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Τα «χαρτόνια εργασίας» των μαθητών ως μέσον για την ομαδοσυνεργατική 
επίλυση προβλημάτων με πολλαπλές λύσεις 

 

Γιώργος Κόσυβας  σ. 228-235 

 
Το λογισμικό Geogebra ως εργαλείο εκπαιδευτικής έρευνας  

Σπύρος Φερεντίνος  σ. 236-247 

 
Τοπική Ιστορία: Πρόγραμμα βιωματικής μάθησης – Στους δρόμους της Βυζαντινής 
και της Νεοκλασικής Αθήνας 

 

Παναγιώτης Μανιώτης, Βίκυ Αντωνίου, Άννα Αρεάλη, Ασπασία Χαραλαμπάκη, 
Χρήστος Νικολαΐδης, Ναταλία Μορώνη  

σ. 248-256 
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Ενημέρωση για συνέδριο και δημοσίευση πρακτικών 

Βασίλης Δημητρόπουλος 
vas7@otenet.gr 

 
Επίτ. Σχολικός Σύμβουλος, ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. 

Περίληψη. Η Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.) οργάνωσε το 1ο της Πανελλήνιο Συνέδριο, με το Ελληνοαμερικανικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και τη συνεργασία του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Κολλέγιο Αθηνών – 
Κολλέγιο Ψυχικού, στις 14 και 15 Μαρτίου 2015. Το συνέδριο απευθυνόταν σε 
εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων, σχολικούς συμβούλους, πανεπιστημιακούς, 
γονείς, φοιτητές, μαθητές και ερευνητές της εκπαίδευσης. Η συμμετοχή των εισηγητών 
καθώς και η παρακολούθηση του Συνεδρίου ήταν χωρίς οικονομική επιβάρυνση. 

Λέξεις κλειδιά: Καλές πρακτικές, καινοτομία, πρακτικά συνεδρίου, Έρκυνα 

Πλαίσιο και αντικείμενο του Συνεδρίου 

Στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, παρά τις αντίξοες οικονομικές και κοινωνικές 
συνθήκες και με εμφανές το έλλειμμα οργανωμένης και συστηματικής επιμόρφωσης, 
υπάρχουν εκπαιδευτικοί που προσπαθούν με την παραγωγή νέων ιδεών να προσελκύσουν 
το ενδιαφέρον των μαθητών τους ώστε να αγαπήσουν το σχολείο και έτσι να αναπτύξουν 
και αναδείξουν το πλούσιο πνευματικό δυναμικό που ενυπάρχει σε κάθε έφηβο. 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι μαθητές, σε όλους τους γνωστικούς τομείς, μαθαίνουν 
καλύτερα σε ένα σχολείο που είναι περισσότερο μαθητοκεντρικό, ενεργητικό, βιωματικό, 
αυθεντικό, δημοκρατικό, συνεργατικό και προκλητικό. Οι στρατηγικές αυτές εμπεριέχονται 
στην έννοια των καλών πρακτικών. 

Ο όρος καλές πρακτικές στην εκπαίδευση συνδέεται συνήθως με στρατηγικές διδασκαλίας 
καθώς και με το αποτέλεσμα που έχουν αυτές στη μάθηση. Μια διδασκαλία, για να 
αποτελέσει καλή πρακτική, θα πρέπει είτε να έχει δοκιμαστεί στην τάξη ή γενικότερα στο 
χώρο του σχολείου, είτε να έχει σοβαρές πιθανότητες να πραγματοποιηθεί. Ας έχουμε 
όμως υπόψη μας ότι μια πρακτική που δουλεύει για κάποιον σε ένα συγκεκριμένο 
περιβάλλον μπορεί να δώσει ή να μη δώσει τα ίδια αποτελέσματα σε ένα διαφορετικό 
εκπαιδευτικό περιβάλλον ή σε μια άλλη χρονική στιγμή.  

Η ανάπτυξη των καλών πρακτικών δεν σημαίνει εγκατάλειψη των παραδοσιακών 
στρατηγικών διδασκαλίας, ιδίως όταν αυτές επιφέρουν ορατά θετικά αποτελέσματα. 
Δίνουν όμως τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να διαθέτει ένα ρεπερτόριο επιλογών για 
κάθε δύσκολη περίσταση.  

Η καινοτομία στην εκπαίδευση εστιάζεται σε ενέργειες που εμπεριέχουν και προωθούν 
νέες αντιλήψεις, συνήθως σε τρεις διαστάσεις: Στην αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων, στην 
εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων και στη χρήση νέων διδακτικών μέσων. Όλα 

mailto:vas7@otenet.gr
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αυτά βέβαια σε σχέση με το πλαίσιο αναφοράς που ένας εκπαιδευτικός χρησιμοποιούσε ως 
τώρα.  

Με το Συνέδριο αυτό επιδιώκουμε να δώσουμε σε εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να 
παρουσιάσουν εργασίες καλών πρακτικών ή/και καινοτομίας και να μοιραστούν την 
εμπειρία και τις στρατηγικές που ακολούθησαν στην οργάνωση της διδασκαλίας ή του 
σχολείου τους. Πιστεύουμε ότι έτσι θα βοηθήσουμε στην παραγωγή νέας γνώσης και τη 
διάδοση αυτής. 

Ενδεικτικοί άξονες του συνεδρίου: 

 Καλές πρακτικές: 
- στη διδασκαλία ανά γνωστικό αντικείμενο  
- στην άσκηση της διοίκησης του σχολείου 
- στις καινοτόμες δράσεις 
- για βιωματική μάθηση 
- στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών 
- για μαθητοκεντρική διδασκαλία 
- για δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη 
- στον εργαστηριακό χώρο 
- σε σχολεία άλλων χωρών 
- στην Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση 
- στην Ειδική Αγωγή 
- στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

 Το εννοιολογικό πλαίσιο των καλών πρακτικών 
 Το εννοιολογικό πλαίσιο της καινοτομίας 
 Η συμβολή των ΤΠΕ στις καλές πρακτικές 
 Παραδοσιακή διδασκαλία και καινοτομία  
 Αποθετήρια καλών πρακτικών 
 Ο θεσμός της Αριστείας 
 Καινοτόμα ευρωπαϊκά προγράμματα 

Οργάνωση και διεξαγωγή του Συνεδρίου 

Αποστολή προτάσεων 

Στάλθηκε ανοικτή πρόσκληση σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας και τα Παιδαγωγικά Τμήματα 
των Πανεπιστημίων και ΑΣΠΑΙΤΕ για παρουσίαση εργασιών. Η πρόσκληση αναρτήθηκε στον 
ιστότοπο της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. (https://papede.wordpress.com/) και το ηλεκτρονικό επιστημονικό 
περιοδικό Έρκυνα (http://erkyna.gr/). Ταυτόχρονα κοινοποιήθηκε και σε ηλεκτρονικά μέσα 
ενημέρωσης. 

Για την υποβολή των προτάσεων δημιουργήθηκε ειδική ηλεκτρονική φόρμα. Καταληκτική 
ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων ορίσθηκε η 20η Ιανουαρίου 2015. Η ανάρτηση των 
εγκεκριμένων εισηγήσεων του συνεδρίου έγινε νωρίτερα από την προβλεπόμενη 
καταληκτική της 24ης Φεβρουαρίου 2015, στον ιστότοπο της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. Παράλληλα 
ενημερώθηκαν όλοι οι εισηγητές με ατομική ηλεκτρονική επιστολή.  

Οι εισηγητές που επιθυμούσαν να δημοσιευτεί η εισήγησή τους στην Έρκυνα θα έπρεπε να 
την στείλουν (2 μέχρι 4 χιλιάδες λέξεις) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (4papede@gmail.com), 

https://papede.wordpress.com/
http://erkyna.gr/
mailto:4papede@gmail.com
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30 μέρες μετά την ολοκλήρωσή του συνεδρίου, τηρώντας επακριβώς τις οδηγίες 
μορφοποίησης του περιοδικού. 

Διεξαγωγή του συνεδρίου 

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με τρεις (3) κεντρικές εισηγήσεις προσκεκλημένων 
εισηγητών, 210 εισηγήσεις χωρισμένες κατά θεματική ενότητα σε επτά (7) αίθουσες και ένα 
στρογγυλό τραπέζι με τη λήξη των εργασιών. Το πρόγραμμα αναρτήθηκε στον ιστότοπο της 
ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. (https://papede.wordpress.com/synedria/anakoinwseis/) και κοινοποιήθηκε σε 
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης  

Το Συνέδριο παρακολούθησαν 900 περίπου άτομα. Βεβαιώσεις παρακολούθησης έλαβαν 
όσοι είχαν συμπληρώσει σχετική ηλεκτρονική φόρμα παρακολούθησης και είχαν εγγραφεί 
στη Γραμματεία κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Οι βεβαιώσεις αυτές στάλθηκαν μέσω 
των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που είχαν δηλώσει στη φόρμα παρακολούθησης. 
Ταυτόχρονα, για λόγους εγκυρότητας, τα ονόματα όσων παρακολούθησαν το Συνέδριο 
αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.  

Για να δείτε το τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου πατήστε εδώ. 

Δημοσίευση εργασιών 

Ορισμένες από τις εργασίες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο δημοσιεύονται σε αυτό το 
Ειδικό Τεύχος της Έρκυνας. Η επιλογή των εργασιών έγινε, μετά την υποβολή τους, από 
μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, τόσο για την ακαδημαϊκή τους επάρκεια, όσο και για 
την πρακτική τους αξία στα σχολεία καθώς και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν 
δημοσιευθεί αλλού. 

 

Χαιρετισμοί και κεντρικές ομιλίες 

Δημήτρης Χασάπης, Γενικός Γραμματέας του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., http://youtu.be/msonoBJ7woM, 

Γιώργος Μπαγάκης, Καθηγητής Παν. Πελοποννήσου, http://youtu.be/F8D5A2mEU-U, 

Βασίλης Δημητρόπουλος, Πρόεδρος ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε., http://youtu.be/C5rHiBld4eo, 

Θανάσης Τζιμογιάννης, Καθηγητής Παν. Πελοποννήσου, http://youtu.be/C4gxo_IuUbw, 

Κώστας Αγγελάκος, Αναπλ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπ., http://youtu.be/y0TQLGAgMTI, 

Θεοδόσης Τάσιος, Καθηγητής Ε.Μ.Π., http://youtu.be/emKC5sWUdLk. και για να δείτε το 
κείμενο της ομιλίας του πατήστε εδώ 

 

https://papede.wordpress.com/synedria/anakoinwseis/
https://papede.files.wordpress.com/2014/12/binder7_martios_2015.pdf
http://youtu.be/msonoBJ7woM
http://youtu.be/F8D5A2mEU-U
http://youtu.be/C5rHiBld4eo
http://youtu.be/C4gxo_IuUbw
http://youtu.be/y0TQLGAgMTI
http://youtu.be/emKC5sWUdLk
https://papede.files.wordpress.com/2015/03/tasios.pdf
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Ανάπτυξη πρωτότυπης παιχνιδομηχανής ανακύκλωσης  

Άννα Κυρίτση¹, Σοφία Μουγιάκου² , Φώτης Τερζής3 
akyrit@gmail.com, mougiakou@gmail.com, terzisfotis@gmail.com 

 
1 3ο Γυμνάσιο Μοσχάτου, 2 2ο Γυμνάσιο Πειραιά, 3 8ο Γυμνάσιο Πειραιά 

(Εκπαιδευτικοί πληροφορικής) 

Περίληψη. Στα πλαίσια προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κάθε χρόνο 
πολλοί μαθητές εξοικειώνονται με της έννοιες της ανακύκλωσης και διαχείρισης υλικών 
και συσκευασιών. Στόχος ενός προγράμματος ανακύκλωσης πρέπει να είναι όχι μόνο η 
ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα ανακύκλωσης, αλλά και η ενεργός 
συμμετοχή τους. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε μαζί με τις 
ομάδες των μαθητών μας, μια πρωτότυπη παιχνιδομηχανή ανακύκλωσης, βασισμένης 
στο αναπτυξιακό σύστημα Arduino, η οποία ενεργοποιείται με αλουμινένια κουτάκια 
αναψυκτικών και με μπαταρίες. Στην παιχνιδομηχανή αυτή, οι μαθητές μπορούν να 
παίξουν παιχνίδια που έχουν φτιάξει μόνοι τους στο προγραμματιστικό περιβάλλον του 
Scratch 2.0 ή έχουν εντοπίσει στην κοινότητα του Scratch. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε 
με τη συνεργασία τριών καθηγητών πληροφορικής και των περιβαλλοντικών ομάδων 
των σχολείων τους. Επιπλέον το συγκεκριμένο project υπήρξε κίνητρο και αφορμή για 
να ασχοληθούν οι μαθητές με τον σχεδιασμό και την κατασκευή κυκλωμάτων, τον 
προγραμματισμό παιχνιδιών, τη δοκιμή και τον έλεγχο λειτουργίας της μηχανής και την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση ενός έργου. 

Λέξεις κλειδιά: Arduino, Scratch, ανακύκλωση, περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Οι βασικές αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήµης, οι οποίες εφαρµόζονται στη 
διδακτική πράξη και διευκολύνουν τη διδακτική διαδικασία είναι: Η παιδοκεντρικότητα - Η 
αυτενέργεια - Η εποπτεία - Η εργασία κατά οµάδες - Η σύνδεση του σχολείου µε τη ζωή - Η 
∆ιαθεµατικότητα - Η καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων (Κοπτσής, 2009).  

Η µεθοδολογία Project, της οποίας η εφαρµογή επιχειρείται ολοένα και περισσότερο στο 
σύγχρονο σχολείο, αποτελεί ένα πεδίο όπου όλες οι διδακτικές αρχές µπορούν να 
ενταχθούν και να βρουν πλήρη εφαρµογή (Κοπτσής, 2009).  

Η μέθοδος Project βρίσκει κατεξοχήν πεδίο εφαρμογής στα προγράμματα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σκοπεύει σε μια μάθηση γνωστική, ζωντανή 
και διασκεδαστική για τους εκπαιδευόμενους. Χαρακτηρίζεται από την ενεργό μάθηση, την 
εκτός των θυρών εκπαίδευση, την επίλυση προβλημάτων και την προσπάθεια για 
αυτονομία των μαθητευόμενων, τις εξατομικευμένες δράσεις που συντίθενται σε ομαδική 
δουλειά. Τα στοιχεία της εκπαιδευτικής δράσης είναι στην επίδραση των ενδιαφερόντων 
των μαθητευόμενων. Παίρνει κυρίαρχα τη μορφή του project (Κόζα, 2005). 

Για την υλοποίηση του εγχειρήματος βασιστήκαμε στη μέθοδο Project που περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στάδια: α) επιλογή θέματος, β) καθορισμός των στόχων, γ) συγκρότηση ομάδων, 
δ) κατάστρωση χρονοδιαγράμματος, ε) εκτέλεση δραστηριοτήτων με αλληλο-ενημέρωση 
των ομάδων, στ) σύνθεση, ζ) δημοσιοποίηση-γνωστοποίηση, η) αξιολόγηση (Μάναλης, 
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2010). Δώσαμε έμφαση στη συνεργατική και μαθητοκεντρική προσέγγιση, την ενεργό 
βιωματική μάθηση και διεπιστημονικότητα. Παράλληλα επιλέξαμε τη συνεργασία μεταξύ 
τριών σχολικών μονάδων, μοιράζοντας το έργο σε επιμέρους ανεξάρτητα σε μεγάλο βαθμό 
τμήματα. 

Η υλοποίηση ενός σύνθετου έργου ευνοεί τις διασχολικές συνεργασίες. Η αξιοποίηση των 
ΤΠΕ διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ομάδων μαθητών διαφορετικών 
σχολικών μονάδων. Τα οφέλη από μια διασχολική συνεργασία είναι πολλαπλά καθώς η 
κάθε ομάδα έχει αναλάβει συγκεκριμένο έργο, από την υλοποίηση του οποίου εξαρτάται το 
έργο των άλλων ομάδων, ενισχύοντας έτσι την υπευθυνότητα των μαθητών. Παράλληλα η 
επικοινωνία μεταξύ των σχολείων δημιουργεί κίνητρο για την συμμετοχή στη δράση και τη 
συνέχιση και ολοκλήρωση του project. Προκειμένου η συνεργασία αυτή να λάβει «σάρκα 
και οστά» χρειάστηκε οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν τη σημασία της επικοινωνίας και 
της συνέπειας ως προς τους στόχους, να καλλιεργήσουν κλίμα αμοιβαιότητας και 
ειλικρίνειας και να αναγνωρίσουν τα οφέλη που θα προέκυπταν από αυτή (Τζιατζιά, 2010). 

Η επιλογή του θέματος 

Η επιλογή του θέματος έγινε ύστερα από ουσιαστικό διάλογο όλων των εμπλεκομένων 
μερών, καθηγητών και μαθητών έτσι ώστε να είναι κοντά στα ενδιαφέροντα των μαθητών, 
να τους αφορά άμεσα και να εμπεριέχει το στοιχείο της δημιουργίας αλλά και του 
παιχνιδιού, ενώ παράλληλα να αναδεικνύει την ανάγκη ανακύκλωσης και 
επαναχρησιμοποίησης των υλικών.  

Τα κριτήρια για την επιλογή του θέματος ήταν: α) να εξάπτει τη φαντασία, β) να προκαλεί 
τη σκέψη, γ) να βοηθά τους μαθητές να ανακαλύψουν τι ξέρουν, δ) να οδηγεί σε 
ερευνητικές διαδικασίες, ε) να προσφέρεται για διεπιστημονικές προσεγγίσεις, στ) να 
οδηγεί σε εφαρμογές της γνώσης, ζ) να εισάγει τους μαθητές στη λογική των επιστημών και 
η) να ενθαρρύνει τη συλλογική διερεύνηση (Ματσαγγούρας, 2003, σελ. 236). 

Επιλέξαμε να κατασκευάσουμε μια πρωτότυπη παιχνιδομηχανή (arcade), βασισμένη στο 
αναπτυξιακό σύστημα Arduino1, που ενεργοποιείται με υλικά ανακύκλωσης (κουτάκια 
αλουμινίου και μπαταρίες) και στην οποία οι μαθητές μπορούν να παίζουν παιχνίδια που 
δημιουργούν ατομικά ή ομαδικά στο Scratch2. 

Για την υλοποίηση της παιχνιδομηχανής είναι απαραίτητο οι μαθητές να εμπλακούν στο 
σχεδιασμό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με τη χρήση αισθητήρων και μικροελεγκτών, με 
σκοπό να αναγνωρίζει η συσκευή την εισαγωγή ενός ανακυκλώσιμου υλικού και να 
ενεργοποιείται, όπως ενεργοποιείται μια κλασσική παιχνιδομηχανή arcade με την εισαγωγή 
κέρματος. Σε επόμενο στάδιο διαφορετική ομάδα μαθητών αναλαμβάνει, σε συνεργασία με 
την προηγούμενη ομάδα να μεταφέρει τα κυκλώματα αυτά σε μορφή τυπωμένων 
κυκλωμάτων (Printing Circuit Board). Οι μαθητές θα εμπλακούν τόσο στο σχεδιασμό όσο και 
στην υλοποίηση των κυκλωμάτων αυτών.  

                                                      
1
 Το Arduino είναι ένας single-board μικροελεκτής, δηλαδή μια απλή μητρική  πλακέτα ανοικτού κώδικα,  με 

ενσωματωμένο  μικροελεγκτή και εισόδους/εξόδους, και η οποία μπορεί να προγραμματιστεί. 
http://www.arduino.cc/ 

2
 Το Scratch είναι γλώσσα προγραμματισμού με τουβλάκια, κατάλληλη για μαθητές 8 έως 16 ετών, με την 

οποία μπορούμε μεταξύ άλλων να φτιάξουμε παιχνίδια. http://scratch.mit.edu/ 

http://www.arduino.cc/
http://scratch.mit.edu/
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Εκτός από την κατασκευή της παιχνιδομηχανής arcade, το έργο περιλαμβάνει και τη 
δημιουργία και συντήρηση online κοινότητας, στην οποία μπορούν να ανεβάζουν τα 
προγράμματα - παιχνίδια οι μαθητές, να τα αξιολογούν και να τα βελτιώνουν για να τα 
χρησιμοποιήσουν στις παιχνιδομηχανές τους. Παράλληλα μπορούν να επικοινωνούν, να 
συζητούν προβλήματα που προκύκπτουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, να 
καταγράφουν και να παρακολουθούν τα υλικά ανακύκλωσης που συνέλλεξαν, να 
δημοσιεύουν άρθρα και εργασίες για την ανακύκλωση. 

Στόχοι του προγράμματος 

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που τέθηκαν είναι γνωστικοί, ψυχοκινητικοί, κοινωνικο- 
συναισθηματικοί. 

Πίνακας 1. Ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι 

Γνωστικοί στόχοι Ψυχοκινητικοί στόχοι 
Κοινωνικο-συναισθηματικοί 

στόχοι 

Γνωριμία με τα ανακυκλώσιμα 
υλικά (κουτάκια αλουμινίου – 
μπαταρίες )  

Ανάπτυξη ικανότητας 
συνεργασίας εξαποστάσεως 
μεταξύ των μαθητών 
διαφορετικών σχολικών 
μονάδων. 

Ευαισθητοποίηση των μαθητών 
σε θέματα περιβάλλοντος και 
ανακύκλωσης. Διαμόρφωση 
θετικών στάσεων απέναντι 
στην επαναχρησιμοποίηση 
συσκευών και υλικών. 

Εξοικείωση με τον 
προγραμματισμό και τη 
δημιουργία παιχνιδιών με το 
Scratch. 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
σχεδίασης και κατασκευής ενός 
συγκεκριμένου προϊόντος 
(έργου) μέσα από 
ομαδοσυνεργατικές 
διαδικασίες. 

Ανάπτυξη της φαντασίας, της 
δημιουργικής και καλλιτεχνικής 
σκέψης των μαθητών. 

Εξοικείωση με το σχεδιασμό 
και την υλοποίηση τυπωμένων 
κυκλωμάτων. 

Ανάπτυξη της ικανότητας 
εξεύρεσης τεχνικών και λύσεων 
στα προβλήματα που 
προκύπτουν. 

Ενίσχυση της εκδήλωσης 
ενεργού ρόλου στη λήψη 
αποφάσεων.  

Γνωριμία με τις βασικές αρχές 
σχεδιασμού ιστοσελίδων. 
Εξοικείωση με εργαλεία 
δημιουργίας ιστοσελίδων πχ 
weebly. 

Ανάπτυξη της ικανότητας 
συνεργασίας για την υλοποίηση 
ενός έργου μακράς διάρκειας. 

Ανάπτυξη στάσεων, 
συμπεριφορών και 
παιδαγωγικών αξιών όπως: 
συνεργασία, υπευθυνότητα, 
αυτοπεποίθηση, σεβασμός, 
αυτονομία, αυτενέργεια, 
κοινωνικότητα. (Μαυρομαρά-
Λαζαρίδου, 2011) 

Χωρισμός των ομάδων 

Ο πρώτος μεγάλος καταμερισμός του έργου έγινε σε επιμέρους υποέργα τα οποία 
ανέλαβαν να υλοποιήσουν το κάθε ένα από τα τρία συνεργαζόμενα σχολεία.  



14   Ά. Κυρίτση, Σ. Μουγιάκου, Φ. Τερζής 

 Το 8ο Γυμνάσιο Πειραιά ανέλαβε τη σχεδίαση και υλοποίηση της παιχνιδομηχανής. 
Η όλη κατασκευή έγινε από τους μαθητές και υλοποιήθηκε στους χώρους του 8ου 
Γυμνασίου Πειραιά. 

 Το 3ο Γυμνάσιο Μοσχάτου υλοποίησε την εκτύπωση την ηλεκτρονικών κυκλωμάτων 
σε τυπωμένες πλακέτες με βάση τα ηλεκτρονικά κυκλώματα που σχεδίασε το 
8ο Γυμνάσιο Πειραιά.  

 Το 2ο Γυμνάσιο Πειραιά ανέλαβε το σχεδιασμό την υλοποίηση, τη συντήρηση και 
ενημέρωση της online κοινότητας που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη του 
έργου. 

Στο Σχήμα 1 φαίνονται σχηματικά οι υποομάδες που λειτούργησαν. 

 Σχήμα 1. Χωρισμός των ομάδων 

Κατασκευή της καμπίνας 

Η ομάδα σχεδιασμού και κατασκευής της καμπίνας της παιχνιδομηχανής, αφού αναζήτησε 
και μελέτησε διάφορα σχέδια μηχανών arcade που βρήκε στο internet, πρότεινε διάφορες 
ιδέες και λύσεις (δυνατότητα παιχνιδιού από 1 μέχρι 4 ή και περισσότερους παίχτες 
ταυτόχρονα, με τη χρήση κατάλληλου interface, παιχνίδι με χειριστήρια στα χέρια αλλά και 
δυνατότητα χειρισμού της παιχνιδομηχανής με τα πόδια, δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης 
για χειρισμό με κινητό τηλέφωνο ή tablet). Στη συνέχεια αξιολόγησε τις προτάσεις που 
κατατέθηκαν με γνώμονα την εργονομία, τις επιθυμητές τελικές διαστάσεις τις μηχανής, 
την πολυπλοκότητα και το κόστος της κατασκευής και κατέληξε στο σχεδιασμό καμπίνας 
που προβλέπει 2 χειριστήρια και τα αντίστοιχα πλήκτρα ελέγχου καθώς και τη δυνατότητα 
σύνδεσης 2 ακόμα ασύρματων συσκευών. 

Στη συνέχεια, με βάση τα σχέδια αυτά, η ομάδα πήγε σε ξυλουργείο και έκοψε ένα φύλλο 
MDF στα κατάλληλα μεγέθη και σχήματα. Τα κομμάτια συναρμολογήθηκαν και 
κατασκευάστηκε ο βασικός σκελετός της μηχανής. 

Επιμέρους  

ομάδες 

Σχεδιασμού  

κατασκευής  

καμπίνας 

Διακόσμησης 

Σχεδιασμού 

υλοποίησης 

κυκλωμάτων 

Μετρητή 

κουτιών 

αλουμινίου 

Μετρητή 

μπαταριών 

Ελέγχου 

χειριστηρίων 

Online 

Κοινότητας 
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Σχήμα 2. Κατασκευή της καμπίνας 

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλωμάτων 

Η παιχνιδομηχανή, για να λειτουργήσει, χρειάζεται κυκλώματα για α) τον μηχανισμό που 
μετράει τα κουτάκια αλουμινίου, β) το μηχανισμό που μετράει τις μπαταρίες (και τα δύο 
κυκλώματα στέλνουν τα αποτελέσματα στις αντίστοιχες οθόνες) και γ) για τον έλεγχο των 
χειριστηρίων και των πλήκτρων της παιχνιδομηχανής και την διασύνδεση και επικοινώνια 
της με τον υπολογιστή και κατ’ επέκταση με το scratch. 

  

Σχήμα 3. Σχεδιασμός και υλοποίηση τυπωμένων κυκλωμάτων 

Η ομάδα σχεδίασης και υλοποίησης των τυπωμένων κυκλωμάτων του 3ου Γυμνασίου 
Μοσχάτου, ανέλαβε την υλοποίηση των απαραίτητων ηλεκτρονικών πλακετών. Παρέλαβε 
τα διαγράμματα των κυκλωμάτων από το 8ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού και με τη χρήση ειδικών 
σχεδιαστικών προγραμμάτων, σχεδίασε τις πλακέτες αυτών, ώστε να ενσωματωθούν τα 
κατάλληλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (αντιστάσεις, led, κουμπιά κλπ). Η διαδικασία αυτή 
ονομάζεται PCB design και απαιτεί από τους μαθητές την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως την 
ανάγνωση των διαστάσεων των υλικών(data sheet), της τοπολογίας των υλικών, του 
μηχανολογικού σχεδίου. Στα πλαίσια του σχεδιασμού επίσης έγιναν αναφορές σε 
λεπτομέρειες που αφορούν την ηλεκτρική συμπεριφορά των υλικών (ένταση ρεύματος, 
ηλεκτρονικά παράσιτα κλπ). 

Μετά την σχεδίαση των τυπωμένων κυκλωμάτων, οι μαθητές υλοποίησαν και τις τελικές 
τυπωμένες πλακέτες. Για την εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν πλακέτες χαλκού στις οποίες 
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αρχικά μεταφέρθηκε το διάγραμμα του κυκλώματος (PCB layout) και στη συνέχεια με 
χημικές μεθόδους έγινε η τελική διαμόρφωση των καρτών.  

Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα της κατασκευής έχουν σχεδιασθεί ως μικρές αυτόνομες 
μονάδες, ώστε να: 

 μπορούν εύκολα και γρήγορα να ελέγχονται για την καλή λειτουργία τους . 

 είναι εύκολα προσαρμόσιμα σε διαφορετικούς τύπους καμπίνας arcade 

 συνδυάζονται για να μπορούν να μετρούν διαφορετικά ανακυκλώσιμα αντικείμενα 
σε σχήμα και πλήθος. 

Η ομάδα του 3ου Γυμνασίου Μοσχάτου υλοποίησε τα τυπωμένα κυκλώματα, τα οποία στη 
συνέχεια δόθηκαν στις αντίστοιχες ομάδες σχεδιασμού και υλοποίησης του 8ου Γυμνασίου 
Πειραιά για να τα δοκιμάσουν και να τα προσαρμόσουν στην κατασκευή. 

Μετρητής κουτιών αλουμινίου 

Η ομάδα σχεδιασμού και υλοποίησης του μετρητή των κουτιών αλουμινίου αρχικά έκανε 
έρευνα για το μέγεθος των κουτιών αλουμινίου που κυκλοφορούν και συγκέντρωσε τα 
αποτελέσματα σε έναν πίνακα με τη χρήση τεχνολογίας cloud. Στη συνέχεια σχεδίασαν την 
υποδοχή των κουτιών στην οποία στην οποία προσάρμοσαν ένα αισθητήρα υπερύθρων (βλ. 
Σχήμα 4). 

  

Σχήμα 4. Προσαρμογή αισθητήρα υπερύθρων 

Καθώς περνάει το κουτί μέσα από την υποδοχή, ο αισθητήρας αναγνωρίζει ότι πέρασε 
αντικείμενο και στέλνει σήμα στον μετρητή να αυξήσει την τιμή του κατά 1 (βλ. Σχήμα 5), 
ενώ ταυτόχρονα ενημερώνει τα υπόλοιπα κυκλώματα της παιχνιδομηχανής ότι έχει τη 
δυνατότητα να παίξει ο παίχτης. Η φωτεινή ένδειξη του μετρητή, όταν περάσει αντικείμενο, 
αρχίζει να αναβοσβήνει ώστε ο παίχτης να αντιληφτεί ότι έχει τη δυνατότητα να παίξει. 

  

Σχήμα 5. Δοκιμή λειτουργίας μετρητή κουτιών αλουμινίου 

Το 3ο Γυμνάσιο Μοσχάτου ανέλαβε να υλοποιήσει τα αντίστοιχα τυπωμένα κυκλώματα 
P.C.B (printing circuit boards). Στη συνέχεια η ομάδα σχεδιασμού και υλοποίησης του 
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μετρητή κουτιών αλουμινίου, παρέλαβε το τυπωμένο κύκλωμα από το 3ο Γυμνάσιο 
Μοσχάτου και το προσάρμοσε στην κατασκευή. Ακολούθως έκανε δοκιμές λειτουργίας του 
κυκλώματος (βλ. Σχήμα 5) και προέβη στις κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε να λειτουργεί σωστά 
για όλα τα μεγέθη κουτιών. 

Μετρητής μπαταριών 

Με τα ίδια κυκλώματα υλοποιείται και το σύστημα μέτρησης μπαταριών στην ειδικά 
σχεδιασμένη υποδοχή (βλ. Σχήμα 6) με τη διαφορά ότι στην περίπτωση των μπαταριών 
χρησιμοποιούμε μαγνητικό διακόπτη στη θέση του αισθητήρα υπερύθρων για την μέτρηση 
των μπαταριών. 

  

Σχήμα 6. Προσαρμογή μαγνητικού διακόπτη 

Η ομάδα σχεδιασμού και υλοποίησης του μετρητή μπαταριών, αρχικά έφτιαξε ένα πίνακα 
όπου κατέγραψε το βάρος των βασικών μπαταριών που κυκλοφορούν. Στη συνέχεια 
προσάρμοσε στο κάτω μέρος του κουτιού που δέχεται τις μπαταρίες, ένα πορτάκι το οποίο 
ανοίγει με το βάρος της μπαταρίας για να την αφήσει να περάσει. Καθώς ανοίγει το 
πορτάκι, απομακρύνονται τα δύο κατάλληλα τοποθετημένα μαγνητάκια συναγερμού και 
στέλνουν σήμα ότι πέρασε αντικείμενο. Στη συνέχεια το κύκλωμα ενημερώνει την 
αντίστοιχη οθόνη που μετράει τις μπαταρίες που έχουν περάσει και ενεργοποιεί την 
παιχνιδομηχανή. 

Αντίστοιχα ο παίχτης αντιλαμβάνεται από την αλλαγή της κατάστασης στην φωτεινή 
ένδειξη (αναβοσβήνει) ότι έχει τη δυνατότητα να παίξει. 

  

Σχήμα 7. Σχεδιασμός και δοκιμή μετρητή μπαταριών 

Η ομάδα του 3ου Γυμνασίου Μοσχάτου υλοποίησε το αντίστοιχο τυπωμένο κύκλωμα P.C.B 
(printing circuit boards) και το έδωσε στην ομάδα κατασκευής του μετρητή μπαταριών, η 
οποία το δοκίμασε και το προσάρμοσε στην κατασκευή. 
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Σχεδιασμός κυκλωμάτων ελέγχου χειριστηρίων 

Οι μαθητές σχεδίασαν διάφορους τρόπους αντιστοίχισης του πληκτρολογίου με τα 
χειριστήρια (βλ. Σχήμα 8) και υλοποίησαν τα αντίστοιχα προγράμματα, ώστε αυτός που 
θέλει να φτιάξει ένα παιχνίδι να ξέρει πώς αντιστοιχούν τα πλήκτρα στις κινήσεις του 
χειριστηρίου και στα κουμπιά της κονσόλας. 

 

Σχήμα 8. 2 παίκτες - Κάθε παίκτης έχει από ένα joystick και 6 πλήκτρα 

Το κύκλωμα ελέγχου χειριστηρίων (βλ. Σχήμα 11) αποτελείται από μικροελεγκτές της 
οικογένειας arduino που αναλαμβάνουν τη διασύνδεση των χειριστηρίων και των 
διακοπτών (βλ. Σχήμα 9) που βρίσκονται στο πάνελ των χειριστηρίων (βλ. Σχήμα 10) με την 
παιχνιδομηχανή και το περιβάλλον του scratch. 

 

Σχήμα 9. Κουμπιά και χειριστήρια 

  

Σχήμα 10. Arcade control panel για δύο παίχτες 

 

Σχήμα 11. Διασύνδεση Joystick και game buttons με Arduino 



Έρκυνα, (Ειδικό) Τεύχος 4ο, 2015  19 

Διακόσμηση της καμπίνας 

   

Σχήμα 12. Διακόσμηση της καμπίνας 

Αφού ολοκληρώθηκε η κατασκευή της καμπίνας, η ομάδα διακόσμησης ανέλαβε δράση. 
Όλο το σχολείο συμμετείχε με ενθουσιασμό και το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό. 

Δημιουργία online κοινότητας 

Όπως αναφέραμε στην εισαγωγή, το πρόγραμμα περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τη 
λειτουργία online κοινότητας υποστήριξης και συντονισμού της δράσης. Το 2ο Γυμνάσιο 
Πειραιά ανέλαβε την υλοποίηση, συντήρηση και παρακολούθηση της κοινότητας αυτής. Τα 
επιμέρους στοιχεία που περιλαμβάνει είναι: 

 Αναλυτικές οδηγίες, σχέδια, κυκλώματα, φωτογραφίες και βίντεο από τα στάδια της 
κατασκευής για να μπορεί να βρει υλικό κάποιο σχολείο που επιθυμεί να 
υλοποιήσει το πρόγραμμα και να ενταχθεί στη δράση της παιχνιδομηχανής 
ανακύκλωσης. 

 Συλλογή παιχνιδιών που περιλαμβάνει παιχνίδια που έχουν φτιάξει οι μαθητές 
καθώς και παιχνίδια που έχουν επιλέξει από την κοινότητα του Scratch. 

 Ψηφοφορία για το καλύτερο παιχνίδι (από αυτά που έχουν ανέβει στη συλλογή των 
παιχνιδιών). 

 Δυνατότητα αποστολής παιχνιδιού με μορφή αρχείου, ώστε να αξιολογηθεί από 
ομάδα μαθητών και να δημοσιευτεί στη συλλογή των παιχνιδιών. 

 Δυνατότητα αποστολής της διεύθυνσης URL ενός παιχνιδιού από την κοινότητα του 
Scratch. 

 Ημερολόγιο ανακύκλωσης, όπου τα σχολεία του προγράμματος καταχωρούν τις 
ποσότητες των υλικών (κουτιών αλουμινίου και μπαταριών), που συγκέντρωσαν 
κάθε μήνα. 

 Blog, όπου δημοσιεύονται κυρίως άρθρα σχετικά με την ανακύκλωση. 

 Forum για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για βελτιώσεις και παραλλαγές στην 
κατασκευή, για αλλαγές στη λειτουργία παιχνιδιών, απορίες κλπ. 

Η online κοινότητα βρίσκεται στη διεύθυνση: http://recyclearcade.weebly.com/ 

http://recyclearcade.weebly.com/
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Συμπεράσματα 

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης ενεργοποίησε τους μαθητές σε θέματα 
ανακύκλωσης. Η διαδικασία ανάλυσης του σύνθετου έργου της κατασκευής της 
παιχνιδομηχανής σε μικρότερα υποέργα καλλιέργησε τις αναλυτικές και οργανωτικές 
ικανότητες καθώς και τη φαντασία των μαθητών. Η αντιμετώπιση των επιμέρους 
προβλημάτων που συνεχώς προέκυπταν ενίσχυσε την αυτενέργεια και την ανακαλυπτική 
μάθηση. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών απαιτούσε λύσεις από ποικίλα 
διδακτικά αντικείμενα. Η δράση ενέπλεξε άμεσα τα πεδία της Οικιακής Οικονομίας 
(Ανακύκλωση - επαναχρησιμοποίηση υλικών), της Φυσικής (ηλεκτρισμός, κυκλώματα), της 
Τεχνολογίας (κατασκευές), της Πληροφορικής (προγραμματισμός παιχνιδιών, εργαλεία εξ 
αποστάσεως επικοινωνίας και συνεργασίας, σχεδίαση υλοποίηση και συντήρηση της online 
κοινότητας), Καλλιτεχνικών (διακόσμηση της παιχνιδομηχανής). Σημαντική ήταν και η 
εμπειρία της συνεργασίας των τριών σχολείων και τα οφέλη που προέκυψαν από αυτήν. Ως 
συμπέρασμα, η εμπειρία μας καταδεικνύει ότι, η διαμόρφωση ομάδων συνεργασίας μεταξύ 
των εκπαιδευτικών, αν και απαιτεί τη διάθεση επιπλέον χρόνου από τους ίδιους, όταν είναι 
επιτυχής, οδηγεί σε εμπλουτισμό των εμπειριών τους και αναβάθμιση του παιδαγωγικού 
τους ρόλου σύμφωνα και με την Τζιατζιά (2010). 

Μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνουν τη δημιουργία μια κοινότητας σχολείων που ασχολείται 
με τις εκπαιδευτικές κατασκευές και τον προγραμματισμό παιχνιδιών, ώστε να 
ανταλλάσσονται ιδέες και προτάσεις για παραλλαγές της παιχνιδομηχανής, νέες ιδέες 
κατασκευών Επίσης, θα συγκεντρώνονται και θα αξιολογούνται παιχνίδια που φτιάχνουν οι 
μαθητές. Παράλληλα σχεδιάζεται η υλοποίηση της παιχνιδομηχανής με μικρές μετατροπές, 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας της και με άλλα ανακυκλώσιμα υλικά, όπως 
καπάκια πλαστικών μπουκαλιών κ.ά. Άλλες ιδέες περιλαμβάνουν διασύνδεση της 
παιχνιδομηχανής μέσω bluetooth, αισθητήρων και πιθανή σύνδεσή της με συσκευές 
ελέγχου κίνησης, όπως το Microsoft Kinect1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Το Kinect βασίζεται σε τεχνολογία λογισμικού η οποία έχει αναπτυχθεί από την Rare, θυγατρική της 

Microsoft. Η τεχνολογία της κάμερας αναπτύχθηκε από την ισραηλινή εταιρία PrimeSense , η οποία ανέπτυξε 
ένα σύστημα που μπορεί να ερμηνεύσει συγκεκριμένες χειρονομίες, καθιστώντας δυνατόν τον έλεγχο 
ηλεκτρονικών συσκευών χωρίς κάποια άλλη συσκευή εισόδου, αλλά μόνο χειρονομίες σώματος. Για να γίνει 
αυτό δυνατόν χρησιμοποιείται μια υπέρυθρη κάμερα, ένας προβολέας υπερύθρων και ένα ειδικό μικροτσίπ 
για να παρακολουθεί την κίνηση των αντικειμένων και τα άτομα σε τρεις διαστάσεις. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kinect  

http://en.wikipedia.org/wiki/Kinect
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Περίληψη. Η Αντιλογία στα Αγγλικά έχει μια σειρά πλεονεκτημάτων που δίνουν λύση 
στα συστημικά προβλήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και ταυτόχρονα 
καλλιεργεί στους μαθητές πολλές δεξιότητες που απαιτούνται για τη ζωή του 21ου 
αιώνα. Στην παρούσα εισήγηση προτείνεται η εισαγωγή της στη διδασκαλία της 
Αγγλικής Γλώσσας είτε εντός αιθούσης με την μορφή επικοινωνιακών παιχνιδιών 
ενταγμένων στο πρόγραμμα του μαθήματος (syllabus) είτε με την μορφή 
δραστηριοτήτων εκτός αιθούσης και προγράμματος διδασκαλίας, με δημιουργία 
Ομίλων. Το σημαντικότερο είναι ότι μέσα από έρευνα κινήτρων (motivation survey), 
που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές δύο δημοσίων Λυκείων, αποδεικνύεται ότι η 
Αντιλογία ως μέθοδος έχει εξαιρετική απήχηση στους ίδιους τους μαθητές. Τέλος, 
προτείνεται η εισαγωγή της μεθόδου ως καινοτόμου προσέγγισης διδασκαλίας, και η 
αποδοχή από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της πρότασης της 
Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ), για τη 
διοργάνωση αγώνων Ρητορικής-Αντιλογίας στην Αγγλική Γλώσσα.  

Λέξεις κλειδιά: Αντιλογία, καινοτομία, κίνητρα, προσομοίωση, παιχνίδι ρόλων. 

Εισαγωγή  

Ο σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει ένα πλαίσιο για την εισαγωγή της 
Αντιλογίας, του γνωστού σε όλους debate στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στα 
Δημόσια Σχολεία. Η πρόταση βασίζεται στις αρχές της «ιεραρχημένης επικοινωνιακής 
προσέγγισης» (principled communicative approach) που στοχεύει στον συγκερασμό 
συνειδητής και ασυνείδητης απόκτησης γνώσεως και δεξιοτήτων μέσω της συμμετοχής του 
μαθητή σε επικοινωνιακές δράσεις, όπως οι προσομοιώσεις ή τα παιχνίδια ρόλων, για την 
επίτευξη μαθησιακών στόχων (Dornyei,2009). Σε πρακτικό επίπεδο η πρόταση βασίζεται 
στην εμπειρία της χρήσης της Αντιλογίας, ως καινοτόμου προσέγγισης «καλής πρακτικής», 
ενταγμένης τόσο σε σχέδια μαθήματος, όσο και στα πολιτιστικά Προγράμματα του 
Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (Model United Nations – MUN) και Ρητορικής (Forensics) του 
Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων το σχολικό έτος 2013-2014. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι Όμιλοι που ξεκίνησαν και λειτούργησαν επίσημα ως πολιτιστικά 
Προγράμματα με ελάχιστους μαθητές, έφθασαν να έχουν εξαιρετική απήχηση στο σύνολο 
των μαθητών. Επιπρόσθετα, θα δειχθεί η προσέγγιση των διαφορετικών εκφάνσεων της 
χρήσης της Αντιλογίας και θα συζητηθεί η δυνατότητα ένταξης της μαθητοκεντρικής αυτής 
μεθόδου στη διδασκαλία των Αγγλικών. Τέλος θα δειχθεί μέσω έρευνας με αντικείμενο τα 
κίνητρα των μαθητών (motivation survey) ότι η Αντιλογία έχει όλα τα εχέγγυα για να 
προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να δώσει νέα ώθηση στη διδασκαλία της 
Αγγλικής Γλώσσας.  

mailto:kkyriaki70@yahoo.gr
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Συστημικά προβλήματα 

Αφετηρία μας αποτελούν δυο δεδομένα που καθιστούν την αναζήτηση ιδιαιτέρων κινήτρων 
για τη διδασκαλία της Αγγλικής άκρως απαραίτητη.  

Το πρώτο είναι η λανθασμένη νοοτροπία της μέσης ελληνικής οικογένειας, που απαξιώνει 
τη διδασκαλία της Αγγλικής στο Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο, καίτοι όλοι αναγνωρίζουν την 
αξία της χρήσης της συγκεκριμένης Γλώσσας στην καθημερινότητά τους. Επικρατεί 
δυστυχώς η αντίληψη ότι τα Αγγλικά αποτελούν φροντιστηριακό μάθημα, και επομένως η 
παρεχόμενη γνώση θα παρασχεθεί εκτός του σχολικού περιβάλλοντος.  

Στο πρωτοποριακό, κατά την άποψή μας, Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών 
(ΕΠΣ-ΞΓ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011) που προσπαθεί να καταπολεμήσει το πρόβλημα 
επισημαίνεται ότι «η Ξένη Γλώσσα αποτελεί “δευτερεύον” μάθημα στο ισχύον σχολικό 
πρόγραμμα σπουδών και αρκετοί γονείς πιστεύουν πως το σχολικό μάθημα της πρώτης και 
κυρίως της δεύτερης Ξένης Γλώσσας είναι “χαμένος χρόνος”» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
2011, σ.8).  

Το δεύτερο πρόβλημα, είναι ο ελάχιστος χρόνος που διατίθεται για τη διδασκαλία της 
Αγγλικής. Στο προαναφερθέν εξαιρετικό πρόγραμμα που δεν έχει ακόμα τεθεί σε ισχύ 
αναφέρεται ότι «τα [αναλυτικά] προγράμματα [Ξένης Γλώσσας] περιλαμβάνουν μια ιδεατή 
“ύλη”, η οποία δεν είναι συσχετισμένη με τις διδακτικές (και πραγματικές) ώρες 
διδασκαλίας στην ξενόγλωσση τάξη, ούτε με τις ώρες που αφιερώνει ο μαθητής για μελέτη 
της σχολικής ύλης, αλλά ούτε με τις ώρες που αφιερώνει για να ασχοληθεί με τη Γλώσσα σε 
εξωσχολικές δραστηριότητες, που τον ενδιαφέρουν». (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011, σ. 
16).  

Επισημαίνεται επίσης ότι «ώρες χάνονται είτε γιατί το μάθημα δεν αρχίζει με την έναρξη 
του σχολικού έτους λόγω ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό, είτε για άλλους λόγους 
(λ.χ. σχολικές γιορτές και προετοιμασία για αυτές, αργίες, συνελεύσεις και εκλογές 
εκπροσώπων συνδικαλισμού, εκδρομές κ.λπ.) (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011, σ. 26).  

Τα ανωτέρω προβλήματα εντοπίζονται και σε μελέτη της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών 
Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ), όπου από το 91% των ερωτηθέντων καθηγητών, 
επιπλέον των ανωτέρω, εφιστάται η προσοχή και σε υλικοτεχνικές ελλείψεις («ανάγκη 
ύπαρξης εξοπλισμού καθώς και πρόσβασης και χρήσης του εργαστηρίου Η/Υ») (ΠΕΚΑΔΕ, 
2009, σ.5). Συνεπώς οι μαθητές ασφυκτιούν μέσα σε αυτό το εξετασιοκεντρικό 
εκπαιδευτικό σύστημα που απαξιώνει συγκεκριμένα μαθήματα και επιπλέον γνωρίζουν ότι 
δεν καλλιεργεί τις δεξιότητες, που θα χρειαστούν στο μέλλον. Επίσης νιώθουν ότι δεν έχουν 
κανένα έλεγχο στην εκπαιδευτική διαδικασία και για αυτό το λόγο αντλούν ελάχιστη 
ικανοποίηση από το σχολείο. 

Δραστηριότητες 

Εκτός ωραρίου δραστηριότητες 

Σε αυτό το πλαίσιο αναζητούνται τρόποι ώστε ο μαθητής να αγαπήσει και να ενδιαφερθεί 
για το απαξιωμένο μάθημα, τρόποι οι οποίοι θα έχουν απήχηση και αποτελεσματικότητα 
ακόμα και αν εφαρμοσθούν οι εισηγήσεις και οι προτάσεις τόσο του ΕΠΣ-ΞΓ όσο και της 
μελέτης της ΠΕΚΑΔΕ. Ο πρώτος τρόπος είναι οι εκτός σχολικού ωραρίου δραστηριότητες και 
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υπάρχουν δυο, που έχουν ως κέντρο βάρους την Αντιλογία, χάρη στην οποία οι μαθητές 
μαθαίνουν δρώντας αντί να είναι παθητικοί δέκτες της γνώσης (Clark, 1987). Η μια είναι ο 
Όμιλος Forensics και η άλλη ο Όμιλος MUN (Model United Nations). Κατ’ αρχάς και για 
αποφυγή παρεξηγήσεων ο όρος Forensics πέραν της ερμηνείας που αφορά την 
εγκληματολογία, αφορά επίσης την τέχνη της επιχειρηματολογίας και περιλαμβάνει τις 
επιμέρους δραστηριότητες και σχετικούς διαγωνισμούς, στην Αγγλική Γλώσσα: Ομαδική 
συζήτηση, απροετοίμαστη ομιλία, προετοιμασμένη πρωτότυπη ομιλία, Ντουέτο Ηθοποιίας 
τόσο δραματικής όσο και κωμικής, μονόλογος απόδοσης λογοτεχνίας - επίσης κωμικής και 
δραματικής και τέλος Αντιλογίας. Εμείς θα επικεντρωθούμε στην Αντιλογία, 1 αν και από τις 
προαναφερθείσες δραστηριότητες η Ομαδική συζήτηση επίσης απαιτεί και προϋποθέτει 
χρήση Αντιλογίας.  

Υπάρχουν δυο είδη Αντιλογίας που χρησιμοποιούνται σε διαγωνισμούς.  

Το πρώτο είδος Αντιλογίας, το «World Schools», το οποίο χρησιμοποιείται από την 
Πανελλήνια Ένωση Forensics έχει πάντα δυο ομάδες, την Κυβέρνηση και την Αντιπολίτευση, 
αποτελούμενες από τρία άτομα, τα οποία καλούνται να διασταυρώσουν τα ξίφη τους επί 
ενός αμφιλεγόμενου ζητήματος.  

Το δεύτερο είδος Αντιλογίας (στυλ Βρετανικού Κοινοβουλίου) αποτελείται από τέσσερις 
ομάδες των δυο ατόμων, οι οποίες επιχειρηματολογούν υπέρ και κατά μιας θέσεως ανά 
ζεύγη, με την μια ομάδα να πραγματοποιεί την εισαγωγή στα επιχειρήματα και την άλλη να 
παρουσιάζει την τελική θέση και τα συμπεράσματα. Έτσι, τρόπον τινά, οι μαθητές 
ανταγωνίζονται και αυτούς που υποστηρίζουν την αντίθετη θέση και αυτούς με τους 
οποίους συμπλέουν και με τους οποίους, ακόμα και αν δεν έχουν πλήρη ταύτιση, έχουν 
σύγκλιση απόψεων.  

Οι προσομοιώσεις των συνεδριάσεων των Ηνωμένων Εθνών (MUN) αποτελούν 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε ολόκληρο τον κόσμο 2, στις οποίες συμμετέχουν μαθητές 
ή φοιτητές στο ρόλο διπλωματών διαφόρων κρατών-μελών και επιχειρηματολογούν για 
διεθνή ζητήματα, δημιουργούν συμμαχίες και προτείνουν λύσεις με μορφή «ψηφισμάτων».  

Οι συμμετέχοντες χρειάζεται να έχουν προετοιμαστεί διεξοδικά για τα θέματα της 
Επιτροπής στην οποία λαμβάνουν μέρος και επιπρόσθετα οφείλουν να προάγουν ενεργά τα 
συμφέροντα της χώρας που αντιπροσωπεύουν κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης 
(συνήθως τριήμερη). Αντιλαμβανόμαστε ότι οι συνεδριάσεις των Ηνωμένων Εθνών, με τις 
αντίθετες πολιτικές, αντιλήψεις και ιδεολογίες είναι ταυτόσημες με την έννοια του Debate.  

                                                      
1
 Αφού υπάρχουν ακόμα και σε πανεπιστημιακό επίπεδο όμιλοι ρητορικής που ασχολούνται με το 

αντικείμενο. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αντιλογίας (Debate Education Association) υπάρχουν πέντε όμιλοι 
ρητορικής – Αντιλογίας σε πανεπιστημιακό επίπεδο στην Ελλάδα: the Aristotle University of Thessaloniki 
Rhetoric Society, the Athens University of Economics and Business Debating Society, the Athens Law School 
Debating Club, the University of Patras Debating Club και το Deree College Debating Club. Λεπτομέρειες στην 
επίσημη ιστοσελίδα της ΄Ενωσης:  http://idebate.org/deb-soc/societies/greece   

2
 Αποτελούν την αιχμή της «εμπειρικής» απόκτησης γνώσης από το 1927 όταν το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ 

οργάνωσε για πρώτη φορά προσομοίωση της Κοινωνίας των Εθνών. Ο Σύλλογος Ηνωμένων Εθνών των ΗΠΑ 
(UNAUSA) στην ιστοσελίδα του υπολογίζει ότι πάνω από 400.000 μαθητές συμμετέχουν σε προσομοιώσεις 
Ηνωμένων Εθνών ανά τον κόσμο.Στην Ελλάδα η πρώτη προσομοίωση MUN οργανώθηκε από τη Γερμανική 
Σχολή το 1995. Ωστόσο ακόμα και τώρα αποτελεί προνόμιο κυρίως ιδιωτικών σχολείων τόσο σε επίπεδο 
οργάνωσης όσο και συμμετοχής.   

http://idebate.org/deb-soc/societies/greece
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Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο οι ομάδες Αντιλογίας στα Forensics, όσο και οι μαθητές που 
προσομοιάζουν διπλωμάτες στα Ηνωμένα Έθνη καλούνται να επιχειρηματολογήσουν υπέρ 
ή κατά μιας θέσεως, κατόπιν ορισμού ή κλήρωσης και ανεξάρτητα από τις προσωπικές τους 
πεποιθήσεις.  

Εν κατακλείδι, οι ανωτέρω προσομοιώσεις προάγουν το επίπεδο των συζητήσεων, οι οποίες 
φθάνουν σε επίπεδο υψηλότατων προδιαγραφών, και δημιουργούν εντονότατο 
ενδιαφέρον για σύγχρονα θέματα και προβλήματα, διπλωματίας, διεθνών σχέσεων, 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικών διεκδικήσεων.  

Εντός αιθούσης δραστηριότητες 

Ο επόμενος τρόπος με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Αντιλογία στο μάθημα της 
Αγγλικής Γλώσσας είναι εντός του περιορισμένου ωραρίου. Ο καθηγητής προτείνει μια 
ποικιλία θεμάτων, οι μαθητές επιλέγουν, σχηματίζουν ομάδες και προετοιμάζονται εκτός 
ωρών διδασκαλίας, αλλά με τη συνδρομή του διδάσκοντα ως συμβούλου. Την ώρα του 
μαθήματος διενεργείται το Debate. 1 Η χρήση της Αντιλογίας μέσα στην τάξη μετατρέπει τη 
διδασκαλία σε βιωματική και διαδραστική και επιφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα λόγω της 
σύγχρονης, διαθεματικής της προσέγγισης. Ουσιαστικά αποτελεί εφαρμογή της ευρύτερης 
θεωρίας των επικοινωνιακών παιγνίων για την εκμάθηση της Γλώσσας ή Communicative 
Language Teaching Games (CLTG).  

Μελέτες γνωστών καθηγητών όπως του Palmer υποστηρίζουν ότι η Αντιλογία στην τάξη 
μεγιστοποιεί τη μάθηση και την προσοχή μαθητών με διαφορετικό μαθησιακό προφίλ 
(Palmer, 1983), ενώ ο Stewart (2003) σε δική του μελέτη κατέδειξε ότι 3 στους 4 
«ντροπαλούς» μαθητές όχι μόνο άρχισαν να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα λόγω του 
Debate, αλλά και το κατέταξαν ως την πιο ενδιαφέρουσα και αγαπημένη τεχνική 
διδασκαλίας.  

Επιπρόσθετα, μια μελέτη στην Ιαπωνία κατέδειξε ότι πριν τη χρήση της Αντιλογίας περίπου 
το 70% των μαθητών φοβόντουσαν να εκφράσουν την άποψή τους. Κατόπιν της χρήσης της 
ως μεθόδου διδασκαλίας, η πλειοψηφία των μαθητών (56,7%) αισθανόταν άνετα στην 
εκφορά λόγου μπροστά σε κοινό (Fukuda, 2003).  

Τα ανωτέρω συνάδουν με τα συμπεράσματα των Colbert και Biggers, οι οποίοι κατόπιν 
επισκόπησης δεκατριών μελετών αποφάνθηκαν πως τα εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα της 
Αντιλογίας είναι εξαιρετικά στοιχειοθετημένα και παρουσίασαν τρεις λόγους για τους 
οποίους είναι παιδαγωγικά ορθό να ενταχθεί η Αντιλογία στην εκπαιδευτική διαδικασία: 
Πρώτον, βελτιώνει τις επικοινωνιακές δεξιότητες και αντιμετωπίζει το φόβο της δημόσιας 
έκθεσης (communicative apprehension). Δεύτερον, προσφέρει μια μοναδική εκπαιδευτική 
εμπειρία γιατί απαιτεί μελέτη εις βάθος, σύνθετη ανάλυση και επικεντρωμένη κριτική 
σκέψη και τέλος προσφέρει εξαιρετική προετοιμασία για την επίτευξη μελλοντικών 

                                                      
1
 Yπάρχουν ιστοσελίδες με θέματα Αντιλογίας και σχετική επιχειρηματολογία για κάθε θέμα, όπως το 

idebate.org. Επίσης κάθε κεφάλαιο σχολικού εγχειριδίου μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για Αντιλογία. 
Ξεκινώντας από  την μίνι εργασία στην σελ.18 του «Think Teen 2”(Advanced) που μπορεί να μετατραπεί σε 
θέμα για Αντιλογία ως εξής:»T(his) H(ouse) B(elieves) that there is no unity in diversity” και προχωρώντας  
στην σελίδα 59 όπου το απόσπασμα εκεί μπορεί να οδηγήσει στην εξής Αντιλογία: «T(his) H(ouse) W(ould) 
legalize performance enhancing drugs” να φτάσουμε στην σελίδα 80 όπου οι μαθητές καλούνται να 
επιχειρηματολογήσουν υπέρ ή κατά του εξής θέματος «Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αντικατασταθούν 
από ηλεκτρονικούς υπολογιστές». 
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ακαδημαϊκών και επαγγελματικών στόχων. (Colbert & Biggers, 1985 cited in Wood & 
Rowland-Morin, 1989).  

Πλεονεκτήματα της Αντιλογίας στη διδασκαλία  

 Ολιστική προσέγγιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Οι Όμιλοι και οι εν γένει εξωσχολικές δραστηριότητες με επισκέψεις και διαγωνισμούς δεν 
αποκλείουν τη χρήση Αντιλογίας μέσα στην τάξη. Αντίθετα την ενισχύουν. Επίσης ιδιαίτερη 
σημασία έχει η αλληλεπίδραση με άλλα αντικείμενα (ιστορία, κοινωνικές επιστήμες, 
φιλολογία). 1  

Η απόκτηση κριτικής και δομημένης σκέψης στην Αντιλογία είναι εκ των ων ουκ άνευ. Εάν ο 
λόγος του ομιλητή στερείται ειρμού και δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την θέση του, οι κριτές θα τον βαθμολογήσουν ανάλογα (για παράδειγμα ο 
πρωθυπουργός στην Αντιλογία πρέπει να δώσει την ερμηνεία του θέματος και να 
προσδιορίσει το πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθεί η επιχειρηματολογία). 2 Όπως 
επισημαίνει ο Nisbett «η Αντιλογία είναι πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για την 
εμπέδωση της σημασίας της αναλυτικής σκέψης και της ανάγκης αυτοαξιολόγησης της 
εγκυρότητας των απόψεών μας» (Nisbett, 2003, cited in Alasmari & Ahmed, 2013, p.147). 
Επίσης η σχέση αιτίας-αιτιατού πρέπει να δειχθεί, ενώ κάθε επιχείρημα πρέπει να 
συνοδεύεται από έγκυρα παραδείγματα και στοιχεία.  

Η ομαδικότητα είναι βασικό συστατικό της Αντιλογίας και η επιτυχία της ομάδας εξαρτάται 
από την συνεργασία όλων. Αλλά και στο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών η διπλωματική 
αποστολή κάθε χώρας προετοιμάζεται ως ομάδα. Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να 
τονίσουμε ότι η μεγαλύτερη επιτυχία της μεθόδου της Αντιλογίας είναι η μάθηση μέσω 
κοινωνικής διάδρασης.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στις δυο ομάδες εφαρμόστηκαν στο μέτρο του δυνατού οι αρχές 
της συνεργατικής μάθησης (cooperative learning), η οποία είναι μια εξαιρετικά αποδοτική 
προσέγγιση διδασκαλίας έτσι ώστε μικρές ομάδες να επιτύχουν κοινούς στόχους μάθησης 
μέσω συνεργασίας.  

Σε θεωρητικό επίπεδο, η συνεργατική μάθηση έχει αποδειχθεί «ανώτερη των 
περισσότερων παραδοσιακών διδακτικών πρακτικών όσον αφορά την επίτευξη 
μαθησιακών στόχων και μαθητικής επιτυχίας, θετικής διάθεσης για μάθηση, αυξημένης 
παρακίνησης, καλύτερων σχέσεων τόσο μεταξύ μαθητών όσο και μεταξύ αυτών και των 
εκπαιδευτικών, ενώ καλλιεργεί αναπτυγμένες διαπροσωπικές δεξιότητες και υψηλότερη 
αυτοπεποίθηση στον μαθητή» (Dornyei, 1997, p.482). Οι μαθητές στην προκειμένη 
περίπτωση αντιμετώπισαν κάθε πρόκληση ως ομάδα μέσω αλληλοδιδακτικής (peer 
teaching), ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών, καταιγισμού ιδεών (brainstorming) και 
εποικοδομητικής ανατροφοδότησης (constructive feedback) (Dornyei, 1997).  

                                                      
1
 Είναι χαρακτηριστικό ότι στο μάθημα των θρησκευτικών στα Ανάβρυτα, σε μια εξαιρετική προσέγγιση του 

συναδέλφου κ. Κωνσταντίνου Γούλα, έγινε επιτυχέστατη χρήση της μεθόδου και σε αυτό βοήθησαν μέλη των 
ανωτέρω ομίλων.   

2
 Ως κριτής σε πέντε διαγωνισμούς Αντιλογίας μπορώ να καταθέσω την εμπειρία της αυστηρής κρίσης σε 

συμμετέχοντες που παρά την ευφράδειά τους δεν είχαν ικανοποιητική δομή στο λόγο τους (π.χ. μη επαρκής 
ανάλυση και μη ανακεφαλαίωση).  
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Για διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών και των δυο ομάδων δημιουργήθηκαν με ίδια 
πρωτοβουλία δύο «κλειστές ομάδες» στο Facebook έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής και 
άμεση επικοινωνία τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και μεταξύ διδάσκουσας και μαθητών. 

Επίσης, η εκτενής έρευνα στο πλαίσιο αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο βελτιώνει 
τις δεξιότητες των συμμετεχόντων και στη χρήση της τεχνολογίας. Η μέθοδος της Αντιλογίας 
ωστόσο, δε στηρίζει την ελκυστικότητά της στη χρήση υψηλής τεχνολογίας. Αντίθετα, σε μια 
απρόσωπη εποχή η Αντιλογία σχεδόν επιβάλλει τις κοινωνικές σχέσεις και υπενθυμίζει 
στους μαθητές ότι «οι ίδιοι βρίσκονται στο προσκήνιο και η τεχνολογία στο παρασκήνιο» 
(Bull & Kajder, 2004, p.47)  

Συνολικά οι μαθητές αναπτύσσουν όλες τις γνωσιακές δεξιότητες που απαιτούνται για τον 
παγκόσμιο πολίτη (global citizen) του 21ου αιώνα και οι οποίες σύμφωνα με τον Fullan 
περιγράφονται με τα 6 C (Fullan, 2013). Ουσιαστικά πρόκειται για τη Δημιουργικότητα και 
φαντασία (Creativity and imagination), την Κριτική Σκέψη και επίλυση προβλημάτων 
(Critical Thinking and problem solving), τη Συνεργασία (Collaboration), την Επικοινωνία 
(Communication), τη Σφυρηλάτηση του Χαρακτήρα (Character education) και τη δημιουργία 
χρηστού και ενημερωμένου Πολίτη (Citizenship).   

Πλεονεκτήματα για τη διδασκαλία της Αγγλικής 

Όπως επισημαίνει ο Krieger «η Αντιλογία αποτελεί μια εξαιρετική δραστηριότητα για 
εκμάθηση Γλώσσας διότι εμπλέκει τους μαθητές ποικιλοτρόπως, τόσο γλωσσικά όσο και 
διανοητικά. Πέρα από το να παρέχει ουσιαστική ακουστική, προφορική και γραπτή 
πρακτική εξάσκηση, η Αντιλογία είναι ιδιαίτερα αποδοτική για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
στην επιχειρηματολογία και την εκφορά πειστικού προφορικού και γραπτού λόγου» 
(Krieger, 2008, p.25).  

Η Αντιλογία αποτελεί μια κοινωνικά ρεαλιστική και αξιόπιστη δραστηριότητα «παραγωγής 
λόγου», που οδηγεί πέραν της ορθής χρήσης της Γλώσσας, στην ουσιαστική «κατοχή» της 
(Crookall, 1984). Παρόλο που η Γλώσσα χρησιμοποιείται ως εργαλείο αντί να είναι η ίδια ο 
στόχος, η γλωσσική αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων (linguistic confidence) αυξάνεται 
εντυπωσιακά.  

Πέραν των θεωρητικών προσεγγίσεων οι ίδιοι οι μαθητές θεώρησαν πως η Αντιλογία ως 
μέθοδος τους βοήθησε να βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό τις γνώσεις τους στα Αγγλικά. Οι 
περισσότεροι εκτίμησαν ότι βελτίωσαν περισσότερο τις δεξιότητες ομιλίας και ακοής. Είναι 
λογικό αφού στην Αντιλογία πρέπει να ακούσεις πολύ προσεκτικά τα επιχειρήματα της 
αντίπαλης ομάδας για να τα αντικρούσεις και πρέπει να επιχειρηματολογήσεις εντός 
προκαθορισμένου χρόνου. Όμως οι μαθητές βελτίωσαν φανερά και τη δυνατότητα γραφής 
και ανάγνωσης, λόγω της προετοιμασίας, που απαιτείται. Αναλυτικότερα, οι μαθητές για να 
προετοιμαστούν για συμμετοχή σε Αντιλογία είτε στην τάξη είτε σε διαγωνισμούς 
παρακολουθούν μαγνητοσκοπημένες ομιλίες, τηλεοπτικούς διαξιφισμούς επί 
συγκεκριμένων θεμάτων ή ενημερωτικές εκπομπές, πάντα στην Αγγλική Γλώσσα. Επομένως 
έρχονται σε επαφή με ακαδημαϊκή Γλώσσα, ενώ ωθούνται στο να βελτιώσουν την προφορά 
και το λεξιλόγιό τους. Φυσικά η έρευνα είτε σε έντυπα είτε στο διαδίκτυο τους εξασκεί στην 
ανάγνωση και κατανόηση κειμένων στην Ξένη Γλώσσα. Τέλος, για να ετοιμάσουν τις δικές 
τους σημειώσεις, αφιερώνουν ιδιαίτερο χρόνο και φυσικά βελτιώνουν αυταπόδεικτα και τη 
δεξιότητα της γραφής.  
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Αποτελέσματα Έρευνας Κινήτρων  

Η Έρευνα Κινήτρων που διεξήχθη παρουσιάζει όλα τα προβλήματα των αντιστοίχων 
ερευνών που έχουν περιγραφεί από τους Dornyei και Ushioda: «Η παρακίνηση είναι 
αφηρημένη έννοια και δεν είναι άμεσα ορατή», «η παρακίνηση αποτελεί μια πολυεπίπεδη 
κατασκευή» και τέλος «η παρακίνηση είναι ασυνεχής και η φύση της δυναμική» (Dornyei & 
Ushioda, 2011, pp.197-198).  

Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητικό δείγμα ως προς τον πληθυσμό, 
ήτοι, υπήρχε τεράστια συμμετοχή από τους μαθητές που ευρισκόμενοι σε Δημόσιο Σχολείο 
ανήκαν σε Ομίλους Μοντέλων Ηνωμένων Εθνών και Forensics από το Πρότυπο Πειραματικό 
Λύκειο Αναβρύτων, ενώ ως ομάδα ελέγχου (control group) χρησιμοποιήθηκε η ομάδα 
Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών του Λυκείου Ψυχικού. 1 Όμως πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι 
μαθητές Δημοσίων Σχολείων, που συμμετείχαν σε διαγωνισμούς Forensics στην Ελλάδα 
είναι 13 και σε Μοντέλα Ηνωμένων Εθνών λιγότεροι από 100. Χρησιμοποιήθηκε για την 
έρευνα εκτενές ερωτηματολόγιο (55 ερωτήσεων), με τα εξής ευρήματα:  

Οι μαθητές επεσήμαναν ως κίνητρο συμμετοχής τη συνοχή της ομάδας, κάτι που σύμφωνα 
με τον Dornyei αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της θέλησης για μάθηση 
(Dornyei, 1997). Για παράδειγμα η ομάδα Forensics των Αναβρύτων έχει ήδη αρχίσει να 
γράφει την δική της ιστορία ενώ τα μέλη επενδύουν χρόνο και προσπάθεια για την επίτευξη 
των κοινών στόχων τους καταγράφοντας ήδη τις πρώτες επιτυχίες. Επιπλέον βλέπουν τους 
εαυτούς τους ως τους πρωτοπόρους που θα εμπνεύσουν και αλλά δημόσια σχολεία να 
ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως όσον 
αφορά τα Forensics τα Ανάβρυτα είναι το μόνο δημόσιο σχολείο που είναι μέλος της 
Πανελλήνιας Ένωσης Forensics, ενώ τα υπόλοιπα 17 μέλη είναι τα πιο γνωστά ιδιωτικά 
σχολεία με παράδοση δεκαετιών και «επαγγελματική» προσέγγιση. Όμως η συμμετοχή των 
μαθητών στο πανελλήνιο πρωτάθλημα αλλά και σε τουρνουά δημιουργεί ένα 
«κατευθυνόμενο ρεύμα παρακίνησης», που τους ωθεί να προσπαθήσουν να επιτύχουν 
τους απτούς στόχους, που θέτουν οι προαναφερθέντες διαγωνισμοί (Dornyei et al., 2014). 
Το ίδιο ισχύει και για την συμμετοχή της ομάδας Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών σε 
προσομοιώσεις καθ’ όλη τη χρονιά. 2 Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ευρήματα της έρευνας 
συνάδουν με το συμπέρασμα της Dorry ότι «όσον αφορά νεαρούς μαθητές κάθε 
δραστηριότητα μπορεί να γίνει αντικείμενο άμιλλας μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες 
μαθαίνουν χωρίς σχεδόν να το συνειδητοποιούν» (Dorry, 1966, cited in Palmer, 1983).  

Κάποιοι είδαν τη συμμετοχή ως ένα πρώτο βήμα για τη μελλοντική επαγγελματική τους 
καριέρα. Γνωρίζουν ότι η Αντιλογία είναι το μεγάλο όπλο ενός καλού πολιτικού, δικηγόρου 
ή υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων. Άλλοι, χωρίς να βρίσκουν την Αντιλογία ιδιαίτερα 
ελκυστική, σκέφθηκαν ότι επιτυχίες σε διαγωνισμούς Αντιλογίας ανοίγουν τις πόρτες ή 

                                                      
1
 Το εγχείρημα δε θα πετύχαινε ποτέ χωρίς την βοήθεια της συναδέλφου κ. Γιούλας Χρονοπούλου του 

Λυκείου Ψυχικού, την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά. 

2
 Όσον αφορά  τις προσομοιώσεις Ηνωμένων Εθνών, λαμβάνουν χώρα μέχρι τούδε οι ακόλουθες: Γερμανικής 

Σχολής (DSMUN), Εκπαιδευτηρίων Κωστέα – Γείτονα (CGSMUN), Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα (PSMUN), Σχολείου 
Campion (CSMUN), των Σχολών Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη (ASMUN) και το «Αθηναϊκό» (AMUN). 
Αποκλειστικοί διαγωνισμοί Αντιλογίας διοργανώνονται από τα σχολεία Saint Catherine’s, Deree και Σχολή 
Μωραΐτη,   ενώ υπάρχει και το πανελλήνιο πρωτάθλημα που διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Forensics 
(PFAT). Αξίζει αν σημειωθεί πως υπάρχει ολοκληρωμένη πρόταση της ΠΕΚΑΔΕ για διοργάνωση αγώνων 
ρητορικής – Αντιλογίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.   
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τουλάχιστον βοηθούν στο να γίνει κάποιος μαθητής δεκτός σε μεγάλα πανεπιστήμια του 
εξωτερικού. Επομένως ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι τα κίνητρά τους είναι εξωγενή αφού 
συμμετέχουν στην δραστηριότητα λόγω της χρησιμότητάς της, η απόφασή τους είναι 
προσωπική, χωρίς έξωθεν πιέσεις.  

Για τη μεγάλη πλειοψηφία όμως, τα κίνητρα έχουν να κάνουν ξεκάθαρα με την κορυφή της 
πυραμίδας του Maslow και είναι ενδογενή (intrinsic motivation). Έχουν να κάνουν με τη 
δίψα για μάθηση και με την προσωπική ολοκλήρωση, με την ευχαρίστηση της συμμετοχής 
σε διαγωνισμούς και την διασκέδαση (αφού όλοι το θεωρούσαν εν μέρει ως παιχνίδι). 
Ακόμα και το ότι κάποιοι πίστευαν ότι θα αυξηθεί η δημοτικότητά τους μέσα από τη 
συμμετοχή σε ομάδες Αντιλογίας, κάτι που πραγματοποιήθηκε, αποτελεί ενδογενή 
παράγοντα παρακίνησης. Οι μαθητές είδαν την Αντιλογία ως ενδιαφέρουσα διαφυγή είτε 
από το σκληρό τους πρόγραμμα, είτε από τη βαρετή τους ρουτίνα. Όλοι σχεδόν τόνισαν ότι 
ήταν σημαντικό πως έκαναν κάτι που τους ενδιέφερε, κάτι για τον εαυτό τους, που παρόλα 
αυτά βρήκε και την υποστήριξη των οικογενειών τους, που ένιωθαν περήφανες για τα 
παιδιά. Οι μαθητές στην έρευνα υποστήριξαν ότι βελτίωσαν πάρα πολύ και την 
ομαδικότητά τους και έχουν ήδη χτίσει ένα γνωσιακό υπόβαθρο για πάρα πολλά 
αμφιλεγόμενα θέματα. Βελτίωσαν πολύ τις κοινωνικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες 
καθώς και την αναλυτική τους σκέψη. Σημαντική ήταν και η σχέση του εκπαιδευτικού και 
των μαθητών. Οι μαθητές τόνισαν ότι εκτιμούσαν τις παραινέσεις βελτίωσης, την πολύτιμη 
εποικοδομητική κριτική και την αυτονομία που τους είχε δοθεί. Πρακτική απόδειξη της 
αγάπης τους για την Αντιλογία είναι ότι όλοι ήθελαν να συνεχίσουν να συμμετέχουν στις 
ομάδες αυτές και τις διαφήμιζαν σε άλλους μαθητές, πλην των μαθητών της Γ΄ Λυκείου 
λόγω φόρτου εργασίας. Αλλά και οι τελευταίοι δήλωναν ότι θέλουν να ασχοληθούν με την 
Αντιλογία σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Συμπεράσματα - Προτάσεις  

Κέρδος για τον καθηγητή και το εκπαιδευτικό σύστημα 

Κλείνοντας, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης και αυτοαξιολόγησης του καθηγητή, 
διαπιστώνονται τα πλεονεκτήματα της μεθόδου για τον διδάσκοντα: Πέραν του γνωστικού 
του αντικειμένου ο καθηγητής διευρύνει τους ορίζοντές του παράλληλα με το μαθητή και 
συμμετέχει σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις για σύγχρονα προβλήματα, τα οποία τις 
περισσότερες φορές αγγίζουν τις διεθνείς σχέσεις, το διεθνές δίκαιο, την ηθική ή τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Συνεπώς, ο καθηγητής εγκαταλείπει τον παραδοσιακό του ρόλο 
στην κεντρική σκηνή και γίνεται προπονητής, σύμβουλος και κριτής σε μια διαδικασία που 
οι μαθητές έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αφού ο διδάσκων μοχθεί για να προάγει την 
αυτονομία τους. 

Ο μεγάλος κερδισμένος από τη χρήση της Αντιλογίας είναι το απαξιωμένο μάθημα της 
Αγγλικής Γλώσσας στα Δημόσια σχολεία. Σε κάθε σχολείο υπάρχουν μαθητές που 
αναζητούν τέτοιες ευκαιρίες. Συνεπώς, αν τα σχολεία δημιουργήσουν Ομίλους κερδίζουν σε 
εξωστρέφεια, αφού οι Όμιλοι σημαίνουν στην πράξη συνεργασίες με όλα τα μεγάλα 
ιδιωτικά σχολεία, με πανεπιστήμια και ομάδες ρητορικής. Επισημαίνεται η μοναδική 
εμπειρία που έχουν οι μαθητές σε νεαρή ηλικία να επισκεφθούν πρεσβείες ξένων κρατών 
στο πλαίσιο προετοιμασίας για Μοντέλα Ηνωμένων Εθνών, όπου σε επαφές με πρέσβεις 
και ακολούθους γίνονται κοινωνοί της πολιτικής αυτών των χωρών σε διάφορα θέματα.  



30   Ευγενία Κόικα  

Προβλήματα 

Η αποφυγή επισήμανσης των προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση της Αντιλογίας και 
ειδικότερα μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία Ομίλων, θα αποτελούσε μονομερή και 
μεροληπτική περιγραφή της κατάστασης. Η επιτυχία 1 απαιτεί πολύ μεγάλο βαθμό 
αυτοθυσίας, αφοσίωσης και αυτοδέσμευσης, χωρίς κανένα όφελος πλην της ηθικής 
ανταμοιβής. Επιπρόσθετα, όπως όλες οι «εξωσχολικές» δραστηριότητες, οι εν λόγω Όμιλοι 
έχουν συγκεκριμένο – όχι απαγορευτικό βέβαια - οικονομικό βάρος, λόγω της συμμετοχής 
σε διάφορες προσομοιώσεις και τουρνουά, σε μια εποχή ιδιαίτερα οξείας κοινωνικής και 
οικονομικής κρίσης. Σε κάθε περίπτωση αξίζει τον κόπο να προσεγγίσουμε την καινοτόμα 
αυτή πρακτική, είτε μέσα στην αίθουσα, είτε μέσω εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Το 
αποτέλεσμα σας διαβεβαιώνουμε ότι δίνει στους μαθητές και στους καθηγητές απίστευτη 
εσωτερική ικανοποίηση.  

Θετική επίδραση στους μαθητές  

Στην παρούσα μελέτη, αφού παρουσιάσαμε τα συστημικά εμπόδια που καθιστούν τη 
διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στα Δημόσια Σχολεία προβληματική, προτείναμε ένα 
μέσο και δυο τρόπους για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Το μέσο είναι η Αντιλογία, η 
οποία μπορεί να ενταχθεί στην εν λόγω διδασκαλία είτε μέσα στην σχολική αίθουσα, είτε 
με δραστηριότητες εκτός αιθούσης και εκτός σχολικού προγράμματος, προεξαρχόντων των 
Ομίλων Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών και Forensics. Οι δυο αυτοί τρόποι χρησιμοποίησης της 
Αντιλογίας είναι συμπληρωματικοί και μάλιστα μπορούν να συνδυαστούν και με άλλα 
αντικείμενα, ώστε να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση που θα βελτιώνει τόσο τις γνώσεις 
στην Αγγλική Γλώσσα, όσο και τις διαπροσωπικές, επικοινωνιακές και συνεργατικές 
δεξιότητες των μαθητών. Το σημαντικότερο είναι ότι η «Αντιλογία» είτε αντιμετωπιζόμενη 
ως παιχνίδι, είτε ως διαγωνισμός, είτε ως «ομάδα» δημιουργεί εξαιρετικά κίνητρα στους 
μαθητές. Αυτό αποδεικνύεται μέσα από έρευνα που έγινε σε μαθητές που συμμετείχαν σε 
δραστηριότητες, που έχουν ως κορμό την Αντιλογία (Όμιλοι Forensics και Μοντέλου 
Ηνωμένων Εθνών). 

H καθολική αναγνώριση εκ μέρους των μαθητών της θετικότατης επίδρασης της Αντιλογίας 
στην βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων τους, η θέλησή τους να συνεχίσουν την 
ενασχόλησή τους με αυτή καθώς και οι απαντήσεις τους, που δεικνύουν κυρίως ενδογενή 
αλλά και κάποια εξωγενή κίνητρα, απέδειξαν ότι η Αντιλογία κατάφερε να τους εμπνεύσει 
και να βελτιώσει τη συνολική τους εικόνα για το σχολείο. Είναι σημαντικό ότι οι ίδιοι οι 
συμμετέχοντες αναγνωρίζουν τη συμβολή της Αντιλογίας στην ανάπτυξη ή και βελτίωση 
δεξιοτήτων που γνωρίζουν ότι θα χρειαστούν στο μέλλον.  

Ιδανικά σχολικά συστήματα είναι αυτά που επιτυγχάνουν να εμπνεύσουν ένα ειλικρινή 
ενθουσιασμό στους μαθητές όσον αφορά την μάθηση και την επίτευξη στόχων, καθώς και 
προθυμία ώστε να εμπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία με δική τους πρωτοβουλία.  

                                                      
1
 Στο ΠΠΛ Αναβρύτων το εγχείρημα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία χάρη στην πλήρη υποστήριξη του 

Διευθυντή Δρ. Μανουήλ Κιουλάφα και του Συλλόγου διδασκόντων τους οποίους οφείλω να ευχαριστήσω 
θερμά. Οφείλεται ιδιαίτερη μνεία στον εθελοντή επιστημονικό σύμβουλο και των δυο ομάδων κ. Κλεάνθη 
Κυριακίδη καθώς και στη συνάδελφο κ. Ευαγγελία Καραγιαννίδου για τη βοήθειά τους. Σημαντικότατο ρόλο 
έπαιξε και η υποστήριξη των γονέων που συνειδητοποίησαν τα ευεργετήματα της Αντιλογίας και υποστήριξαν 
τα παιδιά τους σε αυτή την προσπάθεια. Τέλος, πολλά συγχαρητήρια αξίζουν τα μέλη των ομάδων Forensics 
και MUN του Λυκείου των Αναβρύτων, τα οποία επέδειξαν απίστευτη ωριμότητα και όρεξη για δουλειά.       
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Πρόταση 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Αντιλογία φαίνεται να αποτελεί την καλύτερη μέθοδο για 
την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων και την προετοιμασία των παγκόσμιων 
πολιτών του αύριο. Ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση θα ήταν η διοργάνωση 
ενημερωτικών συναντήσεων-σεμιναρίων για τους καθηγητές της Αγγλικής έτσι ώστε να 
γνωρίσουν την Αντιλογία και να την προσθέσουν στη φαρέτρα της μεθοδολογίας τους, εάν 
επιθυμούν. Επίσης η αποδοχή της πρότασης της ΠΕΚΑΔΕ για διοργάνωση αγώνων 
Ρητορικής - Αντιλογίας στα Αγγλικά από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων θα έδινε την απαραίτητη ώθηση και κίνητρο για την ενασχόληση χιλιάδων 
μαθητών σε όλη την Ελλάδα με αυτό το συναρπαστικό διανοητικό παιχνίδι.  
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Περίληψη. Το Δομημένης Μορφής Φύλλο Εργασίας (ΔΜΦΕ) είναι ένα εργαλείο που 
αποσκοπεί στην αυτενέργεια των μαθητών μέσα από την αλληλεπίδραση στην ομάδα 
στο πλαίσιο μιας κοινωνικο-κονστρουκτιβιστικής διδασκαλίας. Το πλέον σημαντικό 
είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και τις βαθμίδες 
Εκπαίδευσης. Στο παρόν άρθρο δίνονται παραδείγματα από τα Μαθηματικά και τη 
Βιολογία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και από τη Γεωμετρία της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η δομή του επιτρέπει στους μαθητές και το δάσκαλο να 
έχουν σαφείς και διακεκριμένους ρόλους, ενώ κινούνται στα όρια της Ζώνης της 
Επικείμενης Ανάπτυξης του Vygotsky. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες για να 
ανακαλύψουν και να κατασκευάσουν τη νέα γνώση, αλλά και κατά μόνας, όταν 
πρόκειται να αξιολογηθεί το αν το γνωστικό αντικείμενο έγινε κτήμα τους. Ο δάσκαλος 
παίζει το ρόλο του παρατηρητή, του διευκολυντή και του αξιολογητή σε ολόκληρη τη 
διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης. Η χρήση των ΤΠΕ είναι προαιρετική.  

Λέξεις κλειδιά: Φύλλο Εργασίας, Γεωμετρία, Βιολογία, Διδασκαλία, ΤΠΕ  

Εισαγωγή  

Το Δομημένης Μορφής Φύλλο Εργασίας (ΔΜΦΕ) διέπεται από μία δομή, η οποία 
αποσκοπεί στον αποκλεισμό μιας παραδοσιακού τύπου διδασκαλίας, στην ενεργοποίηση 
και στη συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία διδασκαλίας–μάθησης και στην καλύτερη 
επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στην εν λόγω διαδικασία (Δημάκος & 
Νικολουδάκης, 2008; Νικολουδάκης & Χουστουλάκης, 2004).  

Αρχικά το Δομημένης Μορφής Φύλλο Εργασίας (ΔΜΦΕ) σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει 
σκοπούς της διδασκαλίας των Μαθηματικών και προέκυψε ως αποτέλεσμα του 
συνδυασμού των φάσεων της Θεωρίας van Hiele, που αφορά τη γεωμετρική σκέψη των 
μαθητών, και των μεθόδων της Γνωστικής Μαθητείας, που αποτελεί μια κοινωνικο-
κονστρουκτιβιστική θεωρία. Στη συνέχεια, όμως, διαπιστώθηκε ότι το ΔΜΦΕ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου και 
οποιουδήποτε μαθήματος σε οποιαδήποτε βαθμίδα. Παρακάτω δίνονται παραδείγματα 
από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

Όσον αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ υπάρχουν διάφορα λογισμικά που μπορεί ο διδάσκων 
να χρησιμοποιήσει ανάλογα με τη βαθμίδα και το αντικείμενο. Ας σημειωθεί, ωστόσο, ότι η 
χρήση των ΤΠΕ δεν είναι οπωσδήποτε υποχρεωτική στο ΔΜΦΕ. Για κάποια όμως μαθήματα 
όπως για παράδειγμα στα Μαθηματικά της Γ΄ Λυκείου ή και στη διδασκαλία του 
απειροστικού λογισμού στο 1ο έτος του Μαθηματικού Τμήματος είναι απαραίτητο κάποιο 
από τα μαθηματικά λογισμικά για την καλύτερη κατανόηση του ορισμένου ολοκληρώματος.  
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Η Δομή του Δομημένης Μορφής Φύλλου Εργασίας  

Άξονες 

Το Δομημένης Μορφής Φύλλο Εργασίας (ΔΜΦΕ), χαρακτηρίζεται από τέσσερις αρχές - 
άξονες δομής του:  

1. της μη μεταφοράς της πληροφορίας, 
2. της κινητοποίησης, 
3. της αναγκαιότητας των ορισμών και θεωρημάτων, 
4. των υπομνήσεων και των διαδοχικών βημάτων. 

Σύμφωνα με τον πρώτο άξονα, της μη μεταφοράς της πληροφορίας, με το ΔΜΦΕ δεν 
πρέπει να μεταφέρεται καμία έτοιμη πληροφορία, αλλά Δράσεις, οι οποίες θα:  

(α) βοηθήσουν το μαθητή να κατασκευάσει μόνος του τη γνώση του μέσω κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης στα πλαίσια μιας κοινωνικό-γνωστικής θεωρίας μάθησης  

(β) εκμαιεύσουν από το μαθητή το στόχο με όρους διατύπωσης. 

Σύμφωνα με τον δεύτερο άξονα, της κινητοποίησης, προκαλείται το ενδιαφέρον του 
μαθητή για το γνωστικό αντικείμενο. Η κινητοποίηση μπορεί να επιτευχθεί με ένα 
ενδιαφέρον ερώτημα ή πρόβλημα που θα προκαλέσει το μαθητή να ασχοληθεί για να βρει 
την απάντηση. 

Σύμφωνα με τον τρίτο άξονα της αναγκαιότητας ορισμών και θεωρημάτων αιτιολογείται η 
αναγκαιότητα της γνώσης που μαθαίνει.  

Σύμφωνα με τον τέταρτο άξονα των υπομνήσεων και των διαδοχικών βημάτων παρέχονται 
στο μαθητή σε μορφή υπόμνησης απαραίτητες προαπαιτούμενες γνώσεις, που θα του 
χρειαστούν κατά τη διαδικασία των δράσεων και που σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν 
απάντηση κανενός ερωτήματος. Οι δραστηριότητες για διαπραγμάτευση της νέας γνώσης 
πρέπει να ακολουθούν τέτοια βήματα, ώστε το επόμενο να στηρίζεται στα προηγούμενα. 
Έτσι, παρά το γεγονός ότι το ΔΜΦΕ έχει σκοπό τη διαπραγμάτευση της γνώσης μέσα από 
συνεργατικές διαδικασίες, λαμβάνει υπόψη του τους προκαταβολικούς οργανωτές 
(Ausubel, 1960) και την άποψη του Ausubel (1968) ότι αυτό που ήδη ξέρει ο μαθητής 
αποτελεί τον πλέον σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τη μάθηση.  

Μέρη 

Το Δομημένης Μορφής Φύλλο Εργασίας (ΔΜΦΕ) αποτελείται από τρία μέρη, που είναι:  

Α) οι Υπομνήσεις,  
Β) οι Δράσεις, 
Γ) η Αξιολόγηση. 

Αυτό αποσκοπεί στην αυτενέργεια των μαθητών μέσα από την συνεργασία στην ομάδα στο 
πλαίσιο μιας κοινωνικο-κονστρουκτιβιστικής διδασκαλίας, όπου οι μαθητές ανακαλύπτουν 
τη νέα γνώση. 

Σημειώνουμε ότι αρχικά σε κάθε ομάδα δίνεται ένα μόνον ΔΜΦΕ για να λειτουργήσουν οι 
μαθητές συνεργατικά. Όταν φτάσουμε όμως στην Αξιολόγηση μοιράζουμε σε κάθε μαθητή 
χωριστά από ένα ΔΜΦΕ, διότι μας ενδιαφέρει να αξιολογήσουμε αφενός μεν αυτό που 
κάθε μαθητής κατάφερε να «μάθει», αφετέρου δε πώς θα το χρησιμοποιήσει.  
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Στο σημείο αυτό αναπτύσσουμε αναλυτικά τα μέρη του ΔΜΦΕ, όπως φαίνονται στον 
Πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Η Δομή του ΔΜΦΕ: Άξονες και μέρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. Υπομνήσεις  

Στις υπομνήσεις περιλαμβάνονται οι απαραίτητες γνώσεις, η σταθερή ή προϋπάρχουσα 
γνώση, που παίζουν το ρόλο των προκαταβολικών οργανωτών σύμφωνα με τον Ausubel 
(1960) για να διδαχθεί η νέα γνώση. Συγκεκριμένα, επειδή σε μια τάξη όλοι οι μαθητές δεν 
κατέχουν πάντα την σταθερή ή προϋπάρχουσα γνώση ή την απολύτως απαραίτητη γνώση 
που απαιτείται για τον παρόν διδασκόμενο γνωστικό αντικείμενο, για να καταστούν όσον 
είναι δυνατόν ικανοί να εργαστούν κονστρουκτιβιστικά και να "μάθουν" τη νέα γνώση, ο 
δάσκαλος με τις υπομνήσεις δημιουργεί στους μαθητές της τάξης του τους απαραίτητους 
προκαταβολικούς οργανωτές. Επιπλέον, ελαχιστοποιεί και το ποσοστό των μαθητών, που 
λόγω ελλείψεων περασμένων, αλλά απαραίτητων για το σημερινό μάθημα γνώσεων, 
πιθανόν να εγκατέλειπαν το μάθημα, δηλαδή να μη συμμετείχαν στη διδασκαλία. Η 
διδασκαλία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της Ζώνης της Επικείμενης Ανάπτυξης του Vygotsky 
(Δαφέρμος, 2002) με τους μαθητές να εργάζονται σε ομάδες και γι αυτό καταβάλλεται 
προσπάθεια να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές στη διαδικασία του μαθήματος.  

Στο ΔΜΦΕ, μετά τις Υπομνήσεις και πριν από τις Δράσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα 
πρόβλημα, αν το επιτρέπει το διδασκόμενο γνωστικό αντικείμενο, ή ένα ερώτημα που 
αποτελεί έναυσμα και παρακίνηση των μαθητών για το μάθημα. Η απάντηση στο αρχικό 
πρόβλημα ή ερώτημα στο τρίτο μέρος, που είναι η Αξιολόγηση. Είναι γνωστό ότι ένα 
αντικείμενο μάθησης μπορεί να υποστηριχτεί από ένα πραγματικό πρόβλημα αλλά και 
κάποιες φορές όχι. Όμως, ένα πρόβλημα ή ένα κατάλληλο ερώτημα μπορεί να 
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κινητοποιήσει τους μαθητές. Ενδεικτικά δίνουμε τα ακόλουθα παραδείγματα από διάφορα 
μαθήματα. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Ποιο από τα σύνολα Α και Β έχει περισσότερα στοιχεία; 

Α={0,1,2,3,4,5,6,7,8……..} και Β={0,2,4,6,8,……..} 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ:  (α) Τι προτιμάς να πάρεις; μια ενδεχομένως πικρή στη γεύση ή ενέσιμη 
αντιβίωση ή μια ...μπανάνα προκειμένου να γίνεις καλά;  
  (β) Πώς θα ήθελες να εμβολιαστείς; Κάνοντας ένα ενέσιμο εμβόλιο που πονάει λίγο 
ή τρώγοντας μια…πατάτα;  

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Θα επέλεγες, ούσα γυναίκα, να γίνεις ινδουίστρια δεδομένου ότι στη 
θρησκεία του Ινδουισμού το SUTEE είναι υποχρεωτικό; (SUTEE σημαίνει πως, αν πεθάνει ο 
σύζυγός σου πριν από σένα, θα πεθάνεις και εσύ μαζί σε ένδειξης παντοτινής αγάπης προς 
αυτόν). 

Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι οι Υπομνήσεις είναι κάτι που κάνει ο δάσκαλος στην 
αρχή του μαθήματος. Προσοχή. Οι Υπομνήσεις είναι δουλειά του δασκάλου που 
απευθύνεται σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους. Υπενθυμίζει, χωρίς 
να ρωτάει τους μαθητές. Δεν εξετάζει τι γνωρίζει και τι όχι η τάξη. Υπενθυμίζει μόνον και αν 
χρειαστεί, γίνεται πιο επεξηγηματικός. 

Β. Δράσεις  

Στις Δράσεις περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες που οδηγούν τον μαθητή:  

 να παρατηρήσει, 

 να εικάσει, 

 να ανακαλύψει, 

 να διατυπώσει, 

 να αποδείξει, 
προκειμένου να δουλέψει ο ίδιος συμμετέχοντας στην ομάδα του για να κατασκευάσει τη 
γνώση του. Οι Δράσεις είναι δουλειά της ομάδας, η οποία αντιμετωπίζει τις όποιες 
δυσκολίες της με συζήτηση μεταξύ των μελών της και αν δεν λυθεί το πρόβλημα, που είναι 
μια δραστηριότητα, απευθύνεται σε μια άλλη ομάδα. Αν και οι ομάδες δεν μπορούν να 
απαντήσουν στο ερώτημα της δραστηριότητας, τότε απευθύνονται στο δάσκαλο. Εδώ ο 
δάσκαλος λειτουργεί ως διευκολυντής. Δεν δίνει τη λύση ή την απάντηση στο ερώτημα, 
αλλά υποδεικνύει τι πρέπει οι ομάδες να κάνουν. Κάθε δραστηριότητα επισημοποιείται ως 
γνώση στην τάξη από τους μαθητές, οι οποίοι υποστηρίζονται από το δάσκαλο με 
κατάλληλες ενδεχομένως υποδείξεις. Αντιλαμβάνεται κανείς καθαρά ότι στις Δράσεις η 
τάξη κινείται στη Ζώνη της Επικείμενης Ανάπτυξης του Vygotsky (Δαφέρμος, 2002). 

Γ. Αξιολόγηση  

Στην αξιολόγηση περιλαμβάνονται κατάλληλα ερωτήματα, τέτοια που να οδηγήσουν τους 
μαθητές να αντιληφθούν από μόνοι τους τι έμαθαν και αν το έμαθαν. Επίσης ο δάσκαλος 
θα καταλάβει από τις απαντήσεις των μαθητών, αν το μάθημα "πέρασε" ή όχι στους 
μαθητές. Ερωτήσεις αναστοχασμού, εφαρμογής αλλά και κατασκευής αποτελούν ό,τι πιο 
απαραίτητο για να δώσουν την εικόνα τόσο στο μαθητή αλλά και στο δάσκαλο του τι έγινε 
μέσα στην τάξη. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι το μέρος της Αξιολόγησης είναι δουλειά και 
των μαθητών αλλά και του διδάσκοντα.  
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Σημαντικές ερωτήσεις ή προβλήματα αναστοχασμού, εφαρμογής αλλά και κατασκευής 
μπορεί να είναι:  

(α) Να πείτε με λίγα λόγια από το τηλέφωνο στο συμμαθητή σας, που έλειπε από την 
τάξη, τι μάθατε σήμερα. 

(β) Να απαντήσετε/Να υπολογίσετε ... (μία απλή ερώτηση / εφαρμογή από 
πραγματικό ερώτημα / πρόβλημα που λύνεται σύμφωνα με αυτό που έμαθαν). 

(γ) Να φτιάξετε ...(μια ερώτηση, απλή άσκηση, κ.λπ. πάνω σε αυτό που μάθατε). 

Συμπεράσματα –Προτάσεις 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε εφαρμογές που έγιναν στο πλαίσιο επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών, οι μαθητές ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά, θεώρησαν ότι το μάθημα τους 
άρεσε πολύ, προφανώς διότι συμμετείχαν συνεχώς, αντί απλώς να παρακολουθούν όπως 
στην μετωπική παραδοσιακή διδασκαλία και πολλές φορές έδωσαν οι ίδιοι λύσεις και 
απαντήσεις, τις οποίες οι παρακολουθούντες επιμορφούμενοι διδάσκοντες τις 
χαρακτήρισαν απρόσμενες και αρκετά προχωρημένες σε σχέση με την ηλικία των μαθητών. 
Σημειώνουμε ότι σε κάποια πολύ δύσκολη ερώτηση τρεις ομάδες έδωσαν τρεις 
διαφορετικές και πλήρως αιτιολογημένες απαντήσεις! Προτείνουμε την εφαρμογή του 
ΔΜΦΕ και θα μας ενδιέφερε να μας στείλουν τις απόψεις τους όσοι το χρησιμοποιήσουν. 
Σημειώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία 
χρειαστούν.  
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Παράρτημα 

Ακολουθούν τρία ΔΜΦΕ. Το πρώτο αφορά τη διδασκαλία της Γεωμετρίας στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το δεύτερο τη διδασκαλία της Βιολογίας και το τρίτο τη 
διδασκαλία της Θεωρητικής Ευκλείδειας Γεωμετρίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

 

1) Δομημένης Μορφής Φύλλο Εργασίας – Γεωμετρία Δημοτικού 

 

Ονοματεπώνυμο μαθητών ομάδας           

 

 

 

      

Τάξη…………………………………                       

Σχολείο …………………………….. 

Ημερομηνία………………………… 

 

Τίτλος μαθήματος :     Αναπτύγματα των Στερεών Σωμάτων  

 Α. Υπομνήσεις  

Η εισαγωγή γίνεται με παιγνιώδη τρόπο. Ο μαθητής καλείται να παίξει παιχνίδια με 
επίπεδα σχήματα που αποτελούν μέρη, και συγκεκριμένα έδρες, των αναπτυγμάτων των 
στερεών που θα διδαχθεί, τα οποία καλείται: 

(α) να τα αναγνωρίσει στο παιχνίδι ως ίδια σχήματα  

(β) να τα ονομάσει 

1. Να μεταβείς στη σελίδα: 
http://www.primarygames.com/puzzles/match_up/shape_match/shape_match.htm# και να 
παίξεις ανακαλύπτοντας τα ίδια σχήματα. 

Διδάσκων/σκουσα   ……………………… 

 

http://www.primarygames.com/puzzles/match_up/shape_match/shape_match.htm
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Οι μαθητές προσπαθούν παίζοντας να ανακαλύψουν τα ίδια σχήματα  

 

΄ 

2. Αφού ανακαλύψεις όλα τα σχήματα να φτιάξεις ένα κατάλογο με τα ονόματά τους  

  Ορθογώνιο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Να μεταβείς στη σελίδα  

http://www.mathsforyou.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=88  

για να παίξεις ένα ακόμη παιχνίδι με σχήματα. Ακολούθησε τις οδηγίες που σου δίνει το 
παιχνίδι.  

http://www.mathsforyou.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=88
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4. Πήγαινε στη σελίδα http://arcytech.org/java/patterns/patterns_j.shtml. 

Σχεδίασε χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα γεωμετρικά σχήματα για να κατασκευάσεις δικά 
σου αντικείμενα. Έπειτα να ονομάσεις τα σχήματα που χρησιμοποίησες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Δράσεις 

Δραστηριότητα 1: Να μεταβείς στη διεύθυνση: http://www.edumedia-
sciences.com/en/a570-nets-of-a-cube Παρατήρησε τα αναπτύγματα του κύβου 

 

 

 

Από τι επίπεδα σχήματα αποτελείται το ανάπτυγμα ενός κύβου 

Από πόσα και ποια επίπεδα σχήματα αποτελείται το ανάπτυγμα ενός κύβου; 

http://arcytech.org/java/patterns/patterns_j.shtml
http://www.edumedia-sciences.com/en/a570-nets-of-a-cube
http://www.edumedia-sciences.com/en/a570-nets-of-a-cube
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Δραστηριότητα 2: Σχεδίασε, κόψε και δίπλωσε το ανάπτυγμα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 3: Να μεταβείς στη διεύθυνση: http://www.edumedia-
sciences.com/en/a569-net-of-a-polyhedron  

Παρατήρησε τα αναπτύγματα του ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου  

 

 

 
 

 

Από πόσα και ποια επίπεδα σχήματα αποτελείται το ανάπτυγμα ενός ορθογωνίου 
παραλληλεπιπέδου; 

Δραστηριότητα 4: Σχεδίασε, κόψε και δίπλωσε το 
ανάπτυγμα. Τι παρατηρείς; 

Δραστηριότητα 5: Να μεταβείς στη διεύθυνση: 
http://www.edumedia-sciences.com/en/a569-net-of-a-
polyhedron  

Παρατήρησε τα αναπτύγματα της τετραγωνικής 
πυραμίδας. Από πόσα και ποια επίπεδα σχήματα 
αποτελείται το ανάπτυγμα μιας τετραγωνικής 
πυραμίδας ; 

http://www.edumedia-sciences.com/en/a569-net-of-a-polyhedron
http://www.edumedia-sciences.com/en/a569-net-of-a-polyhedron
http://www.edumedia-sciences.com/en/a569-net-of-a-polyhedron
http://www.edumedia-sciences.com/en/a569-net-of-a-polyhedron
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Δραστηριότητα 6: Μπορείς να φανταστείς από πόσα και ποια επίπεδα σχήματα 
αποτελείται το ανάπτυγμα μιας πυραμίδας με βάση ένα εξάγωνο ; 

Δραστηριότητα 7: Σχεδίασε, κόψε και δίπλωσε το 
ανάπτυγμα 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 8: Επισκέψου τη σελίδα 
http://skoool.gr/content/los/primary/maths/3D_shapes/launch.html Εκεί θα μάθεις τι λέμε 
έδρα, ακμή, κορυφή ενός στερεού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 9: Ψάξε στο www.google.gr στις εικόνες και βρες τέσσερα αντικείμενα με 
σχήμα κύβου. Μέτρησε σ’ αυτά τις έδρες, τις κορυφές, τις ακμές, και συμπλήρωσε τον 
πίνακα. 

Αντικείμενο  Πλήθος εδρών Πλήθος κορυφών Πλήθος ακμών 

    

    

    

    

 

 

http://skoool.gr/content/los/primary/maths/3D_shapes/launch.html
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Γ. Αξιολόγηση 

Δραστηριότητα 1: Στον κύβο που κατασκεύασες με το πιο πάνω ανάπτυγμα, πόσα 
διαφορετικά χρώματα θα χρειαστείς για να βάψεις τις έδρες του, αν κάθε έδρα τη βάψεις 
με διαφορετικό χρώμα; Να κάνεις το ίδιο για την πυραμίδα. 

Δραστηριότητα 2 Ψάξε στο www.google.gr για αντικείμενα που να αντιστοιχούν στο κάθε 
στερεό σώμα που έμαθες. Να γράψεις από κάτω από το αντικείμενο το όνομα του 
αντίστοιχου στερεού. 

Δραστηριότητα 3 Στείλε ένα e-mail στους συμμαθητές περιγράφοντάς τους τα στερεά που 
έμαθες.  

Δραστηριότητα 4 Η Μαρίνα δεν έχει καταλάβει τι είναι τα στερεά σώματα. Εξήγησέ της.  

 

Ευχαριστώ για τη συνεργασία. 

 

 

2) Δομημένης Μορφής Φύλλο Εργασίας – Βιολογία Λυκείου 

Τάξη…………………………………                       

Σχολείο …………………………….. 

Ημερομηνία………………………… 

Ονοματεπώνυμο μαθητών ομάδας            

 

   

 

   

 

 

                                            

ΕΡΩΤΗΜΑ: Πριν από το 1982 κύρια πηγή ινσουλίνης για τη θεραπεία των διαβητικών, ήταν 
το πάγκρεας χοίρων και βοοειδών. Η ινσουλίνη παραγόταν από την εκχύλιση αυτών των 
ιστών με μια δαπανηρή και πολύπλοκη διαδικασία και συχνά με αλλεργικές αντιδράσεις. 
Σήμερα ο αριθμός των διαβητικών αυξάνεται και χρειαζόμαστε σημαντικές ποσότητες 
ανθρώπινης ινσουλίνης, με σχετικά χαμηλό κόστος, σε μικρό χρόνο και χωρίς αντιδράσεις. 
Ποια διαδικασία προτείνετε να ακολουθήσουμε για να το επιτύχουμε, με ποια εργαλεία και 
υλικά;  

http://www.google.gr/
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Τίτλος μαθήματος: Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA (Τεχνικές για την κατασκευή 
ανασυνδυασμένων μορίων DNA και για τη μεταφορά γενετικού υλικού από κύτταρο σε κύτταρο ή 
από οργανισμό σε οργανισμό). 

Α. Υπομνήσεις  

1. Από τις ιδιότητες των πλασμιδίων 

ι) Τα πλασμίδια αντιγράφονται ανεξάρτητα από το κύριο μόριο DNA στα βακτήρια 
(διαθέτουν θέση έναρξης της αντιγραφής). 

ιι) Έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρονται από ένα βακτήριο σε ένα άλλο. Με τον τρόπο 
αυτό μετασχηματίζουν το βακτήριο στο οποίο εισέρχονται και του προσδίδουν νέες 
ιδιότητες.  

2. Από την αναπαραγωγή των βακτηρίων  

ι) Τα βακτήρια αναπαράγονται μονογονικά (με ρυθμό γεωμετρικής προόδου). Κάτω από 
ιδανικές συνθήκες η Ε. coli μπορεί να αναπαράγεται κάθε 20΄.  

3. Από το Κεντρικό Δόγμα Βιολογίας (F. Crick, 1958) 

ι) Γονίδιο    mRNA    Πρωτεΐνη     Ένζυμο, ορμόνη, δομική πρωτεΐνη     δομή και λειτουργία 
του οργανισμού 

Τα γονίδια καθορίζουν τα χαρακτηριστικά μας. 

 

ιι)  

   

 

Η γενετική πληροφορία μεταβιβάζεται στους απογόνους και εκφράζεται χάρη στα 
νουκλεϊκά οξέα.   

3. Από τις ιδιότητες του Γενετικού Κώδικα 

Ο Γενετικός κώδικας είναι σχεδόν καθολικός.  

Ένα γονίδιο κωδικοποιεί μια πολυπεπτιδική αλυσίδα με την ίδια αλληλουχία αμινοξέων, 
είτε αυτό βρίσκεται σε ανθρώπινο κύτταρο, είτε σε βακτήριο, είτε σε άλλο κύτταρο.  

Να θυμηθείτε την Εφαρμογή! Γονίδια μπορούν να μεταφερθούν από έναν οργανισμό σε 
έναν άλλο, ακόμη κι αν αυτοί ανήκουν σε διαφορετικά είδη.  

Β. Δράσεις  

 Να παρατηρήσετε το παρακάτω βίντεο, να συζητήσετε στην ομάδα σας και να 
διατυπώσετε γραπτά αυτά που παρατηρήσατε.  

      http://www.dnalc.org/view/15476-Mechanism-of-Recombination-3D-
animation-with-with-basic-  narration.html 

 Να σχεδιάσετε: α) ένα πλασμίδιο και β) ένα τμήμα DNA πχ. το γονίδιο της 
ινσουλίνης.  

 Να υποθέσετε ότι έχετε ένα πλασμίδιο, το οποίο θα κοπεί σε ένα μόνο σημείο, 
ένα γονίδιο ινσουλίνης και δύο ένζυμα, όπως αυτά του βίντεο. Τι περιμένετε ότι 
μπορεί να συμβεί αν όλα αυτά αναμειχθούν in vitro;  

http://www.dnalc.org/view/15476-Mechanism-of-Recombination-3D-animation-with-with-basic-%20%20%20%20narration.html
http://www.dnalc.org/view/15476-Mechanism-of-Recombination-3D-animation-with-with-basic-%20%20%20%20narration.html
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 Εδώ ο εκπαιδευτικός ονομάζει το νέο μόριο ανασυνδυασμένο μόριο DNA, δίνει 
τα απαραίτητα στοιχεία για τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες (πού παράγονται, 
ποιος είναι ο φυσιολογικός τους ρόλος, ποιες αλληλουχίες DNA αναγνωρίζουν, 
πχ. EcoRI...) και το ρόλο του φορέα κλωνοποίησης (πλασμίδιο,  βακτηριοφάγος λ 
και κριτήρια για την επιλογή ανάμεσά τους). 

 Να προτείνετε βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας φορέας 
κλωνοποίησης.Μπορεί το πλασμίδιο να χρησιμοποιηθεί ως φορέας 
κλωνοποίησης και γιατί; 

 Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο 
(ανασυνδυασμένο DNA) είναι απαραίτητο να εισαχθεί σε βακτηριακό κύτταρο-
ξενιστή.  

 Εδώ ο εκπαιδευτικός αναφέρει ότι μερικά πλασμίδια δεν προσλαμβάνουν το 
ξένο DNA και ξαναγίνονται κυκλικά. Επίσης τα βακτήρια-ξενιστές δέχονται σε 
μικρό ποσοστό πλασμίδια, μερικά από τα οποία είναι ανασυνδυασμένα. 

 Με την προϋπόθεση ότι μικρό ποσοστό βακτηρίων μετασχηματίζεται, δηλαδή 
δέχεται πλασμίδια, πόσες και ποιες ομάδες βακτηρίων περιμένετε να 
σχηματισθούν;  

 Γιατί πρέπει να γίνει επιλογή των κυττάρων-ξενιστών, που έχουν προσλάβει το 
ανασυνδυασμένο πλασμίδιο; 

 Το μετασχηματισμένο βακτήριο (που προσέλαβε το ανασυνδυασμένο 
πλασμίδιο) έχει αποκτήσει νέα ιδιότητα. Ποια ιδιότητα είναι αυτή; 

 Κάθε βακτήριο που προσλαμβάνει ένα μόνο μόριο ανασυνδυασμένου 
πλασμιδίου, πολλαπλασιάζεται και παράγει μια αποικία πανομοιότυπων 
κυττάρων, που το λέμε βακτηριακό κλώνο. Τα μετασχηματισμένα βακτήρια με 
το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο αφήνονται να πολλαπλασιαστούν. Τι γενετικό 
υλικό περιμένετε να περιέχει ο βακτηριακός κλώνος και γιατί;  

 Περιμένετε να παραχθεί ινσουλίνη από το βακτηριακο κλώνο και γιατί;  

 Να διατυπώσετε τον ορισμό για το ανασυνδυασμένο DNA. 

 Ο όρος κλώνος αναφέρεται σε μια ομάδα πανομοιότυπων μορίων, κυττάρων ή 
οργανισμών. Να διατυπώσετε τον ορισμό της κλωνοποίησης. 

  Εδώ ο εκπαιδευτικός αναφέρει τι είναι η γονιδιωματική βιβλιοθήκη.  

  Να περιγράψετε πώς θα βάλετε τμηματικά ολόκληρο το DNA ενός οργανισμού 
μέσα σε βακτήρια με τη βοήθεια των σταδίων κατασκευής ανασυνδυασμένου 
DNA (κατασκευή γονιδιωματικής βιβλιοθήκης).  

Γ. Αξιολόγηση 

 1. Να περιγράψτε από το  τηλέφωνο  σε  ένα  συμμαθητή  σας, που  απουσίαζε, τι  
μάθατε σήμερα.    

 2. Να απαντήσετε στο αρχικό ερώτημα.   

 3. Να φτιάξετε μια δική σας άσκηση-εκφώνηση, που να στηρίζεται σε αυτά που 
μάθατε σήμερα και να τη δώσετε στο διπλανό σας να τη λύσει.  

Ευχαριστώ για τη συνεργασία. 
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3) Δομημένης Μορφής Φύλλο Εργασίας – Γεωμετρία Λυκείου 

 

Τάξη…………………………………                       

Σχολείο …………………………….. 

Ημερομηνία………………………… 

 

Ονοματεπώνυμο μαθητών ομάδας            

 

 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Στην παραλία ο Captain Hook, που ήταν αιχμάλωτος των πειρατών της 
Καραϊβικής, έφτιαξε μία κυκλική σχεδία ακτίνας 2 m. Για να μη διακρίνεται εύκολα από 
τους πειρατές προχωράει έρποντας στο επίπεδο της σχεδίας και τραβώντας τη σχεδία με 
ένα σχοινί μήκους 1,5 m στην άκρη του οποίου είχε δέσει το κέντρο της με σκοπό να τη 
σύρει στη θάλασσα και να δραπετεύσει. Τι νομίζετε; Θα τα καταφέρει o Captain Hook; Αν 
όχι τι προτείνετε στον Captain Hook για να καταφέρει να ρίξει τη σχεδία στη θάλασσα, 
έρποντας πάντα στο επίπεδο της σχεδίας για να μη γίνει αντιληπτός από τους πειρατές της 
Καραϊβικής;  

 

Τίτλος μαθήματος :      Τέμνουσες Κύκλου -  Δύναμη Σημείου ως προς Κύκλο 

Α. Υπομνήσεις.    

1. Από τα τετράπλευρα: 

 Ένα τετράπλευρο λέμε ότι είναι εγγεγραμμένο σε ένα κύκλο, όταν οι κορυφές του είναι 
σημεία αυτού τού κύκλου. Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ του διπλανού σχήματος 
είναι  

εγγεγραμμένο στον κύκλο Ο. 

 

Κάθε εξωτερική γωνία ενός εγγεγραμμένου τετραπλεύρου ισούται 
με την απέναντι εσωτερική γωνία του, π.χ. Γεξ = Α  

Διδάσκων:  
......................................................      

                             Μαθηματικός 
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2. Από την ομοιότητα:  

 Αν δυο τρίγωνα έχουν δυο γωνίες τους ίσες μία προς μία, τότε είναι όμοια.  

Για παράδειγμα  

αν Α=Α΄ και Β=Β΄ ή  

Α=Α΄ και Γ=Γ΄ ή  

Β=Β΄ και Γ=Γ΄ τότε τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΒ΄Γ΄ είναι όμοια.  

 Στα όμοια τρίγωνα οι πλευρές που βρίσκονται 
απέναντι από τις ίσες γωνίες είναι ανάλογες, 
δηλ. αν τα τρίγωνα ΑΒΓ και Α΄Β΄Γ΄ είναι όμοια με:  

 Α=Α΄ και Β=Β΄ ή  

 Α=Α΄ και Γ=Γ΄ ή  

 Β=Β΄ και Γ=Γ΄  

    τότε θα ισχύει η αναλογία:  
  

    
   

  

    
   

  

   
 

 

 

3. Το Πυθαγόρειο Θεώρημα: Α=90ο    ΒΓ2 = ΑΒ2 + ΑΓ2    

 ΑΓ2 = ΒΓ2 - ΑΒ2 

  

Β. Δράσεις  

(Στις δράσεις οι μαθητές εργάζονται σε ένα οποιοδήποτε μαθηματικό λογισμικό, όπως το 
Geogebra ή το Geometer's Sketchpad  κ.λπ.) 

1. Στο αρχείο φαίνονται ένας κύκλος (Ο, ρ), ένα σημείο Ρ και δύο ευθείες που 
διέρχονται από το Ρ  και τέμνουν τον κύκλο στα σημεία Α, Β η μία και Γ, Δ η άλλη . 
Παρατηρείστε τα ευθύγραμμα τμήματα ΡΑ, ΡΒ, ΡΓ, ΡΔ, γιατί με αυτά θα 
ασχοληθούμε.  

2. Μετακινήστε το σημείο Ρ σε διάφορες θέσεις, δηλ. μέσα, έξω ή και πάνω στον 
κύκλο. Για κάθε θέση του Ρ μετρείστε τα τμήματα ΡΑ, ΡΒ, ΡΓ και ΡΔ και συμπληρώστε τον 
πίνακα: 

Μήκος ΡΑ Μήκος ΡΒ Μήκος ΡΓ Μήκος ΡΔ ΡΑ.ΡΒ ΡΓ.ΡΔ 
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3. Τι παρατηρείτε;  
4. Διατυπώστε με λόγια την παρατήρησή σας. 
5. Να κάνετε το σχήμα και να γράψετε τη σχέση που νομίζετε ότι ισχύει:  

 

 

 

 

 

 

6. Να αποδείξετε τη σχέση (1). Για αυτό ακολουθήστε τα 
εξής βήματα: 

(α) Εξηγείστε γιατί τα τρίγωνα ΡΑΓ και ΡΒΔ  είναι  όμοια. 

(σπασμένη η απόδειξη σε κομμάτια-όχι υποχρεωτικό) 

 όταν το Ρ είναι μέσα στον κύκλο. (Ο μαθητής 
συμβουλεύεται υπομνήσεις) 

 όταν το Ρ είναι έξω από τον 
κύκλο. (Ο μαθητής 
συμβουλεύεται υπομνήσεις) 

(β) γράψτε την αναλογία που 
προκύπτει από την ομοιότητα των 
τριγώνων ΡΑΓ και ΡΒΔ. 

(γ) αποδείξετε τη σχέση (1). 

7. Με βάση το πιο κάτω σχήμα, όπου 
δ = ΡΟ και R η ακτίνα του κύκλου Ο 
συμπληρώστε τα παρακάτω κενά:  

ΡΑ.ΡΒ  = ΡΓ . ......  

Το ΡΓ = δ - ......... (1)  

Το ΡΔ = δ + ....... (2).  

ΡΑ.ΡΒ = ............. . .............  ΡΑ.ΡΒ = (δ-R)(.....)    ΡΑ.ΡΒ =δ2- R2 (3) 

Διατυπώστε με λόγια τη σχέση (3) 

 

                                                          (1) 
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8. Με βάση το πιο κάτω σχήμα, όπου δ = ΡΟ και R η ακτίνα του κύκλου Ο συμπληρώστε 
τα παρακάτω κενά: 

 

Ο κύκλος έχει κέντρο το σημείο.... Οι ΟΓ, ΟΔ και ΟΕ είναι 
.................του κύκλου (Ο,R). Το ΡΔ = δ + ....... (1) Το ΡΓ = δ 
- ......... (2). Το τρίγωνο ΡΕΟ είναι......................................, 
γιατί όπως γνωρίζουμε η ακτίνα ΟΕ 
είναι........................στην............................στο σημείο 
επαφής. Επομένως για το τρίγωνο ΡΕΟ ισχύει το 
...........................Θεώρημα. Ισχύει δηλ. ότι ΡΟ2 = ΡΕ2 + 

............   ΡΕ2 = ΡΟ2 - .......  ΡΕ2 = δ2 - ......    

 ΡΕ2 = (δ - R)(δ +....) (3)   ΡΕ2 = ΡΓ.ΡΔ 

9. Αν  Ρ  είναι ένα εξωτερικό σημείο ενός  κύκλου 
κέντρου Ο και ακτίνας R, φέρουμε την εφαπτομένη ΡΕ 
και την τέμνουσα ΡΑΒ, η οποία τέμνει τον κύκλο στα 
σημεία Α και Β. Αν ΟΡ = δ να δείξετε  ότι ΡΕ2 = ΡΑ.ΡΒ 

10. Αν το Ρ είναι εσωτερικό σημείο του κύκλου Ο 
αποδείξτε  ότι ΡΑ ∙ ΡΒ = R2 - δ2  

11. Η διαφορά δ2 -R2 λέγεται δύναμη του σημείου Ρ 

ως προς τον κύκλο (O,R) και συμβολίζεται με 
( ,R)



  

δηλαδή: 

 

12. Μπορείτε να φανταστείτε τι πρόσημο έχουν οι τιμές του
( ,R)



  για τις διάφορες 

θέσεις του Ρ σε σχέση με τον κύκλο;  

Γ. Αξιολόγηση 

1. Περιγράψτε από το τηλέφωνο σε ένα συμμαθητή σας που απουσίαζε τι μάθατε 
σήμερα. 

2. Απαντήστε στο πρόβλημα.  

3. Φτιάξτε  μια δική σας άσκηση, που να στηρίζεται σε κάτι από αυτά που μάθατε.  

 Ευχαριστώ για τη συνεργασία.  
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Δράσεις πρόληψης της βίας και του ρατσισμού στο σχολείο και τον 
αθλητισμό 

Ιωάννης Ηλίας 
gkilias@sch.gr 

 
Υπεύθυνος Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Βοιωτίας 

Περίληψη. Η παρούσα εργασία αφορά στην παρουσίαση δράσεων που υλοποιήθηκαν 
με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τον εκφοβισμό, τη βία 
και το ρατσισμό, την προώθηση και εμπέδωση της αποδοχής, της αλληλεγγύης και της 
φιλίας. Ο σχεδιασμός τους βασίστηκε στις θεωρητικές προσεγγίσεις για το σχολικό 
εκφοβισμό, το ρατσισμό, τη βιωματική μάθηση και τη διομαδική επαφή. Οι 
δραστηριότητες υλοποιήθηκαν σε αθλητικά κέντρα ταυτόχρονα με τους σχολικούς 
αγώνες. Έλαβαν μέρος περίπου 500 μαθητές και 25 Καθηγητές Φ.Α.. Από την έρευνα 
που διενεργήθηκε προέκυψε ότι οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν και έδειξαν 
ενδιαφέρον για το ενημερωτικό υλικό. Συμμετείχαν ενεργητικά στις δραστηριότητες. 
Ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες που είχαν και απέκτησαν εμπειρίες που δημιούργησαν 
προϋποθέσεις διαμόρφωσης θετικών στάσεων. Η παρουσίαση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων κρίνεται σημαντική, καθώς προσφέρει στη σχολική κοινότητα ένα 
πρακτικά εφαρμόσιμο και δοκιμασμένο «εργαλείο» ευαισθητοποίησης των μαθητών 
για το ρατσισμό και τη βία. 

Λέξεις κλειδιά: Βία, ρατσισμός, ειρηνική συνύπαρξη, αθλητισμός, έφηβοι. 

Εισαγωγή 

Οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στη δομή και τη σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας, 
σχετίζονται με την εμφάνιση ρατσιστικών και βίαιων συμπεριφορών (Ζωγράφου, 2003; 
Banks, 2004). Σημαίνοντα ρόλο στην πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτών των 
φαινομένων έχει το σχολείο και ο κοινωνικοποιητικός ρόλος που επιτελεί (Γκότοβος, 2002). 
Μέσω των αναλυτικών προγραμμάτων, αλλά και της εφαρμογής σχετικών δραστηριοτήτων, 
δύναται να συμβάλει στη διαμόρφωση, ανεκτικών στο διαφορετικό, αντιλήψεων και 
στάσεων από τους μαθητές (Giamouridis & Bagley, 2006; Murphy, 1990). 

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε από το Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων και υλοποιήθηκε σε 
συνεργασία με την Ομάδα Φυσικής Αγωγής Βοιωτίας, η βιωματική δράση: «Μπλοκ στη Βία, 
Τάπα στο Ρατσισμό, Πάσα στη Φιλία». Οι δράση πλαισίωσε τους Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ των 
Γυμνασίων και υποστηρίχθηκε από τον UNHCR και τη FIFA. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Σχολικός εκφοβισμός 

Το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας, της επιθετικότητας και του εκφοβισμού, 
αναγνωρίζεται διεθνώς ως κοινωνικό πρόβλημα. Στην Ελλάδα, το «σκοτεινό» ποσοστό της 
σχολικής βίας είναι υψηλό, ωστόσο έτυχε προσοχής και μελέτης μόλις την τελευταία 

mailto:gkilias@sch.gr
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δεκαετία. Στο μάθημα της φυσικής αγωγής (ΦΑ) οι μαθητές μέσα στις ομάδες καλούνται να 
ισορροπήσουν ταυτόχρονα τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους με αυτά των άλλων 
(Solomon, 1997). Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι μέσω της ΦΑ μπορούν να διδαχθούν αξίες 
που επηρεάζουν θετικά τη συμπεριφορά των μαθητών και αναπτύσσουν την υπευθυνότητα 
και την ομαδικότητα (Hellison, 1995). Αντίθετα, άλλοι ισχυρίζονται ότι τ’ ανταγωνιστικά 
παιχνίδια στη ΦΑ συμβάλλουν στην εκδήλωση βίαιων κι επιθετικών συμπεριφορών 
(Meakin, 1982). Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν επαρκείς αναφορές περιστατικών βίας ή 
επιθετικότητας στη ΦΑ. Ωστόσο συχνά το ανταγωνιστικό περιβάλλον, η φύση των 
αθλημάτων, η επιθυμία για διάκριση και νίκη και η επιρροή των Μ.Μ.Ε, δημιουργούν 
εντάσεις που ίσως συμβάλλουν στην εκδήλωση επιθετικών και βίαιων συμπεριφορών 
(Διγγελίδης, Μπογιατζή, Χατζηγεωργιάδης, & Παπαϊωάννου, 2006). 

Το φαινόμενο του εκφοβισμού σχετίζεται άμεσα με το ρατσισμό, που επίσης βρίσκεται σε 
έξαρση. 

Ρατσισμός και σχολείο 

Ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους, αλλά 
διαχωρίζονται σε ανώτερους και κατώτερους, διακρινόμενοι είτε από το χρώμα του 
δέρματος, είτε από την εθνικότητα, είτε από τη θρησκεία κ.λπ. Χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει τις πράξεις μιας ομάδας ανθρώπων εναντίον μίας άλλης και θεωρείται 
παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος του ανθρώπου στην ισότητα. Ο ρατσισμός είναι 
μια στάση μίσους και απόρριψης του άλλου, του διαφορετικού κι εκδηλώνεται με λόγια και 
πράξεις βίας (Vaillant, 2009). 

Στη χώρα μας, με βάση το Σύνταγμα, εξασφαλίζεται στον καθένα:  
Το δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει 
στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα 
δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη […] Όλοι 
όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία 
της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, 
γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων (άρθρο 5 §2 και 3 του 
Συντάγματος).  

Δυστυχώς αν και το Σύνταγμα, όπως και οι νόμοι είναι σαφείς, είναι δύσκολο να 
εφαρμοστούν. 

Ο αγώνας ενάντια στο ρατσισμό απαιτεί καλύτερη κατανόηση αυτού που μας κάνει 
μοναδικούς και διαφορετικούς από τους άλλους και περιλαμβάνει την υπεράσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθημερινά σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις, στο σχολείο και 
τον αθλητισμό. 

Ο αθλητισμός επιτρέπει σε κάθε άτομο ανεξαρτήτως χρώματος του δέρματος, φύλου, 
εθνότητας ή και κοινωνικής καταγωγής να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επίπεδο. Μάλιστα 
ακόμη και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δεν επηρεάζουν την δυνατότητα του 
ατόμου να διακριθεί ως αθλητής, φθάνοντας μάλιστα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. 
Συνεπώς από τη φύση του ο αθλητισμός δεν μπορεί να αποκλείσει άτομα ή κοινωνικές 
ομάδες και επιπλέον μπορεί να αποτελέσει προνομιακό πεδίο άμβλυνσης του ρατσιστικού 
φαινομένου. 

Βιωματική μάθηση, ένα πολύτιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της προκατάληψης και 
του ρατσισμού 
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Η βιωματική μάθηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης που επεκτείνεται πέρα 
από τα θρανία, τα σχολικά βιβλία, τη μετωπική διδασκαλία και την απομνημόνευση της 
«ύλης» (Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008). Στόχος της είναι να φέρει τον μαθητή σε 
άμεση επαφή με το διερευνώμενο αντικείμενο μέσα από την ενεργή συμμετοχή στην 
εκπαιδευτική διαδικασία με τρόπο βιωματικό, (Δεδούλη, 2002).  

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποδέχεται και αξιοποιεί τον ισχυρισμό ότι σχεδόν πάντα η 
μάθηση συμβαίνει κατά τη διάρκεια ενός συναισθητικού επεισοδίου και θεωρεί ιδιαίτερα 
σημαντική τη συναισθηματική διεργασία που συντελείται κατά τη διάρκεια της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (Σάλτζμπεργκερ κ.ά., 1996). Δίνεται έτσι ιδιαίτερη βαρύτητα στα 
συναισθήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της μάθησης, (στα θετικά όπως η χαρά, 
η ικανοποίηση, η περηφάνια, στα αρνητικά, όπως το άγχος, η σύγχυση, ο θυμός και το 
μίσος, ως συνέπεια αποτυχίας και έλλειψης κατανόησης, αλλά και στα συναισθήματα που 
έχουν να κάνουν περισσότερο µε την περιέργεια και την έκπληξη απέναντι σε ένα 
καινούργιο θέμα, ή τρόπο προσέγγισης). 

Στα πλαίσια της βιωματικής μάθησης οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες, επεξεργάζονται 
από κοινού τις αντιδράσεις τους, θέτουν τους δικούς τους στόχους, εκφράζονται και 
δημιουργούν. Τέλος, μαθαίνουν να προβληματίζονται και να αναρωτιούνται για την 
εμπειρία τους και να αναπτύσσουν την ικανότητα για κριτικό αναστοχασμό των βιωμάτων, 
των εμπειριών, αλλά και των στερεοτύπων που έχουν.  

Είναι λοιπόν ένα εξαιρετικό εργαλείο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του 
εκφοβισμού, των προκαταλήψεων και του ρατσισμού. Αξιοποιεί την έρευνα, την εργασία 
πεδίου, την παρατήρηση, τις συνεντεύξεις και παράλληλα προτείνει και εφαρμόζει 
ορισμένες εξειδικευμένες τεχνικές, όπως η παραγωγή και η χρήση οπτικοακουστικών 
μέσων, οι βιωματικές αναπαραστάσεις, τα παιχνίδια ρόλων και η θεατρική δημιουργία, τα 
σχεδιασμένα ή τροποποιημένα, με τη δική του συμβολή, παιχνίδια, οι τεχνικές λόγου 
(ημερολόγιο, αφήγηση ιστοριών, δημιουργική γραφή) και οι δραστηριότητες εικαστικής 
δημιουργίας (Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008). 

Η «διομαδική επαφή» και οι προϋποθέσεις για τον περιορισμό της προκατάληψης και 
του ρατσισμού 

Σύμφωνα με τη θεωρητική προσέγγιση της «διομαδικής επαφής» του Allport, (οπ. αναφ. 
στο Χρυσοχόου 2005), υπό ορισμένες συνθήκες η διομαδική επαφή επηρεάζει θετικά την 
αλληλεπίδραση και τις σχέσεις ανάμεσα στα άτομα και τις ομάδες. Σύμφωνα με αυτή τη 
θεωρία υπάρχουν τέσσερεις προϋποθέσεις για τη βελτίωση των διομαδικών σχέσεων και 
τον περιορισμό της προκατάληψης σε επίπεδο διομαδικής επαφής. 

Οι τέσσερεις προϋποθέσεις είναι: 

 η ισότιμη κοινωνική θέση, 

 η δραστηριοποίηση ομάδων και ατόμων για την επίτευξη κοινών στόχων,  

 η θεσμική –πολιτειακή υποστήριξη και  

 η συχνότητα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας. 

Σκοπός 

Σκοπός των δράσεων που υλοποιήθηκαν παράλληλα με τους σχολικούς αγώνες ήταν η 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών με επιμέρους στόχους: 
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 την πρόληψη και την αντιμετώπιση του εκφοβισμού, της βίας και του ρατσισμού 
στον αθλητισμό και το σχολείο, 

 την προώθηση και την εμπέδωση της αποδοχής, της αλληλεγγύης, της φιλίας. 

Μέθοδος υλοποίησης 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των δραστηριοτήτων βασίστηκες στις τεκμηριωμένες 
ερευνητικά δυνατότητες που παρέχει η φυσική αγωγή για την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση του εκφοβισμού και του ρατσισμού, αλλά και η βιωματική μάθηση και έλαβε 
υπ’ όψη τις υπάρχουσες προσεγγίσεις για τη συνεισφορά των «διομαδικών επαφών» στη 
βελτίωση των σχέσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων. 

Ειδικότερα: 

 Όλες οι κοινωνικές ομάδες από τις οποίες προέρχονταν οι μαθητές, αλλά και 
γενικότερα, θεωρούνταν εξ’ ορισμού ισότιμες, 

 Ευνοούνταν η δημιουργία ομάδων με τη συμμετοχή μαθητών διαφορετικής 
εθνικότητας, 

 Εξασφαλίστηκε η ουσιαστική θεσμική υποστήριξη της υλοποιούμενης δράσης και 

 Διασφαλίστηκε η επανάληψη των δραστηριοτήτων προκειμένου να αρθούν οι 
όποιες αρχικές αρνητικές στάσεις και να εμπεδωθεί η ανοχή και η συνύπαρξη με 
το διαφορετικό. 

Υλοποίηση δραστηριοτήτων 

Οι δραστηριότητες υλοποιούνταν στα αθλητικά κέντρα και παράλληλα με τους 
υλοποιούμενους σχολικούς αγώνες. Για το σκοπό αυτό διαμορφώθηκαν κατάλληλα κάποιοι 
χώροι των κέντρων και μετατράπηκαν σε «εκπαιδευτικά περίπτερα». 

Στα πλαίσια των παρεμβάσεων ενημερώθηκαν περίπου 500 μαθητές και 25 ΚΦΑ.  

Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ήταν: 

 «ΔΕΙΞΕ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ», 3 χρώματα post-it, ανάρτηση σε πίνακα και φωτογράφηση, 

 «ΜΠΛΟΚ ΣΤΗ ΒΙΑ– ΤΑΠΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ– ΠΑΣΑ ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ», ομαδική 
φωτογράφηση στην αρχή ή στο τέλος των δραστηριοτήτων με  

 «ΠΕΣ ΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΟΥ», ηλεκτρονικά μηνύματα στην ιστοσελίδα (lino) 

 «ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΓΙΑ 5 ΛΕΠΤΑ», «στήσιμο» μιας διομαδικής ομάδας μπάσκετ με 
πρόσωπα που κάποιος εμπιστεύεται περισσότερο, 

 «ΤΑΜΠΕΛΕΣ», αυθαίρετη απόδοση κάποιου χαρακτηριστικού σε μαθητές και 
προσπάθεια διαχείρισης της κατάστασης εξαιτίας της διάκρισης.  

 ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΚΟ ΚΟΛΑΖ, με αποκόμματα από διάφορα έντυπα που έχουν 
μηνύματα ενάντια στο ρατσισμό και τον εκφοβισμό, 

 «ANTIRACIST SCOOLBAGS», με την αξιοποίηση των σχολικών/ αθλητικών τσαντών 
για το σχηματισμό σχετικών μηνυμάτων, 

 Αναμνηστικοί σελιδοδείκτες, με σχετικά μηνύματα και τους αγώνες. 

Επίσης οι μαθητές μπορούσαν στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους είχαν τη δυνατότητα: 

 να ενημερωθούν από το αναρτημένο κι άλλο έντυπο υλικό, (σχετικά posters, 
αφίσες, φυλλάδια), 
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 να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν βίντεο και διαφάνειες σχετικές με το 
ρατσισμό και τη βία,  

 να παίξουν με τα διαδικτυακά παιχνίδια που ήταν διαθέσιμα. 

 Η δράση προτάθηκε στο ΥΠΑΙΘ και ουσιαστικά αποτέλεσε τη βάση για την 
υλοποίηση κατά το τρέχον σχολικό έτος (6η Οκτωβρίου) της Πανελλήνιας Ημέρας 
Αθλητισμού με θεματικό άξονα: «Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι 
διαφορετικοί, όλοι ίσοι». 

 Παράλληλα με τις δραστηριότητες διενεργήθηκε έρευνα με παρατήρηση των 
συμμετεχόντων και ημιδομημένες συνεντεύξεις προκειμένου να διερευνηθούν 
πιθανές ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων ως προς την 
αλλαγή των αντιλήψεων και των στάσεων των συμμετεχόντων για τη 
διαφορετικότητα, το ρατσισμό και τη βία. Καταβλήθηκε προσπάθεια να 
διασφαλιστούν η εγκυρότητα και η αξιοπιστία σε όλα τα στάδια & τις διαδικασίες 
της έρευνας (Bird κ.ά.,1999; Cohen κ.ά., 2007; Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος, 2004). 

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα της παρατήρησης έδειξαν ότι οι μαθητές ανταποκρίθηκαν και έδειξαν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το υλικό, έντυπο, ηλεκτρονικό, διαδραστικό και αναρτημένο και 
θέλησαν να ενημερωθούν. Συμμετείχαν ενεργητικά στις δραστηριότητες και στα ειδικά 
σχεδιασμένα παιχνίδια. Επέλεξαν και παρακολούθησαν πολλά από τα διαθέσιμα βίντεο, 
δημιούργησαν και «ανέβασαν», ηλεκτρονικά μηνύματα στο διαδίκτυο.  

Τα αποτελέσματα από την ανάλυση των συνεντεύξεων επιβεβαίωσαν την παρατήρηση κι 
έδειξαν ότι οι μαθητές βρήκαν τις δραστηριότητες ιδιαίτερα ελκυστικές, ενδιαφέρουσες κι 
ευχάριστες, ότι ικανοποιήθηκαν οι ανάγκες ενημέρωσης και οι προσδοκίες που είχαν από 
τη συμμετοχή, ότι βίωσαν μια συναρπαστική και συνάμα ωφέλιμη εμπειρία που 
δημιούργησε προϋποθέσεις διαμόρφωσης θετικών εσωτερικών στάσεων. 

Συμπεράσματα 

Η πλαισίωση των σχολικών αγώνων με παράλληλες στοχευμένες δράσεις, υπό 
προϋποθέσεις, είναι ελκυστική, ικανοποιεί και παρακινεί τους μαθητές να συμμετάσχουν, 
να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για επίκαιρα ζητήματα όπως ο εκφοβισμός, η 
βία και ο ρατσισμός στο σχολείο και τον αθλητισμό. Αποτελούν επίσης αποτελεσματικό 
«εργαλείο» διαμόρφωσης θετικών στάσεων, προώθησης και εμπέδωσης της αποδοχής, της 
αλληλεγγύης, της φιλίας και της αρμονικής συνύπαρξης. 
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Περίληψη. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διδακτική εμπειρία σε μια 
πολυπολιτισμική τάξη με ελάχιστη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Μέσα από μια 
διαφοροποιημένη εκπαιδευτική προσέγγιση παρουσιάζεται το εύρος των δυνατοτήτων 
που μπορούν να αξιοποιήσουν οι διδάσκοντες μη γλωσσικών μαθημάτων σε μια τάξη 
με γλωσσική και μαθησιακή ανομοιογένεια, για να ενισχύσουν τους μαθητές γλωσσικά 
και να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην διδακτέα ύλη, να δώσουν τη δυνατότητα 
στους μαθητές να μάθουν, να εκφρασθούν και να δημιουργήσουν και να αναδείξουν 
τις ικανότητές τους ξεπερνώντας τα εμπόδια της γλώσσας. Παρουσιάζονται οι 
ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες στη βάση της αντίληψης της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης, που προετοιμάζουν το έδαφος για τη διαπολιτισμική επικοινωνία και την 
ψυχική υγεία των παιδιών, προστατεύοντάς τα από τον κοινωνικό αποκλεισμό και την 
περιθωριοποίηση σε ένα πολυπολιτισμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Λέξεις κλειδιά: ανομοιογενής τάξη, μη γλωσσικά μαθήματα, διαφοροποιημένη 
εκπαιδευτική προσέγγιση, διαπολιτισμική επικοινωνία. 

Εισαγωγή 

Ζούμε σε μια εποχή του διαρκώς μεταβαλλόμενου κόσμου, των πλουραλιστικών 
χαρακτηριστικών και της πολιτισμικής ετερότητας. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η 
μεταναστευτική ροή στην Ελλάδα άλλαξε σημαντικά τα κοινωνικά, πολιτιστικά, εθνικά, 
φυλετικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της χώρας μας. Η διαμόρφωση 
νέων πολιτικών και οικονομικών συνθηκών στην κοινωνία δημιουργεί νέες συνθήκες κι 
επομένως νέες ανάγκες και απαιτήσεις στα σχολεία αλλά και γενικότερα στην εκπαίδευση. 
Τα σχολεία πλέον, και ιδιαίτερα τα σχολεία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αποτελούν 
μια μικρογραφία του παγκόσμιου χάρτη: μαθητές από διαφορετικές χώρες, μαθητές από 
την ίδια χώρα αλλά διαφορετικής φυλής ή και θρησκείας, από χώρες με αναλυτικά 
προγράμματα άλλης φιλοσοφίας σε σχέση με το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών, μαθητές 
πρόσφυγες πολέμου ή και οικονομικοί πρόσφυγες. Τα νέα δεδομένα λοιπόν καθιστούν 
αναγκαία την προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε να παρέχονται ίσες 
ευκαιρίες σε όλους τους «διαφορετικούς» μαθητές. «Η πολυπολιτισµική/ πολυγλωσσική 
σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού στα ελληνικά σχολεία συνιστά µια εξέλιξη που 
επηρεάζει σημαντικά τους όρους λειτουργίας της εκπαίδευσης ως θεσµού υποστήριξης της 
σχολικής / κοινωνικής ένταξης των υποκειµένων στη βάση της διάχυσης ίσων ευκαιριών για 
όλους» (Σκούρτου κ.ά., 2004). Η ανάγκη αυτή αναπροσαρμόζει και αναδεικνύει το ρόλο του 
καθηγητή, ο οποίος κινούμενος, παράλληλα πλέον, στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής - 
Συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και του αναλυτικού προγράμματος, ακολουθεί νέες 
προσεγγίσεις, πρακτικές και τρόπους διδασκαλίας. Ο στόχος είναι η ισότιμη συμμετοχή 
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όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και η ομαλή ένταξή τους στην 
πολύχρωμη κοινωνία μας. 

Καινούργιες έννοιες και νέα δεδομένα στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Η πολύχρωμη σύνθεση του μαθητικού δυναμικού στο ελληνικό σχολείο δημιουργεί νέα 
δεδομένα στη σχολική πραγματικότητα κι έφερε καινούργιες έννοιες στην εκπαίδευση. Στην 
εκπαιδευτική καθημερινότητα ακολουθούμε προσεγγίσεις που βασίζονται στις έννοιες της 
ετερότητας, διαπολιτισμικότητας, ένταξης, διαπολιτισμικής και συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης. Η προσέγγιση της ετερότητας περιγράφεται με διαφορετικά μοντέλα 
εκπαίδευσης, για τα οποία συνοπτικά αναφέρουμε τα παρακάτω (Χατζησωτηρίου, & 
Ξενοφώντος, 2014): 

 Το αφομοιωτικό μοντέλο της εκπαίδευσης έχει την έννοια της ενσωμάτωσης του 
΄΄διαφορετικού΄΄ στην κοινωνία υποδοχής όπου χαρακτηριστικό είναι τα 
μονοπολιτισμικά σχολεία και η κυριαρχία ενός μοναδικού πολιτισμού. Οι διδακτικές 
πρακτικές έχουν στόχο την ανάπτυξη «δεξιοτήτων στους μαθητές που προάγουν την 
ταύτισή τους με την άρχουσα κουλτούρα».  

 Το ενταξιακό μοντέλο της εκπαίδευσης έχει την έννοια της ένταξης υπό το πρίσμα 
της συνύπαρξης διαφορετικών και ομοιογενών πολιτισμών όπου χαρακτηριστικό 
είναι τα πολυγλωσσικά σχολεία και ο πολιτισμικός εμπλουτισμός. Οι διδακτικές 
πρακτικές περιέχουν «συντελεστική, προσθετική, τη μεταρρυθμιστική μέθοδο και τη 
μέθοδο της κοινωνικής δράσης».  

 Το διαπολιτισμικό μοντέλο της εκπαίδευσης έχει τα χαρακτηριστικά του 
συμπεριληπτικού μοντέλου της εκπαίδευσης με στόχο την ισότιμη συμμετοχή όλων 
των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι διδακτικές πρακτικές εκφράζουν την 
παιδο-κεντρική προσέγγιση και τα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
χαρακτηρίζεται από: διαπολιτισμικές δραστηριότητες, εξατομικευμένη διδασκαλία, 
συνεργατικές ομαδικές εργασίες, συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή του 
σχολείου, προγράμματα προαγωγής της διαπολιτισμικής και συμπεριληπτικής 
σχολικής κουλτούρας.  

Στη σημερινή πολυπολιτισμική κοινωνία και κινούμενοι στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής-
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, τίθενται τα ερωτήματα: α) ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου 
σήμερα; β) ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου; και γ) ποιες πρακτικές είναι καλές για 
εφαρμογή στη διδασκαλία σε μια ανομοιογενή τάξη; 

Ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του σχολείου στην πολυπολιτισμική κοινωνία 

Δεδομένου ότι η σχέση του σχολείου με κάθε μορφή κοινωνίας είναι καθοριστική και 
αμφίδρομη, αναδεικνύεται σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η αναγκαιότητα ενός 
εκπαιδευτικού μοντέλου, το οποίο να μπορεί να στέκεται τόσο ενεργητικά, όσο και κριτικά 
απέναντι στη μονοπολιτισμική και μονογλωσσική εκπαίδευση.  

Το σχολείο πρέπει να διαμορφώνει διαπολιτισμική και συμπεριληπτική κουλτούρα, να 
προωθεί τις διαπολιτισμικές - συμπεριληπτικές πολιτικές και πρακτικές. Όπως αναφέρουν 
οι Gropas & Triandafyllidou (2011), οι προσδοκίες είναι υψηλές για τις εκπαιδευτικές 
πολιτικές που είναι πολιτισμικά ευαίσθητες, συμπεριληπτικές και βελτιώνουν την 
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εκπαίδευση, την κοινωνικοποίηση και τις ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης για μαθητές 
όλων των κοινοτήτων και ομάδων. Οι Booth και Ainscow (2002) προσδιορίζουν την ανάγκη 
δημιουργίας «μιας ασφαλούς, αποδεκτικής, συνεργατικής και παρακινητικής κοινότητας, 
στην οποία ο καθένας αποτιμάται ως ο θεμέλιος λίθος προς την επίτευξη υψηλότερων 
επιτευγμάτων από πλευράς όλων των μαθητών». Άρα στην σημερινή πολιτισμική κοινωνία 
που ζούμε το σχολείο πρέπει να ανακλά το πολιτισμό και την κουλτούρα των παιδιών, να 
συνεργάζεται με τις οικογένειες, να προάγει την συνεργατική και συλλογική εργασία, να 
προωθεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την αξιοποίηση των χαρακτηριστικών κάθε 
παιδιού, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση τους. Βάσει του Giangreco (1997), η 
συνεργατική εργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού της τάξης, των σχολικών συνοδών, των 
μαθητών και των γονέων, προϋποθέτει τη διαμόρφωση κοινών στόχων. 

Ο ρόλος του δάσκαλου  

Για να προσδιορίσουμε το ρόλο του δασκάλου κάνουμε ένα παραλληλισμό με το ρόλο του 
ηθοποιού και παραφράζουμε τα λόγια του Στανισλάφσκι, ο οποίος έλεγε ότι η βασική αρχή 
της τέχνης του ηθοποιού είναι «η αρχή της δραστηριότητας και της δράσης» (Захава Б., 
2008). Ο δάσκαλος προσδιορίζει το ρόλο του με σαφήνεια δίνοντας απαντήσεις στις 
παρακάτω 4Π και 2Τ («Παίζοντας με τους χαρακτήρες» κατά Στανισλάβσκι) ερωτήσεις 
(Γκόβας Ν., 2001)):  
«Ποιος;»: Ποιος είναι ο ρόλος μου; Ποια είναι η θέση μου; 
«Πού;»: Που είναι ο τόπος της δράσης μου; 
«Πότε;»: Πότε γίνεται; Ο χρόνος της δράσης μου 
«Τι γίνεται;»: Τι κάνω; Ποια είναι η δράση μου; 
«Τι θέλω;»: Τι θέλω να πετύχω; 
«Πως;»: Ποια είναι η στρατηγική ή η τακτική μου για να πετύχω τους στόχους μου;  
Πως να δώσω ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές μου όσον αφορά τα εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα και τη σχολική απόδοση, ακολουθώντας τους βασικούς στόχους της 
συμπεριληπτικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ποιες πρακτικές ακολουθώ; 

Η εμπειρία από την διδασκαλία σε μια ανομοιογενή τάξη 

Η εμπειρία μας αναφέρεται σε διδασκαλία στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Α’ Αθήνας. Το 
Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Α’ Αθήνας ιδρύθηκε και λειτουργεί από το σχολικό έτος 2001-
2002 με την ΥΑ αρ.Δ4/461 (Φ.Ε.Κ. 1336 τ.6715-10-2001) βάσει της οποίας το 2ο Γυμνάσιο 
Αθηνών μετατράπηκε σε Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 
Α’ Αθήνας). Είχε έδρα στην Πλατεία Βάθη (Πλατεία Ανεξαρτησίας) στην οδό Σουρμελή και 
εξυπηρετούσε μαθητές κατοίκους του κέντρου της Αθήνας, Έλληνες και αλλοδαπούς, οι 
χώρες προέλευσης των οποίων ήταν κυρίως η Αλβανία και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 
Σήμερα το σχολείο στεγάζεται σε νεόδμητο κτήριο σε γειτονική περιοχή (Ηπείρου 4). Το 
σχολείο πλέον, και μετά τις διεθνείς πολιτικοοικονομικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, 
δέχεται εκτός των μαθητών του κέντρου και μαθητές πρόσφυγες, οι οποίοι διαμένουν σε 
ξενώνες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών αιτούντων πολιτικό άσυλο. Οι περισσότεροι 
από αυτούς τους μαθητές είναι ασυνόδευτοι. Έτσι σήμερα, κατά το σχολικό έτος 2014-2015 
στο σχολείο φοιτούν 193 μαθητές που προέρχονται από 23 διαφορετικές χώρες του 
κόσμου, με διαφορετική γλώσσα, θρησκεία και κουλτούρα, όπως φαίνεται και στην εικόνα 
1.  
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Εικόνα 1. Ο πολιτισμικός χάρτης του Διαπολιτισμικού Γυμνάσιου Α’ Αθήνας  
(Σχολική χρονιά 2014-2015) 

 

Από τους αλλοδαπούς μαθητές, οι Αλβανικής εθνικότητας, είναι μαθητές που έχουν 
γεννηθεί στην Ελλάδα (παιδιά β΄ γενιάς), έχουν παρακολουθήσει όλες τις τάξεις του 
δημοτικού και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Όσοι μαθητές προέρχονται από εμπόλεμες 
περιοχές ή περιοχές με αναταραχή, βρίσκονται στην Ελλάδα για πρώτη φορά και δεν 
γνωρίζουν ελληνικά. Οι υπόλοιποι μαθητές βρίσκονται στην Ελλάδα δύο με τέσσερα χρόνια 
και μιλάνε ελληνικά σε μέτριο βαθμό. Στο σχολείο λειτουργούν τρία Τμήματα Υποδοχής – 
ΤΥ – (βάσει του ΦΕΚ 1789 Τ8’/28-9-99), από ένα σε κάθε τάξη, όπου δίνεται έμφαση στην 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Στο πλαίσιο λειτουργίας των ΤΥ παρέχεται στους 
αλλόφωνους μαθητές εξειδικευμένη διδασκαλία στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης 
γλώσσας, της ορολογίας των φυσικών επιστημών, αξιοποιούνται όλα τα εποπτικά μέσα και 
εφαρμόζονται μη τυπικές μορφές διδασκαλίας για την γρηγορότερη ένταξη των μαθητών 
στο σχολείο (Αλτουχόβα & Γούλατης, 2009). Το παράδειγμά μας επικεντρώνεται στη 
διδασκαλία των θετικών επιστημών στο τμήμα Β3 (ΤΥ–1ου έτους) της β΄ γυμνασίου. Στο 
τμήμα αυτό φοιτούν 31 μαθητές με πληθυσμιακή, γλωσσική και μαθησιακή ανομοιογένεια, 
από 14 διαφορετικές χώρες του κόσμου. Η γεωγραφική καταγραφή των μαθητών του 
Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Α΄ Αθήνας και του τμήματος Β3 κατά το σχολικό έτος 2014-15 
παρουσιάζεται στον πίνακα 1.  
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Πίνακας 1. Πλήθος και ποσοστά μαθητών στο σχολείο και στο τμήμα Β3 ανά χώρα προέλευσης 

Χώρα 
προέλευσης 

Πλήθος και ποσοστά μαθητών στο 
σχολείο 

Πλήθος και ποσοστά 
μαθητών στο τμήμα Β3 

Albania  20 10,36% 1 3,23% 
Afganistan 32 16,58% 5 16,13% 
Bulgaria 17 8,81% 2 6,45% 
Iran 3 1,55%  0,00% 
Ukrane 7 3,63% 3 9,68% 
Syria 25 12,95% 8 25,81% 
Greece 19 9,84%  0,00% 

Nigeria 5 2,59%  0,00% 
China 12 6,22% 3 9,68% 
Moldavia 3 1,55%  0,00% 
Romania 8 4,15%  0,00% 
Georgia 15 7,77%  0,00% 
Bangladesh 7 3,63% 1 3,23% 
Egypt 4 2,07% 1 3,23% 
Pakistan 5 2,59% 2 6,45% 
Congo 2 1,04% 1 3,23% 
Mali 1 0,52% 1 3,23% 

Lithuania 1 0,52% 1 3,23% 
Ghana 1 0,52% 1 3,23% 
Philippines 1 0,52%  0,00% 
Poland 1 0,52%  0,00% 
Eritrea 1 0,52% 1 3,23% 
Guinea 3 1,55%  0,00% 

Σύνολα 193 100,00% 31 100,00% 
 
Η διαφορετικότητα και η ανομοιογένεια των παιδιών δε θεωρείται πρόβλημα, αλλά 
ευκαιρία για μάθηση και δημιουργία. Η διδασκαλία σε μια ανομοιογενή τάξη έχει 
διαπολιτισμικό και συμπεριληπτικό χαρακτήρα. Η βασική δυσκολία της διδασκαλίας σε 
τμήμα με πολιτισμική ανομοιογένεια είναι η ελλιπής γνώση της ελληνική γλώσσας. Το 
φτωχό λεξιλόγιο αναδεικνύεται σε φραγμό στην κατανόηση των κειμένων του σχολικού 
βιβλίου. Για να αντιληφθούμε το βαθμό δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην 
κατανόηση κειμένου, ας δούμε τι μπορούμε εμείς να καταλάβουμε από ένα κείμενο του 
σχολικού βιβλίου της βιολογίας Α’ Γυμνασίου στην ενότητα «Πρόσληψη ουσιών και 
πέψη στα σπονδυλωτά» , αν αλλάξουμε σε αυτό το κείμενο μόλις 9 λέξεις (σε διαφορετικές 
γλώσσες): 

 «Τα σπονδυλωτά διαθέτουν 消化道 (Xiāohuà dào), ο οποίος αρχίζει από το рот (rot) και 
συνεχίζεται με τον ხახის (qelis), τον хранопровода (xranoprovoda), το stomak και το 
(delenaaxap) الطيور. Στα ψάρια και στα θηλαστικά τα περιττώματα εξέρχονται από τον anus, 
που βρίσκεται στο τέλος του ნაწლავის (natslavis)». 

Ο αλλόφωνος μαθητής λοιπόν πρέπει να κατανοήσει το παρακάτω κείμενο: 

«Τα σπονδυλωτά διαθέτουν πεπτικό σωλήνα, ο οποίος αρχίζει από το στόμα και 
συνεχίζεται με τον φάρυγγα, τον οισοφάγο, το στομάχι και το έντερο. Στα ψάρια και στα 
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θηλαστικά τα περιττώματα εξέρχονται από τον πρωκτό, που βρίσκεται στο τέλος του 
εντέρου».  

Η γνώση ενός πλούσιου λεξιλογίου θεωρείται ένας ισχυρός παράγοντας στην 
κατανόηση κειμένου. Όσες πιο πολλές λέξεις σ’ ένα κείμενο είναι γνωστές στον 
αναγνώστη τόσο πιο πολύ αυτός απελευθερώνεται από την ανάγκη να αναγνωρίσει 
τις μεμονωμένες λέξεις και επικεντρώνεται στην κατανόηση ολόκληρου του 
κειμένου (Σκούρτου κ.ά., 2004). 

Επομένως γεννάται το ερώτημα: Άραγε, τι καταλαβαίνει ένας μαθητής από το σχολικό 
βιβλίο όταν δεν γνωρίζει καλά ή καθόλου την ελληνική γλώσσα όπου οι περισσότερες λέξεις 
(και όχι μόνο 9) του είναι άγνωστες; 

Έτσι, όταν ο μαθητής δεν καταλαβαίνει και ο δάσκαλος δε βρίσκει τρόπους επίτευξης της 
αμοιβαίας συνεννόησης, τότε ο μαθητής αντιδρά στη μη κατανόηση: απομονώνεται, 
κλείνεται στον εαυτό του, γίνεται παθητικός, αρνητικός, επιθετικός και θέτει τον εαυτό του 
στο περιθώριο της σχολικής ζωής. Για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες ο δάσκαλος 
χρησιμοποιεί νέες διδακτικές προσεγγίσεις και κατάλληλα εργαλεία για μάθηση. 

Διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των θετικών επιστημών 

Η Διεθνής εμπειρία θεωρεί τις ΦΕ και ιδιαίτερα τα φυσικομαθηματικά ως πιο ευνοϊκή 
περιοχή του Αναλυτικού Προγράμματος για την σχολική και κοινωνική ένταξη των 
αλλόφωνων μαθητών. Κατά την διδασκαλία των θετικών επιστημών προσπαθήσαμε να 
αναπτύξουμε τέτοιες διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες οδηγούν στην ενεργητική μάθηση, 
ώστε να βοηθά στην ανακάλυψη και στην οικοδόμηση της γνώσης, στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων του παιδιού και εφαρμόσαμε τρόπους μάθησης περισσότερα συναρπαστικούς 
στις αισθήσεις, ποιό ευχάριστους και ευκολότερους με σαφή μηνύματα.  

 Κατά την διδασκαλία σε μια ανομοιογενής τάξη ακολουθούμε τις παρακάτω πρακτικές: 

Για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας μέσα από τις ΦΕ και τα μαθηματικά πέραν του 
σχολικού βιβλίου χρησιμοποιούμε βοηθητικό υλικό. Ανασχεδιάζουμε και δομούμε την 
διδακτέα ύλη με βασικές έννοιες και σύμβολα που παρουσιάζονται με απλό σχεδιασμό, 
σχεδιαγράμματα, πίνακες, διαγράμματα, εικόνες τα οποία έχουν ως σκοπό την γρήγορη, 
εύχρηστη, έγκυρη και ευκολομνημόνευτη πληροφόρηση όπως φαίνονται στις εικόνες 2, 3 
και 4.  
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Εικόνα 2. Απόσπασμα από το βιβλίο «Χημεία Β’ Γυμνασίου βοήθημα για τους αλλόφωνους 
μαθητές» (Αλτουχόβα, 1999) 
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Εικόνα 3. Απόσπασμα βοηθητικού φυλλαδίου συνοπτικής παρουσίασης βασικών εννοιών και 
λέξεων στα μαθηματικά 
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Εικόνα 4. Παράδειγμα παρουσίασης ppt από την ενότητα "Σύστημα συντεταγμένων" Β΄Γυμνασίου 

Οι κύριοι στόχοι του διδακτικού υλικού είναι: 
α) ως προς τη γνώση: Να δίνετε στο μαθητή δυνατότητα να αναγνωρίζει και να μπορεί να 
αναπαραγάγει τις πληροφορίες, έννοιες, ορισμούς. 
β) ως προς την κατανόηση: Να μεταφράζει, να ερμηνεύει και να μπορεί να καταλήξει σε 
συμπεράσματα. 
γ) ως προς την διαπολιτισμικότητα: Να δοθεί η διαπολιτισμική έμφαση στα μαθήματα των 
θετικών επιστημών.  
Ετοιμάζουμε ορολογία και φτιάχνουμε μαζί με τους μαθητές γλωσσάρια εννοιών με 
μεταφρασμένες επιστημονικές έννοιες όπως φαίνεται στους πίνακες 2 και 3. 

Πίνακας 2. Παράδειγμα γλωσσαρίου βιολογίας 

Ελληνικά  Αγγλικά  Ρωσικά  Αραβικ
ά  

Κινέζικ
α  

Γαλλικά  

Αναπαραγωγή  reproductio
n 

размножение نساخ  الست ا  再現  reproduction 

Αναπνοή  respiration дыхание نفس ت ل ا  呼吸  respiratio  

Ανάπτυξη  developmen
t 

развитие تطوير   開發  développement  

Απέκκριση  excretion экскреция 
(выведение)  

فراز إ  排泄  excretion 

Ερεθιστικότητα  irritability  раздражитель
-ность 

هيج ت ل ا  煩躁  irritabilité  

Τροφή  nutrition питание ية ذ غ ت ل ا  營養  nourriture 
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Πίνακας 3. Παράδειγμα γλωσσαρίου μαθηματικών 

 

Με τη χρήση λογισμικών (κυρίως εμπορικών Kutasoftware, Schoolhouse Technologies) 
δημιουργούμε λεξιλογικές ασκήσεις που παρουσιάζονται στις εικόνες 5α και 5β.  

 

Εικόνα 5(α) 
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Εικόνα 5(β)  

Εικόνες 5(α, β). Λεξιλογικές ασκήσεις στα μαθηματικά 

Για να εντάξουμε με αποδοτικότερο και πιο συμμετοχικό τρόπο στη μαθησιακή διαδικασία 
τους μαθητές χρησιμοποιούμε σε μεγάλο βαθμό τεχνολογίες και διαδικασίες όπως τα 
smartphones ή tablets (κατά τη διάρκεια του μαθήματος) για μετάφραση λέξεων και 
εννοιών, καθώς και facebook και email για διακίνηση κυρίως Φύλλων Προετοιμασίας στο 
λεξιλόγιο της επόμενης ενότητας. Στα φύλλα προετοιμασίας περιέχονται οι «νέες» λέξεις 
της επόμενης ενότητας με συνδέσμους στο Wikipedia όπου ο μαθητής μπορεί από την 
ελληνική σελίδα του Wikipedia να μεταβεί στη σελίδα της γλώσσας του (για την ίδια λέξη-
έννοια) και το αντίστροφο(σύνδεση με πρότερη γνώση).  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται (Ματσαγγούρας, 2003), θα πρέπει να γίνει μια 
καινοτομία, η οποία θα βασίζεται στην αναμόρφωση του σχολικού χρόνου, στην 
καλλιέργεια συνεργατικής και διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης, στην ανάπτυξη 
κριτικής σκέψης, στη συλλογική προσπάθεια, στη βιωματική δράση του μαθητή, στην 
ένταξη στη μαθησιακή ομάδα όλων των μαθητών ασχέτως του φύλου, του έθνους ή της 
εθνοτικής-πολιτισμικής ομάδας που ανήκουν. Για να δώσουμε στους μαθητές ευκαιρίες να 
χρησιμοποιήσουν τις ικανότητές τους, να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
να αλληλοεπιδράσουν χρησιμοποιούμε το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο διδασκαλίας και τη 
μέθοδο Project, καθοδηγούμε τους μαθητές με παιδαγωγική ευαισθησία σε συλλογική 
έρευνα και δημιουργούμε υλικό διδασκαλίας με διαπολιτισμική και διεπιστημονική 
προσέγγιση (CD-Rom και DVD). Παρουσιάζουμε τις καινούργιες έννοιες με εικόνες, 
χρώματα, κίνηση και τη φαντασία των παιδιών. 
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Εικόνα 6. Απόσπασμα από το βιβλίο «Εν+έργο» 

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας χρησιμοποιούμε τον απλό τρόπο διδασκαλίας, αλλά όχι 
τον «απλούστερο» (κατά τον Αϊνστάιν). Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τις επιστημονικές 
έννοιες με τρόπο βιωματικό. «Μόνο ό,τι δέχτηκες με την ψυχή σου, αυτό μόνο μαθαίνεις 
και αυτό ενσωματώνεις στη ζωή σου και στο χαρακτήρα σου» (Dewey). 

Συμπεράσματα –Προτάσεις 

Σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον οι μαθητές πρέπει να οικοδομήσουν απλές 
επιστημονικές γνώσεις (να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο που τους 
περιβάλλει), να αναπτύξουν κριτική σκέψη και θετική στάση απέναντι στον εαυτό τους, 
στους ανθρώπους και στο περιβάλλον. Το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό είναι ανεπαρκές για 
να καλύψει τις ανάγκες των αλλόφωνων μαθητών. Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη 
δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με πραγματικούς αποδέκτες, διευκολύνει τη διδασκαλία 
τόσο στους γηγενείς, όσο και στους ανομοιογενείς μαθητές. Άρα απαιτείται η χρήση 
εναλλακτικών μέσων διδασκαλίας, προσαρμοσμένων στις μαθησιακές δυνατότητες και 
επιθυμίες των μαθητών, συνεργατική και διαθεματική προσέγγιση της μάθησης, ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων των μαθητών, συλλογική προσπάθεια, βιωματική δράση του μαθητή. 
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Περίληψη. Η διδασκαλία ξένης γλώσσας που ακολουθεί τις επιταγές του Νέου Ενιαίου 
Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες και εμπλουτίζεται με τεχνικές της 
Νευρογλωσσικής Προώθησης© ενισχυμένη με τη χρήση διαδραστικών εργαλείων 
μάθησης Τ.Π.Ε. νέας γενιάς τύπου Web 2.0, αποτελεί καινοτόμο προσέγγιση στην 
ελληνική ξενόγλωσση εκπαίδευση. Η εργασία παρουσιάζει εν συντομία το θεωρητικό 
υπόβαθρο, τις τεχνικές και τις περικείμενες συνθήκες εφαρμογής μίας σχετικής 
διδακτικής παρέμβασης για το μάθημα των Γερμανικών σε Γυμνάσιο. Σκοπός είναι η 
ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρονται στον εκπαιδευτικό, μέσα από το 
νομολογικό κείμενο και την εφαρμογή πρωτοποριακών δράσεων. Τα Συμπεράσματα 
εντοπίζουν τα αποτελέσματα της παρέμβασης μέσα από τις μαρτυρίες των μαθητών. 
Προτείνεται η καθολική εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ σε συνδυασμό με τις τεχνικές της 
Νευρογλωσσικής Προώθησης μέσα από τη χρήση παιγνιωδών διαδραστικών 
εφαρμογών Web 2.0. 

Λέξεις κλειδιά: Νέο ΕΠΣ-ΞΓ, Neurolanguage Coaching, Νευρoγλωσσική Προώθηση, 
Τ.Π.Ε, Web 2.0, καλή πρακτική, παρέμβαση. 

Εισαγωγή 

Το 2011 τέθηκε σε πιλοτική ισχύ για δύο χρόνια το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες 
Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) για επιλεγμένο αριθμό Δημοτικών και Γυμνασίων στην Ελλάδα. Στο 
πλαίσιο αυτού του προγράμματος, το οποίο κινείται στις αρχές της Μάθησης μέσω 
Σχεδιασμού, ο εκπαιδευτικός της ξένης γλώσσας αποκτά μεγάλη αυτονομία στο χειρισμό 
του γνωστικού του αντικειμένου. Επιπλέον, όχι μόνο του δίδεται η δυνατότητα, αλλά 
ουσιαστικά προτρέπεται να κάνει εκτενής χρήση εργαλείων και τεχνικών Τ.Π.Ε., αλλά και 
κάθε πρόσφορου μέσου, που ο εκπαιδευτικός κρίνει ότι θα τον εξυπηρετήσει στην 
εκπλήρωση του Τοπικού Αναλυτικού Προγράμματος για τη δική του σχολική μονάδα. 

Υπό το σκεπτικό αυτό, η παρούσα εργασία παρουσιάζει σε γενικές γραμμές το θεωρητικό 
και πρακτικό υπόβαθρο της εφαρμογής μίας διδακτικής παρέμβασης με τη χρήση των 
παραπάνω εργαλείων. Αυτά, ωστόσο, επεκτείνονται και με θεωρίες και αρχές της 
Νευρογλωσσικής Προώθησης ως συμπληρωματική καινοτόμος ενίσχυση της μαθησιακής 
δράσης. Η αναφορά μερικών μόνο τεχνικών σκοπεύει στο να παρακινήσει τους αναγνώστες 
να τολμήσουν και να πειραματιστούν με παρόμοια εργαλεία, δεδομένου μάλιστα ότι το 
σύνολο των πρακτικών εντάσσονται στο Νέο ΕΠΣ-ΞΓ, αλλά και στο προηγούμενο καθεστώς 
των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.) του Διαθεματικού Πλαισίου 
Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας. 
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Σκοπός της εργασίας είναι, λιγότερο, η επίδειξη συγκεκριμένων πρακτικών και, 
περισσότερο, η ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρει το ΕΠΣ-ΞΓ σε συνδυασμό με τις 
τεχνικές και τα ευρήματα της Νευρογλωσσολογίας και της νεοδημιουργηθείσης 
Νευρoγλωσσικής Προώθησης και τη χρήση διαδραστικών εργαλείων Τ.Π.Ε. δεύτερης γενιάς 
(Web 2.0). Επιπλέον, η παρουσίαση αναφέρεται εν συντομία και στην εφαρμογή των αρχών 
Bring Your Own Device (BYOD). 

Ορισμοί 

Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες 

Το 2007 αποφασίστηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο η διερεύνηση, επιστημονική 
τεκμηρίωση και ανάπτυξη ενός νέου προγράμματος σπουδών για τη διδασκαλία 
οποιασδήποτε ξένης γλώσσας στην ελληνική δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση σύμφωνα με τις αρχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (Κ.Ε.Π.Α.) 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Europäische Kommission, χ.χ)

 1. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 
νέου ΕΠΣ-ΞΓ είναι ότι αφενός απευθύνεται σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα που διδάσκεται ή 
πρόκειται να διδαχθεί στη δημόσια εκπαίδευση, αφετέρου αποτελεί οδηγό προτάσεων και 
παροτρύνσεων με στόχευση τη Μάθηση μέσω Σχεδιασμού (Learning by Design, LbD) 
(Kalantzis & Cope, 2005; Kolodneret al., χ.χ) που προτρέπουν τον εκπαιδευτικό να 
χρησιμοποιεί ένα εξατομικευμένο αναλυτικό πρόγραμμα (Ζέππος, 2013) ανάλογα με τις 
ιδιαίτερες ανάγκες της ομάδας στόχου του.  

Τέλος, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΠΣ-ΞΓ προβλέπεται ρητά και η χρήση τεχνολογιών 
και τεχνικών Τ.Π.Ε. καθώς και συμπληρωματικών υλικών διδασκαλίας, όπως κείμενα εκτός 
διδακτικής σειράς, διαδικτυακές πηγές και παραγωγές των ίδιων των μαθητών.  

Νευρογλωσσική Προώθηση  

Κάθε εποχή διαθέτει την ξεχωριστή της διδακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία ξένων 
γλωσσών. Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, οι προσεγγίσεις αυτές στοχεύουν είτε στην 
θεωρητική εκμάθηση της γλώσσας είτε στην απόκτηση επικοινωνιακών και χρηστικών 
δεξιοτήτων που καθιστούν τους χρήστες-μαθητές ικανούς χρήστες-επικοινωνείς της 
γλώσσας στόχου (Ζέππος, 2007). Κάτω από το πρίσμα αυτό αναδύθηκε κατά τα τελευταία 
χρόνια μία προσέγγιση διδασκαλίας που στηρίζεται στα ευρήματα της Νευροφυσιολογίας. 
Η έρευνα αυτή ονομάστηκε Νευρογλωσσολογία (Neurolinguistics) (Lebrun, 1983; Menn, χ.χ; 
Peng, 1985). Στηρίζεται στις ανακαλύψεις της φυσιολογίας και λειτουργίας του ανθρώπινου 
εγκεφάλου κατά τη διάρκεια της εκμάθησης και χρήσης μίας γλώσσας, 
συμπεριλαμβανομένης και της όποιας ξένης γλώσσας (Ζέππος, 2002). 

Εξέλιξη της Νευρογλωσσολογίας αποτελεί η Νευρογλωσσική Προώθηση2, η οποία αποτελεί 
μία καινοτόμα προσέγγιση στη διδασκαλία γλώσσας με βάση όχι μόνο τα επιστημονικά 
ευρήματα αλλά και την εφαρμογή εξειδικευμένων διδακτικών προσεγγίσεων, 
προσαρμοσμένων στις ιδιάζουσες ατομικές ανάγκες των μαθητών (Zeppos, 2014, σ. 26–41).  

                                                      
1 Παράλληλα ακολουθήθηκαν όλες οι περιγραφές επιπέδων γλωσσομάθειας που αποτελούν ταυτόχρονα τη 
βάση για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας μέσω του εθνικού συστήματος πιστοποίησης Κρατικό 
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ). Για την ίδρυση του ΚΠγ βλέπε Ν.2740, 1999. 
2 en: Neurolanguage Coaching. Απόδοση του όρου από τον συντάκτη του παρόντος κειμένου. Ο αγγλικός 

όρος αποτελεί κατοχυρωμένο τίτλο της Εκπαιδευτικής Εταιρίας Efficient Language Coaching. 
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Εργαλεία (εκ)μάθησης – Παραδοσιακά 

Η παραδοσιακή διδασκαλία οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου στηρίζεται σε τρεις 
παράγοντες: τον εκπαιδευτικό, τον μαθητή και το εκπαιδευτικό υλικό (Ζέππος, 2001, σ. 19–
20). 

Οι παράγοντες αυτοί συνυπάρχουν με μία σχέση αγάπης και μίσους, αφού σε πολλές 
περιπτώσεις, η ύπαρξη του εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή του ενός και μοναδικού 
βιβλίου αποτελεί τροχοπέδη στην εισαγωγή εκσυγχρονιστικών απόψεων. Από την άλλη, η 
εφαρμογή του διδακτικού εγχειριδίου σαφέστατα διευκολύνει τον εκπαιδευτικό, αφού του 
δίνει έτοιμο υλικό για την τάξη του. 

Πέραν του τυπωμένου υλικού, ωστόσο, στο διδακτικό υλικό συγκαταλέγονται πλέον και 
βοηθήματα που προέρχονται από την τεχνολογική εξέλιξη της εκάστοτε εποχής. Έτσι, συχνά 
βρίσκει κανείς οδηγίες για εποπτικά μέσα πρώτης γενιάς, όπως είναι τα επιδιασκόπια, τα 
κασετόφωνα και η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών με τοπικές εφαρμογές (stand-alone) 
για την επίδειξη διαφανειών ή την παρουσίαση οπτικο-ακουστικού υλικού (Ζέππος, 2007). 

Εργαλεία (εκ)μάθησης – Web 2.0 

Το να εισάγει κανείς νέες τεχνικές και εργαλεία (εκ)μάθησης ξένων γλωσσών στην 
παραδοσιακή, κεντρικά ελεγχόμενη και συχνά ασφυκτικά αγκυλωμένη δημόσια 
εκπαίδευση, αποτελεί σημαντικό άθλο που δύσκολα πραγματοποιείται χωρίς τριβές, 
ανακοπές και πισωγυρίσματα. Ωστόσο, η σύγχρονη παγκόσμια εμπειρία στη χρήση νέων 
τεχνικών αναδεικνύει μία σαφής στροφή (Rollett et al., 2007), διευκολύνοντας τον βασικό 
στόχο της διδασκαλίας μίας ξένης γλώσσας: τη γνωριμία με τον πολιτισμό1 (Shemshadsara, 
2012) και την έκφανσή του (Wenyiang, 2000), δηλαδή τη γλώσσα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι διαδραστικές εφαρμογές Τ.Π.Ε. δεύτερης γενιάς Web 2.0 (Anderson, 
2007; Koper, 2006; Redecker et al., 2009; Rollett et al., 2007) συγκαταλέγονται στην 
εργαλειοθήκη για την εκμάθηση ξένων γλωσσών (Redecker et al., 2009), ενώ διαθέτουν 
πλέον και τη δυνατότητα για άμεση αυτοαξιολόγηση της μαθησιακής προσπάθειας (Halim 
et al., 2011, σ. 399). 

Εδώ εντάσσονται μια σειρά από καινοτόμα διαδραστικά λογισμικά που έχουν αναπτυχθεί – 
κυρίως στην αμερικάνικη εκπάιδευση. Η αρχική στοχοθεσία των περισσοτέρων δεν ήταν η 
διδασκαλία ξένων γλωσσών, εντούτοις, η χρησιμότητά τους και η γενική αποδοχή τους από 
τον εκπαιδευτικό κόσμο τα καθιστούν πλέον συνηθισμένα εργαλεία για τη διάδοση και 
(εκ)μάθηση ξένων γλωσσών. Σε αυτά συγκαταλέγονται – χωρίς να αποτελεί η ακόλουθη 
απαρίθμηση οποιαδήποτε προσπάθεια ποιοτικής αξιολόγησης – οι εφαρμογές educanon 
(www.educanon.com), padlet (www.padlet.com), socrative (www.socrative.com) και 
Kahoot! (https://getkahoot.com/)2, απλά για να αναφερθούν μερικά. Για την συγκεκριμένη 
παρέμβαση χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή Kahoot! ως εργαλείο Web 2.0. 

                                                      
1 en: culture awareness 
2 Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι μία παιγνιώδης διαδραστική πλατφόρμα, όπου οι συμμετέχοντες 

καλούνται μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο να απαντήσουν σε ερωτήματα διττής ή πολλαπλής επιλογής με ή 
χωρίς τη βοήθεια οπτικών ερεθισμάτων. Το παιχνίδι λειτουργεί με τη λογική του γνωστού τηλεπαιχνιδιού 
«Γίνε Εκατομμυριούχος» και διαθέτει χρονομέτρηση, ηχητική υπόκρουση που δημιουργεί ένταση και 
αναμονή και αυτόματη ανατροφοδότηση σωστού / λάθους με ανάδειξη της βαθμολογίας. 

http://www.educanon.com/
http://www.padlet.com/
http://www.socrative.com/
https://getkahoot.com/
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Διδακτική Παρέμβαση 

Περιορισμοί 

Η παρουσίαση της προτεινόμενης παρέμβασης αποτελεί δειγματική εφαρμογή διαφόρων 
θεωρητικών προσεγγίσεων σε συνδυασμό με τη χρήση τεχνικών και μεθοδολογικών 
εργαλείων Τ.Π.Ε., κυρίως εργαλείων Web 2.0. 

Ομάδα Στόχου 

Ως ομάδα στόχου για την εφαρμογή της παρέμβασης επιλέχθηκε μία τάξη της Β’ Γυμνάσιου 
σε Γυμνάσιο ημιαστικής περιοχής της Ανατολικής Αττικής. Οι μαθητές παρακολουθούν το 
μάθημα των Γερμανικών σε εβδομαδιαία βάση σύμφωνα με το επίσημο ωρολόγιο 
πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό σημαίνει, ότι οι μαθητές 
παρακολουθούν το μάθημα σε δυο διδακτικές ώρες των 45 λεπτών, χωρισμένες σε 
διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας.  

Υποδομή και Συνθήκες 

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε μετά από προετοιμασία του επικοινωνιακού και 
γλωσσικού στόχου σε προηγούμενες διδακτικές ώρες. Πιο συγκεκριμένα, 
προγραμματίστηκε να γίνει στη βιβλιοθήκη του σχολείου, η οποία διαθέτει ειδική 
επιφάνεια προβολής (λευκός τοίχος), προβολικό μηχάνημα και υπολογιστή με σύνδεση στο 
διαδίκτυο, καθώς και τη δυνατότητα επιλεκτικής παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο για 
φορητές συσκευές (smartphone, tablet, laptop)1.  

Για την προετοιμασία της παρέμβασης οι μαθητές είχαν ενημερωθεί από την προηγούμενη 
ημέρα να φέρουν μαζί τους φορητή συσκευή πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την 
αρχή bring your own device - BYOD (Perdikaris, 2012; Στάιου, 2012), μαζί με σχετική 
ενυπόγραφη έγκριση των γονέων τους. Οι συσκευές παραδόθηκαν στην αρχή της ημέρας 
στο Διευθυντή του σχολείου. Στη συνέχεια, οι συσκευές τους δόθηκαν για τις ανάγκες του 
μαθήματος, ενώ στο τέλος της διδακτικής ώρας συγκεντρώθηκαν ξανά από τον υπεύθυνο 
εκπαιδευτικό. 

Επικοινωνιακός στόχος σύμφωνα με το ΕΠΣ-ΞΓ 

Όπως περιγράφεται και στη στοχοθεσία του (Δενδρινού & Καραβά, 2013, σ. 26), το ΕΠΣ-ΞΓ 
συνάδει με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Εκμάθηση και Πιστοποίηση 
Ξένων Γλωσσών (Κ.Ε.Π.Α.).  

Στην προκείμενη παρέμβαση, ο επικοινωνιακός στόχος που τέθηκε ήταν η γνώση της 
αναγνώρισης και χρήσης ανάγνωσης της ώρας στη Γερμανική γλώσσα στον προφορικό και 
γραπτό λόγο, τόσο σε προσληπτικό όσο και σε παραγωγικό επίπεδο. 

Ένταξη στο ΑΠΣ Γερμανικής 

Η προτεινόμενη παρέμβαση στηρίχθηκε στο επίσημο βιβλίο του Υπουργείου για τη 
διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στα Γυμνάσια, Deutsch ein Hit – 1 (Στάη, Καπότη, 
Σπυροπούλου, & Πασίση, 2006) του ΟΕΔΒ. Για το γνωστικό υλικό επιλέχτηκε η ύλη του 

                                                      
1 Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι αναγκαία, αφού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται στα 

δημόσια σχολεία να υπάρχει ασύρματη πρόσβαση (WiFi). 
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κεφαλαίου 5, όπου διδάσκονται οι έννοιες της ώρας, του ωρολογίου προγράμματος και των 
αντικειμένων του σχολικού περιβάλλοντος. 

Επικοινωνιακά, το προτεινόμενο υλικό στοχεύει στην εμπέδωση της έννοιας της παροχής 
πληροφορίας με τη μορφή αλληλεπιδραστικής συνομιλίας. 

Η μεταγνώση που επιδιώκεται στηρίζεται στη διαπίστωση της διαφοροποίησης των τρόπων 
ανάγνωσης της ώρας σε γερμανόφωνο περιβάλλον, της αναγνώρισης της εκφοράς των 
αριθμών και στη διαπολιτισμική σύγκριση της αναφοράς ώρας στη μητρική.  

Προετοιμασία 

Για την πραγματοποίηση της προτεινόμενης παρέμβασης σχεδιάστηκε η εφαρμογή μίας 
διαδικασίας τριών φάσεων, η οποία περιελάμβανε τόσο παραδοσιακές μεθόδους και 
εργαλεία, όσο και καινοτόμες προσεγγίσεις. Στόχος ήταν οι μαθητές να κινηθούν σε ένα για 
αυτούς γνώριμο μαθησιακό περιβάλλον, ενώ παράλληλα θα εισάγονταν στη χρήση 
τεχνικών Τ.Π.Ε. δεύτερης γενιάς. 

Φάση Α’: Αφόρμηση – Παρουσίαση – Προετοιμασία χρήσης Τ.Π.Ε. 

Κατά την πρώτη φάση, οι μαθητές έπρεπε να προετοιμαστούν για το περιεχόμενο της 
παρέμβασης, δηλαδή να μάθουν για τον τρόπο και τις τεχνικές ανάγνωσης της ώρας στη 
Γερμανική γλώσσα. Επίσης, σκοπός ήταν οι μαθητές να οδηγηθούν στη δημιουργία υλικού 
εφαρμογής του νέου αντικειμένου με στόχο τη χρήση του σε διαδραστικό παιχνίδι κατά τη 
δεύτερη φάση.  

Για την εκκίνηση της παρέμβασης επιλέχθηκε η αφόρμηση να πραγματοποιηθεί με τη 
χρήση παραδοσιακού φυλλαδίου εργασίας, στο οποίο παρουσιάζονταν οι δυο τρόποι 
ανάγνωσης με τη χρήση εικόνων και παραδειγμάτων. Το φυλλάδιο αυτό ικανοποιούσε 
ταυτόχρονα και την πρόβλεψη του ΕΠΣ-ΞΓ για τη χρήση γνωστών δομών ως βοήθειας 
αναγνώρισης του γλωσσικού υλικού experiencing the known – experiencing the new 
(Kalantzis & Cope, 2005). 

Στη συνέχεια, πάλι χρησιμοποιώντας ένα φωτοτυπημένο φύλλο εργασίας, οι μαθητές 
κλήθηκαν να σταθεροποιήσουν τη γνώση τους, εφαρμόζοντας το νέο υλικό κάτω από 
κεκαλυμμένη καθοδήγηση. Με τον τρόπο αυτό εφαρμόστηκε το δεύτερο βήμα της ροζέτας 
Μάθηση μέσω Σχεδιασμού των (ό.π.) στον βηματισμό conceptualizing by naming – 
conceptualizing by theorising (Ζέππος, 2013), όπου στόχος είναι ο εννοιολογικός 
προσδιορισμός και η αυτοερμηνεία του λεξιλογικού στοιχείου.  

Εδώ οι μαθητές κλήθηκαν να συντάξουν ερωτήσεις πολλαπλής ή διττής επιλογής, όπου 
έπρεπε να συνθέσουν εικονικές επικοινωνιακές καταστάσεις της λεκτικής πράξης 
Λέω/ρωτώ την ώρα. Το υλικό που δημιουργήθηκε σε ομαδική εργασία, αποτέλεσε το 
βασικό υλικό για τη δεύτερη φάση, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 

Στο βήμα αυτό, οι διαδικασίες των μαθητών καθοδηγήθηκαν σύμφωνα με τις αρχές της 

Νευρωγλωσσικής Προώθησης©, ενισχύοντας τη θετική αίσθηση και δημιουργώντας στους 
μαθητές το αίσθημα της επιτυχούς ατομικής επίτευξης. Στην προκειμένη περίπτωση, 
χρησιμοποιήθηκαν δύο μοντέλα νευρογλωσσικής προώθησης.  
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Αρχικά εφαρμόστηκαν οι αρχές του μοντέλου SCARF του Rock (2008), το οποίο ενισχύει σε 
μεγάλο βαθμό την αυτενέργεια των μαθητών, αποτρέποντας τους συναισθηματικούς 
φραγμούς που προκαλούνται από αποτυχίες και δυσκολίες μάθησης. Στη συνέχεια, 
αξιοποιήθηκαν οι θεωρητικές σκέψεις του μοντέλου AGES των Davichi et al.(2010) και Davis 
et al. (2014) για την ανάπτυξη ενός χρονοδιαγράμματος θεμελίωσης της γνώσης και 
δημιουργίας σταθερών συνάψεων με την επικουρία των εγκεφαλικών λειτουργιών του 
Ιππόκαμπου και του λιμβικού συστήματος (Τέγος, χ.χ.). 

Φάση Β’: Χρήση Τ.Π.Ε. – Αξιοποίηση υλικού αυτενέργειας 

Η επόμενη φάση ενέπλεξε τη χρήση εργαλείων Τ.Π.Ε. για την ετοιμασία, ανάρτηση και 
αξιοποίηση του υλικού που δημιουργήθηκε από τους μαθητές, ικανοποιώντας την αρχή των 
εργαλείων Web 2.0 users add value (Rollett et al., 2007, σ. 4).  

Συγκεκριμένα, οι μαθητές κλήθηκαν να μεταφέρουν τις ιδέες και τα σχέδιά τους στο 
διαδραστικό σύστημα Kahoot!. Για να γίνει αυτό και να αποφευχθούν όσο το δυνατό τα 
τυπογραφικά λάθη ή το ενδεχόμενο, το πληροφοριακό σύστημα να «πέσει» και να μην 
είναι δυνατή η άμεση πληκτρολόγηση των ασκήσεων στο σύστημα, οι μαθητές κλήθηκαν να 
προετοιμάσουν το υλικό τους σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου με τη χρήση των πιο 
δημοφιλών επεξεργαστών κειμένου. 

Στη συνέχεια και με τη συνεργασία της εκπαιδευτικού πληροφορικής, οι μαθητές 
ανάρτησαν το υλικό τους στον ιστοχώρο Kahoot!, όπου και έκαναν τις αναγκαίες προσθήκες 
σε εικόνες και άλλο συμπληρωματικό υλικό. Η διαδικασία αυτή έγινε στο σχολείο στο 
εργαστήριο πληροφορικής, ικανοποιώντας με τον τρόπο αυτό απόλυτα τις προβλέψεις του 
ΑΠΣ Γερμανικής (Υ.Α. 21072β/Γ2, 2003, σ. 4129) αλλά και του ΕΠΣ-ΞΓ για διαθεματική και 
διαφοροποιημένη διδασκαλία και χρήση Τ.Π.Ε. (Απόφαση 113724/Γ2, 2011). 

Φάση Γ’: Παιχνίδι - Ανατροφοδοτική αξιολόγηση 

Ολοκληρώνοντας την παρέμβαση, κατά την τρίτη φάση, οι μαθητές κλήθηκαν να παίξουν 
τις ερωτήσεις τους με τη χρήση των δικών τους φορητών συσκευών κινητής τηλεφωνίας ή 
ταμπλέτες.  

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού η ατμόσφαιρα που υπήρχε στην αίθουσα της βιβλιοθήκης 
ήταν ανάλογη μίας χαλαρής παρεΐστικης συγκέντρωσης, ενώ όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα 
του βαθμού γνώσης της Γερμανικής γλώσσας, συμμετείχαν ενεργά και με ενθουσιώδη 
τρόπο στο παιχνίδι. Το παιχνίδι διήρκεσε μεν περισσότερο από την κανονική διδακτική 
ώρα, αλλά οι μαθητές ζήτησαν ομόφωνα να χάσουν το διάλειμμα τους για να 
ολοκληρώσουν το παιχνίδι και να ανακηρυχθεί η νικήτρια ομάδα. 

Η ψηφιακή εφαρμογή Kahoot! που χρησιμοποιήθηκε στην παρέμβαση, παρέχει, πέραν των 
άλλων, τη δυνατότητα συγκέντρωσης των απαντήσεων και ποσοστών επιτυχίας των 
συμμετεχόντων μαθητών. Αυτού του είδους ανατροφοδοτική αξιολόγηση διασφαλίζει στον 
εκπαιδευτικό μία άμεση εικόνα του γνωστικού επιπέδου των μαθητών του. Έτσι, η 
εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε ταυτόχρονα και για την αξιολόγηση του αποτελέσματος της 
παρέμβασης.  

Πέραν αυτών, οι ίδιοι οι μαθητές κλήθηκαν στην τρίτη φάση να αυτοαξιολογήσουν τόσο την 
εμπειρία τους στο ψηφιακό εργαλείο, όσο και την αποκομιδή τους όσον αφορά στο σύνολο 
του μαθήματος.  
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Μαρτυρίες μαθητών 

Για την αποτίμηση της παρέμβασης από την πλευρά των μαθητών επιλέχτηκε η διαδικασία 
της ανοιχτής, ημιδομημένης συνέντευξης. Με τον τρόπο αυτό επιδιώχθηκε η καταγραφή 
των απόψεών τους σχετικά με τη διαδικασία, αλλά και τις εμπειρίες τους. 

Το σύνολο των μαθητών εξέφρασε την άποψη ότι η διαδικασία ως διδασκαλία του 
γνωστικού αντικειμένου αποτέλεσε μία νέα, ασυνήθιστη μορφή, η οποία τους κέντρισε το 
ενδιαφέρον και τη συμμετοχή. Πρακτικά προβλήματα, όπως η μερική άγνοια των εννοιών 
και λεξιλογικών στοιχείων, ξεπεράστηκαν με τη συνεργασία τους στις ομάδες.  

Το παιχνίδι καθεαυτού αποτέλεσε φυσικά το επίκεντρο του ενδιαφέροντος ακόμα και στη 
συνέντευξη, αφού όλοι οι μαθητές εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για αυτό. Παράλληλα 
δήλωσαν ότι με τον τρόπο αυτό τους δόθηκε η ευκαιρία να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους, να 
τις εμβαθύνουν και να αποκτήσουν οικειότητα στο χειρισμό της συγκεκριμένης 
επικοινωνιακής περίστασης. 

Τέλος, η αξιολόγηση της διαδικασίας, ως προς την ερευνητική της απόδοση, θεωρήθηκε 
επιβαρυντική, αφού τους επέστρεψε στην καθιερωμένη μαθητική διαδικασία του 
φυλλαδίου εργασίας και της – έστω και προφορικής και άτυπης – βαθμολόγησης. 

Γενικά, οι μαθητές έκριναν την παρέμβαση θετικά, δήλωσαν ότι με ευχαρίστηση θα την 
επαναλάμβαναν και για άλλα μαθήματα και γνωστικά αντικείμενα και εξέφρασαν την 
ικανοποίηση τους ότι τους «επιτράπηκε να χρησιμοποιήσουν το κινητό [τους] μέσα στην 
τάξη.» 

Σύμφωνα με τις εκφράσεις των προσώπων τους (χαρακτηριστικό κριτήριο επιτυχίας της 
Νευρογλωσσικής Προώθησης), η θετική αποτίμηση αντανακλά και τη δημιουργία θετικών 
εντυπώσεων στο μνημονικό των μαθητών, πράγμα που σήμαινε τη «δημιουργία και 
ενίσχυση συνάψεων στους νευρώνες μνήμης του εγκεφάλου τους» (Ζέππος, 2002).  

Διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης 

Το σύνολο των επιμέρους δράσεων της παρέμβασης είχε προγραμματιστεί να εκπληρωθεί 
σε τέσσερις διδακτικές ώρες. Η πρώτη ώρα θα αφιερωνόταν στη διαδικασία αφόρμησης και 
προετοιμασίας, ενώ η δεύτερη ώρα θα έπρεπε να αφιερωθεί στη μεταφορά του υλικού στο 
υπολογιστικό σύστημα, όπου η ανάρτηση θα έπρεπε να ολοκληρωθεί ως προαπαιτούμενο 
για τη διεξαγωγή της επόμενης φάσης. Η τρίτη ώρα έπρεπε να αφιερωθεί στην καθ’ εαυτού 
χρήση του διαδραστικού διαδικτυακού υλικού με τη χρήση των συσκευών των μαθητών 
(BYOD) και στην πλατφόρμα του Kahoot!. Τέλος, η τέταρτη ώρα επρόκειτο να αφιερωθεί 
στην αξιολογική. 

Όπως έδειξε η πράξη, ο γενικός σχεδιασμός τηρήθηκε με κάποιες αποκλίσεις, κυρίως στο 
δεύτερο τμήμα, όπου η διάθεση και χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής απαίτησε 
ελαφρώς μεγαλύτερη διάρκεια απ’ ότι είχε αρχικά προγραμματιστεί. Επιπλέον, κατά την 
εκτέλεση του παιχνιδιού, κυρίως λόγω της διαδικασίας προετοιμασίας και σύνδεσης στο 
διαδίκτυο αλλά και του ενθουσιασμού των μαθητών, η διάρκεια της ώρας δεν ήταν 
επαρκής για να ολοκληρωθεί το σύνολο των ερωτήσεων που είχαν ετοιμαστεί, με 
αποτέλεσμα να «τραβήξει» λίγο στο διάλειμμα.  
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Παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης 

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης έγιναν παρατηρήσεις ως προς τη διεξαγωγή, την 
αποδοχή και τα προβλήματα της διαδικασίας.  

Ως προς τη διεξαγωγή, ο εκπαιδευτικός έπρεπε να διαχειριστεί τον ενθουσιασμό και τη 
συγγραφική δράση των μαθητών, ώστε από τη μία να μην αποθαρρύνει τον αυθορμητισμό 
τους, ενώ από την άλλη να διατηρήσει το επιθυμητό επίπεδο και να επιτευχθεί όσο το 
δυνατόν ο αρχικός στόχος της παρέμβασης. 

Ωστόσο, το σύνολο της τάξης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ζήλο στο να ολοκληρωθεί η 
εργασία όσο το δυνατό πιο καλά και ορθά, ώστε να υπάρξει μία σειρά ερωτήσεων που θα 
επέτρεπε σε κάθε μία ομάδα να κερδίσει την άλλη. 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Η χρήση νέων, διαδραστικών, τεχνολογιών Τ.Π.Ε. τύπου Web 2.0 στο πλαίσιο της 
εφαρμογής του Νέου ΕΠΣ-ΞΓ αξιοποιώντας τις αρχές της Νευρογλωσσικής Προώθησης 
αποτέλεσε το αντικείμενο της παρέμβασης σε τάξη της Β’ γυμνασίου. Σκοπός της 
παρέμβασης ήταν να δοκιμαστεί η δυνατότητα και η αποδοχή εισαγωγής και χρήσης 
παιγνιωδών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του μαθήματος της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας 
σε ένα τυπικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η διαδικασία απέδειξε, ότι με πολύ μικρό κόστος σε χρόνο και υλικό είναι δυνατό να 
δημιουργηθεί ένα θετικότατο κλίμα μάθησης, εκμεταλλευόμενο τη φυσική ανάγκη των 
παιδιών για συναγωνισμό, παιχνίδι και «φασαρία». Με τις κατάλληλες τεχνικές έμμεσης 
καθοδήγησης της Νευρογλωσσικής Προώθησης, τη χρήση Τ.Π.Ε. με εργαλεία δεύτερης 
γενιάς Web 2.0 και ακολουθώντας τις προτάσεις του Νέου ΕΠΣ-ΞΓ για Μάθηση μέσω 
Σχεδιασμού και Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, το αποτέλεσμα δημιούργησε ένα θετικότατο 
κλίμα.  

Η πρόταση που απορρέει από τη παρέμβαση είναι πως ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
εμπιστευτεί τις ικανότητες και την ευρηματικότητα των μαθητών του. Προς την κατεύθυνση 
αυτή θα τον στηρίξει η καθολική εφαρμογή του Νέου ΕΠΣ-ΞΓ, που του δίνει τα αναγκαία 
εφόδια, τόσο νομικά όσο και παιδαγωγικά. Παράλληλα, η χρήση των Τ.Π.Ε., που αποσκοπεί 
στην ενεργοποίηση των θετικών συναισθημάτων του μαθητή, θα ωθήσει την (εκ)παιδευτική 
διαδικασία προς το επιθυμητό αποτέλεσμα της (με όρους νευρογλωσσολογίας) μόνιμης 
δημιουργίας και ενίσχυσης συνάψεων στους μνημονικούς τομείς του εγκεφάλου των 
μαθητών, λόγω της συνειδητής πρόκλησης έκλυσης ορμονών ευτυχίας. 

Ερευνητικά, η παρέμβαση δημιουργεί τις συνθήκες πειραματικής έρευνας για τη 
διαπίστωση της επίδρασής της στο μαθησιακό αποτέλεσμα, πράγμα που δεν έγινε στο 
πλαίσιο της περιγραφόμενης εφαρμογής. Η επιστημονική κοινότητα καλείται να 
πραγματοποιήσει τέτοια έρευνα και να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει τους ισχυρισμούς της 
παρούσας εργασίας.  
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Εφαρμογή του μοντέλου εκπαιδευτικού σχεδιασμού Dick Carey & 
Carey στη διαμόρφωση σχεδίου μαθήματος 
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Περίληψη. Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας μιας διδακτικής ενότητας αποτελεί δύσκολο 
και σύνθετο έργο για τον καθημερινά μαχόμενο εκπαιδευτικό, καθώς υπεισέρχονται 
διάφοροι δυναμικοί παράγοντες όπως η σύνθεση και ο αριθμός των μαθητών κάθε 
τμήματος, το γνωστικό επίπεδο και ο ρυθμός μάθησης των μαθητών, η επάρκεια 
αναλυτικού προγράμματος και σχολικού βιβλίου, η χρήση τεχνολογιών αιχμής, η χρήση 
στοχευμένων τεχνικών και στρατηγικών διδασκαλίας και η διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας όπου απαιτείται κλπ. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει 
κατά ποσό είναι εφικτή η εφαρμογή ενός συγκεκριμένου μοντέλου εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού, αυτό των Dick, Carey & Carey, στην υλοποίηση διδασκαλίας μιας 
διδακτικής ενότητας με σχέδιο μαθήματος. 

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικός σχεδιασμός, μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού Dick, 

Carey & Carey, διδακτική ενότητα, σχέδιο μαθήματος. 

Εισαγωγή 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για πλήθος 
διεργασιών, όμως είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και θεωρίες 
μάθησης. Ιστορικά, ο Robert Glaser εισήγαγε την έννοια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού 
(instructional system), αναπτύσσοντας ένα μοντέλο που συνέδεε τις ανάγκες των 
εκπαιδευομένων με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των εκάστοτε προγραμμάτων σπουδών 
(Glaser, 1962).  

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάμε τον όρο «εκπαιδευτικός σχεδιασμός» ως «instructional 
design» αλλά και ως «learning design», ενίοτε δε και ως «educational design». Σύμφωνα με 
την Britain, ο όρος «instructional design» συνδέεται κατά βάση με τα γνωστικά αντικείμενα 
ενώ συνήθως υιοθετεί κάποια προγραμματισμένη παιδαγωγική θεωρία, ενώ ο όρος 
«learning design» εμπεριέχει μία πιο παιδαγωγική διαδικασία που δίνει έμφαση κυρίως στη 
μεταφορά του μαθησιακού περιεχομένου και όχι απλά στο τι έχουν μάθει οι 
εκπαιδευόμενοι (Britain, 2004).  

Ο McNaught (2003) υποστηρίζει ότι ο όρος «instructional design» προέρχεται αλλά και 
συνδέεται με το παράδειγμα της άμεσης διδασκαλίας (direct instruction) και προτείνει 
ιδιαίτερα σε όσους προσανατολίζονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό με τη χρήση του 
παραδείγματος του εποικοδομητισμού (constructivism) να προτιμήσουν τη χρήση του όρου 
«educational design», χωρίς όμως να του προσδίδει άλλες διαφοροποιήσεις. 

Οι Beetham & Sharpe (2007), τεκμηριώνουν πως ο όρος «learning design» έχει προέλθει 
από τον όρο «instructional design», με τη διαφορά ότι οι μαθησιακές δραστηριότητες 
αποτελούν τον κύριο στόχο της σχεδιαστικής διαδικασίας.  
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O Goodyear (2005) θεωρεί ότι ο όρος «educational design» αναφέρεται σε ένα σύνολο 
πρακτικών οι οποίες εμπλέκονται στη δόμηση αναπαραστάσεων για το πώς θα 
υποστηριχθεί η μάθηση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και τον θεωρεί αναθεώρηση του 
όρου «instructional design» ενώ τον απελευθερώνει από τα περιορισμένα όρια, αλλά και 
από τις συν-υποδηλώσεις που του θέτει η έννοια ‘instruction’. 

Επίσης, ο Shroch (1995), αντί του όρου «instructional design» χρησιμοποίησε τον όρο 
εκπαιδευτική ανάπτυξη (instructional development) την οποία ορίζει ως μία αυτό-
διορθούμενη συστημική προσέγγιση που εφαρμόζει επιστημονικές αρχές στον 
προγραμματισμό, σχεδιασμό, δημιουργία, εκτέλεση και αξιολόγηση της αποτελεσματικής 
και αποδοτικής διδασκαλίας.  

Συναντούμε ακόμη και τον όρο ‘educational planning’, ο οποίος αποδίδεται ως 
‘εκπαιδευτικός σχεδιασμός-προγραμματισμός’ και αναφέρεται στο γενικό σχεδιασμό και 
προγραμματισμό της εκπαίδευσης σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Τέλος, ο ειδικότερος όρος «διδακτικός σχεδιασμός» αναφέρεται στη χρήση των μέσων 
αφενός για διδακτικούς σκοπούς και των συστηματικών διαδικασιών σχεδιασμού αφετέρου 
για τη βελτίωση της διδασκαλίας (Reiser, 2001).  

Αν και από την αναδίφηση της βιβλιογραφίας μπορούμε να βρούμε διάφορους ορισμούς, 
στο εξής με τον όρο «εκπαιδευτικός σχεδιασμός» θα αναφερόμαστε στη συστηματική 
διαδικασία επιλογής δυναμικών μεθοδολογιών και διαδικασιών που ως σκοπό έχουν τη 
βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης (Smith & Ragan, 2005; Dick et al. 2009).  

Το βασικό αντικείμενο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού είναι η δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ο μαθητής μπορεί να μαθαίνει. Μέσω του εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού δύναται να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν οι ανάγκες των εκπαιδευομένων. 
Επιπλέον, αναπτύσσονται οι κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και το υλικό που να 
μπορεί να υποστηρίξει την όλη διαδικασία. Μετά την εφαρμογή της διαδικασίας θα πρέπει 
να αξιολογηθούν όσο το δυνατόν πιο στοχευόμενα, τα αποτελέσματα.  

Με την εισαγωγή και τη διαρκή εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός 
εμπλουτίζεται με νέα εργαλεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, καθώς στην 
Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση (Technology Enhanced Learning), δίνεται έμφαση 
στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθησιακών δραστηριοτήτων και των αντίστοιχων 
χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών, με κύριο στόχο τη δημιουργία πρότυπων ροών 
δραστηριοτήτων, που να μπορούν να προσαρμόζονται σε διαφορετικά παιδαγωγικά 
πλαίσια και εκπαιδευόμενους, και να αναδεικνύουν τις αλληλεπιδράσεις που συντελούνται 
κατά τις εκπαιδευτικές διεργασίες (Koper & Olivier, 2004).  

Μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

Γεφυρώνοντας τη διδακτική θεωρία με την καθημερινή διδακτική πρακτική, ο διδακτικός 
σχεδιασμός υλοποιείται σε φάσεις που ξεκινούν από την ανάλυση των εκπαιδευτικών 
αναγκών και τη διατύπωση στόχων, εξελίσσονται στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων και εργασιών και καταλήγουν στην εφαρμογή και αξιολόγηση της όλης 
σχεδιασμένης διαδικασίας. Η εξελικτική αυτή πορεία αναπαριστάνεται με γραφικές 
απεικονίσεις, τα λεγόμενα «μοντέλα» διδακτικού σχεδιασμού, δίνοντας έμφαση στα δομικά 
συστατικά που τον απαρτίζουν και τις μεταξύ τους σχέσεις.  
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Ανακλώντας τα μοντέλα αυτά (σε θεωρητικό πάντοτε επίπεδο), στην υλοποίηση μιας 
εκπαιδευτικής εφαρμογής, σειράς μαθημάτων ή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, 
διαπιστώνουμε εν γένει πως βοηθούν τον εκπαιδευτικό ή τον ειδικό στον σχεδιασμό να 
εναρμονίσει τα θεμελιώδη στοιχεία της διαδικασίας με τις γενικότερες αρχές του 
διδακτικού σχεδιασμού (Κοκκονός, 2006). Η ‘διαδικασία’ εστιάζεται στο πώς θα 
σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν οι κατάλληλες μαθησιακές εμπειρίες, ενώ οι ‘αρχές’ 
εστιάζονται στο πώς πρέπει να είναι οι μαθησιακές εμπειρίες μετά το σχεδιασμό και την 
ανάπτυξή τους. Η μεθοδολογία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού καθορίζει το πώς 
οργανώνεται η όλη διαδικασία σχεδίασης. 

Τα διάφορα μοντέλα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, εξαιτίας των επιρροών τους από τις 
διαφορετικές αντιλήψεις γύρω από τη μάθηση, εμφανίζουν διαφορές στο πλαίσιο εργασίας 
τους. Έτσι, υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού ανάλογα με τις 
παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης που δίνουν έμφαση (Beetham, 2007).  

Ανάλογα με τη θεωρία μάθησης στην οποία στοιχίζονται τα μοντέλα εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού, κατατάσσονται σύμφωνα με τον Moallem (2001), σε δύο κύριες κατηγορίες. 
Στην πρώτη, ανήκουν τα μοντέλα εκπαιδευτικού-διδακτικού σχεδιασμού που συνδέονται με 
τη φιλοσοφική θεώρηση του αντικειμενισμού (objectivism) και απηχούν τις θεωρητικές 
αρχές και θέσεις του συμπεριφορισμού (behaviourism) και της γνωστικής επιστήμης 
(cognitive science). Η επιρροή του συμπεριφορισμού βρίσκεται στις ακριβείς περιγραφές 
για τη συσχέτιση μεταξύ συνθηκών μάθησης και μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η γνωστική 
επιστήμη έχει συνεισφέρει στα παραδοσιακά μοντέλα δίνοντας έμφαση στα γνωστικά 
σχήματα του εκπαιδευόμενου ως οργανωμένη δομή γνώσης. Ενδεικτικά αναφέρονται ως 
παραδείγματα αυτής της προσέγγισης στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, το μοντέλο ‘Dick, 
Carey & Carey Instructional Systems Design’ (Dick, Carey & Carey, 2009), το μοντέλο 
‘Morrison, Ross & Κemp ID model’ (Morrison, Ross & Κemp, 2004) και το μοντέλο των 
Gagné, Wager, Golas & Keller, (2005), ‘Principles of Instructional Design’.  

Στη δεύτερη κατηγορία συναντάμε τα μοντέλα εκπαιδευτικού-διδακτικού σχεδιασμού που 
συνδέονται με τη φιλοσοφική θεώρηση του εποικοδομητισμού (constructivism), τα οποία 
απηχούν τις ιδέες της γνωστικής επιστήμης (cognitive science) και του εποικοδομητισμού 
(constructivism). Βασική ιδέα εδώ, είναι ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα δεν είναι πάντα 
προβλέψιμα ή αυστηρά προκαθορισμένα και πως η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να 
δημιουργεί συνθήκες καλλιέργειας και όχι ελέγχου της μάθησης. Ως παράδειγμα αυτής της 
προσέγγισης στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, αναφέρεται το μοντέλο των τεσσάρων 
στοιχείων 4C/ID (Van Merriënboer et al, 2002). 

Ισχυρό πλεονέκτημα του μαθησιακού σχεδιασμού στην εκπαιδευτική διαδικασία (Cross & 
Conole, 2009), είναι πως παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αναστοχαστεί, σε 
ένα βαθύτερο και δημιουργικό επίπεδο, να προγραμματίσει και να οργανώσει με 
τεκμηριωμένο τρόπο τις μαθησιακές δραστηριότητες, προσαρμόζοντάς τες στις εκάστοτε 
διαφορετικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Επίσης, τα αποτελεσματικά σχέδια, ως καλές 
πρακτικές, μπορούν να αναθεωρηθούν, να διαμοιραστούν και να επαναχρησιμοποιηθούν 
σε μελλοντικές διδακτικές περιστάσεις. Πρωταρχικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη είναι ότι οι εκπαιδευτικοί είναι άτομα διαφορετικών κοινωνικών προελεύσεων και 
επιδράσεων, διαφορετικών προσωπικών και κοινωνικών επιλογών και στάσεων και 
διαφορετικών αντιλήψεων και ιδεών για τη διδακτική διαδικασία και τη διδακτική του 
μαθήματος που διδάσκουν (Τζεκάκη, 2003).  
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Τα μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού μπορούν να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμα, σε 
επίπεδο προγραμμάτων σπουδών για τις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης, μεσοπρόθεσμα, 
σε επίπεδο μαθημάτων και βραχυπρόθεσμα, σε επίπεδο μαθησιακών ενεργειών και 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Θεοδότου, 2013).  

Τα περισσότερα μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, παρά τις επιμέρους διαφορές τους, 
είναι παραλλαγές μιας γενικευμένης σχεδιαστικής προσέγγισης, της διαδικασίας (process) ή 
μοντέλου (model) ADDIE, ή βασίζονται σε αυτό. Το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού – 
σχεδιαστική διαδικασία ADDIE (Analysis, Design, Development,Implementation, Evaluation) 
απαρτίζεται από πέντε κυκλικές φάσεις: την Ανάλυση, τον Σχεδιασμό, την Ανάπτυξη, την 
Εφαρμογή και την Αξιολόγηση.  

Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας  

Ο όρος «σχεδιασμός της διδασκαλίας» αναφέρεται στο σύνολο των προδιδακτικών 
ενεργειών του εκπαιδευτικού οι οποίες έχουν στόχο την εξασφάλιση της πραγματοποίησης 
των επιδιώξεων της εκπαίδευσης και συγχρόνως την πραγματοποίησή τους με οικονομία 
χρόνου και πνευματικού μόχθου, μέσα σε ένα κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον 
(Ματσαγγούρας, 1998).  

Ο ωριαίος σχεδιασμός αποτελεί αποκλειστικό έργο και ευθύνη του εκπαιδευτικού της 
τάξης. Στο πλαίσιο του ωριαίου σχεδιασμού ο εκπαιδευτικός ιεραρχεί τους διδακτικούς 
στόχους και αναζητά τις γνωστικές διαδικασίες για την επίτευξη τους. Το περιεχόμενο της 
ενότητας κάθε ωριαίου σχεδιασμού οριοθετεί τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού. Ο 
ωριαίος σχεδιασμός αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ ΑΠΣ και καθημερινής διδακτικής 
πράξης, προσδίδει θεωρητική συσχέτιση στις διδακτικές δράσεις γιατί εξασφαλίζει 
αντιστοιχία μεταξύ επιδιώξεων, μέσων, υλικών και διαδικασιών και δομή στην ωριαία 
διδασκαλία. Αναφέρεται στις προϋποθέσεις, στο περιεχόμενο, στις δραστηριότητες και στα 
υλικά της διδασκαλίας. Τα περισσότερα μοντέλα σχεδιασμού της διδασκαλίας αναφέρονται 
στον ωριαίο σχεδιασμό και θεωρούν ότι η διδασκαλία εξελίσσεται σε ευθύγραμμη πορεία: 
διδακτικός στόχος → επιλογή μεθόδου → τεχνικές υλοποίησης → διαδικασία αξιολόγησης 
(Χατζηδήμου, 1988).  

Η σύγχρονη έρευνα αποδεικνύει ότι η διδακτική πράξη δεν ακολουθεί ευθύγραμμη τροχιά 
αλλά κυκλική. Οι εκπαιδευτικοί ξεκινούν με ένα πλάνο διδασκαλίας, το οποίο όμως στην 
εφαρμογή του τροποποιείται για να ενταχθούν δράσεις των εκπαιδευόμενων, διαφορετικές 
ερμηνείες, μετασχηματισμοί και προσαρμογές που γίνονται για να βοηθήσουν τους 
εκπαιδευόμενους στην οικοδόμηση της νέας γνώσης. Η αλληλεπίδραση, η κατανόηση και η 
επικοινωνία εκπαιδευτικού/ εκπαιδευόμενου καθορίζει το βαθμό επιτυχίας της 
διδασκαλίας (Κασιμάτη, 2008). 

Πολλοί εκπαιδευτικοί, σήμερα, σε μια προσπάθεια εξέλιξης των προηγούμενων σταδίων 
σχεδιασμού εφαρμόζουν το σχεδιασμό της ενότητας στη διδασκαλία. Πρόκειται για ένα 
σχεδιασμό της διδασκαλίας ο οποίος απαιτεί περισσότερες από μία διδακτικές ώρες. Ο 
σχεδιασμός αυτός θεωρείται σημαντικός γιατί περιέχονται όλα τα στοιχεία που είναι 
απαραίτητα και συνθέτουν σχεδιασμό αρκετών ωρών διδασκαλίας. Ένας τέτοιος 
σχεδιασμός μπορεί να είναι σχεδιασμός του εκπαιδευτικού της τάξης ή και εξωτερικού 
ειδικού επιστήμονα, ενώ η μορφή και η ποιότητα του εξαρτώνται από παράγοντες όπως η 
ειδική φύση της θεματικής ενότητας, ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση της, το 
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είδος της μαθησιακής εμπειρίας, οι ανάγκες και οι ικανότητες των εκπαιδευόμενων και η 
προσωπικότητα και οι δεξιότητες του εκπαιδευτικού (Τριλιανός, 2003).  

Ο σχεδιασμός της διδακτικής ενότητας συμβάλλει στην αποδέσμευση του εκπαιδευτικού 
από τον παραδοσιακό τύπο διδασκαλίας και από την προσκόλληση του στο διδακτικό 
εγχειρίδιο. Προσανατολίζει τους εκπαιδευόμενους στους στόχους της ενότητας και συντελεί 
στην ορθότερη κατανομή του διδακτικού χρόνου και στον τρόπο αξιολόγησης της επίδοσής 
τους. Η ενότητα του σχεδιασμού δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει με την ενότητα του 
διδακτικού εγχειριδίου ούτε του ΑΠΣ. Ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί με ευελιξία τη διδακτική 
ύλη και διαμορφώνει τη διδακτική ενότητα στην οποία η επιλογή και η διάταξη των 
γνωστικών στοιχείων θα φέρουν την προσωπική του σφραγίδα (Τριλιανός, 2003). Ο 
σχεδιασμός της διδακτικής ενότητας μπορεί να δοθεί σε γραπτή ή σχηματοποιημένη μορφή 
ώστε ο εκπαιδευτικός να αναφέρεται στο «τι;» και «πώς;» θα διδαχθεί για να είναι σαφείς 
οι διδακτικές διαδικασίες και η σειρά των διδακτικών ενεργειών. Το διάγραμμα του 
σχεδιασμού της διδακτικής ενότητας οργανώνει τη σκέψη και επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς 
και εκπαιδευόμενοι να έχουν σαφή και πλήρη εικόνα για το τι πρόκειται να γίνει σχετικά με 
τη διδασκαλία της ενότητας.  

Στη συνέχεια θα αναλύσουμε το μοντέλο των Dick, Carey & Carey, διερευνώντας κατά πόσο 
μπορεί να εφαρμοστεί στο σχεδιασμό της διδασκαλίας μιας διδακτικής ενότητας (σχέδιο 
μαθήματος). 

Το μοντέλο των Dick, Carey & Carey  

Οι Dick, Carey & Carey (2009) προτείνουν ένα μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού το οποίο 
αντιμετωπίζει τη διδασκαλία ως ολοκληρωμένο σύστημα και επικεντρώνεται στην 
αλληλεξάρτηση μεταξύ πλαισίου, περιεχόμενου μάθησης και διδασκαλίας. Το μοντέλο αυτό 
καθορίζει μια μεθοδολογία για τον εκπαιδευτικό-διδακτικό σχεδιασμό η οποία βασίζεται 
στον κατακερματισμό της διδακτικής πρακτικής σε μικρότερα συστατικά στοιχεία. Η 
εκπαιδευτική διαδικασία επικεντρώνεται στις γνώσεις και τις δεξιότητες που πρόκειται να 
διδαχθούν και παρέχει τις κατάλληλες ενισχύσεις-εφόδια για την επίτευξη του επιθυμητού 
μαθησιακού αποτελέσματος (Κοκκονός, 2006).  

Συμπεριλαμβάνει: α) ανάλυση για τη θεμελίωση των πιο κατάλληλων στρατηγικών για το 
περιεχόμενο, το υλικό και του διδασκόμενους β) τη θεμελίωση των εκπαιδευτικών στόχων 
γ) τον καθορισμό των καταλληλότερων μέσων δ) την ανάπτυξη των στρατηγικών 
καθοδήγησης ε) διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση και στ) ισχυρή διαχείριση της όλης 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το μοντέλο περιγράφει όλες τις φάσεις μιας επαναληπτικής 
διαδικασίας που αρχίζει με τον προσδιορισμό διδακτικών στόχων και τελειώνει με την 
αθροιστική αξιολόγηση. Κάθε φάση του εν λόγω μοντέλου, συνδέεται με την επιτέλεση 
συγκεκριμένης δραστηριότητας – εργασίας . Το μοντέλο αυτό προτείνει μια διαδικασία η 
οποία αναλύεται σε δέκα συνιστώσες που εκτελούνται επαναληπτικά και παράλληλα αντί 
για γραμμικά και έχουν ως εξής: 
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Σχήμα 1: Το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού των Dick, Carey & Carey (πηγή: Κοκκονός Α.) 

Αξιολόγηση αναγκών για τον προσδιορισμό του σκοπού 

Για να καθοριστεί ο σκοπός διδασκαλίας μιας ενότητας και να τεθούν οι στόχοι, θα πρέπει 
να έχουν ανιχνευθεί οι πρότερες γνώσεις και οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Δεν αρκεί 
δηλαδή να γνωρίζουμε απλώς τι ύλη θα πρέπει να καλύψουμε. Θα πρέπει οι στόχοι που 
θέλουμε να καλύψουμε (όχι οι στόχοι του βιβλίου), να είναι συμβατοί με τους σκοπούς του 
μαθήματος, να διαμορφώνονται με βάση τις κατακτημένες γνώσεις και δεξιότητες πάνω 
στις οποίες βασιζόμαστε για να διδάξουμε με τις όποιες τεχνικές τη νέα ενότητα, και θα 
πρέπει να βασίζονται σε ρεαλιστικές ανάγκες των μαθητών (σύνδεση με την καθημερινή 
ζωή, γνώση εφαρμόσιμη στην καθημερινή ζωή κλπ). Οφείλουν δε να ακολουθούν 
συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής (π.χ. SMART, δηλαδή συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, 
επιτεύξιμοι, ρεαλιστικοί, χρονικά υλοποιήσιμοι). 

Ανάλυση των εκπαιδευομένων και του πλαισίου  

Σε αυτή τη φάση, η ανάλυση εστιάζεται στο προφίλ των εκπαιδευομένων (π.χ. στα ατομικά 
και κοινωνικά χαρακτηριστικά, στις προϋπάρχουσες γνώσεις και στις στάσεις τους), στο 
μαθησιακό πλαίσιο και στη συμβατότητά του με τις διδακτικές ανάγκες και τις ανάγκες των 
εκπαιδευόμενων, καθώς και στο πλαίσιο όπου η ‘νέα μάθηση’ θα βρει πρακτική εφαρμογή. 
Σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων (αξίες, στάσεις, συμπεριφορές κλπ), 
θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα ακόλουθα: 

Στην εφηβεία αναπτύσσεται η αφηρημένη σκέψη. Θα πρέπει να γίνει γνωριμία και 
ουσιαστική επικοινωνία με τον κάθε μαθητή σε μια προσπάθεια ανάπτυξης οικειότητας, 
ενθάρρυνσης, παραδοχής, κατανόησης, χωρίς όμως αυτό να είναι σε βάρος της 
διακριτότητας των ρόλων (μαθητής-εκπαιδευτικός). Στα χαρακτηριστικά των εφήβων είναι 
και η τάση για απομόνωση και ονειροπόληση, η επιθυμία για περιπέτεια, η μεγάλη 
κινητικότητα, η ανάπτυξη σχέσεων και παρεών, η αμφισβήτηση. Εκτός από τη μάθηση, 
σημαντική επιδίωξη της εκπαίδευσης είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
μαθητή, άρα και η συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών (στάσεις, θέσεις, 
αντιλήψεις, αξίες, συμπεριφορές, πρότυπα, συνεργασία). 
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Άρα, θα πρέπει να εντοπίσουμε πολύ καθαρά τα χαρακτηριστικά τω μαθητών που 
καθορίζουν την εικόνα μιας τάξης (δυνατότητες, επίπεδο νοητικής ανάπτυξης-ωριμότητα, 
μαθησιακή ετοιμότητα, γνώσεις-εμπειρίες, δεξιότητες, ιδέες, αντιλήψεις, ανάγκες, 
ενδιαφέροντα, συνήθειες, κίνητρα, στόχοι προσδοκίες, τρόποι μάθησης, μαθησιακό στυλ, 
τύπος νοημοσύνης, κλίσεις, ρυθμός μάθησης, στάση απέναντι στη μάθηση κλπ). 

Επίσης, το εκάστοτε εκπαιδευτικό συγκείμενο έχει σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η πολυμορφία του μαθητικού πληθυσμού ως προς τα πολιτιστικά, 
οικονομικά, κοινωνικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά του, τις ατομικές διαφορές των 
μαθητών, τα ενδιαφέροντά τους και τις προγενέστερες μορφωτικές εκπαιδευτικές τους 
εμπειρίες, στηρίζοντας τη βαθμιαία εμβάθυνση γνώσεων από τάξη σε τάξη και από ενότητα 
σε ενότητα και φυσικά η ιδιαίτερη φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά της κάθε σχολικής 
μονάδας. 

Διεξαγωγή ανάλυσης διδακτικών αναγκών 

Βασικό και καθοριστικό στοιχείο αναφοράς του τι θα διδάξουμε είναι με ποιους μαθητές θα 
πραγματοποιήσουμε τη διδασκαλία. Η διδασκαλία αποτελείται από σκόπιμες, 
προγραμματισμένες, οργανωμένες, μεθοδικές, ευέλικτες, αναστοχαστικές, 
διαφοροποιημένες ενέργειες/ διαδικασίες που κάνει ο εκπαιδευτικός σε πλαίσιο 
δημιουργικής συνεργασίας και δυναμικής αλληλεπίδρασης με τους μαθητές, με σκοπό την 
οικοδόμηση της γνώσης (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, τη μάθηση και αξιοποίηση-
εφαρμογή της από τους μαθητές, ώστε να αναπτυχθούν πολύπλευρα, να ζουν υπεύθυνα, 
δημιουργικά και κριτικά και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ζωής (Μαυρόπουλος, 
2013). Εάν γίνει σαφές με ποιους μαθητές θα κάνουμε τη διδασκαλία, τότε στη συνέχεια 
μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάλυση των διδακτικών αναγκών με προσδιορισμένα 
ερωτήματα ως προς το γιατί θα διδάξω (σκοπός-στόχοι), τι θα διδάξω (περιεχόμενο), πως 
θα διδάξω (τεχνικές), ποια μέσα θα χρησιμοποιήσω, πως θα αξιολογήσω τη διδασκαλία. 

Συγγραφή στόχων που βασίζονται στην απόδοση 

Τα στοιχεία που έχουν εξαχθεί από τις προηγούμενες φάσεις, τροφοδοτούν τη διαδικασία 
σχηματοποίησης – συγγραφής των στόχων, οι οποίοι περιγράφουν το αναμενόμενο 
μαθησιακό αποτέλεσμα με υψηλό βαθμό λεπτομέρειας. Θα πρέπει να προσδιορίζονται οι 
σκοποί, οι εκπαιδευτικοί στόχοι στη θεματική ενότητα, να υπολογίζεται ο προβλεπόμενος 
χρόνος για τη διδασκαλία της ενότητας, να υποδεικνύονται ενδεικτικές δραστηριότητες, να 
συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά διαθεματικά σχέδια εργασίας. 

Η ανάλυση των εκπαιδευτικών στόχων θα πρέπει να συσχετίζεται με ποικίλα ζητήματα που 
θέτουν οι σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες. Η στοχοθεσία θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επίπεδα κλιμακούμενης δυσκολίας, λαμβάνοντας υπόψη και διαμορφωτικά στοιχεία 
αξιολόγησης μαθητών. 

Ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης  

Οι Dick, Carey & Carey (2009) προτείνουν διάφορες μεθόδους αξιολόγησης τις οποίες 
συνδέουν με διαφορετικά είδη μαθησιακών στόχων. Οι επιμέρους αξιολογήσεις 
συνδυάζονται σε ένα ενιαίο κριτήριο αξιολόγησης το οποίο ελέγχεται αναφορικά με την 
αποτελεσματικότητα, τη χρηστικότητα, καθώς και την πραγματική αποτίμηση επίτευξης των 
μαθησιακών στόχων.  
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Ανάπτυξη διδακτικής στρατηγικής  

Σύμφωνα με τους Dick, Carey & Carey, μια διδακτική στρατηγική αφορά “τις διάφορες 
πτυχές της αλληλουχίας και της οργάνωσης του περιεχομένου, τον προσδιορισμό των 
μαθησιακών δραστηριοτήτων, καθώς και την απόφαση αναφορικά με το πώς θα παρέχεται 
– προσφέρεται το περιεχόμενο και οι δραστηριότητες”. Όσον αφορά στις εκπαιδευτικές 
στρατηγικές, αυτές θα πρέπει να υποστηρίζουν την πολλαπλότητα των πηγών μάθησης, να 
προωθούν ενεργητικές, συμμετοχικές, διαλογικές, διερευνητικές - ανακαλυπτικές και 
αυτοκατευθυνόμενες μορφές μάθησης, να προβλέπουν την αξιοποίηση των ποικίλων 
πηγών πληροφοριών και των τεχνολογιών αιχμής, να δημιουργούν κίνητρα μάθησης για τον 
μαθητή αλλά και δυνατότητες ανάληψης και εφαρμογής καινοτόμων δράσεων για τον 
εκπαιδευτικό, με στόχο να ενισχύουν την αυτονομία του εκπαιδευτικού έργου και τον 
κριτικό αναστοχασμό του εκπαιδευτικού, για τη βέλτιστη επίτευξη των εκπαιδευτικών 
στόχων που έχουν τεθεί, την ανάπτυξη της ικανότητας για επικοινωνία, συνεργασία, 
αναστοχασμό, ενσυναίσθηση και την καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στη διά βίου 
μάθηση. Η δόμηση του μαθήματος (ενότητας) θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο 
μαθητής να θέλει να συμμετέχει, να ενεργεί, να συνεργάζεται, να μαθαίνει. Απαιτούνται 
διδακτικές αρχές επικοινωνίας. 

Ανάπτυξη ή επιλογή μαθησιακού υλικού 

Σε αυτή τη φάση αναπτύσσεται ή/και επιλέγεται το μαθησιακό υλικό που είναι απαραίτητο 
για την επιτέλεση των δραστηριοτήτων. Οι Dick, Carey & Carey επισημαίνουν ότι η 
ανάπτυξη νέου διδακτικού υλικού είναι μια διαδικασία που κοστίζει αρκετά χρήματα, 
συνεπώς έχει ιδιαίτερη σημασία να μεγιστοποιείται η δυνατότητα επιλογής διδακτικού 
υλικού από το ήδη υπάρχον.  

Από την άλλη μεριά, η διείσδυση του διαδικτύου, των τεχνολογιών web δεύτερης και τρίτης 
γενιάς, των κινητών συσκευών, των ψηφιακών παιχνιδιών και των εικονικών 
περιβαλλόντων μάθησης στον χώρο της εκπαίδευσης έχουν φέρει τους πρωταγωνιστές της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται 
να αποκτήσουν νέους γραμματισμούς, ώστε να παρέχουν τις κατάλληλες μαθησιακές 
ατραπούς στους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να συνδυάζουν, με δημιουργικό και 
κριτικό τρόπο, τα παραδοσιακά μέσα με τους υπερπροσφερόμενους πόρους της ελεύθερης 
αγοράς. Αυτό ωστόσο προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, τη μετατόπιση από τις διαισθητικές, 
κανονιστικές και στοχοκεντρικές, θεωρήσεις μετάδοσης της γνώσης στις τεκμηριωμένες και 
σχεδιαστικές, που δίνουν έμφαση στις μεθόδους οι οποίες απαιτούνται για την 
πραγμάτωση των εκπαιδευτικών στόχων (Πόλκας & Τουλούμης, 2012). 

Ανάπτυξη και διεξαγωγή διαμορφωτικής αξιολόγησης 

Κατά τη φάση της διαμορφωτικής αξιολόγησης συλλέγονται δεδομένα, των οποίων η 
ανάλυση μπορεί να συνεισφέρει στη διαδικασία αναθεώρησης της σχεδιαζόμενης 
διδακτικής παρέμβασης, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική και αποδοτική. Οι τεχνικές 
αξιολόγησης θα πρέπει να είναι στοχευόμενες και αντικειμενικές, ενώ θα πρέπει να 
αξιοποιούνται τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές μέθοδοι αξιολόγησης, που λειτουργούν 
ανατροφοδοτικά σε σχέση με την επίτευξη των μαθησιακών διδακτικών στόχων και τη 
βελτίωση της εκπαιδευτικής διεργασίας (ΥΠΕΠΘ/Π.Ι, 2008). 

Επανεξέταση – αναθεώρηση 
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Σε αυτήν τη φάση αξιοποιούνται τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί κατά τη φάση της 
διαμορφωτικής αξιολόγησης, ώστε να υπάρξουν οι κατάλληλες βελτιώσεις. Απαιτείται 
μεταδιδακτικός αναστοχασμός. 

Σχεδιασμός και διεξαγωγή αθροιστικής αξιολόγησης  

Σε αυτήν τη φάση σχεδιάζεται και πραγματοποιείται μια αποτίμηση της συνολικής 
ποιότητας της διδακτική παρέμβασης, σε σχέση πάντα με το πλαίσιο εκ του οποίου 
απορρέουν οι ανάγκες που επιδιώκεται να καλυφθούν. 

Συμπεράσματα  

Το παραδοσιακό σχολείο εφαρμόζει δασκαλοκεντρικές μορφές διδασκαλίας, εστιασμένες 
στον ουσιαστικά “μη υπαρκτό” μέσο μαθητή. 

Απώτερος στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η μάθηση ως δημιουργική καλλιέργεια των 
τρόπων κατάκτησης αλλά και οικοδόμησης της γνώσης μέσα από συμμετοχικές και 
βιωματικές διαδικασίες, καθώς και η δημιουργία ενός πλαισίου που θα διασφαλίζει 
μεγαλύτερη αυτονομία και ευελιξία στο σύγχρονο ρόλο του εκπαιδευτικού (Ζωγόπουλος, 
2011). 

Τα μοντέλα σχεδιασμού παρέχουν τις κατάλληλες και επαρκείς πληροφορίες και βήματα 
σχεδιασμού. Το μοντέλο Dick, Carey & Carey, δύναται, λαμβάνοντας υπόψη τις απαραίτητες 
και εκάστοτε διαμορφούμενες δυναμικές προϋποθέσεις, να συμβάλει στη σωστή 
διαμόρφωση ενός σχεδίου μαθήματος μιας διδακτικής ενότητας. 
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Εφαρμόζοντας τον καινοτόμο θεσμό του mentoring σε ΕΠΑ.Λ.: τι 
παρατηρούν κι αξιολογούν οι φοιτητές παρακολουθώντας 

διδασκαλίες μαθημάτων Νεοελληνικής Γλώσσας 

Ασπασία Παπαναστασίου 
aspa_papanastasiou@yahoo.com 

 
Φιλόλογος Δρ κλασσικής Αρχαιολογίας στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αγ. Παρασκευής 

Περίληψη. Κύριος στόχος του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση των 
παρατηρήσεων και των συμπερασμάτων που διατύπωσαν φοιτητές της Φιλοσοφικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ, παρακολουθώντας δειγματικές διδασκαλίες φιλολογικών μαθημάτων 
από τους φιλολόγους- μέντορές τους, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, στο 1ο 
ΕΠΑ.Λ. Αγ. Παρασκευής κατά το σχολικό έτος 2013-14. Οι διδασκαλίες αυτές 
αφορούσαν τη Νεοελληνική Γλώσσα με την εφαρμογή δύο μεθόδων: την παραδοσιακή 
και την καινοτόμα· η δεύτερη, με τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας «Γλώσσα για 
ΕΠΑ.Λ.» του ΙΕΛ/Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου. Πόσο αποτελεσματικές υπήρξαν οι 
διδακτικές αυτές μέθοδοι ως προς την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών; Πώς 
βιώθηκε η εμπειρία της χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας στην πραγματικότητα 
του ΕΠΑ.Λ., ως εμπόδιο ή ως πρόκληση; 

Λέξεις κλειδιά: διδασκαλία γλώσσας στα ΕΠΑ.Λ., διαδικτυακή πλατφόρμα «Γλώσσα για 
ΕΠΑ.Λ.», πρακτική άσκηση φοιτητών. 

Εισαγωγή 

Με τετράχρονη εμπειρία στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων σε ΕΠΑ.Λ. οδηγούμαστε 
στο συμπέρασμα πως πρόκειται για έργο επίπονο, κυρίως λόγω των μαθητών του. 
Πρόκειται για μαθητές που στην πλειονότητά τους εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες, 
έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και, αρκετά συχνά, παραβατική συμπεριφορά. Κατά κύριο 
λόγο προέρχονται από χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
έλλειμμα και σε στοιχειώσεις γνώσεις δημοτικού (Χατζηαναστασίου, 2001; 2011; 
Παπαναστασίου, 2012). Μάλιστα, ως προς τη γλωσσική επάρκεια τους, οι μαθητές αυτοί 
παρουσιάζουν μεγάλα κενά, μεταξύ άλλων, στην κατανόηση και στην ορθή δόμηση ενός 
νεοελληνικού κειμένου (Παΐζη & Καβουκόπουλος, 2001). 

Καθώς η γλωσσική ικανότητα είναι μια σύνθετη δεξιότητα που κατακτιέται μέσω της 
γλωσσικής πράξης-χρήσης (Σπανός & Μιχάλης, 2012), οι φιλόλογοι των σχολείων αυτών 
καλούμαστε να επινοήσουμε τρόπους, προκειμένου να υποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε 
τους μαθητές μας στη μάθηση. Η μέθοδος διδασκαλίας που κυριαρχεί είναι η παραδοσιακή 
που βασίζεται στο τρίπτυχο: διδάσκων- μαθητής-βιβλίο. Τα τελευταία χρόνια, όμως, και με 
τις επιμορφώσεις των καθηγητών, υιοθετείται εναλλακτικά και συμπληρωματικά η χρήση 
των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων (Μιχάλης, 2013:184).  

Κατά το σχολικό έτος 2013-14, στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αγ. Παρασκευής, εφαρμόστηκαν σε 
περιβάλλον τάξης και οι δύο μέθοδοι διδασκαλίας: η παραδοσιακή αλλά και η καινοτόμα· η 
δεύτερη με την πιλοτική εφαρμογή της χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας «Γλώσσα για 
ΕΠΑ.Λ.», που αναπτύχθηκε από το ΙΕΛ / Ερευνητικό κέντρο «Αθηνά», προκειμένου να 
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καλύψει τις γλωσσικές ανάγκες των μαθητών (Αντωνίου-Κρητικού κ.ά, 2014). Φοιτητές της 
Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, παρακολούθησαν 
τις δύο μεθόδους των οργανωμένων αυτών διδασκαλιών από τους φιλολόγους που 
υπήρξαν και μέντορές τους και διατύπωσαν τις παρατηρήσεις τους αξιολογώντας τες. 

Ο θεσμός του mentoring  

Στα πλαίσια του θεσμού αυτού (Φρυδάκη, 2013), όσον αφορά το τμήμα Φιλοσοφίας-
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ με το οποίο συνεργαζόμαστε, μια μικρή ομάδα 
φοιτητών ασκείται σ’ ένα συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον, όπου οι διδάσκοντες 
καθηγητές που επιθυμούν, αναλαμβάνουν ως μέντορες-συμβουλάτορες τους πολλαπλούς 
ρόλους, εποπτεύοντας το σύνολο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Οι διδασκαλίες 
μας, λοιπόν, γίνονται αντικείμενο παρατήρησης από τους φοιτητές, οργανώνουμε τις 
ατομικές διδασκαλίες των ασκουμένων μας παραχωρώντας τους από μία διδακτική ώρα, 
παρακολουθούμε και αξιολογούμε τις προσπάθειες τους. Έτσι, οι θεωρητικές 
πανεπιστημιακές γνώσεις συνομιλούν με την πράξη σ’ έναν συγκεκριμένο κοινωνικό χώρο, 
υπηρετώντας κάποιους γενικούς ή ειδικότερους σκοπούς.  

Κερδισμένες βγαίνουν και οι δύο πλευρές: ο φοιτητής, καθώς προβληματίζεται για τη 
διδασκαλία και τη μάθηση κι επανεξετάζει τις αντιλήψεις του, αλλά και ο ίδιος ο μέντορας 
που διερευνώντας τις έως τώρα απόψεις του φοιτητή για τη διδασκαλία και τη μάθηση 
αναζητά εναλλακτικές μαζί του. Επίσης, συζητώντας με νεώτερους μελλοντικούς 
συναδέλφους για τις επιλογές μας, αναλύουμε τις συμπεριφορές μας και μαθαίνουμε να 
αποδεχόμαστε τις επιτυχίες, αλλά και τις αποτυχίες μας ως στοιχεία αναπόσπαστα της 
επαγγελματικής μας πορείας κι ανάπτυξης (Μαμούρα, 2013). Το εγχείρημα αυτό 
δημιουργεί και μια διαφορετική «κουλτούρα» στα σχολεία, συμμετοχική και 
προσανατολισμένη στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης για όλους (Schulz, 
2005). 

Πλατφόρμα «Γλώσσα για ΕΠΑ.Λ.» 

Η πλατφόρμα «Γλώσσα για ΕΠΑ.Λ.» (www.ilsp.gr/epal) αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο 
Επεξεργασίας του Λόγου/ Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» στα πλαίσια του έργου «Σχεδιασμός, 
υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας και συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας 
για την υποστήριξη του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην Τ.Ε.Ε» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Αντωνίου-Κρητικού 
κ.ά, 2014). 

Πρόκειται για ένα σύγχρονο διαδικτυακό περιβάλλον διδασκαλίας μάθησης, 
δημιουργημένο να ενισχύσει τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στα ΕΠΑ.Λ. Δύο 
περιβάλλοντα έχουν αναπτυχθεί, ένα για τον μαθητή κι ένα για τον καθηγητή, 
εμπλουτισμένο με πρόσθετες λειτουργίες (Antoniou-Kritikou et al., 2014). Μια κοινή βάση 
δεδομένων τα υποστηρίζει και η πρόσβαση γίνεται με ξεχωριστό κωδικό και μυστική λέξη 
για κάθε χρήστη.  

Το περιβάλλον του μαθητή έχει γλωσσοκεντρικό στόχο, καθώς με τα 100 μαθήματα 
γλώσσας, τα 30 επαναληπτικά τεστ και το λεξικό με 11.500 λήμματα επιδιώκει την 
κατανόηση γραμματικοσυντακτικών φαινομένων και του ρόλου της στίξης στον γραπτό 

http://www.ilsp.gr/epal
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λόγο. Το κάθε μάθημα δομείται ως εξής: α) αφόρμηση: μια σύντομη εισαγωγή στο 
γλωσσικό φαινόμενο, β) θεωρία: σύντομη παρουσίαση του φαινομένου και γ) ασκήσεις 
εμπέδωσης. Το λεξικό γενικής γλώσσας και ορολογίας παρουσιάζει τις πιο συχνές λέξεις 
που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή, όπως και λέξεις σχετικές με την τεχνική 
εκπαίδευση.  

Στο περιβάλλον του καθηγητή έχουν προστεθεί και τα εξής δομικά στοιχεία: α) διαγνωστικά 
τεστ σε αποθετήριο, β) εκθέσεις σχολικών Συμβούλων ή διδασκόντων εκπαιδευτικών, γ) 
φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων και δ) σύστημα διαχείρισης για την παρακολούθηση 
της επίδοσης των μαθητών καθώς για τη δημιουργία νέων- πρόσθετων μαθημάτων. 

Αξιολόγηση της πλατφόρμας από τους μαθητές 

Η πλατφόρμα αυτή αξιολογήθηκε πιλοτικά από εκπαιδευτικούς, αλλά και από μαθητές για 
δύο διδακτικές ώρες στο σχολείο μας. Ερωτηματολόγια χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία 
αξιολόγησης, προκειμένου να γίνει συλλογή υλικού μεγαλύτερης έκτασης σε μικρό χρονικό 
διάστημα (Αντωνίου-Κρητικού κ.ά, 2014). Συμμετείχα με ένα τμήμα της Α’ τάξης, 20 
μαθητών, στη μία από τις δύο διδακτικές ώρες, όπου οι μαθητές ακολουθώντας έντυπες 
οδηγίες πλοηγήθηκαν στην αφόρμηση του μαθήματος «Παρώνυμα», μελέτησαν τη θεωρία 
και έλυσαν ασκήσεις. Στη συνέχεια, συμπλήρωσαν το σχετικό ερωτηματολόγιο.  

Οι απαντήσεις των μαθητών εξέπληξαν. Στην ερώτηση, για παράδειγμα, που αφορά την 
αισθητική του περιβάλλοντος της πλατφόρμας το 80 % απάντησε πως «δεν του αρέσει 
καθόλου». Ως προς την ερώτηση για τη χρήση της πλατφόρμας στην τάξη το 1/3 των 
μαθητών απάντησε θετικά, αλλά μόνο το 1/5 θα τη χρησιμοποιούσε εκτός μαθήματος για 
να βελτιώσει τις γνώσεις του.  

Ως προς την τελευταία ερώτηση ανοιχτού τύπου, όπου τούς ζητήθηκε να γράψουν 
παρατηρήσεις και σχόλια σχετικά με την πλατφόρμα «Γλώσσα για ΕΠΑ.Λ.», η άποψη των 
περισσοτέρων μαθητών για την εφαρμογή αυτή δεν ήταν ιδιαιτέρως θετική. Ενδεικτικά 
αναφέρω: «Ήταν πολύ καλό, σε βοηθάει σε πολλές γλωσσικές ασκήσεις, ακόμη κι αυτούς 
που έχουν πρόβλημα», «ήταν αρκετά κουραστικό, αλλά μαθαίνει κάποιος που δεν ξέρει 
από τεχνολογία», «σχετικά είναι καλή, αλλά δεν τα εξηγεί όλα», «ήταν εύκολα», «δεν ήταν 
χρήσιμο», «ήταν πολύ βαρετή», «ήταν αρκετά κουραστικό, γιατί δεν με βοήθησε καθόλου 
και δεν με προσέγγισαν καθόλου», «δεν μού άρεσε επειδή δεν θα το χρησιμοποιήσω», 
«δεν μού άρεσε, γιατί είναι βαρετό, ανιαρό και καθόλου χρήσιμο», «βλακείες είναι όλα, δεν 
μού αρέσουν αυτά» και η απάντηση που διατύπωσε το ¼ των μαθητών: «μαύρα χάλια». 

Εφαρμογή της διαδικτυακής πλατφόρμας με την παρουσία φοιτητών 

Με το ίδιο τμήμα της Α’ τάξης επιχειρήσαμε άλλη μία διδασκαλία, χρησιμοποιώντας την 
πλατφόρμα «Γλώσσα για ΕΠΑ.Λ.», για τη διδακτική ενότητα που αφορά το ποιον της 
ενέργειας των ρημάτων, καθώς και για την επισήμανση ορθογραφικών τύπων στα 
ουσιαστικά που συχνά χρησιμοποιούνται λανθασμένα (Davis & Rinvolueri, 1995). Είναι, 
άλλωστε, εξακριβωμένο ότι η συνειδητοποίηση των μορφολογικών και συντακτικών δομών 
και λειτουργιών που συνθέτουν τη γλωσσική επικοινωνία αποτελεί βασικό στόχο της 
διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας (Μπαμπινιώτης, 1990-91; Μήτσης, 1996; Δανασσής-
Αφεντάκης κ.ά, 2009). 

Φοιτητές παρακολούθησαν τη διδασκαλία αυτή και κλήθηκαν να συμπληρώσουν φύλλα 
παρατήρησης διδασκαλίας με άξονες που αφορούν τους στόχους της διδασκαλίας, τις 
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διδακτικές αρχές, το κλίμα της τάξης (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2007; Ματσαγγούρας, 
1999). Συγκεκριμένα, στο σύνολό τους συμφώνησαν πως ο στόχος της διδασκαλίας ως προς 
την εμπέδωση της ύλης επιτεύχτηκε (Bloom & Krathwohl, 1956), καθώς «οι μαθητές, αφού 
θυμήθηκαν τη θεωρία, εξασκήθηκαν με τις ασκήσεις σε έναν τομέα όπου υστερούν».  

Οι φοιτητές αναγνώρισαν πως «οι διδακτικές δραστηριότητες ανταποκρίνονταν στην 
ενότητα και στην ηλικία των μαθητών, καθώς η πλατφόρμα τούς παρέχει μια πληθώρα 
ασκήσεων για κατανόηση και εξάσκηση των γραμματικοσυντακτικών κανόνων». Εντούτοις, 
διαπίστωσαν πως η χρήση της πλατφόρμας «ενέχει ορισμένους περιορισμούς, δηλαδή την 
κατοχή Η/Υ, τη σύνδεση στο διαδίκτυο και τη γνώση χειρισμού της, πράγματα που δεν είναι 
αυτονόητα». Διατυπώθηκε, μάλιστα, από μία φοιτήτρια η άποψη ότι «θα μπορούσαν να 
επιτευχτούν περισσότεροι μαθησιακοί στόχοι, όπως η σύγκριση ορθογραφίας ομόηχων 
λέξεων και οι μαθητές να εργάζονται σε ομάδες, πράγμα, όμως, πιθανόν μη εφικτό, λόγω 
του χαμηλού γλωσσικού επιπέδου των μαθητών». Αντίθετα, μια άλλη φοιτήτρια επεσήμανε 
πως «καθώς πρόκειται για ασκήσεις, για τεχνικό μέρος, δηλαδή, η διαδικασία είναι μάλλον 
ατομική». 

Οι φοιτητές, στην πλειονότητά τους, διαπίστωσαν πως οι ερωτήσεις που υποβάλλονταν 
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (Μπασέτας, 2002) ήταν «ερωτήσεις που ενθάρρυναν τον 
κάθε μαθητή να δίνει τη δική του οπτική για κάποιο ζήτημα. Ο καθένας έδινε τις 
απαντήσεις που θεωρούσε σωστές, χωρίς να φοβάται για το ενδεχόμενο λάθους». «Η 
καθηγήτρια έδινε τον λόγο στους ατίθασους μαθητές για να τους παροτρύνει να 
συμμετάσχουν και να αποκτήσουν κάποιες επιπλέον γνώσεις», ενώ «τούς απηύθυνε 
ερωτήσεις κλειστού τύπου, για να κατευθύνει τη μαθησιακή διαδικασία και να εκμαιεύσει 
τη σωστή απάντηση». Τελικά η εφαρμογή διόρθωνε τα τυχόν λάθη με το πάτημα ενός 
κουμπιού. Εντύπωση, τέλος, προκάλεσε το γεγονός πως «κάποιοι μαθητές έφερναν 
θαρραλέα αντίρρηση για τη διόρθωση λάθους τους από συμμαθητή τους και τελικά από το 
σύστημα». 

Ως προς το διδακτικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε, τη διαδικτυακή πλατφόρμα (Murphy & 
Greenwood, 1998), οι φοιτητές παρατήρησαν πως «αυτό έγινε για να παρουσιαστεί 
καλύτερα το μάθημα και να γίνει πιο κατανοητό». Επισημάνθηκε, όμως, πως παρόλο που 
«ο κύριος στόχος ήταν να κεντρίσει το ενδιαφέρον περισσότερων μαθητών και να 
διευκολύνει τη συμμετοχή τους, δεν επιτεύχτηκε απόλυτα, γιατί κούρασε τα παιδιά και τα 
έκανε να βαριούνται. Βέβαια, τούς βοήθησε να κατανοήσουν κάποιους κανόνες της 
γραμματικής και να εξασκηθούν σ’ αυτούς ». 

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό κλίμα (Φλουρής, 1995; Martin & Reigeluth, 1999; 
Κασσωτάκης & Φλουρής, 2007), «η διδάσκουσα ήταν θερμή με τους μαθητές, 
προσπαθούσε να τους κεντρίσει το ενδιαφέρον και να τους παροτρύνει», «είχε οπτική 
επαφή με όλη την τάξη» και «κατά τη λεκτική επικοινωνία η καθηγήτρια επικοινωνούσε 
στην ίδια γλώσσα με τα παιδιά, έκανε χιούμορ κι η διδασκαλία γινόταν ευχάριστη». 

Οι φοιτητές εντυπωσιάστηκαν από πολλούς παράγοντες της διδασκαλίας· πρώτα απ’ όλα 
από τη χρήση του νέου μέσου διδασκαλίας (Ανάγνου κ.ά, 2014) που «είναι σύγχρονο, 
εύχρηστο και ευχάριστο». Έτσι, «η παρουσίαση της γραμματικής και της ορθογραφίας 
γίνεται μέσα από μια αξιόλογη διαδικτυακή πλατφόρμα, που αφού συμπληρωθεί, δίνει τις 
σωστές απαντήσεις». Επίσης, ενθουσιάστηκαν από το γεγονός ότι «οι περισσότεροι 
μαθητές ανέλαβαν και κάποιον ρόλο: ένας διαχειριζόταν τον προτζέκτορα, άλλος διάβαζε 
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τη θεωρία και οι υπόλοιποι απαντούσαν εναλλάξ. Γινόταν, δηλαδή, προσπάθεια να είναι 
όλοι οι μαθητές απασχολημένοι στο μάθημα ».  

Τέλος, το σύνολο των φοιτητών έδειξε προβληματισμένο με το ότι «ορισμένοι μαθητές, 
παρόλο που η εμπειρία της εφαρμογής ήταν πρωτόγνωρη, ευχάριστη και σύγχρονη 
κουράστηκαν γρήγορα κι έδειξαν να βαριούνται. Δεν φάνηκε να κεντρίστηκε τόσο το 
ενδιαφέρον τους για το μάθημα». Επίσης, καθώς η χρήση της πλατφόρμας ήταν κάτι 
καινούριο για όλους, «υπήρχε δυσκολία στον χειρισμό της, με αποτέλεσμα να χάνεται 
χρόνος από το μάθημα». 

Παραδοσιακή Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας 

Δίωρη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας παρακολούθησαν οι φοιτητές και σε άλλο 
τμήμα της Α’ Λυκείου, δύναμης 25 μαθητών. 

Ο στόχος της α’ διδακτικής ώρας αφορούσε την κατανόηση ενός κειμένου, βασική διάσταση 
της κειμενικής ικανότητας (Vygotsky, 1978). Χρησιμοποιήθηκε κείμενο από τον ημερήσιο 
τύπο με θέμα «Μαθήματα Μόδας» της Αμάντας Μιχαλοπούλου. Στη δεύτερη διδακτική 
ώρα, οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν γραπτώς σε ερωτήσεις σχετικές με το κείμενο 
και να ασχοληθούν με σχετική παραγωγή λόγου (Δανασσής- Αφεντάκης, 2009: 21; Σπανός & 
Μιχάλης, 2012: 216-220; Μιχάλης, 2013:176-177; Seow, 2002). Ζητήθηκε, μάλιστα, από 
τους φοιτητές να βοηθήσουν κάποιους μαθητές που υστερούσαν, δημιουργώντας έτσι, 
όπως οι ίδιοι είπαν, «ένα πιο ομαδικό κλίμα και δόθηκε στους μαθητές το ερέθισμα να 
προσπαθήσουν περισσότερο». 

Οι φοιτητές παρατήρησαν πως «οι στόχοι της διδασκαλίας ήταν προσανατολισμένοι στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών (λ.χ. σύγκρισης, ανάλυσης, σύνθεσης κλπ), καθώς έγινε 
σύγκριση στοιχείων του κειμένου με την καθημερινότητα». Επίσης, οι φοιτητές βρήκαν τις 
διδακτικές δραστηριότητες «σύμφωνες προς την ηλικία και τις δυνατότητες των μαθητών, 
διότι δεν ήταν πολύ δύσκολες, όπως η ερώτηση της μετατροπής από ενεργητική σύνταξη σε 
παθητική ή η αντιστοίχιση λέξεων με αντώνυμές της», παρόλο που ένα μικρό ποσοστό τους 
έκρινε πως «οι ασκήσεις ήταν περισσότερες από αυτές που οι μαθητές μπορούσαν να 
κάνουν». 

Οι ερωτήσεις που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας «απευθύνονταν σε 
συγκεκριμένους μαθητές, για να επανέλθουν στην τάξη» κι αποσκοπούσαν «στην 
κατάκτηση του κειμένου, στην επεξήγηση όρων ή στην έκφραση της προσωπικής άποψης 
του μαθητή».  

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν «πλούσιο, παρουσιάστηκαν εικόνες 
προσώπων από βιβλία, μοιράστηκε φωτοτυπημένο υλικό με κείμενο και ασκήσεις», ενώ το 
λεξικό που χορηγήθηκε και «πήγαινε από θρανίο σε θρανίο εξοικείωσε τους μαθητές με την 
αναζήτηση άγνωστων λέξεων». 

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό κλίμα (Ματσαγγούρας, 1999:185-191; Κασσωτάκης & 
Φλουρής, 2007: 172-173), «η καθηγήτρια κινούνταν μέσα στην τάξη από τον έναν στον 
άλλο για να βοηθήσει και να ακούσει τις ερωτήσεις των μαθητών, υπήρχε φιλικό κλίμα με 
βάση τον σεβασμό».  

Οι φοιτητές παρατήρησαν πως στη διάρκεια της εμπλοκής τους στη διδακτική-μαθησιακή 
διαδικασία, οι μαθητές έδειχναν «να προσπαθούν να δώσουν τις σωστές απαντήσεις και να 
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απαντούν με μεγαλύτερη σιγουριά σε ερωτήσεις που γνώριζαν. Έκαναν, όμως, και πιο 
ελεύθερες τοποθετήσεις εκφράζοντας χωρίς φόβο τις απορίες τους». Τούς κακοφάνηκε, 
όμως, που «οι μαθητές ρωτούσαν άγνωστες λέξεις, ενώ θα έπρεπε να τις γνωρίζουν, όπως 
π.χ. τεκμηριώνω».  

Τους έκανε, επίσης, εντύπωση πως, ενώ κάποιοι μαθητές έδειχναν αδιάφοροι, στην 
πραγματικότητα παρακολουθούσαν κι ανταποκρίνονταν στις ερωτήσεις που τους 
απευθύνονταν. Οι υπερκινητικοί. όμως, μαθητές έδειχναν ανήμποροι να παραμείνουν στη 
θέση τους για αρκετή ώρα, πράγμα που δυσχέραινε τη διαδικασία.  

Ενώ στους φοιτητές άρεσε που «δεν υπήρξαν φωνές και επιπλήξεις από μέρους της 
διδάσκουσας, αλλά προσπάθειες για εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων μαθητών στη 
διαδικασία» τούς ενόχλησε «η βαβούρα, καθώς όλο και κάτι έλεγαν οι μαθητές μεταξύ 
τους». Επιβαρυντικός θεωρήθηκε και ο εξωτερικός θόρυβος, καθώς «πολλοί μαθητές 
άλλων τάξεων περνούσαν έξω από τα παράθυρα της τάξης και αποσπούσαν τους μαθητές». 
Τέλος, διατυπώθηκε η άποψη ότι «θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα βίντεο μικρού 
μήκους ή κάποια slides για να προκληθεί το ενδιαφέρον και των πιο αδιάφορων μαθητών». 

Συμπεράσματα  

Ως προς τον θεσμό του mentoring 

Ο ερχομός φοιτητών (φοιτητριών συνήθως) στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αγίας Παρασκευής, για να 
πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, κινητοποιεί κοινωνικά τους μαθητές μας 
που προσπαθούν να φέρονται ιπποτικά· για παράδειγμα, οι μαθητές του ζωηρού τμήματος 
της Α’ τάξης υποδέχτηκαν τους φοιτητές φορώντας γραβάτες. Οι φοιτητές γίνονται με τη 
σειρά τους αντικείμενο παρατήρησης και εξάπτουν το ενδιαφέρον των μαθητών. 

Οι εκπαιδευτικοί – μέντορες, με τη σειρά μας, μέσα από τη συναναστροφή μας με τους 
φοιτητές, μελλοντικούς συναδέλφους μας, αναστοχαζόμαστε τις υφιστάμενες αντιλήψεις 
μας για τη διδασκαλία και τη μάθηση και οδηγούμαστε σταδιακά σε μετασχηματισμό των 
προηγούμενων πλαισίων αναφοράς, ώστε αυτά να γίνουν πιο στοχαστικά, περιεκτικά και 
συναισθηματικά πρόσφορα σε αλλαγή (Mezirow, 2003).  

Άλλωστε, η παρουσία των φοιτητών αποτέλεσε κίνητρο για τη χρησιμοποίηση νέων 
μεθόδων διδασκαλίας, όπως είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα «Γλώσσα για ΕΠΑ.Λ.». Έτσι, η 
διαδικασία εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών ανανέωσε τη διδακτική πρακτική 
(Bova & Phillips, 1984; Simpson et al., 2007; Μαμούρα, 2013:50) και έγινε αφορμή 
απόφασης για αποτελεσματικότερη εμπλοκή των ΤΠΕ στη σχολική πρακτική (Μπακιρτζή-
Σαρδέλη, 2014). 

Ως προς τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας 

Η γλωσσική ικανότητα (linguistic competence) (Δανασσής- Αφεντάκης κ.ά, 2009: 39-40; 
Μήτσης,1996:64) είναι μια σύνθετη δεξιότητα που κατακτιέται μέσω της γλωσσικής 
πράξης-χρήσης (Αντωνίου-Κρητικού κ.ά, 2014:14). Για να συμβεί, όμως, αυτό χρειάζεται να 
έχουν κατακτηθεί τα «μέσα γλωσσικής παραγωγής» (Τσολάκης, 1990; Μπαμπινιώτης, 
1994). Η γραμματική, δηλαδή και το συντακτικό είναι τα αναγκαία «μέσα» για την 
επικοινωνία του ανθρώπου. Οι ΤΠΕ, όπως η διαδικτυακή πλατφόρμα «Γλώσσα για ΕΠΑ.Λ.», 
μπορούν να υποστηρίζουν την προσπάθεια αυτή είτε σε περιβάλλον τάξης, λίγες φορές τον 
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χρόνο, για ποικιλία στον τρόπο διδασκαλίας είτε στη διαδικασία αυτομάθησης (Μιχάλης, 
2013:184). Απαιτούνται, όμως, οι κατάλληλες και άμεσα διαθέσιμες υποδομές στα σχολεία, 
καθώς και η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις καινοτομίες 
αυτές (Vosniadou & Kollias, 2001). 

Καθώς, όμως, οι μαθητές μας συνήθως υστερούν και στην κατανόηση των κειμένων 
(Σπανός & Μιχάλης, 2012: 380-381), είναι αναγκαία η αυστηρά δομημένη διδασκαλία 
παραδοσιακού τύπου και η συνεχής ενθάρρυνση (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2007:173), 
ώστε να καταφέρουν στο μέλλον να αντιμετωπίσουν και μόνοι τους τις δυσκολίες τους.  

Άλλωστε, ο στόχος όλων μας είναι να είμαστε αποτελεσματικοί ως διδάσκοντες και να 
πετυχαίνουμε την πρόοδο των μαθητών μας, τόσο γνωστικά όσο και κοινωνικά (Scheerens 
& Bosker, 1997). Με την πολύ καλή γνώση του αντικειμένου μας, τη συνεχή χρήση θετικών 
ενισχύσεων, τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για το αντικείμενο διδασκαλίας 
και την άμεση ανταπόκριση σε απρόσμενα συμβάντα μπορεί να ελπίζουμε πως σε μεγάλο 
βαθμό θα τον πετυχαίνουμε (Reynolds, 1992). Και πάνω απ’ όλα χρειάζεται αυτό που 
παρατήρησε μαθητής μας, αξιολογώντας την πλατφόρμα «Γλώσσα για ΕΠΑ.Λ.», «να 
προσεγγίσουμε τους μαθητές», να ανακαλύψουμε, δηλαδή, τα ενδιαφέροντά τους, τις 
ικανότητες και δεξιότητες τους, να τα αναγνωρίσουμε και να τα αξιοποιήσουμε 
(Κασσωτάκης & Φλουρής, 2007:536; Cotton, 1995). 
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Εκπαιδευτικός ΠΕ02  

Περίληψη. Η παρούσα εισήγηση αφορά την περιγραφή ενός σεναρίου διδασκαλίας με 
την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για το 
μάθημα των κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας γενικής παιδείας της Γ Λυκείου. 
Το σενάριο αυτό συντάχθηκε και εφαρμόστηκε στην Καβάλα από την εισηγήτρια. Στο 
πρώτο μέρος της εισήγησης παρουσιάζονται το θεωρητικό πλαίσιο του σεναρίου, οι 
στόχοι του και η διδακτική του πορεία με έμφαση στην αξιοποίηση των νέων 
Τεχνολογιών και στις διδακτικές πρακτικές. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα 
στάδια εφαρμογής του σεναρίου και παρατίθενται δείγματα των εργασιών των 
μαθητών που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου προκειμένου 
να αναδειχθεί η αξία και η συνεισφορά των νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της 
Λογοτεχνίας. 

Λέξεις κλειδιά: σενάριο διδασκαλίας, αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών, Λογοτεχνία 

Εισαγωγή 

Το παρόν σενάριο συντάχθηκε και εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 
2013-2014. Η σύνταξη και η εφαρμογή του πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο της πράξης: «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας 
εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για 
τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση», η οποία 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο. 

Το σενάριο δημιουργήθηκε για τη διδασκαλία του μαθήματος της νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας της Γ Λυκείου, ο αρχικός του τίτλος είναι «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών: 
Μαγιακόφσκι - Καρυωτάκης» και σύντομα θα αναρτηθεί στη βάση δεδομένων του Πρωτέα. 
Η σύνταξη του σεναρίου πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Οκτωβρίου-Ιανουαρίου 2013 και 
η εφαρμογή του στο διάστημα Φεβρουαρίου-Απριλίου 2014. 

Αναλυτική παρουσίαση της σύνταξης του σεναρίου 

Το θεωρητικό πλαίσιο του σεναρίου  

Το θέμα του σεναρίου είναι η παράλληλη μελέτη ενός Έλληνα και ενός ξένου ποιητή στο 
πλαίσιο εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στην τάξη ή στο σχολείο με αφορμή την 
παγκόσμια ημέρα της ποίησης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου. 

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη ζωή και το έργο του των Μαγιακόφσκι-Καρυωτάκη, 
μελετούν ποιήματα τους με βάση συγκεκριμένους άξονες μελέτης, προχωρούν σε 
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συγκριτική ανάλυση και αναρτούν τις εργασίες τους σε σελίδα του facebook που 
δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό. 

Το σενάριο έχει ως βασικό στόχο να φέρει τους μαθητές σ’ επαφή με έναν ξένο ποιητή και 
να μελετήσουν τη ζωή και το έργο του σε σχέση και σε σύγκριση με έναν Έλληνα ποιητή που 
ζει και γράφει την ίδια χρονική περίοδο. 

Επιλέχτηκε ένας ξένος ποιητής  διότι οι μαθητές σπανίως έρχονται σε επαφή με την ξένη 
λογοτεχνία και επίσης επειδή ο Β. Μαγιακόφσκι είναι ένας ποιητής που έλκει την προσοχή 
και το ενδιαφέρον πολλών εφήβων. Ο τρόπος με τον οποίο ο Β. Μαγιακόφσκι 
συνδιαλέγεται με τον Κ.Καρυωτάκη μπορεί να προβληματίσει και να δραστηριοποιήσει 
τους μαθητές της Γ Λυκείου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της Λογοτεχνίας της Γ 
Λυκείου, οι μαθητές θα πρέπει να διδάσκονται κάποια κείμενα ξένης λογοτεχνίας(Οδηγίες 
για τη διδασκαλία μαθημάτων Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό 
έτος 2013-2014). 

Στην Β Λυκείου οι μαθητές έχουν έρθει σ’ επαφή με τον Καρυωτάκη και την ποίηση του, 
επομένως η Γ Λυκείου είναι η κατάλληλη τάξη για να μελετήσουν οι μαθητές ένα ξένο 
λογοτέχνη σε σχέση μ ’έναν Έλληνα λογοτέχνη και ν’ ανακαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο 
συνδιαλέγονται. Άλλωστε στους βασικούς στόχους διδασκαλίας του μαθήματος της 
Λογοτεχνίας συγκαταλέγονται η άσκηση του μαθητή στην ανάγνωση κειμένων ώστε να 
καταστεί κατά το δυνατόν επαρκής και με κριτική συνείδηση αναγνώστης με την έφεση να 
εκφράζει και ο ίδιος τις δημιουργικές και κριτικές ικανότητες του και να ευαισθητοποιηθεί 
σε καίρια θέματα-προβλήματα του ανθρώπου και της κοινωνικής ζωής του(Ενιαίο πλαίσιο 
προγράμματος σπουδών Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Λυκείου). 

Οι στόχοι του σεναρίου 

Οι βασικοί στόχοι του σεναρίου είναι οι εξής:  

 Να γνωρίσουν οι μαθητές τους ποιητές Β. Μαγιακόφσκι και Κ. Καρυωτάκη 
μελετώντας ποιήματα τους. 

 Να προβληματιστούν για τα κακώς κείμενα της εποχής τους που στηλιτεύουν οι δύο 
ποιητές μέσα από το έργο τους. 

 Να κατανοήσουν γιατί ένας σκεπτόμενος άνθρωπος φτάνει πολλές φορές σε τραγικό 
αδιέξοδο και πώς αντιμετωπίζει το αδιέξοδο αυτό. 

 Να κατανοήσουν ότι τα λογοτεχνικά κείμενα, ανεξάρτητα από την εθνικότητα του 
δημιουργού τους, εκφράζουν κοινούς προβληματισμούς και απηχούν κοινές 
αντιλήψεις και στάσεις ζωής 

 Να αντιμετωπίσουν κριτικά τις πληροφορίες που θα αναζητήσουν και θα εντοπίσουν 
στο διαδίκτυο. 

 Να μπορούν να αναρτούν στοιχεία, πληροφορίες και τις εργασίες τους σε σελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ και οι διδακτικές πρακτικές 

Η διδασκαλία της λογοτεχνίας, σε σχέση με τη διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων 
χαρακτηρίζεται από σθεναρή αντίσταση στην ενσωμάτωση της καινοτομίας και της χρήσης 
των ΤΠΕ (Αποστολίδου, 2012). Επομένως η ένταξη των ΤΠΕ σε ένα σενάριο λογοτεχνίας 
αποτελεί ένα καίριο ζητούμενο για κάθε εκπαιδευτικό. 
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Η αξιοποίηση των ΤΠΕ αναμένεται να συμβάλει στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης του 
εκπαιδευτικού αφού πολλαπλασιάζονται οι πόροι που έχει στη διάθεση του και μπορεί να 
επικοινωνεί με τους μαθητές του σε μια σύγχρονη γλώσσα (Αποστολίδου, 2012). Από την 
άλλη η αξιοποίηση των ΤΠΕ μπορεί να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της 
δραστηριοποίησης και της προσωπικής έκφρασης των μαθητών, στην καλλιέργεια μιας 
ποικιλίας αναγνωστικών δεξιοτήτων και στην κατάκτηση της έννοιας της πολυτροπικότητας 
(Χοντολίδου,1999). Συγχρόνως δεν πρέπει ν’ αγνοούμε το γεγονός πως η τεχνολογία μοιάζει 
να αλλάζει την ίδια τη λογοτεχνία (Παντζαρέλας, 2012). Επιπλέον χρειαζόμαστε μία 
πολυπαραδειγματική φόρμουλα στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας που κυρίως θα 
ενεργοποιεί τους μαθητές και θα τους εμπλέκει δημιουργικά και οι ΤΠΕ, χωρίς να 
αποτελούν πανάκεια μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτό (Μουλά, 2012). 

Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο σενάριο αξιοποιήθηκε η κριτική αξιοποίηση διαδικτυακών 
πηγών και το κοινωνικό δίκτυο facebook, το οποίο είναι ιδιαίτερα αγαπητό στους μαθητές, 
για εκπαιδευτικούς λόγους. Τα κοινωνικά δίκτυα είναι εύκολα στη χρήση τους, 
διευκολύνουν τη δημιουργία αυθόρμητων σχέσεων και ευνοούν την αλληλεπίδραση και 
την επικοινωνία των χρηστών (Ajjan & Hartshorne, 2008). Στις μέρες μας όλο και πιο πολλοί 
έφηβοι χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα και είναι μέρος της καθημερινότητας τους. Η 
Danah Boyd (2007) σε έρευνα που πραγματοποίησε για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων 
κατέδειξε την ανάγκη των εφήβων για επικοινωνία και αλληλεπίδραση μέσα από την οποία 
μαθαίνουν να προσαρμόζονται στους κοινωνικούς κανόνες. 

Επομένως το ζητούμενο είναι ο τρόπος με τον οποίο τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να 
ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε η διδασκαλία να γίνει πιο αποτελεσματική 
και να μπορέσει να ενσωματώσει μαθητοκεντρικές και συνεργατικές πρακτικές. 

Όσον αφορά τις διδακτικές πρακτικές ακολουθήθηκαν η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 
(Ματσαγγούρας, 2002), η χρήση φύλλων εργασίας κοινών αλλά και διαφορετικών για κάθε 
ομάδα καθώς και η ολοκλήρωση των εργασιών στο πλαίσιο του σχολικού ωραρίου. 

Επίσης επιδιώχτηκε ο διάλογος, η επικοινωνία, η συνεργασία και αλληλεπίδραση των 
μαθητών με την καθοδήγηση και υποστήριξη του εκπαιδευτικού. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της εργασίας των ομάδων είναι ιδιαίτερα 
ουσιώδης καθώς θα είναι εκεί για να λύνει απορίες των μαθητών τόσο σε θέματα 
κατανόησης και προσέγγισης των ποιημάτων όσο και θέματα σύνθεσης του τελικού 
κειμένου καθώς θα είναι ένα κείμενο που θα αναρτηθεί στο facebook και θα είναι ένα 
κείμενο σύντομο και περιεκτικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες, μιας τέτοιας σελίδας. 

 Καθοριστικός επίσης θα είναι ο ρόλος του ως προς τη δημιουργία της σελίδας στο 
facebook. Ο εκπαιδευτικός θα καθοδηγήσει τους μαθητές ώστε να επιλέξουν τα πιο 
σημαντικά στοιχεία για τους δύο ποιητές, όπως αυτά καθορίστηκαν παραπάνω και θα 
αναδεικνύουν την προσωπικότητα, το έργο και τις καθοριστικές επιλογές των δύο ποιητών.  

Η διδακτική πορεία του σεναρίου 

1η διδακτική ώρα 

Οι μαθητές βρίσκονται στην τάξη τους και ο διδάσκων/η διδάσκουσα μοιράζει στους 
μαθητές το πρώτο φύλλο εργασίας το οποίο περιέχει απόψεις ποιητών για το ρόλο της 
ποίησης και των ποιητών, χωρίς να αναφέρει όμως τα ονόματα των ποιητών.  
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Ακολουθεί συζήτηση για το ρόλο της ποίησης, οι μαθητές με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού 
βρίσκουν σε ποιους ανήκουν αυτές οι φράσεις και οι μαθητές καλούνται να γράψουν με 
μία φράση τη δική τους άποψη για το ρόλο της ποίησης. Αν υπάρχει δυνατότητα κάποιος 
μαθητής αναλαμβάνει να δημιουργήσει ένα συννεφόλεξο με τις φράσεις των μαθητών. 

Στη συνέχεια οι μαθητές ενημερώνονται για τους βασικούς άξονες του σεναρίου και τον 
τρόπο με τον οποίο θα εργαστούν. 

2η διδακτική ώρα 

Οι μαθητές βρίσκονται στο εργαστήριο πληροφορικής και στους υπολογιστές τους (στο 
ιστολόγιο της τάξης) βρίσκουν το δεύτερο φύλλο εργασίας. Σύμφωνα με αυτό περιηγούνται 
σε διαδικτυακούς τόπους και συγκεντρώνουν πληροφορίες. 

 Οι μαθητές κρατούν σημειώσεις και στη συνέχεια σ’ ένα έγγραφο του word μικρής έκτασης 
καταγράφουν τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στη ζωή του Κ.Καρυωτάκη και του 
Β. Μαγιακόφσκι. Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να φέρει σε επαφή όλους τους 
μαθητές με τη ζωή και το έργο των δύο ποιητών και να τους κατευθύνει να γράψουν ένα 
δοκιμιακού τύπου κείμενο για τους δύο ποιητές. 

3η -4η διδακτική ώρα 

Οι μαθητές βρίσκονται στο εργαστήριο πληροφορικής και στους υπολογιστές τους (στο 
ιστολόγιο της τάξης) βρίσκουν τα φύλλα εργασίας (3ο φύλλο εργασίας), διαφορετικό για 
κάθε ομάδα) που θα τους βοηθήσουν στην αποστολή τους. 

1η ομάδα: Ο Μαγιακόφσκι, ο Καρυωτάκης και η εποχή τους 

2η ομάδα: Ο Μαγιακόφσκι, ο Καρυωτάκης και ο εαυτός τους 

3η ομάδα: Ο Μαγιακόφσκι, ο Καρυωτάκης και ο έρωτας 

4η ομάδα: Ο Μαγιακόφσκι, ο Καρυωτάκης και η ποίηση 

5η ομάδα : Η ζωή και το έργο του Μαγιακόφσκι και του Καρυωτάκη 

Οι τέσσερις πρώτες ομάδες αναζητούν και επιλέγουν, από τον κύκλο των ποιημάτων που 
τους δίνονται, ένα-δύο ποιήματα του Καρυωτάκη και ένα-δύο ποιήματα του Μαγιακόφσκι 
που να ταιριάζουν στη θεματική τους ενότητα. Παρουσιάζουν και σχολιάζουν τις θέσεις των 
δύο ποιητών, συνθέτουν το κείμενο τους και τέλος αναρτούν στη σελίδα που δημιούργησε 
η πέμπτη ομάδα τα ποιήματα που επέλεξαν αλλά και άλλα που πιθανόν να εντοπίσουν στο 
διαδίκτυο με το ίδιο θέμα. Αναρτούν επίσης το κείμενο τους , αναζητούν και τις 
μελοποιήσεις των αντίστοιχων ποιημάτων στο διαδίκτυο και τις αναρτούν(αν υπάρχουν)στη 
σελίδα τους. 

Η πέμπτη ομάδα συμπληρώνει στο φύλλο εργασίας που τους δίνεται τα απαραίτητα 
εργογραφικά στοιχεία για κάθε ποιητή και αναζητά φωτογραφικό υλικό στο διαδίκτυο. Στη 
συνέχεια οι μαθητές αυτής της ομάδας δημιουργούν με ένα e-mail τη σελίδα του facebook 
όπου εκεί θα αναρτήσουν και θα δημοσιεύσουν όλα τα στοιχεία που έχουν εντοπίσει για 
τους δύο ποιητές, δημιουργώντας έτσι το προφίλ των δύο ποιητών. 

5η διδακτική ώρα 

Όλες οι ομάδες εργάζονται με κοινό φύλλο εργασίας(4ο φύλλο εργασίας) και αποστολή 
τους είναι να γράψουν ένα φανταστικό διάλογο ανάμεσα στον Καρυωτάκη και στον 
Μαγιακόφσκι (Τι θα έλεγαν οι δύο ποιητές, αν είχαν τη δυνατότητα να συνανατηθούν) ή 

http://worditout.com/
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ένα ποίημα αφιερωμένο σ’ έναν από τους δύο ποιητές. Αν υπάρχει χρόνος μπορούν να 
μελετήσουν και τα κείμενα που έγραψαν άλλοι ποιητές γι’ αυτούς ώστε να κατανοήσουν 
την απήχηση που είχε η προσωπικότητα και η ποίηση τους . Οι εργασίες όλων των ομάδων 
θ’ αναρτηθούν στη σελίδα που έχουν δημιουργήσει. 

6η διδακτική ώρα 

Γίνεται η παρουσίαση της σελίδας στην ολομέλεια της τάξης και αν το επιτρέπουν οι 
συνθήκες σε εκδήλωση του σχολείου με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της ποίησης στις 21 
Μαρτίου. 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η κάθε ομάδα θα εξηγεί σύντομα στις υπόλοιπες 
ομάδες τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε, θα παρουσιάζει το τελικό κείμενο που συνέθεσε 
και ανάρτησε στη σελίδα του facebook και θα απαντάει σε τυχόν απορίες που θα 
προκύψουν. 

Αναλυτική παρουσίαση της εφαρμογής του σεναρίου 

Το σενάριο εφαρμόστηκε, όπως προβλεπόταν από τη συντάκτρια του κειμένου, με μικρές 
διαφοροποιήσεις. 

Η πρώτη ώρα ήταν αφιερωμένη στον ρόλο της ποίησης, τη δεύτερη ώρα οι μαθητές ήρθαν σε 
επαφή με τη ζωή των δύο ποιητών, την τρίτη ώρα οι μαθητές έγραψαν φανταστικούς 
διαλόγους ανάμεσα στους ποιητές, την τέταρτη και πέμπτη ώρα μελέτησαν ποιήματα τους 
και δημιούργησαν τη σελίδα στο facebook και την τελευταία ώρα πραγματοποιήθηκε η 
παρουσίαση των εργασιών. Αλλαγές προέκυψαν και λόγω του γεγονότος ότι δεν υπήρχε η 
δυνατότητα χρήσης του εργαστηρίου πληροφορικής.  

1η ώρα  

Οι μαθητές διάβασαν απόψεις των ποιητών για τον ρόλο της ποίησης και στη συνέχεια 
έγραψαν τη δική τους άποψη για την ποίηση, δημιουργώντας ένα συννεφόλεξο(Εικόνα 1). 

 

 

Εικόνα 1: Συννεφόλεξο 

2η ώρα 

Οι μαθητές αξιοποιώντας κριτικά διαδικτυακές πηγές, έγραψαν ένα σύντομο κείμενο για την 
ζωή και το έργο των δύο ποιητών(Εικόνα 2) 
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Εικόνα 2: Κείμενο για τη ζωή και το έργο των δύο ποιητών 

3η ώρα 

Οι μαθητές έγραψαν ένα φανταστικό διάλογο ανάμεσα στους δύο ποιητές(δραστηριότητα 
δημιουργικής γραφής) (Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3: Διάλογος ανάμεσα στους δύο ποιητές 

4η-5η ώρα 

Οι μαθητές σε ομάδες μελέτησαν ποιήματα των δύο ποιητών και παρουσίασαν τις θέσεις 
τους μέσα από παράλληλη μελέτη και συγκριτική σκοπιά. Επίσης δημιουργήθηκε η σελίδα 
στο facebook και πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση των εργασιών όλων των ομάδων.(Εικόνα 
4) 
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Εικόνα 4: Συνεξέταση ποιημάτων των δύο ποιητών 

6η ώρα 

Την τελευταία ώρα έγινε η παρουσίαση των εργασιών των μαθητών στην τάξη στην οποία 
υπήρχε φορητός υπολογιστής, προτζέκτορας και σύνδεση στο διαδίκτυο. Η αρχική σκέψη 
να παρουσιαστεί το αφιέρωμα των μαθητών στο σύνολο του σχολείου εγκαταλείφθηκε, 
επειδή η 21η Μαρτίου, που είναι η παγκόσμια ημέρα ποίησης συνέπεσε με τις πρόβες της 
25ης Μαρτίου και έτσι ήταν πολύ δύσκολο να παρουσιαστούν δύο εκδηλώσεις ταυτόχρονα. 
Αυτό όμως που κάναμε ήταν ένα αφιέρωμα για την παγκόσμια ημέρα της ποίησης στην 
ιστοσελίδα του σχολείου και μια κοινοποίηση για τη σελίδα στο facebook.(Εικόνα 5) 

 
 

Εικόνα 5: Ανάρτηση των εργασιών στο facebook 

https://www.facebook.com/pages/%CE%92%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%86%CF%83%CE%BA%CE%B9-%CE%9A%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82/1396274883976272
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Συμπεράσματα  

Το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας γενικής παιδείας της Γ Λυκείου θυσιάζεται 
πολλές φορές στο βωμό των πανελλαδικών εξετάσεων. Το συγκεκριμένο σενάριο 
προσπάθησε να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των μαθητών, αξιοποιώντας τις νέες 
τεχνολογίες και ιδιαίτερα ένα κοινωνικό δίκτυο το οποίο αποτελεί μέρος της 
καθημερινότητας τους. 

Παρά το γεγονός ότι οι εργασίες είναι σχετικά απλές και σύντομες, οι περισσότεροι μαθητές 
ανταποκρίθηκαν θετικά, ήρθαν με δημιουργικό τρόπο σε επαφή με δύο ποιητές της 
ελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας και αξιοποίησαν μία σελίδα κοινωνικής δικτύωσης 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Το έργο που εκπονείται εδώ και τρία χρόνια στο κέντρο ελληνικής γλώσσας σε συνεργασία 
με εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα και με έμφαση στην αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών αποδεικνύει ότι αξίζει να προσπαθούμε να επιστρατεύουμε τα βιώματα των 
μαθητών και να κινητοποιούμε το ενδιαφέρον τους ώστε να τους φέρουμε κοντά στη 
δημιουργική και ουσιαστική επαφή με τη Λογοτεχνία. 

Αναφορές  

Ajjan, H. & Hartshorne, R. (2008). Investigating faculty decisions to adopt Web 2.0 technologies:   
Theory and empirical tests, The Internet and Higher Education, 11(2), 71-80 

Boyd, D. (2007). Why Youth (Heart) Social Network Sites: The Role of Networked Publics in Teenage 
Social Life [w:] Buckingham D.(red.). Mc Arthur Foundation on Digital Learning–Youth, Identity, and 
Digital Media Volume, 1-26(διαθέσιμο online (http://sjudmc.net/lyons/civicmedia1/wp-
content/uploads/2013/09/boyd-Why-teens-heart-social-media.pdf , προσπελάστηκε στις 
14/04/2014)  

Αποστολίδου, Β. (2012). Η λογοτεχνία στα νέα περιβάλλοντα των ΤΠΕ: Κυβερνολογοτεχνία και e-  
books, ψηφιακές κοινότητες αναγνωστών, δημιουργική γραφή και αφήγηση στον ψηφιακό 
κόσμο, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Διαθέσιμο online 
http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.2_apostolidou.pdf , 
προσπελάστηκε στις 14/04/2015) 

Ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Λυκείου(Διαθέσιμο 
online http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-
C131/document/4e5bc0f2pz58/4e5bc0f60zkm/4e5d4a1b1hvt.pdf , προσπελάστηκε στις 
14/04/2015) 

Ματσαγγούρας, Η. (2000). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρης 
Μουλά, Ε.(2012). Αναζητώντας τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση: ο επαναπροσδιορισμός της δημιουργικής «γραφής» στη 
μεταμοντέρνα πραγματικότητα και την «ψηφιακή» εκπαιδευτική τάξη πραγμάτων. Ηλεκτρονικό 
περιοδικό Κείμενα, τχ 15 (Διαθέσιμο online http://keimena.ece.uth.gr/main/t15/04-moula.pdf , 
προσπελάστηκε στις 14/04/2015) 

Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό 
έτος 2013-2014, (Διαθέσιμο στο http://www.minedu.gov.gr/home/dioikitika-eggrafa-main/59-
eggrafa-deyterobathmias-ekpaideysis/10186-01-10-13-2013-2014.html, προσπελάστηκε στις 
14/04/2015) 

Παντζαρέλας, Π. (2012). Τα βασικά εργαλεία των ΤΠΕ στη διδασκαλία της λογοτεχνίας και οι χρήσεις 
τους: περιβάλλοντα παραγωγής λογού, λογισμικό παρουσίασης και διαδίκτυο. Θεσσαλονίκη: 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Διαθέσιμο στο 

http://sjudmc.net/lyons/civicmedia1/wp-content/uploads/2013/09/boyd-Why-teens-heart-social-media.pdf
http://sjudmc.net/lyons/civicmedia1/wp-content/uploads/2013/09/boyd-Why-teens-heart-social-media.pdf
http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.2_apostolidou.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-C131/document/4e5bc0f2pz58/4e5bc0f60zkm/4e5d4a1b1hvt.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-C131/document/4e5bc0f2pz58/4e5bc0f60zkm/4e5d4a1b1hvt.pdf
http://keimena.ece.uth.gr/main/t15/04-moula.pdf
http://www.minedu.gov.gr/home/dioikitika-eggrafa-main/59-eggrafa-deyterobathmias-ekpaideysis/10186-01-10-13-2013-2014.html
http://www.minedu.gov.gr/home/dioikitika-eggrafa-main/59-eggrafa-deyterobathmias-ekpaideysis/10186-01-10-13-2013-2014.html


104   Αλεξάνδρα Γερακίνη 

http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.2_pantzarelas_0.pdf, 
προσπελάστηκε στις 14/04/2015) 

 
 

http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.2_pantzarelas_0.pdf


105   Πανελλήνιο Συνέδριο “Καλές πρακτικές και καινοτομία στη Δ/θμια Εκπ/ση” 

Η πνευματική διαθήκη του Κ.Π. Καβάφη: Μια ιστοεξερεύνηση στο 
μάθημα της Λογοτεχνίας 

Στέλλα Σπ. Νάκη  
stellanaki@yahoo.gr 

 
Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, Δρ. Φιλόλογος  

Περίληψη. Η παρούσα διδακτική πρόταση αφορά σε μία ιστοεξερεύνηση στο μάθημα 
της Λογοτεχνίας. Στόχος του σεναρίου είναι να μελετήσουν οι μαθητές κάποια από τα 
ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη και να συντάξουν την πνευματική του διαθήκη, τις ηθικές 
αρχές, δηλαδή, τις οποίες άφησε ως παρακαταθήκη και να την παρουσιάσουν μέσω 
ενός πολυτροπικού ψηφιακού κειμένου στους συμμαθητές τους. Επίσης, με τη 
διδασκαλία του σεναρίου οι μαθητές καλλιεργούν ψηφιακούς και κριτικούς 
γραμματισμούς. Το διδακτικό σενάριο έχει ως θεωρητικό υπόβαθρο τη θεωρία του 
εποικοδομισμού και της Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης, ενώ χρησιμοποιείται ως 
μέθοδος διδασκαλίας η ομαδοσυνεργατική. Ο ρόλος του δασκάλου είναι αυτός του 
συντονιστή – διαμεσολαβητή, ενώ ο υπολογιστής αξιοποιείται ως περιβάλλον 
αναζήτησης της πληροφορίας και δημοσίευσής της. Το σενάριο υλοποιήθηκε στη Γ΄ 
Γυμνασίου, στο πλαίσιο της ενότητας «Στάσεις Ζωής στην ποίηση». 

Λέξεις κλειδιά: Ιστοεξερεύνηση, γραμματισμοί, ομαδοσυνεργατική μάθηση 

Εισαγωγή 

Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε στη διδακτική διαδικασία επέφερε αλλαγές στο διδακτικό και 
μαθησιακό προσανατολισμό. Πληθώρα λογισμικών, ιστοτόπων και προγραμμάτων τίθενται 
στη διάθεση του καθηγητή, για να τα αξιοποιήσει με τον προσφορότερο για εκείνον τρόπο 
στη διδασκαλία του. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αξιοποιείται ως περιβάλλον εργασίας, 
αναζήτησης της πληροφορίας, επικοινωνίας και δημοσίευσης. Επιπλέον, με το συνεργατικό 
περιβάλλον του ηλεκτρονικού υπολογιστή ευνοείται η ομαδική εργασία και η 
αλληλεπίδραση ανάμεσα στους μαθητές.(Νάκη, 2006; 2012; Σολομωνίδου, 2006). 

Μία από τις πολλές δυνατότητες που παρέχει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στη διδασκαλία 
είναι και η ιστοεξερεύνηση. Πρόκειται για μια μορφή διερευνητικής μάθησης στο πλαίσιο 
της οποίας το σύνολο της πληροφορίας ,που οι μαθητές επεξεργάζονται, προέρχεται από το 
διαδίκτυο (www.webquest.org). Σχεδιάζεται γύρω από ένα πρόβλημα, (problem-based 
learning), η επίλυση του οποίου οδηγεί σε ανώτερες νοητικές λειτουργίες, ενώ θεωρητική 
της βάση αποτελεί ο εποικοδομισμός και πιο συγκεκριμένα η θέση ότι «η μάθηση 
προϋποθέτει την κατανόηση, η οποία πρέπει να οικοδομείται με βάση τις ενέργειες του/της 
χρήστη/τριας» (Σολομωνίδου 2006).  

Τα στάδια μιας ιστοεξερεύνησης είναι τα ακόλουθα: 

 Εισαγωγή: Η φάση αυτή αποσκοπεί στο να μυηθούν οι μαθητές στη 
δραστηριότητα. 

 Δραστηριότητα: Περιγράφεται το τελικό προϊόν (παραδοτέο) της δραστηριότητας. 

http://www.webquest.org/
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 Διαδικτυακές πηγές-Βιβλιογραφία: Περιγράφονται τα βήματα, τα μέσα και τα 
εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση και οργάνωση των 
πληροφοριών.  

 Διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης (με σαφή βήματα): Περιγράφεται η 
μεθοδολογία που συστήνεται στους μαθητές, ώστε να ολοκληρώσουν το έργο 
τους με επιτυχία.  

 Αξιολόγηση: Αναλύεται ο τρόπος και τα μέσα αξιολόγησης του τελικού 
αποτελέσματος της δραστηριότητας.  

 Συμπέρασμα - τελικό αποτέλεσμα: Αφορά στα αποτελέσματα της όλης 
διαδικασίας και την παρουσίασή τους σε επίπεδο τάξης ή σχολείου με διάφορους 
τρόπους.  

 Σελίδα του εκπαιδευτικού: Περιέχει οδηγίες για τον εκπαιδευτικό. Η  ανάθεσή της 
γίνεται συνήθως με την κατασκευή μιας ιστοσελίδας. 

Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η ιστοξερεύνηση εστιάζει στη χρήση της 
πληροφορίας και όχι στην απλή αναζήτησή της. Τέλος, η επιλογή της ως διδακτικής 
μεθόδου συμβάλλει στην καλλιέργεια της αναλυτικο- συνθετικής σκέψης και της κριτικής 
ικανότητας. 

Το διδακτικό σενάριο  

Η φιλοσοφία του σεναρίου 

Η μέθοδος είναι ερμηνευτική με αφετηρία και κατάληξη το κείμενο που είναι και το 
μορφωτικό αγαθό. Βασικά στοιχεία όμως, για να πετύχει η διδασκαλία της λογοτεχνίας 
είναι η ανταπόκριση του αναγνώστη και η πρόσληψη ή η επενέργειά του. Έχοντας αυτά 
υπόψη μας μπορούμε να προσεγγίσουμε ένα λογοτεχνικό έργο με καλύτερες 
προϋποθέσεις, αρκεί να συνδέσουμε την αισθητική απόλαυση με τη διαδικασία της 
κατανόησης και ερμηνείας. 

Ειδικότερα για τη διδασκαλία της ποίησης, λαμβάνουμε υπόψη μας την πολυσημία της 
ποιητικής γλώσσας, που προσφέρεται στην ερμηνευτική προσέγγιση του αναγνώστη. Έτσι 
μπορεί να κατανοηθεί ευκολότερα το κείμενο, που, ως σύνολο σημαινόντων, μιλά 
περισσότερο με τις υποδηλώσεις και καλεί τον αναγνώστη να συμπληρώσει τα «κενά» με τη 
δική του δυναμική ανάγνωση και ερμηνεία. 

Επίσης, μπορεί να ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στο κείμενο και το μαθητή, 
που μπορεί να τον κάνει και διά βίου φιλαναγνώστη της ελληνικής και παγκόσμιας 
λογοτεχνίας. 

Το σενάριο στηρίζεται στις παιδαγωγικές αρχές της ανακαλυπτικής – διερευνητικής 
μάθησης (Bruner), του εποικοδομισμού και στις κοινωνικοπολιτιστικές θεωρήσεις του 
Vygotski 

Ο J. Bruner πρότεινε ως βασική θεωρία μάθησης την ανακαλυπτική μάθηση (Δανασσής – 
Αφεντάκης, 1996). Οι μαθητές ανακαλύπτουν τη γνώση μέσα από ανακαλυπτικές 
διαδικασίες – με το πείραμα, τη δοκιμή, την επαλήθευση ή τη διάψευση. Η ιδέα της 
σταδιακής ανακάλυψης της γνώσης μπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό κίνητρο 
για τον μαθητή, τον οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει ή και να καθοδηγήσει 
ακόμη (καθοδηγούμενη ανακάλυψη). Οι κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης του Bruner 
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προσδίδουν ένα σημαντικό ρόλο στην κοινωνική αλληλεπίδραση, καθώς, σύμφωνα με τις 
απόψεις του, το μανθάνον υποκείμενο δεν κατασκευάζει την προσωπική του γνώση μέσα 
σε ένα πολιτισμικό και επικοινωνιακό «κενό», αλλά πάντοτε μέσα σε ευρύτερα πλαίσια, 
μέσα στο οποία η γνώση δημιουργείται και σηματοδοτείται.  

Οι θεωρίες του L. Vygotsky αποδίδουν πολύ μεγάλη σημασία στη γλώσσα ως παράγοντα 
για τη μάθηση και στηρίζονται στην υπόθεση της ζώνης εγγύτερης (ή επικείμενης) 
ανάπτυξης: η ζώνη αυτή αποτελεί ένα σύνολο γνώσεων τις οποίες ο μαθητής μπορεί να 
δημιουργήσει με τη βοήθεια του περιβάλλοντος – αλλά όχι ακόμη μόνος. Έτσι, ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού και γενικότερα του σχολείου και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει και 
μαθαίνει ο μαθητής είναι ιδιαίτερα σημαντικός (Φουντοπούλου, 2011). 

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρείται πως οδηγεί στη δημιουργία 
νέων, εμπλουτισμένων περιβαλλόντων μάθησης, στο πλαίσιο των οποίων οι μαθητές/τριες 
οικοδομούν τις γνώσεις τους συνεργατικά και αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική 
σκέψη τους παράλληλα με τις γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές τους, ενώ η ευθύνη 
για τη μάθηση μεταφέρεται στους ίδιους (Jonassen, 1996; Dimitracopoulou et al., 1999; 
Μακράκης, 2000; Komis et al., 2001; Σολομωνίδου, 2006).  

Η πνευματική διαθήκη του Κ.Π. Καβάφη: Ταυτότητα, σκοποθεσία και πορεία διδασκαλίας 

Το σενάριο αφορά στην ενότητα της Γ΄ Γυμνασίου, «Στάσεις ζωής στην ποίηση». 

Σκοπός: Να γνωρίσουν οι μαθητές τον ποιητή Κ. Π. Καβάφη μελετώντας συγκεκριμένα 
ποιήματά του κοινό χαρακτηριστικό των οποίων είναι η αξιοπρεπής στάση ζωής την οποία 
προτείνει και να συντάξουν την πνευματική διαθήκη του. 

Επιμέρους στόχοι:  

Γνώσεις για τη λογοτεχνία:  
Επιδιώκεται οι μαθητές: 

 Να κατανοήσουν οι μαθητές έναν από τους άξονες της ποίησης του Κ. Π. Καβάφη, 
που αφορά σε μια συγκεκριμένη "ηθική". Να μάθουν ότι η ποίηση του Καβάφη 
έχει, μεταξύ άλλων και διδακτικό περιεχόμενο. 

 Να συνειδητοποιήσουν τους εκφραστικούς τρόπους που αξιοποιεί, για να 
εκφράσει το διδακτικό περιεχόμενο. 

 Να καταγράψουν τους εκφραστικούς τρόπους που αξιοποιεί, για να εκφράσει το 
διδακτικό περιεχόμενο.  

Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, στάσεις ζωής:  
Επιδιώκεται οι μαθητές: 

• Να μάθουν ότι η αξιοπρέπεια αποτελεί στάση ζωής που για να κατακτηθεί απαιτεί 
σωστές επιλογές, συχνά δύσκολες. 

• Να εργαστούν ομαδικά, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι η γνώση αποτελεί 
αποτέλεσμα συνεργασίας, αναζήτησης και «συνοικοδόμησης» μεταξύ των μελών 
της ομάδας (Mercer, 2010). 

Γραμματισμοί:  
Επιδιώκεται οι μαθητές 

• Να παραγάγουν σε ομάδες ένα νέο πολυτροπικό κείμενο αξιοποιώντας το 
περιεχόμενο ποιημάτων του Καβάφη (δημιουργική/συνεργατική γραφή) 
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• να αξιοποιούν την επικοινωνιακή τους ικανότητα, για να φτάσουν στη γνώση (βλ. 
και ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο:64).  

• Να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο για την ανακάλυψη της νέας γνώσης ασκούμενοι 
στην ιστοεξερεύνηση. 

•  Να αξιοποιήσουν τις εφαρμογές www.wordle.net, www.text2mindmap.com, και τα 
προγράμματα moviemaker, power point και MS Word. 

Διάρκεια: 8 διδακτικές ώρες 

Εργαλεία: Πρόσβαση στο Διαδίκτυο, Microsoft Office, wiki, βιντεοπροβολέας, φύλλα 
εργασίας, ppt, Ms Word, moviemaker, www.wordle.net, www.text2mindmap.com  

Πορεία Διδασκαλίας 

Ο καθηγητής ενημερώνει τους μαθητές ότι θα ασχοληθούν με τον ποιητή Κ. Π. Καβάφη με 
στόχο να συντάξουν την πνευματική διαθήκη του και για το σκοπό αυτό καλούνται να 
ανατρέξουν στην αρχική σελίδα της ιστοεξερεύνησης, http://kpkavafis.weebly.com/, στην 
οποία υπάρχουν αναρτημένα τα φύλλα εργασίας ανά ομάδα. 

 

Εικόνα 1. Η αρχική σελίδα της ιστοεξερεύνησης 

Η τάξη χωρίζεται σε 5 ομάδες των 6 μαθητών με βάση το κοινωνιόγραμμα που έχει 
δημιουργηθεί στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Κάθε μαθητής αναλαμβάνει συγκεκριμένο 
ρόλο στην ομάδα (συντονιστής, γραμματέας, εισηγητής, μεσολαβητής) (Ματσαγγούρας, 
2001), οι ομάδες ενημερώνονται για την "αποστολή" και ξεκινούν την εργασία τους στο 
εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου τους. 

Α΄ ομάδα: Οι ιστορικοί (Θερμοπύλες) 

Αφού ακολουθήσετε τον διπλανό σύνδεσμο να επισκεφθείτε το σπίτι του Καβάφη, το 
γραφείο του και να μελετήσετε το χειρόγραφο του ποιήματος Θερμοπύλες που βρίσκεται 
εδώ. 

1.Ποια είναι τα χαρακτηριστικά όσων φυλάγουν Θερμοπύλες;  

2. Να εντοπίσετε τις αναφορές στα ιστορικά πρόσωπα και στον ιστορικό τόπο που 
υπάρχουν στο ποίημα. Έπειτα να μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κέντρου 
Ελληνικής Γλώσσας και να αναζητήσετε στο ηλεκτρονικό λεξικό το λήμματα Εφιάλτης και 

http://www.wordle.net/
http://www.text2mindmap.com/
http://kpkavafis.weebly.com/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1_-_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%86%CE%B7
http://www.kavafis.gr/archive/manuscripts/content.asp?image=thermopiles.jpg
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
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Θερμοπύλες. Τι συμβολίζουν ο Εφιάλτης, οι Μήδοι και οι Θερμοπύλες; Να απαντήσετε 
αξιοποιώντας το υλικό από την ηλεκτρονική αναζήτηση.  

3. Ποιοί άνθρωποι σήμερα φυλάγουν Θερμοπύλες; Ποιά είναι η προσωπική σας στάση 
απέναντι στους ανθρώπους αυτούς; Να υποθέσετε ότι τους στέλνετε μια επιστολή στην 
οποία να τους εκφράζετε τα αισθήματά σας. Να συντάξετε την επιστολή στον επεξεργαστή 
κειμένου. 

4. Ποια είναι η πνευματική διαθήκη του ποιητή προς εμάς, όπως φαίνεται στο 
συγκεκριμένο ποίημα; Να αναρτήσετε τις εργασίες σας στο ιστολόγιο της τάξης.  

5. Αξιοποιώντας το πρόγραμμα www.text2mindmap.com να κατασκευάσετε την πνευματική 
διαθήκη του Κ.Π.Καβάφη, λαμβάνοντας υπόψη σας και τις παρουσιάσεις των συμμαθητών 
σας. 

Β΄ ομάδα: Οι Αλεξανδρινοί (Απολείπειν ο θεός Αντώνιον) 

1. Αξιοποιώντας το www.wordle.net. να σχηματοποιήσετε το ποίημα και να δείξετε τις 
λέξεις -κλειδιά που υπάρχουν σε αυτό.  

2. Να μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση και να μελετήσετε το σχετικό απόσπασμα από 
τον Βίο Αντωνίου του Πλουτάρχου. Πώς δικαιολογείτε τον τίτλο του ποιήματος; 

3. Να μελετήσετε το άρθρο του Γ. Σαββίδη για το ποίημα. Στη συνέχεια να καταγράψετε την 
πηγή έμπνευσης του Καβάφη, για να την αξιοποιήσετε ερμηνευτικά.  

4. Σε ποιον νομίζετε ότι απευθύνεται ο ποιητής; Ποια είναι η πνευματική διαθήκη του; Να 
αναρτήσετε τις εργασίες σας στο ιστολόγιο της τάξης σας. 

5. Να γράψετε ένα φιλικό γράμμα που να δίνει συμβουλές σε ένα φίλο που έζησε έναν 
χωρισμό και θέλει συμβουλές για το πώς να τον αντιμετωπίσει, χρησιμοποιώντας τις λέξεις 
- κλειδιά του ποιήματος, όπως τις βρήκατε στην ερώτηση 1. Στη συνέχεια να το 
αναγνώσετε, να το ηχογραφήσετε και να το σκηνοθετήσετε αξιοποιώντας εικόνες και 
στίχους του ποιήματος σε moviemaker ή σε ppt. 

 6. Αξιοποιώντας το πρόγραμμα www.text2mindmap.com να κατασκευάσετε την 
πνευματική διαθήκη του Κ.Π. Καβάφη, λαμβάνοντας υπόψη σας και τις παρουσιάσεις των 
συμμαθητών σας. 

Γ΄ ομάδα: Οι δυνάμενοι ( Όσο μπορείς) 

1. Ποια η λειτουργία του β΄ ενικού στο ποίημα; Σε ποιον απευθύνεται ο ποιητής; 

2. Αξιοποιώντας το www.wordle.net. να σχηματοποιήσετε το ποίημα και να δείξετε τις 
λέξεις -κλειδιά που υπάρχουν σε αυτό. Τι πετυχαίνεται με τη χρήση τους; 

3. Με ποιους τρόπους εξευτελίζεται η ζωή κατά τον ποιητή;  

4. Τι προτρέπει ο ποιητής να κάνουμε στη ζωή μας; Να αναζητήσετε στίχους τραγουδιών με 
παρόμοιο θέμα με το ποίημα και να δημιουργήσετε ένα βίντεο κλιπ αξιοποιώντας και 
στίχους του ποιήματος με το πρόγραμμα moviemaker. 

5. Τι συμβουλεύει ο ποιητής με αυτό το ποίημα; Ποια είναι η πνευματική διαθήκη του;  

6. Αξιοποιώντας το πρόγραμμα www.text2mindmap.com να κατασκευάσετε την πνευματική 
διαθήκη του Κ.Π.Καβάφη, λαμβάνοντας υπόψη σας και τις παρουσιάσεις των συμμαθητών 
σας. 

http://www.text2mindmap.com/
http://www.wordle.net/
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=551
http://www.kavafis.gr/kavafology/articles/content.asp?id=15
http://www.text2mindmap.com/
http://www.wordle.net/
http://www.text2mindmap.com/
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Δ΄ ομάδα: Οι αρνητές (Che fece…il gran rifiuto) 

1. α. Να σημειώσετε από πού επιλέγει ο ποιητής τον τίτλο του ποιήματός του μελετώντας 
το σχετικό κείμενο του Γ.Σεφέρη εδώ. Αφού απαντήσετε στις υπόλοιπες ερωτήσεις να 
ξαναμελετήσετε το κείμενο του Σεφέρη και να σχολιάσετε την φράση του "από τα 
ποιήματα του Καβάφη που με ενοχλούν πραγματικά". Συμφωνείτε με την άποψή του; 

β. Ποιο είναι το πρόσωπο των ρημάτων και τι πετυχαίνεται με τη χρήση του; Σε ποιον 
νομίζετε ότι απευθύνεται ο ποιητής με το ποίημα; Μπορείτε να μελετήσετε και το 
σχετικό άρθρο του Γ.Σαββίδη εδώ. 

2.Ποιοι είναι οι τύποι ανθρώπων που παρουσιάζει ο ποιητής στο ποίημά του; Να 
παρουσιάσετε αντίστοιχους τύπους από την ιστορία. 

3. Αξιοποιώντας το www.wordle.net να σχηματοποιήσετε το ποίημα και να δείξετε τις λέξεις 
-κλειδιά που υπάρχουν σε αυτό. Τι πετυχαίνεται με τη χρήση τους;  

4. Ποια είναι η πνευματική διαθήκη του ποιητή προς εμάς, όπως φαίνεται στο 
συγκεκριμένο ποίημα; Να αναρτήσετε τις εργασίες σας στο ιστολόγιο της τάξης σας. 

5. Να αξιοποιήσετε το πρόγραμμα www.text2mindmap.com και να κατασκευάσετε την 
πνευματική διαθήκη του Κ.Π. Καβάφη, αφού λάβετε υπόψη σας και τις παρουσιάσεις των 
συμμαθητών σας. 

 Ε΄ομάδα: Οι ενδίδοντες (Η Σατραπεία) 

1. Αφού μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση να μελετήσετε το ποίημα «Η Σατραπεία», 
αναζητώντας εδώ το λήμμα "σατραπεία". 

2 .α. Να μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση και να μελετήσετε στο κείμενο ΙΙ την 
παράγραφο 24 με το σχόλιο του Καβάφη, για να την αξιοποιήσετε στην προσέγγιση του 
ποιήματος. 

β Να αναζητήσετε εδώ τις λέξεις "ενδίδω", "σοφιστές", "στέφανος", "Αρταξέρξης" και να 
καταγράψετε στο φύλλο εργασίας τη σημασία τους. Ποιος ο ρόλος τους και η σημασία 
τους στο ποίημα; 

3. α. Γιατί ο ποιητής χρησιμοποιεί το β΄ πρόσωπο; Σε ποιον νομίζετε ότι απευθύνεται;  

β. Στο ποίημα υπάρχει μια έντονη αντίθεση. Αφού τη λάβετε υπόψη σας να καταγράψετε 
σε μια σελίδα του ηλεκτρονικού ημερολογίου σας αξιοποιώντας τον επεξεργαστή 
κειμένου αν έχετε βιώσει αντίστοιχη εμπειρία με αυτή που περιγράφει ο ποιητής .(MS 
WORD). 

4. Να οπτικοποιήσετε το ποίημα αξιοποιώντας το moviemaker. 

5. Αξιοποιώντας το πρόγραμμα www.text2mindmap.com να κατασκευάσετε την πνευματική 
διαθήκη του Κ. Π. Καβάφη, αφού λάβετε υπόψη σας και τις παρουσιάσεις των συμμαθητών 
σας. 

http://www.kavafis.gr/kavafology/articles/content.asp?id=7
http://www.kavafis.gr/kavafology/articles/content.asp?id=14
http://www.wordle.net/
http://www.text2mindmap.com/
http://www.snhell.gr/lections/writer.asp?id=60
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.kavafis.gr/kavafology/articles/content.asp?id=7
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.text2mindmap.com/
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Αξιολόγηση 

Οι μαθητές ετεροαξιολογούνται από τους συμμαθητές τους και τον διδάσκοντα με βάση 
τον πίνακα 1.  

Πίνακας 1. Κριτήρια Αξιολόγησης Ομαδικής Εργασίας 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Μέτρια 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Καλά 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Πολύ καλά 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Άριστα 

Συγκέντρωση 
πληροφοριών, 
οργάνωση 
δεδομένων 

    

Επικοινωνιακές 
δεξιότητες 
γραπτού και 
προφορικού 
λόγου 

    

Πρωτοτυπία και 
δημιουργικότητα 

    

Συνεργασία 
μελών ομάδας 

    

Παρουσίαση 
στην ολομέλεια 

    

 

Στη συνέχεια παραθέτουμε κάποιες από τις εργασίες των μαθητών: 

 

Εικόνα 2. Όσο μπορείς 
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Εικόνα 3. Εννοιολογικός χάρτης 

 

Εικόνα 4. Συννεφόλεξο 
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Συμπεράσματα –Προτάσεις 

Συμπεραίνοντας θεωρούμε ότι οι μαθητές προσέγγισαν ευρετικά – ανακαλυπτικά τη γνώση. 
Ενεργοποιήθηκαν, επικοινώνησαν και αξιολόγησαν. Προσέγγισαν την ποίηση του Καβάφη, 
συνομίλησαν μαζί της και ανέγνωσαν την πνευματική διαθήκη του. Αξιοποίησαν τις Τ.Π.Ε. 
Από την όλη τους παρουσία στην τάξη κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας φάνηκε ότι 
απόλαυσαν τη δραστηριότητα και την υλοποίησαν με ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα θετικό κρίνεται 
το γεγονός ότι οι μαθητές ήρθαν σε επαφή όχι μόνο με πολλά ποιήματα του Καβάφη αλλά 
και με κριτικά κείμενα σχετικά με αυτόν, κάτι που τους έδωσε αφορμή για προβληματισμό 
τόσο σχετικά με την απήχηση της ποίησής του, όσο και με το πώς συντίθεται ένα κείμενο 
λογοτεχνικής κριτικής. Η συγκεκριμένη όψη του σεναρίου, θα μπορούσε να αποτελέσει 
έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση. Τέλος, οι μαθητές αξιοποίησαν τις Τ.Π.Ε. τόσο ως 
περιβάλλον αναζήτησης όσο και ως περιβάλλον εργασίας και δημοσίευσης. 
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Η συμβολή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην ανάπτυξη 
συνεργατικού κλίματος στη σχολική μονάδα. Το πρόγραμμα 

Comenius στο 1ο Γυμνάσιο Βύρωνα 

Άννα Σιγανού 
asiganou1@gmail.com 

 
Σχολική σύμβουλος ΠΕ06, ν. Ευβοίας 

Περίληψη. Στην παρούσα εργασία υποστηρίζεται ότι η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά 
προγράμματα αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης συνεργατικού κλίματος στη 
σχολική μονάδα. Παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο που στηρίζεται στη συνεργατική 
μάθηση και τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής ενός σχολείου σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα. Στη συνέχεια, γίνεται σύντομη περιγραφή του προγράμματος Comenius 
(διμερής σχολική σύμπραξη μεταξύ Ελλάδας - Ισπανίας) που υλοποιείται από τα 
σχολεία 1ο Γυμνάσιο Βύρωνα και Instituto Celestino Mutis,  κατά τα σχολικά έτη 2013-
2014 και 2014-2015, παρουσιάζεται η διαδικασία υλοποίησης και η αξιολόγηση του 
προγράμματος από τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Στόχος της εργασίας είναι να 
αναδειχθεί η συμβολή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην ανάπτυξη συνεργατικού 
κλίματος στην σχολική μονάδα και να αποτελέσει χρήσιμο οδηγό για εκπαιδευτικούς 
που προτίθενται να ασχοληθούν με ανάλογα προγράμματα. 

Λέξεις κλειδιά: ευρωπαϊκά προγράμματα, συνεργατικό κλίμα, Comenius. 

Εισαγωγή 

Κάθε σχολείο αποτελεί ένα ίδρυμα, το οποίο έχει συγκεκριμένη οργανωτική και λειτουργική 
δομή με σαφή διάταξη διαδικασιών, γεγονότων και υποκειμένων. Τα σχολεία είναι 
υποχρεωμένα να ακολουθούν τους κοινωνικούς κανόνες που υπαγορεύονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία, την οποία οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία 
ερμηνεύουν και την προσαρμόζουν στις δικές τους ανάγκες. Διαδικασίες που αφορούν τη 
διοίκηση του σχολείου, τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, καθώς και τη διδασκαλία και τη μάθηση, δημιουργούν δυναμικές που 
αναπτύσσονται σε κάθε σχολική μονάδα και διαμορφώνουν ένα συγκεκριμένο σχολικό 
κλίμα.  

Ως σχολικό κλίμα θεωρείται η γενικότερη ατμόσφαιρα που επικρατεί στο σχολικό χώρο, η 
αρμονική ή όχι συνύπαρξη και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, καθώς και η δυνατότητα ή όχι στην ελευθερία έκφρασης γνώμης.  Ως σχολική 
κουλτούρα έχει οριστεί η «κουλτούρα [που] προσδίδει στον οργανισμό την αίσθηση της 
ταυτότητας, ενισχύει το αίσθημα αφοσίωσης προς αυτόν, ενδυναμώνει τη σταθερότητα του 
συστήματος και καθορίζει τη συμπεριφορά και τη στάση των μελών του» (Καρατάσιος & 
Καραμήτρου, 2008:52). Η σχολική κουλτούρα, δηλαδή, αφορά την εικόνα που δίνει το 
σχολείο στην ευρύτερη κοινωνία, και συνίσταται από τους κανόνες συμπεριφοράς, τις 
αξίες, τα σύμβολα, τις παραδοχές που διέπουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και τη 
διακρίνουν από όλες τις άλλες σχολικές μονάδες. Το «παραπρόγραμμα» (Μαρμαρινός, 
2000:79-118) υπάρχει παράλληλα με το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα και επηρεάζει 



Έρκυνα, (Ειδικό) Τεύχος 4ο, 2015  115 

καθοριστικά το σχολικό κλίμα και το κλίμα της τάξης. Οι όψεις του παραπρογράμματος 
συντελούν στη δημιουργία μιας ξεχωριστής δυναμικής σε κάθε σχολείο.  

Το σχολικό κλίμα είναι διαφορετικό σε κάθε σχολική μονάδα, αλλά μπορεί να είναι 
διαφορετικό στο ίδιο σχολείο σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Το σχολικό κλίμα, 
δηλαδή, δεν είναι στατικό, αλλά αλλάζει δυναμικά. Η σχολική κουλτούρα μπορεί να 
επιφέρει τροποποιητικές αλλαγές στη συμπεριφορά των μελών της εκπαιδευτικής μονάδας, 
αλλά και η ίδια να διαμορφωθεί και να αλλάξει ανάλογα με τις απόψεις, τις στάσεις και τις 
συμπεριφορές των συμμετεχόντων στη σχολική κοινότητα. Η συμμετοχή μιας σχολικής 
μονάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης 
συνεργατικού σχολικού κλίματος. Η εμπλοκή των εκπαιδευτικών και μαθητών σε ένα 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα προωθεί τη συνεργατική μάθηση, αλλάζει τις στάσεις και τις 
συμπεριφορές των μελών της εκπαιδευτικής μονάδας και επηρεάζει καθοριστικά τη 
σχολική κουλτούρα. Στόχος της εργασίας είναι να αναδειχθεί η συμβολή των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων στην ανάπτυξη συνεργατικού κλίματος στην σχολική μονάδα και να 
αποτελέσει χρήσιμο οδηγό για εκπαιδευτικούς που προτίθενται να ασχοληθούν με 
ανάλογα προγράμματα.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η συνεργατική μάθηση περιλαμβάνει τη θεωρία του κονστρουκτιβισμού, του κοινωνικού 
κονστρουκτιβισμού και της εγκαθιδρυμένης μάθησης (Midoro, 2007). Βασική αρχή της 
κονστρουβιστικής μάθησης είναι ότι η μάθηση δεν μεταδίδεται παθητικά, αλλά 
επιτυγχάνεται με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών.  Η μάθηση οικοδομείται μέσω 
αυθεντικών καθηκόντων και επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των ανθρώπων. Προϋποθέτει τη σύνδεση θεωρίας και πράξης και την εφαρμογή της 
νέας γνώσης για την επίλυση προβλημάτων (Piaget, 1975). 

Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός υποστηρίζει ότι η αλληλεπίδραση ατόμου και κοινωνικού 
περιβάλλοντος δε διευκολύνει μόνο τη μάθηση αλλά και τη δημιουργεί. Το κοινωνικό 
περιβάλλον επηρεάζει τη μάθηση και συνοικοδομεί τη γνώση σε αυθεντικά περιβάλλοντα 
(Shunk, 2005). Σημαντικοί παράγοντες είναι  η συνεργασία, η αλληλεπίδραση και η 
επικοινωνία. Ο Vygotsky χρησιμοποίησε τον όρο της «ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης» (Zone 
of Proximal Development – ZPD),  για να περιγράψει την  απόσταση ανάμεσα σ’ αυτό που 
μπορεί να πετύχει ένας μαθητής μόνος του και σ’ αυτό που μπορεί να πετύχει, όταν 
συνεργάζεται με άλλους (Vygotsky, 1978).  

Σύμφωνα με την εγκαθιδρυμένη μάθηση, η γνώση είναι ριζωμένη στο συγκείμενο  και την 
κουλτούρα (Lave, 1998; Lave & Wenger, 1991). Η μάθηση αντανακλά τον τρόπο με τον 
οποίο η γνώση θα είναι χρήσιμη στην πραγματική ζωή. Η γνώση πρέπει να τοποθετείται και 
να μαθαίνεται σε αυθεντικά περιβάλλοντα (Tennant, 1997).  

Καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση ενός προγράμματος αποτελεί ο Διευθυντής  του 
σχολείου, όχι μόνο γιατί η έγκριση του προγράμματος από αυτόν είναι απαραίτητη, αλλά 
γιατί ο διευθυντής ως ηγέτης μπορεί να δώσει έμφαση σε νέες αξίες και σε ένα μελλοντικό 
όραμα και να εμπνεύσει τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας της οποίας ηγείται να 
παραμερίσουν το προσωπικό τους όφελος για τον κοινό σκοπό (Bass & Avolio, 1994). Σε 
αυτό το πλαίσιο, είναι εφικτό να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα κλίμα που θα 
διέπεται από συνεργασία, επικοινωνία, συμμετοχικότητα, ομαδικό πνεύμα, συμμετοχή των 
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γονέων, δημοκρατική ηγεσία και διαχείριση των συγκρούσεων. Τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα συντελούν καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση. 

Στα ευρωπαϊκά προγράμματα αναπτύσσεται μια κουλτούρα μάθησης με στόχο την 
ανταλλαγή γνώσης, το διάλογο, την έρευνα, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την 
ανατροφοδότηση στα μέλη. Οι μαθητές διαφορετικών χωρών συνεργάζονται για την 
επίλυση προβλημάτων, επικοινωνούν για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, 
συνεργάζονται για την επίτευξη ενός έργου και συζητούν θέματα που αφορούν το 
πρόγραμμα. Οι δραστηριότητες που ανατίθενται στους μαθητές προϋποθέτουν ενεργή  
συμμετοχή για την επίλυση προβλημάτων της πραγματικής ζωής. Οι εργασίες έχουν 
χρησιμότητα, συνάφεια με τον πραγματικό κόσμο, ενσωματώνουν γνώσεις από διάφορες 
περιοχές του αναλυτικού προγράμματος και παρέχουν τα κατάλληλα επίπεδα 
πολυπλοκότητας. 

Το Πρόγραμμα Comenius «The Art of discovering ourselves»: Διμερής 
σχολική σύμπραξη μεταξύ Ελλάδας (1ο Γυμνάσιο Βύρωνα) – Ισπανίας 
(Instituto Celestino Mutis), 2013-2015. Διαδικασία υλοποίησης. 

Το πρόγραμμα Comenius «The Art of discovering ourselves» αποτελεί διμερή σχολική 
σύμπραξη μεταξύ του 1ου Γυμνασίου Βύρωνα και του Instituto Celestino Mutis που εδρεύει 
στη Μαδρίτη. Είχε ως στόχο τη διερεύνηση όψεων και πτυχών της Ισπανικής και Ελληνικής 
ταυτότητας και του πολιτισμού των δυο κρατών από μαθητές ηλικίας 13 έως 15 ετών. Το 
πρόγραμμα ξεκίνησε με την εύρεση του Ισπανού εταίρου μέσω της ηλεκτρονικής  
πλαφόρμας e-twinning. Αφού συμφωνήθηκε το περιεχόμενο του project ανάμεσα στους 
δύο εταίρους, κατατέθηκε η πρόταση στο ΙΚΥ την Άνοιξη του 2013. Τα αποτελέσματα 
ανακοινώθηκαν το καλοκαίρι του ίδιου έτους και έτσι το Σεπτέμβριο ζητήθηκε η έγκριση  
του προγράμματος από το σύλλογο διδασκόντων στην πρώτη συνεδρίασή του. Ταυτόχρονα, 
διερευνήθηκε η επιθυμία των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Υπογράφηκε 
η σύμβαση με το ΙΚΥ από τη διευθύντρια του σχολείου και την υπεύθυνη υλοποίησης του 
προγράμματος και ακολούθησε η συγκρότηση της παιδαγωγικής ομάδας. 

Την πρώτη χρονιά τη παιδαγωγική ομάδα αποτελούσαν οκτώ εκπαιδευτικοί. Τον Οκτώβριο 
έγιναν αρκετές συναντήσεις των μελών της παιδαγωγικής ομάδας με στόχο την οργάνωση 
και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων. Σε συνεργασία με τους Ισπανούς εταίρους 
αποφασίστηκε ότι και οι δύο ομάδες, Έλληνες και Ισπανοί μαθητές, θα ασχοληθούν με την 
Ισπανία και τον πολιτισμό της κατά το σχολικό έτος 2013-2014, και με την Ελλάδα και τον 
πολιτισμό της το επόμενο έτος. Αποφασίστηκε επίσης η διενέργεια διαγωνισμού για το 
λογότυπο του προγράμματος. Την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των γονέων 
και αποστολή επιστολής στους γονείς των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης με στόχο την έγκριση 
της συμμετοχής των παιδιών τους στο πρόγραμμα. Αποφασίστηκε να συμμετέχουν μαθητές 
της Α΄ και Β΄ τάξης, γιατί επιθυμούσαμε οι συμμετέχοντες να είναι μαθητές του σχολείου 
την επόμενη χρονιά που θα γινόταν η επίσκεψη των Ισπανών στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, 
στο πλαίσιο του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας έγιναν μικρά projects με θέμα την 
Ισπανία, την Ελλάδα, την πόλη μας και το σχολείο μας. 

Τον Νοέμβριο του 2013 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση όλων των μαθητών που 
επιθυμούσαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα με στόχο την ενημέρωσή τους. Προσήλθαν 
εκατό περίπου μαθητές. Σε αυτήν τη συνάντηση ανακοινώθηκε ο  διαγωνισμός λογότυπου 
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σε όλους και παρουσιάστηκε power point  με οδηγίες για το τι σημαίνει λογότυπος και 
ιδέες / προτάσεις για τη δημιουργία του. Έγινε παρουσίαση των posters, power points, 
movie makers / videos που είχαν ετοιμάσει οι μαθητές στο πλαίσιο του μαθήματος της 
Αγγλικής γλώσσας και δόθηκε έντυπο στους συμμετέχοντες μαθητές με τα θέματα προς 
εργασία ούτως ώστε να επιλέξουν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα τους. Στόχος ήταν η 
δημιουργία των ομάδων εργασίας. Με βάση την πρώτη ή δεύτερη επιλογή τους έγινε η 
συγκρότηση των παρακάτω ομάδων εργασίας: α) Μελοποιημένος  Λόρκα (κ. Καστόρα), β) 
Παραδοσιακή Ισπανική μουσική (κ.κ. Τζούβελη – Μαστρογιαννοπούλου), γ)  Θερβάντες (κ. 
Βεργυρή), δ) Ελ Γκρέκο (κ. Σιγανού), ε) Πάμπλο Πικάσο - Σαλβαντόρ Νταλί (κ.κ. Μπολτσή – 
Κλωνάρη), στ) Αρχιτεκτονική Ισπανίας: Αραβικές επιρροές, Καλατράβα, Gaudi (κ. Ζερβός). 

Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών ήταν πολύ μεγάλος (εκατό μαθητές) και το 
πρόγραμμα μπορούσε να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στην Ισπανία  μόνο 
είκοσι μαθητών, η παιδαγωγική ομάδα αποφάσισε ότι η επιλογή των μαθητών που θα 
συμμετείχαν στην ελληνική αποστολή στην Ισπανία θα έπρεπε να γίνει με βάση τα μόρια 
που θα συγκέντρωναν οι μαθητές. Υπήρξε η πρόβλεψη ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας θα 
υπήρχε κλήρωση. Η μοριοδότηση ανερχόταν στα εκατό μόρια. Τα μόρια προέρχονταν από 
τα παρακάτω κριτήρια επιλογής: 

 Τη βαθμολογία στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας (κλίμακα 1-20: από τη  βαθμολογία 
του Α΄ τριμήνου).  

 Τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατά τη διαδικασία υλοποίησης  και την καλλιτεχνική και 

δημιουργική δραστηριότητα (κλίμακα 1-20: από τον υπεύθυνο καθηγητή κάθε 
ομάδας). Συνυπολογίσθηκαν οι εργασίες που είχαν γίνει στο πλαίσιο των 
μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. Αξιολογήθηκαν οι παρουσίες 
στις συναντήσεις εργασίας αλλά και η δημιουργία posters, power points, 
moviemakers, μακετών, οι δραματοποιήσεις, κλπ. 

 Την παρουσίαση της εργασίας των μαθητών στην ολομέλεια των μελών της 
παιδαγωγικής ομάδας  και των υπόλοιπων  μαθητών (κλίμακα 1-20).  Η αξιολόγηση 
έγινε: α) από τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας και  β) από τους μαθητές 
(αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση). 

 Τη συμπεριφορά των μαθητών (κλίμακα 1-20). Η αξιολόγηση έγινε από τον υπεύθυνο 
καθηγητή και το σύλλογο διδασκόντων. Αξιολογήθηκαν: α) η τήρηση των κανόνων, 
β) η υπευθυνότητα και η συνέπεια, γ) ο σεβασμός στους άλλους, δ) η 
συνεργατικότητα και ε) η μη αναγραφή στο ποινολόγιο ή η μη λήψη ωριαίων 
αποβολών.  

 Τη γνώση της Ισπανικής γλώσσας (κλίμακα 1-5:  η μοριοδότηση   έγινε σύμφωνα με τις 
βαθμίδες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς – CEF) 

 Τη συμμετοχή στο διαγωνισμό λογοτύπου (κλίμακα 1-5:  η αξιολόγηση έγινε από την 
παιδαγωγική ομάδα). 

 Την ανεργία γονέων (κλίμακα 1-5: 2,5 μόρια για κάθε άνεργο γονέα). 
 Τη διαπολιτισμική προέλευση (κλίμακα 1-5: 2,5 μόρια για κάθε γονέα). 

Η παιδαγωγική ομάδα θεώρησε απαραίτητη την εκπροσώπηση όλων των ομάδων εργασίας 
στην ελληνική αποστολή στην Ισπανία. Οι μαθητές που δεν επιλέχθηκαν για τη συμμετοχή 
στο ταξίδι πριμοδοτήθηκαν  με δέκα μόρια για τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες που 
θα γίνονταν στην Ελλάδα το σχολικό έτος 2014-2015, χρονιά επίσκεψης στην Ελλάδα των 
Ισπανών εταίρων. 
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Τον Δεκέμβριο του 2013 ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός λογότυπου και έγινε συνάντηση με 
τους γονείς  των μαθητών με στόχο την ενημέρωση για την προπαρασκευαστική επίσκεψη 
στην Ισπανία και την από κοινού συζήτηση των ζητημάτων προς διερεύνηση. Τον ίδιο μήνα, 
πραγματοποιήθηκε η προπαρασκευαστική  επίσκεψη στην Ισπανία από την υπεύθυνη 
υλοποίησης του προγράμματος και τη διευθύντρια του σχολείου, με στόχο την καλύτερη 
προετοιμασία του ταξιδιού των Ελλήνων μαθητών. 

 Όλη αυτή την περίοδο οι ομάδες εργασίες είχαν δίωρες συναντήσεις σε εβδομαδιαία 
βάση, στις οποίες προετοίμαζαν τις εργασίες τους. Τον Ιανουάριο του 2014 
πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των εργασιών στην ολομέλεια. Κάθε ομάδα μαθητών 
παρουσίασε movie makers, posters, μακέτες, έντυπα κλπ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η 
ομάδα που ασχολήθηκε με τον Θερβάντες έγραψε μια ιστορία με ήρωα τον Δον Κιχώτη και 
την δραματοποίησε, ενώ η ομάδα που μελέτησε τον Λόρκα έπαιξε μουσική και τραγούδησε 
μελοποιημένη Ισπανική ποίηση. Αρκετοί μαθητές εμπνεύστηκαν από τα έργα των Ισπανών 
ζωγράφων και δημιούργησαν αντίγραφα των έργων τους, κάποιοι έφτιαξαν μπλουζάκια με 
ρήσεις του Dali, ενώ άλλοι πραγματοποίησαν έρευνα για την «παρουσία» του El Greco στην 
ελληνική κοινωνία. Στην ολομέλεια οι μαθητές αξιολόγησαν τις εργασίες των συμμαθητών 
τους και αυτοαξιολογήθηκαν.  

Τον Φεβρουάριο η παιδαγωγική ομάδα έστειλε επιστολή στις οικογένειες των μαθητών με 
τους όρους συμμετοχής στο ταξίδι στην Ισπανία και ακολούθησε συνάντηση και ενημέρωσή 
τους. Στη συνέχεια ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και επιλέχθηκαν οι είκοσι από τους 
εξήντα επτά τελικά συμμετέχοντες μαθητές στο πρόγραμμα. Ακολούθησε η ανακοίνωση 
του διαγωνισμού «Μαθηματικά και Φωτογραφία» και η προετοιμασία των μαθητών για το 
ταξίδι  με δραστηριότητες όπως μαθήματα Ισπανικής γλώσσας, μαθήματα φωτογραφίας 
από έμπειρο φωτογράφο και μαθήματα ελληνικών χορών. Αυτή την περίοδο 
πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση των εργασιών στο blogspot του προγράμματος 
(http://theartofdiscovering.blogspot.com.es/) και έγινε αποστολή του καταλόγου με τα 
ενδιαφέροντα  των Ελλήνων συμμετεχόντων μαθητών στους Ισπανούς καθηγητές. Στόχος 
ήταν η επιλογή των  Ισπανών μαθητών που θα φιλοξενούσαν τους Έλληνες  να γίνει με 
βάση τα κοινά ενδιαφέροντα τους. 

Στο τέλος Μαρτίου πραγματοποιήθηκε το ταξίδι στην Ισπανία, αφού είχε προηγηθεί 
συνάντηση με γονείς και  μαθητές, και είχαν δοθεί οι τελευταίες οδηγίες προετοιμασίας του 
ταξιδιού. Το ταξίδι στην Ισπανία περιλάμβανε εργαστήρια στο σχολείο (παραδείγματος 
χάρη, κεραμικής, εκμάθησης του ελληνικού αλφαβήτου στους Ισπανούς μαθητές, χορού 
φλαμένγκο, ζωγραφικής, Ισπανικής λογοτεχνίας, κλπ.), ξενάγηση στη Μαδρίτη, επισκέψεις 
στα μουσεία Prado, Reina Sofia και το θέατρο Canal, εκδρομή στη μεσαιωνική πόλη 
Σεγκόβια και εκδρομή με διανυκτέρευση στην ορεινή Cercedilla, διαμονή και 
διανυκτέρευση σε Ισπανική οικογένεια για μια βραδιά, επίσκεψη στο πάρκο Retiro, κλπ.   

Τον Ιούνιο του 2014, το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στην ευρύτερη σχολική κοινότητα με 
στόχο τη διάχυση των πρακτικών και των αποτελεσμάτων. Πραγματοποιήθηκε έκθεση των 
έργων των μαθητών και παρουσιάστηκαν από τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας και τους 
συμμετέχοντες μαθητές: α) η διαδικασία υλοποίησης,  β) το movie maker  από το ταξίδι 
στην Μαδρίτη και γ) το blogspot του προγράμματος στο οποίο ήταν αναρτημένες οι 
εργασίες των μαθητών. Αυτή τη περίοδο δημοσιεύτηκε παρουσίαση του προγράμματος 
στον τοπικό τύπο και η παιδαγωγική ομάδα άρχισε να σχεδιάζει τις δραστηριότητες της 
επόμενης σχολικής χρονιάς. Στο τέλος του διδακτικού έτους κατατέθηκε έκθεση προόδου 
των πεπραγμένων στην Ελληνική Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ). 

http://theartofdiscovering.blogspot.com.es/
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Κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015 διευρύνθηκε η παιδαγωγική ομάδα αφού στο 
πρόγραμμα συμμετείχαν 15 εκπαιδευτικοί. Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών ανήλθε 
στους 60. Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία συγκρότησης σε ομάδες, εβδομαδιαίας 
εργασίας των ομάδων και προετοιμασία για την παρουσίαση στην ολομέλεια. Η αξιολόγηση 
έγινε με μόρια και σύμφωνα με τα κριτήρια που είχαν χρησιμοποιηθεί την προηγούμενη 
χρονιά. Σκοπός της αξιολόγησης ήταν η επιλογή των μαθητών που θα συμμετείχαν στη 
διήμερη εκδρομή στο Ναύπλιο και τη μονοήμερη στο Σούνιο. Οι ομάδες εργασίας που 
δημιουργήθηκαν  ήταν: α)  Έλληνες ζωγράφοι, γλύπτες, χαράκτες-Αρχιτεκτονική, κατασκευή 
μάσκας, ψηφιδωτό, ζωγραφική (κ.κ. Ζερβός - Γιαρμενίτου), β) Μνημεία της Πλάκας (κ.κ. 
Βεργυρή - Μπάρμπογλου), γ) Μύθοι και Τόποι: Αθήνα, Μυκήνες, Σούνιο  (κ.κ. 
Μπάρμπογλου - Λαζάρου), δ) Αρχαίο θέατρο (κ.κ. Θεοδώρου - Μπολτσή), ε) Ελληνικά 
παραδοσιακά όργανα (κ.κ. Τζούβελη – Μαστρογιαννοπούλου - Μπεληγιάννης), στ) 
Παραδοσιακοί χοροί – Ολυμπιακοί Αγώνες (κ.κ. Μίλλης - Καπλάνη), ζ) Έλληνες ποιητές 
σε…νότες   (κ.κ. Καστόρα - Σουφλή), η) Γνωριμία με τον Ελύτη (κ. Παπαχρήστου). Οι μαθητές 
παρουσίασαν posters, movie makers, power points, κατασκευές, μακέτες, αντίγραφα έργων 
ζωγραφικής, ημερολόγια με εικόνες από ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές, κλπ. Η 
προετοιμασία των Ελλήνων μαθητών για την επίσκεψη της Ισπανικής αποστολής 
περιλάμβανε μαθήματα Ισπανικής γλώσσας και διαγωνισμό μεταλλίου συμμετοχής που θα 
παρελάμβαναν όλοι οι συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του προγράμματος και του 
οποίου η μια όψη θα είχε ελληνικό σχέδιο και η άλλη όψη θα είχε Ισπανικό σχέδιο. 

Τον Μάρτιο του 2015 πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη των Ισπανών μαθητών στην Ελλάδα. 
Στην παρουσίαση των εργαστηρίων  που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 
υπήρχαν φύλλα εργασίας, για να εμπλακούν Έλληνες και Ισπανοί μαθητές ή δρώμενα για 
βιωματική μάθηση. Για παράδειγμα, στο εργαστήριο του αρχαίου θεάτρου μέλη της 
θεατρικής ομάδας του σχολείου δραματοποίησαν μια σκηνή από τις «Νεφέλες» του 
Αριστοφάνη. Στο εργαστήριο μουσικής Έλληνες και Ισπανοί μαθητές κατασκεύασαν 
μουσικά όργανα με ανακυκλώσιμα υλικά και τραγούδησαν. Πραγματοποιήθηκε εργαστήριο 
κατασκευής μάσκας αρχαίου Θεάτρου, φωτογραφίας, ελληνικών χορών κλπ. Την τελευταία 
μέρα, οι Έλληνες και Ισπανοί μαθητές συμμετείχαν σε διαγωνισμό – έκθεση φωτογραφίας 
με τίτλο «Greece through Ages”, όπου οι μαθητές τοποθέτησαν τις φωτογραφίες τους 
σύμφωνα με τη χρονολογική γραμμή των εποχών - επιρροών στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα 
περιλάμβανε εκπαιδευτικές εκδρομές σε Σούνιο, Λαύριο, Μυκήνες, Ναύπλιο, Επίδαυρο 
αλλά και επισκέψεις στην Πλάκα, το Μουσείο της Ακρόπολης, τον Παρθενώνα, το 
Καλλιμάρμαρο κ.α. Η ολοκλήρωση του προγράμματος έγινε με την ανάρτηση των εργασιών 
των ομάδων στο blogspot, την παρουσίαση του προγράμματος μέσω του τοπικού τύπου και 
τη σύνταξη της τελικής έκθεσης προόδου προς το ΙΚΥ.  

Αξιολόγηση του προγράμματος από τους συμμετέχοντες μαθητές, γονείς και 
εκπαιδευτικούς 

Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε με ερωτηματολόγια, μετά την ολοκλήρωση κάθε 
επίσκεψης, τα οποία περιείχαν ερωτήματα ανοικτού και κλειστού τύπου. Τα 
ερωτηματολόγια συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες μαθητές, οι γονείς τους και οι 
εκπαιδευτικοί του σχολείου. Οι απαντήσεις της πρώτης χρονιάς αποκαλύπτουν ότι οι  
μαθητές χαρακτηρίζουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ως «μια από τις καλύτερες 
εμπειρίες της ζωής» τους. Ενδεικτικά αναφέρουν: «Διευρύναμε το πνεύμα μας», «Οι 
εργασίες που κάναμε όλα τα παιδιά μαζί ήταν από τις ωραιότερες στιγμές. Ένοιωσα χαρά 
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απερίγραπτη», «Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να μου 
συμβεί», «Τώρα πια έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου όταν μιλάω Αγγλικά», «Πηγή 
εμπειριών και γνώσεων. Ταξίδι ανεξίτηλα γραμμένο στη μνήμη μου», «Ανακάλυψα πολλά 
πράγματα για τον τρόπο ζωής των Ισπανών την ημέρα που έμεινα στον Ισπανό φίλο μου». 
Μαθητής γράφει: «Μου άρεσαν πολύ τα μουσεία. H Guernica μου άρεσε», ενώ μαθήτρια 
ισχυρίζεται ότι: «όταν αντίκρισα τους πίνακες του El Greco μου ήρθαν δάκρυα στα μάτια όχι 
μόνο γιατί έβλεπα τα έργα του μεγάλου ζωγράφου, αλλά γιατί η εργασία μου πάνω σε 
αυτόν τον ζωγράφο μου προσέφερε αυτό το υπέροχο ταξίδι». Οι μαθητές χαρακτηρίζουν το 
ταξίδι στην Ισπανία ως μεγάλη ευκαιρία και αναφέρονται στις σχέσεις που ανέπτυξαν με 
τους Ισπανούς συνομηλίκους τους, ισχυριζόμενοι ότι «την ημέρα του αποχαιρετισμού οι 
περισσότεροι κλάψαμε που θα χάναμε ο ένας τον άλλον. Είχαμε δεθεί αρκετά με τους 
Ισπανούς». 

Η αξιολόγηση του προγράμματος από τους γονείς χαρακτηρίζει τη συμμετοχή των παιδιών 
στο πρόγραμμα ως ανεπανάληπτη «εμπειρία ζωής». Σύμφωνα με τους γονείς, η εμπειρία 
αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, η 
υπευθυνότητα και  η κοινωνικότητα. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι τα παιδιά ωρίμασαν 
αποκτώντας  τάσεις ανεξαρτητοποίησης και αυτονομίας και ότι τονώθηκε η αυτοπεποίθηση 
τους. Επισημαίνουν «τη διεύρυνση της πολιτιστικής κουλτούρας μέσω της δυνατότητας 
σύγκρισης με το εκπαιδευτικό σύστημα της άλλης χώρας και της κοινωνικοποίησης σε 
πολυπολιτισμικό περιβάλλον». Μητέρα μαθητή υποστηρίζει ότι «ο γιός μου αντιλήφθηκε 
ότι η εκμάθηση των Αγγλικών δεν είναι μια ακόμα βαρετή αγγαρεία, αλλά τώρα έχει 
κίνητρο την επικοινωνία με τους αλλοδαπούς φίλους του», ενώ άλλη μητέρα θεωρεί ότι 
«αναπτύχθηκε ένα κλίμα διαλόγου, εμπιστοσύνης, αποδοχής των ιδιαιτεροτήτων του κάθε 
μέλους της ομάδας». Πατέρας μαθήτριας ισχυρίζεται ότι «τα παιδιά έμαθαν τη 
σπουδαιότητα της ομαδικότητας και της δημιουργίας και ότι όταν προσπαθείς και 
αγωνίζεσαι τελικά επιβραβεύεσαι για αυτό».  

Η αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς είχε ως στόχο τη διερεύνηση της επίτευξης των 
στόχων του προγράμματος. Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν, αφού σύμφωνα 
με τους εκπαιδευτικούς υπήρξε: α) βελτίωση της Αγγλικής γλώσσας, β) βελτίωση στις Νέες 
Τεχνολογίες, γ) δημιουργικότητα, δ) ευαισθητοποίηση σε διαφορετικές  μορφές τέχνης, ε) 
διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση, στ) ανάπτυξη της υπευθυνότητας,  της αυτοπεποίθησης 
και των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών, ζ) ανάληψη πρωτοβουλιών, η) 
ομαδοσυνεργατική εργασία, θ) καλλιέργεια ευγενούς άμιλλας, ι) κίνητρο για τη βελτίωση 
της επίδοσης και της συμπεριφοράς, κ) σεβασμός στο διαφορετικό, λ) εμπλοκή μεγάλου 
αριθμού μαθητών.  

Συμπεράσματα –Προτάσεις 

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius  συνετέλεσε καθοριστικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
όπως η δημιουργικότητα και η φαντασία, η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλήματος, η 
συνεργασία  και η επικοινωνία. Το πρόγραμμα επηρέασε θετικά την αρμονική συνύπαρξη 
και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία  και προώθησε την 
συνεργατική μάθηση, αφού όλες οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε πλαίσιο 
ομαδοσυνεργατικό. Με αφορμή το πρόγραμμα αναπτύχθηκε συνεργατικό κλίμα ανάμεσα 
στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές αλλά και 
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι γονείς 
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ανέλαβαν να βάψουν τις  αίθουσες του σχολείου που θα φιλοξενούσαν τα εργαστήρια που  
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των Ισπανών και  γονείς οργάνωσαν 
την αποχαιρετιστήρια εκδήλωση, προσφέροντας εδέσματα και μουσικοχορευτικό 
πρόγραμμα σε όλους τους Έλληνες και τους Ισπανούς μαθητές που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα. Εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς συμμετείχαν στη διαδικασία καλλωπισμού 
και καθαριότητας του σχολείου την προηγούμενη ημέρα της επίσκεψης των Ισπανών 
μαθητών. Το πρόγραμμα άλλαξε τις στάσεις και τις συμπεριφορές των μελών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας. Χαρακτηριστικό αυτής της αλλαγής είναι η μεγάλη αύξηση του 
αριθμού των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην παιδαγωγική ομάδα, αφού τη δεύτερη 
χρονιά προστέθηκαν εννέα εκπαιδευτικοί. Συνάδελφοί τους προσφέρθηκαν να βοηθήσουν 
όπου και όταν χρειάστηκε. Ενδεικτικά αναφέρεται η προσφορά από εκπαιδευτικό, μη 
μέλους της παιδαγωγικής ομάδας,  μιας σύνθεσης με γραμματόσημα σχετική με την εποχή 
του Comenius, ως δώρο στο σχολείο των Ισπανών. Εν κατακλείδι, το πρόγραμμα επηρέασε 
θετικά τη σχολική κουλτούρα.  

Το σχολικό έτος 2014-2015 ήταν η τελευταία χρονιά υλοποίησης του προγράμματος 
Comenius που αφορούσε τη σχολική εκπαίδευση  και Youth in Action που αφορούσε τους  
νέους από 13 έως 30 χρόνων. Το νέο πρόγραμμα που υλοποιείται από το 2014-2015 και 
εμπεριέχει αυτές τις δράσεις αποκαλείται Erasmus +. Οι δράσεις που αφορούν τα σχολεία 
είναι  οι  Key Action 1 (Κ1) και  Key Action 2 (K2).  Η Δράση Μαθησιακής Κινητικότητας 
Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης (KA1) προσφέρει την ευκαιρία σε στελέχη σχολικών 
μονάδων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων (σχολεία) να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία 
σε μια άλλη χώρα. Οι στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης (KA2) 
αφορούν διακρατικές συνεργασίες ανάμεσα σε φορείς που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας ή σε άλλους κοινωνικούς και 
οικονομικούς τομείς, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας και την εφαρμογή καλών 
πρακτικών στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. Μπορούν να μετέχουν δύο τουλάχιστον 
σχολεία από δύο διαφορετικές χώρες.  

Η κατάθεση της αίτησης ενός σχολείου για συμμετοχή στο πρόγραμμα περιλαμβάνει 
συγκεκριμένα βήματα που περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ για τη Key 
Action-K11 και για τη Key Action 2-K22. Απαραίτητη είναι η μελέτη του οδηγού του 
προγράμματος3 για την αντίστοιχη δράση. Χρήσιμο είναι να επιλεγεί κάποιος έμπειρος και 
αξιόπιστος εταίρος για την πρώτη φορά, ο οποίος  θα αναλάβει το ρόλο του συντονιστή του 
προγράμματος.  

Για την επιτυχή υλοποίηση ενός προγράμματος χρήσιμα και αναγκαία είναι:  

 Η συνεργασία και η συχνή επικοινωνία των μελών της παιδαγωγικής ομάδας 
μεταξύ τους και με τους εταίρους. 

 Η τήρηση ημερολογίου δραστηριοτήτων σε όλη τη διαδικασία υλοποίησης. 

 Η ενημέρωση των γονέων για τη διαδικασία. Αν υπάρχουν πολλοί συμμετέχοντες  
μαθητές θα πρέπει να υπάρξουν δίκαια και διαφανή κριτήρια επιλογής.  

 Οι διαφανείς διαδικασίες στην επιλογή ταξιδιωτικών πρακτορείων, ξενοδοχείων, 
κλπ. 

                                                      
1
http://www.iky.gr/erasmus-plus-key1-action-1/aitiseis-ka1-mathisiaki-kinitikotita  

2
http://www.iky.gr/erasmus-plus-key2-action-2/aitiseis-ka1-kainotomia-kales-praktikes  

3
http://www.iky.gr/eggrafa-eplus/odigos-eplus/`  

http://www.iky.gr/erasmus-plus-key1-action-1/aitiseis-ka1-mathisiaki-kinitikotita
http://www.iky.gr/erasmus-plus-key2-action-2/aitiseis-ka1-kainotomia-kales-praktikes
http://www.iky.gr/eggrafa-eplus/odigos-eplus/
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 Η έγκαιρη προετοιμασία για τη έγκριση της ανταλλαγής/ταξιδιού, (παραδείγματος 
χάρη, η έγγραφη πρόσκληση από τους εταίρους). 

 Η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.  

 Η πραγματοποίηση προπαρασκευαστικής επίσκεψης και δια ζώσης συνάντηση με 
τον/τους εταίρο/ους για τον καλύτερο προγραμματισμό. 

 Η προετοιμασία των μαθητών πριν την ανταλλαγή. Χρήσιμο είναι να τους έχει 
δοθεί σαφής κατάλογος υποχρεώσεων και δεσμεύσεων.  

 Η πρόβλεψη πιθανών πρακτικών προβλημάτων  κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής 
(παραδείγματος χάρη, επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου, ταυτότητας, 
ευρωπαϊκής κάρτας υγείας). 

 Η καθημερινή αξιολόγηση του προγράμματος από τους μαθητές και η ευελιξία 
στην αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής.  

 Η αξιολόγηση της διαδικασίας και του προγράμματος από τους μαθητές, τους 
γονείς, το σύλλογο διδασκόντων και  τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας. 
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Περίληψη. Η χρήση της Βικιπαίδεια ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, τόσο στην εκπαίδευση ανήλικων όσο και στην εκπαίδευση ενηλίκων, δίνει 
τη δυνατότητα σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτικούς να εκφράσουν τη 
δημιουργικότητά τους και να προβάλλουν το έργο τους εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα 
αυτή την παγκόσμια δεξαμενή γνώσης. Σ' αυτή την εργασία παρουσιάζουμε την 
εμπειρία μας από τη χρήση της Βικιπαίδεια σε δύο σχολεία της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, στο γυμνάσιο Καστελλάνων μέσης Κέρκυρας (2007-2014) και στο Σχολείο 
Δεύτερης Ευκαιρίας Λευκίμμης Κέρκυρας (2012-2014). Τα αποτελέσματα κρίνονται 
ιδιαίτερα ικανοποιητικά τόσο στην περίπτωση των μαθητών του γυμνασίου όσο και 
στην περίπτωση των ενηλίκων εκπαιδευομένων του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. 

Λέξεις κλειδιά: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, Βικιπαίδεια, Εκπαίδευση ενηλίκων 

Εισαγωγή 

Ένα από τα ζητούμενα στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η επίτευξη της προσέλκυσης του 
ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή τους σ' 
αυτήν. Πολλοί τρόποι έχουν προταθεί προς αυτήν την κατεύθυνση και χρησιμοποιούνται 
από τους εκπαιδευτικούς ανάλογα με το αντικείμενο και την εκάστοτε ομάδα των 
εκπαιδευόμενων. Εμείς εδώ παρουσιάζουμε μια “καλή πρακτική” που εφαρμόζουμε με 
επιτυχία επί μακρόν σε μαθητές Γυμνασίου και σε εκπαιδευόμενους Σχολείου Δεύτερης 
Ευκαιρίας. Συγκεκριμένα προτρέπουμε τους μαθητές – εκπαιδευόμενους να εφαρμόσουν 
τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 
συγγράφοντας ή βελτιώνοντας ένα λήμμα της Βικιπαίδειας. Η δραστηριότητα αυτή έχει την 
έννοια της άσκησης – εφαρμογής πάνω στη διδασκόμενη ύλη. 

Ο κύριος στόχος μας δεν είναι ο εμπλουτισμός της Βικιπαίδειας αλλά η προσέλκυση του 
ενδιαφέροντος των μαθητών – εκπαιδευόμενων και η εμπλοκή τους σε μια διαδικασία που 
θα τους βοηθήσει να χρησιμοποιήσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες σε μια 
δραστηριότητα μεγάλης διάρκειας. Έχουμε παρατηρήσει ότι οι μαθητές – εκπαιδευόμενοι 
αφού ξεπεράσουν το αρχικό στάδιο της ανασφάλειας όσον αφορά στις δυνατότητές τους, 
ενθουσιάζονται με την ιδέα να παράγουν ένα πνευματικό έργο το οποίο θα κοινοποιηθεί 
στην παγκόσμια κοινότητα. Ο τρόπος λειτουργίας της Βικιπαίδειας με την ενεργή κοινότητα 
που σχολιάζει, τροποποιεί και διαρκώς βελτιώνει τα λήμματα της, τους υποχρεώνει να 
εργασθούν με σοβαρότητα και να αισθανθούν μέλη της παγκόσμιας κοινότητας της. 

Στην εφαρμογή είδαμε ότι τα οφέλη από αυτήν την δραστηριότητα ήταν περισσότερα από 
όσα αρχικά προσδοκούσαμε. Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, που είναι ζητούμενο στην 
εκπαίδευσή μας, έρχεται φυσιολογικά σ' αυτή τη δραστηριότητα. Κάθε μαθητής – 
εκπαιδευόμενος προσφέρει στην ομάδα ανάλογα με τις δυνατότητές του και αφομοιώνει 
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την προσφορά των συνεργατών του. Ειδικά έχουμε παρατηρήσει ότι μέσα από τη 
συμμετοχή τους σ' αυτή την ομαδική δραστηριότητα, αυξήθηκε σημαντικά η 
αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση των αδύνατων μαθητών – εκπαιδευόμενων.  

Μια σημαντική δυσκολία στο εγχείρημα είναι η εύρεση από τον διδάσκοντα θεμάτων 
σχετικών με το αντικείμενο διδασκαλίας, η επεξεργασία του οποίου να είναι μέσα στις 
δυνατότητες των μαθητών – εκπαιδευόμενων. Εμείς μέχρι τώρα έχουμε κυρίως 
επικεντρώσει  τις προσπάθειές μας σε θέματα λαογραφικά που αφορούν στην τοπική 
ιστορία, όπως για παράδειγμα λήμματα σχετικά με την παρουσίαση των χωριών καταγωγής 
των μαθητών- εκπαιδευόμενων. 

Βικιπαίδεια 

Η Βικιπαίδεια (Wikipedia) είναι μία διεθνής, ελεύθερου περιεχομένου, εξελισσόμενη δια 
συνεργασίας εγκυκλοπαίδεια η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.wikipedia.org στο 
Διαδίκτυο. Γράφεται σε συνεργασία από εθελοντές με το λογισμικό wiki, κάτι που σημαίνει 
ότι τα λήμματα μπορούν να προστεθούν ή να αλλάξουν από τον καθένα. Οι επισκέπτες δεν 
χρειάζονται εξειδικευμένα προσόντα για να συμβάλουν, δεδομένου ότι ο πρωταρχικός 
ρόλος τους είναι να γράψουν λήμματα που καλύπτουν την υφιστάμενη γνώση. Αυτό 
σημαίνει ότι άνθρωποι όλων των ηλικιών και από οποιοδήποτε πολιτιστικό και κοινωνικό 
περιβάλλον μπορούν να γράψουν λήμματα στη Βικιπαίδεια (Βικιπαίδεια, 2015). 

Η μέθοδος ομαδοσυνεργατικής συγγραφής άρθρων, το Wiki, αποτελεί βασικό στοιχείο του 
Web 2.0. (Adie, 2006). 

Η Βικιπαίδεια ως εκπαιδευτικό εργαλείο - Ομαδοσυνεργατική διαδικασία 
μάθησης 

Η παραδοσιακή παιδαγωγική όριζε σύμφωνα με τον Humbert, την αγωγή ως την εκούσια 
«ενέργεια που ασκείται από ενηλίκους πάνω στους νέους, για να τους οδηγήσουν στην 
κατάσταση των ενηλίκων» (Χρυσαφίδης, 1994). Ο ορισμός αυτός αποτελεί, με περιεκτικό 
τρόπο, και τη γενική αντίληψη της παραδοσιακής παιδαγωγικής η οποία επικέντρωνε την 
προσοχή της στον ρόλο του ενηλίκου ως άτομο και παρέβλεπε το δυναμικό ρόλο που έχει η 
ομάδα των συνομηλίκων ως σύνολο (Ρουσσάκη, 2010). 

Η Βικιπαίδεια από την ίδια τη δομή της προκρίνει την ομαδοσυνεργατική διαδικασία 
σύνταξης και βελτιστοποίησης των λημμάτων της. Η χρήση της σαν εκπαιδευτικό εργαλείο 
μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο μάθησης 
(Parker & Chao, 2007). Οι ομάδες εργασίας 3-5 ατόμων καλούνται αφού συνδυάσουν τις 
γνώσεις, τα ενδιαφέροντά και τις προτιμήσεις τους να επιλέξουν το θέμα που θα 
επεξεργασθούν. 

Οι ομάδες συνεργάζονται για όσο διάστημα διαρκεί το σχέδιο δράσης (project), για να 
βελτιώσουν και να συνεισφέρουν ο ένας στη γνώση του άλλου για το θέμα που επέλεξαν 
μέσα από συχνές και ουσιώδεις συζητήσεις, ενθαρρύνοντας ο ένας τον άλλον και 
υποστηρίζοντας τη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας. Η συγκεκριμένη 
ομαδοσυνεργατική διαδικασία καθίσταται αποτελεσματική για την εκμάθηση πολύπλοκων 
θεμάτων κατά τη διάρκειά της, καθιερώνει το ενδιαφέρον, υποστηρίζει τις σχέσεις των 



Έρκυνα, (Ειδικό) Τεύχος 4ο, 2015  125 

μελών της, παρακινεί και ενδυναμώνει τη δέσμευση του μαθητή απέναντι στην ομάδα και 
στην επίτευξη ικανοποιητικού αποτελέσματος, ενώ παράλληλα ενισχύει την αυτοεκτίμηση 
των μελών της. 

Η Βικιπαίδεια ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Η χρήση της Βικιπαίδεια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως εκπαιδευτικό εργαλείο μπορεί 
να γίνει αποδοτική σε πολλά επίπεδα. Κατ' αρχάς, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη 
Βικιπαίδεια και ενθαρρύνονται να αναζητούν και να αντλούν πληροφορίες από αυτή. Στη 
συνέχεια ανακαλύπτουν τον τρόπο δημιουργίας των λημμάτων της. Είναι σημαντικό να 
αντιληφθούν ότι η Βικιπαίδεια είναι προϊόν συνεργασίας μιας πολύ μεγάλης κοινότητας 
στην οποία όλοι μπορούν να συμμετέχουν και να προσφέρουν, ο καθένας ανάλογα με τις 
δυνατότητές του. Αφού εξοικειωθούν με τη δομή και τη λειτουργία της αρχίζουν να 
συμβάλλουν στο συνολικό έργο της Βικιπαίδεια προσθέτοντας στοιχεία σε υπάρχοντα 
λήμματα. Μ' αυτόν τον τρόπο αποκτούν την εμπειρία της ομαδικής εργασίας στο λογισμικό 
wiki. Τέλος, αν υπάρχει η δυνατότητα, δημιουργούν το δικό τους λήμμα τοποθετώντας το 
δικό τους λιθαράκι στο συνολικό οικοδόμημα της Βικιπαίδεια. 

Καλές πρακτικές και Βικιπαίδεια 

Η Βικιπαίδεια προκρίνει την ομαδοσυνεργατική διαδικασία σύνταξης και βελτιστοποίησης 
των λημμάτων της. Ομάδες εργασίας 3-5 μαθητών- εκπαιδευόμενων καλούνται, αφού 
συνδυάσουν τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντά και τις προτιμήσεις τους, να επιλέξουν το θέμα 
που θα επεξεργασθούν. Έτσι, οι μαθητές- εκπαιδευόμενοι αλληλεπιδρούν και αναπτύσσουν 
ένα γόνιμο διάλογο μεταξύ τους, εστιάζουν στην κατανόηση και στο νόημα ενώ 
αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη για τη μάθησή τους. Ως εκ τούτου, οι μαθητές-
εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν τα δικά τους νοήματα και αναλαμβάνουν τα ινία στην 
κατασκευή της γνώσης, ενώ ο καθηγητής σε ρόλο «συντονιστή», ενορχηστρώνει την 
εκπαιδευτική διαδικασία και δρα ως αρωγός της επιστημονικής γνώσης.  

Η διαδικασία σύνταξης και βελτιστοποίησης ενός λήμματος της Βικιπαίδειας καθίσταται 
αποτελεσματική για την εκμάθηση πολύπλοκων θεμάτων. Οι μαθητές - εκπαιδευόμενοι 
αντιμετωπίζουν τη διαδικασία ενεργοποιώντας γνώσεις και δεξιότητες που προσλαμβάνουν 
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς από όλο το φάσμα των διδασκόμενων μαθημάτων. Η 
προτεινόμενη προσέγγιση ευνοεί τη διαθεματική εργασία και την συνεργασία των μαθητών 
– εκπαιδευόμενων με όλο το διδακτικό προσωπικό με το οποίο έρχονται σε επαφή. Έτσι 
συνδυάζουν γνώσεις και εμπειρίες και καθίστανται ικανοί να αντιμετωπίσουν πολύπλοκα 
θέματα, πάντα μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους. Επιπλέον, η εν λόγω προσέγγιση 
δημιουργεί εννοιολογικές συνδέσεις μεταξύ των θεμάτων της επιστήμης αλλά και ανάμεσα 
στην επιστήμη και στον πραγματικό κόσμο. Η αίσθηση των μαθητών – εκπαιδευόμενων ότι 
η εργασία τους είναι προσβάσιμη από την παγκόσμια κοινότητα μέσω της Βικιπαίδειας, 
δημιουργεί μια σύνδεση των επιστημονικών γνώσεων που αποκτούν μέσα από την 
εκπαιδευτική διαδικασία με τον πραγματικό κόσμο.  

Επιπρόσθετα, η χρήση της Βικιπαίδειας ως πρακτική στην εκπαιδευτική διαδικασία 
αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και τα γνωστικά εμπόδια της μάθησης και δεν προσπαθεί να τα 
αποφύγει ή να τα προκαταλάβει. Ειδικότερα, τέτοια ζητήματα αφορούν στην αξιοπιστία της 
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πληροφορίας και στην πνευματική ιδιοκτησία. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής ενός 
λήμματος αναδύονται ζητήματα που αφορούν στην αξιοπιστία, στην εγκυρότητα, στη 
συνέπεια αλλά και στην πολυφωνία των πηγών από τις οποίες αντλούμε τις πληροφορίες. Η 
ανάγκη να μπορούν οι μαθητές- εκπαιδευόμενοι να τεκμηριώσουν αυτά που αναγράφουν 
με χρήση αξιόπιστων πηγών, προκύπτει μέσα από τις συζητήσεις που ακολουθούν τις 
αναρτήσεις στη Βικιπαίδεια. Έτσι, οι μαθητές- εκπαιδευόμενοι καλούνται να ιεραρχήσουν 
και να επαληθευόσουν τον όγκο της πληροφορίας, να διερευνήσουν σε μεγαλύτερο βάθος 
τη θεματική που έχουν επιλέξει και τέλος να συνδιαμορφώσουν και να λάβουν κρίσιμες 
αποφάσεις για την τελική παρουσίαση της εργασίας τους. Αυτή η διαδικασία ισχυριζόμαστε 
ότι οξύνει την κριτική ικανότητα και προσιδιάζει στις πρακτικές των επιστημόνων – 
ερευνητών, επιτυγχάνοντας και οριοθετώντας το ζητούμενο στη διδασκαλία και τη μάθηση. 
Επιπλέον, οι μαθητές – εκπαιδευόμενοι στην προσπάθειά τους να καλύψουν τις υψηλές 
απαιτήσεις της Βικιπαίδειας σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας κατακτούν στην πράξη τις 
σχετικές έννοιες και αποκτούν την ευχέρεια χειρισμού σχετικών θεμάτων που θα τους 
φανεί χρήσιμη στην καθημερινή ζωή, όπως σε θέματα που αφορούν στις αναρτήσεις στα 
κοινωνικά δίκτυα που πλέον αποτελούν μέρος της καθημερινής τους πρακτικής.  

Τέλος, εξετάζοντας τα οφέλη του εγχειρήματος της Βικιπαίδειας στην εκπαίδευση από μια 
συναισθηματική σκοπιά, θα λέγαμε οτι η διαδικασία σύνταξης και βελτιστοποίησης ενός 
λήμματος δίνει ευκαιρίες για μάθηση σε όλους τους μαθητές – εκπαιδευόμενους. 
Επιτυγχάνει να κρατά το ενδιαφέρον των μελών της ομάδας, να υποστηρίζει τις σχέσεις των 
μελών της, να παρακινεί και να ενδυναμώνει τη δέσμευση του μαθητή απέναντι στην 
ομάδα και στην επίτευξη ικανοποιητικού αποτελέσματος και τέλος να ενισχύει την 
αυτοεκτίμηση των μελών της ομάδας. Μέσω της ομαδικής εργασίας για την αντιμετώπιση 
και βελτιστοποίηση ενός λήμματος κάθε μαθητής – εκπαιδευόμενος συνεισφέρει ανάλογα 
με τις δυνατότητές του και αφομοιώνει τις συνεισφορές των συνεργατών του. Η οριζόντια 
(δηλαδή μεταξύ συμμαθητών) μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων είναι γνωστό ότι είναι 
ισχυρότερη και πιο αποτελεσματική από την κάθετη (δηλαδή μεταξύ διδάσκοντος και 
διδασκόμενου) (Ματσαγγούρας, 2000). 

Εφαρμογή στο μάθημα της Πληροφορικής του Γυμνασίου 

Στο γυμνάσιο Καστελλάνων Μέσης Κέρκυρας χρησιμοποιείται συστηματικά η Βικιπαίδεια 
ως εκπαιδευτικό εργαλείο για επτά σχολικές χρονιές. Έχουν δοκιμασθεί πολλοί τρόποι 
χρήσης και προσέγγισης πάντα μέσα στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών. Εδώ θα 
παρουσιαστεί η χρήση της στη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στη Β' 
γυμνασίου. 

Οι μαθητές της Β' γυμνασίου γνωρίζουν την Βικιπαίδεια ως μια από τις πρώτες πηγές για 
άντληση πληροφοριών ήδη από τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στην  Α' 
γυμνασίου. Στη Β' γυμνασίου στην ενότητα «Υπηρεσίες αναζήτησης στον παγκόσμιο ιστό» 
γίνεται μια συζήτηση που ακολουθείται από σχετική άσκηση-εργασία, που έχει στόχο την 
ανάπτυξη της κριτικής στάσης των μαθητών απέναντι στις πληροφορίες που βρίσκουν στο 
διαδίκτυο, που είναι ένας από τους διδακτικούς στόχους  της σχετικής ενότητας 
(Πληροφορική, βιβλίο εκπαιδευτικού 2012). Στην διάρκεια αυτού του μαθήματος γίνεται 
αναφορά στη Βικιπαίδεια επειδή συνήθως είναι το πρώτο ανάμεσα στα αποτελέσματα των 
μηχανών αναζήτησης. Γίνεται μια παρουσίαση του τρόπου συγγραφής και επεξεργασίας 
των λημμάτων της και προτείνεται ως εφαρμογή στα πλαίσια του μαθήματος στη διάρκεια 
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της σχολικής χρονιάς η συγγραφή ή προσθήκη σε προϋπάρχον λήμμα από ομάδες μαθητών. 
Για να ξεπερασθεί ο σκόπελος των σχετικά περιορισμένων δυνατοτήτων των μαθητών της 
Β' γυμνασίου σε μια τόσο απαιτητική εργασία, προτείνουμε την ενασχόληση των ομάδων 
των μαθητών με λήμματα σχετικά με τον τόπο κατοικίας τους, για τα οποία μπορούν να 
βρουν και να συνθέσουν πολλές αξιόπιστες  πληροφορίες. 

Τα λήμματα τοπικού περιεχόμενου είναι ένα θέμα για το οποίο οι μαθητές αφενός 
πιστεύουν ότι είναι σε θέση να το καλύψουν και αφετέρου έχουν το ισχυρό κίνητρο της 
προβολής της περιοχής τους, το οποίο τους κρατά το ενδιαφέρον κατά τη διδασκαλία των  
διδακτικών αντικειμένων της σχολικής χρονιάς. Οπότε κάθε νέα γνώση και δεξιότητα που 
αποκτούν στο μάθημα, την εφαρμόζουν σ' αυτή τη δραστηριότητα η οποία ολοκληρώνεται 
με το πέρας της χρονιάς και παρουσιάζεται στους συμμαθητές τους και στην τοπική 
κοινωνία. Το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι πάντοτε ιδιαίτερα σημαντικό από την άποψη του 
λήμματος που δημιουργήθηκε, όμως ο στόχος της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και της άμεσης εφαρμογής των γνώσεων και των δεξιοτήτων που 
απέκτησαν επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό. 

Εφαρμογή σε σχέδιο δράσης σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 

Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κέρκυρας χρησιμοποιήθηκε η Βικιπαίδεια ως εκπαιδευτικό 
εργαλείο πειραματικά για δυο σχολικές χρονιές (2013-2014 και 2014-2015) σε μικτές 
ομάδες εκπαιδευομένων αποτελούμενες από εκπαιδευόμενους και των δυο κύκλων.  

Την πρώτη χρονιά έγινε απλή εξάσκηση των εκπαιδευόμενων πάνω στη βελτίωση 
υπαρχόντων λημμάτων. 

Τη δεύτερη χρονιά οι εκπαιδευόμενοι σε ομάδες ανέλαβαν να συγγράψουν λήμματα τόσο 
στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά σε θέματα που άπτονταν των υπαρχουσών γνώσεών 
τους. Συγκεκριμένα, ανέλαβαν να γράψουν άρθρα για τα χωριά στα οποία γεννήθηκαν. 
Επίσης, ανέλαβαν να φωτογραφήσουν ενδιαφέροντα τοπία και να τα μεταφορτώσουν στο 
Wikipedia Commons. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται Wikiexpedition. Το αποτέλεσμα 
αξιολογήθηκε ως σημαντικό από την ίδια την κοινότητα των εκπαιδευτικών που newsletter 
(Wikipedia Education Program, 2015). 

Συμπεράσματα –Προτάσεις 

Η χρήση της Βικιπαίδειας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
αποτελεί «καλή πρακτική». Η επί μακρόν χρήση της στο γυμνάσιο Καστελλάνων Μέσης 
Κέρκυρας και στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Λευκίμμης Κέρκυρας έχει πολύ καλά 
αποτελέσματα. Οι μαθητές – εκπαιδευόμενοι αποκτούν ένα ισχυρό κίνητρο για την 
πρακτική εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν. Μαθαίνουν να αξιολογούν 
τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν και να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους. Αποκτούν την 
αίσθηση της σύνδεσης με την παγκόσμια κοινότητα της γνώσης η οποία είναι ιδιαίτερα 
σημαντική τόσο για τους μαθητές ενός επαρχιακού γυμνασίου όσο και για τους 
εκπαιδευόμενους του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας οι οποίοι προσεγγίζουν την 
εκπαιδευτική διαδικασία για δεύτερη φορά απομακρύνοντας τις αρνητικές εμπειρίες της 
ανολοκλήρωτης πρώτης φοράς. 



128   Ε. Αποστολάκη, Μ. Μαγιολαδίτης, Κ. Σκιαδόπουλος 

Παράπλευρο, αλλά όχι αμελητέο, όφελος από την ενασχόληση των μαθητών – 
εκπαιδευόμενων με την σύνταξη ή των εμπλουτισμό λημμάτων της Βικιπαίδειας, είναι η 
καλλιέργεια του πνεύματος του εθελοντισμού και της ανοικτής πρόσβασης στη γνώση. 
Επιπρόσθετα, οι μαθητές - εκπαιδευόμενοι καλούνται να αντιμετωπίσουν έμπρακτα 
ζητήματα που άπτονται φλεγόντων ζητημάτων της εποχής μας, όπως την εγκυρότητα και 
την πολυφωνία των πηγών που αντλούμε τις πληροφορίες αλλά και την πνευματική 
ιδιοκτησία. 

Η επιτυχής εφαρμογή της πρότασής μας απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς που θα 
θελήσουν να την δοκιμάσουν καλή προετοιμασία ειδικά στην επιλογή κατάλληλων θεμάτων 
που να είναι μέσα στις δυνατότητες των μαθητών – εκπαιδευόμενων. Επίσης, θα πρέπει ο 
εκπαιδευτικός να αντισταθεί στην παρόρμηση να επιμεληθεί ο ίδιος το τελικό αποτέλεσμα 
της εργασίας των μαθητών με στόχο την αρτιότερη παρουσίαση του λήμματος. Κατά την 
άποψή μας ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να περιορισθεί στο ρόλο του συντονιστή και του 
εμψυχωτή του όλου εγχειρήματος και να επιτρέψει έτσι στους μαθητές – εκπαιδευόμενους 
δοκιμάσουν τα όρια των δυνατοτήτων τους. Αυτό σε τελική ανάλυση θα τους βοηθήσει να 
αποκτήσουν αυτογνωσία και θα τονώσει την αυτοπεποίθηση τους. 
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Ιστορία – Τέχνη και Γαλλικά σε διαθεματικό διάλογο. Η Γαλλική 
Επανάσταση μέσα από τα έργα τέχνης στο μάθημα των Γαλλικών 

Ντόρα Λεονταρίδου 
dora@leontaridou.eu 

Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 

Περίληψη: Η εισήγηση πραγματεύεται την Γαλλική Επανάσταση μέσα από το πρίσμα 
της Τέχνης, στο μάθημα των Γαλλικών. Έχει σχεδιαστεί για την Γ΄ Γυμνασίου, όπου οι 
μαθητές/τριες διδάσκονται το αντίστοιχο κεφάλαιο στο μάθημα της Ιστορίας. Η 
παρούσα διαθεματική προσέγγιση έχει ως στόχους να ανοίξει τους ορίζοντες των 
μαθητών στα έργα τέχνης ( πίνακες, γκραβούρες, γελοιογραφίες ) που απεικονίζουν 
σκηνές και γεγονότα από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, να εμπλουτίσει το 
λεξιλόγιό τους σε αυτό το λεξιλογικό πεδίο στα γαλλικά και να ασκήσει το κριτικό τους 
πνεύμα μέσα από την κριτική παρατήρηση των εικαστικών απεικονίσεων και 
συσχετισμό τους με τα ιστορικά γεγονότα. Επιπρόσθετα συμβάλλει στην εμπέδωση των 
ήδη υπαρχουσών γνώσεων από το μάθημα της Ιστορίας, στις οποίες φιλοδοξεί να 
αυξήσει. Στο άρθρο παρουσιάζεται η μέθοδος που ακολουθήθηκε, η διδακτική 
διαδικασία, το υλικό που δόθηκε στους μαθητές και τις μαθήτριες, τα φύλλα εργασίας 
και αξιολόγησης καθώς και τα συμπεράσματα από την εφαρμογή της. 

Λέξεις κλειδιά: Γαλλικά, Ιστορία, Τέχνη, Διαθεματικότητα, ΤΠΕ. 

Εισαγωγή 

Αυτή η προσέγγιση, όπως διαφαίνεται και από τον τίτλο, στηρίζεται σε δύο θεωρητικές 
βάσεις : Από τη μία πλευρά, την διαθεματικότητα αξιοποιώντας το κοινό πεδίο που υπάρχει 
για αυτό το θέμα ανάμεσα στα  Γαλλικά και την Ιστορία. Από την άλλη πλευρά, αναδύεται 
ένα ακόμα πεδίο η αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση. Η Γαλλική Επανάσταση 
προσεγγίστηκε στο μάθημα των γαλλικών μέσα από τους πίνακες ζωγραφικής, τις 
γκραβούρες και καρικατούρες της εποχής. Η σύγκλιση των τριών αυτών τομέων αποτέλεσε 
τη βάση της διδακτικής διαδικασίας.  

H ιδέα προέκυψε μάλλον ξαφνικά στο μέσον μιας προσπάθειας αναζήτησης εκπαιδευτικού 
υλικού, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μία διαθεματική προσέγγιση της 
Γαλλικής Επανάστασης στο μάθημα των γαλλικών της Γ΄ Γυμνασίου. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της αναζήτησης σε διάφορες ιστοσελίδες, εκπαιδευτικές και μη, παρατηρήθηκε ότι υπήρχε 
άφθονο αναρτημένο υλικό, με πίνακες ή γκραβούρες που απεικόνιζαν γεγονότα ή 
καταστάσεις εκείνης της εποχής. Με αυτόν τον τρόπο γεννήθηκε η ιδέα να αξιοποιηθεί 
αυτό το εικαστικό υλικό -στην πραγματικότητα ένα μέρος του- στην την τάξη των γαλλικών. 

Οι τέχνες στην εκπαίδευση  

Η αξιοποίηση των Τεχνών στην Εκπαίδευση, είναι μία τάση που υπάρχει στην εποχή μας, 
ενισχυόμενη συνεχώς από καινούργιες εκδόσεις, επί μέρους ειδικεύσεις μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις. Οι ιδιαίτερες συνθήκες της σημερινής εποχής 

mailto:dora@leontaridou.eu
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καθιστούν την αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση, όχι προαιρετική ή τυχαία, αλλά 
αναγκαία. Ως ιδιαίτερες συνθήκες θα δεχτούμε την απορρόφηση του ελεύθερου χρόνου 
των μαθητών και των μαθητριών από την Τεχνολογία και το Διαδίκτυο και την 
απομάκρυνση από την ανάγνωση άλλων εκτός των σχολικών βιβλίων. 

Για την αναγκαιότητα λοιπόν της ένταξης των Τεχνών στην σχολική τάξη και πρακτική, όλο 
και περισσότεροι στοχαστές εστιάζουν τις παρεμβάσεις τους. Ο Ενγκάρ Μορέν, ήδη από το 
1999 εστιάζει το ενδιαφέρον του και στη διαθεματικότητα αλλά και στην αξιοποίηση των 
Τεχνών από την εκπαίδευση. Στο βιβλίο του «Το καλοφτιαγμένο κεφάλι» σημειώνει: “Οι 
τέχνες μας εισάγουν στην αισθητική διάσταση της ύπαρξης και σύμφωνα με το γνωμικό 
που λέει ότι η φύση μιμείται αυτό που το έργο τέχνης της προτείνει, μας μαθαίνουν να 
βλέπουμε, από αισθητικής πλευράς καλύτερα τον κόσμο” (Μορέν, 2000: 57). Ο Ενγκάρ 
Μορέν εστιάζει την ένταξη των Τεχνών στην Εκπαίδευση στο παράδειγμα και στον 
προβληματισμό που αναπτύσσει για την γνώση και την διδασκαλία της ανθρώπινης 
κατάστασης. “Πρέπει τελικά να αποκαλύψουμε ότι σε κάθε μεγάλο έργο, λογοτεχνίας, 
κινηματογράφου, ποίησης, μουσικής, ζωγραφικής, γλυπτικής υπάρχει ένας στοχασμός 
πάνω στην ανθρώπινη συνθήκη” (Μορέν, 1999a: 57-8). 

Ο Habermas από την άλλη, διευρύνει το εύρος του προβληματισμού σχετικά με την ένταξη 
της Τέχνης στην Εκπαίδευση και θεωρεί ότι η τέχνη με την συμβολική της γλώσσα 
αναπτύσσει διαφορετικά τις προσλαμβάνουσες των παιδιών, καλλιεργεί την αισθητική τους 
και δημιουργεί έναν χώρο μέσα στη δημόσια σφαίρα όπου είναι δυνατόν να 
αναστοχαστούμε για διάφορα ζητήματα. (Habermas, 1997: 334 – 341). 

O Alain Kerlan (2010) στο πρόσφατο έργο του L’art pour éduquer, la tentation esthétique,  
εστιάζει την προσέγγισή του περισσότερο στο αισθητικό πεδίο και δείχνει πως η τέχνη είναι 
επίσης ένα μέσον εκπαίδευσης, την εποχή της τεχνολογίας και της επιστήμης. Επίσης 
καταδεικνύει με τις αναλύσεις του, ότι το σχολείο φαίνεται πως αλλάζει τον 
προσανατολισμό του από τη διδασκαλία των γνώσεων και των δεξιοτήτων στην διδασκαλία 
των Τεχνών, της κουλτούρας του πολιτισμού. 

Η ένταξη των Τεχνών στην εκπαίδευση αποτέλεσε εξάλλου και ένα από τα σημαντικά 
θέματα του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης, με τον τόμο Γ΄ του Βασικού 
Επιμορφωτικού Υλικού να πραγματεύεται αποκλειστικά αυτό το θέμα για το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα1.  

Επιπλέον το θέμα της ένταξης των Τεχνών στην Εκπαίδευση παρουσιάζει επίσης συνάφειες 
με τη θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Howard Gardner (1983). Σύμφωνα με αυτήν 
τη θεωρία, υπάρχουν εννιά μορφές νοημοσύνης -αν και σήμερα αυτός ο αριθμός έχει 
αναθεωρηθεί προς τα πάνω. Από αυτές, το σχολείο καλλιεργεί μόνον δύο, την γλωσσική και 
την λογικομαθηματική. Ο Gardner διατύπωσε  κριτική ως προς αυτό το γεγονός, διότι διείδε 
ότι με τους παραδοσιακούς τρόπους μετάδοσης της γνώσης, πολλά είδη νοημοσύνης, 
μουσική ευφυΐα, ευφυΐα του χώρου, ενδοπροσωπική ευφυΐα, διαπροσωπική ευφυΐα, 
φυσιογνωστική ευφυΐα, σωµατική - κιναισθητική ευφυΐα και υπαρξιακή ευφυΐα)  μπαίνουν 
συχνά στο περιθώριο από την Εκπαίδευση.  

                                                      
1
 Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό, τόμος Γ΄  «Αξιοποίηση των Τεχνών στην 

Εκπαίδευση» Αθήνα, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Σεπτέμβριος 2011). Το υποκεφάλαιο Γ2 είναι αποκλειστικά 
αφιερωμένο στην αξιοποίηση των Εικαστικών Τεχνών στην Εκπαίδευση ( σελ.62-107). 
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Η σημασία της διαθεματικότητας στην σύγχρονη εκπαίδευση.  

Για την ανάγκη της σύνδεσης των γνώσεων μεταξύ τους, της διαθεματικότητας ή της 
διεπιστημονικότητας, έχουν γραφεί πολλά και θεωρείται ως κοινός τόπος πλέον η 
αναγκαιότητα της διεπιστημονικής προσέγγισης της γνώσης, αντί της μονομερούς 
συσσώρευσής της στα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα. 

Πολλοί στοχαστές έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Εάν θα έπρεπε να επιλέξουμε κάποιους, 
δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον Εdgar Morin ο οποίος στα έργα του Οι επτά 
γνώσεις κλειδιά για την Παιδεία του Μέλλοντος (2000), και Το Καλοφτιαγμένο Κεφάλι 
(1999a), προβάλει, μεταξύ άλλων την επιτακτικότητα να εγκαταλειφθεί  η διδασκαλία 
διασκορπισμένων γνώσεων στα διάφορα διαχωρισμένα γνωστικά αντικείμενα, για να 
ενταχθεί η καταμερισμένη πληροφορία σε ευρύτερα γνωστικά σύνολα. Επιπλέον 
υποστηρίζει την ανάγκη να εκπαιδευτούν οι νέοι άνθρωποι στο συσχετισμό των διαφόρων 
γνώσεων, πράγμα που επιτρέπει κατά τη γνώμη του την καλύτερη κατανόηση του κόσμου. 
Την ίδια περίπου εποχή οργανώνει και διευθύνει ένα μεγάλο συνέδριο, όπου καταξιωμένοι 
στον τομέα τους επιστήμονες καταθέτουν τις απόψεις τους για την εφαρμογή της 
διαθεματικής προσέγγισης στην εκπαίδευση. Ο τόμος που εκδίδεται έχει ως τίτλο Relier les 
connaissances, le défi du XXIe siècle (1999b). 

Ο Basarab Nicolescu1 θεωρεί ότι η πολυπλοκότητα του κόσμου από τη μια, αλλά και η 
ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται ο κόσμος πλέον, καθώς και οι προκλήσεις που θα 
αντιμετωπίσει η νέα γενιά απαιτούν την ευελιξία στην σκέψη και την πράξη για η οποία η 
εξάσκηση είναι σωστό να έχει αρχίσει από τα σχολικά χρόνια. Με την εφαρμογή της 
Διεπιστημονικότητας και της διαθεματικότητας στην εκπαίδευση, τίθενται οι βάσεις για την 
διαμόρφωση πιο ευέλικτου και ανοικτού πνεύματος, όπως επίσης και καινοτόμων τρόπων 
σκέψης ( Nicolescu 1996) 

Την μεγάλη ανάγκη να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση στην πολυπλοκότητα της γνώσης και 
στη διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων  σε συνδυασμό με την αυτενέργεια στην 
μαθησιακή διαδικασία έχουν τονίσει πολλοί ερευνητές (Hausfather, 1996;  Bailey, 1996; 
Nicholson, 1984). 

Μέσα από έναν τέτοιο προσανατολισμό και σχεδιασμό της διδασκαλίας έτσι ώστε να ωθεί 
στη διαθεματική διάσταση της γνώσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι δυνατόν να 
ευαισθητοποιηθούν ώστε να αναλύουν αλλά και να συνθέτουν τις γνωστικές πληροφορίες  
που προέρχονται από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και είναι δυνατόν να 
συνδυαστούν με τα γνωστικά αντικείμενα και κλάδοι όπως οι τέχνες και η αισθητική. Είναι 
προφανές ότι με αυτόν τον τρόπο εξασκείται και η κριτική τους σκέψη ( Ματσαγγούρας, 
2006).  

Η διαθεματική διδακτική μας προσέγγιση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μέσα σε αυτό το 
θεωρητικό πλαίσιο, παίρνοντας υπόψη και την εμπειρίες μας από ανάλογες διαθεματικές 
προσεγγίσεις (Λεονταρίδου 2010 ; 2013). 

                                                      
1 Ρουμάνος θεωρητικός που εγκαθίσταται από το 1968 στη Γαλλία διωγμένος από το καθεστώς Τσαουσέσκου. 

Στο έργο του La transdisciplinarité, manifeste, το οποίο μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, πραγματεύεται το 
θέμα της διεπιστημονικότητας στο θεωρητικό του επίπεδο. Υπήρξε συνεργάτης στο CNRS και στην UNESCO, 
δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie.  
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Η διδακτική διαδικασία 

Η διαθεματική διδασκαλία υλοποιήθηκε με τρία τμήματα της Γ΄ταξης, κατά το σχολικό έτος 
2014-5. Συμμετείχαν συνολικά σαράντα τρεις μαθήτριες και μαθητές. Το γλωσσικό επίπεδο 
των μαθητριών και των μαθητών κυμαινόταν από Α2 έως Β2. Η διαθεματική σχεδιάστηκε 
για επίπεδα μαθητών/τριών Α2-Β1. Η υλοποίησή της έγινε σε τρεις διδακτικές ώρες. Οι 
δεξιότητες που εξασκήθηκαν ήταν η κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού και 
προφορικού λόγου. Το διδακτικό υλικό που αξιοποιήθηκε στην διδακτική διαδικασία ήταν 
πίνακες ζωγραφική, γκραβούρες, σκίτσα και γελοιογραφίες της εποχής, τα οποία δόθηκαν 
στις μαθήτριες και στους μαθητές σε μορφή έγχρωμων φωτοτυπιών ενώ ταυτόχρονα 
προβλήθηκαν και με προβολέα συνδεδεμένο με υπολογιστή μέσα στην τάξη.  

Στο σχεδιασμό της διδακτικής διαδικασίας τέθηκαν οι παρακάτω στόχοι σύμφωνα με το 
Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης ( 2000).  

Γενικοί Στόχοι 

Κοινωνικοπολιτισμικοί :  
 Εμπέδωση των ήδη αποκτειθεισών γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της 

Ιστορίας. 
 Μύηση στα έργα τέχνης που αντλούν την έμπνευσή τους από τα διάφορα 

επεισόδια της Γαλλικής Επανάστασης.  

 Μύηση στις καρικατούρες και τις γελοιογραφίες της εποχής σχετικά με το θέμα 
της Γαλλικής Επανάστασης.  

Υπαρκτική ικανότητα (Savoir être) 

 Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητριών και των μαθητών. 

Δεξιότητες μελέτης 

 Ανάπτυξη πρακτικών συνεργασίας ανάμεσα στους μαθητές και τις μαθήτριες.   

Ευρετικοί στόχοι:  

 Αξιοποίηση των ικανοτήτων παρατήρησης, ανάλυσης και εξαγωγής 
συμπερασμάτων των μαθητών/τριών, μέσα από την κριτική αξιοποίηση των έργων 
Τέχνης.  

Γλωσσικοί Επικοινωνιακοί στόχοι 

 Γλωσσικοί στόχοι  

 Λεξιλογικό πεδίο της Γαλλικής Επανάστασης.    

 Εκμάθηση των σημαντικών σταδίων της Γαλλικής Επανάστασης στα γαλλικά.  

Πραγματολογικοί στόχοι : 

 Ικανότητα συνεχούς λόγου:  Σύνδεση και συνοχή του λόγου 

 Λειτουργικός στόχος : Κρίνω, παρατηρώ και μιλώ για έναν πίνακα ζωγραφικής  

Υλοποίηση της διδακτικής διαδικασίας.  

1η και 2η διδακτική ώρα: 
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Πρώτο στάδιο: Σύνδεση με το θέμα, με τις αποκτειθείσες γνώσεις των μαθητριών και των 
μαθητών από το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας : Ερωτήσεις, απαντήσεις, υπενθύμιση 
των κυριότερων σταδίων της Γαλλικής Επανάστασης. Σχηματισμός ομάδων εργασίας.  

Δεύτερο στάδιο: Ο διδάσκων ή η διδάσκουσα μοιράζει το φύλλο εργασίας με τους τίτλους 
των εικαστικών έργων και των γελοιογραφιών στα γαλλικά. Οι μαθήτριες και οι μαθητές 
αναζητούν στους τίτλους τα στάδια της Γαλλικής Επανάστασης που ήδη γνωρίζουν.  
Δίνονται οι απαραίτητες εξηγήσεις όπου χρειάζεται.  

Τρίτο στάδιο: Στη συνέχεια διανέμεται στην τάξη το φύλλο εργασίας που περιέχει τα 
εικαστικά έργα ( χωρίς εννοείται καμία ένδειξη τίτλου). Οι ομάδες εργασίας προσπαθούν να 
αντιστοιχίσουν τίτλους και έργα. Η καθηγήτρια ή ο καθηγητής πηγαίνει από ομάδα σε 
ομάδα για να διευκολύνει τη διαδικασία και να απαντήσει σε απορίες εάν χρειάζεται  

Τέταρτο στάδιο. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων μέσα στην τάξη.  

Στην υλοποίηση που πραγματοποιήσαμε, χρειάστηκε μία διδακτική ώρα για τα στάδια 1 και 
δύο. Τα στάδια 3 και 4 πραγματοποιήθηκαν τη δεύτερη διδακτική ώρα. Με αυτόν τον 
σχεδιασμό πραγματοποιείται η διαθεματική με άνεση, χωρίς καθόλου πίεση.  

Σε αυτό το στάδιο είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η διδακτική διαδικασία, χωρίς να είναι 
απαραίτητη και η συνέχεια. Όμως η Τρίτη Συνεδρία ( 3η διδακτική ώρα),  -αφού έχουν 
υλοποιηθεί οι δύο πρώτες- παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον διότι ενεργοποιεί την 
κριτική σκέψη των μαθητριών και των μαθητών. Στη φάση αυτή μέσα από την ενδελεχή 
παρατήρηση των έργων τέχνης, προβληματίζονται, αναζητούν απαντήσεις και εξασκούν την 
κριτική τους σκέψη (Efland, 2002). 

Στο πέμπτο στάδιο διανέμεται το φύλλο εργασίας με τις ερωτήσεις πάνω στα εικαστικά 

έργα, το οποίο περιείχε τις παρακάτω ερωτήσεις1:  

1. Comment le tableau représente-il l’événement historique? (Πώς απεικονίζει ο 
πίνακας το ιστορικό γεγονός;) 

2. Comment la caricature ou le tableau représentent-ils le climat de l’époque ? (Με 
ποιον τρόπο απεικονίζεται στον πίνακα ή στην γελοιογραφία το κλίμα της εποχής;)  

3. En quoi la représentation picturale ou caricaturale transmettent un regard critique 
contre le pouvoir monarchique ? (Με ποιον τρόπο η εικαστική ή η γελοιογραφική 
απεικόνιση των γεγονότων μεταδίδουν ένα κριτικό βλέμμα ενάντια στο μοναρχικό 
καθεστώς;) 

4. Quels tableaux ou caricatures représentent cette critique anti-monarchique ? (Ποιοι 
πίνακες ή γελοιογραφίες παρουσιάζουν αυτήν την αντιμοναρχική κριτική;)  

5. En quoi la représentation picturale ou caricaturale véhiculent un regard critique 
contre le système social de l’époque ? ( Με ποιον τρόπο η απεικονιστική ή η 
γελοιογραφική αποτύπωση μεταφέρουν ένα κριτικό πνεύμα ενάντια στο κοινωνικό 
σύστημα της εποχής;)  

6. Quels tableaux ou caricatures représentent cette critique sociale? ( Ποιο πίνακες ή 
γελοιογραφίες απεικονίζουν αυτήν την κοινωνική κριτική;)  

7. Quels tableaux représentent des événements historiques ? ( Ποιοι πίνακες 
αναπαριστούν ιστορικά γεγονότα;)  

                                                      
1 Είναι αυτονόητο ότι ο κατάλογος με τις ερωτήσεις είναι δυνατόν να αυξηθεί, να μειωθεί, να τροποποιηθεί, 

ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζεται η διαθεματική. 
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Οι μαθήτριες και οι μαθητές καλούνται να δώσουν τις απαντήσεις τους στα γαλλικά, τις 
οποίες καταγράφουν στο φύλλο εργασίας1 (στο φύλλο που μοιράστηκε είχε προβλεφθεί ο 
απαραίτητος κενός χώρος για τις απαντήσεις) ομαδικά.  

Έκτο στάδιο: Παρουσίαση των απαντήσεων προφορικά, από τις ομάδες μέσα στην τάξη. 
Ακολουθεί συζήτηση.  

Έβδομο στάδιο: Διανέμεται το φύλλο αξιολόγησης το οποίο συμπληρώνεται στα τελευταία 
3 λεπτά του μαθήματος, ατομικά και ανώνυμα. Κατά τη δική μας υλοποίηση της 
διαθεματικής η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν προαιρετική, αλλά και οι σαράντα 
τρεις μαθήτριες και μαθητές των τριών τμημάτων δέχτηκαν να το συμπληρώσουν. Το φύλλο 
αξιολόγησης περιείχε τις παρακάτω ερωτήσεις:  

1. Κατά τη διάρκεια της διαθεματικής, ξαναθυμήθηκα γνώσεις για την Γαλλική 
Επανάσταση, που είχα ήδη αποκτήσει. 

2. Με τη διαθεματική κατάλαβα καλύτερα αυτήν την ιστορική περίοδο. 
3. Διευρύνθηκαν οι γνώσεις μου ( έμαθα καινούργια πράγματα) πάνω στη Γαλλική 

Επανάσταση. 
4. Έβγαλα καινούργια συμπεράσματα, έκανα καινούργιες σκέψεις πάνω στη Γαλλική 

Επανάσταση. 
5. Έμαθα καινούργιο λεξιλόγιο στα γαλλικά. 
6. Έμαθα ζωγράφους και είδα έργα τους που απεικονίζουν τα ιστορικά γεγονότα αυτής 

της εποχής. 
7. Βρήκα τη διαθεματική ενδιαφέρουσα. 
8. Θεωρώ ότι με τη διαθεματική εξάσκησα την κριτική μου σκέψη. 
9. Θεωρώ ότι ωφελήθηκα από τη διαθεματική. 

Κάθε ερώτηση ακολουθούνταν από τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ πολλαπλών 
απαντήσεων : «πολύ», «αρκετά», «λίγο», «καθόλου», με μικρές παραλλαγές ανάλογα με τη 
σύνταξη. Συλλέχθηκαν συνολικά σαράντα τρία φύλλα απαντήσεων τα οποία στη συνέχεια 
επεξεργαστήκαμε με την αυτοματοποιημένο εργαλείο των google docs.  

Συμπεράσματα από την εφαρμογή της διαθεματικής. 

Αυτή η διαθεματική διδασκαλία, έθεσε το αντικείμενο της Γαλλικής Επανάστασης στο 
μάθημα των γαλλικών και πέτυχε -σύμφωνα και με τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν από 
την αξιολόγηση των μαθητών- να φωτίσει κάποιες πλευρές, είτε με τη μορφή 
διευκρινήσεων σε μια γνώση που ήδη είχε κατακτηθεί, είτε ως εισαγωγή καινούργιας 
γνώσης και στο θεματικό πεδίο της Ιστορίας καθώς και σε εκείνο των γαλλικών. Η 
προσέγγιση παρουσίαζε την πρωτοτυπία του υλικού της αφού η πραγμάτευση του θέματος 
δεν έγινε από ιστορικές γλωσσικές πηγές, αλλά από πηγές τέχνης. Οι πίνακες ως υλικό 
μαθήματος εκτός από την πρωτοτυπία, προσφέρονται και για κριτική θεώρηση των 
γεγονότων. Αυτή ήταν και η τρίτη και ίσως η σημαντικότερη – κατά τη γνώμη μας – 
συμβολή της διαθεματικής. Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών και μαθητριών 
μέσα από τα εναύσματα που δέχτηκαν από τα έργα τέχνης. Από τις απαντήσεις έγινε 

                                                      
1
 Όλα τα φύλλα εργασίας, καθώς και το υλικό που δόθηκε στους μαθητές και στις μαθήτριες βρίσκονται 

αναρτημένα στον προσωπικό μας ιστότοπο με ελεύθερη πρόσβαση: dleontaridou.wordpress.com → 
Διαθεματικές Διδασκαλίες → Σχολικό έτος 2014-5 → Διαθεματική προσέγγιση της Γαλλικής Επανάστασης. 
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φανερό ότι η διαθεματική διδασκαλία εγγράφηκε στη συνείδηση των μαθητριών και των 
μαθητών ως μια θετική εμπειρία, από την οποία κάτι - λιγότερο ή περισσότερο - 
αποκόμισαν. Οι απολύτως αρνητικές κρίσεις, οι απαντήσεις στην επιλογή «καθόλου» ήταν 
από μία έως τρεις, σε τρεις μόνον από τις ερωτήσεις, ένα ποσοστό από δύο έως επτά τοις 
εκατό. Αυτά τα αποτελέσματα κρίνονται θεμιτά σύμφωνα με την καμπύλη του Gauss.  

Οι καθαρά θετικές κρίσεις με απαντήσεις «πολύ» και «αρκετά» κυμαίνονται πολύ πάνω 
από το 50 τοις εκατό. Στο γνωστικό επίπεδο, οι απαντήσεις που αφορούν στην εμπέδωση ή 
στην απόκτηση καινούργιων γνώσεων κυμαίνονται από 62 έως 79 τοις εκατό.  Στις 
ερωτήσεις που αφορούσαν στην κριτική σκέψη, στο ενδιαφέρον και στο εάν αποτιμάται  
τελικά ως ωφέλιμη την διαθεματική διδασκαλία, οι θετικές απαντήσεις «πολύ» και 
«αρκετά» είναι ακόμα υψηλότερες και κυμαίνονται από 77 έως 88 τοις εκατό. Αυτό 
σημαίνει κατά τη γνώμη μας ότι ακόμα και αν η θετική αποτίμηση στην απόκτηση γνώσεων 
κυμάνθηκε σε λίγο χαμηλότερο ποσοστό, οι μαθήτριες και οι μαθητές προσέλαβαν τη 
διαθεματική ως μία ενδιαφέρουσα διδασκαλία, με την οποία εκτός από γνώσεις, 
εξάσκησαν και την κριτική τους σκέψη, διεύρυναν τους ορίζοντές τους και θεωρούν ότι 
τελικά ωφελήθηκαν.  

Με την ίδια μεθοδολογία που προσεγγίζει Τέχνη και Ιστορία ενδεχομένως να είναι δυνατόν 
να προσεγγιστούν και άλλα ιστορικά γεγονότα, όπως η Αμερικανική Επανάσταση και να 
συνδυαστούν με άλλα γνωστικά αντικείμενα ξένων γλωσσών.  
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Ιστορικοί αγώνες: οι μαθητές ερευνούν και διδάσκουν. 
«Η κ. Σλήμαν, τα σκουλαρίκια των Μινωιτισσών, ο κωδικός Enigma 

και τα Spitfire…» 
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 1Φιλόλογος στο Διαπολιτισμικό Λύκειο Ελληνικού 
2Φιλόλογος στο Πρότυπο Πειραματικό Γ/σιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

Περίληψη. Στόχος των ιστορικών αγώνων στάθηκε η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος 
των μαθητών για το μάθημα της ιστορίας μέσω της ενεργού εμπλοκής τους στην 
ιστορική έρευνα και στην παρουσίαση επιλεγμένων ιστορικών θεμάτων από τη 
διδακτέα ύλη της τάξης τους. Η ανακαλυπτική - διερευνητική μάθηση σε συνδυασμό με 
την ομαδική διδασκαλία βρίσκονται στο επίκεντρο της συγκεκριμένης πρακτικής, ενώ η 
όλη διδακτική προσέγγιση ολοκληρώνεται στο πλαίσιο της θεωρίας Ενεργός Έρευνα. 
(Κοσμίδου, 1989) Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τα εξής στάδια: δημιουργία μαθητικών 
ομάδων, εξοικείωση με τα κριτήρια αξιολόγησης των παρουσιάσεων, επιλογή 
ιστορικών θεμάτων για τις ομαδικές παρουσιάσεις, παροχή βιβλιογραφίας και 
δικτυογραφίας από τη διδάσκουσα, διενέργεια προκριματικών αγώνων σε επίπεδο 
τμήματος και τελικών σε επίπεδο τάξης, απονομή βραβείων και βεβαιώσεων 
συμμετοχής, συμπλήρωση ερευνητικών ημερολογίων, αποδελτίωση ημερολογίων από 
τις διδάσκουσες, αναστοχασμό και ανατροφοδότηση δράσης. Η δράση επιτυγχάνει να 
εμπλέξει ενεργά και δημιουργικά τους μαθητές σε πρωτότυπες παρουσιάσεις, να τους 
ενθουσιάσει, να τους δημιουργήσει ενδιαφέρον για το μάθημα και αυτοπεποίθηση 
αναφορικά με την έκθεσή τους στο κοινό. 

Λέξεις κλειδιά: ιστορικοί αγώνες, κριτήρια αξιολόγησης, ερευνητικά ημερολόγια. 

Εισαγωγή 

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να μοιραστούμε με συναδέλφους μία συγκεκριμένη 
διδακτική πρακτική η οποία έχοντας υλοποιηθεί για τρεις συνεχόμενες σχολικές χρονιές, 
μας δίνει τη δυνατότητα να την αποτυπώσουμε με ένα κριτικό και αναθεωρητικό πνεύμα. 
Δεν αποτελεί στόχο του άρθρου ωστόσο να επιχειρηματολογήσουμε υπέρ συγκεκριμένων, 
αναγνωρισμένων και ευρέως διαδεδομένων στη σύγχρονη διδακτική πράξη θεωριών 
μάθησης οι οποίες υποστηρίζουν τις μεθόδους διδασκαλίας μας. Έτσι στην εισαγωγή αυτού 
του άρθρου, που αφορά εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας της ιστορίας, θα αρκεστούμε 
στην επισήμανση ότι το πλαίσιο μεθοδολογίας, οργάνωσης και εκτέλεσης της διδασκαλίας 
της ιστορίας που προτείνεται, συγχωνεύει δημιουργικά αρχές που διέπουν τη 
ανακαλυπτική - διερευνητική διαδικασία μάθησης του Bruner, το κοινωνικοπολιτισμικό 
μοντέλο μάθησης του Vygotsky, την ομαδοσυνεργατική οργάνωση της διδασκαλίας, 
(Vygotsky, 1978) τα γνωστικά αποτελέσματα της οποίας υποστηρίζονται και από έρευνες 
γνωστικών ψυχολόγων, καθώς και το εποικοδομιστικό μοντέλο (Brooks & Brooks, 1993; 
Βλαχογιάννη, 2006). Για τη διερεύνηση της φιλοσοφίας και των πρακτικών των 
προαναφερόμενων θεωριών μάθησης, παραπέμπουμε τους συναδέλφους στην πλούσια 

mailto:sot26@hotmail.com
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υπάρχουσα βιβλιογραφία, αλλά και στην ενδεικτική την οποία περιλαμβάνουμε στο τέλος 
του άρθρου. 

Κίνητρο για την υιοθέτηση της συγκεκριμένης πρακτικής στάθηκε η επίγνωση και η θέληση 
για εξάλειψη του σκεπτικισμού με τον οποίο οι μαθητές αντιμετωπίζουν το μάθημα της 
ιστορίας, τόσο ως προς τη χρησιμότητά του όσο και ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας του 
(Δημοσθένους, 2009). Κίνητρο επίσης αποτέλεσε η διαπίστωση ότι μόνο όταν οι μαθητές 
εμπλέκονται οι ίδιοι στη διερεύνηση της γνώσης και όταν προσπαθούν να τη μεταδώσουν, 
πετυχαίνουν τη μέγιστη αφομοίωση, καθώς κινητοποιείται το ενδιαφέρον, η κριτική σκέψη, 
η εννοιολογική οργάνωση και η λογική επιχειρηματολογία, παράλληλα με τη βιωματική 
προσέγγιση η οποία επιδρά στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. 

Το μοντέλο της συνεργατικής διδασκαλίας παράλληλα με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όχι 
μόνο ενέπλεξε τους μαθητές σε μία διερευνητική ιστορική αναζήτηση, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργική αφομοίωση της ιστορικής γνώσης, αλλά αποτέλεσε και διπλή πρόκληση η 
διαχείριση της οποίας τους εφοδίασε με γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα αποτελούν 
στο εξής εφόδιο της μαθητικής, ακαδημαϊκής και επαγγελματικής τους πορείας. Ο 
υπολογιστής, αν και χρησιμοποιείται από τους μαθητές ήδη από την πρώτη παιδική τους 
ηλικία, μετατρέπεται τώρα σε ένα νέο μέσο γραμματισμού, αισθητοποίησης (Βώρος, 1989) 
και διαμόρφωσης κριτικής σκέψης, πέραν της γνώριμης λειτουργίας του ως μέσου 
ψυχαγωγίας.  

Οι ιστορικοί αγώνες πραγματοποιήθηκαν με τη μορφή με την οποία παρουσιάζονται σ’ 
αυτό το άρθρο επί τρεις συνεχόμενες σχολικές χρονιές, την τελευταία ημέρα πριν τις 
διακοπές των Χριστουγέννων και αντίστοιχα τις διακοπές του Πάσχα. Αν και η εφαρμογή 
της εν λόγω πρακτικής στις δύο τάξεις του Γυμνασίου φέρει πολλές ομοιότητες, ωστόσο δεν 
ταυτίζεται, καθώς δεν υπήρξε κάποια συνεργασία ή συνεννόηση και ανταλλαγή απόψεων 
ως προς το τα μέσα και τη μεθοδολογία, όταν ξεκινήσαμε την εφαρμογή της. Στην πορεία 
υιοθετήσαμε την κοινή απονομή διπλώματος συμμετοχής των μαθητών στους αγώνες, τις 
συγκεκριμένες ημερομηνίες πραγματοποίησής τους, τα ερευνητικά ημερολόγια και μικρές 
τροποποιήσεις ως προς παραμέτρους της εφαρμογής στις οποίες θα αναφερθούμε και θα 
δικαιολογήσουμε στην παρουσίαση της διδακτικής πρακτικής στην κάθε τάξη.  

Οι ιστοριοδρομίες στην Α΄ Γυμνασίου «Πάλι ξεχάσαμε την κ. Σλήμαν» 

Η εφαρμογή της διδακτικής αυτής πρακτικής στην Α΄ Γυμνασίου μεθοδεύτηκε ως εξής: 

Οι μαθητές επέλεξαν τα δικά τους θέματα στην ιστορία, όπως: Η γυναίκα στους νόμους του 
Χαμουραμπί, Τάφοι στις Μυκήνες, Ξενάγηση στα ανάκτορα της Κνωσού, Ο άρχοντας με τα 
κρίνα, Μουσική στην αρχαία Κρήτη, Το τέλος του Μίνωα, Ταυροκαθάψια, Το τέλος του 
Μινωικού πολιτισμού, Τέχνη στις Μυκήνες. 

Στη συνέχεια έκαναν ατομικές ή ομαδικές εργασίες, τις οποίες παρουσίασαν στην τάξη. Ο 
στόχος ήταν να παρουσιαστούν οι εργασίες σε όλη την Α’ γυμνασίου, ώστε να 
ενεργοποιηθούν όλοι οι μαθητές και να αξιολογηθούν με ανώνυμα φύλλα αξιολόγησης και 
κριτήρια που περιλάμβαναν: α. επάρκεια γνωστικού αντικειμένου, β. οργάνωση 
παρουσίασης, γ. τήρηση χρόνου, δ. πρόκληση ενδιαφέροντος. Το κάθε κριτήριο 
βαθμολογείται από 1- 5 μονάδες και καταγράφεται ο τελικός βαθμός δίπλα σε κάθε όνομα 
και εργασία. Ο χρόνος παρουσίασης είναι προκαθορισμένος και κυμαίνεται από 3, 5 έως 7 
λεπτά, ανάλογα με την εξειδίκευση του θέματος (για τα ταυροκαθάψια δόθηκαν 3’ ενώ για 
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τις διαφορές μινωικού και μυκηναϊκού πολιτισμού 7’) και τον αριθμό των μαθητών σε κάθε 
ομάδα. 

Χρειαστήκαμε τις δύο τελευταίες ώρες, την αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, δύο 
βοηθούς οι οποίοι πέρασαν με USB τις εργασίες των συμμαθητών τους στον υπολογιστή, 
κρατούσαν χρονόμετρα και σήμαιναν το τέλος χρόνου ή το υπόλοιπο χρόνου, ώστε ο 
παρουσιαστής να μπορεί να δεχτεί ερωτήσεις. 

Οι μαθητές, εφαρμόζοντας την αρχή της καλής αφόρμησης, διατύπωναν ρητορικές 
ερωτήσεις, του τύπου, «ξέρετε τι είναι τα ταυροκαθάψια ή θέλετε να μάθετε τι απέγινε ο 
Μίνωας ή ξέρετε για την κατάρα της μούμιας, θέλετε να δείτε το εσωτερικό ενός θολωτού 
τάφου ...» Επιπροσθέτως, προσπαθώντας να μεταφέρουν το ακροατήριό τους στην εποχή, 
ντύθηκαν ανάλογα με το θέμα τους, π.χ. μαθητής ντυμένος Άραβας παρουσιάζει την 
ιστορία των παπύρων ή κορίτσια παρουσιάζουν το Μινωικό πολιτισμό, φορώντας μακιγιάζ 
και μακριές πολύχρωμες φούστες ή μαθήτρια ντυμένη ξεναγός, ξεναγεί στο ανάκτορο της 
Κνωσού μέσα από τον υπολογιστή. Σημαίνοντα ρόλο στην παρουσίαση παίζει η γλώσσα του 
σώματος, το ανέβασμα της προσωπικής παράστασης. Άλλοι χρησιμοποιούν εποπτικά μέσα 
π.χ. αντίγραφα από κυκλαδίτικα ειδώλια, το δίσκο της Φαιστού, αρχαιολογικά ευρήματα 
μέσα από τον υπολογιστή. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της αναπάντεχης -για τους 
μαθητές- εμφάνισης στη χρονογραμμή των παρουσιάσεων της διδάσκουσας 
μεταμφιεσμένης ως Κας Σλήμαν, με σχετική παρουσίαση για το θησαυρό της Τροίας και των 
Μυκηνών, με όνομα Αουρελιάνο Μπουενδία (από τον ομώνυμο ήρωα του Μαρκές) και 
τίτλο εργασίας στο φύλλο αξιολόγησης της παρουσίασης «Πάλι ξεχάσαμε την Κα Σλήμαν». 

Στην τελευταία φάση συλλέγονται τα φύλλα αξιολόγησης και βραβεύονται οι πρώτοι δέκα 
μαθητές-ομάδες. Τα ονόματα των νικητών ανακοινώνονται στην πρωινή προσευχή και τα 
τοπικά βιβλιοπωλεία χορηγούν βιβλία ως δώρα. Οι μαθητές λαμβάνουν επίσης βεβαιώσεις, 
σημαντικές για το βιογραφικό τους σημείωμα. Οι εργασίες των μαθητών, σε μορφή 
κειμένου, καταχωρούνται στο ατομικό τους portfolio και η συνολική εργασία τους 
λαμβάνεται υπόψη στον τελικό βαθμό του τριμήνου. 

Εξετάζοντας διαχρονικά τις ιστοριοδρομίες - ιστορικούς αγώνες τα τελευταία τρία χρόνια 
αξίζει να σημειωθεί η σταθερή προτίμηση των μαθητών σε συγκεκριμένα θέματα, όπως τα 
Ταυροκαθάψια, Τέχνη και Κόσμημα στην Κνωσό και τις Μυκήνες, πολεμικά γεγονότα, στο 
επίπεδο της τεχνικής και της στρατηγικής και όχι σε βάθος ηθικό, κοινωνικό και πολιτικό, 
ενώ παραγκωνίζονται πολιτικά γεγονότα και θέματα νομοθεσίας. Οι προαναφερόμενες 
επιλογές άπτονται του ψυχοκινητικού τομέα του Bloom (Bloom, 1956) καθώς εκφράζουν 
την ανάγκη των μαθητών για κίνηση, περιπέτεια και κατασκευές. Επίσης η λειτουργία των 
παρουσιάσεων σε επίπεδο χρονογραμμής, ενισχυόμενη από τη συμπλήρωση 
χρονογραμμών από μεμονωμένους μαθητές ή ομάδες, όπου σταδιακά συμπληρώνονται τα 
ιστορικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του έτους, έχει ως συνέπεια τόσο την εμπέδωση των 
ιστορικών γεγονότων όσο και την συνειδητοποίηση της χρονικής και αιτιακής τους 
αλληλουχίας, μεγάλο ζητούμενο ακόμη και σε μεγαλύτερες σχολικές τάξεις. 

Οι ιστορικοί αγώνες στην Γ΄ Γυμνασίου «Ποιος έσπασε τον κωδικό Enigma;» 

Στη Γ΄ Γυμνασίου, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μαθητών στην αρχή του σχ. έτους, 
αναφορικά με τα μοντέλα διδασκαλίας, τη δική τους συμμετοχή στο μάθημα, τους τρόπους 
εργασίας και αξιολόγησης των επιδόσεών τους, ειπώθηκε ότι μέρος της βαθμολογίας των 
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Β΄ και Γ΄ τριμήνων θα αποτελούσε η αξιολόγηση παρουσιάσεων ομαδικών εργασιών. Τα 
θέματα των εργασιών θα μπορούσαν να αντληθούν είτε από το χώρο κοινής 
συμφωνημένης θεματικής, όπως έγινε το 2012 με θέμα «Αναξιοπαθούντες αγωνιστές του 
΄21» ή «Μάχες του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του ΄21» ή συμμετοχή τοπικών ηρώων 
από τους τόπους καταγωγής των μαθητών στον αγώνα του ΄21, άλλες σχ. χρονιές, με 
προοπτική και την ενσωμάτωση των καλύτερων εργασιών στη σχολική γιορτή της επετείου 
του ελληνικού εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1821. Εναλλακτικά οι μαθητές θα 
μπορούσαν να αναλάβουν θέματα που τους κίνησαν το ενδιαφέρον και θα ήθελαν να 
διερευνήσουν και να παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους από την ύλη του Α΄ τριμήνου. 
Οι μαθητές ενημερώθηκαν ότι οι εργασίες οι οποίες θα προκρίνονταν από τους 
συμμαθητές τους θα ήταν αυτές που θα συμμετείχαν στη σχολική γιορτή αλλά ότι ο 
διδάσκων θα είχε την ευθύνη βαθμολόγησης των εργασιών, ως προς τη συμμετοχή του 
βαθμού αυτού στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας τους στο τρίμηνο γι’ αυτό το 
μάθημα. Στο Γ΄ τρίμηνο η θεματική των εργασιών θα αντλούνταν από το Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Οι μαθητές θα είχαν την ευκαιρία να διαλέξουν τα θέματα που θα τους κινούσαν 
το ενδιαφέρον από μία σειρά 33 DVD ιστορικού ντοκιμαντέρ για τη συγκεκριμένη ιστορική 
περίοδο. Παράλληλα με άλλες πηγές θα μπορούσαν να ενσωματώσουν μέρος του 
ντοκιμαντέρ ως τεκμηρίωση της εργασίας τους.  

Ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης των εργασιών τους οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα 
κριτήρια τα οποία αφορούσαν το χρόνο παρουσίασης (10΄), τα μέσα και τις τεχνικές 
παρουσίασης, το άνοιγμα και το κλείσιμο της παρουσίασης και τη γνωστική επάρκεια του 
ιστορικού γεγονότος. Φύλλα με την επεξήγηση των κριτηρίων αξιολόγησης αλλά και το ίδιο 
το φύλλο αξιολόγησης1 με τις βαθμολογίες του κάθε κριτηρίου, αναρτήθηκαν στο wiki 
(πλατφόρμα ανάρτησης διδακτικού υλικού, επικοινωνίας και ενημέρωσης της τάξης).  

Όταν οι μαθητές επιλέγουν ελεύθερα από την ύλη που διδάχτηκαν στο Α΄ τρίμηνο 
εστιάζονται, κυρίως, στην αμερικανική επανάσταση και ιδιαίτερα στον Τζωρτζ Ουάσιγκτον, 
στη Φιλική Εταιρία και σε γνωστούς ήρωες του ΄21. Στο Γ΄ τρίμηνο και στο πλαίσιο του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου παρατηρείται πάντοτε ενδιαφέρον κάποιων μαθητών για τα όπλα και 
τα τεχνολογικά επιτεύγματα αυτού του πολέμου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
μαθήτριας που επέλεξε ως θέμα της εργασίας της τα αεροπλάνα Spitfire. Επίσης θέματα 
που προσελκύουν σταθερά το ενδιαφέρον των μαθητών είναι η Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, 
το Ολοκαύτωμα, η απόβαση στη Νορμανδία (D- Day) και ο κωδικός Enigma. Οι 
συγκεκριμένες επιλογές ενδέχεται να συνδέονται με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αλλά και 
θεάματα και μορφές βίας από τις οποίες κατακλύζονται καθημερινά οι μαθητές. 

Οι παρουσιάσεις αρχικά γίνονται σε επίπεδο τμήματος στο πλαίσιο προκριματικής φάσης 
διακρίσεων. Στη συνέχεια οι τρεις επικρατέστερες, σύμφωνα με το φύλλο αξιολόγησης 
ομάδας από μαθητές, προκρίνονται στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού η οποία 
πραγματοποιείται στην αίθουσα τελετών του σχολείου με επίσημο πλέον χαρακτήρα. Και 
στη δεύτερη αυτή φάση πραγματοποιούνται αξιολογήσεις των παρουσιάσεων από τους 
μαθητές όλων των τμημάτων που συμμετέχουν. Στη συνέχεια απονέμονται αναμνηστικά 
διπλώματα.2 

                                                      
1
 Φύλλο αξιολόγησης από φετινή τελική φάση Ιστορικών Αγώνων παρατίθεται ενδεικτικά στο παράρτημα 2 

2
 Εναλλακτικά η αξιολόγηση των παρουσιάσεων μπορεί να γίνει από επιτροπή καθηγητών ειδικότητας. Σε 

αυτή την περίπτωση στην τελική φάση μπορούν να απονεμηθούν βραβεία για τις τρεις καλύτερες 
παρουσιάσεις. Η πρακτική αυτή υιοθετήθηκε στο ΠΠΓΕΣΣ κατά το τρέχον σχολικό έτος στο πλαίσιο των 
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Συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

Μετά από τρία χρόνια εφαρμογής των ιστορικών παρουσιάσεων και συστηματικής 
παρατήρησης, μας δίνεται η ευκαιρία να αποτυπώσουμε, να συζητήσουμε και να 
αναλύσουμε τα αποτελέσματα της διαχρονικής έρευνας. 

Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν καρπό τόσο της αποδελτίωσης των ετήσιων ερευνητικών 
ημερολογίων1 όσο και της δικών μας παρατηρήσεων κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών 
των εργασιών και των παρουσιάσεών τους. 

Όπως προκύπτει οι μαθητές προσέρχονται στις ιστορικές παρουσιάσεις με αρχικό κίνητρο 
το βαθμό, γεγονός που αντανακλά τον ωφελιμισμό και τη χρησιμοθηρία της γνώσης. Το 
στοιχείο αυτό παραπέμπει στην παραπρογραμματική μάθηση ότι η γνώση έχει 
ανταλλακτική αξία, κάτι που δεν περιλαμβάνεται στην επίσημη στοχοθεσία του Α.Π. 
(Μαρμαρινός, 1992) Θέμα προς διερεύνηση αποτελεί το αν αυτό συνιστά προσωπική τους 
επιδίωξη, ή συμμόρφωση με επιδίωξη των γονιών ή επιδίωξη του εκπαιδευτικού και 
κοινωνικού συστήματος. Το γεγονός ότι αναφέρθηκε ως κίνητρο συμμετοχής και η 
δημιουργία καλής εντύπωσης του δασκάλου για το άτομό τους –το οποίο επίσης συνιστά 
παραπρογραμματική μάθηση– παραπέμπει στον ετεροπροσδιορισμό της μαθησιακής 
διαδικασίας από εξωγενείς παράγοντες και όχι από εσωτερική παρόρμηση, άμεσα 
συναρτώμενη με το φιλομαθές και το φιλοπερίεργο. Προκύπτει έτσι επιτακτική η ανάγκη 
δημιουργίας κινήτρων στους μαθητές, ώστε να χειραφετηθούν με δημιουργικό και κριτικό 
τρόπο στην απόκτηση αυθεντικής γνώσης. Γεγονός ωστόσο αποτελεί και η 
συνειδητοποίηση από πολλούς μαθητές ότι η δραματοποίηση (απόδοση της εποχής μέσα 
από κοστούμια, μακιγιάζ, ρόλους και σκηνικό), η διερεύνηση, η παρουσίαση με χρήση 
τεχνολογίας του αποτελέσματος της εργασίας τους μπροστά σε κοινό, γέμισε με χαρά, 
πλησμονή και ικανοποίηση τους μαθητές για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου∙ 
παράλληλα έμαθαν πώς να μαθαίνουν μέσα από τη διερεύνηση, την ανακάλυψη, την 
κριτική αποτίμηση της πληροφορίας, τη συνεργασία, την ανάλυση και τη σύνθεση. 

Η επιλογή των θεμάτων από τους μαθητές επιβεβαιώνει ως ένα βαθμό την ύπαρξη 
κοινωνικών στερεοτύπων και τον επηρεασμό των ενδιαφερόντων τους και την εφέλκυση 
της προσοχής τους σε θέματα που αντανακλούν τις επιδράσεις που δέχονται από τα ΜΜΕ, 
τη διαφήμιση και την περιρρέουσα κοινωνική πραγματικότητα. Τίθεται επομένως το 
ερώτημα αν και κατά πόσο ο δάσκαλος πρέπει να παρεμβαίνει συμβουλευτικά, 
προτείνοντας ένα θεματικό πλαίσιο το οποίο θα διευκολύνει και τη συνεκτική εξαγωγή 
συμπερασμάτων.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι το θέμα της συνεργασίας αποδείχτηκε ως ένα απαιτητικό ζητούμενο 
με όχι πάντα θετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα για τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου και δη 
μεταξύ μαθητριών. Προέκυψαν φαινόμενα περιθωριοποίησης και σχολικού εκφοβισμού, 
καθώς κάποιοι μαθητές αποκλείστηκαν από ομάδες και απογοητεύτηκαν. Έτσι 
επιβεβαιώθηκε η υπόθεση ότι ο μονήρης/κλειστός μαθητής δύσκολα ενσωματώνεται σε 
ομάδα, ενώ επιβεβαιώθηκε το κοινωνιόγραμμα του κάθε τμήματος. Επιτακτικό επομένως 
προκύπτει το ζήτημα του αν και κατά πόσο οι μαθητές πρέπει οι ίδιοι να επιλέγουν τους 

                                                                                                                                                                      
ιστορικών αγώνων Γ΄ Γυμνασίου με ενθαρρυντικά αποτελέσματα ως προς την κινητοποίηση των μαθητών και 
την επιδεικνυόμενη επιμέλεια για τη δημιουργίας πρωτότυπων και ποιοτικών παρουσιάσεων. 

1
 Βλ. παράρτημα 1 
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ετέρους της ομάδας τους. Δεδομένου ότι το σχολείο πρέπει να προετοιμάζει τους μαθητές 
για τη ζωή και όχι μόνο για το σχολείο, όπως σοφά σχολίασε ο Σενέκας (discimus vitae και 
όχι discimus scholae), εναπόκειται στο δάσκαλο να προϊδεάσει τους μαθητές για τη 
σύσταση της ομάδας, καθώς στον εργασιακό τους βίο θα κληθούν να συμμετάσχουν σε 
ομάδες συνεργασίας όχι δικής τους επιλογής. Ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις οι 
μαθητές ένιωσαν χαρά από τη συνεργασία, κοινωνικοποιήθηκαν και σύσφιξαν τις σχέσεις 
τους με τους συμμαθητές τους, δημιουργώντας δεσμούς σφυρηλατημένους πάνω στη 
συνεργασία για την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος.  

Οι μαθητές αναμφίβολα εκπαιδεύτηκαν στον τεχνολογικό και κριτικό γραμματισμό, καθ’ 
υπέρβαση του Α.Π.1 , καθώς έμαθαν να χρησιμοποιούν τόσο ειδικά λογισμικά, όπως 
παρουσίασης, κειμενογράφου, ιστοριογραμμής αλλά και διαδικτυακές πηγές και 
ιστοσελίδες, προκειμένου να συλλέξουν υλικό, να μορφοποιήσουν τις εργασίες τους, να 
επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες και να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της 
εργασίας τους, στο πρότυπο εργασιών που θα κληθούν πολλές φορές να αναλάβουν και να 
διεκπεραιώσουν στον μετέπειτα ακαδημαϊκό και εργασιακό τους βίο. Συνειδητοποίησαν ότι 
η τεχνολογία -εκτός από διασκέδαση και επικοινωνία- μπορεί να αποτελέσει και πολύτιμο 
μέσο προσέγγισης και μορφοποίησης της γνώσης, καθώς και κριτικής αποτίμησης της 
πληροφορίας. Δημιουργώντας ειδικούς κατά περίσταση τύπους κειμένων, με λεζάντες, 
bullet points, τίτλους2 και πλαγιότιτλους εξασκήθηκαν στην παραγωγή λόγου και τη 
διεύρυνση των χρήσεων της γλώσσας σε διαφορετικά υφολογικά επίπεδα. 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης αναδείχτηκαν δύο ζητήματα. Αφενός η 
αυστηρότητα και οι υπερβολικές προσδοκίες των μαθητών για την τελική τους παρουσίαση 
(αυτοαξιολόγηση) και αφετέρου η επισήμανση της έλλειψης αντικειμενικότητας στην 
ανώνυμη αξιολόγηση της εργασίας τους από τους συμμαθητές τους, όπως αυτές 
αποτυπώθηκαν στο φύλλο αξιολόγησης (ετεροαξιολόγηση). Αναφορικά με την 
αυτοαξιολόγηση, παρά την υπερβολή στις προσδοκίες της ποιότητας του τελικού 
αποτελέσματος, η αυτοκριτική διάθεση των μαθητών συνέβαλε στην αύξηση της 
αυτογνωσίας τους, η οποία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αποτελεί αρετή, εκ των ων ουκ άνευ, 
για τη μετέπειτα πορεία τους και τις επιλογές τους. Οι επισημάνσεις τους για το τελικό 
αποτέλεσμα της ετεροαξιολόγησης και την πριμοδότηση στη βαθμολογία των 
δημοφιλέστερων μαθητών, ως αποτέλεσμα ενεργού έρευνας, μας προβλημάτισε και μας 
οδήγησε σε σκέψεις αναφορικά με την υιοθέτηση ποιοτικής-περιγραφικής αξιολόγησης 
επιπλέον της ποσοτικής. Επιπλέον και εκ των υστέρων ίσως θα ήταν σκόπιμη η παρουσία 
κριτικής επιτροπής φιλολόγων, με διαφορετικό συντελεστή αξιολόγησης, η κρίση της 
οποίας θα εξισορροπούσε την όποια έλλειψη αντικειμενικότητας των μαθητών και θα 
προσέδιδε το απαιτούμενο κύρος στα αποτελέσματα, ώστε να μπορούν να δοθούν και 
βραβεία διάκρισης μαζί με τα αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής. 

Δυσκολίες των μαθητών να τηρήσουν, κατά την παρουσίαση των εργασιών τους, τα 
αυστηρά προβλεπόμενα από τα κριτήρια αξιολόγησης χρονικά όρια αλλά και τις 
προβλεπόμενες προθεσμίες παράδοσης των εργασιών, ανέδειξαν την έλλειψη εκπαίδευσης 
των μαθητών, ώστε να αντεπεξέλθουν στην εκπόνηση εργασιών μέσα σε προβλεπόμενα 
χρονικά πλαίσια. Έτσι επήλθε εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της προθεσμίας, με 

                                                      
1
 Ως εκ τούτου προτείνεται επικαιροποίηση και αναπροσαρμογή του Α.Π. 

2
 Πρακτική άσκησης της αφαιρετικής σκέψης, με ωφέλιμα αποτελέσματα για το γνωστικό αντικείμενο της 

έκθεσης και της νεοελληνικής γλώσσας. 
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ό,τι αυτό συνεπάγεται, για την κατάκτηση της δεξιότητας του προγραμματισμού στη 
μετέπειτα ζωή τους. 

Το γεγονός ότι, στο σχολείο που πραγματοποιήθηκε η έρευνα1, οι μαθητές χωρίς πρόσβαση 
στο διαδίκτυο ή γνώσεις χρήσης νέων τεχνολογιών, ή ακόμη με απουσία υποστηρικτικού 
μορφωτικού επίπεδου της οικογένειας, αποτελούσαν εξαίρεση, (ενώ σε σχολεία οικονομικά 
ασθενέστερων περιοχών αντίστοιχες διδακτικές παρεμβάσεις ματαιώθηκαν και 
απαξιώθηκαν), ανέδειξε την κοινωνιολογική διάσταση της εκπαίδευσης, κατά την οποία το 
περιεχόμενο της γνώσης και η διατύπωση γραπτού και προφορικού λόγου συνδέεται με την 
ταξική προέλευση και την κοινωνική διαστρωμάτωση. Έτσι φυγόκεντρες δυνάμεις 
κοινωνικής προέλευσης αντιστρατεύονται ενίοτε τις όποιες καινοτόμες και δημιουργικές 
πρωτοβουλίες του δασκάλου, καθώς αναπόδραστα και νομοτελειακά οι κοινωνικές δομές 
προσδιορίζουν τις εκπαιδευτικές (Hargreaves, 1972; Apple, 1975). Γι’ αυτό βασικό ρόλο του 
σχολείου αποτελεί η αντισταθμιστική λειτουργία του, όπως αυτή περιγράφεται από το 
Γκότοβο, η οποία συνδέεται με το αίτημα των μαθητών για απονομή ίσων ευκαιριών στην 
εκπαίδευση (Γκότοβος, 1986). 

Σε μια διαδικασία αναστοχασμού και ανατροφοδότησης, μέσα και από τα 12 βίντεο των 
τριών τελευταίων χρόνων, παρατηρούμε ότι οι μαθητές ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες 
που κινητροδότησαν την υιοθέτηση αυτής της διδακτικής προσέγγισης της Ιστορίας. Οι 
μαθητές ενεπλάκησαν ενεργά, με ενθουσιασμό, πρωτοτυπία, θεατρικότητα, 
δημιουργικότητα, κριτικό και διερευνητικό πνεύμα, σε ένα γνωστικό αντικείμενο 
συνυφασμένο με κοπιώδη αποστήθιση στο πλαίσιο ενός εξετασιοκεντρικού εκπαιδευτικού 
συστήματος, ξεπερνώντας τον αρχικό σκεπτικισμό τους. 

Η εορταστική και ενθουσιώδης ατμόσφαιρα μέσα στην οποία εκτυλίσσονται οι 
παρουσιάσεις στην τελική φάση αποζημιώνει μαθητές και καθηγητές για την επίπονη 
προετοιμασία του όλου εγχειρήματος. Οι μαθητές βγαίνουν επιτέλους στο προσκήνιο, 
παίρνοντας όλο το χρόνο για να παρουσιάσουν την εργασία τους, όπως αυτή σχεδιάστηκε 
και σκηνοθετήθηκε από τους ίδιους, χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις. Οι μαθητές έχουν 
επιτέλους κάτι να περιμένουν και αδημονούν να συμβεί. 
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Παράρτημα 1 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………………… 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………… 

 
1. Δραστηριότητα: Τι ακριβώς έκανες στην εκδήλωση των Ιστορικών Αγώνων; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Συνθήκες: Πως συνεργάστηκες με την καθηγήτρια και τους συμμαθητές της ομάδας 
σου; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Προσδοκίες: Τι περίμενες απ’ αυτή σου τη συμμετοχή ;  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

4. Σκέψεις: Τι σκέψεις σου γέννησε η όλη συμμετοχή σου στην εκδήλωση 
(προετοιμασία - πρόβες - παρουσίαση); 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

5. Συναισθήματα: Ποια συναισθήματα σου γέννησε η συμμετοχή σου στην εκδήλωση; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

6. Αποτελέσματα: Τί αποκόμισες από τη συμμετοχή σου σε αυτή τη δραστηριότητα; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

7. Προτάσεις: Τι θα ήθελες να αλλάξεις και τι θα έκανες εσύ διαφορετικά και γιατί; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Σ’ ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σου. 
Η υπεύθυνη καθηγήτρια  
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Παράρτημα 2 

ΟΜΑΔΕΣ ΘΕΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΑ 

  ΕΝΑΡΞΗ  

& ΛΗΞΗ 

(1-3) 

ΜΕΣΑ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

(1-5) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

(1-5) 

ΤΗΡΗΣΗ 

ΧΡΟΝΟΥ 

(1-2) 

ΓΝΩΣΤΙΚΗ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

(1-5) 

 

Πέτρος Δημητρέντσης 
Φώτης Έξαρχος 
Νίκος Αρσένης 
Θάνος Κανδρεβιώτης 

Γ1:  
Δεύτερη Μάχη 
του Ελ Αλαμέιν 

      

Αχιλλέας Γραμματικός 
Βικτωρία Ζούλια 
Αρχοντής Καραγκιώζης 
Απανωμεριτάκη 
Παναγιώτα 

Γ1 
Ιαπωνική 
Επίθεση 

      

Ευαγγελία Καρακώστα 
Μελίνα Γκέμπερ 
Μαρία Καραπαύλου 
Εύη Ευαγγέλου 

Γ1 
Ο άνθρωπος 
που έσπασε τον 
Κωδικό Enigma 

      

Άγγελος Μαγνήσαλης 
Σταύρος 
Μαυρομιχάλης 
Βαγγέλης 
Παπακώστας 
Δημήτρης Νότης 

Γ2 
RADAR 

      

Γιώργος Οικονόμου 
Γιώργος Κώτης 
Γιάννης Μουραφέτης 

Γ2 
Στάλινγκραντ 

      

Παύλος 
Μαστρογιαννόπουλος 
Μιχαέλα Κουργιτάκου 
Στεφανία Κοντέα  
Μαντώ Μητροπούλου 
Κων/νος Οικονομίδης 

Γ2 
Ολοκαύτωμα 

      

 
Όλγα Χαβάκη 
Μαρία Χαβάκη 

Γ3  
Ανθρώπινες 
Τορπίλες 

      

Γιώργος Τσεκούρας 
Χρήστος Πυλαρινός 
Απόλλων Τζωρτζής 
Κων/νος Τογαντζής 
Νίκος Συρίγος 

Γ3  
Ρόμελ 

      

Γιώργος Σεμερτζόγλου 
Ιωσήφ Χατζηπαύλου 
Τάσος Στογιάννης 
Δημήτρης Σταθούλιας 

Γ3 
Τα Θωρηκτά 
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Καινοτόμες δράσεις στο σχολείο: Η περίπτωση της Ημέρας 
Μαθηματικών 

Γιώτα Παπαδημητρίου¹, Κωνσταντίνος Μάμμος2, Νικόλαος Αναστασόπουλος3 
giotapapadim@yahoo.gr, kmammos@sch.gr, nikos.anasta@yahoo.gr  

 
1Φιλόλογος, 2Μαθηματικός, 3Μαθηματικός  

(15ο Γυμνάσιο Περιστερίου) 

Περίληψη. Παρότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι συγκεντρωτικό, ωστόσο 
αφήνει στη σχολική μονάδα περιθώρια σχετικής αυτονομίας, στο πλαίσιο της οποίας 
μπορεί να χαράσσει τη δική της εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική και να υλοποιεί 
καινοτόμες δράσεις που να στοχεύουν στη βελτίωσή της. Μια τέτοια καινοτόμος 
πρωτοβουλία είναι και οι Ημέρες Μαθηματικών που οργανώνουμε κάθε χρόνο  στο 
15ο Γυμνάσιο Περιστερίου. Η διαθεματική αυτή δράση, που εξελίσσεται συνεχώς, 
περιλαμβάνει ένα διαγωνισμό μαθηματικού εγγραμματισμού και ποικίλες 
δραστηριότητες με θέματα που σχετίζονται με τα Μαθηματικά (παρουσιάσεις, 
θεατρικά και εικαστικά δρώμενα, έρευνες, παιχνίδια κτλ.). Πέρα από το γνωστικό 
όφελος, η ενεργοποίηση της σχολικής κοινότητας και οι συλλογικές διαδικασίες που 
αναπτύσσονται για την προετοιμασία και παρουσίαση κάποιας ιδίας έμπνευσης 
δραστηριότητας (καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων  συνεργάζονται μεταξύ τους και με 
μαθητές) στις Ημέρες των Μαθηματικών συμβάλλουν στη διαμόρφωση ιδιαίτερης 
σχολικής κουλτούρας, ενδυναμώνουν την αίσθηση συλλογικότητας και ενισχύουν το 
θετικό κλίμα στη σχολική μας μονάδα.  

Λέξεις κλειδιά: καινοτομία, συλλογικότητα, διαθεματικότητα, Μαθηματικά, Γυμνάσιο. 

Εισαγωγή 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, έχει δομηθεί από τις απαρχές του, τη βαυαροκρατία 
ακόμη, έτσι ώστε να είναι συγκεντρωτικό και να επιβάλλει σε όλους την ίδια εργασία, το 
ίδιο ωράριο, τα ίδια βιβλία κ.λπ. Ωστόσο, ακόμη και σε ένα τέτοιο σύστημα που θέλει τη 
σχολική μονάδα να λειτουργεί ως αποδέκτης μιας εξωτερικά καθορισμένης και κεντρικά 
διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πολιτικής, αφήνονται περιθώρια αυτονομίας στη σχολική 

μονάδα που αφορούν στην κριτική υποδοχή της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και 
στη διαμόρφωση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής.    Έτσι, είναι δυνατό σε επίπεδο σχολικής 
μονάδας να αναπτύσσονται δημιουργικές και καινοτόμες παρεμβάσεις και να λαμβάνονται 
ουσιαστικές αποφάσεις σε τομείς όπως: το ανθρώπινο δυναμικό (αξιοποίηση εμπειρίας και 
δυνατοτήτων εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, τοπικών φορέων), το αναλυτικό πρόγραμμα 

(προσαρμογή ύλης, λχ. αξιοποίηση τοπικών πηγών μάθησης), η εσωτερική λειτουργία 
(προγραμματισμός έργου, ενδοσχολικές δράσεις), η διδασκαλία (προσαρμογή μέσων / 
μεθόδων διδασκαλίας), η εξουσία (συμμετοχή σε όργανα), τα υλικά (αξιοποίηση χώρων, 
υλικών και μέσων διδασκαλίας), ο χρόνος (κατανομή ανάλογη με προτεραιότητες) και τα 
οικονομικά (αξιοποίηση προϋπολογισμού) (Μαυρογιώργος, 2010b: 48, 51). 

Αυτή η ευχέρεια δράσης παραπέμπει στην αλλαγή - καινοτομία, η οποία εννοείται ως 
βελτίωση και αφορά στην ενίσχυση της ικανότητας των σχολείων για παροχή ποιοτικής 
εκπαίδευσης / παιδείας και, μάλιστα, σε μεταβατικές εποχές, όπως η σημερινή. Η 
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παραπάνω προσέγγιση προϋποθέτει ότι: α. κατανοούμε την αναγκαιότητα εξέλιξης του 
σχολείου και αναπτύσσουμε ανάλογες συλλογικές μορφές παρέμβασης, και β. 
αποδεχόμαστε πως τα σχολεία «έχουν την ικανότητα να αυτο-βελτιώνονται, εάν οι 
συνθήκες είναι κατάλληλες» (Barth, 1990: 45).  

Κάτω από αυτό το πρίσμα, παρουσιάζουμε εδώ μια καινοτόμο δράση –τις Ημέρες 
Μαθηματικών- που υλοποιείται στο μικροεπίπεδο μιας σχολικής μονάδας.  

Η προσέγγισή μας:  

α. κινείται στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.), με το οποίο 
προσαρμόζεται η ελληνική πραγματικότητα στις αρχές και πρακτικές των διεπιστημονικών 
και διαθεµατικών προγραμμάτων σπουδών και αποτελεί μια πρόταση συσχέτισης της 
γνώσης (στην περίπτωσή μας, διασύνδεση των Μαθηματικών με άλλα πεδία γνώσης), μια 
απάντηση στον κατακερματισμό της σχολικής γνώσης σε αυτοτελή και ανεξαρτήτως 
διδασκόµενα αντικείμενα (βλ. Ματσαγγούρας, 2002),  

β. στοχεύει να ανιχνεύσει τη διαδικασία σταδιακής οικοδόμησης μιας συνεργατικής και 
θετικής στην αλλαγή σχολικής κουλτούρας, παρακολουθώντας την ανάπτυξη της δράσης 
και την παράλληλη ενεργοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών, όχι ενός τμήματος ή μιας 
τάξης, αλλά ολόκληρης της σχολικής μονάδας. Πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης, που 
μας επιτρέπει να µελετήσουμε σε βάθος ένα θέμα, δίνοντας βαρύτητα στις εμπειρίες όσων 
µετέχουν στη διεργασία και στη µεταξύ τους διασύνδεση (Bell, 1997: 31; Cohen & Manion, 
1997: 153). 

Το σχολείο μας, το όραμά μας, οι δράσεις μας 

Στο σχολείο μας -το 15ο Γυμνάσιο Περιστερίου, ένα σχολείο στην περιφέρεια της Αθήνας με 
250 μαθητές και τριάντα καθηγητές- τελευταία έχει αναπτυχθεί προβληματισμός, για τους 
τρόπους με τους οποίους οι μαθητές μας κατακτούν τη γνώση, για το πως μπορούμε να 
συγκεράσουμε συνιστώσες, όπως η ανακαλυπτική- συμμετοχική μάθηση, η 
διαθεματικότητα και το εκπαιδευτικό παιχνίδι με παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και 
για το πως μπορούμε να αναπτύξουμε δράσεις που να ενεργοποιούν τους μαθητές, να τους 
δίνουν χώρο για πρωτοβουλία και δημιουργία, να αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τους και να ενισχύουν την επικοινωνιακή δεξιότητα και την αυτοεκτίμησή τους. Επιπλέον, 
μας απασχολεί το πως ένα σχολείο μπορεί να αποτελεί χώρο για καλλιέργεια 
συναδελφικότητας, αξιοποίηση γνώσεων και εμπειριών και επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών. Τέλος, αναζητούμε τρόπους για δημιουργία θετικού εκπαιδευτικού 
κλίματος και εδραίωση ισχυρής συνεργατικής ιδιαίτερης σχολικής κουλτούρας. Εν 
κατακλείδι, οραματιζόμαστε ένα σχολείο μαθητοκεντρικό, ενεργητικό, βιωματικό, 
συνεργατικό και με ταυτότητα.  

Προς την κατεύθυνση αυτή, πραγματοποιούμε αρκετές δράσεις, όπως : ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία, ενδοσχολικές επιμορφώσεις, χρήση διαδραστικών πινάκων (Μάμμος κ.ά., 
2013), παραγωγή επιστημονικού έργου σχετικού με νέες μεθόδους προσέγγισης της γνώσης 
(ενδεικτικά: Μάμμος, 2013; Κωσταρής, 2015), εργαστήρια χειροτεχνίας και λόγου, 
επιστημονικό παρατηρητήριο μαθητών, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα, 
ενίσχυση της ιστοσελίδας μας (Mammos et al, 2013), φροντίδα για την ευταξία και 
αισθητική του σχολικού χώρου και επένδυση σε θετικές πλευρές της σχολικής ζωής (λχ. 
ανταλλακτική βιβλιοθήκη, Βιβλίο Επαίνων). Με τις σημαντικές αυτές δράσεις, όμως, 



148   Γ. Παπαδημητρίου, Κ. Μάμμος, Ν. Αναστασόπουλος 

ασχολούνται μικρές ομάδες μαθητών – καθηγητών, αν και το αποτέλεσμά τους αφορά στο 
σύνολο της σχολικής κοινότητας. Το αίτημα, λοιπόν, ήταν: Μια δράση που θα λειτουργούσε 
ως συνεκτικός κρίκος για όλο το σχολείο, στην οποία θα μετείχαν ελεύθερα και εθελοντικά 
μαθητές και καθηγητές, με θεματολογία γύρω από ένα δοσμένο πυρήνα αλλά ανοικτή στις 
προτάσεις, με προοπτική τη γνώση αλλά και την ψυχαγωγία και με μόνους περιορισμούς, 
αυτούς που επιβάλλει η δέσμευση προς την ομάδα και ο σεβασμός προς τον φυσικό και 
συμβολικό χώρο του σχολείου. Απαντήσαμε με τις Ημέρες Μαθηματικών, μια εξελισσόμενη 
καινοτόμο δράση διδακτικού χαρακτήρα. Η δράση περιλαμβάνει μαθηματικό διαγωνισμό - 
διαθεματικές δραστηριότητες με ποικίλα θέματα που σχετίζονται με τα Μαθηματικά 
(παρουσιάσεις, προβολές ταινιών, θεατρικά και εικαστικά δρώμενα, έρευνες κτλ.) και 
παράλληλες δράσεις (έκθεση εικαστικών έργων, παιχνίδια, πειράματα), εντάσσεται στο 
ωρολόγιο πρόγραμμά μας και δραστηριοποιεί συνολικά τη σχολική μονάδα. 

Επιλέξαμε τα Μαθηματικά, γιατί: 
- ο επιστημονικός αυτός χώρος συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών του 
σχολείου. Αλλά και οι μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά σε σχετική διερεύνηση. 
- θεωρούμε πως η μαθηματική παιδεία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της 
λογικής σκέψης και να λειτουργήσει ως εφαλτήριο πολιτισμού, ιδιαίτερα στην εποχή μας, 
εποχή κρίσης, όχι μόνο οικονομικής αλλά και αξιών. Η καλλιέργειά της, λοιπόν, αποτελεί 
έναν άριστο παιδαγωγικό στόχο, την πραγμάτωση του οποίου, πρέπει να επιδιώκουμε με 
τρόπους που να προωθούν τη διαθεµατική προσέγγιση και να ενθαρρύνουν τη δυναμική 
εμπλοκή μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Η    αρχή: Από τον διαγωνισμό στην Ημέρα Μαθηματικών  

Η αρχή της δράσης ανάγεται στο σχ. έτος 2011-12, όταν οι μαθηματικοί του σχολείου 
πρότειναν να οργανώσουμε ενδοσχολικό μαθηματικό διαγωνισμό για όλους τους μαθητές 
με θέματα διαφορετικά από εκείνα που, συνήθως, συναντούν στα σχολικά εγχειρίδια, όπως    
ασκήσεις / παιχνίδια, προβλήματα λογικής και σπαζοκεφαλιές. 

Ο διαγωνισμός, που προϋπέθετε τη συναίνεση της σχολικής κοινότητας (Διεύθυνσης, 
Συλλόγου –εφόσον θα επιτηρούσαν πολλοί εκπαιδευτικοί - και μαθητών, που θα μετείχαν), 
υλοποιήθηκε με επιτυχία και τα αποτελέσματά του συζητήθηκαν αρκετά, εφόσον, μάλιστα, 
τα θέματα δημοσιεύθηκαν στο σχολικό μας περιοδικό. Η επιτυχία οδήγησε στην απόφαση    
για επανάληψη και επέκταση. Μια ευτυχής συγκυρία -η επιτυχία δύο μαθητών μας σε 
Μαθηματικούς Διαγωνισμούς- υποστήριξε τη μετάβαση από τον διαγωνισμό στην Ημέρα 
Μαθηματικών.     

H εξέλιξη: Από την Ημέρα στις Ημέρες… 

Ο διαγωνισμός μαθηματικού εγγραμματισμού διεξήχθη και την επόμενη χρονιά. Όμως η 
δράση επεκτάθηκε, προκειμένου να αναδειχθεί η σχέση των Μαθηματικών με άλλα 
επιστημονικά πεδία. Το 2012-13, λοιπόν, τον διαγωνισμό και τη βράβευση των επιτυχόντων 
μαθητών ακολούθησαν παρουσιάσεις: οι δύο μαθηματικοί του σχολείου παρουσίασαν το 
Ευπαλίνειο όρυγμα και τη Χρυσή Τομή, δύο φιλόλογοι μίλησαν για την αρχαία ελληνίδα 
μαθηματικό Υπατία και τον νεότερο Κ. ΚαραΘεοδωρή, ενώ μια φυσικός σχολίασε τον 
πίνακα Η Σχολή των Αθηνών.  

Αυτή η εξελιγμένη μορφή της Ημέρας Μαθηματικών χρειαζόταν καλύτερη οργάνωση. Έτσι, 
μετά το δίωρο του διαγωνισμού, το σχολείο διαιρέθηκε σε δύο μέρη και παρακολούθησε 
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων το πρόγραμμα που εκτελέστηκε δύο φορές. Για τη 
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στήριξη του οργανωτικού αυτού προτύπου που ακολουθήσαμε και τις επόμενες χρονιές- 
αλλά και την προετοιμασία / παρουσίαση του προγράμματος καθηγητές διαφόρων 
ειδικοτήτων (μαθηματικοί, φιλόλογοι, φυσικοί) συνεργάστηκαν σε θέματα περιεχομένου 
και τεχνικά.  

Δημοσιοποίηση της δράσης έγινε με το περιοδικό αλλά και με την ιστοσελίδα μας, αυτή τη 
φορά. Προχωρήσαμε και ένα βήμα παραπέρα: οι μαθηματικοί μας σε συνεργασία με τη 
Σύμβουλο Μαθηματικών1 παρουσίασαν και σχολίασαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 
σε Συνέδριο (Μάμμος κ. ά, 2013). Η ανακοίνωση αυτή, που προετοιμάστηκε στο διάστημα 
ανάμεσα στην 2η και 3η δράση, συνέβαλε στο να ενισχυθεί το ενδιαφέρον της σχολικής 
κοινότητας. Το ενδιαφέρον αυτό και η μέχρι τότε εμπειρία συνετέλεσε, ώστε η 3η    Ημέρα 
Μαθηματικών να αποβεί πλουσιότερη. Και αν το προηγούμενο έτος κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό της Ημέρας Μαθηματικών ήταν η ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών, το 
2013-14 ενεργοποιήθηκαν σημαντικά και οι μαθητές.  

Μετά τον δίωρο διαγωνισμό, λοιπόν, καθηγητές (θεολόγος, φυσικός, μουσικός και 
μαθηματικός) παρουσίασαν τα Μαθηματικά σε σχέση με: τους αρχαίους πολιτισμούς, την 
Ακρόπολη, τη Μουσική και -για πρώτη φορά, ένα παιχνίδι- την κρυπτογράφηση. Σε άλλες 
δραστηριότητες, όμως, ενεργοποιήθηκαν μαθητές, οι οποίοι (με στήριξη αντίστοιχων 
καθηγητών) :  
-Συγκέντρωσαν και παρουσίασαν μαθηματικούς όρους της αγγλικής που προέρχονται από 
την ελληνική γλώσσα.  
-Κατασκεύασαν ερωτηματολόγιο για τη γνώμη των μαθητών για τα Μαθηματικά και 
συγκέντρωσαν, επεξεργάστηκαν και παρουσίασαν τις απαντήσεις των συμμαθητών τους. 
Από την έρευνά τους προέκυψε ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα : τα Μαθηματικά δεν 
φοβίζουν, αλλά ενδιαφέρουν τους μαθητές.  
-Εξέθεσαν εικαστικά έργα τους εμπνευσμένα από τα Μαθηματικά με επιμέλεια της 
καθηγήτριας καλλιτεχνικών, η οποία και παρουσίασε τον τρόπο που συν-εργάστηκαν.  
-Μετείχαν σε θεατρική παράσταση –απόσπασμα από «Το Μάθημα» του Ιονέσκο- που 
ανέβηκε με επιμέλεια φιλολόγου σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Μαθηματικών. 

Η ενεργοποίηση των μαθητών και η ποικιλία των προσεγγίσεων, οδήγησε σε προηγμένο 
επίπεδο συνεργασίας. Πέρα από την ήδη κατακτημένη οργανωτική συνεργασία 
(διαγωνισμός, δύο παρουσιάσεις στη συνέχεια) που αφορούσε το σύνολο καθηγητών και 
μαθητών, δομήθηκαν δεσμοί συνεργασίας μεταξύ: 
 - καθηγητών ίδιας ειδικότητας αλλά και διαφορετικών ειδικοτήτων. 
- μαθητών από την ίδια ή από    διαφορετικές τάξεις.  
- μαθητών – καθηγητών στα όρια ενός τμήματος ή μιας τάξης, αλλά και πέρα από τα 
στεγανά των τάξεων. 
-    όλων ατομικά ή συλλογικά με τη Διεύθυνση του σχολείου. 
-    με τη Σύμβουλο Μαθηματικών και Παιδαγωγικής Ευθύνης.  

Δημοσιοποίηση της δράσης έγινε, πάλι, με το περιοδικό και την ιστοσελίδα μας. Επιπλέον, 
αρχίσαμε να συζητάμε περισσότερο μεταξύ μας αλλά και με τρίτους για τη δράση. Ωρίμασε 
η σκέψη για συνεργασία με άλλα σχολεία και αρχίσαμε να προγραμματίζουμε τη 
δημιουργία δικτύου. Ώθηση μας έδωσε η, κατά γενική ομολογία, επιτυχία της διοργάνωσης.    
Έτσι, το διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στην 3η και την 4η διοργάνωση δεν ήταν 

                                                      
1
 Πρόκειται, για την κα Ελ. Λυμπεροπούλου, Σύμβουλο Μαθηματικών και Παιδαγωγικής Ευθύνης για το 

σχολείο μας, που μάς στήριξε σε όλες τις φάσεις της προσπάθειάς μας. Την ευχαριστούμε και από εδώ.  
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νεκρό, ούτε καν υποτονικό. Άλλωστε, η προετοιμασία της 4ης δράση άρχισε αμέσως μετά 
το πέρας της 3ης και εντάθηκε με την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Σταθμοί, μια ακόμη 
ανακοίνωση σε συνέδριο με θέμα, ακριβώς, τις Ημέρες Μαθηματικών (Παπαδημητρίου κ.ά, 
2015) και μια διδασκαλία στη Β΄ Γυμνασίου κατά την οποία δύο Σχολικοί Σύμβουλοι, 
Μαθηματικών και Φιλολόγων, συν-δίδαξαν Αρχαία Ελληνικά και Μαθηματικά μέσα από τον 
Διαλόγο Μένων του Πλάτωνος (βλ. σχετική ανακοίνωση: Στέφου & Λυμπεροπούλου, 2015). 

Η προετοιμασία αυτή συνετέλεσε σε ακόμη μεγαλύτερη ενεργοποίηση μαθητών και 
καθηγητών, με αποτέλεσμα η 4η Ημέρα Μαθηματικών (2014-15) να εξελιχθεί σε Ημέρες, 
εφόσον οι πολλές και ενδιαφέρουσες συμμετοχές μας ανάγκασαν να αναπτύξουμε το 
πρόγραμμα σε τρεις ημέρες. Αυτή τη φορά, μάλιστα, δώσαμε πιο χαρούμενη διάσταση και -
αποσκοπώντας στη γνώση μέσα από την ψυχαγωγία ή και αντίστροφα- συνειδητά 
προσθέσαμε παιγνιώδεις δραστηριότητες. Το τριήμερο πρόγραμμα,    λοιπόν, συνέθεσαν:  
-ο καθιερωμένος δίωρος διαγωνισμός 
-τρεις παιγνιώδεις δραστηριότητες [κυνήγι θησαυρού, πειρά-γ-ματα (πειράματα με απλά 
υλικά), σχολικό πρωτάθλημα Tangram]  
-η παρουσίαση της συν-διδασκαλίας Αρχαίων Ελληνικών και Μαθηματικών από τη 
Σύμβουλο Μαθηματικών 
-παρουσιάσεις που συνέδεαν τα Μαθηματικά με τη Γαλλική Τέχνη, τη λογοτεχνία, τη 
δημιουργία εκπαιδευτικών comics, τους Πυθαγόρειους, το ύψος της Πυραμίδας και τον 
ελληνικό και ξένο κινηματογράφο 
-μια εκπαιδευτική performance για τη σχέση αφηρημένης τέχνης και Mαθηματικών 
(μαθητές παρουσίασαν εικαστικά έργα τους, που είχαν    αναρτηθεί σε παράλληλη έκθεση)  
-η θεατρική παράσταση «Συνάντηση με τους Πυθαγόρειους» 
Οι δραστηριότητες αυτές ήταν καρπός ενεργοποίησης των μαθητών και επιμέλειας 
εκπαιδευτικών (πληροφορικής, φιλολόγων, φυσικών, μαθηματικών, καλλιτεχνικών, 
γαλλικής και γερμανικής γλώσσας).  

Οργανωτικά, διαπιστώσαμε μικρές δυσλειτουργίες, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων της 
τριήμερης δράσης. Συζητήθηκαν και προτάθηκαν λύσεις (λχ. τα παιχνίδια να εντάσσονται 
στο τέλος της διοργάνωσης). Μάθαμε, λοιπόν, από τα λάθη μας, ένδειξη υγιούς λειτουργίας 
της ομάδας και επιτυχίας της δράσης από άλλη πλευρά. Για πρώτη φορά τέθηκε και θέμα 
αξιολόγησης. Οι διαδικασίες αξιολόγησης μέχρι και την 3η δράση ήταν εμπειρικές. Μετά 
την πολύπλοκη 4η δράση προβήκαμε -με πρωτοβουλία συναδέλφου- σε συστηματική 
αξιολόγηση με ερωτηματολόγια. Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά 
ελπίζουμε να αποτελέσει έναυσμα για θετικούς προβληματισμούς.  

Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της δράσης έγινε πάλι με το περιοδικό και την 
ιστοσελίδα μας. Αυτή τη φορά καλέσαμε και συναδέλφους που ενδιαφέρονταν να 
παρακολουθήσουν τη δράση με την προοπτική μελλοντικής συνεργασίας. Με το άνοιγμα 
αυτό προς τα έξω, καθώς και με τη συμμετοχή των Συμβούλων Μαθηματικών και 
Φιλολόγων, το επίπεδο συνεργασίας ανέβηκε ένα σκαλοπάτι ακόμη.  

Τέλος, σημειώνουμε ότι η επίδραση της δράσης έγινε πλέον εμφανής και στην αισθητική 
του σχολικού χώρου: με πιο χαρούμενη αισθητική και διακόσμηση    με εικαστικά έργα 
μαθητών από τις παράλληλες εκθέσεις, ώστε να ενσωματωθούν με την ιστορία του 
σχολείου (εξωτερική διάσταση της κουλτούρας).     
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Η προοπτική:    Από τις Ημέρες Μαθηματικών στις Ημέρες… 

Κατά την ώρα συγγραφής του κειμένου, μόλις έχει ολοκληρωθεί η 4η δράση και η 5η είναι 
μακριά.  

Ωστόσο, προσβλέπουμε: 

 στην ανάπτυξη των διαδικασιών    αξιολόγησης και εξαγωγή συμπερασμάτων για 
μελέτη και επανατροφοδότηση (λχ. μελέτη αλλαγής στάσεων μαθητών και 
καθηγητών άλλων ειδικοτήτων απέναντι στα Μαθηματικά). 

 στη συμμετοχή γονέων ή και φορέων της τοπικής κοινωνίας,    οι οποίοι θα 
μπορούσαν να παρουσιάσουν τον τρόπο που χρησιμοποιούν Μαθηματικά στην 
καθημερινότητά τους (λχ. μαγειρική…) ή στην εργασία τους (λχ. πως ένας 
παραδοσιακός ράφτης ή μια σύγχρονη μοντελίστ  χρησιμοποιούν Μαθηματικά 
στην κατασκευή ενδυμάτων…).  

 σε άλλες Ημέρες… Ήδη οι φιλόλογοί μας συζητούν για μια Ημέρα Ποίησης με 
αντίστοιχες δραστηριότητες. Ίσως, τελικά, στο μέλλον έχουμε διάφορες Ημέρες… 
που να διασυνδέονται μεταξύ τους.  

 στη δημιουργία δικτύου συνεργαζόμενων σχολείων που θα πραγματώνει Ημέρες 
Μαθηματικών ή και Ημέρες…    Η συνεργασία μας θα αφορά στην ανταλλαγή 
καλών πρακτικών, καθώς και στη συγκριτική εφαρμογή σεναρίων και στρατηγικών 
με βάση το όραμά μας για βελτίωση της εκπαίδευσης που παρέχουμε στους 
μαθητές μας. 

 στην έκδοση σχετικού με τη δράση βιβλίου. Το συλλογικό αυτό έργο βρίσκεται σε 
διαδικασία συγγραφής.  

Συμπεράσματα - Συζήτηση 

Σύνοψη και αποτελέσματα της δράσης 

Οι Ημέρες Μαθηματικών που ενεργοποιούν και συσπειρώνουν -με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο- όλη τη σχολική μονάδα, έχουν διδακτικό χαρακτήρα και εντάσσονται στο ωρολόγιο 
πρόγραμμά μας. Αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο, ο δίωρος μαθηματικός 
διαγωνισμός παραμένει    σταθερός πυρήνας κάθε διοργάνωσης. Στο δεύτερο εντάσσονται -
με συμμετοχές καθαρά εθελοντικού χαρακτήρα- δραστηριότητες με τις οποίες 
προσεγγίζονται τα Μαθηματικά από πολλές πλευρές (θέατρο, κινηματογράφος, ιστορία, 
λογοτεχνία, εικαστικά, μουσική, αρχιτεκτονική, ξένες γλώσσες…). Όπως φαίνεται από την 
παραπάνω γραμμική περιγραφή, η ποικιλία των θεμάτων αυξάνει με τον χρόνο, όπως και η 
βαρύτητα στην ενεργοποίηση των μαθητών μαζί με το επίπεδο της συνεργασίας των 
συντελεστών της δράσης. Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε και μια ενίσχυση της διάστασης 
της φαντασίας και του χιούμορ που συνδέουν τη γνώση με την ψυχαγωγία και μας φέρνουν 
πιο κοντά.  

Όπως έχουν εξελιχθεί οι Ημέρες Μαθηματικών έχουν θετικά αποτελέσματα για όλους. Οι 
μαθητές εμπεδώνουν αβίαστα και αποτελεσματικότερα γνώσεις που εντάσσονται στο 
πλαίσιο μιας συνολικής δομής, για τις οποίες, μάλιστα, ενεργοποιούνται ατομικά και 
ομαδικά, ενώ έρχονται πιο κοντά μεταξύ τους και με τους καθηγητές τους. Παράλληλα, οι 
καθηγητές αξιοποιούν γνώσεις και εμπειρίες, καλλιεργούν επικοινωνιακές, τεχνικές και 
διδακτικές δεξιότητες, πειραματίζονται με νέες μεθόδους και αντιλαμβάνονται το σχολείο 
ως χώρο επαγγελματικής ανάπτυξης και έκφρασης δημιουργικότητας.     
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Αλλά και η σχολική μονάδα, συνολικά, ωφελείται, γιατί μέσα από τις Ημέρες Μαθηματικών:  

 ενισχύεται το συνεργατικό μοντέλο διοίκησης, το οποίο στηρίζεται στις 
δημοκρατικές αρχές για τη λήψη και υποστήριξη αποφάσεων, στην αυθεντία του 
επαγγελματία εκπαιδευτικού και όχι στην εξουσία θέσης, στο μικρό μέγεθος των 
ομάδων που εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων και στο κοινό όραμα για το σχολείο 
(Μαυρογιώργος, 2010b: 54-55). 

 καλλιεργούνται σημαντικές για την ενδυνάμωση και βελτίωση της σχολικής 
μονάδας νόρμες συμπεριφοράς, η υιοθέτηση κοινών αρχών και στόχων, η 
συλλογικότητα και η δόμηση δεσμών υποστήριξης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
μεταξύ μαθητών, μεταξύ εκπαιδευτικών, και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. 

 αυξάνεται η σύνδεση όλων με το σχολείο και υποστηρίζεται η διαμόρφωση 
συνεργατικής κουλτούρας που προωθεί την καινοτομία και την αντίληψη ότι η 
εκπαίδευση είναι χαρά, ενισχύοντας και την ιδιαίτερή μας ταυτότητα, εφόσον η 
κουλτούρα μιας σχολικής μονάδας αναφέρεται και σε θέματα που τη 
διαφοροποιούν από άλλες σχολικές μονάδες.  

Χτίζοντας μια κουλτούρα καινοτομίας και συνεργασίας  

Θεωρούμε σημαντικό να σταθούμε στο θέμα της σχολικής κουλτούρας, εφόσον η επιτυχία 
οποιασδήποτε αλλαγής σε ένα σχολείο εξαρτάται από τον τρόπο που θα συνδυαστεί με την 
ιδιαίτερη κουλτούρα του, η οποία όχι μόνο διαμορφώνει την καθημερινότητά του, αλλά 
ασκεί και δραματική επίδραση στη δρομολόγηση κάθε αναπτυξιακής διαδικασίας. Ως 
σχολική κουλτούρα εννοούμε εδώ τον «τρόπο που κάνουμε τα πράγματα εδώ γύρω» (Deal 
& Kennedy, 1982: 4) ή, πληρέστερα, «αυτό που συμφωνούμε ότι είναι πραγματικό και αυτό 
που συμφωνούμε ότι είναι σωστό» (Hobby, 2004: 8). Γενικότερα, αν αποδεχθούμε τη 
σχολική κουλτούρα ως σύνολο κανόνων, αξιών, πεποιθήσεων, τελετών, συμβόλων,    
ιστοριών… που συνθέτουν την ταυτότητα ενός σχολείου, τότε ανάμεσα στο σύνολο των 
χτισμένων με την πάροδο του χρόνου αντιλήψεων που καθορίζουν τη λειτουργία του –λχ. τι    
συζητείται στις συνελεύσεις των εκπαιδευτικών, τι αποτελεί καλή τεχνική διδασκαλίας, πως 
συνδιαλεγόμαστε με τους γονείς κτλ.- συγκαταλέγονται και στάσεις σχετικά με την αλλαγή, 
όπως: αξίζει τον κόπο να δοκιμάζουμε νέες τεχνικές διδασκαλίας, γιατί έτσι γινόμαστε 
καλύτεροι δάσκαλοι ή δεν αξίζει τον κόπο, εφόσον δεν αμειβόμαστε κτλ.  

Μια κουλτούρα θετική στην αλλαγή προϋποθέτει:     

 συνείδηση της υφιστάμενης κατάστασης. 

 αντοχή στους κλυδωνισμούς που προκαλεί η αλλαγή. Μια κουλτούρα 
συγκροτείται από στοιχεία σταθερά στον χρόνο (Hobby, 2004: 5-6), που 
προσδίδουν συνέχεια στο ίδρυμα και αίσθηση ασφάλειας στα μέλη του. Η αντοχή 
του συστήματος στην απειλή του νέου συναρτάται με : α. την ισορροπία ανάμεσα 
στη συντήρηση και την αλλαγή, β. το υποστηρικτικό περιβάλλον (λχ. αντιμετώπιση 
πιθανού λάθους ως ευκαιρία μάθησης…), και γ. τον εθελοντικό χαρακτήρα της 
συμμετοχής. 

 κοινά αποδεκτό όραμα, που να δεσμεύει όλους. Μέρος του οράματος πρέπει να 
είναι και η αντίληψη ότι το καινούριο είναι σημαντικό και απαραίτητο για την 
ατομική και συλλογική βελτίωση.  

Προφανώς, μιλάμε για δυναμική διαδικασία. Για να ξεκινήσει μια καινοτόμος δράση πρέπει 
να βρει κάποιο υπόβαθρο (διαμορφωμένο από άλλες διαδικασίες –στην περίπτωσή μας, οι 
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άλλες σχολικές δραστηριότητες). Στην πορεία, η ίδια η δράση ενισχύει αυτό το υπόβαθρο 
και διαμορφώνει μια κουλτούρα ακόμα πιο θετική απέναντι στις καινοτομίες. 

Κάτι ακόμη: στη διεθνή βιβλιογραφία τονίζεται ότι ο διευθυντής παίζει σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας, ότι «ηγεσία και η κουλτούρα είναι δύο όψεις του ίδιου 
νομίσματος» (Schein, 2004: 1). Θεωρούμε ότι στην ελληνική πραγματικότητα οι διευθυντές 
δεν έχουν μεγάλα περιθώρια δράσης, λόγω του αυστηρού θεσμικού πλαισίου και της 
απόστασής τους από τη λήψη αποφάσεων και σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής 
(Πιλιτζίδης, 2005). Στην Ελλάδα, σημαντικό είναι ο διευθυντής να εμφορείται από 
συνεργατικό πνεύμα και να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως μέλος της σχολικής 
κοινότητας, εφόσον η επιτυχία των καινοτομικών δράσεων, που πιθανόν εισηγείται, 
συναρτάται με την προθυμία της να συμπράξει μαζί του. Και εφόσον η σχολική κοινότητα    
αποτελείται από ομάδες, τότε σημαντικό στην πορεία προς την αλλαγή είναι να 
ανιχνεύσουμε τον τρόπο που δομούνται και λειτουργούν αυτές οι ομάδες, ιδιαίτερα ο 
Σύλλογος των καθηγητών (λχ. ποιοι μπορούν να υποστηρίξουν σε πρακτικό και ιδεολογικό 
επίπεδο το καινοτόμο έργο και να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές). 

Συνεπώς, το συνεργατικό πνεύμα και η συλλογικότητα είναι κομβικής σημασίας για το θέμα 
μας. Μάλιστα, η σχολική κουλτούρα μπορεί να χαρακτηριστεί ατομικιστική ή συνεργατική. 
Η κουλτούρα του ατομικισμού σχηματίζεται μετά από χρόνια διδασκαλίας στην απομόνωση 
σε σχολεία με καθηγητές αποξενωμένους που αντιτίθενται σε καινοτομίες. Στη συνεργατική 
κουλτούρα το να δίνει κανείς και να λαμβάνει βοήθεια θεωρείται θετική διαδικασία, όπως 
και οι αλλαγές που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση των 
σχολείων (Fullan και Hargreaves, 1996). Ο ατομικός χαρακτήρας της διδασκαλίας, η 
απομόνωση και η απογοήτευση του εκπαιδευτικού που χαρακτηρίζουν την ατομικιστική 
κουλτούρα διέπουν και την ελληνική πραγματικότητα. Αν προσθέσουμε και τον κλειστό 
χαρακτήρα του σχολείου, την τυπική συμμόρφωση στις υποχρεώσεις και τη μετάθεση 
ευθυνών «προς τα πάνω», έχουμε ένα σύνολο στοιχείων που αλλοτριώνουν την 
εκπαιδευτική διαδικασία, οδηγούν σε πρακτικές απόσυρσης και μετατρέπουν τον 
εκπαιδευτικό από ενεργό υποκείμενο με κριτική σκέψη σε παθητικό αποδέκτη 
(Μαυρογιώργος, 2010a: 20). 

Υπάρχουν, όμως, και εκπαιδευτικοί που ερμηνεύουν την εργασία τους με όρους 
δημιουργικότητας, συνεργασίας και παιδαγωγικής αγάπης, υπάρχουν σχολεία που 
λειτουργούν με γνώμονα την επιθυμία για βελτίωση και οδηγό τη συλλογικότητα. Και 
υπάρχουν και δράσεις που προωθούν αυτό το πνεύμα. Μια τέτοια δράση παρουσιάσαμε 
εδώ, με στόχο να αναδείξουμε τις διαδικασίες δόμησης μιας κουλτούρας συνεργασίας και 
καινοτομίας μέσα από την κάλυψη των προϋποθέσεων της συνειδητοποίησης, αντοχής, 
ισορροπίας, υποστήριξης, εθελοντικής συμμετοχής, κοινού οράματος, λειτουργίας ομάδας, 
που αναπτύχθηκαν, κατά περίπτωση, παραπάνω.  

Με την οπτική μας πιστεύουμε πως όλοι οι εμπλεκόμενοι θεσμικά ή μη στα της 
εκπαίδευσής μας συναινούν: οι εκπαιδευτικοί μας έχουν δικαίωμα να εξελίσσονται, να 
αναγνωρίζονται, να δημιουργούν και οι μαθητές μας έχουν δικαίωμα στην καλύτερη 
εκπαίδευση που μπορούμε να τους παρέχουμε.  
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1
Για την ιστορία, σημειώνουμε ότι με προσωπικές συμμετοχές / συντονισμό μαθητών συμμετείχαν οι: 

Αναστασόπουλος, Αντωνάκου, Αρκάδας, Γιαννακοπούλου, Γιαννόπουλος, Δασκαλάκη, Δουκάκη, Καλογεράκη, 
Κουρπά, Κωσταρής, Λιάκα, Λούκου, Μαϊστράλης, Μάμμος, Μπέγκου, Μπρεκουλάκης, Νίνος, Πρασσιώτη, 
Χειμαρριού και Παπαδημητρίου (Διευθύντρια), Ράγκου -   Παιδάκης (υποδιευθυντές). 
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Καλές πρακτικές στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: μέθοδοι 
παρακολούθησης και εστιασμένης παρατήρησης της διδασκαλίας 

των εκπαιδευτικών στη σχολική τάξη 

Αργύριος Αργυρίου 
arargyriou@sch.gr 

 
Διευθυντής Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής, Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ 

Περίληψη. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει δυο μεθόδους παρακολούθησης 
διδασκαλιών των εκπαιδευτικών στη σχολική τάξη. Μια με το σύστημα παρατήρησης 
της λεκτικής αλληλεπίδρασης Flanders και μια με το έντυπο παρατήρησης 
συγκεκριμένων διδακτικών συμπεριφορών που θεωρούνται αποτελεσματικές. 
Διαπιστώθηκε ότι η πρώτη μέθοδος είναι ιδιαίτερα απαιτητική τόσο στην καταγραφή 
όσο και στην αποκωδικοποίηση και ανάλυση, ενώ η δεύτερη είναι ευκολότερη στην 
καταγραφή και ανάλυση και η εφαρμογή της σε συγκεκριμένη διδασκαλία ήταν 
ιδιαίτερα επιτυχής ως προς τους στόχους που είχαν τεθεί. Διαπιστώθηκε, ακόμη, ότι για 
να είναι αποτελεσματική μια μέθοδος παρακολούθησης της διδασκαλίας και να 
ικανοποιεί τους στόχους της πρέπει να είναι εστιασμένη σε συγκεκριμένες διδακτικές 
συμπεριφορές του εκπαιδευτικού ή μαθησιακές συμπεριφορές των μαθητών. 

Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση, διδασκαλία, μέθοδος παρακολούθησης Flanders, έντυπα 
εστιασμένης παρατήρησης 

Εισαγωγή 

Η παρακολούθηση της διδασκαλίας μπορεί να γίνεται στα πλαίσια τελικής αξιολόγησης από 
τον αξιολογητή σχολικό σύμβουλο ειδικότητας ή στα πλαίσια διαγνωστικής αξιολόγησης 
από το μέντορα για τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς ή και μεταξύ συναδέλφων 
εκπαιδευτικών. Ο διαγνωστικός χαρακτήρας της παρακολούθησης της διδασκαλίας, επειδή 
δεν είναι απειλητικός για τον εκπαιδευτικό, μπορεί να προσφέρει ιδιαίτερα στο θέμα της 
βελτίωσης της διδασκαλίας, δηλαδή στην ανάδειξη μέσω αυτής των δυνατών σημείων και 
στη βελτίωση των αδυναμιών του (Sergiovanni & Starratt, 2002). Για να είναι όμως η 
παρακολούθηση αποτελεσματική και να ικανοποιεί τους στόχους της, πρέπει να είναι 
εστιασμένη σε συγκεκριμένες διδακτικές συμπεριφορές του εκπαιδευτικού ή μαθησιακές 
συμπεριφορές των μαθητών. 

Δυο τέτοιες παρακολουθήσεις διδασκαλίας, εστιασμένες και οι δύο, περιγράφονται και 
αναλύονται στην παρούσα εργασία. Η πρώτη εστιάζει στη λεκτική αλληλεπίδραση μεταξύ 
εκπαιδευτικού και μαθητών και πραγματοποιήθηκε με το σύστημα Flanders (Flanders, 
1970). Η δεύτερη εστιάζει σε συγκεκριμένες διδακτικές συμπεριφορές του εκπαιδευτικού 
που θεωρούνται αποτελεσματικές σύμφωνα με το μοντέλο των Kyriakides et al. (2009) και 
χρησιμοποιείται από τους μέντορες των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στην Κύπρο και 
σε ορισμένα ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα. 

Η δομή και των δυο μεθόδων παρακολούθησης και εστιασμένης παρατήρησης της 
διδασκαλίας των εκπαιδευτικών στη σχολική τους τάξη περιλαμβάνει: 

mailto:arargyriou@sch.gr
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 περιγραφή του εντύπου παρατήρησης και θεωρητική τεκμηρίωσή του  
 περιγραφή του σχολείου, του μαθητικού δυναμικού, του εκπαιδευτικού και της 

αίθουσας διδασκαλίας 
 πρώτη συνάντηση με τον εκπαιδευτικό πριν την εφαρμογή της μεθόδου 

παρακολούθησης και της εστιασμένης παρατήρησης 
 περιγραφή του μαθήματος με αναφορά στις προαπαιτούμενες γνώσεις των 

μαθητών και τους στόχους της διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό 
 γεγονότα και συμπεράσματα από την εφαρμογή της μεθόδου παρακολούθησης και 

της εστιασμένης παρατήρησης 
  δεύτερη συνάντηση με τον εκπαιδευτικό μετά την εφαρμογή της μεθόδου 

παρακολούθησης και της εστιασμένης παρατήρησης 
 βασικά συμπεράσματα από την εφαρμογή της μεθόδου παρακολούθησης και της 

εστιασμένης παρατήρησης 

Το θεωρητικό υπόβαθρο των μεθόδων παρακολούθησης της διδασκαλίας 
των εκπαιδευτικών στη σχολική τους τάξη 

Η πολυπλοκότητα της διδασκαλίας μπορεί να φανεί μόνο μέσω της εφαρμογής μιας 
μεθόδου παρακολούθησης, η οποία, για να είναι χρήσιμη για τον εκπαιδευτικό και το 
μαθητή, πρέπει να είναι εστιασμένη (Πασιαρδής, 2011). Η συλλογή πληροφοριών, 
απαραίτητων ώστε ο εκπαιδευτικός να αλλάξει τη συμπεριφορά του και να καταστεί 
αποτελεσματικότερος, αποτελεί το σημαντικότερο λόγο για την υλοποίηση μιας μεθόδου 
παρακολούθησης της διδασκαλίας (Πασιαρδής, 2011).  

Τα αρνητικά συναισθήματα του εκπαιδευτικού, όταν παρακολουθείται κατά τη διάρκεια 
της διδασκαλίας στη σχολική τάξη από τον αξιολογητή σχολικό σύμβουλο ειδικότητας, 
μετριάζονται σε σημαντικό βαθμό, όταν η παρακολούθηση γίνεται από συναδέλφους του 
εκπαιδευτικούς (Eisenbach & Curry, 1999). Η εφαρμογή μιας μεθόδου παρακολούθησης και 
εστιασμένης παρατήρησης στη διδασκαλία των εκπαιδευτικών από συναδέλφους τους 
είναι μια διαμορφωτική διαδικασία που βοηθά αφενός στον πλουραλισμό του ρεπερτορίου 
πρακτικών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και αφετέρου διενεργείται σε κλίμα 
εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας (Kinsella, 1995). Μέσα από την εστιασμένη παρατήρηση 
μεταξύ συναδέλφων κατά τον Πασιαρδή (2011) επιτυγχάνονται στόχοι, όπως η ανάπτυξη 
ενσυναίσθησης, η καθιέρωση συνεργατικών σχέσεων, η απόκτηση ρεαλισμού, η 
διαμόρφωση επαγγελματικής κατεύθυνσης, η απόκτηση αυτοπεποίθησης, ευελιξίας, 
αυτάρκειας κ.α. Επομένως μέσω της εφαρμογής μεθόδων παρακολούθησης και 
εστιασμένης παρατήρησης μεταξύ συναδέλφων, οι εκπαιδευτικοί αναστοχάζονται τις δικές 
τους διδακτικές πρακτικές, επικεντρώνουν στις σημαντικές περιοχές του εκπαιδευτικού 
έργου και ανακαλύπτουν εναλλακτικές πρακτικές και λύσεις σε προβλήματα που και οι ίδιοι 
αντιμετωπίζουν κατά τη διδασκαλία στη σχολική τάξη. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, που στις 
παραγωγικές σχολές προετοιμασίας εκπαιδευτικών, η εφαρμογή μεθόδων 
παρακολούθησης της διδασκαλίας αποτελεί υποχρεωτικό διδακτικό αντικείμενο σε πολλά 
εκπαιδευτικά συστήματα.  

Ο Borish (2003) διακρίνει τις μεθόδους παρακολούθησης και εστιασμένης παρατήρησης της 
διδασκαλίας σε λιγότερο δομημένες αφηγηματικές εκθέσεις (ανεκδοτικές εκθέσεις, 
εθνογραφικές καταγραφές, θεματικές σημειώσεις, εικονικοί χάρτες), σε μετρίως δομημένες 
διαβαθμισμένες κλίμακες (κατάλογοι ελέγχου, αθροιστικές διαβαθμισμένες κλίμακες) και 
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σε αυστηρά δομημένα συστήματα κωδικοποίησης (συστήματα μέτρησης, συστήματα 
σημάτων, συστήματα συμβάντων). 

Η μέθοδος Flanders για την παρακολούθηση της διδασκαλίας των 
εκπαιδευτικών 

Το έντυπο εστιασμένης παρατήρησης Flanders 

Η διαδικασία διδασκαλίας- μάθησης επιτυγχάνεται στη σχολική τάξη μέσω της 
αλληλεπίδρασης κι επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών (Σακονίδης κ.α., 2001). 
Αυτή η επικοινωνία μπορεί να είναι λεκτική ή μη λεκτική (Satya, 2002; Μπουραντάς, 2002; 
Πασιαρδής, 2004). Παρότι πολλές έρευνες έχουν αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στη μη 
λεκτική επικοινωνία (Hurley, 1992), ο κυρίαρχος ρόλος στην αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών 
και μαθητών εξακολουθεί να ανήκει στη λεκτική επικοινωνία (Prozesky, 2000). Αυτήν 
ακριβώς την επικοινωνία εξετάζει η μέθοδος Flanders, παρέχοντας στοιχεία για όσα 
συμβαίνουν στην τάξη σε επίπεδο διδασκαλίας- μάθησης (Flanders, 1970). Στον παρακάτω 
σχήμα φαίνονται οι 10 κατηγορίες των παρατηρούμενων συμπεριφορών με τη μέθοδο 
Flanders. 

 

Σχήμα 1: Αναλυτικά κριτήρια λεκτικής συμπεριφοράς με τη μέθοδο Flanders 
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Ο παρατηρητής κάθε 5 δευτερόλεπτα καταγράφει ποια από τις 10 προηγούμενες 
συμπεριφορές παρατήρησε (σχήμα 2).  

 

Σχήμα 2: Αναλυτική καταγραφή παρατηρήσεων με το σύστημα Flanders 

Οι παρατηρήσεις οργανώνονται ανά διαδοχικά ζεύγη, με τη συχνότητα των οποίων 
συμπληρώνεται ένας πίνακας MATRIX 10Χ10 (σχήμα 3). Από τα αποτελέσματα του πίνακα 
MATRIX μπορούν να βγουν συμπεράσματα για κάθε μια από τις 10 παρατηρούμενες 
συμπεριφορές. Η μέθοδος εντάσσεται στους καταλόγους ελέγχου των μετρίως 

διαβαθμισμένων κλιμάκων (Borish, 2003). 

Σχήμα 3: Αποτελέσματα παρατήρησης με τον πίνακα MATRIX 
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Περιγραφή σχολείου, εκπαιδευτικού, μαθητικού δυναμικού 

Η παρατήρηση έγινε στην Ε΄ τάξη ενός Δημοτικού σχολείου στη Δυτική Αττική, το οποίο 
λειτουργεί ως 6/θέσιο και το 35% των μαθητών του είναι αλλοδαποί. Βρίσκεται σε μια 
περιοχή υποβαθμισμένη περιβαλλοντικά, ενώ το οικονομικό - κοινωνικό επίπεδο των 
οικογενειών των μαθητών είναι σχετικά χαμηλό. Η εκπαιδευτικός της Ε΄ τάξης, όπου 
διεξήχθη η παρατήρηση, έχει είκοσι χρόνια προϋπηρεσία, είναι απόφοιτος Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας και έχει πτυχίο του Παντείου Πανεπιστημίου. 

Η Ε΄ τάξη έχει 13 μαθητές, 6 από τους οποίους είναι αλλοδαποί. Από τα αρχεία 
βαθμολογίας των μαθητών στο Β΄ τρίμηνο, προκύπτει ότι 3 από τους μαθητές ήταν άριστοι, 
2 πολύ καλοί και 10 αδύνατοι έως πολύ αδύνατοι. Παρά το μεγάλο αριθμό αδύνατων 
μαθητών, τόσο στη συγκεκριμένη τάξη που έγινε η παρατήρηση, όσο και γενικότερα στη 
σχολική μονάδα, δεν υπάρχουν στο σχολείο υποστηρικτικοί μηχανισμοί, όπως τάξη 
υποδοχής ή τμήμα ένταξης. 

Συνάντηση με εκπαιδευτικό πριν την παρατήρηση 

Πριν την παρατήρηση υπήρξε συζήτηση με την εκπαιδευτικό, ώστε να αποσαφηνιστεί ο 
σκοπός της παρατήρησης, που είναι καθαρά διαμορφωτικού χαρακτήρα, να γίνει 
ενημέρωση της εκπαιδευτικού για το όργανο παρατήρησης και να συμφωνηθούν σε ποια 
κατηγορία λεκτικής αλληλεπίδρασης εντάσσεται κάθε συμπεριφορά εκπαιδευτικού και 
μαθητών. Συμφωνήθηκε ακόμα να γνωστοποιηθεί ο σκοπός της παρουσίας του 
παρατηρητή στην τάξη στους μαθητές, με τρόπο που να μη θεωρηθεί απειλητική η 
παρουσία του. Την ημέρα της παρατήρησης συμφωνήθηκε η εκπαιδευτικός να 
ακολουθήσει την καθημερινή της εκπαιδευτική πρακτική, ώστε η εικόνα της παρατήρησης 
να είναι όσο γίνεται πιο ρεαλιστική.  

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος 

Η παρατήρηση της διδασκαλίας ήταν 45 λεπτών στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με 
θέμα «Βιογραφικά σημειώματα συγγραφέων», που εντάσσεται στην ενότητα 9 με θέμα 
«Βιβλία- βιβλιοθήκες» του δεύτερου τεύχους του σχολικού εγχειριδίου. Η καταγραφή στο 
έντυπο Flanders γινόταν κατά τα 30 πρώτα λεπτά του μαθήματος ανά 5 δευτερόλεπτα. Οι 
στόχοι του μαθήματος κατά την εκπαιδευτικό ήταν: 

 Κατανόηση λογοτεχνικών όρων 
 Δόμηση βιογραφικού σημειώματος λογοτεχνών 
 Μετατροπή πληροφοριών από πίνακα σε πεζό κείμενο 
 Μετατροπή ονοματικών φράσεων σε ρηματικές και το αντίστροφο 

Η διδασκαλία άρχισε με ερωτήσεις της εκπαιδευτικού στο περιεχόμενο της προηγούμενης 
υποενότητας και απαντήσεις των μαθητών. Ακολούθησε ανακοίνωση από την εκπαιδευτικό 
των στόχων του μαθήματος, σιωπηρή ανάγνωση του νέου κειμένου από τους μαθητές και 
μεγαλόφωνη ανάγνωσή του από την εκπαιδευτικό. Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός έκανε 
ερωτήσεις για τις απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε ένα βιογραφικό 
σημείωμα λογοτέχνη και τον τρόπο δόμησής τους. Ακολούθως ζητήθηκε από τους μαθητές 
η μετατροπή δοσμένων πληροφοριών για τη ζωή και το έργο λογοτέχνη από πίνακα σε πεζό 
λόγο. Η άσκηση έγινε σε ατομικό επίπεδο και προφορικά και μετά την ολοκλήρωσή της 
υπήρξε μια μόνο ολοκληρωμένη απάντηση από μαθητή. Γενικότερο χαρακτηριστικό ήταν 
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πως οι απαντήσεις δίνονταν μόνο από συγκεκριμένους μαθητές, παρά την προσπάθεια της 
εκπαιδευτικού να κινητοποιήσει και τους υπόλοιπους.  

Επεξεργασία των παρατηρήσεων με το όργανο Flanders. 

Αναλυτικά οι καταγραφές ανά 5 δευτερόλεπτα με το σύστημα Flanders φαίνονται στα 
σχήματα 2 & 3. Στο σχήμα 4 παρουσιάζεται η συχνότητα των παρατηρούμενων 10 
συμπεριφορών λεκτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών. 

Σχήμα 4: Παρατηρούμενες συμπεριφορές 

 

Περιοχή 1 (0%): Δεν παρατηρήθηκε έκφραση συναισθημάτων των μαθητών και 
φυσιολογικά δεν παρατηρήθηκε αποδοχή τους από την εκπαιδευτικό. 

Περιοχή 2 (6,9%): Η εκπαιδευτικός παρότρυνε κι ενθάρρυνε τους μαθητές σε κάθε σωστή 
απάντηση. Ο μικρός αριθμός παρατηρήσεων της συγκεκριμένης συμπεριφοράς οφείλεται 
στο μικρό αριθμό αποδεκτών απαντήσεων από τους μαθητές. 

Περιοχή 3 (0%): Δεν εντάχθηκαν στο μάθημα ιδέες των μαθητών, αφού ουσιαστικά δεν 
εκφράστηκαν τέτοιες. Η εκπαιδευτικός δεν προσπάθησε ιδιαίτερα να εκμαιεύσει ιδέες από 
τα παιδιά και να τις εντάξει στην πορεία του μαθήματος. Αυτό καταδεικνύει έλλειψη 
ευελιξίας στο σχεδιασμό της διδασκαλίας και σε κάποιο βαθμό έλλειψη εμπιστοσύνης στις 
ικανότητες και ιδέες των μαθητών. 

Περιοχή 4 (18,2%): Οι ερωτήσεις της εκπαιδευτικού απευθύνονταν στο σύνολο των 
μαθητών και καταλάμβαναν μεγάλο μέρος του μαθήματος. Δινόταν ο απαραίτητος χρόνος 
σκέψης στους μαθητές για την απάντηση των ερωτήσεων και πολλές φορές η 
εκπαιδευτικός προσπαθούσε να βοηθήσει με «διευκρινιστικές» ερωτήσεις. 

Περιοχή 5 (34,5%): Πάνω από το 1/3 του χρόνου μαθήματος περιελάμβανε ομιλία της 
εκπαιδευτικού. Προσπάθησε να επαναφέρει προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών και να 
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υπενθυμίσει δραστηριότητες που είχαν προηγηθεί σε προηγούμενα μαθήματα του 
κεφαλαίου. Ο υπερβολικός χρόνος ομιλίας της εκπαιδευτικού οφείλεται και στη 
μεγαλόφωνη, «πρότυπη» ανάγνωση του μαθήματος από την εκπαιδευτικό. Τούτο μπορεί 
να μη δικαιολογείται απόλυτα για την Ε΄ τάξη, αλλά το μέτριο επίπεδο αναγνωστικής 
ικανότητας των μαθητών το καθιστούσαν μάλλον απαραίτητο.  

Περιοχή 6 (6,3%): Η εκπαιδευτικός έδινε λεπτομερείς οδηγίες για τις δραστηριότητες που 
έπρεπε να κάνουν οι μαθητές, οι οποίες ήταν ατομικές και κοινές για όλους. Ο μικρός 
χρόνος που αφιερώθηκε σε οδηγίες οφείλεται στο γεγονός ότι σε κανένα σημείο του 
μαθήματος δεν υπήρξε ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.  

Περιοχή 7 (1,1%): Η εκπαιδευτικός διατήρησε άνετα τον έλεγχο της τάξης καθ’ όλη τη 
διάρκεια του μαθήματος, ενώ άσκησε περιορισμένη κριτική στους μαθητές για την 
ορθότητα των απαντήσεών τους. Σε κανένα σημείο του μαθήματος δεν παρατηρήθηκε μη 
αποδεκτή συμπεριφορά μαθητών.  

Περιοχή 8 (15,5%): Αρκετές από τις ερωτήσεις που ετέθησαν ήταν ανοιχτού τύπου, η 
απάντηση των οποίων απαιτούσε αρκετό χρόνο έκφρασης από τους μαθητές. 

Περιοχή 9 (2,5%): Η διδασκαλία ήταν κατευθυνόμενη πλήρως από την εκπαιδευτικό, ενώ 
μικρός χρόνος αφιερώθηκε σε πρωτοβουλίες μαθητών.  

Περιοχή 10 (15%): Ο μεγάλος χρόνος σιωπής οφείλεται στην ατομική εργασία των 
μαθητών, όπως ήταν η σιωπηρή ανάγνωση του κειμένου. Ο χρόνος σιωπής αυξήθηκε και 
από το μεγάλο χρόνο απόκρισης που έδινε η εκπαιδευτικός για την απάντηση των 
ερωτήσεων, που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούσε τα 5 δευτερόλεπτα.  

Η ομιλία του εκπαιδευτικού προς το σύνολο του χρόνου εξάγεται από το πηλίκο του 
αθροίσματος των στηλών από 1 ως 7 προς το σύνολο των καταγραφών. Στη συγκεκριμένη 
διδασκαλία το πηλίκο αυτό είναι 0+25+0+66+125+23+4/362=243/362=67%. Οι μαθητές 
μίλησαν 56+6/362=65/362=18% του χρόνου μαθήματος. Υπάρχει σίγουρα ανισορροπία 
μεταξύ των χρόνων ομιλίας εκπαιδευτικού και μαθητών σε βάρος των δεύτερων. Αυτό 
δηλώνει οπωσδήποτε μια δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Ο μεγάλος χρόνος διάλεξης της 
εκπαιδευτικού φαίνεται και από το πλήθος των καταγραφών του σταθερού σημείου 
(5,5=88), αφού αποτελεί αυτό με τη μεγαλύτερη συχνότητα. Πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι 
σε αυτό σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν 
ικανοποιητικά στα ερωτήματα και τις προκλήσεις που τέθηκαν από την εκπαιδευτικό.  

Η συσχέτιση έμμεσης προς άμεση επίδρασης της εκπαιδευτικού υπολογίζεται από το 
πηλίκο των αθροίσεων των στηλών 1+2+3+4 και 1+2+3+4+5+6+7. Στην παραπάνω 
διδασκαλία το πηλίκο είναι 0+25+0+66/0+25+0+66+125+23+4=91/243=37%, ικανοποιητικό 
ποσοστό έμμεσης επίδρασης εκπαιδευτικού. Η σχέση έμμεσου προς άμεσο έλεγχο και 
παρακίνηση της τάξης υπολογίζεται από το πηλίκο των αθροίσεων των στηλών 1+2+3 και 
1+2+3+6+7. Στη διδασκαλία, στην οποία έγινε η παρατήρηση, το πηλίκο είναι: 
0+25+0/0+25+0+23+4=25/52=48%, κάτι που σημαίνει ότι υπήρξε κυρίως έμμεσος έλεγχος 
και παρακίνηση των μαθητών από την εκπαιδευτικό, ζητούμενο άλλωστε κάθε 
διδασκαλίας. 

Συνάντηση με εκπαιδευτικό μετά την παρατήρηση 

Μια εβδομάδα μετά την παρακολούθηση της διδασκαλίας και μετά την επεξεργασία των 
καταγραφών, έγινε δεύτερη συνάντηση με την εκπαιδευτικό και της ανακοινώθηκαν τα 



Έρκυνα, (Ειδικό) Τεύχος 4ο, 2015  163 

ευρήματα της παρατήρησης. Έμεινε έκπληκτη από το μεγάλο χρόνο ομιλίας της σε σχέση με 
το χρόνο ομιλίας των μαθητών και στάθηκε ιδιαίτερα στο χαμηλό γνωστικό επίπεδο των 
μαθητών που δεν της επιτρέπει να κάνει πιο μαθητοκεντρική τη διδασκαλία της, ενώ το 
περιεχόμενο της συγκεκριμένης ενότητας δεν της έδωσε τη δυνατότητα χρήσης εποπτικών 
υλικών. Επακολούθησε συζήτηση για τους τρόπους ενεργοποίησης των αδύνατων 
μαθητών, ώστε να συμμετέχουν περισσότερο στα δρώμενα εντός της τάξης.  

Βασικά συμπεράσματα παρατήρησης 

Η μέθοδος Flanders είναι μια επιστημονική τεχνική που επιτρέπει τη συστηματική 
καταγραφή και την ανάλυση των εκδηλωμένων λεκτικών συμπεριφορών στην τάξη. Για τον 
παρατηρούμενο εκπαιδευτικό αποτελεί μια πρώτης τάξης ανατροφοδότηση της 
αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας του, που μπορεί να τον βοηθήσει να βελτιώσει την 
απόδοσή του και να αναζητήσει τρόπους παρακίνησης των μαθητών για συχνότερη χρήση 
της λεκτικής αλληλεπίδρασης. Ωστόσο, απαιτεί σχετικά έμπειρους παρατηρητές, δεν 
ασχολείται με τη μη λεκτική αλληλεπίδραση, δεν καταγράφει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
των μαθητών, δεν επιδέχεται αξιολογικές κρίσεις και καταγραφή αντιδράσεων, δεν παρέχει 
πληροφορίες για το περιεχόμενο του μαθήματος, δεν είναι δυνατή η παρατήρηση 
εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. ενισχυτικά στη διδασκαλία τους και κυρίως 
είναι χρονοβόρα, αφού απαιτεί συστηματική επεξεργασία των καταγραφών. 

Συμπερασματικά, η παρατήρηση με το σύστημα Flanders δίνει τη δυνατότητα στον 
παρατηρητή να βελτιωθεί ως εκπαιδευτικός, κατανοώντας τα χαρακτηριστικά της λεκτικής 
αλληλεπίδρασης σε μια διδασκαλία και παράλληλα να βελτιωθεί ως παρατηρητής, αφού 
απαιτεί προσεκτική και γρήγορη καταγραφή των λεκτικών συμπεριφορών. 

Η μέθοδος παρακολούθησης της διδασκαλίας με το έντυπο παρατήρησης 
συγκεκριμένων διδακτικών συμπεριφορών 

Το έντυπο παρατήρησης 

Το έντυπο που χρησιμοποιήθηκε έχει αναπτυχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 
για τη διαγνωστική αξιολόγηση των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών από το μέντορα. Στο 
παρακάτω σχήμα φαίνονται οι παράγοντες αποτελεσματικής διδασκαλίας που έχουν 
αναπτυχθεί από τους Kyriakides et al. (2009). 
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Σχήμα 5: Παράγοντες αποτελεσματικής διδασκαλίας 
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Το συγκεκριμένο έντυπο παρατήρησης συνοδεύεται και από έντυπο αναστοχασμού του 
νεοεισερχόμενου εκπαιδευτικού, η μελέτη του οποίου δεν αποτελεί αντικείμενο της 
παρούσας εργασίας και για αυτό δε δόθηκε για συμπλήρωση στην εκπαιδευτικό. Στην 
ταξινομία του Borish (2003) μπορεί να ενταχθεί στις θεματικές σημειώσεις των ελαφρώς 
δομημένων αφηγηματικών εκθέσεων. 

Περιγραφή σχολείου, εκπαιδευτικού, μαθητικού δυναμικού 

Η παρατήρηση έγινε στο ένα από τα δυο τμήματα της Δ΄ τάξης ενός Δημοτικού σχολείου 
στη Δυτική Αττική, που λειτουργεί ως 16/θέσιο με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και θεωρείται από τους γονείς της περιοχής το 
καλύτερο σχολείο. Μόνο το 12% των μαθητών του είναι αλλοδαποί, ποσοστό ιδιαίτερα 
χαμηλό για τη συγκεκριμένη περιοχή. Το οικονομικό- κοινωνικό επίπεδο των οικογενειών 
των μαθητών είναι μέτριο ως υψηλό.Η εκπαιδευτικός της Δ΄ τάξης, όπου διεξήχθη η 
παρατήρηση, διορίστηκε πριν 2 χρόνια, είναι απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, ενώ κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη συμβουλευτική.  

Η Δ΄ τάξη έχει 18 μαθητές, 3 από τους οποίους είναι αλλοδαποί. Από τα αρχεία 
βαθμολογίας των μαθητών στο Β΄ τρίμηνο, προκύπτει ότι 10 από τους μαθητές ήταν 
άριστοι, 5 πολύ καλοί και μόνο 3 αδύνατοι έως πολύ αδύνατοι. Στο συγκεκριμένο σχολείο 
λειτουργεί τμήμα ένταξης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, το οποίο παρακολουθούν 
για τέσσερις ώρες την εβδομάδα και οι τρείς αδύνατοι μαθητές του συγκεκριμένου 
τμήματος. 

Συνάντηση με εκπαιδευτικό πριν την παρατήρηση 

Πριν την παρατήρηση πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την εκπαιδευτικό, κατά την οποία 
ενημερώθηκε για το σκοπό της παρατήρησης και τις βασικές θεωρητικές αρχές του εντύπου 
παρακολούθησης. Συμφωνήθηκε να ακολουθηθεί η συνήθης πρακτική κατά τη διδασκαλία 
και να ενημερωθούν οι μαθητές για το λόγο παρουσίας του παρατηρητή στην τάξη. 

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος 

Η παρατήρηση της διδασκαλίας ήταν διάρκειας 90 λεπτών στο μάθημα Ιστορίας με θέμα «Ο 
περσικός κίνδυνος». Οι στόχοι του μαθήματος σύμφωνα με την εκπαιδευτικό ήταν: 

 Να διακρίνουν την αφορμή και την αιτία των περσικών πολέμων 
 Να γνωρίσουν επιγραμματικά την εκστρατεία του Μαρδόνιου 
 Να γνωρίσουν το χρόνο, τον τρόπο διεξαγωγής και την έκβαση της μάχης του 

Μαραθώνα 
 Να κατανοήσουν το ρόλο των ηγετών 
 Να αναγνωρίσουν τη σημασία του σχεδιασμού και της στρατηγικής του Μιλτιάδη 

για την επιτυχή έκβαση της μάχης του Μαραθώνα 
 Να συνδέσουν το όνομα του δρομέα Φειδιππίδη με το αγώνισμα του Μαραθώνιου 

δρόμου 

Η διδασκαλία ξεκίνησε με ερωτήσεις της εκπαιδευτικού στο περιεχόμενο της προηγούμενης 
ενότητας για την Ιωνική επανάσταση. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση για τους λόγους που 
οδήγησαν τους Πέρσες να επιτεθούν εναντίον της Ελλάδας. Με τη βοήθεια της 
εκπαιδευτικού οι μαθητές κατέληξαν στη διάκριση της αφορμής (τιμωρία των Αθηναίων) 
και της αιτίας (επέκταση στην Ευρώπη) της περσικής επίθεσης.  
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Η εκπαιδευτικός διηγήθηκε την αποτυχημένη εκστρατεία του Μαρδόνιου. Επιδείχτηκε η 
πορεία του περσικού στόλου στον ιστορικό χάρτη και η χρονολογία της καταστροφής του 
στον Άθω πάνω στην ιστορική γραμμή. Η εκπαιδευτικός διηγήθηκε τη δεύτερη περσική 
εκστρατεία εναντίον των Ελλήνων. Επιδείχτηκαν στους μαθητές φωτογραφίες μέσω του 
βιντεοπροβολέα από το Μαραθώνα και την παράταξη των στρατών και απόσπασμα από 
ντοκιμαντέρ για τη μάχη του Μαραθώνα από το History channel. Οι μαθητές έδειξαν στον 
ιστορικό χάρτη την πορεία του περσικού στόλου και τη χρονολογία της μάχης του 
Μαραθώνα στην ιστορική γραμμή. Ακολούθησε ομαδική εργασία των μαθητών με 
σχηματοποίηση της παράταξης των αντιπάλων σε μπλοκ ζωγραφικής. Οι εργασίες των 
ομάδων αναρτήθηκαν στο χώρο που υπήρχε στους τοίχους της αίθουσας.  

 Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός διηγήθηκε την ιστορία του δρομέα Φειδιππίδη, που 
μετέφερε το μήνυμα της νίκης από το Μαραθώνα στην Αθήνα κι έγινε συσχέτιση της 
πορείας του με το αγώνισμα του μαραθωνίου δρόμου. Ακολούθησαν ανακεφαλαιωτικές 
ερωτήσεις της εκπαιδευτικού κι απαντήσεις των μαθητών και το μάθημα ολοκληρώθηκε με 
την ατομική συμπλήρωση από τους μαθητές των ασκήσεων από το τετράδιο εργασιών. Για 
εργασία στο σπίτι δόθηκε το παρακάτω φύλλο εργασίας με νοητικό χάρτη των δυο πρώτων 
περσικών εκστρατειών εναντίον της Ελλάδας. Ζητήθηκε από τους μαθητές να γράψουν τις 
απόψεις τους για το αν πιστεύουν ότι οι Πέρσες θα επιχειρήσουν μια τρίτη προσπάθεια 
εκστρατείας εναντίον της Ελλάδας. 

  

 

Σχήμα 6: Φύλλο εργασίας 

 

Παρατήρηση με το έντυπο διαγνωστικής αξιολόγησης νεοεισερχομένου εκπαιδευτικού. 

Αναλυτικά οι καταγραφές στο έντυπο παρατήρησης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 1. Σε 
γενικές γραμμές επρόκειτο για μια πολύ καλή διδασκαλία με χρήση εποπτικών οργάνων 
(πίνακας, φωτογραφίες, ιστορικός χάρτης, ιστορική γραμμή), σύγχρονων τεχνολογιών 
(ηλεκτρονικός υπολογιστής, βιντεοπροβολέας), ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων, 
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σωστή χρήση ερωτήσεων και ορθή αξιοποίηση του χρόνου διδασκαλίας. Υπήρξε 
αξιολόγηση των μαθητών και παροχή ανατροφοδότησης, ενώ παρατηρήθηκε διασύνδεση 
της σχολικής γνώσης με την πραγματικότητα. Από την παρατήρηση της διδασκαλίας και τις 
απαντήσεις των μαθητών, φάνηκε ότι οι στόχοι της διδασκαλίας επετεύχθησαν σε 
ικανοποιητικό βαθμό. 

Πίνακας 1: Έντυπο εστιασμένης παρατήρησης της διδασκαλίας 

Παράμετροι αποτελεσματικής 
διδασκαλίας 

Καταγραφές 

1. Προσανατολισμός 

 

Δεν υπήρξε αναλυτική πληροφόρηση των 
μαθητών για τους στόχους, αλλά 
σύντομη αναφορά για όσα θα 
ακολουθήσουν. 

2. Δόμηση: οργάνωση του μαθήματος 

 

Ακολουθήθηκε συγκεκριμένη δομή: 
Έγινε αναφορά στο τι θα διδαχθεί, 
υπήρξε ομαλή μετάβαση από το ένα 
σημείο στο άλλο, τα κύρια σημεία του 
μαθήματος σημειώθηκαν στον πίνακα 
και έγινε ανακεφαλαίωση μέσω 
ερωταπαντήσεων των κύριων σημείων. 
Μερικές φορές η μετάβαση από το 
εύκολο στο δύσκολο δεν ήταν ομαλή. Για 
παράδειγμα προηγήθηκε η διάκριση 
αιτίας και αφορμή των περσικών 
πολέμων (δύσκολο) κι ακολούθησε η 
αναφορά γεγονότων (εύκολο). 

3. Εφαρμογή 

 

Οι δραστηριότητες κάλυψαν όλους τους 
στόχους που τέθηκαν από την 
εκπαιδευτικό. Έγινε προσπάθεια 
ενεργοποίησης απλών νοητικών 
λειτουργιών (πότε έγινε η μάχη του 
Μαραθώνα; ποιοι ήταν οι αρχηγοί των 
Περσών; κ.α.), αλλά και πιο σύνθετων 
(πώς κρίνετε το σχέδιο του Μιλτιάδη; τι 
λάθος έκαναν οι Πέρσες στην επιλογή 
του τόπου διεξαγωγής της μάχης;). Έγινε 
προσπάθεια ενεργοποίησης της 
συναισθηματικής νοημοσύνης των 
μαθητών με αναφορά του κατορθώματος 
του δρομέα Φειδιππίδη και δόθηκαν 
ευκαιρίες δημιουργικής έκφρασής τους 
μέσω της σχηματικής αναπαράστασης 
της διάταξης των αντιπάλων. 
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4. Υποβολή ερωτήσεων  Οι ερωτήσεις της εκπαιδευτικού ήταν 
σαφείς κατά το πλείστον και δινόταν 
ικανός χρόνος σκέψης στους μαθητές. 
Διατυπώθηκαν διαφοροποιημένης 
δυσκολίας ερωτήσεις στους καλούς και 
τους αδύνατους μαθητές, ώστε και οι 
δεύτεροι να έχουν δυνατότητα επιτυχών 
απαντήσεων. Υπήρξαν ανοιχτές και 
κλειστές ερωτήσεις με την πλειοψηφία 
όμως να καλύπτουν οι κλειστές 
ερωτήσεις. 

5. Χρήση μοντέλων διδασκαλίας Υπήρξαν ερωτήσεις που καλούσαν τους 
μαθητές να επεξηγήσουν τη σκέψη τους, 
ενώ το φύλλο εργασίας που δόθηκε ως 
κατ’ οίκον εργασία εμπεριείχε επεξήγηση 
της πρόβλεψης που καλούνταν να 
κάνουν οι μαθητές. 

6. Διαχείριση του χρόνου κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος 

Λόγω της διεύρυνσης τόσο της 
προσέγγισης όσο και της στοχοθεσίας το 
μάθημα διενεργήθηκε σε ένα συνεχές 
διδακτικό δίωρο. Ο χρόνος αυτός ήταν 
ικανοποιητικός για την ολοκλήρωση της 
ενότητας.  

7. Η τάξη ως μαθησιακό περιβάλλον Η εκπαιδευτικός ήταν φιλική και 
επιβράβευε τις σωστές απαντήσεις των 
μαθητών. Διατηρούσε οπτική επαφή με 
τους μαθητές και οι ερωτήσεις 
απευθύνονταν σε όλους χωρίς 
διακρίσεις. Βοηθούσε με νύξεις ή με 
συμπληρωματικές ερωτήσεις τους 
αδύνατους μαθητές να βρουν τη σωστή 
απάντηση, ώστε να τονωθεί η 
αυτοεκτίμησή τους. Δεν υπήρξαν 
ιδιαίτερα προβλήματα συμπεριφοράς 
των μαθητών. Τα μικροπροβλήματα που 
εκδηλώθηκαν αντιμετωπίστηκαν 
ικανοποιητικά από την εκπαιδευτικό. 

Υπήρξαν δραστηριότητες που 
επιδιώχθηκε η αλληλεπίδραση μεταξύ 
των μαθητών (ομαδική δραστηριότητα 
ζωγραφικής), ενώ η αλληλεπίδραση 
μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών ήταν 
συνεχής. Γενικότερα το ψυχολογικό κλίμα 
της τάξης ήταν ιδιαίτερα θετικό. 
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8. Αξιολόγηση Η αξιολόγηση των προαπαιτούμενων 
γνώσεων έγινε με ερωτήσεις. Οι γνώσεις 
που αποκτήθηκαν αξιολογήθηκαν τόσο 
με ερωτήσεις της εκπαιδευτικού, όσο και 
με την ατομική συμπλήρωση των 
ασκήσεων στο τετράδιο εργασιών και 
την ανακοίνωσή τους στην ολομέλεια. Η 
ανατροφοδότηση ήταν άμεση. Στα 
δύσκολα σημεία του μαθήματος, που οι 
απαντήσεις των μαθητών έδειχναν 
προβληματισμό, η εκπαιδευτικός 
επέμεινε ιδιαίτερα χρησιμοποιώντας 
παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.  

 

Συνάντηση με τον εκπαιδευτικό μετά την εστιασμένη παρατήρηση 

Λίγες ημέρες μετά την παρακολούθηση της διδασκαλίας, πραγματοποιήθηκε μια ακόμα 
συνάντηση με την εκπαιδευτικό, όπου πληροφορήθηκε τα αποτελέσματα της 
παρατήρησης. Ένιωσε ιδιαίτερα ευχάριστα από τα θετικά στοιχεία της διδασκαλίας της, αν 
και, όπως είπε, υπήρξαν στιγμές κατά τη διδασκαλία που η παρουσία του παρατηρητή της 
προκάλεσε κάποια νευρικότητα και αποσυντονισμό. Δήλωσε πάντως πως βρήκε ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα τη διαδικασία και ότι θα επιθυμούσε να επαναληφθεί και από άλλους 
συναδέλφους.  

Βασικά συμπεράσματα της εστιασμένης παρατήρησης 

Το έντυπο παρατήρησης που χρησιμοποιήθηκε δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να 
βελτιωθεί μέσω της ανατροφοδότησης που του παρέχεται για την αποτελεσματικότητα της 
διδασκαλίας του. Είναι κατάλληλο για σχετικά άπειρους παρατηρητές, αρκεί να έχουν 
μελετήσει το θεωρητικό υπόβαθρο της δημιουργίας του, αφού τον βοηθά να εστιάσει σε 
συγκεκριμένες συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Δεν απαιτεί ιδιαίτερο 
χρόνο επεξεργασίας, αλλά απλώς μια αποδελτίωση των σημειώσεων που έχουν 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της παρατήρησης.  

Από την άλλη πρόκειται για ένα εργαλείο που εντάσσεται στις αφηγηματικές εκθέσεις 
(Borish, 2003). Συγκεκριμένα μπορεί να καταταχθεί στις θεματικές σημειώσεις και ως μη 
δομημένο εμπεριέχει τον κίνδυνο της υποκειμενικής θεώρησης των συμβάντων από τον 
παρατηρητή, ενώ η επικέντρωση σε συγκεκριμένες συμπεριφορές αποκλείει την 
παρατήρηση και καταγραφή άλλων σημαντικών γεγονότων που μπορεί να προκύψουν. 
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Περίληψη. Σε τομείς αιχμής της τεχνολογικής εξέλιξης όπως η πληροφορική και η 
βιολογία, διαρκώς αναδύονται αντικείμενα έρευνας και εργαλεία. Στα νέα αυτά 
αντικείμενα, η εισαγωγή σε εκπαιδευτικό πλαίσιο συχνά προηγείται της ανάπτυξης 
σταθερής επιστημονικής και επαγγελματικής πρακτικής. Υπάρχει περισσότερη άρρητη 
παρά κωδικοποιημένη γνώση ενώ και αυτή δεν είναι εύκολα διαθέσιμη. Μια μέθοδος 
που δεν έχουμε πλήρως εκμεταλλευτεί στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι η 
αλληλοδιδακτική. Η εκδοχή της μεθόδου που παρουσιάζουμε αφορά στην επιμόρφωση 
σε νέα αντικείμενα. Πηγή της διαδικασίας μάθησης αντί του δάσκαλου είναι η αρχική 
ομάδα. Στην πορεία, αναπτύσσεται κοινότητα μάθησης από εκπαιδευτικούς 
διαφορετικής εμπλοκής, που διευρύνει και τροποποιεί το σώμα του υλικού. Η 
κοινότητα υποστηρίζεται από αντίστοιχη ηλεκτρονική και αξιοποιούνται web2.0 
εργαλεία. Αναπτύσσοντας από εκπαιδευτικούς και για εκπαιδευτικούς, δουλεύουμε 
στην καρδιά της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου. Η μέθοδος δεν 
απαιτεί αυθεντία του επιμορφωτή. Λειτουργεί με τη διαδικασία καταρράκτη, την 
κατανομή της ευθύνης, και αντιμετωπίζει επιτυχώς μαζικές ανάγκες. 

Λέξεις κλειδιά: αλληλοδιδακτική μέθοδος, συνεργασία ομοτίμων, κοινότητες γνώσης 
και πρακτικής, ηλεκτρονικές κοινότητες. 

Εισαγωγή - Πλαίσιο 

Οι συνεχείς αλλαγές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προκαλούν επιπρόσθετες 
μεταβολές στη διδακτέα ύλη όλων των γνωστικών αντικειμένων της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ιδιαίτερα δε στα μαθήματα της Πληροφορικής οι μεταβολές 
πολλαπλασιάζονται λόγω της ραγδαίας εξέλιξης του αντικειμένου. 

Η προσαρμογή των εκπαιδευτικών πληροφορικής στις εκάστοτε ραγδαίες μεταβολές της 
διδακτέας ύλης ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες των περισσότερων. Για να 
αντιμετωπισθεί το πρόβλημα με αποτελεσματικό τρόπο, οι εκπαιδευτικοί αναζητούν 
ενδοκλαδικές συνεργασίες, δημιουργώντας πρόσκαιρες κοινότητες αλληλοβοήθειας που 
εκμεταλλεύονται τις ομαδοσυνεργατικές δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη ψηφιακή 
τεχνολογία (cloud…). Αυτές οι κοινότητες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως κοινότητες 
γνώσης (Walsham, 2005), κοινότητες μάθησης (Lenning & Ebbers, 1993; McLaughlin & 
Talbert, 2006; Hord & Sommers 2008; Barrett et al., 2004), κοινότητες πράξης (Wenger, 
1998; Wenger et al., 2002) είτε ακόμα και ως δίκτυα γνώσης (Hildreth & Kimble, 2004). 
Εκείνο που είναι καθοριστικό για την αποδοτικότητα της κοινότητας προς τα μέλη της είναι 
ο βαθμός εμπλοκής / συμμετοχής του εκπαιδευτικού. 

Σε κάθε περίπτωση αυτό που γίνεται είναι η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον 
μάθησης (Kimble et al., 2008), στην περίπτωσή μας για εκπαιδευτικούς, με σκοπό μια 
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πλαισιωμένη και κατά περίπτωση ενεργή ή περιφερειακή (Lave & Wenger, 1991) εμπλοκή 
τους, ανάλογα με τις δυνατότητές τους τη δεδομένη χρονική στιγμή. Χρήσιμη για την 
κατανόηση μιας τέτοιας προσπάθειας είναι και η έννοια της «άρρητης γνώσης» (tacit 
knowledge), όπως τοποθετείται στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο των κοινοτήτων 
γνώσης από τον Walsham (2004). 

Ένας επιπρόσθετος ανασταλτικός παράγοντας στη δημιουργία μιας τέτοιας κοινότητας 
είναι και η ανασφάλεια των εκπαιδευτικών ως εργαζομένων σε συνθήκες κρίσης όπως αυτή 
που βιώνει η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια. Η ασφάλεια σύμφωνα με τον Rogers (1969) 
είναι σημαντικός παράγοντας για τη μάθηση, και ειδικά αυτή που απαιτεί αναθεώρηση της 
αυτό-οργάνωσης αυτού που μαθαίνει, συνεπώς όσο μικρότερες είναι οι εξωτερικές απειλές 
τόσο ευκολότερα γίνεται αντιληπτή και αφομοιώνεται η γνώση. Επίσης στο ίδιο κείμενο ο 
Rogers αναγνώρισε ότι μεγάλο μέρος από όσα μαθαίνουμε τα μαθαίνουμε πράττοντας 
όπως άλλωστε έκανε πριν ο Dewey (1938) με το σχολείο εργασίας του, μετά από αυτόν o 
Kolb (1984) με τον κύκλο της εμπειρικής μάθησης και τέλος ο MCLeod (2010) που αναφέρει 
ότι οι ιδέες αυτές κάθε άλλο παρά ξεπερασμένες είναι. 

Όμως ένα κρίσιμο σημείο όταν η γνώση δεν είναι διαθέσιμη, δηλαδή όταν δεν υπάρχει 
προηγούμενη εμπειρία για να μοιραστεί, ούτε καν άρρητη (Polyani & Sen, 2009) ή έστω δεν 
υπάρχουν διαθέσιμοι κάτοχοι της γνώσης, είναι πώς αναπτύσσεται και διαχέεται αυτό το 
κρίσιμο σώμα γνώσης. Στο σημείο αυτό έρχεται να δώσει απάντηση η αλληλοδιδακτική 
μέθοδος. 

Η μέθοδος αναπτύχθηκε αρχικά από τον Lancaster (1821) και αργότερα τον Griscom (1825) 
για χρήση σε υποχρηματοδοτούμενα σχολεία και προγράμματα που απευθύνονται σε 
μαθητές χαμηλών οικονομικών στρωμάτων. Βασιζόταν στη λογική «όποιος διδάσκει 
μαθαίνει» και στη μέθοδο καταρράκτη για τη διάχυση της γνώσης, όπου οι πλέον 
προχωρημένοι μαθητές («πρωτόσχολοι» ή monitors) συντόνιζαν ομάδες μάθησης με έντονη 
εστίαση στην πράξη. 

Η μέθοδος δεν ήταν άγνωστη στη χώρα μας τουλάχιστον από την επανάσταση του 1821 και 
μετά (Πολίτης, 1820; Φωτεινόπουλος, 1967; Λεοντσίνης, 2005; 2006). Η εκδοχή μάλιστα του 
Sarazin υπήρξε επίσημη πολιτική της χώρας λίγο αργότερα για μονοτάξια σχολεία και ο 
οδηγός του εκδόθηκε ως εγχειρίδιο (Σαραζίνου, 1830; Δασκαλάκη, 1968; Δραγούμη, 1973).  

Πέρα από την αναβίωση του ενδιαφέροντος για την περίοδο (Roland, 1998; Kaestle, 1973), 
την επιβίωση της Βρετανικής σχολής της Royal Lancasterian Society σε θεωρητικό επίπεδο 
(μέσα από την British and Foreign School Society) και την ανασύσταση της Lancasterian 
Society στο Τέξας, εμφανίζονται και σύγχρονες εκδοχές της ιδέας (King, 2002; Herie, 2013; 
Corneli, 2013). Οι εκδοχές αυτές, περισσότερο συνδεδεμένες με την διδακτική και λιγότερο 
με την πολιτικά προσανατολισμένη φιλοσοφία αποφυγής της κρατικής εμπλοκής στην 
εκπαίδευση, εστιάζουν στην ανταλλαγή ανάμεσα στους ομότιμους χωρίς να υπάρχει 
ανάγκη για μια πηγή γνώσης ή η αυθεντία του δασκάλου. 

Φυσικά στην περίπτωση που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία δεν υπάρχουν σήματα 
διάκρισης για τους «πρωτόσχολους» -εκτός ίσως από τις βεβαιώσεις συμμετοχής- 
λειτουργεί όμως η διαδικασία του καταρράκτη, η κατανομή της ευθύνης, η επιτυχής 
αντιμετώπιση των μαζικών αναγκών. Η κύρια διαφορά της παρούσης εφαρμογής από τους 
σχεδιασμούς του Lancaster, βρίσκεται στο γεγονός ότι στο δικό μας μοντέλο η πηγή της 
διαδικασίας μάθησης δεν είναι κάποιος δάσκαλος αλλά ο αρχικός πυρήνας των 
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εκπαιδευτικών. Ένας πυρήνας, μια ομάδα, που τα μέλη της χαρακτηρίζονται από την 
πρόθεση αυξημένης εμπλοκής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. 

Άλλες διαφορές είναι ότι η κατανομή του εκπαιδευτικού έργου γίνεται από άτομα που 
εναλλάσσονται στις ομάδες επιμόρφωσης / διάχυσης και ότι το εκπαιδευτικό υλικό αντί για 
σελίδες σημειώσεων ή βιβλίων αντικαθίσταται με ηλεκτρονικές εκδόσεις εγγράφων 
ομαδικά και διαδικτυακά συνδιαμορφούμενων και συνδιαχειριζόμενων. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, οι περιορισμοί στους πόρους καθορίζουν λιγότερο τη μεταξύ των μελών της ομάδας 
αλληλεπίδραση.  

Η χρησιμοποίηση του διαδικτύου ως υποστηρικτικής τεχνολογίας δεν είναι βέβαια κάτι το 
πρωτότυπο (Siemens, 2004; Swan & Shea, 2005; Palloff & Pratt, 2005) ούτε και η χρήση web 
2.0 τεχνολογιών (Purser et al., 2013; Goldman & Lukas, 2012). Όμως συνδυάζοντας τη 
λογική της αναδυόμενης μάθησης (Williams et al., 2011) στα πλαίσια μιας κοινής και 
ανοιχτής μέσα στην ομάδα ομοτίμων παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού (Benkler & 
Nissenbaum, 2006) και μάλιστα με ένα τρόπο που δεν επιβαρύνεται οικονομικά, αναγκαία 
προϋπόθεση για την περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, διασφαλίζεται σε 
σημαντικό βαθμό η απαραίτητη αποτελεσματικότητα.  

Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση (Sveiby & Simon, 2002) δεν υπήρξε εμπρόθετο στοιχείο 
του σχεδιασμού αλλά μάλλον αναπόφευκτη συνέπεια των συνθηκών, όπως άλλωστε και η 
επιλογή ενός διευρυμένου μεικτού μοντέλου (extended blended learning – Bleimann & Röll, 
2006; Neo, 2005) μάθησης όπου η ανάπτυξη project και η δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως 
συνεργασία, συνθέτουν ένα αδιαίρετο σύνολο. 

Η ανάπτυξη και μετάδοση γνώσης μέσα από εργαστηριακή πράξη είναι περίπου αυτονόητη 
στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Έχει όμως καλά τεκμηριωμένη σκοπιμότητα καθώς αποφεύγει την 
αποστεωμένη και αφαιρετική παρουσίαση της επιστημονικής γνώσης που είναι 
αναπόφευκτη κατά την γραπτή αποτύπωση (Latour & Woolgar, 1986) ενώ διατηρεί και 
διαδίδει τα στοιχεία της επιστημονικής και εργαστηριακής πράξης. 

Αλληλοδιδακτική Επιμόρφωση ομοτίμων και ειδικά εκπαιδευτικών 

Συνάφεια με την Πληροφορική 

Το παραπάνω πλαίσιο έχει ιδιαίτερη συνάφεια με τη διδασκαλία της Πληροφορικής στην 
επαγγελματική εκπαίδευση. Πέρα από τον εργαστηριακό χαρακτήρα της διδασκαλίας της 
πληροφορικής -ακόμα και όταν η διδασκαλία αυτή δεν περιλαμβάνει τη χρήση Η/Υ (δες για 
παράδειγμα την ιδιαίτερα αξιόλογη Αυστραλιανή πρωτοβουλία Computer Science 
Unplugged)- η ανάπτυξη τεχνικών και προσωπικών δεξιοτήτων ευνοείται ιδιαίτερα στo 
πλαίσιo εργαστηριακής πράξης στον τομέα της πληροφορικής (Μακρυγιάννης & 
Μουγιάκου, 2003). 

Από την άλλη πλευρά, ειδικά σε σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής, 
απαιτείται κάποια προσοχή ώστε να μη δημιουργηθεί μια κοινότητα βασισμένη εντελώς 
πάνω σε υπολογιστικά συστήματα. Σε αυτή την περίπτωση εκτός από τα οφέλη ο 
σχεδιασμός θα κληρονομούσε και όλους τους περιορισμούς των συστημάτων αυτών 
(Walsham, 2001). 
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Στον παρόντα σχεδιασμό αυτό έχει αποφευχθεί καθώς τόσο η αρχική όσο και η διευρυμένη 
κοινότητα αναπτύσσονται σε μεγάλο βαθμό δια ζώσης ή έστω αλληλεπιδραστικά σε 
σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες. Η ηλεκτρονική κοινότητα λειτουργεί υποστηρικτικά 
και ενισχυτικά και δεν επιβάλλει τη δομή της πρωτοβουλίας. 

Η πρόταση 

Στο πλαίσιο αυτό, η πρότασή μας για ενδο-υπηρεσιακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών με όσο 
το δυνατόν περισσότερο οικονομικό τρόπο, ενσωματώνει μια λογική ανάπτυξης 
τεχνογνωσίας στα πλαίσια μιας κοινότητας μάθησης. Στηρίζεται στο αλληλοδιδακτικό 
μοντέλο διδασκαλίας για τη διάχυση και των εμπλουτισμό της γνώσης και στην 
πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό. Χρησιμοποιεί αποθετήρια, 
ομαδοσυνεργατικά εργαλεία στο διαδίκτυο και μια εικονική κοινότητα μάθησης που 
επιβιώνει μετά τη λήξη της δια ζώσης διδασκαλίας (σεμιναρίου) και υπηρετεί τη διατήρηση 
της διευρυμένης πραγματικής κοινότητας μάθησης, που αναπτύχθηκε μέσα από αυτό. 

Η λογική καταρράκτη στην διάχυση της αρχικά αναπτυχθείσας γνώσης, τεχνογνωσίας και 
υλικού δεν περιορίζει καθόλου την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε όλα τα στάδια. 
Διευκολύνει ιδιαίτερα η ύπαρξη εικονικής κοινότητας -παράλληλα με την πραγματική- και η 
χρήση των λοιπών διαδικτυακών εργαλείων και ειδικά των ομαδοσυνεργατικών. 

Κρίσιμη είναι επίσης η ύπαρξη της αρχικής ομάδας ενδιαφέροντος και η αυξημένη εμπλοκή 
της στη διαδικασία. Αυτή είναι που επιτρέπει την κατά περίπτωση και μεταβαλλόμενης 
ενεργητικότητας συμμετοχή των υπολοίπων που προαναφέρθηκε.  

Πρόθεση πάντως του σχεδιασμού είναι η ανάπτυξη γνώσης από την ίδια την εκπαιδευτική 
κοινότητα και η διατήρησή της στα πλαίσια του ευρύτερου οργανισμού του εκπαιδευτικού 
συστήματος (Nonaka, 1994), ανεξάρτητα από τη συνέχιση ή όχι της ενεργού συμμετοχής της 
αρχικής ομάδας ενδιαφέροντος μετά την ανάπτυξη της διευρυμένης κοινότητας. 

Είναι φανερό ότι αυτού του είδους η διαδικασία αφορά κυρίως σε εκπαιδευτικούς με 
ενεργό ενδιαφέρον για την επικαιροποίηση του μαθήματός τους. Η εμπειρία μας, 
κατατάσσει πολλούς εκπαιδευτικούς της Πληροφορικής σε αυτή την κατηγορία. 

Η πρώτη εφαρμογή 

Η εμπειρία μας προέρχεται από μια εφαρμογή της πρότασής μας εν μέρει μόνο 
προσχεδιασμένη. Δημιουργήθηκε αρχικά μια κοινότητα μάθησης στο 4ο Ε.Κ. (Ρέντη) Α΄ 
Πειραιά, στα τέλη του 2013, που με το χρόνο εξελίχθηκε στην υπάρχουσα «Κοινότητα 
Εκπαιδευτικής Ανάπτυξης με App Inventor». Αποτελούνταν από τέσσερις (από τους πέντε) 
Πληροφορικούς του 4ου Ε.Κ. Α΄ Πειραιά, οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το 
συγκεκριμένο θέμα. Σύντομα όμως προστέθηκαν δύο εκπαιδευτικοί από το γειτονικό 6ο 
Ε.Κ. (Κορυδαλλού) Α΄ Πειραιά και δύο εκπαιδευτικοί από ΓΕΛ αλλά και ο σχολικός 
σύμβουλος της ειδικότητας, ο οποίος λειτούργησε ως μέντορας της πρωτοβουλίας. 

Μετά από τέσσερις συναντήσεις αλληλοδιδακτικού χαρακτήρα με την πλήρη σύνθεση, 
αναπτύχθηκε αρχικό εκπαιδευτικό υλικό για δύο τρίωρα σεμινάρια με θέμα την ανάπτυξη 
εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα στο διαδικτυακό προγραμματιστικό περιβάλλον App 
Inventor του Μ.Ι.Τ. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών χρησιμοποιήθηκαν ως 
πρωταρχικό υλικό εκπαιδευτικά σενάρια των εκπαιδευτικών πληροφορικής από την Κρήτη 
Στ. Παπαδάκη και Β. Ορφανάκη (Παπαδάκης κ.ά., 2013; Παπαδάκης & Ορφανάκης, 2013). 
Για τη διάχυση της γνώσης που αναπτύχθηκε γύρω από το App Inventor οργανώθηκαν 
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συνολικά δέκα σεμινάρια δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως που παρακολούθησαν 
εκπαιδευτικοί πληροφορικής της Αττικής και των Κυκλάδων. Ως επιμορφωτές 
χρησιμοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής του προαναφερθέντος αρχικού πυρήνα 
που ανέπτυξε το εκπαιδευτικό υλικό της κοινότητας. 

Η κοινότητα, μετά από ένα χρόνο λειτουργίας, αριθμεί πλέον περισσότερα από 200 μέλη 
(με ποικίλους βαθμούς εμπλοκής) και το συγκεντρωμένο εκπαιδευτικό υλικό, που 
διατίθεται στα μέλη της, κατά πολύ να υπερβαίνει το αρχικό. Η κοινότητα υποστηρίζεται 
τεχνικά από μία εικονική κοινότητα στο google, με το ίδιο όνομα: 
(https://plus.google.com/u/0/communities/113682665764045653468). 

Παράλληλα, υλικό που παράχθηκε από την κοινότητα χρησιμοποιήθηκε και στη διδασκαλία 
σχετικών μαθημάτων για τους μαθητές του Τομέα Πληροφορικής των 4ου και 6ου Ε.Κ. Α΄ 
Πειραιά κατά τα σχολικά έτη 2013-14 και 2014-15 σε συνολικά πέντε διαφορετικά 
μαθήματα.  

Συμπληρωματικές δραστηριότητες 

Τα περισσότερα μέλη του αρχικού πυρήνα της κοινότητας στο πλαίσιο των δράσεων 
ανάπτυξης και διάχυσης της αποκτηθείσας εκπαιδευτικής τεχνογνωσίας συμμετείχαν ως 
ενεργοί επιμορφούμενοι αλλά και ως συνδημιουργοί σε σεμινάριο -που αποτέλεσε και 
event στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα- του σχολικού συμβούλου πληροφορικής του 
Πειραιά και της Δ’ Αθήνας, με θέμα «Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τον 
προγραμματισμό Η/Υ». Στο σεμινάριο, που είχε δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως σκέλος τριών 
και εννιά ωρών εβδομαδιαίως αντίστοιχα, υλοποιήθηκε από το Σεπτέμβριο έως τον 
Οκτώβριο του 2014 στο 3ο Ε.Κ. ( . Σμύρνης) της Δ   Αθήνας, συμμετείχαν 49 εκπαιδευτικοί 
πληροφορικής. Η θεματολογία του σεμιναρίου αφορούσε βασικές έννοιες του 
προγραμματισμού υπολογιστών (τιμή και μεταβλητή, σταθερά-μεταβλητή, δομή if-elseif-
else, διαδικασίες και παραμετροποίησή τους, δομημένος προγραμματισμός, τμηματικός 
προγραμματισμός, ιεραρχικός προγραμματισμός, προγραμματισμός καθοδηγούμενος από 
γεγονότα, «παράλληλος» προγραμματισμός) και αναφερόταν στη διδακτέα ύλη από το 
λύκειο μέχρι το δημοτικό. Το σεμινάριο έγινε με βιωματικό και ομαδοσυνεργατικό τρόπο 
μέσα από δραστηριότητες που αποτέλεσαν αρθρωτά τμήματα ενός ευρύτερου project με 
στόχο την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Το πρωτογενές υλικό που χρησιμοποιήθηκε 
αποτελούνταν από τέσσερα σενάρια σε Scratch, της ψηφιακής κοινότητας: «Σενάρια 
Διδασκαλίας σε Περιβάλλοντα Οπτικού Προγραμματισμού με Πλακίδια» που είναι 
αναρτημένα στο ευρωπαϊκό αποθετήριο Open Discovery Space  
(http://portal.opendiscoveryspace.eu/navigation).  

Την αρχική ανάπτυξη και επιλογή του υλικού έκαναν οι Α. Λαδιάς, Δ. Φωτιάδης και Γ. 
Παπαδόπουλος, οι οποίοι και απετέλεσαν τους αρχικούς εισηγητές. Το project του 
σεμιναρίου βασίστηκε στην παιδαγωγική προσαρμογή, επέκταση και συμπλήρωσή τους. 
Στα πλαίσια του σεμιναρίου παράχθηκαν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς εκδόσεις 
του παιδαγωγικά προσαρμοσμένου υλικού για Scratch-2 αλλά και για AppInventor-2 σε 
πλατφόρμα Android, το τελευταίο από ομάδα στην οποία συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί της 
αρχικής ομάδας και άλλοι εκπαιδευτικοί τεχνικών επαγγελματικών μονάδων του Πειραιά. 

https://plus.google.com/u/0/communities/113682665764045653468
http://portal.opendiscoveryspace.eu/navigation
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Συμπεράσματα – Σχέδια για το μέλλον 

Συμπερασματικά μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι η χρήση της αλληλοδιδακτικής ομοτίμων 
επέτρεψε στους εκπαιδευτικούς της κοινότητας τη διαπραγμάτευση ενός αντικειμένου, της 
διδασκαλίας του προγραμματισμού μέσω περιβαλλόντων προγραμματισμού με πλακίδια, 
που δεν έχει ωριμάσει επαρκώς για να υπάρχει δοκιμασμένη επαγγελματική πρακτική για 
τη χρήση του. Η κοινότητα μεγάλωσε γρήγορα στηριζόμενη σε σχετικά σεμινάρια και 
ανέπτυξε υλικό και πρακτικές, πάντα στη βάση της αλληλοδιδακτικής ομοτίμων. 

Η εφαρμογή της μεθόδου επέτρεψε την εμπλοκή μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών (άνω 
των 200) σε μικρό σχετικά χρόνο και με μειωμένη, σε σχέση με το αποτέλεσμα, δια ζώσης ή 
σύγχρονη εξ αποστάσεως εμπλοκή. Επέτρεψε ακόμα την διαφορετικού βαθμού εμπλοκή 
συναδέλφων διευρύνοντας έτσι τη βάση αναφοράς. Η ευρύτητα της βάσης εκτιμούμε ότι 
ήταν κρίσιμη στην ανάπτυξη ποιοτικού υλικού στα πλαίσια της ομάδας αλλά και την 
ανάπτυξης τεχνογνωσίας πάνω στην χρήση του υλικού αυτού στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

Η ηλεκτρονική κοινότητα επέτρεψε σε συναδέλφους με περιορισμένα περιθώρια χρόνου, 
μετά την αρχική εμπλοκή στο σεμινάριο, να ρυθμίζουν την εμπλοκή τους με βάση τη 
διαθεσιμότητά τους. Τα web2.0 εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά 
επέτρεψαν η μειωμένη εμπλοκή και οι διαφορετικές ώρες να μην λειτουργήσουν 
ανασχετικά στον ομαδοσυνεργατικό χαρακτήρα της διαδικασίας.  

Σήμερα, η κοινότητα βρίσκεται σε φάση μετανάστευσης (migration), του εικονικού σκέλους 
της, από τις κοινότητες του google στο Open Discovery Space. Συνεχίζεται η σχετική με το 
App Inventor δραστηριότητα, που ενισχύθηκε άλλωστε με την επίσημη εισαγωγή του 
περιβάλλοντος στην ύλη μαθημάτων του ΕΠΑΛ σύμφωνα με το νέο Π.Σ. του μαθήματος 
«Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α λυκείου των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων 
(ΦΕΚ 932, 14 Απριλίου 2014).  

Όμως παράλληλα διερευνάται η δυνατότητα χρησιμοποίησης μικροελεγκτών (Arduino) και 
ρομποτικού υλικού (Lego αλλά και ρομποτική βάση ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.) σε συνδυασμό με 
προγραμματισμό ψηφίδων – αρχικά Scratch/BYOB. Υπάρχουν εβδομαδιαίες συναντήσεις 
αλληλοδιδακτικού χαρακτήρα οι οποίες ευελπιστούμε να οδηγήσουν σύντομα στην 
ανάπτυξη συναφούς γνώσης και τεχνογνωσίας στην κοινότητα και εκπαιδευτικού υλικού 
για τους μαθητές μας. 

Η ίδια ομάδα μελετά σε ξεχωριστό πλαίσιο την βέλτιστη χρήση διαδραστικών πινάκων στη 
διδασκαλία μαθημάτων τεχνικού προσανατολισμού καθώς και άλλων διαδραστικών μέσων 
παρουσίασης και προσομοίωσης (interactive demonstrators) με σκοπό την απαγκίστρωση 
και της εισαγωγής νέου πλαισίου θεωρητικών εννοιών -και τελικά της εισήγησης από τον 
εκπαιδευτικό- από το μονόλογο και την κατά αντιπαράσταση διδασκαλία. 

Τέλος προγραμματίζεται για το επόμενο διάστημα η υλοποίηση του δεύτερου σεμιναρίου 
εμβάθυνσης που σχεδιάστηκε στα πλαίσια της πρωτοβουλίας που παρουσιάστηκε εδώ. Το 
σεμινάριο αυτό θα περιλαμβάνει ειδικά θέματα προγραμματισμού σε App Inventor 2, και 
διεύρυνση των διαπραγματευόμενων εννοιών και πρακτικών.  
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Περίληψη. Για να εξασφαλιστεί από το Πανεπιστήμιο η αρτιότερη επιστημονική και 
επαγγελματική κατάρτιση των υποψήφιων εκπαιδευτικών, καθιερώθηκε η πρακτική 
άσκηση των φοιτητών σε σχολικές μονάδες, ώστε να επιτευχθεί η αρμονική σύζευξη 
των θεωρητικών γνώσεων με την πρακτική εφαρμογή τους. Η παρούσα εργασία 
πραγματεύεται σε αδρές γραμμές τον πολύπτυχο ρόλο του μέντορα, που συμβάλλει 
αποφασιστικά προς την κατεύθυνση αυτή. Αρχικά, παρουσιάζεται η τυπολογία της 
καινοτομίας με επίκεντρο τις τρεις διαστάσεις της, παιδαγωγική – εκπαιδευτική – 
οργανωτική, και την τοπική της εμβέλεια. Ακολουθεί το θεωρητικό υπόβαθρο της 
καινοτομίας με πυρήνα αφενός την πρακτική άσκηση των φοιτητών (αναγκαιότητα και 
στόχοι) και αφετέρου τον μεντορικό ρόλο (καθήκοντα, προϋποθέσεις, δράση, 
συνεργασίες). Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά σε φαινόμενα αντίστασης στην αλλαγή, 
στις γενεσιουργές αιτίες τους και στους τρόπους αποτελεσματικής τους διαχείρισης. 
Τέλος, καταγράφονται τα τρία στάδια εισαγωγής της καινοτομίας στις σχολικές 
μονάδες, αφού προηγηθεί η αναφορά στην αναγκαιότητα διευθέτησης του νομικού και 
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της. 

Λέξεις κλειδιά: μέντορας, πρακτική άσκηση φοιτητών, καινοτομία τοπικής εμβέλειας, 
φαινόμενα αντίστασης, αλλαγή τριών σταδίων. 

Εισαγωγή 

Ο κόσμος γύρω μας μεταβάλλεται συνεχώς και αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς· το σχολείο 
δεν είναι δυνατό να παραμένει αμετάβλητο και στατικό εμμένοντας στις παραδοσιακές 
δομές του και παρακολουθώντας αδιάφορα τις κοινωνικές εξελίξεις και τις προκλήσεις του 
μέλλοντος. Ωστόσο, η απλή προσαρμογή στις εξελίξεις δεν αρκεί (Μπουραντάς, 2005). Για 
να αντιμετωπίσει το σχολείο τις σύγχρονες απαιτήσεις, οφείλει να γίνει ένας οργανισμός 
μάθησης κατανοώντας την αξία, τη σημασία και τη σπουδαιότητα των αλλαγών και 
υιοθετώντας καινοτομίες που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των εκάστοτε εκπαιδευτικών 
στόχων. 

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι πολυσύνθετο και προϋποθέτει αυξημένη ηθική και 
κοινωνική ευθύνη. Η άρτια κατοχή του γνωστικού αντικειμένου από τον εκπαιδευτικό 
αποτελεί και την πραγματική βάση εξασφάλισης της κοινωνικής αποδοχής και εκτίμησής 
του. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών είναι αναγκαία για τη συμπλήρωση των θεωρητικών 
τους γνώσεων και βασική προϋπόθεση για την επιτυχημένη επαγγελματική τους 
απασχόληση μετά την αποφοίτησή τους. Το Πανεπιστήμιο παρέχει τη θεωρητική κατάρτιση 
και το σχολείο δίνει τη δυνατότητα να ασκηθούν στην πράξη οι γνώσεις και οι δεξιότητες 
των φοιτητών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας η πρακτική άσκηση αποτελεί ένα 
είδος γέφυρας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και το σχολείο διευκολύνοντας τη μετάβαση 
από τον ρόλο του φοιτητή στον ρόλο του επαγγελματία εκπαιδευτικού. 

mailto:nikospetsas64@gmail.com
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Παρουσίαση της καινοτομίας 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών ξεκίνησε με τη συνεργασία ορισμένων πανεπιστημιακών 
Τμημάτων με τα Πειραματικά σχολεία. Η Φ353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Απόφαση του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (Άρθρο 36/8) σχετικά με τα καθήκοντα και αρμοδιότητες των 
εκπαιδευτικών ορίζει: «Συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται ή με 
ασκούμενους φοιτητές για την πραγματοποίηση διδασκαλιών από τους επιμορφούμενους 
ή τους ίδιους. Προηγείται σχετική ενημέρωση από το Διευθυντή του σχολείου και η ένταξη 
αυτών των διδασκαλιών στον προγραμματισμό δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας.». 
Ωστόσο, τα δημόσια σχολεία, εκτός των Πρότυπων Πειραματικών, δεν είναι υποχρεωμένα 
να συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση των φοιτητών, ενώ απουσιάζει κάποιο θεσμικό 
πλαίσιο, που να καθορίζει επακριβώς τον ρόλο τους ή τη συμμετοχή τους σ’ αυτήν. Έτσι, 
επιλέγονται όσα σχολεία εκδηλώνουν ενδιαφέρον ή έχουν συνεργαστεί ξανά με τα 
πανεπιστημιακά Τμήματα για την πρακτική άσκηση. 

Τυπολογία της καινοτομίας 

Διαστάσεις της καινοτομίας: παιδαγωγική – εκπαιδευτική – οργανωτική 

Ο κομβικός και πολυδιάστατος ρόλος του μέντορα περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας 
στους φοιτητές, ώστε να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον χρόνο 
παραμονής τους στα σχολεία και να συνδυάσουν αποτελεσματικά τη θεωρία με την πράξη 
κατά την πρακτική τους άσκηση. Πρόκειται για τρισυπόστατη καινοτομία, πρωτευόντως 
παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής μορφής και δευτερευόντως οργανωτικής (Γιαννακάκη, 
2005). Όσον αφορά την παιδαγωγική της διάσταση, ο φοιτητής αντιλαμβάνεται τη 
μετάβαση από το παραδοσιακό γνωσιοκεντρικό σχολείο, όπου δίνεται έμφαση στην 
παροχή στείρας γνώσης και στο αποτέλεσμα, στο νέο σχολείο, όπου εφαρμόζεται η 
διαθεματική προσέγγιση της γνώσης μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας, 
καλλιεργείται η μεταγνώση και διαμορφώνεται ένα κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα, που 
δραστηριοποιεί τα κίνητρα μάθησης των παιδιών και συντελεί στην κοινωνική μάθηση. Η 
εκπαιδευτική διάσταση της καινοτομίας επικεντρώνεται στην επαφή του φοιτητή με την 
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Φραγκάκη κ.ά., 2007), την ανάθεση και 
επεξεργασία εργασιών ποικίλων μορφών και διαφορετικού βαθμού δυσκολίας ανάλογα με 
τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τη σύνδεση των γνώσεων με τις 
εμπειρίες και τα βιώματα των μαθητών, ώστε το σχολείο να αποτελεί ελκυστικό χώρο 
δημιουργίας και μάθησης. Τέλος, από οργανωτική άποψη, ο φοιτητής μαθαίνει να 
ανταποκρίνεται σε ένα εύρος τυπικών, υπηρεσιακών, εξωδιδακτικών καθηκόντων των 
εκπαιδευτικών και γνωρίζει εκ του σύνεγγυς τον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και 
διοίκησης μιας σχολικής μονάδας. 

Εμβέλεια της καινοτομίας 

Η έλλειψη θεσμοθέτησης της συνεργασίας ανάμεσα στα πανεπιστημιακά Τμήματα και στα 
σχολεία καθιστά τον μέντορα καινοτομία τοπικής εμβέλειας, περιορισμένη στο επίπεδο του 
ατόμου και της σχολικής μονάδας, χωρίς να υπάρχουν ορατές ενδείξεις μετεξέλιξής της σε 
καινοτομία εθνικής εμβέλειας. Ο μέντορας πέραν των τυπικών διδακτικών του καθηκόντων 
αναλαμβάνοντας την καθοδήγηση των φοιτητών κατά την πρακτική τους άσκηση 
αναπτύσσεται ο ίδιος επαγγελματικά, βελτιώνεται επικοινωνιακά και προσεγγίζει τον ρόλο 
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του από νέα οπτική, η οποία προϋποθέτει καλλιέργεια και αξιοποίηση επιπλέον δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων. Επιπρόσθετα, μέσω της ατομικής βελτίωσης των εκπαιδευτικών προάγεται 
η αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας και αναπτύσσεται κουλτούρα της αλλαγής, 
συντελώντας στην απρόσκοπτη υποδοχή μεταρρυθμιστικών προσπαθειών και την 
ενδυνάμωση του σχολείου. 

Θεωρητικό υπόβαθρο της καινοτομίας 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών: αναγκαιότητα και στόχοι 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών συμπληρώνει τη θεωρητική τους κατάρτιση και 
συμβάλλει στη μετέπειτα επιτυχημένη επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Η ανάγκη για 
αναβάθμιση της εκπαίδευσης των φοιτητών, η παράλληλη ανάπτυξη της Παιδαγωγικής 
Επιστήμης αλλά και η ύπαρξη προβληματισμού από την πλευρά των φοιτητών όσον αφορά 
τη σύνδεση των θεωρητικών τους σπουδών με την πρακτική τους εφαρμογή οδήγησαν στην 
αναζήτηση ενός τρόπου για την αποτελεσματικότερη σύζευξη θεωρίας – πράξης. Για τους 
λόγους αυτούς η πρακτική άσκηση έχει ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών των 
πανεπιστημιακών Τμημάτων στην Ελλάδα ως μάθημα Επιλογής (π.χ. στο Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012). 

Ειδικότερα, μέσω της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές θα έλθουν σε επαφή με την 
εργασιακή πραγματικότητα των κλάδων που έχουν επιλέξει να σπουδάσουν και θα 
εφαρμόσουν θεωρίες και γνώσεις που διδάχθηκαν και αποκόμισαν κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους. Έτσι, θα μπορούν να προσδιορίζουν και να διατυπώνουν τους διδακτικούς 
στόχους, να επιλέγουν τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους, να κατανοούν τις γνωστικές 
ανάγκες των μαθητών τους και να προσανατολίζουν ανάλογα τη δράση τους (Μπούγλας, 
2007). Συνεπώς, η πρακτική άσκηση συνεισφέρει ουσιαστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία 
επιτρέποντας αφενός την εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου σε πραγματικό εργασιακό 
χώρο και αφετέρου την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας με την εμπειρία της 
εφαρμογής. 

Η πρακτική άσκηση αποτελεί ένα αναγκαίο βήμα για: 1) Τη δημιουργία ενός σταθερού 
συνδέσμου του πανεπιστημιακού Τμήματος και του φοιτητικού του δυναμικού με την 
αγορά εργασίας 2) Την εξειδίκευση και την περαιτέρω ανάπτυξη των επαγγελματικών 
ενδιαφερόντων των φοιτητών 3) Τη διαμόρφωση επαγγελματικής συνείδησης και 4) Την 
ενίσχυση της προοπτικής επαγγελματικής αποκατάστασης των φοιτητών. 

Ο ρόλος του μέντορα: καθήκοντα – προϋποθέσεις – δράση – συνεργασίες 

Ρόλος-κλειδί στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών είναι αυτός του μέντορα, το 
έργο του οποίου περιλαμβάνει τρία συστατικά στοιχεία:  την ψυχολογική υποστήριξη, την 
παροχή βοήθειας για την επαγγελματική ανάπτυξη και την παροχή ενός μοντέλου ρόλου 
(Μπούγλας, 2007). Πρόκειται για άτομο επαγγελματικά έμπειρο και επιστημονικά 
καταρτισμένο σε έναν συγκεκριμένο χώρο ή πεδίο, το οποίο καθοδηγεί τον φοιτητή, ώστε 
να ενταχθεί επαγγελματικά στον χώρο δραστηριοποίησης του μέντορα. Ο όρος «μέντορας» 
συνδέθηκε κυρίως με την εμπειρική γνώση των εκπαιδευτικών. Για τους φοιτητές ο 
μέντορας μπορεί να αποτελέσει πηγή άντλησης πληροφοριών για τη διδασκαλία, πηγή 
συμβουλών και ανατροφοδότησης για την πρακτική τους άσκηση αλλά και τον κύριο 
έμπιστο σύμβουλο σε κάθε περίσταση. 
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Ο μέντορας χρειάζεται κάποιες δεξιότητες ή ικανότητες για την αποτελεσματική εκτέλεση 
του έργου του. Αρχικά, είναι απαραίτητο το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο, για να 
μπορεί να περιγράφει και να συζητά τη διδακτική πρακτική του. Επίσης, πρέπει να κατέχει 
ένα ευρύ ρεπερτόριο διαθέσιμων διδακτικών πρακτικών, τις οποίες να αξιοποιεί κατά 
περίπτωση. Ακόμη, χρειάζεται να είναι πρόθυμος να αναλύσει και να αξιολογήσει τη 
δουλειά του όσο γίνεται πιο αντικειμενικά. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να διαθέτει και 
συμβουλευτικές ικανότητες για την υποστήριξη ενηλίκων αλλά και να μπορεί να διατηρεί 
μια ποιοτική σχέση με τους εκπαιδευόμενους σε προσωπικό επίπεδο. Εκτός αυτών, ο 
μέντορας είναι χρήσιμο να είναι δεκτικός σε προτάσεις και ιδέες των φοιτητών και να 
διαθέτει επικοινωνιακή ικανότητα, διακριτικότητα και ενσυναίσθηση. Τέλος, πρέπει να 
είναι σε θέση να θέτει εφικτούς στόχους για την επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών. 

Ο εκπαιδευτικός που λειτουργεί ως μέντορας δραστηριοποιείται μέσα σε ένα πλαίσιο που 
περιλαμβάνει το σχολείο και το πανεπιστημιακό Τμήμα όχι μόνο ως φορέας συγκεκριμένου 
ρόλου αλλά και ως άτομο με τα δικά του γνωρίσματα και τη δική του προσωπικότητα. Σε 
θεσμικό επίπεδο οι δράσεις του με τους φοιτητές αφορούν α) τη διδασκαλία των φοιτητών 
στην τάξη και τη συνεργασία μαζί τους για τον σχεδιασμό και την οργάνωσή της, την 
προσεκτική παρατήρηση της διεξαγωγής της και την ανατροφοδότησή τους μετά το πέρας 
της και β) την ανάπτυξη των φοιτητών (γνωστική, επαγγελματική κ.λπ.), την υποστήριξή 
τους στα προβλήματα και τις δυσκολίες που αναφύονται και την άτυπη αξιολόγηση της 
προόδου τους. Σε προσωπικό επίπεδο ο μέντορας αρχικά μπορεί να βοηθήσει τους 
φοιτητές να αντιμετωπίσουν το «σοκ της πράξης», το οποίο συνεπάγεται η εφαρμογή κατά 
την πρακτική άσκηση της θεωρίας που έχουν διδαχθεί, προσφέροντάς τους 
συναισθηματική υποστήριξη. Αναπτύσσει με τους φοιτητές μια επαγγελματική φιλία, η 
οποία στηρίζεται στην ειλικρίνεια, στην εμπιστοσύνη και στον αμοιβαίο σεβασμό, ώστε να 
τηρούνται οι στόχοι και οι κανόνες που έχουν τεθεί. Η ποιότητα των διαπροσωπικών 
σχέσεων ανάμεσα στον μέντορα και τους μαθητευόμενους φοιτητές είναι το κλειδί για την 
επιτυχή συνεργασία, την προώθηση της μάθησης και την επίτευξη των στόχων της 
πρακτικής άσκησης (Μπούγλας, 2007). 

Για να πραγματωθεί επιτυχώς η πρακτική άσκηση των φοιτητών, είναι απαραίτητη η 
συνεργασία του μέντορα με τον υπεύθυνο του πανεπιστημιακού Τμήματος και τους 
συναδέλφους του εκπαιδευτικούς. Στην πρώτη περίπτωση επιβάλλεται η δημιουργία 
διαύλων ουσιαστικής επικοινωνίας, η καθιέρωση εποικοδομητικής συνεργασίας και η 
σύμπνοια απόψεων για τον επακριβή προσδιορισμό του ρόλου τους. Στη δεύτερη 
περίπτωση, στο πλαίσιο της κουλτούρας συνεργασίας (Μαυρογιώργος, χ.χ.α) οι μέντορες 
ανταλλάσσουν ιδέες, συντονίζουν τις δράσεις τους, αντιμετωπίζουν με συλλογικότητα κοινά 
προβλήματα, επεξεργάζονται και προκρίνουν τις κατάλληλες λύσεις και γίνονται 
περισσότερο αποδοτικοί κατά την πρακτική άσκηση των φοιτητών.  

Αντίσταση στην αλλαγή 

Αιτίες 

Η απόπειρα ερμηνείας των φαινομένων αντίστασης στην αλλαγή οδηγεί στον προσδιορισμό 
συγκεκριμένων αιτίων, τα οποία σχετίζονται αποκλειστικά με τον ανθρώπινο παράγοντα. 
Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί διστάζουν να αναλάβουν το ρόλο του μέντορα αρχικά για 
λόγους ενδόμυχης επαγγελματικής ανασφάλειας. Αισθάνονται αβεβαιότητα για την κατοχή 
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των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θεωρούν ότι απαιτούνται για την επιτυχή 
διεκπεραίωση του ανωτέρω ρόλου (Ιορδανίδης, 2006; Κουρέα, 2012). Επιπλέον, νιώθουν 
ενδοιασμούς μήπως λόγω του αυξημένου όγκου απαιτήσεων δεν ανταποκριθούν επιτυχώς 
ως μέντορες, με αποτέλεσμα να εκτεθούν στα μάτια των συναδέλφων τους, του διευθυντή, 
των φοιτητών και του υπευθύνου του πανεπιστημιακού Τμήματος. Ανησυχούν ακόμη 
μήπως κατά την πρακτική άσκηση των φοιτητών αποδειχθούν ανεπαρκείς και 
αποκαλυφθούν τυχόν αδυναμίες, κενά και ελλείψεις τους, πλήττοντας ανεπανόρθωτα το 
επαγγελματικό κύρος τους ενώπιον των μαθητών τους (Λοϊζίδου, 2012). Τους αγχώνει, 
επίσης, το ενδεχόμενο να καταστεί εμφανής και αγεφύρωτη η διάσταση ανάμεσα στις 
πανεπιστημιακές γνώσεις και προσδοκίες των φοιτητών από τη μια και στη διδακτική 
πρακτική του σχολείου από την άλλη, την οποία εκπροσωπούν οι ίδιοι με τις μεθόδους 
διδασκαλίας και αξιολόγησης που εφαρμόζουν, τις παιδαγωγικές αρχές που ακολουθούν 
και το μοντέλο δασκάλου που παρουσιάζουν, με αποτέλεσμα να μην καταστεί εφικτή η 
αποτελεσματική σύζευξη θεωρίας και πράξης. Θεωρούν ακόμη πως η εφαρμογή νέων 
διδακτικών μεθόδων θα αποτελέσει παράγοντα αναστάτωσης στον μικρόκοσμο της 
σχολικής τάξης εμμένοντας στην αντίληψη του άκρατου εμπειρισμού (Μπάκας, 2009). 
Τέλος, η παντελής απουσία κάθε μορφής επιμόρφωσης για την αποτελεσματική εξάσκηση 
ενός τόσο σύνθετου και δύσκολου ρόλου επιτείνει την αρνητική τους προδιάθεση. 

Μια άλλη αιτία που καθιστά τους εκπαιδευτικούς διστακτικούς στην ανάληψη του 
μεντορικού ρόλου είναι η έξοδος από τη «ζώνη βολής» τους και την άνεση της αδράνειας 
(Μπουραντάς, 2002). Οι εμπειρίες τους αφορούν μια συντηρητική σχολική κουλτούρα, που 
περιλαμβάνει τον κλειστό χαρακτήρα του σχολείου, τον ατομικό χαρακτήρα της 
διδασκαλίας, την απομόνωση του εκπαιδευτικού στην αίθουσά του, την «τυπική 
διεκπεραίωση» της ύλης και την απουσία συνεργασίας με τους συναδέλφους 
(Μαυρογιώργος, χ.χ.α; Δάντη, 2006; Μάνεσης κ.ά., 2006). Ο νέος ρόλος προϋποθέτει 
χρονοβόρες και υλικά ανανταπόδοτες υποχρεώσεις, π.χ. παραγωγή νέου διδακτικού υλικού 
εντατικότερη αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη και ανάπτυξη σχέσεων 
συνεργασίας με τον διευθυντή, τους συναδέλφους και τους υπευθύνους των 
πανεπιστημιακών Τμημάτων. Η σύμπτωση του χρόνου ανάληψης του νέου ρόλου με τη 
χρονική περίοδο προσαρμογής του εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα ενισχύει την όξυνση 
των φαινομένων αντίστασης στην αλλαγή. 

Διαχείριση των φαινομένων αντίστασης 

Με την αποτελεσματική διαχείριση των φαινομένων αντίστασης στην υιοθέτηση της 
καινοτομίας κάμπτονται σύντομα οι αντιδράσεις και αναλαμβάνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί 
συγκεκριμένων ειδικοτήτων τον μεντορικό ρόλο. Αρχικά, επιδεικνύεται πνεύμα κατανόησης 
από τον διευθυντή και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, για να μην εκληφθεί η 
εφαρμογή της καινοτομίας ως άκαμπτη επιβολή (Μπάκας, 2009), να μη διασαλευτεί το 
σχολικό κλίμα και να μη νιώσει ο εκπαιδευτικός που αντιστέκεται στην αλλαγή πως 
παρεκκλίνει από τη συλλογικά ειλημμένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Στη 
συνέχεια ο διευθυντής μέσα από συζητήσεις σε φιλικό κλίμα τον ενημερώνει για τη 
σπουδαιότητα της καινοτομίας, τον βοηθά να κατανοήσει την ουσία της, αναφέρει τα 
οφέλη από την εφαρμογή της τόσο για τους φοιτητές όσο και για τον ίδιο και τη σχολική 
μονάδα και τονίζει την ανάγκη παγίωσής της στην κουλτούρα του σχολείου· αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της καινοτομίας ο εκπαιδευτικός να πειστεί για την 
αξία της (Ιορδανίδης, 2006; Κωνσταντίνου, 2005). Επιπλέον, ακούει με προσοχή τους 
προβληματισμούς και τους ενδοιασμούς του εκπαιδευτικού, τον ενθαρρύνει ενισχύοντας 
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την αυτοπεποίθησή του, τον παρωθεί διακριτικά με ηθικά κυρίως κίνητρα – αμοιβές, ώστε 
να ενισχυθεί η ηθική βάση της αλλαγής (Θεοφιλίδης, 2012) και δεσμεύεται να προσφέρει 
συνεχή υποστήριξη και συνδρομή στην αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. 

Εξίσου καθοριστική στη διαχείριση των φαινομένων αντίστασης στην αλλαγή κρίνεται και η 
συμβολή των συναδέλφων εκπαιδευτικών – μεντόρων. Με διάθεση ειλικρινούς 
συναδελφικής αλληλεγγύης επικοινωνούν με τον εκπαιδευτικό που αντιστέκεται στην 
αλλαγή επισημαίνοντάς του αφενός ότι η καινοτομία δεν συνεπάγεται ουσιαστικές αλλαγές 
στη διδακτική πρακτική του, αλλά του παρέχει την ευκαιρία να τη βελτιώσει, και αφετέρου 
την πρόθυμη διάθεση από μέρους τους να συνεργαστούν μαζί του στην υλοποίησή της 
(Μιχόπουλος, 1998). Επίσης, τονίζουν ιδιαίτερα την ηθική ικανοποίηση του μέντορα από 
την ουσιαστική βοήθεια που παρέχει σε έναν υποψήφιο εκπαιδευτικό να υλοποιήσει την 
πρακτική άσκηση και να διευκολυνθεί στην ομαλή μετάβασή του από τον ρόλο του φοιτητή 
στον ρόλο του επαγγελματία εκπαιδευτικού. 

Προτάσεις για βήματα εισαγωγής της αλλαγής 

Νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 

Είναι αναγκαίο να θεσμοθετηθεί από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ το νομικό και θεσμικό πλαίσιο 
λειτουργίας της καινοτομίας του εκπαιδευτικού – μέντορα στην πρακτική άσκηση των 
φοιτητών, ώστε να υπάρξει θεσμική υποστήριξη της αλλαγής και στη συνέχεια προτάσεις 
για γενίκευση εφαρμογής της σε όλες τις σχολικές μονάδες με βάση το μοντέλο του Fullan 
σε συνδυασμό με το μοντέλο του Γερμανού κοινωνικού ψυχολόγου Κurt Lewin. 

Τα τρία στάδια της αλλαγής 

Σύμφωνα με το μοντέλο του Fullan η αλλαγή είναι διαδικασία τριών σταδίων. Το πρώτο 
στάδιο είναι η εισαγωγή, κατά το οποίο τα μέλη του οργανισμού ύστερα από καταγραφή 
και εκτίμηση της πραγματικότητας αποφασίζουν την έναρξη της διαδικασίας της αλλαγής. 
Κατά τον Lewin (Θεοφιλίδης, 2012; Μπουραντάς, 2002) στο πρώτο στάδιο, το ξεπάγωμα, τα 
άτομα συνειδητοποιούν την ανάγκη της αλλαγής και προετοιμάζονται ψυχολογικά γι᾽  
αυτήν. Όσον αφορά την καινοτομία του εκπαιδευτικού – μέντορα, σ᾽  αυτό το στάδιο ο 
διευθυντής του σχολείου ύστερα από μια πρώτη συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς, όπου 
γίνεται ανασκόπηση της παρούσας κατάστασης, επιβεβαιώνεται η αναγκαιότητα αλλαγής 
νοοτροπίας και συμπεριφορών των εκπαιδευτικών και εξαλείφονται μέσα από τον διάλογο 
πιθανές αντιστάσεις στην αλλαγή, συνειδητοποιεί τη σπουδαιότητα της καινοτομίας, 
κατανοεί την ουσία της και έρχεται σε επαφή με τον υπεύθυνο του πανεπιστημιακού 
Τμήματος για την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Καθιστά σαφείς τους όρους εφαρμογής 
της καινοτομίας, την ποιότητα της φύσης της αλλαγής και την επιρροή που αυτή θα 
ασκήσει (Ιορδανίδης, 2006). 

Στη συνέχεια, ο διευθυντής ενημερώνει λεπτομερώς τους υποψήφιους μέντορες για τα 
καθήκοντά τους, τους κινητοποιεί προβάλλοντάς τους αξίες που εντάσσονται στο όραμα 
του σχολείου (π.χ. συναίσθηση ηθικού καθήκοντος), εξασφαλίζει την εκούσια συμμετοχή 
τους, σε συνεργασία μαζί τους προσδιορίζει τους στόχους, σχεδιάζει τους τρόπους 
επίτευξής τους, προγραμματίζει την υλοποίηση της καινοτομίας και την εντάσσει στο κοινό 
όραμα για το σχολείο (Μπουραντάς, 2002). Παράλληλα, δεσμεύεται για τη συνεχή παροχή 
υποστήριξης και την εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής (Κωνσταντίνου, 
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2005). Δημιουργείται «κουλτούρα εκπαιδευτικών αλλαγών» (Κοντάκος, 2009), που 
καθοδηγεί τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών καθιστώντας το σχολείο έναν οργανισμό 
μάθησης, και διαμορφώνεται κοινό σχολικό όραμα. Οι μέντορες ύστερα από ουσιαστική 
επιμόρφωση σε όλους τους τομείς του έργου τους και άσκηση σε μεθόδους και τεχνικές 
παρατήρησης, υποστήριξης, ανατροφοδότησης, στοχασμού και διδασκαλίας ενηλίκων 
αναλαμβάνουν τον ρόλο της παροχής βοήθειας στους φοιτητές, ώστε να μπορέσουν αυτοί 
να συνδυάσουν αποτελεσματικά τη θεωρία με την πράξη κατά την πρακτική τους άσκηση. 
Τέλος, η σχολική μονάδα δικτυώνεται με σχολεία που εφαρμόζουν ήδη την καινοτομία για 
ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία. 

Το δεύτερο στάδιο κατά τον Fullan είναι η εφαρμογή, οπότε και δοκιμάζεται η αλλαγή στην 
πράξη, παρακολουθείται η πρόοδος και αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα. Ο Lewin 
ονομάζει το στάδιο αυτό μετακίνηση σε μια νέα κατάσταση, ταυτίζοντάς το με την 
υιοθέτηση της νέας ιδέας, την εσωτερίκευση της νέας συμπεριφοράς που απαιτείται, την 
απόκτηση νέας εμπειρογνωμοσύνης και τον αναστοχασμό εν δράσει. Κατά το δεύτερο 
στάδιο η στοχοθεσία επιμερίζεται σε πολλαπλούς, μικρούς και ρεαλιστικούς στόχους, η 
επίτευξη των οποίων συντελεί ενισχυτικά στην άσκηση του μεντορικού ρόλου. Ο 
διευθυντής λειτουργεί στο εσωτερικό της σχολικής μονάδας ως καθοδηγητής, εμψυχωτής 
και παρακινητής (Μπελαδάκης, 2007). Καλλιεργεί στους εκπαιδευτικούς αισθήματα 
αποδοχής της καινοτομίας, ανάπτυξης κυριότητας γι᾽  αυτήν και δέσμευσής τους για συνεχή 
εφαρμογή της (Θεοφιλίδης, 2012). Παράλληλα, συμβάλλει στην ενσωμάτωσή της στην 
κουλτούρα της σχολικής μονάδας. Ενθαρρύνει, στηρίζει και διευκολύνει τους 
εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή της καινοτομίας, συζητά μαζί τους την πορεία υλοποίησής 
της, τους παρωθεί με ηθικά κίνητρα – αμοιβές στην προώθησή της, δίνει λύσεις στα 
προβλήματα που αναφύονται και μεταδίδει το πνεύμα συνεργασίας. Επιπλέον, εποπτεύει 
διακριτικά την απρόσκοπτη εφαρμογή της καινοτομίας. 

Οι μέντορες δίνουν έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη των υποψήφιων εκπαιδευτικών 
παρέχοντάς τους καθοδήγηση, υποστήριξη, ενθάρρυνση, συμβουλές και φιλική 
συμπαράσταση. Επίσης, κινητοποιούν τους φοιτητές, ώστε να μαθαίνουν καινούργια 
πράγματα ή να απορρίπτουν λανθασμένα. Ακόμη, δημιουργείται «εσωτερική δικτύωση» 
(Σιακοβέλη, 2011) μεταξύ των μεντόρων με ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, αναζήτηση 
από κοινού λύσεων σε ανακύψαντα προβλήματα και κατάθεση βελτιωτικών προτάσεων για 
την προαγωγή των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της καινοτομίας. Ο υπεύθυνος του 
πανεπιστημιακού Τμήματος παρακολουθεί εξ αποστάσεως την πορεία της πρακτικής 
άσκησης των φοιτητών, παρεμβαίνει για την επίλυση άμεσων προβλημάτων και προσφέρει 
στους μέντορες, όταν του το ζητήσουν, τις εξειδικευμένες γνώσεις του στους τομείς της 
Παιδαγωγικής και της Διδακτικής αλλά και ανατροφοδότηση. 

Το τρίτο στάδιο κατά το μοντέλο του Fullan είναι η εγκαθίδρυση, η συντελεσμένη 
ενσωμάτωση της αλλαγής στο σύστημα του σχολικού οργανισμού. Κατά τον Lewin 
πρόκειται για το ξαναπάγωμα, την οριστική και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή της νέας ιδέας, 
τη σταθεροποίηση της νέας κατάστασης και την εδραίωσή της ως ρουτίνας. Στο στάδιο 
αυτό ο διευθυντής συνεργάζεται με τους μέντορες αναζητώντας τρόπους 
αποτελεσματικότερης άσκησης του ρόλου τους και μεριμνά για την παντοειδή διευκόλυνσή 
τους. Παγιώνει την καινοτομία στην κουλτούρα του σχολείου, καλλιεργεί στον Σύλλογο 
Διδασκόντων κοινό όραμα και αξίες με υψηλούς στόχους και συντηρεί γενικότερα την 
κουλτούρα συνεργασίας (Υφαντή & Κυριακοπούλου, 2011) στη σχολική μονάδα. Στο τέλος 
κάθε διδακτικού έτους διεξάγεται υπό την προεδρία του στον Σύλλογο Διδασκόντων 
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αξιολόγηση του όλου εγχειρήματος και του βαθμού επίτευξης των στόχων της καινοτομίας 
(Μιχόπουλος, 1998), παρέχεται ανατροφοδότηση στους μέντορες και σχεδιάζονται 
βελτιώσεις με βάση τις αξιόπιστες πληροφορίες των μεντόρων ως παραγόντων 
ανατροφοδότησης, χωρίς να εκχωρείται το δικαίωμα λήψης αποφάσεων σε ανώτερα 
διοικητικά κλιμάκια (Ράπτης, 2006). 

Οι μέντορες λειτουργούν ως «κριτικοί φίλοι» απέναντι στους φοιτητές και με τις γνώσεις 
και εμπειρίες τους αποτελούν την κινητήρια δύναμη της πρακτικής τους άσκησης. 
Αξιολογούν διαρκώς αλλά άτυπα την πρακτική άσκηση των φοιτητών σε όλα τα στάδια 
εφαρμογής της και καταθέτουν προτάσεις βελτίωσής της· κατ΄ αυτό τον τρόπο, η εφαρμογή 
της καινοτομίας καθίσταται διεργασία αλληλεπίδρασης, διαλόγου και ανατροφοδότησης 
μεταξύ των μεντόρων στο εσωτερικό της σχολικής μονάδας (Λοϊζίδου, 2012). Διαχέουν 
πρωτότυπες και αποτελεσματικές στην πράξη ιδέες για την αναβάθμιση της καινοτομίας 
μέσω του δικτύου των εμπλεκόμενων σχολικών μονάδων. Μελετούν και αξιοποιούν 
επιλεκτικά ερευνητικές εργασίες σχετικά με τον ρόλο του μέντορα σε προγράμματα 
εκπαίδευσης φοιτητών σε χώρες του εξωτερικού εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους όσον 
αφορά την καινοτομία και παρεμβαίνοντας δυναμικά στη βελτίωση της εφαρμογής της 
(Υφαντή & Κυριακοπούλου, 2011). Η ευσυνείδητη και συνεπής άσκηση του ρόλου των 
μεντόρων αποτρέπει τον ευτελισμό της καινοτομίας σε μια φορμαλιστική διαδικασία και 
την καθιστά ουσιαστικό μέσο βελτίωσης της σχολικής μονάδας (Μαυροσκούφης, 2002). Ο 
υπεύθυνος του πανεπιστημιακού Τμήματος λειτουργεί υποστηρικτικά στην πρακτική 
άσκηση των φοιτητών, τακτοποιεί εκκρεμότητες, επιλύει τυχόν προβλήματα κατά την 
εφαρμογή της και αναγνωρίζει εγγράφως την προσφορά των μεντόρων χορηγώντας τους 
σχετική βεβαίωση. Παράλληλα, παρέχονται κίνητρα (π.χ. μείωση διδακτικού ωραρίου, 
αποστολή στις σχολικές μονάδες υλικοτεχνικού εξοπλισμού) από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ για 
παρώθηση των εκπαιδευτικών στην ανάληψη του ρόλου των μεντόρων αλλά και ενίσχυση 
της δέσμευσής τους για ευσυνείδητη άσκηση του ρόλου τους. 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Ο θεσμός του μέντορα στην πρακτική άσκηση των φοιτητών σε αρκετά σχολεία έχει 
ενσωματωθεί ομαλά στη σχολική καθημερινότητα και αποτελεί πλέον modus vivendi για τη 
σχολική μονάδα, καθιστώντας την εύλογα «οργανισμό που μαθαίνει», καθώς η υιοθέτηση 
της καινοτομίας εντάσσεται στην άσκηση μιας αποτελεσματικής «εσωτερικής» 
εκπαιδευτικής πολιτικής και δεν αποτελεί τυπική συμμόρφωση σε επιλογές και αποφάσεις 
ανώτερων ιεραρχικά κλιμακίων (Κουλουμπαρίτση, 2006; Κωνσταντίνου, 2005; 
Μαυρογιώργος, χ.χ.β). Εκκρεμεί, ωστόσο, αλλά επιβάλλεται η μετεξέλιξή της σε καινοτομία 
εθνικής εμβέλειας καθιστώντας την παρέμβαση της πολιτείας επείγουσα και επιβεβλημένη. 
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Δρ. Κλασικής Φιλολογίας, ΠΠΛ Αναβρύτων 

Περίληψη. Αναπτύσσεται η θεωρητική σύσταση ενός «Εργαστηρίου Γλωσσικών Δομών 
και Ηλεκτρονικού Προγραμματισμού (Γνωσιακή Επιστήμη και Διδασκαλία της 
Διαχρονικής Ελληνικής Γλώσσας)»: οι μαθητές μπροστά σε πληκτρολόγιο και οθόνη 
Η/Υ, η οποία αποδίδεται σε ένα διαδραστικό πίνακα, με σύνδεση στο διαδίκτυο, 
επιχειρηματολογούν, συνθέτουν και συμπληρώνουν φράσεις και ασκήσεις στα 
ελληνικά, κατανοώντας όμως τη δημιουργία των μικροδομών (micro-) και μακροδομών 
(macrostructures) της γλώσσας βάσει της αναλογικής διδασκαλίας άλλων γνωστών 
ευρωπαϊκών γλωσσών. Ιδεολογικά το εγχείρημα του συγκεκριμένου «εργαστηρίου» 
εφάπτεται μιας συγκεκριμένης νοητικής σύναψης που σχετίζεται κατ’ εξοχήν με τη 
δομολειτουργική αντίληψη των νευροεπιστημών και ενός διαθεματικού μορφωτικού 
πλαισίου, γνωστής ως «σχήμα Vergnaud». Έτσι, πρωτότυπα και καινοτόμα διδακτικώς 
δείγματα εργασιών προκύπτουν λ.χ. από την ανάλυση του εννοιολογικού συνεχούς 
(continuum) από την κυριολεξία προς τη μετωνυμία και τη μεταφορά και από τη 
μεταφορά προς την ιδιωματικότητα, μέσα από το οποίο σχηματίζονται οι έννοιες σε 
νοητικό επίπεδο και υλοποιούνται σε γλωσσικό. Την ιδέα μας χάρισε ο παιδικός ήρωας 

μικρός Νικόλας στην τάξη (ἐν τάξει), για να είναι γνωσιακώς… εντάξει!  

Λέξεις κλειδιά: γλωσσικές δομές, νέες τεχνολογίες (ΤΠΕ), διδασκαλία γλώσσας, 
γνωσιακή επιστήμη. 

Εισαγωγή: Ο «υπερκινητικός» προβληματισμός ενός μεγάλου μικρού 

Υπάρχουν ορισμένες γενικές διαπιστώσεις που αποδεικνύονται επώδυνες όσο και 
επικίνδυνες στον χώρο της πολύπαθης νεοελληνικής παιδείας: Η γνώση είναι δύσκολη και 
απαιτητική. Ο σημερινός μαθητής παρουσιάζεται λογικά ανήσυχος και με διεσπασμένη 
προσοχή λόγω καταναλωτικής πολυπραγμοσύνης και εξωσχολικής δραστηριότητας. Το 
ελληνικό σχολείο πειραματίζεται επικίνδυνα με εναλλακτικές μεθόδους «νεωτερικής» 
διδακτικής, που αποδεικνύονται εμβόλιμα ανούσιες. Πώς θα αντιμετωπίζαμε λ.χ. ένα 
ανήσυχο παιδί που θα εγκλωβιζόταν συχνά στις διελκυστίνδες του αναλυτικού 
προγράμματος και των διδακτικών σκοπιμοτήτων, σε βάρος της γνώσης –σαν τον μικρό 
Νικόλα, τον κεντρικό ήρωα της σειράς βιβλίων «Οι περιπέτειες του μικρού Νικόλα» (γαλλ. 
Le petit Nicolas), ένα χαριτωμένο παιδάκι που ζει με την οικογένειά του και τους φίλους του 
σε κάποια γαλλική πόλη της δεκαετίας του 1950;  

Το συγκεκριμένο δημιούργημα του σεναριογράφου René Goscinny και του σκιτσογράφου 
Jean-Jacques Sempé, που πρωτοεμφανίστηκε εκδοτικά στις 29 Μαρτίου 1959, με την 
εξιδανικευμένη εκδοχή της παιδικής ηλικίας και του προσωπικού χιούμορ της 
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«παιδιάστικης αφέλειας», που αφενός αντιβαίνει στη συνήθη συμπεριφορά των ενηλίκων 
εκπροσώπων μιας «κοινωνίας των μεγάλων» και αφετέρου υπογραμμίζει με την 
καθομιλουμένη του σχολικού προαυλίου την υπερβολή μιας φτιασιδωμένης εκφραστικής, 
αποτέλεσε τη δική μας ιδέα για τον ενοφθαλμισμό μιας πρότασης διδακτικής καινοτομίας 
στη διδακτική ετυμηγορία.  

Το ανατρεπτικό στοιχείο του μικρού Νικόλα, το οποίο καθιστά τις περιπέτειές του 
παράδειγμα μιας νεωτερικής παιδικής λογοτεχνίας που επικεντρώνεται κυρίως στην 
εμπειρική προσέγγιση του κόσμου μες από τα μάτια των παιδιών (Brown, 2008:300-303), 
είναι ποικιλοτρόπως αξιοποιήσιμο, κατά τη γνώμη μας, με τη δημιουργία μιας γνωσιακής 
καλύβης που θα μπορούσε να στεγάσει θεωρητικά το εγχείρημα της γνωσιολογικής 
αναδημιουργίας στο γλωσσικό αντικείμενο: δηλαδή, απέναντι στον τυποποιημένο 
σχεδιασμό των εκπαιδευτών και την υποκριτική ενορχήστρωση μιας μάθησης-πυκνωτή, ο 
μικρός μαθητής να επιδιώκει την ασφάλεια του παιγνιδιού και την εξατομίκευση της 
ανέμελης ψυχαγωγίας στη σπουδή της γλώσσας. 

Η διδασκαλία της γλώσσας και οι νέες τεχνολογίες: στοίχημα ή 
αυτοακύρωση; 

Στην παρούσα επικεφαλίδα, όσον αφορά στην εν λόγω καινοτομία για το ελληνικό δημόσιο 
σχολείο, προβάλλεται ένα ψευδοδίλημμα ηλεκτρονικής ανασφάλειας. Ως πυρήνας 
ενεργοποίησης της μαθητικής ανησυχίας, της εφηβικής δημιουργικότητας και της 
κοινωνικής δικτύωσης η διδασκαλία της γλώσσας με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών 
(ΤΠΕ) είναι δυνατόν να συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των 
μαθητών στον περίγυρο μιας βιωματικής προσέγγισης της γνώσης, ανατρέποντας 
εμπράκτως την ημερήσια ρουτίνα της σχολικής καθημερινότητας. Αφενός η εξοικείωση του 
μαθητή με την έρευνα και την απόκτηση δεξιοτήτων για την εμβάθυνση σε ειδικότερα 
γνωστικά πεδία, και αφ’ ετέρου η εφαρμογή ενός ικανού υποστηρικτικού πλαισίου 
γλωσσοθεωρητικής κατάρτισης (επικοινωνιακού τύπου κυρίως: βλ. Bean, 2001; Μήτσης, 
2004; Μπασλής, 2006) που θα στηρίζει τα παιδιά με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες σε 
ατμόσφαιρα ανακάλυψης γνωσιακών πληροφοριών επιστημονικού πειραματισμού, 
ικανοποιούνται «τεχνογνωστικά» μέσα από την πρόταση δημιουργίας ενός «Εργαστηρίου 
Γλωσσικών Δομών και Ηλεκτρονικού Προγραμματισμού (Γνωσιακή Επιστήμη και 
Διδασκαλία της Διαχρονικής Ελληνικής Γλώσσας)». 

Η πρότασή μας είναι θεωρητική και εκ πρώτης όψεως δύσβατη, καθώς, με βάση την 
παιδαγωγική βιβλιογραφία (π.χ. Labaree, 2010), τα σχολεία αποδεικνύονται ικανότερα στην 
έκφραση κοινωνικής στοχοθεσίας παρά στη μετάφραση των στόχων αυτών σε 
λειτουργικούς παράγοντες, κατά τρόπον που να συνειδητοποιείται η ρεαλιστική 
πραγμάτωσή τους. Ειδικότερα στην περίπτωση των φιλολογικών μαθημάτων, όπου η 
προτεραιότητα της γλωσσικής σπουδής και καλλιέργειας αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ της 
παιδαγωγικής αξιοποίησης των συναφών λογισμικών (Μυρογιάννη & Μαυροσκούφης 
2004), η αξιοποίηση των ΤΠΕ πρέπει να αποσκοπεί στην ανάδειξη του φυσικού γλωσσικού 
παράγοντα και στην οργάνωση δραστηριοτήτων που καλλιεργούν συστηματικά ορισμένες 
γλωσσικές δεξιότητες και που βοηθούν τον μαθητή να συνειδητοποιήσει συγκεκριμένες 
έννοιες ή κειμενικές δομές. Με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ διαθέτουμε ως 
εκπαιδευτική κοινότητα τη δυνατότητα να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός πραγματικά 
μαθησιακού και αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος που θα διευκολύνει την πραγμάτευση 
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των πληροφοριών και τη συστηματική προσέγγιση εννοιών μέσα από διερευνητικές 
διαδικασίες και διαθεματικές προεκτάσεις (Σολομωνίδου, 2001). Ωστόσο, η ένταξη των ΤΠΕ 
στην ελληνική εκπαιδευτική πράξη δεν έχει επιτευχθεί κατά τρόπο αποτελεσματικό. Διεθνή 
και ελληνικά ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι υπολογιστές υποχρησιμοποιούνται στο 
σχολείο, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά (Muir-Herzig 2004; Vosniadou & Kollias 2001). 
Επομένως, η διαδικασία αξιοποίησης των ΤΠΕ οφείλει να εμβαπτιστεί στα πορίσματα μιας 
επιστήμης του εγκεφάλου, ώστε να μην χαθεί ούτε νοητικό χιλιοστό. Η αναπτυσσόμενη 
γνωσιακή επιστήμη παρέχει τα εφόδια για την πραγματοποίηση του δύσκολου, κατά τα 
άλλα, εγχειρήματος. 

Τα περιβάλλοντα των ΤΠΕ ευνοούν τη διαδικασιακή περιπέτεια της πρόσληψης και της 
σύνθεσης κειμένων, αλλά και την ίδια τη διδασκαλία της διαδικασίας με συγκεκριμένα 
συστατικά. Π.χ. η ανάγνωση-κατανόηση διευκολύνεται, όταν στο εκφωνούμενο κείμενο, το 
οποίο συγχρόνως εμφανίζεται στην οθόνη, φωτίζονται οι φράσεις κατά τη στιγμή της 
ανάγνωσής τους από το λογισμικό. Μία σημαντική διευκόλυνση κατά τη σύνταξη κειμένου 
παρέχεται με τη δυνατότητα αλλαγής θέσεων των λέξεων, των φράσεων, των παραγράφων 
ή και επαναγραφών τμημάτων του κειμένου ή και ολόκληρου του κειμένου, κάτι που οι 
μαθητές συνήθως είναι απρόθυμοι να κάνουν όταν τους ζητείται με την παραδοσιακή 
μέθοδο: το χαρτί και το μολύβι. Εξάλλου, η γραφή σε οθόνη ευνοεί τη συνεργατική 
σύνθεση κειμένου, είτε με διαδοχική ασύγχρονη επικοινωνία και παρακολούθηση των 
αλλαγών («writing partner», Salomon, 1993), είτε με ταυτόχρονες διορθώσεις και 
ετεροαξιολόγηση μεταξύ των μελών κάθε ομάδας (peer editing). Αυτή η επικοινωνία μέσω 
οθόνης σε διαδραστικό πίνακα και με την ηλεκτρονική προσομοίωση γλωσσικών παιχνιδιών 
αναμένεται να αποδώσει θεαματικά αποτελέσματα στην εξοικείωση του μαθητή με τη 
γλωσσική δημιουργία και τη γνώση των κειμενικών δομών στο αντικείμενο της διδασκαλίας 
της Νεοελληνικής Γλώσσας.  

Οι νευροεπιστήμες και το συντακτικό: τι γυρεύει η αλεπού στο παζάρι;  

Ως εγχείρημα ή ως σκοπιμότητα η ιδεολογική κατοχύρωση της πρότασής μας έπρεπε να 
αποκηρύσσει τον εκπαιδευτικό φορμαλισμό, διότι προέχει η σχολική πρακτική 
αντιμετώπιση της εκλαΐκευσης των νευροεπιστημονικών δεδομένων σε συνάρτηση με τη 
διδασκαλία της γλώσσας με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (computer-
programming). Το στοίχημά μας μεταφράζεται: πώς, με άλλα λόγια, θα προτάξουμε την 
ιδιάζουσα μεθοδολογία της νευρογλωσσολογικής σπουδής, συσχετίζοντας τον ρόλο των 
θεωριών μάθησης για εκπαιδευτικούς με γενικότερες συλλήψεις για την παραγωγή 
εξειδικευμένης γνώσης και την πολιτική της γλωσσικής διδασκαλίας (Clark & Ivanic, 1997). 
Αλλιώς: πώς η γνωσιακή επιστήμη μπορεί να εξηγήσει τα γλωσσικά δρώμενα, σε επίπεδο 
σχολικών εφαρμογών, ιδίως στην απεικόνιση «γλωσσικών προσομοιωτών». 

Θεωρήσαμε, λοιπόν, λειτουργική τη συστηματοποίηση της διδασκαλίας της μητρικής 
γλώσσας σε διαχρονικό επίπεδο –επομένως, με τη χρήση του παράλληλου συντακτικού της 
Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής–, παράλληλα προς μορφολογικές και σημασιοσυντακτικές 
δομές ευρύτερα διαδεδομένων ευρωπαϊκών γλωσσών, όπως της Αγγλικής, Γαλλικής και 
Γερμανικής, που γνωρίζουν αρκετοί μαθητές σε καλό επίπεδο, με βάση τη χρήση 
ηλεκτρονικού κειμενογράφου και κοινού λειτουργικού προγράμματος. Έχοντας όλοι οι 
μαθητές μπροστά τους πληκτρολόγιο και οθόνη Η/Υ, η οποία αποδίδεται σε ένα 
διαδραστικό πίνακα, με σύνδεση στο διαδίκτυο, μπορούν να επιχειρηματολογούν (Voss et 
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al., 1999), να συνθέτουν και να συμπληρώνουν φράσεις και ασκήσεις στα ελληνικά, 
κατανοώντας όμως (για τη λογική της γραφής κατά τον Goody, 1986) τη δημιουργία των 
μικροδομών (micro-) και μακροδομών (macrostructures) της γλώσσας (Van Dijk, 1980). Η 
έμφαση στις ασκήσεις μετασχηματισμού και ύφους –κατά το πρότυπο των Exercises de 
Style του Raymond Queneau (1984)– μπορεί να προετοιμάσει το έδαφος για την 
ουσιαστικότερη γνωριμία των μαθητών τόσο με την έννοια της ενημέρωσης του 
υπολογιστικού προτύπου (αλγόριθμοι, τεχνητή νοημοσύνη, βλ. Glymour, 1995) όσο και με 
τη συστηματοποίηση της προσομοίωσης μιας γλωσσικής σπουδής της Ελληνικής αλλά σε 
συγχρονία και διαχρονία.  

Ιδεολογικά το εγχείρημα του συγκεκριμένου «Εργαστηρίου» εφάπτεται μιας συγκεκριμένης 
νοητικής σύναψης που σχετίζεται κατ’ εξοχήν με τη δομολειτουργική αντίληψη των 
νευροεπιστημών και ενός διαθεματικού μορφωτικού πλαισίου, γνωστή ως «σχήμα 
Vergnaud» (βλ. Vergnaud, 1994). Αυτό το σχήμα είναι μια αμετάβλητη οργάνωση της 
δραστηριότητας για μια συγκεκριμένη τάξη καταστάσεων, που αποτελείται απαραιτήτως 
από τέσσερα συνθετικά στοιχεία: α) ένα γενικότερο σκοπό, μερικότερους σκοπούς και 
προεκτελέσεις, β) τους κανόνες και τις αρχές δράσης, λήψης πληροφοριών και ελέγχου, γ) 
τις επιχειρησιακές παραλλαγές: έννοιες και θεωρήματα στην πράξη, δ) τις δυνατότητες 
επαγωγής σε πραγματικές καταστάσεις. Επομένως, η εφαρμογή και αξιοποίησή του κατά τη 
διδασκαλία του γλωσσικού αντικειμένου προϋποθέτει: i) αυστηρή οριοθέτηση και 
ταξινόμηση του γνωστικού υλικού, ii) μεθοδική διδασκαλία γλωσσικών δομών και 
υφολογικής λειτουργίας, iii) παραδείγματα κειμενικής εκφοράς και δημιουργίας, και iv) 
σοβαρή εξάσκηση για την πρόσκτηση της σφαιρικής γνώσης και της συναφούς 
μεθοδολογίας. Το εν λόγω σχήμα προσφέρεται για την εφαρμογή πολλών θεωριών 
μάθησης στη διδασκαλία σχολικής τάξης, όπως ο συμπεριφορισμός (Behaviorism), ο 
οικοδομισμός του Piaget, μέσω της νευροεπιστήμης (Neuroscience), βάσει των 
εγκεφαλικών λειτουργιών (Brain-based Learning), οι διαφορετικοί τύποι μάθησης (Different 
Learning Styles), η πολλαπλή νοημοσύνη (Multiple Intelligences), κ.ά. Σκεφτήκαμε πως με 
μία σειρά ασκήσεων μέσα από λογοτεχνικά κείμενα εντοπιζόμενα στο διαδίκτυο, το σχήμα 
Vergnaud θα μπορούσε να είναι παραγωγικό για τη δημιουργία πρωταρχικών γλωσσικών 
δομών και την κατανόηση των διαφόρων τεχνικών μάθησης, ώστε, τελειώνοντας το 
Εργαστήριο Γλωσσικών Δομών και Ηλεκτρονικού Προγραμματισμού, οι μαθητευόμενοι να 
έχουν αποκτήσει μία γενικότερη αντίληψη του πώς μαθαίνεται η γλώσσα (Isac & Reiss 
2013) μέσω γλωσσικών παιχνιδιών ανακατάταξης και δημιουργικών ασκήσεων ύφους, άρα 
και του πώς μπορεί να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα η γνώση της (MacArthur et al., 
1994).  

Η στοχοθεσία του Εργαστηρίου μας: μαθησιακές φωτοβολίδες ή γνωσιακή 
ενδελέχεια; 

Τα πρακτικά βήματα δημιουργίας του υλικού για το Εργαστήριό μας σημειώνονται με 
προσοχή. Σε ειδικό τετράδιο καταγράφουμε τις ασκήσεις και τις ενότητες, πάντοτε όμως με 
την προσήκουσα προσήλωση στις παραστάσεις των μαθητών και την απαραίτητη 
μαθηματική τεκμηρίωση. Εννοείται πως ο γλωσσικός προγραμματισμός πρέπει να 
προσαρμόζεται στις προτασιακές δομές των γλωσσικών μορφών, με τις οποίες οι μαθητές 
λ.χ. των δύο πρώτων λυκειακών τάξεων είναι εξοικειωμένοι. Δεν λησμονούμε ωστόσο τη 
διάσημη για τη χρηστικότητά της περιγραφή των τριών επιπέδων ανάλυσης του David Marr 
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(1982): 1. την υπολογιστική (computational) θεωρία, που εξειδικεύει τους στόχους του 
υπολογισμού (computation)· 2. την αναπαράσταση/αντιπροσώπευση και τον αλγόριθμο 
(representation and algorithm), που αποδίδει την αντιπροσωπευτική εικόνα των δεδομένων 
που εισάγονται και εξάγονται, και τον αλγόριθμο που μετατρέπει τα μεν στα δε· και 3. την 
εφαρμογή του υλικού hardware (hardware implementation), που εξηγεί πώς ο αλγόριθμος 
και η αντιπροσώπευση μπορούν να γίνουν φυσικώς αντιληπτά. Με «έξυπνες» αλγοριθμικές 
εφαρμογές σε επίπεδο γλωσσικών συνδυασμών και τύπων ο μαθητής αποκτά γενική εικόνα 
του τρόπου μετασχηματισμού των εννοιών σε αντιληπτικές διόδους μαθησιακών, άρα και 
γλωσσικών, δεδομένων από τον εγκέφαλο.  

Απαριθμούμε ενδεικτικώς –και όχι εξαντλητικώς– τους στόχους του «Εργαστηρίου 

γλωσσικών δομών και ηλεκτρονικού προγραμματισμού». 

1. Συστηματική διδασκαλία, κατά το αναλυτικό πρόγραμμα, της γραπτής παραγωγής 
λόγου όλων των ειδών (περιγραφής, διήγησης, εκθέσεως ιδεών, δημοσιογραφικών 
ειδών, λογοτεχνικού δοκιμίου, κτλ.). 

2. Διδασκαλία της διαχρονικής ελληνικής γλώσσας με τη χρήση Η/Υ και στο πλαίσιο 
του διαδικτύου. 

3. Αξιοποίηση των νευρογλωσσολογικών δομών (απο-τύπωση εγκεφαλικών διόδων 
νευρογλωσσολογικού προγραμματισμού) και των πορισμάτων της γνωσιακής 
επιστήμης (cognitive science). 

4. Διαμόρφωση ασκησιολογίου και προτύπων εξάσκησης του μαθητικού δυναμικού 
στην εκμάθηση των γλωσσικών δομών από διάφορες φάσεις της Ελληνικής, καθώς 
και άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών πολιτισμού. 

5. Εξάσκηση στον συντακτικό άξονα της γλώσσας και στις ρητορικές προοπτικές του. 

Ας φανταστούμε την προβολή ενός παραδείγματος από τη διδασκαλία του πλαγίου λόγου 
(oratio obliqua) στο αρχαιοελληνικό συντακτικό, όπου η υπό μετάφραση πρόταση 
αποδίδεται στη Γερμανική με τη χρήση τμημάτων της υποτακτικής (Konjunktiv) Ι και ΙΙ. Έτσι, 
η πρόταση «Σόλων Κροίσῳ οὐκ ἔφη ἐξεῖναι εὐδαιμονίζειν οὐδένα, πρὶν ἄν τις ἴδοι (πρίν τις ἴδοι) 

αὐτοῦ τέλους τοῦ βίου· κίνδυνον γὰρ εἶναι, ἕως ἂν ζῇ (ἕως ζῴη), μὴ περιπίπτοι συμφοραῖς» 
εμφανίζεται σειριακά στην οθόνη του διαδραστικού πίνακα με τα εξής μεταγλωττισμένα 
μέλη: 

• Solon sagte zu Kroisos,  
• es sei nicht möglich,  
• jemanden glücklich zu preisen,  
• ehe man sein Lebensende gesehen;  
• denn solange (derselbe) lebe,  
• sei zu befürchten,  
• daß er noch in Unglück gerate. 

Ο διδάσκων εν προκειμένω επιμένει στην αντιστοίχιση με τη δομή άλλων γλωσσών που 
κατέχει ο μαθητής, αποδεικνύοντας τη «χρηστικότητα» και τη βαθεία δομή της γλωσσικής 
εκφοράς, και αναπτύσσοντας τις διαφορετικές γλωσσικές σημάνσεις. Το πρότυπο για το 
συντακτικό ικρίωμα και την παράλληλη συντακτική δομή στις κλασικές γλώσσες είναι εν 
γένει γνωστό (Καλοσπύρος, 2007:67-71). Εγχειρίδια με τέτοιες παραστάσεις παράλληλης 
διδασκαλίας γλωσσικών δομών με βάση τη μητρική υπάρχουν επίσης κάμποσα στη διεθνή 
βιβλιογραφία· για τους αγγλομαθείς λ.χ. αρκεί η αναδρομή στις σελίδες του εγχειριδίου 
των Mondi και Corrigan (2013), όπου η μετάφραση παραλληλίζεται με καταλόγους 
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εκφράσεων από τον σημερινό λόγο, κατά το ότι κάθε απόσπασμα συνοδεύεται από 
λογοτεχνική και ιδιωματική μετάφραση· λ.χ. για τα μόρια «yay! hooray!» σε εὖγε, «okay» ή 
«great!» σε εἶεν, και «c’mon!» σε φέρε και ἄγε (Mondi & Corrigan, 2013:145).  

Η επιλογή μας για τη θεματική του Εργαστηρίου δεν ήταν τυχαία. Η γνωσιακή επιστήμη 
παραμένει από τα πιο ενδιαφέροντα ερευνητικά αντικείμενα των παιδαγωγών, ψυχολόγων 
και εκπαιδευτικών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Παρά τη σχετικά σύντομη μέχρι σήμερα 
ακαδημαϊκή πορεία της, έχουν διαμορφωθεί ήδη δυο τάσεις στο ερευνητικό πρόγραμμά 
της, με αντίστοιχες διακριτές θεωρήσεις που επιτρέπουν την προσπέλασή της υπό 
διεπιστημονική οπτική –διαθεματική, που θα λέγαμε στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 
Στο θεωρητικό πλαίσιο της λεγόμενης «παραδοσιακής» τάσης, γνωστό και ως 
αναπαραστασιακή-υπολογιστική θεωρία του νου, η γνώση δεν είναι παρά μία σειρά 
υπολογιστικών χειρισμών σε νοητικές αναπαραστάσεις, ενώ οι γνωστικές λειτουργίες 
τίθενται σε μια αντιστοίχιση μεταφορικού χαρακτήρα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές: 
όπως ο υπολογιστής αποτελείται από την υλική του βάση και ένα σύνολο συμβολικών 
εντολών οι οποίες καθοδηγούν τη λειτουργία του, έτσι και ο νους μπορεί να θεωρηθεί ως 
ένα πρόγραμμα συμβολικών εντολών που «υπαγορεύει» στον εγκέφαλο (το υλικό 
υπόστρωμα) τις δέουσες ενέργειες (Βοσνιάδου, 2004). Η γραμματική και το συντακτικό 
λειτουργούν παγκοσμίως βάσει δομών και οι δομές αυτές κρίνονται βάσει γλωσσικών 
λειτουργιών, άλλοτε με τους αυτοματισμούς του γλωσσικού ενστίκτου και άλλοτε με την 
πειθαρχία της κειμενικής αυστηρότητας. Ο μαθητής καλείται να κατανοήσει αμφότερα με 
ηλεκτρονική αντιστοιχία και υπολογιστική προσομοίωση. Έτσι, η γνώση καθεαυτή 
θεωρείται μάλλον κεντρικά διεκπεραιούμενη και αυστηρά διακριτή από τους 
περιφερειακούς τρόπους εισόδου-εξόδου («ενσώματος νους», βλ. Lakoff & Johnson, 
1999:16-17), ενώ η νευρική μοντελοποίηση που μελετά ποιοι σχηματισμοί νευρώνων 
διεκπεραιώνουν τους νευρικούς υπολογισμούς που βιώνουμε ως ειδικές μορφές της 
λογικής σκέψης, επιτρέπει ενδεχομένως τη λεπτομερή φανέρωση μιας όψης του τι σημαίνει 
ότι ο νους είναι ενσώματος: πώς, δηλαδή, ιδιαίτεροι σχηματισμοί νευρώνων υπολογίζουν 
αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως λογικό συμπέρασμα (Edelman, 1996). Oι 
γνωσιοεπιστήμονες, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τους παραδοσιακούς τρόπους 
πραγμάτευσης της ανθρώπινης νόησης, έθεσαν ως αίτημα την ύπαρξη ενός χωριστού 
επιπέδου ανάλυσης της νόησης, την αναπαράσταση. Με την αναπαραστατική θεώρηση της 
γνωσιακής δραστηριότητας του ανθρώπου, η οποία πρέπει να περιγράφεται με όρους 
συμβόλων, σχημάτων, εικόνων, ιδεών και άλλων μορφών αναπαράστασης (Βοσνιάδου, 
2004), ο επόπτης του Εργαστηρίου διεκπεραιώνει τη γνωριμία των μαθητών με την 
αντιληπτική λειτουργία της γλώσσας λ.χ. σε επίπεδο καθομιλουμένης ή μεταφορικού 
λόγου. Με τη βοήθεια των παράλληλων συντακτικών δομών και την ανάδειξη επιλεγμένων 
μικροκειμένων αντιστοίχισης από το διαδίκτυο οι μαθητές καταρτίζονται στη γλωσσική 
βάση ως δεξαμενή γλωσσικών δεδομένων: π.χ. η βουλητική πρόταση και το απαρέμφατο 
ως σημασιολογικά παράλληλα. Σε τελική ανάλυση, στόχος του Εργαστηρίου είναι και η 
συμβολοποίηση των γλωσσικών διεργασιών μάθησης, έστω και σε επίπεδο ερώτησης 
(Καλοσπύρος, 2007). 

Η θεωρητική ανάπτυξη μιας πρότασης που φιλοδοξεί να αποτελέσει καινοτόμο τρόπο 
διδασκαλίας και διδακτικής επάρκειας, οφείλει να παραθέσει την επιστημολογική διάστασή 
της. Ως επιστημολογική διάσταση  του Εργαστηρίου μας, λοιπόν, καταγράφουμε τα εξής 
σημεία:  
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α) Η επαναστατική μέθοδος διδασκαλίας των γλωσσικών δομών μες από τη χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, βάσεων δεδομένων και του διαδικτύου, βάσει υπολογιστικών 
μοντέλων και τύπων τεχνητής νοημοσύνης, αποτελεί μεγάλο στοίχημα για την παγκόσμια 
εκπαιδευτική κοινότητα: η γλώσσα ως πολιτισμική σύμβαση. 

β) Το επόμενο βήμα είναι η μετάβαση στον πυρήνα των ερευνών της γνωσιακής επιστήμης. 
Για να την ορίσουμε: γνωσιακή επιστήμη ή γνωσιοεπιστήμη (cognitive science) αποκαλείται 
η διακλαδική έρευνα της ανθρώπινης διάνοιας και της νοημοσύνης από τις επιστήμες της 
ψυχολογίας, της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης, 
της γλωσσολογίας, της ανθρωπολογίας, της φιλοσοφίας, και αργότερα των 
νευροεπιστημών. H γνωσιακή επιστήμη, αντλεί τις βασικές της παραδοχές από την 
επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών που, μεταξύ άλλων, μελετά τη φύση και τα όρια 
του υπολογισμού και από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης που ερευνά τον βαθμό στον 
οποίο οι μηχανές μπορούν να συλλάβουν τη νοημοσύνη των ανθρώπινων όντων. Μοντέλα 
της τεχνητής νοημοσύνης επεξεργάζεται ο επόπτης του Εργαστηρίου μας, δηλαδή ο 
διδάσκων, από το διαδίκτυο, και τα παραθέτει σε γλωσσική συμβολοποίηση. 

γ) Καταβάλλεται προσπάθεια να κατανοήσει ο μαθητής ότι η έρευνα για τη φύση της 
γλώσσας βρίσκεται σε συνάρτηση με τη φύση της ανθρώπινης νοημοσύνης και του νου ως 
οντότητας (διάνοιας), όπως και οι σχέσεις του με τον ανθρώπινο εγκέφαλο και τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ακόμη και ο ρόλος της συνείδησης του ομιλητή μιας γλώσσας, των 
υποκειμενικών βιωμάτων, των συγκινήσεων, του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος 
στην ανθρώπινη σκέψη μπορούν να καταγραφούν πειραματικά σαν απόπειρες γλωσσικών 
συμβάσεων. Το συντακτικό δεν απομνημονεύεται. Οι μαθητές καταρτίζονται ευκολότερα σε 
αυτό με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού γλωσσικού προσομοιωτή. 

δ) H Tεχνητή Νοημοσύνη, χωρίς να ενστερνίζεται κατ’ ανάγκην ότι οι άνθρωποι σκέπτονται 
μόνο μέσω διαδικασιών υπολογισμού ή ότι ένα υπολογιστικό υπόδειγμα περιγράφει πώς 
πράγματι λειτουργεί ο ανθρώπινος νους, ασχολείται με την πραγματοποίηση μιας νοητικής 
διεργασίας μέσω υπολογισμού. H ιδέα του υπολογισμού (computation) εμπλέκει την έννοια 
της μαθηματικής συνάρτησης, η οποία καθίσταται πολύ γενική, ιδιαιτέρως όταν επεκταθεί 
σε πράγματα. Το στοίχημα του συγκεκριμένου Εργαστηρίου είναι η παρουσίαση των 
γλωσσικών «πραγμάτων» σε μία παγκόσμια βάση δεδομένων, δηλαδή γλωσσικών 
πειραματισμών ανάμεσα σε διάφορες γλωσσικές μορφές και λειτουργίες. 

Συμπεράσματα: Πείραμα φιλοδοξίας ή φιλοδοξία πειραματισμού;  

Όπως και στις νευροεπιστήμες, το σημαντικότερο πρόβλημα δεν είναι η δημιουργία 
θετικιστικών εντυπώσεων ή αποτελεσματικής χαρτογράφησης των γνωσιακών δομών του 
ανθρωπίνου εγκεφάλου, αλλά το πρόβλημα της διαχείρισης των qualia, δηλαδή του 
ποιοτικού χαρακτήρα της εμπειρίας. Η γλωσσική εμπειρία των μαθητών στα σχολεία μας 
είναι αμφισβητούμενη και εν πολλοίς προβληματική. Όπως φανερώνει η χαριτωμένη 
«παρεξήγηση» του μικρού Νικόλα, η απόκτηση γλωσσικής εμπειρίας πρέπει να επιτελείται 
καθημερινά, όμορφα και αβίαστα, με τη μορφή παιχνιδιού και όχι εκπαιδευτικής 
υποβολής. Η γλωσσική σπουδή είναι πάνω απ’ όλα εμπειρία (Varela et al., 1991), δηλαδή 
εμπειρική πρόσκτηση των γνώσεων που αποκαλύπτει το γλωσσικό όργανο, και κυρίως, 
έλεγχος της γλωσσικής ποικιλίας και ποικιλομορφίας (Biber, 1988; Cope & Kalantzis, 1993) 
που προσφέρει ή επιτρέπει η γλωσσική σπουδή. Οπωσδήποτε, ένα τέτοιο Εργαστήριο δεν 
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είναι δυνατόν να διολισθήσει σε μάθημα πανεπιστημιακού αμφιθεάτρου, γιατί θα έχει 
απολέσει τον χαρακτήρα της σχολικής πρότασης. Εξ ου και το προκύψαν δίλημμα για την 
αποτελεσματικότητα της πρότασης: πρόκειται για πείραμα μιας υπερβάλλουσας 
φιλοδοξίας συνάντησης της δευτεροβάθμιας με την τριτοβάθμια (ειδική) εκπαίδευση ή 
φιλοδοξία πειραματισμού για τη σημαντικότερη γνώση του ανθρώπινου πολιτισμού, της 
τεχνογνωσίας της μάθησης καθεαυτής (Βοσνιάδου, 2001);  

Στο δίλημμα: προαγωγή γλωσσικής αριστείας ή παραγωγή γλωσσοθεωρητικών τυπολογίων, 
η απάντηση τάσσεται με το πρώτο σκέλος του ερωτήματος, δηλαδή υπέρ του μικρού 
Νικόλα. Γι’ αυτό στη διδασκαλία μας προβλέπεται και η διανομή σύντομων δοκιμίων για τη 
φύση της γλώσσας και τη βιολογική ψυχολογία, ώστε να μην μένει ακάλυπτος ο 
ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να εμβαθύνει περισσότερο. Άρα: ο μικρός Νικόλας εν τάξει, 
όπου η γνώση των γλωσσικών δομών όχι μόνον μεταμορφώνει τον ίδιο τον λόγο μας 
(McCarthy & Carter, 1994), αλλά διεγείρει την υψηλότερη μορφή γλωσσικής χρήσης: τη 
μεταφορά (Σγουρούδη, 2003), δηλαδή το λίκνο της ποίησης. Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου η 
διδασκαλία των ρητορικών τρόπων και των ποιητικών προσδοκιών αποκτά τη μορφή των 
qualia και αποδεικνύεται με τη βοήθεια ειδικών αλγορίθμων ως γλωσσική εμπειρία. Ο έχων 
ώτα ακούειν ακουέτω! Άλλωστε, non omnia omnes possumus. 
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Περίληψη: Στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη, η αποτελεσματική διαχείριση της 
σχολικής τάξης αναδεικνύεται ζήτημα νευραλγικής σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ένας 
από τους σημαντικότερους-και όχι τόσο προβεβλημένους-ρόλους που καλείται να 
εκπληρώσει ο Διευθυντής/-ντρια σχολικής μονάδας είναι η παιδαγωγική και 
συμβουλευτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ώστε να διαχειρίζονται 
αποτελεσματικά τη σχολική τάξη και να διαμορφώνουν ένα δημιουργικό και 
παιδαγωγικό κλίμα σε αυτήν. Η εργασία αυτή, εκκινώντας από εμπειρικές και 
αναστοχαστικές καταγραφές από την άσκηση του διευθυντικών καθηκόντων του 
υπογράφοντος, στοχεύει να αναδείξει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για μια 
αποτελεσματική παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη διαχείριση της 
σχολικής τάξης αλλά τις δυσκολίες υλοποίησής της. Αν και η Πολιτεία δεν έχει 
υποστηρίξει διαχρονικά τα διευθυντικά στελέχη, ώστε να εκπληρώνουν με επάρκεια το 
συμβουλευτικό τους ρόλο προς τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, ωστόσο η 
συνεισφορά του διευθυντή παραμένει κομβική στη διαμόρφωση τρόπων ανάπτυξης 
της παιδαγωγικής συγκρότησης και πρακτικής των εκπαιδευτικών στο σχολικό 
περιβάλλον. 

Λέξεις κλειδιά: Διευθυντής σχολικής μονάδας, σχολική τάξη, διαχείριση, παιδαγωγικό 
κλίμα 

Εισαγωγή 

Αναμφίβολα, η θέση του διευθυντή στη σχολική μονάδα είναι νευραλγικής σημασίας. Η 
διεθνής αλλά και η ελληνική βιβλιογραφία έχει αναδείξει επαρκώς τις προϋποθέσεις 
άσκησης του διευθυντικού ρόλου και τις ικανότητες, τις οποίες είναι αναγκαίο να 
διαθέτουν τα στελέχη αυτά (Hargreaves & Fink, 2003; Pounder, 2006; Αγγελόπουλος, κ.ά., 
2002; Γιαννίκας, 2014; Μπάκας, 2006; Μπίστα, 2007; Σαΐτης, 2008; Υφαντή & Κατσιγιάννη, 
2014). Μάλιστα, η συζήτηση στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο αποκτά ένα εξαιρετικό 
ενδιαφέρον, κάθε φορά που η πολιτική ηγεσία επιδιώκει να μεταβάλλει το υφιστάμενο 
καθεστώς επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, στοχεύοντας στη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων. Η ελληνική 
εκπαιδευτική συγκυρία είναι αποκαλυπτική. Μια δημόσια συζήτηση φαίνεται να έχει 
ξεκινήσει για άλλη μια φορά με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου επιλογής 
στελεχών της εκπαίδευσης, αλλά και μια καινοφανής πρόταση για τα ελληνικά και διεθνή 
δεδομένα -εκπορευόμενη δια της επίσημης πολιτικής ηγεσίας-αναζωπυρώνει το 
ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας: επιλογή των διευθυντών των σχολικών μονάδων 
από τους συλλόγους διδασκόντων.  

Παρακάμπτοντας τη συζήτηση αυτή, η οποία βρίσκεται έξω από το πλαίσιο της 
συγκεκριμένης προσέγγισης, η παρούσα εργασία στοχεύει να επεκτείνει τον 
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προβληματισμό γύρω από τον παιδαγωγικό ρόλο του διευθυντή της σχολικής μονάδας. 
Αξιοποιώντας κυρίως εμπειρικές και βιωματικές αφορμήσεις, παρουσιάζεται και 
σχολιάζεται σύντομα το υφιστάμενο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, εστιάζοντας στη συμβολή 
του διευθυντή στη διαχείριση και στον έλεγχο της σχολικής τάξης. Βασικοί θεματικοί άξονες 
του προβληματισμού αποτελούν οι προϋποθέσεις μιας αποτελεσματικής συνέργειας 
διευθυντή και εκπαιδευτικών στη διαχείριση της σχολικής τάξης και, έπονται κάποιες 
τεχνικές άσκησης επιρροής σε προβληματικές συμπεριφορές που συνήθως εμφανίζονται 
στο περιβάλλον της τάξης και του ευρύτερου σχολικού περιβάλλοντος. Οι καθημερινές 
δυσκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι πολλοί από τους διευθυντές των σχολικών 
μονάδων για την πραγμάτωση του παιδαγωγικού και συμβουλευτικού τους ρόλου, 
τροφοδοτεί τη σχετική συζήτηση για την άρση των προβλημάτων. Η εργασία 
ολοκληρώνεται με την παράθεση συμπερασμάτων.        

Το θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση του παιδαγωγικού ρόλου του διευθυντή 
σχολικής μονάδας 

Το πλέον πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο1 μέσω του οποίου προσδιορίζεται ο παιδαγωγικός 
ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας στηρίζεται στην Υπουργική Απόφαση του 2002, 
γνωστή και ως καθηκοντολόγιο. Πρόκειται για μια περιγραφικά γενικόλογη δεοντολογία, 
χωρίς να διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις  άσκησης ενός τόσο σημαντικού ρόλου για τη 
σχολική μονάδα στο σύνολό της, σε αντίθεση με τις διοικητικές-γραφειοκρατικές 
υποχρεώσεις των διευθυντών των σχολικών μονάδων, οι οποίες παρουσιάζονται με 
ευκρίνεια. Έτσι, στην Φ. 353.1./1/324/105657/Δ1/2002, ορίζεται:  

«Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και 
είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός-παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό» (άρθρο 
27, παράγραφος 1) 

«Ο Διευθυντής σχολικής μονάδας καθοδηγεί και βοηθεί τους εκπαιδευτικούς στο έργο 
τους, και ιδιαίτερα τους νεότερους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και 
παιδαγωγικού χαρακτήρα και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα» (άρθρο 27, παράγραφος 
2β) 

«Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο και για 
την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας» (άρθρο 28) 

«Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων και 
των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την τήρηση της 
πειθαρχίας» (άρθρο 29) 

«Συντελεί στη διαμόρφωση συνθηκών φιλικού παιδαγωγικού κλίματος μεταξύ μαθητών και 
διδασκόντων» (άρθρο 31). 

Αν και το πλαίσιο άσκησης του έργου των διευθυντών των σχολικών μονάδων άλλαξε τα 
τελευταία χρόνια, ακολουθώντας τις αντίστοιχες μεταβολές της πολιτικής ηγεσίας της 
χώρας, διατήρησε, ωστόσο, θα μπορούσε να πει κανείς, σταθερό και αναλλοίωτο το 

                                                      
1
 Η σύνταξη του άρθρου αυτού συντελείται ταυτόχρονα με την αναμονή έκδοσης ενός νέου 

Πολυνομοσχεδίου, στο οποίο θα ενσωματωθούν όλες οι αλλαγές στις επικείμενες επιλογές των νέων 
στελεχών της εκπαίδευσης. 
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διεκπεραιωτικό ρόλο του διευθυντή στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και 
παράβλεψε, αν όχι, υποτίμησε  την παιδαγωγική και συμβουλευτική διάσταση του έργου 
του. Κυρίως, δεν ελήφθη ποτέ μέριμνα από την Πολιτεία, ώστε να υποβοηθηθεί στην 
επίτευξη μιας αποτελεσματικής διαχείρισης του διδακτικού και παιδαγωγικού έργου της 
σχολικής τάξης1. Τι εννοούμε, όμως, με τον όρο «διαχείριση της σχολικής τάξης»;   

Η διαχείριση της σχολικής τάξης και τα συνήθη προβλήματα 

Ο όρος «διαχείριση της σχολικής τάξης» αναφέρεται σε μια πληθώρα καθηκόντων και 
υποχρεώσεων εκ μέρους των εκπαιδευτικών, οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση των 
εποπτικών μέσων και υλικών για την υλοποίηση του διδακτικού έργου, τη διαχείριση του 
προβλεπόμενου διδακτικού χρόνου και χώρου, με την υιοθέτηση επιτυχημένων και κυρίως, 
ελκυστικών στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης, με τη ρύθμιση της επιθυμητής 
συμπεριφοράς των μαθητών, την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων με τους γονείς των 
μαθητών, τους συναδέλφους ή άλλους φορείς που σχετίζονται με το σχολείο (Wragg, 2003).  
Ωστόσο, όσοι εμπλέκονται με το έργο της διδασκαλίας γνωρίζουν ότι το πιο απαιτητικό και 
δύσκολα επιτεύξιμο τμήμα της αποτελεί η δημιουργία παιδαγωγικού κλίματος της σχολικής 
αίθουσας, αφού οι μαθητές διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα σωματικά, 
ψυχοσυναισθηματικά, γνωστικά και πολιτισμικά τους γνωρίσματα, μαθαίνουν με 
διαφορετικούς ρυθμούς, διαφοροποιούνται ως προς τα κίνητρα της μάθησης, ενώ οι 
εκδηλούμενες συμπεριφορές τους δεν είναι πάντα δυνατό ούτε να σταθμιστούν ούτε και να 
προσδιοριστούν. Εξάλλου, η ίδια η διαδικασία της μάθησης, εξελισσόμενη σταδιακά και 
αποτιμούμενη με διαφορετικούς τρόπους, καθιστά τον έλεγχο της τάξης θεμελιώδες 
συστατικό μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας (Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008).  

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί βιώνουν καταστάσεις που πολύ συχνά τους οδηγούν σε αμηχανία, 
απόγνωση και προβληματισμό, όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν συνθήκες στις σχολικές 
αίθουσες, όπως αυτές  που αποτυπώνονται πολύ παραστατικά2: 

«Ο μαθητής μετά από συνεχόμενες παρατηρήσεις μου συνέχιζε να μιλά και να γυρνάει 
πίσω ακόμα και κατά τη διάρκεια του τεστ. Και μετά συνέχιζε με τον ίδιο τρόπο, 
παρενοχλώντας  τη διεξαγωγή του μαθήματος. Επιπλέον, η έκφραση του προσώπου του 
ήταν ειρωνική προς τον εκπαιδευτικό» 

«Οι μαθητές…Α και Β……του …….τμήματος, πριν την είσοδο στην τάξη της 
καθηγήτριας…..συνεπλάκησαν μεταξύ τους. Ο…Α…επιτέθηκε στο συμμαθητή του, 
χτυπώντας τον στο κεφάλι, ο Β επιτέθηκε αμυνόμενος χτυπώντας τον Α και αυτός στη 
συνέχεια δάγκωσε τον Β» 

«Οι μαθητές……του…..τμήματος δεν ήταν υπεύθυνοι για την επιτήρηση της τάξης τους στο 
διάλειμμα ως όφειλαν ως επιμελητές, με αποτέλεσμα να έχουν χύσει ανδρική κολώνια στην 
τάξη. Η μυρωδιά ήταν πολύ έντονη και σε μερικούς μαθητές προκάλεσε δυσφορία, με 
αποτέλεσμα να παρακωλύεται τελικά η διαδικασία του μαθήματος» 

                                                      
1
 Είναι κρίμα, αν η σχετική συζήτηση που φαίνεται να έχει ανοίξει ξανά περιοριστεί στον τρόπο επιλογής των 

διευθυντών των σχολικών μονάδων, στη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων, την αναγκαιότητα ή όχι της 
συνέντευξης, κ.λπ. και όχι στην προετοιμασία των στελεχών αυτών, όπως φυσικά και των υπολοίπων.  Εκεί, 
μάλλον τοποθετείται η ουσιαστική συζήτηση, η οποία παραπέμπεται για άλλη μια φορά στις καλένδες… 

2
 Τα αποσπάσματα είναι αυθεντικά και προέρχονται από το βιβλίο ποινών. 
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«Είχε το κινητό του ανοιχτό το οποίο χτυπούσε κατά τη διάρκεια του μαθήματος» 

«Δε σταματούσε να ενοχλεί τους συμμαθητές του. Μετά από τέσσερις συστάσεις συνέχιζε 
να παρενοχλεί, γελώντας, χτυπώντας τον τοίχο πίσω του, για να γελάει και τραγουδούσε»  

«Παρενοχλούσε το μάθημα με διάφορους τρόπους (ενοχλούσε τους συμμαθητές του, 
μιλούσε) και εν τέλει άφησε ενεργοποιημένο το κινητό του μέσα στην τάξη, το οποίο και 
χτύπησε, όταν κάποιος τον κάλεσε» 

«Οι μαθητές…..μιλούσαν διαρκώς σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος και παρόλο που τους 
είχαν γίνει πάρα πολλές παρατηρήσεις, δεν έδειξαν καμιά συμμόρφωση και συνέχιζαν  να 
ενοχλούν όλη την τάξη και την καθηγήτρια»  

«Λίγο πριν την είσοδο του καθηγητή………στην τάξη, κατέβασε το παντελόνι του συμμαθητή 
του χωρίς λόγο. Ο ίδιος ο μαθητής προφασίστηκε ότι ήταν ένα αστείο». 

Προϋποθέσεις αποτελεσματικής συνεργασίας εκπαιδευτικών και διευθυντή 
σχολείου στη διαχείριση της σχολικής τάξης 

Ο αποτελεσματικός χειρισμός προβληματικών συμπεριφορών εκ μέρους των μαθητών και  
διαχείρισης τους, όπως οι παραπάνω, προϋποθέτει ένα πλαίσιο συνεργασίας των 
εκπαιδευτικών με τη διεύθυνση του σχολείου, ο οποίος θα πρέπει να διέπεται από τις εξής 
βασικές αρχές: 

 Καλό κλίμα επικοινωνίας ανάμεσα στο διευθυντή του σχολείου και τους 
εκπαιδευτικούς και μεταξύ των εκπαιδευτικών 

 Διαμόρφωση αρχών και κανόνων συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον, με 
παράλληλη δέσμευση όλων των μελών του στην εφαρμογή τους (πχ. Εσωτερικός 
Κανονισμός Λειτουργίας) 

 Εκπαίδευση του προσωπικού του σχολείου στη διαχείριση συγκρουσιακών 
καταστάσεων, στην επίλυση διαφορών, στην έκφραση συναισθημάτων 

 Συνειδητοποίηση από την εκπαιδευτική κοινότητα της αλληλεξάρτησης μεταξύ του 
γνωστικού και συναισθηματικού παράγοντα στη μαθησιακή διαδικασία  

 Περαιτέρω δραστηριοποίηση φορέων και θεσμών (π.χ. Συμβουλευτικός Σταθμός 
Νέων, Σχολικός Σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης, ειδικοί, κ.λπ.) 

 Ανοικτή και διαρκής επικοινωνία της σχολικής μονάδας με τις οικογένειες των 
μαθητών 

 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών από το διευθυντή του σχολείου και το σύλλογο 
διδασκόντων για εφαρμογή ήπιων μορφών αντιμετώπισης ενδοσχολικών 
συγκρούσεων (π.χ. διαμεσολάβηση) 

 Αξιοποίηση ομαδοσυνεργατικών και διερευνητικών μεθόδων διδασκαλίας 
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 Καλλιέργεια παιδαγωγικών δεξιοτήτων του διευθυντή (π.χ. νηφαλιότητα, 
ετοιμότητα, συνεργατικότητα, ευελιξία, διάθεση επικοινωνίας, άσκηση 
συναισθηματικής επιρροής1) 

Οι αρχές αυτές αποτελούν τη βάση αξιοποίησης τεχνικών διαχείρισης των προβλημάτων 
που εμφανίζονται στη σχολική αίθουσα και τα οποία, πολύ συχνά μοιράζεται ο διευθυντής 
του σχολείου με τους εκπαιδευτικούς. 

Τεχνικές διαχείρισης και άσκησης επιρροής των προβλημάτων στη σχολική 
τάξη 

Με τον όρο τεχνικές διαχείρισης προβληματικών συμπεριφορών οι Walker et al. (2007) 
αναφέρονται σε μια λίστα τεχνικών μέσω των οποίων ενεργοποιείται και αναπτύσσεται ο 
αυτοέλεγχος των μαθητών, αλλά και ενισχύεται η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών στην 
αντιμετώπιση δυσλειτουργικών καταστάσεων. Είναι αυτονόητο, ότι αυτές οι τεχνικές δεν 
εφαρμόζονται με έναν ομοιόμορφο τρόπο, αλλά τροποποιούνται ανάλογα με το 
περιβάλλον εκδήλωσης της προβληματικής συμπεριφοράς, τη δυναμική της συγκεκριμένης 
τάξης, την εμπειρία των εκπαιδευτικών, τη διάθεση ή όχι του διευθυντή να «μοιραστεί» το 
πρόβλημα και να μεσολαβήσει εκεί και όπου πρέπει. Μερικές από αυτές αποτελούν: 

 η σχεδιασμένη αγνόηση: μια τεχνική απόσβεσης της προβληματικής συμπεριφοράς 
μέσω της ελεγχόμενης αγνόησής της  

 η αξιοποίηση της μη λεκτικής επικοινωνίας 
 ο έλεγχος μέσω της προσέγγισης και της επαφής 
 η ενίσχυση και τόνωση του ενδιαφέροντος των μαθητών που παρουσιάζουν 

«προβληματική συμπεριφορά» 
 η χρησιμοποίηση του χιούμορ 
 η υποστήριξη στις μαθησιακές δυσκολίες 
 η αναδόμηση-τροποποίηση του μαθήματος, ώστε να προκληθεί ενεργητικότερα το 

ενδιαφέρον των μαθητών 
 ο επανορθωτικός αποκλεισμός: η γνωστή ως ωριαία απομάκρυνση για την ελληνική 

εκπαιδευτική πραγματικότητα, η οποία, όταν δε χρησιμοποιείται με φειδώ από 
τους εκπαιδευτικούς καταλήγει να μετατρέπεται σε «όπλο» των μαθητών με 
προβληματική συμπεριφορά ή να παραμένει αναξιοποίητη για το διευθυντή του 
σχολείου 

 οι εκκλήσεις για αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των μαθητών 
 η λελογισμένη χρήση των αρνητικών ή επικριτικών σχολίων που μπορεί να 

μειώσουν το μαθητή 
 ο καθορισμός των ορίων και των κανόνων της τάξης 
 η παρακολούθηση της εξέλιξης των προβληματικών καταστάσεων 
 η συμπτωματική ερμηνεία: ανάλυση της συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της 

εξέλιξής της και όχι μεταγενέστερα 
 η ενεργητική ακρόαση 

                                                      
1
 Ο όρος ανήκει στους  Snowman & Biehler (2006) και αφορά στην υιοθέτηση άλλων εναλλακτικών 

προσεγγίσεων, εκτός της τιμωρίας, στην αποφυγή της μείωσης της αυτοεκτίμησης των μαθητών, στην 
αναζήτηση διεξόδων στα προβλήματα, καθώς και στην επίτευξη λύσεων με την εμπλοκή και των μαθητών, 
μέσω διαπραγματεύσεων. 
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Ο ρόλος του διευθυντή του σχολείου-αν και συχνά δε βρίσκεται στην καρδιά των 
προβλημάτων της σχολικής αίθουσας- είναι πολύ σημαντικός και όχι τόσο, για να συζητήσει 
με τους εκπαιδευτικούς την αποτελεσματικότητα μερικών από τις προαναφερόμενες 
τεχνικές ή να τους πείσει να πειραματιστούν με ορισμένες από αυτές, αλλά για να 
μοιραστεί την εμπειρία του μαζί τους, να τονώσει την αυτοεκτίμησή τους, να συντονίσει τις 
κοινές στρατηγικές αντιμετώπισης, να «ακούσει» τους εκπαιδευτικούς να μεταφέρουν τον 
παλμό των προβλημάτων και να δρομολογήσουν λύσεις, είτε ως σχολική κοινότητα, είτε 
αναζητώντας βοήθεια από άλλους (Συμβουλευτικός Σταθμός, Σχολικός Σύμβουλος 
παιδαγωγικής ευθύνης).  

Ωστόσο, η καθημερινή πρακτική-σε πολλές περιπτώσεις- δημιουργεί δυσχέρειες στην 
πραγμάτωση του παιδαγωγικού και συμβουλευτικού ρόλου του διευθυντή, όταν 
προσκρούει σε δυσλειτουργικές καταστάσεις, μερικές από τις οποίες παρουσιάζονται 
ακολούθως. 

Δυσχέρειες στην πραγμάτωση του παιδαγωγικού ρόλου του διευθυντή 
σχολικής μονάδας 

 Απουσία συστήματος προετοιμασίας και εκπαίδευσης υποψηφίων εκπαιδευτικών 
για την άσκηση του διευθυντικού ρόλου 

 Υπερβολικός φόρτος εργασιών διοικητικού-γραφειοκρατικού χαρακτήρα, που 
μετατρέπει το διευθυντή από καθοδηγητή και εμψυχωτή του εκπαιδευτικού 
προσωπικού σε εκτελεστή εντολών της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης 

 Έλλειψη υποστήριξης στην άσκηση του παιδαγωγικού ρόλου του διευθυντή από τα 
θεσμικά όργανα, καθιστώντας τη συνεργασία- σε πολλές περιπτώσεις- συγκυριακή 
και αποσπασματική 

 Περιορισμένη συνεργασία του διευθυντή με εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας 
(κυρίως στις μικρές), όταν το προσωπικό «μοιράζεται» μεταξύ 2 και 3 σχολικών 
κοινοτήτων 

 Κακές ή διαταραγμένες σχέσεις με μέλη του συλλόγου διδασκόντων 
 Θεμελιώδεις ελλείψεις στην παιδαγωγική συγκρότηση των εκπαιδευτικών, ακόμη 

και αυτών που προέρχονται από  «καθηγητικές σχολές» 
 Αδυναμία των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν με επιτυχία τα συνήθη προβλήματα 

συμπεριφοράς των μαθητών της σχολικής τάξης, εξαιτίας συναισθημάτων 
παραίτησης, απογοήτευσης και εν γένει έλλειψης ανατροφοδότησης κατά την 
εκτέλεση του διδακτικού έργου 

 Διαχρονική ανυπαρξία προγραμμάτων υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης 
των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να αδυνατούν να 
παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στις επιστήμες της αγωγής 

 Συχνές αλλαγές στη σύνθεση του προσωπικού των σχολικών μονάδων ανά σχολικό 
έτος 

 Το ασυνεχές ανάμεσα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κυρίως, 
έλλειψη ενημέρωσης για το «παιδαγωγικό προφίλ» των μαθητών που μεταβαίνουν 
από τη μια βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη ή από τη γυμνασιακή στη λυκειακή 
βαθμίδα 

 Αμφισβήτηση του παιδαγωγικού ρόλου του διευθυντή από το σύλλογο διδασκόντων 
ως προς την ικανότητά του να επιλύει προβλήματα και συγκρούσεις 
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 Περιορισμένη αποδοχή καινοτομιών-αλλαγών της σχολικής μονάδας εκ μέρους των 
εκπαιδευτικών (πχ. σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού) 

  Ανυπαρξία κοινού οράματος για τους στόχους της σχολικής μονάδας από τα 
εμπλεκόμενα μέρη 

Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Είναι αυτονόητο ότι η πραγμάτωση του παιδαγωγικού και συμβουλευτικού ρόλου του 
διευθυντή της σχολικής μονάδας με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση της τάξης  
απαιτεί τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου αρχών συμπεριφοράς εκ μέρους όλων των 
μελών της σε πνεύμα ανοικτής και ειλικρινούς επικοινωνίας (Βοζαΐτης, 2014β). Είναι 
αποτελεσματικότερο οι όροι και οι κανόνες στη σχολική αίθουσα να τίθενται από την αρχή 
της εκπαιδευτικής περιόδου με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην 
τάξη ή στο τμήμα, με το διευθυντή του σχολείου, με στόχο κοινές στρατηγικές 
αντιμετώπισης των προβλημάτων. Αυτό βέβαια, προϋποθέτει σταθερότητα, αμεσότητα και 
συνέπεια στη συμπεριφορά εκπαιδευτικών και διοίκησης του σχολείου. Σε σχέση με την 
επιβολή των ποινών, η κλιμακούμενη χρήση τους, η αποφυγή απειλών, ο σεβασμός της 
προσωπικότητας και των αναπτυξιακών αναγκών των μαθητών και η εφαρμογή τεχνικών 
επιρροής, όπως αυτές που αναφέρθηκαν προηγουμένως, ενδεχομένως να διαμορφώνει 
ευνοϊκότερες συνθήκες ελέγχου της σχολικής αίθουσας. Η εξατομικευμένη επικοινωνία με 
τους μαθητές και τις οικογένειές τους που παρουσιάζουν προβληματική συμπεριφορά 
μπορεί αφενός να κάμψει την εκδήλωσή της, αλλά και να συντελέσει στη δημιουργία 
ατμόσφαιρας αποδοχής και εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων (Γεωργίου, 
2000).   

Σε θεσμικό επίπεδο, η ενεργητικότερη εμπλοκή των Σχολικών Συμβούλων παιδαγωγικής 
ευθύνης στην καθημερινότητα του σχολείου αποτελεί μια αναγκαιότητα, για την οποία, 
όμως, δε φαίνεται να έχουν πεισθεί ούτε οι εκπαιδευτικοί αλλά ούτε και οι αρμόδιοι 
Σχολικοί Σύμβουλοι, όπως ανέδειξε η πρόσφατη εμπειρία της εφαρμογής της 
Αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας (Βοζαΐτης, 2014α; Μπαγάκης, 2014). Είναι 
απαραίτητο να ενισχύονται εκ μέρους του διευθυντή σχολικές δραστηριότητες που 
προωθούν την κοινωνική και συναισθηματική αγωγή και ενδυναμώνουν τη συλλογικότητα 
στις σχολικές μονάδες (Δεδούλη, 2014; Μακρή-Μπότσαρη, 2007), ώστε οι εκπαιδευτικοί να 
συνεργάζονται περισσότερο μεταξύ τους και να αναζητούν από κοινού στρατηγικές σχετικά 
με τη διαχείριση της τάξης σε πνεύμα αμοιβαιότητας και ισοτιμίας. Η αναζήτηση 
συλλογικής ταυτότητας της σχολικής μονάδας και ανάδειξης της δυναμικής του συλλόγου 
διδασκόντων παραμένει το μεγάλο αναξιοποίητο κεφάλαιο, αφού, όπως έχει διατυπωθεί  
«το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας κατά κανόνα δε συγκροτεί μια 
συνεργατική ομάδα, ανεξάρτητα από τις τυπικά καλές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων και 
την ανυπαρξία σοβαρών εντάσεων μεταξύ των κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο 
σχολείο» (Γκότοβος, 2010: 50). 

Ολοκληρώνοντας, φαίνεται ότι η Πολιτεία δεν έχει εφοδιάσει τα διευθυντικά στελέχη των 
σχολείων με εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται, ώστε να εκπληρώνουν με επάρκεια το 
συμβουλευτικό τους ρόλο προς τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, ενισχύοντας  την 
επαγγελματική τους ανάπτυξη (Μπαγάκης, 2005; Υφαντή & Βοζαΐτης, 2009). Αντί τούτου, 
υπερτερεί ο εμπειρισμός και η προσωπική ευαισθησία στην αντιμετώπιση των ποικίλων 
συμπεριφοριστικών προβλημάτων που αναφύονται στο περιβάλλον της τάξης και του 
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σχολείου γενικότερα. Οι συγκρούσεις μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία (μαθητές-εκπαιδευτικοί), θεωρούνται αναπόφευκτες και αποτελούν μέρος της 
καθημερινής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Οι εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής του 
σχολείου καλούνται να τις αντιμετωπίσουν με ευαισθησία, διακριτικότητα και 
συνεργατικότητα. Οι διευθυντές στο σύγχρονο σχολείο χρειάζεται όχι μόνο να «διοικούν» 
εκπαιδευτικούς και μαθητές, αλλά και να κατανοούν τις φανερές και λανθάνουσες πτυχές 
της διαπαιδαγώγησης των μαθητών, συνδράμοντας και τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση 
του ρόλου τους. Προφανώς, χρειάζεται και οι ίδιοι να διαθέτουν την ανάλογη εκπαίδευση 
αλλά και συναισθηματική καλλιέργεια, ώστε να καθίστανται επαγγελματίες στην 
καθοδήγηση, στον καθορισμό τρόπων ανάπτυξης του προσωπικού και πολιτικών για ένα 
δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο (Κοσμόπουλος, 1995; Μπρούζος, 2009). 
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Περίληψη. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η αγωγή υγείας αποτελούν θεματικές που 
εμφανίστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στην εκπαιδευτική διαδικασία στον ελλαδικό 
χώρο. Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει πώς μπορεί να υπάρξει προσέγγιση της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσω των προγραμμάτων αγωγής υγείας σε θεωρητικό 
και πρακτικό επίπεδο. Προς εκπλήρωση του σκοπού αναπτύσσεται ένα διδακτικό 
σενάριο από την υλοποίηση του οποίου προέκυψε ως αποτέλεσμα ότι είναι εφικτή η 
ουσιαστική προσέγγιση των δύο θεματικών. Η ιδιαίτερη συμβολή της εργασίας έγκειται 
στην παροχή θεωρητικών και πρακτικών εργαλείων στους εκπαιδευτικούς για την 
προσέγγιση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσω των προγραμμάτων αγωγής υγείας 
που συνιστούν καλές πρακτικές και καινοτομία στην εκπαίδευση. 

Λέξεις κλειδιά: διαπολιτισμική εκπαίδευση, αγωγή υγείας. 

Εισαγωγή 

Είναι αναντίρρητα αποδεκτό ότι το σχολείο οφείλει να προσφέρει σύγχρονη και 
εμπλουτισμένη παιδεία συμβάλλοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, ώστε να 
λειτουργούν ως υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες σε κοινωνίες (Ματσαγγούρας, 2008) που 
ταλανίζονται από προβλήματα όπως: η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο 
ρατσισμός, η ξενοφοβία, οι μολυσματικές ασθένειες κ.ά. Αυτά τα προβλήματα αποτελούν 
τομείς που δραστηριοποιούνται άμεσα η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η αγωγή υγείας. 
Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητο στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας 
οι μαθητές να ασχολούνται με ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και αγωγής υγείας. Η 
επαφή με αυτά επιδρά καταλυτικά, προκειμένου οι μαθητές να εξελιχθούν σε ατομικό και 
κοινωνικό επίπεδο και να αποκτήσουν ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ώστε να 
συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού συνόλου και στην άμβλυνση ή 
εξάλειψη κοινωνικών προβλημάτων. Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει πώς μπορεί να 
υπάρξει προσέγγιση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσω των προγραμμάτων αγωγής 
υγείας σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.  

Εννοιολογικό περιεχόμενο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης  

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες στον ελλαδικό και ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό χώρο έχει δοθεί 
ιδιαίτερη βαρύτητα στους τομείς ενασχόλησης της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς 
αυτή προσφέρει λύσεις σε σημαντικά προβλήματα που διογκώθηκαν σε αυτόν τα τελευταία 
χρόνια, όπως ο ρατσισμός, η ξενοφοβία κ.ά. 
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Διαπολιτισμική καλείται η εκπαίδευση που αποσκοπεί στην προετοιμασία ανεξάρτητων 
ανθρώπων για τη συμμετοχή τους σε μια δημοκρατική, πολυπολιτισμική κοινωνία που 
χαρακτηρίζεται από την πολιτιστική, εθνική, γλωσσική και θρησκευτική διαφορά και 
ανισότητα (Batelaan & Van Hoof, 1996). Βασική επιδίωξή της αποτελεί η εξασφάλιση για το 
σύνολο των μαθητών ίσων ευκαιριών μάθησης στο σχολείο, ανεξάρτητα από το φύλο, την 
κοινωνική τάξη, την εθνική και φυλετική προέλευση, καθώς και τα πολιτισμικά τους 
χαρακτηριστικά (Μπερερής, 2001). 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ασχολείται, μεταξύ άλλων, με ζητήματα σεβασμού της 
ετερότητας, φτώχειας και αναλφαβητισμού, δημοκρατικών δικαιωμάτων, κοινωνικού  
αποκλεισμού, ισότητας ευκαιριών, ισότητας φύλων, ρατσισμού και ξενοφοβίας (Νικολάου, 
2005; Καδιγιαννόπουλος, 2014). 

Αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αποτελούν (Essinger, 1988):  

 Η εκπαίδευση για ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση καλείται η ικανότητα γνωστικής 
και συναισθηματικής τοποθέτησης του «εγώ» στη θέση του «άλλου» υπό την έννοια 
της αποδοχής και της ένταξης των προσδοκιών «του» στη συμπεριφορά μου απέναντι 
σ’ «αυτόν». Ο «άλλος» γίνεται κατανοητός κυρίως ως πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί 
σε ένα πλαίσιο δυνατοτήτων και περιορισμών που στιγματίζουν τις κοινωνικές 
συνθήκες διαβίωσής του (Γκόβαρης, 2001). 

 Η εκπαίδευση για αλληλεγγύη. Αντιπροσωπεύει την καλλιέργεια μίας συλλογικής 
συνείδησης που υπερβαίνει τα όρια των ομάδων, των φυλών και των κρατών, ώστε 
να αμβλύνεται η κοινωνική ανισότητα και αδικία. 

 Η εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό. Αναφέρεται στην ανάγκη για 
πολιτισμική διεύρυνση προσκαλώντας τους άλλους πολιτισμούς να συμμετάσχουν 
στο δικό μας. 

 Η εκπαίδευση εναντίον του εθνικιστικού τρόπου σκέψης. Στοχεύει να εξαλείψει τα 
εθνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, ώστε οι λαοί να ανοίξουν διάλογο και να 
επικοινωνήσουν μεταξύ τους.  

Αυτές συνιστούν θεμελιώδη προαπαιτούμενα για την ομαλή λειτουργία σε εκπαιδευτικό 
και κοινωνικό επίπεδο, καθώς επιτυγχάνουν τη βελτίωση της ψυχικής και κοινωνικής υγείας 
του συνόλου των ανθρώπων. 

Η διεθνής βιβλιογραφία κατατάσσει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην κατηγορία των 
μαθημάτων που μπορούν να τέμνουν εγκάρσια το πρόγραμμα σπουδών χωρίς να 
αποτελούν αυτόνομα μαθήματα (Νικολάου, 2007). Αυτή η διαπίστωση είναι ιδιαίτερα 
σημαντική, καθώς παρέχει τη δυνατότητα διάχυσης και ώσμωσης των αρχών και αξιών της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε πληθώρα γνωστικών αντικειμένων του αναλυτικού 
προγράμματος. 

Συνοψίζοντας η διαπολιτισμική εκπαίδευση διέπεται από αρχές, ασχολείται με 
συγκεκριμένες θεματικές και αποτελεί αναγκαιότητα σε εκπαιδευτικό και κοινωνικό 
επίπεδο.  

Εννοιολογικό περιεχόμενο της αγωγής υγείας 

Στη σύγχρονη εποχή συνιστά προτεραιότητα η ανθρώπινη υγεία, με συνέπεια να 
καθίσταται αδήριτη ανάγκη η εκπαίδευση σε ζητήματα υγείας από την παιδική κιόλας 



210   Γεώργιος Καδιγιαννόπουλος, Ελένη Πανταζέλου 

ηλικία. Άλλωστε οι νεαρής ηλικίας άνθρωποι συνθέτουν το πιο ενεργό και δραστήριο τμήμα 
του πληθυσμού κάθε χώρας και επομένως, αποτελεί δείγμα ορθολογικού κοινωνικού 
σχεδιασμού η επικέντρωση σε αυτούς (Καραγιαννοπούλου – Κόγιου, 2013). 

Το σύγχρονο σχολείο δρώντας σε ένα πολυδιάστατο πλέγμα κοινωνικών, πολιτικών και 
πολιτισμικών παραμέτρων αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση του μαθητή σε 
ζητήματα υγείας αναδεικνύοντας εκτός από τη σωματική, την ψυχική και κοινωνική 
διάσταση της υγείας (Τούντας, 2001). Αυτές οι διαστάσεις αποτελούν ζητούμενο της 
αγωγής υγείας, που επιδιώκει να επιτύχει μέσα από ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
(Ιωαννίδη, 2003). 

Η εκπαίδευση σε θέματα υγείας αποτελεί την αποτελεσματικότερη μέθοδο για τη 
διαμόρφωση ή την αλλαγή της συμπεριφοράς του ανθρώπου σε αντίστοιχα ζητήματα. Η 
αγωγή υγείας, σε εκπαιδευτικό επίπεδο, ασχολείται και μελετά το σύνολο των εμπειριών 
ενός ανθρώπου, μιας ομάδας ή μιας κοινότητας, που ασκούν επίδραση στις αξίες, στις 
στάσεις και στις συμπεριφορές που συνδέονται άμεσα με την υγεία (Καραγιαννοπούλου – 
Κόγιου, 2013) και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους πρόληψης 
που συμβάλλουν στην αύξηση των γνώσεων του ανθρώπου, αλλά δεν αρκούν, ώστε να 
τροποποιηθεί ή να μεταβληθεί ουσιαστικά η συμπεριφορά του (Ιωαννίδη & Καλοκαιρινού – 
Αναγνωστοπούλου, 2010).  

Ως αγωγή υγείας στην εκπαίδευση καλούνται οι προγραμματισμένες εκπαιδευτικές 
διαδικασίες που χρησιμοποιούνται, προκειμένου να επιτευχθεί από τους μαθητές ο 
συνδυασμός γνωστικών και εμπειρικών παραμέτρων, ώστε να δύνανται να αποφασίζουν με 
υπευθυνότητα και συνείδηση για ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία τους (Γκούβρα 
κ.ά., 2001).  

Η αγωγή υγείας επιδιώκει την επίτευξη στόχων όπως (Στάππα – Μουρτζίνη, 2010): 

 η αναβάθμιση της σχολικής ζωής και η σύνδεσή της με τα τεκταινόμενα στο 
κοινωνικό σύνολο 

 η αποφυγή του αποκλεισμού νεαρών ατόμων από την αγορά εργασίας και 
ευρύτερα από το κοινωνικό σύνολο 

 η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η διαμόρφωση ανθρώπων που διέπονται από την 
κριτική ικανότητα 

 η ελάττωση της σχολικής αποτυχίας και της πρώιμης σχολικής διαρροής 

Οι παραπάνω στόχοι αποτελούν διαχρονικά εκπαιδευτικά και κοινωνικά ζητούμενα, καθώς 
συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου και στην 
ομαλή λειτουργία της κοινωνίας. Παράλληλα, αποβλέπουν στην άμβλυνση των ανισοτήτων 
και στη διατήρηση των ίσων ευκαιριών εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας 
(Βασιλειάδου & Ιωαννίδη, 2007).  

Το ΥΠΑΙΘ (2014) καθόρισε ως θεματολογία των προγραμμάτων αγωγής υγείας ζητήματα 
όπως: οι εξαρτησιογόνες ουσίες, το AIDS, η ηπατίτιδα Β, η μεσογειακή αναιμία, τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα, οι ασθένειες στο εργασιακό περιβάλλον, τα σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενα νοσήματα, ο καρκίνος, η στοματική υγιεινή, τα ατυχήματα, οι πρώτες 
βοήθειες, οι διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην υγεία και στην ασθένεια, ο εθελοντισμός 
και η υγεία (η αιμοδοσία, η προσφορά ιστών και οργάνων), η αυτοεκτίμηση, το 
αυτοσυναίσθημα, οι διαπροσωπικές σχέσεις, τα προβλήματα φτώχειας και 
αναλφαβητισμού, τα δημοκρατικά δικαιώματα, τα δικαιώματα του πολίτη, ο κοινωνικός 



Έρκυνα, (Ειδικό) Τεύχος 4ο, 2015  211 

αποκλεισμός, η ισότητα ευκαιριών, η ισότητα φύλων, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία. Μέσω 
αυτής της θεματολογίας διαχέονται στους μαθητές σημαντικές έννοιες και αξίες που 
καλούνται μακροπρόθεσμα να τις υιοθετήσουν ως πρότυπο ζωής (Βασιλειάδου & Ιωαννίδη, 
2007). 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η αγωγή υγείας κινείται στην κατεύθυνση της 
επίτευξης συγκεκριμένων στόχων που θεμελιώνουν την ψυχική, σωματική και κοινωνική 
υγεία του ανθρώπου. 

Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή υγείας 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η αγωγή υγείας αποτελούν θεμέλιο λίθο για τη θεσμική 
και ουσιαστική εξέλιξη του ρόλου του σχολείου στον ελλαδικό χώρο, καθώς συμβάλλουν 
στην ικανοποίηση των νέων αναγκών που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας του 
μεταναστευτικού ρεύματος, των νέων μορφών παραβατικότητας (Βασιλειάδου & Ιωαννίδη, 
2007) και της ραγδαίας οικονομικής επιδείνωσης λόγω της οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα, 
η αγωγή υγείας επιδιώκει τον περιορισμό του συνόλου των φαινομένων που απειλούν τη 
σωματική και ψυχική υγεία των μαθητών και συμβάλλουν στον κοινωνικό τους αποκλεισμό 
(Ιωαννίδη, 1998-2000), με τον οποίο ασχολείται επισταμένως η διαπολιτισμική εκπαίδευση.  

Από την ανάλυση των προηγούμενων ενοτήτων είναι ευδιάκριτη η σύνδεση – ταύτιση 
θεματικών που αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση με αντίστοιχες της αγωγής υγείας. 
Συγκεκριμένα, κρίσιμα ζητήματα όπως: οι διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην υγεία και στην 
ασθένεια, ο εθελοντισμός και η υγεία, η αυτοεκτίμηση, το αυτοσυναίσθημα, οι 
διαπροσωπικές σχέσεις, τα προβλήματα φτώχειας και αναλφαβητισμού, τα δημοκρατικά 
δικαιώματα, τα δικαιώματα του πολίτη, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η ισότητα ευκαιριών, η 
ισότητα φύλων, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, άπτονται αναμφίβολα του πεδίου δράσης 
των δύο θεματικών. 

Συνεπώς, συμπεραίνεται η ύπαρξη άρρηκτης συνεκτικής σχέσης ανάμεσα στη θεματολογία 
της αγωγής υγείας και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς αυτή καλύπτει αρκετούς 
από τους τομείς ενδιαφέροντός τους. 

Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η αγωγή υγείας χρησιμοποιούν διδακτικές προσεγγίσεις 
που εστιάζουν στα βιώματα και στις ανάγκες των μαθητών, στοχεύουν στη συνεργασία και 
στις ομαδικές δραστηριότητες, ενισχύουν τη διαθεματική προσέγγιση και αναπτύσσουν τις 
ενεργητικές διδακτικές τεχνικές, την έρευνα και τον αναστοχασμό. Αυτές οι διδακτικές 
προσεγγίσεις οικοδομούν την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών σε επίπεδο τάξης, σχολείου 
και κοινότητας, στην πλειονότητά τους θεωρούνται εναλλακτικές και στηρίζονται στις 
παιδαγωγικές αρχές και μεθόδους της “Νέας Αγωγής”, την οποία χαρακτηρίζει ο 
μαθητοκεντρισμός.  

Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις κατάλληλες για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
αποτελούν: η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η μέθοδος project, η διαθεματική 
προσέγγιση, η ερευνητική – ανακαλυπτική μέθοδος, το παιχνίδι ρόλων, η προσομοίωση, η 
μάθηση από παρουσιάσεις, οι βραχύχρονες ομαδοποιήσεις, η βιωματική μάθηση, η 
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διδασκαλία με τη χρήση νέων τεχνολογιών, η διδασκαλία που είναι επικεντρωμένη στη 
δημιουργική σκέψη, ο καταιγισμός ιδεών και η διδακτική αξιοποίηση της εικόνας 
(Νικολάου, 2005; Δημητριάδου, 2007). 

Αντίστοιχα η αποτελεσματικότητα της αγωγής υγείας σχετίζεται άμεσα με τα μεθοδολογικά 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται στις δράσεις της (Ιωαννίδη & Καλοκαιρινού – 
Αναγνωστοπούλου, 2010). Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στην αγωγή 
υγείας επιδιώκουν να φέρουν τους μαθητές σε επαφή με προβλήματα που αφορούν την 
υγεία και να τους ενημερώσουν, ευαισθητοποιήσουν και εκπαιδεύσουν για την 
αντιμετώπισή τους (Βασιλειάδου & Ιωαννίδη, 2007). Μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
κατάλληλες για την αγωγή υγείας είναι: η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η μέθοδος 
project, η διαθεματική προσέγγιση, η ερευνητική – ανακαλυπτική μέθοδος, το παιχνίδι 
ρόλων, η προσομοίωση, οι βραχύχρονες ομαδοποιήσεις, η βιωματική μάθηση, η  
διδασκαλία με τη χρήση νέων τεχνολογιών η επικεντρωμένη στη δημιουργική σκέψη 
διδασκαλία, ο καταιγισμός ιδεών, η επαφή με ειδικούς, η μετακίνηση εκτός σχολείου 
(Ιωαννίδη, 2003; Βασιλειάδου & Ιωαννίδη, 2007; Στάππα – Μουρτζίνη, 2010; Ιωάννου κ.ά., 
2010). 

Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζουν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, καθώς παρέχουν 
σημαντικές δυνατότητες για την επιτυχέστερη παρουσίαση και επεξεργασία ζητημάτων 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και αγωγής υγείας. Αυτό το επιτυγχάνουν λειτουργώντας 
εποικοδομητικά και προσφέροντας ποικιλία διδακτικών εργαλείων, αλλά και ευκαιρίες 
συνδυασμού, εναλλακτικών προσεγγίσεων στη μαθησιακή διαδικασία. 

Καταληκτικά, συμπεραίνεται ότι υφίσταται πλειάδα κοινών εναλλακτικών διδακτικών 
προσεγγίσεων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της αγωγής υγείας, μέσω των οποίων 
επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Επομένως, έγκειται αποκλειστικά στον εκπαιδευτικό η 
επιλογή της προσέγγισης που θεωρεί προσφορότερη για την πραγματοποίηση μιας 
επιτυχημένης μαθησιακής διαδικασίας. 

Παρουσίαση διδακτικού σεναρίου αγωγής υγείας και διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης 

Το σενάριο βασίζεται στην ταινία μικρού μήκους “Τζαφάρ” της Νάνσυ Σπετσιώτη που  
διαχέει μηνύματα υπέρ της δωρεάς μυελού των οστών και εναντίον του ρατσισμού. Η 
ταινία παρουσιάζει έναν αλλοδαπό μετανάστη τον Τζαφάρ, ο οποίος προσφέροντας μυελό 
των οστών έσωσε τη ζωή της μικρής Άννας. Η ταινία διαδραματίζεται σε ένα νοσοκομείο και 
παρουσιάζει τη «διακριτική» ρατσιστική συμπεριφορά των γονιών της Άννας προς τον 
Τζαφάρ μέχρι να τους γνωστοποιήσει ο γιατρός ότι αυτός είναι ο δότης μυελού των οστών 
που έσωσε την κόρη τους. Το σενάριο υλοποιήθηκε στα πλαίσια προγράμματος αγωγής 
υγείας του 50ου Γυμνασίου Αθηνών με τίτλο «Πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών» το  
σχολικό έτος 2014-2015 και έλαβαν μέρος συνολικά τριάντα μαθητές και τέσσερις 
καθηγητές.  

Έλεγχος αποτελεσματικότητας σεναρίου 

Για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του διδακτικού σεναρίου χρησιμοποιήθηκε η 
μέθοδος της συμμετοχικής έρευνας που ενδείκνυται για την κατανόηση και ερμηνεία 
αντίστοιχων καταστάσεων και ταυτίζεται με την ποιοτική έρευνα (Δαουτόπουλος, 2005). 
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Ειδικότερα, έγινε χρήση της άμεσης - συμμετοχικής παρατήρησης και εντοπισμένων 
ομαδικών συνεντεύξεων, καθώς σκοπός ήταν να ελεγχθεί κατά πόσο υπήρξε, μέσω του 
σεναρίου, προώθηση βασικών εννοιών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της αγωγής 
υγείας, αλλά και τροποποίηση της συμπεριφοράς και των στάσεων των μαθητών.  

Το γεγονός ότι το σενάριο εφαρμόστηκε σε μαθητές μόνο ενός σχολείου συνιστά σημαντικό 
περιορισμό, καθώς δεν μπορεί να υποστηριχθεί με ασφάλεια ότι αντίστοιχα αποτελέσματα 
θα παρατηρηθούν σε μαθητές της ίδιας ή άλλης βαθμίδας σε άλλες περιοχές του ελλαδικού 
χώρου. 

Πριν την υλοποίηση του σεναρίου υπήρξε μια διερευνητική συνέντευξη ανά ομάδα 
μαθητών αναφορικά με τις υπό έρευνα έννοιες, στάσεις και συμπεριφορές, στην οποία οι 
εκπαιδευτικοί κατέγραφαν σχολαστικά τις απαντήσεις τους, ενώ αντίστοιχη συνέντευξη 
πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωσή του. Σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του 
σεναρίου οι συμμετέχοντες, ως παρατηρητές, εκπαιδευτικοί κατέγραφαν άμεσα τις 
μεταβολές στη συμπεριφορά των μαθητών ως προς τις προωθούμενες έννοιες, καθώς η 
ταχύτερη δυνατή καταγραφή της παρατήρησης βοηθά στην απόκτηση πιο έγκυρων 
αποτελεσμάτων (Δαουτόπουλος, 2005). 

Ανάπτυξη του σεναρίου 

Το σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί σε μαθητές γυμνασίου που συμμετέχουν σε  πρόγραμμα 
αγωγής υγείας και διαρκεί δύο διδακτικές ώρες. Ο τίτλος του είναι «Ο “ξένος” μου δίνει 
ζωή» και οι δραστηριότητες του φύλλου εργασίας είναι πλήρως συμβατές με τη 
θεματολογία της αγωγής υγείας και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Στο σενάριο 
εμπλέκονται πρότερες γνώσεις των μαθητών από την Οικιακή Οικονομία, την Κοινωνική και 
Πολιτική Αγωγή και τη Βιολογία. Συγκεκριμένα, μέσω των δύο πρώτων μαθημάτων οι 
μαθητές έρχονται σε επαφή, άμεσα ή έμμεσα, με τις έννοιες του αλληλοσεβασμού, της 
ισότητας, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, ενώ μέσω της Βιολογίας με την έννοια του 
δότη μυελού των οστών. 

Στόχοι 

Στο σενάριο τίθενται στόχοι γνωστικοί, ως προς τη μαθησιακή διαδικασία και τη χρήση 
νέων τεχνολογιών.  

Ειδικότερα, ως προς το γνωστικό τομέα οι μαθητές επιδιώκεται: 

 να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη διαδικασία δωρεάς μυελού των 
οστών 

 να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του δότη μυελού των οστών 

 να κατανοήσουν την έννοια του αλληλοσεβασμού και της ισότητας 

 να αναγνωρίζουν παράγοντες που προκαλούν την ξενοφοβία και το ρατσισμό 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία οι μαθητές αναμένεται: 

 να οικοδομήσουν τη γνώση μέσω της ανακάλυψης – διερεύνησης 

 να αναπτύξουν αυτενέργεια και να μάθουν να οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση 

 να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης 

 να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα της συνεργατικής μάθησης 

 να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη 

Αντίστοιχα, ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών στόχος είναι οι μαθητές: 
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 να έρθουν σε επαφή με τις ΤΠΕ ως μέσα και πηγές μάθησης, 

 να αποκτήσουν δεξιότητες της επιστημονικής έρευνας όπως: η επιλογή και 
καταγραφή χρήσιμων πληροφοριών, η σύγκριση και η ερμηνεία, η εμβάθυνση και η 
διερεύνηση 

Η παραπάνω στοχοθεσία επιδιώκει την πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών στα αντίστοιχα 
ζητήματα σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Πριν την έναρξη της μαθησιακής διαδικασίας ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει κατάλληλα το 
χώρο (θρανία), ώστε οι μαθητές χωρισμένοι σε ανομοιογενείς ομάδες των 3 έως 5 ατόμων 
να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά. Οι ομάδες συγκροτούνται από τους εκπαιδευτικούς στην 
αρχή της διδακτικής ώρας ή στο τέλος της προηγούμενης. Οι καθηγητές τονίζουν ότι κάθε 
μαθητής πρέπει να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες αλληλεπιδρώντας με τα 
υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Το σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί στην αίθουσα πληροφορικής 
ή εναλλακτικά σε αίθουσα διδασκαλίας που διαθέτει υπολογιστή, βιντεοπροβολέα και 
ταχεία σύνδεση στο διαδίκτυο. Εάν οι μαθητές διαθέτουν φορητούς υπολογιστές μπορούν 
να τους έχουν μαζί τους, ώστε να τους αξιοποιήσουν στην εργασία κατά ομάδες. Σε αυτή 
την περίπτωση, με μέριμνα του εκπαιδευτικού, είναι αναγκαίο να έχει εγκατασταθεί στους 
υπολογιστές τους λογισμικό για την πρόσβαση στο διαδίκτυο και την προβολή βίντεο, ώστε 
να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος από τη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, απαραίτητα κρίνονται 
τα φύλλα εργασίας, τα οποία ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρέχει στους μαθητές με την 
έναρξη της διδασκαλίας και να περιγράφει σε αυτά με απλότητα και σαφήνεια τι πρέπει να 
κάνουν. Σε κάθε μαθητή δίνεται ένα φύλλο εργασίας, μολονότι οι μαθητές απαντούν ως 
ομάδα. Αυτό γίνεται, προκειμένου να έχει ο μαθητής τη δυνατότητα να δώσει τις δικές του 
απαντήσεις στο φύλλο εργασίας, οι οποίες μπορούν να διαφέρουν από των άλλων 
μαθητών.  

Περιγραφή του σεναρίου 

Την πρώτη διδακτική ώρα πραγματοποιούνται οι συνεντεύξεις ανά ομάδα μαθητών από 
τους εκπαιδευτικούς του προγράμματος, στις οποίες ανιχνεύονται οι γνώσεις, στάσεις και 
συμπεριφορές τους αναφορικά με τη δωρεά μυελού των οστών, τον αλληλοσεβασμό, την 
ισότητα, την ξενοφοβία και το ρατσισμό. Ακολούθως, οι μαθητές πραγματοποιούν 
επτάλεπτη αναζήτηση πληροφοριών σε στοχευμένες ιστοσελίδες του διαδικτύου για τη 
διαδικασία και τις προϋποθέσεις δωρεάς μυελού των οστών. Έπειτα από τους 
εκπαιδευτικούς παρουσιάζονται στους μαθητές, μέσω του PowerPoint, η διαδικασία και οι 
προϋποθέσεις δωρεάς μυελού των οστών και αναλύονται – επεξηγούνται οι έννοιες του 
αλληλοσεβασμού, της ισότητας, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Εν συνεχεία, 
λαμβάνουν οι ομάδες ένα φύλλο εργασίας και αφού προβληθεί η ταινία προσπαθούν να 
απαντήσουν στις δραστηριότητές του. Η ταινία λόγω της μικρής χρονικής διάρκειας της 
μπορεί να προβληθεί για δεύτερη ή και τρίτη φορά. Η προσέγγιση του σεναρίου γίνεται με 
τη «συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη», στα πλαίσια της οποίας οι μαθητές μέσω 
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων διερευνούν το διδακτικό υλικό και οικοδομούν τη νέα 
γνώση. Οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου λειτουργούν 
καθοδηγητικά, υποστηρικτικά, ενισχυτικά και εμψυχωτικά δίνοντας σαφείς οδηγίες προς 
τους μαθητές και ενημερώνοντάς τους για το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους για την 
ολοκλήρωση της εργασίας τους, ώστε να καταστεί δυνατή η «ανακάλυψη» της γνώσης. 
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Πιθανά προβλήματα στην εφαρμογή του σεναρίου θα προκύψουν από την έλλειψη του 
κατάλληλου λογισμικού για την προβολή της ταινίας. Τη δεύτερη διδακτική ώρα 
υλοποιούνται οι υπολειπόμενες δραστηριότητες του φύλλου εργασίας και 
επαναλαμβάνονται οι ομαδικές συνεντεύξεις. 

Φύλλο εργασίας 

Το φύλλο εργασίας διανέμεται στους μαθητές μόλις ολοκληρωθεί η παρουσίαση από τους 
εκπαιδευτικούς και περιέχει επτά δραστηριότητες καθορισμένης χρονικής διάρκειας. Στην 
πρώτη δραστηριότητα, διάρκειας τριών λεπτών, ζητείται από τους μαθητές να απαντήσουν 
στο πώς φαίνεται να αισθάνονται οι πρωταγωνιστές της ταινίας πριν μπουν στο ιατρείο. Στη 
δεύτερη δραστηριότητα που έχει διάρκεια πέντε λεπτά ερωτώνται οι μαθητές για τα αίτια 
που “αναγκάζουν” τους γονείς της Άννας να αλλάξουν θέση περιμένοντας έξω από το 
ιατρείο, καθώς και τι φανερώνει η συμπεριφορά τους. Η τρίτη δραστηριότητα, διάρκειας 
πέντε λεπτών, ασχολείται με το πώς αισθάνεται ο Τζαφάρ από τη συμπεριφορά των γονιών 
της Άννας έξω από το ιατρείο. Η αντίδραση της Άννας και των γονέων της στο άκουσμα της 
είδησης ότι δότης μυελού των οστών είναι ο Τζαφάρ αποτελεί το ζητούμενο της τρίλεπτης 
τέταρτης δραστηριότητας. Η πέμπτη δραστηριότητα, διάρκειας πέντε λεπτών, ασχολείται 
με τα συναισθήματα των γονέων της Άννας μετά το άκουσμα της είδησης, ως προς την 
αρχική συμπεριφορά τους απέναντι στο Τζαφάρ. Τα αισθήματα του Τζαφάρ μετά την 
ανακοίνωση του γιατρού σε σχέση με τη συμπεριφορά των γονέων της Άννας είναι το 
αντικείμενο της πεντάλεπτης έκτης δραστηριότητας. Η έβδομη δραστηριότητα καλεί τους 
μαθητές να απαντήσουν αν οι γονείς της Άννας θα ήθελαν να αποκτήσουν και να 
διατηρήσουν μια φιλική σχέση με τον Τζαφάρ και για ποιο λόγο θα το έκαναν.  

Οι δραστηριότητες του φύλλου εργασίας στοχεύουν στην απόκτηση της νέας γνώσης, αλλά 
και στην ανατροφοδότηση της ήδη υπάρχουσας. Εφόσον δεν υφίσταται η απαιτούμενη 
εξοικείωση με τα διδακτικά σενάρια από τους μαθητές ή τους εκπαιδευτικούς προτείνεται 
αυτό να επεκταθεί κατά μία διδακτική ώρα.  

Αποτελέσματα διδακτικού σεναρίου 

Το σενάριο είχε ως κύρια στόχευση την επαφή με τις έννοιες του δότη μυελού των οστών, 
του αλληλοσεβασμού, της ισότητας, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Μέσω των 
διαφόρων εργαλείων της συμμετοχικής έρευνας παρατηρήθηκε ότι το εφαρμοζόμενο 
σενάριο επιτυγχάνει την προώθηση των παραπάνω εννοιών και ειδικότερα την αναστροφή 
των ρατσιστικών ιδεολογημάτων και τον περιορισμό της ξενοφοβίας, ενώ συγχρόνως, μέσα 
από τη συλλογική δράση αναπτύσσεται στους μαθητές η ικανότητα της συνεργασίας, η 
αυτενέργεια, η κριτική και δημιουργική σκέψη.  

Σε σημαντικό βαθμό η επίτευξη των παραπάνω αποτελεσμάτων οφείλεται στην υιοθέτηση 
της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας που προάγει τις περισσότερες από τις παραπάνω 
έννοιες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Νικολάου, 2005) και της αγωγής υγείας (Στάππα 
– Μουρτζίνη, 2010). Σε κάθε περίπτωση η ομαδοσυνεργατική μάθηση ενισχύει την ισότητα, 
τη συνεργασία και τον αλληλοσεβασμό (Ματσαγγούρας, 2008). Συγχρόνως, σημαντικό ρόλο 
στην εμφάνιση αυτών των αποτελεσμάτων συνετέλεσε η επιλογή των δραστηριοτήτων του 
φύλλου εργασίας, οι οποίες συνδέονταν άμεσα με τη θεματική της αγωγής υγείας και της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.   
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Συμπερασματικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου 
κατάφερε να επιτύχει την ανάπτυξη ορισμένων εννοιών στους μαθητές που συνδέονται 
άρρηκτα με την αγωγή υγείας και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.   

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Από την προηγηθείσα ανάλυση προκύπτουν ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα. Πρώτον, σε 
θεωρητικό επίπεδο υφίστανται αρκετά ζητήματα, στα οποία συνδέονται ή ταυτίζονται η 
διαπολιτισμική εκπαίδευση με την αγωγή υγείας. Συνεπώς, μπορούν να λειτουργήσουν 
μεταξύ τους ενισχυτικά, υποστηρικτικά και συμπληρωματικά επιτυγχάνοντας καλύτερα 
αποτελέσματα στις δράσεις τους. 

Δεύτερον, ανάμεσα στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και στα προγράμματα αγωγής υγείας 
υφίσταται σημαντική ταύτιση στις χρησιμοποιούμενες διδακτικές προσεγγίσεις που στην 
πλειόνοτητά τους συνιστούν καλές πρακτικές και καινοτομία στην εκπαίδευση. 

Τρίτον από την υλοποίηση και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του προτεινόμενου 
σεναρίου προέκυψε ότι υπάρχει η δυνατότητα προσέγγισης της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης μέσω των προγραμμάτων αγωγής υγείας σε πρακτικό επίπεδο, καθώς 
επιτυγχάνεται η ανατροφοδότηση των υφιστάμενων γνώσεων των μαθητών, η ευκολότερη 
πρόσληψη νέων, καθώς και η αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών όπως η αναστροφή των 
ρατσιστικών ιδεολογημάτων και ο περιορισμός της ξενοφοβίας. 

Τα οφέλη για τους μαθητές και το κοινωνικό σύνολο από την προσέγγιση της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσω των προγραμμάτων αγωγής υγείας είναι πολλαπλά σε 
επίπεδο ατομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς και φαίνονται μακροπρόθεσμα. Επομένως, 
είναι χρήσιμο να προτείνεται από τους υπεύθυνους αγωγής υγείας των διευθύνσεων  
εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς να αναλαμβάνουν προγράμματα, των οποίων η 
θεματολογία προσεγγίζει σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα που ενδιαφέρουν τη  
διαπολιτισμική εκπαίδευση, καθώς και να τους παρέχεται το κατάλληλο υποστηρικτικό 
υλικό για την καλύτερη προετοιμασία τους. 

Αναμφισβήτητα, είναι ωφέλιμη οποιαδήποτε μορφή επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε  
ζητήματα αγωγής υγείας και κυρίως διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς γνωρίζουν 
ελάχιστα γύρω από αυτά (Κουτρούμπα & Ζησιμοπούλου, 2006, Καδιγιαννόπουλος, 2014), 
ώστε τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους να είναι τα επιθυμητά, αφού η έλλειψη 
γνώσης λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας. 

Συνοψίζοντας, υφίστανται σημαντικές δυνατότητες προσέγγισης της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης μέσω των προγραμμάτων αγωγής υγείας σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. 
Ως προς το πρακτικό επίπεδο οι χρησιμοποιούμενες διδακτικές προσεγγίσεις συνιστούν 
στην πλειονότητά τους καλές πρακτικές και καινοτομία στην εκπαίδευση. 
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Περίληψη. Στο πλαίσιο της βιβλιοφιλικής δράσης του Ομίλου «Φιλαναγνωσία & 
Σχολική Βιβλιοθήκη» της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης γεννήθηκε η ιδέα του 
Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «Η μυστική παπαρούνα» (29 Νοεμβρίου 2013 - 
28 Απριλίου 2014) με τέσσερις βασικές κατηγορίες αφηγηματικού λόγου: 
Μυθιστόρημα, Μαθηματική Λογοτεχνία, Αστροφυσική, Δοκίμιο, ανά βαθμίδα της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος ήταν η ψυχαγωγία και η απόλαυση από την 
ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων, αλλά και η  ανίχνευση  της επίδρασης που  έχει για 
τους μαθητές η σύνδεση της λογοτεχνίας με ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα. Σε αυτήν 
τη βάση ο διαγωνισμός είχε μια σημαντική συγκομιδή, που ικανοποίησε για το 
πολυσυλλεκτικό της αποτέλεσμα, αποτελώντας έναν πολλά υποσχόμενο πειραματισμό 
γύρω από τη θετική, μαθησιακή και κοινωνική, επενέργεια που έχει η λογοτεχνία στη 
διάπλαση των νεανικών συνειδήσεων, όταν στηρίζεται στα ενδιαφέροντα και στις 
πρωτοβουλίες των μαθητών και αναπτύσσεται μέσα σε έναν ζωντανό διαλογικό χώρο, 
όπως οφείλει να είναι ένα σύγχρονο σχολείο.  

Λέξεις κλειδιά: Φιλαναγνωσία, μαθητικός διαγωνισμός, δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Εισαγωγή 

Όταν στις 29 Νοεμβρίου 2013 ο Όμιλος «Φιλαναγνωσία & Σχολική Βιβλιοθήκη» της 
Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης προκήρυξε τον πρώτο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό 
φιλαναγνωσίας «Η μυστική παπαρούνα» γνώριζε καλά ότι αναλαμβάνει ένα αρκετά 
δύσκολο εγχείρημα: πόσοι και ποιοι έφηβοι σήμερα ενδιαφέρονται να διαβάσουν αυτό 
που λέμε εξωσχολικό βιβλίο;1 Οι 29 μαθητές του Ομίλου μας αποτέλεσαν το πρώτο δείγμα 
επάνω στο οποίο δοκιμάσαμε αρχικά τις προσδοκίες μας, προσεγγίζοντας παράλληλα τις 
εφηβικές αντιδράσεις απέναντι στα αφηγηματικά είδη και τα ποιοτικά ζητούμενα της δικής 
μας επιλογής. Με αφετηρία αυτόν τον πειραματισμό η Σχολική μας Βιβλιοθήκη επιχειρούσε 

                                                      
1
 Σχολιο 1: Mια πρώτη προσέγγιση στο επίμαχο ερώτημα επιχειρείται, με τη χρήση ερωτηματολογίου στους 

μαθητές της Λαμίας, στην εργασία του Κ. Ασπρουλάκη, «Το λογοτεχνικό βιβλίο: η προσφορά του, η 
προσέγγιση και η κίνηση στους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων», Νεοελληνική παιδεία, τχ. 3, Δεκ. 1985, σ. 
140-153. Μια, περισσότερο αμήχανη στάση των σύγχρονων μαθητών, καταγράφεται επίσης, σύμφωνα με το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Πανελλαδική έρευνα για το μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο, 
Αθήνα 2009 (Χριστίνα Αργυροπούλου, επιστημ. υπεύθυνη- συντονίστρια) http://www.pi-
schools.gr/download/programs/erevnes/erevna_logot_argyrop.pdf. Ανησυχία δείχνει και  το σκεπτικό  του  
Τσβετάν Τοντορόφ, Η λογοτεχνία σε κίνδυνο, μτφρ. Χρύσα Βαγενά-Εισαγωγή Νάσος Βαγενάς, Αθήνα, Πόλις 
2013. 
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http://www.pi-schools.gr/download/programs/erevnes/erevna_logot_argyrop.pdf
http://www.pi-schools.gr/download/programs/erevnes/erevna_logot_argyrop.pdf
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να προσελκύσει το κοινό στο πλαίσιο όχι μόνο του μαθήματος μα και του εξωσχολικού 
ελεύθερου χρόνου, συνδυάζοντας τον  παραδοσιακό τρόπο της ανάγνωσης με το καινοτόμο 
πνεύμα  (Goldman, 2002; Κουλαϊδής, 2007; Φραγκιουδάκη & Δραγώνα, 2007) και τη 
μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Μπαλτά, 2000; Αποστολίδου, 2012). 
Στέγαζε, σε εξωδιδακτικό χρόνο, τον Όμιλό μας και προωθούσε μια συντονισμένη 
προσπάθεια για την ενθάρρυνση της μαθητικής φιλαναγνωσίας μέσα από τη δημιουργία 
ενός ανοιχτού χώρου διερευνητικής μάθησης, ακαδημαϊκής γνώσης, επικοινωνίας και 
πολιτισμού (Κοψιδά-Βρεττού, 2011; Κατσίκη-Γκίβαλου κ.ά., 2008).  

Η προγενέστερη βιβλιοφιλική μας δράση συσπείρωνε ήδη μαθητές από την Α΄ Γυμνασίου 
ως την Α΄ Λυκείου. Στηριζόταν όχι μόνο στην αγαπημένη συνήθεια της ανάγνωσης μα και 
στην ευρύτερη κουλτούρα του μαθητικού κοινού, τη γνωριμία με συγγραφείς, την 
παρακολούθηση κινηματογραφικών και θεατρικών έργων που προήλθαν από διασκευές 
μυθιστορημάτων, τη δημιουργική γραφή, (Αρτζανίδου & Κουράκη, 2015) τη συμμετοχή 
αλλά και τη διεξαγωγή λογοτεχνικών διαγωνισμών (Μέντη, 2015a). Ως επιστέγασμα αυτής 
της προεργασίας προκηρύχθηκε ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλαναγνωσίας 
που διήρκεσε 5 μήνες (29 Νοεμβρίου 2013 - 28 Απριλίου 2014), έτυχε πανελλαδικής 
απήχησης (από τη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα ως την Κω και την Κρήτη), και δημιούργησε 
διαύλους επικοινωνίας και καλών πρακτικών όχι τόσο στο προνομιακό κέντρο όσο στη 
φιλομαθή περιφέρεια της βιβλιοφιλικής κοινότητας.  

Η έναρξη του διαγωνισμού μας έγινε στη Σχολική Βιβλιοθήκη της Ευαγγελικής Σχολής 
Σμύρνης με τη συμβολική παρουσία του Γιάννη Μπασκόζου, ο οποίος και αφιέρωσε το 
άρθρο του «Αναζητώντας τη μυστική παπαρούνα», στο ηλεκτρονικό περιοδικό του “Ο 
αναγνώστης„ (Μπασκόζος, 2013). Οι στόχοι που αρχικά τέθηκαν ήταν η ανάπτυξη της 
αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών, μέσα από την προσέγγιση ολόκληρων 
λογοτεχνικών έργων, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, μέσα από το σχολιασμό των 
κειμένων και την ελεύθερη συζήτηση, η άσκηση στο γραπτό λόγο μέσα από τη σύνθεση 
σύντομων κειμένων αφηγηματικού χαρακτήρα και τη διατύπωση αξιολογικών κρίσεων, η 
άσκηση στον προφορικό λόγο, μέσα από την παρουσίαση ενός λογοτεχνικού έργου στην 
τάξη και, τέλος, η εξοικείωση με τα εργαλεία γενικής χρήσης του Η/Υ για την 
πραγματοποίηση συγκεκριμένων και πρακτικά αναγκαίων εργασιών. 

Μέθοδος 

Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός «Η μυστική παπαρούνα» απευθύνθηκε στο 
μαθητικό κοινό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κρίνοντας και από τις αναγνωστικές 
προτιμήσεις του Ομίλου μας, ο διαγωνισμός περιέλαβε τέσσερις βασικές κατηγορίες 
αφηγηματικού λόγου: Μυθιστόρημα (εφηβικό, κοινωνικό), Μαθηματική Λογοτεχνία, 
Αστροφυσική και Δοκίμιο (κοινωνικό, πολιτικό). Αρκετά σύνθετος και φιλόδοξος ο 
σχεδιασμός, όπως άλλωστε και το προσωπικό μας στοίχημα για την αγάπη της λογοτεχνίας 
και την προαγωγή της ερευνητικής διάθεσης (Μέντη, 2015b). Με πρωταρχικό ζητούμενο τη 
συμμετοχή των μαθητών στο απολαυστικό ταξίδι της ανάγνωσης (Μπαρτ, 1980), 
οραματιστήκαμε την επικοινωνία και τη γνωριμία με έναν αχαρτογράφητο ακόμη αλλά 
υπαρκτό και εξαιρετικά σημαντικό χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας που τροφοδοτεί με 
ιδέες, πίστη, ελπίδα και αγάπη τις νεανικές συνειδήσεις, στηρίζοντας με την ψυχή του το 
σήμερα και εμψυχώνοντας όσο μπορεί το αύριο αυτού του τόπου (Manna & Μητακίδου-
Κοκκώνη, 1996; Μαλαφάντης, 2005). 
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Το σκεπτικό μας ήταν απλό: στο χώρο της Σχολικής μας Βιβλιοθήκης συσπειρώνονται προς 
το παρόν τα μέλη του Ομίλου μας. Ανοίγοντας το χώρο σε μια εξ αποστάσεως επικοινωνία 
μέσα από τον πανελλήνιο διαγωνισμό, ο αριθμός των αναγνωστών πολλαπλασιάζεται και 
το παιγνίδι της φιλαναγνωσίας ξεκινά! Μαθητές ή τμήματα του σχολείου που διαβάζουν ή 
ζωντανεύουν δημιουργικά κάθε βιβλίο, και διδάσκοντες που εμψυχώνουν αυτήν την 
προσπάθεια, συμβάλλοντας με την ενημέρωση, τη γνώση και τη φιλική τους διάθεση στην 
πνευματική και ψυχική καλλιέργεια των παιδιών, συγκροτούν δυνάμει μια αναγνωστική 
κοινότητα  που διεκδικεί με την αξία της μερίδιο στη γνώση, την παιδεία και τον πολιτισμό. 

Σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού, οι μαθητές, αφού διάβασαν όσο το δυνατόν 
περισσότερα λογοτεχνικά βιβλία της δικής τους επιλογής (που εντάσσονταν βέβαια στις 
προαναφερθείσες κατηγορίες αφηγηματικού λόγου) βραβεύτηκαν ανά κατηγορία 
(μυθιστόρημα, δοκίμιο, μαθηματική λογοτεχνία, αστροφυσική) και βαθμίδα της 
εκπαίδευσης (Γυμνάσιο-Λύκειο). Συγχρόνως όμως είχαν τεθεί κι άλλοι δύο επίζηλοι στόχοι: 
να αναδειχθεί ένα τμήμα ή μια ομάδα αναγνωστών σε πρωταθλητές φιλαναγνωσίας μιας 
συγκεκριμένης θεματικής κατηγορίας βιβλίων και βαθμίδας της εκπαίδευσης, και να 
αναδειχθεί ένα σχολείο (Γυμνάσιο-Λύκειο) σε πρωταθλητή φιλαναγνωσίας με βάση τον 
συνυπολογισμό των ποσοτικών και των ποιοτικών του επιδόσεων. Οι πληροφορίες σχετικά 
με τη διεξαγωγή, τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό και τη βαθμολόγηση είχαν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.efsv.webnode.gr, μέσα από την οποία 
κοινοποιούνταν οι ειδήσεις και η φιλαναγνωστική μας δράση. 

Συνοπτικά οι όροι που τέθηκαν ήταν: κάθε μαθητής ή σχολικό τμήμα δηλώνει τη συμμετοχή 
του στο διαγωνισμό μέσα από την ειδική φόρμα «Δήλωση ανάγνωσης βιβλίου». Όταν ο 
μαθητής ή το τμήμα ολοκληρώσει την ανάγνωση του βιβλίου, τότε, για να κατοχυρωθεί και 
να μετρήσει αυτή η ανάγνωση στο διαγωνισμό, θα πρέπει να απαντήσει, σε διάστημα 20 
ημερών, σε 7 ερωτήσεις κατανόησης μέσα από το βιβλίο ή να καταθέσει μια δράση 
φιλαναγνωσίας βασισμένη στο βιβλίο που διάβασε (παρουσίαση-κριτική, εικονογράφηση, 
τραγούδι, ποίημα, δραματοποίηση, συνέντευξη συγγραφέα κ.ά.). Οι 7 ερωτήσεις που 
τέθηκαν στους μαθητές και πιστοποιούσαν την ανάγνωση των βιβλίων ήταν: 1. Να 
αναφέρετε τον τόπο, τον χρόνο, τα πρόσωπα και το κεντρικό θέμα του βιβλίου 2. 
Επιχειρήστε μια σύντομη βιβλιοπαρουσίαση (15-20 γραμμές) 3. Παρουσιάστε τον κεντρικό 
ήρωα (εμφάνιση, χαρακτήρας, ενδιαφέροντα, κ.α.) 4. Σχολιάστε τον τρόπο αφήγησης της 
ιστορίας, τη γλώσσα και το ύφος 5. Εντοπίστε τα επιμέρους θέματα που θίγονται στο 
βιβλίο, επισημαίνοντας και σχολιάζοντας ιδιαίτερα α) τα κοινωνικά προβλήματα β) τις ιδέες 
και τις αξίες γ) τη στάση που κρατά ο συγγραφέας απέναντι στα λογοτεχνικά του πρόσωπα 
6. Γιατί επιλέξατε αυτό το βιβλίο; 7. Τι σας άρεσε σε αυτό το βιβλίο; Σε ποιους και γιατί θα 
το προτείνατε; 

Η ενημέρωση για τις υπόλοιπες δράσεις φιλαναγνωσίας (αποστολή video, φωτογραφιών, 
αρχείων ήχου, κ.α.), μπορούσε να γίνει τόσο με ψηφιακό όσο και με παραδοσιακό τρόπο 
(ταχυδρόμηση). Στη συνέχεια, ο μαθητής ή το τμήμα μπορούσε να επιλέξει και να δηλώσει 
ένα νέο βιβλίο, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όσες φορές ήθελε κατά τη διάρκεια του 
διαγωνισμού. Η παραπάνω διαδικασία μπορούσε να εκτελείται παράλληλα και σε άλλα 
τμήματα του ίδιου σχολείου. Τέλος υπήρχε πρόβλεψη να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα 
του διαγωνισμού σε ειδική ημερίδα φιλαναγνωσίας που θα οργανωνόταν από την 
Ευαγγελική Σχολή. Στην εκδήλωση αυτή οι εκπαιδευτικοί που  ενθάρρυναν τη δράση στα 
σχολεία τους θα μπορούσαν να λάβουν μέρος ως ομιλητές ή ως σύνεδροι, με σκοπό την 
ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
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Συμμετέχοντες 

Ο Πρώτος Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλαναγνωσίας «Μυστική παπαρούνα» είχε μια αρκετά 
σημαντική συγκομιδή για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία ικανοποίησε ιδιαίτερα 
για  το πολυσυλλεκτικό της αποτέλεσμα. (Ντεκάστρο, 2014). Συμμετείχαν συνολικά 332 
μαθητές από 17 σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια) της χώρας. Στη συντριπτική πλειοψηφία 
τους οι μαθητές συμμετείχαν στο διαγωνισμό με την αποστολή δελτίων ανάγνωσης, 
ανταποκρινόμενοι στα ζητούμενα των 7 ερωτήσεων. Και οι άλλες όμως προτεινόμενες 
δράσεις αξιοποιήθηκαν αρκετά, με εξαίρεση τη δημιουργία τραγουδιού στην οποία δεν 
επιδόθηκαν οι διαγωνιζόμενοι.  

Ακολουθεί ο κατάλογος των σχολείων που πήραν μέρος στο διαγωνισμό μας, με τη σειρά 
που εμφανίστηκαν οι αναγνώστες τους (Πίνακας 1).  

 

Πίνακας 1. Κατάλογος συμμετοχών σχολείων 

Σχολεία Μαθητές Ποσοστό % 

7 ΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18 5.6 

6 ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 0.3 

2 ΓΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1 0.3 

ΠΠ ΓΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 73 22.8 

5 ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 4 1.25 

ΓΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 2 0.6 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ.ΓΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 0.6 

ΓΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 2 0.6 

1 ΓΣ ΚΩ 10 3.1 

1 ΠΠ.ΓΣ ΑΘΗΝΩΝ -ΠΛΑΚΑ 3 0.9 

ΠΠ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 33 10.3 

ΠΠ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ 8 2.5 

ΠΠΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 146 45.6 

ΠΠ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΥΘΜΝΟΥ 4 1.25 

ΠΠ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 0.9 

ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 4 1.25 

1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ 6 1.9 

Σύνολο                    332 100.0 

 

Οι μαθητές που συμμετείχαν προέρχονταν κυρίως από σχολεία της επαρχίας (194 μαθητές, 
ποσοστό 58,4%), 8 μαθητές από τη Θεσσαλονίκη (ποσοστό 2,4%) και 130 μαθητές (ποσοστό 
39,2%) από την Αττική (Σχήμα 1) 
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Σχήμα 1. Κατανομή συμμετεχόντων με βάση το σχολείο προέλευσης 

 

Αναφορικά με το φύλο των συμμετεχόντων, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη συμμετοχή των 
μαθητριών (204 μαθήτριες, ποσοστό 61.4%) σε σχέση με τους μαθητές (128 μαθητές, 
ποσοστό 38,6%). (Σχήμα 2) 

 

 

Σχήμα 2. Κατανομή συμμετεχόντων με βάση το φύλο 

 

Παράλληλα, εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μακρύς κατάλογος των 223 
αναγνωσμένων βιβλίων (146 μοναδικών τίτλων), τα μισά και πλέον από τα οποία 
χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, προέρχονται από σημαντικούς συγγραφείς ή 
ανήκουν στο χώρο της κλασικής λογοτεχνίας (Σχήμα 3). Οπωσδήποτε, δεν ήταν πάντα 
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εύκολο να γίνει ο διαχωρισμός ανάμεσα στα ευπώλητα, που αρέσουν στους εφήβους, και 
τα αξιόλογα λογοτεχνικά βιβλία, αν και είχε γίνει η απαιτούμενη διευκρίνηση στην 
προκήρυξη και είχε αποτυπωθεί με σαφήνεια η εκπαιδευτική στόχευση  του δελτίου μας.1 

 

 

Σχήμα 3. Αριθμός αναγνωσμένων βιβλίων και τίτλων τους 

Αποτελέσματα 

Η συγκρότηση των επιμέρους κριτικών επιτροπών στηρίχθηκε στη συνεργασία καθηγητών 
διαφόρων ειδικοτήτων από το Γυμνάσιο και το Λύκειο: μαθηματικών και φυσικών για τη 
μαθηματική λογοτεχνία και την αστροφυσική, φιλολόγου και θεολόγου για το Δοκίμιο. Οι 
εμπνευστές της δράσης Δώρα Μέντη και Γιώργος Θώδης ανέλαβαν τη συγκομιδή του 
μυθιστορήματος, κρίνοντας αφενός τη συνολική εισφορά και αξιολογώντας αφετέρου την 
επίδοση των δικών τους μαθητών, από τα τρία τμήματα του Γυμνασίου και από το ένα του 
Λυκείου της Ευαγγελικής. Ακολουθούν τα κυριότερα από τα ποιοτικά γνωρίσματα που 
προσδιόρισαν την τελική μας κρίση στην κατηγορία «Μυθιστόρημα» και έδωσαν το 
βραβείο σε συγκεκριμένους μαθητές, ομάδες και σχολεία. 

Το «Βραβείο Σχολείου» απονεμήθηκε στο Πρότυπο-Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου, χάρη 
στη συλλογική κινητοποίηση του μαθητικού δυναμικού που πέτυχαν οι φιλόλογοι Βαρβάρα 
Ρούσσου και Ειρήνη Κασσωτάκη. Οι μαθητές επέλεξαν ποιοτικά λογοτεχνικά βιβλία, 
γνώρισαν συγγραφείς, διακρίθηκαν για τις συστηματικές αναγνώσεις και τις ποικίλες 
δράσεις τους επί των αναγνώσεων. Συνδέθηκαν ενεργά με την τοπική κοινωνία και τους 
λογοτέχνες της, ανέπτυξαν συνεργατική ηθική και ενέπνευσαν το ενδιαφέρον για τη 
λογοτεχνία σε παιδιά με ειδικές ικανότητες, όπως η μαθήτρια που χάρη στην πρωτοβουλία 
της καθηγήτριας ειδικής αγωγής, διάβασε σε σύστημα Μπράιγ το μυθιστόρημα 9 καίσαρες 

                                                      
1
 Σχόλιο 2: Οι τεχνικές προδιαγραφές του δελτίου μας στηρίχθηκαν σε εφαρμοσμένες πρακτικές,  που είχαν 

προταθεί κυρίως από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού [της Κύπρου]. Εκπαιδευτικό υλικό Μέσης 
Εκπαίδευσης: Λέσχη ανάγνωσης www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata/logotechnia/leschi_anagnosis.html. 
και από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου: Ψηφιακοί θεματικοί φάκελοι για την προώθηση της φιλαναγνωσίας στο 
Γυμνάσιο, www.ekebi.gr/Fakeloi/ 

http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata/logotechnia/leschi_anagnosis.html
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του Βασίλη Παπαθεοδώρου. Συμπληρωματικά, οι επιδόσεις των μαθητών δεν 
περιορίστηκαν στην πεζογραφία, αλλά ανοίχτηκαν στη δημιουργική γραφή και  στη 
γνωριμία με ποιητές. Αρκετά τμήματα, διάβασαν συλλογικά ένα  από τα παρακάτω 
μυθιστορήματα: Σοφία Νικολαϊδου, Χορεύουν οι ελέφαντες, Μάνος Κοντολέων, Γεύση 
πικραμύγδαλου, Βασίλης Παπαθεοδώρου, 9 καίσαρες, Τζωρτζ Όργουελ, Η φάρμα των ζώων. 
Παράλληλα ανέπτυξαν τετραμελείς αναγνωστικές ομάδες, οι οποίες διάβασαν τα 
μυθιστορήματα της Σώτης Τριανταφύλλου, Πιτσιμπούργκο και Η συγχώρεση, αλλά και το 
πρόσφατο βιβλίο του Πολυχρόνη Κουτσάκη, Όταν ήταν ευτυχισμένος, με αντικείμενο τη 
ζωή και τη δράση του συμπατριώτη τους Ελευθέριου Βενιζέλου, καθώς και το πρόσφατο 
αυτοβιογραφικό βιβλίο της Άλκης Ζέη, Με μολύβι φάμπερ νούμερο 2, την οποία γνώρισαν 
από κοντά και της πήραν συνέντευξη. Στο ευρύτερο πλαίσιο του μαθήματος της 
λογοτεχνίας διάβασαν όχι μόνο τα κοινόχρηστα στο Λύκειο μυθιστορήματα Η τιμή και το 
χρήμα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη και Φόνισσα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, αλλά και 
τον ιδιόρρυθμο ήρωα Πατούχα από το ομώνυμο βιβλίο του Ιωάννη Κονδυλάκη, τη Στέλλα 
Βιολάντη του Γρηγόριου Ξενόπουλου και Στου Χατζηφράγκου του Κοσμά Πολίτη. 

Το Βραβείο Αναγνωστικής Ομάδας απονεμήθηκε στο ΓΕΛ Βασιλικών Θεσσαλονίκης, χάρη σε 
τέσσερις εκπληκτικές αναγνώστριες από τη Β Λυκείου, οι οποίες παθιάστηκαν απόλυτα με 
τον συγγραφέα της «Μυστικής παπαρούνας». Στα Βασιλικά έλαμψε κυριολεκτικά το άστρο  
του μυτιληνιού συγγραφέα Στρατή Μυριβήλη, καθώς τα κορίτσια διάβασαν εξαντλητικά τη 
νουβέλα Βασίλης ο Αρβανίτης, και την ογκώδη μυθιστορηματική τριλογία Ζωή εν τάφω, 
Παναγιά η γοργόνα, Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια, πραγματοποιώντας 30 φιλότεχνες, 
γνωστικές και ευρηματικές δραστηριότητες. Συνέχισαν το ίδιο ακατάβλητες με τα 
μυθιστορήματα του Παπαδιαμάντη Φόνισσα και Μετανάστις, στη διάρκεια της μεγάλης και 
της νέας εβδομάδας, οπότε και ολοκλήρωσαν το Νούμερο 31328 του Ηλία Βενέζη, το οποίο 
και συνέκριναν με την κινηματογραφική μεταφορά «1922» του Νίκου Κούνδουρου. 

Το Δεύτερο Βραβείο Αναγνωστικής Ομάδας δόθηκε στο Πρότυπο-Πειραματικό ΓΕΛ 
Ρεθύμνου, που εκπροσωπήθηκε από μια τετραμελή ομάδα κοριτσιών οι οποίες επέλεξαν 
τρία μυθιστορήματα του Μάνου Κοντολέων (Μια ιστορία του Φιοντόρ, Ανίσχυρος άγγελος, 
Δεν με λένε ρεγγίνα… Άλεχ με λένε). Ευφάνταστες, συστηματικές και ταλαντούχες, 
ανέδειξαν τις εφηβικές προσεγγίσεις τους με γραπτά κείμενα, νέες τεχνολογίες και 
δραματοποίηση. 

Μα και η μοναχική απόλαυση της ανάγνωσης βραβεύτηκε επαξίως στο πρόσωπο μιας 
χαλκέντερης μαθήτριας της Ευαγγελικής Σχολής, η οποία ξεχώρισε για τις επιλογές και την 
αναγνωστική εμβάθυνση σε απαιτητικά κλασικά μυθιστορήματα όπως Ο ηλίθιος του 
Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, Άνθρωποι και ποντίκια του Τζων Στάινμπεκ, Ο υπέροχος Γκάσμπυ 
του Φ.Σ. Φιτζέραλντ. 

Στα Γυμνάσια παρατηρήθηκε γενικώς μεγαλύτερη αριθμητική συμμετοχή, οι ποιοτικοί 
δείκτες ήταν όμως περισσότερο αμφιλεγόμενοι, καθώς δεν έλειψε ένα  υπολογίσιμο (γύρω 
στο 15%) ποσοστό ευπώλητων βιβλίων ή παραλογοτεχνίας.   

Το βραβείο σχολείου απονεμήθηκε στο 7ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, μια 18μελή ομάδα με 
πληθώρα αναγνώσεων που διεκδίκησε τη νίκη με πάθος, από την έναρξη ως το τέλος του 
διαγωνισμού. Οι μαθητές διάβασαν κυρίως εφηβικά βιβλία, έστειλαν ζωγραφιές, 
παρουσιάσεις με διαφάνειες, συνέντευξη με συγγραφέα. Ανάμεσα στα 42 μυθιστορήματα 
που διάβασαν κυριάρχησαν τα ξενόγλωσσα, γοητεύτηκαν όμως και από την Πηνελόπη 
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Δέλτα, την Άλκη Ζέη, τη Λότη Πέτροβιτς. Ανάμεσά τους μια μαθήτρια (αλβανικής 
καταγωγής) ξεχώρισε και κέρδισε το 3ο βραβείο αναγνώστη. 

Το βραβείο αναγνωστικής λέσχης απονεμήθηκε στις δέκα δραστήριες μαθήτριες του 1ου 

Ιπποκράτειου Γυμνασίου Κω. Στο ενεργητικό τους συγκαταλέγεται πληθώρα αναγνωστικών 
δελτίων, εικονογραφήσεις, οπτικοακουστική απεικόνιση και δύο συνεντεύξεις με 
συγγραφείς. 

Το βραβείο Τμήματος δόθηκε επαξίως, σε πανελλήνιο και σε ενδοσχολικό επίπεδο, στο Γ3 
του Γυμνασίου της Ευαγγελικής Σχολής, καθώς 27 από τους 30 μαθητές του τμήματος 
συμμετείχαν με πάθος στο διαγωνισμό. Ανάμεσά τους υπήρξαν αρκετοί προσεκτικοί και 
συστηματικοί αναγνώστες, δύο ή και περισσότερων βιβλίων. Ξεχώρισαν όμως οι επιλογές 
και οι ποιοτικές αναγνώσεις δύο κοριτσιών. Η πρώτη τιμήθηκε με το δεύτερο βραβείο 
αναγνώστριας, καθώς ξεκίνησε από το μικρασιατικό Το νούμερο 31328 του Ηλία Βενέζη, 
πέρασε στα κλασικά Περηφάνια και προκατάληψη της Τζέην Ώστεν και Άθλιοι του Βίκτορος 
Ουγκώ, συνέχισε με το Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά του Νίκου Καζαντζάκη και 
κατέληξε στη Μαντάμ Μποβαρύ του Γουστάβ Φλωμπέρ. Η δεύτερη κινήθηκε περισσότερο 
στο χώρο της εφηβικής πεζογραφίας, ξεκίνησε με τους 9 καίσαρες του Βασίλη 
Παπαθεοδώρου, και συνέχισε με τη Τζέην Έυρ της Σαρλότ Μπροντέ, τη Μόμο του Μάιλκ 
Έντε, Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της και Ο ψεύτης παππούς της Άλκης Ζέη. Συνολικά οι 
μαθητές της Γ Γυμνασίου ανταποκρίθηκαν, επιλέγοντας αρκετά ποιοτικά αλλά και 
ευπώλητα ξενόγλωσσα βιβλία της αρεσκείας τους. Έτσι αισίως η φιλαναγνωσία κινήθηκε σε 
ικανοποιητικά επίπεδα στην Ευαγγελική Σχολή, παρά την πίεση των επικείμενων εξετάσεων 
που βίωναν οι τελειόφοιτοι μαθητές του Γυμνασίου για την εισαγωγή τους στο πρότυπο 
πειραματικό μας Λύκειο.  

Το βραβείο αναγνώστριας απονεμήθηκε, τέλος, σε μαθήτρια από το παρακείμενο 2ο 
Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου, η οποία ήταν η πρώτη που ανακάλυψε μόνη της το 
διαγωνισμό, διάβασε 11 εφηβικά μυθιστορήματα και ξάφνιασε ευχάριστα τους 
διοργανωτές με τη μεθοδικότητα και το σθένος  της. Οι επιδόσεις της μαθήτριας αυτής 
μπορούν να συγκριθούν με τον πιο παθιασμένο αναγνώστη του σχολείου μας, ο οποίος 
τέθηκε εκτός συναγωνισμού γιατί ήταν ήδη ένας ικανός συνομιλητής γύρω από το 
αντικείμενο, καθώς η μαθητική του ζωή τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με τη λογοτεχνία. 

Μετά το πέρας του διαγωνισμού και την ολοκλήρωση  της αξιολόγησης που αποτέλεσε την 
κορύφωση ενός ωραίου αγώνα, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη προσπάθεια και την άμιλλα 
των μαθητών που συμμετείχαν και των εκπαιδευτικών που τους συμπαραστάθηκαν, 
αποφασίσαμε να προσθέσουμε ένα ακόμη βραβείο, παρατηρώντας την ποιότητα και την 
ποσότητα κάποιων συμμετοχών. Πρόκειται για το βραβείο του «Πανεπιστήμονα», ενός 
αναγνώστη δηλαδή με εγνωσμένο κύρος και σημαντική συμμετοχή και στις τρεις θεματικές 
κατηγορίες μας. Πανεπιστήμων κοινής αποδοχής ανακηρύχθηκε ένα από τα βιβλιοφάγα 
μέλη του Ομίλου μας. Ο μαθητής της Α τάξης ξεκίνησε από το παιδικό βιβλίο, πέρασε στο 
μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας (Ιούλιος Βερν), στη μαθηματική λογοτεχνία 
(Τεύκρος Μιχαηλίδης) και κατέληξε στην αστροφυσική (Στήβεν Χόκιγκ). Στο πρόσωπο του 
μικρού μας μαθητή ατενίσαμε με αισιοδοξία το παρόν και το μέλλον μιας καλής πρακτικής.  

Σύμφωνα και με τον αρχικό προγραμματισμό, συγκεντρώσαμε αρκετές από τις αξιόμαχες 
δυνάμεις στις 10 Μαϊου 2014,  για την «Ημερίδα Φιλαγνωσίας» στην Ευαγγελική Σχολή 
Σμύρνης (Κουζέλη, 2015). Στην πρωινή ζώνη προσήλθαν έμπειροι συνάδελφοι, όπως ο 
μαθηματικός Ηλίας Ανδριανός (2ο Π.Π. Λύκειο Αθηνών, Όμιλος «Λογοτεχνία και 
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Μαθηματικά») και η φιλόλογος Βαρβάρα Ρούσσου (Π.Π. Λύκειο Ηρακλείου, «Όμιλος 
Λογοτεχνίας»). Παράλληλα η κ. Χαρά Μπρίντεζη, διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του 
Ιδρύματος Ευγενίδου, και ο γνωστός συγγραφέας Μάνος Κοντολέων, ειδικός συνεργάτης 
του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδου, εκπροσώπησαν σημαντικούς φορείς που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας. Ως Πρόεδρος στον μαθητικό διαγωνισμό 
επιλέχθηκε ο, γνωστός για τη μεγάλη συγγραφική και βιβλιοφιλική του δράση, Βασίλης 
Βασιλικός, ο οποίος παραβρέθηκε στη βράβευση και απένειμε τις τιμητικές διακρίσεις στην 
απογευματινή ζώνη της παρουσίασης του διαγωνισμού. 

Καθώς η Ημερίδα Φιλαναγνωσίας έφτανε στη λήξη της, και το κοινό που γέμιζε την 
αίθουσα εκδηλώσεων αποχωρούσε, απολαμβάναμε τη φανερή πλέον ομορφιά της 
«παπαρούνας» μας. Το μυστικό της είχε πλέον αποκαλυφθεί, τα φύλλα της μοιράστηκαν, 
αλλά οι σπόροι, γόνιμοι και ανταποδοτικοί, νιώθουμε ότι θα  ανθίζουν χρόνο με το χρόνο 
στις καρδιές των μαθητών μας. 

Συμπεράσματα  

Στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης δημιουργήσαμε τον Όμιλο «Φιλαναγνωσία & Σχολική 
Βιβλιοθήκη» ως ένα φιλόξενο στέκι διερευνητικής μάθησης, ακαδημαϊκής γνώσης, 
επικοινωνίας και πολιτισμού. Μέσα από τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Η μυστική 
παπαρούνα» ανοίξαμε τη Σχολική μας Βιβλιοθήκη και υποδεχθήκαμε μαζί τους μαθητές του 
Γυμνασίου και του Λυκείου μας, ενθαρρύνοντας την πανελλήνια μαθητική φιλαναγνωσία. 
Ως εκπαιδευτικοί, στοχεύσαμε πρωτίστως στην ευρύτερη καλλιέργεια, την ψυχαγωγία και 
τη δημιουργικότητα, ενδιαφερθήκαμε όμως εξίσου και για τα ευεργετικά αποτελέσματα 
που πιστεύουμε ότι έχει για τους μαθητές η σύνδεση της λογοτεχνίας με ευρύτερα 
γνωστικά αντικείμενα. Σε αυτήν την κατεύθυνση οργανώσαμε και τους πολλούς 
παράλληλους τομείς της δράσης μας. Προηγήθηκε η ιστορική προσέγγιση του αντικειμένου: 
η γενική ενημέρωση των μαθητών για το θεσμό των βιβλιοθηκών, την παραγωγή και την 
εξέλιξη του βιβλίου, τη φυσιογνωμία και την κοινωνική λειτουργία του συγγραφέα, και 
ακολούθησε η σύγχρονη παιδαγωγική εφαρμογή, με την παραγωγή λόγου και τη 
δημιουργική γραφή, τη διασχολική συνεργασία με έμφαση στην προσέγγιση του ποιητικού 
λόγου, αλλά και με τη δημιουργία του δημοσιογραφικού φορέα μας, του ηλεκτρονικού  
περιοδικού «Ευαναγνώσεις» (Θώδης, 2015) που αριθμεί ήδη τρία τεύχη στη διάρκεια της 
περυσινής χρονιάς. 

Επανερχόμενοι, τέλος, στην οργάνωση του διαγωνισμού, καταθέτουμε τη συνολική θετική 
εμπειρία που αποκομίσαμε η οποία δεν συνδέεται μόνον με μετρήσιμα αριθμητικά μεγέθη 
και υψηλές επιδόσεις, αλλά και με ανεκτίμητες κοινωνικοπολιτικές αξίες, όπως είναι η 
ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης, το συνεργατικό ήθος και η ευγενική άμιλλα, ο 
επαναπροσδιορισμός της γνώσης και η διαφύλαξη της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. «Η 
μυστική παπαρούνα» αποτελεί πλέον για μας, τόσο με το συμβολισμό όσο και με το 
πρακτικό της αποτέλεσμα, έναν πολλά υποσχόμενο πειραματισμό γύρω από τη θετική, 
μαθησιακή και κοινωνική, επενέργεια που έχει η λογοτεχνία στη διάπλαση των νεανικών 
συνειδήσεων, όταν η ανάγνωσή της στηρίζεται στα ενδιαφέροντα και στις πρωτοβουλίες 
μαθητών οι οποίοι διαβιούν και αναπτύσσονται σε έναν ζωντανό διαλογικό χώρο, όπως 
οφείλει να είναι ένα σύγχρονο σχολείο.  
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Τα «χαρτόνια εργασίας» των μαθητών ως μέσον για την 
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Περίληψη. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την αξιοποίηση των «Χαρτονιών 
Εργασίας» κατά την επίλυση προβλημάτων με πολλαπλές λύσεις στη σύγχρονη σχολική 
τάξη. Σύμφωνα με την προτεινόμενη μέθοδο ο εκπαιδευτικός εισάγει ένα πρόβλημα 
και οι μαθητές αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους σε μικρές ομάδες το διερευνούν και 
γράφουν τον κοινό προβληματισμό τους σε ένα χαρτόνι. Η παρουσίαση των εργασιών 
των μαθητών, παραπέμπει συνήθως σε διαφορετικές στρατηγικές λύσης και προκαλεί 
ανταλλαγή επιχειρημάτων στην ολομέλεια της τάξης. Τα Χαρτόνια Εργασίας αποτελούν 
ένα μέσον το οποίο προωθεί την εστίαση των μαθητών στους στόχους μάθησης, την 
ανάπτυξη της προφορικής και γραπτής επικοινωνίας και του μαθηματικού συλλογισμού 
και την καλλιέργεια της μεταγνωστικής επίγνωσης και της κριτικής τους σκέψης.  

Λέξεις κλειδιά: Χαρτόνια Εργασίας, ομαδοσυνεργατική επίλυση προβλήματος, 
πολλαπλές λύσεις, μαθηματική επικοινωνία. 

Εισαγωγή 

Η επίλυση μαθηματικού προβλήματος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη 
διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Καθώς οι 
μαθητές εμπλέκονται σε προβληματικές καταστάσεις μπορούν να αιτιολογούν τη σκέψη 
τους και να διερευνούν σημαντικές μαθηματικές ιδέες για την επίτευξη των μαθησιακών 
στόχων του προγράμματος σπουδών μαθηματικών (Schoenfeld, 1992; NCTM, 1991). 
Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, η επίλυση προβλήματος αναπτύσσει υψηλές 
γνωστικές ικανότητες, ενισχύει την εννοιολογική κατανόηση των μαθητών και προωθεί 
δεξιότητες σκέψης και επικοινωνίας που αναφέρονται σε σημαντικά μαθηματικά (Van de 
Walle, 2003). Η δύναμη της επίλυσης προβλημάτων είναι ότι η απόκτηση μιας επιτυχημένης 
λύσης απαιτεί από τους μαθητές να βελτιώνουν, να συνδυάζουν και να τροποποιούν τις 
γνώσεις που έχουν ήδη μάθει (Hiebert et al., 1997). 

Η διδασκαλία μέσα από την επίλυση προβλημάτων με πολλαπλές λύσεις παρέχει στους 
μαθητές ένα μαθησιακό περιβάλλον να μαθαίνουν μαθηματικά μέσω της συνεργασίας και 
των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, της διαπραγμάτευσης νοήματος και της επίτευξης 
κοινής κατανόησης (Schroeder & Lester, 1989; Schukajlow & Krug, 2014). Η διδασκαλία των 
μαθηματικών μέσω της επίλυσης προβλημάτων με περισσότερους από έναν τρόπους, 
ποικίλες ερμηνείες της εκφώνησης και διαφορετικά αποτελέσματα, βοηθά τους μαθητές να 
συνδέσουν τις λύσεις με τη μάθηση των μαθηματικών εννοιών (Große, 2014; Cai & Cifarelli, 
2005; Silver et al., 2005).   

Οι δυνατότητες των μαθητών για μάθηση εξαρτώνται όχι μόνο από τον τύπο των 
μαθηματικών δραστηριοτήτων, αλλά και από τα είδη της μαθηματικής επικοινωνίας που 
λαμβάνουν χώρα στην τάξη κατά την επίλυση προβλημάτων, τόσο μεταξύ του 
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εκπαιδευτικού και των μαθητών όσο και μεταξύ των μαθητών. Για την επίτευξη 
αποτελεσματικής επικοινωνίας τα Χαρτόνια Εργασίας είναι ένα μέσον που διευκολύνει την 
ανάπτυξη της μαθηματικής αιτιολόγησης, την ανταλλαγή επιχειρημάτων και τον κριτικό 
στοχασμό των μαθητών. Στη συνέχεια θα μελετήσουμε την αξιοποίηση αυτού του μέσου 
στην ομαδοσυνεργατική επίλυση προβλημάτων με πολλαπλές λύσεις. 

Τα προβλήματα με πολλαπλές λύσεις στη διδασκαλία των μαθηματικών  

Η προώθηση των πολλαπλών λύσεων των μαθητών είναι ένας σημαντικός στόχος της 
διδασκαλίας και της μάθησης των μαθηματικών. Από τη μια πλευρά οι λύτες 
ικανοποιούνται για τη νοητική προσπάθεια που καταβάλλουν και από την άλλη οι 
συμμαθητές τους γνωρίζουν άλλους τρόπους, τους οποίους ίσως δεν είχαν σκεφτεί και 
εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους (Große, 2014). Με την εμπλοκή των μαθητών στην επίλυση 
προβλημάτων αναπτύσσεται η γνωστική αυτονομία και η αυτοπεποίθηση και ενισχύεται η 
απόκτηση προσωπικής εμπειρίας, η οποία τονώνει τα κίνητρα μάθησης (Lambdin, 2003).   

Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, οι ερευνητές της διδακτικής των μαθηματικών 
ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν προβλήματα με πολλαπλές λύσεις και 
να ωθούν τους μαθητές να προβληματίζονται πάνω σε αυτές (Schukajlow & Krug, 2014; 
Rittle-Johnson & Star, 2007). Η προώθηση και διευκόλυνση των πολλαπλών λύσεων στην 
τάξη προσφέρει ευκαιρίες για κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Η συζήτηση και σύγκριση των 
διαφορετικών μεθόδων λύσης στην τάξη βοηθά στη σύνδεση νέων και πρότερων γνώσεων, 
τη βαθύτερη κατανόηση των μαθηματικών και την επέκταση της γνώσης. Οι διαφορετικές, 
αλλά συμπληρωματικές ικανότητες των μαθητών, μπορούν να συμβάλουν στην επιτυχία 
της μάθησης. 

Στο πλαίσιο της μάθησης με πολλαπλές λύσεις οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν τις 
προσωπικές τους προτιμήσεις, να επιλέξουν τη μέθοδο λύσης ή την μορφή αναπαράστασης 
που ταιριάζει στις μαθηματικές τους ικανότητες, στο γνωστικό στυλ και στα ενδιαφέροντά 
τους και να βελτιώσουν την κατανόηση. Τόσο η θεωρία γνωστικής ευελιξίας (Spiro et al., 
1991) όσο και η θεωρία της γνωστικής μαθητείας (Collins et al., 1989) στοιχειοθετούν το 
συμπέρασμα ότι η απόκτηση της γνώσης μπορεί να επωφεληθεί από τη μάθηση 
πολλαπλών μεθόδων λύσης στα μαθηματικά προβλήματα. Καθώς οι μαθητές καταγίνονται 
με διαφορετικές μεθόδους λύσης του προβλήματος εμβαθύνουν και επεκτείνουν  την 
κατανόηση της μάθησης.  

Η εμπειρία της επίλυσης προβλημάτων με διαφορετικούς τρόπους θεωρείται ζωτικής 
σημασίας για την εκμάθηση νέων στρατηγικών λύσης και την κατασκευή της μαθηματικής 
γνώσης (Silver et al., 2005). Η λύση προβλημάτων με πολλαπλές λύσεις από τους ίδιους 
τους μαθητές διεγείρει τη φαντασία τους και βελτιώνει τη μαθηματική δημιουργικότητα 
(Ervynck, 1991; Leikin, 2009). Έχουν προταθεί διάφορες διδακτικές προσεγγίσεις που 
παρωθούν τους μαθητές να εφευρίσκουν πολλαπλές λύσεις στην τάξη. Μια διδακτική 
προσέγγιση βασίζεται σε ερωτήσεις όπως «Τι θα γινόταν αν; Κι αν δεν συμβεί;» για 
δεδομένα προβλήματα (Brown & Walter, 2005). Μια άλλη προσέγγιση περιλαμβάνει την 
εφαρμογή ανοιχτών προβλημάτων και τη συζήτηση ποικίλων μεθόδων λύσης στην τάξη 
(Stacey, 1995; Sawada, 1997; Arsac & Mante,2007; Kosyvas, 2013).  

Με την εισαγωγή προβλημάτων με πολλαπλές λύσεις επιδιώκεται η βελτίωση της 
διδασκαλίας των μαθηματικών. Ωστόσο, η γνώση του τρόπου ενσωμάτωσής τους στο 
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πρόγραμμα σπουδών μαθηματικών δεν είναι κατ’ ανάγκη προφανής για τους καθηγητές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Τα «Χαρτόνια Εργασίας» και η ομαδοσυνεργατική λύση προβλημάτων με 
πολλαπλές λύσεις 

Ένας τρόπος µε τον οποίον μπορούν να έρθουν στο φως οι διαφορετικές λύσεις σε ένα 
πρόβλημα είναι η οµαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας και μάθησης. Σύμφωνα µε αυτή 
τη μέθοδο οι μαθητές ενός τμήματος χωρίζονται σε μικρές ομάδες των 3-5 μαθητών. Οι 
μαθητές των ομάδων κάθονται πρόσωπο με πρόσωπο σε δύο ενωμένα τραπεζοθρανία. Ο 
εκπαιδευτικός παρέχει επαρκή χρόνο στους μαθητές για να λύσουν το πρόβλημα «με δύο 
τουλάχιστον διαφορετικούς τρόπους». Η εργασία της τάξης κατά την επίλυση προβλημάτων 
με τη μέθοδο της συνεργατικής διερεύνησης συνήθως απαιτεί δύο διδακτικές ώρες και 
διαρθρώνεται σε τέσσερις ευέλικτες φάσεις: ατομική έρευνα και εξοικείωση με το 
πρόβλημα, συνεργατική έρευνα και σύνταξη των κοινών εργασιών, μαθηματική συζήτηση 
των λύσεων στην ολομέλεια της τάξης και συγκεφαλαίωση από τον εκπαιδευτικό (Κόσυβας, 
2014).  

Στην πρώτη φάση ο εκπαιδευτικός  καλείται να δραστηριοποιήσει τα κίνητρα των μαθητών. 
Διευκρινίζει τους κανόνες του συμβολαίου και προετοιμάζει συναισθηματικά τους μαθητές. 
Οι μαθητές συχνά δεν είναι εξασκημένοι να αφοσιώνονται με την απαραίτητη συγκέντρωση 
και συνέπεια σε μια απαιτητική εργασία όπως είναι η ομαδοσυνεργατική επίλυση ενός 
προβλήματος με πολλαπλές λύσεις. Γι’ αυτό στην πρώτη φάση το κύριο βάρος πέφτει στον 
εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει την ευθύνη της δημιουργίας της προβληματικής κατάστασης. Ο 
χρόνος της ατομικής εργασίας είναι απαραίτητος, γιατί βοηθάει τους πιο αδύνατους 
μαθητές της ομάδας να εξοικειωθούν με  την εκφώνηση του προβλήματος.  

Κατά τη φάση της συνεργατικής έρευνας ο εκπαιδευτικός  αφήνει τα ηνία στους μαθητές. 
Τα μέλη κάθε ομάδας αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, διατυπώνουν και ελέγχουν εικασίες, 
συνερευνούν και μοιράζονται ιδέες και επιχειρήματα. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 
εργαστούν πάνω στο πρόβλημα χωρίς τη διαρκή καθοδήγηση και να ετοιμαστούν για τη 
μαθηματική συζήτηση. Η χρήση της μαθηματικής γλώσσας βοηθά τους μαθητές να 
αποκτήσουν γνώσεις με το δικό τους τρόπο σκέψης και να εκφράσουν τις μαθηματικές 
ιδέες και στρατηγικές τους, με ακρίβεια και συνέπεια, προς τον εαυτό τους και τους άλλους. 
Σκοπός του έργου κάθε ομάδας είναι να συμφωνήσουν σε μια αιτιολογημένη λύση του 
προβλήματος. Την κοινή τεκμηρίωση της λύσης γράφουν πάνω σε ένα «Χαρτόνι Εργασίας».  

Ο εκπαιδευτικός είναι διευκολυντής και ενεργός ακροατής. Προσπαθεί να διατηρήσει 
ζωντανή την ερευνητική δραστηριότητα των μαθητών. Διευκολύνει τη λειτουργία των 
ομάδων, δεν παρεμβαίνει πολύ και με τη στάση του φροντίζει να μη μετατρέψει την 
ανοιχτή προβληματική κατάσταση σε κλειστή. Ο εκπαιδευτικός  αποφεύγει να κρίνει ένα 
αποτέλεσμα ως σωστό ή λανθασμένο και προτρέπει τους μαθητές να θέσουν το θέμα προς 
συζήτηση στην ομάδα. Υπενθυμίζει στην ομάδα ότι κάθε απάντηση θα πρέπει να είναι 
αιτιολογημένη. Στο εσωτερικό των ομάδων αναπτύσσεται μια κουλτούρα ακρόασης, όπου 
οι μαθητές (και ο εκπαιδευτικός), ακούν κάθε μαθητή με σεβασμό, ευγένεια και προσοχή.  

Το κοινό έργο στο οποίο θα πρέπει να καταλήξει η ομάδα είναι η σύνταξη μιας λύσης ή 
περισσότερων λύσεων πάνω σε ένα χαρτόνι. Ο διδάσκων καλλιεργεί την προσδοκία ότι οι 
μαθητές θα τα καταφέρουν. Κάθε ομάδα είναι επιφορτισμένη με την εργασία να 
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διατυπώσει γραπτά δύο τουλάχιστον προτάσεις λύσης και τα μερικά ή ολικά 
αποτελέσματα, με γράμματα του κατάλληλου μεγέθους ώστε να είναι αναγνώσιμα από όλη 
την τάξη. Η επιδίωξη της ομάδας να συνθέσει από κοινού μια απάντηση ευνοεί την 
ανάπτυξη του διαλόγου στο εσωτερικό των ομάδων. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει σε κάθε 
ομάδα ένα χαρτόνι κανσόν διαστάσεων 50cm × 70cm και έναν μαρκαδόρο και καλεί όλες 
τις ομάδες να γράψουν τη λύση τους (μερική  ή ολική). Μπορεί να έχει καθοριστεί ένας 
χώρος για τα ονόματα των μαθητών και ένα ειδικό πλαίσιο στο οποίο κατά τη φάση της 
μαθηματικής συζήτησης θα σημειώσει ο εκπαιδευτικός με άλλο χρώμα μαρκαδόρου τα 
επιχειρήματα των άλλων ομάδων.  

Πρωταρχικός σκοπός είναι η προετοιμασία της μαθηματικής συζήτησης στην ολομέλεια της 
τάξης. Με τα χαρτόνια οι μαθητές οπτικοποιούν την απάντηση στο πρόβλημα 
χρησιμοποιώντας σχήματα, σκίτσα, εικόνες, μοντέλα, σχόλια και αιτιολογήσεις. Τα χαρτόνια 
αποτελούν ένα πρόσφορο μέσο, το οποίο αναπαριστά τις απόπειρες επίλυσης του 
προβλήματος από τις ομάδες και εξασφαλίζει τη μετάβαση από τη γραπτή διατύπωση των 
λύσεων στη συζήτησή τους. Επιπλέον, ο εν λόγω τρόπος δίνει τη δυνατότητα όλες οι 
εικασίες, οι ιδέες, οι εξηγήσεις, τα μερικά αποτελέσματα και οι προτάσεις λύσεων, που 
επεξεργάστηκαν οι μαθητές, να παρουσιαστούν σε όλη την τάξη μαζί με τις αντιφάσεις και 
τα πιθανά λάθη. Ακόμα και αν μια ομάδα μαθητών δεν κατόρθωσε να λύσει το πρόβλημα, 
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις ιδέες και τις προσπάθειες που 
κατέβαλε. Η συζήτηση επιτρέπει στην ομάδα που έχει συντάξει το χαρτόνι να αρθεί σε μια 
“κριτική απόσταση” από την κατάστασή της και να εμφανίσει μαθησιακή βελτίωση και 
αλλαγή.  Η σύνταξη των Xαρτονιών Εργασίας έχει πολλαπλή χρησιμότητα:  

 Αναπτύσσει ικανότητες γραπτής έκφρασης. Οι μαθητές εκθέτουν τις άτυπες και 
αυθόρμητες στρατηγικές λύσης πάνω στο πρόβλημα, αφήνοντας ανεπιτήδευτα τα 
προσωπικά ίχνη της σκέψης τους.  

 Τα Xαρτόνια Εργασίας είναι συνεργατικά δημιουργήματα που ευνοούν τη συνοχή της 
ομάδας. Εστιάζουν τη δράση της ομάδας προς ένα κοινό στόχο. Επιπλέον, 
παρουσιάζουν μια ακριβή καταγραφή της εργασίας, στην οποία συμφώνησαν τα μέλη 
της. Η αιτιολόγηση είναι συλλογική και δείχνει την ευθύνη της ομάδας. 

 Τα Xαρτόνια Εργασίας αποτυπώνουν τις επιλογές της ομάδας για την ακόλουθη 
μαθηματική συζήτηση σε ολόκληρη την τάξη. Οι μαθητές, σε ένα συνοπτικό κείμενο με 
σύμβολα και σχήματα που έχουν νόημα για τα μέλη της ομάδας, διαγράμματα των 
λύσεων και στρατηγικών, αποκρυσταλλώνουν με πειστικά επιχειρήματα το 
«μαθηματικό λόγο» της ομάδας.  

 Η γραπτή καταγραφή επιτρέπει την ταυτόχρονη σύγκριση των πολλαπλών μεθόδων 
λύσης και παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να επινοήσουν νέες μαθηματικές 
ιδέες και να εμβαθύνουν στη μαθηματική κατανόηση. 

 Αποτελούν εργαλεία αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης. Καθώς οι μαθητές της ομάδας 
γράφουν, μπορούν να σταματούν και να σκέφτονται. Είναι μέσα αναστοχασμού και 
μεταγνώσης τα οποία θα βοηθούν τους μαθητές να μοιράζονται τις ιδέες τους με τους 
άλλους, να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να αναδιοργανώνουν τη σκέψη τους. 

Καθώς οι μαθητές εργάζονται, ο εκπαιδευτικός επιλέγει δύο ή τρία χαρτόνια των οποίων οι 
περιγραφόμενες λύσεις μπορούν να διαπλέκονται μεταξύ τους, τα οποία θα αποτελέσουν 
αντικείμενο συζήτησης σε ολόκληρη την τάξη.  
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Τα «Χαρτόνια Εργασίας» και η υποστήριξη των λύσεων στην τάξη  

Η μαθηματική συζήτηση σε ολόκληρη την τάξη είναι το συλλογικό κόσκινο όπου η τελική 
πρόταση κάθε ομάδας μπορεί να καταλήγει στην υπέρβαση-διαφύλαξη των ατομικών και 
κοινών προτάσεων. Στη φάση αυτή έρχονται στο φως πολλαπλές λύσεις και στη γενική 
συζήτηση δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να υπερασπιστούν τη λύση τους αφενός, 
αλλά και να την υπερβούν αφετέρου. Οι μαθητές αναλαμβάνουν τον επιστημονικό ρόλο 
του μαθηματικού και εκφράζουν τη δική τους εκδοχή για το θέμα. Η μαθηματική αλήθεια 
δεν αποτελεί γνώρισμα που κατέχει αποκλειστικά ο εκπαιδευτικός (Cobb et al., 1992). 

Η οργάνωση της ανοιχτής συζήτησης στην τάξη είναι ένας δημοκρατικός τρόπος που 
παρακινεί τους μαθητές να σκέφτονται και να διατυπώνουν την προσωπική τους γνώμη, να 
ελέγχουν εικασίες και να καταλήγουν σε συμπεράσματα που συναποδέχονται. Ο 
εκπαιδευτικός διαλέγει το πρώτο χαρτόνι. Η επιλογή που κάνει δεν είναι τυχαία: καθώς οι 
μαθητές συντάσσουν τα χαρτόνια τους, ο εκπαιδευτικός προσέχει κάθε τι που συμβαίνει, 
παίρνει σημαντικές πληροφορίες για το περιεχόμενό τους, αξιολογεί την ορθότητα, την 
ακρίβεια, την αποτελεσματικότητα και τη γενίκευση των λύσεων και προσπαθεί να 
φανταστεί την ποιότητα του διαλόγου, που θα προκληθεί από κάθε χαρτόνι. Ορισμένα 
ενδεικτικά ερωτήματα που βοηθούν τον εκπαιδευτικό στην επιλογή των χαρτονιών για τη 
συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης είναι: Ποιες μαθηματικές ιδέες και στρατηγικές των 
Χαρτονιών Εργασίας θα πρέπει να συζητηθούν; Πώς αυτές συνδέονται με το μαθησιακό 
στόχο; Πώς θα μπορούσε να προκληθεί μαθηματική γενίκευση; Αντί οι μαθητές να 
μοιραστούν τις εργασίες τους τυχαία και εθελοντικά, οι λύσεις είναι καλύτερα να 
ακολουθήσουν μια κατάλληλη σειρά σύμφωνα με μια σκαλωσιά μάθησης. Το πρώτο 
χαρτόνι που θα επιλέξει είναι καλύτερο να αποτελεί μια εργασία η οποία είναι «ελλιπής ή 
και λανθασμένη». Αν το πρώτο χαρτόνι περιέχει ολόκληρη τη λύση ή την έχει πλησιάσει, το 
εγχείρημα μάλλον θα αποτύχει. Οι μαθητές (συγγραφείς των επιλεγμένων λύσεων) 
παρουσιάζουν μια σύνοψη της στρατηγικής που χρησιμοποίησαν για την επίλυση του 
προβλήματος. Οι μαθητές των άλλων ομάδων έχουν χρόνο να σκεφτούν και να γνωρίσουν 
το περιεχόμενο του χαρτονιού και ενδεχομένως να θέσουν ερωτήσεις, οι οποίες συνδέονται 
με την κατανόηση του κειμένου. 

Μετά την κριτική ανάγνωση του χαρτονιού και τη συζήτηση διευκρινιστικών ερωτήσεων 
που αφορούν την κατανόησή του, οι μαθητές εργάζονται στις ομάδες. Οι συμμαθητές 
συζητούν και σχολιάζουν τις λεπτομέρειες της λύσης με σκοπό να κάνουν σαφείς τις 
μαθηματικές λεπτομέρειες. Ο εισηγητής της κάθε ομάδας μεταφέρει τη θέση του κάθε 
μέλους στην ολομέλεια. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενθαρρύνει τους μαθητές, οι οποίοι δεν 
είναι σύμφωνοι με την πλειονότητα των μελών της ομάδας, να εκφράσουν τη γνώμη τους. 
Οι εικασίες, οι ιδέες και οι επιστημονικές θέσεις των μαθητών γράφονται απρόσωπα στον 
πίνακα από τον διδάσκοντα για να περιοριστεί η επίδραση συναισθηματικών παραγόντων 
κατά τη συζήτηση. Η επίσημη έκθεση στον πίνακα εξασφαλίζει τον ανοιχτό χαρακτήρα της 
συζήτησης με ολόκληρη την τάξη.  

Ο εκπαιδευτικός σημειώνει τα επιχειρήματα όπως τα εκφράζουν οι μαθητές, χωρίς 
ερμηνεία, ταξινομώντας τα επιχειρήματα που είναι “υπέρ” με αυτά που είναι “κατά” και τα 
γράφει στον πίνακα ή καλύτερα στο κενό πλαίσιο που έχει προβλεφθεί σε κάθε χαρτόνι γι’ 
αυτό το σκοπό. Στη συνέχεια δίνει το λόγο στην ομάδα που έχει συντάξει το χαρτόνι για να 
απαντήσει στην κριτική ή να εκφράσει συμπληρωματικές εξηγήσεις. Τέλος, ακολουθεί 
“διαμάχη” στην ολομέλεια της τάξης πάνω στο περιεχόμενο του πρώτου συλλογικού 
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χαρτονιού. Το κύριο μέλημά  του είναι να εξασφαλίσει καλή ποιότητα συζήτησης και να 
συμβάλει, ώστε να περάσουν όλες οι εικασίες από το φως της κριτικής, να γίνει 
αντιπαράσταση διαφορετικών λύσεων και οι μεν λανθασμένες να καταρριφθούν με 
αντιπαραδείγματα, οι δε σωστές να τεκμηριωθούν με πειστικά επιχειρήματα (Kosyvas, 
2013). Για να παρακινήσει τους μαθητές να αιτιολογήσουν και να κάνουν μαθηματικές 
γενικεύσεις, θέτει κατάλληλες ερωτήσεις: «Σε τι μοιάζει και σε τι διαφέρει αυτή η 
στρατηγική από την πρώτη λύση; Αυτή η στρατηγική λειτουργεί πάντα; Πώς το ξέρετε; Πότε 
δεν θα λειτουργεί; Γιατί;». Ένα ή δύο χαρτόνια ακόμα μπορούν να συζητηθούν με αυτόν τον 
τρόπο. Η εμπειρία έδειξε ότι είναι άσκοπο να συζητήσουμε όλα τα χαρτόνια με τη σειρά. 
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τα άλλα χαρτόνια ή ότι υποτιμούμε τις 
εργασίες των υπόλοιπων ομάδων. Στον εκπαιδευτικό ανήκει η ευθύνη να λάβει τις 
αποφάσεις του.   

Ο εκπαιδευτικός κατά τη φάση της μαθηματικής συζήτησης είναι συντονιστής της 
συζήτησης, βοηθός στις δυσκολίες των μαθητών και συνεργάτης της προσπάθειάς τους να 
αυτονομηθούν. Ακόμα οργανώνει τη σειρά συζήτησης των επιμέρους επιχειρημάτων και τη 
σειρά με την οποία δίνει το λόγο σε κάθε μαθητή της τάξης. Ο ρόλος του είναι να επιτρέψει 
μια πραγματική ανταλλαγή σκέψεων ανάμεσα στους μαθητές και όχι ανάμεσα στους 
μαθητές και τον ίδιο. Θα πρέπει να γίνει αντιπαράθεση των λύσεων, συζήτηση, υποστήριξη, 
απόδειξη και όχι γρήγορη επιλογή και εκτενής παρουσίαση μόνο της “καλής και 
στερεότυπης λύσης”. Ζητάει από τους μαθητές να θεμελιώσουν τη γνώμη τους και να τη 
συσχετίσουν με αυτή των συμμαθητών τους. Καθώς οι μαθητές εξηγούν και αιτιολογούν 
τον τρόπο σκέψης τους, αμφισβητούν τις ιδέες των συνομηλίκων και του εκπαιδευτικού 
τους και υποστηρίζουν δημόσια τη δική τους σκέψη.  

Η φάση της μαθηματικής συζήτησης και κριτικής αποτελεί μια διαδικασία αξιολόγησης των 
στρατηγικών επίλυσης των ομάδων και των επιχειρημάτων των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός 
υποβάλλει πρόσφορες ερωτήσεις, που γεννούν διαφορετικές ιδέες και προσεγγίσεις και 
διαμορφώνουν την εγκυρότητα των ιδεών που συζητήθηκαν. Ο εκπαιδευτικός κατά τη 
φάση της συγκεφαλαίωσης συνοψίζει τις στρατηγικές, τα επιχειρήματα, τα συμπεράσματα 
από τις λύσεις που εκτέθηκαν και κάνει σύνθεση της δραστηριότητας της τάξης. Στο πλαίσιο 
αυτό γίνεται επαλήθευση των αποτελεσμάτων, έλεγχος των διαδικασιών τεκμηρίωσης και 
αιτιολόγησης, των κριτηρίων εγκυρότητας και των κανόνων της συζήτησης. Στη φάση αυτή 
ο αναστοχασμός και η αναθεώρηση των λαθών από τους ίδιους τους μαθητές είναι 
θεμελιώδης.  

Συμπεράσματα 

Τα Χαρτόνια Εργασίας των μαθητών αποτελούν ένα εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί 
στην ομαδοσυνεργατική επίλυση προβλημάτων με πολλαπλές λύσεις για την ανάπτυξη της 
επικοινωνίας και του αναστοχαστικού διαλόγου. Δεν είναι απλώς μια τεχνική, αλλά κυρίως 
ένα μέσον, το οποίο αν χρησιμοποιηθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο, μπορεί να συμβάλει 
στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης για την ανάδυση της μαθηματικής σκέψης 
των μαθητών.  

Σχεδόν κάθε μαθηματικό πρόβλημα μπορεί να λυθεί σε περισσότερους από έναν τρόπους. 
Η αξία της επίλυσης του προβλήματος με περισσότερους από έναν τρόπους είναι 
ανεκτίμητη. Εφόσον το πρόβλημα επιτρέπει διαφορετικές σωστές λύσεις κάθε μαθητής θα 
έχει την ευκαιρία να βρει τη λύση του και έτσι να απαντήσει στο πρόβλημα με το δικό του 
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τρόπο (Κόσυβας, 1996). Η επίλυση προβλημάτων με πολλαπλές λύσεις καλλιεργεί στους 
μαθητές την ερευνητική διάθεση, την αυτενέργεια, τη μαθηματική δημιουργικότητα και την 
κριτική σκέψη στα μαθηματικά (Κόσυβας, 2012; Voica & Singer, 2011; Cai & Cifarelli, 2005). 
Επιπλέον, μυεί τους μαθητές στον επιστημονικό διάλογο, τη διατύπωση και τον έλεγχο 
εικασιών και την ανταλλαγή επιχειρημάτων σε ολόκληρη την τάξη.  

Οι εκπαιδευτικοί δίνουν ευκαιρίες στους μαθητές να χρησιμοποιούν τις δικές τους ιδέες και 
να εμπλέκονται ενεργά σε πλούσιες μαθηματικές συζητήσεις, στις οποίες αναδεικνύεται η 
ποικιλία των στρατηγικών επίλυσης του προβλήματος. Με τη συζήτηση των λύσεων σε 
ολόκληρη την τάξη οι μαθητές δραστηριοποιούν τα μαθησιακά τους κίνητρα για τα 
μαθηματικά, εξηγούν τη λύση στους συμμαθητές τους, κάνουν νέους εννοιολογικούς 
συσχετισμούς, αναπτύσσουν τη μαθηματική τους σκέψη και γενικά αποκομίζουν πλούσιες 
μαθηματικές εμπειρίες (Willoughby, 1990).  

Η επίλυση προβλημάτων θα πρέπει να διδάσκεται ως αναπόσπαστο μέρος της μάθησης των 
μαθηματικών. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύξουν μια «κουλτούρα επίλυσης 
προβλημάτων», να καταστήσουν την επίλυση προβλημάτων ως τακτικό μέρος της 
καθημερινής πρακτικής τους στην τάξη. Θα πρέπει να δώσουν βαρύνουσα σημασία στην 
εμπλοκή των μαθητών σε προκλητικές μαθηματικές δραστηριότητες με πολλαπλές λύσεις 
(Lester, 1994; Schukajlow & Krug, 2014; Große, 2014). Τέλος, όσα εκτέθηκαν συνηγορούν 
στο συμπέρασμα ότι τα Χαρτόνια Εργασίας μπορούν να υπηρετήσουν με επιτυχία την 
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία των μαθηματικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  
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Περίληψη. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η δυνατότητα του εκπαιδευτικού, μέσω 
μιας συγκεκριμένης πρακτικής, που ονομάζεται  Έρευνα Δράσης, να αναλάβει ο ίδιος, 
εκτός του ρόλου του διδάσκοντος, και το ρόλο του ερευνητή. Επίσης τονίζεται ότι 
πολύτιμος σύμμαχος του εκπαιδευτικού στην ανάληψη του ρόλου του ερευνητή μπορεί 
να σταθεί το λογισμικό Geogebra, διότι με τις στατιστικές δυνατότητες που 
περιλαμβάνει,  είναι δυνατό, με τη βοήθειά του να πραγματοποιηθούν, εκτός από 
αναλύσεις στο πεδίο της Περιγραφικής Στατιστικής, και προχωρημένες  αναλύσεις στο 
πεδίο της Επαγωγικής Στατιστικής. Στο άρθρο γίνεται αναφορά σε μια υποθετική 
έρευνα σε ένα τμήμα Λυκείου, η οποία χρησιμεύει ως παράδειγμα για την ανάδειξη 
των δυνατοτήτων του Geogebra σε επίπεδο Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής.   
Ακόμη παρουσιάζονται ορισμένες προτάσεις που βοηθούν στην υλοποίηση του ρόλου 
του εκπαιδευτικού ως ερευνητή με τη βοήθεια του λογισμικού Geogebra. 

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικός ερευνητής, Έρευνα Δράσης, Geogebra 

Εισαγωγή 

Η επικρατούσα αντίληψη για το ρόλο του εκπαιδευτικού της τάξης («μαχόμενου 
εκπαιδευτικού») είναι ότι στο επίπεδο των εκπαιδευτικών ερευνών έχει ένα τελείως 
παθητικό ρόλο, ο οποίος έγκειται στο να διαθέτει το τμήμα ή τα τμήματα που διδάσκει σε 
ακαδημαϊκούς ερευνητές προκειμένου να αντλήσουν συμπεράσματα για θέματα που 
σχετίζονται με διάφορους τομείς της εκπαίδευσης. 

Όμως το γεγονός ότι ο παραπάνω ρόλος του εκπαιδευτικού ελάχιστα προσέφερε στην 
καθημερινή διδακτική πρακτική οδήγησε στη δημιουργία του κινήματος των «διδασκόντων 
ερευνητών» (Carr & Kemmis, 1986). 

Βασικό εργαλείο της νέας πρακτικής είναι η Έρευνα Δράσης, η οποία αποτελεί ερευνητική 
μέθοδο που συνδυάζει τη θεωρία με την καθημερινή διδακτική πράξη, αναλαμβάνεται από 
«μαχόμενους» εκπαιδευτικούς και στοχεύει στη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής τους, 
μέσα από διαδικασίες κριτικής αυτοδιερεύνησης (Δάλκος, 2007). Εν ολίγοις η έρευνα  
δράσης είναι ένας εναλλακτικός τύπος έρευνας που πραγματοποιείται από  τους ίδιους 
τους εκπαιδευτικούς. 

Ο όρος Έρευνα Δράσης είναι ένας από τους πολλούς που έχουν προταθεί για την απόδοση 
του αγγλικού όρου action research, που επινοήθηκε από τον Kurt Lewin το 1944 για να 
περιγράφει μια διαδικασία έρευνας που στόχευε στην εξέταση κυρίως κοινωνικών 
προβλημάτων (Beattie, 1989). Οι ιδέες του, όμως, γρήγορα μεταφέρθηκαν από τον ίδιο 
αλλά και από συνεργάτες του στο πεδίο της πραγματοποίησης ερευνών στο χώρο της 
εκπαίδευσης (Δάλκος, 2007). 

mailto:sferent@otenet.gr
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Ο όρος action research αποδόθηκε στα ελληνικά από την Γώγου (1989) ως Έρευνα-Δράση, 
από τον Βάμβουκα (1991) ως Έρευνα Δράσης, από την Κοσμίδου(1989) ως ενεργός έρευνα, 
από την Κατσαρού (1994) ως ενεργητική-συμμετοχική έρευνα και από τον Ματσαγγούρας 
(1998) ως κριτική αυτοδιερεύνηση, 

Ανεξάρτητα από την απόδοση του όρου  ως άνω όρου, το σημαντικό είναι ότι οι 
εκπαιδευτικοί-ερευνητές που εφαρμόζουν την συγκεκριμένη πρακτική έχουν τη δυνατότητα 
να αξιοποιήσουν για τη συλλογή των δεδομένων ένα μεγάλο αριθμό από τεχνικές, όπως 
ανοιχτές και ελεύθερες τεχνικές (ημερολόγιο εκπαιδευτικών ή μαθητών, ηχογραφήσεις και 
μαγνητοσκοπήσεις διδακτικών διαδικασιών κ.λπ.) ή πιο αυστηρές και ποσοτικές (όπως 
ερωτηματολόγιο με  κλειστές ερωτήσεις, κλείδες παρατήρησης, δομημένη συνέντευξη 
κ.λπ.). Την  εγκυρότητα των δεδομένων που συλλέγονται διασφαλίζει σε κάποιο βαθμό η 
μέθοδος της «τριγωνοποίησης». Πρόκειται για την τριπλή διασταύρωση των στοιχείων είτε 
με τη χρήση τριών διαφορετικών μεθόδων συλλογής δεδομένων (π.χ. παρατήρηση, 
συνέντευξη και μαγνητοφώνηση της διδασκαλίας), είτε με την άντληση των δεδομένων από 
τρεις διαφορετικές πηγές (π.χ. από τον εκπαιδευτικό, τους μαθητές, τους γονείς), που 
εξασφαλίζει τον διϋποκειμενικό έλεγχο των πορισμάτων (Κατσαρού & Τσάφος, 2015). 

Στα περιορισμένα πλαίσια αυτής της εισήγησης θα ασχοληθούμε μόνο με τις ποσοτικές 
έρευνες και τη δυνατότητα του λογισμικού Geogebra να συμβάλει στη στατιστική 
επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Θα δείξουμε ότι το λογισμικό Geogebra, ειδικά στην 
τελευταία του έκδοση (Geogebra 5), με τις στατιστικές δυνατότητες που περιλαμβάνει, 
δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό, εκτός του διδακτικού του ρόλου, να αναλάβει και 
το ρόλο του ερευνητή.  

Μέσω του Geogebra  είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν προχωρημένες  έρευνες, στο 
πεδίο της επαγωγικής στατιστικής, οι οποίες μέχρι πρότινος ήταν δυνατόν να 
πραγματοποιηθούν, μόνο μέσα από εξειδικευμένα στατιστικά πακέτα όπως το SPSS 
(Prodromou, 2014). 

Ερευνητική διαδικασία 

 Για να γίνει κατανοητό με ποιους τρόπους το Geogebra  είναι δυνατό να συμβάλει στη 
στατιστική επεξεργασία των ερευνητικών αποτελεσμάτων θα αναφερθούμε σε ένα σχέδιο 
έρευνας, σε ένα τμήμα Λυκείου μιας περιοχής, το οποίο έχει 25 μαθητές/τριες. Στην έρευνα 
θα θέσουμε ορισμένα ερωτήματα και θα δούμε τους τρόπους με τους οποίους το Geogebra   
επεξεργάζεται τα ερευνητικά δεδομένα προκειμένου να δοθεί απάντηση στα ερωτήματα 
που τέθηκαν. 

Το πρώτο ερώτημα αφορά τη σύγκριση της βαθμολογίας  του Α΄ και Β΄ τετραμήνου των 
μαθητών του τμήματος με στόχο να διαπιστωθεί εάν οι υφιστάμενες διαφορές που 
εμφανίζονται στον πίνακα 1 είναι στατιστικά σημαντικές, δηλαδή εάν γενικεύονται στους 
αντίστοιχους μαθητικούς πληθυσμούς. 

Παρατήρηση: Είναι αναγκαίο να τονισθεί ότι δείγμα που αποτελείται από ένα τμήμα 
σχολείου προφανώς δεν εξασφαλίζει κανένα από τα εχέγγυα γενίκευσης των 
αποτελεσμάτων. Δηλαδή, το δείγμα αφενός είναι πολύ μικρό και αφετέρου δεν είναι 
αντιπροσωπευτικό. Επομένως η διαδικασία του ελέγχου της γενίκευσης που θα επιχειρηθεί 
αμέσως παρακάτω έχει ως στόχο κυρίως την ανάδειξη των δυνατοτήτων του Geogebra  στο 
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πεδίο της εκπαιδευτικής έρευνας με χρήση των συμπερασμάτων της επαγωγικής 
στατιστικής. 

Στο Υπολογιστικό φύλο του Geogebra εγγράφουμε σε δύο στήλες A και B αντίστοιχα τις 
τιμές δύο μεταβλητών X, Y, όπου η X εκφράζει τη βαθμολογία των μαθητών του τμήματος 
στο Α΄ τετράμηνο και η Y εκφράζει τη βαθμολογία των ίδιων μαθητών στο Β΄ τετράμηνο και 
έστω ότι οι βαθμολογίες είναι αυτές που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 1)  

Πίνακας 1.  Βαθμολογίες μαθητών στα Α΄ και Β΄ τετράμηνα 

Βαθμολογία Α΄ τετραμήνου Βαθμολογία Β΄ τετραμήνου 

8 7 

8 9 

9 12 

9 12 

10 12 

10 12 

10 12 

10 12 

11 13 

11 13 

12 13 

12 13 

13 13 

13 14 

13 14 

14 15 

15 15 

15 15 

15 16 

15 16 

15 16 

16 16 

16 17 

16 17 

16 17 

Μέσω της εντολής <Ανάλυση Μιας Μεταβλητής> μπορούμε να εμφανίσουμε τα βασικά 
στατιστικά μέτρα, για κάθε μια χωριστά από τις 2 μεταβλητές  X, Y.  
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Για  την μεταβλητή X (Βαθμολογία Α΄ τετραμήνου) η μέση τιμή είναι 12,48 και η τυπική 
απόκλιση είναι 2,7252 και για την μεταβλητή Y (Βαθμολογία Β΄ τετραμήνου) η μέση τιμή 
είναι 13,64 και η τυπική απόκλιση είναι 2,4644. Σύμφωνα με τις ως άνω ευρεθείσες τιμές 
είναι προφανές ότι συνολικά για το υπό εξέταση τμήμα υπάρχει βελτίωση ως προς τη 
βαθμολογία. Όμως αυτό που ενδιαφέρει είναι εάν η βελτίωση (διαφορά στη βαθμολογία 
μεταξύ του Β΄ και του Α΄ τετραμήνου) είναι στατιστικά σημαντική.  

Προκειμένου να διερευνηθεί εάν η  βελτίωση είναι στατιστικά σημαντική εκτελούμε την 
εντολή <T-τεστ, Διαφορά ζευγών>  (Ρούσσος και Τσαούσης, 2002) από το κουμπί <Ανάλυση 
πολλών μεταβλητών>   και  εξετάζουμε εάν ισχύει η εναλλακτική υπόθεση  μ1<μ2 (μ1 , μ2 
είναι οι μέσες τιμών των βαθμολογιών στα Α΄ και Β΄ τετράμηνα στους αντίστοιχους 
πληθυσμούς)   που σημαίνει ότι η διαφορά (βελτίωση) είναι στατιστικά σημαντική, ή η 
μηδενική υπόθεση μ1=μ2 η οποία εκφράζει ότι η βελτίωση δεν είναι σημαντική, δηλαδή η 
διαφορά στη βαθμολογία είναι τόσο μικρή, ώστε δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σημαντική.  
Στον παραγόμενο πίνακα  αποτελεσμάτων (πίνακας 2), στον οποίο περιέχονται   τα στοιχεία 
των 2 δειγμάτων (μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις και αριθμός ατόμων) και επίσης το ES 
(standard error) που είναι το τυπικό σφάλμα,  οι df (degrees of freedom) που είναι οι 
βαθμοί ελευθερίας, η τιμή του στατιστικού t και η τιμή του επιπέδου σημαντικότητας p, 
μπορούμε να εξετάσουμε ποια από τις υποθέσεις ισχύει (μηδενική η εναλλακτική). 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 2 το το επίπεδο σημαντικότητας  0,000 είναι 
μικρότερο του 0,05, άρα απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση περί ισότητας των μέσων 
τιμών και επομένως μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι υπάρχει σημαντική βελτίωση μεταξύ 
των βαθμολογιών του Β΄ και του Α΄ τετραμήνου. 

Πίνακας 2. Αποτελέσματα T-τεστ, Διαφοράς ζευγών για τα δεδομένα του πίνακα 1 

Στατιστικά μέτρα Δείγμα 1 Δείγμα 2 

Μέση Τιμή  12,48  13,64  

Τυπική απόκλιση 2,7252  2,4664  

N  25  25  

SE  0,1887 

df  24 

Διαφορά Μέσης τιμής -1,16 

t  -6,148 

P  0,000 

Ακόμη με τη χρήση της εντολής <Εκτίμηση Τ –Διαφορές Ζευγών> μπορεί να παραχθεί το 
95% διάστημα εμπιστοσύνης, δηλαδή το διάστημα στο οποίο με πιθανότητα 95% βρίσκεται 
η διαφορά της μέσης τιμής , το οποίο είναι [-1,16 ± 2.0,1887] ή [-1,5494 , -0,7706]. Η 
δυνατότητα της απόρριψης της   μηδενικής υπόθεσης μ1=μ2 φαίνεται και από το ότι το 
διάστημα εμπιστοσύνης δεν περιέχει την τιμή 0, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί η 
διαφορά μ1- μ2 να πάρει την τιμή 0. Γενικότερα το 95% διάστημα εμπιστοσύνης παράγεται 

από: μέση τιμή ± 2. τυπικό σφάλμα (C.I. = (x ± 2. 
 

  
 ) όπου  

 

  
 είναι το τυπικό σφάλμα (SE) 

(Wagner, 1991). Το 2. 
 

  
ονομάζεται από το πρόγραμμα = πιθανότητα σφάλματος  

Παρατήρηση: Εναλλακτικά η διαδικασία του ελέγχου της Διαφοράς ζευγών μπορεί να 
προκύψει εάν στο πεδίο εισαγωγής εισάγουμε την εντολή <ΕλεγχοςΥπόθεσηςΖεύγηΤ> ή 
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<TTestPaired> στην αγγλική έκδοση του προγράμματος. Το διάστημα εμπιστοσύνης μπορεί 
να προκύψει εάν στο πεδίο εισαγωγής εισάγουμε την εντολή <Διάστημα Εμπιστοσύνης 
ΜέσουΤ>. 

Πολύ σημαντική είναι η δυνατότητα που παρέχεται από το Geogebra, μέσω της εντολής 
<υπολογιστής πιθανότητας> να υπολογισθούν διάφορες πιθανότητες, εάν οι τιμές μιας 
μεταβλητής ακολουθούν κάποια συγκεκριμένη κατανομή. Για παράδειγμα, εάν 
υποθέσουμε ότι η βαθμολογία του Α΄ τετραμήνου ακολουθεί την κανονική κατανομή και 
θέλουμε την πιθανότητα ένας μαθητής να λάβει βαθμολογία μεταξύ 13 και 16 
(P(13≤(X≤16)), στο  παράθυρο της κανονικής κατανομής εγγράφουμε τις τιμές της μέσης 
τιμής και της τυπικής απόκλισης και από το πρόγραμμα παράγεται το Σχήμα 1, καθώς  και η 
τιμή της πιθανότητας, που είναι 32,61%. Το 32,61% εκφράζει το εμβαδόν του σκιασμένου 
τμήματος που βρίσκεται μεταξύ της καμπύλης της κανονική κατανομής και του άξονα των x.  

Παρατήρηση: το συνολικό εμβαδόν του τμήματος που βρίσκεται μεταξύ της καμπύλης της 
κανονική κατανομής και του άξονα των x είναι 1 και εκφράζει το βέβαιο ενδεχόμενο 
(Καραγιώργος, 2001). 

Σχήμα 1. Πιθανότητα ένας μαθητής να λάβει στο Α΄ τετράμηνο βαθμολογία μεταξύ 13 και 16 

Ακόμη, το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα να υπολογίσουμε πιθανότητες μικρότερες ή 
μεγαλύτερες από κάποια συγκεκριμένη τιμή. Για παράδειγμα, η πιθανότητα να λάβει ένας 
μαθητής βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 14 (P(X≥14) είναι, στην περίπτωση της 
κανονικής κατανομής,  28,56% και η  πιθανότητα να λάβει ένας μαθητής βαθμολογία 
μικρότερη ή ίση του 14 (P(≥14) είναι 82,24%.  

Από το ίδιο παράθυρο μπορούμε να υπολογίσουμε και πιθανότητες σε πολλές άλλες 
κατανομές, όπως εκθετική, διωνυμική κ.λπ., όπως επίσης να εφαρμόσουμε μια σειρά από 
βασικά στατιστικά τεστ. Για παράδειγμα, εάν μας ενδιαφέρει να ελέγξουμε  κατά πόσον η 
προτίμηση σε ένα άθλημα εξαρτάται από το φύλο, συμπληρώνουμε τον πίνακα 3 που 
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εμφανίζεται στο αντίστοιχο παράθυρο με τους παρακάτω αριθμούς που εκφράζουν τον 
αριθμό (συχνότητα) των αγοριών και των κοριτσιών που προτιμούν κάθε ένα από τα  
αθλήματα. 

Πίνακας 3. Αποτελέσματα T-τεστ, Διαφορά ζευγών για τα δεδομένα του πίνακα 1 

Αθλήματα Αγόρια Κορίτσια Άθροισμα 

Μπάσκετ  3 1 4 

Ποδόσφαιρο 10 0 10 

Στίβος 

 

3 3 6 

Λοιπά 2 3 5 

Άθροισμα 18 7 28 

Για το συγκεκριμένο πίνακα το πρόγραμμα, εφαρμόζοντας το τεστ ανεξαρτησίας του X2,   
δίνει τις εξής τιμές: Βαθμοί ελευθερίας (df) =2, X – τετράγωνο (X2) = 7,8869 και p = 0,0484. 

Εφόσον η τιμή του επιπέδου σημαντικότητας p = 0,0484, είναι μικρότερη από το 0,05, 
συμπεραίνουμε ότι η προτίμηση σε ένα άθλημα εξαρτάται από το φύλο και μάλιστα το 
Μπάσκετ και το Ποδόσφαιρο, όπως φαίνεται από τις τιμές που εμφανίζουν στον πίνακα 3, 
συγκεντρώνουν τις προτιμήσεις των αγοριών σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με 
τα κορίτσια 

Εάν θέλουμε να εξετάσουμε τη συσχέτιση των βαθμολογιών των δύο τετραμήνων, τότε 
μέσω της εντολής <Ανάλυση Παλινδρόμησης  2 μεταβλητών>  εμφανίζεται η τιμή του 
συντελεστή συσχέτισης, η οποία είναι  Pearson r = 0,9388, που σημαίνει ότι υπάρχει ισχυρή 
θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

Παρατήρηση: Ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης Pearson r λαμβάνει τιμές από -1 έως +1 
και όσο η τιμή που λαμβάνει είναι πλησιέστερα στα άκρα -1 και +1 τόσο πιο ισχυρή είναι η 
συσχέτιση. Εάν η τιμή του συντελεστή συσχέτισης είναι θετική τότε έχουμε θετική γραμμική 
συσχέτιση που σημαίνει ότι όταν αυξάνονται οι τιμές της μιας μεταβλητής τότε αυξάνονται 
και οι τιμές της άλλης και η κλίση της ευθείας παλινδρόμησης είναι θετική, ενώ εάν η τιμή 
του συντελεστή συσχέτισης είναι αρνητική τότε έχουμε αρνητική γραμμική συσχέτιση που 
σημαίνει ότι όταν αυξάνονται οι τιμές της μιας μεταβλητής,  ελαττώνονται  οι τιμές της 
άλλης και η κλίση της ευθείας παλινδρόμησης είναι αρνητική (Hinkle, Wiersma, & Jurs, 1994). 

Ακόμη επιλέγοντας γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης παράγεται το διάγραμμα διασποράς 
(Σχήμα 2), η ευθεία παλινδρόμησης και η εξίσωσή της που είναι Y=0,849X + 3,0449 . 
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Σχήμα 2. Διάγραμμα διασποράς και ευθεία παλινδρόμησης για τα δεδομένα του πίνακα1 

Ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας παλινδρόμησης λ = 0,849 εκφράζει τη μεταβολή της 
Y όταν το X μεταβληθεί κατά μια μονάδα, διότι λ=Δy/Δx.  Εδώ είναι χρήσιμο να γίνει 
αναφορά και στη δυνατότητα πρόβλεψης, πχ  εάν υποθέσουμε ότι έχουμε στον Y τη 
βαθμολογία των μαθητών στο Β΄ τετράμηνο και στον Χ τις ώρες μελέτης σε ημερήσια βάση  
και η  γραμμική εξίσωση της ευθείας παλινδρόμησης είναι Y=0,849X + 3,0449, αυτό 
σημαίνει ότι εάν αυξηθεί η μελέτη  ενός μαθητή κατά μία ώρα, τότε ο βαθμός του θα 
αυξηθεί περίπου κατά 0,85.  

Επίσης, μέσω του παραθύρου που εμφανίζεται κατόπιν της εκτέλεσης της  εντολής 
<Ανάλυση Μιας Μεταβλητής> μπορούμε να παράγουμε και μια σειρά από χρήσιμα 
διαγράμματα όπως Ραβδόγραμμα συχνοτήτων, Σημειόγραμμα, Θηκόγραμμα, Ιστόγραμμα 
συχνοτήτων και Πολύγωνο σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων. Τα διαγράμματα αυτά 
(Σχήματα 3 έως 7) θα παρουσιασθούν αμέσως παρακάτω και θα αφορούν τους 25 μαθητές 
της προς εξέταση τάξης. 

 

 

 



Έρκυνα, (Ειδικό) Τεύχος 4ο, 2015  243 

 

Σχήμα 3:   Ραβδόγραμμα Συχνοτήτων των αθλημάτων προτίμησης 

 

 

Σχήμα 4:   Σημειόγραμμα της βαθμολογίας των μαθητών στο Α΄ τετράμηνο 
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Σχήμα 5.   Θηκόγραμμα της βαθμολογίας των μαθητών στο Α΄ τετράμηνο 

Με τη βοήθεια του θηκογράμματος, όπως θα δείξουμε παρακάτω, μπορούμε να 
υπολογίσουμε τις τιμές του 1ου και 3ου τεταρτημόριου και της διαμέσου. Επίσης να 
ελέγξουμε την ύπαρξη ακραίων ή παράτυπων τιμών καθώς και την ύπαρξη ασυμμετρίας. 

Η προέκταση της αριστερής πλευράς του ορθογωνίου παρ/μου θα τμήσει τον xx΄ στο 10, 
που σημαίνει ότι το 1ο τεταρτημόριο (Q1) έχει την τιμή 10, δηλαδή ότι το 10 % των ατόμων 
του δείγματος έχει βαθμολογία μικρότερη ή ίση του 10. 

Η προέκταση της δεξιάς πλευράς του ορθογωνίου παρ/μου θα τμήσει τον xx΄ στο 16, που 
σημαίνει ότι το 3ο τεταρτημόριο (Q3) έχει την τιμή 16, δηλαδή ότι το 75% των ατόμων του 
δείγματος έχει βαθμολογία μικρότερη ή ίση του 16. 

Η προέκταση του ευθυγράμμου τμήματος που ενώνει τις δύο οριζόντιες βάσεις του 
ορθογωνίου παρ/μου και είναι κάθετο προς αυτές θα τμήσει τον άξονα xx΄ στο 13, 
επομένως το 2ο τεταρτημόριο, δηλαδή η διάμεσος έχει την τιμή 13. 

Οι ράβδοι στην αριστερή και την δεξιά άκρη του θηκογράμματος τέμνουν τον άξονα xx΄ στα 
σημεία 8 και 16 αντιστοίχως. Οι συγκεκριμένοι ράβδοι τέμνουν τον άξονα xx΄ στην ελαχίστη 
και στη μεγίστη τιμή των βαθμολογιών, όταν δεν υπάρχουν ακραίες ή παράτυπες τιμές, 
δηλαδή μεμονωμένες  τιμές, σε πολύ μεγάλη απόσταση από  την διάμεσο, η ύπαρξη των 
οποίων επισημαίνεται στο διάγραμμα με το σύμβολο X.   

Από το θηκόγραμμα  φαίνεται ότι η απόσταση της αριστερής ράβδου από τη διάμεσο είναι 
μεγαλύτερη από την απόσταση της δεξιάς ράβδου από τη διάμεσο, πράγμα που σημαίνει 
ότι  τα δεδομένα μας εμφανίζουν αριστερή ή αρνητική ασυμμετρία, δηλαδή ενώ δεξιά της 
διαμέσου οι βαθμολογίες είναι συγκεντρωμένες ανάμεσα στα 13 και 16, αριστερά της 
διαμέσου οι τιμές εκτείνονται από τα 8 έως τα 13, οπότε αριστερά και δεξιά της διαμέσου 
υπάρχει ασύμμετρη κατανομή των βαθμολογιών. 
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Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε το Ιστόγραμμα συχνοτήτων καθώς και το Πολύγωνο 
σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων (σχήματα 6 και 7 αντίστοιχα). 

 

Σχήμα 6:   Ιστόγραμμα  συχνοτήτων της βαθμολογίας των μαθητών στο Α΄ τετράμηνο 

 

Σχήμα 7.   Πολύγωνο σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων της βαθμολογίας των μαθητών στο Α΄ 
τετράμηνο 

Με τη βοήθεια του Πολύγωνου σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων μπορούμε να 
απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως τα παρακάτω: 

1. Να βρεθεί ο βαθμός κάτω από τον οποίο ευρίσκεται το 40% των ατόμων του δείγματος. 

Από το σημείο 0,4 του άξονα Οy φέρνουμε κάθετο στον άξονα μέχρι να τμήσει την 
πολυγωνική γραμμή. Από το σημείο που η κάθετος τέμνει την πολυγωνική γραμμή 
φέρνουμε κάθετο στον άξονα Ox που τον τέμνει στο σημείο 12, που σημαίνει ότι το 12 είναι 
ο βαθμός κάτω από τον οποίο ευρίσκεται το 40% των ατόμων του δείγματος. 

2. Να βρεθεί το ποσοστό των  ατόμων του δείγματος που ο βαθμός τους είναι κάτω του 14. 
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Από το σημείο 14 του άξονα Ox φέρνουμε κάθετο στον άξονα μέχρι να τμήσει την 
πολυγωνική γραμμή. Από το σημείο που η κάθετος τέμνει την πολυγωνική γραμμή 
φέρνουμε κάθετο στον άξονα Οy που τον τέμνει στο σημείο 0,6 που σημαίνει ότι το 
ποσοστό ατόμων του δείγματος που ο βαθμός τους  είναι κάτω του 14 είναι 60%. 

Παρατήρηση: Όλες οι παραπάνω αναλύσεις είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν και μέσω 
εντολών. Για παράδειγμα το Σχήμα 3 που εμφανίζει το Ραβδόγραμμα Συχνοτήτων των 
αθλημάτων προτίμησης των μαθητών του δείγματος πραγματοποιείται από την εντολή 
ΔιάγραμμαΟρθογωνίων[{1, 2, 3, 4}, {4,10, 6, 5}, 0,5], όπου με τα 1, 2, 3, 4 συμβολίζονται 
αντίστοιχα τα αθλήματα μπάσκετ, ποδόσφαιρο , στίβος και τα λοιπά,  οι αριθμοί 4, 10, 6, 5 
είναι οι συχνότητες καθενός από τα αθλήματα διαδοχικά  και ο αριθμός 0,5 εκφράζει την 
απόσταση μεταξύ των ράβδων. 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από άρθρα όπου αναδεικνύεται ο ρόλος του GeoGebra ως 
παράγοντα μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά είναι φτωχή η βιβλιογραφία σε 
άρθρα που αναδεικνύουν το GeoGebra ως σύμμαχο του εκπαιδευτικού στην ανάληψη του 
ρόλου του ερευνητή. Ελπίζουμε το συγκεκριμένο άρθρο να σταθεί αφετηρία προς την 
κατεύθυνση αυτή, η οποία για να υλοποιηθεί απαιτείται ευρεία και εκτεταμένη 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όχι μόνο στις στατιστικές δυνατότητες του GeoGebra, 
αλλά κυρίως σε πρακτικές, όπως η Έρευνα Δράσης, που δίνουν τη δυνατότητα στον 
εκπαιδευτικό να ξεφύγει από τον  παθητικό ρόλο, του υποδοχέα ή συνεργάτη των 
εξωτερικών ερευνητών και να αναλάβει ο ίδιος τον ρόλο του εκπαιδευτικού-ερευνητή. 
Προφανώς για να γίνει αυτό απαιτείται μεγαλύτερη αυτονομία του εκπαιδευτικού, αλλά 
και της σχολικής μονάδας, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής των όποιων 
θετικών και πιθανώς καινοτόμων πρακτικών προκύψουν μέσα από την ερευνητική 
διαδικασία. 
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Τοπική Ιστορία: Πρόγραμμα βιωματικής μάθησης – Στους δρόμους 
της Βυζαντινής και της Νεοκλασικής Αθήνας 

Παναγιώτης Μανιώτης, Βίκυ Αντωνίου, Άννα Αρεάλη, Ασπασία Χαραλαμπάκη, Χρήστος 
Νικολαΐδης, Ναταλία Μορώνη  

pman@geitonas-school.gr, vant@geitonas-school.gr, aare@geitonas-school.gr, acha@geitonas-
school.gr, cniko@geitonas-school.gr, nmor@geitonas-school.gr,  

 
Φιλόλογοι, Εκπαιδευτήρια Γείτονα 

Περίληψη: Η Αθήνα είναι η πόλη στην οποία συνυπάρχουν αρμονικά το αρχαίο 
μεγαλείο, η βυζαντινή ταπεινότητα και η σύγχρονη πραγματικότητα, όπως αυτή 
διαμορφώθηκε μετά την επιλογή της πόλης ως πρωτεύουσας του νεοσύστατου 
ελληνικού κράτους και την ανάπτυξή της κατά το 19ο και 20ο αιώνα. Έχοντας ως στόχο 
να κατανοήσουν οι μαθητές αυτό τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πόλης των Αθηνών και 
σε μια προσπάθεια να σφυρηλατήσουν μια ουσιαστική σχέση με την πολιτιστική της 
ταυτότητα και να νιώσουν τη μαγεία της, σχεδιάσαμε το πρόγραμμα βιωματικής 
μάθησης «Στους δρόμους της Βυζαντινής και της Νεοκλασικής Αθήνας». Η περιδιάβαση 
των μαθητών μας στους δρόμους του ιστορικού κέντρου της πόλης μας και η ανάδειξη 
της διαχρονικής της συνέχειας στο πέρασμα των αιώνων πιστεύουμε ότι θα 
λειτουργήσει καταλυτικά στη διαμόρφωση μελλοντικών πολιτών ευαισθητοποιημένων 
πάνω στα προβλήματα της Αθήνας και αποφασισμένων να προστατεύσουν την κάθε 
γωνιά της.  

Λέξεις κλειδιά: Βιωματική μάθηση, Τοπική Ιστορία, Αθήνα, Βυζάντιο, Νεοκλασικισμός 

Βιωματική Μάθηση 

Το μορφωτικό αγαθό που προσφέρει το σύγχρονο σχολείο οφείλει να εξασφαλίζει 
ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των νέων ανθρώπων. Το πνεύμα και οι ανάγκες της 
εποχής ευνοούν την εξειδίκευση, επιβάλλουν όμως και την ευρύτερη καλλιέργεια, ώστε οι 
νέοι να μπορούν να κατανοούν τις πληροφορίες και την κοινωνική πραγματικότητα και να 
παρεμβαίνουν στις διαδικασίες συγκρότησής της.  

Η πραγματικότητα όμως του σχολείου μοιάζει πολύ διαφορετική, καθώς το εκπαιδευτικό 
μας σύστημα επικεντρώνεται κυρίως στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη των μαθητών, 
περιθωριοποιώντας ή ελαχιστοποιώντας τις συναισθηματικές και διαπροσωπικές τους 
ανάγκες. Το αποτέλεσμα είναι αφενός οι μαθητές να στερούνται τη χαρά της ανακάλυψης 
της νέας γνώσης και αφετέρου να ωθούνται στην υιοθέτηση μιας στείρας βαθμοθηρικής 
νοοτροπίας, η οποία ενισχύει την έλλειψη αλληλοσεβασμού και ειλικρίνειας και οδηγεί 
στην υιοθέτηση μια παθητικής στάσης απέναντι στη ζωή (Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 
2008). 

Υπάρχει μία φράση που την ακούει κανείς να πλανιέται και να επαναλαμβάνεται 
βασανιστικά στους διαδρόμους των σχολείων: «Θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό, πιο 
ουσιαστικό, πιο δημιουργικό, αλλά δεν ξέρω πώς» (Καμαρινού, 2000). Η «ανάσα» που 
λείπει από το σημερινό ελληνικό σχολείο, ο αντίποδας δηλαδή στη συνήθη 
δασκαλοκεντρική τεχνική, βρίσκεται και στη βιωματική μάθηση, η οποία αποτελεί έναν 
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εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης που υπερβαίνει τα στενά όρια της τάξης και επεκτείνεται 
πέρα από τα θρανία, τα σχολικά βιβλία, τη μετωπική διδασκαλία και την απομνημόνευση 
της ύλης (Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008). Η βιωματική παιδαγωγική αναπτύχθηκε στο 
πλαίσιο της Προοδευτικής Παιδαγωγικής του Dewey, ο οποίος ανέδειξε τη σημασία της 
υποκειμενικής εμπειρίας και των κοινωνικών σχέσεων στη διαδικασία της μάθησης 
(Ματσαγγούρας, 2011). Η βιωματική μάθηση, αντίθετη στην εντατικοποίηση, την 
παπαγαλία και τον ποσοτισμό, μπορεί να συνδέσει το σχολείο με την κοινωνική 
πραγματικότητα και να νοηματοδοτήσει τη σχολική πράξη (Τσιρίδου, 2007). 

Οι βιωματικές δραστηριότητες δεν έχουν τη στασιμότητα και την ακαμψία ενός 
παραδοσιακού συμβατικού μαθήματος και δεν στοχεύουν αποκλειστικά και μόνο στην 
ανάπτυξη της λογικομαθηματικής και γλωσσικής νοημοσύνης των μαθητών αλλά στην 
καλλιέργεια και των άλλων μορφών νοημοσύνης, ενώ ταυτόχρονα ευνοούν την 
κινητοποίηση και την έκφραση των μαθητών οι οποίοι αντιμετωπίζουν μαθησιακές 
δυσκολίες και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις τυπικές σχολικές απαιτήσεις 
(Δεδούλη, 2002). 

Με την αρωγή της έρευνας, της εργασίας πεδίου, της παρατήρησης, της 
ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης, οι μαθητές «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν» σε ένα 
ελεύθερο πλαίσιο «μη τάξης» αλλά όχι αταξίας (Δεδούλη, 2002). Χαρακτηριστική και η 
φράση του Κουμφούκιου: «Το ακούω και το ξεχνώ, το βλέπω και το θυμάμαι, εμπλέκομαι 
και το κατανοώ» (Gentry, 1990). 

Τοπική Ιστορία 

Η Τοπική Ιστορία, που από την επόμενη σχολική χρονιά εντάσσεται στο πρόγραμμα της Γ’ 
Γυμνασίου, συνιστά ένα πεδίο όπου η βιωματική έκφραση μπορεί να παίξει έναν πολύ 
ουσιαστικό ρόλο, καθώς το πρόγραμμα σπουδών για το συγκεκριμένο μάθημα προκρίνει τις 
μαθητοκεντρικές, ενεργητικές, διερευνητικές και βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας.  

Σύμφωνα με το Εισαγωγικό Σημείωμα του Προγράμματος Σπουδών, η Τοπική Ιστορία έχει 
ως βασικό της στόχο να ενεργοποιήσει τη σχολική κοινότητα στην «ανάγνωση και 
κατανόηση» της πολιτισμικής φυσιογνωμίας του τόπου της. Επίσης, προτείνεται οι μαθητές 
να «βγουν» από την τάξη, να ερευνήσουν δημιουργικά και να επισκεφτούν ιστορικούς 
χώρους και μνημεία. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται η καλλιέργεια ενεργών πολιτών, που 
μπορούν αρχικά να κατανοήσουν και στη συνέχεια να συνδιαμορφώσουν την κοινωνία 
στην οποία θα ήθελαν να ζήσουν, αλλά και πολιτών ικανών να αναλάβουν στο μέλλον 
κοινωνικές δράσεις και να επηρεάσουν ή να μεταβάλουν την κοινωνική πραγματικότητα 
(Τσιρίδου, 2007). 

Σύμφωνα με τον κοινωνιολόγο Ρόμπερτ Παρκ, η πόλη είναι κάτι παραπάνω από μία στοίβα 
ξεχωριστών ανθρώπων και κοινωνικών μέσων. Η πόλη είναι περισσότερο μία κατάσταση 
του μυαλού. Εμπλέκεται στις ζωτικές διαδικασίες των ανθρώπων οι οποίοι την αποτελούν. 
Είναι ένα προϊόν της φύσης και ειδικότερα της ανθρώπινης φύσης. Οι πόλεις δεν είναι μόνο 
αυτό που βλέπουμε αλλά και πολλά άλλα πράγματα, που δεν είναι ορατά και απτά, αλλά 
στα οποία εμπλεκόμαστε. Δεν υπάρχει λοιπόν μόνο η ορατή πλευρά των πόλεων, αλλά και 
πολλές άλλες οι οποίες είναι αόρατες (Σακκά, 2012) 
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Πρόγραμμα Βιωματικής Μάθησης - «Στους δρόμους της Βυζαντινής και 
Νεοκλασικής Αθήνας» 

Στοχοθεσία 

Με αυτά τα θεωρητικά εφόδια, πολλές φορές ως εκπαιδευτική κοινότητα αναρωτηθήκαμε 
ποια είναι η γνώση των μαθητών μας, αλλά και ενός μεγάλου μέρους των κατοίκων της 
πρωτεύουσας, για την ταυτότητα της Αθήνας στη βυζαντινή και στη νεότερη ιστορία της. 
Με την Ακρόπολη στο κεντρικότερο σημείο της πόλης να δεσπόζει και να κυριαρχεί στη 
φυσική αλλά και ιστορική θέαση της πόλης, αναζητούμε διαρκώς το ένδοξο αρχαιοελληνικό 
της παρελθόν και χάνουμε το νήμα της ιστορικής της παρουσίας στη διάρκεια των 
βυζαντινών και νεότερων αιώνων. Συνηθισμένο πρωινό σκηνικό, η οδός Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου γεμάτη παιδιά που επισκέπτονται τον Ιερό Βράχο και το Μουσείο της 
Ακρόπολης. Ανάλογη κινητικότητα όμως δεν παρατηρείται σε άλλες, αν όχι εξίσου, 
τουλάχιστον όμως πολύ δυναμικές γωνιές της πόλης μας. Τι γνωρίζουμε άραγε για το 
ιστορικό κέντρο της πόλης μας, το παρελθόν και το παρόν των χαρακτηριστικών βυζαντινών 
και νεοκλασικών γωνιών της, τον ιστορικό και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα των ιστορικών της 
κτιρίων, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η μικρή κοινότητα των Αθηνών με τους λιγοστούς 
κατοίκους και την αρχαία αίγλη μετατρέπεται σε πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού 
κράτους μετά την Επανάσταση του 1821; Μήπως τελικά η άγνοια για την πόλη στην οποία 
κατοικούμε, οδηγεί στην απαξίωση και ως εκ τούτου στην εγκατάλειψη, στην παρακμή και 
στην καταστροφή του πολλαπλώς τραυματισμένου ιστορικού κέντρου, τόσο με ευθύνη της 
πολιτείας όσο και του ίδιου του πολίτη;  

Ως απάντηση σε αυτούς τους προβληματισμούς και προσβλέποντας στη δημιουργική 
σύνδεση των μαθητών μας με το γενέθλιο τόπο τους, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε τα 
προγράμματα βιωματικής μάθησης «Στους δρόμους της βυζαντινής Αθήνας» για τους 
μαθητές της β’ γυμνασίου και «Στους δρόμους της νεοκλασικής Αθήνας» για τους μαθητές 
της γ’ γυμνασίου. Για την επόμενη σχολική χρονιά τα συγκεκριμένα προγράμματα θα 
ενταχθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Τοπικής Ιστορίας, που με βάση το νέο 
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών θα διδάσκεται στη γ΄ γυμνασίου.  

Στόχος των βιωματικών αυτών προγραμμάτων, που παρουσιάζουμε στην εργασία αυτή, 
είναι να καταλάβουν οι μαθητές: 

α. σχετικά με το βυζαντινό πολιτισμό ότι: 

 το Βυζάντιο είναι συνέχεια του κλασικού αρχαιοελληνικού παρελθόντος και 
υπόβαθρο του νέου ελληνισμού  

 δεν υπάρχει μόνο αντιπαράθεση αλλά και αλληλεπίδραση ελληνικού και 
βυζαντινού πνεύματος στην πόλη της Αθήνας 

 τα βυζαντινά μνημεία της Αθήνας χαρακτηρίζονται από μία ελληνικότητα και ως 
υποδείγματα μέτρου και αρμονίας συνδέουν την αρχαία με την νεότερη πόλη  

 όσο και να φαντάζει οξύμωρο το σχήμα Βυζάντιο και Αθήνα, η πόλη των Αθηνών, 
όχι μόνο δεν έπαψε να κατοικείται κατά τη διάρκεια της βυζαντινής περιόδου, 
αλλά αποτελούσε ένα σημαντικό κέντρο με ιδιαίτερο πολιτιστικό χαρακτήρα, 
αφού κατόρθωσε να συνενώσει αρμονικά τον χριστιανικό χαρακτήρα με την 
αρχαία ελληνική παράδοση 

 η φυσιογνωμία της Αθήνας άλλαξε σταδιακά από αρχαία ελληνική-ειδωλολατρική 
σε βυζαντινή-χριστιανική 



Έρκυνα, (Ειδικό) Τεύχος 4ο, 2015  251 

 πολλά στοιχεία της βυζαντινής περιόδου επιβιώνουν μέχρι τις μέρες μας, ενώ τα 
περισσότερα μνημεία εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα με 
ακριβώς τον ίδιο τρόπο 

 στη βυζαντινή εποχή υπήρχαν απλοί καθημερινοί άνθρωποι με τις συνήθειές τους 
και τις αντιλήψεις τους και όχι μόνο αυτοκράτορες και στρατηγοί, ενώ ζωή και 
δράση υπήρχε και πέρα από την Κωνσταντινούπολη 

β. σχετικά με τη νεοκλασική εποχή να γνωρίσουν: 

 τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του νεοκλασικισμού και τη σύνδεσή του με τον 
αρχαίο κλασικισμό 

 την ιστορική διαδρομή του νεοκλασικού κινήματος στον ελληνικό χώρο 

 τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι του 18ου αιώνα στράφηκαν στην τέχνη 
της αρχαίας Ελλάδας 

 το πρώτο πολεοδομικό σχέδιο της Αθήνας και την περιορισμένη εφαρμογή του 

 τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η μικρή κοινότητα των Αθηνών μετατράπηκε σε 
πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους 

 τη συμβολή Ελλήνων και ξένων αρχιτεκτόνων στην ανοικοδόμηση του ιστορικού 
κέντρου 

γ. Τέλος, γενικότερος στόχος μας είναι: 

 η προσέγγιση των χαρακτηριστικών εκείνων που στο πέρασμα του χρόνου 
αναδεικνύουν την παράδοση και την ταυτότητα της πόλης 

 η κατανόηση της διαχρονικής ιστορικής παρουσίας της πόλης και η αποτύπωση 
αυτής της παρουσίας στη σύγχρονη αθηναϊκή πραγματικότητα 

 η ερμηνεία ενός σύνθετου παρελθόντος που μας αφορά άμεσα 

 η επανάκτηση της σχέσης οικειότητας με την πόλη μας μέσα από τη γνώση της 
πολιτιστικής της κληρονομιάς 

 η συνειδητοποίηση ότι η μικρή ιστορία κάθε τόπου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
και συμπλήρωμα της εθνικής ιστορίας  

Δεδομένου λοιπόν του γεγονότος ότι ο αναστοχασμός είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της 
βιωματικής μάθησης (i-RED, 2010), ελπίζουμε ότι οι μαθητές μας, αναστοχαζόμενοι τα όσα 
είδαν κατά την περιδιάβασή τους στη βυζαντινή και νεοκλασική Αθήνα, θα καλλιεργήσουν 
την ιδιότητα του συνειδητού πολίτη και δεν θα πληγώσουν την πόλη τους ποτέ, αλλά 
αντίθετα θα τη διαφυλάξουν και θα τη διατηρήσουν, επειδή θα τη νιώθουν όχι σαν μια 
ξένη, αλλά σαν τη δική τους μαγική πόλη. 

Παρουσίαση του Προγράμματος 

Αφόρμηση 

Χρησιμοποιούμε ως αφορμή για την ανάπτυξη του Προγράμματος συγκεκριμένα κεφάλαια 
από μαθήματα των αντίστοιχων τάξεων. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να επιτευχθεί η 
διαθεματικότητα και η εμπλοκή περισσότερων καθηγητών, αξιοποιούμε διδακτικές 
ενότητες κυρίως του μαθήματος της Ιστορίας, ενώ επικουρικό ρόλο έχουν και αναφορές 
που γίνονται στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ειδικότερα για τη βυζαντινή Αθήνα βασιζόμαστε 
στο κεφάλαιο που αναφέρεται στον πολιτισμό του Βυζαντίου (Πέμπτο Κεφάλαιο του 
βιβλίου «Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία», Β΄ Γυμνασίου), ενώ για τη νεοκλασική Αθήνα 
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σε αυτό που παρουσιάζει την πνευματική ζωή, τα γράμματα και τις τέχνες στην Ελλάδα του 
19ου αιώνα (Ενότητα 26 του βιβλίου «Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας», Γ’ Γυμνασίου). 
Παράλληλα αφορμές μπορούν να δώσουν οι ενότητες «Ταξίδια» και «Τέχνη» από το 
μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.  

Πρώτη φάση του Προγράμματος 

Κατά την πρώτη φάση του προγράμματος οι μαθητές παρακολουθούν μία δίωρη 
σεμιναριακή εισήγηση, η οποία έχει ως σκοπό να τους φέρει σε μια πρώτη επαφή με τους 
χώρους που θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης κατά την περιήγησή τους στο κέντρο της 
Αθήνας. Κατά την εισήγηση ενημερώνονται:  

α. στην ενότητα της Βυζαντινής Αθήνας για την ιστορική διαδρομή της πόλης από το τέλος 
της αρχαιότητας ως την κατάκτησή της από τους Οθωμανούς το 1456, τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό της, τα βασικά χαρακτηριστικά της και τα σημαντικότερα μνημεία της βυζαντινής 
αρχιτεκτονικής, ενώ γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη διατήρηση της χρήσης τους έως τις μέρες 
μας. 

β. στην ενότητα της Νεοκλασικής Αθήνας πληροφορούνται για την ιστορική διαδρομή του 
νεοκλασικού κινήματος στον ευρωπαϊκό και στον ελληνικό χώρο, το πρώτο πολεοδομικό 
σχέδιο της Αθήνας και τη συμβολή των Ελλήνων και ξένων αρχιτεκτόνων στην προσπάθεια 
ανοικοδόμησης του διοικητικού και οικονομικού κέντρου της Ελλάδας. Τέλος, γίνονται 
ειδικές παρουσιάσεις εστιασμένες στα χαρακτηριστικά κτίρια του κέντρου της πόλης, 
ανακαλώντας μνήμες και βιώματα μιας ξεχασμένης και παρεξηγημένης πόλης.  

Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα, αξιοποιώντας τις αρχές της μεθόδου project και της 
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, να ενεργοποιήσουμε τους μαθητές μας στην αναζήτηση 
της ιστορικής γνώσης μέσα από ποικίλες πηγές. Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, 
μπορούν να μελετήσουν την ιστορική και αρχιτεκτονική φυσιογνωμία σημαντικών τόσο 
βυζαντινών όσο και νεοκλασικών κτιρίων του κέντρου της πόλης, να συνθέσουν εργασίες 
και να αναδείξουν την ιστορική και πολιτιστική της ταυτότητα. Επίσης μέσω του google 
earth μπορούμε να περιηγηθούμε διαδικτυακά, αναζητώντας τις χαρακτηριστικές γωνιές 
των σεμιναριακών αναφορών και παίρνοντας μια πρώτη γεύση για το πρόγραμμα που θα 
ακολουθήσει.  

Βιβλιογραφία απαραίτητη για την πρώτη φάση του προγράμματος (σεμιναριακές 
εισηγήσεις και ομαδοσυνεργατικές εργασίες) 

Για το σχεδιασμό του προγράμματος συγκεντρώσαμε μια πλήρη βιβλιογραφία, αποτέλεσμα 
της συλλογικής δράσης της ομάδας των φιλολόγων του σχολείου μας. Το έντυπο και 
οπτικοακουστικό υλικό που παρατίθεται, μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο από τους καθηγητές 
για την παρουσίαση στην τάξη όσο και από τους μαθητές για τις ομοδοσυνεργατικές 
εργασίες-project που θα κληθούν να εκπονήσουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, πέρα από την ιδιαίτερη παιδαγωγική αξία που έχουν για τους 
μαθητές, δίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να εργαστούν συλλογικά και να 
«ξαναζωντανέψουν» τις χαμένες συλλογικότητες που τόσο ανάγκη έχουν όχι μόνο ο 
εκπαιδευτικός χώρος αλλά και η ελληνική κοινωνία ευρύτερα. 

α. Βυζαντινή Αθήνα 

 Byzantine hours, on the trail of byzantine Athens. Athens: Ministry of Culture, 
1stEphorate of Byzantine Antiquities. 
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 Camp, J., Η αγορά της αρχαίας Αθήνας, σύντομος οδηγός. Αθήνα: Αμερικανική 
Σχολή Κλασικών Σπουδών. 

 Γιοχάλας, Ι., & Καφετζάκη, Τ., (2012). Αθήνα: Ιχνηλατώντας την πόλη με οδηγό την 
ιστορία και τη λογοτεχνία. Αθήνα: Εστία. 

 Γλύκατζη-Αρβελέρ, Ε., spoudasterion.pblogs.gr/2011/00/732770.html 

 Κόντογλου, Φ., (1991). Αθήνα: Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας. 

 Μοσχονάς, Ν., Η τοπογραφία της Αθήνας στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εποχή, 
Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών, ηλεκτρονική έκδοση. 

 Μπούρας, Χ., (2010). Βυζαντινή Αθήνα, 10ος-12ος αι. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη. 

 Σάκκας, Τ., (2006). Ένας άγνωστος θησαυρός. Αθήνα  

 Τραυλός, I., Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών. ΚΑΠΟΝ 

 Φιλίππου, Α., Η Βυζαντινή αρχιτεκτονική είναι μοντέρνα, digitalschool. 
minedu.gov.gr 

 Βυζαντινό Μουσείο, Η μόνιμη Έκθεση, (2010). Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και 
Τουρισμού. 

 Βυζαντινή Αθήνα, Βυζαντινό Μουσείο, (2004). Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και 
Τουρισμού. 

 Τα αρχαιολογικά μνημεία, (1986) Η Καθημερινή: Επτά Ημέρες, Κυριακή 23 Ιουνίου 
1986. 

 Αθήνα: Μνήμες βυζαντινές, (1995) Η Καθημερινή: Επτά Ημέρες, Κυριακή 24 
Δεκεμβρίου 1995. 

 Βυζάντιο: Έργα και ημέρες, (2001) Η Καθημερινή: Επτά Ημέρες, Κυριακή 25 
Νοεμβρίου 2001. 

 http://iaath.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=714:2011-05-09-08-30-
32&catid=121:2011-04-06-21-39-40&Itemid=570 

 http://iaath.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=860:2011-07-01-11-59-
49&catid=124:2011-04-06-21-41-57&Itemid=573 

 http://www.iranon.gr/ATHINA/ATHINA13TEXT.htm 

 http://athinapisovitrina.blogspot.gr/2012/06/blog-post_29.html 

 http://www.athensinfoguide.com/gr/wtschurches/sotiralykodimou.htm 

 http://www.athensinfoguide.com/gr/wtschurches/panagiagorgoupekous.htm 

 http://www.athensinfoguide.com/gr/wtschurches/agiiapostolisolaki.htm 

 http://odysseus.culture.gr/h/2/gh255.jsp?obj_id=1720 

 http://www.eie.gr/archaeologia/gr/06_DELTIA/file11.aspx 

 http://www.eie.gr/archaeologia/gr/06_DELTIA/file29.aspx 

 http://www.eie.gr/archaeologia/gr/06_DELTIA/file7.aspx 

 http://www.romiosini.org.gr/1d13f387.el.aspx 

  http://www.ancientathens3d.com/medievalagora.htm 

 http://www.apostoliki-
diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=art&contents=contents.asp
&main=ART_other&file=Monastiraki.htm 

 http://www.hellinon.net/AthensTopography2.htm 

 http://happydreamday.blogspot.gr/2011/10/blog-post.html 

β. Νεοκλασική Αθήνα 

 Γιοχάλας, Ι., & Καφετζάκη, Τ., (2012). Αθήνα: Ιχνηλατώντας την πόλη με οδηγό την 
ιστορία και τη λογοτεχνία. Αθήνα: Εστία. 
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Η δεύτερη φάση του προγράμματος προβλέπει τη βιωματική δραστηριοποίηση των 
μαθητών στο κέντρο της πρωτεύουσας. Σε μια «διαφορετική βόλτα», αναζητούμε τις 
ιδιαίτερες ομορφιές μιας άλλης Αθήνας, ξεναγούμενοι σε περιοχές που σε πείσμα των 
καιρών επιμένουν να διατηρούν το δικό τους ξεχωριστό ήθος. 

Το ταξίδι μας στην καθημερινότητα της Βυζαντινής Αθήνας αρχίζει μια Κυριακή πρωί από 
τον αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπίου Διός και τον βυζαντινό οικισμό που έχει ανασκαφεί 
έξω από τον περίβολο του ναού σε μια προσπάθεια να πλάσουν με τη φαντασία τους 
στιγμές της καθημερινής ζωής των Βυζαντινών κατοίκων της πόλης. Στη συνέχεια με 
βασικούς σταθμούς τη Ρώσικη Εκκλησία, την Αγία Δύναμη στην οδό Ερμού, το παρεκκλήσι 
της Μητροπόλεως (Αγ. Ελευθέριο) και την Καπνικαρέα προσπαθούμε να αναδείξουμε το 
«αττικό μέτρο» και την ισορροπία της βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Στη συνέχεια, φτάνουμε 
στο Μοναστηράκι και στην Αρχαία Αγορά, όπου με κέντρο το ναό των Αγίων Αποστόλων 
Σολάκη επιχειρούμε να υφάνουμε το μίτο που συνέχει την αρχαία και τη βυζαντινή 
ταυτότητα του ελληνικού πολιτισμού μέσα από τη γνωριμία με τα μνημεία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Εκεί, φεύγοντας από την Αγορά και κατευθυνόμενοι προς το Μοναστηράκι, 
θα νιώσουμε ότι η Αθήνα είναι η πόλη στην οποία συνυπάρχουν αρμονικά το αρχαίο 
μεγαλείο, η βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και η σύγχρονη πραγματικότητα. 

Αντίστοιχα στον περίπατο στους δρόμους της νεοκλασικής Αθήνας, μια άλλη Κυριακή, με 
βασικούς σταθμούς την πλατεία Συντάγματος, την τριλογία των Χάνσεν (Πανεπιστήμιο-
Βιβλιοθήκη-Ακαδημία), το Ιλίου Μέλαθρον, το Οφθαλμιατρείο, την πλατεία Κλαυθμώνος 
και την πλατεία Κολοκοτρώνη, επιδιώκουμε να αναγνώσουμε τα σχέδια των αρχιτεκτόνων 
της εποχής και, μέσω της ιστορίας των κτιρίων, να φωτίσουμε την καθημερινή ζωή της 
πόλης, να προσεγγίσουμε τη διαχρονική διάσταση του ελληνισμού, τη δυναμική αλλά και 
τις αδυναμίες που κρύβει η ελληνική πραγματικότητα. Στο τέλος της περιήγησής μας, 
αφήνοντας τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, κατευθυνόμαστε μέσω της ανανεωμένης 
οδού Αιόλου και πάλι στο Μοναστηράκι. 

Σκοπός μας και στα δύο προγράμματα δεν είναι μόνο μια παρουσίαση της αρχιτεκτονικής 
των κτιρίων αλλά το ταξίδι σε μια άλλη περίοδο του ελληνικού πολιτισμού, η ανάδειξη της 
καθημερινής ζωής και των συνηθειών των ανθρώπων και η προσέγγιση των αλλαγών που 
έχουν επέλθει στο πέρασμα του χρόνου, κάποιες εξ αυτών με σεβασμό στο φυσικό και στο 
πολιτιστικό περιβάλλον της πόλης και άλλες στη λογική μιας άναρχης ανάπτυξης, χωρίς 
σχεδιασμό και προοπτική. Άλλωστε όπως έχει επισημάνει χαρακτηριστικά ο Αριστομένης 
Προβελέγγιος «Η ιστορία των πόλεων είναι η ιστορία της ανθρωπότητας. Μέσα από τη 
μορφή που διατηρεί κάθε πόλη, διαβάζεις τις αξίες, την παράδοση, τον πολιτισμό που τη 
δημιούργησε, τα κίνητρα των ανθρώπων, το σεβασμό ή την ασέβεια, το θάρρος ή τον 
εγωισμό αυτών που την κατοικούν ή την κατοίκησαν».  

Συμπέρασμα 

Σήμερα λοιπόν που αναζητούμε ως κοινωνία το βηματισμό μας στο χρησμό ενός 
αμφίσημου μέλλοντος, σήμερα που η Αθήνα δοκιμάζεται από σοβαρά προβλήματα και το 
κέντρο της απομακρύνει κατοίκους και περαστικούς, σε μια συγκυρία που ιστορικά κτίρια 
της πόλης κακοποιούνται, η περιδιάβαση στην καρδιά της πόλης μας προσδοκούμε να 
λειτουργήσει ως καταλύτης στην επανάκτηση της σχέσης οικειότητας που συνέδεε άλλοτε 
την πόλη με τους κατοίκους της.  
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Η ένταξη της Τοπικής Ιστορίας στο πρόγραμμα της γ’ γυμνασίου μας δίνει τη δυνατότητα να 
υπερβούμε τα στενά όρια της τάξης, να ανοίξουμε τη ματιά μας στο δυναμικό ορίζοντα της 
πόλης μας, να γνωρίσουμε το ιστορικό κέντρο της πόλης, για να ξανανιώσουμε πολίτες. Το 
πέρασμα από την Ακρόπολη, στους Στύλους του Ολυμπίου Διός, και από εκεί στην 
ταπεινότητα των βυζαντινών γωνιών και στο νεοκλασικό χαρακτήρα της Αθήνας του 20ου 
αιώνα είναι η ευκαιρία για να «αναγνώσουμε» και να ξετυλίξουμε, μικροί και μεγάλοι, το 
μαγικό νήμα που συνέχει τον ελληνικό πολιτισμό, τη σύγκρουση, το διάλογο και τελικά την 
αλληλοτροφοδότηση των τριών διαστάσεών του. Και το ταξίδι από τον αρχαίο ελληνικό 
κλασικισμό στον ευρωπαϊκό νεοκλασικισμό, είναι η ευκαιρία να αναστοχαστούμε για την 
αλληλεπίδραση του ελληνικού κόσμου με τους άλλους πολιτισμούς, για την 
οικουμενικότητα του ελληνικού πολιτισμού και για τον πολυκεντρικό χαρακτήρα του 
παγκόσμιου πολιτισμού. Και σε μια περίοδο που η ιστορική σκέψη χάνεται ανάμεσα στα 
αδιέξοδα του εθνοκεντρισμού και του άκριτου ιστορικού αναθεωρητισμού, η καλλιέργεια 
τόσο της εθνικής όσο και της οικουμενικής συνείδησης θα προετοιμάσει τους σημερινούς 
νέους να ζήσουν ως Έλληνες πολίτες στο διεθνές παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, με 
δυνατή την πεποίθηση ότι η αλληλεπίδραση των πολιτισμών αποτελεί βασικό στοιχείο της 
συνέχειας και της εξέλιξης τους. Ό,τι όμως κι αν συμβεί, αξίζει να μείνουν στο μυαλό και 
στην ψυχή μας αποτυπωμένοι οι στίχοι του Καβάφη που «χρωματίζουν» τον τόπο και τα 
βιώματα του καθενός μας, απ’ όπου κι αν έρχεται: «Η πόλις θα σε ακολουθεί. Στους 
δρόμους θα γυρνάς / τους ίδιους. Και στες γειτονιές τες ίδιες θα γερνάς».  

Αναφορές 

Gentry, J. W. (1990). What is experiential learning? Guide to business gaming and experiential 
learning (σ. 9-20). East Brunswick, NJ: Nichols/GP Publishing 

i–RED – Ινστιτούτο για Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ετερότητα (2010). Πρότυπος 
Συμβουλευτικός Οδηγός, Σύντομη εισαγωγή στη βιωματική μάθηση. Ανακτήθηκε στις 10 
Φεβρουαρίου 2015, από http://www.i-red.eu/resources/projects-files/scedio_drasis-eisagogi-
viomatiki_mathisi.pdf 

Δεδούλη, Μ. (2002). Βιωματική μάθηση – Δυνατότητες αξιοποίησής της στο πλαίσιο της Ευέλικτης 
Ζώνης. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τομ. 6, ( σ. 145-149). Αθήνα. 

Καμαρινού, Δ. (2000). Βιωματική μάθηση στο σχολείο. Αθήνα: Γρηγόρης. 
Ματσαγγούρας, Η. (2011). Βιωματικές δράσεις: Γενικές αρχές και πρακτικές. Ανακτήθηκε στις 10 

Φεβρουαρίου 2015, από http://www.p-theodoropoulos.gr/ergasies/erev-erg-matsag2.pdf και 
http://gym-peram.reth.sch.gr/biomatikes/bio2.pdf  

Σακκά, Β. (2012). Σχέδιο εργασίας στο πλαίσιο της Τοπικής Ιστορίας: Η ανάπτυξη μιας συνοικίας: 
Πετρούπολη. Ανακτήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2015, από 
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%A
E%20%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%
B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf 

Τριλίβα, Σ., & Αναγνωστοπούλου, Τ. (2008). Βιωματική μάθηση: Ένας πρακτικός οδηγός για 
εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους. Αθήνα: Τόπος. 

Τσιρίδου, Λ. (2007). Βιωματική μάθηση: Μία παιδαγωγική πρόταση και οι περιπέτειές της. 
Ανακτήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2015, από www.syn.gr/syncorfu/dial20070526.htm 

 

http://www.i-red.eu/resources/projects-files/scedio_drasis-eisagogi-viomatiki_mathisi.pdf
http://www.i-red.eu/resources/projects-files/scedio_drasis-eisagogi-viomatiki_mathisi.pdf
http://www.p-theodoropoulos.gr/ergasies/erev-erg-matsag2.pdf
http://gym-peram.reth.sch.gr/biomatikes/bio2.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf
http://www.syn.gr/syncorfu/dial20070526.htm

	01. Εξώφυλλο Ειδικού Τεύχους 4.pdf
	02. Ειδικό Τεύχος  4, Εισαγωγικά.pdf
	03. Ειδικό Τεύχος 4, Περιεχόμενα.pdf
	Ανάπτυξη πρωτότυπης παιχνιδομηχανής ανακύκλωσης.pdf
	Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας μέσω αντιλογίας (Debate).pdf
	Δομημένης μορφής φύλλο εργασίας. Ένα αλληλεπιδραστικό εργαλείο διδασκαλίας-μάθησης για κάθε γνωστικό αντικείμενο.pdf
	Δράσεις πρόληψης της βίας και του ρατσισμού στο σχολείο και τον αθλητισμό.pdf
	Εκπαιδευτικές και διδακτικές πρακτικές σε μια πολυπολιτισμική τάξη.pdf
	Εργαλεία (εκ)μάθησης ξένων γλωσσών υπό το πρίσμα του νέου ενιαίου προγράμματος σπουδών για τις ξένες γλώσσες και της νευρογλωσσικής προώθησης.pdf
	Εφαρμογή του μοντέλου εκπαιδευτικού σχεδιασμού Dick Carey & Carey στη διαμόρφωση σχεδίου μαθήματος.pdf
	Εφαρμόζοντας τον καινοτόμο θεσμό του mentoring σε ΕΠΑ.Λ., τι παρατηρούν κι αξιολογούν οι φοιτητές παρακολουθώντας διδασκαλίες μαθημάτων Νεοελληνικής Γλώσσας.pdf
	Η διαδικτυακή συνάντηση δύο μεγάλων ποιητών. Μαγιακόφσκι-Καρυωτάκης.pdf
	Η πνευματική διαθήκη του Κ.Π. Καβάφη. Μια ιστοεξερεύνηση στο μάθημα της Λογοτεχνίας.pdf
	Η συμβολή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην ανάπτυξη συνεργατικού κλίματος στη σχολική μονάδα. Το πρόγραμμα Comenius στο 1ο Γυμνάσιο Βύρωνα.pdf
	Η χρήση της Βικιπαίδεια ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.pdf
	Ιστορία – Τέχνη και Γαλλικά σε διαθεματικό διάλογο. Η Γαλλική Επανάσταση μέσα από τα έργα τέχνης στο μάθημα των Γαλλικών.pdf
	Ιστορικοί αγώνες, οι μαθητές ερευνούν και διδάσκουν. «Η κ. Σλήμαν, τα σκουλαρίκια των Μινωιτισσών, ο κωδικός Enigma και τα Spitfire…».pdf
	Καινοτόμες δράσεις στο σχολείο. Η περίπτωση της Ημέρας Μαθηματικών.pdf
	Καλές πρακτικές στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, μέθοδοι παρακολούθησης και εστιασμένης παρατήρησης της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών στη σχολική τάξη.pdf
	Μια πρόταση για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πληροφορικής σε νέα γνωστικά αντικείμενα.pdf
	Ο θεσμός του μέντορα στην πρακτική άσκηση των φοιτητών.pdf
	Ο μικρός Νικόλας, το συντακτικό και η καλύβη της γνωσιακής επιστήμης. Σκέψεις για τη λειτουργία ενός «Εργαστηρίου γλωσσικών δομών και ηλεκτρονικού προγραμματισμού».pdf
	Ο παιδαγωγικός ρόλος του διευθυντή στη διαχείριση της σχολικής τάξης.pdf
	Προσεγγίζοντας τη διαπολιτισμική εκπαίδευση μέσω των προγραμμάτων αγωγής υγείας.pdf
	Προωθώντας τη φιλαναγνωσία στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από έναν πανελλήνιο μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό.pdf
	Τα «χαρτόνια εργασίας» των μαθητών ως μέσον για την ομαδοσυνεργατική επίλυση προβλημάτων με πολλαπλές λύσεις.pdf
	Το λογισμικό Geogebra ως εργαλείο εκπαιδευτικής έρευνας.pdf
	Τοπική Ιστορία. Πρόγραμμα βιωματικής μάθησης – Στους δρόμους της Βυζαντινής και της Νεοκλασικής Αθήνας.pdf

