mellon Πανεπιστήµιο, ακόµη και οραµατίζεται ότι 
"σκέφτεστε σαν ένας επιστήµονας πληροφορικής" θα πρέπει να γίνει µια 
θεµελιώδης ικανότητα όπως η ανάγνωση, γραφή και αριθµητική. Οι Cohen και 
Haberman θεωρούν την επιστήµη των υπολογιστών ως µία από τις πέντε 
"γλώσσες" κάθε πολίτη θα πρέπει να αποκτήσει  

Ο λόγος για αυτό είναι ο τρόπος της εργασίας στην Πληροφορική. Κατά τον 
ίδιο τρόπο όπως και στα µαθηµατικά, ξεκινάµε µε µια αφηρηµένη περιγραφή ενός 
προβλήµατος και συνεχίζουµε µε την ανάλυσή του. Αλλά επιπλέον, οι επιστήµονες 
υπολογιστών δεν ανακαλύπτουν µόνο ένα αποτελεσµατικός τρόπο για την 
επίλυση, αλλά αυτοί επίσης κάνουν εφαρµογή της µεθόδου που ανακαλύφθηκε και 
παρέχουν ένα προϊόν (πρόγραµµα) για την επίλυση προβληµάτων αυτού του 
είδους. Αυτό το έργο είναι περισσότερο εποικοδοµητική από τα τυπικά καθήκοντα 
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του µαθηµατικού και ο ακριβής τρόπος δένει αυτόν που σκέφτεται στα 
µαθηµατικά µε το ρεαλιστικό τρόπο εργασίας µηχανικού. 

Με αυτόν τον τρόπο η διδασκαλία της πληροφορικής στο σχολείο: 

• -υποστηρίζει την ανάπτυξη ακριβώς τον τρόπο σκέψης και εργασίας στα 
µαθηµατικά 

• και φυσικών επιστηµών, και 
• -φέρνει νέα στοιχεία στην εκπαίδευση µε τη διδασκαλία τα στοιχεία που 

σχετίζονται µε τον τρόπο σκέψης και να εργάζονται σε κλάδους 
(εισάγοντας τις έννοιες µηχανικής υλοποίησης, έλεγχος (απόδειξη της 
ορθότητας), δοκιµές, µορφωµατικό σχέδιο, κ.λπ.). 

• -υποστηρίζει την διεπιστηµονικότητα, επειδή η υπολογιστική εργασία (την 
εξόρυξη των πληροφοριών που παρέχονται στοιχεία) έχει την προέλευσή 
της σε διάφορα επιστηµονικά κλάδους και βιοµηχανικές εφαρµογές. 

Κανένα άλλο θέµα στο σχολείο πηγαίνει αυτό µακριά από µια διατύπωση του 
προβλήµατος σε ένα λύση µε τη µορφή ενός προϊόντος (πρόγραµµα). Είναι αυτό 
το υψηλό επίπεδο του κονστρουκτιβισµού πιθανώς η κύρια συµβολή της 
διδασκαλίας της πληροφορικής. Αυτό πρέπει να ειπωθεί ότι η διδασκαλία της 
πληροφορικής µε αυτόν τον τρόπο είναι µεγάλη ανταµοιβή. Ένα που συναρπάζει 
τους νέους ανθρώπους είναι και το µεγάλο συναίσθηµα του επιτεύγµατος. 

Αντί να είναι καταρχάς ένας εξεταστής, τον έλεγχο της επιτυχίας της τάξης 
από τις εξετάσεις, ο δάσκαλος µπορεί να στραφεί σε ένα ρόλο ενός υποστηρικτή 
βοηθώντας κατά µήκος του δρόµο από το πρόβληµα για τη λύση. Αν το 
αποτέλεσµα της εργασίας τους είναι σωστό άµεσα κατανοητού από τους µαθητές, 
δεν είναι καµία άµεση κρίση του δασκάλου αναγκαία. Επιπλέον, η οµάδα εργασίας 
µπορούν να εκπαιδευτούν µε έναν εξαιρετικό τρόπο. Πρέπει να υπάρξει ένα 
σχολείο επαγγελµατικής ανάπτυξης (PDS), που αντιπροσωπεύει ένα 
Συνεργατικού πλαισίου µεταξύ υψηλής σχολεία και ιδρύµατα κατάρτισης 
εκπαιδευτικών. 

Ο κύριος στόχος του PDS, είναι να εµβαθύνει τη συµµετοχή των φοιτητών 
εκπαιδευτικών σε το σχολείο, να εκθέσει τους στην ποικιλία των καθηκόντων 
εργασίας δάσκαλος, και να παρέχει τους µε ένα ευρύ φάσµα εµπειριών. Πρέπει να 
εστιάσουµε στην ανάπτυξη και εφαρµογή ενός πρόγραµµα άσκησης επιστήµης 
υπολογιστών για καθηγητές που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του PDS. 
Υπάρχουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα που µπορούν να αποκτηθούν µε αρχές του 
PDS και να παρουσιάσει διαφορετικά τις δραστηριότητες που εκτελούνται για να 
κερδίσει καθηγητές τους κατά την κατάρτιση του φοιτητή επιστήµης 
υπολογιστών.Για αυτό λόγο ψηφιακά υλικά έχουν παρασκευασθεί και έχει 
αναφερθεί ότι βοηθούν σπουδαστές µε αναπηρία στη µάθησή τους. Ωστόσο δεν 
είναι πάντα εύκολο για όλους τους µαθητές. 

Τελευταίο αλλά όχι ασήµαντο σηµειώνουµε ότι πληροφορικής µπορεί να 
βοηθήσει να φέρει πράσινα χαρακτηριστικά στις ζωές µας, που είναι απαραίτητη 
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σε κάθε πράσινο επιστηµονική ή τεχνική εργασία και µπορούν να συνεργαστούν 
µε πράσινο νανοτεχνολογία για να αναπτύξουν πιο πράσινα προϊόντα, 
συµβάλλοντας έτσι στην πράσινη οικονοµία. Επιπλέον Feng-Shui αρχές 
σχεδιασµού µπορούν να εισαχθούν µε τεχνολογία λογισµικού, προκειµένου να 
διευκολυνθεί η ανάπτυξη λογισµικού. 

DNA υπολογιστές 

DNA υπολογιστές είναι µια µορφή του υπολογισµού που χρησιµοποιεί το 
DNA, της Βιοχηµείας και της µοριακής βιολογίας, αντί για τις παραδοσιακές 
υπολογιστών που βασίζονται στο πυρίτιο τεχνολογίες. DNA υπολογιστές, ή, 
γενικότερα, βιοµοριακή Πληροφορική, είναι µια γρήγορα αναπτυσσόµενη 
διεπιστηµονική περιοχή.  

Ιστορία 

Αυτό το πεδίο που αναπτύχθηκε αρχικά από Leonard Adleman του 
Πανεπιστηµίου της Νότιας Καλιφόρνιας, το 1994. Ο Adleman απέδειξε µια 
απόδειξη-της-ιδέας χρήση του DNA ως µια µορφή του υπολογισµού που έλυσε το 
πρόβληµα Χαµιλτονιανής διαδροµή επτά σηµείων. ∆εδοµένου των αρχικών 
πειραµάτων του Adleman, έχει σηµειωθεί πρόοδος και διάφορες Τιούρινγκ 
µηχανές έχουν αποδειχθεί να είναι κατασκευάσιµες. 

Ενώ το αρχικό ενδιαφέρον ήταν στη χρήση αυτή η νέα προσέγγιση για την 
αντιµετώπιση των NP-hard προβλήµατα, σύντοµα διαπιστώθηκε ότι δεν µπορεί να 
είναι οι πλέον κατάλληλοι για αυτόν τον τύπο υπολογισµού, και να βρείτε µια 
"εφαρµογή δολοφόνος" έχουν γίνει αρκετές προτάσεις για την προσέγγιση αυτή. 
Το 1997, Πληροφορικός Mitsunori Ogihara συνεργαζόµενος µε τον βιολόγο 
Animesh Ray πρότεινε το ένα να είναι η αξιολόγηση της Boolean κυκλώµατα και 
περιγράφεται µια εφαρµογή.[19,20] 

Το 2002, οι ερευνητές από το Ινστιτούτο Weizmann Θετικών Επιστηµών 
στην Ρεχοβότ, Ισραήλ, παρουσίασε µια προγραµµατιζόµενη µοριακή υπολογιστική 
µηχανή που αποτελείται από ένζυµα και µόρια DNA αντί πυριτίου µικροτσίπ. Στις 
28 Απριλίου 2004, Ehud Shapiro, Yaakov Benenson, Binyamin Gil, Uri Ben-Dor 
και Adar Ρίβκα στο Ινστιτούτο Weizmann ανακοίνωσαν στο περιοδικό Nature ότι 
κατασκεύασαν έναν υπολογιστή DNA σε συνδυασµό µε µια µονάδα εισόδου και 
εξόδου, η οποία θεωρητικά θα ήταν σε θέση να διαγνώσει καρκινική 
δραστηριότητα µέσα σε ένα κύτταρο, και απελευθερώνοντας ένα αντικαρκινικό 
φάρµακο προς διάγνωση. Τον Ιανουάριο του 2013, οι ερευνητές ήταν σε θέση να 
αποθηκεύσετε µια φωτογραφία JPEG, ένα σύνολο σαιξπηρικού σονέτα, καθώς και 
ένα αρχείο ήχου του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, νεώτερος 's οµιλία έχω ένα όνειρο για 
την αποθήκευση ψηφιακών δεδοµένων DNA. Το Μάρτιο του 2013, ερευνητές 
δηµιούργησαν µια transcriptor (ένα βιολογικό τρανζίστορ). 
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∆υνατότητες 

DNA υπολογιστές είναι ουσιαστικά παρόµοιες στον παράλληλο υπολογισµό 
σε που εκµεταλλεύεται τα πολλά διαφορετικά µόρια του DNA να δοκιµάσετε 
πολλές διαφορετικές δυνατότητες µε τη µία.[19,20] Για ορισµένα εξειδικευµένα 
προβλήµατα, οι υπολογιστές DNA είναι γρηγορότεροι και µικρότεροι από 
οποιοδήποτε άλλο υπολογιστή οικοδοµήσει µέχρι σήµερα. Επιπλέον, ιδιαίτεροι 
µαθηµατικοί υπολογισµοί έχουν αποδειχθεί να γίνονται σε έναν υπολογιστή του 
DNA. Για παράδειγµα, ο Aran Nayebi [10] έχει παράσχει µια γενική εφαρµογή 
αλγορίθµου πολλαπλασιασµού µητρών του Strassen σε έναν υπολογιστή του DNA, 
αν και υπάρχουν προβλήµατα µε την κλιµάκωση. Επιπλέον, στο Caltech οι 
ερευνητές έχουν δηµιουργήσει ένα κύκλωµα που γίνονται από 130 µοναδικό σκέλη 
DNA, που είναι σε θέση να υπολογίσει την τετραγωνική ρίζα των αριθµών µέχρι 
το 15.[19,20] 

Οι DNA υπολογιστές δεν παρέχουν τυχόν νέες δυνατότητες, από τη σκοπιά 
της θεωρίας υπολογισιµότητας, η µελέτη της οποίας προβλήµατα είναι 
υπολογιστικά επιλύσιµο χρησιµοποιώντας διαφορετικά µοντέλα υπολογισµού. Για 
παράδειγµα, εάν ο χώρος που απαιτείται για την επίλυση ενός προβλήµατος 
αυξάνεται εκθετικά µε το µέγεθος του προβλήµατος (EXPSPACE προβλήµατα) 
στις µηχανές φον Νόιµαν, ακόµα αυξάνεται εκθετικά µε το µέγεθος του 
προβλήµατος σε µηχανήµατα DNA. Για πολύ µεγάλα προβλήµατα EXPSPACE, το 
ποσό του DNA που απαιτείται είναι πολύ µεγάλο για να είµαστε πρακτικοί. 

Αλγοριθµική Αυτοσυγκρότηση 

Νανοτεχνολογία DNA έχει εφαρµοστεί στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείµενο 
της πληροφορικής DNA. DNA κεραµίδια µπορούν να σχεδιαστούν για να 
περιέχουν πολλαπλές κολλώδη άκρη µε τις ακολουθίες που έχουν επιλεγεί έτσι 
ώστε να δρουν ως Wang κεραµίδια. Μια σειρά DX έχει αποδειχθεί συνέλευση του 
οποίου κωδικοποιεί µιας XOR πράξης. Αυτό επιτρέπει την σειρά DNA να 
εφαρµόσει ένα κυτταρικό αυτόµατο, η οποία δηµιουργεί ένα φράκταλ, που 
ονοµάζεται το λάστιχο Sierpinski. Αυτό δείχνει ότι τον υπολογισµό µπορεί να 
ενσωµατωθεί η συγκρότηση των συστοιχιών DNA, αυξάνοντας το πεδίο 
εφαρµογής, πέρα από την απλή περιοδική συστοιχίες.  

Οι ερευνητές πραγµατοποίησαν µια βιολογική τρανζίστορ από DNA που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία διαβιώντων υπολογιστών. 

Ένα τρανζίστορ είναι µια συσκευή η οποία ελέγχει την ροή των ηλεκτρονίων 
σε ένα ηλεκτρικό κύκλωµα, η οποία ενεργεί ως ένα διακόπτη on-off. Οµοίως, η 
βιολογική τρανζίστορ — που ονοµάζεται ένα transcriptor — ελέγχει τη ροή ενός 
ενζύµου, καθώς κινείται κατά µήκος ένα σκέλος του DNA (δεοξυριβονουκλεϊνικού 
οξέος). Αυτές οι κυψελοειδείς δοµικές µονάδες θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν για να κάνετε τίποτα από την παρακολούθηση τους περιβάλλον 
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στο κλείσιµο διαδικασίες και να σβήνουν τα κύτταρα. Οι διαπιστώσεις αυτές 
αναφέρθηκαν σήµερα (28 Μαρτίου 2013) στο περιοδικό Science. 

"Transcriptors είναι το βασικό συστατικό πίσω από ενισχύοντας γενετική 
λογική," επικεφαλής συγγραφέας Jerome Bonnet, bioengineer στο Πανεπιστήµιο 
του Στάνφορντ, είπε σε µια δήλωση. Από µόνα τους, αυτές οι συσκευές δεν 
αντιπροσωπεύουν έναν υπολογιστή, αλλά επιτρέπουν για λογικές πράξεις, όπως 
"αν τότε αυτό που" εντολές, µία από τις τρεις βασικές λειτουργίες των 
υπολογιστών (τα άλλα δύο είναι αποθήκευση και διαβίβαση πληροφοριών). 

Για να το transcriptors, οι ερευνητές πήραν µια οµάδα φυσικές πρωτεΐνες, 
κύτταρα, οι workhorses και χρησιµοποίησε για να ελέγχουν πώς το ένζυµο που 
είναι γνωστή ως RNA πολυµεράσης συµπιεσµένο κατά µήκος ένα µόριο DNA. Η 
οµάδα χρησιµοποίησε αυτές τις transcriptors να δηµιουργήσετε το µαθηµατικούς 
τελεστές που εκτελούν υπολογισµούς χρησιµοποιώντας δυαδική λογική. 

Οι ερευνητές έχουν κάνει τους βιολογικούς υπολογιστές, λογικές πύλες 
διαθέσιµες στο κοινό για να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να τις χρησιµοποιούν και 
να τις βελτιώσουν. 

Έτσι είναι επιτακτικό να φέρει αυτή τη γνώση σε σχολεία και να συνηθίσουν 
φοιτητές µε DNA Πληροφορική. Τις δυνατότητες του συνδυασµού αυτήν την 
τεχνολογία µε την πληροφορική, νανοτεχνολογία και κβαντικούς υπολογιστές 
φαίνονται τεράστια. Έτσι τεράστια θα είναι τα οφέλη της κοινωνίας από αυτήν την 
τεχνολογία. 

Κβαντικοι υπολογιστές 
 

Μια τεχνολογία που είναι µας παίρνει το µυαλό ονοµάζεται κβαντικοί 
υπολογιστές. Ένα τυπικό υπολογιστή λειτουργεί σήµερα σε µόνο δύο µέλη, 
ένα µηδενικό και ένα. Μπορεί να είναι σε ένα από τα δύο µέλη, αλλά όχι 
και τα δύο την ίδια στιγµή. Εντάξει, έτσι τι σηµαίνει αυτό είναι ένα 
παραδοσιακό υπολογιστή έχει πρόβληµα µε εργασίες µε πολλές λύσεις, 
διότι πρέπει να δοκιµάσουµε ένα κάθε φορά µέχρι να βρίσκει the καλύτερος 
έναs. Ένας κβαντικός υπολογιστής, (και αυτό είναι πολύ απλουστευµένη) 
µπορεί να είναι σε πολλά µέλη την ίδια στιγµή, έτσι αυτό µπορεί να 
δοκιµάσετε πολλές πιθανές λύσεις, την ίδια στιγµή. Υπολογιστές που 
βασίζονται στην τεχνολογία αυτή θα είναι όχι µόνο για εκατοντάδες φορές 
πιο ισχυροί από ό, τι έχουµε σήµερα, αλλά για εκατοµµύρια. Από την 
κατανόηση ένα µη-ειδικού µπορούµε να πούµε ότι θα υπάρχουν ορισµένοι 
τύποι προβληµάτων που δεν µπορείτε να λύσετε ακόµα και σήµερα, ότι θα 
γίνει εύκολο να λυθεί στο µέλλον. 

Στην πραγµατικότητα, κβαντικούς υπολογιστές ενδέχεται να έχουν 
ευρείες εφαρµογές, αλλά είναι δύσκολο σε αυτό το στάδιο να κάνει τίποτα 
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περισσότερο από τα µαντέψετε τι αυτές µπορεί να είναι. νωρίς. Γνωρίζουµε 
ότι οι κβαντικοί υπολογιστές θα είναι καλύτεροι από τους παραδοσιακούς 
υπολογιστές στην αποκρυπτογράφηση, λόγω την ικανότητά τους να 
παράγοντοποιούν γρήγορα µεγάλους αριθµούς. Ότι το άρθρο ειδήσεων MIT 
επεσήµανε µια µελέτη που έδειξε ότι κβαντικούς υπολογιστές θα ήταν 
χρήσιµη για την επίλυση συστηµάτων γραµµικών εξισώσεων, που τους 
καθιστά χρήσιµο για εξαιρετικά πολύπλοκους υπολογισµούς--όπως 
µοντελοποίηση πρωτεινών ή συστηµάτων καιρού. 

Κβαντικούς υπολογιστές θα µπορούσε επίσης να αναζητήσουν πολύ 
πιο αποτελεσµατικά, που επέστησε την προσοχή των µεγαλύτερων 
παγκόσµιων εταιρειών του ∆ιαδικτύου. Τον ∆εκέµβριο του 2009, η Google 
δηµοσίευσε µια θέση σε ένα από τα blogs σχετικά µε την έρευνα της 
εταιρείας σε χρήση κβαντικών υπολογιστών για την αναζήτηση εικόνων. 
Προσπάθειες της Google έχουν βρει ότι οι κβαντικοί υπολογιστές µπορεί να 
αναζητήσουν µια συγκεκριµένη εικόνα, ή να αναγνωρίσουν ένα αντικείµενο 
µέσα σε µια µεγαλύτερη εικόνα (σε αυτή την περίπτωση, ένα αυτοκίνητο), 
πολύ πιο γρήγορα από ό, τι ένας παραδοσιακός υπολογιστής [πηγή: 
σήµατα]. Αλλά µερικοί κριτικοί έχουν αµφισβητήσει εάν οι µηχανές που 
παρέχονται από D-Wave Systems, η εταιρεία συνεργάζεται µε το Google 
για το έργο, έχουν ακόµη και τις προϋποθέσεις για κβαντικούς υπολογιστές 
[πηγή: Guizzo]. 

D-Wave χρησιµοποιεί ορισµένες σύγχρονες µεθόδους για την 
παραγωγή του υπολογιστές (δεν είναι σαφές αν η εταιρεία κάνει ορθή 
χρήση των "εµπλοκή", ένα φαινόµενο που είναι απαραίτητα στους 
κβαντικούς υπολογιστές), και µερικοί επιστήµονες έχουν πει ότι των 
ισχυρισµών της παραγωγής 128-qubit υπολογιστές δεν φαίνεται αξιόπιστη 
[πηγή: Guizzo]. (Μια qubit είναι µια µονάδα κβαντικής πληροφορίας που 
µπορεί να είναι 0, 1 ή 0 και 1 ταυτόχρονα.) Στις ρυθµίσεις της έρευνας, οι 
περισσότεροι κβαντικούς υπολογιστές έχουν ξεπέρασε πραγµατοποιούνται 
σε πολύ χαµηλότερα επίπεδα, όπως 4 ή 8 qubits. Ακόµη και ως ορισµένοι 
εµπειρογνώµονες ερώτηση των ισχυρισµών της, η D-Wave έχει επιτύχει 
αναγνώριση, σηµαντικές την δηµοσίευση διατριβών στο περιοδικό 
"Nature", και ένα από τα 128-qubit µηχανές πώλησης σε Lockheed-Martin--
η πρώτη εµπορική πώληση ένα κβαντικός υπολογιστής [πηγή: Merali]. 

∆εδοµένου ότι η επίλυση για τόσα πολλά δύσκολα προβλήµατα 
καθίσταται δυνατή οι επιπτώσεις για την πράσινη οικονοµία θα είναι 
τεράστια και το αποτέλεσµα για τη ζωή των µελλοντικών πολιτών θα είναι 
βαθύ. 
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Είναι ενδιαφέρον ότι µια τεχνολογία που ξεκίνησε από την κβαντική 
µηχανική επιστήµη µε βαθιά φιλοσοφική σύνδεση µε τη φιλοσοφία zen θα 
βρεί εφαρµογή πάλι για την προώθηση της πράσινης οικονοµίας και του 
σεβασµού για τη φύση και το περιβάλλον. 

Γιατί ο σεβασµός προς το περιβάλλον και τη φύση έχει τεράστιες 
πρακτικές εφαρµογές; 

Την κληρονοµιά που πήραµε από προηγούµενες γενιές µε τη µορφή της 
άγριας φύσης, φυτά, ζώα και άλλους οργανισµούς είναι πολύτιµη. Επειδή η 
γενετική διαδικασία στον πλανήτη κατασκεύασε όλα αυτά τα είδη κατά 
δισεκατοµµύρια χρόνια. Έτσι µια χαµένη είδος αντιπροσωπεύει χαµένη 
προσπάθεια της φύσης εκατοµµύρια χρόνια. Κανείς δεν ξέρει πότε µια ιδιαίτερη 
χηµική ένωση ή διαδικασία από ένα είδος θα είναι χρήσιµο στην επιστήµη και την 
τεχνολογία. Ακόµα και τώρα στον Αµαζόνιο θα µπορούσε να υπάρχουν 
εκατοντάδες φάρµακα χρήσιµα στην ιατρική. Έτσι, ακόµη και κάθε λογής 
µικροοργανισµός έχει σηµασία για το µέλλον. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος που οι 
άνθρωποι πρέπει να κρατούν το σεβασµό και την ισορροπία µε τη φύση και η Ζεν 
φιλοσοφία κερδίζει στην πρακτική εφαρµογή της και πάλι. Το σχολείο οφείλει να 
σέβεται την κληρονοµιά της φύσης και µέσω των νέων τεχνολογιών και της 
µεταδιδόµενης ή αποκαλυπτόµενης γνώσης, να την προστατεύει. 
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1. Introduction 

Hypertext is a kind of text displayed on computer or other electronic device 
with references (hyperlinks) to other text that the reader can immediately access, 
usually by a mouse click, key press sequence or by touching the screen. Apart from 
text, hypertext is sometimes used to describe tables, images and other 
presentational content forms with hyperlinks. Hypertext is the underlying concept 
defining the structure of the World Wide Web. Hypertext enables an easy-to-use 
and flexible connection and sharing of information over the Internet. 

The word “hypertext” can be derived from the Greek origin hyper (=υπέρ) 
which has the meaning of “over” or “beyond”, while it has common origins with 
the word in English “super”. It signifies the overcome of the old linear limitations 
that could be found in written texts. Ιn 1992, the author Ted Nelson who had 
coined both terms wrote that: «By now the word “hypertext” has become generally 
accepted for branching and responding text, but the corresponding word 
“hypermedia”, meaning complexes of branching and responding graphics, movies 
and sound – as well as text – is much less used. Instead they use the strange term 
“interactive multimedia”: this is four syllables longer, and does not express the idea 
of extending hypertext» (Nelson, 1992: 39). 

Hypertext refers to a system with a non-sequential (non-linear), electronic, 
multimedia, and hypermedia, which creates an interactive and flexible environment 
where reading is contingent upon computers by linking multiple sources of 
information. This flexibility lets users make their own decisions to navigate among 
the provided links (Cangoz & Altun, 2012). 

Hypertext documents can either be static or they can be dynamic (this means 
that they can be changed continuously in response to user input, as it happens for 
instance with dynamic web pages). Static Hypertext can be used to cross-reference 
collections of data in documents, software or books in CDs. At the same time, a 
well-constructed system can also incorporate other user-interface conventions, such 
as menus and command lines. 
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«The printed book as an ideal strongly induced by poststructuralist and 
postmodern theorists for decades, and now the computer provides a medium in 
which this theoretical challenge can be applied in practice». With these words Jay 
David Bolter reflects the historical association of literature with technology, while 
George Landow speaks for electronic integration of objectivity with the importance 
they gave to the term the poststructuralist (Bolter, 2001). 

The current paper examines the use of hypertext in e-literature (Electronic 
Literature). «A new approach to the heritage left to us by writing, while reflecting 
our desire to build a text, open connections to other texts and in general interaction 
with the reader, which reverses the traditional difference between the book and the 
larger forms, as the encyclopedia and the library» (Bolter, 2001). 

A brief history of hypertext 

All major histories of what we now call hypertext start in 1945, 
when Vannevar Bush wrote an article in Atlantic Monthly called “As we may 
think”, about a futuristic device he called a Memex. He described the device as an 
electromechanical desk linked to an extensive archive of microfilms, able to 
display books, writings, or any document from a library.  

Beyond simply being able to recall information, the primary goal of the 
storage system was to allow the user to visualize and access the connections among 
items, tracing related concepts from one place to another, crossing documents’ 
boundaries regardless of type. These connections would be physically retrievable 
and retraceable, allowing documents to be located efficiently and knowledge to be 
shared (Fitzgibbons, 2008). 

The Memex would also be able to create “trails” of linked and branching sets 
of pages, combining pages from the published microfilm library with personal 
annotations or additions captured on a microfilm recorder. Bush’s vision was based 
on extensions of 1945 technology - microfilm recording and retrieval in this case. 
However, the modern story of hypertext starts with the Memex because “As We 
May Think” directly influenced and inspired the two American men generally 
credited with the invention of hypertext, Ted Nelson and Douglas Engelbart. 

Hypertext systems were built at Brown University in the 1960s under the 
leadership of Andries van Dam. The Hypertext Editing System built in 1967 was 
the world’s first working hypertext system. It ran in a 128K memory partition on a 
small IBM/360 mainframe and was funded by an IBM research contract. After the 
Hypertext Editing System was finished as a research project at Brown University, 
IBM sold it to the Houston Manned Spacecraft Center, where it was actually used 
to produce documentation for the Apollo missions. The second hypertext system 
was FRESS (File Retrieval and Editing System), which was done at Brown 
University in 1968 as a follow-up to the Hypertext Editing System and was also 
implemented on an IBM mainframe. Because of this extremely stable platform, it 
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was actually possible to run a demonstration of this code, more than twenty years 
old, at the 1989 ACM Hypertext conference. 

Especially, the history of hypertext fiction goes back as far as 1987, when one 
of its early advocates, Michael Joyce, published Afternoon – A Story, on a 
magnetic diskette (still available, on CD-ROM, from eastgate.com). The 
publication of Afternoon sparked a great interest in hypertext both aesthetically and 
theoretically, involving a number of prominent authors and literary scholars, such 
as Robert Coover, George P. Landow, Jay David Bolter and N. Katherine Hayles. 
After two decades of considerable theorising and creative activity, its proponents 
steadily announcing hypertext fiction as the ultimate manifestation of the future of 
literature, however, hypertext fiction remains a rather esoteric field of interest 
(Mangen, 2008). 

Advocates of hypertext fiction applaud the freedom and choice that it 
provides the reader. For instance, Chaouli (2005) points out “…the reader of 
hypertext has no choice but to choose and thus to construct his or her own 
narrative” suggesting also that hypertext fictions “…are far more interesting to 
produce than to read”. 

A final event in the mid-1990s was the extremely rapid growth of hypertext 
on the Internet, spearheaded by the specification of the World Wide Web by Tim 
Berners-Lee and colleagues at CERN (the European Center for Nuclear Physics 
Research in Geneva, Switzerland). Almost immediately after its introduction by the 
National Center for Supercomputing Applications (NCSA) in January 1993, 
Mosaic became the most popular browser for the WWW (Internet) and the growth 
of Internet hypertext accelerated even more.  

2.  Hypertext in E-literature 

Nowadays the use of hypertext is highly connected - as it has already been 
claimed above - with the sector of e-literature. This is an application that can be 
thought to be a basic part of the use of technology in the educational process. The 
use of new technologies, like computers, Internet etc., can provide not only 
students but also teachers (and generally all those who are part of educational 
process), with instructional support in specific subjects, but is can also help them 
achieve the educational goals of the course through the correct information and 
communication management. Thus, the new technologies have a significant 
contribution in the enrichment of the existing teaching methods and in the 
discovery and use of a variety of sources, as well as in the development of 
students’ critical thinking (Βακαλούδη, 2003: 29-30). One such application use has 
to do with teaching literature. 

Electronic literature can be defined as “digitally born”, since a first generation 
digital object is created and meant to be read on a computer (Hayles, 2002: 3). At 
the same moment E-literature as a term refers to the work of literary aspects that is 
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provided by the stand-alone or networked computer advantages (Nedelko and 
Cirnu, 2009:394). It can also be defined as traditional literature which has been 
converted to e-literature (in other words a kind of electronic format) through such 
programs like Internet, pdf files etc.  

The most important advantages connected to e-literature are those that have to 
do with search function, the use of automatic bookmarks and the ability to browse 
page by page at the touch of a key. We can also mention the scrolling, the creation 
of page notes and print excerpts, the ability to store several books on a personal 
computer, as well as the ecological and economical reasons, such as the decrease of 
paper loss (Pack, 1994: 55). 

E-literature can also be defined as a continuation of experimental print 
literature, as long as algorithmic procedures are not unique to networked and 
programmable media. Located within the humanities by tradition and academic 
practice, electronic literature also has close affinities with the digital arts, the 
computer games and other forms associated with networked and programmable 
media. E-literature, through its many metonymies, interruptions, and connections, 
is well suited to represent the sense of self-identity that each of us experiences. 

At the same moment, hypertext can be conceived as a new and revolutionary 
way through which literature can be indentified when recorded in digital media ad 
transferred through the Internet, while the relationship between the reader and the 
text is changing (∆ηµητρούλια, 2006: 95). A main aspect of this relationship is the 
fact that the reader doesn’t only assume the text, but at the same moment he/she 
has the ability actually to shape it with the assistance of the author. Another reader 
can follow another way if he/she wishes to. In other words in this case the 
hypertext can be connected with a situation of structural liquidity and continuous 
changes and developments, concerning the texts in electronic form. 

Nevertheless, that the teaching of literature in general, compared to the 
teaching of other subjects has been characterized by strong resistance to the 
integration of the new technological innovations, like digital technology, 
computers and generally the use of communication and information technology. 
This has happened due to the fact that for a very long period of time the teaching of 
literature in all levels of education has been thought to be a kind of an initiation 
into art of spirit. This kind of classical conception was related to a way of thinking 
according to which, the teaching of literature in any case has nothing to do; it 
shouldn’t be ever associated to any form of technology, especially to this kind of 
technology which has to do with electronics, computers etc. 

Therefore each effort to modernize the course of literature towards integration 
and creative use of information and communication technologies should be 
initiated by a redefinition of the goals and methods of teaching literature 
(Νικολαΐδου, 2009: 90). Thus, the literature faces the challenge of new 
technologies, like Internet, having as a result the creation of new data on 
production, distribution and reading of literature (∆αρδανός, 2010: 33) 
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This challenge springs from the belief that the use of computers and the 
Internet provides great opportunities in the educational process of literature 
lessons, such as the direct access to libraries, archives, sources, online anthologies, 
bibliographic records, publishers, online bookstores and the websites of the authors 
used (Wang and Liu, 2003: 121).  

Off course no one doubts that e-literature is out of the traditional norms of 
literature (that follows anyway a linear form and a linear recitation), which is the 
main subject of the course of teaching literature in classrooms. But on the other 
hand, hyper literature provides a dynamic trend of modern literature and launches 
at the same moment a new kind of reading which cannot be absent from the 
reading perceptions of the students. By this way, the hypertext reverses the 
dominance of the author, while the electronic media and the overlying structure 
require active participation of the reader in order to form the shape of the text 
(Νικολαΐδου, 2009: 86). 

Apart from all the above, technological applications like hypertext give the 
opportunity and may contribute to multilayer assumption and enhance the playful 
nature of the printed literature. Thus the words and structure experiments of literary 
texts are encouraged, highlighting the elements of passages like those of poetry. 
Furthermore the use of hypertext may favor corrections and successive writings 
during the process of creative writing. Such an application may be the best way to 
demonstrate to both teachers and students the writing machine and its capabilities. 
The transcription of a literary text with the help of the media, like in the case of 
hypertext system, highlights the conversation of the arts and the cooperation of the 
senses for its assumption and understanding (Νικολαΐδου, 2009: 86). 

The general concept if literacy is equated with technological literacy as 
computers provide students with lots of information about literature, as well as 
with a general academic background that enhances their critical thought. 

At the same time, we can claim that the use of hypertext enables and allows 
the use of modern teaching approaches to teaching literature and the introduction of 
modern teaching methods and models. In hypertextual literature, the reader has the 
ability to make choices among titles of sections or key words. Although there are a 
finite number of words the reader is never sure whether or not they all have been 
read. The reorganization of words, changes their meaning and frame, while the 
narrative may not provide any clear closure.  

Because of the variety of ways in which the story words can be collaged 
together, it is inappropriate to try to define an unambiguously correct reading. 
There is no single story, only readings. The reader through hypertext de-
materializes the story as an object and makes it elusive, in a way that he/she is not 
simply studying it but it is actively involved in constructing it. Nevertheless, the 
use hypertext may put its would-be-reader at risk. This is connected to the idea that 
a potential reader struggles not merely for interpretative insight but also for 
narrative control. The use of the second person, which is much more widespread in 
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electronic fictional forms, often implies a more direct correspondence between the 
actual readers and persons who narrate than such passages in print fiction. 

The most significant of all is the fact that sometimes the passage of an author 
may be challenged by hypertext. It is as if the unboundness of the new kind of 
textuality disperses the author him/herself (Lyotard, 1984: 74). Hypertext creates 
new kinds of communities emancipated from physical, geographical or political 
boundaries and it is significant that it can be the mean by which we are led to the 
creation of a value system that emphasizes the solving of problems and the growth 
of learning. It is generally admitted that hypertext, with the assistance of Internet 
which anyway is a major and rather usual and widespread kind of computer 
technology in our days can be a way for broadening someone’s knowledge 
horizons. 

Concerning always the subject on e-literature, hypertext can denaturalize 
ideas about authorship of passages, books etc., authorial properties and texts as 
objects and force us to notice that such ideas are just the products of a specific 
historical period that had to do with a specific kind of technology. Nevertheless, 
maybe such concepts like the authorial property and rights it is needed to be kept 
within the hypertext system exchange and throughout the procedure of teaching e-
literature. This is because by this way, authors are motivated to publish their works. 

What is needed here is the existence of a new balancing of rights. A regime is 
required under which the rights of authors to profit from their work are protected. 
But at the same time also, hypertext may work as a tool by which there can be no 
restrictions regarding the rights of the public of being informed and have full 
access to the authors’ works. 

Even more, with hypertext formulaic aspects of writing can be easily 
routinized through algorithmic procedures and as a result personal expression is 
de-emphasized. The great abundance of possibilities leads through hypertext to 
the disappearance of the authentic human voice. In procedures like that of e-
literature, this is evident. In subtler and more immediate ways, electronic use of 
text can modify our feeling of subjectivity. The lack of a clearly de-lineated 
autonomous text can be reflected by a subject that is less autonomous too. The 
post modern body extends the organic body as well as the psyche outward. The 
whole scheme becomes a complex cybernetic human and machine intelligence 
(Harraway, 1985: 69). 

We should also comment that - and this is important for teaching e-literature, 
the textual archive of the past that is destined to become a fully made machine 
readable, pre-supposes a considerable cost. This means that a substantial portion of 
the written past may be left behind, accessible only in a manner that would seem 
archaic or inefficient according to the modern technological standards. And since 
hypertext totality can be considered as something impossible, those who have the 
power to take decisions about what is able to be included or not, would have surely 
the ability to manipulate the literary production and create also new canons, 
regarding the availability of hypertexts.  
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This has to do with the all-powerful commercial interests of software 
companies, computer manufacturers and other purveyors of apparatus associate 
with networked and media that are programmed. In such a case economic 
restrictions are taken into account too. Anyway it is not a coincidence that almost 
all literary multiplatform concepts adopt the most effective promotion practices, 
concerning the commercial advertisement, which debase literature’s acculturation 
purpose. 

It can also be mentioned that the hypertext has the ability to remodel the 
fundamental characteristic shape of production and ratio assuming (transmitter-
message-receiver), since much of the reading procedure takes place through 
computer screens. Therefore, since electronic text is different from the traditional 
one, the reading behavior is also affected (Παππάς, 2006: 2). Recently, hypertexts, 
as a term, refers only to hypertext computer programs and to textual structures that 
can be synthesized with the computers help and go beyond the linear limits and 
specific qualities of the traditional written text.  

The technological invention of means like Internet is therefore the one that, 
after printing, opened several new paths in literature. This way, the 
experimentation and innovation of the author is feasible, while digital texts can be 
placed in minimal time, be modified, edited, published and enriched with 
audiovisual material, whilst the collaboration with remote colleagues has become 
easy and fast (Delany & Landow, 1994: 4). 

3. Conclusions 

All the above are a sign of the fact that new technologies and their 
applications, like hypertext, are not just a simple learning tool. They are also the 
way to the digital world of our time, to the new digital communication tools and 
systems that create new kinds and types of “texts”, new practices of producing 
these texts an also of producing, assumption or dissemination of literature.  

Hypertext is an example of how, in our times, literary texts arrive in our 
hands. For many years now, hypertext is a new and revolutionary tool by which we 
may be provided with new ways of communication and information and also with a 
new concept regarding the group negotiation of the meaning of literary texts, as 
well as with multimedia presentation of texts’ interpretations and production of 
their own multimodal texts. 
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1. Introduction 

Student-teachers’ representations, attitudes, beliefs and misconceptions 
regarding the effects of the climate change phenomenon, children’s rights and the 
way they are related to each other will be analysed in order to define the conceptual 
starting point where they were before their engagement into Actiforclimate.info. 
Actforclimate is a WBLE that introduces primary school learners on the issue of 
children’s rights and Climate Change Education (CCE). This WBLE became 
student-teacher’s tool in order to study extendedly the issues mentioned above as 
well as to develop their own alternative teaching interventions embedding 
Education for Sustainable Development (ESD) in their teaching activities enabled 
with the use of Information and Communication Technology (ICT) tools. 

2. Student-teachers’ views and misconceptions on climate change 
and children’s rights 

76 fourth year student-teachers of the Department of Primary Education of the 
University of Crete were asked to complete a questionnaire with the aim to 
investigate their representations, attitudes and beliefs regarding the effects of the 
climate change phenomenon, children’s rights and the way they are related to each 
other as well as their misconceptions regarding climate change. The questionnaire 
consisted of two parts.  

2.1. First part 

The following 17 questions were given to student-teachers: 
Q1: Describe the concepts of weather and climate and identify their 

difference. 
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Q2: Describe the climate change phenomenon. 
Q3: Do you know what causes climate change? If yes, write the causes. 
Q4 Do you know the effects of the climate change phenomenon? If yes, 

mention some of them. 
Q5 Do you know what actions have been taken at national and at global level  

to address the  climate change phenomenon. If yes, please specify. 
Q6 Do you know any organizations that deal with the protection of 

environment and in particular with the address of the climate change phenomenon? 
If yes please specify and write what you know about their action.  

Q7: Mention the three – in your opinion – most important children’s rights.  
Q8: Do you know what is the Convention on the Rights of the Child? If yes, 

please specify. 
Q9: Do you know any organizations that deal with the protection of human 

rights and in particular with children’s rights? If yes please specify and write what 
you know about their action.  

Q10: Have you heard about the Millennium Development Goals? If yes, 
please write what you know about this plan of action and mention some of the 
development goals. 

Q 11: Indicate with a circle whether the words mentioned below correspond to 
a wish, a need or a right. For each word you may circle more than one option.  

Q12: Which are the consequences of insufficient provision of water and food? 
Q13: What consequences has the absence or the insufficient provision of 

education in the life of a child? 
Q14 Do you know of any ways in which the effects of climate change limit 

the availability of drinkable water? If yes, please specify. 
Q15: Do you know of any ways in which the effects of climate change are 

connected with the food problems that beset many areas of the world? If yes, 
please specify. 

Q16: Do you know of any ways in which the effects of climate change are 
connected with the insufficient provision of education in many areas of the world? 
If yes, please specify 

Q17: Do you think that you could act personally of any ways in order to 
address climate change and its effects on the rights mentioned above (food, water, 
education)? If yes, please describe them below. 

In the first question the majority of the respondents (63.15%) identified the 
short period of time as one of the features of the weather that distinguish it from the 
climate. Only 20.58% of them (that is 9.21% of the total respondents) mention that 
climate is something that could change “in the long run” or by saying that is 
comparatively “more permanent” or “more stable” than weather.  

Rise in temperature or global warming is the concept mostly associated with 
the climate change phenomenon and in particular as an effect of climate change. 
However, if we focus only on the effects, melting of ice is the most frequently 
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mentioned, as it is the most visible one. On the other hand, the greenhouse effect is 
the most frequently mentioned cause of climate change (questions 3-5). 

As regards the actions that have been taken nationally or globally to address 
the climate change phenomenon and its effects (question 5) almost one third the 
respondents (32.89%) mentioned the work of intergovernmental organizations and 
non-governmental environmental organizations as well as other NGOs.  

Fig. 1 shows that the most known organization that deals with the protection 
of environment and in particular with the address of the climate change 
phenomenon is Greenpeace (75% of the respondents), then WWF (56.58%) and 
then UNESCO (31.58%). As regards the action of these organizations only 42.10% 
of them mentioned some action. Among those who mentioned some action 40.62% 
mentioned the protection of animals and plants. 

 
Figure 1: Climate change and organizations. 

The right to education is by far the most important child’s right for the 
respondents, as it was selected by the 85.52% of them. The fact that the 
respondents are student-teachers at a department of primary education explains at 
an extent why they value so much this right.  

More than half of the respondents (61.85%) answered the question about the 
Convention on the Rights of the Child (CRC). The concept most frequently 
connected with the CRC is the protection of rights (23.40% of those who answered 
the question) (figure 1). Fig. 2 shows that the most known organization regarding 
the protection of children’s rights is UNICEF followed by ActionAid and 
UNESCO. Among those who mentioned some action of children’s rights 
organizations, the majority (56,41%) mentioned medical care. 
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Figure 2: Children's rights and organisations 

In September 2000 world leaders adopted the United Nations Millennium 
Declaration, committing themselves to a new global partnership setting out a series 
of time-bound targets that have become known as the Millennium Development 
Goals (MDGs): 1) eradicate extreme poverty and hunger, 2) achieve universal 
primary education, 3) promote gender equality for women, 4) reduce child 
mortality, 5) improve maternal health, 6) combat HIV/AIDS, malaria and other 
diseases, 7) ensure environmental sustainability, 8). develop a global partnership 
for development [1]. 

Student-teachers appeared to have little knowledge of the above goals as less 
than half of them 44,74% gave a positive answer to the corresponding question 
(question 10). The most known MDG appeared to be the first one as it was 
included in the references of the 70.58% of the respondents that gave a positive 
answer to question 10. Also almost half of them (44.11%) mentioned the second 
goal, whereas the other MDGs were rarely mentioned.  

 
Figure 3: Water, food and education. Need, right or want? 

According to the responses in question 11, food and water are mostly 
perceived as a need, whereas all the respondents perceived education as a right. 
Less than a third of the respondents perceived these three concepts as a want (fig. 
3).  
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The respondents seem very concerned about the consequences of an 
insufficient provision of food and water (question 12) as 65.78% of them mention 
death as a consequence, whereas almost half of them (48.68%) mention health 
problems and diseases. 

Negative effects on children’s socialization is the most mentioned 
consequence of an insufficient provision of education (question 13) (38.15% of the 
respondents). 

Question 14 asked student-teachers to relate the effects of the climate change 
phenomenon with the availability of drinkable water. 43.42% mentioned that the 
availability of water decreases due to draught or desertification (which are 
mentioned as effects of climate change). Draught or desertification is the effect of 
climate change mostly mentioned by the respondents in the next question as well, 
which asked them to relate the effects of the climate change phenomenon with the 
food problems worldwide , although at a lowest percentage than the previous 
question (27.63%).  

As regards the relation of the effects of climate change to the insufficient 
provision of education in many areas of the world (question 16) according to the 
responses there is a two-way relation. Thus 22.36% of the respondents mention that 
the fact that climate change results in insufficient provision of water and food in 
some areas affects education in these areas, as people have first to try to satisfy 
these survival needs and thus they neglect their education, whereas 17.10% of the 
respondents mention that lack of education makes people unaware of the causes 
and effects of climate change and thus unable to act towards climate change 
adaptation and mitigation.  

Finally, as regards student-teachers’ personal way of action towards climate 
change mitigation (question 17) 43.42% of them suggested voluntarism and 
participation or other help (financial etc.) to organizations, implying that personal 
action should be under the collective effort of an organization to be more effective.  

2.2. Second part 

2.2.1 Student teachers’ misconceptions on climate change 

Misconceptions are mistaken ideas, thoughts or notions that arise from an 
individual’s inner mental model. An inappropriate explanation of information in an 
individual’s mental model would make difficult to understand a scientifically 
accurate concept. In our analysis, the focus is on the most frequent misconceptions 
that have arisen from students’ answers regarding the climate change phenomenon.  
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2.2.2 Student-teachers’ responses to climate literacy statements 

Climate literacy statements TRUE FALS

Increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere contributes to 
strengthened greenhouse effect. 

94,74 5,26% 

Clearing of tropical rainforests is likely to intensify the strengthened 
greenhouse effect. 

81,58% 18,42% 

Strengthened greenhouse effect would probably lead to global 
warming. 

96,06% 3,94% 

Recent observations strongly suggest that violent volcanic explosions 
have insignificant effect on global climate. 7,89% 92,11 

Scientists predict that the burning of fossil fuels will enhance the 
strengthened greenhouse effect. 

90,80% 9,20% 

If global warming occurs, it will probably have little, if any, impact on 
crop and timber production in Greece. 

5,26% 94,74% 

When climate changes, it changes in the same way everywhere on the 
planet. 21,05% 78,95% 

Without water vapour in the atmosphere, the planet’s surface would be 
considerably cooler. 

75% 25% 

The United States is the largest producer of greenhouse gases in the 
world. 

67,10% 32,9% 

Switching from fossil fuels to alternative energy such as solar panels 
or geothermal energy may contribute to strengthened greenhouse 
effect. 

25% 75% 

Without stratospheric ozone in the atmosphere, life on earth, as we 
know it, would be impossible. 

93,43% 6,57% 

Midday is the ideal time to sunbathe to lessen the risk of photo-aging. 1,31% 98,69% 

To adequately protect yourself against the sun’s harmful rays, experts 
recommend a heavy application of a sunscreen with a skin protection 
factor of at least 15. 

75% 25% 

Greater exposure to ultraviolet radiation increases the risk of 
contracting skin cancer and developing sight defects. 

100% 0% 

Skiing at high mountain elevations without goggles exposes the face to 
more intense ultraviolet radiation than sunbathing at sea level does. 

88,52% 11,84
% 

The number of cases of skin cancer in Greece has steadily declined 
over the last decade. 5,26% 94,74% 

Most scientists predict that increasing stratospheric ozone levels result 
in greater human exposure to ultraviolet radiation. 42,10% 57,90% 

The most serious threat to the layer of ozone in the stratosphere is 
from a group of chemicals, collectively known as chlorofluorocarbons. 

96,06% 3,94% 
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Scientists have yet to find evidence that suggest that the amount of 
ozone in the stratosphere over Greece is declining. 52,63% 47,37% 

Because of the long stay of chlorofluorocarbons in the atmosphere, 
stratospheric ozone level is probably to decline for some time even 
after worldwide production of chlorofluorocarbons ceases. 

81,58% 18,42
% 

Table 1: Student-teachers’ responses to climate literacy statements. 

Table 1 presents student-teachers΄ misconceptions regarding issues related to 
climate change at percentage (with bold numbers). It appears that the majority of 
student-teachers (67.10%) sees the United States as the biggest producer of 
greenhouse gases (GHG) in the world. This was true till recently. Ηowever, from 
2005 China surpassed the United States and became the largest emitter of human 
related GHG globally, with shares of 21% and 19% of the global total respectively, 
whereas the prediction is that by 2015, China will emit nearly 50% more GHG than 
the United States [2,3]. Despite the fact that China is the world’s most populated 
country with about 1.3 billion inhabitants according to the 2010 census [4], the 
United States continue to have a much bigger GHG production per capita (four 
times more in 2005)[3], and this explains student-teachers’ misconceptions. 

It also appears that more than half of the student-teachers (52.36%) believe 
that scientists have yet to find evidence that suggest that the amount of ozone in the 
stratosphere over Greece is declining (statement 19). However, according to 
Greenpeace [5] recent studies based on satellite measurements made by NASA 
show that there is a decrease in the stratospheric ozone in the latitudes where 
Greece lies, by 3-5%. Probably the fact that the biggest ozone hole is over 
Antarctica (fig.4) leads many to the misconception that over other areas, like 
Greece, there is no considerable change in the amount of stratospheric ozone. 
Another possible explanation of this misconception is due to the confusion between 
stratospheric ozone and tropospheric ozone, the levels of which have increased to 
four to five times the levels in the preindustrial era. [6].  

 
Figure 4: The ozone hole over Antarctica. Source: http://www.theozoneehole.com 
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Nearly half of the student-teachers (42.10%) believe that increasing 
stratospheric ozone levels result in greater human exposure to ultraviolet radiation 
(statement 17). Probably this is again due to the previously mentioned confusion 
between stratospheric and tropospheric ozone.  

At the other end, all the respondents appear aware of the risks of the 
overwhelming exhibition to UV radiation. Thus, while our sample appears to be 
well informed about the harmful effects of the UV radiation, they have not the 
same clear view about the effects that increase or decrease our exposure to it. 

3. Alternative teaching interventions 

Students -teachers at the Department of Primary Education of the University 
of Crete during their School Practicum level III were asked to develop an 
alternative teaching intervention engaging ESD with the use of ICTs 

3.1. Aim and goals 

Students worked in groups of two or three. Each student group had to select a 
teaching unit from the 5th or 6th grade primary school curriculum. They had to 
redesign the unit using the ICTs with the aim to include: a)aspects of the climate 
change phenomenon and its effects on humans and especially on children and b) a 
reference to a child’s right connected to the climate change effects they mention in 
a). 

Through the design and development of such an alternative teaching 
intervention it has been attempted to accomplish the following goals: 

• to embed a child rights centered approach of the study of the effects of climate 
change phenomenon in primary school curriculum with the use of ICTs. 

• to use ICTs in order redesign the teaching units of the existing 5th and 6th grade 
primary school curriculum through the development of a hypermedia web-based 
learning environment for the climate change phenomenon in connection with 
child’s rights. 

• to adopt a new child-centered way of approach of primary school’s learning 
objects focusing on the protection of child’s rights and on the effects of climate 
change phenomenon. 

• to promote a cross thematic and interdisciplinary curricular approach in primary 
school. 

3.2. Design and development of the alternative teaching interventions 

After the selection of a teaching unit by each student group, they started to 
desing their alternative teaching intervention. Student support was provided 
through weekly meetings in the computer laboratory as well as through the 
following websites: a. http://actforclimate.webnode.gr/ where students could find 



 220

online material regarding the content of their interventions as well as the ICT tools 
they had to use. b. http://www.actforclimate.net/  which was given as an example 
of a broader alternative teaching intervention. Students were asked to select and 
explore one of the already developed units of this learning environment (climate 
change and right to a. water, b. food or c. education) and to use it as an example of 
good practice and source of reference for their own intervention.  

The redesign of the teaching unit included: a. the theoretical background of 
the unit and guidelines for the teacher (teacher book).b. the learning environment: 
b1. student book and b2. work book. 

The learning environment was designed and developed with the use of ICT 
tools such as Webnode (a simple CMS), office tools (PowerPoint and Word) and 
interactive web-based activities tools (fig. 5). 

The development of these alternative teaching interventions aimed to make 
the student teachers adopt in their teaching an ESD as well as a child rights 
perspective. The outcome of student teachers work is presented at 
http://susteint.webnode.com/ classified in grades and disciplines.  

 

Figure 5: A webpage of a teaching intervention in 5th Grade Language  

3.3. Evaluation of the alternative teaching interventions 

Prior to their engagement in the above process student teachers were asked to 
complete the previously analysed semi-structured questionnaire in order to find out 
details about their individual knowledge and misconceptions about the chosen 
topic. Vee Heuristics was used by each student group to chart his/her learning 
experience. Concept Maps were constructed by student groups before and after the 
process and the differences that emerged will be analysed in order to explore how 
their prior knowledge and misconceptions have been developed to construct new 
meaningful knowledge on climate change and child’s rights.  
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4. Concluding remarks 

Student-teachers’ views and misconceptions on climate change and children’s 
rights were investigated. This investigation gave us substantial feedback, useful for 
the development of Actforclimate, a web-based learning environment that deals 
with climate change and children’s rights. Student-teachers used this learning 
environment as an example of good practice and source of reference in order to 
design their alternative teaching intervention in one teaching unit of the primary 
school curriculum with the aim to include aspects of the climate change 
phenomenon and its effects as well as a reference to a child’s right connected to 
climate change effects. 
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Abstract  

This paper involves a pre-pilot testing of the web-based learning environment 
(WBLE) Actforclimate (http://actforclimate.net/) to students of the Department of Primary 
Education of the University of Crete as a part of their school practice, focusing on the 
preceded investigation of their representations, attitudes and beliefs regarding the effects of 
the climate change phenomenon, children’s rights and the way they are related to each 
other. The main aim of this investigation is the emergence of student-teachers’ 
misconceptions regarding the issue mentioned above.  
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1. Introduction 

First of all, we would like to clarify that with the terms “New Technologies”, 
“Multimedia Technologies” and “Information and Communication Technologies 
(ICT)” we mean all the educational and cultural products and services involved in 
the combined use of various media, which are accessible through television or 
computers [15]. Furthermore, we use the term “Visual Arts” in order to summarize 
the arts, that create figurative artworks, such as painting and sculpture, but also all 
the newest figurative arts (comics, video art, photography, e.t.c.) [20].  

The appearance of personal computer in the beginning of decade of 80s and 
the outbreak of “the web” in 1990, as well as its effect on learning with the 
utilization of multimedia [1], resulted to the progressive incorporation of 
computers in all the levels of education in the countries of the western world [8] 
[21]. Although the reasons and the models of this incorporation vary, a common 
denominator was the belief that computer could significantly enhance teaching and 
learning [21] [22]. 

New technologies have long ago entered the field of Visual Arts, offering 
opportunities for the creation of new kinds of arts [7] and changing the way we can 
teach them. Nowadays, new kinds of arts are a cognitive object in various Schools 
of Fine Arts, both in Greece and abroad. On the other hand, not enough data are 
available, at least in Greek territory, for the contents and the effective use of New 
Technologies in education and teaching of Visual Arts and especially in the area of 
education and training of future and practicing teachers [14].  

We believe that New Technologies, if used under appropriate conditions in 
education, contribute to active learning, offering plenty of educational electronic 
learning tools and environments and creating a friendly and attractive learning 
environment. Additionally, New Technologies help pupils and students to became 
familiar with technology and be trained in the skills of tomorrow’s society, as well 
as they enrich the curriculums and promote the cross-curricular approach. The 
purpose of this paper is to analyze and present a) the contribution of New 
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Technologies in education, b) their support to the teaching of Visual Arts and c) to 
present the advantages from this cross-curricular approach for education. 

2. The contribution of New Technologies in education 

Since the 80s, when computers were introduced in education, the conviction 
that the utilization of New Technologies would likely lead to radical changes in 
education was cultivated. This conviction was proved to be a myth and a dream. 
However, it is true that ICT possess characteristics that are consistent with a more 
student-centered environment of learning and that they could have a significant 
impact on education. This could only happen in case the utilization of New 
Technologies is accompanied by important alterations in the practices of teachers 
and curriculums [15]. 

Although too much talk has been done for the possible methodological 
limitations of researches studying the impact of ICT on students’ performance, 
most of the researchers agree that there are rich educational benefits to be acquired 
through the careful utilization and appropriate, for the developmental level of 
students, technology. According to Vosniadou [15], the characteristics of ICT, that 
encourage learning, are visualization, immediate feedback, the ability of the 
student to have greater control over learning, the ability for communication and 
cooperation, as well as the facilitating of access to information. 

In specifically designed environments for learning, ICT may contribute in the 
development of active and collaborative learning and induce positive results in 
social development and cultural information of students [15]. Furthermore, they are 
a modern teaching tool for the teacher, which contributes to the enhancement of the 
educational process and the achievement of learning goals in almost all cognitive 
areas [16]. They, also, provide opportunities to access an abundance of information 
using multiple information resources and viewing information from multiple 
perspectives, thus fostering the authenticity of learning environments and reflection 
about the content. In addition, they may serve as a tool to curriculum 
differentiation, providing opportunities for adapting the learning content and tasks 
to the needs and capabilities of each individual student and by providing tailored 
feedback [12]. In parallel, they differentiate the role of teacher in classroom, who 
from rapporteur becomes a cooperator, leader and co-investigator together with his 
students [19].  

As far as education and training of future and practicing teachers is 
concerned, the use of New Technologies familiarizes them with technology and its 
usage and makes them potent and eager to take advantage of them in their 
classrooms. 

However, we should note that positive results provided from the learning 
environments supported from modern technologies are not simply due to the 
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presence of ICT. The appropriate conditions should be met, so that positive results 
are produced by their utilization.  

2.1. Conditions for the proper utilization of New Technologies in 
education 

In order to produce educational benefits derived from the utilization of New 
Technologies, certain conditions should be met: 

a) the teaching should be performed by qualified teachers, in order to obtain 
successful educational results, 

b) the classrooms should be equipped with the appropriate infrastructure, such 
as the necessary technological equipment, suitable software and access to networks 
- under the condition that the created learning environment is suitable for the 
developmental level of the students - and  

c) the teacher ought to clearly define learning aims, which should arising from 
a well designed curriculum, for successful results. Adaption to modern educational 
environments might become effective, when combined with an organized 
educational intervention [14]. 

The “society of learning” demands not only flexible individuals, capable of 
lifelong learning, but also flexible schools, governmental institutions and 
educational systems, adaptable to modern social demands. Otherwise, provided 
education will always fall short to the needs of our society [15]. 

2.2. New Technologies in Greek education 

Nowadays, the schools in Europe are unequally equipped with multimedia 
computers. In our country, the equipment of schools continues to be lacking, while 
the provision for technical maintenance of the existing equipment is absent, having 
as result too many practical issues in the usage of the laboratories. The majority of 
schools have access to networks, but there are problems due to the high cost of 
telephone services and the lack of security, regarding material unsuitable for 
students [15]. On the other hand, Greek universities do not miss classrooms with 
complete and adequate equipment anymore. 

We observe that nowadays more and more teachers of primary education are 
trained in subjects concerning New Technologies and choose to utilize them in 
their classrooms. For sure this number would be bigger, if the appropriate 
infrastructure existed in schools. On the other hand, we also encounter cases of 
teachers, who are inadequately trained, or reluctant to utilize ICT in their 
classroom, either because they are technophobic, or very traditional in the way they 
perform teaching, or even unwilling to adοpt any change [13]. This has the result 
that they avoid to utilize or incorporate ICT in the current educational practices, 
reducing this way the potential positive effect of ICT and their capabilities to 
induce changes in school. 
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3. New Technologies in Visual Arts 

With the current evolutions in technology cultural action and inheritance of 
modern societies can easily be promoted and projected [24]. Visual artists are 
capable to create artworks that in the past existed only in their imagination. These 
evolutions, also, allows greater precision in visual creation and permits artists to 
complete an artwork in a short time. Even new forms of art are created. It is known 
that Visual Arts utilize technology and, in a time when digital technology is 
dominant, the emergence of digital painting is a natural consequence.  

Furthermore, apart from the content of Visual Arts, the way of their teaching 
is naturally renewed [24]. Suitable software is commercially available, such as 
“Abacus”, which may assist the teaching of Visual Arts. The “Abacus” is an open 
platform and as every database it is “a powerful tool for organizing and managing 
various types of information” [22]. It was created in order to be utilized as an 
educative tool for teaching history of Visual Arts and more specifically the painting 
art. 

3.1. The support of New Technologies in the teaching of Visual Arts 

Recently, many teachers encourage their students to create their own digital 
visual artworks. We observe likewise that the new forms of art consist a cognitive 
subject even at higher education [14]. Doubtless, digital art could not be absent 
from education, since one of its aims is to familiarize pupils and students with 
recent developments. New Technologies, of course, do not aim to replace the 
traditional means of creating visual artworks, but to utilize evolution as a tool that 
will allow school to create new environments for learning.  

New technologies offer opportunities not only for new forms of art, but also 
assist students to project, promote and present their artworks digitally or not 
digitally. Students, in cooperation with teachers may organize virtual exhibitions in 
the internet, or with the help of presentation software. 

Moreover, they open a window in global artistic heritage and help students to 
familiarize with the cultural and artistic tradition through specialized software, 
such as electronic encyclopedias, multimedia applications, virtual museums and 
varied socialization tools, like the social networks [24]. In addition, they may help 
students to access easily information and visual artworks and at the same time to 
perform editing. 

Furthermore, a teacher can find commercially available educational software 
(open or closed type), or find them in the internet for free use, which will assist him 
in teaching Visual Arts. In the level of educational software concerning Visual 
Arts, many interesting examples are available, showing encouraging results and 
expressing positive expectations for the future [14]. Such an example is “Avacus”, 
which is an open type software and as every platform it is “a powerful tool for 
organizing and managing of various types of information” [22]. It was created in 
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order to be utilized as an educative tool for teaching history of Visual Arts and 
more specifically the painting art. 

Some of the advantages of educational software are flexibility, the capability 
for fast and clear feedback and the facility for teachers to induce external learning 
motivation. Furthermore, they provide the capability for individualized learning 
[25], they enhance cooperative learning, which usually is selected by most students 
and contributes to the social and emotional development of trainees [15].  

New technologies activate senses [9] with visual and sound stimuli that set in 
parallel function both vision and hearing [11]. This way, they provide powerful 
educative tools for the cultivation of visual literacy and simultaneously motivate 
students’ interest.  

They, also, add variety to any educational curriculum [6] and contribute to the 
holistic learning procedure [17]. New Technologies, as expression tools, may find 
many applications in educational act and promote students’ artistic creativity, while 
at the same time the opportunity given to students to get familiar with New 
Technologies helps them to understand the expansion of ICT’s utilization in 
educational activities concerning other cognitive subjects of curriculum (cross-
curricular) [23]. 

Of course, for all the above, expertise technical knowledge, high level of 
culture and vigilance in order to resolve any ethical dilemmas, that may arise, is 
demanded. A few of the matters with ethical implications are regarding copyright, 
information access control, content suitability, any ideological expediencies of 
various groups and propaganda [24]. 

4. The advantages of the cross-curricular approach of Visual Arts with 
New Technologies 

Cross-curricular is defined the pedagogical approach that treat the knowledge 
as a whole and not as separate cognitive areas [18]. This approach is characterized 
as “progressive” or “student-centered” form of teaching, in comparison with the 
‘traditional” form of teaching, in which various cognitive subjects are taught 
separately. In other words, the first helps students to comprehend the world they 
are living in, while the other emphasizes on basic knowledge that should be learned 
by students [4].  

The question is “What is it that makes cross-curricular work a successful 
approach for teaching and learning?”. First of all, cross-curricular approach is 
closely connected with the constructivist view of learning, since students cooperate 
and learn through their own experiences [3]. ICT in combination with Visual Arts 
create a learning environment that, in comparison with traditional teaching, is 
adapted to experiences, interests and capabilities of students [2] [19]. In a few 
words, they enhance experiential learning, connecting learning procedure with the 
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daily habit of students using PCs. In parallel, they contribute to cross-curricular 
learning, enhancing this way the critical attitude of children towards art. 

Cross-curricular approach assists students to comprehend easier what they are 
taught, since knowledge and capabilities acquired from a cognitive subject are 
utilized for the enhancement and support of learning in other cognitive subjects [3]. 
For example, in this case the knowledge and capabilities acquired by students with 
the utilization of New Technologies may be used for supporting the lesson of 
Visual Arts. Of course this requires that teachers possess good knowledge of many 
cognitive subjects.  

With the use of New Technologies in the lesson of Visual Arts, students get 
familiar in an effortlessly and attractive way with the utilization of New 
Technologies, broadening at the same time their visual mode of expression [23]. 
The teaching of Visual Arts becomes more interesting and gains acceptance in the 
whole school community. 

Kerry [5] supports the opinion that cross-curricular approach contributes in 
the development of capabilities, such as resolving problems and justification. This 
happens because students do not only utilize knowledge and capabilities acquired 
from one cognitive area to another, but also synthesize information and ideas of 
these areas. In addition, they may use the knowledge from different disciplines in 
order to resolve problems. Thus, students are given the opportunity to develop 
capabilities useful even in daily life. 

The cross-curricular approach, as a way of selection and organization of 
school knowledge, allows students to discover the connections between different 
school lessons, to make comparisons, compositions and generalizations, and 
encourage students to build knowledge in order to "to learn how to learn” [19].  

Another advantage of cross-curricular approach is that it enhances activity and 
involvement of students, since learning is placed in a framework both interesting 
and experiential for the student [10]. Perhaps a reason, that cross-curricular 
approach encourages active learning, is the range of information available for study 
from students [4]. For example, some students are interested in visual arts, while 
others are interested in other cognitive subject, such as New Technologies.  

5. Conclusion 

It is known that technology has revolutionized the way we work and is now 
set to transform education [13]. The role of New Technologies is to support 
education, not to replace it [8]. The use of ICT is constructive in all levels of 
education, but also in teaching of Visual Arts. Visual and pedagogical value of 
(open type) educational software for visual arts, such as software “Abacus”, and 
the capability of adaption of these types of software in different educational 
environments from the one they are initially designed to operate in, is indubitable. 
Learning becomes more pleasant and interesting and curriculums are enriched with 
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the promotion of new teaching methods, such as cross-curricular approach. 
However, this may happen only in case their utilization happens under the 
appropriate conditions.  

In order to produce educational benefits with the utilization of New 
Technologies, it is necessary that Greek schools and universities are equipped with 
PCs for all their classrooms and appropriate educational software and protection 
software from inappropriate online material. Furthermore, schools must have 
access to networks and the ability to maintain their infrastructure. Finally, the 
expertise of teachers in issues regarding New Technologies is considered 
necessary. In this way educational benefits of ICT will become obvious and 
students will get familiar with New Technologies and their utility and will be able 
to actively participate in the society of the future. 
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Abstract  

We live in a world of representations, where the digital broadcast of picture has 
literally enveloped the planet. More specifically, with the spreading of multimedia and the 
revolution brought with the internet, picture has become even more important. Through 
visual arts it is largely supported that the occupation of young people with New 
Technologies, in modern digital era, is not only useful as entertainment, but also offers 
access to the modern cultural capital and to labor market. With the use of New 
Technologies in education, pupils and students are taught the skills of future and therefore 
they will become effective in tomorrow’s society [13]. 

With the present work we intent to analyze a) the contribution of New Technologies 
in education, b) their support to the teaching of Visual Arts and c) to present the advantages 
from this cross-curricular approach for education. 
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1. Introduction 

The emergence of service-learning in higher education institutions with an 
emphasis on developing critical global citizenship and community involvement 
presents unique opportunities for university-community partnerships [1;2;3]. 
Today’s service-learning movement extends the traditional interpretation of service 
to include participatory citizenship challenging students to build community 
relationships and analyze social issues and community-based needs [1]. Service-
learning merged with education for sustainability can be viewed as a pedagogy that 
promotes mutually beneficial partnerships between academic institutions and 
communities for promoting sustainability, requiring critical reflection, learning to 
clarify one’s own values and systemic thinking. Findings revealed that students 
held increased social competencies, strong levels of engagement in ICT instruction, 
awareness of digital inequalities with high value on promoting equality, and 
positive values with expressed desire to continue to future volunteerism [1]. By 
adding the "e" to service learning (e-service learning), a service learning model can 
be created that is dynamic, mediated by technology and delivered online [4]. The 
merging of service learning with e-learning holds massive potential to transform 
both service-learning and online learning by freeing service-learning from 
geographical constraints and by equipping online learning with a powerful and 
much-needed tool to promote civic engagement [5]. In a constantly changing world 
developing active citizenship is of paramount importance [6;7]. In this paper, we 
will review key definitions and constituencies of service learning, give an example 
of how service learning was applied in a course and present an e-service learning 
platform developed to support the integration of service learning. 
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2. Defining Service Learning 

The National Service-Learning Clearinghouse [8] in their website define 
service learning as following: "Service-learning combines service to the 
community with student learning in a way that improves both the student and the 
community. Service-learning is a teaching and learning strategy that integrates 
meaningful community service with instruction and reflection to enrich the 
learning experience, teach civic responsibility, and strengthen communities". 
Similar definitions for service learning can be found in many articles [9;10;11] but 
what should be underlined in that service-learning programmes are distinguished 
from other approaches by their intention to equally benefit the provider and the 
recipient of the service as well as to ensure equal focus on both the service being 
provided and the learning that is occurring [12]. Service learning is thus reciprocal 
because both parties involved--the community group that is served and the learners 
who are serving--work together to define the kinds of service and learning needed 
to be carried. Through this reciprocity, students can develop a greater sense of 
belonging and responsibility to a larger community [13]. Service learning is 
reflective because the main benefits to learners not necessarily occur from the 
experience itself, but from collaborative discussion and reflection on the 
experience. According to Howard [14] there are three distinct notions found in 
most definitions which could form a solid definition for service learning. First of 
all, the benefit for the society, which will be provided by students’ service, should 
be obvious, secondly, students' service should promote and reach a learning goal 
from their academic curriculum and students' citizenship should be supported and 
evolved.  

Linking the lessons (learning) with the real world (service) urges students to 
possess skills such as autonomy, responsibility, initiative and it gives them the 
chance to face in a meaningful way the actions of the lesson and their targets. 
Education is transformed into a procedure of citizenship. Students are being 
socialized, moral cultivation is developing and through reflection and action, all 
these lead to meaningful learning [15]. 

Mooney & Edward [16] support the notion that service-learning is a sub-
category of a broader Community-Based learning (CBL) category of pedagogical 
tools (Table 1). They argue that community-base learning refers to any pedagogical 
tool in which community becomes a partner of the learning process. Focus should 
be given at the fact that while all CBL initiatives are experiential, and in that way 
active learning, not all active learning techniques are experiential in nature.  
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CBL Options 
Out-of-
Class 

Activities 

Voluntee
ring 

Service 
Add-ons 

Internship
s 

Service 
Learning 

Serving-
Learning 
Advocacy 

Social Action      X 

Structured 
Reflection 

    X X 

Apply/Acquire 
Skills 

   X X X 

Curricular 
Credit 

  X X X X 

Service 
Rendered 

 X X X X X 

In Community X X X X X X 

 

Table 1: Hierarchy of Community Based Learning (CBL) in Mooney & Edward, 2001 

Following-up the above Table, service learning dimensions include social 
action, structured reflection, apply and acquire skills, give curricular credit to the 
students, render service to the community and take place in the community as all 
community based learning. These are closely related and in some cases one is a 
prerequisite for the other. According to Kostoulas-Makrakis & Makrakis [16] 
through critical reflection the educational procedure is being transformed into 
political activity. Thus, service learning’s notion of social action has as a 
prerequisite another dimension of service learning, that of critical reflection. 
Battistoni, Longo & Jayanandhan [17] examined many practices and found out that 
the most promising is the international service-learning which includes engagement 
in the local community, along with critical reflection on international experiences. 
As a result we get two more interdependent concepts/dimensions of service 
learning: work in community and critical reflection. It is worth pointing out the 
distinction between direct service learning versus indirect service learning [18]. 
The former happens without any intermediaries, where students interact with the 
community directly, giving lessons, help marginalized groups, etc. The latter refers 
mainly to skills such as collaboration, communication, organization and the 
changes these skills can bring, which may not be obvious at first glance. Advocacy 
is the type of indirect service learning in which students' aim is to raise awareness 
concerning a topic of common interest [18]. In short, as Brown [10] observes, there 
are many variations on the service-learning approach, but what all variations share 
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is merging course content to community-based activities and reflection. Thus, the 
concept of service learning is tied intricately to the notion of reflection. Without 
reflection, service learning in effect disintegrates into an additive experience, or 
volunteerism without intentional learning [19;20]. Students should reflect on the 
service activity in order to gain further understanding of course content, a broader 
appreciation of the discipline, and an enhanced sense of civic responsibility [21]. 

3.  An example of a lesson plan applying service learning 

The example we present refers to the infusion of service learning to a course 
entitled “Alternative modes of teaching and learning” offered for undergraduate 
students at the Primary Teachers Department, University of Crete. The key 
objectives of this course are: 1) to introduce students to the notion of alternative 
teaching and learning and to understand how this is related with 21st century 
education; 2) to introduce them to service learning as an example of alternative 
teaching and learning; and 3) to make them understand why it is important to 
prepare their students for life-long learning by connecting formal education with 
real world experience.  Accordingly, in this course, prospective teachers are 
introduced to alternative modes of teaching and learning such as service learning. 
In the beginning of the course we discuss what constitutes alternative teaching and 
learning and if school today can continue the way it has been in order to meet the 
needs of the 21st century. As an example of alternative teaching and learning, we 
use service learning, which focuses on experiential, constructivist and 
transformative modes of teaching and learning. As such it has close links with the 
concept of ExConTra (Experiential-Constructivist-Transformative) learning 
developed by Makrakis & Kostoulas-Makrakis [22]. ExConTra learning as it is 
depicted in Fig. 1 enhances learning processes such as critical thinking skills by 
involving students in identifying and framing problems, especially related to 
sustainable development, helps students clarify their own values, critically reflect 
on their practices, think systemically, construct new knowledge and apply it in 
everyday life.  
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Figure 1: The ExConTra Learning Model in Makrakis & Kostoulas–Makrakis, 2012 

Service learning is aligned to the realm of ExConTra learning. Sub-themes of 
service learning serve as learning contexts for experiencing, constructing and 
transforming knowledge. Service learning gives students the opportunity to take 
over a relevant to their academic material service in their communities. This 
experience will be followed by critical reflection. Serving learning will be the 
learning context for students to experience, engage, reflect, share, process, 
generalise and enact. Students will construct their individual and shared meaning. 
In this sense, learning will be an active and contextualized process of constructing 
meaningful knowledge based on one's own experiences, rather than acquiring it 
from someone else. Knowledge and meaning combined with action leads to active 
citizenship. Last but not least, the action that stems from the procedure becomes 
praxis and empowers students to transform themselves and society [23]. 

The course, in other words, uses service learning to prepare students for life-
long learning by connecting formal education with real-life world experience. 
Emphasis is placed upon preparing students for critical citizenship by engaging 
them in dealing directly with university-community problems, challenging their 
personal values, assumptions, beliefs and practices. Efforts are also made to 
involve students in self-and peer assessing outcomes in a way that reveals the 
practical implications of chosen values, assumptions, perspectives, teaching 
methods, learning theories, etc. Students have the opportunity to reflect on and 
share personal values and how values influence their behaviors and life style. The 
assignments given to students are based on the following on: 1) personal 
definitions of teaching and learning, practices and values; 2) keeping a journal of 
possible changes in personal theories, practices, beliefs and roles of teacher and 
education; 3) self/peer-assessments of teaching and learning in light of education 
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for sustainability and 4) developing a lesson plan addressing a sustainability issue 
through service learning. Students are introduced the following typical service-
learning model consisted of five components depicted in Fig. 2, that is widely used 
[24]: 

 
Figure 2: The key components of Service Learning cited in RMC, 2009 

These components are the building blocks of any service-learning project. 
More specifically: 

1. "Investigation: Teachers and students investigate the community problems 
that they might potentially address. Investigation typically involves some sort of 
research and mapping activity.  

2. Planning and Preparation: Teachers, students, and community members 
plan the learning and service activities, and address the administrative issues 
needed for a successful project.  

3. Action: (Implementing the Service Activity): The “heart” of the project: 
engaging in the meaningful service experience that will help your students develop 
important knowledge, skills, and attitudes, and will benefit the community.  

4. Reflection: Activities that help students understand the service-learning 
experience and to think about its meaning and connection to them, their society, 
and what they have learned in school; and  
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5. Demonstration/Celebration: The final experience when students, 
community participants and others publicly share what they have learned, celebrate 
the results of the service project, and look ahead to the future" [24, p.7].  

Upon successful completion of this course, students will be able to: 

• understand that learning extends beyond the classroom and into the 
community; 

• understand that taking an active role in addressing community needs 
fosters responsible citizenship and contributes to character development; 

• identify, plan and carry out service activities related to the curriculum; 

• build important leadership skills such as vision, communication, group 
interaction and team building;  

• reflect on and share their personal values and how values influence their 
behaviours and decisions; 

• identify and describe instructional/learning strategies taking into 
consideration learners’ needs and different learning styles; 

• explain the techniques for values clarification, personal theories and 
practices, applied learning (service/placed based) and envisioning more 
positive and sustainable futures; 

• identify and describe instructional strategies to promote and encourage 
active student participation in the classroom; 

• write lesson plans conducive to education for sustainability through service 
learning. 

4.  E-Service Learning platform  

As pointed earlier, service learning can be a powerful pedagogical method to 
enhance student learning while serving the community. Service learning is 
beginning to be merged with online technologies and environments, often in a 
hybrid format where either the service or the instruction is partially delivered 
online [4]. We have developed a Moodle-based online environment depicted in 
Fig. 3 that can be used for courses infusing service learning into their content. It 
can also be used as a tool for communication, reflection and presentation of project 
activities.  

 



 238

 
Figure 3: The e-service learning platform 

5.  Concluding remarks 

In this paper, we have discussed the need to change in order to meet the 
challenges of the 21st century. To this end, service learning enabled through e-
learning modes of teaching and learning was presented as an alternative teaching 
and learning method. It is assumed that e-service learning can provide a 
meaningful environment for developing all the necessary skills to infuse service 
learning principles into the teaching and learning process. New technologies 
coupled with new teaching and pedagogy methodologies are needed to replace the 
ones that have led the world to the current sustainability crisis.  
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Summary  

Today's schools need to change in order to meet the challenges of 21st century. 
Although, we have no idea of what the world will look in the future, yet we have to prepare 
our students for life-long learning geared towards a more sustainable future. Our students 
are facing many emerging issues such as climate change, poverty, and violation of human 
rights, unemployment, racism, and other environmental and social issues. These issues lead 
to a need for students to develop critical citizenship and community involvement. New 
teaching and pedagogy methodologies are needed to replace the ones that have led the 
world to the current sustainability crisis. Service learning, which is the focus of this paper, 
is such an alternative pedagogy method that can be enabled by new information and 
communication technologies.  
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1. The CMS platforms. 

As Content Management Systems (Content Management System) are 
considered any form of software which is used to automate all processes related to 
the content of an application. Such processes are the creation, organization, control 
and publication of content in different formats. Some content formats usually use 
CMS software to manage content such as text, images, video, java animation, 
design templates, databases and more. 

The content management applications software allow changing the content 
without needing specific knowledge related to creating web pages or graphics, as 
usually the texts are written through some online WYSIWYG ("What You See Is 
What You Get") html editors, similar to MS Word software, which allow the 
formatting of text when necessary[1]  

Search related material by using a CMS software is a simple process as one 
key - word can be used (eg author of an article, the date of issue) to find easily the 
information on demand. In this way the CMS is an information portal, which is 
essentially the backbone for data management of a website administrator [2] A 
CMS usually provides the following features: 

• Easy to manage content through a browser. 

• Separation of content and presentation (for example to be able at any time 
to change your background or font style and applied to all pages.) 

• Different roles and levels for users. 

• Ability to post content from users after administration’s approval. 

• Ability to categorize the content to be easier to manage [3].  

• Also a CMS enables management - maintenance of a website by ordinary 
operators without the need to engage specialized technical personnel. 
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• Provides an opportunity to the manager to focus on content rather than 
technology 

• Automates routine tasks eg applies the same formatting (layout) on all web 
pages. The options (menus) and overall navigation also played 
automatically. 

• Provides simple tools (editors like Word) to create the content. 

• Provides the ability to manage the structure of the site, the appearance of 
the published pages and navigation to them. 

CMS characteristics can be found in each such type of data management 
software. There are multiple features in the most simple packages and have 
developed even more feature-rich solutions. It is important at this point to note that 
the open-source CMS, whose programming code is available free on the internet, 
have theoretically infinite possibilities for improvement in relation to trade 
solutions(commercial), which have a cost and improving characteristics can only 
be done by the development company[4].  

1.1 Blogger: a CMS platform 

The platform blogger is becoming more and more popular as a simple cms. 
The Blogger.com created in 1999 by the company Pyra Labs was bought by 
Google in 2003. Since then there have occurred many changes in its structure, thus 
increasing the usability and increasing the potential of users. According to the 
website [5] www.alexa.com the blogger is the eighth in order of most popular site 
worldwide. Typing one address www.blogger.com the browser will create your 
own blog. 

 
Figure 1: The blogger platform 
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The blogger is a free open source CMS (open source content management 
platform) with GPL permission, which is mainly used as a blog publishing 
application using PHP and MySQL. The blogger is a simple cms for creating static 
or dynamical web pages that support personal blogs, watching the stats on websites 
with the possibility of additional plug in for more features. It has thousands of 
plugin’s that enable the user to put together almost anything one can imagine, and 
change system template with the strong support of the most rapidly rising power in 
the online search, the google company. It is one of the simplest cms that needs little 
effort to create services such as pinging and trackback comments as they are 
already ready. 

The blogger is a pure blogging platform, with a very good management 
system feedback (comments) with which you can start the publication and posting 
of your articles on your blog (blog). Articles have chronological or unsupervised 
classification. Usually it addresses to beginners who have no knowledge of design 
and web design and HTML, CSS, PHP and MYSQL, but are only interested in the 
content management, ie posting articles. The blogger can be expanded using the 
plugin and configuration templates with which you can easily download it from 
www. google. com.[6]  

Another possible addition, is the appearance of ads on various pages of the 
blog. This addition is feasible with the help of the AdSense service, an advertising 
service which manages the Google. Thus, the revenue of the creator of the blog 
will grow every time a user views or clicks on an advertisement. This rarely aims at 
converting the blog into a business tool, but can be used by some to cover potential 
costs of maintaining the blog. The www.blogger.com indeed provides a variety of 
options as to how you would like the user to select the ads. 

To have access to all this, the author has only to choose the tab "Increase 
Profits" and then the standard fields desired ad. Course necessary for completion of 
the process is the creation of an account on AdSense. 

The blogger can be used for:  
Personal - small blogs and with the appropriate plugins is a good solution for 

medium sized portals or blogs. 
Minor discussion forums. 
Corporate websites with little needs. 
Not recommended for: 
Big portals or blogs 
Large forums. 
Corporate websites with moderate or high needs. 

1.2. Blog versus website 

The positives of using a blog are that anyone can make a blog and maintain it 
with almost zero cost and minimum software developer knowledge. But there is a 
considerable cost if someone wants to make a blog in professional contexts. As for 
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the SEO (search engine optimization), a blog has limited capabilities. Generally, 
the blog is not indicated on SEO search engine optimization. The construction and 
maintenance of a single website at the beginning does not require a particularly 
large amount over time. As complex the web site becomes, the cost will be higher. 
A web site is quite difficult to create and requires knowledge, although there are 
free templates. The management of the host server is also quite difficult and it 
would be to consult a specialist for preventing a serious and irreversible error.  

In conclusion, the blog is not suitable for large enterprises and is more a 
means of expressing opinion on the internet or a creative platform. The blog is 
ideal for those who do not have the financial ability to support it, simply because it 
has no cost and special requirements. On the other hand the website is an 
interactive medium with less restrictions but economically unattractive. 

2. The blog “Innovative Actions of Environmental Education” 

The blog entitled “Innovative Actions of Environmental Education”, has been 
created by the Environmental Education Office of Athens B Directorate of Primary 
Education. It is hosted at http://perdipevath.blogspot.gr where users are redirected 
from the url http://perivallontikh.eu, which is used because it is easier to memorize 
it. We selected blogger platform for the reasons mentioned in the previous pages, 
as well as, because as Frey [7] mentions, it is very easy to use, especially as regards 
the ability to personalize the available templates. Moreover, we were influenced by 
the fact that we already had a Google account, which is required in order to create a 
blog using Blogger platform as well as by the fact that the vast majority of our 
friends’ blogs, in which we were subscribed as readers were hosted by this 
platform. 
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Figure 2: The home page of the blog “Innovative Actions of Environmental Education” 

The blog has a simple structure with a central space in which appear the posts 
and two side columns, in which there are links to other pages within the blog or on 
the web and various gadgets which were created with the gadget tool of Blogger 
(fig. 2). 

The main aims of the blog, as it is mentioned in its home page, are the 
continuous informing of teachers about the educational programs, the training 
seminars and the conferences in the area of Environmental Education. However, 
apart from environmental education, there are also some posts about issues of a 
broader educational interest. Through the provision of such information this blog 
also provides distance support to school teachers who implement Environmental 
Education projects. This support is provided by the page entitled “Projects 2012-
2013”, where they can find some basic instructions and information regarding the 
implementation of the projects as well as by some of the thematic links created 
with the use of the label tool and placed at the top of the right side column of the 
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blog. In particular, the thematic links entitled library, educational programs, 
educational visits, educational applications, academic journals, electronic 
newspapers, thematic networks, world days, ICT, resources and digital libraries 
provide supportive information and resources. There are also links on the top of the 
page as well on the left column to another blog (kainotomoume.blogspot.gr) where 
one can find activities and lesson plans from last year’s Environmental Education 
projects. From the other thematic links of the blog teachers can get information 
regarding their in-service training in Environmental Education as well as about 
environmental events and interventions. 

Apart from the school community (teachers, learners) the blog could be useful 
also for parents (there is a special link for parents) as well as for the community as 
it promotes the environmental activities of the municipalities in the area of Athens 
B Directorate of Primary Education and of several Non-Governmental 
Organisations (NGOs). 

Blog’s interactivity, apart from the discussion area at the bottom of the home 
page, is supported through the ability given to users to comment on every post as 
well as through its link to Facebook social networking website within which we 
have created a group entitled Environmental Education Office – Athens B 
Directorate of Primary Education, which can be accessed at 
https://www.facebook.com/groups/324229761006401/ Every blog post is shared in 
this group with the use of Blogger’s  Facebook share add-on and each member of 
the group can not only comment on the shared blog posts but also make his/her 
own posts. 

Another important feature of our blog is its interconnectivity to other 
websites. This is accomplished through special gadgets in the two side columns of 
the blog which take us to: 

• videos regarding environmental education from YouTube video-sharing 
website. 

• blogs and websites of schools 

• news from the area of Environmental Education as well as the area of ICTs 
in Education. 

• news from several environmental NGOs 

• news from the website of Athens B Directory of Primary Education. 

• blogs and websites of teachers, other school activities officers and 
academics. 

• Our blog gained a special distinction in the 6th Contest of Greek 
Educational Website, which was awarded in Syros during the 7th 
Panhellenic Confernece of teachers for ICT.  
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3. The "Write and Act" Blog 

The "Write and Act" blog was created by the Health Education Office of the 
West Attica Primary Education Directorate and is being hosted at: 
http://agogiygeiasdatt.blogspot.gr The title is actually a pun on the acronym of the 
Greek words "Grafeio Kenotomon Draseon", meaning literally "Innovative 
Activities Office", converted into "Grafo ke Dro", which means "(I) write and act".   

 
Figure 3: The home page of the blog “Write and Act”” 

We also chose Blogger for the same reasons mentioned already: it is easy to 
use; it has great potential to adapt templates to the needs of the user, there was 
already a pre-existing Google account and because the most "friendly" blogs are 
created with this platform. 

Its content is about to provide supporting material by subject, to announce 
different schools activities and to inform about interesting conferences or 
workshops within the scope of Health Education. 

The ultimate goal, however, was the promotion of a different educational 
culture through hypermedia applications of educational technology, trying to 
implement changes on structures, attitudes, values and practices that sequester 
teaching stuff in 'traditional' methods of communication and education [8]. As 
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reported by Raptis and Rapti [9], the liberating potential of new technologies is not 
self-evident and it is not created automatically. It requires change of attitudes, 
practices and conditions of the broader educational context. 

The creation of the blog was considered necessary because distances covered 
by the W. Attica Directorate are quite large; it was almost impossible to contact 
each and every one of the teaching stuff on a personal basis during the 
development of their programs. Consequently, remote support by computer was 
necessary. 

The structure of the blog is simple, easy to use and read. It consists of a 
central area were notices are post and two side columns on the left and right, where 
there are hyperlinks of interesting blogs, useful links mainly concerning W. Attica 
and Health Education, ways of communication with the corresponding Office, as 
well as  information about the site traffic. All the above were created using the 
blogger's widget. 

An easy way to navigate is ensured by the existence of the right column of 
"Sections", where information is classified and presented by specific criteria. The 
allocation is according to Health Education Programs and General Interest Subjects 
(human rights, safety, nutrition, groups, prevention, emotional development, school 
violence and health). This way, access to information can be easy and quick. The 
users/teachers are not overwhelmed by consecutive and successive levels of 
information and they are not overloaded with new knowledge, so they can stick to 
their initial cognitive goals [8]. The posts include "hypertext" and make use of 
multimedia (images, graphics, and sounds). The links allow the user to move from 
one node to another. 

The interactivity of the blog itself is not very sufficient, as there is only an 
option for the users to post a comment. Even so, this option has been used only a 
few times. As a compensatory intervention we chose to create a privet group on 
Facebook called "Write and Act- Area of W. Attica Health Education" at the 
following address: https://www.facebook.com/groups/292140507568397/ where 
members are informed on all blog posts, express their views and where they can 
also make their own posts. 
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Abstract  

The use of blogs in education is considered an innovation in the educational praxis. 
This paper aims to present two blogs and their use in education. The blog entitled 
“Innovative Actions in Environmental Education”, which is administered by the 
Environmental Education Office of Athens B Directorate of Primary Education, for the 
informing of teachers about educational programs, training seminars and conferences in 
Environmental Education and the blog entitled “Write and Act”, by the Health Education 
Office of West Attica Directorate of Primary Education, for the information of primary 
school teachers on issues mainly related to Health Education.  
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1. Introduction 

The important developments of the last decades, not only in the field of 
sciences but also in the field of technology, require – among other things- 
adjustment to the new data of the educational system of each country. This will be 
achieved through the introduction of innovations that will contribute to a 
continuous re-adjustment of knowledge. Technologies of Information and 
Communication will be of assistance to these types of innovations and they can 
create the most proper prerequisites for the improvement of the educational process 
and for the better preparation of young persons in the Society of Information. 

2. New Technologies and teaching History 

More specifically, the organic embodiment of the Technology of Information 
and Communication in teaching and learning History, either as a channel of 
communication with the historic knowledge, or as strengthening the effective 
learning or as contribution to the development of historical skillfulness is one of 
the thematic areas of modern History Didactics. 

New technologies in relation to History Didactics offer important assistance to 
a lot of sections: they provide access to polyphonic and resourceful historic 
sources, rendering possible the polyprismatic approach of the historic subjects in 
question. This is an element that contributes to the advancement of inquiring skills 
and critical thought. Moreover, new technologies ensure the potential of teaching 
through teleconferencing and the potential of communication and collaboration 
among students of remote schools or schools in different countries. This is a factor 
that contributes not only to the promotion of group and collaborative learning but 
also to the removal of stereotypes and prejudices. 

In addition, New Technologies provide access to high quality material and 
they render the lesson more attractive and as result, more interesting to students. 
They also allow and encourage the elaboration of multi-dimensional projects which 
combine text, images, tables, charts, sounds etc. and publicize all these on the 
Internet. 
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Furthermore, they contribute to the transition from traditional teaching to 
student-centered teaching as the students are asked to locate and choose by 
themselves their sources, something that otherwise was being done by the teacher. 

Moreover, New Technologies promote the interdisciplinarity and cross-
curricular use because they utilize the students’ knowledge and skills from 
different knowledge areas. 

Finally, they contribute to active knowledge by asking questions and making 
hypotheses by the students themselves. In this way, they also have the ability to 
make plans and find the right answers to the questions. 

3. Ways of embodying New Technologies in History Didactics 

New Technologies can be incorporated with many ways in History Didactics. 
Through their use we can observe more active student participation in the teaching 
action, new complicated skills are created and historic skills are achieved. 

In this way, the students can go on searching the reasons of a historic event, 
categorizing them in charts or excel, through word processing or web quest. 
Moreover, they can examine a historic issue through time by comparing evidence 
on the Internet or by using software. In addition, the students can process and 
connect the space and the time of a historic event or a historic period of small, 
middle or long duration by utilizing software, the Internet, charts and data bases, 
excel, word and power point. Furthermore, they can define space and the extension 
of civilization through inferences, they can connect space-time and evolution, and 
they can associate the geophysical conditions with the aspects of cultural 
development, as well as they can relate places and historical events through the use 
of all the previous elements of the computer. Finally, they can create illustrated 
narration or they can construct historical charts based on certain criteria or they can 
even form data bases with questions on a subject.  

In teaching history all these possibilities create a large challenge as historians-
teachers and students accordingly, are forced to think in a new way, the 
conventions they have used so far in order to approach the past. In any way, a new 
type of historic conscience is being developed as a result of the total transformation 
of the analogical world into a digital one. That is a term that defines a complicated 
entirety of evolving phenomena (for example the annihilation of natural distances 
through the Internet or the destruction of material reality through virtual 
representations). 

In conclusion, if the historians of the future want to narrate the past in a way 
that would be interesting to other people, the epistemology of history has to be 
renewed. 
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4. “History happens on the Internet 

Several opinions have been formulated concerning the determinant factor that 
the Internet has when it transforms not only the pattern but also the content of 
History. One of the most famous historians, Mark Poster, considers that the 
cognitive object of History faces the challenge of the Internet in all the levels. He 
also believes that no other technological innovation after typography has expanded 
so much the horizons of history as the Internet. This results from the fact that the 
characteristics of the use of Internet affect the picture we form about the world and 
the human activity. 

As a matter of fact, the Internet is not simply a new means of reenactment of 
the past, but it also constitutes the medium by which we can «live» history in the 
present. 

Historical research is influenced by the fact that the records and the data 
bases, which are its foundations, can be found on the Internet. Moreover, there is a 
similar influence because of the easy accessibility we have to digital texts, pictures 
and sounds. In addition, the Internet constitutes an innovative space where we can 
publicize historical documents and it is open to everyone, without the restriction of 
publishing committees or other forms of supervision and control. We can even 
claim that the Internet is the only space where no censorship is practiced. On the 
contrary, every historical document is liberated by any form of control and as a 
result it loses its unalterable element. Finally, the communication lists, the 
electronic mail and the web-pages abolish the natural restrictions of space and 
strengthen the «face-to-face» model of teaching. As a result, we can claim that 
History itself happens on the Internet. 

Certainly, all this hail of information and pictures poses imperatively the 
problem of developing defensive mechanisms and the way of administrating the 
material offered. The basic aim is to develop those skills that would be useful for 
students in the future administration of everyday problems. As a consequence, it 
should be understood by students that new technologies are not an end in itself but 
a tool. Furthermore, they should realize that several sources of information are not 
only inadequate and unreliable but also misleading. Moreover, there are specific 
rules and criteria about the references to websites concerning the authorship, the 
accuracy, the seasonality, the objectiveness and the reliability of the respective 
Internet sites.  

In conclusion, the Internet as a teaching tool in the subject of History 
reinforces researching and discovering types of learning and it helps the 
construction of knowledge. It also contributes to the development of collaborative 
and communicative skills and it abolishes the natural levels of space and time. It 
creates a suitable learning environment for the reinforcement of teaching with 
authentic educational experiences and it gives to the students the potential to 
develop skillfulness of understanding and distinguishing the validity and reliability 
of the historical information. 
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5. Educational software 

In the last few years, several types of software about history have been 
distributed to schools of Primary and Secondary Education. Some of them are 
“Centennia„, “Wandering around space-time through interactive maps and time 
maps„, “Local History, 3rd grade of Senior High school„ “From present to past: 
issues of Byzantine History„ “Mycenaean civilization„ “21 aboard„ “Public and 
private life in ancient Greece„ etc. 

This software is alligned to school hand books, concerning the division of 
periods and unities, it is in harmony with the School Curriculum and it is approved 
by the Paedagogical Institute. Its content is orientated to education procedure, it 
complements-assists adequately school material and it offers stimulation so that the 
student can be improved personally, socially and culturally. 

It is essential obviously, that this software is often evaluated, not only 
concerning its content (eg. If it attracts students’ interest and if it corresponds to 
previous knowledge and the age of the students) but also concerning the 
educational method that it follows and the technology it uses (eg. If it can 
cooperate with other software) and finally concerning the interaction it produces.  

Mainly, this software activates mental work and it supports the cultivation of 
students’ abilities and skills, such as investigation, searching, discovering, 
collaboration, symbolic expression, communication and treatment. It is totally 
suitable to serve the aims of the lesson by involving students with various practices 
of literacy. 

Taking into consideration that History, as a subject of endless investigation, is 
“doomed„ to innovation and to successive and inevitable replenishment, we 
consider that these types of software can be supportive to this renewal by allowing 
the implementation of qualitative and structural transformations during educational 
procedure. 

6. Suggestions 

According to what was said earlier, we believe and support the use of 
computing technology in teaching History as a means of reconstructing historical 
information, not only as “text-image„, as it used to happen with the conventional 
book but as a structured system of multiple ways of reconstructing historical 
information. The student is able to experiment, to form by himself with his own 
way of thinking a similar structured system. Every computing tool, no matter how 
simple it is (e.g. the word processor, the power point presentation or a mind map 
programme) it is placed in this researching-educational tradition that considers 
computers in education as “mental tools„. Those tools can contribute to the 
development of complex reasoning that will be an issue of discussion in the 
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classroom and they will change radically the school classroom into a place of 
juxtaposing ideas and developing productive and positive dialogue. 

Our speculation for the aims of introducing new technologies into the 
teaching and learning procedure is a necessary prerequisite. We should not use the 
computer as a simple teaching aid because this type of use leads to the offer of a 
mainly traditional teaching with a modern tool. On the contrary, it is advisable to 
adopt the view that the student is not a consumer of pre-structured digital products, 
but a designer and creator of cognitive products that derive from the development 
of his/her basic skills, either intellectual or technical. If the introduction of the 
computer into teaching history has come as a result of general dispute of the 
teacher authority, then we should not turn to a new authority, that of the computer. 

It is a general ascertainment that no educational or teaching innovation can be 
attainable if the main conveyor and administrator of the innovation (the teacher 
himself) does not correspond to it. Namely, if we want to materialize and embody 
successfully new technologies that presuppose the acceptance of a spectrum of 
innovations, then the teacher should have not only enthusiasm and optimism for 
their implementation but also the necessary teaching know-how and the 
pedagogical instruction. 

Beyond philosophy knowledge, methodology and setting aims and objectives, 
the teacher has to realize the necessity of changing his role and adopting co-
operative stances both inside and outside school. This necessity does not mean in 
any case, the decrease of importance of the teacher’s contribution to the 
pedagogical procedure. On the contrary, the educator takes on a new role in which 
he is not just a knowledge conveyor to the students. He adopts a reconstructive 
approach that surpasses the typical level of a simple presentation. He acts as the 
creator of learning occasions; he is an instructor of the students’ effort, an 
intermediary between information and the students in order to help them translate 
cognitively the historical information. Moreover, the teacher acts as a model of the 
way of searching historical information and administrating of all the cognitive tools 
that will render the students able to approach the information and to turn it into 
knowledge. 

Naturally, what was mentioned above do not describe an educator who is 
simply informed and up-to-date, but an educator who is properly trained to the 
scientific developments and to how these are translated into terms of everyday 
practices in the classroom. His instruction should be aimed at the acquisition of 
technological pedagogical and communication skills.  

7. Conclusion 

It is certain, that in order to transform teaching History at school and to 
become conscious of the values and ideology substructure of the lesson that will 
lead to the cultivation of critical historical knowledge and to the processing and 
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classification of historical information, a lot of efforts should be made. In this 
framework, we should place the introduction of New Technologies, not as a 
supporter of traditional types of teaching and behavioral learning tactics, but as a 
conveyor of procedural knowledge and team and creative thought, through the 
various means of presenting and processing historical information and through 
reinforcing the space-time orientation. 
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Abstrαct  

Introducing new technologies into the teaching practice of philological subjects forms 
a new innovative pedagogical environment and strengthens the educational procedure. 
More specifically, in the subject of history, new technologies and the relative educational 
computer programs, which are based on the theoretical principles of the science of history, 
give additional worth to it and introduce new terms of formation of individual and 
collective identities, helping not only the understanding of the complexity and the depth of 
historical analysis, but also creating new beliefs and cultivating historical abilities. 
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Αφορµή για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας αποτέλεσε το ενδιαφέρον 
µας για τον σχεδιασµό µιας µεθοδολογίας, µέσω της οποίας καθίσταται δυνατή µια 
διδακτική ανάλυση πάνω στο κείµενο ενός Αναλυτικού Προγράµµατος. 
Οφείλουµε όµως να σηµειώσουµε ότι η διδακτική ανάλυση, την οποία 
επιδιώκουµε, στην περίπτωση αυτή, εµφανίζεται ως ένα είδος ανάλυσης 
περιεχοµένου του κειµένου του Αναλυτικού Προγράµµατος, εφόσον γίνεται λόγος 
και για ανάλυση και για κείµενο. Είναι όµως, πράγµατι, ένα είδος ανάλυσης 
περιεχοµένου;  

Σύµφωνα µε τον Berelson, η ανάλυση περιεχοµένου είναι «µια ερευνητική 
τεχνική για αντικειµενική, συστηµατική και ποσοτική περιγραφή του δηλωµένου 
περιεχοµένου της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας» (Άχλης, 1983:19. 
Berelson, 1952:18). Από τον ορισµό αυτό, είναι ξεκάθαρο, ότι η ανάλυση 
περιεχοµένου αναφέρεται στη θεµατική επεξεργασία του µηνύµατος που κοµίζει 
ένα κείµενο (∆ηµάση, 1996:85· Κογκούλης, 2005:192-193). Με βάση τα 
ερωτήµατα που θέσαµε εξ’ αρχής, πρόθεση µας δεν είναι να αναλύσουµε το 
µήνυµα που µεταφέρει το κείµενο του Αναλυτικού Προγράµµατος. Άλλωστε, το 
Αναλυτικό Πρόγραµµα συνιστά µια πολύ συγκεκριµένη µορφή συγγραφής ενός 
κειµένου και υπηρετεί έναν πολύ συγκεκριµένο σκοπό. Αν, λοιπόν, η έρευνά µας 
δεν υπάγεται στο µεθοδολογικό πλαίσιο της ανάλυσης περιεχοµένου, τότε τι 
ακριβώς είναι;  

Αυτό που εµείς επιχειρούµε, είναι να προσεγγίσουµε το κείµενο ενός 
Αναλυτικού Προγράµµατος ως σηµαίνον που αποκαλύπτει επιλογές των συντακτών 
του αναφορικά µε ζητήµατα που υπάγονται στο χώρο της διδακτικής µεθοδολογίας. 
Ένα τέτοιο ζήτηµα, που έχει σηµασία για την επιστήµη της ∆ιδακτικής, είναι, 
αναφορικά µε την εν λόγω εργασία, η διερεύνηση των επιπέδων µάθησης και των 
γνωστικών δεξιοτήτων, στις οποίες παραπέµπουν οι Στόχοι και οι Προτεινόµενες 
Μαθησιακές ∆ραστηριότητες του Αναλυτικού Προγράµµατος. Τα δύο αυτά 
δοµικά στοιχεία του Αναλυτικού Προγράµµατος, (Στόχοι και Προτεινόµενες 



 258

Μαθησιακές ∆ραστηριότητες) έχουν σκοπό να οδηγήσουν του µαθητές στην 
κατάκτηση της γνώσης µέσω της καλλιέργειας ορισµένων δεξιοτήτων. Και τούτο, 
διότι η µάθηση αποτελεί, εκτός των άλλων χαρακτηριστικών της, µία διαδικασία 
επεξεργασίας των µηνυµάτων-πληροφοριών που λαµβάνει ο µαθητής. 
(Ματσαγγούρας, 2006:162-166). Η διαδικασία αυτή πραγµατώνεται σε 
διαφορετικά επιµέρους στάδια, τα οποία ονοµάζονται «επίπεδα µάθησης», και τα 
οποία, παραπέµπουν σε γνωστικές δεξιότητες. (Ματσαγγούρας, 2007:92-100).  

Συνεπώς, το ερώτηµά µας είναι, πώς θα αναλύσουµε το Αναλυτικό 
Πρόγραµµα µε τέτοιον τρόπο, ώστε να έχουµε µία εικόνα σχετικά µε τα 
επιδιωκόµενα επίπεδα µάθησης και τις γνωστικές δεξιότητες; Και επίσης, µε ποιον 
τρόπο αυτά συσχετίζονται µεταξύ τους στα επιµέρους τµήµατα (κεφάλαια ή 
θεµατικές ενότητες) του Αναλυτικού Προγράµµατος; Στην παρούσα εργασία, το 
κέντρο βάρους εστιάζεται στην ανακάλυψη και ανάλυση διδακτικών και όχι 
θεµατικών δεδοµένων που ενυπάρχουν σ’ ένα κείµενο. Ακριβώς, γι’ αυτό τον λόγο, η 
ανάλυσή µας, δεν είναι ανάλυση περιεχοµένου, αλλά διδακτική ανάλυση.  

Η ανάλυση που εισηγούµαστε βασίζεται σ’ ένα µεγάλο επιστηµονικό πεδίο, 
που προέρχεται από τον χώρο των Μαθηµατικών, και ονοµάζεται Πολυδιάστατη ή 
Πολυµεταβλητή Ανάλυση ∆εδοµένων (Παπαδηµητρίου, 2007:16· Κουτσουπιάς, 
2005· Benzécri, 1980· Παπαδηµητρίου, 2007. Αθανασιάδης, 1995:19· 
Bartholomew & Steele & Moustaki & Galbraith, 2007:167· Μπεχράκης, 1999:13). 
Πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια εφαρµογών ηλεκτρονικού υπολογιστή 
(Παπαδηµητρίου, 2007:22).  

Ας υπεισέλθουµε τώρα σε µία αναλυτική παρουσίαση των βηµάτων που 
ακολουθήσαµε στην έρευνά µας. Θέσαµε ως κύριο στόχο της µελέτης αυτής να 
παρουσιάσουµε ένα παράδειγµα ανάλυσης Αναλυτικού Προγράµµατος, προκειµένου 
να διαφανεί ο τρόπος µε τον οποίον εφαρµόζεται η µεθοδολογίας έρευνας που 
προτείνουµε. Επιλέξαµε το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για το 
Μάθηµα των Θρησκευτικών της Β’ Γυµνασίου. Αυτό που διερευνήσαµε ήταν τα 
επιµέρους επίπεδα µάθησης που αφορούν στις γνωστικές δεξιότητες. Επιπλέον, 
κάναµε αναφορά και στα επίπεδα µαθησιακών στόχων του συναισθηµατικού 
τοµέα, διότι το Μάθηµα των Θρησκευτικών έχει άµεσες αναφορές σε στάσεις 
ζωής. Από την επιστήµη της ∆ιδακτικής, αντλήσαµε δύο ταξινοµίες, οι οποίες µας 
δίνουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες σε σχέση µε αυτό που θέλουµε να εξετάσουµε. 
Η πρώτη ταξινοµία προέρχεται από τον καθηγητή Ηλία Ματσαγγούρα και 
περιγράφει τα επίπεδα µάθησης µε βάση την ανάπτυξη ορισµένων γνωστικών 
δεξιοτήτων κατά τη διαδικασία διδασκαλίας-µάθησης (Ματσαγγούρας, 2007:95). 
Η δεύτερη ταξινοµία είναι γνωστή εδώ και αρκετά χρόνια, δηµιουργήθηκε από τον 
Αµερικανό Benjamin Bloom και οµάδα συνεργατών του (Bloom & Krathwohl & 
Masia, 1999), και αναφέρεται στα επίπεδα µαθησιακών στόχων που εντάσσονται 
στο συναισθηµατικό τοµέα, δηλ. στα επιµέρους µαθησιακά επίπεδα κατάκτησης 
και καλλιέργειας στάσεων ζωής, καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων και ηθικών 
προβληµατισµών.  
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∆εν αρκεστήκαµε στο να ανακαλύψουµε ορισµένες ποσοτικές τιµές 
αναφορικά µε την ύπαρξη ή απουσία των προς διερεύνηση αντικειµένων µας αλλά 
κάτι πολύ περισσότερο: να επισηµάνουµε τις µεταξύ τους σχέσεις. (Γι’ αυτό, 
άλλωστε, και χρησιµοποιήσαµε µεθόδους της Πολυδιάστατης Ανάλυσης 
∆εδοµένων). Με το σκεπτικό αυτό, τα διαφορετικά επίπεδα µάθησης, κατά 
Ματσαγγούρα, από τη µια, και οι επιµέρους µαθησιακοί στόχοι στο 
συναισθηµατικό τοµέα, κατά Bloom και τους συνεργάτες του, από την άλλη, 
προσεγγίστηκαν ως µεταβλητές και κλάσεις, ή αλλιώς, ως κατηγορίες και ως 
υποκατηγορίες, και αναλύθηκαν ως δεδοµένα, προκειµένου να έρθουν στο φως 
σχέσεις και οµαδοποιήσεις που µπορεί να προκύψουν µεταξύ τους. Και το 
κυριότερο, δεν ετέθησαν υποθέσεις στην έρευνά µας, µήτε και έγινε επιλογή σ’ ένα 
δείγµα δεδοµένων. Αναλύθηκε όλος ο πληθυσµός, δηλ. το σύνολο του Αναλυτικού 
Προγράµµατος, που αναφέρεται στα υπό εξέταση θέµατά µας, χωρίς υποθέσεις.  

Από το εν λόγω Αναλυτικό Πρόγραµµα (Α.Π.) προσεγγίσαµε τους Γενικούς 
Σκοπούς του Μαθήµατος (Eισαγωγικοί Σκοποί), τους Ειδικούς Σκοπούς του 
Μαθήµατος για το Γυµνάσιο (Ειδικοί Σκοποί Γυµνασίου), τους Στόχους κάθε 
ενότητας και της προτεινόµενες µαθησιακές ∆ραστηριότητες επίσης της κάθε 
ενότητας. Χωρίσαµε το Αναλυτικό Πρόγραµµα σε δύο µέρη: α. Εισαγωγικοί και 
Ειδικοί Σκοποί, β. Στόχοι και ∆ραστηριότητες ενοτήτων, και τούτο λόγω της 
διαφορετικής δοµής τους ως προς τη σύνταξή τους. Αναλύσαµε ξεχωριστά το 
πρώτο και ξεχωριστά το δεύτερο. Ως δοµική µονάδα ανάλυσης θεωρήσαµε την 
κάθε ξεχωριστή γνωστική δεξιότητα ή συναισθηµατικό µαθησιακό στόχο, όπως 
περιγράφεται µε µία πρόταση ή περίοδο. 

Για το Α’ µέρος του Αναλυτικού Προγράµµατος διαµορφώσαµε τις 
ακόλουθες µεταβλητές όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Για το Β’ µέρος του 
Αναλυτικού Προγράµµατος καταρτίσαµε τις µεταβλητές όπως εµφανίζονται στον 
πίνακα 2.  

 
Πίνακας 1: Μεταβλητές και Κλάσεις για το Α’ µέρος του Α.Π. Θρησκευτικών – Β’ 

Γυµνασίου 
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Ένα ιδιαίτερο ζήτηµα της έρευνάς µας, αποτέλεσε η κωδικογράφηση, δηλ. η 
κατηγοριοποίηση των µονάδων ανάλυσης σε συγκεκριµένες κλάσεις. Κάτι 
αντίστοιχο γίνεται και στην επιστηµονική περιοχή της ανάλυσης περιεχοµένου· και 
φυσικά αποτελεί µια διαδικασία η οποία θα πρέπει να ελέγχεται για την αξιοπιστία 
της (Μπονίδης, 2004:58). Στην ανάλυση περιεχοµένου επιλέγονται περισσότεροι 
από του ενός κωδικογράφοι (Μπονίδης, 2004:55) ή κατ’ άλλη ονοµασία κριτές 
(Άχλης, 1983:26), προκειµένου να εξασφαλιστεί η αντικειµενικότητα και η 
αξιοπιστία της έρευνας. Με συγκεκριµένο µαθηµατικό τύπο (Μπονίδης, 2004:59· 
Rust, 1981), υπολογίζεται το ποσοστό σύγκλισης ή απόκλισης των κωδικογράφων 
κατά την εξαγωγή της ταξινόµησης και αναλόγως εξελίσσεται και η έρευνα. Στην 
ανά χείρας µελέτη, όµως, η κωδικογράφηση δεν βασίστηκε σε πληθώρα κριτών. Και 
στο σηµείο αυτό οφείλουµε να υπενθυµίσουµε, το γεγονός, ότι η έρευνά µας δεν 
χρησιµοποιεί τη µεθοδολογία της ανάλυσης περιεχοµένου. Είναι µία διδακτική 
ανάλυση και όχι µία ανάλυση περιεχοµένου. Επιπλέον, οι µεταβλητές και οι 
κλάσεις µας δεν προκύπτουν από κάποια ορθολογική και τεκµηριωµένη 
ερµηνευτική αντιµετώπιση του υπό εξέταση θέµατος, όπως θα επεσήµανε η 
µέθοδος της ανάλυσης περιεχοµένου (Μπονίδης, 2004:51-52), αλλά από δεδοµένα 
που παρουσιάζονται στην επιστήµη της ∆ιδακτικής. Ακόµη, η κωδικογράφηση 
διεξάγεται µε βάση γνωστές ταξινοµίες στο χώρο της ∆ιδακτικής, οι οποίες 
προσδιορίζουν το επίπεδο της µάθησης ή το περιεχόµενο των δεξιοτήτων. Ως εκ 
τούτου, δεν µπορεί να υφίσταται σε µία τέτοια διαδικασία ταξινόµησης µεγάλο 
περιθώριο για υποκειµενικές ερµηνείες. Βέβαια, ορισµένες δεξιότητες θα 
µπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο ή και µε τους 
δύο ταυτόχρονα. Και εκεί, θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς, ότι ίσως κρίνεται 
απαραίτητη η παρουσία περισσότερων εκ του ενός κριτών.  

Ας παραθέσουµε στη συνέχεια ορισµένα παραδείγµατα της κωδικογράφησής 
µας: Η πρόταση: “Να ανακαλέσουν στη µνήµη τους βασικά στοιχεία από την 
ιουδαϊκή ιστορία και τον χώρο της Παλαιστίνης και να αρχίσουν να διαπιστώνουν 
οµοιότητες και διαφορές µεταξύ ιουδαϊκής και χριστιανικής πίστης και ζωής” 
(∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003:3898), συνδέεται µε δύο επίπεδα µάθησης. Η ανάκληση είναι 
δεξιότητα που ανήκει στο πληροφοριακό επίπεδο, δηλ. το πρώτο, ενώ η 
επισήµανση οµοιοτήτων και διαφορών ανήκει στο οργανωτικό, δηλ. στο δεύτερο, 
διότι αναφέρεται σε σύγκριση και κατά συνέπεια κατηγοριοποίηση δύο 
διαφορετικών µεταξύ τους µεγεθών (Ματσαγγούρας, 2007:537-571), δηλ. του 
Χριστιανισµού και του Ιουδαϊσµού. Η πρόταση: “ Να ευαισθητοποιηθούν ώστε να 
γίνουν και να είναι πάντοτε αληθινοί «πλησίον», σύµφωνα µε το πρότυπο του 
σπλαχνικού Σαµαρείτη” (∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003:3901), αποτελεί στόχο του 
συναισθηµατικού τοµέα, επειδή εκφράζει την ανάγκη υιοθέτησης και καλλιέργειας 
συγκεκριµένης ηθικής αξίας.  
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Μεταβλητές & 
κλάσεις (µόνο 
για τις 
έγγραφες 23-
τέλος) 

∆ΤΠ 
(∆οµικό Τµήµα 
Προγράµµατος) 

ΘΕΣ 
Θέση στο κείµενο 

ΕΠΜ 
Επίπεδο Μάθησης 

ΣΥΤ 
(Συναισθηµατικός 

Τοµέας 

1. (Στόχοι) 1. (1ο Κεφ) 1. (Πληροφοριακό) 1. (Πρόσληψη) 

2. (∆ραστηριότητες) 2. (2ο Κεφ.) 2. (Οργανωτικό) 2. (Ανταπόκριση) 

3. (3ο Κεφ.) 3. (Αναλυτικό) 3. (Αποτίµηση) 

4. (4ο Κεφ.) 4. (Πραξιακό) 4. (Οργάνωση) 

 

 

5.(Εισαγωγή) 5. (Απουσία ΕΠΜ) 5. (Χαρακτηρισµός) 

Πίνακας 2: Μεταβλητές και Κλάσεις για το Β’ µέρος του Α.Π. Θρησκευτικών – Β’ 
Γυµνασίου 

Και περνούµε τώρα στην ανάλυση των δεδοµένων µας. Το σύνολο των 
εγγραφών µας-αντικειµένων ήταν 155. (1-22 για το Α’ µέρος και 23-155 για το Β’ 
µέρος του Α.Π.). ∆ιαπιστώνουµε ότι στις εγγραφές 1-22 δεν εµφανίζεται κανένα 
αντικείµενο που να αντιστοιχεί στις κλάσεις ΣΥΤ1 (Πρόσκληψη) και ΣΥΤ4 
(Οργάνωση). Έτσι, για λόγους µεθοδολογικούς που συνδέονται µε την ορθότερη 
ανάλυση των δεδοµένων µας, επαναπροσδιορίζουµε το περιεχόµενο των κλάσεων 
της µεταβλητής ΣΥΤ, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.  

ΣΥΤ (Συναισθηµατικός Τοµέας) 

1. Απουσία της µεταβλητής ΣΥΤ 

2. Ανταπόκριση 

3. Αποτίµηση 

4. Χαρακτηρισµός 

Πίνακας 3: Επαναπροσδιορισµός των Κλάσεων της Μεταβλητής ΣΥΤ 
για το Α’ µέρος του Α.Π. 

Εφαρµόζοντας την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών στο Α’ µέρος 
του Α.Π. έχουµε τις ακόλουθες κατανοµές (Σχήµα 1): Το σύνολο των εγγραφών 
στο α’ µέρος είναι 22. Βλέπουµε, επί παραδείγµατι, ότι η κλάση ΣΥΤ1 απαντά σε 
17 από τις 22, δηλ. σε ποσοστό 77% δεν γίνεται καµία αναφορά σε µαθησιακούς 
στόχους συναισθηµατικού τοµέα. Επίσης, βλέπουµε ότι 6 προτάσεις ανήκουν στο 
3ο επίπεδο µάθησης, το αναλυτικό, και άλλες 6 στο 4ο επίπεδο, το πραξιακό, δηλ. 
σε ποσοστό 27% για κάθε µια κλάση.  

Ας δούµε όµως τι συσχετίσεις δηµιουργούνται µεταξύ των κλάσεων. Για 
ενδελεχέστερη ανάλυση χρησιµοποιούµε την Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση. 
Τέµνουµε το δενδρόγραµµα στο ύψος των τριών πρώτων οµάδων. Έτσι, προκύπτει 
η παρακάτω ταξινόµηση των κλάσεων µε βάση το δενδρόγραµµα (Σχήµα 2). 
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Σχήµα 1: Απόλυτες κατανοµές για το Α’ µέρος του Α.Π. Θρησκευτικών – Β’ Γυµνασίου 

Στην πρώτη οµάδα (40) κυρίαρχα στοιχεία, όπως φαίνεται από τις αντίστοιχες 
κλάσεις, είναι η παρουσία γνωστικών δεξιοτήτων από το πληροφοριακό (ΕΠΜ1), 
αναλυτικό (ΕΠΜ3) και πραξιακό επίπεδο µάθησης (ΕΠΜ4), η απουσία στόχων 
από τον συναισθηµατικό τοµέα (ΣΥΤ1), και η αναφορά στους Γενικούς Σκοπούς 
του Μαθήµατος (∆ΤΠ1). Στη δεύτερη οµάδα (35) υπερτερεί µονάχα το 2ο επίπεδο 
µάθησης (το οργανωτικό) (ΕΠΜ2). Τέλος, η τρίτη οµάδα (41) χαρακτηρίζεται 
κυρίως από την παρουσία στόχων του συναισθηµατικού τοµέα (ΣΥΤ2 – 
Ανταπόκριση, ΣΥΤ3 Αποτίµηση, ΣΥΤ4 Χαρακτηρισµός), από την απουσία 
γνωστικών δεξιοτήτων (ΕΠΜ5) και από την αναφορά στους Ειδικούς Σκοπούς του 
Μαθήµατος για το Γυµνάσιο (∆ΥΤ2). Φυσικά, δεν συνεπάγεται τούτο, ότι 
απουσιάζουν οι γνωστικές δεξιότητες, αλλά ότι δεν δίνουν, τρόπον τινά, τον τόνο 
στην οµάδα αυτή, ενώ, αντιθέτως, οι συναισθηµατικοί στόχοι κυριαρχούν. 

 
Σχήµα 2: ∆ενδρόγραµµα για το Α’ µέρος του Α.Π. Θρησκευτικών – Β’ Γυµνασίου 

Στη δεύτερη οµάδα (35) βασικό στοιχείο είναι η παρουσία του 2ου 
επιπέδου 

µάθησης (ΕΠΜ2), του οργανωτικού. Από τον πίνακα γενικευµένων συµπτώσεων 
(Πίνακας 4) προκύπτει ότι το οργανωτικό επίπεδο µάθησης παρουσιάζεται µόνο 
µία φορά στους Γενικούς Σκοπούς και τρεις φορές στους Ειδικούς Σκοπούς. Ο 
τρόπος της κατανοµής του (Πίνακας 4) φαίνεται ότι συµβάλλει στο να µην 
ενταχθεί ως πρωτεύον στοιχείο σε µια από τις δύο προηγούµενες οµάδες. 
Πρακτικά σηµαίνει, ότι οι δύο οµάδες που προαναφέραµε, ενώ το περιέχουν, δεν 
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το αναπτύσσουν ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Με γνώµονα το δενδρόγραµµα 
απεικονίζονται οι τρεις αυτές οµάδες στο 1ο παραγοντικό επίπεδο (1-2) όπως 
δείχνει το Σχήµα 3.  

Από την πλευρά της επιστήµης της ∆ιδακτικής, θα µπορούσαµε να θέσουµε 
τα ακόλουθα ερώτηµα που χρήζουν απάντησης: α. για ποιο λόγο δεν υπάρχει µια 
οµοιοµορφία µεταξύ συναισθηµατικών στόχων και γνωστικών δεξιοτήτων στους 
γενικούς σκοπούς και ειδικούς στόχους και β. πως είναι δυνατόν στους γενικούς 
σκοπούς να κυριαρχούν το πληροφοριακό, το αναλυτικό και πραξιακό επίπεδο, 
χωρίς να παρεµβάλλεται το οργανωτικό, που είναι απαραίτητο για την οικοδόµηση 
των εννοιών και άρα δρα ως ενδιάµεσος κρίκος µεταξύ της συλλογής της 
πληροφορίας και της δηµιουργίας γενικεύσεων; 

 
Πίνακας 4: Πίνακας Γενικευµένων Συµπτώσεων (Πίνακας Burt) για το Α’ µέρος του Α.Π. 

Θρησκ. – Β’ Γυµν. 

 
Σχήµα 3: 1ο Παρ. Επίπεδο για το Α’ µέρος του Α.Π. Θρησκευτικών – Β’ Γυµν.– ∆ιάκριση 

των τριών οµάδων 



 264

Προχωρούµε τώρα στην ανάλυση των δεδοµένων µας που προκύπτουν από 
την επεξεργασία της εισαγωγής και των τεσσάρων κεφαλαίων του Αναλυτικού 
Προγράµµατος µε τη µέθοδο της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών. 
Επειδή, αναφορικά µε τη Μεταβλητή ΣΥΤ απουσιάζουν εντελώς οι εγγραφές που 
να αντιστοιχούν στις κλάσεις ΣΥΤ1, ΣΥΤ4 και ΣΥΤ5, για λόγους µεθοδολογικούς 
διαµορφώνονται εκ νέου οι κλάσεις για τη Μεταβλητή ΣΥΤ, όπως δείχνει ο 
Πίνακας 5. 

ΣΥΤ (Συναισθηµατικός Τοµέας) 

1. Απουσία της µεταβλητής ΣΥΤ 

2. (Ανταπόκριση) 

3. (Αποτίµηση) 

Πίνακας 5: Επαναπροσδιορισµός των Κλάσεων της µεταβλητής ΣΥΤ 
για το Β’ µέρος του Α.Π. 

Από τις σχετικές κατανοµές (Σχήµα 4) παρατηρούµε σε γενικές γραµµές, ότι 
απουσιάζουν οι στόχοι του συναισθηµατικού τοµέα σε ποσοστό 91%, ενώ το 
οργανωτικό επίπεδο µάθησης (ΕΠΜ2) δεν δείχνει να συµβαδίζει ποσοτικά (10%) 
µε το πληροφοριακό (ΕΠΜ1:30%), αναλυτικό (ΕΠΜ3:25%) και πραξιακό 
(ΕΠΜ4:25%).  

 
Σχήµα 4: Σχετικές κατανοµές για το Β’ µέρος του Α.Π. Θρησκευτικών – Β’ Γυµνασίου 

Από το 1ο παραγοντικό επίπεδο των αξόνων (1-2) βλέπουµε ότι 
διαµορφώνονται τρεις οµάδες. (Σχήµα 5)  
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Σχήµα 5: 1ο Παρ. Επίπεδο για το Β’ µέρος του Α.Π. Θρησκευτικών – Β’ Γυµν. – 

∆ιάκριση των τριών οµάδων 

Με τη βοήθεια της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόµησης, µπορούµε και 
προσδιορίζουµε τα κύρια χαρακτηριστικά των οµάδων αυτών. Οι οµάδες αυτές 
αναπαριστώνται µε τη βοήθεια δενδρογράµµατος στο Σχήµα 6. Παρατηρώντας το 
Σχήµα 5 (σε συνδυασµό µε το δενδρόγραµµα στο Σχήµα 6) επισηµαίνουµε ότι: Η 
οµάδα δεξιά πάνω δείχνει ότι υφίσταται ένας συσχετισµός µεταξύ του 
πληροφοριακού (ΕΠΜ1) και του οργανωτικού επιπέδου µάθησης (ΕΠΜ2) 
αναφορικά µε το µέρος του Α.Π. που επιγράφεται «Εισαγωγή» (ΘΕΣ5). Η 2η 
οµάδα, κάτω αριστερά, δείχνει ότι οι στόχοι (∆ΤΠ1) αποτελούν το κυρίαρχο 
στοιχείο ποσοτικά στα κεφάλαια 2 (ΘΕΣ2) και 3 (ΘΕΣ3), ενώ παράλληλα 
εστιάζονται περισσότερο στον συναισθηµατικό τοµέα, και µάλιστα στην 
Ανταπόκριση (ΣΥΤ2) και Αποτίµηση (ΣΥΤ3) και πολύ λιγότερο στις γνωστικές 
δεξιότητες. Η µεσαία οµάδα, τέλος, φανερώνει, ότι οι µαθησιακές ∆ραστηριότητες 
(∆ΤΠ2) υπερτερούν ποσοτικά στο 1ο (ΘΕΣ1) και στο 4ο κεφάλαιο (ΘΕΣ4), ενώ 
ταυτόχρονα προσανατολίζονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που παραπέµπουν στο 
3ο (ΕΠΜ3) και στο 4ο (ΕΠΜ4) επίπεδο µάθησης, δηλ. στο οργανωτικό και στο 
αναλυτικό, και σχεδόν καθόλου στην ανάπτυξη στάσεων ζωής (ΣΥΤ1).  

Από την πλευρά της επιστήµης της ∆ιδακτικής, θα µπορούσαν να προκύψουν 
τα έξης ερωτήµατα, προβληµατισµοί και συµπερασµατικές επισηµάνσεις: α. Το ότι 
στις µαθησιακές ∆ραστηριότητες απουσιάζει η ανάγκη για ηθική καλλιέργεια, 
είναι έως ένα σηµείο αναµενόµενο, διότι οι δραστηριότητες αποτελούν κατά 
πρώτο λόγο τρόπο διαχείρισης της πληροφορίας. Και αυτή η διαχείριση θα 
αποτελέσει, ως προϊόν γνωστικής δεξιότητας, τη βάση για την ανάπτυξη στάσεων 
ζωής. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να µας διαφεύγει, ότι και οι γνωστικές δεξιότητες 
αναπτύσσονται από το µαθητή µε βάση διαθέσεις και στάσεις ζωής. β. Το ότι η 
Εισαγωγή κυριαρχείται από την παρουσία του πληροφοριακού και οργανωτικού 
επιπέδου µάθησης, φαίνεται απόλυτα δικαιολογηµένο για τον ρόλο που θα πρέπει 
να επιτελέσει σε σχέση µε τα επόµενα κεφάλαια. γ. Το ότι στο πρώτο και στο 
τέταρτο κεφάλαιο υπερτερούν το αναλυτικό και το πραξιακό επίπεδο µάθησης δεν 
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φαίνεται να έχει κάποια λογική συνέπεια σε σχέση µε την εισαγωγή. Θα περίµενε 
κανείς, τα κεφάλαια 1-4 συνολικά να διέπονται από µία ισχυρή παρουσία των δύο 
αυτών επιπέδων µάθησης, έτσι ώστε να αποτελούν µία λογική συνέχεια της 
εισαγωγής. Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει όµως από την ανάλυσή µας.  

 
Σχήµα 6: ∆ενδρόγραµµα για το Β’ µέρος του Α.Π. Θρησκευτικών – Β’ Γυµνασίου 

 δ. Τέλος, στο 1ο και στο 4ο κεφάλαιο δεν είναι δυνατή η παρουσία του 
συναισθηµατικού τοµέα, αλλά των γνωστικών δεξιοτήτων. Ενώ κάπου στη µέση 
(2ο και 3ο κεφάλαιο) έχουµε µια ισχυρή εµφάνιση των στάσεων ζωής, στα δύο 
άκρα (1ο και 4ο κεφάλαιο) εµφανίζεται µια έντονη παρουσία του οργανωτικού και 
αναλυτικού επιπέδου µάθησης. Εκ πρώτης όψεως, δεν φαίνεται αποτελεί στοιχείο 
οµοιοµορφίας του Αναλυτικού Προγράµµατος, ούτε να εκφράζει κάποια µορφή 
λογικής ακολουθίας, που να δικαιολογεί αυτή την προτίµηση των συντακτών. 
Ωστόσο, ενδεχοµένως να υπάρχει κάποια λογική εξήγηση από την πλευρά τους, 
που να µην είναι σε µας ορατή. 

Κλείνοντας, να υπογραµµίσουµε τα καινοτόµα στοιχεία που 
χρησιµοποιήσαµε στην έρευνά µας. Στην εν λόγω εργασία κάνουν την εµφάνιση 
δύο µεθοδολογικά στοιχεία, που δεν απαντώνται µέχρι σήµερα σε άλλες έρευνες 
που αναφέρονται είτε στη διδακτική ανάλυση είτε στην αξιολόγηση Αναλυτικών 
Προγραµµάτων. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: α. Με βάση τα µέχρι τώρα 
πορίσµατα από το χώρο της έρευνας ποσοτικής ανάλυσης περιεχοµένου σχολικών 
βιβλίων ακολουθήσαµε για πρώτη φορά στην εκπαιδευτική έρευνα κατηγορίες 
διδακτικής ανάλυσης. Στην εν λόγω εργασία, αντιµετωπίσαµε κάθε πρόταση όχι 
ως θεµατικό περιεχόµενο, αλλά ως δηλωτική µαθησιακών στόχων και επιπέδων 
µάθησης. β. Κατά δεύτερο λόγο, για πρώτη φορά στην εκπαιδευτική έρευνα, 
συνδέσαµε όλα τα παραπάνω µε την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών και 
την Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση, για να αναλύσουµε προτάσεις Αναλυτικού 
Προγράµµατος Σπουδών, και να εξάγουµε έτσι συµπεράσµατα µε ενδιαφέρον για 
το χώρο της διδακτικής ανάλυσης. Σηµειωτέον, ότι ως ∆ιδακτική Ανάλυση 
θεωρούµε την ανάλυση των δοµικών στοιχείων που συνθέτουν ετερόκλητα το 
φαινόµενο της διδασκαλίας. Η στοιχειοθεσία είναι δοµικά στοιχείο του Α.Π. 
(Φλουρής 2006), ενώ οι γνωστικές δεξιότητες συνιστούν δοµικό στοιχείο της 
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κριτικής σκέψης που συνδέεται µε τη διδακτική πράξη (Ματσαγγούρας 2007:92). 
Βέβαια, παλαιότερες έρευνες έχουν διερευνήσει τρόπους ανάλυσης περιεχοµένου 
µέσω της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών και της Ανιούσας Ιεραρχικής 
Ταξινόµησης (Στογιαννίδης & Κουτσουπιάς, 2011. ∆ρόσος & Παπαδηµητρίου 
2004). 

Για τους παραπάνω λόγους, προτείνουµε και θέτουµε στην κρίση της 
επιστηµονικής κοινότητας τη χρήση του όρου Ge.Di.An. δηλ. Geometric 
Didactical Analysis (Γεωµετρική ∆ιδακτική Ανάλυση), διότι συνδυάζει την 
∆ιδακτική Ανάλυση µε τη µέθοδο γεωµετρικής απεικόνισης των δεδοµένων µας, 
αποτελώντας µια εφαρµογή της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών και 
της Ανιούσιας Ιεραρχικής Ταξινόµησης στο χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας. 
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Abstract 

In this work we study the Religious Education Curriculum of second grade junior 
high school with the use of Factorial Correspondence Analysis (AFC) and Hierachical 
Cluster Analysis methods (CAH). We introduce sentences in a Curriculum as structural 
units of data analysis of didactic interest. Then, we define variables and classes, which are 
driven by the Taxonomy of Mental Skills and Learning Levels coined by Elias Matsagouras 
and the Taxonomy of Learning Objectives in the affective domain developed by D.R. 
Krathwohl, B.S. Bloom & Betram B. Masia. Subsequently, we categorize and code all 
proposals contained in the columns entitled “Basic Aims of the Religious Education 
Course”, “Specific Aims of the Religious Education Course for the junior high school”, 
“Learning Objectives” and “Learning Activities”. A software implementation of AFC and 
CAH is next applied on the newly constructed to produce a geometrical representation of 
the classes and their inter-relationships. This mapping of phrase data allows us to draw 
valuable conclusions on learning levels, ethical values and attitudes, on which the 
Curriculum attaches major importance. Under this context, by applying AFC and CAH, we 
propose a new methodology in educational research, which we call Geometric Didactical 
Analysis – (Ge.Di.An.). 
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Ιωαννίνων 

1. Εισαγωγή 

Τα Μαθηµατικά και ειδικότερα η Γεωµετρία απαιτούν ένα αποτελεσµατικό 
σύστηµα συµβολισµού, το οποίο συµβάλλει στη σήµανση των εννοιών και στην 
περιγραφή των διαφόρων διαδικασιών µε ακρίβεια, σαφήνεια και συντοµία. Ο 
µαθηµατικός συµβολισµός είναι ισχυρό εργαλείο, του οποίου η µάθηση είναι µια 
δύσκολη και περίπλοκη διαδικασία. Επίσης, πολύ συχνά, οι µαθητές συναντούν 
δυσκολίες στη µετάβαση από τη µια αναπαράσταση στην άλλη, για παράδειγµα 
όταν καλούνται να χρησιµοποιήσουν τη λεκτική διατύπωση ενός γεωµετρικού 
προβλήµατος σε σχήµα. Πολλές είναι οι περιπτώσεις στις οποίες ο µαθηµατικός 
συµβολισµός ευθύνεται τόσο για µία επιτυχηµένη επικοινωνία όσο και για τη 
δυσκολία σε αυτήν. Η επικοινωνία στο µαθησιακό περιβάλλον είναι βασικός 
παράγοντας της µαθησιακής διαδικασίας και ο ρόλος του συµβόλου ως φορέα 
διαφορετικών νοηµάτων είναι καθοριστικός και πολύπλοκος. Οι αναπαραστάσεις 
θεωρούνται σηµαντικά εργαλεία επικοινωνίας και κατανόησης των µαθηµατικών 
εννοιών διότι βοηθούν τους µαθητές να αναδιοργανώσουν και να µεταφράσουν τις 
ιδέες µε σύµβολα. Ο ρόλος των αναπαραστάσεων, καθώς και η σχέση µεταξύ 
τύπου αναπαράστασης και αναπαριστώµενου αντικειµένου αποτελούν αντικείµενο 
της Σηµειωτικής, η οποία γενικά µελετά κάθε πολιτισµική διαδικασία ως 
διαδικασία επικοινωνίας (Φουκώ, 1993). Ιδιαίτερα στα Μαθηµατικά, και κατ’ 
επέκταση στη Γεωµετρία, η Σηµειωτική ασχολείται µε την ιδιαίτερη σχέση που 
υφίσταται µεταξύ των µαθηµατικών εννοιών και των αναπαραστάσεών τους. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω οργανώσαµε µία έρευνα µε αντικείµενο 
µελέτης τις αναπαραστάσεις σύνθετων γεωµετρικών σχηµάτων, µε έµφαση στη 
µετάβαση από το ένα είδος αναπαράστασης στο άλλο. Χρησιµοποιήσαµε τεχνικές 
και αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών µας (Tatsis, 2007, Τάτσης & Γούτση, 
2011), έχοντας ως γενικό στόχο τη διερεύνηση του βαθµού εξοικείωσης των 
µαθητών µε συγκεκριµένες γεωµετρικές έννοιες και τις οπτικές αναπαραστάσεις 
τους. Επιπλέον, ένας πιο εξειδικευµένος ερευνητικός στόχος ήταν ο εντοπισµός 
των γεωµετρικών εννοιών που υπέστησαν µεταβολές κατά την αναπαράσταση των 
σχηµάτων.  
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2. Θεωρητικό πλαίσιο: Αναπαραστάσεις και µετασχηµατισµοί τους 

Κάθε γεωµετρικό σχήµα ενώ από τη µια έχει εννοιολογικά χαρακτηριστικά 
(µε βάση τη θεωρία µε την οποία συνδέεται), ταυτόχρονα αποτελεί και µια εικόνα 
(Fischbein, 1993). Αντίστοιχα, οι γεωµετρικές δραστηριότητες και γενικότερα η 
γεωµετρική σκέψη χαρακτηρίζονται από αυτή την αλληλεπίδραση µεταξύ του 
εννοιολογικού και του σχηµατικού-οπτικού χαρακτήρα των γεωµετρικών 
αντικειµένων. Όπως αναφέραµε, η ανάλυση των γεωµετρικών δραστηριοτήτων 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω της Σηµειωτικής, η οποία αναδεικνύει την 
έννοια του σηµείου, ενώ σκοπός της είναι να εξηγήσει διαφορετικά είδη 
φαινοµένων ως διεργασίες σηµείωσης, δηλαδή διεργασίες επεξεργασίας σηµείων 
(Peirce, 1955). Ο Duval (2008) αναφέρει δύο τύπους µετασχηµατισµών, την 
επεξεργασία (treatment) και την µετατροπή (conversion). Η πρώτη αφορά στο 
µετασχηµατισµό µιας αναπαράστασης στο ίδιο σηµειωτικό σύστηµα, ενώ η 
δεύτερη – που είναι και πιο απαιτητική – αφορά στη µετατροπή µιας 
αναπαράστασης σε διαφορετικό σηµειωτικό σύστηµα. Για παράδειγµα, ο 
σχεδιασµός της γραφικής παράστασης µιας συνάρτησης δοθέντος του τύπου της 
απαιτεί µία µετατροπή. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των µετατροπών είναι ότι, 
σε αντίθεση µε τις επεξεργασίες, δεν ακολουθούν κάποιους ξεκάθαρους κανόνες. 
Οι προηγούµενες επισηµάνσεις έχουν οδηγήσει κάποιους ερευνητές να ορίζουν 
γενικά τη µαθηµατική γνώση ως µια σειρά σηµειωτικού τύπου ικανοτήτων (Sáenz-
Ludlow, 2006): 

• αναπαράσταση µε σκοπό την επικοινωνία, 

• ταυτόχρονη ενασχόληση µε διάφορα σηµειωτικά συστήµατα,  

• αναγνώριση του µαθηµατικού αντικειµένου που εµπεριέχεται σε 
διαφορετικές αναπαραστάσεις, χωρίς όµως να συγχέει κανείς το 
αντικείµενο µε κάποια από τις αναπαραστάσεις του,  

• µετατροπή αναπαραστάσεων µαθηµατικών αντικειµένων εντός και µεταξύ 
διαφόρων συστηµάτων αναπαράστασης, 

• κατασκευή και ερµηνεία εννοιών που διαµεσολαβούνται µέσω σηµείων. 

Οι δυσκολίες των µαθητών στη Γεωµετρία µπορούν να ερµηνευτούν µέσω 
των διεργασιών επεξεργασίας σηµείων που αναφέραµε, και κυρίως του ιδιαίτερου 
χαρακτήρα των µετατροπών. Ένας επιπλέον παράγοντας δυσκολίας µπορεί να 
θεωρηθεί η οµοιότητα ορισµένων γεωµετρικών σχηµάτων µε αντικείµενα της 
καθηµερινότητας (Gorgorió, 1998). Για να επιλύσει ένα γεωµετρικό πρόβληµα ο 
µαθητής πολλές φορές χρειάζεται να προχωρήσει σε µια ανάλυση του δοθέντος 
γεωµετρικού σχήµατος, η οποία περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων:  

• το διαχωρισµό των οπτικών στοιχείων από τις ιδιότητες του σχήµατος 

• τη διάκριση των σχηµατικών µονάδων του σχήµατος. 
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Ιδιαίτερα σηµαντικός στις παραπάνω διαδικασίες αναδεικνύεται και ο ρόλος 
της γλώσσας. Η γλώσσα καθιστά δυνατή τη διεκπεραίωση της επικοινωνίας 
(ενίοτε εκφράζοντας και συγκεκριµένες ενέργειες του οµιλούντα), συµβάλλει στην 
εσωτερική αναδόµηση της εµπειρίας σε γνώση και τέλος, µορφοποιεί το πλαίσιο 
µέσα στο οποίο είναι δυνατή η ερµηνεία συγκεκριµένων ενεργειών (Mercer, 2000). 
Οι πολλαπλές λειτουργίες της γλώσσας δικαιολογούν τον σηµαίνοντα ρόλο της 
στις διαδικασίες µάθησης των Μαθηµατικών, όπου µπορούµε να εντοπίσουµε τα 
εξής σηµειωτικά συστήµατα: καθηµερινή γλώσσα, µαθηµατική λεκτική γλώσσα, 
συµβολική γλώσσα, οπτικές αναπαραστάσεις, άδηλες κοινές υποθέσεις και ψευδο-
µαθηµατική γλώσσα (Pirie, 1998). Η αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των 
συστηµάτων και οι επιπτώσεις της στην περιγραφή γεωµετρικών σχηµάτων 
αποτέλεσαν τη βάση για την πραγµατοποίηση µιας σειράς ερευνών (Tatsis, 2007, 
Τάτσης & Γούτση, 2011, Tatsis & Moutsios-Rentzos, 2013), συνέχεια των οποίων 
αποτελεί και η έρευνα που περιγράφεται στο συγκεκριµένο κείµενο. 

3. Μεθοδολογία και πλαίσιο της έρευνας 

Όπως αναφέραµε σε προηγούµενη ενότητα, αντικείµενο µελέτης της έρευνάς 
µας αποτέλεσαν οι αναπαραστάσεις σύνθετων γεωµετρικών σχηµάτων, µε έµφαση 
στη µετάβαση από το ένα είδος αναπαράστασης στο άλλο. ∆είγµα της έρευνας 
αποτέλεσαν 75 µαθητές ηλικίας 10-12 ετών, δηλαδή από τις τάξεις ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄. 
Επιλέξαµε τις συγκεκριµένες τάξεις γιατί σε αυτές οι µαθητές αναµένεται να 
µπορούν να περιγράφουν, να αναπαριστούν και να σχεδιάζουν συνήθη γεωµετρικά 
σχήµατα και να χρησιµοποιούν έννοιες, όπως: πλευρά, ευθεία, ευθύγραµµο τµήµα, 
µέσο, γραµµή, κάθετος, γωνία, ορθή γωνία. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο χώρο 
της τάξης, για να είναι πιο οικείο το περιβάλλον στους µαθητές. Αρχικά 
σχεδιάσαµε µερικά σύνθετα σχήµατα. Η Εικόνα 1 δείχνει τρία από τα σχήµατα που 
χρησιµοποιήθηκαν.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 1: Τρία σχήµατα της έρευνας. 
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Στη συνέχεια, συντάξαµε τον ακριβέστερο, κατά τη γνώµη µας, τρόπο 
περιγραφής του κάθε σχήµατος. Καταλήξαµε στις παρακάτω περιγραφές: 

• Σχεδίασε έναν κύκλο. Εξωτερικά του κύκλου, σχεδίασε τέσσερις 
µικρότερους κύκλους, έτσι ώστε: να έχουν όλοι το ίδιο µέγεθος, να 
ισαπέχουν (να έχουν ίση απόσταση µεταξύ τους), να εφάπτεται (ακουµπά) 
ο καθένας σε ένα µόνο σηµείο στη περιφέρεια του κύκλου. 

• Σχεδίασε ένα ισόπλευρο τρίγωνο. Βρες το µέσον (τη µέση) κάθε πλευράς. 
Ένωσε τα τρία αυτά σηµεία (τα µέσα των πλευρών), έτσι ώστε να 
σχηµατίζεται ένα καινούριο τρίγωνο µέσα στο αρχικό τρίγωνο. 

• Σχεδίασε ένα ορθογώνιο τρίγωνο µε ορθή γωνία την κάτω αριστερή γωνία. 
Εξωτερικά του τριγώνου, σχεδίασε σε κάθε µία πλευρά του, ένα τετράγωνο 
που να εφάπτεται (ακουµπάει) ακριβώς πάνω της και να έχει πλευρά ίση µε 
αυτή. 

Στο πρώτο σκέλος της έρευνας συµµετείχαν 42 µαθητές ηλικίας 11-12 ετών 
(17 µαθητές της Ε΄ και 25 µαθητές της ΣΤ΄ τάξης). Τους δώσαµε τις παραπάνω 
περιγραφές και τους ζητήσαµε να αναπαραστήσουν τα σχήµατα στο χαρτί. Στο 
δεύτερο σκέλος συµµετείχαν 33 µαθητές ηλικίας 10-11 ετών (15 µαθητές της ∆΄ 
και 18 της Ε΄ τάξης). Τους δώσαµε τα σύνθετα γεωµετρικά σχήµατα (τρία εκ των 
οποίων εµφανίζονται στην Εικόνα 1) και τους ζητήσαµε να τα περιγράψουν όσο 
πιο πιστά γίνεται, γράφοντας την περιγραφή τους σε ένα χαρτί. Ως προέκταση του 
δεύτερου σκέλους, οργανώσαµε το τρίτο σκέλος, όπου δώσαµε τη γραπτή 
περιγραφή των µαθητών σε συµµαθητές τους, από τους οποίους ζητήσαµε να 
αναπαραστήσουν τα σχήµατα µε βάση αυτή την περιγραφή. Λόγω του 
περιορισµένου χώρου, θα αναφερθούµε µόνο στα δύο πρώτα σκέλη της έρευνας.  

Στο πρώτο σκέλος η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η ακόλουθη: 
δώσαµε στους µαθητές τις περιγραφές των σχηµάτων και αφού διαβάσαµε δυνατά 
και καθαρά τη κάθε περιγραφή, τους ζητήσαµε να αναπαραστήσουν τα σχήµατα σε 
κόλλα Α4. Ακολούθησε συζήτηση µε τους µαθητές. Αρχικά τους δείξαµε τα 
σωστά σχήµατα και συζητήσαµε πάνω στις διαφορές και τις οµοιότητες που είχαν 
µε αυτά που οι ίδιοι σχεδίασαν. Τα δεδοµένα που συγκεντρώσαµε αποτελούνταν 
από οπτικές αναπαραστάσεις (τα γεωµετρικά σχήµατα που δόθηκαν αρχικά, αλλά 
και αυτά που σχεδιάστηκαν από τους µαθητές) και συζητήσεις στις τάξεις. Η 
ανάλυσή µας πραγµατοποιήθηκε ως εξής: σε κάθε σχήµα, το οποίο σχεδίασαν οι 
µαθητές, εντοπίσαµε τις ιδιότητες και τις σχηµατικές µονάδες, µε απώτερο στόχο 
να εντοπιστούν τυχόν µεταβολές και διαφορές µε το αρχικό σχήµα, έτσι ώστε να 
διαπιστώσουµε τις ικανότητες αντίληψης και αναπαράστασης των γεωµετρικών 
σχηµάτων, αλλά και το βαθµό εξοικείωσης των µαθητών µε τις εµπλεκόµενες 
γεωµετρικές έννοιες.  

Στο δεύτερο σκέλος χωρίσαµε τους µαθητές της κάθε τάξης σε τέσσερις 
οµάδες και σε κάθε οµάδα δώσαµε διαφορετικό σχήµα (τρία από αυτά τα σχήµατα 
εµφανίζονται στην Εικόνα 1). Στη συνέχεια ζητήσαµε από κάθε µαθητή να γράψει 
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µια περιγραφή για το σχήµα που είχε µπροστά του. Τα δεδοµένα που 
συγκεντρώσαµε ήταν λεκτικές περιγραφές και συζητήσεις στις τάξεις. Η ανάλυσή 
µας πραγµατοποιήθηκε ως εξής: σε κάθε περιγραφή των µαθητών παρατηρήσαµε 
τους όρους που χρησιµοποιούν για να περιγράψουν το κάθε σχήµα και εντοπίσαµε 
τυχόν µεταβολές και διαφορές µε την περιγραφή που είχαµε δώσει στο πρώτο 
σκέλος, έτσι ώστε να διαπιστώσουµε τις ικανότητες αντίληψης, λεκτικής 
περιγραφής των γεωµετρικών σχηµάτων, αλλά και το βαθµό εξοικείωσης των 
µαθητών µε τις γεωµετρικές έννοιες. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στην 
ενότητα που ακολουθεί. 

4. Αποτελέσµατα 

4.1 Πρώτο σκέλος έρευνας 

Οι παρατηρήσεις µας, όσον αφορά στα σχήµατα που σχεδίασαν οι µαθητές, 
συνοψίζονται στον Πίνακα 1. 

Συστατικά σχήµατος 1 ∆ιατήρηση Μεταβολή 

Μεγάλος κύκλος  95 % 5 % 

Μικρός κύκλος Α 90,4 % 9,6 % 

Μικρός κύκλος Β 90,4 % 9,6 % 

Μικρός κύκλος Γ 90,4 % 9,6 % 

Μικρός κύκλος ∆ 90,4 % 9,6 % 

Σχετική θέση µικρών κύκλων 57 % 43 % 

Σχετική θέση µικρών κύκλων σε σχέση µε τον µεγάλο κύκλο 49 % 51 % 

   

Συστατικά σχήµατος 2 ∆ιατήρηση Μεταβολή 
Ισόπλευρο τρίγωνο Α 55 % 45 % 

Ισόπλευρο τρίγωνο Β (το µικρότερο τρίγωνο) 52,4 % 47,6% 

Σχετική θέση τριγώνου Α και τριγώνου Β 38 % 62 % 

Μέσα πλευρών τριγώνου Α 38 % 62 % 

   

Συστατικά σχήµατος 3 ∆ιατήρηση Μεταβολή 
Τετράγωνο Α 14 % 86 % 

Τετράγωνο Β 16 % 84 % 

Τετράγωνο Γ 7 % 93 % 

Ορθογώνιο τρίγωνο 81 % 19 % 

Σχετική θέση ορθογωνίου τριγώνου και τετραγώνου Α 36 % 64 % 

Σχετική θέση ορθογωνίου τριγώνου και τετραγώνου Β 40 % 60 % 

Σχετική θέση ορθογωνίου τριγώνου και τετραγώνου Γ 28,5 % 71,5 % 

Προσανατολισµός ορθογωνίου τριγώνου 74 % 26 % 

Πίνακας 1: Μεταβολή και διατήρηση συστατικών των σχηµάτων. 

Η Εικόνα 2 δείχνει κάποια αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα των σχηµάτων 
που προέκυψαν. 
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Εικόνα 2: Μεταβολές των σχηµάτων της έρευνας. 

Όσον αφορά στο πρώτο σχήµα πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι περισσότεροι 
µαθητές δεν διέθεταν διαβήτη. Αρχικά παρατηρήσαµε ότι όλοι µαθητές κατάφεραν 
να κάνουν µε επιτυχία τον µεγάλο κύκλο. Παρόλα αυτά, ορισµένοι αντιµετώπισαν 
δυσκολίες στο σχεδιασµό των µικρότερων κύκλων. Πολλοί µαθητές σχεδίασαν 
τους µικρούς κύκλους χωρίς να εφάπτονται στο µεγαλύτερο κύκλο. Αυτό 
ενδεχοµένως οφείλεται στο γεγονός ότι οι µαθητές δεν µελετούσαν συνολικά τις 
οδηγίες πριν αρχίσουν να τις εκτελούν. Επιπλέον, δεν εκτελούσαν, όπως 
παρατηρήσαµε, µε τη σειρά τις οδηγίες και πολλές φορές παρέλειπαν αυτές που 
τους δυσκόλευαν. Το πρώτο σχήµα σχεδίασαν σωστά µόνο 17 από τους 42 
µαθητές. Όσον αφορά στο δεύτερο σχήµα, σχεδόν οι µισοί µαθητές µπόρεσαν να 
σχεδιάσουν σωστά τα ισόπλευρα τρίγωνα. Οι περισσότεροι σχηµάτιζαν τρίγωνα 
ισοσκελή ή ορθογώνια. Επιπλέον, οι περισσότεροι µαθητές παρέλειψαν εντελώς το 
γεγονός ότι έπρεπε να εντοπίσουν τα µέσα των πλευρών του τριγώνου. Εποµένως, 
δεν µπόρεσαν να τοποθετήσουν το µικρότερο ισόπλευρο τρίγωνο στη σωστή θέση. 
Το δεύτερο σχήµα σχεδίασαν σωστά µόνο 8 από τους 42 µαθητές Όσον αφορά στο 
τρίτο σχήµα, τα αποτελέσµατα ήταν απογοητευτικά. Το µόνο που σχεδίασαν στην 
πλειοψηφία τους οι µαθητές σωστά είναι το ορθογώνιο τρίγωνο. Παρατηρήσαµε 
στα σχήµατα και διαπιστώσαµε µέσα από τις συζητήσεις που ακολούθησαν πως οι 
περισσότεροι µαθητές είναι εξοικειωµένοι µε την έννοια της ορθής γωνίας και την 
έννοια του ορθογωνίου τριγώνου. Σχεδόν όλοι οι µαθητές όµως δυσκολεύτηκαν να 
σχεδιάσουν τα τετράγωνα µε βάση τις οδηγίες που τους δώσαµε στην περιγραφή. 
Σχεδίαζαν απλώς τετράγωνα, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη πως οι πλευρές του κάθε 
τετραγώνου έπρεπε να είναι ίσες µε την πλευρά του τριγώνου πάνω στην οποία 
εφάπτονται. Αρκετοί µαθητές αντί για τετράγωνα σχεδίαζαν ορθογώνια, τραπέζια 
ή άλλα τετράπλευρα. Εντύπωση µας προκάλεσαν ορισµένοι µαθητές που 
σχεδίαζαν µόνο δύο ή και ένα τετράγωνο, και άλλοι µαθητές που σχεδίασαν και τα 
τέσσερα σχήµατα στη σειρά, ένα τρίγωνο και τρία τετράγωνα το ένα δίπλα στο 
άλλο, παραβλέποντας εντελώς τις οδηγίες. Μόνο δύο µαθητές σχεδίασαν σωστά 
αυτό το σχήµα. 
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4.2 ∆εύτερο σκέλος έρευνας 

Παραθέτουµε ενδεικτικά τέσσερις περιγραφές για κάθε σχήµα. 

• Είναι ένας κίκλος ο οποίος δεν έχει ίσιες γραµµές που έχει ένα κίκλο στη 
µέση και αλλου τέσσερις κίκλους πιο µικρούς οι άλλοι 4 κίκλοι είναι ο ένας 
είναι πάνο του ο άλλος από κάτο και δεξιά και αριστερά και οι κίκλοι 
ακουµπούν τον µεσέο. 

• Το σχήµα αυτό είναι ένας κύκλος που από πάνω του ακουµπάει ένα κυκλάκι. 
Από κάτω του ακουµπάει ένα κυκλάκι. Από δεξιά του ακουµπάει ένα κυκλάκι 
και από αριστερά του ακουµπάει ένα κυκλάκι. 

• Το σχήµα αυτό είναι ένας µεγάλος κύκλος που από πάνω του, κάτω του, 
δεξιά του και αριστερά του έχει και από έναν µικρό κύκλο που ακουµπάνε 
πάνω του. 

• Βλέπω έναν κύκλο ο οποίος έχει απ’ έξω µικρούς κύκλους σε κάθε γωνία λες 
και είναι χαραγµένο σε άξονες συµµετρίας και είναι καλυµένοι ακριβώς 
χωρίς να προεξέχουν µέσα στον κύκλο. 

• Το σχήµα αυτό είναι ένα τρίγωνο που µέσα του έχει ένα µικρότερο και 
ανάπωδο τρίγωνο. 

• Βλέπω ένα τρίγωνο µε τρεις ίσσες γραµµές και τρεις ανάποδες. 

• Το σχήµα αυτό σχηµατίζεται από τρεις γραµµές, αυτό λέγεται τρίγωνο. Μέσα 
περιέχει κι άλλα µικρότερα τρίγωνα. Το µεσαίο τρίγωνο είναι ανάποδα. 

• Φτιάξε ένα τρίγωνο, µεγάλο, που µέσα του θα είναι ένα µικρότερο τρίγωνο 
που θα είναι ανάποδα. 

• 3 τετράγωνα κι ένα ανάποδο τρίγωνο. 

• Αυτό το σχήµα έχει 2 τετράγωνα, ένα τρίγωνο και ένα ρόµβο. Το τετράγωνο 
έχει 4 ίσες γωνίες οι οποίες είναι ορθές. Το τρίγωνο είναι παράλληλο γιατί 
έχει 90 µοίρες. Ο ρόµβος έχει όλες τις πλευρές του ίσες οι απέναντι πλευρές 
δεν είναι παράλληλες αλλά οι γωνίες του δεν είναι ορθές. 

• Το σχήµα αυτό σχηµατίζεται από 4 σχήµατα. Αυτά τα σχήµατα είναι 2 
τετράγωνα διαγώνια, είναι 1 τρίγωνο και απέναντι από το τρίγωνο είναι ένας 
ρόµβος. 

• Βλέπω ένα τετράγωνο µε τέσσερις ίσσες γραµµές και από δίπλα ένα τρίγωνο 
όχι ίσσιο αλλά κάθετο που έχει τρεις ίσσες πλευρές και από κάτω του είναι 
ένα τετράγωνο µε τέσσερις ίσσες πλευρές και από δίπλα απ’ το τρίγωνο ένα 
ρόµβο µε τέσσερις όχι ίσσες γραµµές. 

Όσον αφορά στο πρώτο σχήµα, οι περισσότεροι µαθητές ανέφεραν στην 
περιγραφή τους την ύπαρξη ενός κύκλου και τεσσάρων µικρότερων κύκλων 
εξωτερικά αυτού. ∆εν έδωσαν όµως σηµασία στο ότι οι µικρότεροι κύκλοι έπρεπε 
να είναι ίσοι µεταξύ τους, να ισαπέχουν και να εφάπτονται στην περιφέρεια του 
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µεγάλου κύκλου. Μόνο κάποιοι µαθητές έκαναν αναφορά σε αυτές τις ιδιότητες. 
Ορισµένοι µαθητές δεν ήξεραν τις βασικές ιδιότητες του κύκλου. Για παράδειγµα, 
µια µαθήτρια χρησιµοποίησε στην περιγραφή του κύκλου το γεωµετρικό όρο 
«γωνία» και τη λέξη «άκρη». Υπήρχαν βέβαια και αρκετοί µαθητές που 
προσέγγισαν το σχήµα που τους δόθηκε µε µεγαλύτερη ακρίβεια και λεπτοµέρεια 
στην περιγραφή τους. Σχετικά µε το δεύτερο σχήµα, οι περιγραφές ήταν και πάλι 
ελλιπέστατες στην πλειοψηφία τους. Σε καµία περιγραφή δεν έγινε αναφορά στο 
είδος των τριγώνων. Επιπλέον, δεν αναφέρθηκε ότι τα µέσα των πλευρών του 
µεγαλύτερου τριγώνου αποτελούν τις κορυφές του µικρότερου. Οι πιο πολλοί 
µαθητές έγραψαν πως πρόκειται για ένα τρίγωνο µεγάλο κι ένα µικρότερο τρίγωνο 
ανάποδο µέσα σε αυτό. Επιπροσθέτως, παρατηρήσαµε πως κάποιοι από τους 
µαθητές της ∆΄ τάξης για να περιγράψουν το σχήµα χρησιµοποίησαν τον ορισµό 
του τριγώνου και κάποιες από τις ιδιότητές του. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
είχαν πρόσφατα διδαχθεί τα σχήµατα αυτά. Όσον αφορά στο τρίτο σχήµα, 
διαπιστώσαµε πως όλοι οι µαθητές δυσκολεύτηκαν αρκετά. Κανένας δεν απέδωσε 
στην περιγραφή όλες τις ιδιότητες του σχήµατος. Οι περισσότεροι έγραφαν απλώς 
ότι πρόκειται για ένα σχήµα που αποτελείται από ένα τρίγωνο, δύο τετράγωνα και 
ένα ρόµβο, χωρίς να δώσουν καµία παραπάνω πληροφορία. Επιπροσθέτως, όπως 
και στο δεύτερο σχήµα, ορισµένοι µαθητές έδιναν τους ορισµούς των σχηµάτων 
χωρίς να περιγράφουν το σχήµα στο σύνολό του. Ακόµη, οι πιο πολλοί δεν 
αναφέρθηκαν στο είδος του τριγώνου. Ωστόσο, υπήρχαν και κάποιοι που 
προσπάθησαν να αποδώσουν αυτό το χαρακτηριστικό. Για παράδειγµα, ένας 
µαθητής της ∆΄ τάξης έγραψε: «ένα τρίγωνο σε σχήµα γνώµονα». Κάποιοι άλλοι, 
επίσης, προσπαθούσαν να τα περιγράψουν χρησιµοποιώντας επίθετα που 
δηλώνουν µέγεθος: µικρό, µεγαλύτερο, µεσαίου µεγέθους, πολύ µεγάλο κ.ο.κ. 

5. Συµπεράσµατα 

Στόχος της έρευνάς µας ήταν η διερεύνηση του βαθµού εξοικείωσης των 
µαθητών µε συγκεκριµένες γεωµετρικές έννοιες και τις οπτικές αναπαραστάσεις 
τους. Για να το επιτύχουµε αυτό πραγµατοποιήσαµε την ποσοτική και ποιοτική 
ανάλυση που αναφέραµε στην προηγούµενη ενότητα. Αν επικεντρωθούµε λοιπόν 
στη σχεδίαση των σύνθετων σχηµάτων βάσει λεκτικών περιγραφών, καταλήγουµε 
στην διαπίστωση ότι η πλειοψηφία των µαθητών δυσκολεύτηκε κυρίως στα δύο 
τελευταία σχήµατα. Μόνο δύο από τους 42 µαθητές σχεδίασαν σωστά όλα τα 
σχήµατα. Όπως πληροφορηθήκαµε από τους δασκάλους των τάξεων, οι µαθητές 
αυτοί είχαν την καλύτερη επίδοση και µάλιστα έχουν επιτύχει για δύο συνεχόµενες 
χρονιές σε µαθηµατικό διαγωνισµό. Οι µαθητές αυτοί ήταν και εκείνοι που 
χρησιµοποίησαν ως αρωγό τους τις γεωµετρικές έννοιες και ωφελήθηκαν από τη 
χρήση της µαθηµατικής ορολογίας. Για τους υπόλοιπους µαθητές οι µαθηµατικοί 
όροι των περιγραφών φάνηκε ότι λειτούργησαν ως εµπόδιο στη προσπάθειά τους. 
Επιπλέον, όπως αναφέραµε και παραπάνω, πολλοί µαθητές δεν µελετούσαν 
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συνολικά τις οδηγίες στην περιγραφή των σχηµάτων ή ακόµη δεν εκτελούσαν τις 
οδηγίες µε τη σειρά, παραλείποντας όσες τους δυσκόλευαν ή/και δεν 
κατανοούσαν. Αυτά τα στοιχεία ενδεχοµένως καταδεικνύουν και ένα γενικότερο 
έλλειµµα στην κατανόηση κειµένου. Όσον αφορά στις περιγραφές των σύνθετων 
σχηµάτων δοθέντων των οπτικών αναπαραστάσεών τους, καταλήγουµε στη 
διαπίστωση ότι οι µαθητές χρησιµοποίησαν στις περιγραφές τους λίγους 
µαθηµατικούς όρους. Συγκεκριµένα, ενώ χρησιµοποίησαν ονόµατα γεωµετρικών 
σχηµάτων (π.χ. κύκλος, τετράγωνο, ρόµβος, τρίγωνο), δεν έκαναν αναφορά στις 
βασικές ιδιότητες των σχηµάτων αυτών και, όσον αφορά στο τρίγωνο, δεν 
αναφέρθηκαν στο είδος του. Γενικά, οι ασάφειες ήταν αρκετές στις περιγραφές 
των περισσότερων µαθητών. Υπήρχαν, βέβαια, και ορισµένοι µαθητές που 
συνέταξαν πιο λεπτοµερείς και ακριβείς περιγραφές. Πρόκειται για αυτούς µε τις 
υψηλότερες επιδόσεις, τόσο στα Μαθηµατικά όσο και στα υπόλοιπα µαθήµατα. 

Συµπερασµατικά, και σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα προηγούµενης 
έρευνάς µας (Τάτσης & Γούτση, 2011), οι µαθητές δεν φάνηκαν ικανοί να 
περιγράψουν µε ακρίβεια (στο µέτρο των δυνατοτήτων τους) το σύνολο των 
σχέσεων και των ιδιοτήτων που απεικονίζονταν στα σχήµατα που δόθηκαν. 
Ενδεχοµένως αυτό οφείλεται στον τρόπο διδασκαλίας της Γεωµετρίας, όπου τα 
οπτικά πρότυπα και η αντιµετώπιση κάθε σχήµατος ως µια ολότητα υπερτερούν 
της ικανότητας διαχωρισµού των οπτικών στοιχείων από τις ιδιότητές του και της 
διάκρισης των σχηµατικών µονάδων του (Duval, 2008). Επιπλέον, αναδεικνύεται η 
ανάγκη µιας διαφορετικής διδακτικής θεώρησης της Γεωµετρίας, που θα επιτρέπει 
στο µαθητή να ερµηνεύσει και να αναλύσει αποτελεσµατικά οποιοδήποτε 
γεωµετρικό σχήµα του δοθεί και σε οποιασδήποτε µορφής αναπαράσταση. Η 
επιτυχής µετάβαση από µία αναπαράσταση σε άλλη αποτελεί αναγκαία συνθήκη 
για την κατανόηση της Γεωµετρίας, αλλά και της Άλγεβρας σε µεταγενέστερα 
στάδια της εκπαίδευσης. 
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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στη µελέτη του τρόπου µε τον οποίο µαθητές ∆΄, 
Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού αντιλαµβάνονται τα γεωµετρικά σχήµατα και συγκεκριµένα αν είναι 
σε θέση τόσο να τα περιγράψουν, όσο και τα να σχεδιάσουν. Μέσω σύνθετων σχηµάτων 
και των αντίστοιχων περιγραφών τους που δόθηκαν στους µαθητές διαπιστώθηκε η 
δυσκολία αυτών στην αναγνώριση των ιδιοτήτων των γεωµετρικών σχηµάτων, αλλά και 
στον εντοπισµό των σχηµατικών µονάδων που τα απαρτίζουν. 
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∆ιαφοροποιηµένη διδασκαλία (differentiated instruction) δεν είναι εύκολο να 
προσδιοριστεί. Πρόκειται περισσότερο για µια ιδέα, µια φιλοσοφική προσέγγιση, 
παρά για µια συγκεκριµένη διδακτική µέθοδο, η οποία σήµερα είναι διεθνώς στο 
επίκεντρο της εκπαίδευσης. Το 1983, ο Howard Gardner, καθηγητής Ψυχολογίας της 
Μάθησης στο Χάρβαρντ και της Ιατρικής και Νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου της Βοστόνης, δηµοσίευσε ένα βιβλίο µε τίτλο «Frames of Mind: 
Η θεωρία της πολλαπλής νοηµοσύνης» εκφράζοντας για πρώτη φορά µια θεωρία, η 
οποία άλλαξε το χάρτη της εκπαίδευσης σε παγκόσµιο επίπεδο: αυτή των πολλαπλών 
ευφυϊών. Ο Γκάρντερ βασικά έθεσε τα θεµέλια σε αυτό που σήµερα ονοµάζουµε 
«διαφοροποιηµένη διδασκαλία» και που συνιστά από τις πιο ισχυρές βασικές 
έννοιες της εκπαίδευσης σήµερα. 

Η διαφοροποιηµένη διδασκαλία είναι ουσιαστικά µια νέα και ιδιαίτερα 
επίκαιρη πρόταση αλλαγής της διδασκαλίας, στο πλαίσιο της τυπικής τάξης, η 
οποία µπορεί να βελτιώσει τη µάθηση όλων των µαθητών, αξιοποιώντας και όχι 
εξοβελίζοντας τη διαφορετικότητά τους. Η βασική προσέγγιση είναι ότι οι µαθητές 
στους οποίους διδάσκουµε, µας καθορίζουν το πώς θα διδάξουµε. 

Η σχολική τάξη δεν πρόκειται για µια συνάθροιση ατόµων αλλά πρόκειται 
για ένα χώρο στον οποίο οι εκπαιδευτικοί έχοντας ως κεντρικό άξονα το µαθητή 
παρεµβαίνουν σε σηµαντικές πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας αυξάνοντας 
την πιθανότητα του κάθε µαθητή στη µάθηση. Μέσα σε µια τάξη οι µαθητές δεν 
βρίσκονται ποτέ στο ίδιο επίπεδο. Υπάρχουν µαθητές οι οποίοι αριστεύουν, οι 
µαθητές του µέσου επιπέδου και οι µαθητές που βρίσκονται κάτω από αυτό το 
επίπεδο. Για αυτό το λόγο θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να προσαρµόζουν τη 
διδασκαλία τους στα διάφορα επίπεδα µαθησιακής δυνατότητας που υπάρχουν 
µέσα στην τάξη τους. Αυτό που γίνεται συνήθως είναι οι εκπαιδευτικοί να 
προσαρµόζονται στο επίπεδο των µέσων µαθητών. Σε αυτή την περίπτωση όµως 
αυτό που συµβαίνει είναι οι µέτριοι µαθητές να συνακολουθούν και γενικά να τα 
πάνε καλά, οι άριστοι µαθητές να ατονούν, οι µαθητές που βρίσκονται κάτω του 
µέσου επιπέδου µε κάποια προσπάθεια να συνακολουθούν, αλλά οι µαθητές που 
είναι πολύ κάτω του µέσου να δυσκολεύονται να ακολουθήσουν. Φυσικά το να 
προσαρµοστούν οι εκπαιδευτικοί στο κατώτατο µαθησιακό επίπεδο ρισκάρουν να 
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χάσουν όλη την τάξη και ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να πηγαίνει την τάξη 
του µπροστά και όχι να τη χάνει. Έτσι προκύπτει το θέµα της εσωτερικής 
διαφοροποίησης της διδασκαλίας. Η εσωτερική διαφοροποίηση θα πρέπει να 
περιλαµβάνει µια ευρεία ποικιλία πρακτικών όπως οµαδοσυνεργατικές µέχρι 
εξατοµικευµένες µορφές οργάνωσης της µαθησιακής διαδικασίας. Τα διδακτικά 
µέσα και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στη µαθησιακή διαδικασία πρέπει να 
είναι ποικίλα και να αξιοποιούν όλα τα επιτεύγµατα της σύγχρονης παιδαγωγικής 
τεχνολογίας για παράδειγµα τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (∆ηµουλάς & 
Καλύβας, 2006). 

Το ιδανικό µοντέλο της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας βασίζεται στην 
ενεργή διδασκαλία και µάθηση µε επίκεντρο το µαθητή. Σύµφωνα µε τις αρχές που 
διέπουν τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός εστιάζει στα ουσιώδη, 
ανταποκρίνεται στη διαφορετικότητα στων µαθητών και διαφοροποιεί το 
περιεχόµενο, τη διαδικασία και το αποτέλεσµα. Η αξιολόγηση, στην οποία 
προχωρά ο εκπαιδευτικός είναι συνεχής και αλληλένδετη µε τη διδασκαλία. Όλοι 
οι µαθητές συµµετέχουν σε αξιόλογη εργασία, ενώ µπορούν να συνεργαστούν µε 
τον ίδιο τον εκπαιδευτικό στην οργάνωση της διδακτικής διαδικασίας. Ο διδάσκων 
µεριµνά ώστε να προωθεί την οµαδική και την ατοµική εργασία, που τελείται σε πλαίσια ευελιξίας 
τόσο για τον ίδιο όσο και για τους µαθητές.  

Φιλοσοφικές επιρροές της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας υποστηρίζουν τις 
τρεις βασικές συνιστώσες της: 

α. την ετοιµότητα του µαθητή για µάθηση 

β. το ενδιαφέρον του µαθητή για µάθηση 

γ. το µαθησιακό προφίλ του µαθητή (Allan & Tomlinson, 2000). 

Πιο αναλυτικά: (α) Ετοιµότητα του µαθητή για µάθηση: Η µαθησιακή 
ετοιµότητα δεν ταυτίζεται µε τις έµφυτες ικανότητες του µαθητή, αλλά τις γνώσεις 
και τις δεξιότητες που έχει τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή για συγκεκριµένη 
διδακτική ενότητα, δραστηριότητα ή δεξιότητα. Ο Ρώσος ψυχολόγος Lev 
Vygotsky, απέδειξε ότι τα άτοµα µαθαίνουν καλύτερα, όταν είναι έτοιµα να 
δεχθούν τη νέα γνώση και εποµένως όταν διδάσκονται ανάλογα µε την ετοιµότητά 
τους.(Allan & Tomlinson, 2000). 

(β) Το ενδιαφέρον του µαθητή για µάθηση: Κατά τον Jerome Bruner,όταν 
προσαρµόσουµε το περιεχόµενο της γνώσης σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα των 
µαθητών, επειδή η µάθηση αποκτά νόηµα για το µαθητή και του δίνει κίνητρο, 
είναι πιο πιθανό να είναι περισσότερο αποτελεσµατική και αυτορυθµιζόµενη (Allan 
& Tomlinson, 2000). Ο εκπαιδευτικός που θέλει να αυξήσει τις πιθανότητες 
ενεργητικής συµµετοχής και µάθησης των µαθητών του θα πρέπει όχι µόνον να 
σέβεται και να αξιοποιεί τα ενδιαφέροντά τους αλλά και να δηµιουργεί νέα 
ενδιαφέροντα σε αυτούς. (Παντελιάδου& Αντωνίου,2008).  

(γ) το µαθησιακό προφίλ του µαθητή: Σύµφωνα µε τη θεωρία της πολλαπλής 
νοηµοσύνης του Howard Gardner οι άνθρωποι έχουν διαφορετική νοηµοσύνη και 
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µαθαίνουν µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Η θεωρία Gardner αφήνει να 
εννοηθεί ότι τα σχολεία πρέπει να προσφέρουν στην εκπαίδευση έχοντας 
προγράµµατα σπουδών προσαρµοσµένα στο είδος νοηµοσύνης των παιδιών (Allan 
& Tomlinson, 2000).  

Εποµένως, ο όρος «διαφοροποιηµένη διδασκαλία» περιλαµβάνει στις 
διαδικασίες µάθησης οτιδήποτε ταιριάζει µε τις ικανότητες των µαθητών. 
Επιτυγχάνεται καλύτερα µέσω της σκόπιµης οµαδοποίησης των παιδιών για την 
καλύτερη διευκόλυνση της µαθησιακής διαδικασίας. ∆εν υπάρχει βήµα προς βήµα 
οδηγός εκπαιδευτικού για αυτό το είδος της διδασκαλίας. Εµπεριέχει ποικίλες 
στρατηγικές και τεχνικές που ταιριάζουν καλύτερα στους µαθητές µιας τάξης. 
Είναι ευέλικτη και αλλάζει συνεχώς για να καλύπτει τις υπάρχουσες ανάγκες ανά 
πάσα στιγµή. Αναφέρεται σε µια συστηµατική προσέγγιση στο σχεδιασµό του συνόλου 
της διδασκαλίας για µαθητές µε διαφορετικές µαθησιακές ανάγκες. Για τον κατάλληλο 
σχεδιασµό της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας, δίνεται έµφαση σε δύο βασικούς 
άξονες: στο µαθητή και στο αναλυτικό πρόγραµµα σύµφωνα µε το µοντέλο 
διαφοροποίησης της Tomlinson (1999). 

Ως προς τον πρώτο άξονα,, η διαφοροποίηση γίνεται λαµβάνοντας υπόψη την 
ετοιµότητά του µαθητή ή αλλιώς το επίπεδο επίδοσης (readiness), τα ενδιαφέροντά 
του (interest) και τον ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο µαθαίνει (µαθησιακό προφίλ, 
learning profile). Ως προς τον δεύτερο άξονα, στο αναλυτικό πρόγραµµα διακρίνουµε 
και εδώ τρεις διαστάσεις: το περιεχόµενο(content), την επεξεργασία του 
περιεχοµένου (process) και το αποτέλεσµα ή τελικό προϊόν (product).  

Αρχή της διαφοροποίησης της διδασκαλίας αποτελεί η ευέλικτη 
οµαδοποίηση, που αλλάζει και αξιοποιεί διαφορετικά κριτήρια και όχι µόνον το 
κριτήριο της επίδοσης των µαθητών. Στο µοντέλο τωνMcNamara and Moreton 
(1997), η διαφοροποίηση µπορεί να γίνειως προς το αποτέλεσµα, την εργασία ανά 
δύο και την οργάνωση της εργασίας σε οµάδες. 

Στο σύγχρονο σχολείο υπάρχει επιτακτική ανάγκη διαφοροποίησης της διδασκαλίας, 
εφόσον οι µαθητές διαφέρουν ως προς τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, 
τον τρόπο µάθησης και έκφρασης. Παράλληλα, δεν έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση 
στο Αναλυτικό Πρόγραµµα αν δεν υπάρχει ουσιαστική στήριξη. Η 
διαφοροποιηµένη διδασκαλία απαιτεί από τους δασκάλους να προσαρµόσουν τη 
διδασκαλία τους και το πρόγραµµα σπουδών σύµφωνα µε τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα των µαθητών και όχι να προσπαθούν να προσαρµόσουν τους 
µαθητές έτσι ώστε να ταιριάζουν µε το πρόγραµµα σπουδών. Μόνο µε τη 
διαφοροποίηση στη διδασκαλία µπορούν να παρέχονται ίσες ευκαιρίες µάθησης, 
που είναι ανθρώπινο δικαίωµα όλων των παιδιών. Ακόµα,η διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας ενισχύει και την εξατοµίκευση της µάθησης (Hopf, 1982). 

Στην ελληνική πραγµατικότητα, σύµφωνα µε τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών 
δεν επιδιώκεται τόσο η κάλυψη συγκεκριµένης διδακτέας ύλης από συγκεκριµένα σχολικά 
βιβλία, αλλά επιδιώκεται πρωτίστως η πραγµάτωση ρεαλιστικών διδακτικών 
στόχων, που στο υφιστάµενο πλαίσιο ορίζει ο ∆άσκαλος και ανάλογα 
διαφοροποιεί τη χρήση του προτεινόµενου διδακτικού υλικού. Εποµένως, η 
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∆ιαφοροποίηση της ∆ιδασκαλίας αποτελεί την προϋπόθεση και το πλαίσιο 
κατανόησης και αξιοποίησης τόσο των Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών, όσο 
και των σχολικών βιβλίων. 

Στη µεταρρυθµιστική απόπειρα του ΥΠΕΠΘ και του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου του 2003 επιδιώχθηκε η ανάθεση στο διδάσκοντα αρχικά να αξιολογεί 
τη Σχολική του Τάξη (Αρχική Αξιολόγηση) και µετά από µελέτη των περιπτώσεων των 
µαθητών και ύστερα από συνεργασία τόσο µε το Σύλλογο ∆ιδασκόντων της Σχολικής 
Μονάδας όσο και µε τον οικείο Σχολικό Σύµβουλο να αποφασίζει τη διαφοροποίηση 
της διδασκαλίας του σε δύο επίπεδα: 

1. Στο επίπεδο του Προγράµµατος Σπουδών: Μελετάει το ∆ΕΠΠΣ & ΑΠΣ, 
σκέπτεται, συσκέπτεται και αποφασίζει: 

• Να διαφοροποιήσει τους επιδιωκόµενους στόχους κάθε διδακτικής 
ενότητας και κάθε διδακτικού κεφαλαίου ανάλογα µε το επίπεδο των 
µαθητών του (ρεαλιστικοί διδακτικοί στόχοι). 

• Να διαφοροποιήσει τη διάταξη της ύλης ανάλογα µε το τοπικό και 
κοινωνικο -πολιτιστικό περιβάλλον της Σχολικής Μονάδας. 

• Να διαφοροποιήσει τις προτεινόµενες µεθόδους διδασκαλίας ανάλογα µε 
το επίπεδο δεξιοτήτων των µαθητών της τάξης του. 

• Να διαφοροποιήσει τις ∆ιαθεµατικές ∆ραστηριότητες ανάλογα µε τα 
ενδιαφέροντα 

2. Στο επίπεδο του διδακτικού εγχειριδίου: Μελετάει το διδακτικό υλικό 
(Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών, Βιβλίο ∆ασκάλου),αναλογίζεται τις 
παραπάνω αποφάσεις διαφοροποίησής του στο πλαίσιο του ΑΠΣ 

Και αποφασίζει: 

 • Να διαφοροποιήσει το υλικό διερεύνησης –ανακάλυψης της νέας 
γνώσης. 

 • Να διαφοροποιήσει τις ασκήσεις εφαρµογής κι εµπέδωσης της νέας 
γνώσης. 

 • Να διαφοροποιήσει τις ασκήσεις µεταφοράς και µεταβίβασης – 

 εφαρµογής της νέας γνώσης σε νέες καταστάσεις. 

 • Να διαφοροποιήσει τις ασκήσεις αξιολόγησης της κατάκτησης των 
επιδιωκόµενων στόχων µάθησης  

 • Να διαφοροποιήσει το Κριτήριο Αξιολόγησης στο τέλος της διδακτικής 
ενότητας. 

Κάποιες βασικές στρατηγικές διαφοροποιηµένης διδασκαλίας που µπορούν 
να εφαρµόσουν οι εκπαιδευτικοί είναι οι σταθµοί, η συµπίεση της διδακτέας ύλης, 
η προσαρµογή ερωτήσεων στο επίπεδο του µαθητή, οι ηµερήσιες διατάξεις, η 
σύνθετη διδασκαλία, οι τροχιακές µελέτες, τα κέντρα µάθησης, τα σηµεία 
αφόρµησης, οι διαβαθµισµένες δραστηριότητες, τα µαθησιακά συµβόλαια, η 
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επιτάχυνση ή επιβράδυνση της διδακτικής διαδικασίας, η εργασία µε τους 
συµµαθητές και τα σχέδια εργασία (projects).  

Η χρήση της τεχνολογίας δίνει µια νέα δυναµική στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και ο εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει και να χρησιµοποιήσει τα 
διαθέσιµα τεχνικά µέσα σε συνδυασµό µε το ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό, για να 
οδηγήσει στην αποτελεσµατική διδασκαλία και ουσιαστική µάθηση. Άλλωστε, η 
χρήση της τεχνολογίας αποτελεί και αρχή που διέπει τον καθολικό σχεδιασµό 
µάθησης µαζί µε τα πολλαπλά µέσα παρουσίασης και έκφρασης, που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν δίνοντας έµφαση στη γνώση των στόχων και της δοµής του 
Αναλυτικού Προγράµµατος (Παντελιάδου & Φιλιππάτου, 2013).  

Η αξία της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των µαθητών στις τεχνολογίες της 
πληροφορίας είναι ιδιαιτέρως σηµαντική. Αυτό σηµαίνει σαφώς ότι χωρίς ένα 
σταθερό υπόβαθρο στον τοµέα της εφαρµογής των νέων τεχνολογιών οι µαθητές 
θα βρίσκονται σε µειονεκτική θέση σε σχέση µε όσους µπορούν να αξιοποιήσουν 
τις νέες τεχνολογίες, όχι µόνο στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος και των 
σχολικών υποχρεώσεων αλλά και στους ευρύτερους τοµείς εργασίας.  

Η εκπαιδευτική τεχνολογία – υποστηρικτική, ενισχυτική, πολυµεσική, 
υπερµεσική – παρέχει σε όλους τους µαθητές την απαραίτητη τεχνογνωσία που 
συνάδει µε τον τεχνολογικό εγγραµατισµό (Brown and Brown,2010) και την 
ευκαιρία να µαθαίνουν σύµφωνα µε το µαθησιακό στυλ τους, το βαθµό 
ετοιµότητάς τους, το ρυθµό και τις προτιµήσεις τους. Ακόµα, συµβάλλει στο να 
ενισχυθούν στους τοµείς που παρουσιάζουν µαθησιακές αδυναµίες, να 
εξασκηθούν µε δραστηριότητες εµπέδωσης και επανάληψης, να βιώσουν τη χαρά 
της µάθησης και συναισθήµατα επιτυχίας µετά την ολοκλήρωση κάθε µαθησιακού 
έργου και να γίνονται αποδέκτες άµεσης ανατροφοδότησης. Επιπροσθέτως, η 
εκπαιδευτική τεχνολογία συνεισφέρει στην ανανέωση της ελπίδας των µαθητών 
για τη βελτίωση των επιδόσεών τους παρέχοντας δυνατότητες αλληλεπίδρασης 
κατά τη µάθηση. Κατά αυτό τον τρόπο, οι µαθητές ασκούνται σε εναλλακτικούς 
τρόπους µάθησης. Συνεπώς, η τεχνολογική εξέλιξη φαίνεται να εµπλουτίζει τα 
συµβατικά προγράµµατα σπουδών µε σύγχρονες, ενδιαφέρουσες και πολυποίκιλες 
δραστηριότητες αυτοέκφρασης (Jeffs et al., 2003).  

Κάποια ενδεικτικά ηλεκτρονικά εργαλεία, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
υποστηρικτικά κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την εφαρµογή 
της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας και µπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιµα 
στην ξενόγλωσση διδασκαλία είναι διάφορα προγράµµατα αυτόµατης 
συµπλήρωσης λέξεων, φράσεων, προτάσεων (speech recognition program), 
διάφορα πακέτα λογισµικού (concept mapping), ηλεκτρονικοί ορθογράφοι (spell 
checkers), ηλεκτρονικοί ελεγκτές γραµµατικών λαθών (grammar checking 
products), ψηφιακά σηµειωµατάρια (digital notebooks), ψηφιακά βιβλία (digital 
books), λογισµικά µε ασκήσεις, οθόνες αφής (touch screens), ηλεκτρονικά λεξικά 
(thesaurus) και ηλεκτρονικές µηχανές αναζήτησης πληροφοριών (web search 
engine).  
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Όλα τα παραπάνω µπορούν να λειτουργήσουν επικουρικά βοηθώντας και 
διευκολύνοντας επί της ουσίας την παρουσίαση και επεξεργασία της νέας 
πληροφορίας στην τάξη αλλά και την εξάσκηση των µαθητών (Marttila,2004˙Ray 
Atwill, 2004˙ Kαργιώτη, 2011) 

 Ο εκπαιδευτικός µπορεί να κινητοποιήσει τους µαθητές είτε εντός της 
σχολικής τάξης είτε σε αίθουσα υπολογιστών σε οµάδες των δυο ή και ατοµικά και 
να τους κινητοποιήσει να εργαστούν σε σταθµούς και κέντρα µάθησης, έτσι ώστε 
να εξασκηθούν σε επιµέρους δραστηριότητες ανάλογα µε την εκάστοτε δεξιότητα, 
που επιθυµεί να καλλιεργήσει. Τα παιδιά µπορούν να εµπλακούν σε εργασίες µε 
συµµαθητές τους ενδεχοµένως σε ένα εναλλασσόµενο σύστηµα δύο ατόµων ή και 
περισσοτέρων και να αξιοποιήσουν πολλαπλές ηλεκτρονικές µηχανές αναζήτησης 
πληροφοριών, για να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια της διαφοροποιηµένης 
µάθησης. Η διαφοροποίηση σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών τεχνολογίας και πληροφορίας µπορεί να εφαρµοστεί σε σχέδια 
εργασίας (projects). Επιπλέον, µπορεί να αναφερθεί ενδεικτικά ότι στη διδασκαλία 
της ξένης γλώσσας ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει 
συγκεκριµένους εννοιολογικούς χάρτες σε σχετικά λογισµικά σχεδιασµού βάσει 
των οποίων τα παιδιά µπορούν να προβούν στην ανάπτυξη των ιδεών, την 
παρουσίαση ενός γεγονότος ή µιας ιστορίας. Η χρήση αυτή του ηλεκτρονικού 
εργαλείου µπορεί να εφαρµοστεί µε βάση τα ενδιαφέροντα των µαθητών ή να 
αλλάζει ανάλογα µε το βαθµό της ετοιµότητάς τους. Εποµένως, η σύνδεση των 
ηλεκτρονικών εργαλείων µε τη διαφοροποιηµένη διδασκαλία µπορεί να 
αποτελέσει πρωτοποριακή και συνάµα ελκυστική εκπαιδευτική πρακτική για τους 
µαθητές. O Edyburn (2001) επισηµαίνει την ανάγκη µεταστροφής των αντιλήψεων 
των δασκάλων και των ειδικών τεχνολόγων ως προς τη χρησιµότητα της 
τεχνολογίας όχι απλά στο επίπεδο του βοηθήµατος αλλά ως εργαλείο ενίσχυσης 
και εµπλουτισµού της διδασκαλίας. Όπως επισηµαίνουν οι Jeffs et al. (2003) «η 
χρήση της τεχνολογίας ξεπερνά πλέον το ζήτηµα της συµπερίληψης και 
επεκτείνεται σε ένα νέο τοµέα αυτόν του εµπλουτισµού του προγράµµατος 
σπουδών» . 
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Abstract 

The requirements of contemporary multicultural reality in society and in school 
classes highlight the need of differentiated instruction in order to provide students having 
different needs and different learning styles with equal learning opportunities. A 
fundamental concern in the general plan of the Ministry of Education and Religious affairs 
for the New Greek School of the 21st century is the support of students with appropriate 
electronic-digital infrastructure and audiovisual means which strengthen their learning 
attempts despite any possible difficulties that may have. The objective of this presentation 
is an educational proposal concerning the constructive combination of the principles of 
differentiated instruction with the diverse ways of electronic support via the utilization of 
new technology. The contemporary technological means could enhance learning that 
effectively corresponds to the different student needs (i.e. types of multiple intelligence, 
student achievement levels, and student personal interests). Therefore, it is proposed that 
education has the potential to be in the vanguard of technological advances providing 
quality learning opportunities based on innovative technological experiences.  
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1. Εισαγωγή 

Η αναζήτηση καινοτόµων µεθόδων διδασκαλίας και µάθησης για την 
αντιµετώπιση των αναγκών του σύγχρονου τρόπου αναζήτησης και επεξεργασίας 
πληροφοριών (Κυριακάκης & Κωλέτσου, 2011), η δραστική αλλαγή στο 
µαθησιακό περιβάλλον µε τη διευρυµένη εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία (Mabrito & Medley, 2008), δηµιουργούν νέες διαστάσεις 
τόσο στο δοµικό και οργανωτικό πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας, όσο και στο 
διδακτικό ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτικού. Ταυτόχρονα, η οπτικοποίηση των 
θεωρητικών αλλά και των αφηρηµένων εννοιών, καθώς και ο επιτυχής 
συνδυασµός κινούµενης εικόνας και φαντασίας, ως αποτελεσµατικού εργαλείου 
σύνθεσης και ανασύνθεσης του προβαλλόµενου νοήµατος, καθιστούν αναγκαία 
την αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων στη διδακτική διαδικασία, 
προκειµένου να επιτευχθεί η πολυαισθητηριακή ενεργοποίηση των µαθητών 
(Φύκαρης, 2012). Αυτό συνεπάγεται ότι οι εικονιστικές εκδοχές και, ειδικότερα, οι 
ψηφιακές απεικονίσεις δεν γίνονται αντιληπτές ως παθητικές αντανακλάσεις αλλά 
ως πολυαισθητηριακοί ενεργητικοί φορείς στη διαµόρφωση µιας περισσότερο 
διαλεκτικής προσέγγισης και επεξεργασίας της νέας γνώσης (Squire, 2009: 83-85).  

Η κατανόηση και επεξεργασία των ψηφιακών εικόνων, η προώθηση του 
πολυγραµµατισµού και η πολυτροπικότητα καθιστούν αναγκαία τη συστηµατική 
καλλιέργεια της οπτικής σκέψης και, ειδικότερα, του οπτικού εγγραµµατισµού 
εκπαιδευτικών και παιδαγωγούµενων (Arnheim, 2007:383-409).  

Η αντίληψη και η εµβάθυνση στην εικόνα είναι µια διαδικασία που απαιτεί 
την απόκτηση «εικονικού αλφαβητισµού», δηλαδή την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
ερµηνείας του συµβολικού συστήµατος της εικόνας, προκειµένου οι µαθητές να 
καταστούν «οπτικά εγγράµµατοι», δηλαδή να διαθέτουν την ικανότητα κριτικής 
επεξεργασίας της εικόνας και τη δυνατότητα αποκρυπτογράφησης µηνυµάτων 
(Kress & Leeuwen, 2001, Buckingham & Scanlon, 2003, Καψάλης, 2008:250-
252). Η εφαρµοστική λειτουργικότητα της ψηφιακής εικόνας στη διδακτική 
διαδικασία απαιτεί απελευθέρωση από τη παρατεταµένη λογοκεντρικότητα και 
ενίσχυση της καλλιέργειας της οπτικής νοηµοσύνης στους µαθητές (Barry, 1997: 
338, Schroeder, 2002: 160-172).  
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Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να αναδυθεί η πολυαισθητηριακή 
δυναµική της ψηφιακής εικόνας κατά τη λειτουργική αξιοποίησή της, στη 
διδακτική διαδικασία, µέσω του διαφοροποιηµένου ρόλου του εκπαιδευτικού και 
της επικοινωνιακής διαπραγµάτευσης του µαθητή µε τον κόσµο των νέων 
εκπαιδευτικών τεχνολογιών.  

2. ∆οµικά Στοιχεία Ψηφιακής Εικόνας 

Η ψηφιακή εικόνα αποτελεί σηµαντική πηγή, δυνατότητα γνώσης και 
αποδεικτικό στοιχείο για όσα διαλαµβάνονται στη διδακτική πραγµατικότητα και 
συναντάται είτε ως εικόνα ακίνητη (φωτογραφία) είτε ως κινούµενη (σε οθόνη 
προβολής), ασπρόµαυρη ή έγχρωµη. Η ψηφιακή εικόνα υποδιαιρείται σ’ έναν 
καρτεσιανό πίνακα, κάθε σηµείο του οποίου αναπαρίσταται από µια χωρική 
µονάδα, το εικονοστοιχείο (pixel) Καθένα από αυτά τα σηµεία έχει, βάση του 
ψηφιακού συστήµατος, αποτελεί µια ποσοτική αξία, που αντιπροσωπεύουν µια 
σειρά ιδιοτήτων όπως το χρώµα, τη φωτεινότητα, την υφή, αποδίδοντας κάθε φορά 
διαφορετικά αποτελέσµατα (Ράπτης&Ράπτη, 2006). Στην ασπρόµαυρη εικόνα τα 
εικονοστοιχεία αντιστοιχούν απόλυτα σε τιµές του λευκού χρώµατος ενώ 
εκλείπουν παντελώς εκείνα του µαύρου χρώµατος, αντιθέτως στην έγχρωµη εικόνα 
τα εικονοστοιχεία αντιστοιχούν σε τιµές των χρωµάτων του κόκκινου, µπλε και 
πράσινου (Καραθανάση, 2005). 

Η ψηφιακή εικόνα, µπορεί να ληφθεί είτε από αναλογικές εικόνες ή 
απευθείας από συστήµατα λήψης ψηφιακών εικόνων. Τα συστήµατα λήψης 
ψηφιακών εικόνων παρέχουν τη δυνατότητα στο χρήστη να λάβει τη ψηφιακή 
εικόνα µε διαφορετικές αναλύσεις και συστήµατα επεξεργασίας. Ειδικότερα, τα 
συστήµατα επεξεργασίας της ψηφιακής εικόνας είναι τα εξής: α) το σύστηµα 
απόκτησης της ψηφιακής εικόνας (image acquisition system), β) το στάδιο της 
εξαγωγής του θορύβου (filtering) και γ) το στάδιο της διόρθωσης (αποκατάστασης 
- restoration) σφαλµάτων. Τα σφάλµατα που παρουσιάζονται στην εικόνα κατά τη 
διάρκεια της απόκτησής της είναι: ο θερµικός θόρυβος, ο θόρυβος αιχµών (από το 
σύστηµα απόκτησης) και η θόλωση της εικόνας (Καραθανάση, 2005).  

Η ψηφιακή εικόνα απεικονίζει το φωτογραφικό κόσµο, δηλαδή σε κάθε 
περίπτωση αποτελεί παραποίηση της πραγµατικότητας. Το τελικό προβαλλόµενο 
αποτέλεσµα της ψηφιακής εικόνας επηρεάζεται από τις φωτογραφικές δυνατότητες 
της φωτογραφικής µηχανής και από τις αισθητικές επιλογές του φωτογράφου ή του 
δηµιουργού της. Άλλωστε σύµφωνα µε τον Arnheim (2007) «∆εν υπάρχουν κακές 
εικόνες. Ωστόσο, οι κακοί άνθρωποι µπορούν να φωτογραφίζουν». Η κάθε εικόνα 
αποτελεί ένα «κείµενο», το οποίο ο θεατής καλείται να το διαβάσει, να το 
κατανοήσει και να το ερµηνεύσει (Arnheim, 2007:383-409). Η ψηφιακή εικόνα 
είναι αναµφισβήτητα µια στρατηγική κατασκευής νοήµατος καθώς πέρα από µια 
καλλιτεχνική φόρµα αποτελεί κι ένα σηµαντικό επικοινωνιακό µέσο, στο οποίο 
αποτυπώνονται µια σειρά ιδεολογικών και κοινωνικών πρακτικών 
(Παπαθανασόπουλος, 2009). 
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Η ψηφιακή εικόνα αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο µετάδοσης και πρόσληψης 
µηνυµάτων ανάλογα µε τα στοιχεία που διαθέτει και την τεχνική που εφαρµόζει 
αυτός που την προβάλλει (Nodelman, 1996). Ο τρόπος αντίληψης, εσωτερίκευσης 
και αφοµοίωσης των προβαλλόµενων µηνυµάτων αποτελεί για τους µαθητές µια 
εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία, καθώς εµπλέκονται τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του µαθητή (Φύκαρης, 2012). Η πολυσηµική 
διάσταση της προβαλλόµενης εικόνας καθιστά τη διαδικασία πρόσληψης του 
αναδυόµενου µηνύµατος συνθετότερη, διότι η ψηφιακή εικόνα λειτουργεί αφενός 
ως µέσο αναπαραγωγής της πραγµατικότητας, διατηρώντας µια σχέση αναλογίας 
και, αφετέρου παρέχει διαφοροποιηµένες ή και αλληλοσυγκρουόµενες ερµηνείες 
(Βρύζας, 2005). Η ενδελεχής διαδικασία ανακάλυψης των βαθύτερων νοηµάτων 
του προβαλλόµενου µηνύµατος από την ψηφιακή εικόνα ενισχύει την ανάπτυξη 
στοχαστικοκριτικής παρατήρησης του µαθητή (Φύκαρης, 2012). 

3. Εφαρµοστική Λειτουργικότητα της Ψηφιακής Εικόνας στη 
∆ιδακτική ∆ιαδικασία  

Η εφαρµοστική λειτουργικότητα της ψηφιακής εικόνας στη διδακτική 
διαδικασία διευρύνει µε στοχαστικό και ευέλικτο τρόπο τις διαστάσεις της 
διδασκαλίας, εγείρει το ενδιαφέρον των µαθητών, εξάπτει τη φαντασία τους, 
διαµορφώνει συνθήκες αυτενεργούς ενασχόλησης ενώ προσφέρει ερεθίσµατα για 
προβληµατισµό και διάλογο. Μέσω της εικόνας δραστηριοποιούνται κίνητρα 
µάθησης και προκαλείται το ενδιαφέρον των µαθητών για το διδακτικό 
αντικείµενο (Γρόσδος, 2008).  

Το προβαλλόµενο από την εικόνα µήνυµα είναι δυνατόν να διακρίνεται για 
την περιεκτικότητά του και να προσανατολίζει άµεσα προς συγκεκριµένη ερµηνεία 
την αντιληπτική πορεία. Η ταχύτητα µετάδοσης, λήψης και ανάλυσης του 
µηνύµατος της εικόνας είναι πολλαπλάσια εν συγκρίσει µε το αναδυόµενο µήνυµα 
που εκφέρεται στο γραπτό ή προφορικό λόγο. Η ψηφιακή εικόνα πλεονεκτεί 
σηµαντικά έναντι των άλλων εποπτικών µέσων διδασκαλίας, καθώς αποτυπώνει 
µεγάλο αριθµό µη ορατών λεπτοµερειών, απλοποιεί πολύπλοκες έννοιες, 
παρουσιάζει σχέσεις και επεξηγεί δυσνόητα φαινόµενα. Επιπλέον, η ψηφιακή 
εικόνα παρέχει τη δυνατότητα για πλήρη αποτύπωση πραγµατικών καταστάσεων 
σε περιπτώσεις, όπου καθίσταται αδύνατη η άµεση επαφή µε πραγµατικές 
βιωµατικές καταστάσεις. Η ψηφιακή εικόνα µπορεί να προβάλλει συµπεριφορές 
και σχέσεις που δύσκολα επεξηγούνται προφορικά ώστε οι µαθητές να έχουν τη 
δυνατότητα να τις παρατηρήσουν και να τις ερµηνεύσουν (Βαλάκας, 2006). 

Για την αποτελεσµατικότητα της χρήσης των εικόνων κατά την επεξεργασία 
των λεκτικών πληροφοριών, θα πρέπει οι εικόνες όχι µόνο να συµβάλουν στην 
κατανόηση των πληροφοριών αυτών αλλά να τις συµπληρώνουν και να αποτελούν 
αφετηρία για την άντληση των περαιτέρω στοιχείων. Οι εικόνες που ελκύουν το 
ενδιαφέρον των µαθητών είναι αυτές που έχουν σχέση µε την πραγµατικότητα, 



 290

όπως τη βλέπουν ή την έχουν εσωτερικεύσει οι µαθητές. Έχει αποδειχθεί ότι είναι 
περισσότερο αποτελεσµατικά τα σκίτσα και τα διαγράµµατα από τις φωτογραφίες 
και τα προπλάσµατα (Burn & Parker, 2001). 

Στις περιπτώσεις όπου η εικόνα δραστηριοποιεί κίνητρα µάθησης, συµβάλλει 
στην επεξεργασία και διατήρηση των πληροφοριών και γνώσεων, καλλιεργεί τη 
δηµιουργική σκέψη του µαθητή και προάγει τη δηµιουργικότητα, τότε αποτελεί 
αποτελεσµατικό διδακτικό µέσο για την προσέγγιση θεµάτων και προβληµάτων 
αλλά και βασικό εργαλείο για την υλοποίηση των σκοπών του µαθήµατος 
(Βρεττός, 1999 :22-23). 

Στη διδακτική διαδικασία, οι ψηφιακές εικόνες επιτελούν τις εξής βασικές 
λειτουργίες Ματσαγγούρας, 2006: 85): 

α) ∆ιακοσµητική λειτουργία, όπου οι εικόνες κατέχουν απλώς αισθητική αξία 
κατά τη διδακτική διαδικασία και κύρια επιδίωξη του δηµιουργού της είναι η 
προσέλκυση της προσοχής του µαθητή δραστηριοποιώντας τα κίνητρά του για 
µάθηση.  

β) Λειτουργία παρουσίασης, όπου οι εικόνες εποπτικοποιούν το διδακτικό 
κείµενο. 

γ) Λειτουργία οργάνωσης, κατά την οποία οι εικόνες προσφέρουν το πλαίσιο 
αναφοράς µέσα στο οποίο οργανώνονται το περιεχόµενο του κειµένου και είναι 
δυνατόν να αντιληφθεί πληρέστερα ο µαθητής τη δοµή του κειµένου.  

δ) Ερµηνευτική λειτουργία, σηµεία και έννοιες του διδακτικού αντικειµένου 
επεξηγούνται και καθίσταται ευκολονόητες µε την προβολή της εικόνας, 
ειδικότερα όταν επιδιώκεται σύνδεση µε την προϋπάρχουσα γνώση και εµπειρία 
του µαθητή ή αντιστοίχηση µε τα βιώµατα της καθηµερινότητάς του. 

ε) Λειτουργία µεταµόρφωσης, η απεικόνιση µέσα από σχηµατοποιήσεις 
οργανώνει και απλοποιεί τα δεδοµένα του κειµένου για να διευκολύνει την 
κατανόηση του, π.χ. οι εννοιολογικοί χάρτες. 

Η πολυπλοκότητα των λειτουργιών της εικόνας, τόσο στο εννοιολογικό 
επίπεδο όσο και στο επίπεδο της πρακτικής εφαρµογής, η αµοιβαιότητα και η 
ιδιαιτερότητα στη διάκριση των κριτηρίων καθιστά την περιγραφή και επιµέρους 
ένταξη των στοιχείων της ψηφιακής εικόνας µια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. 
Η προσέγγιση της εικόνας, βάσει προσωπικών αντιλήψεων και συναισθηµατικών 
εµπειριών, εµπεριέχει στοιχεία υποκειµενικότητας και σχετικότητας (Ασωνίτης, 
2000: 149).  

Σχηµατοποιώντας τα κριτήρια αξιολόγησης της ψηφιακής εικόνας µπορούν 
να διακριθούν σε πέντε κατηγορίες: αισθητικά, σύνδεσης εικόνας-λόγου, 
ιδεολογικά-παιδαγωγικά, σηµειολογικά και συµβολής ως εποπτικό µέσο στην 
επίτευξη των διδακτικών στόχων (Ασωνίτης, 2000).  

α) Αισθητική προσέγγιση. Περιλαµβάνει την τεχνοτροπία, την τεχνική, το 
ύφος και τα υλικά που συνθέτουν την εικόνα. Ο τρόπος επιλογής και 
συνδυαστικότητας των στοιχείων της εικόνας δηλαδή του σχεδίου, του χρώµατος, 
της σύνθεσης και της τεχνικής καθορίζουν τη µοναδικότητα και την αισθητική της 
ατµόσφαιρας στο χαρακτήρα της εικόνας. Η δύναµη των γραµµών, η σύνθεση, η 
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φωτοσκίαση, τα σύµβολα, το φόντο, το µοτίβα και η προοπτική αποδίδουν 
συµβολιστικές διαστάσεις στην εικόνα (Γρόσδος, 2008). 

β) Σύνδεση εικόνας και λόγου. Η εικόνα αναπαριστά µια κατάσταση µε τρόπο 
ολικό και συνθετικό, γεγονός που την καθιστά ελκυστικότερη και αµεσότερα 
αφοµοιώσιµη έναντι της γλώσσας. Τα µηνύµατα είναι πολυσηµικά 
συγκεκριµενοποιεί και εξειδικεύει (Κωνσταντινίδου-Σέµογλου & 
Θεοδωροπούλου, 2005: 39), ενώ ταυτίζεται µε τη γλώσσα, η οποία αντιθέτως 
γενικεύει, εφόσον παράγει νόηµα (Βρύζας, 2005: 430, Πλειός, 2005: 283, Kress, 
2005). Οι τρόποι προσέγγισης της σχέσης λόγου-εικόνας είναι η ερµηνευτική, η 
αναπλαστική, η παιδοκεντρική και η αναπαραστατική. Στην ερµηνευτική 
προσέγγιση επιχειρείται η συναισθηµατική ταύτιση και η εικαστική 
νοηµατοδότηση εικόνας και γλωσσικού κειµένου. Στην αναπλαστική ή 
µεταπλαστική προσέγγιση το µήνυµα της εικόνας αναπαριστά τις προσωπικές 
αντιλήψεις του δηµιουργού της και επιδέχεται πληθώρα ερµηνειών. Τέλος, µε την 
αναπαραστατική ή αντικειµενική προσέγγιση, εποπτικοποιείται και σχεδόν 
αποδίδεται φωτογραφικά το κείµενο που χρησιµοποιείται κατά τη διδακτική 
διαδικασία (Μπενέκος, 1995).  

γ) Παιδαγωγική-Ιδεολογική προσέγγιση. Οι εικόνες αποτυπώνουν κοινωνικές 
συµβάσεις, είναι κοινωνικά και πολιτισµικά φορτισµένες και προβάλλουν, φανερά 
ή άδηλα, την ιδεολογία του δηµιουργού τους. Ο κριτικός αναγνώστης εικόνων 
αναγνωρίζει όχι µόνο τις επιφανειακές έννοιες, οι οποίες είναι εύκολα 
αναγνωρίσιµες, αλλά τις υπονοούµενες έννοιες ενώ αποκτά σταδιακά δεξιότητες 
αποκωδικοποίησης των υπονοούµενων εννοιών και ενσωµατώνει πρακτικές 
διεπιστηµονικότητας και διακειµενικότητας. Η παιδαγωγική διάσταση 
περιλαµβάνει το περιεχόµενο (ακρίβεια, εγκυρότητα, αξιοπιστία, πληρότητα, 
προσαρµοστικότητα και καταλληλότητα) και τη λειτουργικότητα της εικόνας 
(Γρόσδος, 2005). 

δ) Σηµειολογική ανάλυση. Οι γραµµές, το σχήµατα, τα χρώµατα, οι υφές, τα 
µεγέθη µε τις µεταξύ τους τοπολογικές και γεωµετρικές σχέσεις ορίζουν στις 
εικόνες το χώρο και δηµιουργούν συµβάσεις. Τα µεγέθη, οι θέσεις και ο αριθµός 
των εικόνων µέσα σ’ ένα βιβλίο, οι µεταπτώσεις των επιπέδων, το φως, η σκιά, η 
προοπτική, oι αλληλεπιδράσεις των σχηµάτων, το είδος και το πάχος των 
γραµµών, τα πλαίσια και τα περιγράµµατα, ο τύπος των γραµµάτων είναι µερικά 
από τα τεχνάσµατα του δηµιουργού της εικόνας για να δηµιουργήσει εντυπώσεις 
και να προκαλέσει το ενδιαφέρον του θεατή-αναγνώστη της εικόνας. Η 
σηµειολογική ανάλυση αναφέρεται ακόµη στην έκταση της ψηφιακής εικόνας, στη 
θέση της κατά την προβολή, στη θέση των µορφών και στα τεχνάσµατα 
απεικόνισης της ροής του χρόνου. Οι µικρές εικόνες δίνουν στον θεατή τους µια 
αίσθηση οικειότητας, σιγουριάς, και αυτοεπιβεβαίωσης γιατί µπορεί να ελέγχει και 
να εξουσιάζει τον οπτικό χώρο υποβάλλει µια µικροκλίµακα µεγεθών αγαπητή στα 
παιδιά ενώ η µεγάλη εικόνα δίνει το αίσθηµα της ελευθερίας: «Αν το µικρό µοιάζει 
µε οικείο ψίθυρο, το µεγάλο είναι µια ανοιχτόκαρδη κραυγή για φιλική επικοινωνία» 
(Γρόσδος, 2005).  
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ε) Η συµβολή της ψηφιακής εικόνας στην επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας 
δηλαδή η λειτουργία της ως εποπτικό µέσο. Η ανάγνωση της ψηφιακής εικόνας 
απαιτεί τη διερεύνηση και αποκωδικοποίηση της. Τα ερεθίσµατα που δηµιουργούν 
απευθύνονται ταυτόχρονα στις γνωστικές, νοητικές και συναισθηµατικές 
λειτουργίες των µαθητών (Κασβίκης, 2004).  

4. ∆ιδακτική Λειτουργικότητα της Ψηφιακής Εικόνας  

Η διδακτική εφαρµογή και αξιοποίηση της ψηφιακής εικόνας στη µαθησιακή 
διαδικασία απαιτείται να συνάδει µε την ηλικιακή κατηγορία και το επίπεδο των 
µαθητών, ενώ θα πρέπει να διακρίνεται για το διαδραστικό χαρακτήρα της ώστε να 
παρακινεί τους µαθητές σε ενεργό συµµετοχή και δράση και να ανταποκρίνεται σε 
οικείες εµπειρίες των µαθητών (Ι.Ο.Μ., 2011).  

Ο µαθητής είναι σηµαντικό να κατακτήσει όλες εκείνες τις δεξιότητες που θα 
του επιτρέψουν να αναζητήσει το προβαλλόµενο ή µη µήνυµα και αυτό είναι 
εφικτό µέσω της ανάπτυξης στην εκπαίδευση των παρακάτω στάσεων και 
δεξιοτήτων (Νίκα, 2007): 

• Κριτική στάση απέναντι στην προσέγγιση των µηνυµάτων της ψηφιακής 
εικόνας. 

• Εκτενής επεξεργασία, ανάλυση και ορθή επιλογή των κατάλληλων 
πληροφοριών. 

• Εσωτερική αναζήτηση των βαθύτερων νοηµάτων και της σηµασίας των 
πληροφοριών που αποτελούν σηµαντική πηγή γνώσης για την κάλυψη 
προσωπικών αναγκών και πρόκλησης ενδιαφέροντος. 

• Σύνδεση των προϋπαρχουσών γνώσεων και εµπειριών των µαθητών µε τη 
νεοαποκτηθήσα γνώση. 

• ∆ιερεύνηση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των προβαλλόµενων 
πληροφοριών. 

• ∆ιεύρυνση των πνευµατικών οριζόντων για αποδοχή του πλουραλισµού 
των ιδεών και απόκτηση αυτοεκτίµησης στην προσωπική επιλογή και 
κρίση.  

Στη βάση των προλεχθέντων η ψηφιακή εικόνα, ως µέσο αξιοποίησης στη 
διδακτική διαδικασία µε ευέλικτο και στοχαστικό τρόπο, θα πρέπει να συµβάλει 
στην διαµόρφωση ενός «ανοικτού πεδίου» στη διδακτική διαδικασία, για την 
ενεργό δράση του µαθητή, την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη διαφοροποιηµένη 
προσέγγιση της πραγµατικότητας (Φύκαρης, 2012). 
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5. Επίλογος 

Η πολυαισθητηριακή δυναµική της ψηφιακής εικόνας, είναι δυνατόν να 
επιτελέσει σηµαντικό ρόλο στη διδακτική διαδικασία. Ο διαφοροποιηµένος ρόλος 
των εκπαιδευτικών και η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία, 
αναθεωρώντας τις παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές συµβάλλει στην οµαλή 
µετάβαση από τη λογοκεντρικότητα στην ανακάλυψη και αφοµοίωση της γνώσης. 
(Μήτσης 2004). Η πολυαισθητηριακή δυναµική και οι προκλήσεις που δηµιουργεί 
η ψηφιακή εικόνα κατά τη διδακτική διαδικασία αποτελούν ισχυρό εχέγγυο 
άντλησης πληροφόρησης και γνώσης (Φύκαρης, 2012) µε την αυτενεργό δράση 
των µαθητών ενώ έχει τη δυναµική να συµβάλει στη διαµόρφωση ενός «ανοικτού 
πεδίου» στη διδακτική διαδικασία, για την προώθηση ενός διαφοροποιηµένου 
τρόπους σκέψης, δράσης και ανάπτυξης πρωτοβουλιών στην προσπάθεια 
ανακάλυψης του πραγµατικού κόσµου (Hart&Hicks, 2001). 
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Περίληψη 

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγµατικότητας διαµορφώνουν την 
ανάγκη αξιοποίησης ενός πολυεπίπεδα διευρυµένου πλαισίου αναζήτησης πηγών 
πληροφόρησης. ∆υναµική συνιστώσα προς την επίτευξη αυτή αποτελεί η ψηφιακή εικόνα. 
Μέσω αυτής είναι δυνατό να αναδυθεί η πολυτροπική προσέγγιση της γνώσης, µέσω της 
διδακτικής διαδικασίας, αφενός για να προσεγγιστεί και να ανακαλυφθεί διαφοροποιηµένα 
η προϋπάρχουσα γνώση και, αφετέρου για να δηµιουργηθεί νέα γνώση από τους µαθητές. 
Οι ψηφιακές απεικονιστικές εκδοχές αποτελούν ενεργητικούς φορείς πολυαισθητηριακής 
δραστηριοποίησης του µαθητή στη διαδικασία εντοπισµού και κατανόησης της γνώσης. Η 
εφαρµοστική λειτουργικότητα της ψηφιακής εικόνας σε εναλλακτικές διδακτικές 
προσεγγίσεις καθιστά αναγκαία την ενεργοποίηση της αισθητηριακής προσληπτικής 
ικανότητας, καθώς επίσης και της ανάλυσης αλλά και ερµηνείας της εικόνας, µέσω της 
διεισδυτικότερης προσέγγισης στη διαδικασία αποκωδικοποίησης των εκάστοτε 
προβαλλόµενων ή µη µηνυµάτων της. Βασική, ωστόσο, προϋπόθεση αποτελεί η επίτευξη 
της αντίληψης της µετάβασης από τη λογοκεντρικότητα στη διαφοροποιηµένη αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων στο ευρύτερο λειτουργικό πλαίσιο της διδακτικής 
διαδικασίας. 
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«Η ειρήνη θέλει δύναµη να την αντέξεις» είπε… Η 
ευαισθητοποίηση των µαθητών της ΥΕ στις αξίες, 
αξιοποιώντας δηµιουργικά τις νέες τεχνολογίες. 

Στυλιανή ∆ασκαλάκη 

Εκπαιδευτικός, Υπ. ∆ρ. ΠΤ∆Ε Αθηνών, Μ∆Ε Λογοτεχνίας στο Π.Τ.∆.Ε 
του Ε.Κ.Π.Α. Αθηνών, Μ.∆.∆.Ε. Αθηνών, st.daskalaki@gmail.com 

1. Εισαγωγή 

Είναι απαραίτητο να γίνει µια σηµαντική διευκρίνιση. Το ψηφιακό παιχνίδι η 
«Ειρήνη» αποτελεί ένα µικρό µέρος µιας ευρύτερης πιλοτικής-πολυµεσικής 
εφαρµογής, που προτείνει το συγκερασµό της λογοτεχνίας και ειδικότερα της 
ποίησης µε τις ΝΤ. Γιατί όµως ο συγκερασµός της λογοτεχνίας µε τις ΝΤ είναι 
αναγκαίος; Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. µέσα από τα ΑΠΣ-ΝΠΣ (Αναστασιάδης, 2011), 
αναφέρεται στο σχεδιασµό ενός ψηφιακού σχολείου. Εφόσον οι ΝΤ κάνουν 
δυναµική είσοδο στην ΠΕ και αντιµετωπίζονται ως αναγκαιότητα στα πλαίσια µιας 
σύγχρονης και τεχνολογικά εξελισσόµενης κοινωνίας ( Κόµης, 2004), γεννήθηκε η 
σκέψη του συγκερασµού. Ένα νέο ερώτηµα προκύπτει: Ποια είναι τα κατάλληλα 
εργαλεία για να επιτευχθεί ο συγκερασµός; Τη λύση δίνουν οι ΤΠΕ που 
προτείνουν στους εκπαιδευτικούς χρήσιµα λογισµικά για να τα ενσωµατώσουν στη 
σχολική καθηµερινότητα, ενώ παράλληλα τους επιµορφώνουν στη χρήση και 
αξιοποίηση τους (Καραγιάννης, 1996). 

Αξιοποιώντας τα λογισµικά που προτείνουν οι ΤΠΕ (Κόµης 2010) 
προγραµµατίστηκε η πιλοτική-πολυµεσική εφαρµογή. Η τελευταία στοχεύει στην 
προσέγγιση του Άξιον Εστί µε χρήση των ΝΤ. Μέσα από δηµιουργικές 
δραστηριότητες και ψηφιακά παιχνίδια επιχειρείται να καλλιεργηθεί στους 
µαθητές η φιλαναγνωσία. Η «Ειρήνη» ανήκει στα προτεινόµενα ψηφιακά παιχνίδια 
που ενσωµατώθηκαν στην πολυµεσική εφαρµογή, ενώ στη συνέχεια διερευνήθηκε 
σε πιλοτικό στάδιο ο βαθµός ανταπόκρισης µαθητών Στ΄ δηµοτικού στο παραπάνω 
εγχείρηµα. Ακολουθώντας τη µεθοδολογία project (Χρυσαφίδης, 1998), αρχικά 
έγινε προσέγγιση του στίχου «Η ειρήνη θέλει δύναµη να την αντέξεις» είπε..» µε 
περισσότερο παραδοσιακό τρόπο. Αφού οι µαθητές προβληµατίστηκαν και 
συνδιαλέχθηκαν, χωρίστηκαν σε οµάδες και µεταφέρθηκαν στο εργαστήριο Η/Υ 
του σχολείου. Εκεί ήρθαν σε επαφή µε την ψηφιακή απόδοση του στίχου.  

Η ψηφιακή απόδοση του στίχου δεν έχει σκοπό να υποβιβάσει ή να 
απλοποιήσει το ποίηµα Άξιον Εστί. Αντιθέτως πρόκειται για µία εναλλακτική 
µέθοδο διδασκαλίας, που εκµεταλλεύεται το ενδιαφέρον των µαθητών να 
εργάζονται µε Η/Υ, κατευθύνοντας το στις αξίες. Οι µαθητές καθοδηγήθηκαν µέσα 
από ΦΕ να αναγνωρίσουν την ειρήνη ως αξία, να τη σχολιάσουν, να τη συνδέσουν 
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µε την ιστορία της Ελλάδας και να συνειδητοποιήσουν πως η διαφύλαξή της είναι 
και δικό τους χρέος (Τζάνη, 1998). Επιπλέον η νέα διδακτική προσέγγιση 
υπαγορεύει την αλλαγή των ρόλων δασκάλων-µαθητών (Ματσαγγούρας, 2000). 
Έτσι χωρίς να δίνεται τίποτα έτοιµο στους µαθητές και µε τις κατάλληλες 
ερωτήσεις, ο εκπαιδευτικός-ερευνητής τους προβληµάτισε αναφορικά µε τις 
προϋπάρχουσες απόψεις τους, όπως αναφέρει και ο Ausubel. Στη συνέχεια τους 
παρακίνησε να συνδιαλεχθούν µε τους συµµαθητές τους, να διερευνήσουν και να 
συγκρίνουν τις απόψεις τους σύµφωνα µε τον Dewey. Έπειτα, ενώ έπαιζαν µε το 
ψηφιακό παιχνίδι «Η Ειρήνη», κλήθηκαν να δώσουν απαντήσεις σε καίρια 
ερωτήµατα-γρίφους. Για τις απαντήσεις τους, άλλοτε αισθάνθηκαν σίγουροι και 
άλλοτε µε τη δοκιµή και πλάνη όπως εφάρµοζε κι ο Thorndike, ανακάλυψαν τη 
γνώση χωρίς πίεση χρόνου όπως κρίνουν αντίστοιχα οι Bruner και Vygotsky. 

 Οι σύγχρονες θεωρίες µάθησης υπαγορεύουν τον τρόπο που ο µαθητής θα 
κατακτήσει τη γνώση εποικοδοµητικά. Οι ΤΠΕ και ειδικότερα το ψηφιακό παιχνίδι 
η «Ειρήνη», λαµβάνουν υπόψη τις παραπάνω θεωρίες της γνωστικής ψυχολογίας 
και του κοινωνικογνωστικού συµπεριφορισµού (Κολιάδης, 2008). Συνεπώς 
δηµιουργούνται οι βάσεις για έναν εναλλακτικό τρόπο µάθησης, για τεχνολογικό 
εκσυγχρονισµό και για πληροφορικό αλφαβητισµό (Ράπτης & Ράπτη, 2002, 
Τριλιανός, 2008). Αντίστοιχα οι µαθητές του δείγµατος µελέτησαν ένα έργο τέχνης 
όπως το Άξιον Εστί, που υπό διαφορετικές συνθήκες µπορεί να µη συναντούσαν 
στη ζωή τους ή δύναται να το συναντούσαν αποσπασµατικά και όχι ως 
ολοκληρωµένο έργο. ∆υστυχώς στα πλαίσια της εισήγησης θα πραγµατοποιηθεί η 
περιγραφή του ψηφιακού παιχνιδιού η «Ειρήνη» και όχι η ολοκληρωµένη 
προσέγγιση του ποιήµατος. Ωστόσο ο αναγνώστης θα µπορέσει να προϊδεαστεί και 
αντίστοιχα να παραδειγµατιστεί από το εγχείρηµα του συγκερασµού. 

2. Στοχοθεσία 

Στο ψηφιακό παιχνίδι «Η Ειρήνη» κάνουν την εµφάνισή τους οι αντιθέσεις, 
µε µορφή καλού-κακού. Στόχος τους είναι να προβληµατίσουν το χρήστη της 
εφαρµογής και να θέσουν σηµαντικά-συνδυαστικά ερωτήµατα, ώστε ο χρήστης να 
δώσει µία ή περισσότερες ορθές απαντήσεις. Τα ερωτήµατα δηµιουργήθηκαν µε 
σκοπό να δοθεί µία ουσιαστική ερµηνεία και βαθύτερη κατανόηση του στίχου «η 
ειρήνη θέλει δύναµη να την αντέξεις» είπε…».  

Έτσι ο ποιητής Οδυσσέας Ελύτης αναφέρεται στην αξία ειρήνη και θαυµάζει 
τον ελληνικό αγώνα στα χρόνια του Β΄ παγκοσµίου πολέµου για την υπεράσπισή 
της. Ειδικότερα επικροτεί τη δύναµη, το κουράγιο, το θάρρος και την αντρειοσύνη 
του ελληνικού λαού. ∆ε λησµονεί ο ποιητής πως είτε σε συνθήκες πολέµου, είτε σε 
συνθήκες ειρήνης χρειάζεται από τον άνθρωπο ψυχικό σθένος, ταπεινοφροσύνη, 
αγάπη για τον πλησίον, για τη φύση και για ολόκληρο τον κόσµο για να διατηρηθεί 
η ειρήνη. Εάν ο Έλλην άνθρωπος διακατέχεται από τα παραπάνω, τότε θα 
καταφέρει να µην παρασυρθεί από τους πειρασµούς, να µην υποκύψει στη 
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διαφθορά, να µην πληγωθεί από τη διχόνοια, να µη σταθεί λιπόψυχος µπροστά 
στον κίνδυνο και την απειλή. Οι έννοιες που προαναφέρθηκαν εµπεριέχονται στο 
προτεινόµενο ψηφιακό παιχνίδι, ενώ µέσα από συνδυαστικές ερωτήσεις 
πολλαπλών επιλογών, οι µαθητές προβληµατίζονται και εµβαθύνουν στο νόηµα 
του στίχου. Ειδικότεροι στόχοι είναι: 

Γνωστικοί: 

• Γνωριµία µε το δεύτερο ύµνο από το Άξιον Εστί 1959 του Οδυσσέα Ελύτη. 

• Λίγα λόγια για το έργο αλλά και αναζήτηση βιογραφικών στοιχείων για τον 
ποιητή Οδυσσέα Ελύτη, (Καράµηνας, 2001, Τριλιανός, 2008). 

• ∆ιάλογος δασκάλου µε µαθητές και τοποθέτηση αναφορικά µε τις αξίες και το 
πνεύµα (Τζάνη, 1998). 

• Παραγωγή γραπτού δηµιουργικού λόγου µε θέµα να αιτιολογηθεί γιατί η 
«ειρήνη» ανάγεται σε υπέρτατη αξία (Μαλαφάντης, 2005). 

• Σύνδεση µε ιστορικά γεγονότα Β΄ παγκοσµίου πολέµου. Προβληµατισµός 
αναφορικά µε τον ελληνικό αγώνα για διατήρηση των αξιών και επιβίωση σε 
συνθήκες κατοχής. Λογοτεχνία και Ιστορία (Vitty, 2000, Καραντώνης, 1992). 

• Κατανόηση των αντιθετικών πλεγµάτων, ορολογίες, λεξιλογική ανάλυση. 
Λογοτεχνία και Γλώσσα 

• Από το στίχο-γραπτό κείµενο στην οθόνη του Η/Υ. Η εναλλακτική απόδοση 
του στίχου αξιοποιώντας τις ΝΤ. Λογοτεχνία και Πληροφορική, (Καλογήρου, 
1999, Κόµης, 2005) 

• Άµεση ανατροφοδότηση, συνδυαστικές ερωτήσεις, απαντήσεις πολλαπλών 
επιλογών, κλειστού τύπου δραστηριότητα. Βιώµατα επιτυχίας των µαθητών. 

• Φύλλα Εργασίας: Εννοιολογική χαρτογράφηση. Πρώτο στάδιο µε αυτόµατη 
γραφή συναισθηµάτων, ύστερα από την πρώτη ανάγνωση του στίχου. ∆εύτερο 
στάδιο κατόπιν ενασχόλησης µε την εφαρµογή, σύγκριση µε προϋπάρχουσες 
απόψεις, αναθεώρηση ή κατάρριψη. 

• Ικανοποίηση της στοχοθεσίας των ΑΠΣ και ∆ΕΠΠΣ για διεπιστηµονική και 
διαθεµατική προσέγγιση των µαθηµάτων και για διαφοροποιηµένη διδασκαλία, 
αξιοποιώντας συγκεκριµένη µεθοδολογία. (Τζάνη, 2006). 

Συναισθηµατικοί: 

• Συνειδητοποίηση από τα πρόσωπα της έρευνας πως η «ειρήνη» για να 
διατηρηθεί χρειάζεται αγώνες και θυσίες.  

• Σύνδεση της έννοιας ειρήνης µε την πατρίδα, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. 
Κατανόηση από τους µαθητές πως η υπεράσπιση των αξιών προϋποθέτει την 
ακεραιότητα του χαρακτήρα, την αξιοπρέπεια, τη φιλευσπλαχνία και την 
αλληλοβοήθεια. 
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• Προβληµατισµός των µαθητών γύρω από το ερώτηµα εάν κινδυνεύει η 
«ειρήνη» σε συνθήκες ειρήνης και µετέπειτα κατανόηση πως η επικράτηση της 
ειρήνης απαιτεί ένα δια βίου αγώνα. 

• Επικαιροποίηση από το τότε στο τώρα. Πώς τα προφητικά λόγια του Οδυσσέα 
Ελύτη βρίσκουν ανταπόκριση στο σήµερα; ∆ιάλογος µεταξύ των µαθητών. 

• Από την αναζήτηση του ύφους του στίχου στην αναζήτηση της ορθότερης 
ψηφιακής απάντησης. Συγκερασµός ποίησης µε ΝΤ. 

Ψυχοκινητικοί: 

• Οµαδική εργασία και ουσιαστική συνεργασία µεταξύ µαθητών. 

• Εξοικείωση µε την πλοήγηση στο ψηφιακό παιχνίδι/διαδραστική εφαρµογή. 

• Εξοικείωση και µίµηση των ηρώων του ψηφιακού παιχνιδιού. 

•  Εντοπισµός των χαρακτηριστικών των ηρώων, εµβαθύνοντας στο στίχο. 
Προβληµατισµός και συζήτηση αναφορικά µε τις ονοµασίες των ηρώων στο 
ψηφιακό παιχνίδι. 

• Από το στίχο στην οθόνη του Η/Υ και από εκεί στη σχολική θεατρική σκηνή. 
Σύνδεση µε τη θεατρική αγωγή. ∆ιερευνητική δραµατοποίηση του στίχου 
(Παπαδόπουλος, 2010). Λογοτεχνία-Θέατρο, (Τζάνη, 2006). 

3. Υλοποίηση 

Το ψηφιακό παιχνίδι «Η Ειρήνη» προγραµµατίστηκε από την ερευνήτρια µε 
χρήση του λογισµικού Adobe-Flash CS4 Professional, (Florio, 2009). Η γλώσσα 
προγραµµατισµού που χρησιµοποιήθηκε ήταν η Actionscript 3. Γιατί όµως 
επιλέχθηκε το συγκεκριµένο λογισµικό; Αρχικά επειδή παρέχει τη δυνατότητα 
στον προγραµµατιστή να δηµιουργήσει πολυµεσικές εφαρµογές και animation 
µέσα σε διαδραστικά περιβάλλοντα µάθησης. Έπειτα για λόγους συµβατότητας µε 
άλλες τεχνολογίες. Αναφέρθηκε πως το προτεινόµενο ψηφιακό παιχνίδι αποτελεί 
µέρος µιας πιλοτικής-πολυµεσικής εφαρµογής, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στα 
κριτήρια επιλογής του συγκεκριµένου λογισµικού ανήκει και το ό, τι εξυπηρετεί 
τους σκοπούς της πιλοτικής διερεύνησης. Η πρώτη επαφή της ερευνήτριας µε το 
λογισµικό έγινε στο Β΄ επίπεδο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και 
έπειτα στον εκπαιδευτικό όµιλο Intergraphics. Εκεί κατόπιν ταχύρυθµων 
σεµιναριακών µαθηµάτων προέκυψε η ιδέα και µεγάλο µέρος του 
προγραµµατισµού του ψηφιακού παιχνιδιού η «Ειρήνη».  

Σε αυτό το σηµείο όµως, χρήζει να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον στην 
περιγραφή του προτεινόµενου ψηφιακού παιχνιδιού «Η Ειρήνη». Αρχικά ας 
σηµειωθεί πως το παιχνίδι παίζεται ατοµικά ή σε οµάδες των δύο. Οι χρήστες του 
ψηφιακού παιχνιδιού κινούνται µεταξύ τριών σκηνών. Στην ΑΡΧΙΚΗ σκηνή 
εµφανίζεται η ηρωίδα «Ειρήνη», προσανατολίζοντας το χρήστη για το τι θα 
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ακολουθήσει, ενώ αφήνει υπαινιγµούς για το όνοµά της σε σχέση µε το παιχνίδι. Η 
ηρωίδα καλεί τους χρήστες να πατήσουν το κουµπί Ο∆ΗΓΙΕΣ για περισσότερες 
λεπτοµέρειες. Στη δεύτερη σκηνή εµφανίζεται ο ήρωας «Άξιος» που ενηµερώνει 
µε τη σειρά του τους χρήστες για το αλληγορικό νόηµα του παιχνιδιού και για το 
πώς να κινηθούν στο παιχνίδι και τι να προσέξουν. Πιο συγκεκριµένα στο ψηφιακό 
παιχνίδι «Η Ειρήνη» η µικρή ηρωίδα έχει χαθεί στο δάσος. Μπροστά της 
εµφανίζεται ένα µονοπάτι που οφείλει να ακολουθήσει προκειµένου να φτάσει στο 
σπίτι της. Όµως δε θα είναι µια εύκολη διαδροµή αφού στο διάβα της εµφανίζονται 
εµπόδια-γρίφοι και κάθε φορά η «Ειρήνη» πρέπει να πάρει την ορθότερη απόφαση. 
Η τελευταία είτε θα οδηγήσει την ηρωίδα πιο κοντά στον προορισµό της είτε θα 
την επαναφέρει στην αρχή του µονοπατιού. Η ηρωίδα θα χρειαστεί δύναµη, 
φίλους, κουράγιο και θάρρος µέχρι να καταφέρει να φτάσει στο σπίτι της. Ο 
µαθητής αντιλαµβάνεται πως ακόµα και µέσα σε ένα ειδυλλιακό τοπίο όπως το 
όµορφο δάσος, οι πειρασµοί, που είναι εφικτό να παρασύρουν την ηρωίδα και να 
καταστρατηγήσουν την ειρήνη, είναι πολλοί.  

Όταν οι χρήστες πατήσουν το ΠΑΙΞΕ µπαίνουν στην κεντρική σκηνή του 
παιχνιδιού όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1. Εκεί καλούνται να πατήσουν πάνω 
στην πινακίδα που εµφανίζεται. Έπειτα στην Εικόνα 2 µε κλικ πάνω στην πινακίδα 
εµφανίζονται οι αντιθέσεις ως σύννεφα/ήρωες, θέτουν τις ερωτήσεις και 
παρουσιάζονται οι πιθανές απαντήσεις. Με κλικ στην/στις σωστές απαντήσεις, ο 
χρήστης επαινείται µε Μπράβο, και η ηρωίδα Ειρήνη προχωρά ώσπου να 
συναντήσει το επόµενο εµπόδιο. 

 
Εικόνα 1: Κεντρική σκηνή παιχνιδιού. Η ειρήνη µε το συµβολισµό της 
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Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού η ηρωίδα θα συναντήσει δέκα εµπόδια και 
οι χρήστες θα συναντήσουν δέκα ζευγάρια αντιθέσεων. Το κάθε ζευγάρι κάνει από 
µία ερώτηση ή συνδυαστική ερώτηση. Έτσι µέχρι την ολοκλήρωση του παιχνιδιού 
θα εµφανιστούν δεκαοχτώ ερωτήσεις. Οι υποψήφιες απαντήσεις κάθε φορά είναι 
τρεις. Σωστή είναι µία ή και δύο από τις τρεις. Το παιχνίδι έχει έναν σηµαντικό 
βαθµό δυσκολίας. Οι συνδυαστικές ερωτήσεις και απαντήσεις απαιτούν έναν 
αφαιρετικό τρόπο σκέψης. Έτσι εάν ο χρήστης κάνει κλικ σε λάθος απάντηση 
επιστρέφει στην αρχική ερώτηση και κατ’ επέκταση στην αρχική θέση του 
µονοπατιού. Επιπλέον ενώ ο χρήστης πλοηγείται στο ψηφιακό παιχνίδι, του δίνεται 
η δυνατότητα να ενεργοποιήσει το µουσικό χαλί. Για τη σύνθεση του τελευταίου 
βοήθησαν οι µαθητές που ηχογράφησαν ήχους από περιπάτους στην εξοχή. Στη 
συνέχεια η ήχοι ενσωµατώθηκαν στο παιχνίδι. Επίσης έχει την ευχέρεια να 
επιστρέψει στην Αρχική σελίδα, στις Οδηγίες ή να βγει από το παιχνίδι πατώντας 
το (Χ). Τέλος όταν ο χρήστης απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις 
επιβραβεύεται και επαινείται, ενώ για αποχαιρετισµό εµφανίζεται ξανά η ηρωίδα 
επιχειρώντας µία ανακεφαλαίωση. 

 
Εικόνα 2: Αντιθέσεις, Ερωτήσεις, Απαντήσεις 
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4. Μεθοδολογία και Πιλοτική ∆ιερεύνηση 

Η µέθοδος project µε σενάριο διδασκαλίας-Σ∆ και ΦΕ εφαρµόστηκε για τους 
σκοπούς της πιλοτικής διερεύνησης. Στόχος παρέµενε να διερευνηθεί ο βαθµός 
ανταπόκρισης των µαθητών στον εναλλακτικό-ψηφιακό τρόπο προσέγγισης της 
ποίησης. Πραγµατοποιήθηκε πιλοτική εφαρµογή και διερεύνηση σε δηµοτικό 
σχολείο των βορείων προαστίων. Ως δείγµα αξιοποιήθηκαν δεκαεννιά (19) 
µαθητές Στ΄ δηµοτικού (Τζάνη, 1983 & Τζάνη, 2004). Οι µαθητές εργάστηκαν σε 
project, οµαδοσυνεργατικά, σε οµάδες των δύο παιδιών ανά Η/Υ (Ματσαγγούρας, 
2000). Ο χώρος που εργάστηκαν ήταν η σχολική αίθουσα και το εργαστήριο Η/Υ. 
Στη συνέχεια ακολουθώντας συγκεκριµένη µεθοδολογία µοιράστηκαν ΦΕ, 
διερευνήθηκαν οι πρότερες αντιλήψεις τους για την ποίηση (Μαλαφάντης, 2005), 
παράλληλα µε τις γνώσεις τους αναφορικά µε τον συγκεκριµένο ποιητή και τον 
επιλεγµένο στίχο από το Άξιον Εστί. Μετά την ενασχόλησή τους µε το 
προτεινόµενο ψηφιακό παιχνίδι, διερευνήθηκαν ξανά οι απόψεις τους. Επιπλέον 
υπακούοντας στο ωρολόγιο πρόγραµµα χρησιµοποιήθηκαν οι ώρες της Ευέλικτης 
Ζώνης ένα δίωρο Παρασκευής. Η ερευνήτρια ήταν και η εκπαιδευτικός της τάξης, 
κατοχυρώνοντας έτσι το κλίµα οικειότητας µεταξύ των προσώπων της έρευνας. 

Ο περιορισµός που τέθηκε στην πιλοτική φάση της έρευνας επικεντρώνεται 
στο µικρό δείγµα µαθητών και στα εργαλεία της διερεύνησης. Ως τεχνικές 
συλλογής των πρώτων αποτελεσµάτων, αξιοποιήθηκάν: η παρατήρηση, οι 
απαντήσεις των µαθητών στα ερωτήµατα των ΦΕ και το ψηφιακό υλικό που 
δηµιούργησαν οι µαθητές (Βάµβουκας, 2010,Τσιπλητάρης & Μπάµπαλης, 2011). 
Παρά της δυσκολίες της πιλοτικής διερεύνησης τα πρώτα πορίσµατα 
επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα για σύνδεση της εκπαίδευσης µε την τεχνολογία. 
Οι µαθητές ανταποκρίθηκαν στον εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας της ποίησης, 
χαρακτηρίζοντάς τον πρωτοποριακό. Τέλος να αναφερθεί πως η πιλοτική 
διερεύνηση αφήνει πολλά περιθώρια για µελλοντική τεχνολογική αναβάθµιση και 
αξιοποίηση διαφορετικών λογισµικών, ενώ αντίστοιχα ενδιαφέρον θα είχαν τα 
αποτελέσµατα µίας περισσότερο ολοκληρωµένης έρευνας σε µεγαλύτερο δείγµα 
µαθητών.  

5. Πρώτα αποτελέσµατα-Συµπεράσµατα 

Για τη συγκέντρωση των πρώτων αποτελεσµάτων η προσοχή της ερευνήτριας 
επικεντρώθηκε στους διαλόγους που αναπτύχθηκαν ανάµεσα στους µαθητές, 
καθώς επίσης στις κινήσεις, στις στάσεις και στις εκφράσεις του προσώπου τους, 
καθώς απέδιδαν θεατρικά τους ήρωες. Επίσης οι εννοιολογικοί χάρτες που 
δηµιούργησαν οι µαθητές, εικόνα 3, παράλληλα µε τις απαντήσεις που έδωσαν σε 
ερωτήµατα του ΦΕ έδειξαν, πως κατανόησαν το νόηµα του επιλεγµένου στίχου, 
εµβαθύνοντας στο ύφος του ποιητή. Ενδεικτικά δίνεται η απάντηση µαθητή Στ΄ 
δηµοτικού στο ερώτηµα «Κινδυνεύει η ειρήνη σε συνθήκες ειρήνης;». Ο µαθητής 
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αφού έπαιξε µε το προτεινόµενο παιχνίδι και µε τη βοήθεια της ερευνήτριας 
σχολίασε: Η ειρήνη κινδυνεύει εάν οι άνθρωποι επαναπαυτούν και δεν την 
προστατεύουν. Άρα και σε συνθήκες πολέµου και σε συνθήκες ειρήνης, οι άνθρωποι 
πρέπει να προσέχουν και να αγωνίζονται για την επικράτηση και διατήρηση της 
ειρήνης. Μαθήτρια Στ΄ δηµοτικού σχολίασε τον επιλεγµένο  

 
Εικόνα 3: Εννοιολογικός χάρτης δύο µαθητών Στ΄ δηµοτικού, αφού έπαιξαν 

µε το ψηφιακό παιχνίδι/Β΄ Φάση πιλοτικής διερεύνησης 

στίχο και σηµείωσε σε έγγραφο στον κειµενογράφο: Όλοι οι καλοί ήρωες του 
ψηφιακού παιχνιδιού, είναι όσα πρέπει να διαθέτει ο άνθρωπος για να αντέξει την 
ειρήνη. Τελευταίο παράδειγµα µαθήτριας Στ΄ δηµοτικού στο ερώτηµα «Ο στίχος 
του ποιητή βρίσκει ανταπόκριση στο σήµερα;». Η µαθήτρια απάντησε: Αν και τώρα 
δεν έχουµε πόλεµο και οι άνθρωποι ζούνε ειρηνικά, αυτό δε σηµαίνει πως η ειρήνη 
είναι δεδοµένο. Ίσως ο ποιητής προσπαθεί να πει, πως σε κάθε εποχή η ειρήνη θέλει 
αγώνα για να την προστατέψεις.  

Συµπερασµατικά το δείγµα των µαθητών που «έπαιξαν» µε το ψηφιακό 
παιχνίδι «Η Ειρήνη» εµβάθυνε στο στίχο, κατανοώντας γιατί ο ποιητής ανάγει την 
ειρήνη σε υπέρτατη αξία. Συγκριτικά µε παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας, οι 
µαθητές προτίµησαν το συγκερασµό της ποίησης µε τις ΝΤ, καθώς έπαιζαν και 
µάθαιναν παράλληλα. Έπειτα αντιλήφθηκαν την αξία του διαλόγου και της 
συνεργασίας, προκειµένου να πετύχουν στους στόχους που έθετε το παιχνίδι και το 
ΦΕ. Η προσπάθειά τους κοινοποιήθηκε στην ευρύτερη σχολική κοινότητα µε 
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αποτέλεσµα, συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, γονείς και µαθητές από όλες τις τάξεις να 
συµπεράνουν πως οι ΝΤ έχουν κάνει δυναµική είσοδο στην εκπαίδευση. Τέλος 
παρακολουθώντας η ερευνήτρια τη δραµατοποιηµένη προσπάθεια των µαθητών 
αντιλαµβάνεται, πως ο ποιητής κατόρθωσε µε τα προφητικά του λόγια να 
υπενθυµίσει για ακόµα µία φορά στον ελληνικό λαό ότι « Η ειρήνη θέλει δύναµη 
να την αντέξεις».  

Abstract 

"Peace requires strength to endure," he said."(Elytis, 2001). In the second 
hymn of Genesis Axion Esti, Odysseus Elytis reminds the Greek people the Greek 
values, which they must embrace and protect. Since peace is up-leaded to a 
supreme value, Greeks focus on its prevalence. But how can sixth grade students 
learn in depth about the value of peace? Starting with the verse from Axion Esti by 
Odysseas Elytis, there will be a pass in brainstorming, dialogue and cooperation. 
Then the new technologies-NT will assume the task to capture the interest of 
students concentrating it in poetry. In an attempt to reconcile poetry with new 
technologies-NT, the digital game "Peace” is programmed. The digital game is 
embedded in a pilot-multimedia application that is in progress. The students/users 
will control the heroine of the game in order to guide her home. The trail, however, 
is rough and in order to complete it, she will be forced to solve riddles. The Digital 
game was tested on elementary school sixth grade students. Then the degree of 
uptake and their responsiveness to the meaning of the verse, using the NT, was 
investigated in a pilot stage. 

Keywords: Greek values, peace, digital game, pilot study 
Topic: Education and Technology 
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Περίληψη 

«Η ειρήνη θέλει δύναµη να την αντέξεις» είπε..» (Ελύτης, 2001). Στο δεύτερο ύµνο της 
Γενέσεως του Άξιον Εστί, ο Οδυσσέας Ελύτης υπενθυµίζει στον ελληνικό λαό τις αξίες, τις 
οποίες οφείλει να ενστερνίζεται και να προστατεύει. Ανάγει την ειρήνη σε υπέρτατη αξία 
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και υµνεί τον ελληνικό αγώνα για την επικράτησή της. Πώς όµως θα µπορέσουν µαθητές 
Στ΄ δηµοτικού να εµβαθύνουν στην αξία της ειρήνης; Με αφετηρία το στίχο από το Άξιον 
Εστί του Οδυσσέα Ελύτη, θα γίνει το πέρασµα στον προβληµατισµό, στο διάλογο και στη 
συνεργασία. Στη συνέχεια οι νέες τεχνολογίες-ΝΤ θα αναλάβουν να αιχµαλωτίσουν το 
ενδιαφέρον των µαθητών, επικεντρώνοντάς το στην ποίηση. Σε µία προσπάθεια 
συγκερασµού της ποίησης µε τις ΝΤ, προγραµµατίζεται το ψηφιακό παιχνίδι η «Ειρήνη». 
Το ψηφιακό παιχνίδι είναι ενσωµατωµένο σε µία πιλοτική-πολυµεσική εφαρµογή που 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι µαθητές-χρήστες θα χειριστούν την ηρωίδα του παιχνιδιού µε 
στόχο να την οδηγήσουν στο σπίτι της. Το µονοπάτι ωστόσο είναι δύσβατο και για να το 
διαβεί θα αναγκαστεί να λύσει γρίφους. Το ψηφιακό παιχνίδι δοκιµάστηκε σε µαθητές Στ΄ 
τάξης δηµοτικού. Έπειτα διερευνήθηκε σε πιλοτικό στάδιο ο βαθµός πρόσληψης και 
ανταπόκρισής τους στο νόηµα του στίχου, αξιοποιώντας τις ΝΤ. 
 



 307

H διδασκαλία γραπτού περιγραφικού λόγου: ∆ιδακτική 
πρόταση µε τη συνδροµή του λογισµικού Εννοιολογικής 
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Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην ελληνική 
εκπαιδευτική πραγµατικότητα, έχουν σχεδιαστεί πολλά εκπαιδευτικά λογισµικά 
που αποσκοπούν στην διευκόλυνση και στη βελτίωση της µαθησιακής 
διαδικασίας. Ωστόσο τα λογισµικά αυτά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο ως 
µαζικά εποπτικά µέσα διδασκαλίας και πηγή πληροφόρησης, αλλά δυναµικά 
εργαλεία γνωστικής ανάπτυξης που θα παρέχουν πολλές δυνατότητες για τη 
δηµιουργία ενός γόνιµου µαθησιακού περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα, το λογισµικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης µπορεί να 
συµβάλει στην καλύτερη αφοµοίωση της γνώσης και στη διατήρησή της στη 
µακρόχρονη µνήµη. Η επιστηµονική τεκµηρίωση αυτής της θέσης βασίζεται στις 
θεωρίες επεξεργασίας της πληροφορίας από το κεντρικό νευρικό σύστηµα. 
Συγκεκριµένα, είναι επιστηµονικά αποδεκτό ότι σηµαντικό ρόλο στη σύλληψη 
ενός ερεθίσµατος και στη διαβίβασή του στη µνήµη διαδραµατίζει η προσοχή 
(Korkman & Pesonen, 1994). Στη συνέχεια το ερέθισµα συλλαµβάνεται από τους 
υποδοχείς των αισθητηρίων οργάνων και διαβιβάζεται στη βραχύχρονη µνήµη. 
Εκεί παραµένει για ελάχιστο χρονικό διάστηµα και στη συνέχεια ή θα διαβιβαστεί 
στη µακρόχρονη µνήµη για περαιτέρω κωδικοποίηση ή και αποθήκευση ή θα 
αποβληθεί από το γνωστικό σύστηµα (Atkinson & Siffrin, 1968) (βλ. Εικόνα 1). 
Άρα, λοιπόν, η προσοχή αλληλεπιδρά έντονα µε τη µνηµονική ικανότητα και µαζί 
επηρεάζουν την επίδοση των µαθητών-µαθητριών στο γνωστικό έργο (Hayes, 
1996). 
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Εικόνα 1: http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/learning/infomodel.gif 

Όσον αφορά στην ανάπτυξη και κατανόηση των λειτουργιών της γλώσσας 
σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν οι γνωστικές λειτουργίες της µνήµης, της 
προσοχής και της συγκέντρωσης (Korkman & Pesonen 1994). Πολλοί ερευνητές 
επισηµαίνουν τη σηµασία διδασκαλίας της γλώσσας µε πολυαισθητηριακές 
µεθόδους για την πρόκληση και διατήρηση της προσοχής των µαθητών, καθώς 
παρατηρείται ότι µε αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η επίδοσή τους. Οι µέθοδοι 
αυτοί αφορούν κυρίως τη χρήση υποστηρικτικών βοηθηµάτων, τα οποία 
προσφέρονται ως διδακτικά µέσα, αφού εµπλέκουν περισσότερες αισθήσεις, 
γεγονός που επιτρέπει στους µαθητές να εµπλουτίσουν, να επεξεργαστούν και να 
δοµήσουν τις γνώσεις τους (Ζαβλανός, 2003). Ένα τέτοιο υποστηρικτικό βοήθηµα 
είναι οι νοητικοί χάρτες που καθοδηγούν τους µαθητές µε στόχο να βελτιωθεί τόσο 
το περιεχόµενο των παραγράφων, όσο και η δοµή τους (Schumaker & Deshler, 
2003). 

Παράλληλα, οι Εννοιολογικοί χάρτες επιτρέπουν τη χρήση και των δύο 
µερών του ανθρώπινου εγκεφάλου, γεγονός που αυξάνει τη χρησιµοποιούµενη 
ισχύ εκ µέρους του εγκεφάλου και ενδυναµώνει τη µνήµη (Boyley, 1998). Επίσης, 
απλοποιούν το αντικείµενο µάθησης, δίνοντας έµφαση στα βασικά σηµεία του 
αντικειµένου, τις συνδέσεις µεταξύ τους και κάνουν την όλη διαδικασία πιο 
ευχάριστη και ενδιαφέρουσα. Παράλληλα, όταν η πληροφορία παρουσιάζεται σε 
οπτική µορφή είναι ευκολότερο για τον εγκέφαλο να την αποθηκεύσει στη µνήµη 
(Richards, 2008). Eποµένως, η ενσωµάτωση εικόνων ή video στον Εννοιολογικό 
Χάρτη µπορεί να ενισχύσει την οπτική µνήµη, να συµβάλλει στη διαχείριση 
σύνθετων πληροφοριών και να ευνοήσει ιδιαίτερα τη σύλληψη ιδεών για την 
ανάπτυξη αφηγηµατικών ή περιγραφικών κειµένων (Χατζησαββίδης, Κωτόπουλος 
& Αναγνωστοπούλου, 2008). 

Ο παιδαγωγικός σχεδιασµός της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης βασίζεται 
στη θεωρεία της οπτικής µάθησης και στον εποικοδοµισµό, και παράλληλα 
επιδιώκει την οικοδόµηση της γνώσης µέσω της συµµετοχής των µαθητών ως 
ενεργών µελών στη διαδικασία της µάθησης (Jonassen, 2000). Η τεχνική της 
αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Joseph D. Novak, στο πανεπιστήµιο του Cornell. 
Βασίστηκε στις θεωρίες του David Ausubel (1968), ο οποίος τόνισε τη σηµασία 
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των πρότερων γνώσεων για την εκµάθηση νέων εννοιών. Ο Novak (1991), 
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι " η µάθηση µε νόηµα περιλαµβάνει την αφοµοίωση 
των νέων εννοιών και την ενσωµάτωσή τους στις υπάρχουσες γνωστικές δοµές". 
Ένας εννοιολογικός χάρτης αποτελεί µια γραφική αναπαράσταση εννοιών, όπου οι 
κόµβοι αντιπροσωπεύουν τις έννοιες και οι συνδέσεις τις σχέσεις µεταξύ των 
εννοιών. Οι συνδέσεις µεταξύ των εννοιών γίνονται µε τόξα ή γραµµές και µπορεί 
να είναι µονόδροµες, αµφίδροµες ή µη κατευθυντικές. Οι έννοιες και µερικές 
φορές και οι συνδέσεις προσδιορίζονται (ονοµάζονται). Οι σχέσεις και οι 
συνδέσεις ανάµεσα στις έννοιες µπορούν να αναπαρασταθούν αποτελεσµατικά 
µέσα από ένα εννοιολογικό χάρτη καθώς η µη γραµµική φύση των εννοιολογικών 
χαρτών διευκολύνει την παραποµπή και τη σύνδεση µεταξύ διαφορετικών 
στοιχείων του χάρτη (Ormond, 1995).  

Στην ανακοίνωση αυτή προτείνεται η εφαρµογή σύγχρονων διδακτικών 
θεωρήσεων του µαθήµατος της Γλώσσας , αλλά και σύγχρονων θεωριών µάθησης, 
όπως είναι η προσέγγιση του εποικοδοµισµού (η µάθηση ως διαδικασία 
δηµιουργίας της γνώσης από τους ίδιους τους µαθητές) και οι 
κοινωνικοπολιτισµικές προσεγγίσεις (η µάθηση ως αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης 
και συµµετοχής σε κοινωνικές οµάδες). Στο πλαίσιο αυτό θα αξιοποιηθεί το 
λογισµικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης (cmap tools). Επίσης προτείνεται η 
αξιολόγηση του παραγόµενου περιγραφικού λόγου των µαθητών µε την 
αξιοποίηση λίστας ελέγχου (checklist) η δηµιουργία της οποίας βασίστηκε σε 
ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Τα αποτελέσµατα αυτής της διδακτικής 
παρέµβασης, καθώς και οι δυσκολίες που θα προκύψουν, θα παρουσιαστούν και 
θα αναλυθούν ενδελεχώς µετά την εφαρµογή και τη στατιστική ανάλυση των 
αποτελεσµάτων της. 

Το λογισµικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης IHMC CMAP TOOLS 

Σύµφωνα µε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (www.pi-school.gr) µε τη χρήση 
εκπαιδευτικού λογισµικού επιδιώκεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) για 
τη δηµιουργία ενός πλούσιου, ελκυστικού και προκλητικού µαθησιακού 
περιβάλλοντος που θα ευνοεί τη διερευνητική και δηµιουργική µάθηση. Στην 
προσπάθεια αυτή που σχετίζεται µε την ανάπτυξη εποικοδοµητικών 
περιβαλλόντων µάθησης εντάσσεται και το λογισµικό Εννοιολογικής 
Χαρτογράφησης IHMC cmap tools. 

Το λογισµικό CmapTools αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο IHMC (Institute 
for Human and Machine Cognition) στοχεύοντας στη δηµιουργία ενός δικτυακού 
περιβάλλοντος ατοµικής αλλά και συλλογικής ανάπτυξης νοητικών χαρτών. Το 
συγκεκριµένο λογισµικό επιτρέπει στους χρήστες να κατασκευάσουν 
εννοιολογικούς χάρτες στον προσωπικό υπολογιστή τους, να τους µοιράσουν σε 
διακοµιστές (CmapServers) , να συνδέσουν τους Cmaps τους µε άλλους Cmaps, να 
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δηµιουργήσουν αυτόµατα ιστοσελίδες των εννοιολογικών χαρτών και τους servers, 
να επεξεργαστούν τους χάρτες συγχρόνως µε άλλους χρήστες του ∆ιαδικτύου, και 
να αναζητήσουν στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά µε έναν εννοιολογικό χάρτη. 

Το IHMC CmapTools είναι δωρεάν και βρίσκεται στον ιστότοπο 
http://cmap.ihmc.us/. Τη µετάφραση στα ελληνικά ανέλαβε το εργαστήριο 
εφαρµογών εικονικής πραγµατικότητας στην εκπαίδευση. 

∆ιδακτικό Σενάριο 

Γνωστικό Αντικείµενο- θέµα 

Το σενάριο αυτό αφορά τη γνωστική περιοχή του µαθήµατος της 
Νεοελληνικής Γλώσσας της Α' Γυµνασίου και συγκεκριµένα µπορεί να ενταχθεί 
στην Τρίτη Ενότητα µε τίτλο «Ταξίδι στον κόσµο της φύσης». 

Το ειδικότερο θέµα του είναι το κειµενικό είδος της Περιγραφής και κρίνεται 
απόλυτα συµβατό µε το ισχύον σχολικό Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, αφού 
κεντρικός του άξονας είναι α)να αντιληφθούν οι µαθητές ότι κάθε είδος λόγου έχει 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ως προς την οργάνωση, τη γλώσσα και το 
περιεχόµενο, β) να βοηθήσει τους µαθητές να κάνουν συνειδητή χρήση 
συγκεκριµένων γλωσσικών επιλογών ώστε να οικοδοµούν αποτελεσµατικό 
περιγραφικό λόγο (∆.Ε.Π.Π.Σ 2003). 

∆ιδακτικοί στόχοι 

Οι διδακτικοί στόχοι του σεναρίου είναι  

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείµενο 

1. να διακρίνει το ρόλο του επιθέτου στην περιγραφή (ζωντάνια, 
παραστατικότητα) 

2. να συνειδητοποιήσει την κυριαρχία του ενεστώτα και των 
εξακολουθητικών ρηµάτων στην περιγραφή  

3.  να συνειδητοποιήσει τη συχνή χρήση βοηθητικών ρηµάτων (είµαι, έχω) 

4.  να συνειδητοποιήσει τη συχνή χρήση επιρρηµάτων  

5. να διακρίνει την οργάνωση της περιγραφής παρατηρώντας την οργάνωση 
της πορείας από το γενικό στο ειδικό. 

6. να γράψουν οι µαθητές ένα δικό τους περιγραφικό κείµενο στο οποίο θα 
εντάσσουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία του περιγραφικού λόγου  

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
1. Να εξοικειωθούν µε τη χρήση του πληκτρολογίου του Η/Υ 

2. Να εξοικειωθούν µε την τεχνική της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης 
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Γ. Ως προς τη µαθησιακή ∆ιαδικασία 

1. Να συνεργαστούν τα παιδιά σε οµάδες 

2. Να αναπτύξουν αυτενέργεια 

3. Να ενισχύσουν τη δηµιουργική τους σκέψη 

4. Να αναγνωρίσουν νέες µεθόδους επίλυσης προβληµάτων 

∆ιδακτική Μεθοδολογία- Οργάνωση της τάξης 

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία στηρίζει 
το µαθητοκεντρικό χαρακτήρα της πληροφόρησης που συνδυάζει την 
οµαδοσυνεργατική και την καθοδηγούµενη ανακάλυψη, που θα συµβάλουν στην 
ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων και στην εκπλήρωση των στόχων του 
παρόντος διδακτικού σεναρίου. 

Τα ζητούµενα των εργασιών που δίδονται προς εκπόνηση και απαιτούν τη 
χρήση λογισµικού ανοιχτού τύπου, όπως είναι το Cmap Tools, θέτουν τους 
µαθητές σε κριτικό στοχασµό όσον αγορά τις λεξιλογικές επιλογές του συγγραφέα, 
επιλογές που καλλιεργούν τη διερευνητική µάθηση. 

Όσον αφορά στην οργάνωση της τάξης προτείνεται η εφαρµογή του 
συγκεκριµένου σεναρίου για ένα δίωρο σε εργαστήριο πληροφορικής.  

Εφαρµογή του σεναρίου 

Στους µαθητές και συγκεκριµένα στην οθόνη του διαδραστικού πίνακα 
προβάλλεται ένα σύντοµο κείµενο (εικόνα 2). Οι µαθητές έχοντάς το επίσης, 
µπροστά στην οθόνη του δικού τους Υπολογιστή καλούνται να απαντήσουν στις 
ακόλουθες ερωτήσεις-ασκήσεις κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων του 
επεξεργαστή κειµένου (π.χ. µαύρισµα της λέξης µε το ποντίκι και bold): 1. Τι 
είδους κείµενο είναι το ακόλουθο. 2. Εντοπίστε τα επίθετα. 3. Εντοπίστε τα 
ρήµατα και πείτε σε ποιον χρόνο απαντώνται και ποια από αυτά ονοµάζονται 
βοηθητικά. 4. Ποιες συνδετικές λέξεις χρησιµοποιούνται στο κείµενο. 5. Εντοπίστε 
τη θεµατική περίοδο, τις λεπτοµέρειες και την κατακλείδα. 6. Ποιο είναι το 
επικοινωνιακό πλαίσιο του κειµένου 7. Ποιος είναι ο στόχος του κειµένου. 

Ύστερα από κάθε σωστή απάντηση των µαθητών εµφανίζεται στην οθόνη 
του διαδραστικού πίνακα η απάντηση µε έντονους χρωµατισµούς για επιβεβαίωση. 
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο εννοιολογικός χάρτης συµπληρωµένος βήµα- βήµα, 
ανάλογα µε τη σειρά των ερωτηµάτων-απαντήσεων µέχρι να παρουσιαστεί στο 
τέλος ολοκληρωµένος, περιλαµβάνοντας τα βασικά στοιχεία του περιγραφικού 
λόγου (Εικόνα 3).  
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Η πόλη της ∆ράµας

ΗΗ πόληπόλη τηςτης ∆ράµας∆ράµας είναιείναι τοτο διοικητικόδιοικητικό, , οικονοµικόοικονοµικό καικαι
πολιτισµικόπολιτισµικό κέντροκέντρο ενόςενός απόαπό τουςτους πιοπιο άγνωστουςάγνωστους αλλάαλλά

καικαι πιοπιο ενδιαφέροντεςενδιαφέροντες ίσωςίσως νοµούςνοµούς τηςτης χώραςχώρας µαςµας. . ΗΗ
∆ράµα∆ράµα είναιείναι γνωστήγνωστή γιαγια τατα άφθοναάφθονα νεράνερά τηςτης. . 

ΣυγκεκριµέναΣυγκεκριµένα, , οιοι πηγέςπηγές τηςτης ΑγίαςΑγίας ΒαρβάραςΒαρβάρας σχηµατίζουνσχηµατίζουν
ένανέναν µοναδικόµοναδικό υδροβιότοπουδροβιότοπο στηνστην καρδιάκαρδιά τηςτης πόληςπόλης. . 
ΕπίσηςΕπίσης, , οιοι ∆ραµινοί∆ραµινοί είναιείναι εγκάρδιοιεγκάρδιοι καικαι φιλόξενοιφιλόξενοι

άνθρωποιάνθρωποι, , ενώενώ παράλληλαπαράλληλα οιοι ευκαιρίεςευκαιρίες πουπου
προσφέρονταιπροσφέρονται γιαγια διαµονήδιαµονή, , διασκέδασηδιασκέδαση καικαι φαγητόφαγητό είναιείναι
πολλέςπολλές καικαι ενδιαφέρουσεςενδιαφέρουσες. . ΌλοιΌλοι οιοι παραπάνωπαραπάνω λόγοιλόγοι είναιείναι

µερικοίµερικοί απόαπό αυτούςαυτούς πουπου κάνουνκάνουν τηντην ∆ράµα∆ράµα ένανέναν
ελκυστικόελκυστικό προορισµόπροορισµό..

  
Εικόνα 2                                                       Εικόνα 3 

Στη συνέχεια προβάλλεται την οθόνη του διαδραστικού πίνακα, αλλά και 
στην οθόνη του Υπολογιστή των µαθητών ένας ηµιδοµηµένος εννοιολογικός 
χάρτης (Εικόνα 3) που περιλαµβάνει τα εξής ερωτήµατα: 1. Που βρίσκεται η πόλη 
της ∆ράµας 2. Γιατί φηµίζεται η πόλη της ∆ράµας 3. ∆ραστηριότητες στην πόλη 
της ∆ράµας 4. Ποια είναι τα σηµαντικά µνηµεία στην πόλη της ∆ράµας. Οι 
µαθητές καλούνται να συµπληρώσουν στον Υπολογιστή τους το συγκεκριµένο 
εννοιολογικό χάρτη (Εικόνα 4) µε βάση της πληροφορίες που θα ακούσουν και θα 
δουν σε ένα τρίλεπτο βίντεο που θα προβληθεί 2 φορές µε υπερσύνδεση κάνοντας 
κλικ στην πόλη της ∆ράµας. 

Συµπλήρωσε τον Εννοιολογικό Χάρτη µε
βάση τις πληροφορίες που δίνονται στο

video που ακολουθεί:

 
Εικόνα 4 

Την επόµενη διδακτική ώρα οι µαθητές αξιολογούνται στην ικανότητά τους 
να παράγουν γραπτό περιγραφικό λόγο συµπληρώνοντας ένα σχετικό φύλλο 
εργασίας (βλ. Παράρτηµα 1).  

Αξιολόγηση του παραγόµενου γραπτού περιγραφικού λόγου 

Στη βιβλιογραφία (Hall, Salas & Grimes, 1999) αναφέρονται οι εξής µέθοδοι 
αξιολόγησης των µαθητικών γραπτών από τους εκπαιδευτικούς: 
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1. Η ολιστική αξιολόγηση.  

Οι εκπαιδευτικοί που χρησιµοποιούν την ολιστική µέθοδο αξιολόγησης 
εστιάζουν περισσότερο στη συνολική εντύπωση που αποκοµίζουν από το µαθητικό 
γραπτό παρά στη λεπτοµερή επισήµανση και ανάλυση των λαθών. 

2. Αναλυτική αξιολόγηση 

Στην αναλυτική µέθοδο αξιολόγησης οι εκπαιδευτικοί δε στηρίζονται στη 
γενική εντύπωση που αποκοµίζουν από το γραπτό, αλλά, αντίθετα, βαθµολογούν 
έχοντας ως εργαλείο µία λίστα ελέγχου, στην οποία αναφέρονται όλα τα 
γνωρίσµατα µε βάση τα οποία αξιολογούν (ιδέες, οργάνωση, γραµµατική, 
συντακτικό, στίξη κ.λπ.) και στη συνέχεια βγάζουν το µέσο όρο της βαθµολογίας.  

Στην παρούσα εργασία κατατίθεται σχετική λίστα ελέγχου για την 
αξιολόγηση του φύλλου εργασίας των µαθητών. Η συγκεκριµένη λίστα ελέγχου 
είναι βασισµένη στα κριτήρια που αναγράφονται στο βιβλίο του εκπαιδευτικού για 
το µάθηµα της Ν.Ε. Γλώσσας της Α΄ Γυµνασίου (Αγγελάκος, Κατσαρού & 
Μαγγανά, 2008), καθώς και στη διεθνή βιβλιογραφία (Teacher resourses, 2008). 
Ειδικότερα, η κατηγοριοποίηση των κριτηρίων γίνεται σε τρεις άξονες: οργάνωση, 
γλώσσα, περιεχόµενο (βλ. Παράρτηµα 2).  

Η κλίµακα που χρησιµοποιείται για τη βαθµολογία είναι τύπου Likert µε 
βαθµίδες 0, 1, 2, 3, 4 και συγκεκριµένα η κωδικοποίηση που χρησιµοποιείται είναι 
η εξής: 0- ανεπαρκής, 1- κάτω του µετρίου, 2- µέτριος, 3- καλός, 4- εξαιρετικός. 

Επίλογος  

Το µάθηµα της Ν. Ε. Γλώσσας είναι ένα από τα πιο απαιτητικά µαθήµατα του 
σχολικού προγράµµατος για τους περισσότερους µαθητές. Η παραπάνω διδακτική 
πρόταση µπορεί να αποτελέσει κίνητρο για την ενεργό συµµετοχή όλων των 
µαθητών ακόµη και αυτών που στην παραδοσιακή διδασκαλία παρέµεναν 
αµέτοχοι. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η παιδαγωγική αξιοποίηση των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών σε µια προσπάθεια 
διεύρυνσης των δυνατοτήτων της διδακτικής και µαθησιακής διαδικασίας. 

Με το παραπάνω σενάριο οι µαθητές εισάγονται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον 
της εννοιολογικής χαρτογράφησης και εξοικειώνονται µε τη χρήση του. 
Συγκεκριµένα, στο αρχικό στάδιο ο χάρτης είναι δοµηµένος και σχεδιασµένος από 
τον διδάσκοντα καθώς στόχος είναι η εισαγωγή των µαθητών στα χαρακτηριστικά 
στοιχεία του κειµενικού είδους της περιγραφής. Επιπλέον, εξοικονοµείται χρόνος 
όταν οι µαθητές δεν είναι εξοικειωµένοι µε το σχεδιασµό του εννοιολογικού χάρτη 
και κυρίως µε την επιλογή των χαρακτηριστικών στοιχείων-εννοιών που θα 
συµπεριληφθούν στο χάρτη. Στη συνέχεια δίνεται στους µαθητές ένας 
ηµιδοµηµένος χάρτης µε σχεδιασµένα τα ιεραρχικά επίπεδα αλλά µε κενές θέσεις 
προκειµένου να συµπληρωθούν από τους µαθητές. Αν και βασικός στόχος θα 
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πρέπει να είναι η σχεδίαση εννοιολογικού χάρτη από τους ίδιους τους µαθητές 
κρίνεται σκόπιµη η σταδιακή προσέγγιση της χαρτογράφησης και οι ηµιδοµηµένοι 
χάρτες στοχεύουν ακριβώς σε αυτό, δηλαδή στην προοδευτική εξοικείωση των 
µαθητών. Παράλληλα, µέσα από τη διαδικασία αυτή οι µαθητές υιοθετούν 
σταδιακά στρατηγικές µάθησης κατά το προσυγγραφικό στάδιο, διαδικασία 
απαραίτητη για την παραγωγή γραπτού λόγου. 

Σύµφωνα µε προηγούµενες έρευνες (Hammond, 1994; Huai, 1997) ο 
εννοιολογικός χάρτης µπορεί ως γνωστικό εργαλείο να επεκτείνει τις ανθρώπινες 
γνωστικές δυνατότητες στη σκέψη, στην επίλυση προβλήµατος και στη µάθηση 
και µπορούν να ενεργοποιήσουν ή να υποστηρίξουν γνωστικές και µεταγνωστικές 
στρατηγικές µάθησης. Επίσης, έρευνες αποδεικνύουν ότι η χρήση των 
Υπολογιστών στη µαθησιακή διαδικασία βοηθά σηµαντικά τους µαθητές, καθώς 
κεντρίζουν την προσοχή και το ενδιαφέρον τους (Xu, Reid & Steckelberg, 2002). 
Επίσης, έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε µαθητές και αφορούσε στη σύγκριση 
τριών µεθόδων διδασκαλίας: χωρίς εννοιολογικό χάρτη, µε χειρόγραφο 
εννοιολογικό χάρτη και µε λογισµικό εννοιολογικής χαρτογράφησης, απέδειξε ότι 
η τρίτη µέθοδος συνέβαλε στην καλύτερη επίδοση των µαθητών (Sturm & Rankin, 
2002). 

Με βάση τα παραπάνω, κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση της 
αποτελεσµατικότητας της διδασκαλίας µε την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ 
και συγκεκριµένα του λογισµικού εννοιολογικής χαρτογράφησης ως µέσο 
προκειµένου οι µαθητές να αποδώσουν καλύτερα κατά την παραγωγή γραπτού 
περιγραφικού λόγου. Ειδικότερα, θεωρείται σκόπιµη η έρευνα για την 
επιβεβαίωση ή την απόρριψη της υπόθεσης ότι η συνολική ποιότητα (γλώσσα, 
οργάνωση, περιεχόµενο) του περιγραφικού λόγου που θα παράγουν οι µαθητές 
ύστερα από τη διδασκαλία µε Τ.Π.Ε θα είναι καλύτερη σε σχέση µε αυτή των 
µαθητών που θα διδαχτούν ακριβώς το ίδιο µαθησιακό αγαθό χωρίς τις Τ.Π.Ε. 
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Abstract 

It is clear that the contemporary information society renders the implementation of 
Information and Communication Technologies for pedagogical purposes vital. In the 
present study a teaching plan regarding descriptive writing in the first class of Junior High 
school is being proposed. The plan primarily adopts Concept Mapping Software technology 
which has been proved to contribute to a better assimilation of knowledge and to its 
preservation in the long term memory while drawing on an analytical table of evaluation 
criteria (checklist) for the assessment of the students’ written samples. Through the 
activities of the particular software the students will deductively comprehend the 
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characteristics of descriptive speech by using the method of teacher-guided discovery, they 
will develop a self-motivated learning style and, finally, they will build up team spirit.  

Παράρτηµα 1. 

Επισκέφτηκες την πόλη της Καβάλας. Με τη βοήθεια των εικόνων 
προσπάθησε να περιγράψεις σε µια παράγραφο την πόλη αυτή µε στόχο να 
προσελκύσεις το ενδιαφέρον του αναγνώστη.  

 

 
 

Όνοµα µαθητή:-------------------------------------------- Ηµεροµηνία:----------- 

0-ανεπαρκής 1-κάτω του µετρίου 2-µέτριος 3- καλός 4-εξαιρετικός  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 0 1 2 3 4 

Η παράγραφος περιλαµβάνει θεµατική περίοδο, Λεπτοµέρειες και 
Κατακλείδα που έχουν σχέση µε το θέµα. 

     

H περιγραφή έχει ως αφετηρία το γενικό και προχωρά προς το 
ειδικό. 

     

Η περιγραφή του θέµατος της παραγράφου καθορίζεται από την 
οπτική γωνία του συγγραφέα. 

     

Οµαλή µετάβαση από τη µια ιδέα στην άλλη µε βάση το νόηµα      

Χρήση συνδετικών λέξεων/ φράσεων για τη σύνδεση των 
προτάσεων 

     

 

 



 317

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 0 1 2 3 4 

Η παράγραφος ξεκινά µε µια ενδιαφέρουσα θεµατική περίοδο που 
εισάγει τον αναγνώστη στο θέµα της περιγραφής. 

     

Κάθε πρόταση σχετίζεται µε το θέµα ή την κεντρική ιδέα.      

Οι λεπτοµέρειες είναι επαρκείς, σαφείς και συγκεκριµένες. 
Παρουσιάζουν το θέµα της περιγραφής µε επαρκή και κατανοητό 
τρόπο. 

     

 

ΓΛΩΣΣΑ 0 1 2 3 4 

Χρήση κατάλληλων και ποικίλων επιθέτων      

Κυριαρχία Ενεστώτα      

Χρήση εξακολουθητικών ρηµάτων      

Συχνή χρήση βοηθητικών ρηµάτων      

Σωστή χρήση επιρρηµάτων      

Καταλληλότητα ύφους      

(Προσαρµοσµένο από: Teacher resourses, 2008; Χατζησαββίδης, Σ., Κωτόπουλος, Τ. & 
Αναγνωστοπούλου, 2008) 

 

Σύνολο----------- 
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Εισαγωγή 

Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει 
επισηµανθεί κατά καιρούς από έλληνες εκπαιδευτικούς ερευνητές (Κόµης, 2004; 
Ράπτης & Ράπτη, 2006, Σολωµονίδου, 2001; Κυνηγός & ∆ηµαράκη, 2002), οι 
οποίοι προτείνουν τη χρήση αυτών στην καθηµερινή διδακτική πράξη. Σύµφωνα 
µε απόψεις εκπαιδευτικών από µελέτες, η παιδαγωγική αξιοποίηση της ψηφιακής 
τεχνολογίας µπορεί να κάνει πιο αποδοτική τη διδασκαλία όλων των µαθηµάτων, 
όπως ακόµη να συµβάλλει στην ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων, αλλά και στην 
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των µαθητών, η οποία τα τελευταία χρόνια 
αποτελεί παιδαγωγικό ζητούµενο (Jonassen, 1996; Rumpagaporn & Darmawan, 
2007; Κυρίδης κ.ά ., 2003).  

Η Γιακουµάτου (2003) και ο Ματσαγγούρας (2000) ισχυρίζονται ότι οι νέες 
τεχνολογίες δεν θα πρέπει να εκλαµβάνονται ως ένα ξεχωριστό γνωστικό 
αντικείµενο, αλλά ως ένα χρήσιµο εργαλείο στη διδασκαλία όλων των µαθηµάτων, 
προσεγγίζοντας µε διαθεµατικό τρόπο τα διδασκόµενα µαθήµατα. Ο 
εκπαιδευτικός, κάνοντας χρήση των σύγχρονων µέσων που διαθέτει η σχολική 
µονάδα, µπορεί να µετατραπεί από παραδοσιακό µεταδότη γνώσεων σε έναν 
ενεργό µέτοχο στη διαδικασία της µάθησης και σε κριτικό στοχαστή. Με αυτόν 
τον τρόπο οι µαθητές δεν αντιµετωπίζονται ως παθητικοί δέκτες, αλλά ως 
αυτόνοµα και υπεύθυνα άτοµα, τα οποία συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία της 
µάθησης (Μακράκης, 2000). 

Σε αυτή την κατεύθυνση της ενεργής δράσης των µαθητών, υιοθετείται κι 
εφαρµόζεται η ανακαλυπτική µάθηση (Bruner, 1961), κατά την οποία οι µαθητές 
αναζητούν τη γνώση µέσα από διερευνητικές δραστηριότητες. Σύµφωνα µε τον 
Bruner (1961), η σταδιακή ανακάλυψη των εσωτερικών δοµών, νόµων και αρχών 
που διέπουν ένα γεγονός ή ένα φαινόµενο συντελούν στη βαθύτερη κατανόησή 
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του από τους µαθητές. Σηµαντικό ρόλο σε αυτή τη σταδιακή ανακάλυψη µπορεί να 
αποτελέσει ο εκπαιδευτικός παρέχοντας συνεχώς στον µαθητή κίνητρα. Με τη 
βοήθεια του εκπαιδευτικού, ο µαθητής µπορεί ευκολότερα να φτάσει στον στόχο 
του, στην απόκτηση της καινούριας γνώσης (καθοδηγούµενη ανακάλυψη). 

Επιπρόσθετα, µία από τις κονστρουβιστικές θεωρίες µάθησης που ενισχύουν 
τις πολυτροπικές αναπαραστάσεις είναι η Θεωρία της Γνωστικής Ευελιξίας 
(Cognitive Flexibility Theory). Σύµφωνα µε τον Spiro (Spiro, Coulson, Feltovich 
& Anderson, 1988) έναν από τους θεµελιωτές της Γνωστικής Ευελιξίας, η 
γραµµική οργάνωση στη µαθησιακή διαδικασία των παραδοσιακών µεθόδων 
υπεραπλουστεύει τη γνώση και οδηγεί στην αποσπασµατική δηλωτική γνώση. Η 
θεωρία της Γνωστικής Ευελιξίας υποστηρίζει την πολυτροπική πληροφορία και 
την ταυτόχρονη εξέταση δοµικών στοιχείων, οδηγώντας στην απόκτηση ευέλικτων 
δεξιοτήτων συνδυαστικής λογικής που ενισχύει την ιστορική σκέψη. Η χρήση του 
υπολογιστή ενισχύει το πολυτροπικό περιβάλλον και ανταποκρίνεται στη θεωρία 
της γνωστικής ευελιξίας. Όµως, ο ρόλος του σχεδιασµού του τρόπου λειτουργίας 
της πολυτροπικότητας αναδεικνύεται ουσιώδης, αφού ο εκπαιδευτικός οφείλει να 
δηµιουργήσει τα όρια που θα λειτουργήσει η πολυτροπικότητα στα πλαίσια της 
µαθησιακής διαδικασίας και κατά πόσο θα επιτύχει τον κυρίαρχο στόχο της 
διδασκαλίας.  

Σύµφωνα µε τον Τσιβά (2011), οι νέες τεχνολογίες µπορεί να αποτελέσουν 
ένα πολύ καλό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό και τους µαθητές -στο πλαίσιο του 
µαθήµατος της Ιστορίας- διότι διευκολύνουν την πρόσβαση σε πλούσιο ιστορικό 
υλικό, συµβάλλουν στη διαµόρφωση πιο ουσιαστικής, ενεργητικής και 
διαδραστικής µαθησιακής διαδικασίας αναπτύσσοντας δεξιότητες ιστορικής 
διερεύνησης, όπως ακόµη βοηθούν στην ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών, οι 
οποίες ενισχύουν τις δεξιότητες διαχείρισης της πληροφορίας. Άλλωστε, η 
ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης περιλαµβάνει µια σειρά από δραστηριότητες που 
ενισχύουν την κριτική ικανότητα. Τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι η 
αναζήτηση και η συλλογή τεκµηρίων του παρελθόντος, η διατύπωση ιστορικών 
ερωτηµάτων που να φωτίζουν πτυχές της ιστορικής περιόδου µε βάση το τεκµήριό, 
διαµόρφωση ιστορικών υποθέσεων για την αναδόµηση του παρελθόντος, τη 
συσχέτιση µε την ήδη υπάρχουσα ιστορική γνώση και τον εµπλουτισµό της 
υπάρχουσας γνώσης, την ερµηνεία των δεδοµένων και τη συµµετοχή στον 
κοινωνικό ιστορικό διάλογο για έλεγχο της εγκυρότητας και συµµετοχή στον 
ιστορικό διάλογο. (Νάκου, 2000). Επίσης, ενδυναµώνουν τη µαθησιακή 
διαδικασία αξιοποιώντας υπερµεσικές εφαρµογές και διαµορφώνοντας 
περιβάλλοντα που επιτρέπουν την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων µέσω της 
οµαδοσυνεργατικής µάθησης και την ανάπτυξη και καλλιέργεια της ιστορικής 
σκέψης (Γιακουµάτου, 2006).  
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Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης 

Στο συγκεκριµένο διδακτικό σενάριο πρόκειται να δηµιουργηθούν 
οµάδες έρευνας (Sharan & Hertz-Lazarowitz, 1980), οι οποίες απαιτούν την 
ύπαρξη τεσσάρων παραγόντων: α) την οργάνωση της τάξης σε οµάδες, β) τη 
χρήση δραστηριοτήτων τέτοιων που να µπορούν να διερευνηθούν µε 
ποικίλους τρόπους από τις οµάδες, γ) την προώθηση της πλουραλιστικής 
συζήτησης των µαθητών γύρω από τα θέµατα που θίγονται προς διερεύνηση 
και δ) την επικοινωνία του εκπαιδευτικού και τη βοήθειά του προς τους 
µαθητές.  

Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, αρχικά γίνεται οµαδοποίηση των µαθητών. 
H µέθοδος προτιµά ετερογενείς οµάδες ως προς την ικανότητα, το φύλο και 
την εθνικότητα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο καθορισµός των θεµάτων της 
διερεύνησης των οµάδων προσεκτικά, ώστε να είναι δυνατή η αντιµετώπισή 
τους ή η διερεύνησή τους από πολλές πιθανές όψεις ή θεωρήσεις. Oι οµάδες 
χωρίζονται και στη συνέχεια αναλύουν το προς διερεύνηση θέµα σε 
υποθέµατα. Με αυτόν τον τρόπο καθορίζουν τι πρέπει να µελετηθεί και πώς. 
Oι µαθητές συλλέγουν πληροφορίες, αξιολογούν δεδοµένα και προσπαθούν να 
εξάγουν συµπεράσµατα. Συζητούν µεταξύ τους και µε τον δάσκαλο 
προκειµένου να καταλήξουν σε αποφάσεις. H οµάδα προσπαθεί να φτιάξει µια 
αναφορά ή µια περίληψη της δουλειάς της οργανώνοντας, συνθέτοντας και 
διυλίζοντας τις νέες πληροφορίες. Eπίσης, γίνεται ένας έλεγχος κατά πόσο 
δούλεψαν όλοι οι µαθητές. Γίνεται η τελική παρουσίαση των εργασιών των 
οµάδων. H τελική παρουσίαση µπορεί να γίνει µε ποικίλους τρόπους. Τέλος, η 
αξιολόγηση αφορά στην ικανότητα σύνθεσης εφαρµογής ή παραγωγής 
συµπερασµάτων (Sharan et al., 1984). 

∆ιδακτικοί στόχοι 

Σε επίπεδο γνώσεων 

• Να γνωρίσουν τις νέες συνθήκες που δηµιουργήθηκαν στη ζωή των 
Βυζαντινών µε τις αλλαγές των Ισαύρων στη διοίκηση και νοµοθεσία. 

• Να κατανοήσουν τις ιστορικές έννοιες «Θέµα», «Εκλογή», «Γεωργικός 
Νόµος» «διοικητική µεταρρύθµιση» και «νοµοθετική αλλαγή». 

• Να εκτιµήσουν τη σηµασία των µέτρων για τη βελτίωση της ζωής των 
γεωργών και να αξιολογήσουν τα αποτελέσµατά. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

• Να καλλιεργήσουν αναλυτική και συνθετική ικανότητα. 
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• Να εξοικειωθούν µε τη διαδικασία της διερεύνησης και αξιολόγησης 
ιστορικών πληροφοριών. 

• Να εξοικειωθούν µε την παρατήρηση της εικόνας ως πηγής πληροφοριών. 

• Να προσεγγίσουν πρωτογενείς πηγές και να αντλήσουν από αυτές 
πληροφορίες για να ερµηνεύσουν ιστορικά γεγονότα.  

• Να διασταυρώσουν πληροφορίες. 

• Να καλλιεργήσουν τις κοινωνικές δεξιότητές τους µέσα από τη 
συνεργασία τους. 

Σε επίπεδο στάσεων 

• Να εκτιµήσουν µέσα από τη δραστηριοποίησή τους σε οµάδες την 
αποτελεσµατικότητα της συνεργατικής µάθησης.  

Γνωστική περιοχή 

Το σενάριο αυτό αφορά στο γνωστικό αντικείµενο της Ιστορίας της Ε’ τάξης 
και πιο συγκεκριµένα την ενότητα 23: «Η νοµοθεσία και η διοίκηση 
εκσυγχρονίζονται». Το διδακτικό σενάριο είναι συµβατό µε το σχολικό αναλυτικό 
πρόγραµµα σπουδών. 

1η διδακτική ώρα 

Αρχικά ανακοινώνεται στους µαθητές ο τίτλος της ενότητας και στη συνέχεια 
πραγµατοποιείται ανάκληση των προηγούµενων γνώσεών τους σχετικά µε το 
ζήτηµα της πολιορκίας των Βυζαντινών από τους Άραβες. Στη συνέχεια 
προβάλλεται µία ιστορική γραµµή, όπως ακόµη κι ένας ηλεκτρονικός ιστορικός 
χάρτης στο λογισµικό Centennia, έτσι ώστε να κατανοήσουν οι µαθητές τη 
χωροχρονική διάσταση των συγκεκριµένων ιστορικών γεγονότων. Ακολουθεί η 
παρουσίαση ενός εννοιολογικού χάρτη, ο οποίος εµπεριέχει τα σηµαντικότερα 
γεγονότα, αλλά και τα βασικότερη σηµεία της ενότητας. Οι µαθητές 
επεξεργάζονται τις κεντρικές έννοιες του µαθήµατος και ακολουθεί συζήτηση. 

2η - 3η διδακτική ώρα 

Χωρίζονται οι οµάδες έρευνας και ανατίθεται σε καθεµιά ένα συγκεκριµένο 
θέµα, το οποίο θα πρέπει να διερευνήσουν αναλυτικά, να επεξεργαστούν τις πηγές 
που θα εντοπίσουν και στο τέλος να κάνουν µία παρουσίαση. Τα θέµατα που θα 
µπορούσαν να αναλάβουν είναι: η Εκλογή, ο Γεωργικός νόµος, τα Θέµατα κ.ά.  

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να τονίσει τον τρόπο ανάλυσης των 
ιστορικών πηγών από τους µαθητές και συγκεκριµένα να διατυπώσει τα εξής 
ερωτήµατα: Ποιος δηµιούργησε την πηγή και γιατί; Ο καταγραφέας του ιστορικού 
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γεγονότος είναι ουδέτερος ή έχει απόψεις και συµφέροντα που µπορεί να 
επηρέασαν αυτό που κατέγραψε; Ο καταγραφέας δηµιούργησε την πηγή για 
προσωπική ή δηµόσια χρήση; Ο καταγραφέας ήθελε να πληροφορήσει ή να πείσει; 

Μια ιστορική πηγή συνήθως επιβεβαιώνει και τεκµηριώνει τις πληροφορίες 
του σχολικού εγχειριδίου, πολλές φορές επεξηγεί τα ιστορικά στοιχεία που 
παραθέτει το σχολικό βιβλίο, παρέχει πρόσθετα στοιχεία για ένα θέµα, όπως 
ακόµη µπορεί ορισµένες φορές να καταθέτει µια αντίθετη άποψη και να 
διαφοροποιείται από αυτή που υποστηρίζεται στο κείµενο του σχολικού βιβλίου, ή 
µπορεί ακόµα και να αποτελεί συνδυασµό των παραπάνω. Ο µαθητής καλείται να 
αντιληφθεί τη σχέση της πηγής µε το σχολικό βιβλίο και στη συνέχεια να 
αξιοποιήσει το κείµενο της πηγής. Επιπλέον, ο µαθητής προσπαθεί να συνδυάσει 
τα δεδοµένα του βιβλίου µε αυτά της πηγής. Κατά την ανάγνωση της πηγής θα 
πρέπει να εντοπίσει τα στοιχεία εκείνα που έχουν νοηµατική συνάφεια µε όσα ο 
ίδιος γνωρίζει από το σχολικό βιβλίο.  

Στην περίπτωση που η πηγή καταγράφει αντίθετες απόψεις από εκείνες του 
βιβλίου πρέπει, αφού πρώτα καταγράψουν οι µαθητές τις ιστορικές γνώσεις από το 
σχολικό εγχειρίδιο, να σηµειώσουν και να τονίσουν την αντίθεση της πηγής. Στη 
συνέχεια αξιοποιούν το κείµενο της πηγής για να επιβεβαιώσουν, να 
τεκµηριώσουν και να αναπτύξουν περισσότερο τα όσα έχουν ήδη γράψει από το 
βιβλίο. 

Αφού πραγµατοποιηθεί η σχετική συζήτηση σχετικά µε την αξιοπιστία των 
πηγών, στη συνέχεια ακολουθεί η διερεύνηση του θέµατος από κάθε οµάδα και η 
επεξεργασία των ιστορικών πηγών. 

Ο εκπαιδευτικός προτείνει συγκεκριµένες ιστοσελίδες, µε απώτερο σκοπό την 
καθοδήγηση και τον συντονισµό των µαθητών, όπως: Εξερευνώντας τον κόσµο 
του Βυζαντίου, Ίδρυµα µείζονος Ελληνισµού, ούτως ώστε να βρουν πληροφορίες 
και να τις διασταυρώσουν µε αυτές του σχολικού βιβλίου. Αφού πραγµατοποιηθεί 
η συλλογή των πληροφοριών από αξιόπιστες πηγές, στη συνέχεια συντάσσουν ένα 
κείµενο και δηµιουργούν µία παρουσίαση, η οποία περιέχει κείµενα, εικόνες και 
βίντεο.  

4η διδακτική ώρα 

Οι µαθητές παρουσιάζουν στο λογισµικό παρουσίασης (Powerpoint) τις 
πληροφορίες που έχουν συλλέξει σχετικά µε το θέµα που τους είχε ανατεθεί. Στη 
συνέχεια, αφού πραγµατοποιηθούν όλες οι παρουσιάσεις από την κάθε οµάδα, 
ακολουθεί συζήτηση σχετικά µε την αξιοπιστία των πηγών, αλλά και για τα 
αποτελέσµατα της έρευνάς τους. ∆ίνεται έµφαση στο ζήτηµα της διασταύρωσης 
των ιστορικών πληροφοριών, όπως ακόµη αν οι ίδιοι οι µαθητές συµφωνούν µε τα 
ευρήµατα των άλλων οµάδων. 
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5η διδακτική ώρα 

Την τελευταία διδακτική ώρα δίνεται στους µαθητές το τελικό τεστ 
αξιολόγησης, ούτως ώστε να διαπιστωθεί ο βαθµός κατανόησης των όσων 
διδάχθηκαν. Στην αξιολόγηση προστίθεται και ο βαθµός συνεργατικής ικανότητας 
µεταξύ των µαθητών. 

Επίλογος 

Το αναφερόµενο διδακτικό σενάριο για την ενότητα 23 του σχολικού 
εγχειριδίου της ιστορίας της πέµπτης δηµοτικού, στοχεύει στην δηµιουργία αλλά 
και στην ενίσχυση της ιστορικής και κριτικής σκέψης των µαθητών. Τα 
προτεινόµενα εργαλεία για την υλοποίηση των διδακτικών στόχων προέρχονται 
από διαδικτυακά και ηλεκτρονικά µέσα (ιστοσελίδες, λογισµικά κοκ.). Επιπλέον, 
µε την παρουσίαση του συγκεκριµένου διδακτικού σεναρίου αποδεικνύεται ότι οι 
νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση βοηθάνε στην εκµάθηση δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων, στάσεων και αντιλήψεων. Με λίγα λόγια, τα νέα τεχνολογικά 
εργαλεία µπορούν να καταστούν σύµµαχοι των εκπαιδευτικών ώστε να επιφέρουν 
καλύτερα αποτελέσµατα στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα, 
µετατρέπουν τον εκπαιδευτικό και τον µαθητή σε ενεργούς µετόχους και κριτικούς 
στοχαστές.  
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Abstract 

This proposal aims to present a didactic scenario for a History lesson of the fifth grade 
of Primary school. The scenario deviates from traditional teaching methods that are based 
on linear organizations and lead to fragment, simplified and declarative knowledge. The 
main goal of this alternative proposal is to strengthen students’ historical thinking. This will 
be achieved with the use of multimodality between textbook and internet. The scenario 
design is based on the Cognitive Flexibility Theory and on the Discovery Learning of 
Bruner, which means that students discover knowledge through investigating procedures, 
seek and examine the validity of historical sources and process and integrate the visual 
content of the textbook with the object of their research. Additionally, they acquire a lot of 
different skills that will allow them to develop critical thinking and to impose historical 
questions based on their own thinking. Finally, the scenario contains selected websites, 
digital historical atlases as well as software that concern definitions and historical maps. 
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Εισαγωγή 

Η έννοια της µάθησης, όπως γίνεται αντιληπτή στις µέρες µας, επηρεάζεται 
σε µεγάλο βαθµό από την ψυχολογία της µαθησιακής διαδικασίας, καθώς 
περιλαµβάνει όχι µόνο την απόκτηση και τον εµπλουτισµό γνώσεων σε διάφορα 
γνωστικά πεδία αλλά και µεταγνωστικές δεξιότητες, ήτοι οι µαθητές µαθαίνουν 
πώς να µαθαίνουν και µαθαίνουν πώς να σκέφτονται. Επίσης, ο τρόπος που 
πραγµατοποιείται και εξελίσσεται η µαθησιακή διαδικασία παίζει καθοριστικό 
ρόλο στη διαµόρφωση στάσεων και συµπεριφορών, τη δηµιουργία ενδιαφερόντων, 
την ανάπτυξη του αξιακού συστήµατος των ατόµων και την υιοθέτηση κοινωνικών 
ρόλων, ενώ συνδράµει και στην προσωπική ανάπτυξη του κάθε υποκειµένου 
(Stern, 1990). 

Κάθε γλώσσα αποτελεί το καθοριστικό χαρακτηριστικό του εκάστοτε 
πολιτισµού και βρίσκεται υπό συνεχή εξέλιξη στο χώρο και το χρόνο. Αποτελεί 
τον κώδικα επικοινωνίας των ανθρώπων συντελώντας καθοριστικά στη σύνθεση 
µιας κοινωνίας. Επιπρόσθετα, αποτελεί ένα ενιαίο σύστηµα που εµπεριέχει 
οµοιότητες και διαφορές σε σύγκριση µε άλλα γλωσσικά συστήµατα µε τα οποία 
και βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Σε αυτό το πλαίσιο η διδασκαλία και η 
εκµάθηση µιας γλώσσας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το κοινωνικό πλαίσιο στο 
οποίο αλληλεπιδρούν τα υποκείµενα. Έτσι, η διδασκαλία και η εκµάθηση της 
Αγγλικής γλώσσας κρίνεται σηµαντική διότι οι µαθητές διευρύνουν τον 
πολυγλωσσικό τους ορίζοντα µέσα στο τρέχων παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, 
είναι σε θέση να αλληλεπιδράσουν µε ανθρώπους άλλων χωρών και πολιτισµών 
αλλά και να ενισχύσουν τις γνωστικές τους ικανότητες αποκτώντας εφόδια 
απαραίτητα για την ένταξή τους στον επαγγελµατικό στίβο (Harmer, 1983). 

Βάσει του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών και των αρχών του 
εγγραµµατισµού, της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισµικότητας αλλά και του 
Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες, η εκµάθηση της 
Αγγλικής γλώσσας δύνατια να καλλιεργήσει διάφορες ικανότητες στους µαθητές 
ενισχύοντας, πέρα από γλωσσολογικό τοµέα, τον κοινωνιογλωσσικό, αναφορικά 
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µε τις κοινωνικο-πολιτισµικές συνθήκες όπου χρησιµοποιείται η γλώσσα και τον 
πραγµατολογικό, καθώς οι µαθητές αντιλαµβάνονται τη λειτουργικότητα της 
γλώσσας και τις διάφορες χρήσεις της στα διάφορα περιβάλλοντα όπου 
αλληλεπιδρούν. Έτσι, µέσα από την εκµάθηση της Αγγλικής καλλιεργούνται και 
αναπτύσσονται κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, ενώ παράλληλα 
ενισχύεται και η ικανότητα συνύπαρξής τους σε πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα 
(CEFR). 

Σχέδιο Εργασίας: θεωρητικό πλαίσιο 

Η µέθοδος project αποτελεί µια σχετικά νέα διδακτική προσέγγιση για τα 
ελληνικά εκπαιδευτικά δεδοµένα και έχει θεσµοθετηθεί ως δίωρο εβδοµαδιαίο 
µάθηµα στις δυο πρώτες τάξεις του Λυκείου, ενώ µε το νέο νοµοσχέδιο για την 
εκπαίδευση εισάγεται και στην πρώτη τάξη του Γυµνασίου. Αποτελεί ένα 
παράλληλο νεωτερικό µοντέλο διδασκαλίας που συµπληρώνει τον παραδοσιακό 
τρόπο διδασκαλίας και βασίζεται στη βιωµατική θεωρία σύµφωνα µε την οποία οι 
µαθητές αποκτούν γνώσεις και εµπειρίες όταν καλούνται να επιλύσουν πρακτικά 
προβλήµατα της καθηµερινότητας. Έτσι, αναπτύσσουν αίσθηµα ευθύνης και 
ανεξαρτησίας ενώ ταυτόχρονα καλλιεργούν κοινωνικές δεξιότητες και 
αναπτύσσουν δηµοκρατική συµπεριφορά. Άλλωστε, όπως έχει αναφέρει και ο 
Bruner, τα παιδιά µαθαίνουν καλύτερα και ουσιαστικότερα µέσα από την 
αυτενέργεια και την ανάληψη πρωτοβουλιών και όχι µε την προσφορά έτοιµης 
γνώσης από τον εκπαιδευτικό (Τριλιανός, 2008). 

Οι αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων µε την παγκοσµιοποίηση, τη ραγδαία 
εξάπλωση των νέων τεχνολογιών και τη διεθνοποίηση της οικονοµίας δεν θα 
µπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστη και την εκπαίδευση. Σε αυτό το πλαίσιο 
έννοιες όπως το ατοµικό και το συλλογικό αποκτούν νέα διάσταση, 
αναδιαµορφώνονται και προσαρµόζονται στα νέα δεδοµένα. 

Μέσα από τη διαδικασία υλοποίησης ενός σχεδίου εργασίας οι µαθητές 
µετατρέπονται σε µικρούς ερευνητές, καθώς εµπλέκονται στην αναζήτηση και 
εύρεση βιβλιογραφίας, φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού πάντα µε την 
αρωγή του εκπαιδευτικού, ενώ παράλληλα γίνονται υπεύθυνοι στη διαχείριση του 
υλικού και τη σύνθεση του τελικού προϊόντος. Κατ΄ αυτό τον τρόπο ενισχύεται και 
η ∆ια-Βίου Μάθηση δεδοµένου ότι οι δεξιότητες που αναπτύσσουν τους είναι 
απαραίτητες και θα τους συνοδεύουν σε όλη τη διάρκεια της επαγγελµατικής τους 
πορείας. 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι πέρα από το γνωστικό ενισχύεται και ο 
συναισθηµατικός τοµέας, καθώς οι µαθητές µαθαίνουν να σέβονται τους 
συµµαθητές και τις απαιτήσεις τους, να δείχνουν ανοχή στο λάθος, καλλιεργούν 
αξίες και τις σηµαντικές δεξιότητες της συνεργασίας και της διαπραγµάτευσης 
(Ματσαγγούρας, 2011). Με αυτό τον τρόπο µέσα στη µικροκοινωνία του σχολείου 
αρχίζουν να αντιλαµβάνονται σταδιακά τη λειτουργία των κοινωνικών δοµών.  
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Παράλληλα, µέσω της εκπόνησης ενός project επιχειρείται ένα άνοιγµα του 
σχολείου προς την κοινωνία, καθώς τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε 
επαφή µε την ευρύτερη κοινωνία τόσο για την εκπόνηση της εργασίας, όπου 
απαιτείται έρευνα σε τοπικές βιβλιοθήκες, συλλόγους ή περιφερειακά µουσεία, 
όσο και για την παρουσίαση του τελικού προϊόντος σε ειδική σχολική εκδήλωση 
την οποία έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν γονείς αλλά και εκπρόσωποι 
τοπικών φορέων. ∆εδοµένης αυτής της επαφής η µάθηση των παιδιών 
συσχετίζεται µε καταστάσεις που βιώνουν τα ίδια αλλά και που θα αντιµετωπίσουν 
κατά την αποφοίτησή τους και την ένταξή τους στην κοινωνία των πολιτών. 

Ένα άλλο όφελος της µεθόδου είναι η διασύνδεση των διαφορετικών 
µαθηµάτων του Αναλυτικού Προγράµµατος βάσει των αρχών της 
διεπιστηµονικότητας και της διαθεµατικότητας µε αποτέλεσµα οι µαθητές να 
προσεγγίζουν ολιστικά τη γνώση από τα διάφορα γνωστικά πεδία µέσω της 
σύζευξης των πεδίων και της πολύπλευρης κατανόησης των εννοιών. 

Ακόµη µέσω της διαδικασίας οι µαθητές αναπτύσσουν το αίσθηµα του 
ανήκειν, καθώς ως οµάδες προχωρούν στην ανακάλυψη της γνώσης, 
µετατρέποντας τη µάθηση σε µέρος της καθηµερινότητάς τους, ενώ η 
παθητικότητα και η υπερσυσσώρευση στείρας γνώσης συρρικνώνονται. Αυτό 
φυσικά επιτυγχάνεται µέσω της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, απαραίτητης 
προϋπόθεσης για την επιτυχή εκπόνηση του project. Ο σχηµατισµός των οµάδων 
πραγµατοποιείται βάσει του Κοινωνιογράµµατος της τάξης ώστε να αποφεύγεται η 
οµοιογένεια ως προς τις σχολικές επιδόσεις και τις διαπροσωπικές σχέσεις 
(Hollander, 1978). Σκοπός είναι να λειτουργήσουν και να συνεργαστούν για το 
συνολικό καλό βασιζόµενοι σε αισθήµατα αλληλεξάρτησης, αλληλεπίδρασης και 
αλληλοκατανόησης τα οποία είναι απαραίτητα για τη συνοχή της οµάδας 
(Ζωγόπουλος, 2013). 

Ένα ακόµα σηµείο το οποίο χρήζει προσοχής είναι ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού, ο οποίος αναπροσαρµόζεται, καθώς παρατηρείται µια µετάβαση 
από το δασκαλοκεντρικό µοντέλο διδασκαλίας προς το µαθητοκεντρικό. 
Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτικός από πηγή πληροφόρησης και µεταδότη γνώσεων 
µετατρέπεται σε συνοδοιπόρο των µαθητών στην ανακάλυψη της γνώσης, καθώς 
τους καθοδηγεί στην εξαγωγή του σωστού αποτελέσµατος και λύνει µε 
παιδαγωγικό τρόπο τις όποιες διαφορές και συγκρούσεις προκύπτουν εντός των 
οµάδων. Η κατάρτισή του κρίνεται επιβεβληµένη, καθώς µε την τρέχουσα 
πληθώρα πηγών ενηµέρωσης και πληροφόρησης παύει να αποτελεί τη µοναδική 
πηγή γνώσης για τους µαθητές του. ∆εδοµένου ότι µυεί τους µαθητές του στην 
επιστηµονική έρευνα, θα πρέπει να είναι σε θέση να τους προσανατολίζει σωστά 
ως προς την εύρεση, αξιολόγηση και αξιοποίηση του υλικού αλλά και τη 
δηµιουργία ερωτηµατολογίων και οδηγών συνέντευξης όταν αυτό προκύπτει από 
τις απαιτήσεις του project. 

Από το πρώτο ακόµα στάδιο εφαρµογής του project ο εκπαιδευτικός 
επικεντρώνεται στη συµµετοχική δράση και γίνεται συντονιστής όλης της 
διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί πηγή έµπνευσης για τους µαθητές του. Οι 
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παρεµβάσεις του είναι διορθωτικές, ώστε οι µαθητές να λαµβάνουν την κατάλληλη 
ανατροφοδότηση, ενώ δεν αµελεί να αναταµοίβει τις προσπάθειες των µαθητών. Η 
ευελιξία είναι ένα ακόµα χαρακτηριστικό που πρέπει να τον χαρακτηρίζει, ώστε να 
µπορεί να συνδυάζει επιτυχώς νέες πρακτικές και να δηµιουργεί ένα περιβάλλον 
µάθησης υψηλού επιπέδου (Βοσνιάδου, 2006). 

Η πρακτική εφαρµογή ενός σχεδίου εργασίας 

Η διεξαγωγή ενός σχεδίου εργασίας ολοκληρώνεται σε πέντε φάσεις, ενώ το 
θέµα της διαχείρισης του χρόνου αποτελεί ζήτηµα ύψιστης σπουδαιότητας για την 
επιτυχή ολοκλήρωση της εργασίας. 

1η φάση: Προετοιµασία του εκπαιδευτικού 

Αφού γίνει ή επιλογή του θέµατος, οι συνεργαζόµενοι εκπαιδευτικοί 
προσανατολίζονται στην προσέγγιση και τη δοµή των ζητηµάτων, ώστε να είναι σε 
θέση να προτείνουν τις ανάλογες δραστηριότητες στους µαθητές. Σε αυτό το 
πλαίσιο, γίνεται σύνδεση του θέµατος µε τα γνωστικά αντικείµενα του Αναλυτικού 
Προγράµµατος για τα οποία οι µαθητές έχουν παγιώσει το γνωστικό τους 
υπόβαθρο. Για την εφαρµογή του συγκεκριµένου project τα εµπλεκόµενα 
µαθήµατα είναι: Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Αγγλικά και Νέες Τεχνολογίες. 
Σηµαντικό σηµείο αυτής της φάσης είναι η σωστή προετοιµασία του 
εκπαιδευτικού µέσα από προσωπική έρευνα σε βιβλιογραφικές πηγές και ζητήµατα 
µεθοδολογίας, ώστε να είναι σε θέση να καθοδηγήσει σωστά τους µαθητές 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του σχεδίου εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο ο 
εκπαιδευτικός πραγµατοποιεί ενδελεχή έρευνα τόσο στο υλικό που υπάρχει στη 
σχολική και τοπική βιβλιοθήκη όσο και σε διαδικτυακές ιστοσελίδες ή άλλες 
βάσεις δεδοµένων. Η χρήση της Βιβλιοθήκης προωθεί και ενισχύει την ενεργητική 
µάθηση, τη φιλαναγνωσία αλλά και τη ∆ια-Βίου Μάθηση µέσα σε ένα συνεχώς 
µεταβαλλόµενο οικονοµικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, ενισχύοντας 
παράλληλα τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της παιδείας (Καλεράντε, 2011). 
Επιπλέον, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών κρίνεται επιβεβληµένη ως µέσο 
εµπλουτισµού της µαθησιακής διαδικασίας, της ολιστικής προσέγγισης της γνώσης 
αλλά και της σφαιρικής αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 
κοινότητας (Νικολιδάκης & Αναστασοπούλου, 2012). 

Ακόµη, ο εκπαιδευτικός, έχοντας συµβουλευτεί το Αναλυτικό Πρόγραµµα 
Σπουδών, µπορεί να θέσει µε τους µαθητές του σαφείς, κατανοητούς και 
επιτεύξιµους στόχους αλλά και τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. Τέλος, η 
παρουσίαση του τελικού προϊόντος πρέπει επίσης να τον απασχολήσει, καθώς 
αυτό θα δηµοσιευτεί στο ∆ιαδίκτυο και θα παρουσιαστεί σε σχολική εκδήλωση, 
οπότε θα πρέπει να είναι κατανοητό για το κοινό. 
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2η φάση: Προετοιµασία της τάξης 

Ο εκπαιδευτικός ενηµερώνει τους µαθητές για τις προκείµενες του θέµατος 
και τον τρόπο εργασίας, ώστε αυτοί να αντιληφθούν το σχεδιασµό ως ένα 
ιδιαίτερα σηµαντικό στάδιο που συνδέεται µε το επιδιωκώµενο αποτέλεσµα. Η 
συµµετοχή των µαθητών κατά το σχεδιασµό είναι εξίσου σηµαντική, καθώς 
συµβάλλει στην αυτορρύθµισή τους αναφορικά µε τις ευθύνες που τους 
αναλογούν. ∆εδοµένων των απαιτήσεων του συγκεκριµένου project ο 
εκπαιδευτικός οφείλει να ενηµερώσει τους µαθητές για τα στάδια της ερευνητικής 
εργασίας, την άντληση υλικού, τις µεθόδους δειγµατοληψίας, για τον τρόπο 
δηµιουργίας οδηγού συνέντευξης, διεξαγωγής των συνεντεύξεων, 
αποµαγνητοφώνησης, ανάλυσης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων. Η σωστή 
κατανοµή και διαχείριση του χρόνου αποτελεί ένα ακόµη κοµβικό σηµείο για την 
επιτυχή ολοκλήρωση της προσπάθειας. 

Σε αυτή τη φάση ορίζονται και οι χώροι εργασίας των µαθητών που 
αποτελούνται από τη σχολική αίθουσα, τη σχολική βιβλιοθήκη, την αίθουσα 
υπολογιστών, την τοπική βιβλιοθήκη και περιφερειακούς συλλόγους όπου 
διατηρείται υλικό σχετικό µε το θέµα που καλούνται να διαχειριστούν οι µαθητές. 
Η παρουσία και εργασία των µαθητών και σε χώρους εκτός του σχολείου 
ενισχύσει σαφέστατα την αλληλεπίδρασή τους µε την τοπική κοινωνία, ενώ 
αποτελεί ένα σηµαντικό άνοιγµα του σχολείου µε την κοινωνία.  

Για την εκπόνηση του project τίθενται οι ακόλουθοι σκοποί και στόχοι: 

ΣΚΟΠΟΣ 

• Να προσεγγίσουν συνδυαστικά οι µαθητές τα Αρχαία Ελληνικά και τα 
Αγγλικά. 

ΣΤΟΧΟΙ 

• Να εµβαθύνουν οι µαθητές στη µελέτη της Αρχαίας Ελληνικής και 
Αγγλικής γλώσσας. 

• Να αναπτύξουν τις προσληπτικές τους δεξιότητες και στις δυο γλώσσες. 
• Να καλλιεργήσουν τις µεταφραστικές τους ικανότητες και στις δυο 

γλώσσες. 
• Να είναι σε θέση να συνθέσουν πίνακα µε Αρχαίες Ελληνικές λέξεις που 

εντάχθηκαν στην Αγγλική και µεταφέρθηκαν στην Ελληνική γλώσσα ως 
αντιδάνεια. 

• Να παράγουν γραπτό λόγο στην Αγγλική χρησιµοποιώντας λεξιλόγιο 
από την Αρχαία Ελληνική γλώσσα. 

• Να δραµατοποιήσουν αποσπάσµατα θεατρικών έργων στην Αγγλική 
χρησιµοποιώντας λεξιλόγιο από την Αρχαία Ελληνική γλώσσα. 
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3η φάση: Υλοποιώντας το project συνδυαστικής µελέτης των Αρχαίων 
Ελληνικών και των Αγγλικών 

Για την υλοποίηση του σχεδίου εργασίας προτείνεται ο χωρισµός της τάξης 
σε τέσσερις οµάδες. 

Η πρώτη οµάδα δραστηριοποιείται µε τη διερεύνηση της Αγγλικής Γλώσσας 
και αναζητά ορολογία που προέρχεται από την Αρχαία Ελληνική και έχει ενταχθεί 
και αφοµοιωθεί από την Αγγλική γλώσσα. Αναζητά τα διάφορα γνωστικά πεδία 
στα οποία χρησιµοποιείται Ελληνική ορολογία, όπως η Ιατρική, Βιολογία, 
Μαθηµατικά, Φυσική, Ιστορία. 

Η δεύτερη οµάδα µπορεί να ασχοληθεί µε τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και να 
διερευνήσει σε ποιο βαθµό χρησιµοποιούνται αρχαίες λέξεις ή εκφράσεις στο λόγο 
των σηµερινών Ελλήνων. Επίσης µπορεί να ερευνήσει εάν το συγκεκριµένο 
λεξιλόγιο έµεινε αναλλοίωτο στην πάροδο του χρόνου. 

Η τρίτη οµάδα αναλαµβάνει την έρευνα αναφορικά µε την απήχηση που 
έχουν τα Αρχαία Ελληνικά στο σύγχρονο Έλληνα. Ταυτόχρονα µπορεί να διεξάγει 
έρευνα σχετικά µε τις Αγγλικές λέξεις που έχουν ενταχθεί και αφοµοιωθεί από την 
Ελληνική γλώσσα και χρησιµοποιούνται κατά κόρον αντικαθιστώντας Ελληνικές 
λέξεις. 

Η τέταρτη οµάδα µπορεί να συντάξει κείµενο στην Αγγλική γλώσσα 
χρησιµοποιώντας ως επί το πλείστον Ελληνικούς όρους ώστε να αναδειχθεί η 
δυναµική της γλώσσας µας στο χώρο και το χρόνο.  

4η φάση: Παρουσίαση-Αξιοποίηση 

Για την παρουσίαση του τελικού αποτελέσµατος οι οµάδες µπορούν να 
ετοιµάσουν προβολική παρουσίαση και να την αναρτήσουν στο ∆ιαδίκτυο (You 
Tube), ώστε να την παρακολουθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα µέλη της 
εκπαιδευτικής κοινότητας. Με αυτό τον τρόπο οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να 
λάβουν ανατροφοδότηση για την εργασία που εκπόνησαν. Επιπλέον, η ανάρτηση 
στο ∆ιαδίκτυο µπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο και για άλλους µαθητές αλλά και 
απλούς πολίτες να διαµορφώσουν µια θετικότερη στάση απέναντι στην Αρχαία 
Ελληνική, αντιλαµβανόµενοι ότι είναι µια ζωντανή γλώσσα που έχει δυναµική 
συνέχεια στο χώρο και το χρόνο. Παράλληλα, το τελικό προϊόν µπορεί να 
παρουσιαστεί σε σχολική εκδήλωση την οποία θα κληθούν να παρακολουθήσουν, 
πέρα από τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς, οι γονείς, η τοπική κοινωνία αλλά 
και τοπικοί φορείς. Η συγκεκριµένη παρουσίαση µπορεί να αποτελέσει γόνιµο 
έδαφος προβληµατισµού και συζήτησης της ευρύτερης κοινωνίας της πόλης 
απέναντι στη χρήση της Αρχαίας Ελληνικής και πάντα σε συνδυασµό µε την 
Αγγλική γλώσσα. 
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5η φάση: Αξιολόγηση 

Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι σύνθετη και αποτελείται τόσο από την 
αυτό-αξιολόγηση των µαθητών σχετικά µε την ατοµική τους πορεία σε όλα τα 
στάδια υλοποίησης του project όσο και από την ετεροαξιολόγηση σε επίπεδο 
οµάδων, όπου οι µαθητές παίρνουν ανατροφοδότηση από τους συµµαθητές τους 
σχετικά µε τη συµβολή τους στην εκπόνηση της εργασίας. Η αξιολόγηση από τον 
εκπαιδευτικό, πέρα από τη βαθµολογία για την επίδοση και τα αποτελέσµατα σε 
ατοµικό επίπεδο, είναι εξίσου σηµαντική, καθώς ξεκινά από την 1η φάση 
διεξαγωγής και ολοκληρώνεται µε το πέρας της παρουσίασης του τελικού 
προϊόντος. Ο εκπαιδευτικός µέσω της παρατήρησης και της τήρησης ηµερολογίου 
είναι σε θέση να παρεµβαίνει διορθωτικά και να ανατροφοδοτεί τους µαθητές. 
Επίσης, αξιολογείται και η παρουσίαση του τελικού αποτελέσµατος στην 
προαναφερθείσα εκδήλωση αλλά και η αλληλεπίδραση των µαθητών µε το κοινό 
που την παρακολουθεί. 

Συµπεράσµατα 

Η περίοδο της οικονοµικής ύφεσης µπορεί να δηµιουργήσει ευκαιρίες στην 
εκπαίδευση µέσω της υιοθέτησης µιας διαφορετικής οπτικής για το περιεχόµενο και τη 
στοχοθεσία. Στην πρότασή µας, όπως ήδη αναφέραµε επιλέξαµε το συνδυασµό Αρχαίας 
Ελληνικής Γλώσσας µε την Αγγλική µέσω της εργαλειακής χρήσης των νέων τεχνολογιών. 
Πρόκειται για ένα καινοτόµο µοντέλο που αξιοποιεί λειτουργικά την ουµανιστική 
διάσταση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και ταυτόχρονα τις λειτουργικές αρχές του 
συγκεκριµένου γλωσσικού κώδικα, που εκφράζει την κουλτούρα, ως ένα συγκεκριµένο 
σύστηµα ιδεών και συναισθηµάτων.  

Εκτιµάται ότι η Αρχαία Ελληνική σε συγκριτική προσέγγιση µε την Αγγλική ενοποιεί 
ένα σύστηµα αντίληψης της γλωσσικής κουλτούρας και ταυτόχρονα εννοιολογεί ένα σώµα 
ιδεών, που εναρµονίζει παρελθόν, παρόν και µέλλον µέσα από τη διαπολιτισµική 
προσέγγιση που ολοκληρώνει την αντίληψη της γλωσσικής επικοινωνιακής διαδικασίας 
και της πολιτισµικής τελείωσης. Στην προσέγγισή µας φαίνεται ότι ο Αρχαίος Ελληνικός 
λόγος δεν είναι παρωχηµένος, αντίθετα η συγκριτική προσέγγιση µε την Αγγλική γλώσσα 
µπορεί να δείξει τη διαγλωσσική σύνδεση και την ενοποίηση των πολιτισµικών τόπων που 
ταυτίζεται ως ιδέα µε την ουσία της παγκοσµιοποίησης και του ουµανισµού. Μέσω της 
εκπαίδευσης θεωρούµε ότι µε την αξιοποίηση της τεχνολογίας οι δύο γλώσσες ως 
θεωρούµενα άκρα θα δηµιουργήσουν ένα διαθεµατικό και διεπιστηµονικό διαγλωσσικό 
περιβάλλον που θα εµβαθύνει σε ζητήµατα κατανόησης των πολιτισµών και κυριαρχίας 
του πολιτικού ανθρωπισµού σε µια περίοδο που δεν έχουµε µόνο οικονοµική αλλά και 
ηθική – αξιακή κρίση.  
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Abstract 

The present paper is concerned with the association between English and Ancient 
Greek languages through the Project method. More analytically, teaching issues are studied 
on the basis of the specific method in the Lyceum grades. The timelessness of the Greek 
language is simultaneously examined in combination to the loans given to other European 
languages, taking English as a case study. 

More specifically, the planning, implementation, evaluation and utilization of a 
project is examined as this is foreseen by the Lyceum Curriculum aiming at the elevation of 
the Greek language as one of civilization starting from the antiquity up until today. At the 
same time it is combined to English, whose teaching of terminology is potentially partially 
based on Ancient Greek language. 

In the particular project both the Internet, as a source of information, and the library 
are utilized while an innovative attempt related to the interaction of cultural elements of 
both languages is made so that the learning process is reinforced while the Curriculum 
subjects are interweaved in a unity avoiding the formation of fragmented objects of study. 
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1. Εισαγωγή 

Ο κονστρουκτιβισµός ή αλλιώς εποικοδοµισµός δεν αποτελεί µια ενιαία 
θεωρητική θέση. Υπάρχουν κατ' ουσίαν τρείς κατηγορίες, οι οποίες θα µπορούσε 
να πει κανείς ότι συµπληρώνουν η µία την άλλη (Ν. Μπαλκίζας): ο γνωστικός 
εποικοδοµητισµός, ο ριζικός κονστρουκτιβισµός και ο κοινωνικός 
κονστρουκτιβισµός. Ως θεωρία µάθησης ο εποικοδοµισµός αναγνωρίζει τον 
ενεργό ρόλο του ατόµου στην προσωπική δηµιουργία της γνώσης, αλλά και τη 
σηµασία της κοινωνικής εµπειρίας στη διαδικασία αυτή. Μελετά τη γνώση, όχι ως 
παθητική συσσώρευση νέων πληροφοριών, αλλά ως κάτι που συνδέεται µε την 
ανάπτυξη του ατόµου και που προϋποθέτει την αναζήτηση και ανακάλυψη. Από τη 
θεωρία αυτή πηγάζει η Μαθητοκεντρική προσέγγιση που εστιάζεται στις ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντα του µαθητή. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία για να είναι επιτυχής οφείλει να κινηθεί προς την 
κατάκτηση της ενιαιοποιηµένης γνώσης. Για το λόγο αυτό τα Προγράµµατα 
Σπουδών πρέπει να σχεδιάζονται βάσει της διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης 
(ολιστική προσέγγιση και κατάκτηση της γνώσης). Με τον όρο διαθεµατικότητα 
εννοούµε τη συµπλοκή στη µαθησιακή διαδικασία διάφορων γνωστικών χώρων, οι 
οποίοι συνενώνονται σε ένα ενιαίο γνωστικό σύνολο. Η διαθεµατικότητα 
συνεπάγεται την κατάργηση των ξεχωριστών µαθηµάτων και την οργάνωση της 
σχολικής γνώσης γύρω από θέµατα. Για την προσέγγισή της το εκπαιδευτικό 
σύστηµα θα πρέπει να αναδιαµορφωθεί και να προσαρµοστεί σε νέους στόχους και 
µεθόδους διδασκαλίας. Απώτερος σκοπός είναι να µπορούν οι µαθητές να 
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υπερβούν τις διαχωριστικές γραµµές και τα όρια µεταξύ των διακριτών 
µαθηµάτων. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία µε 
τους µαθητές οργανώνει διαθεµατικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν στα 
ενδιαφέροντα των παιδιών. Καθώς τα επιµέρους αντικείµενα παύουν να 
διδάσκονται αποµονωµένα, οι µαθητές ανακαλύπτουν τις διασυνδέσεις που 
υπάρχουν στα διαφορετικά πεδία της γνώσης, καλλιεργούν την αναλυτικο-
συνθετική τους ικανότητα και θέτουν τη σκέψη τους στις λειτουργίες της 
γενίκευσης και της αφαίρεσης. Έτσι, το γνωσιοκεντρικό περιεχόµενο του 
παραδοσιακού αναλυτικού προγράµµατος εµπλουτίζεται µε θέµατα που 
απασχολούν τους µαθητές και την κοινωνία γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτής της 
προσέγγισης η επιστηµονική γνώση διασώζεται και νοµιµοποιείται στο βαθµό που 
συµβάλλει στην αντιµετώπιση και κατανόηση αυτών των θεµάτων 
(Ματσαγγούρας, 2006: 97).  

Η υιοθέτηση εναλλακτικών διδακτικών µεθοδολογιών επηρέασε τις 
αντιλήψεις των παιδαγωγών στον τοµέα της αξιολόγησης του µαθητή. Ως 
απόρροια αναδύθηκε το κίνηµα της αυθεντικής αξιολόγησης, σύµφωνα µε το οποίο 
η αξιολόγηση αποτελεί ανοικτή διαδικασία και συνευθύνη του εκπαιδευτικού και 
του µαθητή. Η βασικότερη ιδέα για την αξιολόγηση είναι ότι το ίδιο το παιδί 
πρέπει να µάθει να αξιολογεί τον εαυτό του και την πορεία της µάθησής του 
(αυτοαξιολόγηση). Επίσης, προβαίνει, µέσω της διαδικασίας της αλληλεπίδρασης, 
σε αξιολόγηση των συµµαθητών και των ενηλίκων (ετεροαξιολόγηση). Σύµφωνα 
µε τους Paris & Ayres είναι σηµαντικό τα παιδιά να αναστοχάζονται στη µάθησή 
τους, να γνωρίζουν τις αδυναµίες και τα δυνατά τους σηµεία και να βοηθούν τους 
συµµαθητές τους (1994: 6). Η αυθεντική αξιολόγηση στηρίζεται στον ατοµικό 
φάκελο αξιολόγησης (portfolio) στον οποίο ο µαθητής, σε συνεργασία µε τον 

εκπαιδευτικό, συλλέγει δείγµατα της εργασίας του, τα αναλύει και τα παρουσιάζει 
για αξιολόγηση και συζήτηση στην τάξη.  

2. Εφαρµογή του προγράµµατος 

Το εποικοδοµητικό θεµατοκεντρικό πρόγραµµα διαδικασίας εφαρµόστηκε µε 
τη µέθοδο project (σχέδιο εργασίας) στο 23ο Λύκειο Θεσσαλονίκης. 
Συνεργαστήκαµε µε ένα από τα τµήµατα της δευτέρας Λυκείου, το οποίο 
αποτελούνταν από 20 µαθητές. Για την υλοποίησή του αξιοποιήθηκε το µάθηµα 
της ∆ιερευνητικής Εργασίας, στο οποίο αντιστοιχούσαν δύο ώρες εβδοµαδιαίως 
σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα. Η υπεύθυνη καθηγήτρια είχε αποφασίσει 
να διεξαγάγει στην τάξη ένα σχέδιο εργασίας µε θέµα το φασισµό-ναζισµό που θα 
διαρκούσε όλη τη σχολική χρονιά και έτσι εντάξαµε το δικό µας πρόγραµµα σ’ 
αυτό που διενεργούσε ήδη η τάξη. Θέµα µας αποτέλεσε το Ολοκαύτωµα των 
Εβραίων της Θεσσαλονίκης, ως µέρος της ευρύτερης ενότητας του φασισµού. Το 
πρόγραµµα διήρκησε συνολικά δεκαέξι ώρες από τις οποίες τις έξι 
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πραγµατοποιήθηκε παρακολούθηση που αποτέλεσε µέσο γνωριµίας της τάξης και 
στις υπόλοιπες δέκα έλαβε χώρα το project.  

Πρώτη συνάντηση 

Οι προϋπάρχουσες γνώσεις των µαθητών για το φασισµό και το ολοκαύτωµα 
ήταν περιορισµένες, καθώς συνιστούν ζητήµατα που δεν είχαν διδαχθεί έως τότε 
στα σχολικά εγχειρίδια. Έτσι, στην πρώτη συνάντηση έγινε η εισαγωγή τους στο 
θέµα µε την παρακολούθηση της ταινίας «Το αγόρι µε τις ριγέ πιτζάµες». Κατά τη 
διάρκεια της ταινίας τα παιδιά παρακολουθούσαν µε ενδιαφέρον την εξέλιξη των 
γεγονότων, συµµερίστηκαν τη θέση των ηρώων και η ατµόσφαιρα στην τάξη ήταν 
έντονα φορτισµένη. 

∆εύτερη συνάντηση  

Στη δεύτερη συνάντηση προβλήθηκε η ταινία «Η λίστα του Σίντλερ». 
Πρόκειται για ένα πολεµικό δράµα µε πρωταγωνιστή τον Όσκαρ Σίντλερ, Γερµανό 
επιχειρηµατία που έσωσε τις ζωές χιλίων Εβραίων στο Ολοκαύτωµα. Μετά το 
πέρας των δύο ταινιών δόθηκε φύλλο εργασίας στους µαθητές που περιελάµβανε 
ερωτήσεις κατανόησης και τοποθέτησης σε ζητήµατα που αυτές πραγµατεύονταν. 

Τρίτη συνάντηση 

Στο επόµενο διδακτικό δίωρο πραγµατοποιήθηκε συζήτηση µε βάση τα 
φύλλα εργασίας που συµπλήρωσαν οι µαθητές. ∆όθηκε ορισµός στην έννοια 
«φασισµός» και προσεγγίστηκε το περιεχόµενο της έννοιας του ολοκαυτώµατος. Η 
συζήτηση προεκτάθηκε στην ίδρυση του σηµερινού κράτους του Ισραήλ, όταν τα 
παιδιά εξέφρασαν την απορία για την πορεία του εβραϊκού λαού µετά το 
ολοκαύτωµα.  

Τέταρτη συνάντηση 

Η τέταρτη συνάντηση ξεκίνησε µε τον χωρισµό των παιδιών σε οµάδες, 
καθώς η διάταξη των θρανίων ήταν µετωπική. ∆ηµιουργήθηκαν τέσσερις οµάδες 
µε πέντε παιδιά η κάθε µία. Αρχικά, εφαρµόσαµε την κονστρουκτιβιστική 
πρακτική της ιδεοθύελλας (brainstorming). Η κάθε οµάδα έπρεπε να γράψει λέξεις 
και φράσεις που σκεφτόταν ακούγοντας το «Ολοκαύτωµα των Εβραίων».  

Έπειτα, χρησιµοποιήσαµε την πρακτική της καταγραφής σεναρίου. Ζητήσαµε 
από τα παιδιά να θυµηθούν «Το αγόρι µε τις ριγέ πιτζάµες» και, θεωρώντας ότι η 
ταινία δεν τελειώνει σε εκείνο το σηµείο, να δώσουν µία συνέχεια από την οπτική 
ενός συγκεκριµένου προσώπου. Η µια οµάδα έγραψε για την αντίδραση, τις 
σκέψεις και τις ενέργειες του πατέρα, αξιωµατικού του γερµανικού στρατού τη 
στιγµή που συνειδητοποιεί ότι το παιδί του βρίσκεται στον θάλαµο αερίων και η 
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δεύτερη οµάδα την αντίστοιχη αντίδραση της µητέρας. Οι άλλες δύο οµάδες 
έγραψαν τον τρόπο µε τον όποιο έδρασαν τα δύο παιδιά καθώς τα οδηγούσαν στο 
θάλαµο αερίων. Η καταγραφή σεναρίων είχε αποτέλεσµα την παραγωγή κειµένων 
από τα παιδιά που χαρακτηρίζονταν από φαντασία και συγκίνηση. Η κάθε οµάδα 
διάβασε το σενάριό της, προσδίδοντας, µάλιστα, στο λόγο αρκετή δραµατικότητα - 
θεατρικότητα και ακολούθησε ένας σύντοµος σχολιασµός από τις άλλες οµάδες 
που εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους.  

Στη συνέχεια, επιδιώξαµε να διερευνήσουµε τι ήταν αυτό που τα παιδιά 
ήθελαν και προσδοκούσαν να µάθουν από το σχέδιο εργασίας µέσω της 
συζήτησης. Έτσι, προέκυψαν τα επιµέρους θέµατα µε τα οποία θα ασχολούνταν η 
κάθε οµάδα. 

Η πρώτη ανέλαβε την διερεύνηση της ιστορικής περιόδου του δευτέρου 
παγκοσµίου πολέµου, καθώς σε αυτήν εντάσσονταν οι µαθητές που ήθελαν να 
µάθουν το ιστορικό πλαίσιο του ολοκαυτώµατος, να µελετήσουν την άνοδο του 
φασισµού στην Ευρώπη και την Ελλάδα και να εξετάσουν το ολοκαύτωµα των 
εβραίων ως ιστορικό γεγονός. Αποφάσισαν ότι θα αναζητούσαν ιστορικά στοιχεία 
σε βιβλία ιστορίας και σε διαδικτυακές πηγές. 

Η δεύτερη οµάδα θέλησε να επικεντρωθεί στους Εβραίους της Θεσσαλονίκης 
εξετάζοντας την προέλευση και εγκατάσταση τους στη Θεσσαλονίκη, τον τρόπο 
ζωής τους (επαγγέλµατα, ασχολίες) και γενικά την κοινωνικοοικονοµική τους 
κατάσταση πριν και µετά το ολοκαύτωµα. Πρότεινε την αναζήτηση κειµενικών και 
οπτικών πηγών, καθώς και την αξιοποίηση ντοκυµαντέρ. 

Η τρίτη οµάδα εξέφρασε την επιθυµία της να ασχοληθεί µε τις γραπτές και 
προφορικές µαρτυρίες επιζώντων εβραίων της Θεσσαλονίκης, αναφορικά µε τον 
τρόπο που τους συγκέντρωναν και τους οδηγούσαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
και τις συνθήκες διαβίωσης εκεί. Για τη διερεύνηση του ζητήµατος θα έκαναν 
χρήση διαφόρων βίντεο µε προφορικές µαρτυρίες Εβραίων που επέζησαν, αλλά 
και γραπτών µαρτυριών που έχουν διασωθεί.  

Η τέταρτη και τελευταία οµάδα επιθυµούσε να αναζητήσει τις αντιλήψεις του 
γερµανικού και άλλων κρατών για το ολοκαύτωµα. Τη συγκεκριµένη οµάδα 
απασχόλησε, επίσης, το γεγονός της µετέπειτα πορείας των επιζώντων εβραίων και 

η δηµιουργία του εβραϊκού κράτους. Η οµάδα αυτή αποφάσισε ότι θα αναζητήσει 
πηγές κατά βάση από βιβλία και από το διαδίκτυο.  

Τελευταία παράµετρος που θα έπρεπε να συζητηθεί ήταν το τελικό 
αποτέλεσµα του σχεδίου εργασίας. Τα παιδιά συµφώνησαν να διοργανώσουν µια 
ηµερίδα µε ακροατήριο τα υπόλοιπα τµήµατα της δευτέρας λυκείου κατά την 
οποία θα παρουσίαζαν σε αφίσες και διαφάνειες power point τις εργασίες που θα 
έκαναν κατά τη διάρκεια του project.  

Πέµπτη συνάντηση 

Στη διάρκεια της πέµπτης συνάντησης έγινε ανάγνωση των γραπτών 
κειµένων που συνέθεσαν κατ’ οίκον οµαδικά οι µαθητές µε βάση τις πληροφορίες 
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που είχαν συγκεντρώσει. Με την ολοκλήρωση της κάθε ανάγνωσης, οι υπόλοιπες 
οµάδες έθεταν απορίες, οι οποίες επιλύονταν από τους ίδιους τους µαθητές. Ο 
δικός µας ρόλος ήταν αµιγώς καθοδηγητικός και συντονιστικός. Έγινε φανερό ότι 
οι µαθητές απέκτησαν µια ευρύτερη εικόνα για το θέµα και κατάφεραν να τη 
συνδυάσουν µε την προϋπάρχουσα γνώση και τα όσα είχα αποκοµίσει από τις 
προβολές των ταινιών. Αυτός, άλλωστε, ήταν και ο σκοπός του εποικοδοµητικού 
προγράµµατος

. 
η ανακάλυψη της γνώσης από τους ίδιους τους µαθητές και η 

οικοδόµησή της πάνω σε όσα ήδη γνώριζαν. 
Στο δεύτερο µέρος της διδασκαλίας µεταφερθήκαµε στην αίθουσα 

υπολογιστών, ώστε να κάνουµε χρήση του βιντεοπροβολέα (projector). Ο 
ενθουσιασµός των µαθητών ήταν µεγάλος και εδώ διαπιστώνουµε ένα βασικό 
πλεονέκτηµα της διδασκαλίας µε τη µέθοδο project, τη δυνατότητα να διεξάγονται 
µαθήµατα και εκτός του περιοριστικού και µονότονου χώρου της αίθουσας. Το 
γεγονός ότι τα παιδιά αλλάζουν παραστάσεις, εφόσον αλλάζει ο χώρος 
διδασκαλίας και µάθησης, τα καθιστά περισσότερο πρόθυµα για εργασία.  

Αρχικά, έγινε η προβολή ενός βίντεο, το οποίο είχαµε επιλέξει από την 
ιστοσελίδα του youtube µε τίτλο Οι άνθρωποι πίσω από το ολοκαύτωµα, το οποίο 
εξέταζε τη µέθοδο της ευγονικής µε ανάλυση των διάφορων απόψεων από ειδικούς 
επιστήµονες. Αποδείχθηκε ότι ήταν εύστοχη η επιλογή, καθώς τα παιδιά δεν 
γνώριζαν τον όρο «ευγονική» και, τελικά, κατάφεραν να τον συνδέσουν µε την 
τακτική των Ναζί και το Ολοκαύτωµα. Όπως ανέφεραν και οι ίδιοι οι µαθητές, 
τους φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον, διότι ήρθαν σε επαφή µε πράγµατα που 
συναντούσαν πρώτη φορά.  

Ακολούθησε η προβολή ενός δεύτερου βίντεο µε τίτλο Education for death, 
σε µορφή κινουµένων σχεδίων και µε ελληνικούς υπότιτλους. Το βίντεο αφορά 
στην εκπαίδευση των Ναζί και κέντρισε το ενδιαφέρον των παιδιών, καθώς 
περιλάµβανε παιδικούς ήρωες και αρκετά στοιχεία του χιούµορ. Αυτό που 
παρατήρησαν τα παιδιά µετά το τέλος της προβολής ήταν ο εύστοχος τίτλος, γιατί, 
όπως είπαν, επρόκειτο πράγµατι για µια σκληρή εκπαίδευση που οδηγούσε στο 
θάνατο. Ιδιαιτέρως θετικό ήταν το γεγονός πως και οι µαθητές µε περιορισµένη 
διάθεση συµµετοχής επιθυµούσαν αυτή τη φορά να δώσουν έναν δικό τους 
σχολιασµό. 

Έκτη συνάντηση 

Θεωρήσαµε ότι τα παιδιά είναι πλέον σε θέση να εκφράσουν τις δικές τους 
απόψεις και να υποστηρίξουν µε τεκµηριωµένα επιχειρήµατα τις θέσεις τους 
αναφορικά µε το ολοκαύτωµα. Ο τρόπος µε τον οποίο επιδιώξαµε τη διατύπωση 
των απόψεων και των επιχειρηµάτων των παιδιών ήταν η αξιοποίηση µιας πολύ 
σηµαντικής, για την εκπαιδευτική πράξη, κονστρουκτιβιστικής πρακτικής, της 
«συζήτησης ενυδρείου». Πρόκειται για πρακτική που ακολουθεί τις δηµοκρατικές 
αρχές του διαλόγου, ώστε όλα τα παιδιά να διαλεχθούν στο θέµα που τους 
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απασχολεί, τεκµηριώνοντας τη θέση τους µε επιχειρήµατα και να εξαχθεί κάποιο 
συµπέρασµα. 

Αρχικά, εξηγήσαµε στα παιδιά τι είναι και πώς υλοποιείται η συζήτηση 
ενυδρείου. Θέλοντας να συνδυάσαµε τη συζήτηση ενυδρείου µε το παίξιµο ρόλων 
δώσαµε στην κάθε οµάδα έναν χαρακτήρα που θα έπρεπε να υποδυθεί. Η πρώτη 
οµάδα ανέλαβε τις απόψεις των εβραίων, η δεύτερη τις απόψεις των γερµανών, η 
τρίτη τις απόψεις άλλων χωρών για το ολοκαύτωµα των Εβραίων και η τελευταία 
οµάδα µπορούσε να επεµβαίνει και να υποστηρίζει τις απόψεις αυτών που ήθελε 
(αµφισβητούσε τα λεγόµενα των άλλων οµάδων, έθετε προβληµατισµούς). Έπειτα, 
διαµορφώσαµε το χώρο κατάλληλα, δηλαδή, ενώσαµε δύο θρανία στο κέντρο της 
αίθουσας, όπου θα κάθονταν οι συνοµιλητές και τοποθετήσαµε τις υπόλοιπες 
καρέκλες κυκλικά των δύο θρανίων. Οι υπόλοιποι µαθητές κάθονταν στις 
καρέκλες και παρακολουθούσαν τη συζήτηση. Όσοι παρακολουθούσαν είχαν το 
δικαίωµα να σηκώνονται, να χτυπούν ελαφρώς στην πλάτη κάποιο άτοµο που 
βρίσκεται µέσα στο ενυδρείο, δηλαδή, τη συζήτηση και να παίρνουν τη θέση του 
προκειµένου να πουν την άποψη τους. Τη συζήτηση ενυδρείου θα εκπροσωπούσε 
αρχικά ένα άτοµο από την κάθε οµάδα και στη συνέχεια τα παιδιά θα 
εναλλάσσονταν. 

Πριν ξεκινήσει η συζήτηση ορίστηκε ένας συντονιστής µε καθήκον να 
σηµειώνει τα θέµατα, τα οποία θα συζητούνταν: λόγοι και συνέπειες του 
Ολοκαυτώµατος, οι εβραίοι σήµερα, πόλεµος, ανώτερες και κατώτερες φυλές. 
Κατά τη διεξαγωγή της συζήτησης τα παιδιά υποστήριξαν τις απόψεις τους 
ανάλογα µε το χαρακτήρα που «υποδύονταν». Ο αρχικός µας σχεδιασµός ήταν να 
διαρκέσει η συζήτηση γυάλας µόνο την πρώτη διδακτική ώρα, αλλά σε ένα 
πρόγραµµα διαδικασίας είναι πιθανό το αρχικό σχέδιο να τροποποιηθεί. Εποµένως, 
καθώς η συζήτηση παρουσίασε µεγάλο ενδιαφέρον και ειπώθηκαν πράγµατα για 
επίµαχα ζητήµατα από παιδιά εφηβικής ηλικίας, αποφασίσαµε να παραχωρήσουµε 
όλο το δίωρο στην πρακτική αυτή. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το θέµα πήρε διάφορες προεκτάσεις και συζητήθηκε 
η σηµερινή παγκόσµια οικονοµική κρίση ως µια κατάσταση άοπλου πολέµου. 
Άλλα ζητήµατα που τέθηκαν ήταν η εκπαίδευση που παρέχεται στα φασιστικά 
καθεστώτα, η ανάγκη και οι λόγοι που οδήγησαν τους γερµανούς να εµπιστευτούν 
τον Χίτλερ, η άποψη των εβραίων ότι ήταν ο «εκλεκτός λαός του Θεού» κα η 
σηµερινή τους δράση. 

Έβδοµη συνάντηση 

Στην έβδοµη συνάντηση οι µαθητές ασχολήθηκαν µε το χαρτόνι που θα 
αναρτούσαν στον τοίχο της τάξης για να κοσµεί την αίθουσα της εκδήλωσης. Η 
κάθε οµάδα έγραψε αρχικά στο τετράδιό της ορισµένες φράσεις, σκέψεις ή στίχους 
που σχετίζονται µε το θέµα του ολοκαυτώµατος. Φρόντισαν να είναι όσο το 
δυνατόν πιο περιεκτικές για να απεικονίζουν µε λίγα λόγια µια ολόκληρη 
πραγµατικότητα, καθώς και το πώς οι ίδιοι νιώθουν όταν την αναλογίζονται. Στη 
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συνέχεια, αυτά περάστηκαν στο χαρτόνι, το οποίο περιλάµβανε ανάµεσα στα λόγια 
των παιδιών και διάφορες εικόνες. Τις εικόνες είχαν εντοπίσει τα παιδιά από το 
διαδίκτυο και διάφορα βιβλία. Θεώρησαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αυτή τη 

δραστηριότητα καθώς είχε τη µορφή graffiti και µε αυτόν τον τρόπο θα µπορούσαν 
να κοινοποιήσουν στους συµµαθητές τους, στο σχολείο και σε όποιον έβλεπε το 
πανό αυτό, τα συναισθήµατα και τις σκέψεις τους σχετικά µε το Ολοκαύτωµα των 
Εβραίων και τα δεινά που αυτό επέφερε. 

Κατασκεύασαν, επίσης, αφίσα, µε τη µέθοδο του κολάζ, για την παρουσίαση 
της ερχόµενης εβδοµάδας. Ήταν µια δηµιουργική ώρα κατά την οποία οι µαθητές 
συνόψισαν τα όσα είχαν µάθει από την ενασχόλησή τους µε το θέµα του 
ολοκαυτώµατος, επανέφεραν στη µνήµη τους πληροφορίες που είχαν αποκτήσει 
από προηγούµενα µαθήµατα και αξιοποίησαν το οπτικό υλικό που είχε 
συγκεντρωθεί.  

Με το πέρας των παραπάνω δραστηριοτήτων µοιράστηκαν ατοµικά φύλλα 
αξιολόγησης, τα οποία περιλάµβαναν ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, αξιολόγησης 
της οµάδας καθώς και αξιολόγησης των µεταπτυχιακών συντονιστριών. Η 
αξιολόγηση δύναται να προσφέρει σηµαντικά συµπεράσµατα για την εικόνα που 
σχηµάτισαν οι µαθητές για το µάθηµα και για την αποτελεσµατικότητα της 
διδασκαλίας. Πέρα από την αξιολόγηση του project θέλαµε να κλείσουµε την 
παρουσία µας στην τάξη βοηθώντας τους µαθητές να προβούν σε αυτοαξιολόγηση, 
κάνοντας µια κριτική αποτίµηση και έναν αναστοχασµό σε ό,τι αποκόµισαν, σε 
προτερήµατα/µειονεκτήµατα δικά τους και της οµάδας τους. Τα ατοµικά φύλλα 
αξιολόγησης αντανακλούν µία οπτική της αυθεντικής αξιολόγησης και σε 
συνάρτηση µε τις υπόλοιπες εργασίες και την εικόνα που επέδειξαν οι µαθητές στη 
διάρκεια της υλοποίησης του project απαρτίζουν το φάκελο αξιολόγησης του 
µαθητή (portfolio).  

Όγδοη συνάντηση 

Το σχέδιο εργασίας ολοκληρώθηκε µε την εκδήλωση που οργάνωσαν οι 
µαθητές, η οποία διήρκησε δύο διδακτικές ώρες. Έγινε η παρουσίαση των 
διαφανειών που δηµιούργησαν τα παιδιά µε το πρόγραµµα του Power Point, καθώς 
επίσης, και η παρουσίαση του ιστολογίου που κατασκεύασε µία οµάδα µαθητών, η 
οποία είχε γνώση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το ιστολόγιο 
(http://olokautomathessaloniki.wordpress.com/) περιλαµβάνει φωτογραφίες, βίντεο 
και άρθρα που αξιοποιηθήκαν στο project. Τέλος, έγινε επίδειξη της αφίσας µε 
παράλληλη ανάλυση των εικόνων, αλλά και διατύπωση σχολίων από παιδιά του 
ακροατηρίου. 
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3. Αποτίµηση της εφαρµογής του σχεδίου εργασίας 

Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το project, καθώς έβλεπαν και 
άκουγαν πράγµατα που συναντούσαν για πρώτη φορά. Ένα βασικό στοιχείο είναι 
ότι, πέρα από το ίδιο το γεγονός του Ολοκαυτώµατος, οι µαθητές ασχολήθηκαν µε 
τις συνθήκες πριν αυτού (τη ζωή των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη έως τότε), αλλά 
και µε το σήµερα. Βέβαια, λόγω της ύπαρξης των οµάδων, δε δίνεται η δυνατότητα 
στους µαθητές να ασχοληθούν µε το κάθε επιµέρους αντικείµενο του σχεδίου 
εργασίας στον ίδιο βαθµό, ωστόσο, µέσω των διαλειµµάτων ενηµέρωσης, κατά τα 
οποία κάθε οµάδα ενηµερώνει τις άλλες σχετικά µε το τι έχει κάνει καθώς και 
µέσω των συζητήσεων στην ολοµέλεια της τάξης όλοι οι µαθητές αποκτούν 
πληροφορίες για όλα τα επιµέρους θέµατα. 

Οι µαθητές, έχοντας διάθεση για δουλειά και οµαδικό πνεύµα, δε 
δυσκολεύτηκαν στο να συνεργαστούν και να συµφωνήσουν σε µια κοινή 
διατύπωση απόψεων και αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που το project 
κατάφερε να ολοκληρωθεί µε επιτυχία. Ό,τι τους ανατίθετο το διεκπεραίωναν 
οµαδικά, συνεργατικά και εντός των χρονικών πλαισίων που είχαµε στη διάθεσή 
µας.  

Επιπλέον, όσον αφορά στη µέθοδο των σχεδίων εργασίας αυτό που 
συµπεραίνουµε είναι ότι προσφέρει τη δυνατότητα για αξιοποίηση πλήθους 
διδακτικών πρακτικών και συγκεκριµένα, κονστρουκτιβιστικών πρακτικών, 
καθιστώντας το µάθηµα περισσότερο ενδιαφέρον και εποικοδοµητικό. Έδωσε την 
ευκαιρία στους µαθητές να ασχοληθούν µε ποικίλες δραστηριότητες (παίξιµο 
ρόλων, καταγραφή σεναρίων, κολλάζ κ.α.) και να καλλιεργήσουν τη διαλογική 
µορφή επικοινωνίας. Η τάξη λειτουργούσε δηµοκρατικά και κάθε µέλος µπορούσε 
να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του τόσο µέσα στην οµάδα όσο και στην 
ολοµέλεια της τάξης. Γενικότερα, έγινε φανερό ότι, η διδασκαλία µε τη µέθοδο 
project ξεφεύγει από τα παραδοσιακά πλαίσια και απελευθερώνει τους 
συµµετέχοντες από τη µονοτονία της σχολικής τάξης και τα δεσµευτικά και 
περιοριστικά όρια της µετωπικής διδασκαλίας. Το µάθηµα γίνεται ευχάριστο και 
δηµιουργικό και η τάξη ένας ζωντανός χώρος µάθησης που καλλιεργεί ιδιαιτέρως 

τη φαντασία των παιδιών. 
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Περίληψη 

Η παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται στο σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός 
εποικοδοµητικού, διαθεµατικού προγράµµατος διαδικασίας τετράµηνης διάρκειας στη Β΄ 
Τάξη του 23ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης. Αρχικός στόχος του προγράµµατος είναι η 
ευαισθητοποίηση των µαθητών σχετικά µε το «Ολοκαύτωµα των Εβραίων της 
Θεσσαλονίκης» µέσω µαθητοκεντρικών πρακτικών και µορφών διδασκαλίας (project). 
Ειδικότερα, γίνεται περιγραφή των σταδίων υλοποίησης ενός εποικοδοµητικού 
προγράµµατος και των πρακτικών που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή του 
(ιδεοθύελλα, παίξιµο ρόλων, συζήτηση ενυδρείου, σενάριο, κολάζ κ.α). Βασικός στόχος 
του προγράµµατος είναι η ανάδειξη της αυθεντικής αξιολόγησης ως της καταλληλότερης 
και αποδοτικότερης µεθόδου που συντείνει στην πολύπλευρη και ολιστική αξιολόγηση του 
µαθητή σε ρεαλιστικό πλαίσιο δηµιουργώντας ένα περιβάλλον συνευθύνης µε τον 
εκπαιδευτικό. 
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1. Εισαγωγή 

Η εργασία που ακολουθεί έχει στόχο να αναδείξει τις δηµιουργικές δράσεις 
και δραστηριότητες που πραγµατοποίησαν µαθητές νηπιακής και πρώτης σχολικής 
ηλικίας (3-7 ετών), από διάφορα και διαφορετικά σχολεία της Ευρώπης. Οι 
συνεργασίες που προέκυψαν οδήγησαν στην παραγωγή ποικίλων έργων, όπως 
παραµύθι, αφίσα, ευχητήριες κάρτες κλπ. Το παραχθέν ψηφιακό υλικό 
αξιοποιήθηκε και έτσι κοινοποιήθηκαν οι εµπειρίες που απεκτήθησαν. 
Συνεργάστηκαν σχολικές µονάδες από την Ελλάδα (Ν. Ερυθραία, Ίσθµια, Βυτίνα 
Γορτυνίας κ.α.) και την Ευρώπη (Βουλγαρία, Ρουµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, 
Βέλγιο, Ιταλία κλπ ). Οι µαθητές δουλεύοντας κυρίως οµαδοσυνεργατικά, 
σηµείωσαν πρόοδο στον γνωστικό τοµέα, ανέπτυξαν την φιλαναγνωσία τους, 
απέκτησαν ιδιαίτερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και διαπολιτισµική 
συνείδηση ενώ ταυτόχρονα ευχαριστήθηκαν και απόλαυσαν τις εµπειρίες τους. Οι 
ΤΠΕ ήταν χρήσιµο και ενδιαφέρον εργαλείο στην διάρκεια του εγχειρήµατος και 
βοήθησαν καθοριστικά στην επιτυχή του κατάληξη. 

2.Θεωρητικό Πλαίσιο 

2.1.1.ΤΠΕ  

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας προσφέρει στον εκπαιδευτικό χώρο 
νέες δυνατότητες και διαµορφώνει καινούργιες συνθήκες τις οποίες οι 
εκπαιδευτικοί καλούνται να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν προς όφελος της 
δια βίου εκπαίδευσης. Σύγχρονες θεωρίες υποστηρίζουν ότι οι ΤΠΕ βοηθούν σε 
όλα τα µαθήµατα ως έκφραση µιας ολιστικής, διαθεµατικής προσέγγισης της 
µάθησης και θεωρούνται, όχι υποκατάστατο των βιωµατικών εµπειριών, αλλά ένα 
µέσο για την επέκταση και τον εµπλουτισµό των δράσεων και δραστηριοτήτων 
των µικρών παιδιών (Νικολοπούλου, 2008). Με την βοήθεια των Τ.Π.Ε. 
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προκαλείται το ενδιαφέρον των µαθητών και αυτοί, αποκτούν δεξιότητες και 
ικανότητες που τους βοηθούν να περάσουν από τον παραδοσιακό γραµµατισµό 
στον σύγχρονο πολυγραµµατισµό, ενώ προσεγγίζουν αποτελεσµατικά τη νέα 
γνώση µε δράσεις που άπτονται των ενδιαφερόντων τους (Ράπτης & Ράπτη, 2007). 
Στο νηπιαγωγείο η χρήση των ΤΠΕ διευρύνει και εµπλουτίζει την µάθηση, ως 
εργαλείο υποστηρίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία και ο βαθµός 
καταλληλότητας τους για παιδιά προσχολικής ηλικίας εξαρτάται από τον τρόπο 
χρήσης τους. (Κυρίδης, ∆ρόσος &Ντίνας, 2003). Η συνεργασία ενισχύεται από την 
ευκολία ψηφιακής επικοινωνίας και κοινής χρήσης πληροφοριών.  

2.1.2. Αντίλογος 

∆εν πρέπει να παραβλεφθεί όµως η γνώµη εκείνων που υποστηρίζουν πώς η 
σαρωτική και ραγδαία επικράτηση των Τ.Π.Ε. δηµιουργεί κινδύνους σε διάφορα 
και διαφορετικά επίπεδα. Θεωρητικοί κάνουν λόγο για τον κίνδυνο του κοινωνικού 
αποκλεισµού των πληθυσµιακών οµάδων που, εκούσια ή ακούσια, δεν έχουν 
πρόσβαση στις Τ.Π.Ε. Το φαινόµενο του «ψηφιακού δυισµού», αναφέρεται ως µία 
νέα µορφή διάκρισης των ανθρώπων ανάλογα µε την ικανότητα και την 
δυνατότητα πρόσβασης στις Τ.Π.Ε, οδηγεί στην πιθανότητα εµφάνισης κοινωνιών 
δύο ταχυτήτων (Αναστασιάδης, 2005· Κελπανίδης, 2004· Μπρίκα, 2005· Ράπτης & 
Ράπτη, 2004). Επίσης, ο κίνδυνος της έµφασης στη σηµασία της απόκτησης και 
επεξεργασίας της πληροφορίας σε βάρος περισσότερο ολικών και ανωτέρας τάξης 
γνωστικο-συναισθηµατικών λειτουργιών, όπως η ιδέα, η σκέψη και η γνώση είναι 
έκδηλος. Επιπλέον η κοινωνική ζωή των παιδιών πλήττεται βαθιά, εφόσον τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια ενισχύουν την αποµόνωση και την µοναχικότητά τους 
καθώς αρκούνται µέσω αυτών σε µία µονόδροµη επικοινωνία, κατά την οποία δεν 
υπάρχει ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, συναισθηµάτων (Παππά, 2008). Έτσι, οι 
εκπαιδευτικοί καλούνται να είναι πολύ προσεκτικοί ως προς την χρήση των Τ.Π.Ε 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

2.2. ∆ηµιουργικότητα 

∆ηµιουργικότητα είναι η νοητική ικανότητα κατασκευής και επίλυσης 
προβληµάτων, εξερεύνησης, πειραµατισµού, αντιµετώπισης καθηµερινών 
ζητηµάτων µε ευαισθησία και πρωτοτυπία. Είναι µια έµφυτη ιδιότητα της 
ανθρώπινης υπόστασης (Wagenshein, 1968), που συνήθως ταυτίζεται µε το 
αποτέλεσµά της, δηλαδή τη δηµιουργία ενός νέου προϊόντος (Κοσµοπούλου & 
Σωτηρόπουλος, 2011). Έχει αποδειχθεί ότι η ανάπτυξη της δηµιουργικότητας στη 
σχολική ηλικία συµβάλλει στη δηµιουργία και την εδραίωση ενός ισχυρού 
πλαισίου για τη µετέπειτα ζωή του ατόµου που το βοηθά να αντεπεξέρχεται 
αποτελεσµατικά σε ποικίλες καταστάσεις (Christodoulou & Loizidou, 2011) και 
συνδέεται µε την επαγγελµατική επιτυχία και την ψυχονοητική υγεία. Για το λόγο 
αυτόν, η ανάπτυξή της αποτελεί κύριο στόχο στα σύγχρονα εκπαιδευτικά 
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συστήµατα (Φεσάκης & Λάππας, 2011). Ο εκπαιδευτικός διαδραµατίζει σπουδαίο 
ρόλο καθώς ενισχύσει την διδασκαλία των µαθητών µε την εφαρµογή κατάλληλων 
πρακτικών στην καθηµερινή σχολική πραγµατικότητα (Κακάνα, 2011). Οι 
δηµιουργικές δραστηριότητες αναπτύσσουν τις ικανότητες των παιδιών σε 
γνωστικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα βοηθούν στην εξέλιξη της αυτονοµίας και της 
αυτοεκτίµησής τους (Schulman- Daney & Eston, 1999). Η όλη προσέγγιση είναι 
απαραίτητο να βασίζεται στη διαδικασία και όχι την αξιολόγηση του τελικού 
αποτελέσµατος (Καπέλου, Θαλασσινού & Γάκη, 2010). Η δηµιουργικότητα και η 
ευελιξία ανοίγει νέους δρόµους που οδηγούν στην πρόοδο. 

2.3. Συνεργατική Μάθηση 

Η οµαδοσυνεργατική µέθοδος και κυρίως το µοντέλο Learning Together ή 
Circles of Learning, το οποίο αναπτύχθηκε από τους Johnson & Johnson και τους 
συνεργάτες τους (2000), όπως ο Smith (2000), είναι αυτό που µπορεί κυρίως να 
εφαρµοστεί στις τάξεις του νηπιαγωγείου. Οι µαθητές αποκτούν δεξιότητες, όπως 
το να µαθαίνουν να οργανώνονται, να συνεργάζονται και να δρουν µαζί. Η 
ενεργητική-βιωµατική µάθηση δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόµενο να 
εµπλακεί ο ίδιος στη µελέτη της πραγµατικότητας χωρίς να περιορίζεται στο ρόλο 
του ακροατή του διδάσκοντος (Καπέλου, Θαλασσινού & Γάκη, 2010). 
Παράλληλα, δίνει έµφαση στην εµπειρία που αποκτάται από τη διαδικασία της 
µάθησης, καθώς και στους δεσµούς που αναπτύσσονται µεταξύ της σχολικής 
τάξης, της καθηµερινής ζωής των µαθητών και της κοινωνικής πραγµατικότητας. 
Με τη συνεργασία και τα εργαλεία η νοηµοσύνη «απλώνεται» στο χώρο και τους 
υπόλοιπους ανθρώπους και η αξιοσύνη του ατόµου συνίσταται όχι πλέον µόνο στη 
µοναχική εργασία, αλλά και στην δηµιουργική αξιοποίηση των διαθέσιµων πηγών-
ανθρώπων και εργαλείων (Κόλλια, 1997). Τα σχέδια εργασίας αποτελούν ίσως την 
πιο λειτουργική µορφή διδακτικής διαδικασίας που εµπίπτει στα παραπάνω 
πλαίσια. Θεωρούνται ιδανικό πλαίσιο κοινωνικό-πολιτικής ανάπτυξης του παιδιού, 
και λειτουργικός τρόπος µετάβασης από την εννοιοκεντρική διδασκαλία στη 
διεπιστηµονική σύµπραξη, την κατανόηση πολύπλοκων θεµάτων και τη διαχείριση 
προβληµατικών καταστάσεων (Ματσαγγούρας, 2002) .Η ανάπτυξη και 
καλλιέργεια κριτικού πνεύµατος στους µαθητές είναι βασικός στόχος του 
εκπαιδευτικού προγράµµατος και αποτελεί κυρίαρχη ανάγκη προκειµένου να 
γίνουν ικανοί να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε προκλήσεις. 

3.Μεθοδολογία  

Υλοποιούνται διαθεµατικά, βιωµατικά, σχέδια εργασίας που προκύπτουν από 
τους µαθητές οι οποίοι εργάζονται κυρίως οµαδοσυνεργατικά. Ο εκπαιδευτικός 
λειτουργεί ως ισότιµο µέλος της οµάδας ενώ ταυτόχρονα ενισχύει, ενθαρρύνει και 
εντοπίζει τυχόν αδυναµίες. Επίσης παρουσιάζει εναλλακτικές διεξόδους και 
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προτείνει διάφορους δρόµους για την επίλυση προβληµάτων. Η έµπρακτη εµπλοκή 
των γονέων των µαθητών, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού περίγυρου (τοπική 
κοινωνία, φορείς κλπ) είναι επιθυµητή και επικουρική στην ολοκλήρωση των 
σχεδιαζόµενων δράσεων. Η διάχυση του προγράµµατος καταξιώνει και κοινοποιεί 
τα αποτελέσµατα και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση όλων και την αλλαγή 
στάσεων. 

4.Οµάδες εργασίας 

• Νηπιαγωγείο Βυτίνας: 12 µαθητές – 7 νήπια α΄ ηλικίας και 5 νήπια β΄ 
ηλικίας 

• Νηπιαγωγείο Ισθµίας: 11 µαθητές - 7 νήπια α΄ ηλικίας και 4 νήπια 
β΄ηλικίας 

• 1ο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Νέας Ερυθραίας: 22 µαθητές-νήπια α΄ηλικίας 

• 13ο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Κορίνθου: 16 µαθητές-10 νήπια ά ηλικίας και 
6 νήπια ΄β ηλικίας 

• Νηπιαγωγείο Ρουµανίας: 12 µαθητές-ηλικίας 5-7 ετών 

• Νηπιαγωγείο Ηνωµένου Βασιλείου: 15 µαθητές, 3-5 ετών  

� και γενικότερα µαθητές σχολικών µονάδων ηλικίας έως 14 ετών 

5. Υλοποιηµένες δράσεις 

5.1. Βιβλίο-ιστορία «Ο Φυλλαράκης» 

Η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πλατφόρµα συνεργασίας σχολείων που προσφέρει 
το eTwinning έδωσε την ευκαιρία γνωριµίας και συνεργασίας µε νηπιαγωγείο της 
Timisoara στην Ρουµανία. Στα πλαίσια του προγράµµατος “Autumn stories” οι 
µαθητές των 2 νηπιαγωγείων (Ν. Ερυθραίας και Timisoara) δηµιούργησαν 
συνεργαζόµενοι το βιβλίο-παραµύθι «Ο Φυλλαράκης». Στόχος της 
δραστηριότητας ήταν να αναπτύξουν οι µαθητές την δηµιουργικότητα τους, να 
προαχθούν γνωστικά, να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα περιβάλλοντος και 
συνεργαζόµενοι να αποκτήσουν διαπολιτισµική συνείδηση. Αρχικά γνώρισαν 
µέσω ηλεκτρονικού υλικού που υπήρχε στην διαδικτυακή πλατφόρµα του 
eTwinning τους µαθητές της άλλης χώρας και στην συνέχεια αντάλλαξαν 
εικαστικές δηµιουργίες µε περιβαλλοντικό περιεχόµενο. Με την βοήθεια των 
εκπαιδευτικών προστέθηκε το κείµενο που οι µαθητές επιθυµούσαν στις 
δηµιουργίες τους. Οι µαθητές από την Ελλάδα ξεκίνησαν µια εικονογραφηµένη 
«ιστορία» για ένα µικρό φυλλαράκι που έπεσε από ένα δέντρο και στην συνέχεια 
έστειλαν τις δηµιουργίες τους στην Ρουµανία. Οι µαθητές στην εκεί σχολική 
µονάδα συνέχισαν και εµπλούτισαν την «ιστορία» και έτσι δηµιουργήθηκε το 
βιβλίο-παραµύθι. Πρόκειται για το ταξίδι που κάνει ένα φύλλο όταν πέφτει από το 
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δέντρο του το φθινόπωρο και γυρνάει στο πάρκο της γειτονιάς, στην αυλή του 
νηπιαγωγείου, στον κήπο ενός σπιτιού κλπ. Το βιβλίο ανατυπώθηκε σε τρείς 
γλώσσες (ελληνικά, ρουµάνικα και αγγλικά, που ήταν η γλώσσα επικοινωνίας) και 
µοιράστηκε σε όλους τους εµπλεκόµενους και σε φορείς των τοπικών κοινωνιών. 
Οι βιβλιοθήκες των δύο σχολικών µονάδων περιλαµβάνουν στον κατάλογο τους 
την δηµιουργία των µαθητών και οι ενδιαφερόµενοι έχουν εύκολη πρόσβαση σε 
αυτό. Ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν από τους µαθητές µε την βοήθεια των 
εκπαιδευτικών τους, πριν αλλά και µετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας 
κατέδειξαν την επιτυχία του όλου εγχειρήµατος. Ο ενθουσιασµός που αναδείχτηκε 
από όλους τους συµµετέχοντες ικανοποίησε και αντάµειψε όσους σχεδίασαν και 
υλοποίησαν, την δράση. Το πλούσιο φωτογραφικό και ψηφιακό υλικό που 
προέκυψε αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό που έγινε από τους ίδιους τους µαθητές και 
αξιοποιείται µε πολλούς τρόπους.  

5.2. Ευχητήριες κάρτες και έντυπο πληροφοριακό υλικό  

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Global Christmas Greetings» 
στο οποίο συµµετείχαν πάνω από 130 σχολικές µονάδες και µαθητές νηπιακής και 
σχολικής ηλικίας (έως 12 ετών) και µε αφορµή των εορτασµό των Χριστουγέννων 
έγινε ανταλλαγή καρτών και άλλου υλικού µέσω του συµβατικού και του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Μαθητές από διάφορες χώρες έφτιαξαν και έστειλαν 
σε άλλους µαθητές χριστουγεννιάτικες κάρτες µε ευχές, ζωγραφιές, τραγούδια, 
φωτογραφίες και κείµενα σχετικά µε τα ήθη και έθιµα των πατρίδων τους, που 
αφορούν στην εορταστική αυτή περίοδο. Κοινές και διαφορετικές συνήθειες 
αναδύθηκαν κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των µαθητών. Ακολούθησαν 
διευκρινιστικές και διερευνητικές συζητήσεις και αναζητήσεις. Αξιοποιώντας το 
υλικό που προέκυψε το 1ο νηπιαγωγείο Ν. Ερυθραίας έφτιαξε ένα βιβλίο µε 
χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα ήθη και έθιµα διαφόρων χωρών το οποίο 
δόθηκε στους µαθητές. Τα κείµενα ήταν γραµµένα στην γλώσσα καταγωγής των 
αποστολέων και είχαν µεταφραστεί στα ελληνικά από την εκπαιδευτικό. Οι κάρτες 
που έφτασαν µε το συµβατικό ταχυδροµείο αποτέλεσαν αφορµή για την 
χριστουγεννιάτικη γιορτή που παρουσιάστηκε σε γονείς του νηπιαγωγείου. Οι 
γνώσεις των µαθητών που έλαβαν µέρος στο πρόγραµµα αλλά και των 
εκπαιδευτικών, εµπλουτίστηκαν σηµαντικά, η διαφορετικότητα έγινε περισσότερο 
οικεία σε όλους. Οι ΤΠΕ εκµηδένισαν τις αποστάσεις και η ταχύτητα και η 
αµεσότητα λήψης πληροφοριών τόνωσε το κλίµα καλής συνεργασίας και 
εποικοδοµητικής διάδρασης των εµπλεκοµένων. Αναλυτικές καταγραφές από τους 
εκπαιδευτικούς πριν, κατά και µετά την λήξη του προγράµµατος πιστοποιούν τις 
αλλαγές που συντελέστηκαν. Σχέσεις φιλίας αναπτύχθηκαν και κάποιοι 
επικοινωνούν ακόµα και σήµερα µεταξύ τους µέσω διαδικτύου.  
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5.3. Συµµετοχή σε Πανευρωπαϊκό ∆ιαγωνισµό –u4energy 

Τρία Νηπιαγωγεία από την Ελλάδα (1Ο Νηπ. Βριλησσίων, 1ο Νηπ. Ν. 
Ερυθραίας, 13ο Νηπ. Κορίνθου) συνεργάστηκαν το σχολικό. έτος 2011-2012 και 
έλαβαν από κοινού µέρος σε Πανευρωπαϊκό ∆ιαγωνισµό µε θέµα την 
Εξοικονόµηση Ενέργειας που υλοποιήθηκε µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας 
του u4energy. Στον ∆ιαγωνισµό συµµετείχαν σχολεία από την Ελλάδα και την 
Ευρώπη. Στόχος του Προγράµµατος υπήρξε η γνωστική καλλιέργεια, η δηµιουργία 
θετικών περιβαλλοντικών στάσεων και η υιοθέτηση συµπεριφορών που στοχεύουν 
στην εξοικονόµηση ενέργειας, ενώ τονίστηκε η σπουδαιότητα της ύπαρξης και 
χρήσης των καθαρών πηγών ενέργειας. Ταυτόχρονα επιχειρήθηκε η 
ευαισθητοποίηση απέναντι στην χρήση των υλικών και των απορριµµάτων µε 
στόχο την αναγνώριση και την οριοθέτηση των προσωπικών αναγκών. Μέσα από 
την βιωµατική προσέγγιση δόθηκε έµφαση στην πληροφορία και την επεξεργασία 
της. Χρησιµοποιήθηκε επιλεγµένο πληροφοριακό υλικό από το εµπόριο και υλικό 
που οι µαθητές έφεραν (ηλεκτρικό κύκλωµα µε λαµπτήρα, κύκλωµα µε 
ανεµιστήρα κ.α.). ∆όθηκε έµφαση στην αιολική ενέργεια ως οικονοµική πηγή 
ενέργειας. Τονίστηκαν ιδιαίτερα οι πρακτικές εφαρµογές που µπορούν να 
υλοποιηθούν στην καθηµερινή ζωή. Οι πληροφορίες επεκτάθηκαν και σε 
ευρύτερης εµβέλειας δυνατότητες. Με την βοήθεια των ΤΠΕ αναζητήθηκε υλικό 
στο διαδίκτυο, η επεξεργασία του οποίου οδήγησε στον εµπλουτισµό των γνώσεων 
όλων. Υπήρξε µεγάλη κινητοποίηση ακόµα και από την πλευρά των γονέων παρά 
τις αρχικές επιφυλάξεις για την αποδοχή του συγκεκριµένου θέµατος από τα νήπια. 
Έγιναν κατασκευές, ζωγραφικές απεικονίσεις, τραγούδια και δραµατοποιήσεις. 
Τελικά προϊόντα των δράσεων µε τα οποία έλαβαν τα σχολεία µέρος στον 
∆ιαγωνισµό είναι η κατασκευή αφίσας και δηµιουργικών βιβλίων ιστοριών. Τα 
συνεργαζόµενα νηπιαγωγεία σε ανοιχτή εκδήλωση και σύνδεση µέσω Skype 
αντάλλαξαν απόψεις και εµπειρίες από την υλοποίηση του Προγράµµατος. Το 
Πρόγραµµα παρουσιάστηκε επίσης σε απογευµατινή εκδήλωση παρουσία γονέων, 
µαθητών ∆ηµοτικού Σχολείου και εκπροσώπων του ∆ήµου. Έγινε διάχυση των 
δράσεων µέσα από δηµοσιεύσεις τους στον τοπικό τύπο και σε εκπαιδευτικές 
διαδικτυακές πλατφόρµες: eTwinning, learning by design και xenia.  

5.4. ∆ιαδικτυακές συνδέσεις και συνεργασίες 

Κατά την σχολική χρονιά 2012-2013 οι σχολικές µονάδες: Ολοήµερο 
Νηπιαγωγείο Βυτίνας, Νηπιαγωγείο Ισθµίων στην Ελλάδα και Greensted Infant 
School and Nursery στο Basildon του Ηνωµένου Βασιλείου πραγµατοποίησαν 
διαδικτυακές συνδέσεις µέσω Skype. Οι στόχοι των δράσεων εστίασαν στην 
ανάπτυξη και τον εµπλουτισµό των εµπειριών των µαθητών και δόθηκε ιδιαίτερη 
σηµασία στην αποδοχή της διαφορετικότητας µέσα από την επαφή και την 
γνωριµία µε διαφορετικά ήθη, έθιµα και συνήθειες παιδιών εντός αλλά και εκτός 
της Ελλάδας. Παράλληλα επιδιώχθηκε η διάδραση µε συνοµηλίκους, η 
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καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων, η ανταλλαγή απόψεων- γνώσεων, η άσκηση 
στην ενεργητική ακρόαση και σε επικοινωνιακές δεξιότητες. Επιπλέον στόχος 
ήταν η εµπλοκή- εξοικείωση των µαθητών µε τις νέες τεχνολογίες και η απόκτηση 
δεξιοτήτων χειρισµού αυτών. Ταυτόχρονα τέθηκαν αυτοµορφωτικοί στόχοι για 
τους µαθητές (ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, εξωστρέφεια- ενδυνάµωση- 
αυτοπεποίθηση, καλλιέργεια της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, ανάπτυξη της 
κριτικής αντιµετώπισης συµβάντων και προβληµατικών καταστάσεων). Τα 
νηπιαγωγεία της Ελλάδας συνδέονταν διαδικτυακά µία φορά κάθε 15 περίπου 
ηµέρες, καθ’ όλη την διάρκεια του σχολικού έτους, ενώ µε το Ηνωµένο Βασίλειο 
πραγµατοποιήθηκαν 2 διαδικτυακές συνδέσεις, στο µέσον και λίγο πριν την 
ολοκλήρωση του προγράµµατος. Η τελευταία σύνδεση έγινε ταυτόχρονα και µε τα 
3 νηπιαγωγεία και είχε µεγάλη ανταπόκριση από τους µαθητές παρ’ όλες τις 
τεχνικές δυσκολίες του εγχειρήµατος. Οι καθηµερινές παρατηρήσεις και 
καταγραφές των εκπαιδευτικών καταδεικνύουν την ευρύτερη γνωστική και 
γλωσσική ανάπτυξη των µαθητών, οι οποίοι χρησιµοποιούν εύστοχα λεξιλόγιο 
εµπλουτισµένο µε όρους από τον χώρο των ΤΠΕ. Αφετέρου η εύκολη επικοινωνία 
που επιτυγχάνεται µε την βοήθεια του διαδικτύου, τους παροτρύνει να εκθέτουν τις 
απόψεις τους και να αιτιολογούν τις επιλογές τους χωρίς να διστάζουν, 
λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τους τις διαφορετικές απόψεις άλλων 
«διαφορετικών» συνοµηλίκων τους. Οι γνώσεις όλων εµπλουτίζονται και οι 
διαφορετικές αλλά και ίδιες εµπειρίες κοινοποιούνται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
θερµή υποδοχή από όλους. 

6. Αναστοχασµός – Αξιολόγηση  

Κριτική θεώρηση των δράσεων ενισχύει την άποψη ότι η ποικιλότητα και η 
καινοτοµία στην εκπαιδευτική πρακτική, όταν άπτεται των ενδιαφερόντων των 
µαθητών µπορεί να ενισχύσει και να διευκολύνει σηµαντικά την εκπαιδευτική 
διαδικασία προς όφελος όλων των εµπλεκοµένων. Προσεκτικά σχεδιασµένα και 
αυστηρά στοχοθετηµένα προγράµµατα προς αυτήν την κατεύθυνση προάγουν την 
µαθησιακή ικανότητα των µαθητών. Η τεχνολογική στελέχωση και υποστήριξη 
των σχολικών µονάδων κρίνεται πλέον επιβεβληµένη. 

Η θερµή ανταπόκριση, ανηλίκων και ενηλίκων, στις δηµιουργικές 
δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν αποτελεί απόδειξη της επιτυχίας τους και 
η πρόοδος των µαθητών οδηγεί τους εκπαιδευτικούς στον σχεδιασµό και την 
διεξαγωγή και άλλων σχετικών δράσεων. 

7. Συµπεράσµατα- Προτάσεις 

Ο τεχνολογικός εξοπλισµός µε την κατάλληλη υποστήριξη και η αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική µε προσεκτικά σχεδιασµένες 
δραστηριότητες µπορούν να είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του παιδαγωγικού 
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προγράµµατος του νηπιαγωγείου µε πολύ θετικά αποτελέσµατα για την δια βίου 
εκπαίδευση. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται προκειµένου η χρήση των νέων 
τεχνολογιών να είναι ορθολογική και να µην γίνεται κατάχρηση τόσο από την 
πλευρά των µαθητών όσο και από την πλευρά των εκπαιδευτικών. 
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Περίληψη  

Η χρήση των ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο µπορεί να είναι διανοητικά προκλητική και 
µορφωτική εµπειρία. Οι ανοιχτές δραστηριότητες δίνουν την δυνατότητα στους µαθητές να 
αναπτύξουν την δηµιουργικότητα τους, να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν µε άτοµα 
από διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα και να προσεγγίζουν αποτελεσµατικά την νέα 
γνώση. Στην εργασία που ακολουθεί προτείνονται δραστηριότητες, που διευκολύνουν τις 
αλλαγές και τις καινοτοµίες προσανατολισµένες στη διαδικασία. Υλοποιήθηκαν κατά τα 
διδακτικά έτη 2009-2013 σε τάξεις της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού. Οι δράσεις 
ανέπτυξαν την πολλαπλή νοηµοσύνη των µαθητών, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργήθηκε 
διαπολιτισµική συνείδηση και περιβαλλοντική συµπεριφορά σε όλους τους εµπλεκόµενους. 
Οι γονείς των µαθητών συµµετείχαν ενεργά και έγινε διάχυση των δράσεων στην τοπική 
κοινωνία και στον χώρο του διαδικτύου. 
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Εισαγωγή 

Το Σχέδιο Εργασίας (project) είναι µία µέθοδος διεπιστηµονική, 
διαφοροποιηµένη, συνεργατική (Frey, 1998), ένα πλέγµα διδακτικών διαδικασιών 
που βασίζονται στη βιωµατική, επικοινωνιακή διδασκαλία και αποβλέπει στη 
διερεύνηση, οργάνωση και διαχείριση γνώσεων, υλικών, αξιών και δράσεων, οι 
οποίες ενδιαφέρουν άµεσα όλους τους εµπλεκόµενους µαθητές ως άτοµα ή ως 
µέλη κοινωνικών οµάδων (Karl, 1986. Ματσαγγούρας, 1995). Η µέθοδος project 
δίνει τη δυνατότητα της πολυτροπικής προσέγγισης µιας θεµατικής ενότητας, η 
οποία συντελεί στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στην ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης και στην καλλιέργεια των συνεργατικών δεξιοτήτων των µαθητών 
(Ματσαγγούρας, 2000). Η οµαδική συνεργασία και η συλλογικότητα συντελεί 
στην παραγωγή υλικού, στην ανάδειξη ταλέντων και δεξιοτήτων, στην 
κοινωνικοποίηση των µαθητών και στη συνειδητοποίηση των προβληµάτων µε 
σκοπό την αλλαγή στάσεων και νοοτροπιών. Επιπλέον, η συνεργασία συντελεί 
στην ανακάλυψη της γνώσης και στην ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων των 
µαθητών, καθώς και στη χαρά της δηµιουργίας. Το σχέδιο εργασίας γίνεται µε 
ευθύνη της οµάδας και στοχεύει κυρίως στην ολοκλήρωση του θέµατος και στην 
εύρεση πιθανών λύσεων (Χρυσαφίδης, 1994). Η συµβολή του εκπαιδευτικού σε 
όλη αυτή τη διαδικασία είναι σηµαντική. 

Ο ρόλος τους εκπαιδευτικού αναβαθµίζεται σε εµψυχωτή, συντονιστή, 
καθοδηγητή, και υποστηρικτή, καθώς προάγει τις δεξιότητες και τις ιδιαίτερες 
ικανότητες των µαθητών, ενθαρρύνει την πρωτοβουλία, καλλιεργεί την κριτική 
σκέψη και την αυτενέργεια των µαθητών (Γαλάνης, 2002). Ο εκπαιδευτικός 
εµπλέκεται όταν είναι αναγκαία η υποστήριξη και η καθοδήγηση της οµάδας, 
καθώς το κέντρο βάρος από τον εκπαιδευτικό µετατοπίζεται στο µαθητή, ο οποίος 
προσεγγίζει τη γνώση διερευνητικά, διαθεµατικά και διεπιστηµονικά (Fraire, 
2006).  

Η διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης πραγµατοποιείται µέσα από τη µελέτη 
θεµατικών ενοτήτων, ενώ η διεπιστηµονική προσέγγιση επιτυγχάνεται µε τη 
µελέτη του θέµατος µέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, διαφορετικών 
γνωστικών αντικείµενων (οριζόντια διασύνδεση).  
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Η µέθοδος διερεύνησης ενός θέµατος µε τη µέθοδο project συνήθως ξεκινάει 
µε τον προβληµατισµό των µαθητών και άπτεται των ενδιαφερόντων τους. Η 
διερεύνηση του θέµατος γίνεται µε επιστηµονικές µεθόδους, συνέντευξη, 
ερωτηµατολόγιο, έρευνα σε βιβλιοθήκη, έρευνα πεδίου, πειράµατα κ.ά. Οι µαθητές 
αξιοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες, προσεγγίσουν το θέµα µέσω της τέχνης, µε τη 
χρήση του διαδικτύου, µε επισκέψεις σε εξωσχολικούς φορείς, κ.ά. (Jonassen, 
2000). Σε όλες τις φάσεις οι µαθητές ανταλλάσουν απόψεις, γίνεται 
ανατροφοδότηση, καθώς και αξιολόγηση και ο σχεδιασµός της περαιτέρω 
διαδικασίας. Η παρουσίαση των εργασιών των οµάδων και η σύνθεση όλων των 
εργασιών συντελεί στη διεξοδική µελέτη του θέµατος. 

 Η αξιολόγηση του προγράµµατος, η εκτίµηση της εµπειρίας ατοµικά και 
οµαδικά, ο εντοπισµός των δυσκολιών και των αδυναµιών, ο τρόπος 
αντιµετώπισής τους βοηθάει τους µαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και εµπειρίες, 
κριτική σκέψη και ουσιαστική γνώση, σύµφωνα µε τη φιλοσοφία των Αναλυτικών 
Προγραµµάτων Σπουδών. 

Η µέθοδος project βρίσκει προνοµιακό πεδίο εφαρµογής στα Νέα Αναλυτικά 
Προγράµµατα Σπουδών, καθώς υποστηρίζει τη διαθεµατική και διεπιστηµονική 
προσέγγιση και την εφαρµογή νέων µεθόδων στην εκπαιδευτική διαδικασία 
προκειµένου να υλοποιηθούν οι στόχοι τόσο σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και 
στάσεων, όσο και σε επίπεδο επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των µαθητών 
(Betrand,1994).  

Σκοπός και στόχοι του προγράµµατος 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε ένα Σχέδιο ∆ιδασκαλίας, το οποίο 
στηρίζεται στη φιλοσοφία των Νέων Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών. Το 
θέµα του είναι «Ο Πλανήτης µου κι Εγώ» και υλοποιήθηκε από τους µαθητές ενός 
τµήµατος της Γ΄ ∆ηµοτικού στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης και µε εξακτίνωση 
στα διδακτικά αντικείµενα της Γλώσσας, των Εικαστικών, της Μουσικής και της 
Μελέτης Περιβάλλοντος. Σκοπός του προγράµµατος ήταν η κατανόηση και η 
ευαισθητοποίηση των µαθητών σε περιβαλλοντικά προβλήµατα. Ειδικότερα, 
επιδιώκεται οι µαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσµο µέσα στον οποίο 
ζουν, να αντιληφθούν τη διασύνδεση των προβληµάτων, να καταστούν ικανοί να 
αντιµετωπίσουν την πολυπλοκότητα της πραγµατικότητας, να ευαισθητοποιηθούν 
στο θέµα της µόλυνσης του περιβάλλοντος, να συνειδητοποιήσουν την ατοµική 
τους ευθύνη και να αναπτύξουν πολιτισµική αντίληψη.  

Οι επιµέρους στόχοι διαµορφώθηκαν. α) Σε επίπεδο γνώσεων: οι µαθητές θα 
ήταν σε θέση να γνωρίσουν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, να διερευνήσουν 
τρόπους αντιµετώπισής τους, να εκφράσουν σε προφορικό και γραπτό λόγο τις 
απόψεις τους, να αναλύσουν και να συνθέτουν πληροφορίες προκειµένου να 
αναπτύξουν ένα δοµηµένο κείµενο, να επικοινωνήσουν µε φορείς και να ζητήσουν 
τη βοήθειά τους και να αντιληφθούν το ρόλο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τον 
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τρόπο που αυτό συντελεί στην αντιµετώπιση των προβληµάτων του ∆ήµου. β) Σε 
επίπεδο δεξιοτήτων: να εκφράζουν τη γνώµη τους, τις σκέψεις, τις επιθυµίες και 
τα συναισθήµατα τους, να αντιληφθούν το ρόλο του ∆ήµου και την ενεργή 
συµµετοχή των πολιτών, να επικοινωνούν µέσω αλληλογραφίας µε φορείς, να 
αναπτύξουν θάρρος και πρωτοβουλία και να εκφράζουν τα συναισθήµατά τους 
προφορικά και γραπτά. γ) Σε επίπεδο επικοινωνίας και συνεργασίας: οι µαθητές 
να µάθουν να συνεργάζονται, να εκφράζουν τα συναισθήµατά τους, να 
αναπτύσσουν ενσυναίσθηση, να ανταλλάσουν απόψεις, να τις καταγράφουν και να 
δηµιουργούν ένα κείµενο συνεργαζόµενοι σε οµάδες, να µάθουν να επικοινωνούν 
µε οικολογικούς φορείς µέσω της αλληλογραφίας και να εκφράζονται δηµιουργικά 
µέσω της Τέχνης, να νιώσουν τη χαρά της δηµιουργίας και της ικανοποίησης από 
τα αποτελέσµατα των εργασιών τους, καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλιών. 

Η µέθοδος που επιλέχθηκε ήταν µαθητοκεντρική και εργασία σε οµάδες. Οι 
διδακτικές τεχνικές που εφαρµόσθηκαν ήταν η ιδεοκαταιγίδα, η συζήτηση, οι 
ερωτοαποκρίσεις, το θεατρικό παιχνίδι, η εισήγηση. Οι σύγχρονες διδακτικές 
προσεγγίσεις που αξιοποιήθηκαν ήταν η διαθεµατική και η διεπιστηµονική. 
Ευαισθητοποιήθηκαν οι µαθητές µέσα από την Τέχνη και αξιοποιήθηκαν οι Νέες 
Τεχνολογίες. Τα εποπτικά υλικά που χρησιµοποιήθηκαν ήταν ο Η/Υ., ο 
βινντεοπροβολέας, ο ασπροπίνακας, βιβλία, εφηµερίδες, εγκυκλοπαίδειες, 
χαρτόνια. Ο ρόλος τους εκπαιδευτικού ήταν συντονιστικός, εµψυχωτικός, 
υποστηρικτικός, καθοδηγητικός και συµµετοχικός. Ο χρόνος που αξιοποιήθηκε 
ήταν 2 διδακτικές ώρες σε κάθε ένα από τα κάτωθι διδακτικά αντικείµενα: 
Ευέλικτη Ζώνη, Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Εικαστικά και Μουσική, 
συνολικός χρόνος διεξαγωγής του project, 10 ώρες. 

Προβληµατισµός 

Ο σχεδιασµός του συγκεκριµένου Σχεδίου ∆ιδασκαλίας πραγµατοποιήθηκε 
µετά την ενασχόληση των µαθητών στο διδακτικό αντικείµενο του γλωσσικού 
µαθήµατος µιας ενότητας που αφορούσε τα απειλούµενα ζώα προς εξαφάνιση. Η 
διερεύνηση των περιβαλλοντικών προβληµάτων και η εύρεση τρόπων 
αντιµετώπισης ήταν ένα θέµα που είχε κινήσει το ενδιαφέρον των µαθητών. Οι 
µαθητές ζήτησαν να ασχοληθούν µε ένα project που θα αφορά στα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζει ο Πλανήτης µας, ο ∆ήµος και η γειτονιά τους και στις 
επιπτώσεις που αυτά έχουν στον κόσµο. Επιπλέον, πρότειναν να συντάξουν 
επιστολή προς το ∆ήµαρχο προτείνοντας λύσεις για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων που βιώνουν στη γειτονιά και στο ∆ήµο τους. 

Αρχική αξιολόγηση 

Η αρχική αξιολόγηση κατέδειξε ότι οι µαθητές είχαν αποσπασµατικές και 
πολύ επιφανειακές γνώσεις για τα προβλήµατα του πλανήτη, του ∆ήµου και της 
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γειτονιάς τους. Επιπλέον, η πλειοψηφία των µαθητών δεν γνώριζε το ρόλο του 
∆ηµάρχου, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και του ίδιου του πολίτη ή ορισµένοι 
µαθητές είχαν συγκεχυµένες γνώσεις. Αποφασίσαµε λοιπόν, οι γνώσεις αυτές να 
οργανωθούν ώστε οι µαθητές να αντιληφθούν το ρόλο του ∆ήµου σε 
περιβαλλοντικά προβλήµατα και προβλήµατα που σχετίζονται µε τη γειτονιά και 
το ∆ήµο. Επιπρόσθετα, η ευαισθητοποίηση και η ανάληψη των προσωπικών τους 
ευθυνών θα συντελούσε στην κατάθεση προτάσεων για συγκεκριµένες λύσεις σε 
αυτά τα ζητήµατα.  

Υλοποίηση του Σχεδίου Εργασίας 

Αρχικά, η πρόκληση του ενδιαφέροντος των µαθητών και ο εµπλουτισµός 
των γνώσεων τους έγινε µε τη χρήση συγκεκριµένων βιντεοταινιών, βασισµένων 
σε περιβαλλοντικά ζητήµατα. Σε κάθε βίντεο που έβλεπαν κατέγραφαν τις γνώσεις 
που αποκόµισαν και τα συναισθήµατά τους. Οι µαθητές εργάσθηκαν σε οµάδες και 
προσπάθησαν να συλλέξουν πληροφορίες για να απαντήσουν σε συγκεκριµένα 
ερευνητικά ερωτήµατα, όπως: Ποιες είναι οι αιτίες της µόλυνσης του αέρα; Ποιες 
είναι οι αιτίες της µόλυνσης της στεριάς; Ποιες είναι οι αιτίες της µόλυνσης των 
θαλασσών;. Ποιες λύσεις ρεαλιστικές µπορεί να προτείνουµε προκειµένου να 
αντιµετωπισθεί το πρόβληµα; Ποια είναι η προσωπική µας ευθύνη; Ποια 
προβλήµατα αντιµετωπίζει η γειτονιά µας; Πώς µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τα 
συγκεκριµένα προβλήµατα; Ποιες λύσεις θα προτείναµε στο ∆ήµο προκειµένου να 
αντιµετωπίσει τα περιβαλλοντικά προβλήµατα; 

Η διερεύνηση του προβλήµατος ξεκίνησε µε τη διάκριση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων σε προβλήµατα που αφορούν στη στεριά, στον 
αέρα και στην θάλασσα. Οι µαθητές κατέθεσαν τις γνώσεις τους µε την τεχνική 
της ιδεοκαταιγίδας και η εκπαιδευτικός τις οµαδοποίησε στον ασπροπίνακα, µε τη 
χρήση χρωµάτων και βελών που αντιστοίχιζαν κάθε πρόβληµα µε τη λύση του. 

Στη συνέχεια, οι µαθητές συνεργάσθηκαν εντός και εκτός του σχολικού 
περιβάλλοντος, συναντήθηκαν σε σπίτια συµµαθητών, σε βιβλιοθήκες, 
αναζήτησαν πληροφοριακό υλικό στο διαδίκτυο. Πήραν συνεντεύξεις από ειδικούς 
και από δηµότες, από τη γειτονιά τους, µίλησαν µε συγγενείς και γονείς και 
κατέγραψαν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Κάθε οµάδα κατέγραψε τις 
πληροφορίες σε χαρτόνια και τα εµπλούτισε µε κατάλληλο εικονικό υλικό. Η 
διαδικασία αυτή είχε ως αποτέλεσµα κάθε οµάδα να δηµιουργήσει και να 
παρουσιάσει στην τάξη ένα κολλάζ µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και τις 
προτεινόµενες λύσεις δίνοντας έµφαση στην ευθύνη που έχουµε όλοι µας για την 
προστασία του πλανήτη µας. 

Το επόµενο βήµα, αφού είχε δοθεί πλήθος ερεθισµάτων, ήταν η παραγωγή 
γραπτού λόγου. Αρχικά, µια οµάδα παρουσίασε αναλυτικά τα βήµατα συγγραφής 
µιας επιστολής. Στη συνέχεια, οι µαθητές κατέγραψαν σε µορφή σχεδιαγράµµατος 
τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο πλανήτης, η γειτονιά και ο ∆ήµος τους. Η 
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κάθε οµάδα συνέταξε επιστολή στον ∆ήµαρχο της πόλης στην οποία πρότειναν 
λύσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων. Η αυτοδιόρθωση των επιστολών 
έγινε από τους ίδιους τους µαθητές αφού δόθηκαν σχετικές οδηγίες από την 
εκπαιδευτικό. Κάθε επιστολή διαβάστηκε δυνατά στην τάξη από ένα παιδί που είχε 
συµφωνήσει όλη η οµάδα µε τη συνοδεία κλασικής µουσικής. Έπειτα οι µαθητές 
οµαδοποίησαν όλες τις απόψεις και τις ιδέες σε µια επιστολή που απευθυνόταν στο 
∆ήµαρχο της πόλης και υποστήριξαν τις θέσεις τους µε φωτογραφικό υλικό που 
είχαν συλλέξει από το ∆ήµο και τη γειτονιά τους και αναδείκνυε τα επικείµενα 
προβλήµατα. 

 Τέλος, οι µαθητές παρακολούθησαν µια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και στη συνέχεια έγραψαν ένα αυτοσχέδιο θεατρικό δρώµενο, στο 
οποίο ανέφεραν µε παραστατικό τρόπο τα προβλήµατα και τις σχετικές λύσεις 
κάνοντας αναπαράσταση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Το σχέδιο διδασκαλίας 
ολοκληρώθηκε µε ένα τραγούδι, το οποίο έγραψαν οι µαθητές και µελοποιήθηκε 
στο µάθηµα της Μουσικής. 

Τρόποι αντιµετώπισης των δυσκολιών 

Η χρήση της οµαδοσυνεργατικής τεχνικής βοήθησε τους µαθητές να 
αναδείξουν τις δεξιότητες τους και να εµπλακούν όλοι ενεργά στη µαθησιακή 
διαδικασία. Η αντιµετώπιση των δυσκολιών όπως η επιθυµία των µαθητών να 
δηµιουργήσουν οµάδες µε άξονα τις φιλικές σχέσεις αντιµετωπίσθηκε µε την 
κατανόηση των µαθητών ότι θα υπάρξει εναλλαγή των µελών των οµάδων και θα 
τους δοθεί η ευκαιρία να συνεργασθούν όλοι µε όλους. Η κάθε οµάδα αποτελείτο 
από µαθητές µε διαφορετικές µαθησιακές δυνατότητες. Τα προβλήµατα που 
αναδύθηκαν αντιµετωπίσθηκαν συλλογικά µε την υποστήριξη και την καθοδήγηση 
του εκπαιδευτικού. Η οργάνωση, ο προγραµµατισµός και η συνεχής αξιολόγηση, 
καθώς και η ευελιξία του εκπαιδευτικού, η εµπειρία του στη χρήση νέων τεχνικών 
διδασκαλίας συνετέλεσε στην µείωση των προβληµάτων και στην αποτελεσµατική 
αντιµετώπισή τους (Λορεντζάκη, κ.ά, 2008). 

Η ενηµέρωση των γονέων τόσο από την εκπαιδευτικό όσο και από τη 
Σχολική Σύµβουλο για τον σκοπό και τους στόχους του προγράµµατος βοήθησε να 
λυθούν απορίες και «ανησυχίες» των γονέων και να γίνουν αρωγοί σε αυτή την 
προσπάθεια. Οι γονείς αντιλήφθηκαν τη σπουδαιότητα εφαρµογής των Σχεδίων 
Εργασίας στη διδακτική πράξη και της διαθεµατικής και διεπιστηµονικής 
προσέγγισης της γνώσης και συνέβαλαν και αυτοί σε αυτήν την προσπάθεια µε 
ποικίλους τρόπους όπως διευκόλυνση των µαθητών στην ανταλλαγή επισκέψεων 
σε σπίτια συµµαθητών προκειµένου να συνεργασθούν και να εκτελέσουν οµαδικές 
εργασίες, στην εξεύρεση των κοστουµιών και στο στήσιµο των σκηνικών στο 
θεατρικό δρώµενο και στη διευκόλυνση των µαθητών στις συνεντεύξεις µε την 
κατάθεση των προσωπικών εµπειριών που αφορούσαν θέµατα του ∆ήµου και της 
γειτονιάς παλαιοτέρων ετών. 
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Τελική αξιολόγηση 

H αξιολόγηση αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε εκπαιδευτικού προγράµµατος 
(Frey, 1998). Η αξιολόγηση του συγκεκριµένου σχεδίου διδασκαλίας 
πραγµατοποιήθηκε µε ένα αυτοσχέδιο ερωτηµατολόγιο που περιελάµβανε 
ερωτήσεις που αφορούσαν θέµατα που είχαν συζητηθεί και επεξεργασθεί στα 
πλαίσια του συγκεκριµένου project. Η αξιολόγηση κατέδειξε ότι οι µαθητές 
ευαισθητοποιήθηκαν και γνώρισαν επαρκώς τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, 
αντιλήφθηκαν και συνειδητοποίησαν την προσωπική τους ευθύνη. Η επίτευξη των 
αρχικών στόχων, οι εµπειρίες και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι µαθητές 
καταδεικνύουν την επιτυχία του προγράµµατος.  

Αναστοχασµός-Αποτελέσµατα 

Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν ότι ο σκοπός και οι στόχοι του Σχεδίου 
∆ιδασκαλίας επιτεύχθηκαν. Η αξιολόγηση που πραγµατοποιήθηκε µε την 
ολοκλήρωση του σχεδίου διδασκαλίας έδειξε ότι οι µαθητές απέκτησαν γνώσεις, 
δεξιότητες, καλλιέργησαν στάσεις και άλλαξαν νοοτροπία σε θέµατα που άπτονται 
των περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Συγκεκριµένα, οι µαθητές συνεργάστηκαν 
αρµονικά, ανέπτυξαν πρωτοβουλίες, κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, διερευνητικό 
και δηµιουργικό πνεύµα και απόλαυσαν τη διαδικασία. 

Επιπλέον, η ενεργή εµπλοκή των παιδιών στη µαθησιακή διαδικασία βοήθησε 
τους µαθητές να ανατρέχουν σε πηγές και να αναζητούν γνώσεις πέρα από την 
καθιερωµένη διδασκαλία. Η ενεργοποίηση των εσωτερικών κινήτρων των 
µαθητών κατέστησε τη διδασκαλία αποτελεσµατικότερη (Καψάλης, 1995) και 
συνετέλεσε στην προαγωγή του γνωστικού, συναισθηµατικού και κοινωνικού τους 
επιπέδου. 

Στη συνέχεια, η εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και τεχνικών στη διδακτική 
πράξη βοήθησε όλους τους µαθητές να µάθουν, καθώς γνωρίζουµε ότι όλοι οι 
µαθητές δε µαθαίνουν µε τον ίδιο τρόπο (Muthukrisna, 1993). Η ευαισθητοποίηση 
των µαθητών µέσα από την Τέχνη, η εφαρµογή οµαδοσυνεργατικών τεχνικών, η 
εφαρµογή της διαθεµατικής και της διεπιστηµονικής προσέγγισης και η 
αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, συνετέλεσε ώστε η διδασκαλία να γίνει 
αποτελεσµατικότερη και πιο ζωντανή αυξάνοντας τη συµµετοχή των µαθητών 
(Ράπτης & Ράπτη, 1996) και αναπτύσσοντας δεξιότητες και στάσεις. 

Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία βοήθησε τα παιδιά να αποδεχθούν και να 
εκτιµήσουν τη διαφορετικότητα. Επικράτησε ενθουσιασµός, έµπνευση και χαρά 
στην τάξη καθόλη τη διάρκεια του project. Οι µαθητές και η εκπαιδευτικός 
ξέφυγαν από τη ρουτίνα και ασχολήθηκαν µε δηµιουργικές δραστηριότητες. Η 
συναισθηµατική σχέση και η επικοινωνία εκπαιδευτικού – µαθητή βελτιώθηκε, η 
καλλιέργεια θετικού κλίµατος στο µάθηµα και η εδραίωση θετικών στάσεων 
απέναντι στο σχολείο, καθώς και η άνοδος των επιδόσεων µαθητών 
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συγκαταλέγονται στα θετικά στοιχεία που αποκόµισαν οι µαθητές (Βρεττός, 2003). 
Οι σχέσεις των µαθητών βελτιώθηκαν, αναπτύχθηκαν φιλίες και προήχθη η 
αυτοεκτίµηση και η αυτενέργεια των µαθητών µε αποτέλεσµα όλοι οι µαθητές να 
εµπλακούν ενεργά.  

Τα οφέλη που αποκόµισαν οι µαθητές από τη συγγραφή και τη συµβολή τους 
στο θεατρικό δρώµενο ήταν ποικίλα. Οι µαθητές καλλιέργησαν γνώσεις και 
δεξιότητες µέσα από την Τέχνη, προσέγγισαν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα µε 
βιωµατικό και πολυαισθητηριακό τρόπο, ανέδειξαν ψυχοκινητικές και κοινωνικές 
δεξιότητες, εξέφρασαν συναισθήµατα, χαράς και ενθουσιασµού. ∆όθηκε η 
ευκαιρία στην εκπαιδευτικό της τάξης να συνεργασθεί µε εκπαιδευτικούς 
ειδικοτήτων, όπως της µουσικής και της θεατρικής αγωγής. Η αρωγή τους ήταν 
πολύτιµή στην επαφή των µαθητών µε θεατρικά έργα, στον τρόπο γραφής, στη 
σκηνοθεσία και στην επιλογή των κοστουµιών και στη µουσική πλαισίωση.  

Η ενεργή συµµετοχή των µαθητών σε όλη τη διάρκεια του Σχεδίου Εργασίας, 
η εκπόνηση δραστηριοτήτων που άπτονταν των ενδιαφερόντων των µαθητών, η 
συνεργασία όλης της τάξης συνετέλεσε στην ύπαρξη ενός διαρκούς ενθουσιασµού 
των µαθητών, καθώς µετατράπηκε η τάξη σε µια δηµοκρατική οργανωµένη 
µικροκοινωνία, η οποία προσέφερε αυθεντικές ευκαιρίες µάθησης (Dewey, 1982). 
Οι µαθητές έρχονταν στο σχολείο µε περισσότερη διάθεση, ζήλο και ενέργεια σε 
σχέση µε το προηγούµενο διάστηµα και όλοι οι µαθητές ζητούσαν να 
πραγµατοποιηθούν ανάλογα Σχέδια ∆ιδασκαλίας και σε άλλα διδακτικά. 

Συµπεράσµατα-Προτάσεις 

Η επιτυχία του συγκεκριµένου Σχεδίου ∆ιδασκαλίας οφείλεται στο γεγονός 
ότι οι µαθητές ασχολήθηκαν µε ένα θέµα που οι ίδιοι πρότειναν, συνεπώς 
άπτονταν των ενδιαφερόντων τους. Η διεπιστηµονική και η διαθεµατική 
προσέγγιση του θέµατος βοήθησε τους µαθητές να κατανοήσουν το πρόβληµα, να 
οργανώσουν τις γνώσεις τους και να το διερευνήσουν σε βάθος. Η πολυτροπική/ 
πολυαισθητηριακή προσέγγιση, η εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και τεχνικών 
διδασκαλίας, ο καθοδηγητικός, συµβουλευτικός και υποστηρικτικός ρόλος του 
εκπαιδευτικού συνέβαλε στην επιτυχία αυτού του εγχειρήµατος (Frey, 1998). 
Επιπλέον, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι το συγκεκριµένο τµήµα είχε την 
εµπειρία της συνεργασίας σε οµάδες και το γνωστικό επίπεδο των µαθητών 
θεωρείται µέσο προς υψηλό, γεγονός που συνετέλεσε στην επίτευξη των στόχων 
µέσα στα προγραµµατισµένα χρονικά πλαίσια.  

Μαθητές µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες δεν υπήρχαν συνεπώς, η 
διδασκαλία διαφοροποιήθηκε µόνο για ορισµένους µαθητές που είχαν υψηλό 
γνωστικό επίπεδο και οι οποίοι ανέλαβαν εργασίες περισσότερο σύνθετες και 
απαιτητικές. Οι µαθητές αυτοί είχαν το ρόλο του υποστηρικτή στις οµάδες και 
βοήθησαν στην αποτελεσµατική διεξαγωγή της διαδικασίας (Byers & Rose, 1996).  
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 Η αξιολόγηση που πραγµατοποιήθηκε µε την ολοκλήρωση του Σχεδίου 
∆ιδασκαλίας κατέδειξε ότι οι µαθητές απόλαυσαν την όλη διαδικασία, απέκτησαν 
γνώσεις, δεξιότητες και καλλιέργησαν στάσεις και άλλαξαν νοοτροπία σε θέµατα 
που άπτονται των περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Οι ίδιοι ζήτησαν να 
πραγµατοποιηθούν ανάλογα Σχέδια ∆ιδασκαλίας και σε άλλα διδακτικά 
αντικείµενα. Οι σχέσεις των µαθητών βελτιώθηκαν, αναπτύχθηκαν φιλίες και 
προήχθη η αυτοεκτίµηση και η αυτενέργεια των µαθητών µε αποτέλεσµα όλοι οι 
µαθητές να συµµετέχουν ενεργά στη µαθησιακή διαδικασία και κανένας µαθητής 
δεν έµεινε έξω από αυτήν, σύµφωνα µε τη φιλοσοφία των Νέων Αναλυτικών 
Προγραµµάτων. 

 Το συγκεκριµένο Σχέδιο Εργασίας θα µπορούσε να επεκταθεί µε την 
εµπλοκή όλων των τµηµάτων του σχολείου. Τα οφέλη θα ήταν πολλαπλά και για 
τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Οι µαθητές θα είχαν την ευκαιρία να 
µάθουν, να συνεργασθούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να εµπλουτίσουν τις γνώσεις 
τους, να επικοινωνήσουν, να αξιοποιήσουν τις Νέες Τεχνολογίες στη εξεύρεση 
πληροφοριών, στις παρουσιάσεις των εργασιών τους, στην επικοινωνία µε το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.ά. Επιπλέον, θα δινόταν η ευκαιρία στους 
εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής και ειδικοτήτων να συνεργασθούν, να 
επικοινωνήσουν µε φορείς και να επιτευχθεί το άνοιγµα του σχολείου στην τοπική 
κοινωνία. Η εµπλοκή του Σχολικού Συµβούλου σε ένα τέτοιο εγχείρηµα θα 
βοηθούσε στην καλύτερη οργάνωση του προγράµµατος στην αποτελεσµατικότερη 
επίτευξη των στόχων, στη µέγιστη ανάδειξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των 
µαθητών και στην καλλιέργεια και προαγωγή της εποικοδοµητικής συνεργασίας 
των στελεχών της εκπαίδευσης. Η ενηµέρωση των γονέων και η αρωγή τους 
συντελεί στην οικοδόµηση του κλίµατος της συνεργασίας του σχολείου και της 
οικογένειας. Η εµπλοκή όλου του σχολείου σε ένα πρόγραµµα βοηθάει τους 
εκπαιδευτικούς να απαγκιστρωθούν από τις παραδοσιακές τεχνικές, να αλλάζουν 
τις αντιλήψεις και τα στερεότυπα της διδασκαλίας και να υιοθετήσουν νέες 
µεθόδους και τεχνικές στη διδακτική πράξη που θα βοηθήσουν τους µαθητές να 
µάθουν αποτελεσµατικότερα, να αναδείξουν στο µέγιστο, τις δυνατότητες και 
δεξιότητές τους, να εµπλακούν στη µαθησιακή διαδικασία και να κάνουν πράξη τις 
αρχές του Νέου Σχολείου-Πρώτα ο Μαθητής. 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των προβληµατισµών των 
εκπαιδευτικών που αφορούν στην εφαρµογή ενός σχεδίου διδασκαλίας στο 
διδακτικό αντικείµενο της Γλώσσας, το οποίο βασίζεται στα Νέα Αναλυτικά 
Προγράµµατα Σπουδών. Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν ότι οι ίδιοι στόχοι δύναται 
να υλοποιηθούν σε τµήµατα µε διαφορετικό µαθητικό δυναµικό. Οι εκπαιδευτικοί 
ανέφεραν ότι οι µαθητές ωφελήθηκαν σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων, 
συνεργασίας και επικοινωνίας. Η επιφυλακτικότητά τους εστιάζεται στο χρόνο 
προετοιµασίας και υλοποίησης, ο οποίος αποβαίνει σε βάρος της διδακτέας ύλης, 
καθώς και στις δυσκολίες συνεργασίας των µαθητών στην παραγωγή οµαδικών 
εργασιών.  

Εισαγωγή  

Τα Νέα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (ΑΠΣ) υποστηρίζουν τη 
φιλοσοφία του Νέου Σχολείου. Είναι στοχοκεντρικά, ανοικτά και ευέλικτα, ενιαία, 
συνεκτικά και συνοπτικά (Π.Ι, 2011). Η εφαρµογή τους θεωρήθηκε αναγκαία, 
καθώς προάγουν τη φιλοσοφία του νέου σχολείου, ένα σχολείο δηµιουργικό, 
καινοτόµο, ανοιχτό, ψηφιακό και ολοήµερο και στηρίζονται σε σύγχρονες 
παιδαγωγικές αρχές που αφορούν στον εκπαιδευτικό, στη µεθοδολογία της 
διδασκαλίας και στο µαθητή (ΥΠ∆ΒΜΘ, 2010). Ο εκπαιδευτικός επιδιώκει την 
ενεργητική εµπλοκή των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία (Κρουσταλάκης, 
2004) κατά την εφαρµογή τους µε την πρόκληση του µαθησιακού ενδιαφέροντος 
(Βρεττός, Καψάλης, 1990) και την προαγωγή των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 
µαθητών µέσα από διαδικασίες συνεχούς αξιολόγησης (Mulroy & Eddinger, 2003, 
Tomlinson, 2001, Tomlinson & Kalbfleisch, 1998,Tuttle, 2000). 

Στα πλαίσια του προγράµµατος της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών δόθηκε 
ιδιαίτερη έµφαση στον τρόπο σχεδιασµού και υλοποίησης Σχεδίων ∆ιδασκαλίας - 
∆ιδακτικών Σεναρίων από τους εκπαιδευτικούς, την εκπαίδευση και την υιοθέτηση 
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νέων ρόλων, όπως το ρόλο του δηµιουργού / συνδηµιουργού του εκπαιδευτικού 
υλικού, καθώς και το ρόλο του καθοδηγητή, υποστηρικτή και συνεργάτη των 
µαθητών. Στη διάρκεια του Επιµορφωτικού Προγράµµατος παρουσιάσθηκαν και 
υλοποιήθηκαν Σενάρια-Σχέδια ∆ιδασκαλίας µε βιωµατικό τρόπο και µε 
προσοµοίωση της διδακτικής πράξης από τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς. 
Επιλέξαµε το σχέδιο διδασκαλίας, το οποίο παρουσιάσθηκε στο διδακτικό 
αντικείµενο του γλωσσικού µαθήµατος, στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης και το εφαρµόσαµε στη διδακτική πράξη σε δύο τµήµατα σε µαθητές 
της Β΄ τάξης ενός ∆ηµοτικού Σχολείου της Αττικής, προκειµένου να καταγραφούν 
οι απόψεις και οι προβληµατισµοί των εκπαιδευτικών κατά την εφαρµογή του. 

Τα δύο τµήµατα που επιλέχθηκαν για την υλοποίηση του Σχεδίου 
∆ιδασκαλίας παρουσίαζαν ιδιαίτερο παιδαγωγικό ενδιαφέρον, καθώς διακρίνονταν 
για τη µεγάλη ανοµοιογένεια των µαθητών τους. Το ένα από το δύο τµήµατα 
αποτελείτο από 20 µαθητές µε µέσο και υψηλό γνωστικό επίπεδο, ενώ το άλλο 
αποτελείτο από 22 µαθητές εκ των οποίων οι δύο µαθήτριες είχαν µερική οπτική 
αναπηρία, µια µαθήτρια είχε Asperger, µια µαθήτρια είχε σοβαρά προβλήµατα 
υγείας µε αρκετά κενά λόγω των πολλών απουσιών, τρεις µαθητές είχαν 
µαθησιακές δυσκολίες και ένας µαθητής δεν κατείχε την ελληνική γλώσσα, καθώς 
ήταν µόνο 2 µήνες στη χώρα µας. Συνεπώς, η διδασκαλία θα έπρεπε να σχεδιασθεί 
λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών (Kelly, 
1974). Η προγραµµατισµένη διάρκεια εφαρµογής του σεναρίου ήταν η 
ολοκλήρωσή του σε 2 διδακτικά δίωρα στο µάθηµα της Γλώσσας.  

Η δοµή της παρούσας εργασίας διαρθρώνεται ως εξής: Αρχικά, 
παρουσιάζεται ο σκοπός και οι στόχοι της παρούσας µελέτης, καθώς και οι στόχοι 
του Σεναρίου-Σχεδίου ∆ιδασκαλίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο τρόπος 
εφαρµογής του σε κάθε τµήµα, οι µέθοδοι, οι τεχνικές και τα µέσα που 
επιλέχθηκαν, οι αξιολογήσεις που έγιναν και οι αναστοχασµοί των εκπαιδευτικών. 
Η εργασία ολοκληρώνεται µε τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την 
εφαρµογή του στην πράξη και τις σκέψεις και τις προτάσεις των εκπαιδευτικών. 

Σκοπός της παρούσας µελέτης 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην καταγραφή των απόψεων και των 
προβληµατισµών των εκπαιδευτικών που αφορούν στην εφαρµογή ενός Σεναρίου-
Σχεδίου ∆ιδασκαλίας στο διδακτικό αντικείµενο της Γλώσσας. Ειδικότερα, 
επιδιώκεται η καταγραφή των στόχων που επιτεύχθηκαν, των δυσκολιών που 
αναδύθηκαν κατά την εφαρµογή του σε κάθε τµήµα, οι µεθοδολογικές 
προσεγγίσεις, οι τεχνικές και τα µέσα που επιλέχθηκαν, ο αναστοχασµός και οι 
προτάσεις των εκπαιδευτικών για τη βελτίωσή του. 

Ο σκοπός του σεναρίου ήταν η εµπεδωτική διαδικασία για την εκµάθηση των 
διαφόρων ειδών της αλληλογραφίας ως µέσο επικοινωνίας του γραπτού λόγου από 
τους µαθητές και ο αποτελεσµατικός χειρισµός του γραπτού λόγου όσον αναφορά 
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στις επιστολές. Οι επιµέρους στόχοι διαµορφώθηκαν: α) Σε επίπεδο γνώσεων: οι 
µαθητές θα ήταν σε θέση µετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου ∆ιδασκαλίας να 
αντιληφθούν το ρόλο της αλληλογραφίας, να αναγνωρίσουν και να διακρίνουν τα 
είδη της, να αναλύουν και να συνθέτουν πληροφορίες προκειµένου να αναπτύξουν 
ένα δοµηµένο κείµενο. β) Σε επίπεδο δεξιοτήτων: οι µαθητές θα ήταν σε θέση να 
κατανοούν ένα κείµενο αξιοποιώντας τα περικειµενικά στοιχεία και να εκφράζουν 
τα συναισθήµατά τους προφορικά και γραπτά. γ) Σε επίπεδο επικοινωνίας και 
συνεργασίας: οι µαθητές θα ήταν σε θέση να ανταλλάσουν απόψεις, να τις 
καταγράφουν και να δηµιουργούν ένα κείµενο συνεργαζόµενοι σε οµάδες, να 
µάθουν να επικοινωνούν µε οικολογικούς φορείς µέσω της αλληλογραφίας. 

Το Σενάριο αναφερόταν σε απειλούµενα είδη ζώων του πλανήτη µας και 
σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό οι µαθητές θα ελάµβαναν 6 επιστολές κάθε µία 
από αυτές θα αναφερόταν σε ένα συγκεκριµένο ζώο που απειλείται προς 
εξαφάνιση (δελφίνια, φώκιες, θαλάσσιες χελώνες, αιγαιόγλαροι, αρκούδες, 
κόκκινα ελάφια). Οι µαθητές της κάθε οµάδας αφού διάβαζαν την επιστολή και 
την κατανοούσαν θα παρουσίαζαν το περιεχόµενο της, στις άλλες οµάδες µε 
παντοµίµα ή θεατρικό παιχνίδι µε σκοπό οι υπόλοιποι µαθητές να µαντέψουν το 
απειλούµενο ζώο, στο οποίο αναφερόταν η επιστολή, καθώς και στα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζει. Στη συνέχεια, θα γινόταν συζήτηση, θα δίνονταν περισσότερες 
πληροφορίες µε τη χρήση πλούσιου οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο, τραγούδια 
κ..ά.) και οι µαθητές θα ανέτρεχαν στις πρόσφατες κατακτηµένες γνώσεις για τη 
δηµιουργία µιας επιστολής, η οποία θα απευθυνόταν σε µια οικολογική οργάνωση 
και θα ζητούσαν τη βοήθειά της για τα ζώα που απειλούνται προς εξαφάνιση. Η 
κάθε οµάδα θα έγραφε την επιστολή και αφού θα γινόταν αυτοδιόρθωση θα τη 
διάβαζε στην ολοµέλεια µε σκοπό να προκληθεί συζήτηση και σχετικά σχόλια 
(Π.Ι., 2011).  

Εφαρµογή του διδακτικού σεναρίου στο 1ο τµήµα  

Αρχικά, καταγράφηκαν οι γνώσεις των παιδιών για το ρόλο της 
αλληλογραφίας και τα είδη της, καθώς και ο τρόπος συνεργασίας µεταξύ των 
µαθητών. Η αρχική αξιολόγηση κατέδειξε ότι οι µαθητές γνώριζαν το ρόλο της 
αλληλογραφίας, ενώ δε γνώριζαν τα είδη της. Η πλειοψηφία των µαθητών είχε 
δυσκολίες να συνεργάζεται και να παράγει οµαδοσυνεργατικά ένα κείµενο. Οι 
µαθητές µε αναγνωστικές δυσκολίες παρουσίαζαν προβλήµατα στην κατανόηση 
των κειµένων, ενώ αρκετοί µαθητές δυσκολεύονταν στην έκφραση των 
συναισθηµάτων τους. Θεωρήσαµε χρήσιµο να αναφερθούµε στους λόγους για τους 
οποίους γράφουµε µια επιστολή, στα είδη των επιστολών και στα δοµικά της 
στοιχεία. Ένας από τους σηµαντικούς στόχους ήταν οι µαθητές να είναι σε θέση να 
χειρίζονται το γραπτό λόγο προσαρµόζοντάς τον στην εκάστοτε επικοινωνιακή 
προσέγγιση (Χαραλαµπόπουλος, 2000). Οι τεχνικές που χρησιµοποιήσαµε ήταν η 
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τεχνική των ερωτοαποκρίσεων, της συζήτησης και της χαρτογράφησης (Κανάκης, 
2000). 

Οι µαθητές ασκήθηκαν στη συνεργασία αρχικά σε δυάδες και στη συνέχεια 
σε τριάδες και τετράδες. Αποφασίσαµε να συνεργασθούν σε δυάδες και να 
διακρίνουν τα είδη των επιστολών µελετώντας επιστολές που τους δόθηκαν, το 
σκοπό για τον οποίο γράφτηκαν, τα δοµικά στοιχεία της επιστολής για παράδειγµα 
τον τρόπο εκφώνησης και γραφής, την προσφώνηση και επιφώνηση, τον 
παραλήπτη και αποδέκτη, τη σχέση τους, η οποία αναδεικνύεται στο περιεχόµενο 
και χαρακτηρίζει την επιστολή, το χωροχρονικό πλαίσιο, καθώς και το σκοπό της 
επιστολής. Η ανωτέρω διδακτική διαδικασία διήρκησε 2 διδακτικά δίωρα. 

Στη συνέχεια, εφαρµόσαµε το Σενάριο-Σχέδιο ∆ιδασκαλίας όπως 
παρουσιάσθηκε στο Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης. Οι µαθητές χωρίσθηκαν σε 
τέσσερις οµάδες των τεσσάρων ατόµων και δύο οµάδες των τριών ατόµων. Οι 
µαθητές µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες διασκορπίσθηκαν σε όλες τις οµάδες 
µε σκοπό να έχουν την υποστήριξη των συµµαθητών τους. Οι µαθήτριες που είχαν 
µερική όραση εντάχθηκαν στην ίδια οµάδα γιατί η µια υποστήριζε την άλλη. 
∆όθηκε διαφοροποιηµένο υλικό στους µαθητές µε τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 
ανάγκες, για παράδειγµα στις µαθήτριες µε µερική όραση δόθηκε κείµενο 
γραµµένο σε µεγάλη γραµµατοσειρά, στον αλλοδαπό µαθητή δόθηκε το κείµενο 
εµπλουτισµένο µε εικόνες, οι οποίες τον βοηθούσαν να αντιληφθεί το περιεχόµενο 
του κειµένου. Στους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες δόθηκαν βοηθητικές 
ερωτήσεις για την κατανόηση του κειµένου, καθώς και υπογραµµισµένες λέξεις - 
κλειδιά κ.ά. Επιπλέον, τα άλλα µέλη της οµάδας βοηθούσαν και υποστήριζαν τους 
συµµαθητές τους και η εκπαιδευτικός ήταν στη διάθεση όλων προκειµένου να 
βοηθήσει, να εντάξει και να ενεργοποιήσει όλους τους µαθητές στη διαδικασία της 
οµάδας αναθέτοντας ρόλους και αρµοδιότητες ανάλογα µε τις δυνατότητές τους. Ο 
αλλοδαπός µαθητής εντάχθηκε στην ίδια οµάδα µε έναν άλλον συµµαθητή του, ο 
οποίος ήξερε τη γλώσσα του ώστε να του εξηγεί και να µη είναι εκτός της 
µαθησιακής διαδικασίας. Επιπλέον, ανέλαβε την εικονογράφηση του γραπτού 
κειµένου που θα παρήγαγε η οµάδα, καθώς είχε ιδιαίτερες ικανότητες στη 
ζωγραφική. Σε κάθε οµάδα αξιοποιήθηκαν και αναδείχθηκαν οι ιδιαίτερες 
ικανότητες κάθε µαθητή, οι οποίες βοήθησαν όλα τα µέλη της οµάδας στη 
µαθησιακή διαδικασία και στη µετασχηµατίζουσα µάθηση (Granton, 2006). 

Η εκπαιδευτικός αποφάσισε να ασχοληθεί µε µια από τις έξι επιστολές, αυτή 
που αναφερόταν στο δελφίνι, καθώς υπήρχαν αρκετές δυσκολίες στο 
συγκεκριµένο τµήµα και θα χρειαζόταν πολύ περισσότερος χρόνος από τον 
προγραµµατισµένο για να ολοκληρωθούν οι στόχοι. Οι µαθητές µελέτησαν την 
επιστολή, την κατανόησαν και πρότειναν λύσεις. Συνεργάσθηκαν για να 
σχεδιάσουν µία παντοµίµα, προκειµένου να βοηθήσουν τους συµµαθητές τους να 
καταλάβουν τη λύση των προβληµάτων που πρότειναν τα µέλη της οµάδας, στα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα δελφίνια. Επιπλέον, είδαν σχετικό εποπτικό 
υλικό από το διαδίκτυο και συζήτησαν πιθανές λύσεις για τη διάσωση των 
δελφινιών µε σκοπό να αντλήσουν ιδέες για την επιστολή που επρόκειτο να 
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γράψουν. Στον πίνακα αναρτήθηκε ένα σχεδιάγραµµα για τον τρόπο γραφής µιας 
επιστολής, το οποίο οι µαθητές είχαν επεξεργασθεί µαζί µε την εκπαιδευτικό. Στη 
συνέχεια, τα µέλη της κάθε οµάδας συνεργάσθηκαν και έγραψαν µια επιστολή σε 
µια οικολογική οργάνωση ζητώντας τη βοήθειά της για τα απειλούµενα δελφίνια 
και καταγράφοντας προτάσεις για την επίλυση του προβλήµατος. Η όλη 
διαδικασία διήρκησε δύο δίωρα.  

Η αξιολόγηση κατέδειξε ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν αλλά ο συνολικός χρόνος 
για την ολοκλήρωσή του προγράµµατος ήταν ένα επιπλέον δίωρο από το 
προγραµµατισµένο χρόνο και η επιστολή που συντάχθηκε από τους µαθητές 
αναφερόταν σε ένα απειλούµενο είδος, καθώς χρειάστηκε αρκετός χρόνος 
επεξεργασίας της συγκεκριµένης θεµατικής λόγω των προβληµάτων και των 
ιδιαιτεροτήτων του τµήµατος. Τα παιδιά ικανοποιήθηκαν από την όλη διαδικασία 
και ζήτησαν να επαναληφθεί και σε άλλες θεµατικές ενότητες.  

Εφαρµογή του διδακτικού σεναρίου στο 2ο τµήµα  

Αρχικά, διερευνήθηκαν οι γνώσεις των µαθητών στο συγκεκριµένο θέµα. Οι 
µαθητές γνώρισαν τα είδη και το ρόλο της αλληλογραφίας. Η αξιολόγηση έγινε ως 
εξής: δόθηκαν επιστολές και οι µαθητές διαχώρισαν τις επιστολές ανάλογα µε το 
περιεχόµενό τους και τις διαχώρισαν σε επίσηµες και φιλικές. Στη συνέχεια, µε 
βάση της εµπειρίες τους αναφέρθηκαν στο ρόλο της αλληλογραφίας και στη σχέση 
του αποδέκτη και του παραλήπτη για κάθε επιστολή. Η αξιολόγηση έδειξε ότι οι 
µαθητές δε γνώριζαν τα δοµικά στοιχεία της επιστολής, καθώς και τον τρόπο 
γραφής του επιστολόχαρτου.  

Επιπλέον, στη διδακτική πράξη αποφασίσαµε να επιλέξουµε τη διερευνητική 
µέθοδο και οι µαθητές χωρισµένοι σε οµάδες να εντοπίσουν τα βασικά στοιχεία 
µιας επιστολής. Τα βασικά βήµατα της επιστολής καταγράφηκαν σε χαρτί του 
µέτρου και αναρτήθηκαν στην τάξη. Στη συνέχεια, µε αφορµή τη θεµατική 
ενότητα του βιβλίου της Γλώσσας αναφερθήκαµε στα απειλούµενα ζώα προς 
εξαφάνιση. Οι µαθητές χωρίστηκαν σε οµάδες και ανέλαβαν να βρουν 
πληροφοριακό υλικό, τραγούδια, video που σχετίζονται µε απειλούµενα ζώα, 
δελφίνια, φώκιες, θαλάσσιες χελώνες, αιγαιόγλαροι, αρκούδες και κόκκινα ελάφια. 
Η κάθε οµάδα ανέλαβε ένα απειλούµενο ζώο και αναζήτησε σχετικό πληροφορικό 
υλικό. Στη συνέχεια, η κάθε οµάδα παρέλαβε από µια επιστολή, την οποία έστελνε 
ένα απειλούµενο ζώο αναφέροντας τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει και 
ζητώντας βοήθεια από τους µαθητές. Η κάθε οµάδα κατέγραψε τα προβλήµατα και 
τα παρουσίασε στις άλλες οµάδες µε ένα αυτοσχέδιο θεατρικό δρώµενο. 

Επιπρόσθετα, οι µαθητές της κάθε οµάδας κατέγραψαν τις βιωµένες εµπειρίες 
τους σε µορφή επιστολής ζητώντας τη βοήθεια για τα απειλούµενα ζώα από µια 
οικολογική οργάνωση. Η αυτοδιόρθωση των επιστολών και η αξιολόγηση των 
γνώσεων των µαθητών έγινε µε τη βοήθεια σχετικού καθοδηγητικού εντύπου. Οι 
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επιστολές παρουσιάστηκαν στην ολοµέλεια, ακολούθησε σχολιασµός και 
συζήτηση.  

Η αξιολόγηση του σεναρίου κατέδειξε ότι οι µαθητές κατέκτησαν γνώσεις και 
δεξιότητες και διαµόρφωσαν θετική στάση για τα ζώα προς εξαφάνιση, ανέπτυξαν 
ενσυναίσθηση και συνειδητοποίησαν την προσωπική µας ευθύνη στα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα, καλλιέργησαν την κριτική σκέψη και προήχθη η 
συνεργασία και η επικοινωνία µεταξύ τους. Όλοι οι στόχοι που τέθηκαν στον 
αρχικό προγραµµατισµό επιτεύχθηκαν.  

Οι µαθητές στην αξιολόγηση ανέφεραν ότι απόλαυσαν τη διαδικασία και 
ζήτησαν την πραγµατοποίηση παρόµοιων σεναρίων και σε άλλα διδακτικά 
αντικείµενα. Επιπλέον, εντόπισαν τα στοιχεία εκείνα που τους βοήθησαν στην 
κατάκτηση και εµπέδωση της γνώσης, όπως τη συνεργασία στα πλαίσια της τάξης 
και εκτός αυτής, την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών, τη χρήση των Νέων 
Τεχνολογιών, τη ανάληψη πρωτοβουλιών, τον προγραµµατισµό και τη συνεχή 
αξιολόγηση, τη ανάθεση συγκεκριµένων ρόλων σε κάθε οµάδα, την αξιοποίηση 
των δεξιοτήτων κάθε µαθητή, τη διαµόρφωση πλαισίου δράσης, την παρουσίαση 
και την αξιολόγηση του project (Ταρατόρη - Τσαλκατίδου, 2002). 

Αναστοχασµός των εκπαιδευτικών 

Η εκπαιδευτικός του πρώτου τµήµατος ανέφερε ότι η εφαρµογή του Σεναρίου 
– Σχεδίου ∆ιδασκαλίας εξελίχθηκε ικανοποιητικά. Αρχικά, αντιµετώπισε αρκετές 
δυσκολίες, κυρίως στην εφαρµογή οµαδοσυνεργατικών τεχνικών, καθώς οι 
µαθητές δεν είχαν συνηθίσει να εργάζονται µε την τεχνική της οµάδας. Η 
δυσκολία αυτή αντιµετωπίσθηκε µε τη συνεργασία των µαθητών σε δυάδες, στη 
συνέχεια σε τριάδες και τετράδες. Ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας ήταν η 
ύπαρξη αρκετών µαθητών µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, γεγονός που 
χρειάστηκε να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία προκειµένου να βοηθήσει την 
ενεργή συµµετοχή των µαθητών αυτών στη µαθησιακή διαδικασία. Η 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας και η ένταξη των µαθητών µε ειδικές ανάγκες σε 
διαφορετικές οµάδες βοήθησε σηµαντικά τους µαθητές αυτούς. Η υποστήριξή τους 
γινόταν από την εκπαιδευτικό εξατοµικευµένα όταν υπήρχε ανάγκη αλλά και από 
τα µέλη της οµάδας (Κelly, 1974). Η χαρτογράφηση των συναισθηµάτων των 
µαθητών βοήθησε τους µαθητές να εντοπίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήµατα 
και να τα αναδεικνύουν στο γραπτό τους λόγο. 

Η εκπαιδευτικός του δεύτερου τµήµατος ανέφερε ότι η εφαρµογή του 
συγκεκριµένου Σεναρίου-Σχεδίου ∆ιδασκαλίας ήταν µια πολύ σηµαντική εµπειρία 
για τους µαθητές του τµήµατος, γεγονός που επιβεβαίωσαν και οι ίδιοι. Οι στόχοι 
όχι µόνο επιτεύχθηκαν αλλά εµπλουτίσθηκαν και επεκτάθηκαν, καθώς το επίπεδο 
των µαθητών ήταν υψηλό.  

Η αγωνία των δύο εκπαιδευτικών εστιαζόταν στο χρόνο που διατέθηκε για το 
συγκεκριµένο σχέδιο, καθώς θεωρούσαν ότι θα ήταν σε βάρος της διδακτέας ύλης. 
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Την ίδια αγωνία είχαν και οι γονείς των µαθητών παρότι γνώριζαν ότι παρόµοιες 
δράσεις πραγµατοποιούνται στα διδακτικά αντικείµενα της Μελέτης 
Περιβάλλοντος ή στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης. Ενηµερωτικές συναντήσεις 
από τη Σχολική Σύµβουλο και από τους εκπαιδευτικούς καθησύχασε τις ανησυχίες 
τους και έγιναν αρωγοί αυτής της προσπάθειας.  

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι ανασταλτικοί παράγοντες καθιστούν το 
παραπάνω εγχείρηµα δύσκολο να επεκταθεί στην πλειοψηφία των διδακτικών 
ενοτήτων και αντικειµένων. Όµως, τα παιδαγωγικά οφέλη που αποκόµισαν οι 
µαθητές κατά την εφαρµογή του, όπως η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και 
στάσεων, καθώς και ο πηγαίος ενθουσιασµός που κατέδειξαν οι µαθητές, αποτελεί 
ισχυρό κίνητρο για την εφαρµογή παρόµοιων σεναρίων σε ορισµένες 
προσφερόµενες διδακτικές θεµατικές ενότητες.  

Συµπεράσµατα-Προτάσεις 

Η εφαρµογή στην πράξη του Σεναρίου- Σχεδίου ∆ιδασκαλίας που 
παρουσιάστηκε στο Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης ήταν µια εξαιρετική 
εµπειρία, τόσο για τους διδάσκοντες και τους µαθητές, όσο και για τους γονείς των 
µαθητών.  

Οι εκπαιδευτικοί είχαν αρκετές επιφυλάξεις για την επιτυχή εφαρµογή του 
σχεδίου και καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας υπήρχε αγωνία για το χρόνο που 
αφιέρωναν στη συγκεκριµένη διδακτική ενότητα σε βάρος της διδακτέας ύλης. Η 
ενίσχυση από τη Σχολική Σύµβουλο, η συνεχής επίτευξη των στόχων, οι στάσεις 
και οι δεξιότητες που αποκτούσαν οι µαθητές, καθώς και ο έκδηλος ενθουσιασµός 
τους ήταν σηµαντικά κίνητρα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.  

Οι µαθητές έµαθαν να συνεργάζονται, να µοιράζονται εµπειρίες και 
συναισθήµατα, να επικοινωνούν. Αξιοποιήθηκαν οι Νέες Τεχνολογίες, αντλήθηκε 
πληροφοριακό υλικό από το διαδίκτυο. Η χρήση ποικίλων εποπτικών µέσων έκανε 
το µάθηµα πιο ζωντανό, διευκόλυνε τη µάθηση και τη µετάδοση των γνώσεων και 
των ιδεών και συνετέλεσε στην αισθητοποίηση του προφορικού λόγου 
(Ζευκιλής,1989). Επιπλέον, αξιοποιήθηκε η Τέχνη στη διδακτική πράξη. Οι 
µαθητές εκφράστηκαν µέσα από τη ζωγραφική, το θέατρο τη µουσική. 
Εµπλούτισαν τις σκέψεις τους µε εικόνες (Perkins, 2003), τις οποίες αξιοποίησαν 
στην παραγωγή γραπτού λόγου. Το θεατρικό παιχνίδι βοήθησε τους µαθητές στο 
«δέσιµο» της οµάδας, καθώς τους βοήθησε να επικοινωνήσουν µέσα από παιχνίδια 
και συναισθήµατα (Κουρετζής, 2009). ∆υσκολίες αναδύθηκαν στην συνεργασία 
των µαθητών σε οµάδες. Η δυσκολία αντιµετωπίσθηκε µε την άσκηση των 
µαθητών αρχικά σε δυάδες και στη συνέχεια σε τριάδες και τετράδες.  

Θεωρούµε ότι οι διδακτικοί στόχοι υλοποιήθηκαν και στα δύο τµήµατα, 
καθώς στο σχεδιασµό οι εκπαιδευτικοί έλαβαν υπόψη τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών, επέλεξαν κατάλληλες διδακτικές 
προσεγγίσεις, µεθόδους, τεχνικές και µέσα διδασκαλίας µετά από συνεχείς 
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αξιολογήσεις. Επιπλέον, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας και η αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών και της τέχνης βοήθησαν στην υλοποίηση των στόχων. Οι 
µαθητές ωφελήθηκαν σε γνωστικό, συναισθηµατικό και κοινωνικό επίπεδο.  

Η εφαρµογή του συγκεκριµένου Σεναρίου-Σχεδίου ∆ιδασκαλίας σε τµήµατα 
µε διαφορετικό µαθησιακό δυναµικό κατέδειξε ότι οι στόχοι µπορεί να 
επιτευχθούν αποτελεσµατικά για όλους τους µαθητές, αρκεί ο εκπαιδευτικός να 
γνωρίζει τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες τους, να λαµβάνονται υπόψη κατά 
τον σχεδιασµό της διδασκαλίας, να εφαρµόζεται διαµορφωτική αξιολόγηση και να 
γίνεται αναστοχασµός στην πορεία της διδασκαλίας σε ότι αφορά στους 
παράγοντες που επιδρούν θετικά ή αρνητικά σε αυτήν, προκειµένου να 
επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι και να επιλέγονται οι κατάλληλοι µέθοδοι, µέσα 
και τεχνικές διδασκαλίας.  

Οι επιφυλάξεις των εκπαιδευτικών στα Νέα Αναλυτικά Προγράµµατα 
Σπουδών µπορεί να αντιµετωπισθούν µε επιµορφωτικά σεµινάρια που θα 
πραγµατοποιηθούν από τους Σχολικούς Συµβούλους. Είναι επιτακτική ανάγκη η 
επιµόρφωσή τους στο σχεδιασµό διδακτικών σχεδίων µε σκοπό να 
απαγκιστρωθούν από την αποκλειστική χρήση των διδακτικών εγχειριδίων και να 
αντιληφθούν ότι και οι ίδιοι είναι ικανοί να σχεδιάζουν εκπαιδευτικό υλικό για να 
εµπλουτίζουν τις διδακτικές ενότητες των σχολικών εγχειριδίων. Επιπλέον, οι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η κατάκτηση των στόχων 
µπορεί να γίνει όχι µόνο µέσα από την υλοποίηση των προτεινοµένων διδακτικών 
ενοτήτων των σχολικών εγχειριδίων αλλά και µε την επέκτασή τους, µε την 
πραγµατοποίηση δικού µας εκπαιδευτικού υλικού, φιλικό στους µαθητές µας και 
προσαρµοσµένο στα ενδιαφέροντά τους και στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές τους 
ανάγκες. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε ένα Σχέδιο ∆ιδασκαλίας, το οποίο στηρίζεται στη 
φιλοσοφία των Νέων Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών. Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν 
οι στόχοι του σχεδίου διδασκαλίας επιτεύχθηκαν. Οι µαθητές συνεργάστηκαν αρµονικά, 
ανέπτυξαν πρωτοβουλίες, κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, διερευνητικό και δηµιουργικό 
πνεύµα, απόλαυσαν τη διαδικασία και ζήτησαν την επέκτασή της και σε άλλες διδακτικές 
ενότητες. Η εφαρµογή του σχεδίου διδασκαλίας µε βάση τις αρχές και τη φιλοσοφία των 
νέων Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών κατέστησε τη διδασκαλία αποτελεσµατική και 
συνετέλεσε στην ενεργή εµπλοκή όλων των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία.  
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1. Εισαγωγή 

Ως εκπαιδευτικοί γνωρίζουµε όλοι πως, ακόµη και η πιο φωτισµένη και 
επικοινωνιακή, σαφής και εµπνευσµένη διδασκαλία µπορεί να µην έχει παρά 
περιορισµένα αποτελέσµατα, εφόσον οι µαθητές δεν επεξεργαστούν και δεν 
κατακτήσουν την απαιτούµενη γνώση, γεγονός που συχνά οφείλεται στην έλλειψη 
προσοχής, ενδιαφέροντος ή και κινήτρων. Σε κάθε περίπτωση, χωρίς την ενεργό 
συµµετοχή των ίδιων των µαθητών δε µπορούµε να καταλάβουµε εάν και σε ποιο 
βαθµό ήταν επιτυχείς οι προσπάθειές µας να διδάξουµε ένα γνωστικό αντικείµενο, 
µια ενότητα ή µια δεξιότητα. Γι’ αυτό και επιχειρούµε, όλο και περισσότερο τα 
τελευταία χρόνια, να εµπλέξουµε ενεργά τους µαθητές µας στη διαδικασία της 
γνώσης, η οποία, σύµφωνα µε τις κοινωνικο-γνωστικές θεωρίες κατασκευάζεται 
και δε µεταδίδεται. Προκειµένου λοιπόν να διασφαλίσουµε τις συνθήκες που θα 
επιτρέψουν οι µαθητές να κατασκευάσουν χρήσιµες δοµές γνώσης, να 
συµµετέχουν ενεργά και να επεξεργάζονται νοητικά τα εισερχόµενα µηνύµατα, 
κατακτώντας µε τον τρόπο αυτό την πραγµατική µάθηση, αναζητούµε τις 
κατάλληλες πρακτικές. Πότε-πότε επιστρέφουµε σε παλαιότερες, δοκιµασµένες, 
ακόµη και σε κάποιες που απορρίφθηκαν στην πορεία, τροποποιηµένες, όµως, και 
ενταγµένες σε άλλο πλαίσιο, µπορούν να αποδώσουν, όπως θα φανεί στη συνέχεια. 

Μία άλλη αφορµή για την παρούσα διδακτική πρόταση - η οποία 
εφαρµόστηκε κατά το σχολικό έτος 2012-2013 στη Β΄ τάξη του Πρότυπου 
Πειραµατικού Λυκείου Πανεπιστηµίου Μακεδονίας - αποτέλεσε η χλιαρή έως και 
αδιάφορη στάση των µαθητών απέναντι στο µάθηµα της Ιστορίας. Η στάση τους 
αυτή αφενός λειτουργεί ως πρόκληση για το διδάσκοντα, αφετέρου απηχεί µια 
καταφανή και χρονίζουσα αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήµατος λόγω της 
οποίας διαιωνίζονται ιδεολογικές στρεβλώσεις και υπερβολές. Σε µακρο –επίπεδο 
σαφώς και είναι ανάγκη να συζητηθούν επί της ουσίας θέµατα σχετικά µε τα 
σχολικά βιβλία, τις µεθόδους διδασκαλίας και την κατάρτιση των διδασκόντων. Σε 
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µικρο-επίπεδο οι περισσότεροι αναγκαζόµαστε να περιοριστούµε στην αναζήτηση 
εναλλακτικών τεχνικών διδασκαλίας της Ιστορίας, ώστε να καθίσταται ελκυστική 
ως αντικείµενο γνώσης από τους µαθητές µας και να συνειδητοποιείται η 
χρησιµότητά της για την αποτίµηση του παρελθόντος, την κατανόηση και 
διαχείριση του παρόντος, το σχεδιασµό του µέλλοντος. 

Η διδακτική πρόταση που περιγράφουµε, ακολουθεί την οµαδοσυνεργατική 
µέθοδο αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες και παράλληλα υιοθετεί µία βασική 
αρχή της παλαιότερης αλληλοδιδακτικής µεθόδου: όταν οι µαθηταί διδάσκωσιν 
αλλήλους υπό την εποπτείαν και οδηγίαν του διδασκάλου1. Με στόχο την αδιάλειπτη 
συµµετοχή όλων στη διδασκαλία, οι µαθητές ανά οµάδες αναλαµβάνουν, ως άλλοι 
πρωτόσχολοι, να «διδάξουν» και να βοηθήσουν τους συµµαθητές τους να 
εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητές τους για βελτίωση, όπως επεδίωκε το σύστηµα 
του αγγλικανικού κληρικού Andrew Bell, ο οποίος στις αρχές του 19ου αι. 
συστηµατοποίησε την αλληλοδιδακτική µέθοδο στην Αγγλία.2 Ειδικότερα, τα µέλη 
της οµάδας µέσα από την ατοµική µάθηση κινητοποιούν σε πρώτη φάση τα 
υπόλοιπα µέλη προκειµένου να πετύχουν το στόχο τους, και στη συνέχεια 
αναλαµβάνουν να κάνουν το ίδιο µε τους υπόλοιπους συµµαθητές τους. Εξάλλου 
είναι γνωστό ότι η οµαδοσυνεργατική µέθοδος αποτελεί µετεξέλιξη της 
αλληλοδιδακτικής, η οποία αρχικώς κάλυψε την απουσία εκπαιδευτικού 
προσωπικού, αργότερα όµως ανέδειξε τη σηµασία της οµαδικής µάθησης ως 
ανακαλυπτικής βιωµατικής διαδικασίας που µεγιστοποιούσε τα αποτελέσµατα της 
διδασκαλίας. 

Πέρα από την οποιαδήποτε κριτική δέχτηκε η αλληλοδιδακτική µέθοδος κατά 
την εφαρµογή της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στην Ελλάδα, θεωρούµε 
ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον

3 ως στοιχείο διδακτικής πρακτικής οι ίδιοι οι 
µαθητές και µάλιστα σε οµάδες να ερευνούν και να αποκτούν γνώσεις για κάποιο 
θέµα και στη συνέχεια, γνωρίζοντας καλύτερα από κάθε άλλον πώς να ελκύουν το 
ενδιαφέρον των συνοµηλίκων τους, ως «εκπαιδευτές» να τις µεταφέρουν στους 
υπολοίπους. Στην ουσία, η βασική αυτή αρχή απορρέει από τη σωκρατική µέθοδο, 
η οποία στηριζόταν στη διαπίστωση πως οι άνθρωποι καταλαβαίνουν περισσότερα 
απαντώντας µια ερώτηση, παρά όταν τους δίνεται έτοιµη η απάντηση. Κατ’ 
επέκταση οι µαθητές, µεταβαίνοντας από τη θέση του ερωτώντος στη θέση του 
διδάσκοντος, εκείνου δηλαδή που δίνει τις απαντήσεις, καλούνται να 

                                                           
1 Κοκκώνης, Εγχειρίδιον ή οδηγός της αλληλοδιδακτικής µεθόδου, σ. 5 
2 Παπαδάκη, Η αλληλοδιδακτική µέθοδος, σ. 27, 31. 
3 Εξάλλου η αλληλοδιδακτική ως µέθοδος άτυπης εκπαίδευσης εφαρµόζεται ευρέως, όλο και συχνότερα, σε 
προγράµµατα ευαισθητοποίησης και πρόληψης και στην Ειδική Αγωγή και φαίνεται να είναι αποτελεσµατική. Βλ. 
ενδεικτικά στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο κατά της Βίας: «Θεµατικές ενότητες για Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές/-
τριες Συνοµηλίκων βασισµένες στη µεθοδολογία της "Αλληλοδιδακτικής"», http://www.antiviolence-
net.eu/EAVN_Output%20No4_GR.pdf. Επίσης, Θ. Χασεκίδου-Μάρκου, «Ανέκδοτοι Επιστολαί δύο διδασκάλων: 
Η αντιµετώπιση µιας καινοτοµίας στη διδασκαλία κατά το 19ο αιώνα στο Ελληνικό Κράτος», 30 Πανελλήνιο 
Συνέδριο ΕΤΕΑ∆. Ο εκπαιδευτικός και το έργο του. Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον, 17-19 Οκτωβρίου 2008, στη 
http://users.sch.gr/markdor59/ARTHRA-SYNEDRIA/SYNEDRIA/ETAIREPDRAMA 
.pdf [22/09/2013] 
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συγκεντρώσουν πληροφορίες και να τις ερµηνεύσουν, να τις εξετάσουν συγκριτικά 
και να τις οργανώσουν, να τις παρουσιάσουν και -το προκλητικότερο- να θέσουν 
ερωτήµατα στους συµµαθητές τους και να απαντήσουν σε απορίες τους.  

Από την άλλη µεριά, η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών αποσκοπεί αφενός 
στη µεγιστοποίηση της επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης των 
µαθητών, στην αυτενέργειά τους και τη λειτουργία τους ως δασκάλων, αφετέρου 
στην αναβάθµιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλους τους γνωστικούς και 
ψυχοκοινωνικούς τοµείς.4 Ειδικότερα, οι µαθητές αξιοποιούν λειτουργικά 
ηλεκτρονικά µέσα πρακτικής γραµµατισµού (Επεξεργαστή Κειµένου, Λογισµικό 
Παρουσίασης) και προσεγγίζουν µια ποικιλία µορφών κειµένων που παράγονται 
σε µια πολύγλωσση πια και πολυπολιτισµική κοινωνία. Στη διαδικασία αυτή 
έρχονται σε επαφή µε στοιχεία λόγου από την καθηµερινή τους ζωή και τα 
βιώµατά τους (τοποθετηµένη πρακτική), συνειδητοποιούν τη λειτουργία τους 
(ανοιχτή διδασκαλία), ερµηνεύουν κριτικά το λόγο ανάλογα µε το 
κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί (κριτική πλαισίωση) και, 
τέλος, µεταφέρουν το λόγο και τις πρακτικές παραγωγής νοήµατος σε άλλα 
κοινωνικά επικοινωνιακά πλαίσια (µετασχηµατισµένη πρακτική).5 Στην 
προσπάθεια καλλιέργειας µιας σειράς µετατυπογραφικών γραµµατισµών, 
αξιοποιείται ο Η/Υ ως περιβάλλον διερεύνησης, συνεργασίας, παραγωγής λόγου. 
Τα νέα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα αντιµετωπίζονται λοιπόν ως µέσα πρακτικής 
γραµµατισµού, καλλιεργούνται, όµως, παράλληλα και δεξιότητες κριτικής 
ανάγνωσής τους. 

2. Σχεδιασµός και εφαρµογή  

2. 1. Σκοποθεσία 

Σε ό,τι αφορά τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς της διδακτικής πρότασης, ο 
εκπαιδευτικός σε συνεργασία µε τους «πρωτοσχόλους», τους συντονιστές των 
οµάδων που αναλαµβάνουν το διδακτικό έργο, κατέληξαν ότι η ανάπτυξη 
ιστορικής σκέψης µε την έννοια της κατανόησης των ποικίλων συνιστωσών της 
ιστορικής εξέλιξης αποτελεί ζητούµενο για τη διδασκαλία όλων των οµάδων. Στη 
συνέχεια επέλεξαν από τους ειδικούς σκοπούς του Προγράµµατος Σπουδών τους 
εξής: 

Α) Να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές/-τριες την αναγκαιότητα επιλογής και 
κριτικής αξιολόγησης των πηγών 

Β) Να οικειωθούν το περιεχόµενο ιστορικών όρων και εννοιών αναγκαίων 
για τη βαθύτερη και πληρέστερη ιστορική γνώση 

                                                           
4 Βλ. ενδεικτικά Ζωγόπουλος, Η οµαδοσυνεργατική µέθοδος διδασκαλίας και η συµβολή των ΤΠΕ, σ. 66 κ.ε. 
5 Kalantzis & Cope, Πολυγραµµατισµοί, σ. 214-5. 



 372

Γ) Να ασκηθούν στο να αναλύουν λογικά πληροφορίες και να τις αξιοποιούν 
για τη βαθύτερη κατανόηση του παρελθόντος 

∆) Να µάθουν να συνθέτουν και να παρουσιάζουν µε τρόπο ολοκληρωµένο 
και διεξοδικό ιστορικά θέµατα.6 

Όσον αφορά στους διδακτικούς στόχους (γνωστικούς και παιδαγωγικούς), η 
κάθε οµάδα σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό έθεσε τους δικούς της, από την 
οπτική γωνία και την εµπειρία των µελών της σχετικά µε το προς εξέταση και 
«διδασκαλία» θέµα. 

2. 2. ∆ιαδικασία 

Οι µαθητές χωρίστηκαν σε έξι (6) οµάδες, οι οποίες ανέλαβαν να «διδάξουν»:  

1. Τα χαρακτηριστικά της φεουδαρχίας (σσ. 50-51 σχολ. βιβλ.) 

2. Τις ιδιαιτερότητες της προσωπικότητας και της πολιτικής του Ανδρόνικου 
Κοµνηνού (σ. 56 σχολ. βιβλ.) 

3. Τα αίτια και τις συνέπειες των σταυροφοριών (σσ. 67-71 σχολ. βιβλ.) 

4. Τα αίτια, τον ρυθµό και τις συνέπειες της οθωµανικής εξάπλωσης στη Μ. 
Ασία και τα Βαλκάνια (σσ. 85-87 σχολ. βιβλ.) 

5. Το χρονικό της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, τα αίτια και τις 
συνέπειές της (σσ. 87-89 σχολ. βιβλ.) 

6. Την εφεύρεση της τυπογραφίας και τη διάδοση της Αναγέννησης και του 
Ανθρωπισµού (σσ. 120-121 σχολ. βιβλ.) 

Κάθε µέλος της οµάδας ανέλαβε ένα συγκεκριµένο ρόλο, ανάθεση που θυµίζει 
κατά κάποιο τρόπο τις κατηγορίες των µερικών πρωτόσχολων, όχι όµως µε 
κριτήριο την υψηλή επίδοσή του. Ειδικότερα η κάθε οµάδα αποτελούνταν από: 

- τον ιστορικό, ο οποίος είχε την αρµοδιότητα να συγκεντρώσει 
πληροφορίες σε έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές, να τις αξιολογήσει και να 
επιλέξει όσες χρειαζόταν η οµάδα για το θέµα που είχε αναλάβει να 
παρουσιάσει. 

- τον φιλόλογο, του οποίου δουλειά ήταν να συνθέσει και να εξοµαλύνει 
γλωσσικά το συγκεντρωθέν υλικό. 

- τον υπεύθυνο πληροφορικής, ο οποίος έπρεπε να οργανώσει την 
ηλεκτρονική παρουσίαση, αφού θα έπαιρνε το υλικό που είχαν 
συγκεντρώσει οι συνεργάτες του, και να αναρτήσει την παρουσίαση της 
οµάδας στο wiki του µαθήµατος. 

                                                           
6 ΥΠΕΠΘ, Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων, σ. 259-260 
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- τον συντονιστή που οργάνωνε την οµάδα, έδινε τον ρυθµό των εργασιών, 
έθετε το χρονοδιάγραµµα και ήλεγχε την τήρησή του και τη συνέπεια κάθε 
συνεργάτη. 

- Τέλος, τρεις από τις οµάδες διέθεταν καλλιτέχνη, ο/η οποίος/-α 
επιµελήθηκε αισθητικά την παρουσίαση.  

- Κατά την εφαρµογή ζητήθηκε από τις ίδιες τις οµάδες να επιλέξουν χωρίς 
κάποιο συγκεκριµένο κριτήριο τον πρωτόσχολο, τον παρουσιαστή, ο/η 
οποίος/-α έπρεπε να παρουσιάσει τη δουλειά της οµάδας του, να «διδάξει» 
την ενότητα στους συµµαθητές του. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι οµάδες 
επέλεξαν τον «ιστορικό» ή τον συντονιστή µε το σκεπτικό µάλλον ότι 
κατείχε καλύτερα το θέµα. Θα µπορούσαµε όµως κάλλιστα να 
προβλέψουµε στο µέλλον τη συγκρότηση οµάδων στις οποίες θα ενταχθεί 
λειτουργικά ο ρόλος του παρουσιαστή ως επιπλέον µέλους. 

Στις οµάδες προτάθηκαν εργαλεία και τεχνικές διδασκαλίας που οι µαθητές 
έχουν ήδη βιώσει ως διδασκόµενοι, όπως η δηµιουργία σχεδιαγράµµατος του 
µαθήµατος, η ιστορική αφήγηση, η ερµηνεία άγνωστων όρων, το θεατρικό 
παιχνίδι

7 – αξιοποιήθηκε για την αναπαράσταση της τελετής περιβολής για την 
αναγνώριση ενός άρχοντα ως υποτελούς άλλου φεουδάρχη -, ή ό,τι εναλλακτικό οι 
ίδιοι σκεφτούν. 

Όπως είναι προφανές, κάθε µέλος της οµάδας χρειάστηκε να µελετήσει καλά 
το σύνολο του διαθέσιµου υλικού, να γνωρίσει σε βάθος και έκταση την ενότητα 
που θα παρουσίαζε η οµάδα, ώστε να διεκπεραιώσει και το δικό του µέρος της 
δουλειάς: ο ιστορικός συγκέντρωσε τις πληροφορίες, ο φιλόλογος αναγκάστηκε να 
τις διαβάσει όλες, ώστε να τις συνοψίσει και να τις οργανώσει, ο υπεύθυνος 
πληροφορικής ήρθε σε επαφή, επίσης, µε το σύνολο του υλικού, πριν το 
αποτυπώσει σε ηλεκτρονική µορφή και το αναρτήσει σε ελκυστική µορφή στο 
wiki. Ο/Η παρουσιαστής/-στρια έπρεπε και εκείνος/-η να γνωρίζει καλά τα πάντα, 
για να είναι σε θέση να διαχειριστεί το υλικό και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις 
του «κοινού». Ο συντονιστής όφειλε, προφανώς, να ελέγχει όλο το υλικό, ώστε να 
µπορεί να αντιµετωπίσει προβλήµατα χρόνου και συνεργασίας των µελών µεταξύ 
τους. Ακόµη, ανέλαβε τη δηµιουργία του Φύλλου Ελέγχου που µοιράστηκε στους 
συµµαθητές για να διαπιστωθεί κατά πόσο ήταν επιτυχής η παρουσίαση- 
«διδασκαλία» της οµάδας. Τέλος, οι καλλιτέχνες, όπου υπήρχαν, µελέτησαν τις 
πηγές, πριν αποφασίσουν πώς θα παρέµβουν αισθητικά στην παρουσίαση, και την 
επιµελήθηκαν στις λεπτοµέρειές της. 

Με τον παραπάνω τρόπο, λοιπόν, δόθηκαν κίνητρα και αρµοδιότητες στους 
µαθητές να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τη δική τους διδασκαλία. Κλήθηκαν 
από τη θέση του διδασκόµενου να µπουν στη θέση του διδάσκοντος και, για να 
ανταποκριθούν στον ρόλο τους αυτό, να διατρέξουν, να αξιολογήσουν και να 
διαχειριστούν έναν όγκο πληροφοριών. Έθεσαν στόχους και προσδοκίες, ενώ στην 

                                                           
7 Αβδελά, Ιστορία, σ. 123. 
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πορεία, ανάλογα µε τα προβλήµατα που προέκυπταν και µε την εµπειρία των 
παρουσιάσεων των υπόλοιπων οµάδων, επανέρχονταν σε ό,τι έφτιαχναν, 
αναστοχάζονταν και αναπροσάρµοζαν οι ίδιοι το υλικό και τον τρόπο 
παρουσίασής του. Εφάρµοσαν, λοιπόν, στην ουσία το κυκλικό µοντέλο 
αυτορυθµιζόµενης µάθησης: καθόρισαν τους στόχους και τη στρατηγική τους, την 
εφάρµοσαν και ήλεγξαν την απόδοσή της, προχώρησαν, τέλος, στον αυτοέλεγχο 
και την αυτοαξιολόγησή τους. 8 

Στη συγκεκριµένη πρόταση αξίζει να σηµειωθεί ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει 
να υιοθετεί διαφορετικές προσεγγίσεις (ρόλους και επιλογές) ανάλογα µε τις 
ανάγκες, προκειµένου να ενεργοποιεί τους µαθητές, να είναι ανοικτός σε 
προτάσεις και πρωτοβουλίες τους, επαγρυπνώντας πάντοτε για την καλή 
λειτουργία των οµάδων όσο αυτές εργάζονται και αξιολογώντας συνεχώς την όλη 
διαδικασία. Εφαρµόζοντας ο ίδιος παρωθητικές µορφές φθίνουσας καθοδήγησης 
ενισχύει την αυτορυθµιζόµενη µάθηση µέσα από συζητήσεις για το προϊόν της 
προσπάθειάς τους, τις στρατηγικές που επέλεξαν και την αποτελεσµατικότητά 
τους. 9  

Για την υλοποίηση της διδασκαλίας, σηµαντική υπήρξε η συµβολή του 
καθηγητή πληροφορικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ προτάθηκε από την 
διδάσκουσα στους µαθητές η δηµιουργία λογισµικού παρουσίασης (PowerPoint), 
κάποιοι προτίµησαν να δηµιουργήσουν Prezi, καθώς είναι λογισµικό στο οποίο την 
ίδια περίοδο εξασκούνταν στα µαθήµατα πληροφορικής. Το ίδιο, στο πλαίσιο των 
µαθηµάτων πληροφορικής τεχνολογικής κατεύθυνσης και επιλογής, 
εξοικειώθηκαν µε το περιβάλλον wiki, παρότι, τελικά, δεν φάνηκαν ιδιαίτερα 
πρόθυµοι να το χρησιµοποιήσουν. 

2.3. Αξιολόγηση 

Κατά τη διεξαγωγή της «διδασκαλίας», οι µαθητές χρειάστηκε να 
διευθετήσουν µόνοι τους προβλήµατα συνεργασίας και συντονισµού, όχι πάντοτε 
µε επιτυχία. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση οµάδας που δυσκολεύτηκε να 
διαχειριστεί το χρόνο της και να συντονιστεί, µε αποτέλεσµα να παρουσιάσει µια 
αρκετά πρόχειρη εκδοχή, δηµιουργηµένη στην ουσία από δύο µόνον µέλη. Ακόµη 
και στην περίπτωση αυτή, όµως, απέβη διδακτική η εµπειρία, καθώς τα µέλη της 
εκτέθηκαν στην αρνητική κριτική των συµµαθητών τους. Άλλοι/-ες µαθητές και 
µαθήτριες είχαν την τάση να αναλαµβάνουν αυτοβούλως τον κύριο όγκο της 
δουλειάς, ώστε να ελέγχουν το αποτέλεσµα. Τέλος, υπήρξαν µέλη των οµάδων που 
δεν εργάστηκαν το ίδιο συνεπώς µε άλλους. Οι οµάδες, πάντως, ανέθεσαν και σε 
αυτούς τους µαθητές ένα τµήµα, τουλάχιστον, της παρουσίασης. Η αίσθηση ήταν 

                                                           
8 Παναγάκος, Τζανάκη, Ένα µοντέλο, σ. 91. 
9 Βασάλα Η µέθοδος project, σ. 93, Ματσαγγούρας, Καινοτοµία, σσ. 17-18, και Παναγάκος, Τζανάκη, Ένα 
µοντέλο, σ. 93. 
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πως, σε σύγκριση µε τη συνήθη αποχή τους από το µάθηµα, µε τον τρόπο αυτό 
κινητοποιήθηκαν και, τελικά, κάτι εισέπραξαν από την όλη διαδικασία. 

Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, αυτές λειτούργησαν ως 
µέσο έρευνας, συγγραφής και παρουσίασης. Ωστόσο, δεν λειτούργησαν στο βαθµό 
που αναµενόταν ως περιβάλλον επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Καθώς οι 
µαθητές και µαθήτριές µας προέρχονται από περιοχές αποµακρυσµένες µεταξύ 
τους, δηµιουργήθηκε ένα wiki του τµήµατος, στο οποίο τα µέλη των οµάδων 
µπορούσαν να αναρτούν τις εργασίες τους, να ασκούν κριτική, να συνοµιλούν, να 
συνεργάζονται. Αντί αυτού, προτίµησαν την δια ζώσης συνεργασία, κυρίως στο 
χώρο του σχολείου, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου ή µετά το πέρας του. 

Η αξιολόγηση των µαθητών στηρίχτηκε στο βαθµό και την ποιότητα της 
συµµετοχής τους, όπως αυτά αναδείχτηκαν κατά την παρουσίαση. Προφανώς, δεν 
µπορεί να έχει την ακρίβεια µιας γραπτής δοκιµασίας, αφού είναι άγνωστες οι 
λεπτοµέρειες και η έκταση της συµβολής του καθενός στα παρασκήνια. Ωστόσο, 
αυτό που εδώ επιδιώκεται είναι κυρίως η κινητοποίησή τους. Η απόδοσή τους 
συνεισφέρει, εποµένως, στη συνολική αξιολόγησή τους στο διδακτικό τετράµηνο. 
Από την άλλη µεριά, είναι σηµαντικό το όφελος για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό από 
την παρακολούθηση ενός τέτοιου µαθήµατος. Οι µαθητές, σε κάποιον βαθµό, 
αναπαράγουν κατά τη «διδασκαλία» όσα έχουν βιώσει ως διδασκόµενοι. Σε 
κάποιον άλλο βαθµό, προσπαθούν να διαφοροποιηθούν από όσα δεν τους αρέσουν 
στο µάθηµα. Η παρατήρηση της «διδασκαλίας» τους µπορεί, εποµένως, να είναι 
πολλαπλά χρήσιµη για τον διδάσκοντα, καθώς του δίνει τα ερεθίσµατα να 
αναστοχαστεί για τη δική του δουλειά, να αναπροσαρµόσει, ίσως, και ο ίδιος τη 
διδασκαλία του, ώστε να οργανώσει εφεξής καλύτερα το υλικό του, αλλά και να 
ενισχύσει στους µαθητές του δεξιότητες που ο ίδιος επιθυµεί, όπως για παράδειγµα 
την κριτική τους ικανότητα. 

3. Προϋποθέσεις για τον εκπαιδευτικό και αποτίµηση 

Η παρούσα διδακτική πρόταση δεν διεκδικεί «δάφνες» πρωτοτυπίας. Είναι 
προφανές πως στηρίζεται γερά στην οµαδοσυνεργατική µέθοδο (Project). Απλώς 
δεν ζητούµε στην περίπτωση αυτή την κατά οµάδες διερεύνηση ενός προβλήµατος, 
αλλά την «διδασκαλία» µιας ενότητας από κάποιους που την µελέτησαν και την 
οργάνωσαν στους συµµαθητές τους, µε τρόπους που οι ίδιοι γνωρίζουν ή 
αισθάνονται πως θα αποδώσουν καλύτερα διδακτικά. Για την υλοποίησή της όµως, 
απαιτείται αρκετή δουλειά και από τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό. Πέρα από τον 
σχηµατισµό των οµάδων, την ανάθεση ρόλων µε γνώµονα τα ενδιαφέροντα και τις 
δεξιότητες των µαθητών του, την βιβλιογραφική τους στήριξη και τον 
προγραµµατισµό των «διδασκαλιών», ο ίδιος καλείται αφενός να καλύψει µε 
τρόπο ευσύνοπτο τις ενδιάµεσες των παρουσιάσεων ενότητες, ώστε να µην 
προκύπτει ιστορικό κενό, αφετέρου να φροντίσει ώστε να µην αναπαραχθούν 
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ιστορικές ανακρίβειες και να ασκηθούν οι µαθητές/-τριες στην τήρηση 
σηµειώσεων και την ακρίβεια στις βιβλιογραφικές παραποµπές. 

Από τα πολλαπλά οφέλη της εφαρµογής, εστιάζουµε, πρώτον, σε αυτά που 
σχετίζονται µε την επιστήµη της ιστορίας: για την υλοποίηση της «διδασκαλίας» 
τους, οι µαθητές/-τριες έρχονται σε επαφή µε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές 
και, γενικά, αξιοποιούν προσεγγίσεις και πρακτικές της ιστορικής επιστήµης µέσα 
σε αυθεντικές συνθήκες εργασίας.10 Έτσι κατανοούν πώς γίνεται η ιστορία, ποιες 
είναι οι βάσεις της ιστορικής γνώσης.11 ∆εύτερον, από παιδαγωγική άποψη 
προάγεται η συλλογικότητα και η συνεργασία µεταξύ τους. Τα µέλη παρωθούν το 
ένα το άλλο σε δράση, η δυναµική της οµάδας αξιοποιείται ως κινητήρια δύναµη 
για µάθηση και προσωπική ανάπτυξη, παράλληλα όµως αναπτύσσονται αισθήµατα 
κοινωνικής αλληλοβοήθειας και στήριξης και καλλιεργείται η δεξιότητα του 
διαλόγου.12 Τρίτον, από ψυχολογική άποψη είναι µεγαλύτερη η ικανοποίηση των 
µαθητών/-τριών από τη σχολική εργασία. Η παρουσίαση έτοιµου ιστορικού υλικού 
δεν τους ενδιαφέρει και η αυτόµατη αποµνηµόνευση δεν τους βοηθά να µάθουν. Η 
µετατροπή τους από «καταναλωτές» σε «παραγωγούς» ιστορίας τους δίνει κίνητρο 
να ασχοληθούν µε την ιστορία και να κατανοήσουν τους µηχανισµούς κατασκευής 
της, καθώς και να αναπτύξουν δεξιότητες έρευνας, αξιολόγησης, παρουσίασης σε 
µορφή κατανοητή στους άλλους, ενδυναµώνοντας την αυτοεκτίµησή τους. 13 
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Abstract 

This presentation constitutes a proposal for a different teaching approach to the 
History lesson of the 2nd grade of Senior High School. This specific approach uses the 
cooperative method which is an evolvement of the monitorial system of teaching. 
Specialized bibliography and experience have shown that we learn something in depth 
when we find ourselves in the position of having to teach it in others. This was the position 
we put our students to last year. They planned and presented various units to their fellow 
students and then they evaluated the success of their “teaching”. They collaborated in 
groups, in order to prepare the units they had chosen, making the most of the new 
technologies. [Teaching Methodology, Curriculum, Textbooks, School Subjects, 
Evaluation] 
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Ολιγοθεσιακή διδασκαλία: Η υφιστάµενη κατάσταση και η 
αναγκαιότητα διαφοροποίησης του Αναλυτικού 

Προγράµµατος 

Κωνσταντίνος Κλουβάτος 

Σχολικός Σύµβουλος 3ης Περιφέρειας ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Κυκλάδων 
klouvatos@sch.gr 

1. Εισαγωγή  

Η ιδιοτυπία του ολιγοθέσιου σχολείου έγκειται στο ότι ο εκπαιδευτικός 
διδάσκει ταυτόχρονα µέσα στην ίδια αίθουσα σε περισσότερες από µία σχολικές 
τάξεις. Η πρακτική αυτή δεν είναι νέα, ούτε συναντάται µόνο στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά εφαρµόζεται διεθνώς σε αποµακρυσµένες περιοχές 
µε µικρό αριθµό µαθητών  (Unesco Principal Regional Office for Asia and the 
Pacific 1989, Miller 1991, Vincent 1999). Ο εκπαιδευτικός µπορεί να αναλαµβάνει 
δύο, τρεις ή και τις έξι ακόµη τάξεις στην ίδια αίθουσα διδασκαλίας. Το γεγονός 
ότι οι τάξεις αυτές απαρτίζονται από µαθητές µικτής ηλικίας και µαθησιακού 
επίπεδου αυξάνει σηµαντικά τις διδακτικές απαιτήσεις. Άλλες πρακτικές που έχουν 
εφαρµοστεί είναι αυτές που βασίζονται στην ευέλικτη οµαδοποίηση µε βάση το 
µαθησιακό επίπεδο και τις ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών (Miller 1991, Vincent 
1999).  

Ανεξάρτητα από τον τρόπο οµαδοποίησης των µαθητών στο ολιγοθέσιο 
σχολείο (µία, δύο, τρεις ή έξι τάξεις σε µια αίθουσα), η αποτελεσµατικότητα της 
διδασκαλίας βασίζεται κυρίως στην καλή οργάνωση και προετοιµασία της 
διδακτικής διαδικασίας (Vincent 1999), η οποία προϋποθέτει τη βαθιά γνώση των 
ατοµικών διαφορών των µαθητών (µαθησιακή ετοιµότητα, ενδιαφέροντα, 
µαθησιακό προφίλ) και δεξιότητες διαφοροποίησης της διδασκαλίας. Η 
µακρόχρονη διδακτική εµπειρία σε ολιγοθέσια σχολεία µπορεί να εξασφαλίσει σε 
µεγάλο βαθµό την επιζητούµενη αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση των 
διδακτικών πόρων. 

Οι έρευνες που συγκρίνουν τα µαθησιακά αποτελέσµατα των ολιγοθέσιων 
και πολυθέσιων σχολείων δεν έχουν καταλήξει σε ενιαία συµπεράσµατα. Αρκετές 
είναι οι έρευνες που δείχνουν διαχρονικά ότι όχι µόνο δεν υπάρχουν σηµαντικές 
διαφορές ανάµεσα στους δύο τύπους σχολείων αλλά αναγνωρίζουν και µια σειρά 
πλεονεκτηµάτων του ολιγοθεσίου (Nash 1980, Παπασταµάτης 1995, Vincent 
1999, Μπρούζος 2002, Mariano & Kirby 2009). Γενικά, οι υποστηρικτές του 
ολιγοθεσίου σχολείου προβάλλουν ως σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα: τις 
µαθησιακές ρουτίνες, την αλληλοδιδακτική προσέγγιση, την καλλιέργεια της 
ανεξαρτησίας,  υπευθυνότητας αλλά και της αλληλεγγύης, την ανάπτυξη ηγετικών 
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ικανοτήτων, αυτοεκτίµησης και πνευµατικής ανάπτυξης που επιτυγχάνονται από 
την αλληλεπίδραση των µαθητών, την άνεση που αισθάνονται τα µέλη της 
σχολικής κοινότητας από τις στενές προσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται 
ανάµεσά τους, αλλά και την αυξηµένη εµπλοκή της τοπικής κοινότητας στο 
εκπαιδευτικό γίγνεσθαι (Dodendort 1983, McEwan 1998, Φύκαρης 2004). Ως 
µειονεκτήµατα αναφέρονται η προσωρινή διαµονή των εκπαιδευτικών στις 
µειονεκτικές περιοχές, η ανεπαρκής εµπειρία, η έλλειψη παιδαγωγικής 
καθοδήγησής τους, η αδυναµία του ωρολογίου προγράµµατος να συµπεριλάβει 
κάποια µαθήµατα που διδάσκονται στα πολυθέσια και η ανεπάρκεια στην 
υλικοτεχνική υποδοµή. 

2. Η υφιστάµενη κατάσταση της ολιγοθεσιακής διδασκαλίας 

Από τις ιδιοµορφίες της λειτουργίας του ολιγοθέσιου σχολείου το πιο 
αξιοσηµείωτο είναι ότι, παρόλο που ο διδακτικός χρόνος που αναλογεί για κάθε 
διδακτικό αντικείµενο είναι σηµαντικά µικρότερος, το αναλυτικό πρόγραµµα 
παραµένει κοινό µε το αναλυτικό πρόγραµµα του πολυθέσιου σχολείου, χωρίς 
καµία απόκλιση ως προς τον όγκο της διδακτέας ύλης. Ο εκπαιδευτικός ενός 
µονοθέσιου σχολείου µε µαθητές σε όλες τις τάξεις είναι επιφορτισµένος µε την 
προετοιµασία και τη διδασκαλία 11 ή 12 διδακτικών αντικειµένων σε καθηµερινή 
βάση, παράλληλα µε την άσκηση των διοικητικών του καθηκόντων. Ο διδακτικός 
χρόνος για κάθε γνωστικό αντικείµενο περιορίζεται στο 25λεπτο ή 20λεπτο, κατά 
περίπτωση, καθώς κάθε διδακτικό 45λεπτο χωρίζεται σε δύο επιµέρους διδακτικές 
περιόδους. Κατ’ εξαίρεση, στο γλωσσικό µάθηµα, ο διδακτικός χρόνος µπορεί να 
ανέλθει στα 45 λεπτά, αλλά µόνο για µία τάξη κάθε ηµέρα. Ουσιαστικά, ο 
δάσκαλος έχει καθηµερινά στη διάθεσή του ένα διδακτικό δίωρο (90λεπτο) και ένα 
25λεπτο για τέσσερις διδασκαλίες στο γλωσσικό µάθηµα. Κατ’ αντιστοιχία, ένα 
διδακτικό δίωρο (90λεπτο) διατίθεται για 4 διδασκαλίες µαθηµατικών. Με τον ίδιο 
τρόπο (ένα διδακτικό αντικείµενο ανά 25λεπτο ή 20λεπτο) συνεχίζεται η 
διδασκαλία των υπόλοιπων µαθηµάτων (Μελέτη Περιβάλλοντος, Ιστορία, 
Θρησκευτικά, Γεωγραφία, Φυσικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αισθητική 
Αγωγή, Φυσική Αγωγή) (Κλουβάτος & Λυκουροπούλου 2013). Ακόµη και ο 
δάσκαλος των Α΄ και Β΄ τάξεων ενός τριθεσίου δηµοτικού σχολείου θα πρέπει να 
προετοιµάσει και να διδάξει 6 – 8 διδακτικά αντικείµενα ηµερησίως στον ίδιο 
χρόνο που ο δάσκαλος της Α΄ ή της Β΄ τάξης ενός εξαθεσίου σχολείου θα διδάξει 4 
- 5 διδακτικά αντικείµενα. Μια πρακτική που έχει εφαρµοστεί για την περίπτωση 
της Α΄ και Β΄ τάξης στα ολιγοθέσια σχολεία της Ινδίας είναι αυτές οι τάξεις να 
λειτουργούν ως µία µικτή τάξη µε ενιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα και κοινά 
µαθήµατα (Unesco Principal Regional Office for Asia and the Pacific 1989). Στον 
πίνακα 1 παρουσιάζεται συγκριτικά ο καταµερισµός ενός διδακτικού εξαώρου στο 
µονοθέσιο και στο εξαθέσιο δηµοτικό σχολείο.  
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 Μονοθέσιο Εξαθέσιο 

∆ιδακτικό 
αντικείµενο 

Συνδιδασκαλία ∆ιδακτικός Χρόνος 
∆ιδακτικός 
Χρόνος 

Γλώσσα 
Α΄, Β΄, (Γ΄+ ∆΄), (Ε΄+ Στ΄) 

(4 διδασκαλίες) 

2 ½  διδακτικές ώρες 
(90 + 25 λεπτά) 

για 4 διδασκαλίες 

2 διδακτικές ώρες 
(90 λεπτά) 

για 1 διδασκαλία 

Μαθηµατικά 
Γ΄, ∆΄, Ε, Στ΄ 

(4 διδασκαλίες) 

2 ½  διδακτικές ώρες 
(90 + 25 λεπτά) 

για 4 διδασκαλίες 

1 διδακτική ώρα 
(45 λεπτά) 

για 1 διδασκαλία 

Μελέτη 
Α΄, Β΄ 

(2 διδασκαλίες) 

1 διδακτική ώρα 
(45 λεπτά) 

για 1 διδασκαλία 

Ιστορία  
Ε΄ + Στ΄ 

(1 συνδιδασκαλία) 

1 ½ διδακτική ώρα 
(45 + 20 λεπτά) 

για 3 διδασκαλίες 1 διδακτική ώρα 
(45 λεπτά) 

για 1 διδασκαλία 

Φυσική Αγωγή - - 
1 διδακτική ώρα 

(45 λεπτά) 
για 1 διδασκαλία 

Σύνολα 11 διδασκαλίες σε 6 διδ. ώρες 
5 διδασκαλίες σε 6 

διδ. ώρες 

Πίνακας 1. ∆ιδακτικός χρόνος µονοθέσιου και εξαθεσίου δηµοτικού σχολείου 

Η ανάγκη πλήρους εφαρµογής του ενιαίου Αναλυτικού Προγράµµατος 
Σπουδών του ∆ηµοτικού Σχολείου στο µονοθέσιο και γενικότερα στο ολιγοθέσιο 
σχολείο υπαγόρευσε ποικίλες προσαρµογές στο ωρολόγιο πρόγραµµά του. Για να 
«χωρέσουν» χρονικά στο εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα του ολιγοθεσίου, 
γνωστικά αντικείµενα, όπως Αισθητική Αγωγή και Φυσική Αγωγή, µπορούν να 
συνδιδάσκονται ταυτόχρονα σε περισσότερες ή σε όλες τις τάξεις. Η πιο 
χαρακτηριστική όµως προσαρµογή στο ωρολόγιο πρόγραµµα του µονοθέσιου και 
γενικότερα του ολιγοθέσιου σχολείου είναι η συνδιδασκαλία όλων των µαθηµάτων 
στην Γ΄ και ∆΄ τάξη και, αντίστοιχα, στην Ε΄ και Στ΄ τάξη, πλην των Μαθηµατικών.  

3. Συνδιδασκαλία µαθηµάτων: Μια δυσεπίλυτη εκπαιδευτική 
ανισότητα 

Η συνδιδασκαλία όλων των µαθηµάτων, εκτός των µαθηµατικών, στην Γ΄ και 
∆΄ τάξη και, αντίστοιχα, στην Ε΄ και Στ΄ τάξη είναι επίσηµη πρακτική, η οποία 
εφαρµόζεται εδώ και δεκαετίες στο ολιγοθέσιο σχολείο λόγω της σηµαντικής 
ανεπάρκειας διδακτικού χρόνου. Αφού, δηλαδή, δεν επαρκεί ο χρόνος για δύο 
ξεχωριστές διδασκαλίες της Γλώσσας της Γ΄ και της ∆΄ τάξης, συνδιδάσκεται η 
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Γλώσσα της Γ΄ και στις δύο τάξεις τη µία σχολική χρονιά και η Γλώσσα της ∆΄ την 
επόµενη χρονιά. Το ίδιο εφαρµόζεται για τα υπόλοιπα µαθήµατα των Γ΄ και ∆΄ 
τάξεων, εκτός των Μαθηµατικών. Η ίδια πρακτική εφαρµόζεται κατ’ αντιστοιχία 
στην Ε΄ και Στ΄ τάξη , προκειµένου ο χρόνος διδασκαλίας να επαρκεί για τη 
διδασκαλία όλων των µαθηµάτων. Η πρακτική αυτή όµως διαµορφώνει αναπόφευκτα 
άνισες εκπαιδευτικές ευκαιρίες µεταξύ των µαθητών του σχολείου. Για παράδειγµα, 
οι µαθητές της Β΄ τάξης, κατά την προαγωγή τους στην Γ΄ τάξη ή θα διδαχθούν τα 
µαθήµατα της Γ΄ τάξης µαζί µε τους µαθητές της ∆΄ ή θα συνδιδαχθούν τα µαθήµατα 
της ∆΄ τάξης. Η δεύτερη περίπτωση είναι εµφανώς δυσχερέστερη για τους µικρούς 
µαθητές. Εν συνεχεία, ενδέχεται οι ίδιοι µαθητές στην Ε΄ τάξη να έρθουν 
αντιµέτωποι µε τον κύκλο µαθηµάτων της Στ΄ τάξης. Αυτή η διπλή αναντιστοιχία του 
βαθµού δυσκολίας της διδακτέας ύλης µε το νοητικό επίπεδό των συγκεκριµένων 
µαθητών µπορεί να δηµιουργήσει ανυπέρβλητα µαθησιακά προβλήµατα και να 
επηρεάσει αρνητικά όλη την εκπαιδευτική πορεία τους.   

Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο που αφορά στις συνδιδασκαλίες είναι ότι µε το 
πέρασµα των δεκαετιών η εφαρµογή τους δε γίνεται πλέον µε ενιαίο τρόπο σε όλα 
τα ολιγοθέσια σχολεία. Στα περισσότερα ολιγοθέσια σχολεία εφαρµόζεται το 
σχήµα «όλα τα µαθήµατα της µίας τάξης», π.χ. όλα τα µαθήµατα της Γ΄ ή όλα τα 
µαθήµατα της Στ΄, σε µερικά σχολεία το σχήµα «γλώσσα της µίας τάξης και τα 
δευτερεύοντα της άλλης τάξης» και σε άλλα το σχήµα «γλώσσα και ένα ή δύο 
δευτερεύοντα της µίας τάξης και τα υπόλοιπα δευτερεύοντα της άλλης τάξης». 
Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται στοιχεία από τη µορφή των συνδιδασκαλίων που 
εφαρµόζονται σε 34 ολιγοθέσια σχολεία του Νοτίου Αιγαίου κατά το σχολικό έτος 
2013-2014. Σε σύνολο 66 συνδιδασκαλιών οι 50 είχαν τη µορφή διδασκαλίας όλων 
των µαθηµάτων της µίας τάξης (εκτός των µαθηµατικών), οι 11 ακολουθούν το 
σχήµα «γλώσσα της µίας τάξης και δευτερεύοντα της άλλης τάξης» και οι 
υπόλοιπες 5 το σχήµα «γλώσσα και ένα ή δύο δευτερεύοντα µαθήµατα της µίας 
τάξης και υπόλοιπα δευτερεύοντα της άλλης τάξης».   

Σύνολο ολιγοθέσιων σχολείων (µονοθέσια έως τριθέσια) 34 

Σύνολο συνδιδασκαλιών (Γ – ∆΄ ή Ε – Στ΄ τάξεις) 66 * 

Αριθµός συνδιδασκαλιών µορφής: «όλα τα µαθήµατα της µίας τάξης» 50 

Αριθµός συνδιδασκαλιών µορφής: «γλώσσα της µίας τάξης και δευτερεύοντα της άλλης 
τάξης» 

11 

Αριθµός συνδιδασκαλιών µορφής: «γλώσσα και ένα ή δύο δευτερεύοντα µαθήµατα της 
µίας τάξης και υπόλοιπα δευτερεύοντα της άλλης τάξης» 

5 

* Σε δύο σχολεία λείπουν οι αντίστοιχες τάξεις (Γ – ∆΄ ή Ε – Στ΄) 

Πίνακας 2. Μορφές συνδιδασκαλίας στα ολιγοθέσια δηµοτικά σχολεία του Ν. Αιγαίου 
σχολ. έτους 2013-2014 

Αν συγκρίνει κανείς τις παραπάνω τρεις εκδοχές συνδιδασκαλίας ως προς το 
βαθµό ισοκατανοµής των µαθησιακών απαιτήσεων, καταλήγει αβίαστα στο 
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συµπέρασµα ότι η δεύτερη και τρίτη εκδοχή είναι πιο δίκαιες για τους µαθητές, 
καθώς εξισορροπείται η δυσκολία των γνωστικών αντικειµένων  στο µεγαλύτερο 
δυνατό βαθµό για τις δύο συνδιδασκόµενες τάξεις. Μία άλλη πρακτική άµβλυνσης 
της ιδιότυπης εκπαιδευτικής ανισότητας που δηµιουργεί η συνδιδασκαλία είναι να 
µην επωµίζεται η ίδια οµάδα µαθητών το βάρος της «αντίθετης» συνδιδασκαλίας 
στην Γ - ∆΄ και στη συνέχεια στην Ε - Στ΄ τάξη. Αν π.χ. οι µαθητές της Γ΄ τάξης 
συνδιδάσκονται το β’ κύκλο (γλώσσα και δευτερεύοντα µαθήµατα ∆΄ τάξης), και 
ακολούθως, στην ∆΄ τάξη, τον α΄ κύκλο (γλώσσα και δευτερεύοντα της Γ΄ τάξης), το 
σχολείο οφείλει να έχει µεριµνήσει ώστε οι ίδιοι µαθητές όταν βρεθούν στην Ε΄ τάξη 
να διδαχτούν τον κύκλο της Ε΄ τάξης (α΄ κύκλο: γλώσσα και δευτερεύοντα Ε΄ τάξης).  

Από τα 23 ολιγοθέσια σχολεία του Νοτίου Αιγαίου που κατά το σχολικό έτος 
2013-2014 εφαρµόζουν συνδιδασκαλία όλων των µαθηµάτων της µίας τάξης τα 18 
σχολεία εφαρµόζουν παράλληλους κύκλους συνδιδασκαλίας, δηλαδή Α΄ κύκλο 
τόσο στη Γ-∆΄ όσο και στην Ε-Στ΄ τάξη ή Β΄ κύκλο τόσο στη Γ-∆΄ όσο και στην Ε- 
Στ΄ τάξη και µόνο 5 σχολεία εφαρµόζουν αντίθετο κύκλο στην Ε-Στ΄ από αυτόν 
που εφάρµοζαν στην Γ-∆΄ τάξη. Είναι φανερό ότι οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες είναι 
περισσότερο ισοκατανεµηµένες στα 5 σχολεία.   

4. ∆ιδακτικός χρόνος – Μαθησιακός χρόνος: ∆υο διαφορετικές 
παράµετροι 

Μια άλλη σηµαντική διάσταση των ολιγοθέσιων σχολείων είναι η 
αναντιστοιχία διδακτικού και µαθησιακού χρόνου. Συγκριτικά µε το πολυθέσιο 
σχολείο, ο δάσκαλος του µονοθέσιου και διθέσιου σχολείου έχει πολύ λιγότερο 
χρόνο στη διάθεσή του για τη διδασκαλία των µαθηµάτων, καθώς ο χρόνος αυτός 
πρέπει να κατανεµηθεί σε δύο ή περισσότερες τάξεις. Ο µαθησιακός χρόνος, από 
την άλλη πλευρά, δηλαδή ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους οι µαθητές κάθε 
τάξης,  είναι πλεονασµατικός συγκριτικά µε τους µαθητές ενός πολυθέσιου 
σχολείου. Ο χρόνος π.χ. του γλωσσικού µαθήµατος στο ολιγοθέσιο είναι 115 
λεπτά, δηλαδή κατά ένα 25λεπτο µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο χρόνο του 
πολυθέσιου (βλέπε πίνακα 1). Από αυτόν το χρόνο, τα 90 λεπτά ή τουλάχιστον τα 
65 λεπτά αποτελούν µαθησιακό χρόνο, κατά τον οποίο οι µαθητές εργάζονται 
σιωπηρά χωρίς τη βοήθεια του δασκάλου. Συνεπώς, ο διδακτικός χρόνος του 
δασκάλου θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ελλειµµατικός, ενώ ο µαθησιακός 
χρόνος των µαθητών πλεονασµατικός. Συνήθως η διαπίστωση αυτή παραβλέπεται 
από τη σχετική βιβλιογραφία (Κατσαντώνη 2007, Παππάς 2007, Χαρίτος 2008).  

Η διαχείριση του διδακτικού χρόνου στο ολιγοθέσιο σχολείο δεν αποτελεί 
πάντοτε εύκολη υπόθεση, παρά µόνο µετά από πολύχρονη διδακτική εµπειρία σε 
τέτοια περιβάλλοντα. Γι’ αυτό δεν είναι ασυνήθιστο το φαινόµενο να µην 
κατορθώνεται η ολοκλήρωση της γλώσσας και των µαθηµατικών στον 
προγραµµατισµένο χρόνο και να «θυσιάζεται» ο χρόνος της αισθητικής αγωγής, 
της ευέλικτης ζώνης, της φυσικής αγωγής ή άλλων µαθηµάτων για το σκοπό αυτό.   
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Η διαχείριση του µαθησιακού χρόνου, δηλαδή του χρόνου σιωπηρής 
εργασίας των µαθητών είναι άλλη µία παράµετρος που δυσκολεύει το έργο των 
εκπαιδευτικών και τους επιφορτίζει µε πρόσθετη προετοιµασία (Κορρέ 2010). 
Αναγκαίο καθηµερινό µέληµα του δασκάλου είναι η ανάθεση σιωπηρών εργασιών 
για εκπόνηση σε ατοµική ή οµαδική βάση, στο χρόνο που ο ίδιος διδάσκει στις 
υπόλοιπες τάξεις. Αλλά πέρα και από το περιεχόµενο των εργασιών, η 
εγκαθίδρυση και παγίωση συγκεκριµένων ρουτινών µέσα στην τάξη είναι 
αποφασιστικής σηµασίας για τη διατήρηση του παιδαγωγικού κλίµατος και την 
εύρυθµη λειτουργία της τάξης.  

Από τη µελέτη των Barker et al (1984) για τα αγροτικά σχολεία από 13 πολιτείες 
των Ηνωµένων Πολιτειών εξάγεται το συµπέρασµα ότι η προσπάθεια βελτίωσης της 
παρεχόµενης εκπαίδευσης σε αυτά τα περιβάλλοντα θα πρέπει να καταβάλλεται σε 
τοπικό επίπεδο, καθώς τα προβλήµατα και οι ανάγκες διαφέρουν σηµαντικά από 
περιοχή σε περιοχή. Ουσιαστικά, όµως, στην περίπτωση των ολιγοθέσιων δηµοτικών 
σχολείων, η αποτελεσµατικότερη παρέµβαση που προτείνεται εδώ και χρόνια είναι η 
ευέλικτη προσαρµογή ή η διαφοροποίηση του Προγράµµατος Σπουδών, ώστε αυτό να 
είναι λιγότερο ασφυκτικό και να ανταποκρίνεται πραγµατικά στις ιδιαίτερες συνθήκες 
διδασκαλίας και στα ιδιαίτερα κοινωνικο-πολιτισµικά πλαίσια, στα οποία αυτά τα 
σχολεία λειτουργούν (Unesco Principal Regional Office for Asia and the Pacific 1989, 
Κατσαντώνη 2007, Χαρίτος 2008).  

5. Συµπεράσµατα - προτάσεις 

Στο σηµερινό πλαίσιο των συνεχών κοινωνικών και εκπαιδευτικών αλλαγών το 
ολιγοθέσιο σχολείο δείχνει να αποτελεί και να παραµένει τις επόµενες δεκαετίες 
αναγκαίος εκπαιδευτικός θεσµός στη χώρα µας (Φύκαρης 2004), έστω κι αν ο 
πληθυσµός της ελληνικής υπαίθρου έχει συρρικνωθεί σηµαντικά τις τελευταίες 
δεκαετίες. Τα ποικιλόµορφα προβλήµατα, όµως, που παρουσιάζονται στη σηµερινή 
του λειτουργία επιτάσσουν την αναδιοργάνωσή του. Είναι λοιπόν σκόπιµη πλέον η 
ανάληψη εθνικής πρωτοβουλίας για προσαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος 
Σπουδών στις ανάγκες και δυνατότητες του ολιγοθέσιου σχολείου µε παράλληλη 
δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών πρακτικών ειδικά 
προσαρµοσµένων για το ολιγοθέσιο σχολείο, απαντώντας µε αυτόν τον τρόπο στο 
διαρκή προβληµατισµό για κατάργηση ή συνολική αναδιοργάνωση αυτού του τύπου 
σχολείου (Κατσαντώνη 2007, Χαρίτος 2008, Παπασταµάτης 1995). Το ίδιο αίτηµα 
προσαρµογής του αναλυτικού προγράµµατος «στα µέτρα» του ολιγοθέσιου έχει 
εξάλλου διατυπωθεί σε πολλές άλλες χώρες, σε αρκετές εκ των οποίων έχει ήδη 
τεθεί σε εφαρµογή η απαιτούµενη προσαρµογή του (Unesco Principal Regional 
Office for Asia and the Pacific 1989, Joubert n.d., Aghazadeh 2007).  

Το νέο «Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για το Ολιγοθέσιο Σχολείο» θα έχει 
προσανατολισµό στη διαθεµατική και εννοιοκεντρική προσέγγιση της γνώσης, 
αλλά ταυτόχρονα θα λαµβάνει υπόψη τις ιδιοµορφίες και τις απαιτήσεις της 
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ολιγοθεσιακής διδασκαλίας καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τοπικών 
κοινωνιών. Η εκπόνηση νέων διδακτικών εγχειριδίων, ειδικά προσαρµοσµένων για 
τα ολιγοθέσια σχολεία, προκύπτει ως αυτονόητο επακόλουθο της αλλαγής του 
αναλυτικού προγράµµατος. Ενδεχοµένως, όµως, µε τις κατάλληλες οδηγίες και 
προσαρµογές θα µπορούσε το νέο αναλυτικό πρόγραµµα να εφαρµοστεί ακόµη και 
µέσω των υφιστάµενων διδακτικών βιβλίων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει 
να επανεξεταστεί και ο θεσµός των συνδιδασκαλιών, ίσως µε την εφαρµογή ενός 
περισσότερο ευέλικτου µοντέλου διαχείρισης της διδακτέας ύλης στις 
συνδιδασκόµενες ταξεις. Αυτονόητη, βέβαια, είναι και η ανάγκη για ταυτόχρονη 
εφαρµογή ενός εθνικού προγράµµατος εκσυγχρονισµού των υλικοτεχνικών 
υποδοµών των ολιγοθέσιων σχολείων στην κατεύθυνση της βελτίωσης των 
συνθηκών µάθησης και της βέλτιστης παιδαγωγικής αξιοποίησης των νέων 
τεχνολογιών. Οι παραπάνω προσαρµογές, για να έχουν αποτέλεσµα, θα πρέπει να 
συνοδεύονται από (α) θεσµικές παρεµβάσεις για επιµήκυνση του χρόνου 
παραµονής των εκπαιδευτικών  στα ολιγοθέσια και (β) εξειδικευµένη βασική 
εκπαίδευση και επιµόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού των ολιγοθεσίων.  
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Περίληψη 

Η διδασκαλία στο ελληνικό ολιγοθέσιο δηµοτικό σχολείο παρουσιάζει τόσες 
ιδιοµορφίες και δυσκολίες, που τις περισσότερες φορές η εφαρµογή του σχεδιασµένου για 
όλα τα σχολεία Αναλυτικού Προγράµµατος καθίσταται αδύνατη σε ολιγοθεσιακά 
περιβάλλοντα. Τα µεγαλύτερα προβλήµατα αφορούν στην ταυτόχρονη διαχείριση του 
ανεπαρκούς διδακτικού χρόνου και του πλεονασµατικού µαθησιακού χρόνου, αλλά και στις 
µεγάλες απαιτήσεις της διδακτικής και µαθησιακής προετοιµασίας. Επίσης, διαπιστώνεται 
ότι η ακολουθούµενη πρακτική της συνδιδασκαλίας διαφορετικών τάξεων (π.χ. Γ΄ και ∆΄ 
τάξη), πέρα από τις µαθησιακές δυσχέρειες και εκπαιδευτικές ανισότητες που µπορεί να 
προκαλεί για επιµέρους οµάδες µαθητών, δεν εφαρµόζεται µε ενιαίο τρόπο σε όλα τα 
ολιγοθέσια σχολεία. Αναφέρεται ενδεικτική περίπτωση εκπαιδευτικής περιφέρειας, στην 
οποία εµφανίζεται εντυπωσιακή ποικιλοµορφία εφαρµογής συνδιδασκαλιών στα ολιγοθέσια 
σχολεία. Η περίπτωση αυτή, σίγουρα όχι µοναδική, ως πρώτη αποτύπωση της υφιστάµενης 
κατάστασης, υποδεικνύει την αναγκαιότητα (α) εναρµόνισης των ολιγοθέσιων σχολείων σε 
έναν ενιαίο τρόπο συνδιδασκαλίας, (β) προσαρµογής του Αναλυτικού Προγράµµατος ή 
σχεδιασµού διαφοροποιηµένου Αναλυτικού Προγράµµατος για τα ολιγοθέσια σχολεία και 
(γ) περαιτέρω έρευνα για το θέµα αυτό.  
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1. Εισαγωγή 

Αφορµή για την παρούσα έρευνα στάθηκε η ανησυχία και ο µακροχρόνιος 
προβληµατισµός εν ενεργεία φιλολόγων, για τη σύγχρονη, µη παραδοσιακή 
διδασκαλία της ποίησης στο Γυµνάσιο και την ανάγκη ενίσχυσης της συµµετοχής 
των µαθητών κατά τη διδασκαλία, στο πλαίσιο του υπάρχοντος Προγράµµατος 
Σπουδών. Αντίστοιχες ανησυχίες εκφράστηκαν κατά καιρούς και από εκπαιδευτικούς 
µουσικής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι εξέφρασαν προβληµατισµούς για 
τη διαθεµατική προσέγγιση ζητηµάτων και τη διασύνδεσή τους µε τη µουσικής 
αγωγή και τους αντίστοιχους στόχους των Προγραµµάτων Σπουδών[6].  

Τα ερευνητικά ερωτήµατα της παρούσας έρευνας συγκροτήθηκαν µέσα από 
δύο πραγµατικότητες. Η πρώτη αφορούσε στις σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις για 
διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης µέσα από την απάντηση ερωτηµάτων, τη 
διερεύνηση θεµάτων και την επίλυση προβληµάτων[9]. Επίσης, στη σηµασία που 
έχει η εµπλοκή των µαθητών σε διαδικασίες παραγωγής της γνώσης µέσα από 
συµµετοχικές µεθόδους διδασκαλίας. Αυτές οι τάσεις εκφράστηκαν θεσµικά µέσα 
από το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών και τα νέα 
Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών. Η δεύτερη πραγµατικότητα αφορούσε στην 
αναντιστοιχία αφενός ανάµεσα στο υπάρχον θεσµικό πλαίσιο και την επίσηµη 
παιδαγωγική πρόταση και αφετέρου στους δισταγµούς και προβληµατισµούς των 
εν ενεργεία εκπαιδευτικών για τη δυνατότητα εφαρµογής τους στη διδακτική 
πράξη και την αποτελεσµατικότητά τους. 

Η έρευνα αναπτύχθηκε γύρω από τα εξής ερωτήµατα:  

1. Μπορούν να επιτευχθούν συγκεκριµένοι στόχοι των Αναλυτικών και 
∆ιαθεµατικών Προγραµµάτων Σπουδών λογοτεχνίας και µουσικής µέσα 
από διαθεµατικές προσεγγίσεις των µαθηµάτων αυτών;  
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2. Μπορούν οι µαθητές να βελτιώσουν την κατανόηση του ποιητικού λόγου, 
τη διατύπωση απόψεων και την πολλαπλή ερµηνεία και νοηµατοδότηση; 

3. Μπορούν να αναγνωρίσουν µουσικά χαρακτηριστικά και να τα συνδέσουν 
µε λεκτικά και µη λεκτικά εκφραστικά µέσα; 

4. Μπορούν να αναπαραστήσουν µε το σώµα τους τις ερµηνείες; 

5. Μπορούν συµµετοχικές µέθοδοι διδασκαλίας και συγκεκριµένα η µέθοδος 
project, να εφαρµοστεί εντός του Ωρολογίου Προγράµµατος και των 
επίσηµων χρονοδιαγραµµάτων, ώστε να εµπλακούν οι µαθητές στη 
διαδικασία παραγωγής της γνώσης; 

Βάση της προβληµατικής της έρευνας αποτέλεσε η συζήτηση που 
αναπτύσσεται στη βιβλιογραφία σχετικά µε την αξιοποίηση της τέχνης στη 
διδακτική πράξη[5]. Οι προσωπικές ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα, η πολύχρονη 
επαγγελµατική ενασχόληση µε τα διδακτικά αντικείµενα της µουσικής και της 
λογοτεχνίας, έστρεψαν το ερευνητικό ενδιαφέρον στη σύνδεση τέχνης και 
ποίησης. Συγκεκριµένα, σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των δυνατοτήτων 
αξιοποίησης της µουσικής, µέσω ενεργητική ακρόασης και δηµιουργίας, και του 
θεάτρου, µέσω τεχνικών δραµατοποίησης, στη διδασκαλία της ποίησης.  

2. Σχεδιασµός – Στάδια της έρευνας 

Η ερευνητική διαδικασία περιέλαβε δύο στάδια, α) το σχεδιασµό και 
την υλοποίηση διδακτικής παρέµβασης, β) την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων µε ηµιδοµηµένο ερωτηµατολόγιο. 

2.1 Η διδακτική παρέµβαση 

Ο όρος ‘διδακτική παρέµβαση’ χρησιµοποιείται συχνά στη βιβλιογραφία χωρίς 
να αποσαφηνίζεται, ωστόσο, σύµφωνα µ’ ένα γενικό διαχωρισµό, ως διδακτική, 
θεωρείται η παρέµβαση που περιλαµβάνει ποικίλων µορφών διδασκαλίες και 
διδακτικές προσεγγίσεις[8]. Η συγκεκριµένη, περιέλαβε τα σχολικά γνωστικά 
αντικείµενα της λογοτεχνίας και της µουσικής, όπως αυτά ορίζονται από το 
Αναλυτικό Πρόγραµµα [2] αλλά και το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πρόγραµµα Σπουδών[3] 
και εφαρµόστηκε κατά τη διάρκεια συγκεκριµένων σχολικών ωρών. Αναπτύχθηκε 
γύρω από έναν κεντρικό θεµατικό άξονα που αποτέλεσε και τον ειδικό σκοπό της, 
που ήταν η κατανόηση και η πολλαπλή ερµηνεία που ποιητικού λόγου, µέσω της 
µουσικής και της δραµατικής τέχνης[4]. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, 
σχεδιάστηκε ένα project συνδυασµένων διαθεµατικών διδασκαλιών, που 
πραγµατοποιήθηκαν από τον Οκτώβριο έως το ∆εκέµβριο σε 75 µαθητές της Γ’ 
τάξης γυµνασίου της Θεσσαλονίκης. Υλοποιήθηκε εντός του Ωρολογίου 
Προγράµµατος και των µαθηµάτων της λογοτεχνίας και της µουσικής και 
πλαισιώθηκε από δραµατοποιήσεις. Το περιεχόµενο των διδασκαλιών 
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διαµορφώθηκε µέσα από την ‘ύλη’ των δύο µαθηµάτων, όπως ορίζεται στο 
Αναλυτικά Προγράµµατα, και εµπλουτίστηκε από τους µαθητές[7].  

Για κάθε διδακτικό αντικείµενο επιλέχτηκαν µέσα από τα Αναλυτικά 
Προγράµµατα, γνωστικοί στόχοι, οι οποίοι επιδιώχθηκε να επιτευχθούν µέσω των 
συνδυασµένων διαθεµατικών διδασκαλιών, ενώ παράλληλα η διαδικασία κατάκτησής 
του στόχευε στη διαµόρφωση στάσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων[13]. 

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Γλώσσα Μουσική ∆ραµατοποίηση 
• Να έρθουν σε επαφή οι 

µαθητές µε αξιόλογα 
ποιητικά έργα και να τα 
κατανοήσουν 

• Να κατανοήσουν την ειδική 
χρήση του ποιητικού λόγου 
και τον ιδιαίτερο τρόπο 
γλωσσοτεχνικής σύνθεσης 

• Να εντοπίσουν την 
προθετικότητα του κειµένου  

• Να είναι σε θέση να 
εκφράσουν την 
αναγνωστική πρόσληψη, να 
σχολιάσουν και να 
αξιολογήσουν 

• Να ανασυνθέσουν το 
αναλυθέν κείµενο και να 
εντάξουν την ιδιαίτερη 
ατοµική πρόσληψη στη 
συλλογική εννοιολόγηση 

• Να επαληθεύσουν ή να 
διαψεύσουν µε αναφορές 
στο κείµενο, µια δοσµένη 
κρίση 
 

• Να καλλιεργήσουν την 
ικανότητα εκτέλεσης και 
σύνθεσης µουσικής για 
κρουστά 

• Να σχεδιάσουν, να 
συνδυάσουν και να 
εκτελέσουν σύνθετα ρυθµικά 
µοτίβα 

• Να αναγνωρίζουν και να 
διακρίνουν σε ολοκληρωµένα 
έργα, εκτενή µελωδικά και 
ρυθµικά σχήµατα 

• Να έρθουν σε επαφή µε το 
ευρύ φάσµα της µουσική 
παραγωγής, µε έµφαση στην 
πρωτοπορία του 20ου αιώνα 

• Να εντοπίσουν τις 
διαφορετικές λειτουργίες της 
µουσικής (συνοδεία – 
έµφαση –αφήγηση – 
soundtrack)  

• Να αναπτύξουν δεξιότητες 
ενεργητικής µουσικής 
ακρόασης µέσω κατανόησης, 
εσωτερίκευσης και 
ανάκλησης  

• Να εντοπίσουν τη δυναµική 
σχέση µουσικής και λόγου 
και να αποδώσουν µουσικά 
τη «θέση – αντίθεση» 

• Να αναπτύξουν εκφραστικές 
δεξιότητες και να 
ενθαρρυνθούν στη 
δηµιουργική έκφραση 

• Να συνδέσουν τις 
εκφραστικές τους δεξιότητες 
µε το λόγο 

• Να αποδώσουν 
δραµατουργικά τις πολλαπλές 
έννοιες του ποιητικού 
κειµένου  

• Να έρθουν σε επαφή µε την 
τεχνική των δυναµικών 
εικόνων 

• Να αξιοποιήσουν το σώµα 
τους ως µέσο έκφρασης και 
να το χρησιµοποιήσουν για 
έναν συγκεκριµένο 
υποκριτικό σκοπό 

• Να εµπλακούν στη συλλογική 
καλλιτεχνική δηµιουργία 

• Να παράξουν πρωτότυπο 
έργο 
 

ΣΤΑΣΕΙΣ - ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
• Να επικοινωνήσουν αποτελεσµατικά 
• Να ευαισθητοποιηθούν και να διαισθανθούν 
• Να διαµορφώσουν προσωπική άποψη  
• Να φανταστούν και να εκφραστούν 
• Να αιτιολογήσουν τα συναισθήµατά τους και να τα εξωτερικεύσουν 
• Να µεταφέρουν τη γνώση και την εµπειρία τους σε άλλα επίπεδα αναφοράς 
• Να αυτενεργήσουν και να βιώσουν 
• Να αισθανθούν προσωπική ικανοποίηση από τη δηµιουργική επαφή µε το θέατρο και τη µουσική  

Πίνακας 1: Στόχοι της διδακτικής παρέµβασης 
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Για την οργάνωση και το γενικό σχεδιασµό των διδασκαλιών, των οµάδων 
εργασίας και των δράσεων, κρίθηκε σκόπιµο να ακολουθηθούν ορισµένες βασικές 
αρχές, που στηρίχτηκαν στις Θεµελιώδεις Έννοιες της ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης 
των ∆ΕΠΠΣ και τη διδακτική των project[16]. 

Σύµφωνα µ’ αυτές: 

• κάθε δραστηριότητα δοµήθηκε γύρω από βασικές ιδέες που σχετίζονται 
άµεσα και µε ακρίβεια µε τους στόχους της παρέµβασης[16], 

• οι προδιαγραφές κάθε δραστηριότητας διαµορφώθηκαν µε βάση την 
αποτελεσµατική και λειτουργική υλοποίησή της, καθώς προηγούµενες 
γνώσεις ή δεξιότητες δεν θεωρήθηκαν δεδοµένες και δεν αποτέλεσαν 
σιωπηρές παραδοχές[17],  

• η διάρθρωση και το πλαίσιο που τέθηκαν ήταν τέτοια που ωθούσαν τους 
µαθητές να επιτύχουν σταδιακά τους στόχους τους, διατηρώντας την 
ισορροπία ανάµεσα στην ικανοποίηση και τη δυσκολία, τη διαδικασία και 
το περιεχόµενο[12],  

• οι δυνατότητες επίτευξης των δραστηριοτήτων συσχετίστηκαν µε το 
δεδοµένο χρόνο, χώρο, µέσα και επίπεδο µαθητών,  

• δόθηκε έµφαση σε δραστηριότητες που, µέσω τη διαθεµατικότητας, 
φάνηκαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, διασκεδαστικές και αποτέλεσαν πεδίο 
ανάπτυξης δεξιοτήτων που προέκυψαν µέσα από την εφαρµογή της 
γνώσης[14].  

2.2 Η διδακτική προσέγγιση 

Για τη διδασκαλία υιοθετήθηκαν οι αρχές και τα στάδια ανάπτυξης των 
projects[9]. Αν και αυτά ποικίλουν, υπάρχουν γενικές κατευθύνσεις και αρχές, 
καθώς και βήµατα υλοποίησης που αναγνωρίζεται από τους παιδαγωγούς πως 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να ακολουθούνται. Στο συγκεκριµένο project, αρχικά, 
µέσα από κατευθυνόµενη οµαδική συζήτηση, έγινε καθορισµός των γενικών 
θεµατικών αξόνων της δράσης. Στη συνέχεια έγινε κατανοµή σε οµάδες, ανάληψη 
ρόλων και διαµόρφωση κοινού πλαισίου δράσης, κάτω από τη γενική κατεύθυνση 
να αποδοθεί µε ήχους, µε το σώµα και το πρόσωπο, το ποιητικό κείµενο[7]. Οι 
δραστηριότητες διακόπτονταν για ενηµέρωση και ανατροφοδότηση ανάµεσα στις 
οµάδες. Ως προς τις δραστηριότητες ακολουθήθηκαν τα στάδια του πίνακα 2.  
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∆ραστηριότητα ∆ιδακτικό υλικό - Μέσα  ∆ιάρκεια 
Α. Ελεύθερη επιλογή 
ποιήµατος 

Βιβλίο Λογοτεχνίας 
Μία διδακτική ώρα στο 
µάθηµα της λογοτεχνίας 

Β. Επιλογή εµβόλιµων 
ποιηµάτων νοηµατοδότησης 
και ερµηνείας- Επεξεργασία 
νοήµατος - Ανάλυση 

Ελεύθερη βιβλιογραφία 

Τέσσερις διδακτικές ώρες 
στο µάθηµα της 
λογοτεχνίας 

Γ. ∆ηµιουργία και εκτέλεση 
ρυθµικών µοτίβων 
συγκεκριµένων µουσικών 
προδιαγραφών και δηµιουργία 
ορχήστρας κρουστών  

Παρτιτούρα κρουστών – 
κρουστά µουσικά όργανα 
-  

Τέσσερις διδακτικές ώρες 
στο µάθηµα της µουσικής  

∆. Ενεργητική ακρόαση και 
επιλογή µουσικών ως 
soundtracks 

CD player και CDs 
ποικίλων µουσικών ειδών 
και εποχών – οδηγοί 
ακρόασης 

∆ύο διδακτικές ώρες στο 
µάθηµα της µουσικής  

Ε. ∆ραµατική απόδοση των 
διαφορετικών νοηµάτων και 
ερµηνειών µε τη σύνθεση και 
αναπαράσταση ‘δυναµικών 
εικόνων’   

∆ύο διδακτικές ώρες στα 
µαθήµατα της λογοτεχνίας 
και της µουσικής  

Πίνακας 2: Στάδια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων 

Το project ολοκληρώθηκε µε τη συγκέντρωση, ταξινόµηση του υλικού και 
παρουσίαση ενός πρωτότυπου δρώµενου, στο οποίο κάθε οµάδα συνδύασε, 
ανασυνέθεσε και απέδωσε παραστατικά την εργασία της.  

Συγκεκριµένα, κάθε παραγόµενο περιελάµβανε: 

• Κάθε αρχικό ποίηµα περιελάµβανε εµβόλιµες στροφές άλλων ποιητικών 
κειµένων που ενίσχυαν, σχολίαζαν ή απέρριπταν το αρχικό νόηµα, 
δίνοντας πολλαπλές ερµηνείες στο λόγο 

• Κάθε αλλαγή σηµατοδοτούνταν µουσικά από προεξαγγελτικό ρυθµικό 
µοτίβο συµφωνίας ή αντίθεσης (light motif)  

• Τα διαφορετικά ποιητικά κείµενα συνοδεύονταν από διαφορετική µουσική 
συνοδεία (soundtrack) που ¨ερµήνευε¨ το περιεχόµενό τους  

• Για τις διαφορετικές λεκτικές και µουσικές ερµηνείες γινόταν 
αναπαράσταση, µέσω δυναµικών εικόνων , που ¨απεικόνιζαν¨ τις 
διαφορετικές ερµηνείες  
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Το τελικό προϊόν ήταν ένα δρώµενο σε ελεύθερη µορφή, µε στοιχεία 
ποιητικού λόγου, µουσικής πρωτότυπης ρυθµικής σύνθεσης και επένδυσης 
και δυναµικών εικόνων. 

3. Η ερευνητική µέθοδος και η αξιολόγηση της διδακτικής 
παρέµβασης 

Το υπό έρευνα υλικό προήλθε από τις γραπτές απαντήσεις των µαθητών σε 
ηµιδοµηµένο ερωτηµατολόγιο Η ερευνητική µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε ήταν η 
Ανάλυση Περιεχοµένου που εντάσσεται στο ποιοτικό παράδειγµα[1]. 
Συγκεκριµένα, η τεχνική της δόµησης και τα παραδείγµατα της δόµησης 
περιεχοµένου και πρότυπης δόµησης[11]. Η διαδικασία της ανάλυσης ξεκίνησε µε 
την αναζήτηση θεµατικών περιοχών ως προς το περιεχόµενο του λόγου των 
υποκειµένων. Για κάθε θεµατική περιοχή έγινε επιµερισµός σε θεµατικές ενότητες 
και επιπλέον καταµερισµός σε υποενότητες ώστε να συγκροτηθεί το σύστηµα 
κατηγοριών και υποκατηγοριών [10]. Με τον τρόπο αυτό έγινε δυνατή η 
αναπαράσταση του αποδελτιωµένου υλικού σε µακρο-επίπεδο.  

Βασικές κατηγορίες 
1 Περιεχόµενο 2 ∆ιαδικασία 
1.1 Ανά γνωστικό αντικείµενο 

1.1.1 Γλώσσα  
1.1.2 Μουσική 
1.1.3 ∆ραµατοποίηση 

1.2 Ανά γνωστικό τοµέα (διασύνδεση 
αντικειµένων, θεµατικά κέντρα) 

1.2.1 Πολλαπλή ερµηνεία 
1.2.2 Ιδιαίτερη ατοµική πρόσληψη και 

συλλογική εννοιολόγηση 
1.2.2.1 Συµφωνία 
1.2.2.2 Αντίθεση 

2.1 Βιωµατική δράση 
2.2 Προσωπική έκφραση - Ικανοποίηση 
2.3 Αποτελεσµατική επικοινωνία - 

Συνεργασία 
2.4 Καλλιέργεια / Έκφραση 

συναισθηµάτων 

Πίνακας 3: Σύστηµα κατηγοριών 

4 Συµπεράσµατα 

Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων προέκυψαν συµπεράσµατα που 
συνάδουν µε τον σκοπό της έρευνας και τους στόχους της διδακτικής παρέµβασης, 
τόσο τους γνωστικούς όσο αυτούς που σχετίζονται µε τη διαµόρφωση στάσεων και 
την ανάδειξη δεξιοτήτων.  

Γενικά, φάνηκε ότι οι µαθητές: 
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• Πέτυχαν µεγάλο µέρος των στόχων του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου 
Προγραµµάτων Σπουδών και των Αναλυτικών Προγραµµάτων των 
σχετικών µαθηµάτων.  

• Ανταποκρίθηκαν ένθερµα σε γραπτές εργασίες. ∆ιαµόρφωσαν και 
διατύπωσαν απόψεις µε σαφήνεια, συνέθεσαν και παρήγαγαν γραπτό και 
προφορικό λόγο. Ήρθαν σ’ επαφή µε αξιόλογα ποιητικά έργα, σχολίασαν 
και κατανόησαν σύνθετα λεκτικά νοήµατα. Προβληµατίστηκαν και 
τοποθετήθηκαν, συµφώνησαν και διαφώνησαν αναδεικνύοντας 
προσωπικές ερµηνείες. 

• Ανέλυσαν και κατανόησαν ποικίλα µουσικά είδη, παλιότερα και σύγχρονα, 
πραγµατεύτηκαν ζητήµατα µουσικής φόρµας και ρυθµού. 
Προβληµατίστηκαν και αναγνώρισαν τις ποιοτικές προδιαγραφές των 
µουσικών έργων και εξέφρασαν προσωπικές αισθητικές κρίσεις. 

• Ανέλυσαν και κατανόησαν τη διασύνδεση των γνωστικών αντικειµένων. 
Απέδωσαν λεκτικά και µη λεκτικά τις προσωπικές τους ερµηνείες και 
προσέγγισαν τους κώδικες επικοινωνίας µέσω των τεχνών.  

• Ανακάλυψαν τη χρήση του σώµατος και του προσώπου και 
πειραµατίστηκαν µε την τεχνική τρων δυναµικών εικόνων. 

• Συµµετείχαν, επικοινώνησαν, συνεργάστηκαν, εκφράστηκαν 

• ∆ηµιούργησαν µουσική και αναπαρέστησαν νοήµατα 

• Εξέφρασαν δηµιουργικές τάσεις και συναισθήµατα 

Συνοψίζοντας, µε την ολοκλήρωση της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η 
αξιοποίηση της µουσικής και της δραµατικής τέχνης στη διδασκαλία της ποίησης, 
ενισχύει τη βιωµατική συµµετοχή, την αυτενέργεια και την ολιστική προσέγγιση 
συγκεκριµένων γνωστικών περιεχοµένων και µπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη 
των ειδικών στόχων των ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ των µαθηµάτων της λογοτεχνίας και 
της µουσικής.  

Τέτοιες διδακτικές προσεγγίσεις µπορεί να είναι επιτυχείς, όταν µέσα από 
συµµετοχικές µεθόδους διδασκαλίας, στοχεύουν στη διαθεµατική κατάκτηση της 
γνώσης. Έτσι, µέσα από την προσπάθεια επίτευξη γενικότερων σκοπών ολιστική 
προσέγγισης θεµατικών κέντρων, επιτυγχάνονται σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό 
και οι ειδικοί στόχοι συγκεκριµένων µαθηµάτων. Η περεταίρω µελέτη και έρευνα 
προς αυτή την κατεύθυνση µπορεί να οδηγήσει στη διαµόρφωση µιας χρήσιµης 
γενικευµένης πρότασης για τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς και αφετηρία για 
περεταίρω εφαρµογές.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία καταδεικνύει ότι η αξιοποίηση της µουσικής και της δραµατικής 
τέχνης στη διδασκαλία της ποίησης, µέσω διαθεµατικών προσεγγίσεων, ενισχύει την 
επίτευξη των σκοπών και στόχων των Προγραµµάτων Σπουδών. Παρουσιάζεται ένα 
project ενοποίησης γνωστικών αντικειµένων, µέσω συνδυασµένων διδασκαλιών της 
λογοτεχνίας και της µουσικής, πλαισιωµένες από δραµατοποιήσεις. Η αξιολόγηση έδειξε 
ότι η αξιοποίηση τέτοιων εκπαιδευτικών τεχνικών, ενισχύει την κατανόηση και την 
ολιστική προσέγγιση της γνώσης 

.  
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∆ιδασκαλία της Φιλοσοφίας µέσα από την αξιοποίηση 
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1. Εισαγωγή 

Η καινοτόµος δράση αφορά την υλοποίηση project στα πλαίσια του 
µαθήµατος των Αρχών Φιλοσοφίας της Β΄ Λυκείου Θεωρητικής κατεύθυνσης µε 
άξονα την ενότητα του ∆ίκαιου και µε απώτερο µε στόχο την καλλιέργειας 
διαπολιτισµικής συνείδησης και σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
Επιδιώχθηκε οι µαθητές να κατανοήσουν την αξία του σεβασµού των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και το γεγονός ότι τα διάφορα κοινωνικά προβλήµατα προκύπτουν 
από την παραβίαση τους στον παγκόσµιο χώρο  

Τελικός στόχος υπήρξε η υποβολή πρότασης logo για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα στα πλαίσια ενός διαγωνισµού που εξελισσόταν εκείνο το διάστηµα 
µέσα από ένα κοινωνικό δίκτυο (Facebook). Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
προτείνεται η αξιοποίηση ιστοσελίδων και διαδραστικών εφαρµογών εξοικείωση 
µε την ενασχόληση της Βίβλου και των λεξικών µέσα από τους υπολογιστές, 
βιωµατικές και διαθεµατικές δραστηριότητες. Η ένταξη της τεχνολογίας αποτέλεσε 
βασική συνιστώσα όχι όµως µόνο για να ενταχθούν οι Νέες Τεχνολογίες αλλά 
κυρίως η ένταξή τους να έχει σαν συνέπεια την αποτελεσµατικότερη µάθηση 
(learning processing) και την εκµάθηση νέων δεξιοτήτων (knowledge-skills), που 
πλέον είναι απαραίτητες για την ατοµική και κοινωνική τους ανάπτυξη. 

2. Βασικοί πυλώνες της δράσης  

Η ενότητα που αφορούσε το «∆ίκαιο» ήταν µια πραγµατική πρόκληση για να 
συνδυασθεί ο λόγος και οι θεωρίες της µάθησης µε τις νέες τεχνολογίες (Τ.Π.Ε). 
Οι µαθητές έπρεπε να εξοικειωθούν µε ένα νέο περιβάλλον µάθησης και 
διδασκαλίας (Τ.Π.Ε, κοινωνικά δίκτυα) ώστε να µπορούν να γνωρίσουν εφαρµογές 
της πληροφορικής σε διάφορους τοµείς και να µπορούν να επικοινωνούν. Η χρήση 
σύγχρονης τεχνολογίας (Η/Υ) άλλωστε ενισχύει τη φυσική περιέργεια του µαθητή, 
ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη ερευνητικού πνεύµατος ενώ παράλληλα 
εξοικειώνεται σε ένα καινούργιο τρόπο προσέγγισης (κειµένων, πηγών, τέχνης). 
Στους µαθησιακούς στόχους επίσης περιλαµβάνονται τα παρακάτω: 
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• Συσχετισµός σχέσεων ηθικής, πολιτικής και φιλοσοφίας (αναφορές σε 
αξίες ελευθερίας και ισότητας και ισότητας-ηθικές θεωρίες µε πολιτικές 
συνέπειες όπως ο ωφελιµισµός) 

• Προσδιορισµός βασικών διαστάσεων των εννοιών της ισότητας και της 
ελευθερίας όπως χρησιµοποιούνται στο χώρο της πολιτικής φιλοσοφίας 
και προβληµατισµός σε σχέση µε την ασυµβατότητα ή όχι αυτών των 
εννοιών και της δυνατής πραγµάτωσης και των δυο 

• Αξιολόγηση της σπουδαιότητας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσα σε 
ένα περιβάλλον ισότητας και ελευθερίας καθώς και την αναγκαιότητα 
σεβασµού κάθε ανθρώπινης ύπαρξης µέσα στο πλαίσιο του οικουµενικού 
πολιτισµού  

• Άσκηση και καλλιέργεια ικανότητα επιχειρηµατολογίας 

• Αξιοποίηση ενός κοινωνικού δικτύου ως εργαλείο µάθησης 

Οι µαθητές ήταν ενηµερωµένοι από τα προηγούµενα µαθήµατα για τις 
µορφές πολιτικής οργάνωσης των ανθρωπίνων κοινωνιών, την αξία του πολίτη και 
της πολιτικής οργάνωσης, την έννοια του κοινωνικού συµβολαίου και τις 
δηµοκρατικές πολιτείες και την έννοια της λέξης ∆ηµοκρατία (σύγκριση 
πολιτευµάτων). 

Η συγκυρία ήταν πολύ κατάλληλη εφόσον από τον οργανισµό ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων είχε ανακοινωθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το καινούργιο 
λογότυπο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσα από ένα κοινωνικό δίκτυο: το 
Facebook. Ήταν δε µία άριστη ευκαιρία το µάθηµα της φιλοσοφίας να πάρει 
υπόσταση και να συνδεθεί βιωµατικά µε το σήµερα και τα κοινωνικά προβλήµατα 
που εξελίσσονται στον κόσµο. 

2.1. Αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση 

Η αξιοποίηση ενός κοινωνικού δικτύου στην εκπαίδευση υπήρξε ένας από 
τους βασικούς πυλώνες της δράσης. Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ιδιαίτερα 
διαδεδοµένα στους µαθητές και καθιστούν τη διδασκαλία πιο ελκυστική, εφόσον 
αυξάνεται ο βαθµός αυτενέργειας του µαθητή µε τον εκπαιδευτικό σε ρόλο 
συντονιστή και εµψυχωτή (Αλµπανάκη, 2013). Χαρακτηρίζονται δε από την 
αµφίδροµη επικοινωνία, τη συνεργασία, τη συµµετοχή, το διαµοιρασµό 
πληροφοριών, την ανοικτή και ελεύθερη πρόσβαση και την διαδικτυακή 
αποθήκευση δεδοµένων (Digimind, 2007). Η επικοινωνία κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας διενεργείται µε ποικίλους σηµειωτικούς τρόπους µε σκοπό τη µάθηση 
και δεν εστιάζεται µόνο στο περιεχόµενο του µαθήµατος, αλλά και µε το πώς 
παρουσιάζεται. 

Σήµερα διανύουµε µία εποχή που η µάθηση έχει φύγει πλέον από το χώρο της 
τάξης και έχει ξεπεράσει τα στενά όρια του σχολείου. Αυτό που µπορεί κανείς 
εύκολα να διαπιστώσει είναι ότι οι µαθητές συχνά γνωρίζουν πράγµατα που δεν τα 
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έχουν διδαχθεί στο σχολείο (πληροφορίες, δεξιότητες, λεξιλόγιο, γραµµατική) 
(Αλµπανάκη, 2013). Οι περισσότεροι µαθητές µετέχουν σε κάποιο µέσο 
κοινωνικής δικτύωσης και µέσα από παιχνίδια και εφαρµογές (Farmville, Criminal 
Case, Second Life) µαθαίνουν ένα καινούριο λεξιλόγιο, που δεν το έχουν διδαχθεί 
ποτέ στο σχολείο. Μέσω των κοινωνικών δικτύων ουσιαστικά επεκτείνεται ο 
φυσικός χώρος του σχολείου και συµπληρώνεται έξω από αυτό (Αλµπανάκη, 
2013).  

Αυτό που είναι ίσως και το χαρακτηριστικότερο γνώρισµα των κοινωνικών 
δικτύων είναι η κοινωνικοποίηση, που προσφέρουν σε όσους τα χρησιµοποιούν. Οι 
χρήστες αναρτούν φωτογραφίες, video, µουσική, λαµβάνουν ενηµέρωση και 
αποστέλλουν προσκλήσεις για επικείµενα γεγονότα. Επιπλέον στέλνουν µηνύµατα, 
αφήνουν σχόλια και δηµιουργούν µικρότερες κλειστές ή ανοιχτές οµάδες µέσα στο 
υπάρχον δίκτυο (Dwyer at all, 2007). 

Μέσω του ιστοχώρου «Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» 
(http://humanrightslogo.net/) οι µαθητές παροτρύνθηκαν να δηµιουργήσουν τη 
δική τους πρόταση για το λογότυπο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων παγκοσµίως 
(Εικόνα 1). Κατά τη διάρκεια δούλεψαν οµαδικά µέσα από τις κλειστές οµάδες του 
Facebook και στο τέλος επελέγη µία πρόταση από τις οµάδες, η οποία και 
στάλθηκε στο δικτυακό τόπο ως πρόταση από το σχολείο µας (η δραστηριότητα 
αυτή επεκτάθηκε και σε ώρες εκτός ωρολογίου προγράµµατος). 

 
Εικόνα 1: Πρόσκληση για το λογότυπο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

2.2. Ενασχόληση µε δικτυογραφία 

Μέσα από ιστοσελίδες και εφαρµογές ο εκπαιδευτικός µπορεί να αντλήσει 
υλικό για τη προετοιµασία του µαθήµατός του και να εντάξει ποικίλες εφαρµογές. 
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Οι µαθητές είχαν στη διάθεσή τους µία προτεινόµενη δικτυογραφία, όπως τις ιστοσελίδες 
της Πύλης της Ελληνικής Γλώσσας (http://www.greek-language.gr/) για να εντοπίσουν τις 
ερµηνείες των λέξεων δίκαιο και ισότητα, να γίνει συσχέτιση µε παράλληλα κείµενα 
(Κώδικας Χαµουραµπί, Παλαιά ∆ιαθήκη, Πλατωνική και Σωκρατική ηθική, Καντ) και να 
ασκηθούν στην πραγµάτευση των θεµάτων, της Μυριόβιβλου (http://www.myriobiblos.gr/) 
(Π.∆ –Εξ. 21, 24), και ενασχόληση µε τον ηλεκτρονικό τύπο 
(http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_1_13/01/2008_254984) και το 
youtube (Θούριος). 

Σε δεύτερη φάση υπήρξε βιωµατική και διαπολιτισµική προσέγγιση. Τα 
παιδιά µπήκαν σε µία διαδικασία διλλήµατος: «Η δικαιοσύνη βασίζεται στη 
φυσική ισότητα ή στη θεσµικά κατοχυρωµένη ισότητα;». Εντόπισαν και 
µελέτησαν το κείµενο της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων µέσα από µία µηχανή αναζήτησης (π.χ. http://www.google.com/) και 
ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης. Στόχος ήταν να συνειδητοποιήσουν 
οι µαθητές την αξία του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και να 
κατανοήσουν το γεγονός ότι τα διάφορα κοινωνικά προβλήµατα προκύπτουν από 
την παραβίαση τους στον παγκόσµιο χώρο (από πού πηγάζουν τα δικαιώµατα αυτά 
και πως δικαιολογούνται, αν πρέπει να τους αποδίδεται απόλυτο ή έστω 
αντικειµενικό κύρος). 

Στη συνέχεια αναπτύχθηκε δραστηριότητα επιχειρηµατολογίας. Αυτή τη 
φορά οι µαθητές χωρίσθηκαν σε δύο οµάδες και οι µισοί έκαναν έναν κατάλογο µε 
κανόνες ∆ικαίου και οι άλλοι µισοί µε κανόνες Ηθικής (ποιοι προηγούνται, που 
διαφέρουν). ∆ηµιουργήθηκε για το λόγο αυτό ένα κοινόχρηστο έγγραφο µέσω της 
google 
(https://docs.google.com/document/d/1UgeofCe5XZGU3cajDj6rQeEwT2Rsmzdb
Gd4JIcNBwIg/edit?pli=1&hl=en#) και κατέθεσαν τις απόψεις τους ώστε να 
βλέπουν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας την αλλαγή του περιεχοµένου και 
ποια επιχειρήµατα υπερτερούν κάθε φορά. Στο τέλος έγινε παρουσίαση από το 
συντονιστή της οµάδας για να καταλήξουν στο ποιοι κανόνες υπερτερούν. Η µια 
οµάδα επιχειρηµατολόγησε υπέρ της µίας άποψης και η άλλη υπέρ της άλλης ενώ 
στο τέλος έγινε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης και ανακοίνωση αποτελεσµάτων. 

2.3. Ένταξη ταινίας στη µαθησιακή διαδικασία 

Η ένταξη της ταινίας ενισχύει την κινητοποίηση της µαθησιακής διαδικασίας 
µέσα από µία βιωµατική και συναισθηµατική εµπλοκή (Πλειός, 2005). Κατά τη 
διάρκεια της δράσης πραγµατοποιήθηκε προβολή αποσπάσµατος της ταινίας 
America America – Elia Kazan (1963), (Βασισµένο στο µυθιστόρηµα του ίδιου 
του Elia Kazan «Το χαµόγελο της Ανατολής» και µε τη συντροφιά της µουσικής 
του Μάνου Χατζιδάκι). Στην υπόθεση της ταινίας εµπλέκονται θέµατα όπως 
µετανάστευση, φτώχεια, οικογένεια, αγάπη. Μετά την προβολή ακολούθησε 
συζήτηση και οι ερωτήσεις µέσα από ένα κριτικά προσανατολισµένο διδακτικό 
πλαίσιο. Είναι απαραίτητο άλλωστε οι µαθητές να ενηµερωθούν για τους λόγους 
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που κάποιοι άνθρωποι αναγκάστηκαν να µεταναστεύσουν και πόσο θαρραλέα ήταν 
αυτή η επιλογή τους αφού είχαν να αντιµετωπίσουν καταπιεστικά καθεστώτα, 
εµπόλεµες καταστάσεις, οικονοµικές κρίσεις, οικονοµική εξαθλίωση, δυσµενή 
νοµοθεσία (Τσιάκαλος, 2000). Οι µαθητές σχολίασαν το φαινόµενο της 
µετανάστευσης κάνοντας αναγωγές στην πραγµατικότητα των δικών τους 
πατρίδων (Μουσούρου, 1990), διηγήθηκαν προσωπικές εµπειρίες ενώ υπήρξε 
προβληµατισµός για τον τρόπο διάδοσης διαφορετικών πολιτισµικών στοιχείων 
και αίσθησης δικαίου µέσω της µετανάστευσης (Γεωργογιάννης, 2008). 

Στη συνέχεια σε συνδυασµό µε το άρθρο 2 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου τους ζητήθηκε να εντοπίσουν τι είδους δικαιώµατα 
και ελευθερίες, σε σχέση µε αυτά που είδαν στην ταινία «Αµέρικα, Αµέρικα», 
είχαν καταστρατηγηθεί καθώς και να καταγράψουν παραβιάσεις δικαιωµάτων που 
γίνονται στο σύγχρονο κόσµο σε σχέση µε το άρθρο 2. Για να έχουν µία εικόνα και 
της ελληνικής πραγµατικότητας εντόπισαν στο διαδίκτυο το κείµενο του 
ελληνικού Συντάγµατος και µελέτησαν το άρθρο 13. Απάντησαν σε ερωτήµατα 
σχετικά µε το τι ορίζεται στο άρθρο για τους λειτουργούς των άλλων θρησκειών 
και για το πώς αντιµετωπίζονται στη χώρα µας οι αλλόθρησκοι και οι αλλόδοξοι.  

3. Συµπεράσµατα 

Οι σηµερινοί µαθητές, ζώντας σε έναν κόσµο πολυµέσων, είναι απαραίτητο 
να αποκτήσουν δεξιότητες παρουσίασης πληροφοριών µε διαφορετικά µέσα. 
Παράλληλα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν τα διάφορα κανάλια 
επικοινωνίας από τα οποία προέρχεται η πληροφορία. Από τους µαθητές ζητήθηκε 
όχι απλά να πουν τι σηµαίνει δίκαιο και ισότητα αλλά να δείξουν τι µπορούν να 
κάνουν µε αυτά που έµαθαν και µέσα από τα έργα τους φάνηκε αν κατανόησαν τη 
σηµασία του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την έννοια του ∆ικαίου. 
Για το λόγο αυτό οι µαθητές έδειξαν ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι µε τη διαφορετική 
προσέγγιση του µαθήµατος και θέλησαν να µοιρασθούν το παραγόµενο προϊόν µε 
τους άλλους συµµαθητές τους καθώς και τους γονείς τους και την ευρύτερη τοπική 
κοινωνία.  

Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου ακολουθήθηκε 
διαφοροποιηµένη διδασκαλία ανάλογα µε τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα των 
µαθητών µε αποτέλεσµα να συµµετέχουν όλοι µε ενθουσιασµό. Οι µαθητές είχαν 
επίσης ελευθερία να σχεδιάσουν και να διαµορφώσουν ένα προϊόν, όπως ήθελαν οι 
ίδιοι κάτι που τους έκανε περισσότερο δηµιουργικούς αλλά και υπεύθυνους. Σε 
δεύτερο επίπεδο ακολουθήθηκε το µοντέλο της προσωπικής ανάπτυξης, που 
στοχεύει, τόσο στα γλωσσολογικά, όσο και στα πραγµατολογικά στοιχεία. Το 
υποκείµενο ηλεκτρονικό κείµενο µε πολυεπίπεδες αναγνώσεις και κειµενικές 
διαδροµές άρχισε να αποκτά ενδιαφέρον µε τον αναγνώστη-µαθητή να 
συνδιαµορφώνει το αποτέλεσµα του έργου του. Από ανθρώπινη κι όχι µόνο 
εκπαιδευτική πλευρά, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι όλοι οι µαθητές, 
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συνεργάστηκαν, ένιωσαν ισότιµοι πολιτισµικά απέναντι στις αγγλικές ιστοσελίδες, 
διασκέδασαν µαθαίνοντας, και ακόµη πιο σηµαντικό ίσως, έδειξαν να τους αρέσει 
η Φιλοσοφία.  

Η δράση είχε σα στόχο την κατάργηση των διαφορετικών µαθηµάτων και 
πεδίων και την ταυτόχρονη αντικατάστασή τους από δράσεις, που σχετίζονται την 
ίδια στιγµή µε διάφορα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος (Θεοφιλίδης, 
1997). Με αυτόν τον τρόπο τα σχολικά µαθήµατα αλληλοσυσχετίζονται, 
αλληλοσυµπληρώνονται, κατανοούνται καλύτερα και η σχολική γνώση βαθµιαία 
ενιαιοποιείται, χωρίς όµως να καταργείται, µε αποτέλεσµα ο µαθητής να αποκτά 
µια ολιστική εικόνα της πραγµατικότητας (Ματσαγγούρας, 2002α). 
Αξιοποιήθηκαν έτσι θέµατα και ζητήµατα, που παρουσιάζουν είτε προσωπικό 
ενδιαφέρον για τους µαθητές είτε γενικότερο (Ματσαγγούρας, 2002β). Τέλος 
αναζωογονήθηκε το ενδιαφέρον των παιδιών για την Φιλοσοφία και η σχέση τους 
µε αυτή άρχισε να µεταβάλλεται εξαιτίας της ενασχόλησης τους µε το διαδίκτυο.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αφορά την υλοποίηση project στα πλαίσια του µαθήµατος των 
Αρχών Φιλοσοφίας µε άξονα την ενότητα του ∆ικαίου. Στόχος της δράσης ήταν οι µαθητές 
να κατανοήσουν την αξία του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ότι τα διάφορα 
κοινωνικά προβλήµατα προκύπτουν από την παραβίαση τους στον παγκόσµιο χώρο. 
Επιλέχθηκε για το λόγο αυτό ένα προσφιλές κοινωνικό δίκτυο για τα παιδιά: το Facebook. 
Μέσα από το περιβάλλον ενός κοινωνικού δικτύου οι µαθητές έπρεπε να συνεργασθούν 
και να παράγουν µία πρόταση logo για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στα πλαίσια ενός 
διαγωνισµού που εξελισσόταν στο διαδίκτυο.  
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Introduction 

The first computational device was the human hand and its fingers. For the 
computation of large numbers various computational devices were afterwards 
invented, one of which was abacus.  

In abacus a large number is divided into rows or columns and visualized 
according to the place value of its digits. (Menninger, K. 1992 297-298) 

In its early forms abacus was a tablet covered by a thin layer of sand. Later 
on, it was a board with lines on which small beads could be moved while in 
another form, instead of lines it had grooves on which pebbles were moved. 
(Smith, D.E 1958, 157) 

The word abacus becomes from the Greek word άβαξ =“counting board” and 
“board with sand or dust” which was used for designing geometric shapes. The 
word itself probably became from the Semitic word ābāq (Hebr. ="dust"). It is also 
believed that άβαξ may becomes from «α + βάσις» which means “the one without 
base”, as the first abacus form was a tablet without a base. The word may also 
originate from «α΄, β΄+ αξία » («α΄, β΄+ value », that is to say 1, 2, + value. (Smith, 
D.E 1958, 156; Ifrah, G. 2000, 207) 

The most known abacuses from antiquity until today 

The knowledge of the digits which the ancient civilizations used, from the 
Babylonians, the Egyptians and the Indians until the Greeks and the Romans leads 
us to the hypothesis that computations were made to counting boards. However 
little is known regarding the way with which computations took place, as the first 
computational boards were made from consumable materials. (Menninger, K. 1992 
297-298)  

Initially the simplest counting board included the design of lines and the 
placement of pebbles between them. The need for portable devices led to the 
creation of wooden boards with grooves carved on the surface and the use of 
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wooden indicators for determining the place value of the digits of a number. The 
wooden planks were later replaced by marble and then by metal (copper).  

 
Salamis tablet 

National Museum of 
Epigraphs in Athens 

Specifically “Salamis tablet” is the only ancient Greek and 
at same time the oldest counting board that has been saved. 
It is a tablet of white marble and its dimensions 
are149cm × 75cm × 4.5 cm. It was found in the middle of 
the 19th century on the island of Salamis and is dated around 
300 B.C. It was initially considered to be a game board but 
afterwards it was realized that it was used for commercial 
purposes and probably belonged to a tradesman who used it 
in order to be able to compute. (Menninger, K. 1992, 299-
303; Ifrah, G. 2000, 201-211; Van der Waerden, B.L. 1962, 
47-50) 

In ancient Greece the role of abacus was particularly important for the 
formation of the concept of numbers. (Netz, R. 1999, 63) 

 

Roman hand abacus, 
Museo Nazionale 

Ramano at Piazzi delle 
Terme, Rome. 

In Roman times the first portable computational device 
was invented, the hand abacus, which was ten based. 
Romans were regulating their counting board in such a 
way in order to be able to make possible more complex 
numerical computations while simultaneously the time 
that was needed for the execution of the basic numerical 
operations had been significantly reduced.  

The use of abacus was adopted by many civilizations. In the Far East, and 
particularly in China and Japan, it probably arrived in 166 A.D. via the Street of 
Silk, since both Roman and Chinese abacuses have vertical orientation. 
(Menninger, K. 1992, 305-306) 

 

 

Chinese abacus is called suan-pan and is generally 
similar to the Roman one. In China it appeared 
approximately in 1200 AD with the aim to use the base-
10 as well as the base-16 numerical systems. A suan-pan 
has 2 beads on each rod in the upper deck and 5 beads on 
each rod in the bottom deck, therefore it is also known as 
a 2/5 abacus. Later on the 1/5 abacus was invented. 
(Menninger, K. 1992, 310-312) 

 

 

In about 1600 AD the use and the evolution of the 
Chinese 1/5 abacus begun from Japan through Korea. In 
1930 it appeared in Japan and the 1/4 abacus was 
preferred. The Japanese soroban is also very similar to 
Roman abacus. (Menninger, K. 1992, 309-310) 
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The Russian schët was invented during the 17th century 
and consisted of a single frame with ten beads per rod, 
except one that had 4 beads. It is used vertically, with 
beads which move on the wires from right to left.  

Our “horizontal abacus” is the “child” of Russian abacus. Specifically, in 
1812, when Napoleon invaded Russia, one of his military engineers Poncelet 
(founder of the Projective Geometry), was held as hostage. During his stay there, 
he was impressed by the Russian abacus as a teaching tool. When he returned back 
to France, he introduced abacus in all schools in Metz. The French abacus, 
boullier, was spread to France, Germany, even to America. (Menninger, K. 1992, 
312-315)  

 

Gerbert invented a new type of abacus 
by replacing the beads with “apices”, 
tablets of his invention with numbers, 
each with an Arabic digit inscribed on 
it. By putting a single numbered apice 
in a specific position to abacus, any 
number could be represented. 
(Menninger, K. 1992, 322) 

 

Another very popular form of abacus was the line-board which included 
simple horizontal lines in which dotes were put. Lines determined the value of each 
dot. Each line had tenfold the value of the previous one. The space between two 
lines had half of the next line’s value.  

 

Another form of abacus was the coin board, a 
horizontal counting line-board with concrete monetary 
value in each column, which had its own name. 
(Menninger, K. 1992, 340) 

During the Middle Ages, the orientation of the beads switched from vertical to 
horizontal. As arithmetic (counting using written numbers) gained popularity in the 
latter part of the Middle Ages, abacus’ use began to diminish in Europe, since it 
required a skill with numbers which only traders posessed. (Van der Waerden, B.L. 
1962, 47-50)  
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Abacus’s historical line 

5.1  

 
 

 

Ancient Times Middle Ages Modern years 
Different forms of counting board through the ages. In all number 2074 is 
represented. (Menninger, K. 1992, 372) 

The most recent and “improved” form of abacus 

 

 

In 1958 Lee Kai-chen created a "new" form of abacus 
combining two abacus’ forms: the top abacus is a small 1/4 
soroban and the bottom one is a 2/5 suan-pan. In his book How 
to learn Lee’s Abacus. A Revolution of Chinese Calculators, 
Taiwan China1958, he claims that multiplication and division 
are easier using this modified abacus. He also includes 
instructions for computing square and cubic roots of 
numbers. (Lee Kai-chen, 1958, 1-2 ) 

Arithmetical operations 

Abacus can be used to perform the four operations of integers, decimal and 
fractional numbers as well as for the computation of square and cubic roots. An 
experienced abacus’s operator can perform these operations with great speed and 
accuracy, using only his thumb and index. 

  

The Japanese abacus soroban, for which some indicative examples of 
addition, subtraction and multiplication will be later reported, is consisted of a 
frame with vertical rods, on which beads are moved up and down. A horizontal 
beam separates the upper from the lower part of soroban. In every rod there is one 
bead in the upper part and four at the lower one. Along the length of the beam, 
every third rod is marked with a dot. These marked rods can be used as rod of ones. 
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The soroban’s operator is the one who makes the final decision for the rod which 
will be the one for the computation which he is going to make.  

 

 

Sliding up one bead to touch the beam gives the 
rod the value of 1. Respectively, three beads on 
it give the value of 3. The value 5 is given with 
the movement of one of the upper beads 
downwards. The value 7 is 5+2, that is to say 
one of the upper beads down and two from the 
lower beads up on the same rod. In the next 
picture we see the number 42.386 (the ones on 
rod F). 

All computations in a soroban abacus are always made from left to right and 
this is one of its biggest advantages, because it is the same way with which we hear 
and read the numbers. 

Indicative examples of addition and subtraction of one-digit numbers on soroban 
abacus 

Addition 4+8 
 

 

We set 4 beads on rod B. Because rod B doesn't 
have 8 available beads, we use the 
complementary number for 8 with respect to 
10, which is 2. Therefore, we subtract 2 beads 
from the 4 ones on rod B and bring 1 bead to 
tens on rod A, thus:  
(4-2)+10=2+10=12 

Addition  6+7 
 

 

We set 6 beads on rod B. Because rod B doesn't 
have 7 available beads, we use the 
complementary number for 7 with respect to 
10, which is 3. Therefore we subtract 3 beads 
from the 6 ones on rod B and bring 1 bead to 
tens on rod A, thus: 
 6-(5-2)+10=(6-5)+2+10=(1+2)+10=3+10=13 

Subtraction 11-7 
 

 

We set 11 on rods AB. Because rod B doesn't 
have 7 available beads, we use the 
complementary number for 7 with respect to 
10, which is 3. Initially we subtract 1 bead 
from the tens on rod A and afterwards we add 3 
beads on rod B, thus: 
 11-(10-3)=(11-10)+3=4 

Subtraction 13-6 
 

We set 13 on rods AB. Because rod B doesn't 
have 6 available beads, we use the 
complementary number for 6 with respect to 
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10, which is4. Initially we subtract 1 bead from 
the tens on rod A and afterwards we add 4 
beads on rod B, thus: 
13-(10-4)=(13-10)+4=(3+5)-1=8-1=7 

Multiplication 

For multiplication we need to know the multiplication tables up to 9 x 9  

 
Multiplication 34x7 

 

 

 

Rod H is chosen to be the rod for ones. The multiplier 
is a one-digit number and the multiplicand a two-digit 
number. As many is the sum of the number of the 
digits together of the multiplier and the multiplicand 
(here 2+1=3) as many rods we count to the left of rob 
H, where (rob E) we put 3, the first digit of the 
multiplicand.  
Right on rod F we put the second digit of the 
multiplicand, 4. We put the multiplier 7 more left on 
rod B. We multiply 4 in F for 7 to B. Then we "clear" 
the 4 from F and put the first partial product 28 on 
rods GH.  

 

 

We multiply the 3 on E by 7 on B and we add the 
product 21 immediately to the right of the 
multiplicand on rods FG 
 We clear the 3 on E from the soroban leaving the 
answer 238 on rods FGH.  
7x34=7x(4+30)=(7x4)+(7x30)=28+210=238 

(Heffelfinger T. & Flom G., 2004; Lütjens Jörn 2003) 

Abacus in books of elementary school 

Primary school students meet abacus in their schools books in all grades. In 
teacher’s book of the first grade "vertical abacus" is reported as "a useful tool 
which the numbers of ones, tens and their place between them are represented". In 
addition “vertical abacus” is differentiated from the horizontal one: in the first one 
“tens are not represented based on the ones but on the tens ". The framework of 
abacus’ introduction is exchanges’ activities. 
As a teaching tool abacus "helps to the 
representation of the four arithmetical 
operations of two- and multi- digit numbers. 
Along with other materials, such as blocks 
and counters, abacus is modeling and 
analyzes place value and the relationships 
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between the digits in numbers”. (Mathematics first grade, 2006, teacher’s book, 
10) 

In first grade horizontal and vertical abacus are used as follows: 

• in a playing activity with horizontal abacus in which the students throw a dice 
per two trying to complete a row each one in his horizontal abacus. 
(Mathematics first grade, 2006, student’s book, vol.1, 50; teacher’s book, 64) 

• numbers’ recognition in figures of “horizontal abacus” and number writing 
(Mathematics first grade, 2006, workbook, vol.2, 24) 

• numbers’ recognition in figures of “vertical abacus” and number writing 
(Mathematics first grade, 2006, workbook, vol.2, 13, vol 4, 22) 

• Next picture with the caption: “Salamis’ s abacus” is dated from the 5th or 6th 
century B.C.It is the oldest abacus and is hosted in the National Archaeological 
Museum of Athens”. (Mathematics first grade, 2006, student’s book, vol.2, 14) 

• For the same chapter in teacher’s book the following activities are proposed: 
1.Abacus’ introduction, 2.Vertical abacus’s presentation, 3. Abacus’s historical 
elements, 4.Discussion about 3, 5.introductory activity for numbers formation 
on the abacus “aiming at the transition from horizontal to vertical abacus in 
order for the students to observe all the quantity of the number in the horizontal 
abacus and to organize it afterwards to symbolic tens (beads on tens in abacus) 
and ones. It is somehow the transition from the representation of number’s 
quantity based on the ones to a representation organized by tens”.6. Technical 
instructions for making improvised abacus. (Mathematics first grade, 2006, 
teacher’s book, 98-100) 

• numbers’ formation in abacus’ figures (Mathematics first grade, 2006, student’s 
book, vol.2, 23, 27, workbook, vol.4, 10, 22) 

• computation of sums and products on horizontal abacuses (Mathematics first 
grade, 2006, student’s book, vol.2, 32) 
In second grade the use of the “vertical abacus” is proposed to control mental 
computations (Mathematics second grade, 2006, teacher’s book, 5, 35). In 
decoding all of the evaluation sheets, vertical abacus is included in the teaching 
materials used for knowledge and skill investigation and verification. 

• The activities that concern abacus are of the following types: 

• numbers’ recognition in figures of “vertical abacus” and numbers’ writing on 
them (Mathematics second grade, 2006, workbook, vol.1, 7, 8; vol. 4, 6, 10, 36; 
students book vol.1, 14,15,22,23, 28, 29, 31, 44, vol.2 37, 42, 66, 67, 69) 

• Abacus’ visual representation is used in Chapter 34 for the wording of the 
conclusion on the vertical addition: "When we do vertical operations, we pay 
attention to place the ones and tens one below the other, as we do on abacus. 
First we add the ones and afterwards the tens. If the ones we add are beyond 
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the ten, we have a carry and we add it to the column of tens".(Mathematics 
second grade, 2006, workbook, vol.2,18)  

• Abacus’ visual representation is also used in Chapter 35 in vertical subtraction 
with a borrow.(Mathematics second grade, 2006, workbook, vol.2,21) 

• Abacus’ figure is used to represent the two-digit by one-digit multiplication in 
problem solving. (Mathematics second grade, 2006, workbook, vol.4, 12) 

In third grade abacuses are considered to “be known from older grades” 
(Mathematics third grade, 2006, teacher’s book, 21) and they are used as 
follows: 

• numbers’ recognition in figures of abacus and numbers’ writing on 
them".(Mathematics third grade, 2006, workbook vol.1, 10, vol.3, 10, vol.4, 25, 
students book vol.1, 54, 92, 99) 

• numbers’ formation on abacuses’ figures  
  In the books of fourth grade abacus does not appear in figure. However 

sometimes “abacus” is the table with columns corresponding to the different 
place values of the digits and is used again for the: 

• numbers’ recognition in tables –abacuses and numbers’ formation on 
them".(Mathematics fourth grade, 2006, student’s book 13, 41, 49, 50, 57, 
workbook vol. 1, 11, 12; vol.2, 6) 

• addition on table-abacus (Mathematics fourth grade, 2006, student’s book 61) 

• transformation of compound numbers to decimals and vice versa, and integers in 
decimal and vice versa (Mathematics fourth grade, 2006, student’s book 93, 
workbook vol.2, 26, 28, vol.3, 26,27, 28, 36) 

• recording the partial products of multiplication".(Mathematics fourth grade, 2006, 
student’s book 105, 119, workbook vol.4, 30) 

In fifth grade we find similar tables-abacuses, where students are asked to 
recognize the numbers shown in such tables-abacuses or write and check multi-
digit numbers that is to say to fill tables-abacuses. They are also used for 
multiplication and division by 10, 100, 1.000. (Mathematics fifth grade, 2006, 
student’s book 15, 19, 29, workbook vol.1, 8, 12) 

Similar tables with columns corresponding to the place value of digits are 
found in sixth grade’s book, although in a slightly different form, without naming 
them “abacuses’. (Mathematics sixth grade, 2006, student’s book 10,11,12) 

Views of the Didactics of Mathematics referring to abacus’ use in 
teaching practice 

Various and concrete representations made more effective the achievement of 
the understanding of ‘abstract concepts’. Manipulatives are physical models that 
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represent concretely abstract concepts. Since they can be touched or moved, they 
can help children understand and develop mental images of mathematics concepts.  

Abacuses, base 10 blocks, number lines are examples of such concrete 
representations which provide students a basis from which abstract thinking 
develops. These models can help students to represent numbers, to develop the 
sense of the number and to help them to conceptualize the use of the written 
symbols. (Nelvin R. Nool, 2012, 307, Clements, D. 1999, 45-60, de Walle, J.A. 
2005, 212-214) 

The models which are used for the place-value are distinguished in 
proportional and non proportional. Proportional models are usually ten based (e.g., 
base 10 blocks). Abacus is a non-proportional model in which the numbers are 
represented but not the idea of number 10 as a base. This doesn’t help children see 
why 10 ones are the same as a ten piece, since this relation should be in the model. 
(Van de Walle, J.A. 2005, 212-214) The construction of the concept of place value 
should begin primarily with activities based on proportional models and then with 
non proportional, since the use of multiple subjects or teaching aids help student 
organize and apply to action the acquired knowledge. (Leeson, N. et al, 2004, 36) 
Non proportional models are essential for the comprehension of the complexity of 
our arithmetic system. Different models support different developmental 
progressions for students representing different strategies. (Hjalmarson, M.A. et al 
2008, 102) 

Abacus’ use is especially helpful for the algorithms of the addition and the 
subtraction over 10 because it allows the visualization of the exchange of a class of 
10 units with a unit of the next order. Additions and subtractions using the abacus 
are done very quickly and easily.  

The digital abacus is a version of a manipulative tool in a computer with 
increased abilities in relation to these that the same material has in its natural 
condition. Its basic advantage is found in the way the conceptual idea of a ten is 
presented. In our recent study of a teaching approach using abacus applet for first 
grade children on the operations of addition and subtraction, results showed that its 
use can contribute to the increase of the students’ success rate through the 
visualization of operations and subsequently in their performance. (Mparalis, G.H. 
et al, 2012) 

In order for the students to perform arithmetic operations, they initially need 
the numbers’ representation with objects. Later pictures of representation of objects 
are used and progressively students are led to more abstract processes which they 
can perform mentally. (Mathematics first grade, 2006, 10-11) However it seems 
that this need concerns not only students of elementary school. There are studies 
(Janvier, C., 1985, 135-140) which showed that even university students face 
difficulties in the conceptualization and the performance of arithmetic operations 
with negative numbers in the pre-algebric and the algebraic stage, even if they had 
been taught since the first grade of middle school. (Cotter, J. A. 2000, 108-114; 
Fueyo, V. et al 1998, 417–430; Nelvin R. Nool, 2012, 307-311) 
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A recent study of the College of Education of Tarlac State University in the 
Philippines showed the effectiveness of the use of an improvised abacus in the 
teaching of the addition of integers to candidate school teachers. The results 
showed that the improvised abacus was effective in the correction of students’ 
errors and in the reduction of their difficulties in the addition of integers, while 
their skills appeared to be maintained. Moreover the improvised abacus showed 
that it promoted the cognitive, sentimental and psychokinetic learning thus 
confirming the positive results of manipulatives in students’ performance in 
mathematics (as other similar studies too have shown). 

Positive results of abacus’ use in educational process have also been found in 
a research study of the National Institute of Technology of Nandes of France, in 
which it was used aiming at the first year students to be able to use basic concepts 
of information technology (such as representations of numbers, practice of 
observation and subtraction, use official notation, recognize the concept of 
refinement, perform reverse mechanics (Habrias, H 2006, 1-6)  

Conclusions 

Abacus constitutes a computational tool and the person operating it performs 
mental calculations. It is considered the "first computational device" that man 
invented. Although today it seems it lost its importance as a computational device, 
the idea of the mental arithmetic and the performance of the operations with 
movable beads is worth exploring further. People in Asia used abacus with great 
mastery, as evidenced by the evolution of different forms of abacus. (Lütjens Jörn, 
2003) 

As a tool for the teaching practice, abacus is classified as the second most 
important tool of all times. It helps children learn basic arithmetic systems, 
understand the carry in addition and the borrow in subtraction and understand the 
combinations of “5” and “10”. In this way abacus helps them to develop mental 
computations and in many places its use is taught even before kindergarten. 
(Heffelfinger T. & Flom G. 2004)  

In Greece in the schoolbooks of the first grade of elementary school there is 
an explicit distinction between “horizontal” and “vertical” abacus. “Horizontal” 
abacus is met only in the books of first grade. In schoolbooks’ exercises, abacus’ 
visual representation most times concerns the place value of a digit and seldom 
arithmetic operations (addition, abstraction and multiplication) while it differs from 
one grade to another: from the first to the third grade the optical representation of 
abacus’ model is used while from the fourth to the sixth its symbolic representation 
is used in the form of a table. 

Abacus’ use requires the teacher’s knowledge and appropriate training. In 
addition, the possibility of its use via ICT should be taken into consideration. 
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As it is true for all tools what is of importance is not the tool itself but the way 
it is used in the educational process. 
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Abstract 

Abacus is a very old invention which took a lot of forms in different places of the 
ancient and the medieval world and which it consists, along with the fingers, the oldest 
calculating means of human.  

In this paper the various forms of abacus as well as the ways with which they were 
used by the ancient Egyptians, Greeks, Romans, Indians and by the various populations of 
the Far East, such as Chinese and Japans are presented. In addition the execution of 
operations in abacus and the way with which abacus is used in school books are presented, 
as well as the views of contemporary didactics of mathematics referring to its utilization in 
modern teaching practice. 
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1. Introduction 

A lot of research has been conducted during the last decades to elicit student 
ideas about scientific concepts and phenomena (Duit, 2009, Driver et al, 1985), a 
great number of them concerning thermal phenomena (Chu et al, 2012, Schnittka & 
Bell, 2011, Sciarretta et al., 1990). Getting to know students’ ideas is considered to 
be very important in teaching. It is the very first step of a constructivist teaching. 
This last term has been wrongly used, as mentioned in Baviskar et al. (2009) so as 
publications claiming a constructivist teaching just because student group work has 
been put in practice or just because of the use of educational software in the 
classroom have often been seen.  

Although taking into account student ideas is an important element, differing 
propositions have been proposed concerning which steps to follow in a 
constructivist teaching. The old divergent positions of Ausubel and Bruner are not 
the only ones referred to. The aim is that the student be able to conceptualise in 
terms of knowledge that is compatible with scientific knowledge on the subject but 
how can the teacher take advantage of his/her knowledge of student conceptions in 
order to help conceptual change and foster learning of the students ? Is direct 
teaching centred on student ideas likely to ensure a sufficient level of learning? 
What is the role of appropriate problems? Are problem situations (Boilevin, 2005, 
Gomatos, 1996) an ineluctable phase of the teaching process? Is group work 
necessary? What is expected to be gained directly by means of group work and to 
what degree is teacher mediation necessary? Is industrial design a better approach 
in leading to conceptual change? Can industrial design alone ensure the desirable 
results or, must it be accompanied by some targeted teacher interventions 
(Schnittka & Bell, 2011) taking into account student previous ideas? 

In this work, a constructivist teaching concerning thermal comfort is designed 
and implemented. The model of constructivist teaching adopted is the one proposed 
by Baviskar et al (2009), consisting of four phases: 

� Eliciting prior knowledge 

� Creating cognitive dissonance 

� Applying new knowledge with feedback 
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� Reflection on learning 

The most commonly used indicator of thermal comfort is air temperature – it 
is easy to use and most people can relate to it. But although it is an important 
indicator to be taken into account, air temperature alone is neither a valid nor an 
accurate indicator of thermal comfort. It is well known for instance that it is 
possible to feel cool or even cold when the thermostat indicates otherwise. Air 
temperature should always be considered in relation to other environmental and 
personal factors. In the first category of factors (ASHRAE, Standard 55, 1981) 
there appear, apart from air temperature, air velocity, humidity and radiant 
temperature. In the second category of factors clothing insulation and activity level 
are included. Research work increasingly tries to evaluate the contribution of each 
of these basic factors or the combined effect of some of these factors on thermal 
comfort (Al-Othmani et al., 2009, Hodder & Parsons, 2008, Lee & Obendorf, 
2007). However, thermal comfort can not be objectively defined: Conditions, 
where a large number of people are simultaneously and unanimously satisfied with 
the thermal environment cannot be imagined. The ASHRAE definition includes 
this subjective factor: ‘‘that condition of mind which expresses satisfaction with 
the thermal environment’’ - ISO 7730 (Darby & White, 2005). So, thermal comfort 
is not merely measured by instruments. Following the works of Fanger (1970) 
ASHRAE mentions the Predicted Mean Vote (PMV) for any given environmental 
condition and defines the maximum acceptable level of dissatisfaction (index PPD, 
Predicted Percentage Dissatisfied) for a study of thermal comfort conditions in 
buildings (Γοµάτος & Λύτρας, 2002). 

In a previous research (Koutsopoulos & Gomatos, 2013) student (11th and 12th 
grades) ideas on thermal comfort have been investigated. The main findings were 
that students tend to perceive thermal comfort as a situation of comfort in winter 
conditions: not feeling cold and therefore not needing more heating. They rarely 
refer to summer conditions of not feeling warm thus not needing additional 
cooling. The role of relative humidity is under valuated. Heat radiation from one 
body to another in a building is not given as a factor contributing to thermal 
comfort. Moreover students do not have a clear understanding of the contribution 
of air velocity to thermal comfort. Students, when asked about the factors 
contributing to thermal comfort usually cite only air temperature. They rarely speak 
about other factors and when they do so they usually number only one or two. 
Finally mechanisms of heat transfer do not seem to be well understood.  

2. Method 

In this work a teaching intervention addressed to 12th grade students in a 
vocational school, in the specialisation ‘air-conditioning and refrigeration 
technician’ has been designed and implemented. Thermal Comfort was taught 
some months earlier although it has a minor place in the curriculum. This 
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intervention is based on the findings of the research described previously 
(Koutsopoulos & Gomatos, 2013). Even if research indicates some recurrent 
student ideas on a subject, the teacher has to search before or during the lesson the 
degree to which these ideas are shared by the students. So a phase of searching 
alternative ideas is necessary in the beginning of the teaching intervention. This 
phase is necessary not only to diagnose but also in order to mobilise students’ 
resources which would contribute to the elaboration of new knowledge. It is an 
important part of the teaching strategy as it is a prelude to group work on those 
subjects which is accompanied by teacher targeted interventions. Finally this phase 
of searching alternative ideas, serves as a pre-test which would be coupled with a 
post-test after teaching. Here are the questions of the written pre-test: 

1. What do you think when you hear the term thermal comfort? 

2. We often feel warm after a sudden summer rain. Why do you think that this 
happens? 

3. On a certain winter day the thermometer indicates 7˚C whereas the 
following day the temperature is 10˚C and it is noticeably windy. Although 
wearing exactly the same clothes you feel colder on the second day than on 
the previous one. Can you explain why this happens? 

4. In a cold winter evening you are seated outside a café which is equipped 
with electrical thermal resistors placed above the customers and facing 
directly downwards. You feel comfortable despite the low evening’s 
temperature. How can you explain this? What is the air temperature in the 
area where you are seated?  

5. Under which conditions do you think that people feel satisfied with the 
thermal environment? 

In the post-test, the questions 1 and 5 have been set again along with a new 
series of 2,3,4 questions which aim at making the students “speak” about the same 
phenomena as in the 2,3,4 pre-test questions respectively. 

2. In summer some people hose down their yards aiming for a cooling 
effect. The result is temporarily the opposite. How do you explain 
this? 

3. The use of roof ventilators is usually recommended instead of split 
air conditioning units. Where does the cooling effect of the 
ventilators come from? Do you think that the air temperature 
decreases when they are used? 

4. In the summer when working in front of a PC screen we experience 
facial thermal discomfort. How do you explain it? 

The way in which learners’ ideas and understanding were gleaned is nearer to 
the “phenomenological” one, following the division of Driver and Erickson (1983) 
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to “phenomenological” and “conceptually based” approaches. This means 
particular phenomena were presented to learners and situations asking them how 
things happen or to make predictions. The analysis of content tries to ‘establish 
pattern consistencies and meanings’ (Gray, 2004:6). 

Here are the stages of the intervention: 
� Individual pre-test. 

� Targeted presentation A: Human body and heat exchange. Creating 
cognitive dissonance. 

� Group work on the pre-test questions 

� Plenary session : discussion on the questions and thermal comfort 
definition. 

� Targeted demonstration B: Presentation of factors influencing thermal 
comfort of indexes PMV and PPD and of the software ‘thermal comfort 
calculator’. Applying new knowledge with feedback. 

� Predictions by students on proposed thermal comfort situations and 
verification of predictions by using the “comfort calculator”. 

� Individual post-test. 

The tests are part of the teaching intervention, the reasons explained already 
concerning the pre-test. As for the post-test, apart from its diagnostic role it 
constitutes potentially a phase of applying new knowledge and/or a reflection on 
learning phase. 

3. Results 

Students’ ideas in the pre-test are very close to the results for the 12th grade in 
Koutsopoulos & Gomatos (2012). Similar expressions and almost the same 
patterns arising from analysis were found. The main findings are that before 
teaching, air temperature is the basic and often the sole factor proposed as 
contributing to thermal comfort whereas humidity and air velocity are rarely 
proposed. Radiant temperature is totally absent in their answers but this is not the 
case however after teaching. Although a complete handling of the whole set of 
variables is not achieved by all the students after teaching, some significant 
improvements concerning the number of variables taken into account as shown in 
the following figure were registered: 
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Fig 1. Pre-test and Post-test comparison. 

A: Total number of factors proposed by the students 
B: Number of factors apart from air temperature 
C: Reference to humidity as explicative factor, 
D: Explanation of heat convention mechanism 

E: Radiation as explicative factor 

It is worthwhile presenting some students’ answers and explanations in 
commenting on these results: 

Student 4 answers pre-test question1 as follows “the temperature in which we 
feel comfortable” attributing thermal comfort to a sole factor. In post test question1 
he writes: “The six factors that contribute to thermal comfort: clothing, humidity, 
air velocity, activity, air temperature, radiant temperature”. However this clear 
progress is seen only in a few students’ answers.  

Certain progress concerning radiant temperature has been registered in the 
post-test. It is characteristic that in pre-test question4, heating by electric resistors 
in the café is unanimously conceived as air heating “Air temperature will certainly 
increase because of electric resistors” “because of the resistors that brake cold air”. 
Such explanations in the post-test question 4 were rarely seen.  

The chilling effect of wind is not explained as is shown by answers to the 3rd 
pre and post test questions. Students do not have a clear understanding of the 
contribution of air velocity to thermal comfort and they are certainly not able to 
explain it using heat transfer terms. Moreover, no significant student progress on 
this aspect after teaching was registered.  

The comprehension of the multi-factorial nature of the concept of thermal 
comfort was obvious during teaching, by the student reactions when proposing 
solutions to the two prediction problems and the verification by ‘comfort 
calculator’.  
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Fig 2. Comfort calculator screen. 

In this software, all factors contributing to thermal comfort are present and the 
user can play at setting different values to the various factors to see the overall 
result. This play should lead to a qualitative and to a semi-quantitative 
representation of the respective contributions of the six factors. 

As different sets of variable values would lead to similar results, the idea that 
“we can do it in many different ways” has been expressed time and again by the 
students.  

4. Evaluation-Discussion 

In this teaching intervention significant progress concerning the representation 
of the multitude of factors contributing to thermal comfort has been registered. 
This is essential taking into account that thermal comfort is represented by students 
before teaching, as if it depends almost solely on air temperature.  

It has been observed in this research that conceptions on heat transfer and 
confusion between heat and temperature are present. Similar finding with 
published results (Chu et al, 2012, Sciaretta et al., 1991) were seen. As a 
consequence revisiting heat transfer becomes a necessary step within the teaching 
of thermal comfort so it can be proposed for future teaching programmes. This 
revisiting would have two objectives: The understanding of heat convention by 
observing convention currents and explaining various phenomena with convention 
currents and the representation of heat radiation in cases where there is no direct 
solar radiation or open fire radiation. 
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There are a number of limitations to this research. The findings concern a 
small number of students. Further research addressing this teaching to a larger 
number of students from different schools should be conducted. Furthermore, this 
teaching intervention was not compared to other possible teaching interventions. 
Possible progress of a small sample of students was attempted to be followed and 
registered. It is a case study that provides ideas for further studies on the subject of 
teaching thermal comfort.  
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Abstract 

In this research work a constructivist teaching intervention concerning thermal 
comfort in a vocational school (12th grade) is planned and implemented. A previous 
research which attempted an exploration of student ideas on the subject and revealed, that 
apart from temperature all other factors contributing to thermal comfort such as humidity, 
radiant temperature, clothing insulation and level of activity are either ignored or wrongly 
represented by students at this educational level was taken into account in the planning. 

The teaching intervention comprises eliciting prior knowledge, working with problem 
situations that can potentially lead to understanding factors contributing to thermal comfort 
and finally, utilizing a free access software tool called “comfort calculator” through 
purposefully designed didactic scenarios. Moreover pre-test and post-test with regard to 
student ideas are conceived and addressed. The main findings are that, before teaching, air 
temperature is the basic and often the sole factor proposed as contributing to thermal 
comfort, whereas humidity and air velocity are rarely proposed. Radiant temperature seems 
to be totally absent, which is not the case however after teaching. Although a complete 
handling of the whole set of variables is not achieved by all the students after teaching, 
some significant improvements were registered concerning the number of variables taken 
into account and the comprehension of the multi-factorial nature of the concept of thermal 
comfort. 
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1. Introduction 

Needs Analysis (NA) is a distinct and necessary phase in planning educational 
programmes and curriculum development. It is used to collect information about 
learners’ needs focusing on the study of learners’ perceived and present needs as 
well as their potential and unrecognized needs. NA first emerged in language 
teaching in the 1960s and was closely associated with English for Specific 
Purposes (ESP) (Brindley, 1984) while in language planning, as Nunan (1988:43) 
reports, NA procedures made their appearance during the 1970s.  

NA’s main concern is the specification of learners’ language needs before 
and during curriculum/course implementation (Fatihi, 2003; Seedhouse, 1995; 
Watanabe, 2006). The term needs is sometimes used to refer to wants, desires, 
demands, expectations, motivation, lacks, constraints and requirements (Brindley, 
1984:28) or to the language skills needed and language forms learners will more 
likely need to use in the target language to communicate effectively in a foreign 
language context. Other approaches to the term define needs as a. what learners 
need to learn, b. how they feel about learning, c. how much effort they are likely to 
invest or d. how much ability they possess for the process of learning 
(Manolopoulou-Sergi, 2004).  

In English as a foreign language (EFL) learning, NA procedures follow either 
a ‘product-oriented’ approach to EFL teaching/learning which explores objective 
needs or a ‘process-oriented’ view which investigates learners’ humanistic needs, 
the so-called subjective needs, including learners’ motivation, personal learning 
preferences/styles and language needs/wants.  

More specifically, in foreign language learning (FLL), needs are generally 
categorized into objective needs (what the learner needs to do with the language) 
and subjective needs related to the process of learning, that is, what the learner 
needs to do in order to effectively acquire the foreign language (Cunningsworth, 
1983; Fatihi, 2003). Both are important for the effective design and implementation 
of a foreign language curriculum/course (Davies, 2006; Seedhouse, 1995) and there 
is a consensus that the first step in curriculum development is a fact-finding phase 
leading to the assessment of learners’ needs. Setting aims and objectives relevant to 
these needs is the next one. Other decision-making processes such as selecting, 
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grading and organizing content and materials or classroom implementation also 
relate to learners’ needs through needs survey, analysis, assessment.  

2. The ‘Process-oriented’ view of Needs Analysis 

2.1. Literature review and rationale 

The process-oriented view of NA interprets needs in a broader perspective 
and has been recognized as more conducive to learning. This is because it deals 
with the ‘how’ of learning (process) and tries to discuss the influence of factors, 
such as individual differences, which are likely to have a serious impact on 
effective learning. In this framework, Ls’ subjective needs, or the so-called 
humanistic-psychological, emerge as very important and worth investigating 
before, but mainly during the implementation of the curriculum.  

According to the process-oriented NA, teachers should find means to match 
the curriculum to the actual needs of their learners and plan lessons that allow for 
effective and meaningful instruction. How to choose appropriate goals and 
objectives is also influenced and should be defined by learners’ needs (Graves, 
1996). The Council of Europe (2001:7) clearly states that coherence in FLL 
requires that there is a harmonious relation among its components: the 
identification of needs, the determination of objectives, the selection and creation 
of materials, the teaching/learning methods employed, evaluation, testing and 
assessment. Also, any description of proficiency levels has to be meaningful and 
related to learners’ needs in a way appropriate to their age and interests.  

In a similar vein, Holec (1979) maintains that the learner must have the ability 
to take charge of his learning. ‘Learning how to learn’ has acquired an increasing 
attention during the last decades and the focus of EFL learning has moved beyond 
the narrow goal of mastering a body of knowledge and has concentrated on the 
learner in terms of the ‘process’ of acquiring this knowledge.  

Richards (2001) also points to the fact that successful teaching requires the 
consideration of learner factors such as knowledge, views of learning, learning 
styles and motivation. Thus, evaluating and adapting or supplementing existing 
materials to suit the needs of the learners in a particular teaching situation is of 
paramount importance (McDonough and Shaw, 1993) in order to help learners 
maximize their learning potential. 

2.2. Towards a humanistic approach to EFL learning 

The Information Processing Model in the 1970s attempted to look at the 
‘how’ of learning as opposed to ‘what’ of behaviourism which had flourished in an 
earlier period. In this way, main representatives and psychologists in the 
humanistic tradition are concerned with the worth of freedom for personal 
expression, development and growth. Humanists give primacy to the study of 
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human needs and interests. The advocates of humanism (Maslow & Rogers) place 
emphasis on the inner world of learners and place the individuals’ thoughts, 
feelings and emotions at the forefront of all human development. The study of 
motivation and self are also areas of special interest to humanists 
(anthropocentric/human-centered orientation as defined by Aristotle and Socrates) 
for effective education.  

Learners are independent people who can decide for themselves with a critical 
mind and thought how to learn, what to learn, choosing from what we offer them. 
The process-oriented NA acknowledges the important role of learners’ personal 
needs, preferences and motives among other things and engages the instructor and 
student in an active dialogue as the teacher is to translate or interpret information 
obtained by the NA findings. It adheres to the main humanistic principle that 
‘learners will learn best what they want and need to know’. Thus feelings and 
attitudes are as important as facts and in this way intrinsic motives for learning can 
be emphasized.  

Furthermore, the role of the affective domain (humanistic emphasis) is 
essentially recognized as process-oriented NA is seen to cover of learners’ 
attitudes, their motivations, their interests and ego-involvement (Stern, 1992). In 
this regard, O’ Brien (1998) points out the implication that teachers must try to 
create opportunities for learners to enjoy their experience while at school by 
assessing the suitability of the textbook for a particular group of learners, by 
ensuring quality of teaching and learning, and coherence within the curriculum.  

Last but not least, process-oriented NA leads to a ‘process model’ of 
curriculum development as well. This impact has led to school curricula in which 
learners are seen at the center of the educational process being assisted towards 
self-development and encouraged to take responsibility for their own learning by 
using awareness and self-awareness techniques regarding their own strategies of 
learning. 

2.3. Why to conduct a ‘process-oriented’ NA? 

Learners’ beliefs about language learning are crucial because there may often 
be a conflict between teachers and learners as to what language learning and 
language teaching is. For example, recent research on the field has revealed a 
mismatch where it was found that learners favour a skills syllabus while teachers 
tend to follow a structural syllabus. Learning styles and motivation are also 
important factors which contribute to effective FL learning as well as strategies 
which interfere with the processing of the input to be learnt.  

Seedhouse (1995) maintains that in a general English classroom (e.g. the 
Greek state-school context) teachers need to investigate such factors. Teachers 
should be able to measure, assess and cope with their learners’ individual needs, 
differences, learning styles, motivation and study their effect on learning. The aim 
is for teachers to become able to make their own decisions which will be guided by 
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the needs of their learners. In other words, teachers need to become aware of their 
learners’ needs in order to consciously make choices on keeping, adapting or 
revising curricula. On the basis of understanding their learners’ needs they can 
select appropriate methods and materials and develop professionally as well. 

Therefore, what is needed is a deep knowledge and understanding of the role 
of learners’ needs because there are factors which affect how people learn or may 
hinder their efforts. The ‘process-oriented’ approach to NA aims to assist teachers 
to make the maximum use of their learners’ potentialities by a. standing critically 
against the curriculum they are supposed to implement, b. creating coherent 
courses based on their learners’ needs, c. feeling more professional. Professional 
development is promoted because through a ‘process-oriented’ view of NA 
teachers can reflect upon their own methods to make informed decisions. 

2.4. How to conduct a ‘process-oriented’ NA? 

Various techniques such as questionnaires, interviews, observation, case 
studies, authentic data collection, tests and consultation of qualified informants 
(Tudor, 1996) can be used to conduct such a NA procedure. The teacher/educator 
is only one of a long list of stakeholders interested in NA and is usually involved in 
small-scale NA of their class of learners to explore their needs. The NA 
questionnaire is recommended as the most practical research tool to collect 
information since it can be both cost- and time-effective to design and easy to be 
filled by learners in any teaching situation especially if simple wording is used.  

More specifically, a ‘process-oriented’ NA questionnaire focuses on the ‘how’ 
of learning and tries to investigate factors which may have a great impact on 
effective learning such as learners’ realization of their own needs, desires, 
preferences, problems and strategies (Fatihi, 2003). Hence, there is a shift from a 
product-oriented questionnaire which explores objective needs related to target 
language behaviour/communicative needs using lists of questions with the 
linguistic forms required to realize the language functions at the grammatical-
rhetorical level, to a process-oriented questionnaire which seeks to answer 
questions investigating learners’ humanistic or subjective needs (e.g. personal 
motivation/ preferences/desires/needs/problems- Seedhouse, 1995) essentially 
related to the whole process of learning. 

In this regard, a ‘process-oriented’ NA survey could be designed, developed 
and administered based on three main research questions:  

a. What are learners’ attitudes towards English language learning?  

b. What are learners’ language needs and wants?  

c. What are learners’ learning preferences/style? 

The above three research questions could serve as the main sections of a 
‘process-oriented’ NA questionnaire that should be specified further by 
constructing relevant groups or subsections of questions. For example, the first 
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section could be entitled ‘Learners’ attitudes towards EFL learning’ to ask learners 
questions about their beliefs and motives for learning English admitting the fact 
that learners bring to the learning situation different beliefs and attitudes about the 
nature of language and language learning which need to be taken into consideration 
in the selection of content and learning experiences because they may reveal a 
mismatch or discrepancy between what learners aim to do with English and what 
the teacher or curriculum want them to attain. Moreover, learners’ answers may 
reveal their intrinsic and extrinsic motivation (Dörnyei, 1998) to learn English. In 
practice, extrinsic motivation (for reasons externally administered, as ‘rewards’) 
may inhibit learning in the long run and, therefore, should be minimized by 
fostering learners’ intrinsic motivation (learning English for its own sake) as it can 
have far greater learning benefits both in the short and long run (Dörnyei, 1998).  

Similarly, the second section ‘Learners’ language needs/wants’ could 
investigate a. learners’ favourite language skills (reading, speaking, listening and 
writing) and b. their difficulties/problems or any need for further practice in certain 
language areas (e.g. vocabulary, grammar, pronunciation). The third section 
entitled ‘Learning preferences/styles’ could comprise sub-sections to investigate 
children’s: a. ways of learning (preferred language activities/tasks and modes of 
work), b. learning strategies regarding vocabulary and grammar (translation, 
oral/written practice) and c. favourite topics. An individual’s learning style refers 
to his or her preferred ways of learning and can be seen as a cluster of preferred 
learning strategies (O’Brien 1998) which are defined as the specific actions 
(cognitive, memory, social, affective, metacognitive) taken by the learners to make 
learning easier, faster, more enjoyable, more self-directed, more effective and more 
transferable to new situations (Oxford, 1990). Therefore, the type of learning style 
learners may have or their aptitude, motivational orientation and use of strategies 
all constitute learners’ subjective needs to be explored since they interfere with the 
processing of the input to be learnt.  

3. Conclusion 

‘Knowing our learners’ is crucial and necessary in making informed decisions 
on the teaching methodology and materials to use in order to achieve the best 
learning outcomes and motivate learners to be active participants in the EFL 
classroom and outside it as well. Both the syllabus should be appropriately 
designed and the teacher must be flexible and take initiatives during the 
teaching/learning process taking into consideration learners’ actual needs and 
learning preferences/styles. To this end, the role of ‘process-oriented’ NA 
procedures is by far fundamental as they may give rise to useful implications for 
curriculum development, course and materials design promoting a humanistic 
approach to EFL learning (Seedhouse, 1995; Spratt, 1999; Young, 2000) by which 
curriculum implementation is seen as a collaborative effort between teachers and 



 426

learners who are closely involved in the decision-making process regarding its 
content and how it is taught (Nunan, 1988). Data deriving from a such NA 
procedures need to be interpreted in a way that is pertinent to their focus, that is the 
research questions about learners’ EFL needs, learning styles and strategies in 
order to ‘explore’ how consistent or compatible the findings are with the current 
teaching situation (Seedhouse,1995).  

Last but not least, if our efforts in reforming education for all learners are to 
succeed, then we must focus on learners and the ‘how’ of learning, that is on 
human-centered learning by adopting a humanistic/anthropocentric point of view. 
As a result, the ‘process’ model in education can help promote the human 
development and calls for considerable professional competence and confidence on 
the part of teachers by triggering their professional development.  
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Abstract 

Most current methods in EFL learning follow a ‘process-oriented’ view of Needs 
Analysis (NA) procedures because it offers learners the opportunity to gradually come to 
understand their needs and express them in a pedagogically useful manner through ‘self-
discovery’. The purpose of this paper is to focus on the ‘how’ of learning and its humanistic 
orientation in EFL learning. It discusses how the ‘process-oriented’ view of NA may feed 
into meaningful and effective decision-making for a General English classroom, the role of 
the affective domain and the influence of factors, such as individual differences, which are 
likely to have a serious impact on effective learning.  
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1. Differentiated Instruction: An Overview 

Each student inside the classroom has his or her own specific set of skills, 
knowledge, behavior, interests and needs. No two students are perfectly alike.  
Students particularly when they are grouped in classrooms, have their own 
distinctiveness, specificities, or peculiarities. This is why it is an essential task of 
teachers to recognize and identify these distinctiveness, specificities, or 
peculiarities and to adjust their teachings according to students’ different levels of 
skills, knowledge, behavior and needs.    

Differentiated instruction (DI) is precisely what this is all about. It is a 
pedagogical approach whereby teaching is adapted to each of the specific 
characteristics students have inside the classroom. Differentiated instruction, which 
allows differentiated learning, is essentially recognizing differences among 
students. Since teachers’ ultimate goal in classroom is learning, DI is one way of 
making sure that students would learn what they are taught, given their own 
specific characteristics. Differentiated learning is tailoring one’s instruction, 
particularly in terms of the contents, process, and product, so that teaching 
materials are effectively delivered to meet the diverse needs of students 
(Tomlinson, 2000).   

Differentiated instruction is opposed to ‘one-size-fits-all’ model of instruction 
and learning, wherein the teacher uses only one specific approach, because he or 
she expects that all students would learn in the same way materials given to them 
inside the classroom (Sifakis, 2013). Differentiated instruction is truly an effective 
way of recognizing specific needs and hence motivation of students. It allows the 
teachers to come up with right teaching methodologies to meet and provide for 
complete satisfaction to students’ needs and concerns. In this way, DI ultimately 
creates the best experience for lifelong learning in classroom on the part of the 
teachers and the students as well. Through DI, teachers effectively deliver teaching 
materials and students get to assimilate them fully. 
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2. Recognizing the Different Skills and Knowledge Levels of Students 

Differentiated Instruction can be done by differentiating teaching approaches 
or methodologies according to the different levels of skills and knowledge of 
students in the context of content, process and product (Nordlund, 2006; Sifakis, 
2013). In the first place, teachers should be able to identify the skills or knowledge 
levels of each of their students so that they could adjust accordingly their teaching 
(Sifakis, 2013). Students may be considered basic, independent or proficient 
(Sifakis, 2013, p. 29).   

In the case of content for students with basic levels of knowledge and skills, 
teachers can include simple or easy-to-understand lesson plan or teaching 
materials. They can use examples that can be seen in day-to-day experiences.  In 
the case of language learning, examples may include the use of phrases that pertain 
to day-to-day living such as ‘where the student lives or what he or she does, etc.’ 
For students with independent knowledge and skill levels, teachers can include  
quite complicated materials which require a bit of effort to understand.  In the case 
of teaching a foreign language such as English, teachers may give, for instance, 
examples about life’s specific experiences, i.e., ‘a day in a party, a celebration, or a 
feast’, where students may have attended once in their lives. 

For students who are considered proficient, teachers are expected to give them 
more complex or advanced materials.  In the case of foreign language learning, 
students for instance can be given examples about more sophisticated situations in 
life, such as ‘when involved in a debate or writing competition’. Overall, students’ 
learning through differentiated instruction is maximized, because no slow-learners 
are left behind, while advanced students do not have to wait for slower students 
before they can move on with their learning (Blaz, 2013, p. 189). 

Teaching process refers to the very teaching activity and process by which 
teachers deliver their teaching materials to their students. Zwiers (2008) noted that 
students are able to better understand their lessons if they are able to create in their 
minds a ‘mental framework’, from which they can process information. Hence, 
teachers should be able to determine the ability of each of the students to assimilate 
teaching materials so that in the process they would be able to adjust their own 
teaching activities in creating mental framework in the minds of their students.   

For students with basic knowledge and skills, they should be given activities 
that do not require meticulous analysis of teaching materials. For instance in a 
typical foreign language class, teachers can use ‘photo exercise’ to easily implant 
to the minds of the students what they are supposed to learn.  This is with the aim 
of facilitating or making students absorb quickly what they are supposed to learn in 
class. Or teachers may use other tools that require longer time but would make 
students fully understand the teaching materials inside the classroom, i.e., giving 
them light reading exercises. 

For students with independent knowledge and skill levels, they should be 
given materials with a little bit of an element of complexity such as the use of task 
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sheets that would require filling in and completing specific items and which would 
test whether they were able to understand what has been taught to them.  For 
students who are considered the more proficient, they should be given activities 
that would require higher levels of analysis. For instance they should be posed with 
problem solving situations that would require choosing or describing specific 
situations. 

In the case of teaching product, which essentially is the expected outcome/s 
of instruction, teachers should be able to distinguish different outcomes for each 
kind or group of students. Outcomes may be one or more of the following:  
knowledge, comprehension, application, analysis, evaluation, and synthesis 
(Nordlund, 2006).  Students with basic knowledge and skills, normally take longer 
time to move forward from knowledge to comprehension up to the expected 
synthesis. Students that are considered independent normally needs shorter time to 
arrive analysis but would slow down with evaluation and synthesis. The highly 
proficient students, however, could easily could go to analysis, evaluation, and 
synthesis (Nordlund, 2006; Mayer, 2005).     

3. Other Ways of Differentiating Students to Adjust Teaching 

There are other ways by which students can be differentiated or categorized so 
that teaching materials and methodologies can be adjusted. Students for instance 
may be classified into challenged, average and gifted (Nordlund, 2006). For the 
challenged students, in the case of foreign language learning, they should only be 
provided key points about the teaching materials because essentially they are 
already challenged or motivated to learn. Since challenged students have greater 
sense of motivation, it is necessary to just sustain such motivation through 
activities such as for instance role-playing, which reinforces their interest for 
learning. For the average students, it is expected that they should be provided all 
aspects of discussion in the teaching materials; while for the gifted students, they 
should be provided a more in-depth analytical explanations of what is discussed in 
class (Nordlund, 2006).    

Students can also be distinguished or ‘profiled’ according to: 1) their age; 2) 
racial or family background; and 3) learning styles. By knowing the age of the 
students, this would allow teachers to determine and recognize the psycho-motor 
skills and capacity of each of the students in class. By understanding racial or 
family background of students, teachers would also be able to know their 
behavioral characteristics.   

More importantly by knowing the learning styles of the students, teachers at 
the same time are also able to identify their own peculiarities, i.e. preference for 
studying, attitude for learning, materials they use to study, etc. For example, typical 
students who prefer learning alone are typically considered the more introvert ones 
or those that do not usually mingle with their classmates when conducting 
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classroom activities. In more than few cases, it is observed that the more 
appropriate approach relevant for this kind of students is student-centered 
classroom learning (greater ‘scaffolding’) rather than the teacher-led classroom 
teaching (less ‘scaffolding’), because most of the time, they are not likely or they 
are hesitant to ask questions or participate in active discussions.   

Likewise, there are students that are considered extroverts and prefer to 
mingle with their classmates when classroom activities are being conducted.  Such 
students need a more teacher-led classroom teaching because such students would 
naturally participate in class and are inclined to prefer a more active, dynamic and 
more participative class discussion.   

Indeed, with right differentiation of students, this allows teachers to determine 
what materials, facilities, methodologies and outcomes are expected for learners.  
In the process teachers are also able to prepare the necessary teaching resources for 
their class. Differentiated learning is in this sense connected with proper classroom 
management.  Differentiated learning is properly determining the right resources.  
This is equal to subscribing to so-called Strategic Choice theory which stresses the 
need in considering each and every single unit and aspect to be able to contribute to 
the proper functioning of the organization and in the process to the success of my 
school (Marion, 2006). 

4. Differentiated Instruction Requires Intercultura l Sensitivity 

Intercultural sensitivity refers to teachers’ inclination to allow themselves to 
understand, recognize and accept differences among cultures and which in most 
cases entails intercultural adroitness or the ability to achieve communication goals 
in intercultural interaction (Chen & Starosta, 2009, p. 4). Intercultural sensitivity is 
particularly important when teachers are faced with students of different cultural 
and racial backgrounds.   

A class composed of students from different nationalities is not a highly 
improbable case now, particularly in this age of globalization.  It is readily known 
that globalization has brought about the need for people to travel and communicate 
with other people from different cultural backgrounds (Wolfgang, Antje & Chen, 
2001). In education, particularly in language learning, as noted by Chen and 
Starosta (2009), intercultural communication competence, in teaching language, 
requires that teachers would have or develop intercultural awareness, which is their 
intellectual cognitive ability to observe and understand different cultural setups of 
students that affect the way they think and act (Chen & Starosta, 2009).   

Intercultural communication competence is equated to teachers’ ability to 
adopt or employ culturally responsive pedagogical approach and do away with 
conditions that result in cultural gap or differences when teaching (Siwatu, 2007).  
Intercultural communication competence in this sense may be understood as the 
ability of the teachers to understand, accept, relate, develop interest, adapt and 
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integrate to the diverse cultures of all their students or trainees, regardless of 
nationalities or cultures (Hammer, Bennett & Wiseman, 2003; Greenholtz, 2000).   

There is a need to use and develop a pedagogical practice within the context 
of differentiated instruction that would address intercultural issues, i.e., sensitivity 
to cultures of students.  Differentiated instruction should respect, recognize, accept 
and integrate students within classroom learning regardless of their cultural or 
racial orientations. Culturally sensitive teaching allows non-local (foreign) students 
to adapt and absorb completely and not be left behind when inside what is being 
taught to them. In Greece, where students from other states or those from the 
Balkan countries migrate and study, there is this need to develop and learn 
multicultural competence among teachers, especially elementary school teachers 
(Spinthourakis & Karatzia-Stavlioti, 2006, p. 491).   

Effective intercultural language pedagogical practice requires knowledge and 
understanding of the factors and conditions that bring about a culturally sensitive 
methodology and curriculum for teachers. Teachers should be able to understand 
how cultural barriers, such as racial background, language, beliefs, and hence 
cultural orientation in general, can affect negatively, i.e., keep a student from 
learning when inside classroom or in any situation of learning for that matter 
(Ditton, 2007).   

5. DI Allows for Digital Literacy  

Differentiated instruction is allows adjustment for the differences not only in 
the knowledge, skills, and behaviour of students but also in their interest and 
learning styles of students.  Differentiated teaching, therefore, is choosing the right 
tools, situations and facilities that can create an effective learning for each of the 
individual students. Here is why the so-called digital literacy, which is simply the 
ability of teachers to make use of computers in their teaching practice (Street, 
2003; Davies & Merchant, 2009) is important. Digital literacy, within the context 
of differentiated instruction, is essential since teachers are able to choose the right 
tool for each specific student.  Hence again, for students, who could possess basic, 
independent or proficient levels of knowledge and skills, teachers, who are 
digitally literate, can adopt the right ‘digital’ tool for their teaching.   

This age has brought about the necessity of using computers particularly in 
making more efficient the use of resources in many human social activities.  In 
education, there is no doubt that the ability to use computers in learning can create 
a faster and more innovative ways by which teaching materials can be delivered to 
students. Through computers, digital tools such as animated pictures, simulated 
images, and charts, which previously take time to prepare and use inside 
classroom, can be employed quickly, in the process of making learning 
‘individualized’ among students with different capabilities (Davies & Merchant, 
2009).    
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Digital teaching in turn has maximized learning among students of different 
capabilities. This has given possibility in turn to the so-called New Literacy Studies 
(NLS), which underlines the new and powerful concept of literacy behind 
computerized learning, allowing students to easily assimilate or mentally 
experience what they are taught inside classroom (Street, 2003). The NLS puts 
emphasis on the importance of going beyond the usual set of skills that students 
can learn inside the classroom (Pahl & Rowsell, 2012). In the process, 
computerized learning, taken within the concept of NLS, is a powerful tool to 
develop effective learning for differentiated class situations. 

Digital literacy, hence, while promoting specific ways of increasing critical 
thinking and problem solving skills, as well as creativity and innovation 
capabilities of students, can be used to adjust to specific category of students, such 
as for instance in the case of proficient students.  Likewise, computer learning can 
also be tailor-fitted for slow learners by promoting in them ‘meaningful learning’ 
and not merely ‘rote learning’, whereby in this case, ‘meaningful learning’ is about 
enhancing students’ motivation which facilitates a more effective learning 
(Azevedo, 2007). Through animated pictures and similar tools for learning, 
students not only learn because they are forced to learn, but because they are 
interested to learn. 

In all these, it can be claimed that differentiated instruction, within the context 
of digital literacy, presents greater efficacy among teachers. Differentiated 
instruction veers away from the traditionally adopted teacher-focused, lecture-
based, or ‘teacher-in-command’ type of teaching, instead of the student-centered 
pedagogical practice. With computerized learning, teachers are able to give 
consideration to the varying needs and learning concerns of students. Differentiated 
teaching in this case has also important ‘humanizing’ effect, wherein teachers gives 
importance to individualized teaching by making sure that each of the needs and 
concerns of individual students is given attention. 

Here, it is also worth-noting that students need to be safe from any kind of 
emotional torments (Sifakis, 2013). One of the needs that famous Abraham 
Maslow mentioned about each human person is the need for safety and security 
(Martin & Loomis, 2007). But being safe and secure not only refers to physical 
safety and security but also emotional safety and security.  For students hence to be 
emotionally safe and secure, they need a sense of belongingness and acceptance, 
since the absence of such sense of belongingness and acceptance can lead to 
isolation, and which in turn can lead to loneliness and hence low self-esteem on the 
part of the students (Sifakis, 2013). It is important hence that teachers are able to 
address immediately cases of isolation, loneliness and low self-esteem on the part 
of students, because these can serve as hindrance to effective learning.  
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6. Differentiated Instruction Requires Differentiated Assessment 

Differentiated instruction necessitates differentiated assessment.  
Differentiated instruction hence should not only involve adjustments or changes in 
the way teachers deliver their materials or lessons to students but also in their way 
of assessing them (Sifakis, 2013). Differentiated instruction essentially would lead 
to differentiated assessment (Government of Alberta, 2010). When teachers 
employ differentiated instruction, they also employ differentiated assessment 
because DI, when fully and effectively used, considers teaching output or outcome.   

Looking at teaching output or outcome is basically looking at how students 
fared with their learning.  Were the students able to assimilate what they are taught 
in class? Differentiated assessment is also looking at teaching output or outcome.  
Differentiated assessment basically refers to “assessment tools and strategies that 
accommodate diversity while still usefully measuring learning outcomes” 
(Government of Alberta, 2010, p. 46).   

Assessment is considered differentiated when teachers try to look at learning 
outcomes of students while at the same time effectively able to classify or 
differentiate students according to their own racial, social and cultural differences 
as well as knowledge and skill. Differentiated instruction is looking at how 
students performed in class and their achievements given on their own specific 
capabilities, particularly their own initial skills and knowledge, as well as cultural 
and social backgrounds. 

It will be noted that students have their own specific learning interests and 
learning styles, according to how they see their own capabilities which, in turn, 
would depend on their own intellectual, cultural and social orientations. For 
instance, they would excel more in learning areas in which they think they are 
more capable of absorbing or understanding.  Likewise, they will develop interest 
and be comfortable with in areas they see themselves fit or have greater 
capabilities. Differentiated assessment hence is basically looking at the strong and 
weak points of students, resulting from their own intellectual, cultural and social 
orientations and adopting the best assessment tools and strategies that will give or 
provide each student the best opportunity to acquire the right skills and knowledge 
(Government of Alberta, 2010).  

Wiggins and  McTighe (2005) developed the so-called “photo album” 
approach for conducting differentiated assessment, which involves determining the 
background knowledge, prior and existing understanding, readiness, interests, 
learning styles and preferences, of students to adopt and select the best assessment 
tool or strategy for each student in the classroom (Government of Alberta, 2010).  
It is the duty of the teacher to first determine in which particular area each student 
is good at or is interested or motivated, and thereby adopt the most appropriate 
assessment tools and strategies for each student based on the capability and 
interest.   

Thus for instance, instead of providing assessment tools and strategies that 
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would allow for more dependent learning (high scaffolding) in the case of average 
students, assessment tools and strategies such as role playing for foreign language 
learning can be more appropriate to promote independent learning (low 
scaffolding). This then not only can provide challenge to the average students but 
also can allow or make them better well-rounded students (Government of Alberta, 
2010). The result is again maximized learning, wherein appropriate teaching tool is 
used while ensuring better learning results or outcomes.   

By assessing students according to their own specific capabilities, including 
interest and learning styles, teachers can help each of such students to learn in the 
most optimal manner, by identifying the most appropriate assessment tools that can 
be used in class.  Again, this could be facilitated through the use of computers.  
Digital literacy or computer-aided instruction can be used to measure specific 
capabilities, interest and learning styles of students, and in the process develop 
assessment for them.  Even differentiated assessment can be done through the use 
of computers.  Creating test questions as well as conducting examinations, for 
instance, are easier and can be done through the use of computers.   
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Abstract 

Students have their own specific set of skills, knowledge, interests as well as needs. 
Differentiated instruction (DI) is a pedagogical approach whereby teaching is adapted to 
each of the specific situation that students find in the classroom.  Differentiated learning is 
recognizing differences among students. Since the ultimate goal of teachers in the 
classroom is learning, DI is one way of ensuring that students would learn what they are 
taught.  It is about tailoring the teacher’s instruction, particularly in terms of the content, 
process, and product, in the delivery of teaching materials to meet the diverse needs of 
students (Tomlinson, 2000).  Differentiated instruction is considered the opposite of the 
‘one-size-fits-all’ model of instruction and learning in which the teacher expects all learners 
to learn in the same way from instruction given in similar manner to all of them (Sifakis, 
2013). DI is an effective aid in motivating students and in coming up with the right 
teaching methodologies to meet and provide for complete satisfaction of their needs.  
Indeed, DI ultimately creates the best experience for lifelong learning in the classroom both 
on the part of the teachers and the students as well. 
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1. Introduction  

«Nick wants to build the kitchen cabinets in his house. The measurement of 
the kitchen's dimensions of the specialist costs 50€. He has decided on the kind of 
wood and after market research knows that wood costs 800€ and the cutting of the 
pieces needed 200 €. The mechanical components (hinges, knobs) cost 100 €. If he 
buys the cabinets assembled will pay 1800€, if places them a specialist 300€. 

Nick estimated he was able to measure the dimensions of the kitchen and 
assemble cabinets, but he could not cut the timber, nor to place the cabinets. So he 
decided to buy the timber, to give it for cutting, to buy the mechanical components 
and to call the specialist for placement. Cost 800+200+300+ 100=1400€». 

«Dmitris student of second class of middle school, tomorrow has math and is 
trying to solve the following problem: 

We enclose the garden ΑΒΓ∆ in the figure below, with wire mesh which is 
sold in rolls of 3 meters, each costs 25€. Given AB=12m, BΓ=17m and Β∆=15m. 
To calculate the cost of fencing. 

 
Dimitris thinks that if he calculates the sides A∆ and Γ∆ he can then solve it. 

He focuses on the data for a while and then says: I will apply Pythagorean theorem 
in the AB∆ to calculate the Α∆ and after, Pythagorean theorem in the BΓ∆ to 
calculate Γ∆». 
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Looking at these two fantastic stories, we would say that a similarity is that in 
both there is a problem and a person involved trying to solve it. A difference is that 
in the first story Nick tries to solve a real problem, while in the second, Dimitris 
tries to solve a mathematical problem. 

Nevertheless, we discern a difference in the structure of the two problems, 
which we consider important because it determines the behavior of the person 
involved as to the workaround. In the first story, Nick had a series of data 
available, he estimated which would take into account and based on it he solved the 
problem. Conversely, in the second story Dimitris did not have the selection of 
data, so he had to use all the data he had at his disposal to solve the problem. 

In this paper, we propose a new kind of mathematical problems. We call 
mathematical problems with data option precisely because their nature is 
determined by the element of data selection, as deriving from the real problems. 

2. The element of data selection from the daily problems in 
mathematical problems 

There is a feedback between real life and teaching of mathematics. On one 
hand, the daily situations feed with ideas how we teach mathematics , on the other, 
what mathematics is taught the students has an impact on creating sustainable ways 
to adapt in areas of their experience and addressing daily problems, not only during 
their school life but also later on. In many problems of daily life, while we have a 
set of data, we use only a part of them. Which one we use, depends on how we plan 
to tackle the problem. Different workarounds require a different combination of 
data. Among the workarounds, the available data and the mechanism of thinking 
where develops the involved, discern a relationship of interdependence and 
interaction. 

The idea is to transfer and to embody in the design of mathematical activities 
the element of data selection. In the problems we suggest, some of the data 
required to solve them are selected through a data set, by the same student. The 
optional data is such that different combinations of options, allowing different 
strategies resolving and indeed, each strategy resolving marks and different level of 
mathematical thinking.  

The element that distinguishes the proposed problems is the non-imperative 
use of all the data. Therefore is abolished the relationship correspondence between 
the data set and the solution and ceases to be valid the one-way that connects them 
and causes automated students' actions. So this gives space for selection and the 
selection process presupposes interpretation and decision making. 

According to Glasersfeld (1983) an organism that simply acts and reacts 
without reflection, it will be wrong to say that interprets. The interpretation 
intimates understanding of more than one possibility, circumspection, feasibility 
and rationally controlled selection. In addition, to the student's ability to solve 



 440

mathematical problems, we are interested and able to monitor their own actions. 
It's not enough to know what one does, but to know why what one is doing is right. 
This is why the teaching of mathematics is important to target in the conscious 
student understanding of what they do and why they do it. If anything characterizes 
the cognitive organisms is the ability to learn. In Piaget's terms the mathematical 
knowledge is "functional" rather than "digital", that is not an associative retrieval 
of a specific answer, but rather knowledge of what to do to produce an answer. The 
functional knowledge is constructional and is therefore best described in perceptual 
situations, deliberate choice and decision making. 

The nobelist in medicine Edelman (1992), argues that the process of selection 
is typical of the brain and this ability is that differentiates persons towards learning. 
He suggests a selective theory of brain function, theory neuronal groups selection 
(TNGS) which explains the continuous adaptive matching organisms in the events 
of the environment, even these events cannot be predicted, that is, even when 
constituting novelties of environment. 

All the above reinforce our intention to create mathematical problems that 
their solution requires selecting data. The embodiment of the element of data 
selection, aims to create situations control and coordination of knowledge, 
deliberate choice and decision making. The aim is the solution to be produced 
through conscious understanding of what I do and why I do it, despite to be 
schematized through hauling and matching stored knowledge For the teaching 
which has as a key component the proposed problems, primary importance is the 
epistemological principle of adaptation, namely of selection, despite of matching. 

3. The example daily problem as a guide 

The problem of constructing cabinets, will act as a guide for the transition to 
mathematical problems with data option. Restate the problem counting the data and 
look at how the selection of data has an impact to our approach to four different 
people. 

Real problem 

The problematic situation involves the construction of cabinets in the kitchen of our 
house. We have already decided on the kind of wood and after market research we 
have the following data: 

1. Measuring kitchen’s dimensions by specialist: 50 € 

2. Buy assembled cabinet: 1800 € 

3. Installing cabinets by specialist: 300 € 

4. Timber market: 800 € 

5. Cutting wood pieces that need: 200 € 

6. Mechanical components (hinges, knobs): 100 € 
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We describe the workaround four different people: 

• The A estimates that he can measure the dimensions of the kitchen, but he 
does not have the capacity neither to cut the timber, nor to assemble 
cabinets, nor to place them, so he decided to buy ready-made the cabinets 
and pay the specialist to place, cost 1800+300=2100€. 

• The B believes that he can measure the dimensions of the kitchen and 
assemble the cabinets, but cannot even cut the wood, nor to place the 
cabinets, so he decides to buy the wood to give it to cut, to buy mechanical 
components and to call the specialist for placement, cost 800+200 +300 
+100 =1400€. 

• The C believes that he can measure the dimensions, assemble and place the 
cabinets, but cannot cut the timber. He decides to buy mechanical 
components and the timber and to give it for cutting, cost 800+200+100 
=1100€. 

• The D believes he can do it all by himself. He decides to buy only the 
timber and mechanical components cost 800+100 =900€. 

We distinguish four different solving strategies with different cost the each 
and we observe that any strategy uses a different combination of data. The cost for 
each data we can imagine as access cost, while the cost of each strategy resolving 
as the sum of the cost of accessing data using. Judging the ability of each involved 
to the construction of cabinets through the way he faced the problem, we observe 
that the cost of the strategy implemented marks the level of ability. The lower the 
cost the higher the ability level. 

4. The transition to the mathematical problems with  data option 

Embodying the element of data selection and the contract of access cost, as 
they result from the previous real problem, we reconstruct the mathematical 
problem of introduction and convert it to a problem with data option as follows: 

Mathematical problem with data option 

We enclose the garden AΒΓ∆ in the figure below, with wire mesh which is 
sold in rolls of 3 meters, each costs 25 €. To calculate the cost of fencing. 
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You can find out: 

• The length of the side AB=.......... (cost 3) 

• The length of the side A∆=.......... (cost 3) 

• The length of the side ΒΓ=........... (cost 2) 

• The length of the side Γ∆=........... (cost 2) 

• The measure of the angle  κ=........... (cost 3) 

• The measure of the angle  λ=........... (cost 3) 

• The measure of the angle  ω=.......... (cost 2) 

• The measure of the angle  φ=.......... (cost 2) 

To resolve the problem at the lowest possible cost. 

To solve the problem must to use definitely the initial data, but we need also 
some by the optional data. To gain access to any of these, it must "shoulder" the 
corresponding "access cost". The initial data along with the selected data are the 
data requirements of a strategy resolving. The sum of the access costs is the "cost 
of resolving" of this strategy. Aim for the students is to solve the problem at the 
lowest possible cost. 

This problem is addressed to students of second class of middle school. The 
learning target is the students to can combine properly the Pythagorean theorem 
and the trigonometric numbers. 

The lowest cost of solution is 6 and corresponds to two strategies: seeking 
access to 3 data, the length of the sides ΒΓ and Γ∆ and the measure of angle ω or φ, 
apply the Pythagorean theorem in the triangle ΒΓ∆ for to calculate the side Β∆ and 
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then appropriate trigonometric numbers in the triangle ΑΒ∆ for to calculate the 
sides AB, A∆. 

Overall, the different ways resolving are 41. If we categorize them by based 
on what basic mathematical knowledge or what combination of knowledge require 
them application, resulting the following four categories: 

1) Request access to all four sides of the garden and not to use or Pythagorean 
theorem or trigonometric numbers, one way resolving with cost 10. 

2) Request access to three sides and only use the Pythagorean theorem, 4 ways 
resolving with minimal cost 7 and maximum 8. 

3) Request access to a side and two angles (one of a triangle and one of the other) 
and only use trigonometric numbers, 16 ways resolving with minimal cost 7 
and maximum 8. 

4) Request access on two sides and an angle and use one combination 
Pythagorean theorem and trigonometric numbers, 20 ways resolving with 
minimum cost 6 and maximum 9. 

To achieve the minimum cost the student should not only make use of 
Pythagorean theorem and trigonometric numbers, but also combine them 
appropriately. 

In the proposed problems, the element that creates the multiple strategies 
resolving, exactly is the possibility of data selection. The multiple ways resolving 
arise because we do not need the set of the data to solve the problem. 

The contract of the access cost to the data 

The contract of access cost to the proposed problems seems to modulate as 
motivation the reduction the cost of resolving. The strategies resolving are 
prioritized through a mechanistic criterion, the cost. The question is whether the 
contract of the access cost creates conditions so that the mechanism learning to 
take place in strictly behavioral contexts and therefore be incompatible with the 
constructivist approach to learning. The satisfaction of students through the 
learning process for finding the optimal strategy is pumped only through the 
reduction of cost resolving or also of the organization and adjustment achieved 
with their own construction? In fact perceive a strategy as optimal only because of 
the minimum cost and not because of higher level mathematical thinking required 
its application? 

If we define as behaviorism the kind of associationism who considers that 
learning occurs through the connection muscular reactions to external stimuli 
(Βοσνιάδου 2001), we believe that the contract of access cost does not lead the 
learning in behavioral context and we consider, for the proposed problems, initially 
at least the access cost is necessary. Our view is reinforced by the interpretation of 
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Glasersfeld for the aid and the behaviorism and the theory of didactical situations 
of Brousseau. 

The Glasersfeld (1983) states that the basic tenet of behaviorism simply says 
their behavior is determined by the consequences it had produced in the past, 
namely that organisms operate inductively and I agree on this. The problem arises 
from the usual interpretation of "aid". There is a widespread misconception that aid 
is the result of well-known rewards, such as money or social acceptance. It is a 
misconception, not because their bodies will not work hard enough to get that 
money, but because it conceals far more reinforcing for a cognitive organization: to 
achieve a satisfactory organization, a sustainable response to a field of experience. 
This adds a different dimension to the concept of aid because any consequence of 
reward produced entirely within the body system. The self - creation, as aid has 
tremendous potential for cognitive organisms. We have spent valuable time and 
sweat of riddles that their solution did not yield neither money nor social 
acceptance. 

The Brousseau (1986), in the context of the theory of teaching situations, 
notes that: 

"The knowledge are not there and have no meaning for the 
student, but only because they represent the best possible 
solution to a system of contracts. .... The teaching tasks is to 
organize these contracts and maintain the best possible 
conditions interactions " (pp. 368-369). 

The Sierpinska and Lerman (1997) report that at the basis of the Brousseau's 
theory, is the epistemological assumption that knowledge exists and makes sense 
for the subject that is in cognitive process, only because it represents an optimal 
solution in a system of constraints. For a given target concept, the task of the 
teacher is to organize situations or systems of constraints for which this given 
concept will appear as an optimal (less costly) solution. 

Thoughts, perspectives and questions 

We mention some thoughts, perspectives and questions arising from the 
nature of mathematical problems with data option. 

• An advantage of the proposed problems is, that allow students to involve with 
the same problem at different times, so that every time, applying the new 
knowledge to reduce the cost of resolving. The problem mentioned they can 
solve it before teaching the Pythagorean theorem with cost 10, after teaching 
the Pythagorean theorem with minimal cost 7, while after and teaching the 
trigonometric numbers with minimal cost 6. We believe that this teaching 
practice contributes to connection the old with the new knowledge. It helps the 
students to see the one as a continuation of another, and both of them as parts 
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of a single mathematical wholeness rather as piecemeal and uncorrelated 
between them. 

• The proposed problems enable us, with appropriate change in access costs, to 
diversify optimal resolving strategy depending to the learning target. About the 
problem we mentioned, we can, with appropriate change in costs, make as 
optimal strategy the use only the Pythagorean Theorem or only trigonometric 
numbers or any one combination thereof. 

• The assignment of selecting data on the students themselves, it creates a 
different kind of relationship between the student and the path to the solution. 
The path to a solution is not determined by the problem itself, but the student 
through data selection, actively involved in setting it. The question is whether 
this framework creates interest incentives if enhances the will of the student to 
his involvement with mathematics. 

• Many resolving strategies the students developed when dealing with a 
proposed problem, many different problems partially construct and solve. The 
construction and resolve out simultaneously, resulting to not treat them as two 
distinct processes as usual. They grapple not only with the one, the solution, 
but also with both, as interdependent own actions. 

• The multiple ways to solve classified cognitive level, allow tackling the 
problem from a wide range of students. The question is whether this 
framework can work positively to students who demonstrate a systematic 
failing and aversion to mathematics, to see in a different way not only the math 
but also their abilities in math. 

• A perspective and an alternative form of problems with data option is the 
optional data not to be predetermined from the outset, but to be seek out and 
collected by the students themselves without any restrictions. 

• The proposed problems appear to be closer to nature of real problems. In a real 
problem, always the question is asked, but never which data we will use to face 
it. 
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Abstract 

In many daily problems, that their treatment does not necessarily require 
mathematical knowledge, while we have a set of data, we use only a part of them. Which 
we use depends on how you plan to tackle the problem. Different workarounds require 
different combination of data. Transferring and embodying the element of data selection, as 
this resulting from the real problems, we create a new kind of mathematical problems. In a 
problem of this nature, some of the data needed to solve it, selected through a data set, by 
the same student. The optional data are such that different combinations of options, 
allowing different strategies resolving and even each strategy resolving marks and different 
level mathematical thinking. 
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Introduction 

One of the most important problems teachers have to face in the classroom 
may be how they can improve students’ spelling ability. It is common 
acknowledgement that a great number of students find spelling words a difficult 
cognitive ability even if the same students are good readers or even they have not 
any other disorder that may cause spelling problems. These problems become more 
obvious when students have to write a story or a text where, in this case, a number 
of cognitive factors take place and make spelling a more demanding cognitive 
processing than reading. According to Waters, Bruck & Malus – Abramowitz 
(1988) these factors concern meaning, syntax or text frame. A child should 
manipulate all these information in an efficient way in order to write without 
spelling problems. Children most times, are not quite able to elaborate all 
information about spelling, so teachers try to apply educational practices that may 
reduce words errors. Even if they follow new educational practices like more 
grammatical exercises, often repeats of spelling patterns, the problem seems to 
insist without any remarkable difference in spelling ability. So, it is common sense 
that there would be enough works referred to acquiring spelling ability that they 
have been applied in classroom under cognitive or time restrictions. The results of 
the above works may cause the basis of constructive discussion for well applied 
methods or techniques that will reduce spelling problems and will improve students 
spelling performance. 

Recent years spelling researches (Cole, Segui & Taft, 1997) have focused on 
the analysis of types of spelling errors giving more emphasis on morphological or 
ending errors. Research on spelling has focused on the degree to which children 
use sound-spelling, orthographic, morphological and visual information. In 
addition, several studies have examined the relationship between knowledge and 
use of these various sources of information and spelling ability (Waters et. al., 
1988, p.401). According to the same researchers in a study of third grade children, 
Waters et. al (1985), argued that if sound – spelling information is used for 
spelling, then words whose spelling can be generated on the basis of sound – 
spelling information (regular words) should produce fewer errors than words 
whose spelling cannot be generated on the basis of these correspondences 
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(irregular words) (Waters et. al., 1988, p.401). Treiman (1984) claims that children 
of fourth grade use sound – spelling correspondences when they spell familiar 
words (Waters et. al., 1988).  

The ability to employ grapheme to phoneme corresponding rules for reading 
and spelling provides a strong correlation between phoneme awareness and spelling. 
According to Bradley & Bryant (1981) children with low acquired phoneme 
awareness level produce enough spelling errors in comparison to good spellers due 
to their inefficient way to convert phoneme to grapheme by applying correspondence 
rules. In alphabetic writing system where a strong relationship between phonemes to 
graphemes is taking place, the efficient cognitive ability to recognize and manipulate 
phoneme of spoken words (known as phoneme awareness) seems to be an influential 
predictor of reading and spelling accuracy (Porpodas, 2002, 2003; Wagner & 
Torgesen, 1987; Porpodas & Palaiothodorou, 1999a, 1999b). Coltheart (1983) has 
proposed that the lack of phoneme awareness is the main cause of children with 
reading and spelling disorders because they are not efficiently able to recognize the 
phoneme units of spoken words and converse them into graphemes according to 
corresponding rules (Bruck, & Treiman, 1990). As a result, children misspell words 
add or miss vowels or consonants or they change the starting word so as it is quite 
difficult to be read even though from themselves. 

Spelling performance is more difficult comparing to reading. Examining 
errors children make when they try to read or write, researchers have pointed out 
that a visual word is more easily decoded due its visual recognition. Recognition 
task seems to be less demanding cognitive work comparing to recalling (Porpodas, 
2002). Children make fewer errors when they read than when they spell the same 
words. Good spelling performance is based to direct recall from lexical access. 
According to Waters et. al., (1988) correct spelling is based to efficient use of 
phonological, orthographic, morphologic and visual information. Supposing that 
internal lexicon has stored all the above information in a well-organized way, 
words recalling should be more accurate in case not only for regular but also for 
words with not transparent orthography.  

Spelling ability depends on the type of alphabetic writing system that it is 
based. According to orthographic depth hypothesis (Katz & Frost, 1992) in 
swallow orthographies a phonological code should play a more important role in 
lexical access than in deep orthographies. Chitiri & Willows (1994) claims that 
phonological code is a dimension on which the orthographies of Greek and 
English, even though both are alphabetic, differ: Greek orthography is 
characterized by a more isomorphic relationship between phonemes and graphemes 
than in English orthography (p.314). 

Recent researches on alphabetic writing system and especially on Greek that 
is more transparent due to high level of letter to sound correspondence than English 
(for example), have suggested a stronger involvement of the phonological code in 
lexical access (Porpodas, 2003). Barron, Treiman, Wilf & Kellman (1980) also 
claim that there is considerable evidence that rules are used from the start in both 
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reading and spelling despite the complexity and irregularity of spelling sound rules 
(p.161). According to Seidenberg (1987) word recognition models have included 
syllabic information in both the orthographic and the phonological systems of 
lexical access. This information is encoded in terms of letter and phoneme clusters, 
which are activated through the corresponding letter and phoneme (Chitiri & 
Willows, 1994). The extent to which the activated letter and phoneme clusters will 
correspond to syllabic units depends not only on the saliency of syllables in the 
language, but also on the transparency of the phonological representations of the 
orthography (Chitiri & Willows, 1994, p.314). Examining the storage and 
processing of polymorphic words and functions words in case of English language 
Chitiri & Willows (1994) have proposed that first syllable enjoy a more prominent 
status that last syllables as also, inflectional affixes may not be fully represented in 
memory, but may be appended to roots through the application of rules (Chitiri & 
Willows, 1994,  p.315). 

The role of phonological code in lexical access should be examined into the 
particular orthographic writing system. In case of Greek writing system according 
to Porpodas (2002, 2003) reading is heavily based on grapheme to phoneme 
correspondence rules but spelling does not follow the same processing. Spelling is 
less transparent in applying grapheme to phoneme rules for lexical access making 
this cognitive skill more demanding. According to Babiniotis (1980) Greek 
spelling is characterized as “historic” because a number of words do not follow 
corresponding rules but one phoneme corresponds either to two or more graphemes 
(Porpodas, 2002). Spelling is heavily based on meaning so, recalling have to do 
with how words have been stored and retained in long term memory (Wagner & 
Torgesen, 1987). Well organized information is based on cognitive frames that 
have been already acquired and concern visual access and processing of words. 
Cognitive schemes can be changed either by increasing or modifying their 
boundaries for better access and processing by children.  

If cognitive schemes are very important in retaining and elaborating new 
visual and morphological spelling information children acquire, then the question 
concerns the way teachers use to develop spelling information processing in such 
an efficient way so as to reduce spelling errors. If they apply an extensive program 
focused on analyzing morphemes of words or making word families with a battery 
of activities and tasks based on this concept, they will demonstrate the effects of 
extensive teaching practice in students’ spelling performance. If, also, this work is 
applied in school classroom taking into account a total of restriction factors such as 
time or linguistic factors, then the results will offer enough support to make an 
extensive grogram for spelling processing in area of classroom.  

Taking into account spelling information processing and the ways of effective 
organized morphemes of words in long term memory, it designed the present study 
the aim of it was to apply a well organized educational practice for stimulating 
spelling ability and examining the effects in processing and storing in long term 
memory for children of fourth grade of elementary school. 
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Method 

Subjects: Two groups of 20 students each of fourth Grade were chosen to 
participate in the present study. First group was classified as experimental where 
children were applied with a battery of materials for activating spelling ability and 
the second was the control group. Their age were 10.42 (SD .58) for the first group 
and 10.48 (SD.84) for the second. I.Q. performance was 124.16 (1.25) for the first 
group and 125.15 (1.47) for the second.  

Educational Program 

The extensive educational program took place in a period of a month where 
they were chosen two educational language materials (two texts) from students’ 
language book. Teacher tried to develop word families keeping an initial 
morpheme as guideline for making families. An example of word families was the 
initial word «φωνή». Words derived from would be: «φωνητικός, φώνηµα, 
γραµµόφωνο, µεγάφωνο, φωναχτός, άφωνος, κασετόφωνο, φωνήεν, παραφωνία, 
ορθοφωνία, σύµφωνο, συµφωνία, συµφωνώ, συµφωνητικό, ασύµφωνο, 
συµφωνηµένο, διαφωνία, διαφωνώ, εκφωνώ, εκφώνηση, φωνάζω, τηλεφωνο, 
φωναχτός, αφωνία, φωνόγραφος, οµοφωνία, επιφώνηµα, επιφωνηµατικός». 

Children had been incited to underline the common morpheme of words being 
in a family and understand spelling. After that children had to follow a series of 
educational practices that it would have impact to maintain for longer time the 
spelling form in their memory. First one was a multiple choice test where children 
had to find out the correct spelling form of a word. A second test included the 
matching of a series of given words in a text with blanks. Children had to put the 
correct word in a corresponding blank provided that they had understood text 
meaning. A fourth material concerned the ability of students to make sentences using 
words of the produced families. The same words were chosen for spelling at the end 
of training program. The fifth educational material test had to do with correcting of 
mistakes of particular words being chosen from the above word family. 

The same activities took place during the second language ability where the 
family word concerned the word target «γράφω». 

Procedure 

All educational material took place for a period of two months with children 
in a suburban area of Patras and a school near Amaliada. Children were classified 
to two groups: an experimental that followed the above extensive program for 
improving spelling ability and a second group (the control one) that followed the 
common curriculum without any additional educational practice. 
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Results 

Correct answers were chosen to take one point. T-test was chosen to express 
differences between each variable of each group. Table 1 presents means and 
standard deviations (in brackets) for experimental and control group. 

Table 1: Cognitive characteristics of 40 children of the sample and variable data about 
spelling performance of each group for the first series of tests 

Experimental  Group (Group 1) 
Var. Var.1 Var.2 Var.3 Var.4 Var.5 Var.6 Var.7 Var.8 
 X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) 

 10.42 
(.58) 

124.16 
(1.25) 

18.90 
(1.21) 

18.25 
(1.07) 

17.20 
(0.69) 

17.80 
(.76) 

17.85 
0.93) 

18.15 
(1.04) 

Control Group (Group 2) 
 X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) 

 10.48 
(.84) 

125.15 
(1.47) 

17.60 
(1.27) 

16.75 
(1.29) 

15.65 
(1.04) 

15.55 
(1.23) 

16.30 
(.92) 

16.60 
(1.25) 

t-test   3.32* 3.47* 5.43* 6.48* 5.44* 4.97* 

   P<.001 P<.001 P<.001 P<.001 P<.001 P<.001 

Variables Explanation: 
Var. 1: Age 
Var. 2: I.Q. 
Var. 3: Multiple choice tests 
Var. 4: Put a given word in text 
Var. 5: Put a not given word in text 
Var. 6: Make sentences 
Var. 7: Words Spelling 
Var. 8: Correct words in a text 

*Significant difference between corresponding variables. 

Table 2: Variable data about spelling performance of each group (Experimental and 
Control) for the second series of tests 

Experimental  Group (Group 1) 
Var. Var.1 Var.2 Var.3 Var.4 Var.5 Var.6 Var.7 Var.8 
 X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) 
 10.42 

(.58) 
124.16 
(1.25) 

18.85 
(.98) 

18.45 
(1.09) 

17.40 
(.68) 

17.70 
(.92) 

18.20 
(.83) 

18.30 
(.92) 

Control Group (Group 2) 
 X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) X (SD) 

 10.48 
(.84) 

125.15 
(1.47) 

17.45 
(1.31) 

16.85 
(1.42) 

16.00 
(.97) 

16.10 
(1.19) 

16.60 
(.99) 

16.95 
(1.05) 

t-test   3.68* 3.55* 5.48* 4.76* 6.53* 4.76* 

   P<.001 P<.001 P<.001 P<.001 P<.001 P<.001 
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Variables Explanation: 
Var. 1: Age 
Var. 2: I.Q. 
Var. 3: Multiple choice test 
Var. 4: Put a given word in text 
Var. 5: Put a not given word in text 
Var. 6: Make sentences 
Var. 7: Words Spelling 
Var. 8: Correct words in a text 

*Significant difference between corresponding variables. 

Considering the above results it is clearly demonstrated that children who 
followed an educational practice giving emphasis to words families’ constructions 
were more able to retain and afterwards to recall words spelling forms from lexical 
access more efficiently and with less errors. Control group that did not follow any 
additional educational practice about how to use word morphemes in words 
families, made more errors when children of this group tried to spell. As it is 
shown, group that applied an educational practice that increased visual spelling 
patterns could process and therefore manipulate new spelling words with an 
efficient way.  

Discussion 

The results of the above study reinforce the notion that children who are 
instructed to make word families and analyze words into their constituent 
morphemes, use efficiently these words  in a series of works (like making 
sentences, correcting mistakes, recognizing correct spelling patterns). It seems that 
they acquire a cognitive strategy for better maintaining, recalling and processing of 
words that will be used in spelling. A strategy that if it is employed by children will 
have strong impact to producing less errors in sentences or in written texts (Chitiri 
& Willows, 1994).  

Analyzing common morphemes in a series of words that belong to a common 
family can be a useful tool for teacher in order to construct new information about 
words that share a particular type of morpheme. If children realize how to find out 
the common morpheme of words then they will have learned words spelling by 
retaining the target morpheme in their mental lexicon and recognizing it in every 
new word they read or spell (Waters et. al., 1988). This strategy according to 
Bartlett (Porpodas, 2002) seems to reduce the volume of newcomers information 
due to the fact that new spelling forms are put in cognitive schemes that children 
have already acquired and modify them either by adding or changing them. As a 
consequence processing and restoring spelling information in mental lexicon can 
be more efficient and accurate.  

If children are instructed to apply this type of strategy in their works (reading 
or spelling) then it is probably that children will be able to use it in new words that 
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may share an already known morpheme. If it happens, children will have acquired 
a metalinguistic strategy about how to process new words spelling and then how to 
construct new information they receive or in accordance with cognitive psychology 
principles they will have acquired the mechanism how to learn and construct their 
learning ability. 

According to Elbro (1990, 1991) there is a need for systematic and explicit 
teaching of word knowledge and spelling based on morphemic structure and origin 
of words and their productive rules, from elementary grades onwards (Leong, 
2000). That is word families and systematically use of grammar and examples 
should be followed. According to the above mentioned author one important 
dimension of word formation rules is lexical relatedness and the sensitivity to the 
internal structure of existing words, new words and possible words may which may 
distinguish good and poor readers and spellers. This notion of relational lexical 
information assumes that knowing one lexical item should facilitate the learning of 
a new lexical item, or possible non –item through some transformation rules. 
(Leong, 2000). 

When a morpheme is often presented and it has been processed in the mental 
lexicon then it is quite possible to be retained for longer time in internal mental 
lexicon. Children will use it efficiently when it needs to spell as also they will be 
equally efficiently able to apply grammar rules. These rules can be applied to 
words as ending morphemes. Children will be able to manipulate words and 
organizing their mental lexicon such a way that will be useful and effective. 

If this strategy facilitates children to construct new information in their mental 
lexicon by putting new information in cognitive schemes or using older 
information about constituent morphemes of words in an efficient way then, a 
consequence question concerns what will happen with children with learning 
disabilities. What will be the impacts of applying this strategy to children with 
reading and spelling disorders? Can this strategy help children to recognize simple 
word morphemes and improve both their processing in their mental lexicon and 
also reduce time they need to do so. These are some of the questions that it would 
be interesting to be under investigation as also the applying of this strategy to a 
great number of children of grades E and F of primary school for improving 
educational methods and procedures for an efficient and effective learning. 
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Abstract 

Difficulty in correct spelling that a great number of students seem to cope with is one 
of the most important issues that teachers have to face in the classroom. Teachers, very 
often, try to apply educational practices and materials that may have some effect on 
reducing the above difficulties but as it seems to be, there are not many researches focused 
on applied educational practices and solutions about that. Most of them seem to present the 
types of spelling errors that students make analyzing the problem they face. But it is quite 
important also, to apply special teaching methods that may lead students to develop their 
spelling ability and therefore, to improve their performance on written skills. Taking the 
above into account this research presents a teaching method with explicit and well 
organized material for four grade primary school students for developing their spelling 
ability in order to  these children make less errors and apply spelling rules in an accurate 
way. 
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Introduction 

Spelling, recent years, as also reading ability has been under a systematic 
research by many reading and writing researchers in different alphabetic writing 
systems. Comparing spelling competence with reading ability, it seems that reading 
is less demanding cognitive task than writing. That is, it is easier to read than to 
write the correct form of a word (Porpodas, 2002; Porpodas & Palaiothodorou, 
1999a, b). But the question that has been proposed is what skills should be acquired 
by young children for correctly writing of words in an alphabetic writing system. 
According to Lennox & Siegel (1996) in an alphabetic writing system, spelling 
ability is a basic skill that involves the translation of oral language into written 
symbols. Access to the correct spelling of a word involves a number of important 
skills, including phonological, grammatical and semantic, as well as analogy with 
other words in visual memory and other orthographic rules and conventions 
(Bradley & Bryant, 1981; Bruck & Treiman, 1990; Wagner & Torgesen, 1987; 
Waters, Bruck & Malus – Abramowitz, 1988). According to Lennox & Siegel 
(1996) normal spelling depends on important links between phonological and 
orthographic processing which according to Ehri (1992) can be under investigation 
separately (Lennox & Siegel, 1996).  

The first process is a phonological process in which spelling is based on the 
relationship between letters and sounds. Correct writing is based on correct 
applying of grapheme to phoneme correspondence rules. A second process is a 
visual process in which the form of a word can be directly replicated using 
orthographic memory skills, without intermediate phonological skills, through a 
process of direct lexical access (Lennox & Siegel, 1996; Bradley & Bryant, 1981; 
Porpodas, 2002). At this point it is important to indicate the role of morphology in 
visual recognition. According to Cole, Segui & Taft (1997) there have been two 
main hypotheses. The first considers the lexicon as a store of full forms that 
operate in such a way that lexical representations corresponding to these full word 
forms are accessed by a direct mapping of the word’s letters and the second 
hypothesis considers that a word form is decomposed and looked up under some 
meaningful subpart so that morphological structure implicit in the string of letters 
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composing the word form, is detected and used as the basis of access to the lexicon 
(Cole et. al., 1997). 

For Greek writing system according to Porpodas (2002) orthography is 
referred to basic principles that exist between phonemes of oral language and 
writing symbols that represent them in an alphabetic writing system. So, according 
to the same researcher, many words of Greek orthography are based on grapheme 
to phoneme correspondence rules but many words violate this principle and their 
writing tend to be based on the etymology (Babiniotis, 1980) that is, their 
historically writing route (historic orthography) (Porpodas, 2002). The 
consequence is that the changes of oral languages are not accompanied with 
changes in written language. According to Porpodas (2006) most of such spelling 
patterns are explained through reference to etymological and grammatical 
knowledge so, their correct spelling can be assisted by a gradual learning process 
of the rules based on morphology and lexical information. 

Scheerer (1986) suggests that alphabetic writing systems are distinguished in 
shallow and deep one according the precise applying of grapheme to phoneme 
correspondence rules. Under this perception Greek alphabetic writing system tends 
to be classified to shallow writing systems as far as reading decoding and semi – 
shallow in spelling competence (Porpodas, 2002). 

Models of spelling development have posited different stages of spelling. 
According to Lennox & Siegel (1996) in each stage either phonological or 
orthographic skill is emphasized and it is recognized that children pass through 
each stage in a sequential manner. Frith (1980, 1985) has proposed three broad 
stages in spelling process: an initial logographic stage in which spelling is 
restricted to a few common words. It follows an alphabetic stage in which a child 
applying grapheme to phoneme rules decode writing system and finally, it follows 
an orthographic stage in which spelling becomes independent of sound and lexical 
analogies may be used (Lennox & Siegel, 1996). Another model has been proposed 
by Marsh (1980). Marsh has proposed an initial strategy that involves sequential 
phonemic encoding, in which the child is successful in decoding simple CVC 
patterns. This requires the child to process the entire word and, in doing this, the 
child builds up a visual presentation of the word in memory. The child then, 
develops the use of a hierarchical encoding strategy which is based on conditional 
rules. Even though this strategy develops more slowly according to the researchers 
that performance is quite high by the fifth grade. Some rules, although, are not 
mastered until adulthood (Lennox & Siegel, 1996). According to Ehri (1992) there 
is integration between phonological and orthographic skills, a fact that arises 
enough questions about models discrete stages (Lennox & Siegel, 1996).  

As far as Greek alphabetic system it concerns the strategies that may be used 
by a young child in spelling acquisition are a phonological one that is based on 
applying grapheme to phoneme correspondence rules and a visual strategy based 
on visual form of word where its process needs a direct lexical access (Porpodas, 
2001, 2002).  



 458

Taking into consideration all the above the purpose of the present study was 
to investigate the strategies that are employed by young students in Grades B and 
C. Especially, it was under investigation the types of strategies children employ 
when they have to write or when they have to recognize the correct form of a word. 
So the questions that would be investigated referred to the fact that if children 
could be able to use a phonological strategy in writing unknown, unfamiliar or 
nonexistent words, if they recognize the correct form of (familiar or not, high or 
low frequency) words so as to reinforce the hypothesis of direct to mental lexicon 
processing or they were not able to do so because of not well organized 
information about semantic, grammatical or meaning of words. Another point of 
research is also a possible difference between cognitive strategies children employ 
in grades B and C and how they get different though the year. 

Method 

Subjects: 132 students of B and C grades of Primary School took 
participation in this research (67 students of B and 65 of Grade C) from 3 suburban 
schools of Patras. The age of B grade group was 7.62 and for C 8.63. I. Q Raven 
Progressive Matrices Tests were 117.52 for B Grade group and 118.27 for C Grade 
also. All students knew the Greek language and were efficient readers. Their 
reading ability was tested by a small part of an unknown text where they had to 
read it as correct as they could. 

Materials: The materials of the present study were:  

1) A Spelling test consisted of 60 words classified by regularity (that is their 
spelling form is based on grapheme to phoneme correspondence rules and words 
that violate these rules and their spelling is based on the meaning of these words 
(exception words or words with historical orthography), frequency of these words 
as they are presented in language reading books of each grade and number of 
syllables. They were used 2, 3, 4- syllables words for each category. Especially, the 
words they were used were 30 regular and 30 words with historical orthography. 
Each 30 words of the above categories were devised in smaller categories, 15 high 
frequency regular words, 15 low frequency regular words, 15 high frequency 
exception words and 15 low frequency exception words. 

2) A Recognition spelling test consisted of the same words that were used in 
the previous test. The words which their correct spelling form had to been 
recognized were put in sentences with a blank. Under of each sentence (of a total 
60 items) there were 4 cases of the missing word (one correct and three mistaken) 
where the student had to choose the correct one (multiple choice). 

3) A Nonword spelling test consisted of the same number of words which 
were used in the previous test and with the same structure. All nonwords were 
derived from words of the previous spelling test by changing one or two letters.  
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Procedure: Tests were given to all students so as to one school were tested in 
spelling the other students of another school were tested in recognition test and so 
on. All tests were written and took place in the classroom. During assessment each 
correct answer took one point. T-test between groups and between tests was 
conducted. 

Results 

Basic background data on this sample’s spelling–related and cognitive 
abilities appear in Table 1. 

Table 1: Background spelling–related data and cognitive characteristics of 132 children of 
the sample 

Grades 
B class 

X (SD) 

C class 

X (SD) 

N 67  65  

Age 7.62 (.32) 8.63 (.30) 

I.Q. 117.52 (2.25) 118.27 (2.48) 

Words Spelling 
(total) (Max=60) 

26.71 (4.98) 29.12 (7.52) 

Words 
Recognition 
(Max=60) 

26.63 (7.84) 32.60 (7.86) 

Nonwords (total) 
(Max=60) 

55.29 (4.31) 55.30 (8.81) 

Children of grade B made more errors than children of grade C both in words 
spelling task and words recognition task. The same performance was in spelling 
nonwords task where all students of every grade made errors at the same degree. T- 
tests between grades C and B showed the significance between each task. So, for 
words spelling task the difference was t=3.98, p<.001, for words recognition task 
was t=4.34, p<.001 but for nonwords spelling task the difference was not 
significant. In table 2 are appeared means and standard deviations of words in 
spelling, recognition task classified by criterion of regularity and nonwords 
spelling. 
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Table 2: Means (and standard deviation) in spelling regular words, recognition regular 
words and nonwords derived from regular words for B and C grades 

Grades 
B class 

X (SD) 

C class 

X (SD) 

N 67  65  

Regular Words 
Spelling (Max=30) 

20.32 (3.01) 20.84 (3.57) 

Regular Words 
Recognition 
(Max=30) 

16.56 (5.56) 19.21 (4.12) 

Nonwords (derived 
from regular 
words)(Max=30) 

27.92 (2.01) 27.98 (2.20) 

Grade B performance was the same with grade C in spelling both regular 
words and nonwords and different in recognition task with regular words where 
children of grade C seem to recognize the correct spelling pattern better than those 
of grade B. T- test between grades C and B for regular words spelling task was not 
significant as also for nonwords derived from regular words. It was significant 
nevertheless for regular words recognition task (t=3.09, p<.001). That means that 
students of grade C use more efficient the phonological strategy where phonemes 
are converted to graphemes by applying corresponding rules. The same results are 
showed for exception words spelling and recognition task at table 3. 

Table 3: Means (and standard deviation) on spelling exception words, recognition 
exception words and nonwords derived from exception words for B and C grades 

Grades 
B class 

X (SD) 

C class 

X (SD) 

N 67  65  

Exception Words 
Spelling (Max=30) 

6.38 (3.27) 8.47 (5.17) 

Exception Words 
Recognition 
(Max=30) 

10.07 (3.87) 13.35 (4.42) 

Nonwords (derived 
from exception 
words) (Max=30) 

27.36 (2.79) 27.31 (2.21) 

Children of grade C were better than those of grade B in spelling exception 
words and recognition task for exception words. Despite that, nonwords spelling 
for both grades were the same which leads us to the conclusion that spelling of 
nonwords (words without grammatical rules) needs the efficient use of 



 461

phonological strategy. T- test between grades C and B for exception words spelling 
task was significant (t=2.64, p<.001) as also for recognition exception words task 
(t=4.51, p<.001). It is not the same with nonwords derived from exception words 
where the difference between groups was not significant. Examining the influence 
of frequency we see that children of grade C have also better performance than 
children of grade B. Spelling high frequency words task seems to be better for 
grade C as also recognition high frequency words. Students of grade C use 
corresponding rules in a more accurate way as a result of high degree of 
correspondence between graphemes and phonemes of Greek alphabetic writing 
system. The difference between groups seems to be reduced in case of low 
frequency words where grades B and C tend to get closer. T- test between grade C 
and grade B for high frequency words spelling task was significant (t=4.62, 
p<.001) as also for recognition high frequency words task (t=4.51, p<.001). It is 
not the same with nonwords derived from high frequency words where the 
difference between groups was not significant. The same results seem to be when 
we examine the factor low frequency. Students of grade B tend to attach grade C 
performance showing that they become more mature in applying correspondence 
rules in an alphabetic writing system. T- test between grades C and B for low 
frequency words spelling task was not significant but for in case of recognition low 
frequency words task the difference continued to be significant (t=2.73, p<.001). It 
is not the same with nonwords derived from low frequency words where the 
difference between groups was not significant. 

Taking into account the results in every grade separately we can find out that 
in case of grade B the difference between words spelling task and recognition task 
was not significant. In the opposite side is the difference between each mentioned 
variable and nonwords spelling task where the difference between them was 
significant. T-test between words and nonwords spelling task was t=47.38, p<.001 
and in case of recognition words task and nonwords spelling task t=28.65, p<.001. 
Students of grade B seem to have the same difficulty when they try to write words 
correctly in a spelling test and when they try to recognize the correct form of the 
same words. It seems that recognition of the morphological form of words is not 
easier than recalling of the same words which seems to be happen when these 
words are spelled. Students of grade B also are very good on applying grapheme to 
phoneme correspondence rules. 

Examining the results for grade C we cannot see the same performance 
between variables. The differences between words spelling task, recognition task 
and nonwords spelling were significant. T-test between words and nonwords 
spelling task was t=26.90, p<.001 between recognition words task and nonwords 
spelling task t=24.66, p<.001 but also in case of spelling words and recognition 
task t=4.65, p<.001. Students of grade C seem to recognize the morphological form 
of words easier than spelling. 
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Discussion 

The results of the present study show a better performance of grade C students 
on spelling test than children of grade B. That means that phonological rules as 
also visual recall skills in spelling are increased by age (Kotoulas, 2004). The 
better performance is more obvious on words with a great degree of grapheme to 
phoneme correspondence (regular words). A fact that is in accordance with Lenox 
& Siegel results (1996). At their research is was found that use of a phonological 
strategy (in reading and writing) that is based on grapheme to phoneme 
correspondence rules, as also, the strategy of memory visual recall, are getting 
better as age is increased. The improvement that has been found in the present 
study is to due to the nature of Greek writing system and its great degree between 
grapheme and phoneme units. Greek alphabetic writing system has been classified 
to shallow writing system. So, in accordance with the hypothesis of “orthographic 
depth” (Katz & Frost, 1992) shallow alphabetic systems seem to apply grapheme to 
phoneme correspondence rules in writing words (as spelling system reflects the 
phonology of the language) than deep alphabetic writing system that seem to be 
based on meaning of words and their morphological spelling form (and as a result, 
there are many inconsistencies in spelling to sound rules) (Kang & Simpson, 1996; 
Porpodas, 2001).  

The hypothesis of swallow Greek writing system is also strengthened by the 
fact that at the present study children seem to use, with great fluency, a 
phonological strategy in order to write non existent words. They tend to rely on 
applying grapheme to phoneme correspondent rules more than visual recalling the 
form of (an analogous) word that nonexistent word is derived (Coltheart, 1983). To 
the same conclusion have conducted Porpodas & Palaiothodorou (1999a,1999b), 
where a group of students who had acquired phonological awareness by systematic 
training had better performance on reading and writing nonexistent words than 
groups that had not followed an analogous program.  

As far as the hypothesis of the present study is concerned the remarkable 
point is that children in grade B seem to have the same difficulty when they try to 
recognize the correct form of a word and when they try to recall it from their 
mental lexicon. It seems that they find it difficult to recognize the correct form of 
words as a result of more information they have to elaborate when they read a 
sentence. Although recognition is easier and less demanding than recalling (as it 
seems in reading) the children of the present study showed a different point of 
view. It seems that they do not keep in memory the visual form of word and have 
direct access but they recognize strings of letters that compose the word form. 
Taking into account the greet degree of applying grapheme to phoneme 
correspondence rules we can suppose that at this time spelling ability is relied more 
to phonological rules strategy and less to visual access. According to Porpodas 
(2001) first grade students write words not by “reading out” the words orthographic 
form from memory but by deriving its orthographic form on the basis of their 
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knowledge about sound – spelling correspondences. According to Share (1999) 
phonological recoding is critical to the acquisition of word – specific orthographic 
representations. 

Grade C children seem to recognize words easier than spelling as a result of a 
more systematic cognitive processing (training in reading, spelling, making word 
families, applying grammatical rules). The impact of school training program 
seems to be more effective by the high degree of transparency of Greek alphabetic 
writing system. That is, the high degree of correspondence between graphemes and 
phonemes that facilitates children to read and spell by applying grapheme to 
phoneme corresponding rules.  

When a word is a part of a sentence has more information than it has when it 
is not a part of a sentence. According to Bruck & Malus- Abramowich (1988) the 
word has a grammatical form, a semantic form as also a syntactic form as a part of 
the sentence that is found so the correct cognitive processing has to include all 
above levels. According to Adams (1992) three component skills are important for 
good readers to master. Word attack, word identification and comprehension. Word 
attack skill is known as decoding as it requires a child to sound out unfamiliar 
words or nonwords by the grapheme to phoneme correspondence rules. Word 
identification involves the rapid access of phonological and semantic information 
to recognize familiar or unfamiliar words. Comprehension utilizes the child’s 
knowledge of the text’s subject, narrative and syntactic competence, in addition to 
their ability to recognize familiar words and decode those that are unfamiliar. All 
of these skills rely on the child’s knowledge and use of phonological information 
(Betourne & Friel - Patti, 2003). 

These improved abilities seem to occur with the children of grade C as a result 
of greater age and improvement of cognitive abilities and better use of information 
of words which are structured in their mental lexicon. Although it is found the 
better performance of recognizing words than recalling in grade C, performance of 
children is not as good as it could be. Children make enough mistakes and find it 
difficult to recognize the correct form of words. The improvement of this situation 
has to be based on better organization of information of words and especially, in 
grade B. As Leong has proposed (2000) it needs a more organized teaching 
program of structuring words in order to make more accurate, correct and effective 
mental lexicon. 

According to Cognitive Psychology (Porpodas, 2002, 2003) memory, is more 
effective when information is organized by a systematic way, is not in a random 
way and is structured in different cognitive levels that concern the morphological, 
grammatical, semantic and syntactic way of a word. Multiple choices should be 
used more in order to exercise children to discover the correct form of a word. It is 
preferred to do so than trying to recall the particular form of words (especially 
exception) as it happens in spelling. Next researches focused on children’s reading 
and spelling difficulties will lighten phonological or visual processing skills that 
are employed and therefore, are used by them.  
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Abstract 

It has been proposed that an alphabetic writing system represents spoken words at the 
level of phoneme. Using a grapheme to phoneme correspondence, words spelling can be an 
easy ability if a child has been trained to recognize and manipulate phonemes of spoken 
words. But what happens with words that violate the grapheme to phoneme correspondence 
rules? What kind of strategies does a child apply when words follow historical and 
grammatical rules in order to be spelled? Taking into account that even if Greek writing 
system has been classified as a “shallow” one (Porpodas, 2002), there are many words that 
do not follow correspondence rules and its correct spelling demands on morphological, 
lexical, or grammatical information that a child has to recall, as correct as it can, from its 
memory. According to this principle the present study tries to investigate the cognitive 
strategies that children of elementary school B & C grades use when they spell and how 
they apply them when they read and spell.  
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1. Introduction  

The curriculum is in the center of the educational process reflecting the 
official educational policy, but also defining the teaching practice in the classroom 
within the everyday educational process. It gives guidelines and generally provides 
directly or indirectly both the content of the teaching process (teaching and 
learning) and also that of the feedback processes (evaluation of the effect of 
teaching and learning). 

Curricula in the Greek educational system from the dictatorship until 1997, 
despite continuous reforms, remained traditional and closed programs. The 
educational changes made during the period 1997-2003, attempted to make the 
curricula more flexible. With the Unified Framework Curricula for all levels of 
education in 1997 and the Cross Curriculum Framework in 2003, the 
interdisciplinary approach to learning was adopted and an attempt to link the 
disciplines and to create a framework that would ensure greater autonomy in 
education was made. 

The curricula for the teaching of foreign languages had always their own 
characteristics and in many cases were positively differentiated from those of other 
subjects. Obviously they are more influenced by the science of education as this is 
developed within Europe. However, there is often confusion as to the objectives 
and lack of coherence between goal setting and contents1. But the main problem is 
the lack of implementation of the curriculum in the classroom2. 

Since the 2011-2012 school year, the pilot schools implemented the Integrated 
Curriculum Foreign Language, as given by the Pedagogical Institute in the 
implementation of the New School (21th Century School) - New Curriculum, 
Horizontal act which presents a number of important innovative elements for the 
Greek educational reality3: 

                                                           
1 ∆ιάµεση Κ., «Un regard critique sur les enjeux didactiques des instructions officielles pour l’ enseignement du 
FLE à l’ école primaire et au collège grecs», Αctes du 7ème Congrès Panhellénique et International des 
Professeurs de Français,  Athens 2010, p.:175-179 
2http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php, Teaching in Schools in Europe page 235 
3 ∆ιάµεση Κυριακή, “Το νέο αναλυτικό πρόγραµµα των ξένων γλωσσών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση: µια 
κριτική παρουσίαση”,  Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012, ISSN 1790-8574 
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• For the first time in Greece a common curriculum for all foreign 
languages, open to all levels of education is being suggested: it is a 
curriculum that applies to all foreign languages taught in elementary, 
middle and high school. 

•  It identify the characteristics of language proficiency at levels according to 
the CEFR4 (Common European Framework of Reference for languages) 
that it is the point in several educational systems. Associated with levels 
of proficiency of the Council of Europe. 

• It eliminates the traditional separation of classes and suggests (or puts 
forward) classes according to the level of language proficiency. 

• It gives special importance to mediation. 

• It connects directly the foreign language education at school with the 
National Certificate of Language Proficiency and incorporates the 
requirements of the examination system of the National Certificate of 
Language Proficiency5.  

• It bypasses the textbook: the teacher, guided by the curriculum organizes 
the lesson himself using any manual. 

• It proposes the syllabus of textbooks per level  

• It is consistent with the dominant perception on language learning: 
promoting linguistic diversity and language learning. 

• It is a tool for the teacher and it contributes to his efforts for lifelong 
learning. 

• It recommends that the teacher creates his own learning materials utilizing 
new technologies and it attempts to incorporate some indicative indicators 
as well as the proficiency within the foreign language learning. 

• It links the goals with the teaching hours. 

Highly original element in the new curriculum, is the extensive reference to 
the conditions applying in order to succeed: 

• Separation levels 

- Small number of students 

- Well-equipped classrooms  

- Selected textbooks 

- National Certificate of Language Proficiency in school 

                                                           
4 Béatrice Blin, «Thèmes traversaux et apprentissage des langues», Les langues modernes 4/octobre novembre, 
décembre 2011, p.:23  
5 Heyworth Frank, «L’organisation de l’innovation dans l’enseignement des langues, études des cas», European 
Centre for Modern Languages, éditions du Conseil de l’Europe, décembre 2003, p.:143-145   
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The new curriculum is certainly a very positive effort for the teaching of 
foreign languages in the public secondary education, however, within the study of 
the theory and practice of curricula, a number of questions can be raised about how 
applicable are these suggested educational practices and indeed how are they 
applied. Which is why, in this paper we propose the didactic approach of Jacques 
Prévert’s poem in the context of interdisciplinary research work (project) using the 
following innovative elements of the Unified Program of Foreign Language:  

• The common curriculum for all foreign languages, open to all levels of 
education. 

• The alternative role of the textbook: the teacher, guided by the curriculum, 
organizes the lesson himself using any textbook. 

• The dominant mindset in language learning: promoting linguistic diversity 
and language learning. 

• The cultivation of multilingualism. 

• The ability of the teacher to create his own learning materials utilizing new 
technologies. 

Note that although interdisciplinarity has permeated significantly the teaching 
of foreign languages in secondary education, very rarely do we have 
interdisciplinary approaches that attempt to link English and French in a common 
thematic focus. Multilingualism is oriented towards the correlation of data between 
the mother language and each target language rather than the interface between the 
first learnt language to the second. 

The following proposed teaching method builds on the element of 
multilingualism between the English and French language while it also 
recommends a number of interdisciplinary research in relation to other fields. 

2. Text  

"L'accent grave6"  

Le professeur 
Élève Hamlet!  

L'élève Hamlet (sursautant)  
... Hein... Quoi... Pardon.... Qu'est-ce qui se passe... Qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce 
que c'est?...  

Le professeur (mécontent) 
Vous ne pouvez pas répondre "présent" comme tout le monde? Pas possible, vous 
êtes encore dans les nuages.  

                                                           
6 Prévert Jacques, Paroles, éd. Gallimard, p.56-57 
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L'élève Hamlet 
Être ou ne pas être dans les nuages!  

Le professeur 
Suffit . Pas tant de manières. Et conjuguez-moi le verbe être, comme tout le monde, 
c'est tout ce que je vous demande.  

L'élève Hamlet 
To be...  

Le professeur 
En Français, s'il vous plaît, comme tout le monde.  

L'élève Hamlet 
Bien, monsieur. (Il conjugue:) 
Je suis ou je ne suis pas 
Tu es ou tu n'es pas 
Il est ou il n'est pas 
Nous sommes ou nous ne sommes pas...  

Le professeur 
(excessivement mécontent) 
Mais c'est vous qui n'y êtes pas , mon pauvre ami! 

L'élève Hamlet 
C'est exact, monsieur le professeur,  
Je suis "où" je ne suis pas 
Et, dans le fond , hein, à la réflexion,  
Être "où" ne pas être 
C'est peut-être aussi la question.  

3. Teaching approach that exploits or utilizes the innovative elements 
of the Single Program of Foreign Language 

3.1 Phase a 

a. Reading of the poem by the French and English teacher. 

b. Reading of the poem by the students: the students read the poem together, 
one by one, in twos in dialogue form. 

3.2 Phase b  

a. Discussion on the poem: A few words about the poet Jacques Prévert, 
explanation of unfamiliar words, clarification of some concepts in Greek 
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and French. Extensive reference to William Shakespeare. Discussion on 
the expression "to be or not to be". Semantic analysis of the word «grave". 

b. Create groups: The teacher-facilitator of the research paper must, with 
sensitivity and insight, whilst using the knowledge of his class, intervene 
discreetly in the composition of the groups in order to exploit as much as 
possible the zone7 of proximal development8.Working with groups is 
recommended by the ministry since 1998, but it just emerging in this last 
curriculum9. 

c. Allocation of assignments or projects: We suggest the following indicative 
teamwork: 
• Translation of the poem in French, in English or in Greek. 
• Dramatization of the poem in French, in English or in Greek: the 

dramatization of this instrument is of particular teaching interest: it is 
easy, because it has a very simple vocabulary it is fun for the students 
because it sneers or makes fun of the school environment through a 
reproduction of the classroom10, it is interesting because it can become 
an occasion for reflection through the use of a famous for its western 
culture phrase, «to be or not to be». 

• Assignment or paper in French, Greek or English on the life and work 
of Jacques Prévert: production of audiovisual material, build collages 
and photo albums with the aim of presenting them to the classroom 
and at school. 

• Assignment or paper on the poems set to music by Jacques Prévert. 
• Assignment or paper on the photographs of Robert Doisneau and 

poems of Jacques Prévert. 
• Assignment or paper in French, Greek or English on the life and work 

of William Shakespeare: production of audiovisual material, build 
collages and photo albums with the aim of presenting them to the 
classroom and at school. 

• Work on the films that brought to the big screen Shakespeare’s drama 
"Hamlet." 

                                                           
7 The zone of proximal development (ZPD) has been defined as "the distance between the actual developmental 
level as determined by independent problem solving and the level of potential development as determined through 
problem solving under adult guidance, or in collaboration with more capable peers.  Lev Vygotsky views 
interaction with peers as an effective way of developing skills and strategies. He suggests that teachers use 
cooperative learning exercises where less competent children develop with help from more skillful peers - within 
the zone of proximal development 
8 Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: 
Harvard University Press, p.: 86 
9 Kiyitsioglou-Vlachou Catherine, Les facteurs institutionnels et pédagogiques dans l’ enseignement/apprentissage 
du FLE en milieu scolaire grec pour la période 1972-1991, Athènes 2004,p. :208-211 
10 http://eduscol.education.fr/theatre/textes/im_theatre_pdf/pnp-acte05/File  
  Ministère d’ éducation nationale, Actes du colloque 
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3.3 Phase c  

a. Self-evaluation or self-assessment should be done while carrying out the 
research work to enable simultaneous feedback of the group through the 
conscious processes followed by students. It is important to keep a diary 
of the list of steps taken as part of the project and complete the portfolio11. 

b. Evaluation or assessment. 

In research work the portfolio is used to assess students' skills and not for the 
evaluation of the final product12. 

3.4 Phase d 

a. Presentation of the assignments in the classroom. 

b. Presentation of the assignments within the school unit. 

c. Diffusion of papers or assignments: Uploading of the assignments on the 
internet, the school unit’s webpage. Publication of their work in student 
journals. It is important that the school has or creates a "Working Folder" 
so that students can refer to it and pass judgment. 
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Abstract 

The curriculum is in the center of the educational process reflecting the official 
educational policy, but also defining the teaching practice in the classroom. But always, the 
question remains whether and to what extent the curriculum can be applied in the 
classroom. In this paper we propose the didactic approach of Jacques Prévert’s poem as part 
of the interdisciplinary research project using the innovative elements of the Unified 
Program of Foreign Language 
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1.Introduction: Truths about curricula and teaching methods  

In an educational system knowledge is institutionalized and naturalizedi, as if 
there has always existed a purely literal and universal meaning of it, disassociated 
from ideology. The truth is that behind curricula and every teaching practice there 
are hidden assumptions, such as norms and principles embedded in and transmitted 
to students through the underlying rules that structure the routines and social 
relationships at school and in classrooms. These latent assumptions mediate and 
legitimate the social and cultural reproduction of class, racial and gender relations 
in the dominant societyii. For centuries, the teaching profession has believed that 
teachers’ one and only duty has been to convey the information written in 
schoolbooks and that students learn from what they are unresponsively taught. 
Rarely have in the past teachers thought about the kind of social identities or future 
citizenshipsiii  they are shaping or fostering through such ready-made knowledge 
and passive learning. In spite of the cognitive psychology’s advances, the teaching 
methods seem to be impervious from the pedagogy’s imperatives or suggestions. 
Educational system’s inertia allows for the continuation of the conservative, 
outdated and ineffective teaching methodology.  

2. History teaching 

Today, most history teachers accept that teaching the subject requires going 
beyond “the simple transmission of consensual narratives”iv, and into issues of 
interpretation and significance and the testing of the reliability of claims. History 
curricula’s restricted informational range and pre-constructed interpretative 
schemata do not allow students to ascribe meaning to the factsv. The mere 

                                                           
i Barthes R., Mythologies, New York: Hill & Wang. (Original work published 1957),1987. 
ii Giroux, H. A. ,Theory and resistance in education, London: Bergin & Garvey, 2001. 
iiiGee, J., “New people in new worlds: Networks, the new capitalism and schools”, In B. Cope & M. Kalantzis 
(Eds.), Multiliteracies: Literacy learning and the design of social futures, pp. 43–68, London: Routledge, 2000. 
ivBritt, A., Perfetti, C., Van Dyke, J., & Gabrys, G.,”The sorcerer’s apprentice”, In P. Stearns, P. Seixas, & S. 
Wineburg (Eds.), Knowing, teaching and learning history, pp. 437–475 (467), New York: New York University 
Press, 2000. 
v Mattozzi, I., Educating readers on history, Athens, Greece: Metaihmio, 2006. 
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reproduction of schoolbooks’ knowledge does not bring the desirable outcome, 
historical learning and meta-historical critical thinking. Students are often bored by 
historical study and find it to be dull, uninteresting, and tendentious. They also 
think that it overemphasizes political, constitutional, and military history at the 
expense of social, economic, and cultural themes and that it relies too much on 
memorization. Research demonstrates that students dislike listening to lectures and 
taking notes and have trouble making connections between the history in their 
books and the world around themvi. 

History must be approached as a discipline that embodies a set of core skills, 
not solely or even primarily as set of content. So, history teachers must create 
learning environments where students can do historical inquiryvii, engage 
interesting source materials, analyze them, and construct formal responses to them 
in written, oral, and digital media. Simulation games provide educators powerful 
tools that offer particular strengths for teaching the authentic skills of a historian, 
not to mention familiarity with 21st century media.  

For all these reasons, a major priority of history teaching is to develop the 
skills of research, investigation, and analysis, so that students understand how to 
use history to develop ideas—in other words, not just to “learn history” but also 
“do” history. Games can serve as a starting point of student-centered activity-based 
practices.  

3. Edutainment: pros and cons 

Play is an essential tool for learning. Games’ educational value seems self-
evident, as they are considered to be the only authentic educational technology, 
while schooling violates the natural learning potential of playviii . Thereupon, video 
games can serve as educational means, as long as their motivational power can 
have meaningful positive effects on players and can be harnessed to enhance 
education.  

Even more, a fact that cannot be ignored is that net- generation, which is the 
first one to grow up surrounded by home computers, video games and the Internet 
does not respond to the traditional teaching methodsix. So if education wishes to 
encourage participation and engagement with the teaching subjects, both desirable 
and compelling features of a successful lesson, it should integrate the new 
electronic environments. Games can be incredibly engaging, can make the lesson 
enjoyable and can create a prolific educational atmosphere. They also value an 

                                                           
vi Osborne, K. “Archives in the classroom”, (1986–1987, Winter), Archivaria, 23, pp.16–40.  
vii Baynham, M., Literacy practices: Investigating literacy in social contexts, London: Longman, 1995. 
viiiCrawford Chris, The art of computer game design, Berkeley C.A.: Osborne/McGraw-Hill, 1984. 
ixKatz, J., ”Up, up, down, down”, Slashdot.org. Originally published November, 30, 2000. 
(http://slashdot.org/features/00/11/27/1648231.shtml. / Prensky, M., Digital Game-Based Learning. New York: 
McGraw Hill, 2000.  
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exploratory approach, non-linear models of action and multiple solutions to 
problems, features that favor active learning, creativity and flexibility of thinking. 

Nevertheless, edutainment, part of which are educational games, has been 
likened to "chocolate-covered broccoli"x, a practice suffering from a superficial 
"extrinsic" relationship between game and learning content.  

Games in education provoke various controversies and reactions, that 
alternate between great enthusiasm and deep skepticism. Their adherents argue that 
children learn many important skills through gameplayxi, while sceptics tend to 
argue that computer games might have negative effects on students’ attitudes and 
behavior xii and might shift their focus away from more worthy activities such as 
reading and writing, or playing outdoors. In addition, the extreme violence that 
some games employ or the kind of sexuality they promotexiii  make them 
unacceptable and improper for education. Researches also prove that not all kinds 
of educational software render the desirable learning outcomexiv. 

For this to be achieved, the designers of video games must not choose the 
instructionist but the constructionist approach. The instructionist corresponds to the 
current version of the drill and practice designer, while the constructionist 
designersxv, on the other hand, would prefer that the child designed the gamexvi. 

Constructionist approach generates games –mainly simulations- with 
"intrinsic integration" based on integrating learning content within the core-
mechanicsxvii of the game, which is considered to be more motivating and effective 
and can boost the popularity of the teaching subjectsxviii .  

Still, there are many questions to be answered. One and the foremost 
objection about using a simulation game in the classroom is the question of the 
inherent tension between the knowledge of an event’s outcome and the necessity of 
allowing player agency to affect that outcome.  

                                                           
xBruckman, A., “Can educational be fun?” Paper presented at the Game Developers Conference '99, San Jose, 
CA., 1999. 
xiMitchell, A. & Saville-Smith, C., The use of computer and video games for learning. A review of the literature, 
London: The Learning and Skills Development Agency, 2004. 
xiiAnderson, C. A. & Dill, K. E., “Video Games and Aggressive Thoughts, Feelings and Behavior in the 
Laboratory and in Life”, Journal of Personality and Social Psychology, (78) 4, 2000. 
xiiiProvenzo, E.F., Video kids: Making sense of Nintendo, Cambridge, MA: Harvard, 1991. / Provenzo, E.F., “What 
do video games teach?” Education Digest, 58(4), 56-58, 1992. 
xivKerawalla, L.,& Crook, C., “From promises to practices: The fate of educational software in the home”, 
Technology, Pedagogy and Education, 14(1), 107-125, 2005. / Trushell, J., Burrell, C., & Maitland, A., “Year 5 
pupils reading an "interactive storybook" on CD-ROM: Losing the plot?”, British Journal of Educational 
Technology, 32(4), pp.389-401, 2001. 
xv It is interesting to note the use here of constructionism rather than the more 
usual constructivism. Constructivist learning theory is rooted in the theories of 
Vygotsky (1962, 1978) Vygotsky, L., Thought and Language, Boston: The MIT Press,1962. / Vygotsky, L., Mind 
in Society, Cambridge, MA: The MIT Press,1978. 
xviPapert S., The Connected Family: Bridging the Generation Gap, pp.47-48, Atlanta, GA: Longstreet Press, 1996. 
xviiMatthew Peter & Jacob Habgood, The effective integration of digital games and learning content, p. 30, Τhesis 
submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy, 2007.  
xviiiSquire K., Jenkins, H., Holland , W., Miller, H., O’Driscoll, A., Tan, K.P. & K. Todd, “Design principles of 
next-generation digital gaming for education”, Educational Technology, vol. 43, pp.17-23, 2003, 
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The arguments can go on and on, but the gist of the problem is the cultural 
acceptance of games as a serious medium.  

Even more, one should always remember that games are primarily designed as 
a commercial medium of entertainment. Those not designed primarily for 
commercial purposes promote a particular point of view. So, before using a game 
in the classroom, the teacher needs to consider the characteristics that qualify it as a 
simulation and prepare appropriate assignments. A game’s success is totally 
dependent on how it is incorporated into the teaching practices and activities. 

3.1. Games and history 

There are numerous video games and even many freely available web-based 
simulations addressing a wide variety of historical topics. 

Through games students may come to realize that history is the ongoing 
struggle to disarticulate and rearticulate the connections between social, cultural, 
economic, and political relationsxix, as long as it is constituted through the 
emplotment of historical information into recognizable narratives and literary 
tropesxx. “The process of fusing events . . . into a comprehensible totality capable 
of serving as the object of representation is a poetic process”xxi. 

In addition, since games mediate history, the understanding of media 
representations’ performativity alters students’ sense of what the past was about 
and suggests new ways to envision it.  

Simulation games resist the totalizing impulse of traditional historiography in 
order to open up spaces for alternative voices or readings from within. While 
playing such a game for educational purposes, students act like historians or 
function as detectives engaged in solving a puzzle, while experiencing the past 
through the participants’ eyes. 

Games do not require students to reach a unanimous final conclusion, but to 
shed the binary thought process that usually dominates our historical 
understanding. To be more specific, simulation games: 

• Suggest ways of reconceiving and interacting with the past, by composing 
counterfactual scenarios. 

• Open up possibilities for more diverse and controversial conceptions of the 
past. 

• Urge students to question the master narratives of the past, without 
diminishing history to mere relativism. 

                                                           
xix Giroux, H. A., & Simon, R. I., Popular culture, schooling, and everyday life, New York: Bergin & Garvey, 
1989. 
xx White, H., “The historical text as literary artifact”, Clio, 3, pp.277–303, 1974.. 
xxi White, H., Tropics on discourse: Essays in cultural criticism, p.125, Baltimore: Johns Hopkins University 
Press, 1978.  
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• Make students conscious of the fact that pieces of memory (primary and 
secondary sources, media e.t.c.) and history merge, to form a circuit of 
constructions which are reshaped and reconfigured as they submit to 
contextual shifts xxii. 

• Help students understand the interpretive impact of media (among which 
games as well) in the presentation of historical narratives. 

• Urge students to detect the various ideologies embedded in the media that 
claim historical fidelity and accuracy. 

• Promote the critical reading of primary and secondary sources (text, image, 
and artifact). 

• Promote higher-order thinking skills (analysis, synthesis, evaluation) and 
foster reflective practice . 

• Take into account the learner’s previous constructions. 

• Give emphasis to metacognition. 

• Emphasize the constructive rather than the mimetic-indexical aspects of 
the historical sources. 

• Provide for learner controlxxiii . 

• Support collaborative construction of knowledge through research and 
social negotiationxxiv. 

• Provide multiple representations of reality.  

• Embed learning in a rich, authentic, problem-solving environment. 

3.2 Categorization of games 

As with commercial cinema, the majority of games set in the past conform to 
one of two historiographical paradigms: fictional adventures set in a panhistorical 
past and scenarios situated in proximity to specific historical events, wherein 
characters replay a known historical outcomexxv. A subset of games explores 
questions of alternative or counterfactual historyxxvi and interrogates the 
teleological implications of reductive or deterministic relations of cause and effect. 

                                                           
xxiiSturken, M., Tangled memories: The Vietnam War, the AIDS epidemic and the politics of remembering, p.21, 
Berkeley: University of California Press, 1997. 
xxiiiWilson, B., & Cole, P., “A review of cognitive teaching models”, Educational Technology Research and 
Development, 39(4), pp.47–64, 1991. 
xxivJonassen D. , “Thinking technology”, Educational Technology, 34(4), pp. 34–37, 1994. 
xxvAnderson, E. S., Technologies of history: Visual media and the eccentricity of the past. Hanover, NH: 
Dartmouth College Press,2011.. 
xxviAlthough counterfactual history has been criticized as a mere “parlour game” a “red herring” (Carr, 1962/2008, 
pp. 44, 90, 96) (Carr E. H. What is history? London: Penguin Group. (Original work published 1962), 2008) “a 
pure myth, an extravagance of the imagination” (Oakeshott, 1933/1993, p. 128), (Oakeshott, M. Experience and its 
modes. Cambridge: Cambridge University Press, (Original work published 1933),1993) it has also been fervently 
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Historical simulation games generally belong to one of seven main genres: 
city- building, nation-building, trade, political management, life-management, war, 
combined nation-building and real time battle.xxvii  

All computer games, depending on the way time passes in game, can be 
divided into two main categories: turn-based and real time strategy games. In turn-
based games students have the time to survey a situation and plan sophisticated 
strategiesxxviii  before executing them, while real-time games emphasize decision-
making under pressure.  

4. Presuppositions for games’ integration in education- Practical 
suggestions  

Since history itself is not a static, perfected representation of the past, the 
most important element of a simulation is to offer meaningful and defensible 
explanations of historical causes and systems, in other words, reasonable 
interpretations based on the available evidence. 

Focusing on defensible arguments rather than correct ones promotes flexible, 
creative thinking which helps students realize that interpreting and making 
meaning of the past is a complex and demanding issue.  

As an introduction, the teacher should discuss with the students the relativity 
and constructedness of the historical truth, whose multiple not to say contestable or 
contradictory versions are presented by different means and media. Then, there 
should follow the acquaintance with the historical period in issue and the teacher 
should trace students’ knowledge and constructions about itxxix, through a 
diagnostic test. Then, the teacher should train students to play the specific game 
he/she has chosen. 

After the gaming experience, students should either form meaningful 
historical questions, or the teacher could come up with conjectural problems and 
ask students to think of possible ways to solve them. In the meaniwhile, the teacher 
should have selected and be able to suggest resources and design supplemental 
lessons that correspond to the historical problems posed by the game. Students 
should conduct research based on the historical questions posed; check the 
information in multiple sources against each other; practice collaboration to solve 
problems; and finally compose formal essays – or other kinds of written artifacts- 

                                                                                                                                                    

supported as a means to unleash the imagination and abolish the algorithm-driven reductive logic of historical 
cause and effect.  
xxviiMcCall Jeremiah, Gaming the Past. Using Video Games to teach Secondary History, New York and London: 
Routledge, p.31, 2011. 
xxviiiWilliamson Shaffer David, How Computer Games Help Children Learn, Palgrave MacMillan, 2006. 
xxixTeachers should always take students’ previous knowledge into account, see: Lee P., “Putting Principles into 
Practice: Understanding History” in M. Suzanne Donovan & John D. Bransford (eds.), How students learn history 
in the classroom, Board on Behavioral, Cognitive and Sensory Sciences and Education, 2005. 
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about the specific issues they handledxxx, or evaluate the accuracy of the 
interpretations in the simulation. 

To be more concrete: 

• Students can comment on the weapons, the equipment, the formation, the 
organization, the fighting style, the role of the general, the casualties and 
the morale of the armies. 

• They can write down the main sources of income and expenditure of a 
nation. 

• They can give explanations and think of the critical factors about some 
civilizations’ efficiency to dominate and conquer others.  

• They can reflect on the different types of governments available and their 
specific effect on aspects of gameplay. They can trace biases toward 
certain types of governments and locate the factors that make some more 
effective than others. 

• They can think of the best way to conquer a specific area or to protect it 
and give reasons for it. 

• They can decide what kind of measures- long-term or precautionary- they 
would take if their people rebelled or were dissatisfied, in order to avoid a 
similar situation in the future. 

• They could also write essays about the way the different components/ 
technologies (mechanics, writing, astronomy, science, typography, 
religion, money e.t.c.)xxxi of the game interact and interrelate. E.g. they can 
answer questions like: 

• What is the game’s position on the relationship between taxes happiness 
and productivity? What is the relationship between culture and 
technology? 

• What are the potential range of values for each and how do they change in 
relation to each other?  

• Apart from essays, students can also create contextually appropriate 
written artifacts from simulation characters and provide plausible details 
about the character’s thoughts and feelings, in the form of personal letters, 
official records, speeches, interviews, diary entries, e.t.c. 

• They can take screenshots and add comments on them (annotate), to 
recreate a succession of their moves on the game, explaining their choices. 

                                                           
xxxThis procedure simulates the work of the historian. He first collects and studies his material and then composes 
his own historical narrative. See: Carr E. 1983, What is History, (trans. Fr. Liappa), Athens: Planetes, p.32. 
xxxiTuur Ghys, “Technology Trees: Freedom and Determinism in Historical Strategy Games”, Journal of Games 
Studies, volume 12, issue 1, September 2012. http://gamestudies.org/1201/articles/tuur_ghys 
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• They can also take snapshots of maps of the game and compare them to 
real historical maps. 

• They can record their game and afterwards describe their moves, in a kind 
of a hypothetical chronicle, or a documentary. 

• They can make storylines or timelines, imagine and narrate counterfactual 
scenarios or create digital works (e.g. storytelling presentations) about the 
historical period, based on other digital resourcesxxxii. 

Apart from the activities based on the content of the game, some meta-
cognitive activities, concerning the procedure or the effect of the gameplay are also 
possible. 

Teacher must present students with a set of analytical questions about the 
game and introduces criteria for a valid simulation and the approach to critiquing 
one. The real question when judging a game is how effectively does the game 
model some of the historical factors that constrained and provided opportunities for 
people making decisions in the past and if it offers serious explanations about 
historical cause and effect. 

• The students can be asked to identify the key features of the interpretation. 

• They can reflect on the extent that real-world kinds of skills, knowledge 
and problem-solving are required to succeed at core game play. 

• They can take notes on the aspects that seem accurate or inaccurate and 
offer reasons in support. 

• They can raise a question about the realism of some element of the 
simulation game, research and argue about the accuracy. 

Even more, as all commercial games are supported by a website that includes 
an overview of the game, a list of features and press excerpts, studying and 
reporting on the website presentation of the game, provides an excellent insight 
into a biased source. A large number of internet resources are also devoted to 
reviewing computer games. Reading and summarizing one of these sites’ reviews 
helps develop reading comprehension and writing skills. 

To conclude with, a teacher must take into account that the pleasures and 
rewards of gaming are very much mediated by social relationships in and around 
games. Games get their significance through their embeddedness within specific 
gaming communities and cultures. That is to say, computer gaming constitutes and 
is constituted in socio-cultural practices. Students can benefit from having on-line 
based discussions of the strengths and weaknesses of the simulation game through 

                                                           
xxxiiKurt Squire. “Cultural Framing of Computer/Video Games”, Journal of Games Studies, volume 2, issue 1, July 
2012. 
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forumsxxxiii . This allows for free-flowing exchange of ideas and text-based 
conversations. 

5. Conclusions 

To prepare effectively our students for the 21st century, teachers cannot allege 
that books are the unique source of authority. In a world with so many different 
voices offering versions of reality, often in conflict and need of critique, an 
educated person has to be able to judge the validity of competing claims to 
historical truth. Students who are taught more than the chronology, or even the 
story of history, and learn to do history have the opportunity to acquire valuable 
skills of critique, analysis and interpretation of human events. Simulation games 
can play a crucial role in approaching history as a 21st century discipline, as long as 
they are harnessed as some of the many forms of interpretation of the past, with no 
particular claim to truth. In practice this requires simulations to pose problems and 
inspire authentic questions about the past that students can tackle. In any case, 
gaming cannot or should not be conceived as something which in and by itself will 
make learning more meaningful, fun or pleasurable. Quite simply, the advantages 
of simulation games for promoting meaningful study of the past demand concrete 
and effective classroom applications. They provide students the opportunity to 
study systems from the inside as active participants and provoke them to raise deep 
and meaningful historical questions. Specifically, how the game is contextualized 
and the kind of cooperative and collaborative learning activities embedded in 
gameplay are critical elements of the gaming experience for educational use. What 
is important is that students develop a repertoire of competencies that will enable 
them to think critically, analyze, evaluate, and create messages, not only in the 
written form of an essay, but in a wide variety of media modes, genres, and forms, 
enhancing this way, their media and digital literacy. 

Students who learn that interpretations are not only hoarded in written 
sources, but are embedded in all mediated information, as well as in video games, 
are prepared for a critical and active citizenship, having learned to question and 
negotiate the modern world. 
 

                                                           
xxxiiiGuiller J., Durndell A, & A. Ross, “Peer interaction and Critical thinking: face-to-face or On-line discussion?”, 
Learning and Instruction, vol.18, pp.187-200, 2008.  


