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Ενημέρωση για συνέδριο και δημοσίευση πρακτικών 

Βασίλης Δημητρόπουλος 
vas7@otenet.gr 

 
Επίτ. Σχολικός Σύμβουλος, Πρόεδρος 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 εκπαιδευτικών σεναρίων σε Scratch για τη διδασκαλία 
τεχνικών προγραμματισμού βασισμένων στο πρότυπο ανάλυσης 

εφαρμογών σε Περιβάλλον Αντικειμενοστραφούς 
Προγραμματισμού 

Γεώργιος Αν. Παπαδόπουλος¹,  Δημήτριος Φωτιάδης¹,  Αναστάσιος Λαδιάς²  
gpap@ea.gr,  dimitris.fotiadis@gmail.com,  ladiastas@gmail.com  

 
1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19,   2 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής 

Περίληψη. Σκοπός της εργασίας είναι να εφαρμόσει στην πράξη, μέσα από τρία 
εκπαιδευτικά σενάρια, όλες εκείνες τις θεωρητικές αρχές που αναφέρονται στο πώς 
πρέπει να είναι μια σύγχρονη διδασκαλία στο μάθημα της διδασκαλίας του 
προγραμματισμού Η/Υ. Στόχος είναι καλύψουν εν μέρει το έλλειμα σε εκπαιδευτικό 
υλικό που δημιουργήθηκε με την εισαγωγή των νέων προγραμμάτων σπουδών για τα 
μαθήματα της πληροφορικής στην Α΄και Β΄τάξη του λυκείου. Οι αλγόριθμοι που 
χρησιμοποιούνται έχουν αποτελέσει θέματα στις πανελλαδικές εξετάσεις του 
μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. 

Λέξεις κλειδιά: Διδασκαλία προγραμματισμού Η/Υ, ΑΕΠΠ, αλγοριθμική 

Το θεωρητικό πλαίσιο 

Από τη σχολική χρονιά 2014-15 εισήχθησαν δύο νέα μαθήματα πληροφορικής, το 
«Εφαρμογές Πληροφορικής» (ΦΕΚ 932, 2014) στην Α’ τάξη και το «Εισαγωγή στις Αρχές της 
Επιστήμης των Η/Υ» (ΦΕΚ 934, 2014) στη Β΄ τάξη του λυκείου (Γενικού και 
Επαγγελματικού). Ένα τμήμα από το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» αναφέρεται στον 
προγραμματισμό Η/Υ ενώ ο κορμός του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης 
των Η/Υ» είναι η αλγοριθμική και ο προγραμματισμός. Ως εξέλιξη αυτής της γραμμής ήρθε 
για την Γ΄ τάξη του γενικού λυκείου το μάθημα «Πληροφορική» (ΦΕΚ 189, 2015) στο οποίο 
ολοκληρώνεται στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η ενασχόληση των μαθητών 
με την αλγοριθμική σκέψη. Η σχεδόν αιφνιδιαστική αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων 
δημιούργησε σημαντικά κενά στο απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό που θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί για να διδάξουν αυτά τα μαθήματα. Ένα μέρος από 
αυτές τις ανάγκες φιλοδοξεί να καλύψει το υπό ανάπτυξη εκπαιδευτικό πακέτο τριών 
σεναρίων που εστιάζει στο πεδίο της αλγοριθμικής και της επίλυσης προβλημάτων σε 
προγραμματιστικό περιβάλλον. 

Αυτή η διαδικασία εντάσσεται στη φιλοσοφία του “Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 
των Εκπαιδευτικών” του οποίου στόχος είναι ο μετασχηματισμός του ρόλου και της 
διδακτικής προσέγγισης των εκπαιδευτικών της πράξης, με «έμφαση να δίνεται στη 
διδακτική πράξη και το ενδιαφέρον να εστιάζεται σε θέματα σχεδιασμού μιας διδασκαλίας 
ή ενός διδακτικού σεναρίου ή ενός project, με στόχο την ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών 
και των μαθητών και την ανάδειξη του ρόλου τους στη διαμόρφωση του περιεχομένου και 
του παιδαγωγικού πλαισίου του Νέου Σχολείου». Έτσι τα προαναφερθέντα προγράμματα 
σπουδών καθορίζουν μόνο το τι πρέπει να διδαχθεί και αφήνουν στον εκπαιδευτικό την 

mailto:gpap@ea.gr
mailto:dimitris.fotiadis@gmail.com
mailto:ladiastas@gmail.com
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επιλογή των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει (για να πετύχει τους στόχους που βάζει το 
πρόγραμμα σπουδών), γιατί «προκειμένου τα νέα προγράμματα σπουδών να ενταχθούν 
στην σχολική καθημερινότητα, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί πρέπει… να μετεξελιχτούν 
σε παραγωγούς περιεχομένου που αντανακλά τις δικές τους αξίες και προτεραιότητες, 
οικοδομώντας, κατά συνέπεια, τη δική τους εναλλακτική οπτική για τη “διδακτέα ύλη” της 
τάξης τους» (Μείζον, 2011). Σε αυτό το πλαίσιο καλούνται οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής 
να προσδιορίσουν τις δυνατότητες που παρέχουν τα μοντέρνα προγραμματιστικά 
περιβάλλοντα και να τις αξιοποιήσουν με κριτήριο τους στόχους που θέτουν τα 
προγράμματα σπουδών πληροφορικής. 

Ο σκοπός του προτεινόμενου εκπαιδευτικού πακέτου των τριών σεναρίων εναρμονίζεται με 
το σκοπό του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» που είναι να 
αναπτύξουν οι μαθητές την αναλυτική και συνθετική τους σκέψη και με τους στόχους του 
που είναι οι μαθητές να χρησιμοποιούν τις βασικές εντολές και προγραμματιστικές δομές, 
τα διάφορα είδη δεδομένων και δομών δεδομένων και να τα συνδυάζουν αλγοριθμικά για 
να δημιουργήσουν κώδικα / πρόγραμμα που θα επιλύει κάποιο πρόβλημα. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι η διαδικασία ανάπτυξης προγραμμάτων Η/Υ βρίσκεται στα ανώτερα επίπεδα 
της αναθεωρημένης ταξινομίας του Bloom. Επιπρόσθετα, τα σενάρια του εκπαιδευτικού 
πακέτου επιδιώκεται να ακολουθήσουν μια σπειροειδή προσέγγιση στην κατεύθυνση του 
αναδυόμενου ψηφιακού εγγραμματισμού (Τζιμογιάννης κ.ά., 2011), όπου οι μαθητές 
βιώνουν εμπειρίες και πρακτικές και στη συνέχεια οδηγούνται από το συγκεκριμένο στο 
αφηρημένο, υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό όταν κριθεί αναγκαίο και με φθίνουσα 
καθοδήγηση.   

Το γνωστικό αντικείμενο των προτεινόμενων σεναρίων είναι ο προγραμματισμός Η/Υ. Ο 
προγραμματισμός υπεισέρχεται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σχεδόν σε όλο το φάσμα 
των εφαρμογών της πληροφορικής, με την κατανόηση των αρχών του προγραμματισμού να 
αποτελεί ένα από τα θεμέλια για τη διδασκαλία της πληροφορικής. Η κατάκτηση των 
νοητικών δυνατοτήτων που παρέχει ο προγραμματισμός στους μαθητές, δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις εκείνες ώστε αυτοί όχι μόνο να γίνουν κριτικοί καταναλωτές αλλά και εν 
δυνάμει να αναδειχθούν σε παραγωγούς γνώσης στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη αγορά 
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Επειδή, όπως αναφέρθηκε, η διδασκαλία του 
προγραμματισμού είναι μια σύνθετη και κατά συνέπεια απαιτητική μαθησιακή διαδικασία, 
στο προτεινόμενο εκπαιδευτικό πακέτο επιχειρείται να διευκολυνθεί με την υιοθέτηση του 
σύγχρονου εκπαιδευτικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch 2 του Μ.Ι.Τ. που είναι 
ελεύθερο λογισμικό και υποστηρίζεται από μια παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα. Το 
Scratch 2 είναι ένα διαδικτυακό (https://scratch.mit.edu/) προγραμματιστικό περιβάλλον 
βασισμένο σε αντικείμενα (objectBased) στο οποίο συνδυάζονται αφενός logo-like 
χαρακτηριστικά όπως τα γραφικά της γεωμετρίας της χελώνας και αφετέρου 
χαρακτηριστικά όπως η διαχείριση πολυμεσικών υλικών των οποίων οι συμπεριφορές 
μπορούν να προγραμματιστούν με τη χρήση οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια 
(εικόνα 1). Η επιλογή προγραμματιστικού περιβάλλοντος οπτικού προγραμματισμού με 
πλακίδια έγινε γιατί τα πλακίδια θηλυκώνουν μεταξύ τους ως κομμάτια παζλ και έτσι 
αποφεύγονται ορθογραφικά και συντακτικά λάθη και οι μαθητές απερίσπαστοι εστιάζουν 
στη λογική του αλγόριθμου.  

Για την ανάπτυξη της αλγοριθμικής σκέψης οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες 
επίλυσης προβλημάτων που έχουν ως σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων μεθοδολογικού 
χαρακτήρα και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου. Τα προβλήματα που καλούνται να 

https://scratch.mit.edu/
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αντιμετωπίσουν οι μαθητές πρέπει να είναι αυθεντικά, πρέπει να είναι προβλήματα που να 
σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και πρέπει να εμπεριέχουν χαρακτηριστικά 
παιχνιδιού ώστε να είναι ελκυστικά για τους μαθητές.  

 
Εικόνα 1. Σύνθεση σεναρίου στο βασισμένο σε αντικείμενα περιβάλλον οπτικού 

προγραμματισμού με πλακίδια Scratch 2. 

Επίσης ένας καθοριστικός παράγοντας για τη μαθησιακή διαδικασία είναι και το ψηφιακό 
περιβάλλον μέσα στο οποίο θα γίνει η διαχείριση της μαθησιακής διαδικασίας. Εδώ 
χρησιμοποιούνται τα πολυμεσικά χαρακτηριστικά του Scratch για να γίνει μια 
οπτικοποιημένη προσομοίωση του προβλήματος (εικόνα 2), έτσι ώστε «Το 
προγραμματιστικό περιβάλλον να παρέχει κίνητρα» (Ρεπαντής & Λαδιάς, 2011), να 
αξιοποιεί την έμφυτη περιέργεια και να ενθαρρύνει την αυτενέργεια των μαθητών, με 
δεδομένο ότι  «τα παιδιά, όταν βρίσκονται μπροστά σε τόσο δυναμικά και δημιουργικά 
περιβάλλοντα μάθησης, ενθουσιάζονται με τη δυνατότητα που τους δίνεται να ορίζουν, να 
σχεδιάζουν, να διαμορφώνουν, να υλοποιούν και να πειραματίζονται με τις δικές τους 
ιδέες» (Αγγελίδης κ.ά., 2011).  

Ο εκπαιδευτικός θα έχει τη δυνατότητα είτε να εστιάσει αποκλειστικά στη διδασκαλία του 
αλγορίθμου είτε και να επεξηγήσει και τον τρόπο που αναπτύχθηκε το πολυμεσικό 
περιβάλλον στο οποίο παρουσιάζεται ο αλγόριθμος. Έμμεσα, μέσα από αυτή τη διαδικασία, 
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επιχειρείται να γίνει διάκριση της Επιστήμης των Υπολογιστών (με κύρια έκφανσή της τον 
προγραμματισμό για τη διάδραση του πολυμεσικού περιβάλλοντος) από την 
χρήση‐αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη 
διδασκαλία της Πληροφορικής (με τη χρήση του πολυμεσικού προϊόντος για τη διαδραστική 
παρουσίαση του αλγορίθμου). 

 

Εικόνα 2. Εφαρμογή σε Scratch 2 που εκμεταλλεύεται τους πολυμεσικούς πόρους του 
περιβάλλοντος για να παρουσιάσει με τη μορφή προσομοίωσης ένα αυθεντικό πρόβλημα όπως 

το παιχνίδι “Πέτρα-Ψαλίδι-Χαρτί”. 

Η περιγραφή των εκπαιδευτικών σεναρίων 

Στην πρώτη εφαρμογή επιδεικνύεται ένα περιβάλλον το οποίο έχει τη δυνατότητα να 
δημιουργεί δεδομένα με γραφικό τρόπο. Ο χρήστης, προκειμένου να επικεντρωθεί στην 
ανάπτυξη βασικών υπολογιστικών αλγορίθμων και αλγορίθμων απόφασης που 
υλοποιούνται με υπολογισμούς, δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με την δημιουργία των 
δεδομένων της εφαρμογής του (ρουτίνες βιβλιοθήκης για τη δημιουργία δεδομένων στις 
γλώσσες τρίτης γενιάς). Δίνεται έτσι η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να ασχοληθεί με τον 
πυρήνα του προβλήματος που έχει σχεδιάσει, να εκμεταλλευτεί το περιβάλλον 
προσομοιώσεων Ρομποτικής και Αυτοματισμών που παρέχει η Scratch, με σκοπό την 
δημιουργία εφαρμογών που είναι αλγοριθμικά αποτελεσματικές και αισθητικά ελκυστικές, 
καθώς το πρόβλημα εξελίσσεται ως ένα δρώμενο στην οθόνη του υπολογιστή. 

Η πρώτη εφαρμογή που παρουσιάζεται (εικόνα 3), υλοποιεί το εξής σενάριο:  Ένα (εικονικό) 
ρομπότ  αφήνεται στην αρχή μιας διαδρομής  την οποία θα περπατήσει από την αρχή μέχρι 
το τέλος της. Στην διαδρομή αυτή έχουν αφεθεί νομίσματα, αξίας 10, 20, 30 και 40.  
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Το ρομπότ θα πρέπει να αποφασίσει πότε θα παίρνει ένα νόμισμα και πότε όχι, με βάση τις 
τρεις οδηγίες που του δίνονται κατά περίπτωση: 

Α) Να συλλέγει συνεχώς τα νομίσματα που συναντά. Αν όμως, συλλέγοντας κάποιο 
νόμισμα, ξεπεραστεί το όριο των 100, τότε το ρομποτάκι δεν μπορεί να πάρει αυτό 
το νόμισμα ούτε και κανένα επόμενο 
(https://scratch.mit.edu/projects/52514292/#editor).  
Β) Να συλλέγει συνεχώς νομίσματα.  Όταν η αξία των νομισμάτων που έχει συλλέξει 
ξεπεράσει το όριο των 100, να μην συλλέξει κανένα άλλο νόμισμα 
(https://scratch.mit.edu/projects/52515416/#editor). 
Γ) Να προσπαθήσει, συλλέγοντας τα νομίσματα που συναντά, να συλλέξει 
νομίσματα αξίας 100 ευρώ ακριβώς. Δεν επιτρέπεται  να ξεπεράσει  το όριο των 100 
(https://scratch.mit.edu/projects/52285218/#editor).  

 

Εικόνα 3. Το πολυμεσικό περιβάλλον εκτέλεσης της πρώτης εφαρμογής στο οποίο τα δεδομένα 
δημιουργούνται με αυτοματοποιημένο τρόπο. 

Οι διαδικασίες, με την δημιουργία των οποίων θα εμπλακεί ο μαθητής, είναι: 
Η κίνηση του ρομπότ στην προκαθορισμένη διαδρομή. 
Ο έλεγχος αν το ρομπότ συναντά νόμισμα και η αναγνώριση της αξίας του 
νομίσματος. 
Η απόφαση αν το ρομπότ θα πάρει ή θα προσπεράσει το νόμισμα που συνάντησε. 
Επισημαίνεται ότι αλγόριθμοι που στηρίζονται στην αναφερθείσα συνθήκη έχει 

https://scratch.mit.edu/projects/52514292/#editor
https://scratch.mit.edu/projects/52515416/#editor
https://scratch.mit.edu/projects/52285218/#editor
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αποτελέσει θέμα στις πανελλαδικές εξετάσεις του μαθήματος ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη 
Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον).  

Η δεύτερη εφαρμογή ασχολείται με την ψηφιακή δημιουργία του γνωστού παιχνιδιού 
«Πέτρα -Ψαλίδι -  Χαρτί» (εικόνα 2), το οποίο δόθηκε ως θέμα στις Πανελλαδικές  Εξετάσεις 
το 2007. Στο https://scratch.mit.edu/projects/47732102/#editor φαίνεται το πρόγραμμα της 
εφαρμογής σε Scratch 2, μέρος του οποίου φαίνεται στην εικόνα 4.  
 

 
Εικόνα 4. Τμήματα από τον κώδικα των διαφόρων αντικειμένων της εφαρμογής Πέτρα-Ψαλίδι-

Χαρτί. 

Στην συγκεκριμένη εφαρμογή η ανάπτυξη γίνεται με βάση το παρακάτω πρότυπο: 
Α) Καθορισμός  και διάκριση αντικειμένων εφαρμογής. 
Β) Καθορισμός απαιτήσεων λειτουργίας των αντικειμένων  και  συγχρονισμός  τους. 
Γ) Χρήση τμηματικής σχεδίασης για τις λειτουργίες των αντικειμένων  
(modulemaking). 

Στην εφαρμογή αυτή δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να επιδείξει στους μαθητές 
του την ανάγκη συγχρονισμού των λειτουργιών  των αντικειμένων.  Δίνεται η δυνατότητα 
να κατανοήσει ο μαθητής με χρήση απλών και εύκολων παραδειγμάτων την ανάγκη 
ταυτόχρονης (παράλληλης εκτέλεσης διαδικασιών) και την αναμονή άλλων προκειμένου να 
χρησιμοποιήσουν τα παραγόμενα δεδομένα ως εισόδους. Η αλγοριθμική εμπειρία που 
απαιτείται για τον προγραμματισμό των αντικειμένων είναι η βασική και η χρήση των 
μεταβλητών ως semaphores για τον έλεγχο της λειτουργίας των αντικειμένων 
αναδεικνύεται  με απλό και προφανή τρόπο. 

https://scratch.mit.edu/projects/47732102/#editor
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Ένα από τα αντικείμενα της εφαρμογής, ο Υπολογιστής, είναι  ο  ελεγκτής της Εφαρμογής 
και με όρους Διαγράμματος Ρόλων-Καταστάσεων είναι ο βασικός Μετασχηματισμός του 
Έργου. Προκειμένου να αναδειχθούν τα παραπάνω, γίνεται βηματική καθοδήγηση  των 
μαθητών στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σεναρίου, ώστε η ανάπτυξη του έργου να γίνεται 
με αποτελεσματικό τρόπο χωρίς να αντιμετωπίζονται πολύπλοκες δομές, αλλά απλά λογικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζονται με  τις γνώσεις που ήδη έχουν οι μαθητές. 

Το περιβάλλον με τα αντικείμενα, η τοποθέτησή τους στο σκηνικό και η λειτουργία κάποιων 
αντικειμένων που δεν έχουν ιδιαίτερο αλγοριθμικό ενδιαφέρον, δίνονται έτοιμα προς 
χρήση, χωρίς να απαιτείται από το μαθητή να ασχοληθεί με αυτά.  

Η τρίτη εφαρμογή (εικόνα 5) ασχολείται με τη λογιστική διαχείριση μιας αντλίας καυσίμων 
(https://scratch.mit.edu/projects/52513254/#editor). Τρία αυτοκίνητα ανεφοδιάζονται με 
καύσιμα από μια αντλία καυσίμων η οποία έχει συγκεκριμένη ποσότητα καυσίμου σην 
δεξαμενή της. Υπάρχει επίσης ένα βυτιοφόρο το οποίο ανεφοδιάζει την δεξαμενή με 
καύσιμα. Η αντλία πρέπει να σταματήσει τη λειτουργία της αν τα καύσιμά της εξαντληθούν, 
ή αν η ποσότητα καυσίμου στη δεξαμενή είναι τόσο μικρή που δεν μπορεί να ικανοποιήσει 
3 φορές συνεχόμενα τις απαιτήσεις των πελατών του πρατηρίου. Το πρόβλημα αυτό είναι 
μεταφορά σε περιβάλλον Scratch από αντίστοιχο θέμα που δόθηκε στις πανελλαδικές 
Εξετάσεις το 2011.  

 

Εικόνα 5. Το περιβάλλον γραφικών του έργου “Πρατήριο Καυσίμων”. 

Όπως και στην περίπτωση των προηγούμενων εφαρμογών, ο χρήστης δεν χρειάζεται να 
ασχοληθεί καθόλου με τον τρόπο που τα δεδομένα εισάγονται στο πρόβλημα. Το 
περιβάλλον δίνεται έτοιμο στο χρήστη και  αυτός με το ποντίκι επιλέγει το όχημα το οποίο 
θα προσέλθει στην αντλία για να εξυπηρετηθεί. 

Οι μεταφορά του προβλήματος αυτού σε περιβάλλον Προγραμματισμού Αντικειμένων 
δημιουργεί την υποχρέωση στον προγραμματιστή να εφαρμόσει τεχνική Αμοιβαίου 

https://scratch.mit.edu/projects/52513254/#editor
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Αποκλεισμού εκτέλεσης του Κρίσιμου κώδικα των οχημάτων που έρχονται στην αντλία για 
ανεφοδιασμό. Αυτό καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την συγκεκριμένη εφαρμογή, καθώς 
το γνωστό πρόβλημα Κουρέα-Πελάτη (που συναντά κανείς ως πρόβλημα αναφοράς σε 
περιβάλλοντα Πολυγραμματισμού με καταμερισμό του Χρόνου Εκτέλεσης) αναδεικνύεται 
εδώ με τρόπο φυσικό και ο μαθητής το αντιλαμβάνεται ως αποτέλεσμα της  απαίτησης  να 
εξυπηρετείται κάθε φορά ένα και μόνο όχημα από την αντλία καυσίμων. 

Η μεταφορά των λογιστικών απαιτήσεων της αντλίας, όπως αυτές αναδεικνύονται από το 
αρχικό πρόβλημα, ολοκληρώνονται σε ένα και μόνο σενάριο (module). Αν και η εφαρμογή 
αποτελείται από μεγάλο αριθμό σεναρίων, η τμηματική σχεδίαση μας δίνει ανεξάρτητα 
modules.  

Το πλεονέκτημα αυτού του εκπαιδευτικού σχεδίου είναι η δυνατότητα του εκπαιδευτικού, 
να ασχοληθεί με τις μονάδες κώδικα που έχουν αλγοριθμικό ενδιαφέρον (σε αντιστοιχία με 
τα αντίστοιχα προβλήματα όπως αυτά τέθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις συν τις 
απαιτήσεις  του περιβάλλοντος της Scratch) και να μην ασχοληθεί καθόλου με θέματα που 
σε μια κλασική αλγοριθμική προσέγγιση αναφέρονται απλώς ως ΔΕΔΟΜΕΝΑ επί των 
οποίων δρουν οι προς ανάπτυξη αλγόριθμοι.  

Στις εφαρμογές δίνονται Φύλλα Έλεγχου Κατανόησης των Απαιτήσεων της Εφαρμογής 
(εικόνα 6), ώστε ο μαθητής να εξοικειώνεται με την εφαρμογή και ο εκπαιδευτικός να 
γνωρίζει αν ο μαθητής έχει κατανοήσει επαρκώς το πρόβλημα με το οποίο πρόκειται να 
ασχοληθεί. 

 

Εικόνα 6. Φύλλο Ελέγχου Κατανόησης των Απαιτήσεων της Εφαρμογής. 

Επίλογος 

Τα σενάρια που παρουσιάστηκαν αποτελούν την πιλοτική δοκιμή μιας ευρύτερης σειράς 
εκπαιδευτικών σεναρίων που σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί πριν την αρχή του επόμενου 
σχολικού έτους,  να υιοθετηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα και φιλοδοξεί μέσα από 
όλα αυτά μπορεί ο μαθητής να έχει την ευκαιρία να κατανοήσει -όσο είναι δυνατόν- την 
ολότητα της πληροφορικής και όχι να έχει αποσπασματικές και διάσπαρτες νησίδες 
γνώσης. 
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Οικονομολόγος ΠΕ09, (Εκπαιδευτήρια Δούκα, Εκπαιδευτήρια Ελληνική Παιδεία) 

Περίληψη. Η δράση “Αποταμίευση - Επένδυση” αποτελεί μία δραστηριότητα, εικονικής 
επένδυσης ενός χρηματικού ποσού, αλλά σε πραγματικές συνθήκες και γίνεται στα 
πλαίσια του μαθήματος “Πολιτική Παιδεία” της Α’ τάξης Λυκείου. Στόχος της δράσης 
είναι η ερμηνεία και κατανόηση της λειτουργίας του χρηματιστηρίου, των καταθέσεων 
αλλά και γενικότερα της επένδυσης των αποταμιεύσεων. Οι μαθητές καλούνται να 
διαχειριστούν ένα εικονικό ποσό, για 8 εβδομάδες, έχοντας 2 επιλογές επένδυσης 
(καταθέσεις σε εμπορικές τράπεζες ή/και επένδυση σε μετοχές επιχειρήσεων). Στο 
τέλος της δραστηριότητας καταγράφουν το τελικό ποσό των επενδύσεών τους, τα 
συμπεράσματά, τις σκέψεις, τις εμπειρίες, τα λάθη τους. Οι μαθητές έχουν τη 
δυνατότητα να καταλάβουν μέσα από μία εικονική πραγματικότητα, το πώς θα 
συμπεριφέρονταν στην πραγματικότητα. Επιπλέον, μαθαίνουν να συνεργάζονται και 
ξεχωρίζουν τις έννοιες του επενδυτή και κερδοσκόπου, αποκτώντας μία υγιή 
επενδυτική συμπεριφορά, εφόδιο για την υπόλοιπη ζωή τους. 

Λέξεις κλειδιά: αποταμίευση, επένδυση, χρηματιστήριο, καταθέσεις, Λύκειο. 

Εισαγωγή – Πώς προέκυψε η δράση 

Μετά από μία οκταετή εμπειρία στη διδασκαλία των μαθημάτων “Αρχές Οικονομίας” και 
“Πολιτική Παιδεία” στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου, διαπιστώσαμε ότι το ενδιαφέρον των 
εφήβων αυτής της ηλικίας για τα θέματα της οικονομίας είναι έντονο, καθώς είναι η πρώτη 
επαφή τους, τουλάχιστον στη σχολική τάξη, με θέματα οικονομίας. 

Κάνοντας στο πρώτο μάθημα κάθε χρονιάς μία αναφορά στα αντικείμενα που θα 
διδαχθούμε, είναι πάρα πολύ συχνές οι ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με το “χρήμα”. Πιο 
συγκεκριμένα οι συνήθεις ερωτήσεις αφορούν τον δανεισμό, τις τράπεζες και τη λειτουργία 
του χρηματιστηρίου. 

Οι μαθητές έχουν, κυρίως από το οικογενειακό τους περιβάλλον, ακουστική εμπειρία για τις 
επενδύσεις και το χρηματιστήριο. Πολλές φορές η οικογενειακή εμπειρία είναι αρνητική, 
καθώς οι γονείς τους είναι αρνητικά προδιατεθειμένοι στην έννοια των τραπεζών και του 
χρηματιστηρίου. 

Από το 1998, και στα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν, πάρα πολλοί Έλληνες 
“ανακάλυψαν” το χρηματιστήριο. Οι τράπεζες έγιναν πιο ευέλικτες, και ήρθαν πιο κοντά 
στους καταναλωτές.  

Πολλά παιδιά στην τάξη αναφέρουν προβλήματα που είχαν οι γονείς τους επενδύοντας στο 
χρηματιστήριο. Αυτό τους έκανε να αποκτήσουν μία λανθασμένη όψη του χρηματιστηρίου, 
αυτή του “τζόγου”.  

Εμφανίστηκε, λοιπόν, η ανάγκη της ερμηνείας και κατανόησης της λειτουργίας του 
χρηματιστηρίου, αλλά και γενικότερα της επένδυσης των αποταμιεύσεών μας. Αυτό το κενό 

mailto:a.striftaras@gmail.com
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πληροφόρησης, ιδιαίτερα σε αυτό το αντικείμενο, υφίσταται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, 
καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που γονείς δηλώνουν άγνοια για την λειτουργία του 
χρηματιστηρίου, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει. 

Τη σχολική χρονιά 2007-2008 ξεκίνησε μία προσπάθεια στα πλαίσια του μαθήματος “Αρχές 
Οικονομίας”, να ενταχθεί η κατανόηση των επιλογών επενδύσεων σε ένα παιχνίδι. Το 
παιχνίδι αυτό αφορούσε την επένδυση του ποσού των 10.000 ευρώ σε μετοχές εταιρειών 
που ήταν εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Την επόμενη χρονιά προστέθηκαν και οι 
επιλογές των καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου και προθεσμίας. 

Μέσα, λοιπόν, από αυτό το παιχνίδι οι μαθητές έμαθαν τι σημαίνει πραγματική επένδυση, 
και τις διαφορές των εννοιών κερδοσκόπου – επενδυτή. 

Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται αναλυτικά η λειτουργία του παιχνιδιού – δράσης που 
εφαρμόστηκε τη σχολική χρονιά 2014-2015. 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση “Αποταμίευση - Επένδυση” έχει μία απλή εφαρμογή και αυτό την κάνει προσιτή σε 
όλους τους μαθητές της Α’ Λυκείου, στους οποίους απευθύνεται. Διαρκεί 8 εβδομάδες 
(περίπου 2 μήνες). 

Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν ομάδες των 2 ατόμων και συναποφασίζουν για την πορεία 
της επένδυσής τους. 

Σε κάθε ομάδα δίνονται, εικονικά, 10.000 ευρώ, και τα μέλη της καλούνται να 
διαχειριστούν τα χρήματα αυτά, έχοντας 2 κύριες επιλογές επένδυσης. 

Α. Καταθέσεις σε εμπορικές τράπεζες. 

Οι επιλογές της ομάδας είναι δύο: 

1. Να καταθέσουν μέρος, ή όλο το ποσό σε κατάθεση προθεσμίας. Η κατάθεση προθεσμίας 
έχει μεγαλύτερο επιτόκιο, οπότε τους δίνει και περισσότερους τόκους. Το επιτόκιο σε αυτή 
την περίπτωση είναι 6% ετησίως ή 0,12% εβδομαδιαίως. Η ομάδα πολλαπλασιάζει κάθε 
εβδομάδα, το ποσό με τον δείκτη 1,0012 , για να υπολογίσει τα χρήματα που θα περιέχουν 
και τους τόκους. Για παράδειγμα αν μία ομάδα καταθέσει 1000 ευρώ, στο τέλος της πρώτης 
εβδομάδας θα έχει 1000 x 1,0012 = 1001,2 ευρώ. Έτσι κάθε εβδομάδα πολλαπλασιάζει το 
νέο ποσό με τον δείκτη 1,0012. 
Ο λογαριασμός προθεσμίας έχει μεγαλύτερο επιτόκιο αλλά όπως και στην πραγματικότητα, 
η τράπεζα δεσμεύει τα χρήματα για ένα χρονικό διάστημα. Στην δραστηριότητα η δέσμευση 
ισχύει για 2 μήνες, όσο δηλαδή και η διάρκειά της.  
Έτσι, τα χρήματα που καταθέτονται στο λογαριασμό προθεσμίας, «κλειδώνονται» μέχρι το 
τέλος της εργασίας. 

2. Να καταθέσουν μέρος, ή όλο το ποσό σε λογαριασμό ταμιευτηρίου. Ο λογαριασμός 
αυτός έχει μικρότερο επιτόκιο από τον λογαριασμό προθεσμίας, δηλαδή 4% ετησίως, ή 
0,08% εβδομαδιαίως. Η ομάδα πολλαπλασιάζει το ποσό με τον δείκτη 1,0008 κάθε 
εβδομάδα. Για παράδειγμα αν μία ομάδα καταθέσει 1000 ευρώ, στο τέλος της πρώτης 
εβδομάδας θα έχει 1000 x 1,0008 = 1000,8 ευρώ. Η λειτουργία της επένδυσης αυτής είναι 
όμοια με αυτή της κατάθεσης σε λογαριασμό προθεσμίας, αλλά η ομάδα μπορεί όποτε 
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θελήσει να καταθέσει επιπλέον χρήματα, ή να κάνει ανάληψη αυτών για να τα 
χρησιμοποιήσει στις υπόλοιπες επιλογές.  

Β. Επένδυση σε μετοχές επιχειρήσεων που διαπραγματεύονται στο ελληνικό 
χρηματιστήριο. 

Οι μαθητές διδάσκονται πως η επένδυση σε μετοχές επιχειρήσεων γίνεται γιατί ο 
επενδυτής – μέτοχος θα πάρει μέρος των κερδών που αναλογεί στις μετοχές του, εφόσον τα 
κέρδη μίας επιχείρησης μοιράζονται στους μετόχους. Έτσι προσπαθεί να αγοράσει μετοχές 
εταιρειών με υψηλή κερδοφορία, για να εισπράξει έτσι όσο γίνεται μεγαλύτερο ποσό που 
αντιστοιχεί στις μετοχές του (μέρισμα) (Anderton, 2008). 

Χαρακτηριστικά, στην πρώτη σελίδα του εντύπου που δίνεται και συμπληρώνεται από τους 
μαθητές, αναγράφεται: “Το χρηματιστήριο δεν είναι τζόγος! Αγοράζω μετοχές μίας 
επιχείρησης γιατί θέλω να γίνω μέτοχός της (επενδυτής), γιατί πιστέυω ότι θα έχει κέρδη 
και θα πάρω το κέρδος που αναλογεί στις μετοχές μου (μέρισμα). Δεν αγοράζω μετοχές 
γιατί ευελπιστώ ότι θα τις πουλήσω σε λίγες μέρες πιο ακριβά (κερδοσκόπος)”. 

Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα, κάποιος να αγοράσει μετοχές επιχειρήσεων μόνο και 
μόνο για να τις πουλήσει σε κάποιον άλλο πιο ακριβά, και έτσι να κερδίσει από την 
διαφορά των χρημάτων. Ο επενδυτής αυτός ονομάζεται κερδοσκόπος, και βέβαια η κίνηση 
αυτή είναι καθ’ όλα νόμιμη.  

Οι συμμετέχοντες στην δράση μπορούν να αγοράσουν μετοχές έως και πέντε διαφορετικών 
επιχειρήσεων, δίνοντας μέρος, ή ολόκληρο το ποσό των 10.000 ευρώ. 

Η αρχική αγορά γίνεται στην σχολική τάξη με τιμές μετοχών που ίσχυσαν την προηγούμενη 
ημέρα. Αυτή ονομάζεται αρχική επένδυση. 

Για παράδειγμα αν κάποιος θελήσει να αγοράσει μετοχές της Εθνικής τράπεζας και να 
διαθέσει το ποσό των 1.000 ευρώ, και η τιμή μίας μετοχής είναι 10 ευρώ, τότε αγοράζει 100 
μετοχές. 

Κάθε ομάδα μπορεί να κάνει συνολικά (στις 8 εβδομάδες) μέχρι 8 αγοραπωλησίες. Δηλαδή 
μπορεί, για παράδειγμα, να πουλήσει κάποιες μετοχές και να καταθέσει τα χρήματα σε 
λογαριασμό ταμιευτηρίου. 

Οι κινήσεις που κάνουν οι ομάδες γίνονται μια φορά την εβδομάδα, μέσα στο 
σαββατοκύριακο, και παρουσιάζονται την Δευτέρα. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 
απαγορεύεται να γίνονται αγοραπωλησίες, οπότε αυτές γίνονται με τιμές μετοχών κάθε 
Παρασκευής (Έτσι οι μαθητές δεν αναγκάζονται να παρακολουθούν τις τιμές των μετοχών 
τους κάθε μέρα, αλλά μόνο μία φορά την εβδομάδα). 

Η αρχική επένδυση των ομάδων γίνεται με την βοήθεια του καθηγητή, ο οποίος βοηθά τις 
πρώτες εβδομάδες. Κάθε ομάδα (η οποία αποτελείται από 2 μέλη) έχει 2 ξεχωριστά έντυπα, 
ώστε κάθε μέλος να συμπληρώνει το δικό του. Όλες οι κινήσεις καταγράφονται στο ειδικό 
έντυπο και πιο συγκεκριμένα στην εβδομαδιαία αποτίμηση του χαρτοφυλακίου, μέρος του 
οποίου απεικονίζεται στο σχήμα 1. 
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Σχήμα 1. Παράδειγμα εβδομαδιαίας αποτίμησης χαρτοφυλακίου. 

 

Στο τέλος της πρώτης εβδομάδας, γίνεται αποτίμηση του συνόλου των καταθέσεων και των 
μετοχών, και συμπληρώνεται το αντίστοιχο “πεδίο”. Αν δεν γίνει κάποια αγοραπωλησία το 
σαββατοκύριακο, το “πεδίο” που αναφέρει τις αγοραπωλησίες παραμένει κενό, και στο 
τέλος της επόμενης εβδομάδας γίνεται η νέα αποτίμηση. 

Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται και στις 8 εβδομάδες, ενώ κάθε 2 εβδομάδες γίνεται 
συζήτηση στην σχολική τάξη για τις εμπειρίες των ομάδων. 

Στο τέλος της δραστηριότητας γίνεται αποτίμηση του χαρτοφυλακίου της ομάδας 
(καταθέσεων και μετοχών), δηλαδή η ομάδα κάνει ανάληψη όλων των χρημάτων που έχει 
καταθέσει και πουλά όλες τις μετοχές που έχει αγοράσει.  

Κάθε μέλος της ομάδας, ξεχωριστά, καταγράφει στην τελευταία σελίδα του εντύπου, το 
τελικό ποσό των επενδύσεών του και τα συμπεράσματά του από όλη τη διαδικασία. 
Δηλαδή, τις σκέψεις του, τις εμπειρίες του, τα λάθη του. 

Οι μαθητές μπορούν να βλέπουν τις τιμές των μετοχών και οδηγίες για την δραστηριότητα, 
στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://oikonomia-epixeirimatikotita.blogspot.com, καθώς και 
να ανταλλάσσουν απόψεις.  

Παράλληλα οι ομάδες μπορούν να φέρνουν άρθρα από εφημερίδες ή το διαδίκτυο, σε 
θέματα τραπεζών, χρηματιστηρίου, τα οποία θα συζητούνται στο πλαίσιο της τάξης και 
μπορεί να αποτελούν οδηγό για τις επόμενες κινήσεις τους. 
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Διαθεματικότητα 

Η δράση που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη ενότητα, εντάσσεται στα πλαίσια του 
μαθήματος “Πολιτική Παιδεία” της Α’ τάξης του γενικού λυκείου. 

Παράλληλα με την δράση αυτή κρίθηκε απαραίτητη και χρήσιμη η συνεργασία με άλλα 
μαθήματα που διδάσκονται οι μαθητές της A’ Λυκείου. 

Το πρώτο αφορά τις Εφαρμογές Υπολογιστών. Οι μαθητές μπορούν στο εργαστήριο 
πληροφορικής του σχολείου, με τη βοήθεια του διαδικτύου, να βρουν τις τιμές των 
μετοχών, άρθρα που αφορούν τις επενδύσεις, και γενικότερα πληροφορίες για την 
αποταμίευση. 

Παράλληλα μπορούν να ετοιμάσουν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ομάδας τους 
με την χρήση PowerPoint το οποίο έχει διδαχθεί στο μάθημα της πληροφορικής. 

Η στατιστική επεξεργασία των επενδυτικών επιλογών των μαθητών, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του μαθήματος “Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής”. 

Θα ήταν χρήσιμη η επίσκεψη των μαθητών σε κάποια τράπεζα, όπου ένα στέλεχός της θα 
παρουσίαζε τους τρόπους επένδυσης, ή επίσκεψη στον χώρο όπου γίνονταν οι 
διαπραγματεύσεις των μετοχών. 

Στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας, είναι δυνατό και χρήσιμο να γίνει αναφορά στο 
“κραχ” του 1929 στις ΗΠΑ, όπου μαζικά επενδυτές έχασαν τις περιουσίες τους επενδύοντας 
(χωρίς καμία γνώση) στο χρηματιστήριο. 

Συμβολή της δράσης 

Οι περισσότεροι συμφωνούν στο ότι ο μόνος τρόπος η χώρα μας να ξεπεράσει την 
οικονομική ύφεση, είναι η οικονομική ανάπτυξη, ενώ «η επένδυση, η αποταμίευση και οι 
τεχνολογικές αλλαγές είναι οι βασικότεροι παράγοντες που καθορίζουν την ανάπτυξη» 
(Anderton, 2008, σ. 580). 

Η δράση “Αποταμίευση – Επένδυση” έχει ως σκοπό την ενεργοποίηση του μαθητή και την 
κατανόηση εννοιών που πρώτη φορά διδάσκεται στην σχολική τάξη, ενώ προωθεί την 
διαθεματικότητα, καθώς ο υπάρχει συνεργασία με άλλα μαθήματα, όπως πληροφορική, 
μαθηματικά, ψυχολογία, ιστορία. 

Η στείρα απομνημόνευση όρων, όπως χρηματιστήριο, καταθέσεις, επενδύσεις, δημιουργεί 
προβλήματα και κάνει τον μαθητή να “φοβηθεί” ακόμη περισσότερο αυτές τις επενδυτικές 
έννοιες. Αυτή η νέα προσέγγιση βασίζεται στο σχολικό βιβλίο κάτι που κάνει τον μαθητή να 
νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Ίσως το μεγαλύτερο μειονέκτημα των αντικειμένων που μελετούν οι μαθητές, είναι η μη 
εφαρμογή των γνώσεών τους στην πράξη, καθώς και η έλλειψη προσαρμοστικότητας των 
σχολικών εγχειριδίων στο περιβάλλον (οικονομικό, πολιτισμικό, κοινωνικό, κ.α.) που 
αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Αντίθετα, όταν μία δραστηριότητα βασίζεται σε 
πραγματικές συνθήκες, οι μαθητές ενεργοποιούνται καθώς τους δίνει την ευκαιρία να 
συμπεριφερθούν σαν πραγματικοί επενδυτές. Ο παράγοντας αυτός προσέγγισης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας λειτουργεί και επηρεάζει θετικά τη διάθεση των 
συμμετεχόντων. 
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Διδακτική πράξη 

Οι μαθητές μαθαίνουν με πολλούς τρόπους, συνεχώς ή κατά περίπτωση: μέσω της όρασης 
ή της ακοής, στοχαστικά ή ενεργητικά, με συλλογισμούς ή διαισθητικά, απομνημονεύοντας 
με νοερές απεικονίσεις ή δημιουργώντας αναλογίες και μαθηματικά μοντέλα. Οι μέθοδοι 
διδασκαλίας ποικίλλουν επίσης. Μερικοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τη διάλεξη, άλλοι 
την επίδειξη και άλλοι τη συζήτηση. Μερικοί εστιάζουν στις γενικές αρχές και άλλοι στις 
εφαρμογές. Μερικοί δίνουν έμφαση στην απομνημόνευση και άλλοι στην κατανόηση. Το αν 
ένας δεδομένος μαθητής μαθαίνει σε μια τάξη εξαρτάται, εν μέρει από τις φυσικές 
ικανότητες και το προγενέστερο υπόβαθρό του αλλά και από τη συμβατότητα του τρόπου 
μάθησής του με τον τρόπο (ύφος) διδασκαλίας του εκπαιδευτικού (Felder & Silverman, 
1988).  

Οι περισσότεροι μαθητές δυστυχώς δεν έχουν μάθει την αξία των εργασιών-project στην 
κατανόηση της θεωρίας και στην εμπέδωσή της. Η δράση αυτή προσφέρει έναν 
εναλλακτικό τρόπο μελέτης, διαφορετικό από την αποστήθιση, που είναι πιο 
αποτελεσματικός από τον παραδοσιακό. 

Οι μαθητές συμμετέχουν στη δράση με μεγάλη προθυμία, ενώ μαθαίνουν να αποφασίζουν 
στα πλαίσια μίας ομάδας. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς διαφορετικοί 
χαρακτήρες καλούνται να συνυπάρξουν, να αλληλοεπηρεάσουν, να συναποφασίσουν, κάτι 
που συμβάλλει στην ανάπτυξη της ομαδικότητας. 

Η παραδοσιακή διδασκαλία καθηγητή-μαθητή αντικαθίσταται με τον συνεργατικό τρόπο 
εργασίας, όπου οι μαθητές επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους ενώ ο καθηγητής 
γίνεται ο συντονιστής, αυτός που εμπνέει και κατευθύνει την ομάδα χωρίς να επιβάλλει τις 
απόψεις του (Κουμαρόπουλος, 2005). 

Παιδαγωγική αξία 

Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη των γνώσεων των μαθητών. Παράλληλα με αυτό, 
ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή της στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, καθώς 
οι μαθητές καλούνται να αποφασίσουν για κινήσεις που μόνο μεγαλύτεροι σε ηλικία 
άνθρωποι έκαναν. Με αυτό τον τρόπο οι ικανότητες των συμμετεχόντων αναπτύσσονται, 
κάτι που φαίνεται από τις τελευταίες βδομάδες εφαρμογής της δράσης όπου οι μαθητές 
“κινούνται” επενδυτικά με μεγαλύτερη άνεση. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμπεριφορά των μελών μέσα στην ομάδα τους. Τα μέλη 
μαθαίνουν να συνεργάζονται, να κατανέμουν δραστηριότητες, ενώ οι μαθητές κάθε 
τμήματος μπορούν, ως μία μεγάλη ομάδα να συνεργάζονται για να πετύχουν καλύτερα 
αποτελέσματα από τα υπόλοιπα τμήματα του σχολείου που συμμετέχουν στην δράση. 

Οι μαθητές χρειάζονται βοήθεια για την υλοποίηση της δραστηριότητας. Ο εκπαιδευτικός 
στέκεται δίπλα τους, τους καθοδηγεί. Σύμφωνα με τη θεωρία του Vygotsky η εφαρμογή της 
αρχής της σταδιακής μείωσης της βοήθειας των μεγάλων και η σταδιακή ανάληψη όλο και 
μεγαλύτερης υπευθυνότητας από τα παιδιά βοηθά τους μαθητές μετά τις πρώτες 
εβδομάδες να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτόνομα. Η προσέγγιση αυτή, η οποία 
ονομάζεται «υποβοηθούμενη ανακάλυψη» τους δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσουν, στο 
πλαίσιο της ομάδας, και να εκφράσουν τις επενδυτικές τους ανησυχίες (Ελληνιάδου κ.ά., 
2008). 
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Όταν ένα καινούργιο γνωστικό αντικείμενο εμφανίζεται στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
σημαίνει πως όλοι οι μαθητές είναι ίσοι ως προς τις γνώσεις πάνω σε αυτό, και πως ο 
διαχωρισμός “καλού-κακού” μαθητή δεν υφίσταται. Έτσι οι μαθητές ενθαρρύνονται, 
ιδιαίτερα όσοι δεν θεωρούνταν μαθητές με καλές επιδόσεις, και όλοι είναι “ίσοι” για να 
φέρουν καλά αποτελέσματα σε κάτι καινούργιο και διαφορετικό. Αυτό ενθαρρύνει το 
σύνολο της τάξης να συμμετέχει στην δραστηριότητα. 

Η οικονομική κρίση είναι το πρώτο θέμα συζήτησης σήμερα. Οι μαθητές επηρεασμένοι από 
αυτό, αναζητούν απαντήσεις, προβληματίζονται, και πολλές φορές ανησυχούν. Υπάρχει 
ανάγκη να κατανοήσουν τα θέματα της οικονομίας, να καταλάβουν, όσο γίνεται τη 
λειτουργία τους, έτσι ώστε να μην φοβούνται να αγγίξουν τέτοια θέματα. Η δράση είναι 
τουλάχιστον ένα ερέθισμα για την εισαγωγή των μαθητών σε μία σειρά συζητήσεων που θα 
έχει ως σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών στην οικονομική κρίση και το αρνητικό 
κλίμα που έχει αυτή επιφέρει. 

Όλες οι δράσεις που δεν βασίζονται στην αποστήθιση της θεωρίας, μαθαίνουν τους 
μαθητές να αναζητούν, να ψάχνουν, να πειραματίζονται, να κάνουν λάθη και να τα 
αξιοποιούν δημιουργικά. Έτσι διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό η διαδικασία «μαθαίνω πώς 
να μαθαίνω». 

Συμβολή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας 

Η εφαρμογή της δράσης είναι εύκολη αφού πραγματοποιείται στα πλαίσια του μαθήματος, 
για 15 λεπτά, περίπου, την εβδομάδα. Οι συμμετέχοντες, κάθε εβδομάδα, συμπληρώνουν 
τα έντυπα που δίνονται στην αρχή της δράσης. 

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες συζητούν – συμβουλεύονται τους γονείς τους για 
τις επιλογές επένδυσής τους. Έτσι πολλοί γονείς συμμετέχουν έμμεσα στη δραστηριότητα. 
Συζητούν με τα παιδιά τους, ενδιαφέρονται για τα θέματα της οικονομίας, κάτι που τους 
δημιουργεί ιδιαίτερη ικανοποίηση (πολλές φορές, γονείς είναι ενθουσιασμένοι για την 
συνεργασία τους και την συμβολή τους στη δραστηριότητα). 

Η ευγενής άμιλλα μεταξύ των ομάδων του τμήματος, περνά σε επίπεδο τμημάτων στο 
πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Αυτό δημιουργεί ένα θετικό κλίμα στην σχολική μονάδα, η 
οποία (κυρίως η Α’ Λυκείου) στους δύο μήνες που διαρκεί η δράση, ζει στους ρυθμούς της! 

Εκτός από την συνοχή που δημιουργεί μία τέτοια δραστηριότητα στους συμμετέχοντες, 
είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, κάτι που 
αποφέρει ενότητα μεταξύ των καθηγητών. Όπως προαναφέρθηκε η συνεργασία 
μαθημάτων όπως της Ιστορίας, Μαθηματικών, Εφαρμογών Υπολογιστών, ευνοεί τη 
διαθεματικότητα, κάτι που λείπει πολύ από το σύγχρονο σχολείο.  

Συμπεράσματα 

H μάθηση είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής. H λύση των  προβλημάτων και 
η μάθηση μέσα από την εμπειρία είναι βασικές διαδικασίες της εγκατεστημένης γνώσης. 
Με άλλα λόγια, η μάθηση δεν είναι αποκομμένη από τον κόσμο της δράσης αλλά βρίσκεται 
μέσα σε πολύπλοκα κοινωνικά περιβάλλοντα, τα οποία συγκροτούνται από άτομα, πράξεις 
και καταστάσεις (Tennant, 1997).  
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Οι μαθητές που συμμετείχαν στη δράση “Αποταμίευση – Επένδυση”, είχαν την δυνατότητα 
να καταλάβουν μέσα από μία εικονική πραγματικότητα, το πώς θα συμπεριφέρονταν στην 
πραγματικότητα. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, σκοπός της δράσης δεν είναι η επιτυχημένη από 
οικονομικής πλευράς ομάδα, δηλαδή αυτή που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο χρηματικό 
ποσό, αλλά η κατανόηση της λειτουργίας των μορφών επένδυσης. 

Το κυριότερο συμπέρασμα είναι πως οι μαθητές της συγκεκριμένης ηλικίας είναι σε θέση 
να συνειδητοποιήσουν αυτούς τους οικονομικούς όρους πλήρως, και να κινηθούν 
επενδυτικά. 

Επίσης ξεχώρισαν τις έννοιες του επενδυτή και κερδοσκόπου, και στα τελικά 
συμπεράσματά τους αναγνώρισαν πώς συμπεριφέρθηκαν.  

Στα πλαίσια της τάξης συζητήθηκε, αναλύθηκε και ερμηνεύτηκε  η συμπεριφορά των 
ομάδων. Για παράδειγμα, γιατί μία ομάδα επένδυσε όλα τα χρήματά της σε καταθέσεις 
προθεσμίας (που σημαίνει ότι δεν έχει κανένα κίνδυνο), ή γιατί κάποια άλλη ομάδα 
επένδυσε όλα τα χρήματά της στο χρηματιστήριο κάνοντας συνεχώς αγοραπωλησίες (που 
σημαίνει πολύ μεγάλο ρίσκο). 

Κάποιες ομάδες βλέποντας πως οι κινήσεις τους δεν είχαν καλό οικονομικό αποτέλεσμα, ή 
παρασυρόμενοι από άλλες ομάδες, έκαναν βιαστικές ενέργειες, κάτι που αργότερα το 
αναγνώρισαν. Η έλλειψη υπομονής είναι ένα βασικό μειονέκτημα στις επενδύσεις. 

Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη και η ηλικία των μαθητών και ό,τι αυτό συνεπάγεται 
(παρορμητισμός, δυσκολία στην συνεργασία στα πλαίσια ομάδας, κ.α.), κάτι που 
δημιούργησε πρόβλημα στις ομάδες, καθώς έπρεπε να επιλέξουν από κοινού τις κινήσεις 
τους. 

Ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται το γεγονός της επενδυτικής συμπεριφοράς των μαθητών σε 
σχέση με τα στοιχεία του χαρακτήρα και της προσωπικότητας των μαθητών. Μαθητές 
εξωστρεφείς, παρορμητικοί, επέλεξαν επενδύσεις υψηλού ρίσκου, ενώ μαθητές ηπιότερων 
τόνων και συμπεριφοράς επέλεξαν ασφαλέστερες επενδύσεις. 

Πολλοί εκπαιδευτικοί ανάλογα με την ειδικότητα και τις εμπειρίες τους προθυμοποιούνται 
να συμβάλλουν στην διεκπεραίωση της δράσης των μαθητών. Έτσι ο εκπαιδευτικός δεν 
είναι απλά το μέσο της μεταβίβασης γνώσεων, αλλά ο άνθρωπος που περνά εμπειρίες, 
προβληματισμούς, αλλά κυρίως αγάπη στα παιδιά. 
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ΔΔΙΙΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑ  
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ::   

Παράρτημα 

Συνοδευτικό έντυπο δράσης: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Να καταλάβουμε πώς λειτουργούν οι επενδύσεις μέσω του Χρηματιστηρίου και των 

Καταθέσεων σε εμπορικές Τράπεζες και να διαπιστώσουμε τη διαφορά μεταξύ 

κερδοσκόπου – επενδυτή. 

            2 μήνες (__  _________ 2014 – __   _________ 2014) 

Απορίες – ενημέρωση: www.oikonomia-epixeirimatikotita.blogspot.com 

Το χρηματιστήριο δεν είναι τζόγος! Αγοράζω μετοχές μίας επιχείρησης γιατί θέλω να γίνω 

μέτοχός της (επενδυτής), γιατί πιστεύω ότι θα έχει κέρδη και θα πάρω το κέρδος που 

αναλογεί στις μετοχές μου (μέρισμα). Δεν αγοράζω μετοχές γιατί ευελπιστώ ότι θα τις 

πουλήσω σε λίγες μέρες πιο ακριβά (κερδοσκόπος). 

ΑΑΠΠΟΟΤΤΑΑΜΜΙΙΕΕΥΥΣΣΗΗ  --  ΕΕΠΠΕΕΝΝΔΔΥΥΣΣΗΗ   

ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΣΣ::   

ΕΕρργγαασσίίαα::    

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ - ΕΠΕΝΔΥΣΗ: 
Χρηματιστήριο και Καταθέσεις. 

Μαθαίνω πώς λειτουργούν  
οι Καταθέσεις ταμιευτηρίου - προθεσμίας 

Μαθαίνω τους κινδύνους που κρύβει το Χρηματιστήριο  
(επένδυση ή κερδοσκοπία;) 
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1) Ποσό προς επένδυση: 10.000 € 

2) Δικαίωμα 8 αγοραπωλησιών συνολικά. (Οι αγοραπωλησίες γίνονται το 

σαββατοκύριακο, απαραίτητα με τις τιμές κάθε Παρασκευής, και αναφέρονται 

στο φυλλάδιο των κινήσεων). 

3) Τηρείτε εβδομαδιαίως την αξία των μετοχών που κατέχετε στα αντίστοιχα 

φυλλάδια χαρτοφυλακίου. 

4) Αγορά μετοχών με τις τιμές της __/__/2014, που επισυνάπτονται. 

5) Επιλέξτε μετοχές έως και 5 επιχειρήσεων συνολικής αξίας 10.000€. 

6) Μπορείτε να καταθέσετε μέρος, ή και ολόκληρο το ποσό σε 2 λογαριασμούς: 

 Ταμιευτηρίου με επιτόκιο 4% ετησίως ή 0,08% εβδομαδιαίως. 

 Προθεσμίας με επιτόκιο 6% ετησίως ή 0,12% εβδομαδιαίως. 

  Προσοχή! Αν επιλέξετε τον λογαριασμό προθεσμίας, τα χρήματα που θα  

  καταθέσετε «κλειδώνονται» μέχρι το τέλος της εργασίας. 

Αν κάποιος καταθέσει και τις 10.000€ σε λογαριασμό προθεσμίας, θα κερδίσει σε 8 

εβδομάδες περίπου 100€. Αυτό είναι το βέβαιο κέρδος που θα έχουμε αν δεν αγοράσουμε 

μετοχές.  

Ενώ αν αγοράσετε μετοχές κινδυνεύετε όταν τις πουλήσετε, να έχει μειωθεί το αρχικό 

κεφάλαιο των 10.000€. 

Παράδειγμα: Κεφάλαιο: 10.000 € 

                  Τιμή κάθε μετοχής Άρα αγοράζω 

Αγοράζω μετοχές αξίας     2000 € Εθνικής Τράπεζας:  50€  40 μετοχές 

      2000 € Εμπορικής Τράπεζας:  10€  200 μετοχές 

      2000 € Τράπεζας Ελλάδος:  100€  20 μετοχές 

      1000 € ΟΤΕ:    20€  50 μετοχές 

      1000 € ΔΕΗ:    10€  100 μετοχές 

Έχω καταθέσει σε λογαριασμό ταμιευτηρίου:   1000 € 

Έχω καταθέσει σε λογαριασμό προθεσμίας:    1000 € 

 

 

ΟΟΔΔΗΗΓΓΙΙΕΕΣΣ::   
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Άρα το χαρτοφυλάκιό μου είναι:  Εθνική Τράπεζα  40 μετοχές 

     Εμπορική Τράπεζα  200 μετοχές 

     Τράπεζα Ελλάδος 20 μετοχές 

     ΟΤΕ   50 μετοχές 

     ΔΕΗ   100 μετοχές 

     Καταθέσεις ταμιευτηρίου 1000€ 

     Καταθέσεις προθεσμίας    1000€ 
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Εβδομαδιαίες Κινήσεις Χαρτοφυλακίου 

 

Κάνω αποτίμηση του χαρτοφυλακίου μου στο τέλος της Παρασκευής __/__/2014. 

Το Χαρτοφυλάκιό μου. 

 Εταιρεία Αριθμός Μετοχών Τιμή Μετοχής ΑΞΙΑ 

1)   X = 

2)   X = 

3)   X = 

4)   X = 

5)   X = 

Έχω καταθέσει σε: Λογαριασμό Ταμιευτηρίου:  

Λογαριασμό Προθεσμίας:  

                                                                             Συνολική Αξία Χαρτοφυλακίου:  

  

Δευτέρα __/__/2014. Αρχική Επένδυση με τιμές μετοχών της Παρασκευής __/__/2014. 

Το Χαρτοφυλάκιό μου. 

 Εταιρεία Αριθμός Μετοχών Τιμή Μετοχής ΑΞΙΑ 

1)   x = 

2)   x = 

3)   x = 

4)   x = 

5)   x = 

Έχω καταθέσει σε: Λογαριασμό Ταμιευτηρίου:  

Λογαριασμό Προθεσμίας:  

                                                                       Συνολική Αξία Χαρτοφυλακίου: 10.000 
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2η εβδομάδα 

Πούλησα:  ____ μετοχές της εταιρείας __________, και πήρα __________€. 

____ μετοχές της εταιρείας __________, και πήρα __________€. 

Συνολικό ποσό για επανεπένδυση: _________€. 

 

Αγόρασα: ____ μετοχές της εταιρείας __________, (__μετοχές x ____€ = _____). 

____ μετοχές της εταιρείας __________, (__μετοχές x ____€ = _____). 

Κατέθεσα: _______ € σε λογαριασμό Ταμιευτηρίου. 

_______ € σε λογαριασμό Προθεσμίας (τα χρήματα αυτά «κλειδώνονται»). 

 

3η εβδομάδα 

Πούλησα:  ____ μετοχές της εταιρείας __________, και πήρα __________€. 

  ____ μετοχές της εταιρείας __________, και πήρα __________€. 

                   Συνολικό ποσό για επανεπένδυση: _________€. 

 

Αγόρασα: ____ μετοχές της εταιρείας __________, (__μετοχές x ____€ = _____). 

  ____ μετοχές της εταιρείας __________, (__μετοχές x ____€ = _____). 

Κατέθεσα: _______ € σε λογαριασμό Ταμιευτηρίου. 

  _______ € σε λογαριασμό Προθεσμίας (τα χρήματα αυτά «κλειδώνονται»). 

 

4η εβδομάδα 

Πούλησα:  ____ μετοχές της εταιρείας __________, και πήρα __________€. 

  ____ μετοχές της εταιρείας __________, και πήρα __________€. 

                   Συνολικό ποσό για επανεπένδυση: _________€. 

 

Αγόρασα: ____ μετοχές της εταιρείας __________, (__μετοχές x ____€ = _____). 

  ____ μετοχές της εταιρείας __________, (__μετοχές x ____€ = _____). 

Κατέθεσα: _______ € σε λογαριασμό Ταμιευτηρίου. 

  _______ € σε λογαριασμό Προθεσμίας (τα χρήματα αυτά «κλειδώνονται»). 
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5η εβδομάδα 

Πούλησα:  ____ μετοχές της εταιρείας __________, και πήρα __________€. 

  ____ μετοχές της εταιρείας __________, και πήρα __________€. 

                   Συνολικό ποσό για επανεπένδυση: _________€. 

 

Αγόρασα: ____ μετοχές της εταιρείας __________, (__μετοχές x ____€ = _____). 

  ____ μετοχές της εταιρείας __________, (__μετοχές x ____€ = _____). 

Κατέθεσα: _______ € σε λογαριασμό Ταμιευτηρίου. 

  _______ € σε λογαριασμό Προθεσμίας (τα χρήματα αυτά «κλειδώνονται»). 

 

6η εβδομάδα 

Πούλησα:  ____ μετοχές της εταιρείας __________, και πήρα __________€. 

  ____ μετοχές της εταιρείας __________, και πήρα __________€. 

                   Συνολικό ποσό για επανεπένδυση: _________€. 

 

Αγόρασα: ____ μετοχές της εταιρείας __________, (__μετοχές x ____€ = _____). 

  ____ μετοχές της εταιρείας __________, (__μετοχές x ____€ = _____). 

Κατέθεσα: _______ € σε λογαριασμό Ταμιευτηρίου. 

  _______ € σε λογαριασμό Προθεσμίας (τα χρήματα αυτά «κλειδώνονται»). 

 

7η εβδομάδα 

Πούλησα:  ____ μετοχές της εταιρείας __________, και πήρα __________€. 

  ____ μετοχές της εταιρείας __________, και πήρα __________€. 

                   Συνολικό ποσό για επανεπένδυση: _________€. 

 

Αγόρασα: ____ μετοχές της εταιρείας __________, (__μετοχές x ____€ = _____). 

  ____ μετοχές της εταιρείας __________, (__μετοχές x ____€ = _____). 

Κατέθεσα: _______ € σε λογαριασμό Ταμιευτηρίου. 

  _______ € σε λογαριασμό Προθεσμίας (τα χρήματα αυτά «κλειδώνονται»). 
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8η εβδομάδα 

Πούλησα:  ____ μετοχές της εταιρείας __________, και πήρα __________€. 

  ____ μετοχές της εταιρείας __________, και πήρα __________€. 

                   Συνολικό ποσό για επανεπένδυση: _________€. 

 

Αγόρασα: ____ μετοχές της εταιρείας __________, (__μετοχές x ____€ = _____). 

  ____ μετοχές της εταιρείας __________, (__μετοχές x ____€ = _____). 

Κατέθεσα: _______ € σε λογαριασμό Ταμιευτηρίου. 

  _______ € σε λογαριασμό Προθεσμίας (τα χρήματα αυτά «κλειδώνονται»). 

 
ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 10.000 € 

 ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ______€ 

 

Συμπεράσματα: (Ποια λάθη έκανα; Τι θα άλλαζα; Συμπεριφέρθηκα σαν κερδοσκόπος ή 
επενδυτής;) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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«Αφεντικό … έχω πολλά να σου πω … μα δεν τα πάει η γλώσσα 
μου.... Θα τα χορέψω το λοιπόν!»  

Καλλιόπη Πολυμέρου 
kpolymerou@yahoo.gr 

 
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Φθιώτιδας 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Στην εισήγηση προβάλλεται η παιδαγωγική μας άποψη για τη διδακτική 
των φιλολογικών (και όχι μόνον) μαθημάτων, μετά από μια διδακτική ενασχόληση 
μακρόχρονη και ποικίλη που ξεκινά από το νηπιαγωγείο και φτάνει στο πανεπιστήμιο, 
που εναλλάσσει τον ιδιωτικό με τον δημόσιο χώρο, που εναλλάσσει ειδικότητες, 
μαθήματα και τρόπους διδασκαλίας. Το ζητούμενο σ΄ αυτήν τη διαδρομή δεν ήταν 
μόνον η γνώση. Ίσως συχνά να προτάσσεται η γνώση ως είδος μετρήσιμο και 
αυταπόδεικτο: ένα σχολείο με μαθητές καλών επιδόσεων θεωρείται ένα επιτυχημένο 
σχολείο. Θεωρούμε επιτυχημένο ένα σχολείο καλών επιδόσεων με χαρούμενους 
μαθητές, δηλαδή ένα σχολείο που δεν θα απωθούσε τους μαθητές του, αλλά αντίθετα 
θα τους προσείλκυε, γιατί θα στηριζόταν στην ανάδειξη των ταλέντων και των 
δεξιοτήτων τους, γιατί θα αναδείκνυε χαρίσματα που θα ισοστάθμιζαν τις αδυναμίες 
τους, γιατί θα κέντριζε τα ενδιαφέροντά τους. Ο χρόνος και η έγκλιση καταδεικνύουν τη 
δυσπιστία μας σχετικά με την ύπαρξη ενός τέτοιου σχολείου. 

Λέξεις κλειδιά: πολλαπλές νοημοσύνες, συναισθηματική νοημοσύνη, νοησιαρχία, 
βιωματική μάθηση 

Εισαγωγή 

Αφορμή για το σημερινό ταξίδι οι προσωπικές μας εμπειρίες από διαφορετικές διδακτικές 
προσεγγίσεις, των τελευταίων ιδιαίτερα χρόνων, αλλά και κάποιων παλαιότερων φωτεινών 
στιγμών, όταν η ανάγκη ήταν μεγαλύτερη από τη γνώση, έφερνε όμως στο φως διαμάντια 
από αυτά που δε λέγονται αλλά χορεύονται.  

Και μιας και περί χορού ο λόγος, θα σας μεταφέρω στον Αλέξη Ζορμπά —στον οποίο 
προφανώς παραπέμπω αναφορικά με τη μεταγλώττιση σε χορό. Ο Αλέξης Ζορμπάς με 
γοήτευε τόσο ως μυθιστορηματικός ήρωας του Καζαντζάκη (Βίος και Πολιτεία του Αλέξη 
Ζορμπά, 1946), όσο και ως κινηματογραφική μετενσάρκωση από τον Μιχάλη Κακογιάννη 
(Zorba the Greek, 1964), με τον Άντονι Κουίν στο ρόλο του Αλέξη Ζορμπά. Πάνω απ’ όλα 
όμως με γοήτευε ως ουσία: μια χυμώδης, χειμαρρώδης προσωπικότητα, που δεν τα πάει 
καλά με τα γράμματα, έχει τον τρόπο της όμως να εκτιμάει τα θετικά των «καλαμαράδων», 
αλλά και να τους περιπαίζει και να τους εγκαλεί στον τομέα που οι «καλαμαράδες» πλέον 
υστερούν, αφού δεν μπορούν να νοιώσουν την ομορφιά «πρασίνης πέτρας ωραιοτάτης» 
(Καζαντζάκης, 1946, σελ. 360). Μ΄ άλλα λόγια το συγκεκριμένο μυθιστόρημα στάθηκε 
οδηγός ζωής, μόνο που στα χρόνια της εφηβείας όταν πρωτόπεσε στα χέρια μου, δεν είχα 
ακόμα χειροπιαστά παραδείγματα της χαράς να ανακαλύπτεις «πρασίνην πέτρα 
ωραιοτάτην» και να μην θεωρείς μάταιο το ωραίο, ακόμα κι αν κάποιοι χρησιμοθήρες το 
θεωρούν «περιττό».  

mailto:kpolymerou@yahoo.gr
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Πριν περάσω όμως και σε αυτήν την παράμετρο του Αλέξη Ζορμπά ας σταθώ στον 
περιβόητο χορό του: αυτόν που θεώρησε εναλλακτικό για τα λόγια που δεν μπορούσε να 
αρθρώσει.  

Θυμίζω με συντομία τη σκηνή, με πολλά ενδιάμεσα αποσιωπητικά:  

—Αφεντικό, φώναξε, έχω πολλά να σου πω, άνθρωπο δεν αγάπησα σαν εσένα, έχω 
πολλά να σου πω, μα δεν τα πάει η γλώσσα μου....  

Θα τα χορέψω το λοιπόν! Στάσου παράμερα μην σε πατήσω! Βίρα! χοπ! χοπ!  

Έδωκε ένα σάλτο, τα πόδια και τα χέρια του έγιναν φτερούγες. ... 

Έβλεπα τον Ζορμπά να χορεύει και ένιωθα για πρώτη φορά την δαιμονική ανταρσία 
του ανθρώπου, να νικήσει το βάρος και την ύλη, την προγονική κατάρα. Καμάρωνα 
την αντοχή του, τη σβελτέτσα, την περηφάνια....(Καζαντζάκης, 1946, σελ. 343)  

Σώμα 

Κυκλοφορώντας χρόνια μέσα στις τάξεις, αισθάνομαι πως υπάρχουν πολλά παιδιά που 
ψάχνουν να βρουν άλλους ή και άλλους τρόπους να μας πουν αυτά που νοιώθουν, αυτά 
που αντιλαμβάνονται, αυτά που επιθυμούν.  

Το νοησιαρχικό μας σχολείο όμως δεν αποδέχεται αποκλίσεις. Στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Το νεαρόν της ηλικίας των μαθητών δίνει 
μεγαλύτερα περιθώρια σε άλλου είδους διδακτικές προσεγγίσεις. Στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση όμως —και ιδιαίτερα τα μαθήματα εκείνα που απαιτούν γλωσσικές και 
λογικές/μαθηματικές ικανότητες, καθιστούν δυσχερή τη θέση εκείνων των μαθητών που 
δεν έχουν οξυμένες αυτού του τύπου τις νοημοσύνες και εκ του αποτελέσματος 
αισθάνονται περιθωριοποιημένοι εντός του συστήματος. Η περιθωριοποίηση δεν αποτελεί 
ένα πρόβλημα μόνον· αποτελεί με τη σειρά της αιτία σειράς προβλημάτων. Εκπαιδευτικοί 
είμαστε και καταλαβαίνουμε (Αλαχιώτης, 2004).  

Αν σκεφτούμε μάλιστα ότι τα γλωσσικά μαθήματα και κυρίως τα αρχαία ελληνικά αλλά και 
η νεοελληνική γλώσσα, όπως επίσης και τα μαθηματικά, η φυσική, η χημεία ακολουθούν 
τον μαθητή σχεδόν σε όλη του τη διαδρομή στο γυμνάσιο και στο λύκειο, καταλαβαίνουμε 
ότι μια κακή σχέση μαζί τους σε συνάρτηση με το χρόνο δεν μπορεί παρά να γίνεται 
χειρότερη. Τι κάνει το νοησιαρχικό σχολείο μας για να απαλύνει τεταμένες σχέσεις πριν 
πάρουν απρόβλεπτες διαστάσεις;  

Δυστυχώς δεν έχω στα χέρια μου τη λύση, δεν έχω καν απάντηση . Το μόνο που κραδαίνω 
εδώ και ώρα είναι την εκπαιδευτική εμπειρία μου.  

Και πριν προλάβει ο φλεγματικός Εγγλέζος κ. Oscar Wilde να μου τονίσει «Πείρα είναι το 
όνομα που δίνουμε στα λάθη μας» (Wilde, 1890, σελ. 72) θα μου επιτρέψετε να σας 
παρουσιάσω τα δικά μου λάθη: 

Λάθος 1ο  

Ξεκινώντας κι εγώ απ’ την προτεραιότητα της λογικής(=Λόγος) αλλά και του λόγου (=λόγια 
προφορικά και κυρίως γραπτά) έδωσα έναν μεγάλο αγώνα στην κατεύθυνση υπέρ της 
νοησιαρχίας. Η αλήθεια είναι ότι στην κατεύθυνση αυτή βοηθήθηκα από τους εξής 
παράγοντες: 
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1ον τα σχετικά πολύ καλά σχολεία —τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα —μιας κεντρικής 
περιοχής στην Ελλάδα, με τη «σωστή» απόσταση από την πρωτεύουσα, με παιδιά ως επί το 
πλείστον φροντισμένα από το σπίτι, με γονείς που ακόμα και αν οι ταξικές τους 
προδιαγραφές δεν ευνοούσαν την επιλογή των σπουδών για τα παιδιά τους, η ανάγκη τους 
για κοινωνική ευημερία και ανάδειξη τους οδηγούσε στην επιλογή κάθε πρόσφορης 
πρόσθετης βοήθειας προς τα παιδιά τους, με ένα θετικό αντίκτυπο στις εγκύκλιες σπουδές 
τους  

2ον ο σχεδόν αμιγής ελληνικός μαθητικός πληθυσμός των δύο πρώτων μεταπολιτευτικών 
δεκαετιών που δεν αντιμετώπιζε π.χ. γλωσσικό πρόβλημα. Κάποια ορθογραφικά λάθη, 
κάποιες κακοσυνταγμένες προτάσεις, ένα κενό σκέψης καλυμμένο με παχιά λόγια. Όχι 
όμως τόσο συχνά, ούτε τόσο προβληματικά. Τις περισσότερες φορές περνούσε με 
καταπίεση ένθεν κακείθεν 

3ον η παντελής έλλειψη επιμόρφωσης την ίδια χρονική περίοδο, κρατούσε μακριά την 
παιδαγωγική γνώση και στάση. Ακόμη και σήμερα συμπαθείς κατά τα άλλα συνάδελφοι, 
που έχουν κρατηθεί μακριά από κάποιου είδους υποτυπώδη έστω επιμόρφωση, θεωρούν 
την παιδαγωγική αντιμετώπιση του παιδιού αδυναμία του δασκάλου.  

Δεν θέλει περισσότερα να δέσει μια λάθος παιδαγωγική αντίληψη που δίνει 
προτεραιότητες από μόνη της.  

Παράλληλα στα 1983 ο Αμερικανός Howard Gardner καθηγητής Ψυχολογίας της Μάθησης 
στο Χάρβαρντ, καθηγητής Νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της 
Βοστόνης με το βιβλίο του Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, (Gardner, 
1983) άνοιγε άλλους δρόμους με την περιβόητη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης, που 
έμελλε να ταράξει τα εκπαιδευτικά ύδατα παγκοσμίως—τα ελληνικά με μεγάλη 
καθυστέρηση ομολογουμένως , ανοίγοντας κι άλλα παράθυρα στην άποψη περί ευφυίας, κι 
αλλάζοντας το κλασσικό ερώτημα «πόσο έξυπνος είσαι;» με το «σε ποιον τομέα είσαι 
έξυπνος;» και πολύ περισσότερο —πράγμα που οφείλει να μας απασχολήσει κατά κύριο 
λόγο ως εκπαιδευτικούς— καθιστώντας την εκπαίδευση υπεύθυνη για τις επιλογές των 
ανθρώπων. Θα μου πείτε σ΄ αυτήν την κατεύθυνση δούλεψε πολύ και η οικογένεια 
(ιδιαίτερα η ελληνική) μεταθέτοντας και εν πολλοίς επιβάλλοντας στα παιδιά της τα όνειρα 
της εκάστοτε προηγούμενης γενιάς έτσι ώστε ο καθένας να ζει ετεροχρονισμένα το όνειρο 
του προηγούμενου. Η εκπαίδευση ωστόσο όφειλε και οφείλει να δίνει τη δυνατότητα να 
δοκιμάζουν οι μαθητές μόνοι τους τις δικές τους δυνατότητες, τα ταλέντα τους, τις κλίσεις 
τους γενικότερα και να αποφασίζουν από μόνοι τους για τις μονιμότερες επιλογές τους 
(Gardner, 1983; 1991; 1993; 2004; 2008; Gardner & Hatch, 1989). Αντ’ αυτού, το δημοκρατικό 
μας σχολείο κάθε άλλο παρά δημοκρατικό απεδείχθη: η παροχή της ίδιας εκπαίδευσης σε 
όλα τα παιδιά δημιουργεί μια ψευδαίσθηση δημοκρατικής πρακτικής, αφού δεν έχουν όλα 
τα παιδιά τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες ελλείψεις, τις ίδιες προσλαμβάνουσες, τις ίδιες 
ευφυΐες.  

 Λάθος 2ο ή οι σιωπηλοί —ωσεί απόντες— παρόντες,  

που όσο πάνε και πληθαίνουν στις τάξεις των σχολείων μας. Μάτια χαμηλωμένα, άρνηση 
συμμετοχής σε οτιδήποτε, μια αίσθηση του μάταιου διάχυτη στο καρφωμένο στο πάτωμα 
βλέμμα. Επιχειρείς την επικοινωνία, αντιλαμβάνεσαι τη συμπάθεια, γιατί νοιώθεις την 
ανταπόκριση στη ζεστασιά του κατ’ εξακολούθηση καρφωμένου στο πάτωμα βλέμματος. 
Και μια μέρα όταν κι εσύ έχεις αποδεχτεί τη ματαιότητα μιας άγονης επικοινωνίας —με 
όρους συναισθηματικής ωστόσο συναίνεσης— σου έρχεται το δώρο! Κυριολεκτικά! «Για 
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μένα;» απορείς. «Ευχαριστώ πολύ. Είναι πανέμορφο. Δεν έπρεπε, όμως. Σίγουρα σου 
στοίχισε πολύ». Και τότε σπάζοντας τη σιωπή απαντά λαλίστατα: «Μα τι λέτε κυρία, 
χαίρομαι που σας άρεσε. Τίποτα δεν μου στοίχισε. Με τα χεράκια μου τα έκανα.» … 

Για ιδές αυτό το κορίτσι, τρία χρόνια δεν μου είπε τόσες προτάσεις μαζεμένες. Γιατί εγώ 
κατά πώς φαίνεται είχα πειστεί πως όποιος δεν μπορεί να μιλήσει ή να γράψει δεν έχει 
ούτε χεράκια.  

Η ιστορία είναι αληθινή. Η χαρά που ένοιωσα είναι επίσης αληθινή. Από τότε άρχισα να 
παρατηρώ τους σιωπηλούς τρομοκράτες της τάξης ελέγχοντας τον τρόπο με τον οποίο είναι 
ικανοί να με εκπλήξουν ευχάριστα. 

3ο λάθος ο Γιάννης που με περιμένει την ώρα που παρκάρω τις Τετάρτες που πάω αργά στο 
σχολείο. Έχω υπερκόπωση αυτή την περίοδο στο δεξί χέρι. Κατά διαστήματα το δένω. 
Έρχεται πάντα χαρούμενος να σηκώσει τα βάρη που συνοδεύουν την ερευνητική 
διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει σχετικά με το ευρωνόμισμα με το τμήμα του και 
δουλεύουμε για αυτήν τις Τετάρτες.  

Νοιώθουμε όλοι τη χαρά της ομαδικής εργασίας. Δεν ξέρουμε πολλά για αυτή. Είμαστε 
ακόμη στα 1998 και την ανακαλύπτουμε στην πράξη. Κάθε φορά που σηκώνει τα βαριά και 
πολλά αντικείμενα δεν ξαφνιάζομαι, είναι ευγενικό και πρόσχαρο παιδί. Κακός μαθητής 
πολύ κακός. Και κάθε φορά ρωτάει: «Θέλετε καφέ;» Απαντώ θετικά, ώσπου μια μέρα 
συνειδητοποιώ ότι αυτή η συμπεριφορά έχει αποκτήσει μια κανονικότητα προβληματική 
για τη δική μου παιδαγωγία. Του το αναφέρω και με κόβει εκλιπαρώντας: «Σας παρακαλώ 
αφήστε με να νοιώθω κι εγώ χρήσιμος στην ομάδα. Τι περιμένετε από μένα, ορθογραφία ή 
καλλιγραφία; Αυτό μπορώ να προσφέρω κι αυτό προσφέρω. Σας παρακαλώ μη μού 
στερήσετε τη χαρά να είμαι χρήσιμος». 

Ένα τρανταχτό παράδειγμα τόσο ενδοπροσωπικής όσο και διαπροσωπικής νοημοσύνης, 
τουλάχιστον, δεξί μου χέρι τελικά σε μιαν έρευνα που μας χάρισε πανελλήνια διάκριση 
(Πολυμέρου, 1999).  

4ο λάθος ή πώς μεγάλωσε επιτέλους ο Τηλέμαχος 

Σχετικά πρόσφατα παρακολουθώ μετά από πρόσκληση ένα ωραίο μάθημα Οδύσσειας, με 
ΤΠΕ, φροντισμένο, με μόχθο. Εντός του πλαισίου της «Τηλεμάχειας» (Σαμαρά &Τοπούζης, 
2008, στ. α 361-406) η καλή συνάδελφος επιχειρεί να καταδείξει, οπτικοποιώντας όλα τα 
στοιχεία εκείνα που συντελούν στην ανάδειξη της Πηνελόπης ως συνετής, πιστής, καλής 
συζύγου και μητέρας. Συνειδητοποιώ ότι η τάξη μάλλον δε θέλει άλλο να δει. Η εικόνα 
καθηλώνει πολύ περισσότερο από τον λόγο. Προτείνω να παίξω προσωπικά το ρόλο της 
δημοσιογράφου που έρχεται στο παλάτι στην Ιθάκη να πάρει συνέντευξη από τον Τηλέμαχο 
και πέφτει πάνω στη σκηνή όπου η Πηνελόπη μαλώνει τον καλλιτέχνη Φήμιο που με το 
τραγούδι του της θυμίζει τον Οδυσσέα, ώσπου παρεμβαίνει ο Τηλέμαχος και για πρώτη 
φορά της υποδεικνύει τον ρόλο της, τονίζοντας ταυτόχρονα και το δικό του. Όλοι θέλουν να 
παίξουν τον Τηλέμαχο, αφού όλοι θέλουν να παίξουν. Διαλέγω έναν μικρό παιχνιδιάρη που 
κατά τύχη είναι —ως αλλοδαπός— μαθητής στο Τμήμα Ένταξης του σχολείου. Η 
προσέγγισή του είναι διασκεδαστική. Ο στόχος του είναι ξεκάθαρα διασκεδαστικός γιατί 
στις ερωτήσεις μου απαντά με την ειλικρίνεια /με την άγνοια /με την έλλειψη παιδείας —
πόσο μάλλον ελληνικής—που τον διακρίνει. Έτσι μαθαίνω ότι ο Τηλέμαχος είναι δέκα 
χρονών (λάθος), ότι δεν έχει δει ποτέ τον πατέρα του (σωστό) και ότι έχει εξαιρετική σχέση 
με τη μητέρα του (μμμ…). Οι συμμαθητές του από δίπλα συνεπικουρούμενοι και από τη 
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δική μου παιγνιώδη διάθεση, του σφυρίζουν διάφορα και του δίνουν τη δυνατότητα σιγά 
σιγά να ανασκευάσει. Του σφυρίζουν πόσα χρόνια κράτησε ο Τρωικός πόλεμος και πόσα η 
Οδύσσεια. Άμεσα ανασκευάζει επί το ορθόν την ηλικία του με μια απλή μαθηματική πράξη. 
Τον παρακολουθώ λεπτό το λεπτό να αποκτά μπόι, ηλικία, υπευθυνότητα , αρχοντιά και 
όταν του παρατηρώ ότι μπαίνοντας μέσα στο παλάτι, αντίθετα με τους ισχυρισμούς του, 
δεν είδα να έχει και τόσο καλή σχέση με τη μητέρα του, μού απαντά λάβρος: «Και τι θέλατε 
να κάνω κυρία μου όταν είκοσι χρονών άντρα πάει να με τραβήξει από τη μύτη; Επιτέλους 
να καταλάβει τη θέση της και τη δική μου. Αφού λείπει ο πατέρας μου εγώ θα κυβερνήσω 
τον τόπο.»  

Το θεατρικό παιχνίδι μάς άναψε τα αίματα, αλλά παράλληλα έγινε ξεκάθαρο με βιωματικό 
τρόπο ένα κομβικό σημείο της Οδύσσειας.  

Η συμβολή του θεάτρου και των θεατρικών τεχνικών στην ανάδειξη της δημιουργικότητας 
των παιδιών είναι πολύ μεγάλη, επομένως πολύ μεγάλη είναι και η συμβολή του θεάτρου 
στην εκπαίδευση (Boal 1992 ; Fiske 1999 ; Bennett, 2006).  

 Παράλληλα άρχισα να καταλαβαίνω στην πράξη γιατί το «EQ» μπορεί να είναι πιο 
σημαντικό από το «IQ» σύμφωνα με τον Daniel Goleman στο βιβλίο του Συναισθηματική 
νοημοσύνη (Goleman, 1995 ; 2011). 

Τις τεχνικές του θεάτρου τις χρησιμοποιώ και προσωπικά πολύ συχνά στις συναντήσεις μου 
με τους μαθητές. Κινητοποιούν κατεξοχήν τη βιωματικότητα (Δεδούλη, 2001) και δίνουν 
λύσεις σε προβλήματα, παρακινούν τον αυθορμητισμό και την εκφραστικότητα—που 
ούτως ή άλλως είναι ευχάριστο να αποτελούν στοιχεία της προσωπικότητάς τους σε αυτήν 
την ηλικία (Πελασγός, 2006 ; Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008) Βέβαια μερικές φορές 
φέρνει το παιδί σε δύσκολη θέση, πράγμα που θα πρέπει να αποφεύγεται και να 
αποτρέπεται, όμως πολύ φοβάμαι πως ήδη έχω ήδη περάσει στο  

λάθος νούμερο 5 ή οι τύψεις της Ωραίας Ελένης!  

Βρίσκομαι σε σχολείο της περιοχής με καθηγήτρια παλιά μου μαθήτρια και επιχειρώ μια 
δειγματική στην Ελένη του Ευριπίδη (Δεσύπρης, Παπαγεωργάκης, Ράμμος & Τσενέ, 2008). 
Εξηγώ στην τάξη ότι θέλω να εκμεταλλευτώ διαθεματικά την προγενέστερη γνώση τους 
σχετικά με την ηρωίδα, όπως τη συναντήσανε πέρυσι, ειδικότερα στη σκηνή της 
Τειχοσκοπίας στη Γ΄ ραψωδία (Σπανάκου 2008, Γ στ. 121-244), μια σκηνή στην οποία 
προβάλλει ο μεγάλος θαυμασμός των γερόντων της Τροίας για την ομορφιά της. Η τεχνική 
της συνέντευξης θα μου φανεί και πάλι χρήσιμη. Αυτή τη φορά συζητώ με την Ωραία Ελένη. 
Ο ενδοιασμός που έχω αφορά στο ρόλο της ομορφιάς και είμαι έτοιμη να αποτρέψω 
πιθανές ενδείξεις επιτήδευσης και ακκισμού: δεν θέλω να χαλάσει ούτε η ατμόσφαιρα του 
μαθήματος ούτε η μαθήτρια να γίνει στόχος πειραγμάτων. Από την πρώτη στιγμή 
διαλύονται οι όποιοι φόβοι μου γιατί αισθάνομαι ότι η μαθήτρια ζει εξαιρετικά σωστά το 
ρόλο της. Απαντά στις ερωτήσεις μου με αφάνταστη σοβαρότητα και περίσκεψη, 
παίρνοντας συχνά την πρωτοβουλία στον λόγο έτσι ώστε να διαφωτίσει τις πράξεις της ως 
κατευθυνόμενες κυρίως από τη βούληση των θεών, που ούτως ή άλλως κατευθύνουν τα 
ανθρώπινα στην Ιλιάδα, ενώ στη συνέχεια μού εξηγεί ότι η εμφάνιση (το φαίνεσθαι) είναι 
εκείνο που της τράνταξε τη ζωή (το είναι), για να περάσουμε συζητώντας στο περιβόητο 
δίπολο «είναι και φαίνεσθαι» του Ευριπίδη. Κοιτώ την τάξη: μας παρακολουθεί άναυδη. 
Πώς τόλμησα να φοβηθώ ότι υπήρχε περίπτωση να γελούσαν. Όταν το κουδούνι χτυπά, 
βιάζομαι να κλείσω μια συνέντευξη που δεν ήταν διόλου παιγνιώδης. Η μαθήτρια / ωραία 
Ελένη είναι ακόμα σύννους. Την ευχαριστώ θερμά και τη ρωτώ για ποιο λόγο είναι ακόμα 
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σκεφτική. «Μα, κυρία, εσείς πώς θα νοιώθατε αν ξέρατε πώς εξαιτίας σας έγινε ένας 
μεγάλος, αιματηρός πόλεμος…Θέλοντας και μη, μπήκα στη θέση αυτής της γυναίκας …».  

Η ενδοπροσωπική, διαπροσωπική, υπαρξιακή, κιναισθητική, γλωσσική, λογική, οπτική, 
συναισθηματική νοημοσύνη του κοριτσιού δούλεψαν αποζημιώνοντας όλους μας.  

Το επόμενο λάθος μου αφορά ζήτημα παιδαγωγίας, δεν έχει σχέση όμως με την τάξη. Έχει 
σχέση με τη διαχείριση του πένθους στους εφήβους και υπ’ αυτήν την έννοια ανά πάσα 
στιγμή μπορεί να προκύψει και στην τάξη. Συγκεκριμένα μόλις χάσαμε την καλή μας τη 
γιαγιά. Αυτή που δεν χαλούσε ποτέ χατίρι, που ήταν σύντροφος ακόμα και ενοχλητικός στο 
πλάι του αγαπημένου της εγγονού, που έτρεχε πρώτος να τη βοηθήσει, όταν προς το τέλος 
άρχισε να έχει προβλήματα. Ήταν όμως κι η πρώτη που ήξερε πόσο hard μπορούσε να γίνει 
το rock στην ηλεκτρική του κιθάρα. Και κατά καιρούς του λεγε «αγόρι μου, την ημέρα όμως 
που θα ‘φύγω’ δεν θέλω να παίξεις μουσική.» Όταν η γιαγιά έφυγε, το σπίτι σηκώθηκε στο 
πόδι από το … hardest rock ever! Όταν επιχείρησα να εισβάλω στο δωμάτιό του 
υπενθυμίζοντάς του την επιθυμία της γιαγιάς, αντιμετώπισα ένα εξαιρετικά σοβαρό και 
ανυποχώρητο έφηβο που μου ζήτησε να σεβαστώ τον μοναδικό τρόπο που είχε 
προκειμένου να διοχετεύσει το πόνο του για τον θάνατο της αγαπημένης του γιαγιάς. Όχι 
μόνον οι ευφυίες αλλά και η έκφραση του πόνου και του πένθους δεν είναι ίδια για όλους 
τους ανθρώπους και μπορεί καλή ώρα να εκφράζεται μέσα από την μουσική τους ευφυΐα. 

Συμπεράσματα –Προτάσεις 

Θα μπορούσα να σας απαριθμήσω διάφορα λάθη μου ακόμα (όπως το «δάσκαλος για μια 
μέρα» ή το «ο Ρωμαίος, η Ιουλιέτα και τα μαύρα σκοτάδια της ντροπής», «Τα πουλιά στην 
ποίηση και στο χαρτί» και πάει λέγοντας ). Η εμπειρία είναι συνάρτηση της ηλικίας. Είμαι 
σίγουρη πως όλα τα προαναφερθέντα λάθη μου όλο και κάποιο δικό σας σάς θυμίζει.  

Το ζήτημα είναι να πειστούμε από τον Howard Gardner ότι ποτέ δεν είναι αργά να 
αλλάξουμε ζωή —πράγμα που αποτελεί ένα πραγματικά αισιόδοξο μήνυμα:  

Σε γενικό πλαίσιο οι ευφυΐες καλλιεργούνται ευκολότερα όταν το άτομο είναι σε 
μικρή ηλικία, γεγονός που σημαίνει ότι είναι ενεργητικότερο, με αυξημένη 
περιέργεια, ένα σφουγγάρι που "ρουφά" τις γνώσεις. Ωστόσο με την κατάλληλη 
προσέγγιση όλα τα άτομα μπορούν να αναπτύξουν τομείς που είχαν ξεχασμένους 
και οι οποίοι είναι πιθανό να τους χαρίσουν την ολοκλήρωση που τους έλειπε. 
(Gardner, 2004)  

Κι αφού ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξουμε ζωή, επομένως δεν είναι αργά να αλλάξουμε και 
τακτική, και εκπαιδευτική πολιτική.  

Στο σημείο αυτό —πριν κλείσω— θέλω σας μιλήσω για το λάθος που αποφεύγουμε να 
διαπράττουμε. Ηχεί παράδοξα ωστόσο υπάρχει κάτι που το αναγνωρίζουμε ως λάθος και το 
αποφεύγουμε: αποφεύγουμε να ενδώσουμε στην παρόρμηση που θα μας βγάλει από τη 
λογική της χρησιμοθηρίας… Κι όσο την αποφεύγουμε τόσο μάς μένει απωθημένο… 
Συνήθως ο εκπαιδευτικός μας ρόλος αντιμάχεται την παιδαγωγική μας υπόσταση και μας 
οδηγεί συχνά στην απόκρυψη πρόσκλησης να δουν οι μαθητές μας «πρασίνην πέτραν 
ωραιοτάτην» όπως ξεκίνησα να σας πω, αφήνοντας την ιστορία για αργότερα:  

Μια μέρα, στο Βερολίνο, έλαβα ένα τηλεγράφημα: «Εύρον πρασίνην πέτραν 
ωραιοτάτην, ελθέ αμέσως, Ζορμπάς» … Όμως δεν έφυγα, δεν τόλμησα πάλι. Δεν 
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μπήκα στο τρένο, δεν ακολούθησα, τη θεϊκιά θηριώδη μέσα μου κραυγή, δεν έκαμα 
μια γενναία παράλογη πράξη. Ακολούθησα τη μετρημένη, κρύα, ανθρώπινη φωνή 
του λογικού. Και πήρα την πένα κι έγραψα του Ζορμπά και του ξηγούσα… 

Κι αυτός μου αποκρίθηκε: Είσαι, και να με συμπαθάς, αφεντικό, καλαμαράς. 
Μπορούσες και συ, κακομοίρη, μια φορά στη ζωή σου να δεις μιαν όμορφη πράσινη 
πέτρα και δεν την είδες. Μα το Θεό, κάθουμουν κάποτε, όταν δεν είχα δουλειά, κι 
έλεγα με το νου μου: Υπάρχει, δεν υπάρχει Κόλαση; Μα χτες που έλαβα το γράμμα 
σου, είπα: Σίγουρα πρέπει να υπάρχει Κόλαση για μερικούς καλαμαράδες … 

(Καζαντζάκης, 1946, σελ. 360) 
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Περίληψη. Το απόσπασμα διδακτικής προσέγγισης του εθίμου των Θεοφανείων στη 
Γερμανία και τη Γαλλία καθώς και οι σχετικές δραστηριότητες που προτείνονται στην 
εισήγηση αυτή αφορούν την εκμάθηση γερμανικής και γαλλικής γλώσσας από μαθητές 
της Α’ Γυμνασίου. Η θεματολογία, οι στόχοι και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 
συνιστούν μια απόπειρα διαθεματικής και ταυτόχρονα βιωματικής προσέγγισης. Στην 
κατεύθυνση αυτή χρησιμοποιήθηκε ως διδακτικό εργαλείο το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό 
θρησκευτικό έθιμο ενώ η διδακτική προσέγγιση αγγίζει περισσότερα γνωστικά 
αντικείμενα. Συγκεκριμένα, εκτός από τη διδασκαλία της γερμανικής και της γαλλικής 
γλώσσας, η διδακτική προσέγγιση επεκτείνεται στα Μαθηματικά, στην Πληροφορική 
και στην Αισθητική Αγωγή. Στόχος είναι, οι καθηγήτριες της γερμανικής και γαλλικής 
γλώσσας σε συνεργασία και μέσα από ένα ενιαίο πλαίσιο, να βοηθήσουν τους μαθητές 
να υλοποιήσουν ένα σχέδιο εργασίας το οποίο αφού ολοκληρώσουν, θα παρουσιάσουν 
στους συμμαθητές τους. 

Λέξεις κλειδιά: Διαθεματικότητα, βίωμα, έθιμο, ξένη γλώσσα, πολιτισμός 

Εισαγωγή 

Στη σημερινή Ευρώπη της επικοινωνίας, του έντονου ανταγωνισμού αλλά και των ειδικών 
απαιτήσεων, ένα σύγχρονο σχολείο δεν μπορεί παρά να προσπαθεί να ανοίγει συνεχώς τα 
"παράθυρα" των μαθητών του στην πληροφόρηση, στη γνώση, στη μάθηση. Η γνώση 
μάλιστα των ξένων γλωσσών και των αντίστοιχων πολιτισμών θεωρείται βασικός όρος 
επαγγελματικής και επιστημονικής επιτυχίας, όρος προσέγγισης και συνεργασίας μεταξύ 
των λαών. Με το μάθημα της ξένης γλώσσας εξάλλου επιτυγχάνεται όχι μόνο η πληρέστερη 
κατανόηση της μητρικής μας γλώσσας και του οικείου πολιτισμού μας, η ενδυνάμωση της 
αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης μας, αλλά κυρίως η αποδοχή της διαφορετικότητας και ο 
σεβασμός ανθρώπων με διαφορετική γλώσσα και πολιτισμό. 

Σύμφωνα με το Aναλυτικό Πρόγραμμα της Διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών, εκτός από τα 
αμιγώς γλωσσικά στοιχεία πρέπει να διδάσκονται και τα πολιτισμικά στοιχεία που αφορούν 
στη διδασκόμενη γλώσσα. Οι συνήθειες, οι παραδόσεις και τα έθιμα των λαών που την 
ομιλούν εμπίπτουν στη διδακτική της, καθώς, όπως είναι γνωστό, οι λέξεις δεν αποκτούν 
νόημα παρά μόνο μέσα στο επικοινωνιακό πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιούνται και όχι 
μέσα από μια λεξικογραφική παρουσίασή τους. Έτσι λοιπόν κρίνεται απαραίτητη η 
βιωματική πρόσληψη της γνώσης με το μαθητή να είναι παρών και να περιηγείται με τη 
φαντασία του συνήθειες, παραδόσεις και έθιμα του λαού που μιλάει τη γλώσσα που αυτός 
διδάσκεται. 

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει αρχικά το θεωρητικό πλαίσιο της βιωματικής μάθησης 
και στη συνέχεια αναλύει και αποτιμά το σχέδιο εργασίας μιας διαθεματικής - βιωματικής – 
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διδακτικής προσέγγισης του εθίμου των Θεοφανείων στα γερμανόφωνα κράτη και τη 
Γαλλία, έτσι όπως αυτή υλοποιήθηκε στο 1ο Γυμνάσιο Χανίων τον Ιανουάριο 2015. 
Αναλυτικότερα, γίνεται περιγραφή του εγχειρήματος, αναφέρεται η στοχοθεσία, 
παρουσιάζεται το προς μελέτη θέμα και εξάγονται συμπεράσματα μέσα από την ερμηνεία 
και την ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Από την αρχαιότητα ως σήμερα το ερώτημα «πώς και τι πρέπει κανείς να διδάσκεται» δίνει 
έμφαση στον ετερόκλητο χαρακτήρα του μαθητικού κοινού και στις ατομικές ανάγκες του 
κάθε μαθητή. Παράλληλα, με την ανάπτυξη της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στις αρχές 
της δεκαετίας του 1990, οδηγούμαστε στην αναζήτηση νέων εκπαιδευτικών μεθόδων που 
απευθύνονται ολοένα σε μεγαλύτερου εύρους διαφορετικών τρόπων πρόσληψης της 
γνώσης με συνεχείς προβληματισμούς και αναστοχασμό. 

Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά βήματα για την εμπλοκή του 
μαθητή στη διαδικασία της μάθησης με την ενεργή συμμετοχή του, την αξιοποίηση των 
ιδιαίτερων ικανοτήτων του και την άμβλυνση των μαθησιακών του αδυναμιών. Έτσι ο 
μαθητής έχει πάψει πλέον να είναι μόνο ένας απλός ακροατής. 

Οι σύγχρονες διδακτικές τεχνικές περιλαμβάνουν ένα πλήθος δραστηριοτήτων που 
εμπλέκουν και συνδυάζουν τις διάφορες δεξιότητες των μαθητών.  Ο εκπαιδευτικός εκτός 
από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας μπορεί να χρησιμοποιήσει: οπτικοακουστικά 
μέσα, ερευνητικές εργασίες, μουσειοπαιδαγωγικό υλικό. ι και βιωματικές δραστηριότητες. 
Θεωρητικοί της μάθησης, όπως ο Bruner (1960), Dewey (1963), Μπακιρτζής (2000) κ. ά. 
έχουν αποδείξει ότι η βιωματική μάθηση αποκτά προσωπική σημασία για τον μαθητή, τον 
βοηθά να αναπτύξει ποικίλες δεξιότητες, χρησιμοποιώντας όλες του τις αισθήσεις για να 
φθάσει στην γνώση, ενώ παράλληλα, ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως εμψυχωτή ενθαρρύνει 
την λήψη πρωτοβουλιών από τους μαθητές και ενισχύει τις δραστηριότητες του 
αναστοχασμού και της μεταγνώσης. 

Ο Μπακιρτζής (2000) περιγράφει το βίωμα ως το ερέθισμα μιας προσωπικής εμπειρίας που 
παράγει συγκίνηση και παρέχει βιωματική γνώση. Με άλλα λόγια, κατά την διάρκεια της 
βιωματικής εκπαίδευσης το εκπαιδευόμενο άτομο εμπλέκεται συναισθηματικά και νοητικά 
με την κατάσταση, η οποία εμφανίζεται κατά κάποιο τρόπο να το αφορά. 

Από την άλλη μεριά, ο Jean Piaget τονίζει την μεγάλη σημασία που έχει η αλληλεπίδραση 
του ανθρώπου με το περιβάλλον του τόσο για τη γνωστική όσο και για την συναισθηματική 
ανάπτυξη του ατόμου (Ματσαγγούρας Η.,2002). Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στα διδακτικά βιβλία της δεύτερης Ξένης Γλώσσας και στις τρεις 
τάξεις του Γυμνασίου, για τη θεματική ενότητα των Χριστουγέννων δε ζητείται η 
ενασχόληση των παιδιών με γραμματικά φαινόμενα αλλά με τα ήθη και τα έθιμα της ξένης 
χώρας, τη γλώσσα της οποίας διδάσκονται, υλοποιήθηκε το παρόν σχέδιο εργασίας στο 
μάθημα της Γερμανικής και της Γαλλικής Γλώσσας με το γερμανικό έθιμο των Sternsinger 
των «τραγουδιστών του αστεριού» και του Βohnenkönig «Φασουλοβασιλιάς» αλλά και την 
κοπή της Βασιλόπιτας “ Galette des Rois” α λά… γαλλικά. 
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Το σχέδιο εργασίας 

Σκοπός του σχεδίου εργασίας με μεθοδολογία τη διαθεματική - βιωματική - διδακτική 
προσέγγιση του εθίμου των Θεοφανείων στη Γερμανία και τη Γαλλία είναι η γνωστική, 
συναισθηματική, ψυχοκινητική και κοινωνική προσέγγισή του. 

Οι στόχοι ήταν κοινοί για τη διδασκαλία τόσο της γαλλικής όσο και της γερμανικής 
γλώσσας. Αναλυτικότερα ήταν α) η συλλογή και επιλογή πληροφοριών για τα έθιμα των 
Θεοφανείων και η παρουσίαση τους αντίστοιχα στο τμήμα της γερμανικής και της γαλλικής 
γλώσσας, β) η επαφή με την κουλτούρα και το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η 
γλώσσα, γ) η δημιουργική επαφή με ξένες πολιτιστικές συνήθειες και έθιμα, δ) ο σεβασμός 
και εκτίμηση των πολιτισμικών διαφορών και εστίαση στις ομοιότητες της πολιτιστικής 
κληρονομιάς του κάθε λαού, ε) η ανάληψη δράσης από τους μαθητές και προσπάθεια να 
ερμηνεύσουν και να βιώσουν με δικά τους και ξένα σύμβολα την πραγματικότητα, στ) η 
κατανόηση της διαφορετικότητας και του αλληλοεξαρτώμενου κόσμου, ζ) η βελτίωση των 
διαπροσωπικών σχέσεων, η) το ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον, θ) η χαρά και 
ικανοποίηση. 

Μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου εργασίας 

Στη συγκεκριμένη Διδακτική Πρακτική που υλοποιήθηκε σε τρεις (4) διδακτικές ώρες, 
επιλέχθηκε αρχικά η αφηγηματική παρουσίαση του εορτασμού των Θεοφανείων στη 
Γερμανία και τη Γαλλία από τις εκπαιδευτικούς ώστε να κατατοπιστούν άμεσα και με 
σαφήνεια οι μαθητές. Εφαρμόστηκε επίσης η ομαδοσυνεργατική μέθοδος όπου με την 
επεξεργασία σχετικού πίνακα ζωγραφικής και ενημερωτικού άρθρου ενεργοποιήθηκε το 
ενδιαφέρον τους.Έγινε χρήση και της διερευνητικής μέθοδου όπου με τη συστηματική 
χρησιμοποίηση, της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών για την επαλήθευση εννοιών και 
ιδεών (Μασσιάλας, 1989, τόμος 1, σ. 331) επιτεύχθηκεη ενεργητική μάθηση και η χαρά της 
δημιουργίας. Επίσης, αναπτύχθηκε η κριτική ικανότητα για την επιλογή των 
καταλληλότερων πηγών και στοιχείων. Η διδασκαλία ήταν μαθητοκεντρική με τους μαθητές 
να αναλαμβάνουν ενεργητικό ρόλο, να ερευνούν και  να αναζητούν πληροφορίες.  

Ως διδακτικά εργαλεία, επιλέχθηκαν το παιχνίδι ρόλων και η δραματοποίηση που 
μεταβάλλουν τον παθητικό και στερεότυπο τρόπο διδασκαλίας σε μία βιωματική εμπειρία 
του μαθήματος που οδηγεί σε μία ζωντανή και ευχάριστη παιδαγωγική διαδικασία. Ο ρόλος 
των δύο εκπαιδευτικών είναι συντονιστικός, καθοδηγητικός και εμψυχωτικός.  

Αναλυτικότερα, την 1η διδακτική ώρα στην τάξη κατά τη διδασκαλία της γερμανικής 
γλώσσας γίνεται η ευαισθητοποίηση - ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και 
εισήγησή τους στη γιορτή των τριών Μάγων και τα έθιμα που τη συνοδεύουν στις 
γερμανόφωνες χώρες, μέσα από ένα πλούσιο δευτερογενές υλικό (πίνακες ζωγραφικής, 
βίντεο, ενημερωτικά άρθρα). Στη συνέχεια οι μαθητές σε ομάδες καλούνται να επιλέξουν, 
να κατηγοριοποιήσουν, να συνθέσουν και να επεξεργαστούν το υλικό τους και βασιζόμενοι 
σε παραδείγματα μέσα από το διαδίκτυο να αποφασίσουν για το περιεχόμενο και τη μορφή 
της δικής τους παρουσίασης (Power Point) στους μαθητές του τμήματος της γαλλικής 
γλώσσας. Παράλληλα, οι μαθητές βασιζόμενοι στο έθιμο των Dreikönigszettel ( η ευλογία 
των τριών Μάγων σε μορφή μικρών χαρτιών από τον καθεδρικό ναό της Κολωνίας) 
αποφάσισαν να κατασκευάσουν και να χαρίσουν στους συμμαθητές τους κάρτες με το 
Graffiti των Μάγων. Κατά την παράλληλη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας, στο αντίστοιχο 
τμήμα, χρησιμοποιώντας την μετωπική μέθοδο διδασκαλίας αλλά και την 
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ομαδοσυνεργατική μέθοδο, γίνεται οπτική επεξεργασία του πίνακα ζωγραφικής με θέμα 
την κοπή της γαλλικής βασιλόπιτας. Ο πίνακας χρονολογείται το 17ο αι., ονομάζεται «Le Roi 
boit» δηλαδή «Ο Βασιλιάς πίνει» και φιλοτεχνήθηκε από τον Jacob Jordaens. Γίνεται 
αναφορά στο συγκεκριμένο έθιμο και μέσα από συζήτηση ορίζονται το περιεχόμενο και τα 
βήματα δημιουργίας ενός Power Point από τους ίδιους τους μαθητές προκειμένου να 
παρουσιάσουν το συγκεκριμένο έθιμο στους συμμαθητές τους. Ακόμη, καταλήγουν στην 
επιλογή και ιδιόχειρη κατασκευή ενός σχετικού συμβολικού δώρου για καθένα από τους 
γερμανόφωνους συμμαθητές τους. 

Κατά τη 2η διδακτική ώρα, οι γερμανόφωνοι μαθητές παρουσιάζουν ένα Power Point 
αφιερωμένο στους Τρεις Μάγους και στα έθιμα που τηρούνται την ημέρα της γιορτής τους. 
Ακολουθεί παρουσίαση σε Power Point του γαλλικού εθίμου των Θεοφανείων και της 
γαλλικής Βασιλόπιτας «Galette des Rois» από τους γαλλόφωνους μαθητές. Η παρουσίαση 
περιλαμβάνει σχετικούς πίνακες ζωγραφικής. Στη συνέχεια όλοι οι μαθητές 
παρακολουθούν τη διαδικασία παρασκευής της Galette des Rois στο διαδικτυακό τόπο. 

Την 3η διδακτική ώρα, οι γερμανόφωνοι μαθητές παρουσιάζουν στους γαλλόφωνους 
συμμαθητές τους δραματοποιημένο το έθιμο των «Τριών Μάγων» στις 6 Ιανουαρίου. 
Αναλυτικότερα, έρχονται οι Sternsinger ντυμένοι ως μάγοι και αφού πουν το τραγούδι των 
Μάγων, γράψουν στον τοίχο αλλά και εξηγήσουν το γκράφιτι των Μάγων, προσφέρουν τις 
κάρτες που οι ίδιοι φιλοτέχνησαν στους γαλλόφωνους συμμαθητές τους. Στη συνέχεια και 
κατά αντίστοιχο τρόπο, οι γαλλόφωνοι μαθητές παρουσιάζουν με τρόπο βιωματικό στους 
γερμανόφωνους συμμαθητές τους το έθιμο των Επιφανείων (Θεοφανείων). Έτσι καθώς 
κόβουν και γεύονται τη Galette des Rois (γαλλική βασιλόπιτα) κάποιος τυχερός ή τυχερή 
βρίσκει τη fève (μινιατούρα – σύμβολο) και στέφεται «Βασιλιάς» ή «Βασίλισσα» της ημέρας 
φορώντας τη χρυσή (χάρτινη) κορώνα. Ως βασιλιάς, ορίζει τρεις επιθυμίες που οι 
συμμαθητές τους καλούνται να τις υλοποιήσουν. Επίσης στη τάξη κόβουν όλοι μαζί και 
μοιραζόνται τo “Dreikönigsgekuchen”. Αυτός που θα πάρει το κομμάτι του γλυκού με το 
τυχερό φασόλι ανακηρύσσεται ως ο «Βασιλιάς του φασολιού» (Bohnenkönig) και φοράει τη 
χρυσή χάρτινη κορώνα που έφτιαξαν τα παιδιά, ορίζει τρεις επιθυμίες και εξηγεί πως ο 
τυχερός οφείλει να διοργανώσει μια γιορτή στο σπίτι του για τους φίλους του. Η 3η 
διδακτική ώρα, κατά την οποία έχουμε και το αποκορύφωμα της βιωματικής δράσης, 
μπορεί να βιντεοσκοπηθεί κα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

Την 4η διδακτική ώρα απαντούν όλοι οι μαθητές τα φύλλα εργασίας για τους τρεις Μάγους 
και το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της βιωματικής δράσης. 

Μια πολύ σημαντική προέκταση του παρόντος σχεδίου εργασίας είναι η συμμετοχή των 
μαθητών στο Διαγωνισμό Αφίσας του Διεθνούς Προγράμματος Στατιστικού Αλφαβητισμού. 
Πρόκειται για ένα διεθνή διαγωνισμό αφίσας International Statistical Literacy Competition 
(ISLP) 2014-15 ο οποίος για πρώτη φορά έγινε και στην Ελλάδα αρχικά σε εθνικό επίπεδο 
και στη συνέχεια οι νικήτριες αφίσες θα υποβληθούν στον διεθνή διαγωνισμό. Έτσι λοιπόν 
οι μαθητές αρχικά έθεσαν το εξής ερευνητικό ερώτημα: «Ενώνουν τα έθιμα τους 
ευρωπαίους πολίτες;» Στη συνέχεια διεξήγαγαν την έρευνά τους σε 60 συνολικά μαθητές 
της Α΄Γυμνασίου, επεξεργάστηκαν στατιστικά τα δεδομένα τους και κατέληξαν στο τελικό 
συμπέρασμα: Ο γαστρονομικός πολιτισμός των Ευρωπαίων ενώνει τις διαφορές τους. Η 
δημιουργία της αφίσας όπου έπρεπε να απεικονίσουν το ερευνητικό τους ερώτημα, τα 
στατιστικά τους δεδομένα αλλά και τα συμπεράσματά τους ήταν πράγματι μια κοπιαστική 
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εργασία που όμως έδωσε στους μαθητές τη γνώση και ταυτόχρονα τη χαρά της 
δημιουργίας. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η διδασκαλία της ξένης γλώσσας είναι βεβαίως γνώσεις και 
δεξιότητες αλλά παράλληλα τέχνη και δημιουργία. Η ξένη γλώσσα διδάσκεται σαν το 
εργαλείο που θα βοηθήσει τον μαθητή να εκφραστεί δημιουργικά και με φαντασία και σε 
άλλα περιβάλλοντα εκτός της αίθουσας διδασκαλίας και εμπεδώνεται μέσα από 
παρουσιάσεις, δραματοποίηση ρόλων , σενάρια και εικαστικές δημιουργίες. Έτσι 
επιδιώκεται η ανάπτυξη και η αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων έκφρασης ώστε να 
μετατρέπεται η θεωρία σε πράξη. Ταυτόχρονα, εντάσσονται στο μάθημα ποικίλες γνώσεις 
αλλά και οι νέες τεχνολογίες ώστε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών , να τους 
ωθήσουν στην ενεργή συμμετοχή τους και φυσικά να διευκολύνουν την έρευνα και 
παρουσίαση της εργασίας τους. 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας ήταν: α) Διαμορφωτική, κατά την οποία έγινε 
καταγραφή των αντιδράσεων - χειρισμών των μαθητών κατά την ενασχόλησή τους με τις 
δραστηριότητες του σχεδίου εργασίας. 

β) Τελική Αξιολόγηση από τους μαθητές και τις εκπαιδευτικούς η οποία έγινε με τα Φύλλα 
Εργασίας που τους δόθηκαν αλλά και με το Ερωτηματολόγιο εξετάζοντας τους παρακάτω 
άξονες: 

 Ανταπόκριση μαθητών 

 Κάλυψη διδακτικών στόχων 

 Δυναμική της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών 

 Χρήση κατάλληλων εργαλείων-λογισμικών 

Προσπαθώντας λοιπόν να κάνουμε μια γενική αποτίμηση της διδακτικής προσέγγισης θα 
λέγαμε ότι αυτή, ως βιωματική δραστηριότητα, χαρακτηρίζεται από ελαστικότητα. 
Επηρεάστηκε επίσης από τη δυναμική της ομάδας και την ψυχική διάθεση των 
συμμετεχόντων. Επομένως, το βίωμα δεν επαναλήφθηκε από άλλη ομάδα. Θα πρέπει να 
τονίσουμε επίσης ότι ήταν μεγάλη η συμμετοχή μαθητών διαφορετικής γλωσσικής και 
πολιτισμικής προέλευσης, ενώ τελικά μέσα από τα διάφορα στάδια της αξιολόγησης 
διαπιστώθηκε ότι όλοι οι στόχοι επιτεύχθηκαν. 

Συμπεράσματα –Προτάσεις 

Ολοκληρώνοντας τη διδακτική – διαθεματική - βιωματική προσέγγιση του εθίμου των 
Θεοφανείων στη Γερμανία και στη Γαλλία, διαπιστώσαμε στην πράξη ότι η αναζήτηση της 
γνώσης, η κριτική ικανότητα ενός ατόμου και η αξιολόγηση δεδομένων είναι πιο εύκολο να 
κατακτηθεί και να κατανοηθεί μέσα από το βίωμα και την εμπειρία. Ο σχεδιασμός της 
διαθεματικής - βιωματικής προσέγγισης μιας διδακτικής ενότητας πράγματι αποδεικνύεται 
ωφέλιμος και απαραίτητος για τη σωστή προσέγγιση του μαθήματος της ξένης γλώσσας 
αλλά και οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου. Δεν εμμένει στον παραδοσιακό τρόπο 
διδασκαλίας, αλλά στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή, δίνοντάς του τον πρώτο λόγο στη 
διαδικασία της μάθησης. Οι μαθητές μαθαίνουν γνωστικές, συναισθηματικές και 
διαπροσωπικές αρχές και οικοδομούν τη γνώση ενεργητικά και σε ένα περιβάλλον με όσο 
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το δυνατόν περισσότερα εξωτερικά ερεθίσματα. Επίσης, χάρη στη λειτουργία της ομάδας, 
το παιδί μαθαίνει να έχει επίγνωση του εαυτού του και των άλλων. Αν παράλληλα οι 
ομάδες αυτές των μαθητών λειτουργήσουν σωστά, τότε μπορούν να αναπτυχθούν η 
κοινωνική αλληλεγγύη και η αποδοχή μεταξύ των μελών τους. Έτσι εμπλέκονται ενεργά 
όλοι οι μαθητές και εξυπηρετείται η ανάγκη του καθένα για συμμετοχή, αναγνώριση και 
φυσικά επιβράβευση.  

Μέσα λοιπόν σ’ένα τετράωρο συνεργασίας, οι μαθητές πειραματίζονται με 
αλληλεπιδραστικές διεργασίες και μαθαίνουν ξένα και δικά τους πολιτισμικά συστήματα. Η 
ξένη γλώσσα γίνεται ο τόπος όπου διαφορετικοί πολιτισμοί συναντιούνται συγκρίνονται, 
ανταλλάσσουν απόψεις, δανείζονται ιδέες, λέξεις, φαντασία και προσθέτουν στα οικεία 
σύμβολα άλλα ξένα προκειμένου να ερμηνεύσουν την πολύπλευρη πραγματικότητα. 

Οι μαθητές δουλεύουν σε μικρές ομάδες ή όλοι μαζί, ανάλογα με το πώς έχει 
προγραμματιστεί το πεδίο έρευνάς τους. Συλλέγουν πληροφορίες από τη βιβλιοθήκη του 
σχολείου τους, από το διαδίκτυο, από συνεντεύξεις. Οι μαθητές έχουν τον πρώτο λόγο στη 
διαδικασία της μάθησης. Ο εκπαιδευτικός είναι κοντά στους μαθητές για να τους λύσει 
απορίες, να ενθαρρύνει, να βοηθήσει να ξεπεραστούν προβλήματα που θα οδηγούσαν σε 
χάσιμο του ενδιαφέροντος και απογοήτευση. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν το συγκεκριμένο 
σχέδιο εργασίας ξέφυγε από την καθημερινή διδακτική πρακτική και κατάφερε να συνδέσει 
το σχολείο με την κοινωνία και την ίδια τη ζωή. 

Όσο για το ρόλο του εκπαιδευτικού; Θα λέγαμε ότι ο ρόλος του είναι αναβαθμισμένος και 
τελικά ουσιαστικότερος. Χωρίς την βοήθεια και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, ο 
μαθητής δεν θα μπορούσε από μόνος του να κατακτήσει το γνωστικό αντικείμενο. 
Χρειάζεται έναν καθοδηγητή, ο οποίος θα μπορεί να τον εμψυχώνει, να τον ενθαρρύνει και 
να τον παροτρύνει να συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες. 

Το μάθημα της ξένης γλώσσας είναι το σημείο συνάντησης διαφορετικών κόσμων και 
πρέπει οι μαθητές να εξοικειωθούν και με αυτή την πτυχή του μαθήματος προς όφελος 
τους. Ισχυρός και άρρηκτος ο δεσμός μεταξύ γλώσσας και πολιτισμού, άρα αυτονόητη και η 
διδασκαλία των πολιτισμικών στοιχείων στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας, η οποία δεν 
νοείται πλέον ως κατάκτηση των γραμματικοσυντακτικών κανόνων και λεξημάτων, αλλά ως 
δυνατότητα συνομιλίας μέσω ενός άλλου γλωσσικού συστήματος. Στόχος, λοιπόν είναι 
εξοικειωθεί ο μαθητευόμενος με τον πολιτισμό του οποίου φορέας ήταν η συγκεκριμένη 
ξένη γλώσσα και όχι μόνον να κατακτήσει το λεξιλόγιο και τους γραμματικούς κανόνες της. 
Διδασκαλία της ξένης γλώσσας σημαίνει κατανόηση και επαναδόμηση της πραγματικότητας 
μέσα από μια σειρά διαφορετικών γλωσσικών και πολιτισμικών δεδομένων και απαλλαγή 
από στερεότυπα και προκαταλήψεις. Κατά την Kramsch (2001), άλλωστε η γλώσσα δεν 
μπορεί να διδαχθεί ξεχωριστά από την κουλτούρα, καθώς δεν υπάρχει ίχνος 
κοινωνικοπολιτισμού που να είναι ανεξάρτητο από την γλώσσα. 

Συνεπώς τα οφέλη μιας τέτοιας μάθησης αποδεικνύονται πολλαπλά. Γι’ αυτό το λόγο είναι 
χρήσιμο να ενταχθούν προγράμματα βιωματικής μάθησης σε όλα τα σχολεία της χώρας 
μας. Προγράμματα βιωματικής μάθησης είναι δυνατό να εφαρμοστούν και σε άλλα 
μαθήματα. Η Βιωματική Μάθηση δεν καθιστά το παιδί μόνο μαθητή της γνώσης, αλλά του 
παρέχει ένα φάσμα εμπειριών που θα το βοηθήσουν και στη μετέπειτα ζωή του. Σε επίπεδο 
έρευνας, θα άξιζε να μετρηθεί η αποτίμηση τέτοιων προγραμμάτων από τους μαθητές οι 
οποίοι συμμετέχουν σε αυτά ώστε να εξαχθούν και τα αντίστοιχα συμπεράσματα σχετικά 
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με τις δυνατότητες της διαθεματικής, διαπολιτισμικής και βιωματικής προσέγγισης της 
γνώσης.  
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Παράρτημα 

Το έθιμο των «τραγουδιστών του αστεριού» Sternsinger και του γλυκού των Τριών 
Μάγων Dreikönigskuchen. 

Ήδη από τον 4ο αι. καθιερώθηκε στη Γερμανία η γιορτή των Τριών Μάγων και ξεχάστηκε 
τελείως η γιορτή των Θεοφανείων, της αποκάλυψης του Θεού στον άνθρωπο στη διάρκεια 
της βάφτισης του Ιησού. Η γιορτή των Μάγων είναι συνυφασμένη με πολλά ήθη και έθιμα 
που τηρούνται ακόμη και σήμερα στα καθολικά κυρίως κρατίδια της Γερμανίας, σε άλλες 
γερμανόφωνες χώρες όπως η Αυστρία, η Ελβετία αλλά και σε χώρες όπως το Βέλγιο και η 
Όλλανδία, η Τσεχία και η Πολωνία . 

Το έθιμο των Sternsinger είναι η εξέλιξη των θεατρικών παιχνιδιών Dreikönigsspiele 
γνωστών και πολύ αγαπητών ήδη από τον 11ο αι. Τα θεατρικά αυτά παιχνίδια 
πρωτοπαίχθηκαν στη Κολωνία μετά από τη θεία λειτουργία των Χριστουγέννων. Ήταν 
ποιητικοί διάλογοι ανάμεσα στην Παναγία και τους τρείς Μάγους. Το θέμα ήταν 
εμπνευσμένο πάντα από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο της γέννησης.Οι διάλογοι αυτοί 
εξελίχθηκαν και τελικά έδωσαν τη θέση τους σε πιο μελωδικά τραγούδια αυτά που λένε 
μέχρι και σήμερα οι Sternsinger.Από το 16οαι. συνήθιζαν τα παιδιά των εκκλησιαστικών 
σχολείων και οικοτροφείων κρατώντας ένα αστέρι για οδηγό, να πηγαίνουν από σπίτι σε 
σπίτι μαζί με τους δασκάλους τους και να τραγουδάνε ή να απαγγείλουν ιστορίες για τη 
γέννηση του Χριστού, τη φυγή του Ιωσήφ και της Μαρίας στην Αίγυπτο,τη προσκύνηση των 
Μαγων κτλ .Όποιος άνοιγε την πόρτα του χάριζε στους Sternsinger φρούτα, ξηρούς 
καρπούς, γλυκά και έδινε χρήματα για τον έρανο που έκαναν. Οι Sternsinger έφερναν 
ευλογία θυμιάζοντας όλο το σπίτι και γράφοντας με κιμωλία στις πόρτες των σπιτιών τα 
αρχικά CMB , ένα αστέρι και τρεις σταυρούς.Τα αρχικά γράμματα μπορεί να είναι τα 
ονόματα των Μάγων ή να είναι η λατινική φράση cristus mensionem benedicat, δηλ. Θεός 
να ευλογεί αυτό το σπίτι.Οι τρείς σταυροί συμβολίζουν την Αγία Τριάδα και το αστέρι 
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συμβολίζει το άστρο της Βηθλεέμ. Αυτό το γκράφιτι που φέρνει ευλογία και τύχη στο σπίτι 
κρατάει μακριά τα κακά πνεύματα και τις ασθένειες.  

Σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτε σ’ αυτό το έθιμο απλά γίνεται πιο οργανωμένα από τις 
ενορίες και τα σχολεία και τα χρήματα που συγκεντρώνονται είναι για τις ανάγκες των 
παιδιών σε όλο τον κόσμο. Είναι η μεγαλύτερη δράση αλληλεγγύης από παιδιά για παιδιά. 

Ένα δεύτερο αγαπητό έθιμο είναι το γλυκό των Τριών Μάγων που κρύβει μέσα ένα φασόλι. 
Όποιος το βρει «ανακηρύσσεται» βασιλιάς της μέρας και φοράει την κορώνα του, είναι ο 
τυχερός της χρονιάς, διοργανώνει μια γιορτή και όλοι παρευρισκόμενοι είναι υποχρεωμένοι 
να τον υπακούν.  

Το έθιμο των Επιφανείων και της γαλλικής Βασιλόπιτας «Galette des rois” 

Το έθιμο της Βασιλόπιτας έχει τις ρίζες του στην αρχαία ελληνική γιορτή των Κρονίων, όπου 
γινόταν προσφορά φρούτων και άρτου σε όλους, πολίτες και δούλους. Οι Ρωμαίοι το 
διατήρησαν στη δική τους αντίστοιχη γιορτή, τα Σατουρνάλια, ενώ μετέπειτα οι Φράγκοι το 
ενσωμάτωσαν στα δικά τους ήθη και έθιμα, και μάλιστα το τροποποίησαν, αφού ήταν 
εκείνοι που πρώτοι τοποθέτησαν νόμισμα μέσα στην πίτα κι ανακήρυτταν όποιον το βρει σε 
“Βασιλιά της βραδιάς”. 

Το έθιμο της κοπής Βασιλόπιτας υπάρχει και στη σημερινή Γαλλία, διαφοροποιημένο 
ωστόσο από το αντίστοιχο ελληνικό έθιμο. Στη Γαλλία, κατά την παράδοση, το γλυκό, ένα 
είδος κέικ από φύλλα τραγανής ζύμης, ψημένο στο φούρνο, που πλέον είναι γεμιστό με 
φρούτα, σοκολάτα ή κρέμα από αμύγδαλο που είναι κι η πιο διαδεδομένη εκδοχή, 
ονομάζεται Galette des Rois (Γαλέτα των Βασιλιάδων) και κόβεται την ημέρα των 
Θεοφανείων, και όχι την Πρωτοχρονιά, για να γιορταστεί ουσιαστικά η προσφορά των 
τριών μάγων στο Θείο Βρέφος. Μέσα στη Galette des Rois δεν βάζουν φλουρί αλλά μία fève 
δηλαδή μία μικρή πορσελάνινη φιγούρα (μινιατούρα κουκλίτσα ενός μωρού συνήθως) ή 
ένα φασόλι ή κουκί που συμβολίζουν τη γονιμότητα. Κατά άλλους το φασόλι προέρχεται 
από τους Ρωμαίους και η κουκλίτσα συμβολίζει το μικρό Χριστό. Οι πορσελάνινες fèves που 
αναπαριστούν τον μικρό Ιησού, πρωτοεμφανίστηκαν στα τέλη του 18 αιώνα και 
αντικατέστησαν σχεδόν συστηματικά τα κουκιά μετά το 1870. Στις μέρες μας υπάρχει 
μεγάλη ποικιλία ευφάνταστων fèves που αποτελούν τη χαρά των συλλεκτών. Αυτός που 
βρίσκει τη fève στέφεται “Βασιλιάς” της ημέρας και φοράει μια χρυσή (χάρτινη) κορώνα! Ο 
"Βασιλιάς " αυτή τη μέρα μπορεί να δίνει διαταγές στα μέλη της οικογένειας ή της παρέας! 
Έχει όμως και υποχρεώσεις! Την επόμενη χρονιά θα πρέπει να φτιάξει αυτός πίτα στο σπίτι 
του και να φυλάξει το στέμμα για να το δώσει στον επόμενο τυχερό…. Επίσης, η κοπή της 
πίτας έχει και ένα πολύ ωραίο εθιμοτυπικό: ο γηραιότερος κόβει την πίτα, ο νεότερος 
κρύβεται κάτω από το τραπέζι, έτσι ώστε να μην την βλέπει, και όταν κόβονται τα κομμάτια, 
λέει σε ποιον θα δοθούν. Έτσι, εξασφαλίζεται η δίκαιη διανομή των κομματιών. 
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Συντονίστρια Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου 

Περίληψη. Στην εργασία αυτή υποστηρίζεται ότι το Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο θέτει ένα 
όραμα και προϋποθέτει ένα συνολικό Σχέδιο Δράσης που αποβλέπει στη συνεχή 
έμπρακτη βελτίωση του σχολείου και ως εκ τούτου θα μπορούσε να λειτουργήσει ως το 
πλαίσιο και το κλειδί για τη διασύνδεση όλων των καινοτομιών (Βιωματικών Δράσεων, 
Ερευνητικών Εργασιών και Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων) οι οποίες συχνά 
κατατεμαχίζονται, απαξιώνονται ή ακυρώνονται στην πράξη. Λαμβάνοντας υπόψη τη 
φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά του Αειφόρου Σχολείου, θεωρούμε ότι αυτό μπορεί 
να διασυνδέσει - αγκαλιάσει όλες τις πτυχές της ζωής του σχολείου, τη βασική 
μεθοδολογία και όλα τα πεδία (Πολιτισμό, Περιβάλλον, Υγεία, Σχέσεις, κ.ά.) των 
καινοτομιών. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να συμβάλλει στο να 
αντιμετωπιστούν τα πιεστικά προβλήματα του σχολείου μέσα στο σκηνικό της κρίσης 
(προβλήματα εκφοβισμού, βίας, ρατσισμού, σχέσεων στη σχολική κοινότητα, κ.ά.). Η 
προτεινόμενη λειτουργική διασύνδεση, αναπλαισίωση και ενοποίηση των καινοτομιών 
υπό την ομπρέλα του Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου δεν είναι όμως μία εύκολη 
υπόθεση καθώς απαιτείται η διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας, συμμετοχής και 
συνέχειας στο σχολείο και ως εκ τούτου είναι σκόπιμη η συστηματική επιμόρφωση και 
κυρίως η υποστήριξη των εκπαιδευτικών. 

Λέξεις κλειδιά: Αειφόρο Σχολείο, καινοτομίες, λειτουργική διασύνδεση, Σχέδιο Δράσης 

Εισαγωγή 

Στην εποχή της κρίσης που διανύουμε, το σχολείο μπορεί και επιβάλλεται να αναλάβει 
πρωταγωνιστικό ρόλο προς την κατεύθυνση επίλυσης των πιεστικών προβλημάτων που 
πρωτίστως το ίδιο αντιμετωπίζει (προβλήματα σχολικού εκφοβισμού, βίας, ρατσισμού, 
σχέσεων στη σχολική κοινότητα, κ.ά.). Υιοθετώντας στην καθημερινή σχολική ζωή ένα άλλο 
πρότυπο ζωής, βασισμένο στη συνεννόηση, τη συνεργασία, την επικοινωνία, τη συνέχεια 
και την αποδοχή, θα μπορούσε να αποτελέσει φωτεινό παράδειγμα για την τοπική 
κοινότητα και την κοινωνία ευρύτερα. Για να συμβεί αυτό, απαιτείται όμως όραμα και 
στρατηγική για το σχολείο και μία συνεχής και συστηματική προσπάθεια για τη 
διαμόρφωση μίας νέας κουλτούρας για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, 
εκπαιδευτικούς, διευθυντή, γονείς και τοπική κοινότητα).  

Στην ελληνική και κυρίως στη διεθνή βιβλιογραφία ήδη από τα τέλη του 20ου και τις αρχές 
του 21ου αιώνα, προτείνεται ως οραματικό σχολείο το «Αειφόρο Σχολείο» (Sterling, 2001; 
Breiting et al., 2005; Gough, 2005; Huckle, 2008). Το αειφόρο σχολείο λειτουργεί ως 
κοινότητα, βασίζεται στη συνεργασία, τη συνεννόηση, την επικοινωνία και την 
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υπευθυνότητα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και επιχειρεί να εξυπηρετήσει τη 
δημοκρατία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την οικονομία των φυσικών πόρων και την 
ευημερία του ατόμου.  

Στη χώρα μας η ιδέα του Αειφόρου Σχολείου, εισάγεται και προωθείται επίσημα στα Νέα 
Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) μέσα από τις Βιωματικές Δράσεις (ΒΔ) και συγκεκριμένα μέσα 
από το διδακτικό - μαθησιακό πεδίο «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη» (Νέα ΠΣ, 2011).  

Παράλληλα, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), διαδραματίζει 
πρωταγωνιστικό ρόλο, συντονίζοντας το Πρόγραμμα «Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο» (ΑΕΣ) 
(ΑΕΣ, 2013). Το ΑΕΣ υιοθετεί τις αρχές και τα γενικά χαρακτηριστικά του Αειφόρου Σχολείου 
και αποσκοπεί να το προωθήσει έμπρακτα στην ελληνική πραγματικότητα. Αγκαλιάζει όλες 
τις πτυχές του σχολείου και θέτει ένα όραμα και σκοπό για το σχολείο που είναι η συνεχής 
βελτίωση του σχολείου και αυτό απαιτεί ένα σαφές Σχέδιο Δράσης.  

Εκτός από την καινοτομία των ΒΔ στο Γυμνάσιο, έχει εισαχθεί ταυτόχρονα από το σχολικό 
έτος 2011-2012 και άλλη σημαντική εκπαιδευτική καινοτομία για το ελληνικό σχολείο, αυτή 
των Ερευνητικών Εργασιών (ΕΕ) για το Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο.  

Παράλληλα ήδη από τη δεκαετία του '80 και κυρίως του ’90, αναπτύσσονται εντός των 
Αναλυτικών Προγραμμάτων και εκτός Ωρολογίων Προγραμμάτων -ως προπομποί των 
παραπάνω καινοτομιών- τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών, κ.ά.) στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. 

Οι παραπάνω καινοτόμες δράσεις έχουν κάποια κοινά στοιχεία με τη φιλοσοφία του 
Αειφόρου Σχολείου. Η εισαγωγή αυτών των καινοτομιών στο ελληνικό σχολείο, κρίνεται ως 
πολύ θετική για λόγους που ανακύπτουν από τη φιλοσοφία, το αντικείμενο και τη 
μεθοδολογία τους. Από την εισαγωγή όμως και την αρχική εφαρμογή τους, διαπιστώνεται ή 
ύπαρξη πολλών προβλημάτων και περιορισμών.  

Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι αυτές οι καινοτομίες χαρακτηρίζονται από 
αποσπασματικότητα, δεν εντάσσονται σ’ ένα σαφές σχέδιο και όραμα για το σχολείο, σε 
μία στρατηγική και συνολικό Σχέδιο Δράσης και δεν εξασφαλίζεται η συνοχή και η συνέχεια 
των δράσεων που αναλαμβάνονται. 

Παρά τα προβλήματα και περιορισμούς που συναντούν οι καινοτομίες κατά την εφαρμογή 
τους στο ελληνικό σχολείο, θα μπορούσαν ωστόσο να διαδραματίσουν καταμεσής της 
κρίσης, ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Όπως καταγράφεται από πολλές μαρτυρίες 
εκπαιδευτικών, οι καινοτομίες αυτές όταν εφαρμόζονται με συνέπεια και συνέχεια στο 
σχολείο, μπορούν να έχουν θεαματικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση μείωσης και 
σταδιακής εξαφάνισης σοβαρών προβλημάτων εκδήλωσης βίας, ρατσισμού, εκφοβισμού 
και να συμβάλλουν στο μετασχηματισμό του σχολείου σε χώρο συνεργασίας, δημιουργίας 
και ανάπτυξης.  

Με γνώμονα τον παραπάνω προβληματισμό στην εργασία αυτή υποστηρίζεται ότι επί των 
ημερών μας, το Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, μπορεί να λειτουργήσει ως το πλαίσιο, η 
ομπρέλα και το κλειδί για την αναπλαισίωση και διασύνδεση των καινοτομιών (ΒΔ, ΕΕ, 
Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων) και να συμβάλει στην επίλυση πολλών 
προβλημάτων του σημερινού σχολείου κυρίως διότι αγκαλιάζει όλες τις πτυχές του 
(Πολιτισμό, Περιβάλλον, Υγεία, Σχέσεις, κ.ά.), θέτει όραμα, σκοπό και ένα συνολικό Σχέδιο 
Δράσης για το σχολείο.  
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Βασικοί στόχοι της μελέτης αυτής, είναι α) να καταδείξει την ανάγκη λειτουργικής 
διασύνδεσης των καινοτόμων δράσεων και ένταξής τους σε ένα σαφές όραμα και σχέδιο 
του Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου, β) να διερευνήσει εργαλεία και μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του εγχειρήματος 
και γ) να παρουσιάσει συγκεκριμένα παραδείγματα μέσα από τα οποία οι καινοτόμες 
δράσεις λειτουργούν ως συνέργειες για το μετασχηματισμό του σχολείου σε αειφόρο.  

Αειφόρο σχολείο και πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση προώθησής του 

Στα τέλη του 20ου - αρχές του 21ου αιώνα, η σύγχρονη σκέψη επιχειρώντας να απαντήσει 
στο ερώτημα «Ποιο είναι εκείνο το σχολείο που θα μπορούσε να προωθήσει την 
αειφορία;» συλλαμβάνει την έννοια «Αειφόρο Σχολείο - Sustainable School» ή «Σχολείο για 
την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Το «Αειφόρο Σχολείο» έρχεται να 
εξυπηρετήσει και συγκεκριμενοποιήσει στο σχολείο, την έννοια της «Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία» (Tilbury, 1995; Sterling, 2001; UNESCO, 2005; Gough, 2005).  

Θεωρώντας το σχολείο ως ένα οργανισμό-σύστημα, θα λέγαμε ότι Αειφόρο Σχολείο είναι 
εκείνο το σχολείο που η δομή και η οργάνωση δηλαδή όλα τα δομικά – οργανωτικά του 
στοιχεία (κτίρια και ανθρώπινο δυναμικό), οι λειτουργίες του (από τη λειτουργία του 
καλοριφέρ έως τη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης) και όλες οι σχέσεις του (σχέσεις 
μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, σχέσεις σχολείου - κοινότητας, κ.ά.), σχεδιάζονται και 
υπάρχουν για να εξασφαλίζουν την ευημερία της εκπαιδευτικής και της τοπικής κοινότητας 
(Sterling, 2001; Breiting et al., 2005; Gough, 2005; Huckle, 2008; Αγγελίδου & Κρητικού, 
2010). Πρόκειται δηλαδή για ένα σχολείο κοινότητα που βασίζεται στην επικοινωνία και τη 
συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Η ομαδική εργασία, η 
ευελιξία, η δημιουργικότητα, η αυτοοργάνωση, η κριτική σκέψη, η συστημική θεώρηση και 
σκέψη, η συμμετοχή της διαδικασίες λήψης απόφασης και η ανάληψη δράσης, είναι 
βασικά σημεία στα οποία στηρίζεται η λειτουργία ενός τέτοιου σχολείου. 

Στο πλαίσιο προώθησης της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και του Αειφόρου Σχολείου, 
οργανώνονται διασκέψεις κορυφής από διεθνείς οργανισμούς με στόχο το σχεδιασμό και 
τη χάραξη στρατηγικής για τη σταδιακή οικοδόμησή του (UNCED, 1992; UNECE, 2005; 
Παπαδημητρίου, 2009).  

Στη χώρα μας, η ιδέα της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και του Αειφόρου 
Σχολείου, εισάγεται και προωθείται επίσημα στα Νέα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) κυρίως 
μέσα από το διδακτικό – μαθησιακό πεδίο «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη (ΠΕΑΑ)». Συγκεκριμένα προτάσσεται ως ένα βασικό θέμα του πεδίου αυτού, η 
έννοια του «Αειφόρου Σχολείου» για τις περισσότερες τάξεις Δημοτικού και Γυμνασίου 
(Νέα ΠΣ, 2011).  

Παράλληλα, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, διαδραματίζει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην υποστήριξη του Αειφόρου Σχολείου, συντονίζοντας το 
Πρόγραμμα Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο (ΑΕΣ, 2013) το οποίο είναι εγκεκριμένο από το 
Υπουργείο Παιδείας. Το Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο (ΑΕΣ), υιοθετεί τις αρχές και τα γενικά 
χαρακτηριστικά του Αειφόρου Σχολείου έτσι όπως αυτά αναφέρονται στη βιβλιογραφία και 
αποσκοπεί να το υποστηρίξει έμπρακτα στην ελληνική πραγματικότητα, εντάσσοντας 140 
σχολεία από όλη τη χώρα στο εν λόγω Πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Το ΑΕΣ, 
αγκαλιάζει μέσα από τις οκτώ πύλες όλες τις πτυχές του σχολείου και θέτει ένα όραμα και 
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σκοπό για το σχολείο που είναι η συνεχής βελτίωση του σχολείου καθώς και η ευημερία 
του ατόμου (βλ. σχήμα 1: Οκτώ (8) πύλες Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου). 

  

Σχήμα 1: Οκτώ (8) Πύλες Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου 

Η βασική φιλοσοφία του ΑΕΣ συνοψίζεται στην παραδοχή ότι ο μετασχηματισμός του 
σχολείου σε αειφόρο, εμπλέκει όλο το σχολείο, περνάει μέσα από τη διαδικασία αλλαγής 
της κουλτούρας του σχολείου και προπάντων μέσα από την αλλαγή των σχέσεων μεταξύ 
των μελών του και αυτό απαιτεί μελέτη, Σχέδιο Δράσης, παρακολούθηση και συνέχεια των 
δράσεων που αναλαμβάνονται.  

Μία Κριτική θεώρηση - Προβλήματα και περιορισμοί από τον τρόπο 
εισαγωγής των καινοτόμων δράσεων στο ελληνικό σχολείο σήμερα  

Από τα τέλη του 20ου - αρχές του 21ου αιώνα έχουν εισαχθεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα αρκετές καινοτομίες εντός και εκτός του Ωρολογίου Προγράμματος με 
χαρακτηριστική μεθοδολογία και νέες γνωστικές περιοχές. Οι καινοτομίες αυτές έχουν 
χαρακτηριστικά και στοιχεία της φιλοσοφίας του Αειφόρου Σχολείου χωρίς ωστόσο να 
εντάσσονται σε μία σαφή, συνολική στρατηγική και όραμα για το σχολείο. Επίσης δεν είναι 
απόλυτα κεντρικά σχεδιασμένες αλλά απαιτείται η συμβολή της κάθε σχολικής μονάδας. 
Τέτοιες καινοτομίες κατά σειρά εισαγωγής τους, είναι: 

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας 
Πολιτιστικά, κ.ά.) (Γυμνάσιο, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) 

Αειφόρο 
Ελληνικό Σχολείο 
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Τα προγράμματα αυτά, αναπτύσσονται εκτός Ωρολογίου Προγράμματος και υλοποιούνται 
σε Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Αρκετοί εκπαιδευτικοί αγκάλιασαν τα προγράμματα αυτά ήδη 
από τα πρώτα χρόνια εμφάνισής τους στη δεκαετία του ’80.  

Ευέλικτη ζώνη διαθεματικών δραστηριοτήτων (Δημοτικό) 

Εισήχθη πιλοτικά το 2003-04, εντός Ωρολογίου Προγράμματος στο Δημοτικό και έχει ήδη 
ατροφήσει στην πράξη.  

Ερευνητικές Εργασίες (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ)  

Από σχολικό έτος 2011-2012 εισάγονται στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου οι Ερευνητικές 
Εργασίες (project) (ΕΕ) ως διακριτή ενότητα του Προγράμματος Σπουδών μέσω της οποίας 
προωθείται η βιωματική, συνεργατική και διερευνητική μάθηση.  

Βιωματικές Δράσεις (Γυμνάσιο)  

Στα Νέα Προγράμματα Σπουδών (Νέα ΠΣ, 2011), περιλαμβάνονται έξι (6) νέα πεδία -
γνωστά ως Βιωματικές Δράσεις- τα οποία διαφοροποιούνται από τα παραδοσιακά 
γνωστικά αντικείμενα και είναι τα εξής: 1. Τοπική Ιστορία 2. Περιβάλλον και Εκπαίδευση για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη, 3. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, 4. Φύση και 
Άσκηση, 5. Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης και 6. Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Οι 
Βιωματικές Δράσεις έχουν στενή σχέση με τις Ερευνητικές Εργασίες. 

Παρά το δυναμικό και πολλά υποσχόμενο χαρακτήρα όλων των παραπάνω καινοτομιών, 
διαπιστώνεται από την εισαγωγή και την αρχική εφαρμογή τους στο ελληνικό σχολείο, η 
ύπαρξη πολλών προβλημάτων και περιορισμών, στα οποία αναφερόμαστε αμέσως 
παρακάτω.  

(I) Προβλήματα δομικά - λειτουργικά  

(α) Οι καινοτόμες Δράσεις δεν εντάσσονται σε μία στρατηγική, σ’ ένα σαφές σχέδιο και όραμα 
για το σχολείο 

Οι καινοτόμες δράσεις δεν εντάσσονται σε ένα πλαίσιο και δεν συνδυάζονται λειτουργικά 
σ’ ένα συνολικό σχέδιο δράσης για το σχολείο-σχολική κοινότητα για την εκπλήρωση 
δηλαδή ενός έργου που συναποφασίζει το σχολείο - σχολική κοινότητα.  

Συνέπειες: Αποσπασματικότητα - Μη συνοχή - Μη συνέχεια 
Δεν εξασφαλίζεται δηλαδή η συνοχή και η συνέχεια των δράσεων που αναλαμβάνονται. 
Κυριαρχεί το «μου»: η τάξη μου, οι μαθητές μου, το πρόγραμμά μου ενώ απουσιάζει το 
«μας»: το σχολείο μας, τα προγράμματά μας, το σχέδιο μας για το σχολείο. Αποκρύπτεται 
επίσης και η «μεγάλη εικόνα» της πραγματικότητας του σχολείου.  

(β) Μη ευελιξία - Μη ολιστική σφαιρική προσέγγιση της γνώσης 

Με το συγκεκριμένο τρόπο εισαγωγής των ΒΔ στο Γυμνάσιο, τα γνωστικά αντικείμενα 
κατατεμαχίζονται και περιορίζεται η δυνατότητα συνδυασμού θεμάτων από τα έξι (6) 
διαφορετικά πεδία των ΒΔ στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.  

Συνέπεια 1: Μη ολιστική σφαιρική προσέγγιση της γνώσης 
O μη ευέλικτος τρόπος προσέγγισης των ΒΔ, δεν βοηθάει στο να αποκαλυφθούν οι 
«κρυμμένες» διαστάσεις (κοινωνικές, περιβαλλοντικές, ηθικές κ.ά.) και οι αλληλεπιδράσεις 
τους και συνεπώς δεν υπηρετείται η διεπιστημονικότητα και η λειτουργική διασύνδεση των 
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γνώσεων, ένα βασικό σημείο που αποτελεί την πεμπτουσία των ΒΔ και το κλειδί για την 
κατανόηση και την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας της πραγματικότητας.  

Συνέπεια 2: Πιθανότητα για επικαλύψεις - σύγχυση – επιφανειακή προσέγγιση 
Το μικρό χρονικό διάστημα που διατίθεται ανά τάξη για καθένα από τα 6 (έξι) διαφορετικά 
διδακτικά αντικείμενα των ΒΔ, σε συνδυασμό με την άρθρωση των γνωστικών αντικειμένων 
σε 6 (έξι) ξεκομμένα αντικείμενα, ενέχει τον κίνδυνο να οδηγηθούμε σε επιφανειακές 
προσεγγίσεις, επικαλύψεις, γρήγορη εξάντληση των υπό μελέτη θεμάτων και μη 
πρωτοτυπία.  

(II) Προβλήματα διαδικαστικά: Χρόνου, αξιοποίησης εκπαιδευτικών, γραφειοκρατικά 

(α) Διατίθεται ελάχιστος χρόνος για κάθε διδακτικό αντικείμενο των ΒΔ 

Υπάρχουν διδακτικά αντικείμενα των ΒΔ που διατίθεται μία ώρα ανά εβδομάδα, για ένα 
μόνο τρίμηνο και για μία μόνο τάξη του Γυμνασίου ενώ για άλλα διδακτικά αντικείμενα 
διατίθενται 2 (δύο) ώρες ανά εβδομάδα, για ένα μόνο τρίμηνο και για μία μόνο τάξη του 
Γυμνασίου. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται συχνά αναστάτωση στο σχολείο με 
αμφίβολο διδακτικό αποτέλεσμα. 

(β) Μη επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν καινοτόμες δράσεις και συχνά για 
συμπλήρωση ωραρίου 

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν καινοτόμες δράσεις 
με μοναδικό κίνητρο τη συμπλήρωση του ωραρίου τους και όχι επειδή ενδιαφέρονται και 
το θέλουν. Συχνά μάλιστα οι αναλαμβάνοντες εκπαιδευτικοί δεν έχουν επιμόρφωση 
σχετική με τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία των καινοτομιών. Αυτό το γεγονός έχει 
πολλαπλές αρνητικές συνέπειες, με κίνδυνο τη σταδιακή απαξίωση της καινοτομίας. 

(γ) Γραφειοκρατικές και τυπολατρικές στρεβλώσεις 

Με το συγκεκριμένο τρόπο εισαγωγής των ΒΔ στο Γυμνάσιο, περάσαμε: Από τον εθελοντικό 
και προαιρετικό χαρακτήρα των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, στην αυστηρή 
ανάθεση ανά ειδικότητα, στην εξαίρεση ειδικοτήτων, στον υποχρεωτικό χαρακτήρα και τη 
γραφειοκρατία των ΒΔ. Καθώς οι ΒΔ συνοδεύονται από αρκετή γραφειοκρατική εργασία 
ενδέχεται αυτό να περιορίσει τον ουσιαστικό - δημιουργικό τους χαρακτήρα.  

(δ) Μη αξιοποίηση των έμπειρων εκπαιδευτικών της δράσης 

Η εξαίρεση ειδικοτήτων όπως π.χ. Φυσικών Επιστημών από τις ΒΔ και τις ΕΕ, οδηγεί στον 
αποκλεισμό εκπαιδευτικών με συσσωρευμένη εμπειρία και έμπρακτη - συστηματική 
προσφορά στις καινοτομίες. Αυτό το γεγονός οδηγεί συχνά σε ένα αίσθημα ματαίωσης-
απογοήτευσης. 

Πέραν της κριτικής… Μία πρόταση  
«Πώς μπορούμε να εντάξουμε τις καινοτόμες δράσεις σε ένα όραμα και σε 
ένα συνολικό Σχέδιο Δράσης για το Σχολείο; 

Με γνώμονα τον προβληματισμό που αναπτύχτηκε στα δύο προηγούμενα κεφάλαια, στην 
εργασία αυτή υποστηρίζεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα των καινοτόμων δράσεων 
συνδέεται με τον κατατεμαχισμό και την αποσπασματικότητα των πεδίων τους και κυρίως 
με το γεγονός ότι αυτές δεν εντάσσονται σ’ ένα σαφές σχέδιο και όραμα για το σχολείο -
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σχολική κοινότητα, σε μία στρατηγική και σ’ ένα συνολικό Σχέδιο Δράσης. Συχνά οι 
καινοτόμες δράσεις που αναλαμβάνονται δεν κοινοποιούνται στη σχολική κοινότητα, με 
αποτέλεσμα στο ίδιο σχολείο να μη γνωρίζει η μία τάξη, με τι ασχολείται η διπλανή της. Εάν 
οι καινοτομίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και ασύνδετα, υπάρχει 
σοβαρό ενδεχόμενο να απαξιωθούν, να ατροφήσουν ή να εκφυλιστούν και τελικώς να 
αποτύχουν. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά του Αειφόρου Ελληνικού 
Σχολείου (ΑΕΣ) (βλ. Σχ.1: οκτώ (8) Πύλες Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου), θεωρούμε ότι το 
ΑΕΣ μπορεί να διασυνδέσει - αγκαλιάσει όλες τις πτυχές της ζωής του σχολείου, όλα τα 
πεδία (Πολιτισμό, Περιβάλλον, Υγεία, Σχέσεις κ.ά.) και τη βασική μεθοδολογία των 
καινοτόμων δράσεων (ΒΔ, ΕΕ και Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων). Με δεδομένο 
ότι το ΑΕΣ, θέτει ένα όραμα και σκοπό για το σχολείο που είναι η συνεχής βελτίωση του 
σχολείου καθώς και η ευημερία του ανθρώπου, θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει 
την ομπρέλα - το πλαίσιο ενοποίησης των καινοτομιών και το κλειδί για τη διασύνδεση 
τους.  

Κατά αυτόν τον τρόπο οι καινοτόμες δράσεις παύουν να λειτουργούν ξεκομμένα και 
αποσπασματικά μέσα από ασύνδετα μεταξύ τους θέματα και δραστηριότητες αλλά 
επιμέρους θέματα και δραστηριότητες διασυνδέονται λειτουργικά μεταξύ τους και 
εντάσσονται σε ένα συνολικό Σχέδιο Δράσης του ΑΕΣ. Προσανατολίζονται δηλαδή όλες οι 
καινοτομίες στην ίδια θεματική - πύλη και όλες οι επιμέρους δραστηριότητες που 
αναλαμβάνονται διασυνδέονται και λειτουργούν πλέον ως συνέργειες για την εξυπηρέτηση 
του κοινού οράματος και στόχου όλου του σχολείου.  

Στο Γυμνάσιο π.χ. οι Βιωματικές Δράσεις (ΒΔ) όλων των τάξεων Γυμνασίου, θα μπορούσαν 
να συνδυαστούν-διασυνδεθούν με τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και να 
αποκτήσουν ένα ουσιαστικό νόημα για όλο το σχολείο. Εάν το σχολείο π.χ. αντιμετωπίζει 
πιεστικά προβλήματα σχολικής βίας και κοινωνικού ρατσισμού, επιλέγεται η πύλη: 
«Δημοκρατία και Συμμετοχή στο σχολείο». Μέσα από μία συντονισμένη οργάνωση, 
προσανατολίζονται όλες οι επιμέρους θεματικές και δραστηριότητες των ΒΔ και των 
Προγραμμάτων Σχολικών δραστηριοτήτων προς την πύλη αυτή και λειτουργούν πλέον ως 
συνέργειες για την επίτευξη του κοινού στόχου που είναι η Δημοκρατία στο σχολείο. Κατά 
αυτόν τον τρόπο, οι καινοτόμες δράσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο και απτό αποτέλεσμα στην 
πραγματικότητα και την εικόνα του σχολείου.  

Στα Γενικά και τα Επαγγελματικά Λύκεια, κατ’ ανάλογο τρόπο, θα μπορούσαν να 
διασυνδεθούν οι Ερευνητικές Εργασίες (ΕΕ) με τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων. 
Εάν ένα Λύκειο π.χ. επιλέγει από το ΑΕΣ την πύλη Πολιτισμού, τότε θα μπορούσαν να 
πραγματοποιηθούν μέσα από τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και τις ΕΕ του 
σχολείου, οι παρακάτω συντονισμένες δράσεις.  

Ενδεικτικές συντονισμένες δράσεις ξεκινώντας π.χ. από τη ζωγραφική:  
-Μελετούν πίνακες ζωγραφικής: Ο πίνακας ζωγραφικής ως εργαλείο μάθησης, ένα έργο 
τέχνης από την πλευρά διαφορετικών επιστημών.  

-Συνομιλούν με καλλιτέχνες-ζωγράφους. 

-Δημιουργούν έργα τέχνης (ζωγραφικής). 

-Σχεδιάζουν και δημιουργούν εικαστικές γωνιές μόνιμης έκθεσης έργων ζωγραφικής στο 
σχολείο. 



Έρκυνα, (Ειδικό) Τεύχος 5ο, 2015  59 

 

-Οργανώνουν έκθεση ζωγραφικής, κ.ά.  

Βασικά μεθοδολογικά βήματα οργάνωσης και υλοποίησης Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο 
λειτουργίας του Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου 

Για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των δράσεων που αναλαμβάνονται από ένα 
σχολείο ενταγμένο στο Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, προτείνονται τα παρακάτω 
μεθοδολογικά βήματα:  

(α) Δημιουργία Ομάδας Πρωτοβουλίας Αειφόρου Σχολείου  

Στην αρχή του σχολικού έτους, συγκροτείται ομάδα πρωτοβουλίας από εκπαιδευτικούς-
μαθητές - γονείς - τοπική αυτοδιοίκηση. Η Ομάδα πρωτοβουλίας εισηγείται, 
προγραμματίζει, επιβλέπει, συντονίζει, συνεργάζεται και συναποφασίζει. 

(β) Λήψη απόφασης με βάση τις πρωταρχικές βασικές ανάγκες του Σχολείου  

Το σχολείο στην αρχή του σχολικού έτους, βάσει των αναγκών και των προτεραιοτήτων του, 
αποφασίζει το κύριο θέμα (με ποιές πύλες του ΑΕΣ θα ασχοληθεί). Διευκρινίζεται ότι η 
εκκίνηση για κάθε Σχολείο γίνεται υποχρεωτικά μέσα από την 1η πύλη: Δημοκρατία - 
Συμμετοχή & Ένταξη στο σχολείο καθόσον η πύλη αυτή θεωρείται ως βασική προϋπόθεση 
για την εκκίνηση του μετασχηματισμού του σχολείου σε Αειφόρο.  

(γ) Κατάστρωση-Οργάνωση Σχεδίου Δράσης 

Το σχολείο με βάση την πύλη του ΑΕΣ που επιλέγει να ασχοληθεί, καταστρώνει ένα Σχέδιο 
Δράσης, επιχειρώντας να σχεδιάσει και προβλέψει τα παρακάτω:  
-Με ποιο τρόπο και μέσα θα υποστηρίξει και θα διαχειριστεί το συγκεκριμένο θέμα-πύλη;  

-Πως θα το διερευνήσει; 

-Με ποιες ΒΔ, ΕΕ και Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων θα το υποστηρίξει;  

Όλες οι ΒΔ, ΕΕ και τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, προσανατολίζονται και 
υποστηρίζουν την πύλη/ες που επιλέχθηκαν. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται:  
-Σχεδιασμός - Προγραμματισμός συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.  

-Διερεύνηση - Αναζήτηση υποστηρικτικών δομών και φορέων.  

(δ) Εφαρμογή Σχεδίου Δράσης στο Σχολείο 

Στο στάδιο αυτό, το σχολείο καλείται να επεξεργαστεί το βασικό ερώτημα:  
Πώς θα εφαρμόσει τις αλλαγές το σχολείο;  
Το στάδιο αυτό που είναι πολύ σημαντικό, περιλαμβάνει κυρίως: 
-Κατανομή δράσεων και έργων 

-Δέσμευση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας για την επιτυχή υλοποίηση των 
δράσεων  

-Ενίσχυση του σχολείου για αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων  

-Υλοποίηση δράσεων-δραστηριοτήτων  

-Υποστήριξη του σχολείου από διάφορους φορείς.  

(ε)Εποπτεία - Παρακολούθηση - Συντήρηση έργων και δράσεων για επόμενη χρονιά  

Καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, η Ομάδα Πρωτοβουλίας Αειφόρου Σχολείου 
κυρίως, αλλά και η σχολική κοινότητα, παρακολουθεί την πορεία και εξέλιξη των έργων και 
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μεριμνά κυρίως για τη συντήρηση έργων και δράσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε 
πρωτοβουλίες που εξασφαλίζουν τη συνέχεια των έργων που έχουν ήδη ξεκινήσει.  

Παραδείγματα και Εφαρμογές  

Α. Συνέργεια θεματικής Βιωματικών Δράσεων (ΒΔ) και Προγραμμάτων Σχολικών 
Δραστηριοτήτων Γυμνασίου  

Για την ανάπτυξη Σχεδίου δράσης εστιασμένου στην 1η Πύλη: Δημοκρατία - Συμμετοχή και 
Ένταξη στο σχολείο - Σχολείο κοινότητα Μη Βίας, προτείνονται παρακάτω κάποια θέματα, 
πολλά εκ των οποίων αντλήθηκαν από σχετικά Προγράμματα και ΒΔ που υλοποιούν τα 
σχολεία.  

Συνέργεια θεματικής ΒΔ Γυμνασίου  

Σχολική και Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ) - Α’ Γυμνασίου  
Ενδεικτικά θέματα 
«Σκέψεις και Συναισθήματα μέσα & έξω από την τάξη»  

«Το σχολείο μου …ένα σχολείο χωρίς διακρίσεις» 

«Ηλεκτρονικός εκφοβισμός»  

«Μπορείς και εσύ …Ψυχολογικά παιχνίδια υποστήριξης ομάδας» 

Φύση & Άσκηση - Β’ Γυμνασίου  
Ενδεικτικά θέματα 
«Σχεδιάζω και οργανώνω αθλητικές δραστηριότητες στο δασάκι της γειτονιάς» 

«Βελτιώνω τη φυσική μου κατάσταση συμμετέχοντας σε παιχνίδια άθλησης στην αυλή του 
σχολείου»  

«Διερευνούμε και παίζουμε παραδοσιακά ομαδικά παιχνίδια άθλησης»  

«Eντοπίζουμε κατάλληλους ελεύθερους χώρους στην περιοχή μας και οργανώνουμε μία 
αθλητική δράση μέσα σε αυτούς». 

Συνέργεια θεματικής Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Ενδεικτικά θέματα 
«Μονοπάτια και γωνιές στον σχολικό κήπο με πρόσβαση σε όλους» 

«Σχεδιάζω παιχνίδια άθλησης στην αυλή του σχολείου» 

Πολιτιστικά προγράμματα 
Ενδεικτικά θέματα 
Προγράμματα εστιασμένα σε θέματα «Ρατσισμού», «Κοινωνικού αποκλεισμού», 
«Διακρίσεων». 

Προγράμματα Αγωγής Υγείας  
Ενδεικτικά θέματα 
-Προγράμματα εστιασμένα σε θέματα σχετικά με τη «Ψυχική υγεία και Ανθεκτικότητα»  
-Προγράμματα εστιασμένα στη «Διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων - Επίλυση 
συγκρουσιακών καταστάσεων».  
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Β. Συνέργεια δραστηριοτήτων ΒΔ και Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 
Γυμνασίου  

Για την ανάπτυξη Σχεδίου δράσης εστιασμένου στην 1η Πύλη: Δημοκρατία - Συμμετοχή και 
Ένταξη στο σχολείο - Σχολείο κοινότητα Μη Βίας, προτείνονται παρακάτω κάποιες 
δραστηριότητες. 

Συνέργεια δραστηριοτήτων Βιωματικών Δράσεων Γυμνασίου: ΣΚΖ, Φύση & Άσκηση, κ.ά. 
Ενδεικτικές δραστηριότητες 
-Καταγραφή συναισθημάτων από τη σχολική ζωή με ερωτηματολόγιο 

 -Οργάνωση υποδοχής μαθητών με αναπηρίες και υλοποίηση δραστηριοτήτων 
αλληλεπίδρασης. 

Συνέργεια δραστηριοτήτων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Ενδεικτικές δραστηριότητες 
-Σχεδιασμός παιχνιδιών άθλησης για όλους στην αυλή του σχολείου 

-Δημιουργία Μονοπατιών και γωνιάς στον σχολικό κήπο με πρόσβαση σε όλους.  

Προγράμματα Αγωγής Υγείας  
Ενδεικτικές δραστηριότητες 
-Μελέτες περίπτωσης εστιασμένες σε Θέματα ψυχικής υγείας & ανθεκτικότητας  

-Οργάνωση ανοικτής εκδήλωσης με ειδικούς σε θέματα αντιμετώπισης σχολικής βίας.  

Πολιτιστικά προγράμματα 
Ενδεικτικές δραστηριότητες 
-Αφηγήσεις εστιασμένες σε θέματα κοινωνικού ρατσισμού & αποκλεισμού 

-Θεατρικό δρώμενο με θέματα κοινωνικού ρατσισμού & αποκλεισμού  

-Δραματοποιημένοι διάλογοι για συγκρουσιακές καταστάσεις από τη μαθητική ζωή.  

Συμπεράσματα και Προτάσεις 

Το σημερινό σχολείο στην εποχή της κρίσης που διανύουμε, είναι αναγκαίο να αναλάβει 
πρωταγωνιστικό ρόλο προς την κατεύθυνση επίλυσης των πιεστικών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει, υποστηρίζοντας στην καθημερινή σχολική ζωή ένα άλλο πρότυπο κοινωνικής 
συμπεριφοράς, βασισμένο στη συνεργασία, την επικοινωνία, τη συνέχεια, την αποδοχή και 
τη δημιουργία.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο (ΑΕΣ), μπορεί να διασυνδέσει - 
αγκαλιάσει όλες τις πτυχές της ζωής του σχολείου, τη βασική μεθοδολογία και όλα τα πεδία 
των καινοτόμων δράσεων, προτείνουμε να λειτουργήσει ως το πλαίσιο και το κλειδί για τη 
διασύνδεση των καινοτομιών. Το ΑΕΣ υποστηρίζοντας ένα όραμα και ένα συνολικό Σχέδιο 
Δράσης που αποβλέπει στη συνεχή έμπρακτη βελτίωση του σχολείου, θα μπορούσε να 
συμβάλλει στο να αντιμετωπιστούν τα πιεστικά προβλήματα του σχολείου μέσα στο 
σκηνικό της κρίσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι καινοτόμες δράσεις αποκτούν συνοχή και 
συνέχεια καθώς διασυνδέονται για ένα κοινό σκοπό και έχουν νόημα για το σχολείο καθώς 
λειτουργούν εμπράκτως μέσα από συνέργειες για τη συνεχή βελτίωση του. 
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θέματα των σχέσεων, διαμόρφωσης της ομάδας και της 
ομαδικής εργασίας, είναι πολύ σημαντικά διότι συμβάλουν στη δημιουργία κατάλληλου 
κλίματος στο σχολείο (συνεργατικού, επικοινωνιακού) και αποτελούν τη βάση για τη 
σταδιακή οικοδόμηση του αειφόρου σχολείου, θεωρούμε σκόπιμο να προτείνουμε: Θέματα 
σχέσεων, δυναμικής της ομάδας και μεθοδολογίας διαμόρφωσης ομάδας, να διατρέχουν 
ως κύρια μεθοδολογία τις ΒΔ όλου του Γυμνασίου και όλες τις καινοτομίες (ΕΕ, 
Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων).  

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη η κάθε σχολική μονάδα να έχει τη δυνατότητα να δομεί το 
δικό της Σχέδιο Δράσης με βάση τις ιδιαιτερότητες της, προτείνουμε:  

Κάθε σχολική μονάδα να έχει βαθμούς ελευθερίας (βλ. ΠΣ άλλων χωρών όπως π.χ. 
Φιλανδίας), ώστε να χαράζει και υλοποιεί το δικό της Σχέδιο Δράσης, ανάλογα με τις 
εκάστοτε συνθήκες λειτουργίας της. Αυτό συνεπάγεται ευέλικτη άρθρωση και κατανομή 
των πεδίων των ΒΔ μέσα στις τρεις (3) τάξεις του Γυμνασίου κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες του σχολείου.  

Με δεδομένο ότι η προτεινόμενη λειτουργική διασύνδεση, αναπλαισίωση και ενοποίηση 
των καινοτομιών υπό την ομπρέλα του Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου δεν είναι μία εύκολη 
υπόθεση καθώς απαιτείται η διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας, συμμετοχής και 
συνέχειας στο σχολείο, κρίνεται αναγκαία η συστηματική επιμόρφωση και κυρίως η 
υποστήριξη των εκπαιδευτικών προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι για το πέρασμα από το σημερινό σχολείο στο αειφόρο σχολείο, 
τα πλέον κρίσιμα θέματα, είναι τα παρακάτω:  

Αλλαγή κουλτούρας 
Δράσεις σε πολλά επίπεδα (τάξη, σχολείο, σχολική κοινότητα) 
Διάρκεια των δράσεων στο χρόνο-Συνέχεια 
Δέσμευση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας 
Υποστήριξη από Διευθυντή 
Σχεδιασμένη συστηματική επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών. 
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Σχολικός Σύμβουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Περίληψη. Η εργασία παρουσιάζει εκπαιδευτικό λογισμικό για μία διδακτική ενότητα 
που περιέχεται στο βιβλίο Συστήματα Αυτοματισμών Α΄ τόμος για τους ηλεκτρολόγους 
μαθητές. Το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι δομημένο σε τρία στάδια: «Παρουσίαση», 
«Εφαρμογή», «Αξιολόγηση». Η «Παρουσίαση» περιλαμβάνει 3 επί μέρους επιλογές: 
«Κανονική», «Αργού ρυθμού» και «Κατά βήματα» ώστε ο μαθητής να βοηθηθεί στην 
κατανόηση του κυκλώματος. Στην «Εφαρμογή» το πρόγραμμα υποβοηθεί και 
διευκολύνει το μαθητή ώστε να δώσει τις σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις που 
τίθενται. Στην «Αξιολόγηση» ο μαθητής καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις κλειστού 
τύπου ώστε να υπάρχει η κατάλληλη ανατροφοδότηση και προς τον ίδιο και προς τον 
εκπαιδευτικό για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Τούτο επιτυγχάνεται και με 
τους κατάλληλους πίνακες όπου δίδεται η βαθμολογία 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικό λογισμικό, αυτοματισμοί, ΤΠΕ, ηλεκτρολόγος 

Εισαγωγή 

Ήδη από τη δεκαετία του 80 έχει αναδειχθεί ότι:  

 Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη σχολική τάξη δημιουργεί θετικές 
αλληλεπιδράσεις και σχέσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές. 

 Μέσω των υπολογιστών η μάθηση καθίσταται περισσότερο μαθητοκεντρική και 
δημιουργική. 

 Καλλιεργούνται κοινωνικές δεξιότητες, όπως η συνεργατικότητα, ενώ παράλληλα 
ενισχύεται η αυτοεκτίμηση και η ατομική πρωτοβουλία. 

 Η μάθηση γίνεται περισσότερο απολαυστική και ελκυστική εξαιτίας της 
ελκυστικότητας του μέσου. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι μαθητές αποκτούν θετική στάση 
απέναντι στη γνώση. 

 Ωθούν τους εκπαιδευτικούς να ανανεώνουν τις μεθόδους διδασκαλίας που 
ακολουθούν. 

 Οι υπολογιστές συμβάλλουν στην καλύτερη και ταχύτερη αφομοίωση της γνώσης σε 
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Καλογρής & Χατζηχρήστος, 1987).  

Όμως η απλή διάθεση μέσων και εφαρμογών δεν αρκεί από μόνη της ώστε να 
εξασφαλίσουμε ότι αυτά αξιοποιούνται δημιουργικά. Αυτό θα γίνει αν οι ΤΠΕ 
χρησιμοποιηθούν ως: 

 Εποπτικά- υποστηρικτικά μέσα διδασκαλίας από τον διδάσκοντα. 

 Μέσα πληροφόρησης και ενημέρωσης για διδάσκοντες και μαθητές. 

 Μέσα έρευνας και δημιουργικής έκφρασης των μαθητών. 
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 Μέσα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης για διδάσκοντες και μαθητές. 

 Μέσα επίλυσης προβλημάτων. 

 Μέσα εξατομικευμένης μάθησης, εφόσον χρειάζεται (Τζιμογιάννης, 2001). 

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση - σχετικού με τα παραπάνω - εκπαιδευτικού 
λογισμικού, που έχει γραφεί σε κώδικα της γραφικής γλώσσας προγραμματισμού LabVIEW 
(National Instruments Corporation, 1996), για τη διδακτική ενότητα «Εφαρμογή με 
χρονοηλεκτρονόμους: Χρονική λειτουργία δημιουργίας παλμού σε κάθε άνοιγμα μιας 
ηλεκτρικής επαφής». Η εν λόγω ενότητα περιέχεται στο βιβλίο «Συστήματα Αυτοματισμών 
Α΄ Τόμος» (Ζούλης κ.ά., 2000) και αφορά τους μαθητές του ηλεκτρολογικού τομέα των 
ΕΠΑ.Λ. 

Δομή του εκπαιδευτικού λογισμικού 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι δομημένο σε τρία στάδια: 
«Παρουσίαση», «Εφαρμογή», «Αξιολόγηση».  

Παρουσίαση 

Ο μαθητής κατ’ αρχήν μπορεί να ενημερωθεί για το θέμα που θα διαπραγματευθεί από τη 
θεωρία που υπάρχει στο λογισμικό. 

Στη παρουσίαση υπάρχουν 3 επί μέρους επιλογές: «Κανονική», «Αργού ρυθμού» και «Κατά 
βήματα». 

Στη «Κανονική» ο μαθητής αντιλαμβάνεται σε πραγματικό χρόνο τις εν γένει γρήγορες 
αλλαγές που συμβαίνουν στα ηλεκτρολογικά κυκλώματα αυτοματισμού. Κατά τον 
πειραματισμό του ουσιαστικά μπορεί να αντιληφθεί το τελικό αποτέλεσμα των επιλογών 
του και λιγότερο τις ενδιάμεσες αλλαγές. 

Στην «αργού ρυθμού» επιλογή, οι αλλαγές συμβαίνουν με αργό ρυθμό ώστε ο μαθητής να 
κατανοήσει και τις ενδιάμεσες αλλαγές που λαμβάνουν χώρα. Εδώ εφαρμόζεται μεταξύ των 
άλλων και η γενική παιδαγωγική αρχή της ατομικότητας, αφού ο μαθητής μπορεί να 
επιλέξει διαφόρους ρυθμούς των αλλαγών που συμβαίνουν, ανάλογα με την αντιληπτική 
του δυνατότητα κατά τον χειρισμό του προγράμματος. 

Στην «κατά βήματα» επιλογή οι διαδοχικές αλλαγές λαμβάνουν χώρα όποτε το επιλέξει ο 
μαθητής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα στο χειριστή του προγράμματος να 
παραμείνει όσο χρόνο επιθυμεί σε μία ενδιάμεση αλλαγή των καταστάσεων των στοιχείων 
για την πληρέστερη κατανόηση της λειτουργίας των κυκλωμάτων. Εφαρμόζεται και εδώ η 
αρχή της ατομικότητας. 

Εξειδίκευση και οδηγίες της «Παρουσίασης». 

  

Στην οθόνη εμφανίζεται η εικόνα 1. 
Στο άνω μέρος υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης των παλμοσειρών του διακόπτη S1 και του 
ηλεκτρονόμου Κ1Μ. 
Στο κάτω μέρος υπάρχει σύντομη θεωρία επεξηγηματική του κυκλώματος. 
Ενδιάμεσα εμφανίζεται το ηλεκτρολογικό κύκλωμα 
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Με τον κέρσορα κλείστε το διακόπτη S1 επί του κυκλώματος αυτοματισμού.  
Μετά τη πάροδο ενός χρονικού διαστήματος με τον κέρσορα ανοίξτε το διακόπτη S1. 
Παρατηρούνται αλλαγές που έχουν ως συνέπεια να παραμένει ενεργοποιημένο το πηνίο 
του ηλεκτρονόμου K1M για τον προκαθορισμένο χρόνο (10 sec). 

 
Εικόνα 1. Παρουσίαση κανονική 

Η εμφάνιση των παλμοσειρών (εικόνα2) λαμβάνει χώρα με το πάτημα του κουμπιού 
«Ξεπάγωμα εικ.». Η καταγραφή γίνεται on line.  

 
Εικόνα 2. Οθόνη με παλμοσειρές 
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Εάν θέλει κανείς να κρατήσει ένα στιγμιότυπο των παλμοσειρών πατάει εκ νέου το 
προηγούμενο κουμπί που τώρα γράφει «πάγωμα εικ.». 

Εάν ο χρήστης του προγράμματος θέλει να επιλέξει μία νέα χρονική αρχή καταγραφής των 
παλμοσειρών του διακόπτη S1 και του ηλεκτρονόμου Κ1Μ πατάει το κουμπί «νέα αρχή». 

Μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι μετά από κάθε άνοιγμα του διακόπτη S1 (τέλος παλμών 
του S1) εμφανίζονται παλμοί του ηλεκτρονόμου Κ1Μ, διάρκειας 10 sec, όσο είναι ο χρόνος 
που έχει ρυθμισθεί ο χρονοηλεκτρονόμος με καθυστέρηση στην απενεργοποίηση της 
επαφής Κ1Τ 

Η ίδια λειτουργία μπορεί να επαναληφθεί σε αργό ρυθμό (εκτός της καταγραφής των 
παλμοσειρών) εάν επιλέξουμε την επιλογή «αργού ρυθμού» αντί της «κανονική». 

 

Στην επιλογή «αργού ρυθμού» δίδεται η δυνατότητα να ρυθμισθεί ο χρόνος που 
λαμβάνουν χώρα οι αλλαγές των καταστάσεων των στοιχείων του κυκλώματος. Έτσι 
εξηγείται η μη εμφάνιση των παλμοσειρών γιατί θα δινόταν λόγω των 
χρονοκαθυστερήσεων πλασματική εικόνα στους μαθητές. 
Αντί της «κανονικής» και «αργού ρυθμού» παρουσίασης μπορεί να επιλεγεί η «κατά 
βήματα» επίσης. 

  

Κλείστε το διακόπτης S1. Ουδέν συμβαίνει. Πιέστε το κουμπί «βήμα βήμα». Ενεργοποιείται 
το πηνίο του ηλεκτρονόμου Κ1Α και ο Κ1Τ. Πιέστε εκ νέου το κουμπί «βήμα βήμα». Η 
επαφή 11-12 του Κ1Α ανοίγει και η 15-18 του Κ1Τ κλείνει. Ανοίξτε τον διακόπτη S1. Έτερον 
ουδέν. Πιέστε πάλι το κουμπί «βήμα βήμα». Οι Κ1Τ και Κ1Α απενεργοποιούνται. Νέα πίεση 
στο κουμπί «βήμα βήμα». Κλείνει η επαφή 11-12 του Κ1Α. Πάτημα εκ νέου στο κουμπί 
«βήμα βήμα». Τροφοδοτείται το πηνίο του ηλεκτρονόμου Κ1Μ. Νέο πάτημα. Τρέχει ο 
χρόνος των 10 sec. Νέο πάτημα. Ανοίγει η επαφή 15-18 του Κ1Τ. Νέο πάτημα. Επανέρχεται 
σε κατάσταση ηρεμίας το πηνίο του ηλεκτρονόμου Κ1Μ. 

Εφαρμογή 

Στο στάδιο αυτό δίδεται η δυνατότητα στο μαθητή μέσα από ένα σύνολο ερωτήσεων που 
παρατίθενται να διερευνήσει ενεργητικά και δια-δραστικά ένα κύκλωμα αυτοματισμού να 
το αναλύσει, να διαγνώσει πιθανές βλάβες κ.α. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον 
αριθμό των συνδυασμών καταστάσεων των στοιχείων που μπορούν να επιλεγούν ενώ ανά 
πάσα στιγμή μπορεί να γίνει ανάκληση ή αλλαγή οιασδήποτε επιλογής. Κατά τη διάρκεια 
του πειραματισμού ο μαθητής μπορεί να ελέγξει την ορθότητα των επιλογών του. Εάν μετά 
από προσπάθεια ο μαθητής δεν έχει κατορθώσει να αναχθεί στις σωστές επιλογές μία 
πιθανή απάντηση δίδεται από το ίδιο το πρόγραμμα όταν τούτο το επιλέξει ο ίδιος ο 
χειριστής του προγράμματος 

Εξειδίκευση και οδηγίες της «Εφαρμογής». 

 Η επιλογή αυτή οδηγεί σε οθόνη που περιέχει ερώτηση. 
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Μια σχετική οθόνη ακολουθεί (εικόνα 3). 
Με τον κέρσορα γίνεται αλλαγή των καταστάσεων των στοιχείων των κυκλωμάτων. 
Επιλέγοντας «έλεγχος on» στο κουμπί «έλεγχος off» εμφανίζεται ένδειξη «Λάθος 
Ξαναπροσπάθησε» σε περίπτωση λανθασμένων επιλογών ή «Σωστό Μπράβο» όταν όλες οι 
επιλογές είναι σωστές. 

Όταν οι επιλογές από το χρήστη του προγράμματος δεν οδηγούν στη σωστή λύση, δίδεται η 
δυνατότητα να γνωρίσει ο χρήστης τη σωστή απάντηση, εάν επιλέξει «Απάντηση». Κατά τον 
ίδιο τρόπο γίνεται η διαχείριση και των υπολοίπων ερωτήσεων. 

 

Εικόνα 3. Εφαρμογή 

Αξιολόγηση 

Στο στάδιο αυτό γίνεται η αξιολόγηση του μαθητή. Ο μαθητής καλείται να απαντήσει σε ένα 
αριθμό ερωτήσεων πολλαπλών επίλογών ή άλλων κλειστού τύπου που επιδέχονται 
μονοσήμαντης απαντήσεως. Ο μαθητής έχει πρόσβαση σε όλες τις ερωτήσεις πριν δώσει 
απαντήσεις ώστε να επιλέξει εκείνος τη σειρά με την οποία θα απαντήσει. 

Πριν την καταχώρηση της απάντησης ο μαθητής μπορεί να αλλάξει ή να ανακαλέσει τις 
επιλογές του κατά βούληση, χωρίς περιορισμούς, όταν έχει αμφιβολία για την οιανδήποτε 
επιλογή του. Μετά την καταχώρηση δεν μπορεί να επανέλθει στην ίδια ερώτηση. Ανά πάσα 
στιγμή ο μαθητής μπορεί να ελέγξει σε ποιες ερωτήσεις έχει ήδη απαντήσει και ποιες 
αναμένουν απάντησης. Μετά από κάθε καταχώριση απαντήσεως εμφανίζεται η κατά σειρά 
επόμενη ερώτηση. Ο μαθητής όμως μπορεί να επιλέξει οιανδήποτε άλλη από τις 
εναπομείνασες προς απάντηση ερωτήσεις. 

Μόνο όταν ο μαθητής απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις έχει πρόσβαση στις σωστές 
απαντήσεις του τεστ. Επίσης ο μαθητής λαμβάνει γνώση της επίδοσής του υπό τη μορφή 3 
πινάκων. Στον πρώτο εμφανίζονται οι αριθμοί των ερωτήσεων με τη σειρά που 
απαντήθηκαν και η αντίστοιχη αξιολόγηση της απάντησης, Λ σε περίπτωση λανθασμένης 
απάντησης και Σ σε περίπτωση σωστής. Στο δεύτερο πίνακα εμφανίζονται οι αριθμοί των 
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ερωτήσεων ταξινομημένοι κατά αύξουσα σειρά και δίδονται οι αντίστοιχες αξιολογήσεις 
των απαντήσεων όπως και στον πρώτο πίνακα. Ο πρώτος πίνακας είναι χρήσιμος για τον 
μαθητή και τον διδάσκοντα για να εκτιμηθεί ο βαθμός κατανόησης της ενότητας και από 
την σειρά που επέλεξε ο μαθητής να απαντήσει στις ερωτήσεις. Ο δεύτερος είναι χρήσιμος 
για τον διδάσκοντα για ένα ταχύ έλεγχο της απόδοσης του μαθητή. 

Στο τρίτο πίνακα έχομε την τελική (συγκεντρωτική) βαθμολογία του μαθητή που δίδεται σε 
τρεις μορφές α) Σύνολο σωστών απαντήσεων στο σύνολο των ερωτήσεων β) Συνολικός 
βαθμός στη κλίμακα 0-20 και γ) Βαθμολογία επί τοις εκατό (%). Εάν επιλεγεί με τον 
κέρσορα η «επαναφορά» γίνεται επιστροφή στην κυρία οθόνη του θέματος. 

Εξειδίκευση και οδηγίες της «Αξιολόγησης». 

 Με την επιλογή αυτή δίδεται ένα τεστ κλειστού τύπου ενώ στον Η/Υ 
εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη (εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4. Αξιολόγηση 

Μετά την επιλογή των καταστάσεων των στοιχείων του κυκλώματος όπως ορίζει η ερώτηση 
πιέστε το κουμπί «καταχώρηση απάντησης» ώστε να εμφανισθεί η επόμενη ερώτηση. 

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε προς απάντηση οιανδήποτε ερώτηση, ανεξάρτητα 
σειράς, που δεν έχει ακόμη απαντηθεί. Σημειωτέον ότι υπάρχουν και ερωτήσεις πολλαπλών 
επιλογών. Μόνο εάν απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις έχετε πρόσβαση στις σωστές 
απαντήσεις και στην επίδοση στο τεστ, όπως φαίνεται στις εικόνες 5 και 6, εάν πιεσθεί το 
κουμπί «απαντήσεις». 

Εάν επιλεχθούν οι «επιδόσεις» δίδεται η εικόνα 6. Στο 1o πίνακα υπάρχουν οι απαντήσεις 
κατά τη σειρά που οι ερωτήσεις απαντώνται, στο 2ο πίνακα οι απαντήσεις είναι 
ταξινομημένες κατά αύξουσα σειρά και στο 3ο πίνακα υπάρχει η τελική (συνολική) 
βαθμολογία σε τρεις μορφές. Στην πρώτη υπάρχει ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στο 
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σύνολο των ερωτήσεων, στη δεύτερη η βαθμολογία στη κλίμακα 0-20, και στη τρίτη η επί 
τοις εκατό (%) επίδοση. 

 

 

Εικόνα 5. Απαντήσεις 

 

Εικόνα 6. Πίνακες επιδόσεων 



Έρκυνα, (Ειδικό) Τεύχος 5ο, 2015  71 

 

Συμπεράσματα –Προτάσεις 

Παρουσιάστηκε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό για μια διδακτική ενότητα στο μάθημα των 
κλασικών αυτοματισμών της ειδικότητας των ηλεκτρολόγων. Τούτο είναι δομημένο σε τρία 
στάδια: «Παρουσίαση», «Εφαρμογή», «Αξιολόγηση» και με τρόπο ώστε η μάθηση να 
καθίσταται περισσότερο μαθητοκεντρική και δημιουργική. Καλλιεργούνται κοινωνικές 
δεξιότητες όπως η συνεργατικότητα ενώ παράλληλα ενισχύεται η ατομική πρωτοβουλία και 
η αυτοεκτίμηση. Η μάθηση γίνεται περισσότερο απολαυστική και ελκυστική εξαιτίας της 
ελκυστικότητας του εκπαιδευτικού λογισμικού.  
Το πρόγραμμα μπορεί να επεκταθεί σε ενότητες και άλλων μαθημάτων και να αποτελέσει 
μάλιστα μέσο που θα αναδείξει τη διαθεματικότητα. 
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1Φιλόλογος, 2Βιολόγος, 3Φιλόλογος 
(Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής) 

Περίληψη Το παρόν άρθρο επιχειρεί να αναδείξει τη δυνατότητα διδακτικής 
διαθεματικής σύνδεσης δύο γνωστικών αντικειμένων, της Λογοτεχνίας και της 
Βιολογίας. Η διαθεματική διδακτική δράση εκπονήθηκε στο Πρότυπο Γενικό Λύκειο της 
Βαρβακείου Σχολής το σχολικό έτος 2014-2015 και σε αυτήν συμμετείχαν δύο τμήματα 
του σχολείου, ένα της Β΄ τάξης και ένα της Γ΄ τάξης. Στην εισαγωγή του άρθρου γίνεται 
λόγος για τις βασικές έννοιες, οι οποίες οριοθετούν το θεωρητικό υπόβαθρο του 
άρθρου, καθώς και για τους κύριους στόχους της διδακτικής δράσης. Στο κυρίως θέμα 
του άρθρου γίνεται αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης της 
διδακτικής δράσης και στα αποτελέσματα – συμπεράσματα που προέκυψαν από την 
εφαρμογή της. Ακολουθούν οι βιβλιογραφικές αναφορές και το Παράρτημα, στο οποίο 
ενσωματώσαμε ένα ενδεικτικό φύλλο εργασίας για τη Β΄ και τη Γ΄ τάξη του Λυκείου. 

Λέξεις κλειδιά: Διαθεματικότητα, κριτική ανάγνωση, θεωρίες λογοτεχνίας, 
διαμαθητικές σχέσεις.  

Εισαγωγή 

Λογοτεχνία και Βιολογία φαινομενικά δεν έχουν μεταξύ τους άμεση σχέση, αφού η πρώτη 
προέρχεται από τις ανθρωπιστικές σπουδές, ενώ η δεύτερη από τις θετικές επιστήμες. 
Ωστόσο, ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο η Λογοτεχνία προσεγγίζει την καθημερινότητα 
γύρω μας και αναδεικνύει ερεθίσματα γόνιμου προβληματισμού για κάθε πτυχή του 
επιστητού την καθιστά πολύτιμο «εργαλείο» για την διδακτική υποστήριξη κάθε γνωστικού 
αντικειμένου από όσα περιέχονται στο Πρόγραμμα Σπουδών της Εκπαίδευσης, ειδικά της 
δευτεροβάθμιας, η οποία ενδιαφέρει στην συγκεκριμένη περίπτωση. 

Άλλωστε, είναι γνωστή στη βιβλιογραφία η σχέση ανάμεσα στη Λογοτεχνία και την Ιατρική. 
Μάλιστα, ήδη από το 1972 σε πολλές Ιατρικές Σχολές των ΗΠΑ, και τελευταία και σε άλλες 
χώρες, η Λογοτεχνία εισήχθη επίσημα σαν μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών τους. Σήμερα 
μάλιστα η Λογοτεχνία διδάσκεται στο 1/3 των Ιατρικών Σχολών των ΗΠΑ (McLellan, 1997). 
Από την άλλη, βασική αρχή της διδακτικής, η οποία αποτελεί έναν πρόσφατο σχετικά 
επιστημονικό κλάδο στη χώρα μας, είναι ότι πρέπει το μάθημα να γίνεται όσο το δυνατόν 
πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό για τους μαθητές. Κύριος στόχος της διδασκαλίας είναι να 
απολαμβάνουν όσο είναι δυνατόν τη μαθησιακή διαδικασία και να κατακτούν όσο πιο 
ενεργητικά και βιωματικά γίνεται τη γνώση. 

Κύριος στόχος, λοιπόν, του διαθεματικού πρότζεκτ είναι να αναδείξει τη Λογοτεχνία ως 
«όχημα» για την πιο αποτελεσματική διδασκαλία της Βιολογίας, αλλά και τη Βιολογία ως 
«εργαλείο» για τη βαθύτερη κατανόηση των λογοτεχνικών κειμένων. Η παραπάνω 
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διασύνδεση υπηρετεί τις αρχές της διαθεματικότητας και διεπιστημονικότητας, οι οποίες 
διατρέχουν τη σύγχρονη διδασκαλία. Επίσης, συμβάλλει στην ανάπτυξη των διαμαθητικών 
σχέσεων, καθώς έχει οργανωθεί στο διδακτικό μοντέλο της ομαδοσυνεργατικής μάθησης. 
Τέλος, σέβεται την αυτονομία και τις επιστημονικές αρχές διδασκαλίας των δύο γνωστικών 
αντικειμένων, τα οποία εμπλέξαμε στην οργάνωση της καινοτόμας διδακτικής παρέμβασης. 

Από την άλλη, με το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο επιδιώκεται η υλοποίηση των 
ακόλουθων επιμέρους στόχων: 

1. Να αποκτήσουν οι μαθητές/τριες τη δυνατότητα ενεργητικής συμμετοχής στη 
διαδικασία της γνώσης ως κοινότητα αναγνωστών και ερμηνευτών. 

2. Να διευρύνουν τον ορίζοντα των εμπειριών και το βάθος της ευαισθησίας τους, να 
οξύνουν το γλωσσικό αισθητήριο και το αισθητικό τους κριτήριο, να αναπτύξουν τη 
φαντασία και την κριτική-ερμηνευτική τους ικανότητα.  

3. Να καλλιεργηθεί η φιλαναγνωσία των μαθητών/τριών. 
4. Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τη συμβολή της λογοτεχνίας στον προβληματισμό 

και τη γνώση και άλλων διδακτικών αντικειμένων, όπως είναι η Βιολογία. 
5. Να έρθουν οι μαθητές/τριες σε επαφή με βασικές γνώσεις της Βιολογίας με 

αφόρμηση τα λογοτεχνικά κείμενα. 
6. Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες ότι η Λογοτεχνία παράγει χρήσιμο και για άλλα 

διδακτικά αντικείμενα κοινωνικό προβληματισμό. 
7. Να αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα στις πολυειδείς όψεις και εκδοχές της και 

να παίρνουν κριτική θέση απέναντι σε ζητήματα της ατομικής και της κοινωνικής 
ζωής. 

8. Να προωθηθούν οι διαμαθητικές σχέσεις μέσω της ομαδοσυνεργατικής και 
ενεργητικής μάθησης. 

Αναμφίβολα, οι παραπάνω στόχοι αναδεικνύουν τη συνάφεια του διαθεματικού πρότζεκτ 
με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών στη Λογοτεχνία και στη Βιολογία. Πιο 
συγκεκριμένα, στα ΑΠΣ για τη διδασκαλία των δύο γνωστικών αντικειμένων στο Λύκειο 
γίνεται λόγος για την ανάγκη εμπλουτισμού της διδασκαλίας με διαθεματικές αναφορές και 
για την αναζήτηση γόνιμων αφορμήσεων για την κατάκτηση της γνώσης. Τέτοια 
δημιουργική αφόρμηση για την ανάδειξη ασθενειών που σχετίζονται με τη γνώση της 
Βιολογίας κρίνουμε ότι αποτελεί η διδασκαλία λογοτεχνικών κειμένων σχετικών με 
ανάλογα θέματα. Τέλος, η προτεινόμενη καλή πρακτική συνάδει με τους προβλεπόμενους 
στόχους της ανάπτυξης της κριτικής και ταυτόχρονα της δημιουργικής σχέσης των 
μαθητών/τριών με βάση το σύγχρονο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον.  

Άλλωστε, στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011-2012) ορίζεται ότι βασικός σκοπός της διδασκαλίας της 
λογοτεχνίας είναι «η κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισµό». Με τη φράση αυτή τονίζεται 
πως αφετηρία της διδασκαλίας είναι το παρόν, τα προβλήµατα δηλαδή και τα 
χαρακτηριστικά του σύγχρονου, περίπλοκου και δυσνόητου κόσµου. Επίσης, επιδιώκεται η 
ανάδειξη της λογοτεχνίας ως ενός σύνθετου πολιτισµικού φαινομένου, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από την ιστορικότητα του συγγραφέα, του κειµένου αλλά και των 
αναγνωστών του, εκπαιδευτικών και µαθητών. Ενός φαινομένου το οποίο έχει σηµαντική 
θέση στη ζωή µας, γιατί µας δίνει εργαλεία να κατανοήσουµε τον κόσµο και να 
συγκροτήσουµε την υποκειµενικότητά µας, να θέσουµε ως πρωταρχική αξία του 
µαθήµατος την κριτική στάση απέναντι στις πολιτισµικές παραδόσεις, τις αξίες και τα 
µηνύµατα, από όπου κι αν προέρχονται.  
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Από την άλλη, η διδασκαλία της Βιολογίας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
στοχεύει σήμερα στο να οδηγήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες, μέσα από μια 
διαθεματική διερεύνηση του ζωντανού κόσμου, πέρα από το κλασικό γνωσιολογικό 
επίπεδο, στην απόκτηση ενός ενιαίου συνόλου βασικών γνώσεων και απαραίτητων 
δεξιοτήτων και μιας ολιστικής αντίληψης των Βιολογικών Επιστημών. Σε αυτό το πλαίσιο 
προτείνεται στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για την οργάνωση της διδασκαλίας της 
Βιολογίας (Ι.Ε.Π., 2015) η ανάθεση ατομικών ή ομαδικών ερευνητικών εργασιών στους 
μαθητές. Η μελέτη της Βιολογίας προσφέρεται ακόμη σαν ένα άριστο εργαλείο 
καλλιέργειας της κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών, ειδικά όταν συνδυασθεί με τη 
διδασκαλία και άλλων μαθημάτων, πέρα από τη σφαίρα των θετικών επιστημών, όπως 
είναι η λογοτεχνία. 

Θεωρητικό πλαίσιο  

Όταν κάνουμε λόγο για τη διδακτική της λογοτεχνίας, δε γίνεται να μην αναφερθούμε στις 
θεωρίες της λογοτεχνίας, κυρίως σε αυτές που ασχολούνται με τον συγγραφέα και την 
εποχή του, αυτές που επικεντρώνονται στην ανάλυση του κειμένου και όσες, κυρίως, 
εξετάζουν το ρόλο του αναγνώστη στην εννοιοδότηση του κειμένου. Αυτό γιατί η οργάνωση 
της διδακτικής της λογοτεχνίας είναι αδύνατη χωρίς τη γνώση των αντίστοιχων 
λογοτεχνικών θεωριών, αν η στόχευση είναι η ανάδειξη της αισθητικής του λογοτεχνικού 
έργου και η αποτελεσματικότερη πρόσληψή του από τους/τις μαθητές/τριες (Eagleton, 
1985). 

Κατά κύριο λόγο, λοιπόν, για την οργάνωση της διδακτικής δράσης βασιστήκαμε στη 
θεωρία της πρόσληψης, η οποία αμφισβητεί με απόλυτο τρόπο το δόγμα του αυτόνομου 
κειμένου, αλλά και της αυθεντίας του συγγραφέα και στρέφει, για να εξηγήσει την 
επικοινωνιακή λειτουργία του κειμένου, την προσοχή της προς τον αναγνώστη, που είναι ο 
αποδέκτης, επεξεργαστής, νοηματοδότης και αποτιμητής του κειμένου. Η θεωρία αυτή 
συμπληρώνει το λεγόμενο «λογοτεχνικό τρίγωνο» συγγραφέας – κείμενο – αναγνώστης 
(Ματσαγγούρας, 2001). Με το σκεπτικό, λοιπόν, ότι το κείμενο είναι ανοιχτό σε ερμηνείες 
και επερμηνείες κάνουμε λόγο για τη διαχρονικότητα των κειμένων και για το «πληθυντικό 
κείμενο», το κείμενο δηλαδή που έχει πάντα κάτι διαφορετικό να πει σε διαφορετικούς 
αναγνώστες και διαφορετικές εποχές (Τζούμα, 1997).  

Επιπλέον, σε αντίθεση με την παραδοσιακή αντίληψη, που θεωρεί ότι σημαντική στην 
εκπαίδευση είναι η γνώση, η διδακτική δράση βασίζεται στο ομαδοσυνεργατικό μοντέλο, το 
οποίο ασπάζεται την επιστημολογική θέση ότι εξίσου σημαντική με το περιεχόμενο είναι η 
διαδικασία της διδασκαλίας, μέσω της οποίας αποκτάται η γνώση. Μάλιστα, είναι 
γενικότερα αποδεκτό ότι οι σημερινοί μαθητές θα βρεθούν μελλοντικά στην ανάγκη να 
αναζητήσουν και να επεξεργασθούν τις διαθέσιμες πληροφορίες παρά να ανακαλέσουν 
απλά από τη μνήμη τους πληροφορίες που κατέχουν (Ματσαγγούρας, 2000).  

Παράλληλα, το πρόγραμμα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας αντιλαμβάνεται την 
ανάπτυξη της ομαδικότητας ως βασική αποστολή του σχολείου, αφού η ομαδικότητα 
ταυτίζεται με την κοινωνικοποίηση, στην οποία στοχεύει το σχολείο. Με τον τρόπο αυτό 
αναπτύσσεται το άτομο, αλλά ταυτόχρονα υπηρετείται και η κοινωνική αποστολή του 
σχολείου, που αποβλέπει στο να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να εισέλθουν στην 
κοινωνική και οικονομική ζωή ως ενήλικοι (Κατερέλος, 1999). 
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Εκτός από αυτό, μέσα από την επικοινωνία και τη συνεργασία των μελών της ομάδας οι 
μαθητές συνειδητοποιούν ότι βασικά στοιχεία της κριτικής σκέψης, όπως οι ερμηνείες, οι 
αιτιολογήσεις, οι ταξινομήσεις και οι αμφισβητήσεις, αποτιμώνται θετικά από την κοινωνία. 
Η διαπίστωση αυτή συμβάλλει στην ανάπτυξη των στάσεων, των προσδοκιών και των αξιών 
που προϋποθέτει η κριτική σκέψη. Μ’ αυτή την έννοια η βιβλιογραφία θεωρεί τα 
ομαδοσυνεργατικά σχήματα ως μοναδική επιλογή του σχολείου για την ανάπτυξη των 
παραπάνω στοιχείων που συγκροτούν τη μη γνωστική βάση της κριτικής σκέψης (Resnick & 
Klopfer, 1989). 

Τέλος, αντίθετα με το παραδοσιακό σχολείο που θεωρούσε σημαντικές τις σχέσεις 
δασκάλου-μαθητών και παρασιτικές τις διαμαθητικές σχέσεις το ομαδοσυνεργατικό κίνημα 
αναγνωρίζει την παιδευτική σημασία των διαμαθητικών σχέσεων, τις οποίες θεωρεί μήτρα 
μάθησης και ανάπτυξης, χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζει την αναγκαιότητα και τη 
σπουδαιότητα και των δασκαλο-μαθητικών σχέσεων (Ματσαγγούρας, 2000). 

Επομένως, η μέθοδος της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας απαιτεί ένα σύγχρονο σχολείο. 
Το σύγχρονο σχολείο είναι ο αντίποδας του παλιού σχολείου. Σύγχρονο σχολείο σημαίνει 
ένα σχολείο απαλλαγμένο από τα μειονεκτήματα του παλιού σχολείου, τη 
δασκαλοκεντρικότητα, την παθητικότητα και τη μαθησιακή αδράνεια των μαθητών, την 
κυριαρχία δασκάλου- καθηγητή, την έλλειψη συναισθηματικής-κοινωνικής επαφής 
προπάντων μεταξύ μαθητών, την απουσία αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικού, 
μαθητών και μαθητών μεταξύ τους και την επικρατούσα γνωσιοθηρευτική λειτουργία του.  

Παράλληλα, έχει ξεπερασθεί στην εποχή μας η παραδοσιακή προσέγγιση να εξετάζονται 
κάθε φορά τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα από την οπτική γωνία ορισμένης επιστήμης. 
Κι αυτό διότι αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε μονομέρεια και δε βοηθά τον/τη μαθητή/τρια 
στη διαμόρφωση ενιαίας και ολοκληρωμένης εικόνας για τον κόσμο. Για την εξάλειψη 
αυτής της αδυναμίας συνιστάται η προσέγγιση ενός θέματος από την οπτική γωνία 
διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, εφ’ όσον και όπου αυτό είναι δυνατόν. Αυτή η 
διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών κλάδων με την αναφορά σε ένα κοινό 
θέμα είναι γνωστή ως αρχή της διεπιστημονικότητας (Φλουρής & Κασσωτάκης, 2006). 

Η αρχή αυτή πρέπει να εφαρμόζεται στη διδασκαλία ακόμη και στην περίπτωση κατά την 
οποία η οργάνωση της διδακτέας ύλης στηρίζεται σε διακριτά γνωστικά αντικείμενα. Αυτό 
μπορεί να γίνει με την ανάπτυξη σχετικών πρωτοβουλιών από τον εκπαιδευτικό, 
πρωτοβουλίες που συνδέονται με την προσωπική του θεωρία και τη διάθεσή του για 
επαγγελματική ανάπτυξη. Μ’ αυτό το σκεπτικό ο εκπαιδευτικός μπορεί να εκπονήσει φύλλα 
εργασίας, προκειμένου να αναθέσει στους/στις μαθητές/τριες εργασίες, ατομικές ή 
ομαδικές, οι οποίες απαιτούν διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος που 
πραγματεύονται. Ανάλογη είναι η λογική και η φιλοσοφία, που ακολουθήσαμε κατά τον 
σχεδιασμό και την εκπόνηση του διαθεματικού πρότζεκτ στη Λογοτεχνία και στη Βιολογία. 

Για να αναδειχθεί η σχέση ανάμεσα στα δύο γνωστικά αντικείμενα, πρέπει να σημειώσουμε 
ότι στη διδακτέα ύλη της Βιολογίας Β΄ λυκείου, ειδικότερα στο δεύτερο κεφάλαιο του 
διδακτικού βιβλίου, περιγράφεται το κύτταρο και όλες οι δομές που περιέχονται σε αυτό. 
Ανάλογα με το είδος των κυττάρων από τα οποία αποτελείται ένας οργανισμός ο 
τελευταίος χαρακτηρίζεται ως προκαρυωτικός ή ευκαρυωτικός. Προκαρυωτικοί οργανισμοί 
είναι τα βακτήρια, ενώ στους ευκαρυωτικούς ανήκουν οργανισμοί διαφόρων μεγεθών από 
πολύ μικρό μέγεθος, όπως τα πρωτόζωα και οι μικροσκοπικοί μύκητες μέχρι τα φυτά και τα 
ζώα. Εκτός όμως από τις κατηγορίες αυτές των οργανισμών η Βιολογία εξετάζει και τους 
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μικροσκοπικούς ιούς, οι οποίοι θεωρούνται ακυτταρικές μορφές ζωής. Το μέγεθος των ιών 
κυμαίνεται μεταξύ 20-250 nm ή αλλιώς 20-250 δισεκατομμυριοστά του μέτρου! Από την 
άλλη, το μέγεθος των βακτηρίων είναι μικρότερο από 0,1mm (χιλιοστά του μέτρου).  

Επίσης, στη διδακτέα ύλη της Βιολογίας Γενικής παιδείας Γ΄ λυκείου το 50% του πρώτου 
κεφαλαίου «΄Ανθρωπος και υγεία» αναφέρεται στους παθογόνους μικροοργανισμούς που 
μπορούν να διαταράξουν την ομοιόσταση του ανθρώπου, όπως βακτήρια, μύκητες, 
πρωτόζωα και ιούς. Στο τέλος, μάλιστα, του σχετικού κεφαλαίου γίνεται εκτεταμένη 
αναφορά στον ιό HIV που προκαλεί το AIDS. Ακόμα, πρέπει να αναφερθεί ότι τα 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα εντάσσονται στη διδακτέα ύλη των μαθητών, καθώς 
αναφέρονται εκπρόσωποι όλων των κατηγοριών μικροοργανισμών που είναι υπεύθυνοι για 
αυτά. 

Η επιλογή της παραπάνω διδακτέας ύλης αποβλέπει στο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές 
όχι μόνο τα προβλήματα που δημιουργούν τα παθογόνα μικρόβια στον ανθρώπινο 
οργανισμό, αλλά και το γεγονός ότι μπορεί αυτά να καθορίσουν ολόκληρες κοινωνίες και 
να διαμορφώσουν το περιβάλλον στο οποίο ζει και εξελίσσεται το ανθρώπινο είδος. Μέσα 
λοιπόν από αφηγηματικές περιγραφές καταστάσεων που προσφέρει η λογοτεχνία οι 
μαθητές εμπλέκονται και συναισθηματικά, αφού αναγνωρίζουν μόνοι τους τα προβλήματα, 
που δημιουργούν τα μικρόβια, αλλά και γιατί γίνονται ικανοί να υιοθετήσουν μία νέα 
στάση σχετικά με την πρόληψη από τις μολυσματικές ασθένειες, που προκαλούν αυτά. 

Μέθοδος - Διαδικασία υλοποίησης 

Αρχικά, χωρίσαμε σε ομάδες τους/τις μαθητές/τριες του τμήματος Β3 στο μάθημα της 
Λογοτεχνίας. Ο χωρισμός σε ομάδες έγινε ύστερα από συνεννόηση ανάμεσα στους 
διδάσκοντες καθηγητές (Φιλόλογος και Βιολόγος). Οι ομάδες ήταν πέντε, κάθε ομάδα 
αποτελούνταν από 5 μαθητές ή μαθήτριες και κάθε μαθητής/τρια πήρε από ένα φύλλο 
εργασίας, το οποίο περιείχε τα λογοτεχνικά κείμενα και τις προτεινόμενες σε κάθε κείμενο 
δραστηριότητες. Μ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίσαμε για κάθε μαθητή/τρια μια πιο ολιστική 
προσέγγιση της διδακτικής δράσης, καθώς θα ήταν σε θέση κατά την παρουσίαση της 
εργασίας και των άλλων ομάδων να κατανοήσει καλύτερα τα νοήματα που αποτέλεσαν 
αντικείμενα επεξεργασίας.  

Η δράση διήρκησε δύο διδακτικές ώρες. Στη διάρκεια της πρώτης ώρας οι μαθητές/τριες 
επεξεργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά τα κείμενα με γνώμονα τις δραστηριότητες στις οποίες 
καλούνταν να απαντήσουν. Η πρώτη ομάδα είχε αναλάβει την επεξεργασία αποσπάσματος 
του έργου «Αστροφεγγιά» (Παναγιωτόπουλος, 1986), η δεύτερη ένα απόσπασμα από το 
μυθιστόρημα «Η πόλη των θηρίων» (Αλιέντε, 2002), η τρίτη απόσπασμα από το 
μυθιστόρημα «Τα ώριμα χρόνια» (Κρόνιν, 2003), η τέταρτη ομάδα απόσπασμα από το 
μυθιστόρημα «Η Μεγάλη Χίμαιρα» (Καραγάτσης, 2007) και η πέμπτη ομάδα απόσπασμα 
από το μυθιστόρημα «Θυμήσου να ζήσεις» (Συράκη, 2013). Στη διάρκεια της εκπόνησης 
των εργασιών των ομάδων οι απορίες των μαθητών του τμήματος ήταν λιγοστές, γεγονός 
που δηλώνει ότι η δράση είχε σαφείς στόχους και οι δραστηριότητες στο φύλλο εργασίας 
ήταν σαφώς διατυπωμένες και πλαισιωμένες στο πνεύμα της διαθεματικότητας της 
διδασκαλίας. Οι μαθητές/τριες του τμήματος συνεργάστηκαν χαμηλόφωνα και με εμφανή 
διάθεση, δείγμα ότι η διασύνδεση λογοτεχνίας και βιολογίας τούς είχε κινήσει το 
ενδιαφέρον. Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα οι ομάδες διάβασαν στην ολομέλεια τις 
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εργασίες τους, ενώ οι υπόλοιποι/ες μαθητές/τριες ενεπλάκησαν σε σχόλια και 
παρατηρήσεις για την κάθε εργασία και για την αισθητική των λογοτεχνικών έργων, καθώς 
και για την ανάδειξη κοινωνικών και ψυχολογικών καταστάσεων συνδεόμενων με τις 
ασθένειες μέσα απ’ αυτά. Η δράση ολοκληρώθηκε με τη συμπλήρωση των φύλλων 
αξιολόγησης της διδακτικής δράσης. 

Από την άλλη, την πρώτη διδακτική ώρα στο μάθημα της Βιολογίας οι μαθητές/τριες με 
αφορμή την αναφορά στους μικροοργανισμούς ενημερώθηκαν με κατάλληλο 
οπτικοακουστικό υλικό για τις ασθένειες που αναφέρονται στα λογοτεχνικά κείμενα, 
δηλαδή για τη φυματίωση, την ιλαρά, την πνευμονία, το άσθμα και τη διφθερίτιδα. Στη 
συνέχεια δόθηκε σε κάθε ομάδα ένα φύλλο εργασίας, το οποίο έπρεπε συνεργατικά να 
επεξεργαστούν σε θέματα που αφορούσαν την ασθένεια, την οποία περιέγραφε το 
λογοτεχνικό κείμενο, το οποίο αντίστοιχα κάθε ομάδα είχε αναλύσει. Την επόμενη 
διδακτική ώρα κάθε ομάδα παρουσίασε στην ολομέλεια το θέμα της απαντώντας στα 
ερωτήματα που είχε το φύλλο εργασίας. Η παρουσίαση έγινε μέσω ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και με τη συνδρομή του διαδραστικού πίνακα της τάξης. Ακολούθησαν 
ερωτήσεις από τους συμμαθητές τους που απαντήθηκαν εύστοχα από τα μέλη της κάθε 
ομάδας. Μ’ αυτό τον τρόπο οι μαθητές κατανοούν το λόγο για τον οποίο διδάσκονται 
συγκεκριμένα μαθήματα, καθώς επίσης και τη σύνδεση των γνώσεων με την καθημερινή 
ζωή. 

Στον ίδιο άξονα αλλά με διαφορετικό τρόπο οργανώθηκε η διδασκαλία στο Γ1 λυκείου. Η 
διδασκαλία διήρκεσε δύο διδακτικές ώρες -δεδομένου του περιορισμένου χρόνου 
διδασκαλίας στη Βιολογία της Γ΄ Λυκείου- και δόθηκαν κοινά φύλλα εργασίας λογοτεχνίας 
και βιολογίας, που είχαν προετοιμαστεί από κοινού από τους διδάσκοντες. Το τμήμα 
χωρίστηκε σε πέντε ομάδες από 5 μαθητές στους οποίους μοιράστηκαν ατομικά φύλλα 
εργασίας. Οι δύο πρώτες ομάδες ανέλαβαν να επεξεργαστούν διαφορετικά αποσπάσματα 
από το «Δεκαήμερο» (Βοκάκιος, 1993), οι δύο επόμενες επεξεργάστηκαν διαφορετικά 
αποσπάσματα από τον «Γιούγκερμαν» ( Καραγάτσης, 2007) και η πέμπτη ομάδα εργάστηκε 
πάνω στο ποίημα του Κ. Καρυωτάκη με τίτλο Ωχρά Σπειροχαίτη (Σαββίδης, 1965). Η 
επεξεργασία των φύλλων εργασίας έγινε κατά τη διάρκεια της ώρας της λογοτεχνίας με τη 
συμμετοχή και την εμπλοκή όλων των μαθητών και με την ολοκλήρωση των εργασιών 
διαβάστηκαν όλα τα αποσπάσματα, για να γνωρίζουν όλοι οι μαθητές το περιεχόμενο όλων 
των κειμένων. Τα αποτελέσματα των εργασιών ανακοινώθηκαν στην ολομέλεια στην ώρα 
της Βιολογίας, όπου και έγινε η συνολική αποτίμηση. 

Τα αποτελέσματα 

Όπως προκύπτει από την εφαρμογή του διαθεματικού πρότζεκτ, το οποίο καταγράψαμε σε 
ημερολόγιο, αλλά και από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών του τμήματος στο φύλλο 
αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης, τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα θετικά. Φαίνεται 
ότι οι επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι του σεναρίου υλοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. 

Ειδικότερα, κατά τη διδακτική πράξη οι μαθητές συμμετείχαν με ενδιαφέρον και ενεργητικό 
τρόπο στην όλη διαδικασία, συνεργάζονταν χαμηλόφωνα στις ομάδες, στις οποίες είχαν 
χωρισθεί και διατύπωναν πολλές απορίες κατά την εκπόνηση των φύλλων εργασίας τόσο 
στη Λογοτεχνία όσο και στη Βιολογία. Αυτό επιβεβαιώνουν και οι απαντήσεις των μαθητών 
στο φύλλο αξιολόγησης της δράσης, καθώς σαράντα από τους πενήντα συνολικά μαθητές 
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των δύο τμημάτων απάντησαν ότι συμμετείχαν πολύ ως πάρα πολύ στη διδακτική δράση 
και συνεργάστηκαν ανάλογα με τους συμμαθητές τους στις ομάδες, στις οποίες 
εντάχθηκαν. Αυτό το στοιχείο αναδεικνύει ότι δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας μιας 
κοινότητας αναγνωστών και ερμηνευτών και ότι η λογοτεχνία μπορεί με τη δυναμική του 
λόγου να δημιουργήσει ποικίλους προβληματισμούς για θέματα ασθενειών και όχι απλά να 
συμβάλει στη διδασκαλία της Βιολογίας. 

Η παραπάνω διαπίστωση συνάγεται από το γεγονός ότι φάνηκε στη διδακτική πράξη πως οι 
μαθητές/τριες προβληματίστηκαν για τις συνέπειες που μπορεί να έχουν οι ασθένειες τόσο 
στην ψυχοσύνθεση του ατόμου όσο και στις οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις. Επίσης, 
φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι τα μικρόβια μπορεί να καθορίσουν ολόκληρες κοινωνίες 
και να διαμορφώσουν το περιβάλλον στο οποίο ζει και εξελίσσεται το ανθρώπινο είδος. 
Επίσης, με ερέθισμα ένα λογοτεχνικό κείμενο οι μαθητές/τριες ήρθαν σε επαφή με γνώσεις 
της Βιολογίας με τρόπο που ενισχύεται η βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση.  

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του διδακτικού 
σεναρίου στην πράξη προέκυψαν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. Από την παρατήρηση, 
δηλαδή, της διδασκαλίας, όπως την καταγράψαμε στο ημερολόγιο που κρατήσαμε κατά την 
ανάπτυξη του διδακτικού σεναρίου, φαίνεται ότι ο χωρισμός των μαθητών/τριών του 
τμήματος σε ομάδες ενισχύει το ενδιαφέρον τους για το μάθημα με τρόπο που να 
καλλιεργούνται οι διαμαθητικές σχέσεις, καθώς υπήρξε συνεργατική διάθεση και φιλότιμη 
προσπάθεια από την πλευρά τους.  

Αυτές οι διαπιστώσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι επιτεύχθηκε ο κύριος στόχος του 
διαθεματικού πρότζεκτ, η ανάδειξη της Λογοτεχνίας ως «οχήματος» για την πιο 
αποτελεσματική διδασκαλία της Βιολογίας, αλλά και της Βιολογίας ως «εργαλείου» για τη 
βαθύτερη κατανόηση των λογοτεχνικών κειμένων. Η παραπάνω διασύνδεση υπηρετεί τις 
αρχές της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας, οι οποίες διατρέχουν τη 
σύγχρονη διδασκαλία. Αυτό, άλλωστε, επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι τριάντα οκτώ 
από τους πενήντα και στα δύο τμήματα συμμετέχοντες μαθητές απάντησαν ότι 
βοηθήθηκαν πολύ ως πάρα πολύ από τη διδακτική δράση. 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση στη 
διδακτική πράξη διαθεματικών διδακτικών δράσεων, όπως αυτή που πραγματοποιήσαμε, 
συνιστούν καινοτομία, η οποία ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και τούς 
δίνει δημιουργικά ερεθίσματα, για να κατανοήσουν τη διασύνδεση των γνωστικών 
αντικειμένων, που διδάσκονται βάσει Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών στο σχολείο. Η 
Λογοτεχνία και η Βιολογία είναι δύο γνωστικά αντικείμενα που ενδείκνυνται για τον 
σχεδιασμό διαθεματικής διδασκαλίας, όπως απορρέει από την εφαρμογή του παρόντος 
διδακτικού σεναρίου στην πράξη. Επιπλέον, με δεδομένο ότι η διδακτική δράση 
οργανώθηκε και σχεδιάστηκε με το μοντέλο της ομαδοσυνεργατικότητας εξάγεται το 
συμπέρασμα ότι ανάλογες δράσεις συμβάλλουν στην ανάπτυξη των διαμαθητικών σχέσεων 
και στην ενίσχυση του συνεργατικού κλίματος στην τάξη. 

Η σημασία, λοιπόν, του παρόντος άρθρου έγκειται ότι συμβάλλει στον προβληματισμό για 
τη διδακτική καινοτομία στο Λύκειο, ενώ παράλληλα ανατρέπει τον ισχυρισμό πολλών 
εκπαιδευτικών ότι ανάλογες διδακτικές δράσεις δεν έχουν θέση στο Λύκειο, διότι σε αυτή 
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τη βαθμίδα της εκπαίδευσης κύρια στόχευση των μαθητών/τριών είναι η προετοιμασία 
τους για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, οπότε δε δείχνουν ενδιαφέρον για τη διδασκαλία, 
όταν αυτή υπερβαίνει την παραδοσιακή της στόχευση. Η παραπάνω αντίληψη έχει 
παγιωθεί στη μέση εκπαίδευση και λειτουργεί ως τροχοπέδη για την οργάνωση της 
διδασκαλίας σε μια πιο μαθητοκεντρική βάση. Ωστόσο, το διαθεματικό διδακτικό σενάριο 
που εφαρμόσαμε στην πράξη επιβεβαιώνει ότι οι μαθητές/τριες δείχνουν ενδιαφέρον για 
τη μάθηση, όταν αυτή οργανώνεται με πιο ενεργητικό τρόπο. Προς την κατεύθυνση αυτή 
μπορεί να κινηθεί η οργάνωση της διδασκαλίας και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία 
ενδείκνυνται για διαθεματική προσέγγιση. 
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Παράρτημα 

Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο της Βαρβακείου Σχολής 
Διδάσκοντες: Νικόλαος Αλέφαντος, Χριστόφορος Βαμβακούλας, Γεωργία Σιψή. 
Φύλλο αξιολόγησης της διαθεματικής δράσης. 
Ομάδα: 
 

1. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι η συγκεκριμένη δράση σε βοήθησε να κατανοήσεις το 
λογοτεχνικό κείμενο από πλευράς αισθητικής; 

Καθόλου 
Λίγο 
Αρκετά 
Πολύ 
Πάρα πολύ 
 

2. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι η διδακτική δράση σε βοήθησε να προσεγγίσεις θέματα 
που αφορούν τη Βιολογία από μία διαφορετική οπτική γωνία, όπως αυτή της 
Λογοτεχνίας; 

Καθόλου 
Λίγο 
Αρκετά 
Πολύ 
Πάρα πολύ 

 
3. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι συνέβαλλες στην εργασία της ομάδας σου; 

Καθόλου 
Λίγο 
Αρκετά 
Πολύ 
Πάρα πολύ 
 

4. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι συνεργάστηκες με τους συμμαθητές σου κατά τη 
διδακτική δράση; 

Καθόλου 
Λίγο 
Αρκετά 
Πολύ 
Πάρα πολύ 
 

5. Σε ποιο βαθμό παρείχες βοήθεια, όταν σου ζητήθηκε από τα άλλα μέλη της ομάδας;  

Καθόλου 
Λίγο 
Αρκετά 
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Πολύ 
Πάρα πολύ 
 

 
6. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι βοηθήθηκες από τη διδακτική δράση; 

Καθόλου 
Λίγο 
Αρκετά 
Πολύ 
Πάρα πολύ 
 

 

7. Ποια ομάδα πιστεύετε ότι παρουσίασε το καλύτερο αποτέλεσμα και γιατί; 

 

ΟΜΑΔΑ Α…………………………………………………………………… 

 

ΟΜΑΔΑ Β …………………………………………………………………… 

 

ΟΜΑΔΑ Γ …………………………………………………………………… 

 

ΟΜΑΔΑ Δ …………………………………………………………………… 

 

ΟΜΑΔΑ Ε ……………………………………………………………………. 
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Εννοιολογικοί χάρτες και οι εφαρμογές τους στη διδασκαλία των 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

Λεωνίδας Β. Κατσίρας1, Μαρία Δ. Μπασιαρούδη2, Σοφία Λ. Δημητρίου3 
Katsiras13@gmail.com, m.mpasi@outlook.com, sodimars@gmail.com 

 
1 Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ13, 

2 Πολιτικός Επιστήμων, Φιλόλογος, 1ο ΓΕΛ Αγίας Βαρβάρας, 
3 Κοινωνιολόγος, Υποδιευθύντρια 1ου Γυμνασίου Αλίμου 

Περίληψη. Το παρόν άρθρο πραγματεύεται την εννοιολογική χαρτογράφηση στις 
Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες και έχει ως στόχο να ενημερώσει τους 
ενδιαφερομένους για τη χρησιμότητα εφαρμογής της στη μαθησιακή διαδικασία. Το 
όλο εγχείρημα έχει ως θεωρητική αφετηρία την ανάλυση της σπουδαιότητας του 
εννοιολογικού χάρτη και ως ρεαλιστική εικόνα την εφαρμογή του στην πράξη από 
εκπαιδευτικούς. Περιλαμβάνει τα είδη και τα στάδια κατασκευής των εννοιολογικών 
χαρτών, καθώς και παραδείγματα υλοποίησης ορισμένων εξ αυτών. Χρησιμοποιήθηκαν 
εποπτικά μέσα και έγιναν ερμηνευτικές και κριτικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Η 
προσπάθεια αυτή είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ένα εύχρηστο εργαλείο διδασκαλίας, 
το οποίο συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για να τύχει αποδοχής. Προσδοκώντας σε μία 
μεγαλύτερη απήχηση της προτεινόμενης μαθησιακής μεθόδου, επιχειρείται η διάχυση 
των αποτελεσμάτων της.  

Λέξεις κλειδιά: εννοιολογικός χάρτης, κόμβος, σύνδεσμος, γέφυρα μεταγνώσης. 

Εισαγωγή 

Η καλύτερη μάθηση δεν θα προκύψει από τους καλύτερους τρόπους με τους οποίους θα 
διδάξουμε τους μαθητές μας, αλλά από τις καλύτερες ευκαιρίες που θα τους δώσουμε για 
να οικοδομήσουν τις γνώσεις τους (Papert, 1991). Οι εννοιολογικοί χάρτες (concept maps) 
αποτελούν μια κατηγορία διαγραμμάτων, τα οποία απεικονίζουν με οργανωμένο και 
εύκολο τρόπο τη γνώση για όλους τους μαθητές. Η πρακτική αυτή θα μπορούσε να ενταχθεί 
στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, ακόμη και για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Θα 
αναλυθούν, εν ολίγοις, τα βασικά συστατικά στοιχεία ενός εννοιολογικού χάρτη, τα οποία 
είναι οι κόμβοι και οι σύνδεσμοι. Οι κόμβοι αναπαριστούν τις έννοιες, ενώ οι σύνδεσμοι 
προσδιορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών και περιγράφουν το πώς μια έννοια 
συνδέεται με μια άλλη. Το τρίπτυχο Έννοια-Σύνδεσμος-Έννοια κάνει μια πρόταση και 
πολλές τέτοιες προτάσεις δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο εννοιολογικό χάρτη.  

Η αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στη διδακτική πράξη  

Η τεχνική του concept mapping αναπτύχθηκε από τον Novak στη δεκαετία του 1960 και 
βασίστηκε στη θεωρία του Ausubel (1963), στη μάθηση με νόημα, που σημαίνει την 
αφομοίωση νέων εννοιών στις προϋπάρχουσες γνωστικές δομές, όπου ο μαθητής πρέπει να 
επιλέξει, συνειδητά, να κάνει αυτήν τη σύνδεση. H παιδαγωγική αξιοποίηση των 
εννοιολογικών χαρτών διευκολύνει τον εκπαιδευτικό στην εκπαιδευτική του πορεία, αφού 

mailto:Katsiras13@gmail.com
mailto:m.mpasi@outlook.com
mailto:sodimars@gmail.com


Έρκυνα, (Ειδικό) Τεύχος 5ο, 2015  83 

πέρα από την παρουσίαση σύνθετων εννοιών, μπορεί να τους αξιοποιήσει και ως 
διαγνωστικό εργαλείο για ανίχνευση των αρχικών ή προϋπαρχουσών αντιλήψεων των 
μαθητών του, οι οποίες ενδεχομένως να αποτελούν γνωστικά εμπόδια για την οικοδόμηση 
της νέας γνώσης (Anderson-Inman & Zeitz, 1993; Novak, 1991). Επίσης, τα παιδιά μπορούν, 
αφού εμπλακούν βιωματικά σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, να χρησιμοποιήσουν τη 
χαρτογράφηση εννοιών για να αναπαραστήσουν τη γνώση, την οποία θα έχουν αποκομίσει, 
μέσα από μια δυναμική αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο και υιοθετώντας μια κριτική 
στάση απέναντι σε αυτό (Βασιλοπούλου, 2001).  

Οι χάρτες αυτοί μπορεί να έχουν εναλλακτικές μορφές χρήσης, όπως ως οργανόγραμμα του 
μαθήματος, ως εισαγωγικός χάρτης μιας ενότητας, ως οργανωτής προώθησης μιας νέας 
γνώσης, η οποία θα στηρίζεται σε ήδη γνωστές γενικές έννοιες και σταδιακά θα 
εμπλουτίζεται με τις νέες, οι οποίες θα διδαχθούν (γνωστική γέφυρα), και ως 
επαναληπτικός χάρτης, αφενός για τη σύνοψη των βασικότερων σημείων της θεματικής 
ενότητας και αφετέρου για τη δημιουργία μιας συνθετικής εργασίας, η οποία έπεται της 
διδασκαλίας.  

Στο εμπόριο κυκλοφορούν πολλά προγράμματα που βοηθούν στον εύκολο και γρήγορο 
σχεδιασμό εννοιολογικών χαρτών. Παράδειγμα ενός τέτοιου προγράμματος είναι το 
Inspiration, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σχεδίασης εννοιολογικών χαρτών οποιουδήποτε 
τύπου. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά CmapTools (ΗMC, Ιnstitute 
for Human and Machine Cognition) και το Visio 2013 word. Το Λογισμικό CmapTools από το 
Ινστιτούτο ΙΗMC (Ιnstitute for Human and Machine Cognition), στην ατομική αλλά και 
δικτυακή του έκδοση, προσφέρεται δωρεάν και είναι ευρύτατα γνωστό και διαδεδομένο σε 
όλο τον κόσμο λόγω της φιλικότητας προς τον χρήστη, της απλότητας και λειτουργικότητάς 
του, αλλά και των δυνατοτήτων διαδικτυακής συνεργασίας που προσφέρει 
(http://cmap.ihmc.us/). Το δεύτερο είναι πιο σύνθετο, με ευρύτερο φάσμα εφαρμογών και 
χρειάζεται συνδρομή.  

Είδη εννοιολογικών χαρτών  

α) Αραχνοειδείς Εννοιολογικοί Χάρτες (Spider Concept Map). Οι εν είδει ιστού αράχνης 
εννοιολογικοί χάρτες τοποθετούν τη βασική έννοιά τους στο κέντρο του χάρτη. Οι έννοιες 
οργανώνονται γύρω από αυτό το κέντρο με φορά προς τα έξω. 

β) Πίνακες ροής (Flowchart concept maps). Ο εννοιολογικός χάρτης με μορφή 
διαγράμματος ροής οργανώνει την πληροφορία σε γραμμική βάση. 

γ) Ιεραρχικά δομημένοι χάρτες (Hieratchy cocept maps). Η πιο σημαντική πληροφορία 
τοποθετείται στην κορυφή, ενώ διαχωριστικοί παράγοντες καθορίζουν την τοποθέτηση της 
πληροφορίας.  

δ) Συστημικοί εννοιολογικοί χάρτες (Systems concept maps) κλπ.  

Βήματα κατασκευής εννοιολογικών χαρτών 

Κατ’ αρχάς, γίνεται επικέντρωση σε ένα θέμα και εντοπίζονται οι σχετικές λέξεις και 
φράσεις του κειμένου. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ιεραρχική κατάταξη των εννοιών, 
από τις πιο αφηρημένες και περιληπτικές στις πιο διακριτές και συγκεκριμένες. Κατόπιν, 
ομαδοποιούνται οι ιδέες, οι οποίες έχουν κοινό επίπεδο αφαίρεσης και συσχετίζονται 
στενά, και στη συνέχεια ταξινομούνται οι ιδέες και οι φράσεις σε διαγραμματική 
αναπαράσταση. Μετά από όλα αυτά, επιτυγχάνεται η σύνδεση και η προσθήκη των 
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συσχετισμών. Οι κόμβοι του εννοιολογικού χάρτη δημιουργούνται από τις ιδέες και τις 
φράσεις και συνδέονται με γραμμές, οι οποίες φέρουν το όνομα και τον τύπο σύνδεσης των 
δύο κόμβων, όταν κρίνεται απαραίτητο. 

Ειδικότερα, μέσα στην τάξη, οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν έναν εννοιολογικό χάρτη, 
ενώνοντας τις έννοιες μεταξύ τους, σύμφωνα με τις σχέσεις που τις διέπουν. Η τελική 
μορφή της κάθε σχέσης ανάμεσα σε δύο έννοιες θα πρέπει να σχηματίζει μια πρόταση, η 
οποία θα σηματοδοτεί αυτήν τη σχέση. Όσο η γνώση γύρω από το θέμα αναπτύσσεται, ο 
εννοιολογικός χάρτης θα ανανεώνεται και θα εμπλουτίζεται από όλη την τάξη. Σταδιακά, 
βέβαια, συζητούνται εναλλακτικοί τρόποι οργάνωσης των εννοιών. Οι μαθητές 
ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν σε συνεργασία με τους συμμαθητές τους τον δικό τους 
εννοιολογικό χάρτη σε άλλα θέματα και θα έχουν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν το 
πώς κάποιες έννοιες γίνονται αντιληπτές από τους συμμαθητές τους και να τις συγκρίνουν 
με τις δικές τους ιδέες. 

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης εννοιολογικών χαρτών είναι ότι παρέχουν μια οπτική 
εικόνα των θεμάτων υπό εξέταση σε μια συνεκτική μορφή, στην οποία μπορεί να 
επικεντρώσει κανείς πολύ εύκολα. Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του χάρτη λόγω της 
βηματικής μεθοδολογίας που ακολουθείται είναι ιδιαίτερα εύκολο να επιτευχθεί πλήρης 
κατανόηση του νοήματος των εννοιών, καθώς επίσης και των σχέσεων μεταξύ αυτών. 

Κατά την κατασκευή των εννοιολογικών χαρτών δύσκολα αντικείμενα μπορούν να 
ταξινομηθούν και να παραταχθούν με συστηματικό τρόπο. Η χρησιμοποίηση χαρτών στη 
διδασκαλία της εκμάθησης βοηθά τους καθηγητές να είναι περισσότερο προσεκτικοί 
(καταβάλλοντας λιγότερη ενέργεια) με όλες τις έννοιες κλειδιά και τις μεταξύ τους σχέσεις. 
Κατά συνέπεια, το άμεσο αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας ξεκάθαρης εικόνας από την 
πλευρά του καθηγητή για το αντικείμενο του οποίου το περιεχόμενο επιθυμούν και 
υποχρεούνται να παραδώσουν στον μαθητή τους. Τοιουτοτρόπως, η πιθανότητα 
παρεξηγήσεων και παρανοήσεων των βασικών εννοιών μειώνεται κατακόρυφα. Επίσης, 
μπορούν να επιβεβαιώσουν τη νοημοσύνη των μαθητών, προσδιορίζοντας τυχούσες 
παρανοήσεις ή ελλιπή ανάπτυξη ιδεών και να βοηθήσουν στη μεγιστοποίηση της 
αυτονομίας του στη μάθηση (Ματσαγγούρας, 2001; Novak & Gowin , 1984). 

Τεχνικές κατασκευής ενός εννοιολογικού χάρτη 

Δίνεται: 

• ένας ελλιπής εννοιολογικός χάρτης και ζητείται να συμπληρωθούν τα κενά. 
• ένας κατάλογος εννοιών και ζητείται να δημιουργηθεί ο εννοιολογικός χάρτης. 
• ένα κείμενο, το οποίο περιέχει έννοιες και ζητείται να δημιουργηθεί ο εννοιολογικός 
χάρτης.  
• ένας εννοιολογικός χάρτης και ζητείται να "μεταφραστεί" σε κείμενο.  
• ένας κατάλογος εννοιών και οι μαθητές επιλέγουν τις έννοιες που χρειάζονται για να 
φτιάξουν τον εννοιολογικό χάρτη.  
• ένας κατάλογος εννοιών και συνδέσεων και ζητείται να δημιουργηθεί ο εννοιολογικός 
χάρτης.  
• ένα σύνολο φωτογραφιών και συνδέσεων και ζητείται να δημιουργηθεί ο εννοιολογικός 
χάρτης (Γουλή κ.ά., 2006). 

Για όσους προτιμούν τους εννοιολογικούς χάρτες, μπορούν να περιηγηθούν, 
πειραματισθούν και εξερευνήσουν τις ιστοσελίδες, οι οποίες περιέχουν εργαλεία όπως : 
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Mindomo, Mindmeister, Wisemapping, Mind42, CmapTools, Text2mindmap (μετατρέπει 
κείμενο σε χάρτη), BBCmindmaps (ιδανικό για τα πρώτα βήματα των μαθητών και μικρές 
ηλικίες), Bubl.us, Mywebinspiration Wisdomap (απλό και εύχρηστο), Dropmind, Recallplus, 
xmindnet, Topicscape (τρισδιάστατη έκδοση χαρτών για μαθητές, φοιτητές), 
mindmaps_moonfruit (ιδέες για νοητικούς χάρτες). 

Εφαρμογές εννοιολογικών χαρτών στη διδασκαλία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 

Όταν προτείνεται μια καινοτόμος μέθοδος, θεμιτό είναι να έχει δοκιμαστεί και στην πράξη. 
Οι επιλεγόμενες εφαρμογές αναφέρονται στο μάθημα «Βασικές Αρχές των Κοινωνικών 
Επιστημών» της Β΄ Λυκείου (Θεριανός & Φωτόπουλος, 2014) και έγιναν με τη χρήση του 
λογισμικού visio 2013 word.  

Ο εκπαιδευτικός, σχεδόν σε καθημερινή βάση, προσπαθεί να ανακαλύψει τρόπους ή 
μεθόδους διδασκαλίας προκειμένου να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους 
οδηγήσει στην ενεργητική και αποτελεσματική δόμηση της γνώσης, ανάλογα βέβαια με το 
επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στο οποίο διδάσκει. Ένα ελκυστικό μέσο οργάνωσης 
και παρουσίασης του μαθήματος είναι ο εννοιολογικός χάρτης. Για τη δημιουργία του 
προϋπόθεση είναι ο καθηγητής να λειτουργεί με αφετηρία: 

 α) τη στοχοθεσία, στο επίπεδο της οποίας οφείλει να οδηγήσει τους μαθητές. Για τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση επιθυμητό επίπεδο στόχων, είναι αυτό της εφαρμογής. Ο 
στόχος της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού είναι να κάνει τους μαθητές να μπορούν να 
εντοπίζουν την έννοια, να τη διακρίνουν, να την ταξινομούν και τελικά να καθίστανται 
ικανοί στην εξαγωγή και διατύπωση συμπερασμάτων (Bloom et al., 1956).  

β) τη σωστή κατανομή του χρόνου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. 

Το εκάστοτε λογισμικό σχέδιο μπορεί να έχει τη μορφή του νοητικού χάρτη (mind map), 
όταν υπάρχει μια κύρια έννοια προς ανάπτυξη ή του εννοιολογικού (concept map), όταν 
υπάρχουν περισσότερες έννοιες, οι οποίες είναι αναγκαίο να συνδεθούν με προηγούμενη 
γνώση (γνωστική γέφυρα) και απαιτείται η κατάταξη και η ταξινόμηση του νέου προς 
εκμάθηση υλικού.  

Βέβαια, όλη αυτή η διαδικασία προϋποθέτει από τον εκπαιδευτικό, με δεδομένη την 
ικανότητα και τη διάθεσή του, περισσότερη προετοιμασία, υποστήριξη από το περιβάλλον 
της εργασίας και ύπαρξη τεχνολογικών μέσων. Κοινός, βέβαια, παρονομαστής όλων είναι η 
παρακίνηση του ίδιου του εκπαιδευτικού από το περιεχόμενο του έργου του. 

Από την πλευρά των μαθητών, όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι μαθητές 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον προσδιορισμό των εννοιών, τις οποίες πρέπει να 
αναπαραστήσουν σε έναν χάρτη καθώς και στον εντοπισμό των κατάλληλων συνδέσεων 
μεταξύ τους. Χρειάζεται μια περίοδος εξοικείωσης με εργασίες συμπλήρωσης- επέκτασης 
και τελικά ολοκλήρωσης ενός χάρτη, υποστηριζόμενες από έναν κατάλογο εννοιών και 
συνδέσμων ώστε οι μαθητές να είναι ικανοί, τελικά, να ορίζουν σχέσεις, να εισάγουν 
έννοιες και να απεικονίζουν νέες προτάσεις.  

Πρώτη εφαρμογή 

Ένα πρώτο παράδειγμα εφαρμογής της προαναφερθείσας διαδικασίας είναι η παρουσίαση 
ενός ιεραρχικού χάρτη, ο οποίος μπορεί να διαμορφωθεί με τη συνεργασία καθηγητή και 
μαθητών στην ώρα του μαθήματος μέσω της παιδαγωγικής μεθοδολογίας του διαλόγου. 
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Ακολουθούνται τα εξής βήματα: 

1ο βήμα: Μέσω μιας εισαγωγικής (ψυχοσυγκινησιακής) προετοιμασίας της τάξης με την 
προβολή ενός video clip, π.χ του Refugee song του Liam Blaney, ανακοινώνεται η θεματική 
ενότητα «Μετανάστευση» - ενότητα 5.3 των «Βασικών Αρχών των Κοινωνικών Επιστημών», 
τοποθετείται η κεντρική έννοια του μαθήματος στον πίνακα ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
και δίνεται ένας ατελής χάρτης. 

 

Χάρτης 1 

2ο βήμα: Με τη βοήθεια διευκρινιστικών ερωτήσεων προς τους μαθητές επιχειρείται ο 
εντοπισμός κόμβων, δηλαδή η ανεύρεση βοηθητικών εννοιών.  

Ενδεικτικές ερωτήσεις: Τι είναι μετανάστευση; Τι είδους φαινόμενο είναι; Για ποιους 
λόγους μεταναστεύουν οι άνθρωποι; Πώς ονομάζονται οι άνθρωποι που μετακινούνται; 
Υπάρχει πιθανότητα οι άνθρωποι να επιστρέψουν στην πατρίδα τους; Πώς ονομάζεται αυτή 
η επιστροφή;  

Στο σημείο αυτό είναι πολύ πιθανόν να διαπιστωθεί ότι υπάρχει μία σύγχυση μεταξύ των 
εννοιών μετανάστης και πρόσφυγας. Επομένως, θα χρειαστεί να γίνει αποσαφήνιση των 
εννοιών αυτών για να εντοπισθούν οι διαφορές τους. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η 
παράθεση πολλών παραδειγμάτων και η τοποθέτησή τους στον πίνακα αναφορικά με τις 
δυο έννοιες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν. Στην 
προσπάθεια της αναζήτησής τους, οι μαθητές μπορούν να εντοπίσουν την επικαιρότητα 
των κοινωνικών επιστημών και το πλεονέκτημα που έχουν σε σχέση με άλλες επιστήμες. Η 
καθημερινότητα και η ιστορία λειτουργούν ως ανεξάντλητες πηγές εμπέδωσης της 
επιστημονικής γνώσης. Είναι αναμενόμενο να διαπιστωθεί το σύγχρονο μεταναστευτικό 
ρεύμα από την Ελλάδα, το νέο κοινωνικό φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων (brain drain) 
και τοποθετείται στον χάρτη ως νέος κόμβος. Οικοδομείται με αυτόν τον τρόπο η γέφυρα 
γνώσης. Ο μαθητής αντιλαμβάνεται πως αυτό το οποίο τώρα μαθαίνει συνδέεται με αυτά 
που ήδη γνωρίζει και βιώνει. 

3ο βήμα: Ο εκπαιδευτικός, έχοντας πάντα την προσοχή του στον χρόνο μέσα στον οποίο θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε βήμα διδασκαλίας, είτε τοποθετεί ο ίδιος τους συνδέσμους 
στον χάρτη και ζητά από τους μαθητές τη συμπλήρωση των κελιών (χάρτης 2α)  
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Χάρτης 2.α 

είτε ενθαρρύνει τους μαθητές, αν είναι εξοικειωμένοι, να τοποθετήσουν στον εννοιολογικό 
χάρτη τα ευρήματα της μάθησης και να προσπαθήσουν να συνδέσουν τους κόμβους 
(χάρτης 2β). Η αρωγή του εκπαιδευτικού στη δεύτερη περίπτωση είναι η επισήμανση της 
μορφής της κάθε σύνδεσης, αν δηλαδή είναι σχέση μονοσήμαντη ή αλληλεπίδρασης. 
Ταυτόχρονα, προτρέπει την τοποθέτηση πάνω στους συνδέσμους των λέξεων – κλειδιών, 
στην περίπτωση που οι κόμβοι δεν νοηματοδοτούνται ευκρινώς μόνο με σύνδεσμο. Ο 
εκάστοτε σχηματιζόμενος χάρτης θα λάβει την τελική μορφή του ανάλογα με τη θεματική 
ενότητα. Το αν ο χάρτης θα είναι πυκνογραμμένος, πολύπλοκος ή συνοπτικός εξαρτάται 
από τη δομή παρουσίασης του σχολικού βιβλίου, την ύπαρξη μιας ή περισσότερων εννοιών, 
το επίπεδο του τμήματος και φυσικά τη δυναμική σχέση του εκπαιδευτικού τριγώνου 
καθηγητής-μαθητής-μάθημα.  

Με την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας, παρουσιάζονται, σε μια μορφή γραφικής 
απεικόνισης, αυτά τα οποία συζητήθηκαν μέσα στην αίθουσα.  
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Χάρτης 2.β 

4ο βήμα: Η διαδικασία πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της με την ανάγνωση του χάρτη 
από έναν ή δύο μαθητές για να γίνει έλεγχος της αποκωδικοποίησης των συμβόλων και των 
συνδέσμων, ενώ ταυτόχρονα αξιολογείται η νοηματική απόδοσή του και γίνονται οι 
απαραίτητες διορθώσεις. Διαβάζεται η παρουσίαση της σκέψης των μαθητών με τη 
βοήθεια ενός χάρτη σκέψης (Novak, 1984; Ausubel, 1968). 

5ο βήμα: Για να διαπιστωθεί αν ο εννοιολογικός χάρτης λειτούργησε ως εργαλείο 
μεταγνώσης, ζητείται από τους μαθητές να εντοπίσουν το γενικό συμπέρασμα και δίνεται 
ένα φύλλο ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η διαντίδραση της τάξης και η 
οικειοποίηση του χάρτη από τους μαθητές.  

Με αντίστοιχο τρόπο στο επόμενο μάθημα διδάσκονται οι κατηγορίες της μετανάστευσης, 
τα αίτια και οι συνέπειές της μέχρι να ολοκληρωθεί όλη η ενότητα του κεφαλαίου και κατ’ 
επέκταση να οργανωθεί ο ολοκληρωμένος χάρτης της ενότητας. 
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Χάρτης 3 
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Δεύτερη εφαρμογή  

Το δεύτερο παράδειγμα παρουσίασης εννοιολογικού χάρτη περιλαμβάνει δύο βασικές 
έννοιες, την πολιτική θεωρία και την ιδεολογία. Η επιλεγείσα ενότητα είναι η 4.1.Β΄του 
ίδιου σχολικού βιβλίου με τίτλο: «Γενικά περί πολιτικής θεωρίας και ιδεολογίας». 
Προκειμένου να υπερκεραστούν οι τυχόν δυσκολίες συσχέτισης και κατανόησής τους, 
εφόσον πρόκειται για πολύπλοκες έννοιες, ακολουθείται η επιλογή ενός ήδη δομημένου 
χάρτη, ο οποίος όμως ολοκληρώνεται μέσα από την κατασκευή και σύζευξη επιμέρους 
διαδοχικών χαρτών. Η διαδικασία παρουσίασής τους γίνεται μέσω των κατάλληλων 
ερωτημάτων, τα οποία στοχεύουν στον διαχωρισμό νοηματικών υποενοτήτων, άρα και στη 
δημιουργία τμηματικών χαρτών.  

1ο ερώτημα: Τι εκφράζει μία πολιτική θεωρία; 

Για την εννοιολογική παράσταση αυτής της ερώτησης είναι σημαντικό να τεθεί και το 
υποσχήμα της έννοιας «πολιτική», η οποία έχει αναλυθεί σε προηγούμενη ενότητα. Κατ’ 
επέκταση λειτουργεί για τον μαθητή ως γνωστική γέφυρα με κατεύθυνση τον εντοπισμό της 
νέας γνώσης. 

  

 

Χάρτης 4 

Η πολιτική θεωρία (κόμβος) είναι μία θεωρία της πολιτικής. Η πολιτική (κόμβος) αποτελεί 
μια συνειδητή δημόσια δράση με σκοπό (3 σύνδεσμοι) την επίλυση συλλογικών 
προβλημάτων, την επίτευξη του κοινού καλού με την έννοια της ισότητας και της 
δικαιοσύνης και την προάσπιση του γενικού συμφέροντος, δεδομένου ότι η πολιτική από τη 
φύση της προκαλεί συγκρούσεις κι επομένως οφείλει να συγκεράσει αντιτιθέμενα 
συμφέροντα. Όταν οι άνθρωποι θέλουν να δώσουν έναν σκοπό (σύνδεσμος κεντρικής 
έννοιας) σε αυτήν τη δημόσια δράση διαμορφώνουν μία πολιτική θεωρία. Κάθε πολιτική 
θεωρία επιχειρεί (5 σύνδεσμοι) να αναλύσει το όραμα το οποίο πρεσβεύει, να αναπτύξει 
μία επιχειρηματολογία υπέρ αυτού, να διασαφηνίσει τα μέσα και τις πρακτικές για την 
κατάκτησή του, να προσδιορίσει τα βήματα επίτευξης αυτού του στόχου και να αναπτύξει 
μία επιχειρηματολογία έναντι άλλων θεωριών, οι οποίες ισχυρίζονται ότι το δικό τους 
όραμα θα οδηγήσει στην επίλυση των πολιτικών προβλημάτων. 

2ο ερώτημα: Από πού πηγάζει η πολιτική θεωρία; 
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Χάρτης 5 

Στην περίπτωση αυτή επιλέγεται ένας αραχνοειδής χάρτης και τοποθετείται στο κέντρο η 
πηγή της πολιτικής θεωρίας, δηλαδή η ιδεολογία (κόμβος). Άρα, κάθε πολιτική θεωρία 
στηρίζεται σε μία ιδεολογία και συνακόλουθα η ιδεολογία διαμορφώνει μία πολιτική 
θεωρία (σχέση αλληλεπίδρασης). Στην προσπάθεια οριοθέτησης της δεύτερης έννοιας 
διαπιστώνεται ότι έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί. Οι κυριότεροι τοποθετήθηκαν σε τέσσερεις 
συνδέσμους. Η ιδεολογία, επίσης, περιλαμβάνει τρεις έννοιες, οι οποίες τοποθετήθηκαν σε 
ισάριθμους συνδέσμους.  

3ο ερώτημα: Πώς διαμορφώνεται μία ιδεολογία;  

 

Χάρτης 6 

Στο ερώτημα αυτό επιλέγεται ένας ημιτελής χάρτης, επειδή ο τρόπος και οι παράγοντες 
διαμόρφωσης της ιδεολογίας είναι μία μη διακριτή πολυπαραγοντική διαδικασία. Δίνεται 
μόνο ως δεδομένος παράγοντας η πολιτική κοινωνικοποίηση. Ζητείται να εντοπισθούν και 
να τοποθετηθούν στον χάρτη οι άλλοι παράγοντες. Αν είναι περισσότεροι από τα κενά 
πλαίσια, τα οποία παρατίθενται, οι μαθητές απαιτείται να επέμβουν στον χάρτη και να 
συμπληρώσουν νέους κόμβους, συνδέσμους, καθώς και να προβούν στη χρήση 
παραδειγμάτων.  

4ο ερώτημα. Όλες οι ιδεολογίες έχουν το ίδιο κύρος ποσοτικά και ποιοτικά; 

Πολιτική 
Θεωρία

Ιδεολογία

Πρότυπα 
συμπεριφοράς

Στάσεις

Αξίες

Πεποιθήσεις

Ιδέες

Δόγμα

Κοσμοθεωρία

περιλαμβάνει

στηρίζεται

διαμορφώνει

είναι
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Χάρτης 7 

Μετά από συζήτηση, προκύπτει η θέση ότι μία ιδεολογία σε δεδομένο χρόνο και τόπο έχει 
πείσει για τη δυνατότητα επίλυσης των συλλογικών προβλημάτων μιας κοινωνίας και 
θεωρείται ως η κυρίαρχη τόσο στον νου όσο και στην ψυχή των περισσότερων ανθρώπων. 
Επειδή, όμως, από την άποψη αυτή εκφράζει μια απόλυτη αλήθεια ως δόγμα, είναι 
ταυτόχρονα και ψευδής συνείδηση. 

5ο ερώτημα. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται η κυρίαρχη ιδεολογία; 

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν δίνεται με τη μορφή του ήδη δομημένου χάρτη, αλλά 
με ένα φύλλο ελέγχου, δεδομένου ότι οι μαθητές έχουν ήδη αποκομίσει τις απαιτούμενες 
γνώσεις ώστε, εκτός από το ζητούμενο, να εξάγουν και περαιτέρω συμπεράσματα μέσα 
από τη συζήτηση. Δίνονται οι τέσσερεις κόμβοι, η πολιτική, η πολιτική θεωρία, η ιδεολογία 
και η κυρίαρχη ιδεολογία, και ζητείται να απεικονιστούν οι σύνδεσμοι μεταξύ τους. Ο 
τρόπος αντιμετώπισης, όμως, κρύβεται στον πέμπτο κόμβο, ο οποίος αναζητείται από τους 
μαθητές. Επομένως, το φύλλο ελέγχου αποτελεί τον ιδανικότερο τρόπο εμπέδωσης της 
γνώσης, της μεταγνώσης (γνωστική γέφυρα) αλλά και της ενεργούς συμμετοχής. 

 

Χάρτης 8 

Η πολιτική θεωρία εκφράζεται πρακτικά μέσω της πολιτικής. Η πολιτική, ως δράση, ενισχύει 
με τη σειρά της την υπάρχουσα πολιτική θεωρία, η οποία στηρίζεται σε μία ιδεολογία. Άρα, 
η ιδεολογία συντελεί στη διαμόρφωση μιας πολιτικής θεωρίας. Επομένως, μεταξύ των 
κόμβων αυτών υπάρχει σχέση αλληλεπίδρασης. Ο τρόπος δε αντιμετώπισης της κυρίαρχης 
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ιδεολογίας, είναι η άσκηση κριτικής και ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τις άλλες έννοιες, 
δεδομένων των συνδέσμων αλληλεξάρτησης μεταξύ τους (χάρτης 9). 

Συμπέρασμα: κάθε κυρίαρχη ιδεολογία πρέπει να εξετάζεται με κριτική. 

 

Χάρτης 9 

6ο ερώτημα: Είναι δυνατόν να ενσωματωθούν οι επιμέρους εννοιολογικοί χάρτες σε έναν 
ενιαίο; 

Στο σημείο αυτό, ζητείται από τους μαθητές ένας οργανωτικός, ολοκληρωμένος χάρτης, ο 
οποίος θα περιλαμβάνει όσα έμαθαν, με τη βοήθεια των τμηματικών χαρτών και την 
εξαγωγή συμπεράσματος , με στόχο να εμπεδώσουν τη νέα ύλη και να την εμπλουτίσουν 
αυτενεργώντας. 

Tα κενά πλαίσια του χάρτη 6 είναι δυνατόν να συμπληρωθούν μέσω της συζήτησης, αλλά 
και της μελέτης του αντίστοιχου περιεχομένου του σχολικού βιβλίου από τους ίδιους τους 
μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο, τους παρέχεται η δυνατότητα να παρέμβουν στη 
διαμόρφωση του τελικού χάρτη με επιπρόσθετο υλικό. 
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4.1 Β  ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ
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χρόνο & τόπο

στηρίζεται

διαμορφώνει

 

Χάρτης 10 



Έρκυνα, (Ειδικό) Τεύχος 5ο, 2015  95 

Συμπεράσματα –Προτάσεις  

Οι εννοιολογικοί χάρτες στη διδακτική πρακτική αποτελούν μια εκπαιδευτική στρατηγική 
διδασκαλίας και οργάνωσης του γνωστικού αντικειμένου μέσω οριοθέτησης στόχων και 
δράσεων. Η δομημένη εικονική γλώσσα, εκτός από οργανωτής προώθησης της νέας γνώσης 
- γέφυρα γνώσης - αποτελεί ένα πολύτιμο χρηστικό εργαλείο καθοδήγησης, εκμάθησης και 
αποτίμησης της γνώσης. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει απλές και σύνθετες επιστημονικές 
έννοιες αποτελεσματικά και αξιόπιστα, έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης τυχόν παρερμηνειών 
και λαθών, αναπροσαρμόζει τη διδακτική πρακτική, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί και την 
εξέλιξη της γνωστικής αλλαγής. Η συστηματική εμπλοκή των εκπαιδευτικών στις παραπάνω 
διαδικασίες τους καθιστά ικανούς να υιοθετήσουν μια εποικοδομιστική θεώρηση για τη 
δική τους μάθηση, η οποία βοηθά στην αύξηση της αυτοεκτίμησης αλλά και στην 
επαγγελματική τους ανάπτυξη και αυτονομία (Terhart, 2003). 

Ο μαθητής συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση προβλημάτων μέσω μιας 
οπτικής περιγραφής σχέσεων και ιδεών. Αυτό τον βοηθά τόσο στην ολική θεώρηση της 
γνώσης όσο και στην επιλεκτική εστίαση μιας γνωστικής περιοχής. Οξύνονται, κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, οι δεξιότητες εξαγωγής συμπερασμάτων μέσω μιας δημιουργικής και κριτικής 
σκέψης, στα πλαίσια της ενεργούς μάθησης. Η διαγραμματική απεικόνιση εννοιών 
ενδείκνυται και για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, μέσω της καθοδηγητικής 
συμπαράστασης του εκπαιδευτικού. 

Η αξιοποίηση των χαρτών συμβάλλει και στην ανάπτυξη του γραμματισμού, δηλαδή στη 
δυνατότητα του ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διάφορα περιβάλλοντα και 
καταστάσεις επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας κείμενα γραπτού και προφορικού λόγου 
καθώς και μη γλωσσικά, όπως εικόνες, σχεδιαγράμματα, χάρτες κ.λ.π. 

Οι διαπιστώσεις αυτές δημιουργούν προσδοκίες για κριτική θεώρηση τόσο των μαθητών 
όσο και των εκπαιδευτικών στην προσέγγιση της γνώσης και στην αναπλαισίωσή της μέσα 
από καινοτόμες πρακτικές γραμματισμού (Ladson-Billings, 1999). 
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Περίληψη. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η δομή και τα αποτελέσματα μιας 
προσπάθειας επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη διδασκαλία προγραμματισμού με 
χρήση του περιβάλλοντος AppInventor σε λειτουργικό Android. Το συγκεκριμένο 
περιβάλλον παρά το γεγονός ότι έχει προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια που 
αποτελεί την τελευταία είσοδο στα λεγόμενα novice programming ή και tile 
programming περιβάλλοντα δεν είχε ακόμα, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της παρούσας 
εργασίας, καταστεί διαδεδομένο στην ελληνική εκπαίδευση. Η εισαγωγή του σε 
μαθήματα της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν έλυσε βέβαια το πρόβλημα 
της χαμηλής διαθεσιμότητας επιμορφωτικού υλικού. Στο πλαίσιο αυτό για την 
συγκεκριμένη επιμόρφωση χρησιμοποιήθηκε η αλληλοδιδακτική ομοτίμων μέθοδος 
και η λογική του καταρράκτη. Τα αποτελέσματα υπήρξαν θετικά τόσο για τη χρήση του 
συγκεκριμένου περιβάλλοντος στη διδασκαλία προγραμματισμού στην ανώτερη 
δευτεροβάθμια όσο και για τη μέθοδο δημιουργίας και διακίνησης εκπαιδευτικού 
υλικού που χρησιμοποιήθηκε. 

Λέξεις κλειδιά: επιμόρφωση εκπαιδευτικών, αλληλοδιδακτική ομοτίμων, περιβάλλοντα 
προγραμματισμού ψηφίδων, προγραμματισμός με AppInventor. 

Εισαγωγή 

Οι συνεχείς αλλαγές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προκαλούν διαρκείς μεταβολές 
στη διδακτέα ύλη ακόμα και μαθημάτων που αντιστοιχούν σε αντικείμενα με χαμηλούς 
ρυθμούς μεταβολής και εξέλιξης. Όσον αφορά στην Πληροφορική οι μεταβολές οφείλονται 
σε πραγματικά αίτια με κύριο μεταξύ τους τη ραγδαία εξέλιξη του αντικειμένου.  

Ταυτόχρονα οι νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής και των επικοινωνιών έχουν μια 
διαμορφωτική αξία γενικά πάνω στις πρακτικές κοινοτήτων γνώσης (Walsham, 2005). 
Χρήσιμη για την κατανόηση του τρόπου διαμόρφωσης τέτοιων πρακτικών σε ένα 
περιβάλλον όχι έντονα ρυθμιζόμενο – και που κατά συνέπεια επιτρέπει κυμαινόμενη 
ένταση στη συμμετοχή αλλά και εναλλακτικές προσεγγίσεις στην πρακτική – είναι η έννοια 
της «άρρητης γνώσης» (tacit knowledge), όπως τοποθετείται στο κοινωνικό και πολιτισμικό 
πλαίσιο κοινοτήτων γνώσης από τον ίδιο (Walsham, 2004). 

Ακόμα όμως και χωρίς έντονη ρύθμιση, με την έννοια της επιβολής ενιαίων πρακτικών στα 
μέλη της κοινότητας, όταν αυτή αποτελεί μέρος ενός μανθάνοντα οργανισμού 
αναπτύσσονται έντονες δυναμικές στη διαμόρφωση των πρακτικών αυτών (Nonaka, 1994). 
Εφόσον μάλιστα στους σκοπούς του οργανισμού, ή έστω της κοινότητας μέσα στον 
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οργανισμό, περιλαμβάνονται η έρευνα, η επικαιροποίηση της γνώσης, η αναζήτηση 
βελτιωμένων πρακτικών αναπτύσσεται η λογική της αναδυόμενης μάθησης (Williams et al. 
2011), ιδιαίτερα στα πλαίσια μιας κοινής και ανοιχτής στα πλαίσια της κοινότητας 
ομοτίμων, παραγωγής υλικού (Benkler & Nissenbaum, 2006). 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια πρόταση ενδο-υπηρεσιακής επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών στη λογική ανάπτυξης τεχνογνωσίας στα πλαίσια μιας κοινότητας μάθησης 
(Lenning & Ebbers, 1993; McLaughlin & Talbert, 2006; Hord & Sommers, 2008; Barrett et al., 
2004). Η πρόταση στηρίζεται στο αλληλοδιδακτικό μοντέλο διδασκαλίας (Πολίτης, 1820; 
Φωτεινόπουλος, 1967; Λεοντσίνης, 2005; 2006; King, 2002; Herie, 2013; Corneli, 2013) και 
στην πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών.  

Η πρώτη εφαρμογή χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για την υποστήριξη της κοινότητας μάθησης 
(Siemens, 2004; Swan & Shea, 2005; Palloff & Pratt, 2005). Επιδιώκεται η επίτευξη 
αναδυόμενης μάθησης (Williams et al., 2011) μέσα από ανοιχτή, εντός της ομάδας, 
παραγωγή υλικού (Benkler & Nissenbaum, 2006). 

Περιγραφή διαδικασίας 

Η πρώτη εφαρμογή υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους 2014 ως εξής: 

Α. Αλληλοδιδακτικό σεμινάριο εργαστηριακής πράξης με θέμα «Προγραμματισμός 
ψηφίδων σε περιβάλλον AppInventor 2 και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού επιμόρφωσης 
ενηλίκων» και σκοπό την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και υλικού. Το σεμινάριο ήταν διάρκειας 
12 ωρών, 3 εβδομαδιαίως, και πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο 2014, στο χώρο του 4ου Ε.Κ. Α’ Πειραιά. Συμμετείχαν οκτώ (8) εκπαιδευτικοί, 
προερχόμενοι όλοι από σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην πλειοψηφία τους 
από την επαγγελματική (6 στους 8). 

Χρησιμοποιήθηκαν σαν αρχικό υλικό σενάρια των συναδέλφων Σταμάτη Παπαδάκη και 
Βασίλη Ορφανάκη (Παπαδάκης et al., 2013; Παπαδάκης & Ορφανάκης, 2013), εκπαιδευτικό 
υλικό από τη βάση του ΜΙΤ και με βάση αυτά και την πορεία του σεμιναρίου αναπτύχθηκε 
υλικό τόσο για εφαρμογή στην τάξη όσο και για επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Το υλικό 
αυτό, όπως και όσα αργότερα αναπτύχθηκαν αναρτήθηκε αρχικά σε διαδικτυακό δίσκο, 
(στη θέση:  
https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0Bzm_2Y95SrmIQThrcUVuSDRyVWM) 

Β. Πιλοτικό βιωματικό σεμινάριο με τη μορφή δύο (2) τρίωρων εργαστηριακών μαθημάτων 
(στις 24/02/2014 και 25/02/2014). Στο καθένα από αυτά δίδαξαν τέσσερις (4) διαφορετικοί 
επιμορφωτές προερχόμενοι από την ομάδα του προηγούμενου σχήματος, από όπου επίσης 
προέρχονταν και οι τέσσερις (4) από τους πέντε (5) παρατηρητές. Συνολικά επιμορφώθηκαν 
39 εκπαιδευτικοί πέραν των εννέα παρατηρητών. Το πιλοτικό σεμινάριο έλαβε χώρα στις 
εγκαταστάσεις του 4ου και του 6ου Ε.Κ. Α΄ Πειραιά αντίστοιχα. 

Οι παρατηρητές συμμετείχαν στις ομάδες εργασίας, χωρίς να είναι γνωστός ο ρόλος τους 
στα υπόλοιπα μέλη, με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών δυσκολιών, ελλειμμάτων 
πληροφόρησης και διδακτικού θορύβου στον αρχικό σχεδιασμό του σεμιναρίου. 
Προηγήθηκε συνεδρία προετοιμασίας όπου συζητήθηκε ο ρόλος τους αλλά και έγινε 
βιωματική προετοιμασία για αυτόν.  

https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0Bzm_2Y95SrmIQThrcUVuSDRyVWM


Έρκυνα, (Ειδικό) Τεύχος 5ο, 2015  99 

Κατά τη διάρκεια του πιλοτικού σεμιναρίου δημιουργήθηκε υποδομή υποστήριξης κλειστής 
κοινότητας μάθησης στο διαδίκτυο με τίτλο «Κοινότητα Εκπαιδευτικής Ανάπτυξης με 
AppInventor» (θέση: https://plus.google.com/u/0/communities/113682665764045653468 ). 
Στην κοινότητα αυτή αναρτήθηκαν τροποποιήσεις, βελτιώσεις και προσθήκες στο υλικό, 
αλλά και υλικό που παράχθηκε ή συγκεντρώθηκε από τα μέλη. 

Γ. Ακολούθησε μαζικό βιωματικό σεμινάριο με τη μορφή τριώρου στο εργαστήριο με τίτλο 
«Εισαγωγή στη δημιουργία εφαρμογών για κινητά και tablet με το AppInventor2». Μετά 
από εθελοντική δήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιήθηκαν, εκτός ωραρίου λειτουργίας, 
έξι (6) τρίωρα σεμινάρια (στις: 10/03/2014, 18/03/2014, 28/03/2014, 01/04/2014, 
04/04/2014 και 08/04/2014), στους χώρους του 4ου και του 6ου Ε.Κ. Α΄ Πειραιά. Τα 
σεμινάρια παρακολούθησαν 132 εκπαιδευτικοί της Αττικής. 

Δ. Στις 13/10/2014 πραγματοποιήθηκε το ίδιο σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς του 
Αρσάκειου, στο χώρο του σχολείου στο Ψυχικό, σε συνεργασία με το σύμβουλο της 
περιοχής Ευάγγελο Κανίδη. 

Ε. Το υλικό που αναπτύχθηκε χρησιμοποιήθηκε, στο 4ο ΕΚ Α΄ Πειραιά, κατά το σχολικό έτος 
2013-2014 ως μέρος της ύλης των μαθημάτων: «Εφαρμογές Πολυμέσων» της Γ’ 
Πληροφορικής και «Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου» της Β’ Πληροφορικής.  

Κατά το σχολικό έτος 2014-2015 μέρος του υλικού που παράχθηκε χρησιμοποιείται στα 
μαθήματα  «Εφαρμογές Πολυμέσων» της Γ’ Πληροφορικής, «Αρχές Προγραμματισμού 
Υπολογιστών» της Β’ Πληροφορικής συμπληρωματικά προς τα λογικά διαγράμματα και την 
Pascal αλλά και στο «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ τάξης, όπου άλλωστε προβλέπεται 
πλέον και από την ύλη. 

Παράλληλα αναπτύσσεται νέο υλικό με σκοπό τη χρήση στα πλαίσια του μαθήματος 
«Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων» της Β΄ Τάξης όπου 
προβλέπεται η χρησιμοποίηση του περιβάλλοντος, στα πλαίσια του εργαστηρίου, για μέρος 
της ενότητας «Λειτουργικά συστήματα», σε συνδυασμό με το λειτουργικό σύστημα 
Android. 

Για το σχολικό έτος 2015-2016 εξετάζεται η εκμετάλλευση του στα πλαίσια των μαθημάτων 
«Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ τάξης, «Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια 
Πληροφοριακών Συστημάτων» της Β΄ Πληροφορικής, και «Ειδικά Θέματα στον 
Προγραμματισμό Διαδικτύου και Κινητών Συσκευών» της Γ’ Πληροφορικής, όπου η 
αντιστοίχηση στην ύλη είναι προβλεπόμενη και εμφανής και «Αρχές Προγραμματισμού 
Υπολογιστών» της Β’ Πληροφορικής όπου πιθανόν αποτελεί χρήσιμο εναλλακτικό εργαλείο.  

Σημείωση: Ενώ τα μαθήματα «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α’ Τάξης, «Λειτουργικά 
Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων» της Β΄ Τάξης και «Αρχές 
Προγραμματισμού Υπολογιστών» της Β’ Τάξης, αφορούν όλες τις ειδικότητες, το μάθημα 
«Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Διαδικτύου και Κινητών Συσκευών» της Γ΄ Τάξης, 
υπάρχει μόνο στην ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού». 

Εκπαιδευτικό Σενάριο 

Το υλικό που αναπτύχθηκε για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, καλύπτει, από τις 
θεματικές που οι δημιουργοί του AppInventor προβάλουν, τις εξής: animation, games, 

https://plus.google.com/u/0/communities/113682665764045653468
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applications with sensors και εν μέρει location-based apps. Συγκεκριμένα έχει διαμορφωθεί 
εκπαιδευτικό σενάριο ως εξής: 

Σκοπός και Στόχοι 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η διευκόλυνση της υιοθέτησης του AppInventor ως 
περιβάλλοντος για τη διδασκαλία του προγραμματισμού σε διάφορα επίπεδα και 
μαθήματα. 

Στους στόχους του σεμιναρίου περιλαμβάνονται: 

 Η γνωριμία με το AppInventor και η εξοικείωση με τον προγραμματισμό με 
ψηφίδες. 

 Η ενημέρωση για τις σχετικές πηγές του MIT και η διασφάλιση πρόσβασης σε 
αυτές. 

 Να πειστούν οι εκπαιδευτικοί ότι μπορούν να το αξιοποιήσουν στο διδακτικό τους 
έργο. 

 Να εμπλακούν οι εκπαιδευτικοί σε χρήση και βελτίωση υπάρχοντος υλικού. 

Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων αυτών σχεδιάστηκαν οι παρακάτω 
δραστηριότητες: 

Δραστηριότητα 1: Επίδειξη εφαρμογών (προβλεπόμενος χρόνος 45 λεπτά) 

Παρουσιάζεται μια σειρά από εφαρμογές που έχουν υλοποιηθεί για να διευκολύνουν την 
εισαγωγή εννοιών.  Αρχικά παρουσιάζονται ως εφαρμογές ενώ σταδιακά παρουσιάζεται και 
μελετάται ο κώδικας. Αναδεικνύεται έτσι το εφικτό της χρήσης του AppInventor για την 
υλοποίηση εφαρμογών αλλά και η μειωμένη ανάγκη για εκμάθηση του περιβάλλοντος.  

Οι εφαρμογές που παρουσιάζονται περιλαμβάνουν: 

α) το Πιανάκι, εφαρμογή που σχετίζεται με διαχείριση ήχου αλλά και  αναγνώριση 
αγγίγματος στην οθόνη αφής 
β) ο Τυφλοπόντικας, εφαρμογή που υλοποιεί κίνηση και αναγνώριση αγγίγματος στην 
οθόνη αφής 
και γ) εφόσον η πορεία του σεναρίου αποδειχθεί γρήγορη και χωρίς εμπόδια τότε η 
εφαρμογή  Text to Speech χρησιμοποιείται για να καλύψει το χρόνο επιδεικνύοντας 
επιπλέον δυνατότητες, όπως η ανάγνωση γραπτού (ηλεκτρονικού) κειμένου. 

Δραστηριότητα 2: Ανάπτυξη εφαρμογής από φύλλα εργασίας  (προβλεπόμενος χρόνος 45 
λεπτά) 

Με βάση αναλυτικό φύλλο εργασίας και έτοιμο οπτικοακουστικό υλικό αναπτύσσεται η 
εφαρμογή Μαϊμού. Υλοποιούνται οριζόντια κίνηση με επαφή και γίνεται εισαγωγή εννοιών 
του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού όπως αντικείμενα και συγκρούσεις, πλέγμα 
και background. Εάν η ανάπτυξη εξελιχθεί κατά τα αναμενόμενα πιθανόν θα εισαχθεί και η 
αναγνώριση κλίσης κινητού, με χρήση του αντίστοιχου αισθητήρα.  

Δραστηριότητα 3: Παρουσίαση με θέμα: Εγκατάσταση και χρήση  (προβλεπόμενος χρόνος 
20 λεπτά) 

Παρουσιάζονται συνοπτικά χρήσιμες διευθύνσεις. Επιδεικνύεται το κατέβασμα της 
εφαρμογής και οι τρόποι που αποστέλλεται η τελική εφαρμογή, ώστε να είναι προσβάσιμη 
μέσω υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου, σε όσους διαθέτουμε το σύνδεσμο ή και σε τρίτους. 
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Επιδεικνύονται και συζητούνται συνήθη κολλήματα και προβλήματα. Παρουσιάζονται και 
εξηγούνται οι απαιτήσεις του εργαστηρίου όπου θα χρησιμοποιηθεί ο AppInventor. 

Δραστηριότητα 4: Επίδειξη εφαρμογής  (προβλεπόμενος χρόνος 10 λεπτά) 

Παρουσιάζεται η εφαρμογή drums και ζητείται από τους συναδέλφους μια περιγραφή της 
υλοποίησης με βάση τις γνώσεις τους. Χρησιμοποιείται για ενσωμάτωση και επέκταση 
όσων προηγήθηκαν. 

Δραστηριότητα 5: Παρουσίαση (περιληπτική) σεναρίων Παπαδάκη και Ορφανάκη  
(προβλεπόμενος χρόνος 15 λεπτά) 

Τα σενάρια αυτά δείχνουν με πληρότητα τη δυνατότητα υλοποίησης δομημένων 
εφαρμογών στα πλαίσια του περιβάλλοντος του AppInventor. Αναδεικνύεται έτσι η ποικιλία 
χρήσεων και η δύναμη του εκπαιδευτικού εργαλείου. 

Δραστηριότητα 6: Πηγές - Tutorials - Supports 

Αφού γίνει διανομή σύντομων οδηγιών, προτείνονται θέματα για μελέτη πέραν του 
τριώρου. Διευκολύνεται η εγγραφή και άρα η συμμετοχή στην κοινότητα. 

Η ανταπόκριση των συναδέλφων - Αποτελέσματα  

Από τους 39 συναδέλφους που συμμετείχαν στο Πιλοτικό σεμινάριο συμμετείχαν στην 
αξιολόγησή του οι 27, ποσοστό περίπου 69%. Από αυτούς, το σύνολο θεώρησε ότι το 
σεμινάριο ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους (σχήμα 1) ενώ πιστεύουν και ότι το 
σεμινάριο θα τους είναι χρήσιμο  (σχήμα 2). 

 

  

Σχήμα 1 Ανταπόκριση στις προσδοκίες, 
πιλοτικό 

Σχήμα 2 Πιστεύουν ότι θα τους είναι 
χρήσιμο, πιλοτικό 

 

Παράλληλα, αισθάνθηκε άνετα με την ιδέα της εισαγωγής του στη διδακτική τους πράξη το 
74% απαντώντας αρκετά, πολύ και πάρα πολύ (σχήμα 3). Και αυτό παρά το γεγονός ότι το 
85% των ερωτώμενων θεώρησε ότι χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη στα θέματα που 
διαπραγματεύθηκε το σεμινάριο (σχήμα 4). Στα σχόλια που εμφανίζονται στην σχετική 
ερώτηση ελεύθερης συμπλήρωσης εμφανίζεται η ανάγκη εμβάθυνσης και μεγαλύτερης 
εφαρμογής. 
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Σχήμα 3 Πρόθεση να υιοθετήσουν άμεσα, 
πιλοτικό 

Σχήμα 4 Ανάγκη περισσότερης 
υποστήριξης, πιλοτικό 

 

Από τους 132 συναδέλφους που συμμετείχαν στο μαζικό δια ζώσης σεμινάριο απάντησαν 
στο σχετικό ερωτηματολόγιο οι 43, ποσοστό 32,6%. Έντονη αντιπροσώπευση είχαν οι 
συνάδελφοι των Δημοτικών και Γυμνασίων (σχήμα 5), οι οποίοι σπάνια είχαν προηγούμενη 
εμπειρία με το περιβάλλον του AppInventor (σχήμα 6). 

 

  

Σχήμα 5 Σχολείο που υπηρετούν, μαζικό Σχήμα 6 Προηγούμενη εμπειρία με 
AppInventor, μαζικό 

 

Σχετικά με την ανταπόκριση του σεμιναρίου στις προσδοκίες τους και πάλι η ικανοποίηση 
φαίνεται σημαντική καθώς 41 απάντησαν αρκετά, πολύ και πάρα πολύ (σχήμα 7, σύγκρινε 
και με σχήμα 1). Επίσης διαπιστώνεται και εδώ μια επιφυλακτικότητα για την άμεση 
εφαρμογή παρότι αυτή τη φορά το ερώτημα αφορά στο προσεχές έτος (σχήμα 8). 

 

  

Σχήμα 7 Ανταπόκριση στις προσδοκίες, 
μαζικό 

Σχήμα 8 Πρόθεση υιοθέτησης το προσεχές 
έτος, μαζικό 

 

Για να εξηγηθεί η επιφυλακτικότητα αυτή είχε προστεθεί αυτή τη φορά ερώτημα για το 
βαθμό που σκόπευαν να ασχοληθούν περαιτέρω με τη διερεύνηση του περιβάλλοντος και 
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της χρήσης του. Σε ποσοστό 83% δήλωσαν πρόθεση να ασχοληθούν αρκετά, πολύ και πάρα 
πολύ (σχήμα 9).  

 

 

Σχήμα 9 Πρόθεση να ασχοληθούν περισσότερο 

Υπήρχε, στο ερωτηματολόγιο αυτό, ερώτημα ελεύθερης συμπλήρωσης για τα μαθήματα 
στα οποία θεωρούν ότι είναι εφικτό να ενταχθεί το AppInventor. Ένα 20% όσων απάντησαν 
το ερώτημα είχε επιφυλάξεις αν το περιβάλλον είναι κατάλληλο για το επίπεδο των 
παιδιών. Όλοι όσοι άνηκαν στην κατηγορία ήταν εκπαιδευτικοί Δημοτικού και Γυμνασίου. 

Σε ανοικτή ερώτηση για σχόλια και προτάσεις εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα αιτήματα 
για περισσότερη πρακτική στο εργαστήριο, για περισσότερη συνολική διάρκεια και σε 
κάποιες περιπτώσεις για προκαταβολική διάθεση του υλικού του σεμιναρίου. 

Συμπεράσματα – Επόμενα βήματα 

Συμπερασματικά η χρήση του AppInventor ως περιβάλλοντος διδασκαλίας 
προγραμματισμού τράβηξε το ενδιαφέρον των συναδέλφων που παρακολούθησαν τα 
σεμινάρια. Η άμεση εφαρμογή όμως φαίνεται να προβληματίζει τους συναδέλφους. Εδώ 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η εισαγωγή του AppInventor σε μαθήματα πληροφορικής στα 
νέα προγράμματα και βιβλία δεν ήταν γνωστή στους συναδέλφους όταν συμπλήρωσαν τα 
ερωτηματολόγια. 

Φαίνεται έντονο το ενδιαφέρον για περαιτέρω ενασχόληση με το περιβάλλον τόσο από τις 
απαντήσεις όσο και από την συμμετοχή στην κοινότητα μετά την ολοκλήρωση των 
σεμιναρίων. Η απαίτηση για περισσότερη πρακτική στο εργαστήριο αλλά και μεγαλύτερη 
διάρκεια είναι λογικές αφού ήδη ο αρχικός σχεδιασμός του σεμιναρίου προέβλεπε 
διπλάσιο χρόνο και περαιτέρω εμβάθυνση. Η ανάγκη όμως να απευθυνθεί το σεμινάριο σε 
μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών οδήγησε στη δημιουργία δύο ανεξάρτητων σεμιναρίων, 
ενός εισαγωγικού και ενός εμβάθυνσης από το ίδιο υλικό. 

Κατά τη διάρκεια των μηνών Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2014 έγινε μεταφορά του 
εισαγωγικού σεμιναρίου σε μορφή ενδο-ϋπηρεσιακής εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης για 
εκπαιδευτικούς από την περιοχή των Κυκλάδων. Υλοποιήθηκαν δύο επιμορφώσεις στις 
21/11/2014 και στις 5/12/2014. Τις επιμορφώσεις πραγματοποίησαν τέσσερις (4) 
εκπαιδευτικοί από την αρχική ομάδα ενώ συμμετείχαν σε αυτές 39 εκπαιδευτικοί της 
περιοχής. Η υλοποίηση έγινε μέσω google hangouts με παράλληλο streaming στο facebook. 



104  Π. Μακρυγιάννης, Ν. Ξεφτεράκης, Μ-Λ. Καρδαρά, Π. Χαλδαίου, Γ. Σανδαλή, Ι. Σαραντέας, Ν. Κάτσαρης 

Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται η μετάβαση της κοινότητας σε άλλη πλατφόρμα υποστήριξης 
(ODS) καταλληλότερη για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται προς τους 
μαθητές.  

Επίσης, προγραμματίζεται η εκκίνηση σεμιναρίου εμβάθυνσης στην παιδαγωγική χρήση 
του AppInventor 2 και πάλι διάρκειας τριών εργαστηριακών ωρών, με υπάρχον υλικό. Το 
συμπληρωματικό αυτό σεμινάριο εμβαθύνει στην κατανόηση των θεματικών του πρώτου 
ενώ θα καλύπτει, επιπλέον, τις θεματικές:  

-quiz & voting 
-web processing 
-social networking 
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Η δυναμική των καλών πρακτικών για το μάθημα της Λογοτεχνίας 
στο πλαίσιο σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων 

Βενετία Μπαλτά 
venbalta@gmail.com 

 
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02  

Περίληψη. Η εργασία εστιάζει στην παρουσίαση και τον σχολιασμό καλών πρακτικών 
που αξιοποιούνται στο μάθημα της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 
αναδεικνύοντας συγχρόνως το παιδαγωγικό τους ενδιαφέρον. Μετά από μια σύντομη 
συζήτηση του θεσμικού και θεωρητικού πλαισίου που διέπουν τη διδασκαλία της 
Λογοτεχνίας στο ελληνικό σχολείο, η προσοχή στρέφεται στην καθημερινή διδακτική 
πράξη· επιχειρείται η ομαδοποίηση βάσει κριτηρίων και επιδιώκεται η συζήτηση 
συγκεκριμένων πρακτικών που μπορούν να υποβοηθήσουν τη διδασκαλία στην 
κατεύθυνση των σύγχρονων αντιλήψεων για το μάθημα, με κύριο στόχο την ενίσχυση 
των διαδικασιών πρόσληψης και δημιουργικής ανάγνωσης των λογοτεχνικών κειμένων. 

Λέξεις κλειδιά: καλές πρακτικές, ο μαθητής-αναγνώστης, κοινότητες μάθησης 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, το ζήτημα των καλών πρακτικών αλλά και της καινοτομίας απασχολεί 
ευρύτατα την εκπαιδευτική κοινότητα καθώς, μεταξύ άλλων, συνδέεται με κομβικά θέματα 
της διδασκαλίας, όπως είναι η ανανέωση του ενδιαφέροντος των μαθητών για το μάθημα, 
η ενθάρρυνση της συμμετοχής τους, η αποτελεσματική μάθηση κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό, η 
παρούσα εισήγηση θέτει ως στόχους να παρουσιάσει και να σχολιάσει ένα ευρύ φάσμα 
καλών πρακτικών που συνδέονται με το μάθημα της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση και συμβάλλουν στην ενίσχυση των διαδικασιών πρόσληψης και δημιουργικής 
ανάγνωσης των λογοτεχνικών κειμένων (Μπαλτά, 2014)· πρακτικές που εντάσσονται 
επομένως στον σύγχρονο θεωρητικό προβληματισμό για τη διδασκαλία του μαθήματος και 
επιδιώκουν να τον υπηρετήσουν. Η σύντομη σκιαγράφηση του θεωρητικού και θεσμικού 
πλαισίου στο οποίο στηρίζεται η διδασκαλία του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου 
αποτελεί το σημείο εκκίνησης της εισήγησής μας. 

Θεωρητικό και θεσμικό πλαίσιο για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας 

Όπως υλοποιείται καθημερινά, στη σχολική τάξη, με τη συνεργασία εκπαιδευτικού και 
μαθητών, η διδασκαλία της Λογοτεχνίας δε συνιστά μηχανική εφαρμογή των κατευθύνσεων 
των Προγραμμάτων Σπουδών ή των θεωρητικών προσεγγίσεων για το μάθημα. Στο 
συγκεκριμένο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον κάθε σχολείου, οι τρεις πόλοι της 
διδακτικής διαδικασίας, εκπαιδευτικοί, μαθητές και διδακτικό αντικείμενο εμπλέκονται και 
αλληλεπιδρούν, με τρόπο κάθε φορά μοναδικό. Ωστόσο οι θεωρητικές και θεσμικές 
προδιαγραφές δημιουργούν το απαραίτητο πλαίσιο αναφοράς και καθορίζουν σημαντικές 
αποφάσεις για τη διδακτική πράξη, τόσο σε σχέση με τη στοχοθεσία όσο και με τις 
ακολουθούμενες διαδικασίες.  

mailto:venbalta@gmail.com
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Το θεωρητικό πλαίσιο: σύγχρονες αντιλήψεις για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας 

Η σύντομη επισκόπηση του θεωρητικού πλαισίου για το μάθημα της Λογοτεχνίας που 
επιχειρείται εδώ, λαμβάνει υπόψη και συνεξετάζει, αφενός μεν βασικές αρχές της 
σύγχρονης παιδαγωγικής για τη διδακτική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου, 
αφετέρου δε στοιχεία της θεωρίας της λογοτεχνίας. Έχει επισημανθεί ο πολυσήμαντος 
χαρακτήρας αυτής της σχέσης (Λαμπρόπουλος, 2006).  

Είναι γνωστό ότι οι σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση 
θέτουν στο κέντρο το ενδιαφέροντος τους τον μαθητή. Στο πλαίσιο της Κριτικής 
Παιδαγωγικής, οι προβληματισμοί της Ερμηνευτικής Παιδαγωγικής διευρύνονται και οι 
καταστάσεις ερμηνεύονται βάσει κοινωνικών όρων (Φρυδάκη, 2003). Η γνώση θεωρείται 
ότι παράγεται από κοινού, από εκπαιδευτικούς και μαθητές (Χοντολίδου, 1999). Τι μπορεί 
να σημαίνει αυτό για το ελληνικό σχολείο, που παραμένει, σε μεγάλο βαθμό, 
δασκαλοκεντρικό; Κατά τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, και μάλιστα της 
Λογοτεχνίας, σημαντικό ζητούμενο αποτελεί, μεταξύ άλλων, η δημιουργία συνθηκών που 
ευνοούν τη γνήσια επικοινωνία στην τάξη ή και πέρα απ' αυτήν, ενθαρρύνοντας και 
ενισχύοντας το λόγο των μαθητών. Συνοπτικά παρουσιαζόμενο, το παιδαγωγικό πλαίσιο 
ενός τέτοιου  διδακτικού μοντέλου προϋποθέτει στοιχεία όπως τα ακόλουθα: Διαμόρφωση, 
κατά το δυνατόν, αυθεντικών συνθηκών μάθησης, οικοδόμηση της γνώσης με την ενεργή 
συμμετοχή του μαθητή, λειτουργία του διδακτικού μοντέλου της ομαδοσυνεργατικής 
μάθησης, με στόχους την ενίσχυση  της ικανότητας επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ 
των μαθητών, ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης και, εν τέλει, μετατόπιση του 
δασκάλου από τη θέση της αυθεντίας στο ρόλο του συντονιστή-εμψυχωτή σε μια κοινότητα 
μάθησης. 

Για το μάθημα της Λογοτεχνίας επομένως, η αποδοχή των σύγχρονων παιδαγωγικών και 
διδακτικών προσεγγίσεων συνεπάγεται, πρώτα απ’ όλα, την αποδοχή της υπόστασης του 
μαθητή, ο οποίος νοείται εδώ ως εν δυνάμει αναγνώστης. Ο μαθητής αυτός ενθαρρύνεται,  
με συγκεκριμένες διαδικασίες και πρακτικές, να έχει λόγο για όσα διαβάζει, να κρίνει, να 
αμφισβητεί. Το δικαίωμα αυτό δεν αποκλείει καθόλου την αναγκαιότητα μεθοδικής και 
συστηματικής δουλειάς με το λογοτεχνικό κείμενο μέσα στη σχολική τάξη, ούτε 
αντιπαρατίθεται προς αυτή. Ως σταθερή διδακτική διαδικασία, η από κοινού διερεύνηση 
του ιδιαίτερου χαρακτήρα κάθε κειμένου, των ερωτημάτων που θέτει το λογοτεχνικό έργο 
στην εποχή του, του διαλόγου που ανοίγει με αυτήν και της θεώρησης του κόσμου που 
προτείνει, διευρύνουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τα μελετώμενα έργα, ενισχύουν την 
απόλαυση της ανάγνωσης, στηρίζουν την κριτική σκέψη, επιτρέπουν ενδεχόμενες 
αναθεωρήσεις της αρχικής στάσης. Είναι ένας από τους τρόπους, ο κυριότερος, με τους 
οποίους οι μαθητές θα κατακτήσουν σταδιακά την δεξιότητα για αυτόνομη και κριτική 
ανάγνωση, δεξιότητα - στόχο στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών για τη Λογοτεχνία. 

Εκκινώντας από αντίστοιχα ερωτήματα που διερευνώνται στο πλαίσιο των θεωριών της 
λογοτεχνίας, τα τελευταία χρόνια, η διδακτική του μαθήματος στρέφει την προσοχή της 
στον  αναγνώστη και διερευνά τις διαδικασίες πρόσληψης του λογοτεχνικού κειμένου. 
Ιδιαίτερα απασχολεί ο δημιουργικός ρόλος του αναγνώστη, ως νοηματοδότη του 
λογοτεχνικού έργου. Προκρίνονται επομένως διδακτικές πρακτικές που επιτρέπουν στους 
νεαρούς μαθητές - αναγνώστες να αντιληφθούν το λογοτεχνικό κείμενο ως κατασκευή και 
ως σύμβαση. Οι πρακτικές αυτές εστιάζουν στην επικοινωνιακή προσέγγιση (ως προς τον 
τρόπο εργασίας στη σχολική τάξη), η οποία συχνά συνδυάζεται με την κειμενοκεντρική (ως 
προς την προσέγγιση του λογοτεχνικού έργου). Οι μαθητές ασκούν σύγχρονους 
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γραμματισμούς αξιοποιώντας διαδικασίες δημιουργικής γραφής και /ή κριτικού λόγου σε 
συγκεκριμένα κειμενικά είδη, όπως π.χ. το ημερολόγιο και οι δραματοποιήσεις (Ακριτίδου, 
2010). Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται αρκετές από τις καλές πρακτικές για τις οποίες θα 
γίνει λόγος στη συνέχεια. 

Το θεσμικό πλαίσιο: τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών για το μάθημα της Λογοτεχνίας 

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία αποτελεί σήμερα1, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αυτοτελή 
και ανεξάρτητο κλάδο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών, ο άλλος κλάδος του οποίου 
είναι η γλωσσική διδασκαλία. Τα ισχύοντα για το μάθημα Αναλυτικά Προγράμματα 
Σπουδών (ΑΠΣ) της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο) είναι ενταγμένα στο 
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) που ισχύει από το 2003. Τα 
Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) του Λυκείου δεν είναι ενιαία. Συγκεκριμένα, υπάρχει το ΑΠΣ 
για τη Β΄ και Γ΄ τάξη (από το 1999) και ένα νέο, διαφορετικό ΠΣ για την Α΄ Λυκείου, το οποίο 
τέθηκε σε ισχύ το σχολικό έτος 2011-12. Τον ίδιο χρόνο, σε περιορισμένο αριθμό 
Γυμνασίων σε όλη την Ελλάδα, άρχισαν να δοκιμάζονται τα «πιλοτικά προγράμματα» του 
Γυμνασίου, τα οποία, ως προς τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, κινούνται στην ίδια ακριβώς 
κατεύθυνση με το ΠΣ της Α΄ Λυκείου. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε, με συντομία, ορισμένα 
από τα επιμέρους χαρακτηριστικά των ισχυόντων ΠΣ, όπως προκύπτουν από τα θεσμικά 
κείμενα2. 

Το ενιαίο ΠΣ για το μάθημα της Λογοτεχνίας στις δύο βαθμίδες της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης καθορίζει ως απώτερο σκοπό του μαθήματος την «οικείωση του μαθητή προς 
το φαινόμενο της λογοτεχνικότητας στις θεμελιακές εκδηλώσεις του» και την «καλλιέργεια 
εκείνης της εμπειρίας που την ονομάζουμε αισθητική και συνταιριάζει την κατανόηση και 
τη βίωση σε μια αδιάρρηκτα διαλεκτική σχέση.» Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας 
αναδεικνύεται ως «διαμεσολάβηση ανάμεσα στο κείμενο και το μαθητή» και αποβλέπει 
«αφενός στην ανάδειξη της πρόθεσης του κειμένου, αφετέρου στη δημιουργία των 
προϋποθέσεων που καλλιεργούν τον ορίζοντα προσδοκίας του αναγνώστη και του 
επιτρέπουν την ελεύθερη αλλά όχι αυθαίρετη πρόσληψή [του κειμένου]». 

Το ΠΣ για το μάθημα της Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου ορίζει ως βασικό σκοπό της 
διδασκαλίας την «κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό». Ενδιαφέρει να αναδειχθεί η 
λογοτεχνία «ως ένα σύνθετο πολιτισμικό φαινόμενο, το οποίο χαρακτηρίζεται από την 
ιστορικότητα του συγγραφέα, του κειμένου, αλλά και των αναγνωστών του, εκπαιδευτικών 
και μαθητών». Τονίζεται ότι «το μάθημα της λογοτεχνίας μπορεί να βοηθήσει στην 
προώθηση της φιλαναγνωσίας, τη δημιουργία δηλαδή συστηματικών και ανεξάρτητων 
αναγνωστών. Ενδιαφέρει επομένως η ανασύσταση της σχολικής τάξης ως «κοινότητας 
αναγνωστών». Γενικότερα επισημαίνεται ότι «η ανάγνωση αποτελεί θεμέλιο λίθο του 
μαθήματος της Λογοτεχνίας».  

                                                      
1.  Όπως έχει αναφερθεί χαρακτηριστικά, … ο τίτλος του μαθήματος, ο σκοπός για τον οποίο επιλέγεται ως 
διδακτέο αντικείμενο, το περιεχόμενο, οι μέθοδοι έρευνας και διδασκαλίας του, η σχέση του με τα άλλα 
μαθήματα και η επιστημονική του δομή είναι πτυχές που συνιστούν την ταυτότητά του. Κάθε μάθημα, έτσι, 
στην πορεία εξέλιξής του αναδεικνύει τις αρχές της οργάνωσής του, δοκιμάζεται και αξιώνεται, ανάλογα, να 
κατοχυρώσει τη θέση του στον εκπαιδευτικό χώρο. (Σπανός & Μιχάλης, 2012).  
2. Τα παραθέματα για το ΠΣ του Γυμνασίου και Β΄ Γ΄ Λυκείου αντλούνται από το ΑΠΣ (ΥΠΕΠΘ, ΠΙ, 
Προγράμματα Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Θεωρητικές Επιστήμες, Αθήνα, 
2000), το ΠΣ της Α΄ Λυκείου από το σχετικό ΦΕΚ.  
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Με τη στοχοθεσία και τις διδακτικές οδηγίες που δίνουν, τα ΠΣ καθορίζουν, σε μεγάλο 
βαθμό, τις κατευθύνσεις της διδασκαλίας και τις ακολουθούμενες διδακτικές πρακτικές. 
Στην περίπτωση του μαθήματος της ΝΕ Λογοτεχνίας, τα ισχύοντα Προγράμματα 
διαφοροποιούνται μεταξύ τους σε επιμέρους σημεία, κυρίως όμως στη γενική σκοποθεσία. 
Στο ένα, βαρύνουσα θέση έχει η προσπάθεια ανακάλυψης των μηχανισμών που 
αναδεικνύουν τη μοναδικότητα του λογοτεχνικού κειμένου. Μέσω της κειμενοκεντρικής 
προσέγγισης και χάρη στην καθοδηγητική – υποστηρικτική παρέμβαση του δασκάλου, η 
εστίαση στο κείμενο επιτρέπει στον μαθητή να ανακαλύψει το νόημα του μελετώμενου 
έργου και να συνειδητοποιήσει την σχέση μορφής και περιεχομένου. Η μεθοδική μελέτη 
του κειμένου, η αλληλεπίδραση με αυτό, η οικείωση με τα μηνύματά του και η σταδιακή 
ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων του μαθητή συνιστούν μέρος της διδακτικής 
πορείας. Για τη διαδικασία αυτή ωστόσο, δεν απαιτείται από το μαθητή ιδιαίτερος 
φιλολογικός εξοπλισμός.  

Στο άλλο πρόγραμμα, με την έμφαση που δίνεται στην ανάγνωση και στην έννοια της 
ιστορικότητας για κείμενα και αναγνώστες, η λογοτεχνία εξετάζεται περισσότερο ως 
ιστορική και ιδεολογική κατηγορία. Τα κείμενα θεωρούνται μάλλον ως ανοιχτά συστήματα 
που μπορούν να αλληλενεργήσουν διαφορετικά με τις εκάστοτε κοινότητες αναγνωστών. 
Υπό την έννοια αυτή, η λογοτεχνία γίνεται αντιληπτή και παρουσιάζεται κυρίως ως 
κοινωνική πρακτική και δραστηριότητα, η οποία έχει τη δυνατότητα 
επαναδιαπραγμάτευσης του νοήματος του λογοτεχνικού έργου (Φρυδάκη, 2003). 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο προγράμματα προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο το 
ζήτημα της αξιολόγησης της εργασίας του μαθητή. Αφού επισημάνει ότι η αξιολόγηση του 
μαθήματος είναι «ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία», το ενιαίο ΠΣ καταλήγει ότι «καλύτερη 
διακρίβωση των γνώσεων και συγχρόνως επίτευξη ανώτερου στόχου συνθέτουν οι 
ερωτήσεις που ζητούν την κατανόηση, την εφαρμογή των γνώσεων, την επαγωγική 
συγκέντρωση στοιχείων ή την αξιολόγησή τους και τη σύνθεση σύντομου σχολίου.». Το ΠΣ 
της Α΄ Λυκείου δίνει έμφαση στον φάκελο του μαθητή και στην συνεχή καθημερινή 
αξιολόγηση: «Η άρθρωση προσωπικού λόγου από τους μαθητές είναι πολύ σημαντική και 
αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο για την αξιολόγησή τους. Είναι προϊόν των 
επικοινωνιακών σχέσεων που επικρατούν μέσα στην τάξη». Στις γραπτές εξετάσεις, 
προτείνεται η εξέταση σε άγνωστο κείμενο ομοειδές ή ομόθεμο με τις διδακτικές ενότητες 
που διδάχτηκαν και με ασκήσεις παρόμοιες. Η παρούσα εισήγηση δεν εστιάζει στις 
διαδικασίες αξιολόγησης του μαθήματος. Σημειώνουμε ωστόσο ότι και στο μάθημα της 
Λογοτεχνίας, η αξιολόγηση μπορεί να συνδεθεί με ενδιαφέρουσες πρακτικές, κυρίως στο 
πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου: αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση, αξιολόγηση 
έργου και/ ή διαδικασίας, κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων κ.ά. 

Η διδακτική πράξη: η συμβολή συγκεκριμένων καλών πρακτικών 

Από όλα όσα έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα, είναι σαφές ότι με βάση τις κατευθύνσεις των 
Προγραμμάτων Σπουδών, η διαμεσολάβηση του διδάσκοντος είναι αυτή που θα δώσει στο 
μάθημα της λογοτεχνίας το συγκεκριμένο χαρακτήρα του. Είναι γνωστό ότι ο εκπαιδευτικός 
προσέρχεται στη διδασκαλία με τη φιλολογική του σκευή, τις εκπαιδευτικές του αξίες, τη 
συνειδητή ή λανθάνουσα σχέση με συγκεκριμένες θεωρίες για τη λογοτεχνία και τη 
μάθηση, τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες του (Φρυδάκη, 1999). Σύμφωνα με τις 
σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις, ο φιλόλογος καλείται, όπως είδαμε, να 
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ανταποκριθεί σε νέους ρόλους, μετακινούμενος από την θέση της αυθεντίας σε αυτήν του 
εκπαιδευτικού που καθοδηγεί, εμψυχώνει και συντονίζει. Καλείται για παράδειγμα να 
λειτουργεί αποτελεσματικά σε συνθήκες συνεργατικής μάθησης, να αναγνωρίζει τη 
δυναμική και τα όρια της ομάδας, να αποδέχεται τους διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης 
(Ματσαγγούρας, 2002). Στο μάθημα της Λογοτεχνίας, σε επίπεδο σχολείου και τάξης, οι 
φιλόλογοι, συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, έχουν εδώ και χρόνια την ευθύνη της επιλογής 
των κειμένων που θα διδαχθούν, αντλώντας το υλικό τους, κατά κύριο λόγο από το σχολικό 
εγχειρίδιο της συγκεκριμένης τάξης (και από πολύ περισσότερες πηγές, σύμφωνα με το ΠΣ 
της Α΄ Λυκείου).  

Σε ποιες καλές πρακτικές μπορεί να στηριχθεί ο εκπαιδευτικός για να ενισχύσει τη 
διδασκαλία του μαθήματος; Το ερώτημα αυτό θα διερευνήσουμε στις επόμενες ενότητες 
της παρούσας εισήγησης, προχωρώντας σε μια ευρεία όχι όμως και εξαντλητική 
ομαδοποίηση διδακτικών δυνατοτήτων. Μπροστά στην ποικιλία και τον πλούτο που 
δημιουργεί ο δυναμικός χαρακτήρας της διδακτικής πράξης, κάθε απόπειρα παγιωμένης 
κατάταξης θα κινδύνευε να φανεί σχηματική. Οι παρουσιαζόμενες εδώ διδακτικές 
δυνατότητες είναι αξιοποιήσιμες, εναλλακτικά, ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για το 
μάθημα, ανάλογα με τους διδακτικούς στόχους, τις αντικειμενικές συνθήκες και, κυρίως, τη 
δυναμική των συγκεκριμένων κάθε φορά μαθητών. Η προτεινόμενη ομαδοποίηση λαμβάνει 
υπόψη το σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο, τις προδιαγραφές των ΠΣ καθώς και την 
επισκόπηση διδακτικών σεναρίων και προτάσεων διδασκαλίας που συζητώνται μεταξύ των 
εκπαιδευτικών. Έτσι, οι εξεταζόμενες καλές πρακτικές ομαδοποιούνται με βάση τέσσερεις 
άξονες αναφοράς: 1) διαδικασίες εμπλουτισμού των τρόπων επικοινωνίας με τα 
μελετώμενα κείμενα, 2) διαδικασίες ενίσχυσης της δημιουργικής έκφρασης των μαθητών, 
3) διαδικασίες που κινούνται πέρα από τα όρια της σχολικής τάξης, 4) διαδικασίες 
ανάπτυξης της φιλαναγνωσίας.  

Διαδικασίες εμπλουτισμού των τρόπων επικοινωνίας με τα κείμενα 

Κοινό στοιχείο αυτής της ομάδας πρακτικών είναι ότι προτείνουν στους μαθητές διάφορους 
“δρόμους” επικοινωνίας με τα μελετώμενα κείμενα. Μ' αυτό τον τρόπο υπηρετούνται 
συγκεκριμένοι διδακτικοί στόχοι, όπως είναι η πρόκληση του ενδιαφέροντος και η 
διευκόλυνση της πρόσληψης του λογοτεχνικού έργου, σύμφωνα και με τις αρχές  της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Οι δημιουργούμενες περιστάσεις επικοινωνίας ενισχύουν, 
μεταξύ άλλων, την “αυθεντικότητα”, σημαντικό ζητούμενο των σύγχρονων διδακτικών 
αντιλήψεων. Τέτοιες διαδικασίες είναι, για παράδειγμα, οι συναντήσεις με συγγραφείς που 
θα μιλήσουν για το λογοτεχνικό τους έργο και θα συζητήσουν με τους μαθητές, απαντώντας 
σε ερωτήματα για το έργο καθεαυτό ή και για τις συνθήκες δημιουργίας του. Μπορούν 
επίσης, κυρίως στο Λύκειο, να διοργανωθούν συναντήσεις με εξειδικευμένους φιλολόγους, 
πανεπιστημιακούς, ερευνητές ή κριτικούς. Με πιο έμμεσο και υπαινικτικό τρόπο, 
ερμηνευτικές αναγνώσεις από συγγραφείς ή καλλιτέχνες υποστηρίζουν την πρόσληψη του 
λογοτεχνικού έργου και αναδεικνύουν, αβίαστα, ερωτήματα ερμηνευτικής φύσης, 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη διαλόγου. Η αξιοποίηση άλλων μορφών τέχνης (μουσικής, 
ζωγραφικής, γλυπτικής κ.ά) οδηγεί σε βαθύτερη κατανόηση της εποχής συγγραφής και  
αποτυπώνει το κοινωνικό και ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο εκφράζονται 
λογοτεχνικά οι προβληματισμοί του συγγραφέα. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης 
για τους μαθητές οι μεταγραφές του λογοτεχνικού έργου σε άλλα είδη τέχνης: μουσική, 
θέατρο, κινηματογράφο. Η παρακολούθηση τέτοιων μεταγραφών επιτρέπει να συζητηθούν 
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με συγκριτική και κριτική ματιά, διαφορετικές “αναγνώσεις” του ίδιου λογοτεχνικού έργου 
ή έργων της ίδιας εποχής.  

Διαδικασίες ενίσχυσης της δημιουργικής έκφρασης των μαθητών 

Η έμφαση στον αναγνώστη και η ανάδειξη του ρόλου του ως νοηματοδότη του 
λογοτεχνικού κειμένου είναι, όπως είδαμε ήδη, σημείο συνάντησης των θεωριών της 
λογοτεχνίας με τις αντιλήψεις της σύγχρονης διδακτικής του μαθήματος (Καπλάνη  & 
Κουντουρά 2004; Γεωργίου, 2006). Σε πρακτικό επίπεδο, οι διαδικασίες αυτού του τύπου 
υλοποιούνται από  τους μαθητές και εφαρμόζονται είτε κατά τη διάρκεια της ερμηνευτικής 
προσέγγισης είτε, συνηθέστερα, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης ενός κειμένου ή ενός 
κύκλου κειμένων. Στόχος είναι να δημιουργηθούν δυνατότητες και να δοθούν κίνητρα για 
την “πολύτροπη” έκφραση του μαθητή, στο πλαίσιο της ανάπτυξης δημιουργικού και/ ή 
κριτικού λόγου στη σχολική τάξη. Παραδείγματα τέτοιων πρακτικών συνιστούν: οι κάθε 
είδους αναπαραστάσεις και κατασκευές των μαθητών (αφίσες, κολάζ κ.ά.) καθώς και οι 
ψηφιακές πολυτροπικές παρουσιάσεις εκ μέρους τους κάποιου από τα πεζά ή ποιητικά 
κείμενα που έχουν γίνει αντικείμενο επεξεργασίας στην τάξη (Χοντολίδου, 1999)· οι 
απόπειρες δραματοποίησης και γενικότερα οι μεταγραφές που επιχειρούν τα παιδιά από το 
μελετώμενο κείμενο σε άλλο λογοτεχνικό είδος· οι ερμηνευτικές αναγνώσεις από μαθητές· 
οι κριτικές και /ή συγκριτικές αποτιμήσεις, με ανάπτυξη της κατάλληλης 
επιχειρηματολογίας κ.ά. Τέτοιες πρακτικές συμβάλλουν στη διατήρηση του ενδιαφέροντος 
για τη λογοτεχνία και δημιουργούν πρόσφορη βάση για γόνιμες συζητήσεις και 
προβληματισμούς σε θέματα αξιών και στάσεων. Από το σημείο αυτό ξεκινά εξάλλου και η 
επιθυμητή διαδικασία έκφρασης σκέψεων και αποτύπωσης συναισθημάτων, επομένως και 
διαπραγμάτευσης σε ζητήματα ουσίας για τη λογοτεχνία καθώς και για το πως το παιδί 
αντιλαμβάνεται τον κόσμο και τη θέση του σ' αυτόν.  Συγχρόνως ενισχύεται η συμβολική 
ενδυνάμωση και περαιτέρω ανάπτυξη της υποκειμενικότητας των μαθητών (Ακριτίδου, 
2010). 

Διαδικασίες που ξεπερνούν τα όρια της σχολικής τάξης   

Καθώς, όπως επισημάνθηκε ήδη, βασικό ζητούμενο των σύγχρονων προσεγγίσεων για τη 
διδασκαλία της λογοτεχνίας είναι η δημιουργία μιας “αυθεντικής” κοινότητας αναγνωστών, 
η υλοποίηση αυτού του στόχου μπορεί να συμπεριλάβει δραστηριότητες που λαμβάνουν 
χώρα και έξω από τα όρια της σχολικής τάξης. Το σύνολο των πρακτικών που αναφέρονται 
εδώ ενεργοποιούν ημιτυπικές ή άτυπες μορφές μάθησης, επιτρέπουν την αβίαστη σύνδεση 
του διδακτικού αντικειμένου με τη ζωή και δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα γνήσιας 
διαπραγμάτευσης, σε συνθήκες αυθεντικής επικοινωνίας. Σε τέτοια κατεύθυνση μπορούν 
να υλοποιηθούν δράσεις που περιλαμβάνουν π.χ. την παρακολούθηση θεατρικών 
παραστάσεων και κινηματογράφου ή τη λειτουργία προγραμμάτων φιλαναγνωσίας (για τα 
οποία θα γίνει εκτενέστερα λόγος στη συνέχεια). Ειδικότερα, οι επισκέψεις σε βιβλιοθήκες 
καθώς και η συστηματική αξιοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης, εάν είναι διαθέσιμη στο 
σχολείο, μπορούν να δημιουργήσουν κίνητρα και να λειτουργήσουν ως χώροι (και χρόνοι) 
διερευνητικής μάθησης, επικοινωνίας, πολιτισμού αλλά και απόκτησης γνώσεων 
ακαδημαϊκού τύπου (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.ά., 2008; Κοψιδά-Βρεττού, 2011). Με παρόμοιο 
σκεπτικό, προκειμένου να στηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία, να ενισχύσουν την 
αίσθηση μιας “κοινότητας μάθησης” και να ενθαρρύνουν την έκφραση των μαθητών, 
αρκετοί εκπαιδευτικοί θέτουν σε λειτουργία ψηφιακά εργαλεία του web.2, όπως είναι τα 
blogs και ακόμη περισσότερο τα wikis (Αποστολίδου, 2012). Να σημειώσουμε ωστόσο ότι 
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πρακτικές όπως αυτές που παρουσιάζονται εδώ έχουν νόημα και  αποκτούν αξία, εφόσον 
πραγματοποιούνται σε προαιρετική βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες των 
συμετεχόντων, χωρίς τυποποιημένες, αποθαρρυντικές υποχρεώσεις, με βάση τις αρχές της 
προσωπικής δέσμευσης και των συναποφάσεων, όπως ακριβώς ισχύει για την υλοποίηση 
των σχεδίων εργασίας. 

Διαδικασίες ανάπτυξης της φιλαναγνωσίας 

Είναι γεγονός ότι ο μαθητής που αναζητά και βρίσκει χώρο και χρόνο για να διαβάσει 
λογοτεχνία, είναι ήδη αναγνώστης. Οι υπόλοιποι όμως; Η αποδοχή της υποκειμενικότητας 
του μαθητή, η ενθάρρυνση του λόγου του, η δυνατότητα έκφρασης προσδοκιών και 
προτιμήσεων μπορούν να συνδεθούν επιτυχώς με ευέλικτες, προαιρετικές για τους 
μαθητές, πρακτικές ανάπτυξης της φιλαναγνωσίας (Σπινκ, 1990; Ποσλανιέκ, 1992; 
Καρπόζηλου, 2000). Οι δράσεις αυτές, όπως και όσες καταγράφηκαν στην προηγούμενη 
ομάδα, μπορούν να κινηθούν εντός και εκτός της σχολικής τάξης και να εμπλέξουν  μαθητές 
διαφορετικών τμημάτων και τάξεων στο πλαίσιο π.χ. ενός πολιτιστικού προγράμματος. Ως 
ταξίδι με το κείμενο και ως απόλαυση, η εμπειρία της ιδιωτικής ανάγνωσης βρίσκει, με τον 
τρόπο αυτό, τη θέση της στο χώρο του σχολείου, με στόχο να αναζητήσει και να κερδίσει 
συνοδοιπόρους. Ένα από τα στοιχήματα των πρακτικών φιλαναγνωσίας είναι η αβίαστη 
επικοινωνία της θετικής εμπειρίας των μαθητών αυτών προς τους συμμαθητές τους έτσι 
ώστε να κερδίσουμε περισσότερους μαθητές-αναγνώστες. Οι δράσεις φιλαναγνωσίας 
μπορούν να περιλαμβάνουν ελκυστικές προτάσεις ανάγνωσης από μαθητές σε μαθητές, 
παρουσιάσεις λογοτεχνικών έργων, αναγνώσεις αποσπασμάτων με επιλογή των ίδιων των 
μαθητών κ.λπ. καθώς και τη λειτουργία λεσχών ανάγνωσης με ιδιαίτερο πρόγραμμα, σε 
επίπεδο τάξης ή σχολείου.  

Στηριζόμενες στην προαιρετική συμμετοχή, οι λέσχες ανάγνωσης ενθαρρύνουν την 
ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας και βιβλιοφιλίας. Δράσεις όπως είναι η αυθόρμητη συζήτηση 
μεταξύ των συμμετεχόντων, η γνωριμία με συγγραφείς, η παρακολούθηση ταινιών και 
θεατρικών παραστάσεων ή  η διεξαγωγή λογοτεχνικών διαγωνισμών (Μέντη, 2015) 
στηρίζουν τις αναγνωστικές διαδικασίες και συμβάλλουν στη διεύρυνση των πολιτιστικών 
ενδιαφερόντων των μαθητών.  

Συμπεράσματα 

Στο πολύπλοκο και κάποτε αντιφατικό πλαίσιο του σημερινού σχολείου, οι απαιτήσεις για 
το μάθημα της Λογοτεχνίας είναι πολλές. Η διερεύνηση των ακολουθούμενων καλών 
πρακτικών, οι οποίες υλοποιούνται, συχνά, κάτω από δύσκολες συνθήκες δείχνει ότι και 
στον τομέα αυτόν παράγεται σημαντικό διδακτικό έργο. Με βάση τις σύγχρονες θεωρητικές 
παραδοχές για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, η δημιουργία μιας θετικής σχέσης με το  
λογοτεχνικό κείμενο, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδρομής των μαθητών, είναι 
εφικτή και  μπορεί να ενθαρρύνει μια ευρύτερη δια βίου σχέση με τη λογοτεχνία και τα 
πολιτιστικά δρώμενα. Οι πρακτικές που συζητήθηκαν εδώ, μαζί με πολλές άλλες μπορούν 
να λειτουργήσουν ως εναλλακτικές διαδικασίες μέσα και έξω από τη σχολική τάξη. Μας 
δίνουν τη δυνατότητα να δούμε το μάθημα της Λογοτεχνίας ως χώρο και χρόνο για την 
ανάγνωση, την απόλαυση από την ανάγνωση (Μπαρτ, 1980), τη συζήτηση και τη 
δημιουργία, με τη συμμετοχή τόσο του μαθητή όσο και του εκπαιδευτικού.  
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Περίληψη. Στο πλαίσιο της προώθησης του ευρωπαϊκού χαρακτήρα του σύγχρονου 
σχολείου αναπτύχθηκε διακρατική σχολική σύμπραξη Comenius με σχολείο του 
Βελγίου με θεματικό άξονα το ιστορικό πρόσωπο του ανατόμου Ανδρέα Βεσάλιου. Οι 
μαθητές εντόπισαν κοινά στοιχεία μεταξύ της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς 
και της τοπικής ιστορίας της Ζακύνθου του 16ου αιώνα. Βασικά στοιχεία του ελληνικού 
πολιτισμού προσεγγίστηκαν μέσα από θεατρικά δρώμενα ενώ καλλιτεχνικές 
δημιουργίες των μαθητών παρουσιάστηκαν σε σχετική έκθεση. Στον τομέα των 
επιστημών, οι μαθητές παρήγαγαν ντοκυμαντέρ, εργασίες και αφίσες που 
παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση ανοικτή για το ευρύ κοινό. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε 
στη διδασκαλία των δυο γλωσσών εκατέρωθεν, τόσο επιτόπια όσο και απομακρυσμένα 
μέσω τηλεδιάσκεψης. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν οι κοινωνικές δεξιότητες μέσω 
ανταλλαγής μαθητών, φιλοξενίας και συνεργασίας. Η αποτίμηση του προγράμματος 
ελέγθηκε με ερωτηματολόγια με τη διαπίστωση πολλαπλής ωφέλειας. Εν κατακλείδι, το 
πρόγραμμα Comenius ενίσχυσε την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση και την 
ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη. 

Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, πρόγραμμα Comenius, 
διακρατική σχολική σύμπραξη, πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία. 

Εισαγωγή 

Η καλή λειτουργία του σχολείου έχει ως βασική αρχή τη δημιουργία ενός θετικού 
μαθησιακού κλίματος το οποίο προωθεί και καλλιεργεί την αυτενέργεια μέσω 
μαθητοκεντρικών πρακτικών. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα στην εκπαίδευση μπορούν να 
συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση προωθώντας την ανάπτυξη της συνεργατικότητας 
(Ματσαγγούρας, 1987; 1985) καθώς και την αλληλεπίδραση και ενεργή συμμετοχή των 
μαθητών (Piaget, 1975) στην συνοικοδόμηση της μάθησης (Shunk, 2005). Η έννοια της 
«ευρωπαϊκής διάστασης» στην εκπαίδευση καταδεικνύει τον κεντρικό ρόλο που καλείται 
να διαδραματίσει το σχολείο προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η ίδια η 
Ιδρυτική Συνθήκη της Ρώμης (1957) οραματίζεται μια βαθύτερη και ουσιαστικότερη ένωση 
των λαών της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, ενθαρρύνεται κάθε πρωτοβουλία για συνεργασία 
στην εκπαίδευση, για την ανταλλαγή και κινητικότητα νέων και την σύμπραξη 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με στόχο την διαμόρφωση παιδείας υψηλού επιπέδου. 
Απαραίτητη προϋπόθεση της πραγμάτωσης αυτού του υψηλού και κοινού ευρωπαϊκού 
στόχου είναι ο σεβασμός και η ανάδειξη της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας. 
Ιδιαίτερος στόχος και πρόκληση για το σύγχρονο ευρωπαϊκό σχολείο είναι η εφαρμογή των 
νέων τεχνολογιών όπως της διδασκαλίας από απόσταση στην οικοδόμηση μορφωτικών 
σχέσεων και αλληλεπιδράσεων. 
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Διοργάνωση 

Το σχολείο μας ανέπτυξε μια διακρατική σχολική σύμπραξη με σχολείο του Βελγίου στα 
πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius. Με αφόρμηση την επέτειο των 500 
χρόνων από τη γέννηση του Ανδρέα Βεσάλιου, του μεγάλου Φλαμανδού επιστήμονα και 
πατέρα της σύγχρονης ανατομίας,  τη συμπλήρωση 450 χρόνων από το θάνατό του στο νησί 
της Ζακύνθου, καθώς και την ανακήρυξη από το Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου του έτους 
2014 ως έτος Ανδρέα Βεσάλιου, κινητοποιήσαμε τους μαθητές ώστε να ασχοληθούν με μια 
σειρά δράσεων που άπτονται της τοπικής ιστορίας και της θεωρίας των επιστημών. 

Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Τεκμήρια του Παρελθόντος: ο Ανδρέας Βεσάλιος μεταξύ 
Λουβένης και Ζακύνθου». Η διοργάνωση της διμερούς σχολικής σύμπραξης Comenius 
(Πρόγραμμα Δια Βίου Εκμάθησης) πραγματοποιήθηκε μεταξύ του σχολείου Heilig-
Hartinstituut (http://www.hhh.be) του Βελγίου και του 1ου Γενικού Λυκείου Ζακύνθου 
(http://blogs.sch.gr/1lykzaky/). Το Heilig-Hartinstituut (περιοχή Heverlee) είναι ένα δημόσιο, 
γενικό σχολείο. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φλαμανδικά σχολεία δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με εκπαιδευτικά προγράμματα προετοιμασίας για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, με μαθητές ηλικίας 12 με 18 χρόνων. Στις προτεραιότητες του σχολείου 
εντάσσονται η παροχή ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως κοινωνικής 
τάξης και η διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης. Ενδεικτική του ευρωπαϊκού του 
προσανατολισμού είναι η δήλωση αποστολής του σχολείου, «σεβασμός για την παράδοση, 
με μάτια στραμμένα στο μέλλον».  Το 1ο Γενικό Λύκειο Ζακύνθου είναι ένα δημόσιο, γενικό 
σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις Πανελλήνιες 
εξετάσεις και στους πανελλαδικούς διαγωνισμούς Φυσικής και Μαθηματικών. 
Προετοιμάζει μαθητές ηλικίας 15-18 ετών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Το σχολείο ακολουθεί πολιτική ίσων ευκαιριών για όλους και δίνει προτεραιότητα στην 
ανάπτυξη της ανεκτικότητας, στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στην καλλιέργεια της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας. Σταθερά συμμετέχει στο Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Euroschola και στην Βουλή των Εφήβων και είναι προσανατολισμένο στη 
φιλοσοφία του ανοικτού σχολείου ως προς στα κοινωνικά δρώμενα και τις τρέχουσες 
εξελίξεις στα θέματα παιδείας και πολιτισμού. 

Περιγραφή προγράμματος 

Η διμερής σχολική σύμπραξη αποτελεί μέρος του διεθνούς «Vesalius Continuum2014» 
(http://www.vesalius-continuum.com/) που συνδιοργανώνεται από την Πρεσβεία του 
Βελγίου στην Ελλάδα (http://countries.diplomatie.belgium.be/en/greece/), την εταιρεία 
καλλιτεχνών ιατρικής απεικόνισης Biological and Medical Art in Belgium (Βέλγιο), το ταμείο 
Vesalius Trust (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Βέλγιο), την Φλαμανδική Ένωση Ιατρών, το 
Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων, και τον Δήμο Ζακύνθου. Πρωταρχικός στόχος 
του σχολικού προγράμματος είναι να οργανώσει μια πρώτη γνωριμία με τον πολιτισμό και 
με τον τρόπο ζωής του άλλου για τους μαθητές των δύο σχολείων. Οι μαθητές επιλέχθηκαν 
για το ενδιαφέρον τους στην ιστορία, τις γλώσσες, τις επιστήμες, την μουσική, τις 
πολιτιστικές δραστηριότητες και την μαθητική κινητικότητα. Η πολιτισμική ανταλλαγή, 
βασίζεται στο ιστορικό πρόσωπο του Ανδρέα Βεσάλιου (1514-1564), μεγάλου Φλαμανδού 
ανατόμου και πατέρα της σύγχρονης ανατομίας, που γεννήθηκε στις Βρυξέλλες και πέθανε 
στη Ζάκυνθο. Ο Ανδρέας Βεσάλιος συνεχίζει να εμπνέει εξαιτίας της επαναστατικής 



116   Παναγιώτα Ακτύπη, Λευκοθέα-Βασιλική Ανδρέου 

εργασίας του στην ανθρώπινη ανατομία, της καινοτόμου παιδαγωγικής προσέγγισής του 
και της δημιουργικής σύζευξης τέχνης και επιστήμης (Dirix, 2014). Η πραγμάτωση που 
προγράμματος διετούς διάρκειας (2013-2015) περιλαμβάνει:  

 Προσωρινή παραμονή στην χώρα εταίρο (στη Ζάκυνθο για τους Βέλγους, και στη 
Λουβαίνη για τους Έλληνες). 

 Εισαγωγικά μαθήματα στη γλώσσα του “άλλου” (γλώσσα επιβίωσης), με γλώσσα 
επικοινωνίας την αγγλική. 

 Διεπιστημονικό πρόγραμμα  διδασκαλίας ειδικά σχεδιασμένο από την συγκεκριμένη 
ομάδα εκπαιδευτικών και μαθητών για αυτό το έργο. 

 Εκδρομές σε μέρη ενδιαφέροντος και ιστορικά μνημεία. 

 Συλλογικές πολιτιστικές δράσεις και διάχυση αυτών στην τοπική κοινωνία. 

Στόχοι του έργου και στρατηγική 

Οι στόχοι του προγράμματος αφορούν τις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο 
σχολείων, τις προ-παρασκευαστικές δραστηριότητες, τις επί τόπου επισκέψεις, την 
διαμόρφωση και πραγματοποίηση σχετικών μαθημάτων και την διοργάνωση εκδηλώσεων 
ανοικτών στην εκπαιδευτική κοινότητα και στο ευρύ κοινό. Τα θέματα που πραγματεύεται 
η σύμπραξη είναι τα εξής: 

 Μαθήματα γλωσσών (ολλανδικά και αγγλικά για τους Έλληνες, ελληνικά και αγγλικά 
για τους Βέλγους), μουσική, θέατρο, βιολογικές και άλλες επιστήμες με έμφαση 
στην ανατομία, τοπική ιστορία και λογοτεχνία του 16ου αιώνα, πολιτιστική 
εκπαίδευση (και κατάλοιπα) των παραδόσεων με επίκεντρο την φλαμανδική και 
ζακυνθινή κληρονομιά του 16ου αιώνα. 

 Επίσκεψη μουσείων και μεσαιωνικών, ιστορικών πόλεων στο Βέλγιο (Brugge, 
Antwerp). Επισκέψεις στη Ιατρική Σχολή του KU Leuven.  Μουσεία και μέρη φυσικού 
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στη Ζάκυνθο. 

 Εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις. 

Ιδιαίτερα θέματα και προκλήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι γλωσσικές και 
πολιτισμικές διαφορές και διαφοροποιήσεις. Επίσης, η οργάνωση των καταλυμάτων καθώς 
στόχος είναι η φιλοξενία των μαθητών να γίνει από οικογένειες του σχολείου υποδοχής. 
Τέλος, προβλήματα τεχνικής φύσεως όπως οι μεταφορές, η ομαλή πορεία του έργου, η 
διαμόρφωση κατάλληλου υλικού και προγραμματισμού δράσεων καθώς η υποστήριξη προς 
τους εμπλεκόμενους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές. Η επίλυση προβλημάτων 
πραγματοποιείται με βάση την εμπειρία, γνώση και τεχνογνωσία των δύο σχολείων. 

Η προσέγγιση που ακολουθείται προς την πραγματοποίηση των στόχων μπορεί να 
περιγραφεί από τα ακόλουθα στάδια. 

 Βήμα 1 - Εργασίες προπαρασκευής: Επίσκεψη της βελγικής εκπροσώπου στη 
Ζάκυνθο, ορισμός πλαισίων συνεργασίας μέσω εκπαιδευτικού δικτύου, επαφές 
μεταξύ των μαθητών των δύο σχολείων μέσω του διαδικτύου. 
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 Βήμα 2 – Εκπαιδευτικές επισκέψεις, πολιτιστικές διαδρομές και δημόσιες δράσεις: 
Μεταφορά των Ελλήνων μαθητών στο Βέλγιο (Φεβρουάριος 2014) και των Βέλγων 
μαθητών στην Ελλάδα (Μάρτιος 2014). Παρουσίαση του έργου στην εκπαιδευτική 
κοινότητα, στο ευρύ κοινό και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

 Βήμα 3 - Ολοκλήρωση μαθημάτων και διάδραση: Συνεχής επαφή μεταξύ των 
μαθητών και των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται, διάχυση σε όλη τη σχολική 
μονάδα μέσω μαθητών και εκπαιδευτικών άλλων τάξεων. Ολοκλήρωση υλοποίησης 
του έργου. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 

Σημαντικότερο αναμενόμενο αποτέλεσμα της σχολικής σύμπραξης είναι η θεμελιώδης 
αλλαγή στη ζωή όλων των εμπλεκομένων  και ο προσανατολισμός τους υπέρ της διεθνούς 
σκέψης και των πολιτιστικών ανταλλαγών. Επίσης, η εξοικείωση των μαθητών με 
συγκεκριμένες γλώσσες και κουλτούρα, η ανάπτυξη συλλογικών δράσεων με εκπαιδευτικό 
και πολιτιστικό χαρακτήρα, η διάχυση δράσεων προς το ευρύ κοινό και η εξέλιξη 
συνεργασίας μεταξύ των δύο σχολείων (με μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα ένα έργο 
αδελφοποίησής τους). Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του προγράμματος έγκειται στα 
εξής σημεία: 

 Διεύρυνση των οριζόντων σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο για όλους τους 
εμπλεκόμενους. 

 Καλύτερη κατανόηση των διαφορετικών νοοτροπιών στην Ελλάδα και το Βέλγιο 
(έχοντας κατά νου την συχνά παρεκκλίνουσα παρουσίασή τους από τα μέσα 
ενημέρωσης). 

 Σύνδεση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και της γλώσσας με τη σύγχρονη 
Ελλάδα και σύγχρονη ελληνική γλώσσα, καθώς και του ευρωπαϊκού πολιτισμού με 
τις ρίζες του. 

Ο αντίκτυπος του προγράμματος στους συμμετέχοντες συνίσταται στην καλλιέργεια 
ενθουσιασμού, σεβασμού και αγάπης για τους ανθρώπους της Ελλάδα και του Βελγίου, για 
το παρελθόν και το μέλλον τους, τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους. Εν ολίγοις, η συμμετοχή 
τους στο πρόγραμμα υπήρξε και είναι μια καθοριστική εμπειρία ζωής. Σημαντικός είναι 
επίσης ο αντίκτυπος του προγράμματος στους συμβαλλόμενους οργανισμούς καθώς 
προωθεί μια πιο ευρωπαϊκά-στοχευμένη προσέγγιση της εκπαίδευσης και ενισχύει το ρόλο 
του σχολείου ως διαμορφωτή της ευρωπαϊκής ταυτότητας των νέων πολιτών ειδικότερα και 
κατ’επέκταση της κοινωνίας ως συνόλου. 

Κύρια εστίαση του προγράμματος 

Η σχολική σύμπραξη ανταποκρίνεται στους γενικότερους στόχους του προγράμματος 
Comenius της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς συμβάλλει στα εξής: 

 Βελτίωση της ποιότητας και αύξηση του όγκου της κινητικότητας που αφορά 
μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό στα διάφορα κράτη μέλη. 
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 Βελτίωση της ποιότητας και αύξηση του όγκου των εταιρικών σχέσεων μεταξύ 
σχολείων από διαφορετικά κράτη μέλη. 

 Ενθάρρυνση της εκμάθησης σύγχρονων ξένων γλωσσών. 

 Υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών με βάση τις 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (TΠΕ), παιδαγωγικών μεθόδων 
και πρακτικών για τη διά βίου μάθηση. 

 Υποστήριξη βελτιώσεων στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και στη διαχείριση  
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εντός και εκτός του Αναλυτικού Προγράμματος 
(ΑΠ). 

 Αναστοχασμό και διάλογο της σχολικής κοινότητας σχετικά με τους στόχους της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα δυο κράτη. Επιπρόσθετα, μέσα από τη 
δημοσιοποίηση των δράσεων, το ευρύ κοινό στη Φλάνδρα και τη Ζάκυνθο ήλθε σε 
επαφή με ένα ευρωπαϊκό, διεθνές σχέδιο για νέους που μπορεί να συμβάλει στην 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Αναφορικά με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος, βάρος δόθηκε στην τοπική και 
ευρωπαϊκή ιστορία και τις κοινωνικές επιστήμες, στην ανατομία και τη βιολογία, στην 
διδασκαλία και την εκμάθηση ξένων γλωσσών, στις τέχνες και τον πολιτισμό. Ανεξάρτητα 
της θεματικής ενότητας στην οποία εργάζονταν οι μαθητές, ενθαρρύνθηκε η εξερεύνηση 
και η προσέγγιση του πολιτισμού των δύο χωρών καθώς και η ανίχνευση κοινών 
συνιστωσών και σημείων αναφοράς. 

Οι βασικές ικανότητες που ενισχύθηκαν και καλλιεργήθηκαν μέσα από τη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα είναι η επικοινωνία μέσω των ξένων γλωσσών (Vandeputte & Τσιριμώκος 
1993), οι κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες,  η πολιτιστική γνώση και έκφραση (Devoldre, 
2006). Ειδικότερα, για να τονιστεί η σημασία της γλωσσομάθειας, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση 
στη διδασκαλία των δυο γλωσσών (ελληνικά και φλαμανδικά). Για το σκοπό αυτό, 
πραγματοποιήθηκαν και από τα δύο σχολεία που εκπονούν το πρόγραμμα μαθήματα 
εκμάθησης της γλώσσας του “άλλου” σε επίπεδο γλωσσομάθειας Α1 όπως ορίζεται στο 
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Συµβούλιο της Ευρώπης 2001:22). Τα 
μαθήματα δόθηκαν εκατέρωθεν τόσο επιτόπια όσο και από απόσταση μέσω νέων 
τεχνολογιών όπως της τηλεδιάσκεψης (σύνδεση με skype, κοινή χρήση οθόνης). Αναλυτικά, 
το πρόγραμμα των μαθημάτων ξένων γλωσσών παρουσιάζεται στους πίνακες που 
ακολουθούν (Πίνακες 1 και 2). 

 

Πίνακας 1. Μαθήματα ξένων γλωσσών για το σχολικό έτος 2013-2014. 

Οργανισμός Γλώσσα Αρ. 
μαθητών 

Αρ. διδ. 
ωρών 

Φορέας Μέθοδοι Γλωσσικό 
Επίπεδο 

Heilig-
Hartinsttituut 

Ολλανδικά 26 20 Σχολείο και 
εξωτερικός 
συνεργάτης 

Επί τόπου 
μαθήματα 

A1 

1
ο

 ΓΕΛ 
Ζακύνθου 

Ελληνικά 27 20 Σχολείο και 
συνεργασία με 

το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

Επί τόπου 
μαθήματα 

A1 
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Πίνακας 2. Μαθήματα ξένων γλωσσών για το σχολικό έτος 2014-2015. 

Οργανισμός Γλώσσα Αρ. 
μαθητών 

Αρ. 
διδ. 

ωρών 

Φορέας Μέθοδοι Γλωσ. 
Επίπεδο 

Heilig-
Hartinsttituu

t 

Ολλανδικά 23 20 Σχολείο Σύνδεση  με 
skype 

A1 

1
ο

 ΓΕΛ 
Ζακύνθου 

Ελληνικά 20 20 Σχολείο και 
συνεργασία με 

το 
Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

Σύνδεση  με 
skype  

A1 

 

Τα θέματα οριζοντίου ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν την συνειδητοποίηση της σημασίας 
της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας στην Ευρώπη, καθώς και της ανάγκης για την 
καταπολέμηση του ρατσισμού και των προκαταλήψεων. Επίσης, στα θέματα αυτά 
συγκαταλέγονται η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και η καταπολέμηση της 
ξενοφοβίας. Ακόμη, σημαντικό θέμα οριζόντιου ενδιαφέροντος είναι η ανάπτυξη 
ετοιμότητας για μάθηση, πνεύματος συνεργασίας, αποδοχής του διαφορετικού, φιλοξενίας, 
διαλόγου και δημοκρατίας. Καταλήγοντας, σε αυτά περιλαμβάνεται η διαμόρφωση 
ευρωπαϊκής συνείδησης και συνείδησης του ενεργού ευρωπαίου πολίτη. 

Υλοποίηση του έργου 

Η κατανομή καθηκόντων μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων έλαβε χώρα στην 
προπαρασκευαστική φάση του προγράμματος. Το σχολείο Heilig-Hartinstituut παρέδωσε 
στους μαθητές μαθήματα Ολλανδικών, ιστορία, γεωγραφία, επιστήμες, μουσική και 
καλλιτεχνικά. Στο 1ο ΓΕΛ  Ζακύνθου παραδόθηκαν μαθήματα Ελληνικών, τοπική και 
ευρωπαϊκή ιστορία, λογοτεχνία, βιολογία, μουσική, θέατρο και καλλιτεχνικά. 
Πραγματοποιήθηκαν μετακινήσεις και αποστολές στο εξωτερικό και από τα δύο σχολεία. 
Επίσης, διοργανώθηκαν εκδρομές και επισκέψεις σε αξιοθέατα κατά τη διάρκεια των 
επισκέψεων και από τα δύο σχολεία. Ειδικότερα, το 1ο ΓΕΛ  Ζακύνθου ανέλαβε την 
παρουσίαση παράστασης-εκδήλωσης ανοιχτής στο ευρύτερο κοινό, την διοργάνωση 
έκθεσης ζωγραφικής επίσης ανοιχτής στο ευρύτερο κοινό και την παράθεση συνέντευξης 
τύπου που αποτελούσε προαπαιτούμενο του προγράμματος. Το πρόγραμμα εργασίας 
δίνεται στον Πίνακα 3. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης (βρίσκεται σε εξέλιξη) τα δύο σχολεία 
βρίσκονται σε συνεχή επαφή και αλληλεπίδραση. Η συνεργασία και επικοινωνία 
εξασφαλίζεται με ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεφωνικές επαφές, τηλεδιασκέψεις skype 
και επί τόπου επισκέψεις. 

Η αλληλεπίδραση των μαθητών των διαφορετικών χωρών επιτεύχθηκε μέσω 
απομακρυσμένης σύνδεσης (skype, social media) αλλά και επιτόπια μέσω παρακολούθησης 
μαθημάτων του κανονικού καθημερινού προγράμματος του σχολείου και ειδικών 
μαθημάτων που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της ανταλλαγής. Τέλος, η διάδραση και 
σύσφιξη των προσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών έγινε επίσης μέσα από εκδρομές 
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και δραστηριότητες της ομάδας αλλά και από γενικές καθημερινές δραστηριότητες όπως 
στιγμές χαλάρωσης, μαγείρεμα, διάδραση, μουσική κ.λπ. 

 

Πίνακας 3. Πρόγραμμα εργασίας. 

Περιγραφή 

μετακινήσεων & 

δράσεων 

Χώρα προορισμού 

(για μετακινήσεις) 

Ημερομηνία έναρξης 

(κατά προσέγγιση) 

Αριθμός 

συμμετεχόντων 

Προετοιμασία Βέλγιο & Ελλάδα Σεπτ. 2013-Ιαν. 2014 60  

Επίσκεψη στην 

Ελλάδα 

Ελλάδα Μάρτιος 2014 30 (26 μαθητές και 4 

καθηγητές) 

Επίσκεψη στο Βέλγιο Βέλγιο Φεβρουάριος 2014 30 (27 μαθητές και 3 

καθηγητές) 

Συνέχεια 

αλληλεπίδρασης 

Βέλγιο & Ελλάδα Μάιος 2014-Ιούνιος 

2015 

περίπου 60 

 

Οι συμμετέχοντες (μαθητές και εκπαιδευτικοί) ήλθαν σε επαφή μέσω διαδικτύου πριν από 
την ανταλλαγή (δες Πίνακα 4). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι συμμετέχοντες δεν 
παρακολούθησαν παθητικά αλλά είχαν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό του προγράμματος. Οι 
διοργανωτές παρότρυναν την κατάθεση προτάσεων για την προετοιμασία του 
προγράμματος, την ενίσχυση της δημιουργικότητας, την ευρηματικότητα, τις πολλαπλές 
προσεγγίσεις στην ανάπτυξη των θεμάτων. Οι μαθητές καλέστηκαν να εφεύρουν 
δραστηριότητες και να παρουσιάσουν τις ιδέες τους στην ολομέλεια της ομάδας. Είχαν 
ενεργή συμμετοχή στις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις. Στο τέλος της ανταλλαγής, 
οι διοργανωτές κάλεσαν όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα (μαθητές και εκπαιδευτικοί) να 
αξιολογήσουν το πρόγραμμα μέσα από τη συμπλήρωση τυποποιημένων ερωτηματολογίων 
αξιολόγησης.  

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι στα πλαίσια του προγράμματος Comenius, το 1ο Γενικό 
Λύκειο Ζακύνθου συνεργάστηκε με μια σειρά φορέων που περιλαμβάνει την Πρεσβεία του 
Βελγίου στην Αθήνα, τον Δήμο Ζακύνθου, το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, το Πνευματικό Κέντρο 
Ζακύνθου, το Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων, την Ιερά Μητρόπολη 
Ζακύνθου, το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας), το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας (Θεσσαλονίκη), το Imperial College London, την Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση Ζακύνθου (Τμήμα Σχολικών Προγραμμάτων) το Πολιτιστικό Σωματείο “Giostra 
di Zante”  και τον Πολιτιστικό Σύλλογο “Φιόρο του Λεβάντε”. Επιπρόσθετα, 
πραγματοποιήθηκε η ενεργοποίηση του θεσμού της χορηγίας με την συνεργασία και με 
τοπικές επιχειρήσεις την Ζακύνθου και ιδιώτες (παροχή υλικού, υπηρεσιών, χώρων κ.τ.λ.). 

Η διάχυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τις παρακάτω προσεγγίσεις: 

 Συνέντευξη τύπου, συμμετοχή σε συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
επιστημονικές δημοσιεύσεις, προβολή στα μέσα ενημέρωσης (Παράρτημα). 

 Έκθεση έργων ζωγραφικής και καλλιτεχνικών δημιουργιών. 

 Εκδήλωση στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (παρουσίαση σε ελληνικά και αγγλικά), όπου 
πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των μαθητικών δημιουργιών και πονημάτων:  
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- χαιρετισμός διευθύντριας 1ου ΓΕ.Λ. Ζακύνθου στα ελληνικά και τα φλαμανδικά,  

- προβολή ιατρικών απεικονίσεων με αντικείμενο την ιστορία της ανατομίας (σε 
συνεργασία με το Imperial College London),  

- δημιουργία και παρουσίαση επιστημονικού ντοκυμαντέρ με αντικείμενο την ιστορία 
της ανατομίας, 

- επιστημονικές γραπτές ανακοινώσεις (posters), 

- διαλέξεις με θέμα την ιστορία και τη βιολογία, 

- θεατρικές παραστάσεις (Οδύσσεια, Αντιγόνη Σοφοκλή & Αντιγόνη Ανούιγ, ζακυνθινό 
τοπικό θέατρο ή «Ομιλία»). 

 Αδελφοποίηση μεταξύ των δύο εταίρων ως εφαλτήριο για τη διάδοση ιδεών και τη 
μελλοντική συνεργασία. 

 

Πίνακας 4. Αριθμός συμμετεχόντων κατά οργανισμό. 

Συμμετέχοντες 

Οργανισμοί 

Συνολικός αριθμός 

μαθητών 

Αριθμός 

εκπαιδευτικών 

Σύνολο 

συμμετεχόντων 

Heilig-Hartinstituut 49 5 54 

1
ο

 ΓΕ.Λ. Ζακύνθου 
47 9 56 

 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση του προγράμματος δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς το πρόγραμμα βρίσκεται σε 
εξέλιξη (διανύει το δεύτερο και τελευταίο σχολικό έτος υλοποίησης). Συναντήσεις και 
συζητήσεις σε κάθε σχολείο ξεχωριστά και μεταξύ των δύο σχολείων αποτελούν μέρος της 
αξιολόγησης. Επίσης, η υποχρεωτική συμπλήρωση τυποποιημένων έντυπων αξιολόγησης 
από όλους τους εμπλεκόμενους και η ανάλυση αυτής της πληροφορίας θα συντελέσει στην 
αποτίμηση του προγράμμματος. 

Συμπεράσματα–Προτάσεις 

Εν κατακλείδι, το πρόγραμμα Comenius ενίσχυσε την ευρωπαϊκή διάσταση στην 
εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, έδωσε κίνητρα και ενεργοποίησε όλη την εκπαιδευτική 
κοινότητα ενώ αποτέλεσε αφόρμηση για άνοιγμα στην τοπική κοινωνία και προς μια σειρά 
θεσμοθετημένων φορέων και φυσικών προσώπων. Τέλος, συντέλεσε στην αποδοχή της 
διαφορετικότητας, στην αμοιβαία κατανόηση των λαών και ιδιαίτερα των νέων πολιτών και 
στην ενίσχυση της ταυτότητας του ευρωπαίου πολίτη. 

Συμπερασματικά, η εμπειρία, η κατάρτιση, η καθοδήγηση και η εντρύφησή μας με την 
Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση (Ε.Δ.Ε.) από το 1995 εμπεδώνει στη συνείδησή μας 
την πολλαπλασιαστική της ωφελιμότητα στα σχολικά ιδρύματα, στη μαθητική κοινότητα, 
στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, στους γονείς και την τοπική κοινωνία. Συμβάλλει  
επίσης στην άρση των στερεοτύπων, στην εμβάθυνση της γνώση μας σε θέματα κοινής 
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ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, εισάγει την καινοτομία στην εκπαίδευση, συναντά  
τις τρέχουσες παιδαγωγικές και μαθησιακές αντιλήψεις και αναδεικνύει καλές πρακτικές. 
Επιπλέον ενισχύει την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση των μαθητών και τους εξοικειώνει 
με ένα διευρυμένο γεωγραφικά, κοινωνικά και πολιτιστικά περιβάλλον. 

Η  πρόσβαση όμως στα οφέλη της Ε.Δ.Ε. παρέχεται σε ένα μικρό ποσοστό μαθητών για 
κάθε χώρα καθώς ο οικονομικός προϋπολογισμός των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων είναι δυσανάλογος σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μαθητικό πληθυσμό. Για 
αυτό προτείνεται η ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της Ε.Δ.Ε. σε όλα τα 
σχολεία με συγκεκριμένο όραμα, αποστολή και στρατηγικούς στόχους που θα αναλύονται 
σε συγκεκριμένες δράσεις. Η διαμόρφωσή του καλό είναι να συναποφασίζεται με 
εκπροσώπους από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θα εκπροσωπούν 
αντιλήψεις και προβληματισμούς της εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας τους σε σχέση 
πάντα με το τρέχον κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον σε εθνικό 
κυρίως αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Στη σημερινή εποχή μάλιστα της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης η έμπνευση και  η 
μετάδοση αξιών, οραμάτων και κοινωνικών προτύπων είναι απαραίτητη όσο ποτέ  άλλοτε 
για τους νέους μας για την άρση των στερεοτύπων, φαινομένων εθνικισμού και κοινωνικού 
αποκλεισμού μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων. Επίσης, η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να 
συμβάλλει στην εξ΄αποστάσεως συνεργασία και επικοινωνία πέρα από την πραγματική 
κινητικότητα μαθητικών ομάδων εφόσον υπάρχει οικονομική δυσκολία ανάπτυξης μεγάλου 
οικονομικού προϋπολογισμού. 

Η ενίσχυση και καθολική εισαγωγή της Ε.Δ.Ε σε όλα τα σχολεία συμβάλλει στη βιωματική 
μάθηση των ξένων γλωσσών για πραγματική επικοινωνία με συγκεκριμένο στόχο και στη 
γνωριμία με το διαφορετικό σε επίπεδο κουλτούρας, στάσεων, καθημερινών πρακτικών και 
συμπεριφορών. Επιπλέον δίνεται η ευκαιρία για την δημοσιοποίηση και ανάδειξη 
αιτημάτων γενικότερου ενδιαφέροντος και η αφύπνιση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, όπως μπορεί να είναι η διεκδίκηση της επιστροφής των 
γλυπτών του Παρθενώνα στην Ακρόπολη, η εκμάθηση και των ολιγότερο ομιλουμένων 
γλωσσών στη δημόσια εκπαίδευση για λόγους γειτνίασης, πολιτιστικών και κοινωνικών 
δεσμών χωρών μελών της Ε.Ε. Επίσης, ενθαρρύνονται πρωτοβουλίες και καινοτόμες 
δράσεις για τον εμπλουτισμό και την αύξηση των θεματικών διακρατικών σχολικών δικτύων 
και το συνακόλουθο θετικό τους αντίκτυπο στην κοινωνική συνοχή και στη συλλογική, 
διάφανη και δημοκρατική δράση και καινοτομία. 

Απαραίτητη προϋπόθεση, κατά τη γνώμη μας, για την επιτυχή καθολική εισαγωγή της Ε.Δ.Ε. 
αποτελούν οι ανθρώπινοι πόροι που εμπλέκονται σε αυτήν. Η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών για παράδειγμα και η παροχή των μέσων για ψηφιακή επικοινωνία σε κάθε 
σχολείο αποτελεί θεμελιακή προϋπόθεση ανάπτυξης της ταυτότητας του Ευρωπαίου 
πολίτη, αρχής γενομένης από τους νέους ανθρώπους. 
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Παράρτημα 

Παρατίθεται ενδεικτικά υλικό σχετικών δημοσιεύσεων των δράσεων του προγράμματος 
στον τοπικό τύπο της Ζακύνθου και της Λουβαίνης.  
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Η χρήση της ξένης γλώσσας αρωγός στη Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση 

Βασιλική Αρμενάκα   
 varmenaka@gmail.com 

 
Εκπαιδευτικός ΠΕ06 Αγγλικών, ΓΕΛ.Φυλής. 

Περίληψη. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την αξία της εφαρμογής 
καλών πρακτικών στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Θα εξεταστεί ο 
σημαντικός ρόλος της γλώσσας στη διασαφήνιση των όρων πολυγλωσσία, 
πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση, μέσα από τις απόψεις των 
διαφόρων μελετητών. Αφού αποδειχθεί πως η γλώσσα συνδέεται με τον πολιτισμό, θα 
συζητηθεί το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην Ευρώπη για την προστασία των 
γλωσσών και του πολιτισμού των μειονοτήτων. Με βάση τη Διαπολιτισμική εκπαίδευση 
θα προταθεί ετήσιος σχολικός προγραμματισμός και θα παρατεθεί εφαρμοσμένη  
πρόταση στην σχολική τάξη. Στα συμπεράσματα θα τονιστεί η ανάγκη συνεχούς 
υποστήριξης των μαθητών με γλωσσική και πολιτισμική ποικιλία στο Ελληνικό σχολείο 
με καλές πρακτικές. Το άρθρο φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ανάδειξη της δυναμικής 
που μπορεί να έχει η διαφοροποίηση στην τάξη καθώς και στον περιορισμό των 
κρουσμάτων μισαλλοδοξίας και ξενοφοβίας.   

Λέξεις κλειδιά: Διαπολιτισμική εκπαίδευση, πολυγλωσσία, πολυπολιτισμικότητα, καλές 
πρακτικές. 

Εισαγωγή 

Η Ενωμένη Ευρώπη καθώς και η ευκολότερη κίνηση των ατόμων μέσα σε αυτήν έφερε 
αντιμέτωπους ακαδημαϊκούς, δάσκαλους και σχεδιαστές προγραμμάτων σπουδών για την 
εκπαίδευση, με έννοιες όπως: πολυπολιτισμικότητα, πολυγλωσσία και πλουραλισμός στην 
εκπαίδευση. Επιπλέον, η τάση των Ευρωπαίων κατοίκων να μετακινούνται για 
μεταναστευτικούς λόγους μας έφερε αντιμέτωπους στη σχολική τάξη με διαφορετικές 
κουλτούρες, πολιτισμούς και αξίες.  

Καινούριες μεθοδολογίες εφαρμόστηκαν στη διδασκαλία μέχρι σήμερα και νέες πρακτικές 
έγιναν γνωστές που αφορούν στη λεγόμενη “διαπολιτισμική εκπαίδευση”,  δηλαδή στην 
εκπαίδευση που αφορά σε μαθητές οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά 
περιβάλλοντα λόγω της καταγωγής τους ή και των γονέων τους και οι οποίοι δεν έχουν ως 
πρώτη γλώσσα τα Ελληνικά. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τη μεθοδολογική αξία της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα από την παρουσίαση πρακτικών που εφαρμόστηκαν 
στην πράξη αλλά και πρωτότυπων ιδεών για την προώθηση της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης στην ελληνική τάξη.  

Θα προκύψουν αποτελέσματα σχετικά με τη χρησιμότητα των πρακτικών αυτών για τον 
περιορισμό των κρουσμάτων μισαλλοδοξίας και ξενοφοβίας, στην καταπολέμηση των 
οποίων η εκπαίδευση πρέπει να έχει πρωταρχικό ρόλο. 

mailto:varmenaka@gmail.com
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Συμπερασματικά,  αξίζει να αναφερθεί ότι λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η Ελλάδα 
αποτελεί τόπο προσέλευσης αλλοδαπών μαθητών και των οικογενειών τους, οι οποίοι 
αποτελούν μεγάλο μέρος του συνολικού αριθμού των μαθητών των σχολείων μας. Για 
όλους τους παραπάνω λόγους το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να υποδεχτεί 
στους κόλπους του όσο το δυνατό ομαλότερα τους μαθητές αυτούς αλλά και να απαλλάξει 
τις οικογένειές τους από το βάρος της προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον.  

Μια προσπάθεια να διασαφηνιστούν οι όροι: διαπολιτισμική εκπαίδευση, πολυγλωσσία, 
πολυπολιτισμικότητα. 

Με την έναρξη της παγκοσμιοποίησης υπήρξε σημαντική αύξηση της οικονομικής κυρίως 
μετανάστευσης από τις αναπτυσσόμενες οικονομίες στις ανεπτυγμένες (Arrighi, 2011; 
Bourdieu, 2000; Friedman, 2004; Suarez-Orozco, 2001). Αυτό το γεγονός προκάλεσε 
φαινόμενα πολυγλωσσίας μέσα στα εθνικά σύνορα πολλών χωρών και οι εκπαιδευτικές 
πολιτικές που ακολουθήθηκαν σε ανταπόκριση του παραπάνω φαινομένου, προκάλεσαν με 
τη σειρά τους αντικρουόμενα θέματα συζήτησης σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία (Blommaert, 
Collins & Slenbrouck, 2005).     

Σε μια προσπάθεια να αποσαφηνιστεί ο όρος πολυγλωσσία, δεν μπορεί κανείς να 
παραλείψει να σημειώσει το ρόλο της γλώσσας. Όπως αναφέρει ο Γ. Μπαμπινιώτης,  
“γλώσσα είναι ο κώδικας σημείων ορισμένης μορφής (γλωσσικής) με τα οποία 
επιτυγχάνεται η επικοινωνία των μελών μιας γλωσσικής κοινότητας”. Ο Μ. 
Τριανταφυλλίδης όμως προχωρεί παραπέρα και τονίζει ότι “ γλώσσα δεν είναι, καθώς 
φαντάζονται κάποιοι , αραδιάσματα από λέξεις, τύπους και κανόνες, όπως αναγράφονται 
σε λεξικά και γραμματικές...... παρά η έκφραση του εσωτερικού μας κόσμου, ανταλλαγή 
συναισθημάτων και σκέψεων μέσα σε συνομιλία....”  .  

Εκτός όμως από αυτό, η γλώσσα είναι το σημαντικότερο και κεντρικότερο εργαλείο που 
εκφράζει την “κοινωνική δράση” (Sidnell & Einfield, 2012), μια δράση που εμπεριέχει 
ανθρώπους να δρουν, να κάνουν πράγματα. Το 1982 άλλωστε, ο Γάλλος κοινωνιολόγος  
Bourdieu (σελ.27) αμφισβήτησε την απόλυτα επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας, 
όπως αυτή αναφέρεται από τους γλωσσολόγους Ferdinand de Saussure και Noam Chomsky, 
και μίλησε για την “επίσημη γλώσσα, η οποία μεταβάλλεται σε θεωρητική βάση, μέσω της 
οποίας αποτιμούνται όλες οι γλωσσικές πρακτικές”. Ο Holmes (2001:6) χρησιμοποίησε τους 
όρους: γλωσσική ποικιλία (variety) ή κώδικας (code) για να αναφερθεί σε “κάθε είδους 
γλωσσολογική μορφή που χρησιμοποιείται ως υπόδειγμα αναλογικά με τα κοινωνικά 
περιβάλλοντα”, γλωσσολογικό ρεπερτόριο (linguistic repertoire, σελ.7), “μία ποικιλία 
γλωσσική δηλαδή, από την οποία οι άνθρωποι επιλέγουν τι να χρησιμοποιήσουν ανάλογα 
με τα συμφραζόμενα και το περιβάλλον στο οποίο επικοινωνούν”, και για τομείς (domains, 
σελ. 21) οι οποίοι περιλαμβάνουν “τυπικές συζητήσεις ανάμεσα σε τυπικούς συμμετέχοντες 
σε τυπικά περιβάλλοντα”. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η γνώση της γλώσσας δεν 
απαιτεί μόνο την ορθή γραμματικά γλωσσολογική ικανότητα  που χαρακτηρίζει μια ομάδα 
ανθρώπων που κατοικούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή/και χώρα, αλλά προφανώς 
περιλαμβάνει και μορφές καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας  στη χρήση για να 
επιτευχθεί η επικοινωνία. Τέτοιες μορφές καταλληλότητας αφορούν στη διαπολιτισμική 
ικανότητα (intercultural competence), την αίσθηση δηλαδή που έχουν οι συμμετέχοντες ότι 
ανήκουν σε “μια ομάδα με την ίδια ταυτότητα και την αντίστοιχη κουλτούρα” (Singer, 
1998), και τη στρατηγική ικανότητα (strategic competence), την ικανότητα δηλαδή των 
γενικών κανόνων που διέπουν την αφηρημένη έννοια της χρήσης της γλώσσας.  
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Ιστορική Αναδρομή: η γλώσσα συνδέεται με τον πολιτισμό 

Η De Melendez (2010:7) αναφέρει ότι “πολιτισμός είναι ένα σύνολο αντιλήψεων, στάσεων, 
συνηθειών, αξιών και πρακτικών που χρησιμοποιεί μια ομάδα ανθρώπων για να 
μορφοποιήσει μια άποψη της πραγματικότητας”. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάθε 
πολιτισμική ομάδα όπως οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Αμερικανοί, οι Ιάπωνες,  λόγου χάρη, 
ερμηνεύουν τα διάφορα κοινωνικά συμβάντα όπως ο γάμος, η γέννηση, ο θάνατος, 
σύμφωνα με το πολιτισμικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει. Σε επίπεδο τάξης αυτό 
σημαίνει ότι κάθε παιδί που προέρχεται από διαφορετικό πολιτισμό βλέπει τον κόσμο με 
διαφορετικούς τρόπους. Το ίδιο συμβαίνει και με τον/την εκπαιδευτικό που διδάσκει την 
τάξη. Και αυτός/αυτή μπορεί να ερμηνεύει με διαφορετικούς τρόπους τη ζωή εφόσον έχει 
ανατραφεί σε διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον από αυτό των μαθητών. Η σχολική τάξη 
επομένως, συνιστά επέκταση της “πολυπολιτισμικής κοινωνίας” (Baruth & Manning, 2004; 
Martorella, 2001).  

Η πολιτισμική ποικιλία (cultural diversity) εμπεριέχει αντιθέσεις, ποικιλίες ή 
διαφοροποιήσεις από τη συνηθισμένη κουλτούρα ή την κουλτούρα της πλειοψηφίας. Αυτή 
η πολιτισμική ποικιλία εκφράζεται στην τάξη με πολλούς τρόπους: με τα ρούχα που φορούν 
οι μαθητές και τη μόδα που προωθούν, με το φαγητό που φέρνουν στο σχολείο ή που 
προτιμούν από το σχολικό κυλικείο, με τις ιδέες που μεταφέρουν από το σπίτι, τις 
κοινωνικές τους σχέσεις, τις επετείους και τις θρησκευτικές γιορτές που γιορτάζουν, το 
λεξιλόγιο που προτιμούν να χρησιμοποιούν. Η σχολική τάξη είναι ένας καμβάς ο οποίος 
θεωρείται μικρόκοσμος της κοινωνίας. Μια κοινωνία πολιτισμικά ποικιλόμορφη είναι αυτή 
στην οποία  συνυπάρχουν διαφορετικές κουλτούρες, με κοινωνική αλληλεπίδραση, δηλαδή 
επικοινωνία σε γλωσσικό και κοινωνικό επίπεδο, και παρόλα αυτά τα άτομα που 
συμμετέχουν σε αυτή παραμένουν ορατά και διακριτά στο δικό τους περιβάλλον.   

Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην Ενωμένη Ευρώπη 

Γίνεται πλέον σαφές ότι “η πολιτισμική ποικιλία εμπεριέχει τη γλωσσική ποικιλία” 
(Mattelart, 2005), αλλά και το αντίθετο θα λέγαμε. Δεν συμβαίνει όμως μόνο αυτό. Όπως 
διαπιστώνει ο Guyot (2012:4) μια “μοναδική και παγκόσμια γλώσσα” ήταν το μότο που 
συνόδευσε την απαρχή της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης, στις αρχές της δεκαετίας του 90, πολύ 
πριν μας απασχολήσει το σοβαρό θέμα της πολιτισμικής ποικιλίας. Την εποχή εκείνη 
μάλιστα το θέμα της γλωσσικής ποικιλίας θεωρούνταν το σοβαρότερο εμπόδιο στην 
πολιτική και εμπορική ένωση, γι'αυτό και από το 1950 το Συμβούλιο της Ευρώπης θεώρησε 
βασικό να προχωρήσει στην προστασία των γλωσσών των μειονοτήτων. Το άρθρο 14, το 
οποίο προβλέπει την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των κατοίκων της 
Ευρώπης ανεξαρτήτου φύλου, θρησκείας, χρώματος, φυλής, γλώσσας, πολιτικής ή άλλης 
άποψης, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, περιουσίας ή τόπου γέννησης, ακολούθησαν 
άλλα πρωτόκολλα που επέφεραν αλλαγές και στο επίπεδο της εκπαίδευσης και της 
γλώσσας σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων.  

Σε παγκόσμιο επίπεδο ο οργανισμός Ενωμένων Εθνών προχώρησε σε αντίστοιχο νομικό 
πλαίσιο, και στο άρθρο 27 του 1966 γίνεται λόγος για το δικαίωμα της χρήσης της γλώσσας, 
της λατρείας της θρησκείας και της απόλαυσης της κουλτούρας μιας μειονότητας που 
ανήκει σε μια κοινότητα. 

Στο ίδιο πνεύμα, το 1960 ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός, πολιτισμικός Οργανισμός των 
Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), ψήφισε τη διατήρηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των 
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μειονοτήτων, ενώ το 1989 ο διεθνής εργατικός οργανισμός στο άρθρο 28 κάνει λόγο για 
γλωσσικά δικαιώματα των μειονοτήτων. 

Εξάλλου δύο Ευρωπαϊκές συμβάσεις το 1992 και το 1998 προτείνουν μια σειρά μέτρων για 
την προστασία και την προώθηση των γλωσσών των μειονοτήτων σε ότι αφορά την 
εκπαίδευση.      

Στη βάση αυτή, αλλά και με δεδομένο το γεγονός ότι το Ελληνικό σχολείο φιλοξενεί ένα 
μεγάλο αριθμό μαθητών με διαφορετική κουλτούρα και διαφορετική μητρική γλώσσα, 
θεωρείται πλέον απαραίτητη η χρήση πρακτικών στο σχολικό περιβάλλον που αφορούν στη 
λεγόμενη εκπαίδευση των μεταναστών, των αλλόχθονων ή/και των μαθητών της 
διασποράς, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης δηλαδή. 

Ετήσιος σχολικός προγραμματισμός στο πλαίσιο καλών πρακτικών 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

Είναι γνωστό ότι τα παραμύθια, οι μύθοι, οι θρύλοι και οι παραδόσεις χαρακτηρίζουν την 
κουλτούρα κάθε λαού. Τα παραπάνω, αναμφισβήτητα,  αποτελούν εκείνα τα στοιχεία, τα 
οποία συνδέουν τους λαούς, καθώς πολλοί λαοί μοιράζονται κάποια από αυτά και σε 
ορισμένα άλλα παρουσιάζονται κάποιες ομοιότητες και διαφορές. Στην κατηγορία αυτών 
των πολιτιστικών θησαυρών θα μπορούσαν να προστεθούν και οι παροιμίες. Φυσικά οι 
παροιμίες έχουν να κάνουν με την  ιδιοσυγκρασία κάθε λαού, τις κλιματολογικές συνθήκες, 
τη γλώσσα κ.α. , τα οποία όμως καθόλου δεν εμποδίζουν τους λαούς να συνδεθούν, πολύ 
δε περισσότερο όταν έχουμε να κάνουμε με μαθητές.   

Μια πρόταση για  ετήσιο σχολικό προγραμματισμό με διαπολιτισμική διάσταση  έχει ως 
εξής: οι μαθητές διαφορετικής καταγωγής του σχολείου, συμπεριλαμβανομένων και των 
Ελλήνων, θα καταγράψουν παροιμίες που γνωρίζουν οι ίδιοι ή τους έχουν αφηγηθεί 
συγγενείς τους ή μπορούν να εντοπίσουν  αν ανατρέξουν στο διαδίκτυο. Κατά προτίμηση οι 
παροιμίες θα πρέπει να καταγραφούν στη γλώσσα προέλευσής τους με ταυτόχρονη 
μετάφραση στα ελληνικά ή τα αγγλικά, για να μπορούν να μοιραστούν το νόημα και τη 
σημασία τους όλοι.  

Ο καθηγητής των καλλιτεχνικών θα μπορούσε να δουλέψει με τους μαθητές για να 
απεικονίσουν το νόημα των παροιμιών, να πλαισιώσουν με χρώματα το γραπτό λόγο, 
ακόμη και να κατασκευάσουν κολάζ. Η χρήση του πλαισίου για συνοδευτικά κείμενα, με 
σκοπό να μπορούν να σχολιαστούν οι παροιμίες κατά την παρουσίαση, θα ήταν ίσως 
βοηθητικό.  

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να κάνουμε όλους τους μαθητές κοινωνούς της 
κουλτούρας του άλλου και να δούμε τις ομοιότητες με τη χώρα καταγωγής μας. Αλλά και οι 
διαφορές παίζουν τα δικό τους ρόλο στη δραστηριότητα, αφού είναι γνωστό ότι οι 
άνθρωποι συνδέονται και μέσα από αυτές. Η διαφορετικότητα της έκφρασης, με όποιο 
τρόπο κι αν παρουσιάζεται, είναι σεβαστή όταν η εργασία λαμβάνει χώρα συλλογικά.    

Σε άλλο χρόνο, η δραματοποίηση μιας παροιμίας που κατά κοινή ομολογία των μαθητών 
μας είναι αρεστή, ή μία άλλη που νομίζουν ότι συλλέγει τα περισσότερα κοινά στοιχεία 
ανάμεσα στις χώρες ή εκείνη που φαίνεται μοναδική και παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
διάφορους ιδιαίτερους λόγους, θα μπορούσε να παρακινήσει τη συνεργασία και την 
επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές.  
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Ιδεατά, η συνεργασία με τους φιλολόγους και το θεολόγο του σχολείου, προκειμένου να 
θίξουμε την ιστορική, θρησκευτική, φιλοσοφική και κοινωνική πτυχή των παροιμιών, θα 
αποτελούσε άριστο παράδειγμα διαθεματικής εργασίας. Σίγουρα, χρειάζεται να τονίσουμε 
την προέλευσή τους. Αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, οι μαθητές θα μπορούσαν να 
μεταφερθούν στη σχολική βιβλιοθήκη ή να καθοδηγηθούν για να ψάξουν στα σχολικά 
βιβλία προηγούμενων ετών έτσι ώστε να κάνουν συνδυαστική χρήση και των ευρύτερων 
γνώσεών τους. 

Μια πρόταση διαθεματικής εργασίας στο πλαίσιο καλών πρακτικών διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης. 

Με βάση το κείμενο « keeping traditions alive» από το βιβλίο Τhe Outsiders B1 , HILLSIDE 
PRESS, το οποίο έχει επιλεγεί για το μάθημα των Αγγλικών της Β΄ Λυκείου από την 
εκπαιδευτικό του σχολείου και βρίσκεται στη λίστα των εγκεκριμένων από το υπουργείο 
βιβλίων, προτείνεται ο σχεδιασμός διαθεματικής εργασίας με διαπολιτισμική ματιά. 

Το κείμενο παρουσιάζει τη ζωή των Αβορίγινων της Αυστραλίας στο παρελθόν αλλά και στο 
παρόν, την αλλοίωση  των εθίμων τους στο πέρασμα του χρόνου από την εισβολή των 
λευκών κατοίκων της Αυστραλίας, καθώς και τις προσπάθειες που καταβάλλουν 
προκειμένου να διατηρήσουν την κουλτούρα της φυλής τους. 

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 
τεσσάρων και δούλεψαν στο εργαστήριο πληροφορικής για να βρουν στο διαδίκτυο ήθη 
και έθιμα από άλλες χώρες ή να καταγράψουν ένα έθιμο από τον τόπο καταγωγής τους. Με 
την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού ήταν αρκετά επιλεκτικοί και επιφυλακτικοί με τις 
πληροφορίες που ανέσειραν και αφού  καθοδηγήθηκαν για τις ιστοσελίδες που θα ψάξουν 
ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος, οδηγήθηκαν στην επιλογή χωρών και εθίμων. Αυτό 
συνέβη γιατί η κάθε ομάδα έπρεπε να ασχοληθεί με διαφορετική χώρα αλλά και γιατί τα 
ήθη και τα έθιμα  αφορούν διαφορετικές πτυχές της ζωής των κατοίκων μιας χώρας. 
Επιλέχθηκαν δηλαδή έθιμα θρησκευτικά, παραδοσιακά, επετειακά, κ.ο.. Εκτυπώθηκαν και 
καταγράφηκαν εικόνες και κείμενα και ζητήθηκε από τους μαθητές να κατασκευάσουν μία 
αφίσα για κάθε χώρα με όσα είχαν συλλέξει αλλά και με δικά τους σχόλια που αφορούσαν 
ομοιότητες και διαφορές με έθιμα της χώρας καταγωγής τους. 

Πριν την παράδοση των αφισών ζητήθηκε από τους μαθητές να αξιοποιήσουν τις γνώσεις 
τους από το μάθημα της Ιστορίας και της Λογοτεχνίας, όπου εξετάζεται το θρησκευτικό και 
φιλοσοφικό νόημα των αρχαιοελληνικών εθίμων ( π.χ. οι εορτές προς τιμή του Διόνυσου, το 
φαγητό , τα ποτό, το κυνήγι, η ανατροφή οικόσιτων ζώων στο σπίτι για τις συγκεκριμένες 
εορτές κ.ά.). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα μπορούσαν οι μαθητές με τη βοήθεια του 
καθηγητή των καλλιτεχνικών να κατασκευάσουν ένα εργαλείο, μία μάσκα, ένα βάζο ή ένα 
δοχείο οποιασδήποτε κουλτούρας ή τεχνοτροπίας επιλέξουν. Ακόμη, προτάθηκε στους 
μαθητές η δραματοποίηση ενός εθίμου με σκοπό τη βιωματική του αναπαράσταση. 

Διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο διδασκαλίας αποτελεί ωφέλιμη πρακτική 
ενίσχυσης των μαθητικών δεσμών και αποδοτική περίπτωση καλλιέργειας της 
πολυπολιτισμικότητας των τάξεων, αφού η έκφραση μέσω τοπικών και πολιτισμικών 
παραδόσεων είναι αναμφισβήτητα ένας βασικός άξονας επικοινωνίας των διαφορετικών 
πολιτισμών. 

Εν κατακλείδι, αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη διδακτική πρακτική είναι συμβατή 
με τις αρχές και τους στόχους του ‘Νέου Σχολείου’, αφού είναι διαθεματική, γιατί 
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αξιοποιούνται οι εικαστικές τέχνες, το θέατρο, η Ιστορία, η Λογοτεχνία, φηφιακή, καθώς 
χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες, μαθητοκεντρική, εφόσον οι μαθητές 
συνδημιουργούν κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος με την καθοδήγηση του 
εκπαιδευτικού, αλλά και καινοτόμος, γιατί είναι ομαδοσυνεργατική. Επιπλέον, είναι 
παιδαγωγικά εξατομικευμένη, διότι αξιοποιούνται οι δυνατότητες όλων των μαθητών, 
αφού κάνει χρήση όχι μόνο του γραπτού και του προφορικού λόγου στην ξένη γλώσσα 
αλλά και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του θεάτρου, της ζωγραφικής και των εικαστικών 
τεχνών.  

Συμπεράσματα –Προτάσεις  

Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων γνωρίζουμε ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό και αξίζει 
στρατηγικές μάθησης που προωθούν τη μάθηση. Οι Reichert, Hawley & Tyre, 2011, 
θεωρούν ότι οι μαθητές χρειάζονται συνεχή υποστήριξη στην προσπάθειά τους στο 
σχολείο, καθώς και τη συμμετοχή του πολιτισμικού και γλωσσικού περιβάλλοντος της 
χώρας προέλευσής τους στη διαδικασία της μάθησης.  

Οι εκπαιδευτικοί άλλωστε είναι αυτοί που έρχονται σε πρώτη και άμεση επαφή με τα 
παιδιά σε ότι αφορά το θέμα της γλώσσας, γι' αυτό και θα πρέπει να “λαμβάνουμε υπόψη 
κάθε ατομική διαφοροποίηση, ποικιλομορφία ή πλουραλισμό που μετατρέπει την 
πολιτισμική και γλωσσική ποικιλία σε δυναμική στις τάξεις μας” (Smith and Wilhelm 2002: 
184).  

Η στατιστική καταγραφή των αναγκών των μαθητών μας και των αποτελεσμάτων των 
διαγωνισμάτων τους όχι μόνο δεν ωφελεί κανένα μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
αλλά απαξιώνει και εξαφανίζει τις διαφορές και διαφοροποιήσεις των μαθητών μας, που 
μπορούν να μας δώσουν εξαιρετική ώθηση και βοήθεια στο εκπαιδευτικό μας έργο. 

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υποστηριχθούν εκπαιδευτικές προσεγγίσεις από το 
υπουργείο, τους εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών και τους συντάκτες προγραμμάτων 
σπουδών, οι οποίες θα βοηθούν τους μαθητές των γλωσσικών και πολιτισμικών 
μειονοτήτων που φοιτούν στο Ελληνικό σχολείο να αναδειχθούν μέσα από τη 
διαφορετικότητά τους. Αναμφίβολα, δεν θα πρέπει να αναγκαστούν ή να πιεστούν να 
αφομοιωθούν από την ελληνική γλώσσα και την ελληνική κουλτούρα.   
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Γυμνασίου Χαλκίδας  

Περίληψη. Το ΚΕΣΥΠ Χαλκίδας, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης της Ευβοίας, υλοποίησε μια σειρά σεμιναρίων για το θεατρικό παιχνίδι σε 
εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εφαρμόζουν το ΣΕΠ ή 
συντονίζουν προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων. Το θεατρικό παιχνίδι είναι μια 
δυναμική διαδικασία διδακτικής προσέγγισης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια 
εναλλακτική ή συμπληρωματική μέθοδος για μάθηση με βιωματικό τρόπο. Οι 
εκπαιδευτικοί μέσω της μύησης στο θεατρικό παιχνίδι μπορούν να εμβαθύνουν στη 
γνώση του εαυτού τους, να αναπτύξουν ενσυναίσθηση, να βοηθηθούν να αντιτάξουν 
μια άμυνα σε καταστάσεις που βιώνουν. Μπορούν ακόμα να αξιοποιήσουν την 
εμπειρία και τις γνώσεις τους για την αντιμετώπιση ευρείας ποικιλίας θεμάτων σε 
σχέση με την διδασκαλία τους και την υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών 
δραστηριοτήτων. Οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί ωφελήθηκαν τόσο στην προσωπική 
τους ενδυνάμωση και προσωπική τους εξέλιξη όσο και στη σχέση τους με τους μαθητές 
τους και την καλύτερη επαγγελματική τους παρουσία. 

Λέξεις κλειδιά: Θεατρικό παιχνίδι, προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σχολικός 
Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

Εισαγωγή 

Το θεατρικό παιχνίδι είναι ένας δημιουργικός περίπατος προβληματισμού, αυτοέκφρασης, 
επικοινωνίας, εργασίας σε ομάδες, παραγωγής μέσα σε ένα κλίμα χαράς και εγρήγορσης. 
Έχει καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα, είναι μια δυναμική διαδικασία διδακτικής 
προσέγγισης, ενεργοποιεί τις δημιουργικές ικανότητες, ένας συνδυασμός συναισθηματικής 
εμπλοκής και νοητικής επεξεργασίας, βίωσης και αναστοχασμού που παίρνει συγκεκριμένη 
μορφή μέσα στο χώρο και στο χρόνο μέσω του λόγου, της σιωπής και της κίνησης. Οι 
συμμετέχοντες δημιουργούν μια ιστορία, υποδύονται ρόλους, αλληλεπιδρούν, βιώνουν 
ατομικές και συλλογικές εμπειρίες, ερευνούν ένα θέμα από διάφορες οπτικές, λαμβάνουν 
αποφάσεις, δρουν, τηρούν κριτική στάση (Γραμματάς, 1997). 

Θεατρικό Παιχνίδι και Εκπαιδευτικά προγράμματα  

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα κοινωνικά προβλήματα, οι αρνητικές πολλές φορές 
οικολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες μέσα στις οποίες ζει και «εκπαιδεύεται» το 
παιδί, η έλλειψη χρόνου για παιγνίδι καθιστούν καθημερινά πιο αγχώδη τη ζωή του 
παιδιού ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. Δεν αφήνουν περιθώρια για δημιουργικές 
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πρωτοβουλίες, για όνειρα, για μια ανθρώπινη επικοινωνία χωρίς έντονες αντιπαραθέσεις 
και ανταγωνισμούς. Από την άλλη κάποιες αυταρχικές δομές εκπαίδευσης που 
εξακολουθούν να λειτουργούν σε πολλά επίπεδα και με πολλούς τρόπους και ένα 
υπερβολικά κατευθυνόμενο πρόγραμμα, συμπιέζουν ψυχικά τα παιδιά και τους εφήβους. 
το εξαναγκάζουν να βλέπει τη ζωή μέσα από μια καθιερωμένη οπτική. Το ελληνικό σχολείο 
εξακολουθεί (παρά τις κάποιες προσπάθειες που συντελούνται τα τελευταία χρόνια) να 
είναι προσανατολισμένο σχεδόν αποκλειστικά στη νόηση Στο νοησιαρχικό στοιχείο δεν 
υπάρχει θέση για όνειρα, για φαντασία, για συναισθήματα. Ανάλογη είναι και η 
εκπαίδευση που παίρνουν οι αυριανοί εκπαιδευτικοί λειτουργοί. Η τυπική εκπαίδευση δεν 
αφήνει περιθώρια και δυνατότητες στο παιδί να ανακαλύψει τους δικούς του ορίζοντες, τον 
κόσμο όχι μόνο, όπως είναι, αλλά όπως θα ήθελε να είναι. Αυτό το δικαίωμα μας το 
προσφέρει το Θεατρικό Παιχνίδι. Μέσα από τη σύμβαση του παιγνιδιού τα παιδιά έχουν τη 
δυνατότητα μιας διεξόδου, να αναπλάσουν και να ανασυνθέσουν την καθημερινότητα. Να 
κάνουν μια δική τους παρέμβαση (Κουρετζής, 2008;1993) 

Το θεατρικό παιχνίδι εκτός από αυτόνομη δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
«εργαλείο» και να έχει διάφορες εφαρμογές. Στο σχολείο, για παράδειγμα μπορεί να 
αποτελέσει ένα μέσο διδασκαλίας, να χρησιμοποιηθεί δηλαδή ως μια εναλλακτική ή 
συμπληρωματική μέθοδος για μάθηση με βιωματικό τρόπο, μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για την ενδυνάμωση στις σχέσεις μιας οποιαδήποτε ομάδας.  

Το θεατρικό παιγνίδι λειτουργώντας σαν εμπεδωτικό εργαλείο βοηθάει τους μαθητές να να 
ανακαλύψουν ικανότητες και εμπειρίες, τις οποίες θα αναπτύξουν στο κοινό παίξιμο με την 
ομάδα. Μέσα από αυτή τη συνύπαρξη θα μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν μια σειρά από 
συναισθήματα και πώς να πλησιάζει τους άλλους μέσα από αυτά αλλά και να εκφράσουν 
ενδόμυχες επιθυμίες αλλά και προβλήματα μέσα από τους ανάλογους ρόλους. Το θεατρικό 
παιχνίδι μετατρέπει την «τάξη» ή το «τμήμα» σε ομάδα και με την ψυχολογία της 
αλληλεπίδρασης και τη δυναμική που ασκεί η ομάδα, οι μαθητές αποδέχονται όρια και 
περιορισμούς που δεν τους θέτουν αυταρχικά κάποιοι ενήλικες, αλλά που την ανάγκη τους 
ανακαλύπτουν και εφαρμόζουν οι ίδιοι Επιπλέον οι έφηβοι συνεργαζόμενοι πλησιάζουν 
ουσιαστικά τον «άλλον», όχι ανταγωνιστικά ή «αξιολογικά», αλλά μέσα από διαδικασίες 
μιας συλλογικής δημιουργικής πράξης και εκπληρώνουν την επιθυμία τους για δράση και 
δημιουργία, επικοινωνία και αποδοχή μέσα από τη διαδικασία της δυναμικής της ομάδας. 
(Γκόβας, 2001) 

Υλοποίηση - Μεθοδολογία 

Αφορμή γι’ αυτή μας την εισήγηση υπήρξε η υλοποίηση μιας σειράς σεμιναρίων για το 
θεατρικό παιχνίδι, που διοργάνωσε το ΚΕΣΥΠ Χαλκίδας σε συνεργασία με τον υπεύθυνο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ευβοίας και το Θέατρο Ημέρας και με εμψυχωτές από 
τον χώρο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης καθώς και τους συμβούλους Ε.Π. Μιχάλη 
Πετεβή και Γεωργία Κεφαλά, σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 
εφαρμόζουν το ΣΕΠ ή συντονίζουν προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

Υλοποιήθηκαν τα εξής σεμινάρια:  

1)  Διοργάνωση σε συνεργασία με το Θέατρο της Ημέρας, βιωματικού σεμιναρίου με θέμα 
«Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός συναντά το θεατρικό παιχνίδι σε ένα ταξίδι 



Έρκυνα, (Ειδικό) Τεύχος 5ο, 2015  135 

φαντασίας, δημιουργικότητας & αυτογνωσίας», διάρκειας 15 ωρών την 20-21/3/2010 στο 
5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας. 
2)  Διοργάνωση βιωματικού σεμιναρίου με θέμα: «Το Θεατρικό Παιχνίδι ως εργαλείο στα 
Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Αγωγής Σταδιοδρομίας» διάρκειας 12 
ωρών την 7-8 Μαϊου 2010 στις εγκαταστάσεις της ΔΗΚΕΧ Χαλκίδας 
3)  Διοργάνωση βιωματικού σεμιναρίου με θέμα «Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός 
συναντά το θεατρικό παιχνίδι σε ένα ταξίδι φαντασίας, δημιουργικότητας & 
αυτογνωσίας», διάρκειας 15 ωρών την 26-27-28/11/2010 στο 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας 
4)  Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας καθηγητών «Συμπεράσματα και συζήτηση από 
την εφαρμογή στην τάξη της Α’ φάσης του βιωματικού σεμιναρίου ο Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός συναντά το θεατρικό παιχνίδι σ’ ένα ταξίδι φαντασίας, 
δημιουργικότητας και αυτογνωσίας», στο ΚΕΣΥΠ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, την 14/12/2010 
5)  Διοργάνωση Επιμορφωτικής ημερίδας καθηγητών με θέμα «Το θεατρικό παιχνίδι και το 
παιχνίδι ρόλων στο μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού», στο ΚΕΣΥΠ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ, την 22/3/2011. 
6)  Διοργάνωση βιωματικού σεμιναρίου σε συνεργασία με το Carreer Gate Test, με θέμα 
«Το παράθυρο Johari, μια βιωματική προσέγγιση της γνωστής θεωρίας της 
Συμβουλευτικής», στο 5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας την 8, 9, 10/4/2011, διάρκειας 15 ωρών 
7)  Διοργάνωση Ημερίδας επιμόρφωσης με θέμα «Απολογισμός –Συμπεράσματα της 
εφαρμογής του θεατρικού παιχνιδιού στο μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και στα προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας», στο ΚΕΣΥΠ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 
την 4/6/2011 

Στα σεμινάρια και τις ημερίδες μας χρησιμοποιήσαμε τις πιο βασικές τεχνικές του Θ. Π. 
όπως:  

Η σωματική έκφραση: Μέσα από 
διάφορες φόρμες κίνησης και ελεύθερες 
δραστηριότητες οι επιμορφούμενοι 
εκπαιδευτικοί αυτοεκφράστηκαν και 
εξέφρασαν συναισθήματα και 
καταστάσεις που δεν μπορούσαν να 
εκφράσουν με το λόγο.  

 

 

 

 

Αυτοσχεδιασμοί: δηλ. παιχνίδια που σκόπευαν να 
δώσουν την ευκαιρία στους επιμορφούμενους να 
ανακαλύψουν κάποιες εμπειρίες και να παίξουν μ’ 
αυτές με τους άλλους. Εκμετάλλευση του τυχαίου είναι 
μια δυνατότητα που χρησιμοποίησαν οι εμψυχωτές, 
ώστε να παρακινήσουν στη δράση.  

Τα κύρια κωμικά στοιχεία δηλ υπερβολή – αντίθεση 
(το παιχνίδι των παρεξηγήσεων)  

Εικόνα 1. Δρώμενα 

Εικόνα 2. Αυτοσχεδιασμοί 
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Μάσκα: Η επίδραση της μάσκας υπήρξε καθοριστική στην 
εκφραστική συμπεριφορά πάνω στην οποία 
αποτυπώθηκαν στοιχεία και αρχέτυπες καταστάσεις.  

 

 

 

Παντομίμα: Το σώμα 
του κάθε συμμετέχοντα χρησιμοποιήθηκε για να 
εκφραστεί γιατί η παντομίμα βασίζεται στο σώμα, 
στην αίσθηση και στη φαντασία. Έγιναν παιχνίδιά με 
φανταστικά πρόσωπα, σε έναν φανταστικό κόσμο  

Σε κάθε σεμινάριο ή ημερίδα ακολουθήσαμε τις 
βασικές φάσεις του θεατρικού παιχνιδιού. Την φάση 
της απελευθέρωσης όπου απελευθερωθήκαμε από 
αναστολές και δισταγμούς και επικοινωνήσαμε 
μεταξύ μας με παιχνίδια σωματικής έκφρασης.  

 
Το παιχνίδι ρόλων όπου οι εκπαιδευτικοί ανακάλυψαν 
ρόλους, συνέθεσαν σύντομους διαλόγους, 
οδηγήθηκαν σε συγκρούσεις και δημιούργησαν 
διάφορες συνθέσεις.  

 

 

Μεταμφιέστηκαν ανάλογα με το ρόλο που 
επέλεξαν. Διαμόρφωσαν ένα περιβάλλον 
δράσης με διάφορους τρόπους και υλικά. 
Έπαιξαν διάφορους ρόλους ανάλογα με το πώς 
αισθάνονταν. Την φάση όπου με την κίνηση ή 
και το λόγο έφτασαν σ’ ένα σκηνικό 

αυτοσχεδιασμό, συνθέτοντας τους ρόλους, τις σκηνές και τα θέματα που τους 
απασχόλησαν.  

 Εικόνα 3. Μάσκα 

Εικόνα 4. Παντομίμα 

Εικόνα 6. Παιχνίδια έκφρασης 

Εικόνα 5. Παιχνίδι ρόλων 
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Επέλεξαν τα μουσικά, ηχητικά ακούσματα, τα σκηνικά αντικείμενα και προχώρησαν στην 
τέλεση ενός δρώμενου που παρήγαγαν οι ίδιοι. Σε κάποιες περιπτώσεις ακολούθησε 
συζήτηση και ανάλυση επάνω στις δραστηριότητες που προηγήθηκαν, στον τρόπο που 
παίχτηκαν οι διάφοροι ρόλοι και τα θέματα, ώστε να υπάρχει ανατροφοδότηση και 
αποφόρτιση 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
To κουκλοθέατρο, η ζωγραφική και η κατασκευές 
μπορούν επίσης να συνδυαστούν δημιουργικά με το 
θεατρικό παιχνίδι 

Τα μέλη της ομάδας, ατομικά ή σαν σύνολο, έφτιαξαν 
με τα σώματά τους μια «φωτογραφία». Λέγονται 
επίσης και «παγωμένες εικόνες», «ακίνητες εικόνες», 
«ταμπλό» κ.ά.. Είναι εικόνες γεμάτες δυναμική 
ενέργεια που για αφετηρία ή ερέθισμα μπορεί να 
έχουν μια φωτογραφία, ένα στίχο, μία ανάμνηση, ένα 
γεγονός, ένα συναίσθημα, μια άποψη κ.ά. 

Εικόνα 7. Παιχνίδια για ζέσταμα και ενεργοποίηση- Παιχνίδια γνωριμίας- Μουσικά παιχνίδια 
με ρυθμό και κίνηση 

 

Εικόνα 9. Τυφλή πορεία 

Εικόνα 8. Ασκήσεις καθοδηγούμενης 
φαντασίας 

Εικόνα 10. Ζωγραφική - Κατασκευές 
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Στον κύκλο σεμιναρίων διερευνήσαμε μέσω του 
Θεατρικού παιχνιδιού και τους 4 άξονες του Σχολικού 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού που είναι οι εξής: 
Αυτογνωσία, Πληροφόρηση, Λήψη απόφασης, 
Μετάβαση. Ακόμα συμπληρώσαμε τεστ συναισθηματικής 
νοημοσύνης και συζητήσαμε για την εφαρμογή του Θ.Π. 
στην τάξη.  

 
Εικόνα 12. Δυναμικές Εικόνες 

Δραματοποιήσαμε το παράθυρο Johari, την γνωστή θεωρία Συμβουλευτικής που είναι ένα 
εργαλείο που χρησιμοποιείται για την κατανόηση του εαυτού μας αλλά και των 
διαπροσωπικών σχέσεων. Το Παράθυρο Johari (εικόνα 13) αποτελείται από τεταρτημόρια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13. Παράθυρο Johari 

Στο πάνω αριστερά τεταρτημόριο, είναι η "ανοικτή περιοχή" (Open arena), που περιέχει 
χαρακτηριστικά μας που τα γνωρίζουμε και εμείς και οι άλλοι. Είναι η περιοχή στη ζωή μας 
που την μοιραζόμαστε με άλλους, όπως τις εμπειρίες μας, τη γνώμη μας, τα συναισθήματά 
μας, τις δεξιότητες, ή τα προβλήματα μας. Είναι το μέρος του εαυτού μας που 
αποκαλύπτουμε αβίαστα στους άλλους. Είναι η δημόσια πλευρά της ζωής μας. 

Στο πάνω δεξιά, είναι η "τυφλή περιοχή" (blind spot), με χαρακτηριστικά που βλέπουν οι 
άλλοι, αλλά δεν μπορούμε να δούμε εμείς. Είναι το κομμάτι του εαυτού μας που 
αγνοούμε. Η περιοχή αυτή μπορεί να γίνει μικρότερη, αν κάποιος μας μιλήσει με 
ειλικρίνεια για ότι βλέπει σε εμάς. 

Κάτω αριστερά είναι η "κρυμμένη περιοχή" (Façade-μάσκα) η οποία αφορά στοιχεία της 
προσωπικότητάς μας και της διαπροσωπικής επικοινωνίας μας, τα οποία γνωρίζουμε εμείς, 
αλλά δε γίνονται φανερά στους άλλους. Περιλαμβάνει κυρίως τους φόβους, τα 
συναισθήματα και ευαίσθητες εμπειρίες που κρατάμε κρυφές. Ο καθένας μας αποφασίζει 
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για το μέγεθος της πληροφορίας που θέλει να μοιράζεται με άλλους. Η περιοχή αυτή θα 
γίνει μικρότερη, αν "εξομολογηθούμε" στους άλλους", για τα χαρακτηριστικά αυτά. 

Κάτω δεξιά είναι η "άγνωστη περιοχή" (Unknown), με χαρακτηριστικά μας που δεν τα 
γνωρίζουμε ούτε εμείς ούτε οι άλλοι. Περιλαμβάνει το άγνωστο μέρος του εαυτού μας: 
καταπιεσμένα ή υποσυνείδητα συναισθήματα και εμπειρίες που αποθηκεύτηκαν στο 
υποσυνείδητο. Σκοπός αυτού του εργαλείου είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να 
επεκτείνουν την "ανοικτή περιοχή", μικραίνοντας την τυφλή και την κρυμμένη περιοχή 
επιτρέποντας την όσο το δυνατό καλύτερη και αποτελεσματικότερη την επικοινωνία τους 
με τους άλλους ανθρώπους 

Συμπεράσματα –Προτάσεις 

Οι μαθητές των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος στα επιμορφωτικά σεμινάρια, μέσα από 
την εφαρμογή του θεατρικού παιχνιδιού στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, 
μπόρεσαν να ανακαλύψουν πολλές πτυχές της ζωής, της ανθρώπινης ύπαρξης και 
γενικότερα του κόσμου, να κατακτήσουν τη γνώση μέσα από την αίσθηση, χωρίς να 
χρειάζεται να αποστηθίσουν ή να παπαγαλίσουν, να αποκτήσουν αυτογνωσία και να 
έρθουν σε επαφή με τις βαθύτερες υπαρξιακές τους ανάγκες 

Συμπερασματικά θα λέγαμε πως το θεατρικό παιχνίδι αποτελεί άριστο μέσο 
ευαισθητοποίησης των παιδιών, όχι μόνο στο θέατρο αλλά και στη γενικότερη πολιτιστική 
τους εκπαίδευση, διευρύνει την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και επιδρά θετικά 
στην ενεργοποίηση και δημιουργική συμμετοχή των παιδιών στα μαθήματα και στις άλλες 
σχολικές δραστηριότητες. Τέλος, αποτελεί δυναμικό, μεθοδολογικό εργαλείο στα χέρια του 
δασκάλου. (Παπαδόπουλος, 2005).  

Οι εκπαιδευτικοί μέσω της μύησης στο θεατρικό παιχνίδι μπορούν να εμβαθύνουν στη 
γνώση του εαυτού τους, να διευκολυνθούν στη λήψη απόφασης, να αναπτύξουν δεξιότητες 
όπως συνεργασία, πρωτοβουλία, ανάληψη δράσης, υπευθυνότητα, ευελιξία, 
προσαρμοστικότητα, δημιουργικότητα, καινοτομία οι οποίες αποτελούν βασικές αξίες του 
επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και της εκπαίδευσης γενικότερα Το Θ. Π. βοηθά 
τον καθηγητή/εμψυχωτή να αναπτύξει ενσυναίσθηση, να γίνει ενεργητικός ακροατής και 
παίκτης να βιώσει συναισθήματα και τον ενδυναμώνει, τον βοηθά να αντιτάξει μια άμυνα 
σε καταστάσεις που βιώνει. Οι καθηγητές που παρακολούθησαν τα σεμινάρια ωφελήθηκαν 
τόσο στην προσωπική τους ενδυνάμωση και προσωπική τους εξέλιξη όσο και στη σχέση 
τους με τους μαθητές τους και την καλύτερη επαγγελματική τους παρουσία.  

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν την εμπειρία και τις γνώσεις τους για την 
αντιμετώπιση ευρείας ποικιλίας θεμάτων σε σχέση με την διδασκαλία τους και την 
υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Γι αυτό όμως απαιτείται 
επιμόρφωση και πρακτική εφαρμογή, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν το θεατρικό 
παιχνίδι για την όσο το δυνατόν αρτιότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

"...Στο παιδί πρέπει να δίνεται - παράλληλα με τη μόρφωση - και η ευκαιρία για αναψυχή 
και διασκέδαση. Η κοινωνία και το Κράτος οφείλουν να κάνουν κάθε προσπάθεια γι' αυτό 
το σκοπό…" (Παγκόσμια Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Παιδιού). 
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Περίληψη. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια καινοτόμος-βιωματική δράση με 
τίτλο "Διατροφή και Περιβάλλον" που εκπονήθηκε από μαθητές του Πρότυπου 
Πειραματικού Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, στα πλαίσια του μαθήματος της 
Οικιακής Οικονομίας της Α' και Β' Γυμνασίου και του ομίλου "Διατροφή, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη". Σκοπός της δράσης ήταν η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των 
μαθητών σε θέματα που αφορούν στη διατροφή, την υγεία, το περιβάλλον και την 
ανακύκλωση, η αλλαγή συμπεριφορών, όπως  υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών 
συνηθειών και οικολογικής συμπεριφοράς-ανακύκλωσης, και η προώθηση της ιδέας 
του ενεργού πολίτη σε θέματα υγιεινής διατροφικής συμπεριφοράς, ανακύκλωσης και 
συνεργασίας. Οι μαθητές δημιούργησαν αφίσες, καθιέρωσαν διαλείμματα 
κατανάλωσης φρούτων/υγιεινών σνακ, εκπόνησαν έρευνα πεδίου, εμπλούτισαν το 
σχολικό κυλικείο με υγιεινές-γευστικές επιλογές, πραγματοποίησαν ανακύκλωση με 
απώτερο φιλανθρωπικό σκοπό. Ζώντας σε μια κοινωνία που απαιτεί τη συμμόρφωση 
των πολιτών της με τις αρχές της ισορροπημένης διατροφής, της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης για την επίτευξη της ευημερίας, η 
υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων κρίνεται απαραίτητη.  

Λέξεις κλειδιά: καινοτόμος δράση, διατροφή, ανακύκλωση, περιβάλλον, 
ομαδοσυνεργατική μέθοδος  

Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι ανατροπές στα διατροφικά πρότυπα και η ευρύτατη 
περιβαλλοντική ρύπανση βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής μας (Αποστολόπουλος, 
2009). Μάλιστα, αποτελούν και τις κύριες αιτίες από τις οποίες επηρεάζεται σημαντικά η 
ανθρώπινη υγεία. Προκύπτει, συνεπώς, η ανάγκη για άμεση ανθρώπινη παρέμβαση και 
επιτυχής αντιμετώπισή τους. 

Η σημασία που αποδίδεται στο ρόλο της εκπαίδευσης προς αυτές τις κατευθύνσεις είναι 
μεγάλη. Ήδη η διατροφή και το περιβάλλον αποτελούν αντικείμενα μελέτης των μαθητών 
σε σχολικά εγχειρίδια, όπως του σχολικού εγχειριδίου του μαθήματος της Οικιακής 
Οικονομίας της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου. Επίσης, σημαντική ως προς αυτή την κατεύθυνση είναι 
και η συμβολή της εκπόνησης προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης από εκπαιδευτικούς και μαθητές, τα οποία προκαλούν το έντονο ενδιαφέρον 
των μαθητών και συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση και στη δημιουργία νέων προτύπων 
συμπεριφοράς. 

Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται και αναλύεται η εκπόνηση καινοτόμου-
βιωματικής δράσης με τίτλο "Διατροφή και Περιβάλλον" από μαθητές του Γυμνασίου μας 
με συντονίστρια την εκπαιδευτικό ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας Μπελεσιώτη Κωνσταντίνα. 

Το ενδιαφέρον και η αυτενέργεια των μαθητών και μαθητριών, καθώς και η πρωτοβουλία 
τους για διάχυση της γνώσης και ευαισθητοποίηση της υπόλοιπης μαθητικής κοινότητας σε 
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θέματα που αφορούν στη διατροφή και στο περιβάλλον αποτέλεσαν τα κριτήρια εκείνα για 
την υλοποίηση της καινοτόμου δράσης "Διατροφή και Περιβάλλον".  

Τα κριτήρια για την υλοποίηση της καινοτόμου δράσης "Διατροφή και Περιβάλλον" 
αναδείχθηκαν μέσα από το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας που διδάσκεται στην Α΄ και Β΄ 
Γυμνασίου και τον όμιλο «Διατροφή, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» που 
απευθύνεται σε μαθητές Α΄, Β΄ και Γ' Γυμνασίου.  

Σχεδιασμός-Οργάνωση  

Οι μαθητές, ύστερα από συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος 
της Οικιακής Οικονομίας και του ομίλου "Διατροφή, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη", 
επισήμαναν τη σημασία της υγιεινής διατροφικής συμπεριφοράς, της προστασίας του 
περιβάλλοντος, της ανακύκλωσης, της αειφόρου ανάπτυξης και της συνεργασίας και 
ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση  της καινοτόμου δράσης με θέμα 
"Διατροφή και Περιβάλλον". Οι συμμετέχοντες μαθητές συγκρότησαν υποομάδες των 3-5 
ατόμων με θέμα α) τη διατροφή και  β) το περιβάλλον, βάσει των ενδιαφερόντων τους. Οι 
ομάδες συγκροτήθηκαν είτε από μαθητές του ίδιου τμήματος είτε από μαθητές 
διαφορετικών τμημάτων, ύστερα από πραγματοποίηση παιχνιδιού γνωριμίας για την 
ανάπτυξη φιλικού και συνεργατικού κλίματος. Έπειτα, καθορίστηκαν οι κανόνες ομαδικής 
εργασίας.  

Όσον αφορά στην επιλογή των υποθεμάτων και των δράσεων-δραστηριοτήτων που 
ανέλαβαν οι υποομάδες με θέμα είτε τη διατροφή είτε το περιβάλλον, καταγράφτηκαν οι 
σκέψεις, απόψεις, γνώμες και προτάσεις των μαθητών μέσω της μεθόδου «καταιγισμός 
των ιδεών». Κάθε υποομάδα με θέμα τη διατροφή ανέλαβε συγκεκριμένο υπόθεμα π.χ. 
μεσογειακή διατροφή, ομάδες τροφίμων και θρεπτικά συστατικά, διατροφοεξαρτώμενες 
ασθένειες, παχυσαρκία, υποσιτισμός, νευρική ανορεξία, εκπόνηση έρευνας πεδίου.  

Αντίστοιχα, οι υποομάδες με θέμα το περιβάλλον ανέλαβαν υποθέματα όπως: φαινόμενο 
του θερμοκηπίου, τρύπα του όζοντος, όξινη βροχή, Χ.Υ.Τ.Α., Α.Π.Ε., ρύπανση του νερού, 
ανακύκλωση, κομποστοποίηση. Όλες οι υποομάδες ανέλαβαν τη δημιουργία αφισών 
σχετικές με τη θεματολογία τους με σκοπό να τοιχοκολληθούν σε πίνακες ανακοινώσεων 
εντός της σχολικής μονάδας προς ενημέρωση της σχολικής κοινότητας. Έπειτα, οι ομάδες 
καθόρισαν τους στόχους και τον τρόπο εργασίας τους, τα υλικά και τον εξοπλισμό που θα 
χρειαστούν, προγραμμάτισαν  την πορεία των εργασιών τους και προτάθηκαν πιθανές 
συνεργασίες με άτομα και φορείς. 

Ως πηγές πληροφόρησης των υποομάδων προτάθηκαν να αξιοποιηθούν οι παρακάτω: η 
βιβλιοθήκη, τα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας Α΄ και Β΄ 
Γυμνασίου και το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου για συλλογή έντυπου και 
ψηφιακού υλικού, το ανθρώπινο δυναμικό νοσοκομειακής κλινικής μέσω πραγματοποίησης 
ομιλίας από νοσοκομειακό διαιτολόγο στη σχολική μονάδα μας, καθώς και η μαθητική 
κοινότητα του σχολείου μας μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων από τους συμμαθητές. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, κρατήθηκε ατομικό και ομαδικό ημερολόγιο από κάθε 
υποομάδα για το σύνολο των εργασιών που προγραμματίστηκαν.  

Όσον αφορά στις δραστηριότητες-δράσεις των υποομάδων, οι υποομάδες με θέμα τη 
διατροφή δημιούργησαν ενημερωτικές αφίσες με θέμα τη διατροφή, προγραμμάτισαν 
συγκεκριμένη ώρα-διάλειμμα και παρότρυναν ολόκληρη τη μαθητική κοινότητα να 
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καταναλώνει φρούτα/υγιεινά σνακ στο σχολικό χώρο,  μοίρασαν ερωτηματολόγια στους 
συμμαθητές τους σχετικά με τη διατροφική τους συμπεριφορά, επικοινώνησαν με 
νοσοκομειακό διαιτολόγο-διατροφολόγο με σκοπό να πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα τις 
διατροφικές συνήθειες των εφήβων και τέλος, υπέβαλαν προτάσεις στο σχολικό κυλικείο 
για προσθήκη υγιεινών-γευστικών επιλογών. 

Όσον αφορά στις δραστηριότητες-δράσεις των υποομάδων με θέμα το περιβάλλον, 
δημιούργησαν ενημερωτικές αφίσες σχετικές με τα υποθέματα που είχαν αναλάβει, 
προγραμμάτισαν την ενημέρωση της μαθητικής κοινότητας σχετικά με τη διαδικασία της 
ανακύκλωσης, επικοινώνησαν με ιδιωτική εταιρεία ανακύκλωσης, επιμελήθηκαν την 
κατασκευή-αγορά κάδων για την ανακύκλωση, καθώς και τη συλλογή και ζύγιση των 
ανακυκλώσιμων υλικών.  

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των εργασιών, έγιναν διαλείμματα ενημέρωσης και 
ανατροφοδότησης μεταξύ των υποομάδων σχετικά με την πορεία των εργασιών, καθώς και 
επίλυσης προβλημάτων διαπροσωπικών σχέσεων κάθε ομάδας, καθώς και προβολή βίντεο 
στους μαθητές από τη συντονίστρια εκπαιδευτικό ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας με 
περιεχόμενο σχετικό με τη διατροφή και το περιβάλλον. Ο ρόλος της συντονίστριας 
εκπαιδευτικού ήταν εμψυχωτικός, ενθαρρυντικός, συντονιστικός και υποστηρικτικός σε όλη 
τη διάρκεια των εργασιών ενώ παράλληλα έλεγξε την καταλληλότητα των μεθόδων που 
χρησιμοποιήθηκαν και αξιολόγησε την εγκυρότητα των πληροφοριών που 
συγκεντρώθηκαν.  

Σκοπός-Στόχοι  

Ο σκοπός της καινοτόμας μας δράσης είναι οι μαθητές να ενημερωθούν και να 
ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την υγιεινή διατροφική συμπεριφορά και την προστασία 
του περιβάλλοντος-ανακύκλωση, καθώς και να αλλάξουν στάσεις, να υιοθετήσουν υγιεινές 
διατροφικές συνήθειες και συμπεριφορά φιλική προς το περιβάλλον-ανακύκλωση. Πιο 
συγκεκριμένα, οι μαθητές μας επιδιώκεται:  

Επίπεδο γνώσεων  

• Να γνωρίσουν τη Μεσογειακή Διατροφή και να διακρίνουν την ευκολία στην 
εφαρμογή της 

• Να αναγνωρίσουν τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής-Μεσογειακής 
Διατροφής στην ανάπτυξη και την υγεία 

• Να γνωρίσουν τις ομάδες τροφίμων και τα θρεπτικά συστατικά τους 
• Να γνωρίσουν τις μορφές ρύπανσης του περιβάλλοντος (αίτια-επιπτώσεις) 
• Να αναγνωρίσουν τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, της ανακύκλωσης 

και της αειφόρου ανάπτυξης 
• Να ενημερώσουν την υπόλοιπη μαθητική κοινότητα σε θέματα που αφορούν τη 

διατροφή, την ανακύκλωση και το περιβάλλον 
• Να μάθουν τους σύγχρονους τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων 
• Να ενημερωθούν για την διαδικασία της ανακύκλωσης 
• Να αναγνωρίζουν τα υλικά που ανακυκλώνονται ή επαναχρησιμοποιούνται 
• Να αναγνωρίσουν τα οφέλη που προκύπτουν από την ανακύκλωση 
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Επίπεδο ικανοτήτων  

• Να εντοπίσουν, επιλέξουν, αξιολογήσουν και αξιοποιήσουν τις κατάλληλες πηγές 
πληροφόρησης 

• Να αναπτύξουν ερευνητικές, οργανωτικές, επικοινωνιακές και τεχνικές δεξιότητες  
• Να σχεδιάζουν αφίσες  
• Να δημιουργούν παρουσιάσεις, να επεξεργάζονται βίντεο και φωτογραφίες 
• Να εξοικειωθούν με τη χρήση του υπολογιστή, τη βιβλιογραφική έρευνα, την 

παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων 
• Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα και τη 

δημιουργικότητά τους 
• Να ενισχύσουν την υπευθυνότητα, την αυτοπεποίθηση, την  αυτοεκτίμηση τους  

Επίπεδο στάσεων  

 Να ενισχύσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους  συμμαθητές τους, το πνεύμα της 
αλληλεγγύης και της συνεργασίας 

 Να καλλιεργούν κίνητρα για ατομική και συλλογική δράση εντός και εκτός σχολείου 

 Να ευαισθητοποιήσουν την υπόλοιπη μαθητική κοινότητα σε θέματα διατροφικής 
συμπεριφοράς, προστασίας του περιβάλλοντος και ανακύκλωσης 

 Να υιοθετήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες και συμπεριφορά φιλική προς το 
περιβάλλον 

 Να προωθήσουν την ιδέα του ενεργού πολίτη σε θέματα που αφορούν την υγιεινή 
διατροφική συμπεριφορά, την ανακύκλωση και τη συνεργασία  

 Να διαμορφώσουν υπεύθυνη καταναλωτική συμπεριφορά  

Μέθοδος υλοποίησης-Παιδαγωγική προσέγγιση  

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των εργασιών οι διδακτικές τεχνικές που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο καταιγισμός ιδεών, το παιχνίδι γνωριμίας, ο καθορισμός του 
«συμβολαίου» συνεργασίας, η βιβλιογραφική έρευνα, η έρευνα πεδίου, η 
ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η ερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση, η διαθεματική και 
βιωματική-ενεργητική μάθηση. Πρόκειται για διδακτικές τεχνικές-προσεγγίσεις που 
χρησιμοποιούνται στη μέθοδο σχεδίου εργασίας (Project) (Βασάλα, 2011). Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, η μεθοδολογία υλοποίησης της καινοτόμας μας δράσης έχει 
πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τη μέθοδο σχεδίου εργασίας (Project).  

Αρχικά πραγματοποιήθηκε το παιχνίδι γνωριμίας για την ανάπτυξη φιλικού και 
συνεργατικού κλίματος μεταξύ των μαθητών των διαφορετικών τμημάτων και τάξεων. 
Συνήθως, τα μέλη της ομάδας γνωρίζονται μεταξύ τους σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, 
χωρίς να λείπουν και οι περιπτώσεις που τα μέλη δε γνωρίζονται ή δε γνωρίζονται καλά. Σε 
κάθε περίπτωση όμως, "Για να λειτουργούν με συνέπεια τα μέλη μιας ομάδας πρέπει να 
αισθάνονται αποδεκτά και ασφαλή μέσα στην ομάδα και να αντιλαμβάνονται ως σημαντικό 
τον κοινό τους στόχο. Τότε μόνο θα καταθέσουν το ατομικό τους 'εγώ' για τη δημιουργία 
του συλλογικού 'εμείς' " (Ματσαγγούρας, 2011). 

Ακολούθησε ο καταιγισμός ιδεών, μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε ένας 
εποικοδομητικός διάλογος που ενθάρρυνε την πρωτοβουλία, τη φαντασία και την 
εφευρετικότητα των μαθητών και καταγράφτηκαν οι σκέψεις, απόψεις, γνώμες και 
προτάσεις των μαθητών για τα υποθέματα και τις δραστηριότητες-δράσεις που επρόκειτο 
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να αναλάβουν και να εκπονήσουν οι υποομάδες. Σύμφωνα με τις Βασάλα & Φλογαΐτη 
(2002), οι μαθητές με την τεχνική αυτή ανακαλούν συνειρμικά προϋπάρχουσες αντιλήψεις 
(σωστές και λανθασμένες) για ένα θέμα, προβαίνοντας σε ελεύθερη και αυθόρμητη 
έκφραση ιδεών. 

Έπειτα, πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση ομάδων (ομαδοσυνεργατική μέθοδος) και ο 
καθορισμός του «συμβολαίου» συνεργασίας, σύμφωνα με τον οποίο καθορίστηκαν οι 
κανόνες ομαδικής εργασίας (Βασάλα, 2011). Μέσω της ομαδοσυνεργατικότητας, η γνώση 
που αποκτάται μέσα στην ομάδα είναι σταθερή, πολύπλευρη και ολοκληρωμένη και οι 
μαθητές γίνονται υπεύθυνοι, δημιουργικοί και συνεργατικοί (Ματσαγγούρας, 1987). 
Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να επικοινωνήσουν με άλλα άτομα, να 
συνεργαστούν και να αλληλοβοηθηθούν με τα μέλη της ομάδας, ικανοποιώντας τη βασική 
ανάγκη τους για αποδοχή, αγάπη και ασφάλεια (Πολυχρόνου & Καλαμπαλίκη, 2012). 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα με σκοπό τη συλλογή 
πληροφοριών για τη δημιουργία των αφισών της κάθε υποομάδας και εκπονήθηκε έρευνα 
πεδίου με θέμα "Η διατροφική συμπεριφορά των συμμαθητών μας" καθώς και στατιστική 
επεξεργασία αυτής. Η έρευνα πεδίου έχει σκοπό να διερευνήσει το επίπεδο γνώσεων των 
μαθητών, των απόψεών τους, του βαθμού ενημέρωσης και κατανόησης θεμάτων σχετικών 
με τη δραστηριότητα και συνδέεται άρρηκτα με την ερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση. 
Όπως επισημαίνουν οι Katz & Chard (2009), η μάθηση μεγιστοποιείται μέσω της 
αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον και τους ανθρώπους, μέσα στην 
κοινότητα. 

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε συζήτηση-καταιγισμός ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων 
μαθητών με σκοπό τον προσδιορισμό του τρόπου μέσω του οποίου θα ενισχυθεί η 
κατανάλωση φρούτων/υγιεινών σνακ εντός σχολικού χώρου από την υπόλοιπη μαθητική 
κοινότητα. Με τη συζήτηση οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις 
τους, τις ιδέες τους, τις στάσεις τους. Σχετικά με την υποβολή προτάσεων στο σχολικό 
κυλικείο για προσθήκη υγιεινών-γευστικών επιλογών, πραγματοποιήθηκε ύστερα από 
στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων και συζήτηση. 

Όσον αφορά στην υλοποίηση της ανακύκλωσης, αξιοποιήθηκαν η ομαδοσυνεργατικότητα, 
η ερευνητική-ανακαλυπτική, διαθεματική και βιωματική μάθηση. Οι μαθητές έπρεπε να 
ερευνήσουν ποια υλικά ανακυκλώνονται, να οργανώσουν την ανακύκλωση, όπως να 
επικοινωνήσουν με ιδιωτική εταιρεία ανακύκλωσης, να αγοράσουν και να κατασκευάσουν 
κάδους, να ενημερώσουν τη μαθητική κοινότητα σχετικά με τη διαδικασία της 
ανακύκλωσης, να συλλέξουν και να ζυγίσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά και να συντονίσουν-
επιβλέψουν το έργο και την αποδοτικότητα των υπεύθυνων ομάδων σχετικά με τη 
διαδικασία της ανακύκλωσης.  

Σύμφωνα με τον Μπλιώνη (2009), η μαθητοκεντρική με τη βιωματική εκπαίδευση 
συνδέονται άμεσα, μιας και η εκπαιδευτική διαδικασία θεμελιώνεται στις άμεσες εμπειρίες 
και τα βιώματα των μαθητών και των μαθητριών. Ο Kolb (1984) θεωρεί ότι οι μαθητές 
μαθαίνουν καλύτερα όταν είναι ενεργητικοί, όταν έχουν την ευθύνη της προσωπικής τους 
μάθησης και όταν μπορούν να συσχετίζουν και να εφαρμόζουν τη γνώση που λαμβάνουν 
στο προσωπικό τους πλαίσιο. Συνεπώς, οι μαθητές εδώ προβληματίζονται και αποκτούν 
πολλαπλές γνώσεις (Οικιακής Οικονομίας, Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, Γεωγραφίας), 
δεξιότητες και νέες συμπεριφορές (υγιεινή διατροφή και οικολογική συμπεριφορά) μέσα 
από τη βιωματική εμπειρία που θα αποκομίσουν και τη διαθεματικότητα. 
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Η μάθηση μέσα από την εμπειρία, επομένως, σημαίνει ότι οι μαθητές πρώτα εκτίθενται σε 
μια εμπειρία και έπειτα ενθαρρύνονται να αναστοχαστούν και να αναπτύξουν νέες 
ικανότητες, νέες συμπεριφορές ή νέους τρόπους σκέψης. Οι μαθητές απαιτείται 
περισσότερο να πράττουν παρά να ακούν και μάλιστα καλούνται να σκεφτούν σχετικά με 
όσα έκαναν (Φίλλιπς, 2004). 

Οι ενεργητικές και μαθητοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις αναπτύσσουν τις δεξιότητες 
και ικανότητες των μαθητών για κριτική σκέψη και επιθυμία συμμετοχής με στόχο τον 
ενεργό πολίτη (Καλαϊτζίδης & Δήλαρη, 2011). Η δραστηριότητα εδώ πραγματοποιείται από 
τους μαθητές και επομένως, βασίζεται στην κριτική σκέψη, στην ενεργό συμμετοχή και στην 
ανάληψη δράσης από την πλευρά τους. 

Όσον αφορά στο ρόλο της εκπαιδευτικού, η εκπαιδευτικός καθοδήγησε και κατεύθυνε τον 
προγραμματισμό και παρείχε βοήθεια μόνο όταν ήταν απαραίτητη. Παράλληλα, έλεγξε την 
καταλληλότητα των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και αξιολόγησε την εγκυρότητα των 
πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν. Το κέντρο βάρους σε αυτή την περίπτωση μετατίθεται 
από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές (Frey, 1986). Σύμφωνα και με τον Χρυσαφίδη (2003), ο 
εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή, εμψυχωτή, συνεργάτη και 
συμβούλου. Επιπρόσθετα, επιβλέπει και παρακινεί την ομάδα για δράση, λύνει απορίες, 
καλλιεργεί τη δημιουργική σκέψη και κινητοποιεί τον πνευματικό κόσμο των μαθητών. 

Αποτελέσματα  

Παρακάτω παρατίθενται οι δραστηριότητες-δράσεις των υποομάδων της καινοτόμας μας 
δράσης "Διατροφή και Περιβάλλον".  

Πιο αναλυτικά, οι υποομάδες με θέμα τη διατροφή: 

• Δημιούργησαν αφίσες σχετικά με την υγιεινή διατροφική συμπεριφορά, τη 
μεσογειακή διατροφή, τις ομάδες τροφίμων και θρεπτικά συστατικά τους, την 
παχυσαρκία, τον υποσιτισμό, τη νευρική ανορεξία, τις διατροφοεξαρτώμενες 
ασθένειες 

• Φρόντισαν για την έκθεση των αφισών τους σε πίνακες ανακοινώσεων εντός των 
σχολικών τάξεων και του ευρύτερου σχολικού χώρου 

• Καθιέρωσαν διαλείμματα κατά τη διάρκεια των οποίων παροτρύνθηκε και 
ενισχύθηκε η κατανάλωση φρούτων/υγιεινών σνακ από την μαθητική κοινότητα 

• Διοργάνωσαν ομιλία που πραγματοποιήθηκε από νοσοκομειακό διαιτολόγο-
διατροφολόγο του ΓΝΑ-Κοργιαλένειο-Μπενάκειο με θέμα "Η διατροφική 
συμπεριφορά των εφήβων"  

• Πραγματοποίησαν έρευνα πεδίου με θέμα «Διατροφική συμπεριφορά των 
συμμαθητών μας» και στατιστική επεξεργασία αυτής 

• Εμπλούτισαν το σχολικό κυλικείο με περισσότερες υγιεινές-γευστικές επιλογές 
ύστερα από αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας πεδίου τους 

Αντίστοιχα,  οι υποομάδες με θέμα το περιβάλλον: 

• Δημιούργησαν αφίσες σχετικά με την ρύπανση-προστασία του περιβάλλοντος και 
την ανακύκλωση π.χ. το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την τρύπα του όζοντος, την 
όξινη βροχή, τους Χ.Υ.Τ.Α., τη ρύπανση του νερού, τις Α.Π.Ε., την ανακύκλωση, την 
κομποστοποίηση 
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• Φρόντισαν για την έκθεση των αφισών τους σε πίνακες ανακοινώσεων εντός των 
σχολικών τάξεων και του ευρύτερου σχολικού χώρου 

• Ενημέρωσαν τη μαθητική κοινότητα σχετικά με τη διαδικασία της ανακύκλωσης 
μέσω της προβολής βίντεο της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης 

• Κατασκεύασαν-αγόρασαν κάδους ανακύκλωσης  
• Πραγματοποίησαν ανακύκλωση εντός του σχολικού χώρου 
• Πρόσφεραν το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε από την ανακύκλωση για 

φιλανθρωπικό σκοπό 
 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, το περιεχόμενο-σημαντικές στιγμές της καινοτόμας αυτής 
δράσης και των αποτελεσμάτων της προβλήθηκε μέσω μαθητικού βίντεο στη μαθητική 
κοινότητα, το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων καθώς και την τοπική κοινωνία κατά την 
διάρκεια ενδοσχολικής εκδήλωσης. 

Συμπεράσματα –Προτάσεις  

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της καινοτόμας δράσης, δόθηκε έμφαση στην ολιστική 
αντίληψη της γνώσης, στις εμπειρίες των μαθητών, στο ενδιαφέρον και στη συμμετοχή τους 
στις δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν ήταν συλλογικές και 
ευνόησαν την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία. 

Μέσα από την πραγματοποίηση της δράσης αυτής, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν τη σημασία της υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής στην υγεία και την 
ανάπτυξη, να ενημερωθούν για την διαδικασία της ανακύκλωσης και τα υλικά που 
ανακυκλώνονται ή επαναχρησιμοποιούνται, να αναγνωρίσουν τη σημασία της προστασίας 
του περιβάλλοντος, της ανακύκλωσης, της αειφόρου ανάπτυξης και της χρήσης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  

Παράλληλα, τους δόθηκε η δυνατότητα να αναγνωρίσουν την ατομική τους και ομαδική 
τους ταυτότητα, μέσω της σχέσης που ανέπτυξαν με τα μέλη της ομάδας τους και τις άλλες 
ομάδες, να ενισχύσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους συμμαθητές τους, το πνεύμα της 
αλληλεγγύης και της συνεργασίας, καθώς και να ενισχύσουν την υπευθυνότητα, την 
αυτοπεποίθηση και την  αυτοεκτίμηση τους.  

Σημαντική ήταν και η ευκαιρία να αναπτύξουν ερευνητικές, οργανωτικές, επικοινωνιακές 
και τεχνικές δεξιότητες, να σχεδιάζουν αφίσες, να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, 
το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα και τη δημιουργικότητά τους.  

Επιπρόσθετα, η συμμετοχή τους στην καινοτόμο αυτή δράση τους βοήθησε να 
καλλιεργήσουν κίνητρα για ατομική και συλλογική δράση εντός και εκτός σχολείου και να 
ευαισθητοποιήσουν τη μαθητική κοινότητα σε θέματα που αφορούν τη διατροφή, την 
υγεία, το περιβάλλον, την ανακύκλωση και τη φιλανθρωπία. Οι μαθητές είχαν ακόμη την 
ευκαιρία να διαμορφώσουν υπεύθυνη καταναλωτική συμπεριφορά, να υιοθετήσουν 
υγιεινές διατροφικές συνήθειες και συμπεριφορά φιλική προς το περιβάλλον και να 
προωθήσουν την ιδέα του ενεργού πολίτη σε θέματα που αφορούν την υγιεινή διατροφική 
συμπεριφορά, την ανακύκλωση και τη συνεργασία.  

Η υλοποίηση της δράσης κρίνεται ευχάριστη, ωφέλιμη, διασκεδαστική και σκόπιμη λόγω 
της επίκαιρης και εξαιρετικής σημασίας θεματολογίας της και των βιώσιμων 
αποτελεσμάτων που προσφέρει στους εμπλεκόμενους μαθητές καθώς και στην υπόλοιπη 
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μαθητική κοινότητα. Επίσης, το γεγονός ότι ταυτίζεται με το περιεχόμενο του μαθήματος 
της Οικιακής Οικονομίας (Διατροφή και Περιβάλλον) καθιστά σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό 
πιθανή την επίτευξη των  σκοπών  και των στόχων της. 

Ζώντας σε μια κοινωνία που απαιτεί τη συμμόρφωση των πολιτών της με τις αρχές της 
βιώσιμης ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ισορροπημένης διατροφής 
για την επίτευξη της ευημερίας, κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων 
και η ενσωμάτωσή τους στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου καθώς και στη γενικότερη 
λειτουργία του. 
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Παράρτημα 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το ερωτηματολόγιο αυτό σχεδιάστηκε από τους μαθητές/τριες του Γυμνασίου μας στο 
πλαίσιο της καινοτόμου-βιωματικής δράσης «Διατροφή και Περιβάλλον». Στόχος μας είναι 
να διερευνήσουμε τη διατροφική συμπεριφορά καθώς και την αγοραστική συμπεριφορά 
των μαθητών/τριών του σχολείου μας. Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι πολύτιμη. Σας 
ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο που μας διαθέτετε.  

Παρακαλείσθε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις υπογραμμίζοντας ή βάζοντας Χ 
στην επιλογή με την οποία συμφωνείτε και συμπληρώνοντας τις γραμμές με την απάντηση 
που σας αντιπροσωπεύει. 

1. Τρώς πρωινό γεύμα;  
Α. Ναι    Β. Όχι 
 

2. Αν ναι, υπογράμμισε ποιο/α από τα παρακάτω τρόφιμα-ροφήματα καταναλώνεις για 
πρωινό γεύμα. 

ένα ποτήρι γάλα    γάλα με δημητριακά 
τόστ      χυμό 
μπισκότα     τσουρέκι/κέικ 
φρούτα     κρουασάν 
τυρόπιτα     ψωμί με μέλι/βούτυρο/μαρμελάδα 

 

3. Παίρνεις φαγητό από το σπίτι για το σχολείο; 
Α. Ναι    Β. Όχι 
 

4. Ψωνίζεις συχνά από το κυλικείο; 
Α. Ναι    Β. Όχι 
 

5. Γράψε δυο προϊόντα που προτιμάς να ψωνίζεις περισσότερο από το κυλικείο.  

 ________________________________________________________________________________  

6. Με ποιο κριτήριο αγοράζεις το προϊόν που προτιμάς; Ταξινόμησε τις επιλογές σου 
βάζοντας 1 στο κριτήριο που θεωρείς το πιο σημαντικό, 2 στο κριτήριο που θεωρείς 
λιγότερο σημαντικό, 3 στο κριτήριο που θεωρείς ελάχιστα σημαντικό και 4 στο κριτήριο που 
θεωρείς σχεδόν ασήμαντο. 

Υγιεινό Φθηνό Γευστικό Φρέσκο 

                                                       

7. Προτιμάς το σπιτικό φαγητό ή το έτοιμο; 
Α. σπιτικό φαγητό  Β. έτοιμο 
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8. Πόσο συχνά καταναλώνεις τα παρακάτω τρόφιμα-ποτά; 

 Ποτέ Λίγες φορές 
/μήνα (έως 
4 φορές) 

2-3 φορές 
την 
εβδομάδα 

Πάνω από 
4 φορές την 
εβδομάδα 

Καθημερινά 
 

Fast food (π.χ. burger, 
πίτσα, σουβλάκι) 

     

Γλυκά (π.χ. σοκολάτα, 
τούρτα, κρουασάν, 
κέικ) 

     

Αναψυκτικά      

Σνακς (π.χ. 
πατατάκια, 
γαριδάκια) 

     

 

9. Πόσο συχνά καταναλώνεις τα παρακάτω τρόφιμα-ροφήματα; 

 Ποτέ Λίγες φορές 
/μήνα (έως 
4 φορές) 

2-3 φορές 
την 
εβδομάδα 

Πάνω από 
4 φορές 
την 
εβδομάδα 

Καθημερινά 
 

Φρούτα, 
φρεσκοστυμμένοι χυμοί 

     

Σαλάτες, λαδερά, 
βρασμένα λαχανικά 

     

Γάλα, τυρί, γιαούρτι      

Δημητριακά, ψωμί       

Ζυμαρικά, ρύζι, πατάτες      

Όσπρια      

Ψάρι      

Ξηροί καρποί      

Πουλερικά       

Κόκκινο κρέας (π.χ. 
μοσχαρίσιο, χοιρινό, 
αρνί) 

     

 

10. Χρησιμοποιείτε ελαιόλαδο στο σπίτι (στη σαλάτα ή στο φαγητό);  
Α. Ναι    Β. Όχι 
 
11. Πίνεις τουλάχιστον έξι ποτήρια νερό την ημέρα; 
Α. Ναι    Β. Όχι 
 
12. Πόσο χρόνο την ημέρα αφιερώνεις για άσκηση (π.χ. περπάτημα, ποδήλατο, αθλητική 
δραστηριότητα); 
Α. Καθόλου  Β. 20 λεπτά  Γ. Περισσότερο από 20 λεπτά  
 

Ευχαριστούμε!! 
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Κλειδιά για την ανίχνευση και την προσέγγιση των συναισθημάτων 
στο ποιητικό λόγο: Διδακτικές εφαρμογές στη Γ΄ Γυμνασίου 

Σωκράτης Κουγέας1, Παναγιώτης Σιαπέρας 2 
skougeas@haef.gr, psiaperas@haef.gr 

 
1Φιλόλογος, Γυμνάσιο Κολλεγίου Αθηνών 

2Ψυχολόγος, Γυμνάσιο Κολλεγίου Αθηνών & Διδάσκων Παν. Πελοποννήσου 
 

Περίληψη. Η σύγχρονη ποίηση ως διδακτικό αντικείμενο, βρίσκεται συχνά εγκλωβισμένη 
στην σχολαστική φιλολογική προσέγγιση. Οι μαθητές αναζητούν στοιχεία μέσα από 
«τυπολόγιο» που αφορά στη μορφή και στα εκφραστικά μέσα, με στόχο την εξασφάλιση 
της απόλυτα σταθμισμένης αξιολόγησης. Οι μαθητές, όμως, δεν καθίστανται κοινωνοί του 
ποιητικού λόγου, ενός κώδικα που λειτουργεί με ανάκληση βιωμάτων και συνειρμούς 
αναδεικνύοντας τη σχέση του δέκτη με το ποίημα μοναδική. Η φοίτηση στο Γυμνάσιο 
συμπίπτει με την εφηβική ηλικία, κρίσιμο αναπτυξιακό στάδιο στην εξέλιξη του παιδιού. 
Πρόκειται για την ηλικία αναζήτησης ταυτότητας και εσωτερίκευσης διαφορετικών 
συναισθημάτων. Με την ενθάρρυνση της ανάκλησης βιωμάτων και συναισθημάτων των 
μαθητών και με την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης μέσω του ποιητικού λόγου, οι μαθητές 
αποκτούν κοινωνική και συναισθηματική επάρκεια. Η διδακτική εφαρμογή 
πραγματοποιήθηκε σε τμήμα της Γ' Γυμνασίου με τη συνεργασία του ψυχολόγου του 
Γραφείου Συμβουλευτικής του Σχολείου και του διδάσκοντος Νεοελληνική Λογοτεχνία στο 
συγκεκριμένο τμήμα κατά τη διδασκαλία του ποιήματος του Κ. Καρυωτάκη «Σα δέσμη από 
τριαντάφυλλα». 

Λέξεις κλειδιά: ενσυναίσθηση, εφηβεία, λογοτεχνία, διδακτική 

Εισαγωγή 

Η διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας, εφόσον έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα 
συναισθηματικής ασφάλειας από το διδάσκοντα, μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική 
ευκαιρία για τους μαθητές να διερευνήσουν και να μοιραστούν συναισθήματα μέσω 
Ελεύθερων Συνειρμών (Rayner,1997). Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να εξοικειωθούν 
περισσότερο με την αυτοεπίγνωση και με την αναγνώριση των συναισθημάτων των 
συνομιλητών τους μέσω της καλλιέργειας της Ενσυναίσθησης στοιχείο που μπορεί να 
αποδειχθεί καθοριστικό για τις διαπροσωπικές τους σχέσεις (Gottman, 2011). Το μάθημα της 
Λογοτεχνίας στη Γ’ Γυμνασίου παράλληλα με το διδακτικό ζητούμενο στο πλαίσιο του 
γνωστικού αντικειμένου, προσφέρεται και ως μάθημα συναισθηματικής αγωγής για τους 
μαθητές και τις μαθήτριες μέσω της συνειδητοποίησης πως η συναισθηματική κατάσταση του 
ατόμου μπορεί να επηρεάσει αποφάσεις και πράξεις . 
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Η διδακτική της Λογοτεχνίας «Κλειδί» στη διαχείριση των συναισθημάτων των 
εφήβων  

Το ψυχοσυναισθηματικό υπόβαθρο 

Οι ελεύθεροι συνειρμοί είναι μια υποσυνείδητη διαδικασία η οποία δίνει τη δυνατότητα στην 
αυθόρμητη έκφραση συναισθημάτων από τον έφηβο και δίνει τη δυνατότητα αυτοεπίγνωσης 
και διαχείρισης του εαυτού του (Laplanche & Pontalis, 1973). Οι έφηβοι μπορούν να 
κατανοήσουν με βιωματικό τρόπο, για παράδειγμα, πως πίσω από το θυμό μπορεί να κρύβεται 
πόνος και θλίψη. Δύνανται μέσα από την ποίηση να αναγνωρίζουν τρόπους αντιμετώπισης των 
συναισθημάτων θλίψης, θυμού, άγχους και χαράς και να συνειδητοποιήσουν πως η θλίψη 
είναι ένα ανθρώπινο συναίσθημα που δεν έχει σχέση με τη κατάθλιψη ως ψυχική ασθένεια. 
Μέσα από τη διαδικασία αυτή δίνεται πρόσθετη ευκαιρία στους μαθητές να καλλιεργήσουν 
την ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση είναι ψυχολογικός όρος που στα αγγλικά μεταφράζεται ως 
empathy και συνδέεται με την ελληνική λέξη εμπάθεια. Η ενσυναίσθηση χαρακτηρίζει τη 
συναισθηματική διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο προσπαθεί να αναγνωρίσει δηλώσεις, 
τρόπο σκέψης, μορφές συμπεριφοράς ή και συναισθήματα ενός άλλου ατόμου, να 
συμμεριστεί το πάθος (<πάσχω). Η συγκεκριμένη διαδικασία ωθεί τον μαθητή να μπει στη 
θέση του άλλου, στην προκειμένη περίπτωση του ποιητή, ο οποίος αποτυπώνει στο ποίημα τη 
συναισθηματική του κατάσταση, τις προσωπικές του απόψεις και γενικότερα τη δική του 
οπτική (Salovey & Sluyter, 1997). Το προϊόν αυτής της διαδικασίας προκύπτει κατά τη ροή του 
μαθήματος και είναι μια ανακατασκευή αυτού που εννοεί ο ποιητής. Η ποιότητα της 
συγκεκριμένης ανακατασκευής πέρα από το επίπεδο προηγούμενης γνώσης από το μαθητή, 
εξαρτάται από το περιβάλλον της διδασκαλίας αλλά και τον ίδιο το μαθητή. Το περιβάλλον 
καθορίζεται από το κλίμα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει 
αναπτύξει ο διδάσκων και από τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών: όταν οι 
σχέσεις διαπνέονται από σεβασμό και δημιουργική συνεργασία, διαμορφώνονται οι συνθήκες 
ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να εμπλακούν χωρίς αναστολές στη συνειρμική διαδικασία 
που θα τους βοηθήσει στην ενσυναίσθηση. Καθοριστικό στοιχείο, επίσης, είναι και το πώς 
αισθάνεται ο κάθε μαθητής ατομικά και ποια είναι τα προσωπικά του βιώματα που 
επηρεάζουν τους συνειρμούς και την ενσυναίσθησή του, και σε ποιο βαθμό ο ίδιος αισθάνεται 
αποδεκτός από τη συγκεκριμένη ομάδα, αίσθημα που συχνά δεν εξαρτάται από το πώς 
αντιμετωπίζεται από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, τον διδάσκοντα και τους συμμαθητές. 
Μέσω της Λογοτεχνίας ο μαθητής εκπαιδεύεται στην ενσυναίσθηση και κατανοεί πως όπως ο 
δημιουργός στο έργο που εξετάζεται στην τάξη έτσι και οι άνθρωποι στις καθημερινές 
διαπροσωπικές τους σχέσεις εννοούν συχνά περισσότερα ή κάτι διαφορετικό από αυτό που 
διατυπώνουν (Goleman, 2011). 

Παράλληλα με την κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου στη Λογοτεχνία της Γ΄ Γυμνασίου, οι 
έφηβοι μαθητές υποστηρίζονται να «ξεκλειδώσουν» εσωτερικευμένα συναισθήματα, να 
εκφράσουν ανησυχίες και να σεβαστούν το διαφορετικό τρόπο σκέψης των συμμαθητών, των 
συμμαθητριών τους και του διδάσκοντα πάνω στο ίδιο θέμα. Μια τέτοια αντιμετώπιση 
υπηρετεί τόσο τον στόχο της καλλιέργειας των διαπροσωπικές δεξιότητες όσο και η τόσο 
σημαντική για την κοινωνικοποίηση των νέων, ενεργή ακρόαση. 
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Η εφηβεία η οποία σε αρκετές περιπτώσεις κατά τη φοίτηση στη Γ’ Γυμνασίου τυχαίνει να είναι 
έντονη, είναι περίοδος κατά την οποία αναδύονται ερωτήματα στον έφηβο σχετικά με τη 
ταυτότητά του. Συνήθως τα χαρακτηριστικά αυτής της αναζήτησης στη συγκεκριμένη ηλικιακή 
φάση εξαρτώνται από τις παρέες και από τη ζωή του παιδιού σε περιβάλλοντα εκτός της 
οικογένειας, όπως το σχολείο. Ο έφηβος σε αρκετές περιπτώσεις έχοντας τις προσωπικές του 
αναζητήσεις εμφανίζει ένα εγωκεντρισμό. Αποτέλεσμα οι μαθητές και οι μαθήτριες στις μεταξύ 
τους συζητήσεις είναι το να παρουσιάζουν συχνά χαμηλές επιδόσεις ενσυναίσθησης και 
περισσότερο να ασχολούνται με τον εαυτό τους και τη προσωπική τους εξερεύνηση 
αδυνατώντας να ακολουθήσουν τη λογική και συναισθηματική έκφραση των άλλων. Η 
διδασκαλία της Λογοτεχνίας σε αυτή τη φάση μπορεί να συμβάλει σημαντικά μέσω των 
συνειρμών στην «αυτό-εξερεύνηση» και παράλληλα στην τόνωση της Ενσυναίσθησης μέσω της 
ερμηνείας του λογοτέχνη, εν προκειμένω μέσω του ποιητή, και της συζήτησης στο μάθημα. Το 
σχολικό μάθημα άλλωστε προσφέρεται για κάτι τέτοιο καθώς δημιουργεί ένα υγιές και 
ασφαλές πλαίσιο για αναζήτηση και πειραματισμό για τον έφηβο ο οποίος προσπαθεί να 
ισορροπήσει στις απόψεις του σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνει, ανάμεσα στη λογική 
και το έντονο συναίσθημα (Wood, Littleton, & Sheehy, 2006). 

Η διδακτική διαδικασία 

Είναι γεγονός ότι η επαφή των μαθητών και μαθητριών μας με την Ποίηση ξεκινάει αρκετά 
νωρίς. Ήδη από το Δημοτικό μαθητές και μαθήτριες διαβάζουν ποιήματα Ελλήνων ποιητών και 
συχνά με στίχους που απαιτούν εξοικείωση με τον ποιητικό κώδικα. Η ουσιαστική επαφή 
όμως, η ενασχόληση με τον ποιητικό κώδικα επιχειρείται στην Γ' Γυμνασίου, της οποίας το 
αναλυτικό πρόγραμμα στη Νέα Ελληνική Γραμματεία αναπτύσσει με χρονολογική σειρά τα 
ρεύματα που εμφανίστηκαν στα νεοελληνικά γράμματα μέσα από ένα πανόραμα της ιστορίας 
της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 

Η προσέγγιση την οποία επιχειρεί το βιβλίο της Γ΄ Γυμνασίου ορίζεται στην εισαγωγή κάθε 
μέρους ή καλύτερα κάθε περιόδου. Εκεί παράλληλα προς τις λογοτεχνικές τάσεις και ρεύματα 
θίγονται το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο γεννήθηκε η λογοτεχνική παραγωγή. Μια 
πρώτη και προφανής πρόταση είναι οι περίοδοι της ποίησης, όπως καθορίζονται στο βιβλίο της 
Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, να εξετάζονται κατά το χρόνο κατά τον οποίο 
εξετάζεται το αντίστοιχο κεφάλαιο στο μάθημα της Ιστορίας. Και ακόμα η Ιστορία της 
Λογοτεχνίας να ενταχθεί στο μάθημα της Ιστορίας. 

Η ποίηση στο πανόραμα αυτό της νεοελληνικής λογοτεχνίας, δεν θα μπορούσε να μην έχει μια 
ξεχωριστή θέση. Από τα 72 κείμενα του Ανθολογίου της Γ΄ Γυμνασίου τα 45 είναι ποιητικά (2 
νανουρίσματα, 2 δημοτικά, 2 κρητική λογοτεχνία, 4 κλέφτικα και αφορώντας το ’21, 14 
ποιήματα που γράφτηκαν στα τέλη του 19ου-αρχές 20ου αιώνα και 21ανήκοντα στη νεότερη 
ποίηση) και οι μαθητές μας καλούνται να τα προσεγγίσουν τόσο από μορφολογικής πλευράς –
στοιχείο που σηματοδοτεί σε αρκετές περιπτώσεις την στάση του ποιητή απέναντι στα 
πράγματα (βλ. Εγγονόπουλος)- όσο και από πλευράς περιεχόμενου. Σ’ αυτό το τελευταίο η 
φιλολογική προσέγγιση στρέφεται στον εντοπισμό στοιχείων που αφορούν στα εργαλεία που 
αξιοποιεί ο ποιητής προκειμένου να πετύχει την ζητούμενη επικοινωνία με τον δέκτη-
αναγνώστη του. 
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Ο περιορισμός του πεδίου προσέγγισης στα όρια που μόλις αναφέραμε, στερεί τον μαθητή 
από τη δυνατότητα να ξεκλειδώσει την ουσία του ποιήματος, να αντιληφθεί δηλαδή την 
ποίηση ως προϊόν εσωτερικής διαδικασίας που εξαρτάται και βασίζεται στα βιώματα, τα 
διαβάσματα, το πνευματικό και ιστορικό περιβάλλον στο οποίο ζει και κινείται ο δημιουργός. 

Στη διαδικασία αυτή η ενσυναίσθηση, όπως ορίστηκε νωρίτερα, αποτελεί καθοριστική 
διαδικασία για την προσέγγιση ενός δημιουργήματος που δεν συντελείται μέσα σε αυστηρά 
λογικά πλαίσια και που εκδηλώνεται ως συνειδητή έκφραση με υλικά που αντλούνται από το 
ασυνείδητο. Με άλλα λόγια μέσα από την διδασκαλία του ποιήματος, σε ένα κλίμα ασφάλειας, 
δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να συντελέσει μια ασυνείδητη συνειρμική διαδικασία όπου 
συνδέει το ποίημα που μελετά με ιδέες, πράξεις, εικόνες, οράματα, ερεθίσματα και 
αντιδράσεις, αναμνήσεις, παραστάσεις και συναισθήματα που αφορούν τον ίδιο τον μαθητή. 

Εξάλλου ο μηχανισμός αποκάλυψης τέτοιων διαδρομών με σημείο εκκίνησης το συναίσθημα, 
που γεννάται χωρίς σαφή αίτια, είναι απαραίτητο στοιχείο για την κατάκτηση της δυνατότητας 
προσέγγισης της λεγόμενης «μοντέρνας» ποίησης, εν τέλει της μη περιγραφικής-
αφηγηματικής. Τέτοιου είδους προσεγγίσεις αποτελούν έναυσμα για αναστοχασμό των 
συναισθημάτων που εσωτερικεύουν οι έφηβοι ενώ παράλληλα μέσω της ενσυναίσθησης 
καλλιεργείται η κοινωνική δεξιότητα του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης με το κοινωνικό 
περίγυρο όσον αφορά σε προσωπικές αναζητήσεις και στη διαμόρφωση προσωπικού κώδικα 
ηθικής σύμφωνα με το αναπτυξιακό στάδιο (Salovey & Sluyter, 1997). 

Από τον Καρυωτάκη οι συντάκτες του Ανθολογίου της Γ Γυμνασίου επέλεξαν να εντάξουν δύο 
ποιήματα, το Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα και Το Βράδυ. Από τη στιγμή κατά την οποία ο 
διδάσκων θα αποφασίσει να εντάξει στα μαθήματά του τα ποιήματα αυτά, δεν είναι δυνατόν 
να μην αναφερθεί στην εποχή του Καρυωτάκη, στο γύρισμα του αιώνα και στα όσα αναφέραμε 
πιο πάνω. 

Παλαμάς, Γρυπάρης, Καρυωτάκης και τόσα άλλα ονόματα στο γύρισμα του 19ου προς τον 20ο 
αιώνα επηρεάζονται από τις αναζητήσεις της εποχής τους, σε επιστημονικό, φιλοσοφικό, 
κοινωνικό επίπεδο. Είναι η περίοδος κατά την οποία το πνευματικό σκηνικό επηρεάζεται από 
τη μορφή του Αριστοτέλη που μίλησε πρώτος για τους «νόμους του συνειρμού», και του 
Σίγκμουντ Φρόυντ που χρησιμοποίησε στη ψυχανάλυση τους «ελεύθερους συνειρμούς», και 
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση λογοτεχνικών ρευμάτων. Οι θεωρίες αυτές είναι το 
λίκνο της ποίησης της αυτόματης γραφής συνειρμικής αποτύπωσης βιωμάτων και 
συναισθημάτων που τολμά να σπάσει τα δεσμά της συμβατικής αφήγησης και της φόρμας. 
Εξάλλου ο Φρόυντ, ο υπερρεαλισμός, ο κυβισμός, αναφέρονται σε σχετικό κεφάλαιο της 
Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου προκειμένου να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την εποχή αυτή. 

Αρκεί, όμως, η απλή αναφορά στο κοινωνικό και πνευματικό πλαίσιο για να μπορέσουν παιδιά 
13 χρόνων να «ξεκλειδώσουν» ποίηση σαν αυτή του Καρυωτάκη; Και κατά πόσον είναι νόμιμο 
η προσέγγιση να αρκεστεί στη –σχολαστική- μέθοδο του κατακερματισμού των στροφών, 
στίχων λέξεων του ποιήματος, χωρίς να προχωρήσει στην διαδικασία αποκάλυψης αυτού που 
συνέχει τις αποσπασματικές φράσεις και τα σπαράγματα συναίσθησης, όπως εκδηλώνονται 
στο ποίημα;  



Έρκυνα, (Ειδικό) Τεύχος 5ο, 2015  155 

Η σκέψη και η λογοτεχνική έκφραση των αρχών του 20ου αιώνα, επηρέασε την μεταγενέστερη 
σκέψη κατά τούτο: κατόρθωσε να αποδημήσει και να αποσυνθέσει την πραγματικότητας και 
να την ανασυνθέσει με τις συνοχές και επαφές που το υποκείμενο επιθυμεί. Αυτό αποτελεί το 
μυστικό της δυναμικής που οδήγησε στο σύγχρονο κόσμο, έτοιμο να αποσπαστεί από τις 
προκαταλήψεις, εντοπίζοντας τα σημεία-στοιχεία που κινητοποιούν τους συναισθηματικούς 
φραγμούς και μέσω της συνειδητοποίησης ξεπερνούν αναστολές και δισταγμούς. 

Η σύγχρονη ποίηση, οι ποιητικοί δρόμοι του 20ου αιώνα, αποκτούν αξία, και ξεπερνούν την 
ατομική εξομολόγηση, όταν κατορθώνουν να δραστηριοποιήσουν ανάλογες λειτουργίες στον 
αναγνώστη- δέκτη, όταν από ουδέτερο ακροατή, τον καταστήσουν κοινωνό μιας διαδικασίας 
σηματοδότησης ερεθισμάτων μέσω συνειρμών που ανακαλούν διάσπαρτες εικόνες αντλώντας 
τες από το απόθεμα των γνώσεων και των βιωμάτων και αρμόζοντάς τες σε ενιαία αφήγηση. 

Η παραπάνω διαδικασία παραπέμπει στη θεωρία του ελεύθερου συνειρμού, όπου ο συνειρμός 
αποτελεί τον κύριο μηχανισμό ανάκλησης εικόνων βιωμένων από το υποσυνείδητο που δεν 
υπαγορεύονται από συνειδητές επιλογές. Για να επιτευχθεί ο στόχος της μύησης των μαθητών 
μας στον σύγχρονο ποιητικό λόγο, είναι ανάγκη να υπάρξει μια πρώτη επαφή τους με τους 
μηχανισμούς αυτούς οι οποίοι αν συνειδητοποιηθούν, πέρα από την αξία τους για την 
προσέγγιση της ποίησης, βοηθούν και στο να αντιμετωπίσουν τις συναισθηματικές 
αναταράξεις που βιώνει κάθε έφηβος στην εποχή μας (Laplanche & Pontalis, 1973). 

Για μια τέτοια προσέγγιση συνεργαστήκαμε κατά τη διάρκεια του μαθήματος ο διδάσκων το 
μάθημα και ο ψυχολόγος του σχολείου μας, συμπράττοντας στην προσέγγιση του ποιήματος 
«Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα» του Κ. Καρυωτάκη σε τμήμα της Γ Γυμνασίου σε μια 
πειραματική διδακτική προσέγγιση την οποία και σας παρουσιάζουμε. 

Η Διδακτική και συναισθηματική πορεία κατά την ανάλυση του ποιήματος  

Η επεξεργασία του ποιήματος διήρκεσε 2 διδακτικές ώρες. Μετά την πληροφόρηση των 
μαθητών σχετικά με τη ζωή, την προσωπικότητα και το ποιητικό έργο του Καρυωτάκη, 
ακολούθησε η ανάγνωση του ποιήματος. Αμέσως μετά οι μαθητές και οι μαθήτριες κλήθηκαν 
να διατυπώσουν σχόλια μέσω ελεύθερων συνειρμών με άλλα λόγια τις σκέψεις τους σε σχέση 
με το ποίημα. Οι παρατηρήσεις καταγράφονται στον πίνακα ανά στίχο καθώς το ποίημα 
προβάλλεται στον διαδραστικό πίνακα. Η σειρά των παρατηρήσεων είναι ενδεικτική του 
τρόπου που λειτουργεί ένας έφηβος. Οι πρώτες παρατηρήσεις αφορούν τεχνικά θέματα όσο 
αφορά τον τρόπο γραφής του ποιητή όπως στο χωρισμό των δύο άνισων στροφών, στον 
ελεύθερο στίχο. Οι μαθητές, πατώντας στα σίγουρα βήματα των στοιχείων που συνιστούν την 
«αφηγηματική τεχνική» αναφέρθηκαν στο πρώτο πρόσωπο των ρημάτων με βέβαιο 
συμπέρασμα ότι καταγράφει το ποίημα αφορά στον ίδιο τον ποιητή. Αφού αισθανθούν πιο 
σίγουροι αρχίζουν να μπαίνουν στο τρόπο σκέψης του ποιητή (Ενσυναίσθηση). Αναζητούν τις 
μεταφορές, παρομοιώσεις, εικόνες διαδικασία που τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται 
για στοιχεία που κυριαρχούν κυρίως στην πρώτη στροφή (Gottman, 2011). 

Στο σημείο αυτό συμβαίνει η πρώτη παρέμβαση με διατύπωση ερωτημάτων από πλευράς 
διδάσκοντα: 

1. H αναζήτηση και ο σχολιασμός της θεματικής κάθε στροφής, 
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2. Συζήτηση σχετικά με τη σημασία των συσσωρευμένων στοιχείων –αφηγηματικών τρόπων- 
ιδιαίτερα στην α στροφή. 

Ακολούθησαν οι παρατηρήσεις στις οποίες καθοδηγήθηκαν οι μαθητές και καταγράφηκαν 
στον πίνακα: 

Η πρώτη παρατήρηση στην οποία αβίαστα κατέληξαν ήταν ότι ο ποιητής στην α’ στροφή ανά 
δίστιχο καταγράφει και μία αυτόνομη εικόνα, μεταφορά, παρομοίωση.  

Κλήθηκαν στη συνέχεια να ελέγξουν τα δομικά της παρομοίωσης, αξιοποιώντας τις γνώσεις 
τους από την εκτεταμένη ομηρική παρομοίωση: 

Στ. 1-2: στους στίχους αυτούς εντοπίζεται εύκολα παρομοίωση στην οποία αναφορικό και 
δεικτικό μέρος δεν έχουν ευδιάκριτο κοινό όρο. Στο σημείο αυτό μετά από παρότρυνση του 
διδάσκοντα μαθήτριες και μαθητές ανακαλώντας τα βιώματά τους ξεπερνούν την πρώτη 
ανάγνωση. Έχοντας πλέον καλύψει το τεχνικό μέρος του ποιήματος, έχοντας κάνει μια πρώτη 
επαφή με τις σκέψεις του ποιητή λειτουργώντας με την ενσυναίσθηση, μπαίνουν και σε 
ελεύθερους συνειρμούς που τους βοηθούν περισσότερο να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα 
που δίνει ο ποιητής στη γραφή του. Τα τριαντάφυλλα είναι όμορφα, άρα και το βράδυ είναι 
όμορφο, και συνειρμικά οδηγούνται στη διατύπωση «τα βράδια όταν περπατάς σε δρόμους με 
κήπους, οι δρόμοι μυρίζουν πολύ όμορφα. Τέτοια ευωδιά αισθάνεται και εκείνο το βράδυ ο 
ποιητής. Για το σχόλιο βοηθάει το επόμενο δίστιχο, στ.3-4 που συμφωνείται ότι λειτουργεί ως 
το κοινό στοιχείο της παρομοίωσης. Συμφωνείται όμως ότι δεν πρόκειται για πραγματική 
κατάσταση που βιώνει ο ποιητής, γι΄ αυτό και χρησιμοποιεί παρομοίωση. Αυτή είναι μια 
κατάκτηση των μαθητών, οι συνειρμοί τους βοηθούν να αναγνωρίσουν συναισθήματα και η 
ενσυναίσθηση να αναγνωρίσουν πως ο ποιητής περιγράφει μία αντίθετη συναισθηματική 
κατάσταση από αυτή που πραγματικά βιώνει. Άρα όσα που νιώθει –συναισθήματα- οι 
αναμνήσεις -συνειρμοί- συμφωνείται ότι τον οδηγούν στο να αντιλαμβάνεται το βράδυ εκείνο 
τόσο «ευωδιαστό. Το σχόλιο για τα συναισθήματα ενισχύεται από το επόμενο δίστιχο (στ.5-6). 

Στ. 7-8: Διττή είναι η προσέγγιση των στίχων από τους μαθητές και τις μαθήτριες: άλλοι 
σχολιάζουν ότι η εικόνα πρόκειται για μια κατάσταση που ο ποιητής βιώνει στο «παρόν», ενώ 
άλλοι ότι πρόκειται για κατάσταση βιωμένη στο παρελθόν κι εδώ οι συνειρμοί τον οδηγούν σε 
περασμένες εικόνες που με νοσταλγία ανακαλεί στο μυαλό του. 

Στ. 9-10: τη δεύτερη αυτή προσέγγιση ενισχύει το επόμενο δίστιχο που αναδεικνύει με μια 
«λανθάνουσα», θα την ονόμαζα, παρομοίωση και μια μεταφορά που υπογραμμίζει την έντονα 
φορτισμένη ερωτική ατμόσφαιρα που ασυνείδητα ανακαλείται από το υποσυνείδητο του 
ποιητή. 

Στ. 11-12: Η πρώτη στροφή «κλειδώνει» με ένα δίστιχο-κατακλείδα, όπου «η σκέψις, τα 
ποιήματα» συνιστούν το αντίβαρο της έλλειψης του ερωτισμού. Οι μαθητές και οι μαθήτριες 
κλήθηκαν να διατυπώσουν αυτήν την «εξίσωση και να την σχολιάσουν» και κατέληξαν εύκολα 
στο συμπέρασμα ότι η ποίηση λειτουργεί ως υποκατάστατο της συναισθηματικής πληρότητας 
για τον ποιητή. «Για τον Καρυωτάκη, ο στερημένος συναισθηματικά άνθρωπος γράφει ποίηση» 
διατυπώθηκε από μαθήτρια, λαμβάνοντας υπόψη και την ερωτική ζωή του ποιητή. Η μαθήτρια 
ξεπερνά τα στενά όρια της ποίησης και παίρνει το θάρρος να εκφράσει άποψη βασισμένη στην 
αναγνώριση του συναισθήματος. Οι έννοιες και οι φροντίδες «βάρος περιττό». 
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Η αναφορά στη β στροφή κινείται από την παρατήρηση μορφολογικού χαρακτήρα: η β στροφή 
είναι σύντομη και χωρισμένη σε μονόστιχο, δίστιχο, τρίστιχο (κλιμακωτό σχήμα), επιβάλλοντας 
ιδιότυπη ρυθμική ανάγνωση. 

Διατυπώνεται από τον διδάσκοντα η ερώτηση: «Ποιο χαρακτήρα έχει το μονόστιχο;» 

Απαντήσεις: «Αποτελεί δήλωση του ποιητή.», «Είναι κάτι που το λέει γρήγορα γιατί είναι σαν 
να ντρέπεται, σαν να διστάζει να το πει.» 

Στο δίστιχο που ακολουθεί είναι κυρίαρχη η παρατήρηση του α πληθυντικού, στοιχείο που 
καλεί τον αναγνώστη να συμμετάσχει στους δικούς του προβληματισμούς, στα δικά του 
αισθήματα. Καθιστά τον αναγνώστη συμμέτοχο στη στάση του. Επίσης σχόλιο γίνεται στο 
«καλοκαίρι» ως εποχή ξεγνοιασιάς-συμπληρώνω εγώ-, «ερωτισμού». 

Το τρίστιχο με το οποίο τελειώνει το ποίημα συνιστά κατ’ ουσία απάντηση στο ερώτημα που 
προηγείται και κυριαρχεί ή έννοια «ανέλπιστη χαρά» ισοδύναμη προς το «ταξίδι ονειρευτό», 
συναίσθημα που αφορμάται από τις αγάπες. 

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης γύρω από τη β στροφή επανερχόμαστε για να 
προσδιορίσουμε το «νόημα» του 1ου στίχου «έχω κάτι σπασμένα φτερά» και καταλήξαμε στο 
συμπέρασμα ο,τι ακολουθεί αποτελεί αιτιολόγηση της απογοήτευσης, της πεσιμιστικής στάσης 
του ποιητή. Έχοντας περάσει όλη αυτή τη διαδικασία των ελεύθερων συνειρμών και της 
αναγνώρισης της συναισθηματική κατάστασης του ποιητή οι μαθητές πιο έτοιμοι επιστρέφουν 
να ερμηνεύσουν το συναίσθημα που αποδίδει ο ποιητής στον 1ο στίχο της 2ης στροφής. 

Το ποίημα ξαναδιαβάζεται από τον διδάσκοντα, επιχειρώντας να υπογραμμίσει μέσω του 
ρυθμού της ανάγνωσης τα σημεία που έχουν σχολιαστεί. 

Στον πίνακα καταγράφεται η αφορμή για την πρόκληση των συναισθημάτων του ποιητή: στ. 3-
4 

Ερώτηση: ποιος μηχανισμός με ένα λεπτό, συχνά ανεπαίσθητο, ερέθισμα ανακαλεί στον 
ανθρώπινο νου βιωμένες καταστάσεις; 

Στο σημείο αυτό ο «συνειρμός» και η «ενσυναίσθηση» τοποθετούνται στο επίκεντρο της 
συζήτησης και ο ψυχολόγος καλείται εκ της θέσεώς του να συζητήσει με τους μαθητές και τις 
μαθήτριες και να διευκρινίσει τις έννοιες. 

Οι μαθητές καλούνται να αναστοχαστούν πώς μέσα από το συγκεκριμένο ποίημα κατέληξαν σε 
τόσο πολλά συμπεράσματα σχετικά με τα συναισθήματα που αποτυπώνει ο ποιητής. Πλέον με 
πολύ φυσικό τρόπο και με έναυσμα το ποίημα μπαίνουν σε ένα μάθημα συναισθημάτων όπου 
τους δίνεται ευκαιρία να τα εκφράσουν παρότι στην εφηβεία οι μαθητές τείνουν να 
εξωτερικευόσουν συναισθήματα. Μπαίνουν στη διαδικασία να ερμηνεύουν τη θλίψη ή τη 
χαρά που περιγράφει ο ποιητής και πως οι ίδιοι αντιμετωπίζουν τέτοια συναισθήματα 
(Golleman, 2011). Στη πορεία αναρωτιούνται τι είναι η Κατάθλιψη η οποία χαρακτήρισε το βίο 
και το τέλος του Καρυωτάκη. Τους δίνεται η ευκαιρία να ρωτήσουν και να διαχωρίσουν το 
συναίσθημα της θλίψης από τη Κατάθλιψή η οποία είναι μια διαταραχή του συναισθήματος 
(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2003). Παράλληλα σε κάποιους δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουν και 
να μοιραστούν με τους συμμαθητές τους το πόσο έντονα είναι τα συναισθήματα που νιώθουν 
κατά καιρούς από τη στιγμή που μπήκαν στην ηλικιακή φάση της εφηβείας. Αναφέρονται στο 
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άγχος το οποίο μπορεί να βιώνουν καθημερινά όσο αφορά τις υποχρεώσεις τους και πως 
μπορεί να τους επηρεάσει ψυχοσωματικά κατά τη διάρκεια της ημέρας ή κατά τον ύπνο με 
έντονα όνειρα. Σε αυτό το σημείο οι μαθητές εκφράζουν τη δυσκολία που συχνά έχουν οι 
έφηβοι στην έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων τους. Βιώνουν μια πρωτόγνωρη 
συναισθηματική εμπειρία. Κατά τη συζήτηση είτε του ποιήματος είτε των συναισθημάτων οι 
μαθήτριες πρωταγωνιστούν κάτι που το βλέπουμε συχνά στα κορίτσια που είναι στην εφηβεία. 
Στη πορεία όμως υπάρχουν μαθητές οι οποίοι μπαίνουν στην συζήτηση ξεπερνώντας τη στάση 
που διατηρούν συνήθως τα αγόρια στην εφηβεία να είναι λιγομίλητα και απόμακρα δίνοντας 
την εντύπωση πως είναι εχθρικά στο συνομιλητή τους (Salovey & Sluyter, 1997). Κατά τη 
διάρκεια της συζήτησης παρατηρείται έντονο το ενδιαφέρον των μαθητών τόσο για το ποίημα 
όσο και για τα συναισθήματα. Οι έφηβοι σε αυτή την ηλικία προσπαθούν να 
αναπροσδιοριστούν ως αυτόνομοι, ανεξάρτητοι ή προσπαθούν ξεπεράσουν το συναίσθημα της 
ντροπής προκειμένου να ανταποκριθούν στις κοινωνικές περιστάσεις. Αυτές τις αντιδράσεις τις 
παρατηρούμε από διαφορετικούς μαθητές και μαθήτριες άλλοι προτιμούν να εκφράζονται, 
άλλοι παραμένουν σιωπηλοί όμως όλοι είναι μια ομάδα και παρακολουθούν το μάθημα με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον (Stallard, 2006). Το μάθημα ξαφνικά δεν είναι μια στεγνή, τεχνική 
ακαδημαϊκή διαδικασία αλλά έχει πάρει προσωπικό χαρακτήρα για το κάθε μαθητή. Σε αυτό το 
σημείο ο εκπαιδευτικός και ο ψυχολόγος καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην 
ενθάρρυνση της έκφρασης των μαθητών και στη διακριτική τοποθέτηση ορίων έτσι ώστε η 
συζήτηση να μην γίνει πολύ προσωπική. 

Συμπέρασμα 

Το μάθημα έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να δημιουργήσουν σκηνές και εικόνες με 
έντονο συναισθηματικό περιεχόμενο το οποίο περιλαμβάνει απόψεις και διαπροσωπικούς 
ρόλους με τους οποίους έρχονται αντιμέτωποι. Για παράδειγμα βλέπουν το συνδυασμό του 
συναισθήματος της θλίψης με το συναίσθημα ενοχής, ανικανότητας ή φόβου. Αναγνωρίζουν 
πως σε ακραίες καταστάσεις ο συνδυασμός αυτών δίνει τη κατάθλιψη που αποτυπώνει ο 
Καρυωτάκης. Όμως παράλληλα με τον αναστοχασμό αναγνωρίζουν πως εμπειρίες θλίψης 
ωριμάζουν τους ανθρώπους και τους οδηγούν σε δημιουργικές συμπεριφορές όπως στην 
αναγνώριση των συναισθημάτων θλίψης κοντινών τους προσώπων αισθάνονται πως είναι σε 
θέση να τους συμπαρασταθούν. Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές εκφράζουν 
διαφορετικούς προβληματισμούς όμως όλοι είναι κινητοποιημένοι στο μάθημα και κυριότερα 
αισθάνονται πως έχουν καλύτερο έλεγχο τους εαυτού τους διότι ανακάλυψαν «κλειδιά» που 
ερμηνεύουν ψυχοσυναισθηματικές καταστάσεις που αφορούν τον εαυτό τους ή κοντινούς 
τους ανθρώπους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 «Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα» του Κ. Καρυωτάκη: 
Η προβολή του ποιήματος στον πίνακα με κωδικοποιημένα «τα σχόλια της τάξης».  

 

Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα [Σχόλιο: ευγενική προσφορά] 

είδα το βράδυ αυτό.  [Σχόλιο: χρόνος: ειδυλλιακή ατμόσφαιρα] 

Kάποια χρυσή, λεπτότατη [Σχόλιο: η μεταφορά χρυσή-
λεπτότατη: πολύτιμη-
ευαίσθητη, στους δρόμους: δι-
άχυτη] 

στους δρόμους ευωδιά.   [Σχόλιο: η ευωδιά είναι η ευγενική 
προσφορά. Είναι το δεικτικό 
μέρος λανθάνουσας παρομοί-
ωσης]  

  Kαι στην καρδιά   

αιφνίδια καλοσύνη. [Σχόλιο: αναπάντεχο, άρα κάτι που δεν 
συμβαίνει=> μη κανονική κατάσταση]  

Στα χέρια το παλτό, [Σχόλιο: δηλώνει την περιδιάβαση, ξεγνοι-
ασιά] 

στ' ανεστραμμένο πρόσωπο η σελήνη. [Σχόλιο: ξαπλωμένος 
αναλογίζεται] 

Ηλεκτρισμένη από φιλήματα, [Σχόλιο: ερωτική διάθεση] 

   θα 'λεγες την ατμόσφαιρα. 

H σκέψις, τα ποιήματα,   

βάρος περιττό. [Σχόλιο: στη σφαίρα των συναισθημάτων Όχι 
της σκέψης του προβληματισμού]  
  

Έχω κάτι σπασμένα φτερά. [Σχόλιο: κανονικότητα-
αυτοσυνειδησία] 

Δεν ξέρω καν γιατί μας ήρθε, [Σχόλιο: μάταια κάθε κατάσταση 
που ευχαριστεί] 

το καλοκαίρι αυτό. 

Για ποιαν ανέλπιστη χαρά,  

για ποιες αγάπες,   

για ποιο ταξίδι ονειρευτό. , [Σχόλιο: καθώς με τα σπασμένα φτερά δεν μπορεί να αγαπήσει και να 
ταξιδέψει] 

Αφορμή η διάχυτη ευωδιά. Ανάκληση 

συναισθημάτων μέσω συνειρμών.  

Ο ποιητής κινητοποιεί το ασυνείδητο 

και η πρόκληση της κινητοποίησης 

είναι εξωτερικά ερεθίσματα: η εωδιά. 

Μέσω αυτής ανακαλεί συναισθήματα 

(καρδιά) 

Και μέσω αυτών περνά σε βιωμένες 

καταστάσεις, στο συνειδητό (στα 

χέρια το παλτό-ηλεκτρισμένη από 

φιλήματα...) στα εξωτερικά αίτια 

πρόκλησης συναισθημάτων 

(φιλήματα). 

Η εσωστρεφής αναζήτηση (σκέψις-

ποιήματα)άχρηστα 

Η πεποίθηση ότι είναι αδύνατη η 

βίωση καταστάσεων η ανανέωση των  

βιωμάτων οδηγεί στην απαισιοδοξία. 

Η συνειδητοποίηση ότι δεν υφίσταται 

δυνατότητα να ανταποκριθεί στο 

ερέθισμα η πρόκληση συνειρμών, 

καθώς δεν υφίσταται αντίστοιχο 

βίωμα, οδηγεί στην απογοήτευση... 

Το δίπολο συνειρμός-βίωμα οδηγεί 

στην «χαρά» η απουσία ενός εκ των 

δύο στην απογοήτευση. 
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Περίληψη. Το παρόν σχέδιο εργασίας αποτελεί μια απόπειρα διαθεματικής 
προσέγγισης του φαινομένου του έρωτα και της αγάπης και ενδυνάμωσης των 
μαθητών-τριών στη δημιουργία μιας προσωπικής αισθητικής και ηθικής. Η πορεία 
υλοποίησης του σχεδίου ακολούθησε τρεις (3) φάσεις. Στην πρώτη η ολομέλεια της 
τάξης με σχετικό εκπαιδευτικό υλικό οδηγήθηκε στη δημιουργία τεσσάρων (4) 
εννοιολογικών χαρτών που σκιαγραφούσαν τη διαχρονική και πολυδιάστατη παρουσία 
του φαινομένου. Στη δεύτερη συστάθηκαν έξι (6) ομάδες οι οποίες με φύλλα εργασίας 
μελετούσαν τον έρωτα και την αγάπη όπως αποτυπώνονται στην ποίηση, την 
πεζογραφία, τα τραγούδια και τις εικαστικές τέχνες, όπως προσεγγίζονται από τις 
ψυχοκοινωνικές επιστήμες και βιώνονται ως βασική υπαρξιακή ανάγκη στην 
καθημερινότητά μας, καθώς και ζευγάρια που αποτέλεσαν διαχρονικά σύμβολα 
αγάπης. Στην τρίτη φάση ακολουθώντας ένα κυκλικό μοντέλο επιστρέψαμε στην 
ολομέλεια της τάξης, ενώ οι ομάδες παρουσίασαν μέρος των εργασιών τους και 
αυτοαξιολογήθηκαν. Στο τελικό προϊόν του σχεδίου μπορεί να συμπεριληφθεί εκτός 
από την έκδοση ειδικού ένθετου στη σχολική εφημερίδα και η συμμετοχή-διάκριση σε 
λογοτεχνικούς διαγωνισμούς.   

Λέξεις κλειδιά: διαθεματικό σχέδιο εργασίας, έρωτας-αγάπη, εικαστικές τέχνες, τέχνες 
του λόγου.  

Εισαγωγή  

Η συναισθηματική ανάπτυξη μαθητών-τριών, η διεύρυνση των ορίων της προσωπικής 
εμπειρίας και ευαισθησίας τους, η ανάπτυξη αισθητικών αντιλήψεων και η διαμόρφωση 
προσωπικών στάσεων είναι μερικά από όσα συνιστούν τον γενικό σκοπό διδασκαλίας 
λογοτεχνικών έργων σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών 
στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση (2003). Σύμφωνα, πάλι, με τον Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό 
του Νέου Προγράμματος Σπουδών για τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας, η λογοτεχνία είναι 
ένα σύνθετο πολιτισμικό φαινόμενο το οποίο μας δίνει εργαλεία κατανόησης του κόσμου 
και συγκρότησης της υποκειμενικότητάς μας, ενώ στον βασικό σκοπό της 
συμπεριλαμβάνεται και η συνειδητοποίηση της σχέσης λογοτεχνίας και ανθρώπινης 
εμπειρίας (Νέο Σχολείο, 2011).  

Ταυτόχρονα, στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των Εικαστικών (2003) τονίζεται η 
επιδίωξη οι μαθητές-τριες να εντοπίζουν τις σχέσεις ανάμεσα στα εικαστικά έργα και τα 
έργα των υπόλοιπων τεχνών και των επιστημών και ευρύτερα στα θέματα και τα 
προβλήματα που σχετίζονται με τον άνθρωπο και την κοινωνία. Στα προτεινόμενα, μάλιστα, 
διαθεματικά σχέδια εργασίας στο ίδιο ΑΠΣ πολύ συχνά εμφανίζεται το μάθημα της 
Λογοτεχνίας αλλά και αντίστροφα, αποκαλύπτοντας προφανώς την στενή και αμφίδρομη 

mailto:ekelesidou@sch.gr
mailto:ranfra@hotmail.com
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σχέση των 2 γνωστικών αντικειμένων και ενισχύοντας την πεποίθησή μας πως 
συμβάλλοντας αυτά από κοινού μπορούν να αυξήσουν το βαθμό επίτευξης σκοπών όπως οι 
παραπάνω.  

Έτσι, λοιπόν, γεννήθηκε η πρόθεση υλοποίησης ενός διαθεματικού σχεδίου εργασίας στο 
πλαίσιο των μαθημάτων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και των Εικαστικών της Β΄ 
Γυμνασίου -όπου και διδάσκαμε-, με βασικές διδακτικές πρακτικές την ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία και το project. Λαμβάνοντας υπόψη πως η μέθοδος project είναι μια ανοιχτή 
μαθησιακή διαδικασία καθοριζόμενη από τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, δόθηκε 
στην αρχή της σχολικής χρονιάς ένα ερωτηματολόγιο διερεύνησης ενδιαφερόντων. Καθώς 
στην ιεραρχία θεμάτων -με τα οποία θα ήθελαν οι μαθητές-τριες να ασχοληθούν- κατέλαβε 
πανηγυρικά την 1η θέση ο έρωτας και η αγάπη, οδηγηθήκαμε στη δέσμευση υλοποίησης 
ενός σχεδίου εργασίας με θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες αυτές τις βασικές ανθρώπινες 
υπαρξιακές ανάγκες. 

Όσον αφορά στη διαθεματική διάσταση του σχεδίου, στην πορεία σχεδιασμού του 
ενεπλάκησαν σ΄ αυτό, εκτός από τη Λογοτεχνία και τα Εικαστικά, σε μεγαλύτερο ή 
μικρότερο βαθμό, γνωστικές περιοχές όπως η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, η Νεοελληνική 
Γλώσσα, η Μουσική, η Ψυχολογία, η Κοινωνιολογία και η Ιστορία.  

Σκοποθεσία 

Μέσα από τις δραστηριότητες του παρόντος σχεδίου εργασίας (ενδεικτικής διάρκειας 8-9 
ωρών) αποβλέπαμε στα εξής: 

 Να έρθουν οι μαθητές-τριες σε επαφή με μια ποικιλία κειμενικών ειδών που μιλούν 
για τον έρωτα και την αγάπη. 

 Να προσεγγίσουν το θέμα μέσα από τους «κώδικες» της λογοτεχνίας, των 
εικαστικών τεχνών και των τραγουδιών και να μελετήσουν «εκφραστικούς» τρόπους-
τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να αποτυπωθεί ο έρωτας. 

 Να αντιληφθούν τη διαχρονική παρουσία του σε διάφορες εποχές και τόπους. 

 Να αποπειραθούν να «μελετήσουν»:  
α) τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά του έρωτα και πιο συγκεκριμένα την «αλληλοεξιδανίκευση 
των αγαπώμενων προσώπων» (Γκίκας, 1997), την παντοδυναμία και την κοσμογονική 
δύναμή του (αντίληψη που εκκινά από τη Θεογονία του Ησιόδου), το δίπολο ακραίων 
συναισθημάτων στο ένα άκρο του οποίου βρίσκεται η ευτυχία και η πληρότητα ως 
αποτέλεσμα της παρουσίας και στο άλλο άκρο η δυστυχία ως απόρροια της απουσίας ή της 
προδοσίας, 
β) την ταύτιση ανθρώπου και φύσης, καθώς σ’ αυτήν ο ερωτευμένος συχνά αναγνωρίζει τον 
εαυτό του ή την ομορφιά του «αγαπώμενου», 
γ) τα βασικά χαρακτηριστικά του/της ιδεώδους συντρόφου και της ιδανικής σχέσης καθώς 
και ζευγαριών που μετατράπηκαν σε σύμβολα στο πέρασμα του χρόνου,  
δ) το κρυμμένο συχνά μήνυμα του έρωτα και την πολυδιάστατη φύση του.  

 Να κατανοήσουν την δυσκολία «ορισμού» της φύσης της αγάπης [είναι άραγε μια 
ικανότητα-τέχνη διδακτή; (Μπουσκάλια, 1991)], την πολυπλοκότητα των 
προϋποθέσεων, της προσφοράς και όλων όσα καθορίζουν την εξέλιξη μιας σχέσης 
αγάπης. 

 Να εκφράσουν και να συνδέσουν την εμπειρία τους με όλα τα παραπάνω 
προκειμένου να βοηθηθούν στη δόμηση της ταυτότητάς τους. 
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 Να καλλιεργηθεί η στοχαστική ικανότητά τους με την παρατήρηση έργων τέχνης 
(Μέγα, 2011), την επαφή με τον επιστημονικό λόγο και τη μεταφορική λειτουργία 
της γλώσσας (Νέο Σχολείο, 2011). 

 Να παράγουν έργο -ομαδικά αλλά και ατομικά- ως δημιουργικοί αναγνώστες, 
ακροατές και θεατές, οι οποίοι πειραματιζόμενοι και καλλιεργώντας την κριτική 
τους σκέψη και φαντασία οδηγούνται στη δημιουργική έκφραση.  

Φάσεις υλοποίησης του σχεδίου εργασίας  

Α΄ φάση:    Δουλεύοντας όλη η τάξη ως ομάδα (ενδεικτική διάρκεια: 2 ώρες) 

Ξεκινήσαμε την εργασία από την ολομέλεια της τάξης αξιοποιώντας το παρακάτω 
εκπαιδευτικό υλικό: 
 ερωτικό ποίημα άγνωστου Αιγύπτιου ποιητή χρονολογημένο στα 1000 π.Χ.1  
 το 4ο ποίημα από τα «Μαλαισιακά τραγούδια» του Ι. Γκολ  
 απόσπασμα με θέμα τη ζήλεια από το βιβλίο «Ν’ αγαπάμε ο ένας τον άλλον» του Λ. 

Μπουσκάλια 
 απόσπασμα από την ερωτική αλληλογραφία Γ. Παπανδρέου-Σ. Μινέικο («Ακριβή 

μου Σοφία», Φ. Γερμανός) 
 απόσπασμα του άρθρου «Έρωτας με την πρώτη… φερομόνη», του Μ. Τσιμιτάκη   
 τον πίνακα του J. Stanhope με τίτλο «Πηνελόπη»  
 τη μουσική σύνθεση «Το τανγκό του έρωτα» της Ε. Καραΐ νδρου 
 το διήγημα «Η κ. Νίτσα» του Μ. Καραγάτση.  

Μέσα από τα προηγούμενα «παραδείγματα» της καθολικής σχεδόν παρουσίας του έρωτα 
στην ανθρώπινη ζωή και δημιουργία, οδηγηθήκαμε στο πλαίσιο ενός ελεύθερου αλλά και 
κατευθυνόμενου διαλόγου -όταν αυτό κρινόταν σκόπιμο- στους παρακάτω 4 
εννοιολογικούς χάρτες. Αρχικά, λοιπόν, διαπιστώσαμε τη διαχρονική παρουσία του έρωτα 
αλλά και την πολυδιάστατη φύση του, καθώς απασχόλησε και απασχολεί την τέχνη, την 
επιστήμη, τη θρησκεία και την καθημερινότητα των ανθρώπων (χάρτης 1). 

 

ΕΠΙΣΤΗΜH

ΕΡΩΤΑΣ
θέμα 

διαχρονικό & 
πολυδιάστατο

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ

ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΤΕΧΝΗ

 

Χάρτης 1 

                                                      
1
 http://www.eros-erotas.gr/  

http://www.eros-erotas.gr/
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Οι επόμενοι τρεις χάρτες αποτελούσαν μια προσπάθεια συγκεκριμενοποίησης του 1ου με 
εξίσου αδρό τρόπο. Δηλαδή, στον εννοιολογικό χάρτη 2 αποτυπώσαμε τις μορφές τέχνης 
όπου ο έρωτας αποτελεί θεματική και πηγή έμπνευσης και στη συνέχεια συζητήσαμε πως ο 
έρωτας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης καθημερινότητας, όπως 
αποδεικνύουν ερωτικά γράμματα, ημερολόγια, καθημερινές συζητήσεις κ.λπ. (χάρτης 3) 

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Πεζογραφία: 
μυθιστόρημα,

νουβέλα, διήγημα 

ΜΟΥΣΙΚΗ-
ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΚΗ

Ο ΕΡΩΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ + 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ 
ΤΕΧΝΕΣ: ζωγραφική, 

γλυπτική, φωτογραφία...

Ποίηση

ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ

Θέατρο

 

Χάρτης 2 

 

Ο ΕΡΩΤΑΣ ΚΟΜΜΑΤΙ 
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ

ερωτικά γράμματα,
μηνύματα, 
ραβασάκια

λευκώματα, 
ημερολόγια

συζητήσεις

λογοτεχνικές 
απόπειρες: στιχάκια...

 

Χάρτης 3 

Και τέλος, αφού αναρωτηθήκαμε ποιες επιστήμες έχουν ως επιμέρους αντικείμενο μελέτης 
τον έρωτα και την αγάπη, χαρτογραφήσαμε τις απαντήσεις μας (χάρτης 4).  
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Ο ΕΡΩΤΑΣ & Η ΑΓΑΠΗ
ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Ψυχολογία 

Κοινωνιολογία

Βιολογία-
Βιοχημεία

Ιστορία-
Αρχαιολογία

Φιλολογία

Φιλοσοφία

 

Χάρτης 4 

Β΄ Φάση:   Εργασία σε ομάδες (διάρκεια 4-5 ώρες) 

Προέκυψαν, έτσι, με την ολοκλήρωση της α΄ φάσης και συστάθηκαν σε κάθε τμήμα2 έξι 
ομάδες εργασίας. Στη σύνθεσή τους υπήρξαν ανομοιογενείς ως προς την επίδοση, την 
πολιτισμική προέλευση και το φύλο και αποτελούνταν από 4-5 μέλη. Βασικό κριτήριο 
σύστασής τους ήταν τα ενδιαφέροντα των μαθητών-τριών. Οι ομάδες δούλεψαν με φύλλα 
εργασίας3 τα οποία συμπεριελάμβαναν δραστηριότητες ομαδικές που υλοποιούνταν στο 
σχολείο και  ατομικές για το σπίτι. Στην επόμενη συνάντησή τους, προκειμένου να 
εξοικειωθούν με μια διαδικασία συλλογικής επαναδιαπραγμάτευσης νοημάτων και 
αναστοχασμού, έπρεπε οι μαθητές-τριες να κουβεντιάσουν τις απαντήσεις τους με τα 
υπόλοιπα μέλη της ομάδας και να προχωρήσουν σε τυχόν διορθώσεις, προσθήκες, 
αφαιρέσεις κ.λπ.  

1η Ομάδα: «Ο έρωτας στην ποίηση» 

Το εκπαιδευτικό υλικό που αξιοποιήθηκε προερχόταν από την ελληνική και όχι μόνο 
αρχαιότητα, καθώς και από την ποίηση της νεότερης εποχής, συνοδευόταν από βασικές 
πληροφορίες για τα έργα και τα λογοτεχνικά είδη όπου ανήκουν και περιελάμβανε:  
 το αρχαιότερο ποίημα στο κόσμο (2037 π.Χ.) 
 αποσπάσματα από το «Άσμα Ασμάτων»  
 ποιητικά θραύσματα της Σαπφούς  
 το Γ΄ στάσιμο (στ. 781-800) της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή 
 το  ποίημα «Κοντά σου» της Μ. Πολυδούρη 
 2 κείμενα που «συνομιλούν» μέσα από την αναγκαστική απομάκρυνση του ποιητή 

από την γυναίκα του: το 9ο ποίημα της συλλογής «Αγάπης λόγια» του Α. Εφταλιώτη 
και το ποίημα «22 Σεπτέμβρη 1945» του Ν. Χικμέτ.  

Δραστηριότητες 1ης ομάδας 
Οι μαθητές-τριες: εστίασαν σε συναισθηματικές καταστάσεις των ποιητικών προσώπων 
αλλά και δικές τους, αναζήτησαν τις πηγές έμπνευσης διαπιστώνοντας την αρχετυπική- 

                                                      
2
 Συμμετείχαν 4 τμήματα. 

3
 Τα φύλλα εργασίας όλων των ομάδων μαζί με το εκπαιδευτικό υλικό έχουν αναρτηθεί στο σχολικό μας 

μπλοκ http://blogs.sch.gr/2gymmoud/?page_id=821. 

http://blogs.sch.gr/2gymmoud/?page_id=821
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αρχέγονη σχέση ανθρώπου και φύσης, στην οποία -στο πλαίσιο μιας συμβολικής ταύτισης- 
ο ερωτευμένος αναγνωρίζει την ομορφιά του «αντικειμένου» του πόθου του, σχολίασαν 
εκφραστικούς τρόπους-μέσα (π.χ. εικονοπλασία, σχήματα λόγου) που χρησιμοποιούνται 
στις περιγραφές και την εξύμνηση της ομορφιάς του/της αγαπημένου/ης, αλλά και 
θεματικούς άξονες όπως η εξιδανίκευση, η παντοδυναμία του έρωτα, η δυστυχία της 
απουσίας, η καταλυτική δύναμη της παρουσίας, πραγματοποίησαν συγκρίσεις, μετέτρεψαν 
τα ποιητικά κείμενα σε πεζά μπαίνοντας στο ρόλο ενός ποιητικού υποκειμένου και τέλος 
έγραψαν ερωτικά γράμματα και ποιήματα (ανα)βιώνοντας μια υποθετική ή μη κατάσταση 
απουσίας.  

2η ομάδα: «Ο έρωτας στην πεζογραφία» 

Όπως επισημαίνεται στη σχετική βιβλιογραφία, με τη νεανική λογοτεχνία μπορεί να 
καλλιεργηθεί η αυτοσυνειδησία των μαθητών-τριών και να ενισχυθούν κατά τη διαδικασία 
απόκτησης ταυτότητας στην εφηβική ηλικία (Τσαρμποπούλου κ.ά., 2004; Κουντουρά & 
Τσαρμποπούλου, 2000). Οι λογοτεχνικοί ήρωες-έφηβοι είναι πρόσωπα με τα οποία οι 
μαθητές-τριες μπορούν να ταυτιστούν ή να αντιπαρατεθούν, να αναγνωρίσουν και να 
διαπραγματευτούν δικά τους κομμάτια και παρακολουθώντας ή αποδομώντας -με το 
στοχασμό- τη διαδικασία δόμησης της ταυτότητάς τους να βοηθηθούν στη συγκρότηση της 
δικής τους ταυτότητας. 

Επιλέχθηκε, λοιπόν, εκπαιδευτικό υλικό με συνεκτικό δεσμό την κοινή θεματική, τους 
παιδικούς-εφηβικούς, ανεκπλήρωτους συνήθως, έρωτες: 

 τα διηγήματα «Πρώτη αγάπη» του Α. Εφταλιώτη και «Η πρώτη αγάπη» της Ν. Σ. 
Σιδερίδου  

 εκτενή αποσπάσματα από τα μυθιστορήματα «Σούμχι» του  Ά. Oζ και «Tο καλοκαίρι 
του κ. Zόμερ» του Π. Zίσκιντ.  

Δραστηριότητες 2ης ομάδας 
Οι μαθητές-τριες: σκιαγράφησαν τα πορτρέτα των  ηρώων4 και των σχέσεων, 
αναρωτήθηκαν πώς ο έρωτας μπορεί να αποκαλυφθεί από τον λογοτεχνικό λόγο χωρίς 
ρητές δηλώσεις ηρώων ή αφηγητών, μίλησαν και έγραψαν για τις δικές τους εμπειρίες, 
μπήκαν στη θέση των ηρώων και έγραψαν ερωτικές εξομολογήσεις, ραβασάκια και 
φανταστικούς διαλόγους, έδωσαν ένα διαφορετικό τέλος στην ιστορία, αναδιηγήθηκαν 
περιληπτικά τις ερωτικές ιστορίες αλλάζοντας τον αφηγητή και την οπτική γωνία 
(Αποστολίδου, 1999), συνέγραψαν τη δική τους φανταστική ιστορία αγάπης5 λαμβάνοντας 
υπόψη αφηγηματικούς άξονες όπως: χώρος, χρόνος, ήρωες-πρωταγωνιστές, αρχική 
κατάσταση, πρόβλημα (στέρηση ή επιθυμία) και στόχος ηρώων, δοκιμασίες-περιπέτειες 
ηρώων, ρόλοι άλλων προσώπων (βοηθών-συμπαραστατών ή αντίμαχων των ηρώων), τέλος 
της ιστορίας= λύση προβλήματος;6  

3η ομάδα: «Ο έρωτας στα τραγούδια» 

                                                      
4
 Αντλώντας και στοιχεία για το κοινωνικό πλαίσιο (π.χ. θέση, ρόλος, εκπαιδευτικές ευκαιρίες γυναικών στα 

τέλη του 19
ου

 αι.). 
5
 Κατά τον Dewey οι φανταστικές ιστορίες μιμούνται τη διανοητική διεργασία του στοχασμού και κατά τον 

Ροντάρι, αν θέλουμε να διδάξουμε σε κάποιον να σκέφτεται, πρέπει πρώτα να του μάθουμε να επινοεί 
(Ροντάρι, 1994). 
6
 Αυτοί ή άλλοι άξονες προκύπτουν αξιοποιώντας με μια συνδυαστική δημιουργική ελευθερία στοιχεία τόσο 

από τη θεωρία του V. Propp όσο και από τα αφηγηματικά μοντέλα του A. J. Greimas και των Labov & 
Waletzky. 
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Το εκπαιδευτικό υλικό αυτής της ομάδας αποτελούσαν:  
 τα δημοτικά τραγούδια: «Της κουμπάρας πόγινε νύφη», «Κόρη που λάμπει» και έξι 

«Λιανοτράγουδα» («Παινέματα της αγαπητικής») 
 τα δικά τους αγαπημένα ερωτικά τραγούδια 
 τα τραγούδια:  «Ανάθεμά σε» του Π. Θαλασσινού, 

«Μη μιλάς άλλο για αγάπη» του Δ. Σαββόπουλου  
«Yes, I do»,  της Μonika, το οποίο συνοδεύτηκε από τη σκ. 2, Πράξη 

Β΄, της τραγωδίας «Ρωμαίος κι Ιουλιέτα», καθώς κοινό θεματικό μοτίβο είναι οι όρκοι των 
ερωτευμένων. 

Δραστηριότητες 3ης ομάδας 
Τα μέλη αυτής της ομάδας: εντόπισαν στιχουργικά γνωρίσματα και γλωσσικές 
ιδιαιτερότητες  της δημοτικής ποίησης, εκφραστικά μέσα (εικονοποιία, σχήματα λόγου) που 
αυτή επιστρατεύει (Παρίσης & Παρίσης, 2000), τις πηγές έμπνευσης του λαϊκού 
δημιουργού, την αρμονική σχέση ανθρώπου–φύσης στο πλαίσιο του λαϊκού πολιτισμού, 
καθώς και τα χαρακτηριστικά του έρωτα όπως αυτός αποτυπώνεται στα ερωτικά δημοτικά 
τραγούδια (Καψωμένος, 2009), εστίασαν σε συναισθηματικές καταστάσεις, έγραψαν 
ερωτικά γράμματα δανείζοντας τη φωνή τους στα ερωτικά υποκείμενα των τραγουδιών 
μετέτρεψαν -ως εξωτερικοί αφηγητές- τραγούδια με αφηγηματικό χαρακτήρα σε πεζό 
κείμενο, έφεραν το αγαπημένο τους τραγούδι και μίλησαν γι’ αυτό (είδος μουσικής, 
συντελεστές, θέμα, αιτιολόγηση προτίμησης) (Ζωγραφάκη & Χοντολίδου, 2004), άκουσαν 
μελοποιημένη ποίηση, αναζήτησαν ομοιότητες ποίησης-τραγουδιού (Καπλάνη, 1999), 
συνέθεσαν δικούς τους όρκους και στίχους (ακολουθώντας μοτίβα και κανόνες που 
επισημάναμε), ενώ κάποιοι καταπιάστηκαν και με τη μελοποίηση ενός ποιήματος ή τη 
συγγραφή μουσικής που θα συνόδευε την ανάγνωσή του, εξηγώντας ταυτόχρονα γιατί το 
επέλεξαν, τι συναισθήματα και σκέψεις τους προκάλεσε. 

4η ομάδα: «Ο έρωτας και η αγάπη στις εικαστικές τέχνες» 

Οι δραστηριότητες της ομάδας αυτής συμπεριελάμβαναν ένα 1ο στάδιο -θεωρητικό- όπου 
γινόταν η προβολή έργων τέχνης, η παρατήρηση και ο σχολιασμός τους και στη συνέχεια 
ένα 2ο στάδιο -εργαστηριακό- όπου πραγματοποιούνταν εικαστικές εργασίες, ατομικές και 
ομαδικές (Daucher & Seitz, 2003).  

1ο στάδιο: Θεωρητικό-προγύμναση (διάρκειας 2 ωρών)7 
Στο στάδιο αυτό επιχειρήθηκε η νοηματική ανάλυση έργων τέχνης (Gombridge, 1995), 
όπου οι μαθητές-τριες κλήθηκαν: να περιγράψουν το θέμα που απεικονίζεται, να 
σχολιάσουν τι βλέπουν, πού διαδραματίζεται, ποιοι μετέχουν, πώς το ερμηνεύουν και τι 
υποθέσεις κάνουν (π.χ. για τη συναισθηματική κατάσταση, την κοινωνικοοικονομική θέση 
των προσώπων κ.λπ.), να  σχολιάσουν τη θέση που επιφυλάσσει ο καλλιτέχνης στον θεατή, 
να μιλήσουν για τη δική τους ψυχική διάθεση και τις αναδυόμενες σκέψεις, να γράψουν 
εμπνεόμενοι από τα έργα τέχνης ένα «σενάριο» υποθέτοντας ότι αυτό που βλέπουν 
αποτελεί την αρχή/μέση/τέλος μιας ιστορίας, να μπουν στη θέση ενός απεικονιζόμενου ή 
νοητού προσώπου και να παράγουν προσωπικό λόγο (π.χ. επιστολές), να αντιληφθούν την 
πολυδιάστατη έννοια του έρωτα και να αποδώσουν «χαρακτηρισμούς» (π.χ. διεκδικητικός, 
τρυφερός κ.ά.) και τέλος να δώσουν τους δικούς τους τίτλους στα έργα.  

                                                      
7
 Ιδιαίτερα χρήσιμα για τον εκπαιδευτικό το «μοντέλο» στοχαστικής προσέγγισης έργων τέχνης του D. Perkins 

και οι βασικές ρουτίνες στοχαστικού διαλόγου με αφορμή έργα τέχνης, όπως παρουσιάζονται σε κείμενο της 
Γ. Μέγα (2011). 
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Ακολούθησε η υφοτεχνική ανάλυση των έργων τέχνης (Arnheim, 1999), όπου οι μαθητές-
τριες αναζήτησαν: τα δομικά στοιχεία βάσει των οποίων ο καλλιτέχνης οργανώνει την 
σύνθεση και ολοκληρώνει την εικαστική του πρόταση, το πλήθος και την ποικιλία σχημάτων 
και μεγεθών, τη συμμετρία ή ασυμμετρία, την επανάληψη και τον ρυθμό, το σημείο 
κορύφωσης, τη χρωματική γκάμα και τυχόν συμβολισμούς της ή το υλικό κατασκευής, τις 
πηγές φωτός, την ισορροπία. 

Το βασικό εκπαιδευτικό υλικό αποτελούσαν τα εξής έργα τέχνης: 
 M. Chagall, «Over the town», «The birthday» 
 R. Magritte, «Lovers» 
 H. Moore, «King and Queen, couple», «Family Group» 
 J. Vermeer, «Woman in blue reading a letter», «Girl reading a letter by an open window» 
 J. V. Eyck, «The Arnolfini Portrait» 
 J. H. Steen, «The prayer before the meal». 

2ο στάδιο: Εργαστηριακό (διάρκειας 2-3 ωρών) 
Οι μαθητές-τριες δημιούργησαν -ομαδικά και ατομικά- έργα ζωγραφικής με τέμπερες, 
γλυπτά με συνθετικό πηλό, μεικτές τεχνικές με ανακυκλώσιμα υλικά, κολάζ με χαρτί από 
περιοδικά, ενώ ταυτόχρονα τους ζητήθηκε να μιλήσουν για την επιλογή τους (τι 
φιλοτέχνησαν και γιατί), να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκαν καθώς και το 
τελικό εικαστικό τους προϊόν.  

5η ομάδα: «Ζευγάρια – Διαχρονικά σύμβολα αγάπης» 
Το εκπαιδευτικό υλικό αυτής της ομάδας αποτέλεσαν τα εξής: 
 Ομήρου «Οδύσσεια» (ό,τι καταστάλαξε εντός τους!) 
 Ομήρου «Ιλιάδα», ραψωδία Ζ «Συνάντηση Έκτορα-Ανδρομάχης» και ραψωδία Χ «Ο 

θρήνος της Ανδρομάχης για τον νεκρό Έκτορα» (επιλογή στίχων)  
 Περιλήψεις των έργων: 

- «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», του W. Shakespeare 
- «Ερωτόκριτος», του Β. Κορνάρου  
- «Ερωφίλη», του Γ. Χορτάτση  

Τρία κείμενα που «συνομιλούν» και είναι επίκαιρα μέσω της διαχρονικής παρουσίας του 
θέματος του νεανικού έρωτα στην τέχνη αλλά και την πραγματικότητα (Κουντουρά, 2007). 
 Βιογραφικά των Ι. Καποδίστρια και  Ρ. Στούρτζα  
 Αποσπάσματα από τα άρθρα:  

- «Ο κρυφός έρωτας του Καποδίστρια», του Δ. Μητρόπουλου 
- «Ο άγνωστος έρωτας του Καποδίστρια», της Μ. Αδαμοπούλου.   

Δραστηριότητες 5ης ομάδας 
Τα μέλη αυτής της ομάδας: αναζήτησαν ομοιότητες στη μορφή και το περιεχόμενο (π.χ. 
κοινά θεματικά μοτίβα) ανάμεσα σε κάποια από τα λογοτεχνικά έργα, μελέτησαν, 
σκιαγράφησαν και σχολίασαν πορτρέτα διάσημων ζευγαριών που αποτέλεσαν σύμβολα 
«αιώνιας» αγάπης και ενέπνευσαν πλήθος καλλιτεχνών, αναρωτώμενοι ποια τα βασικά 
χαρακτηριστικά μιας σχέσης που μετατρέπεται σε αρχέτυπο (π.χ. η παντοδυναμία του 
έρωτα που νικά κάθε εμπόδιο, αψηφά τον κίνδυνο και φτάνει μέχρι και τον θάνατο, η 
«παράνομη» ή ανεκπλήρωτη φύση του, η αντοχή στον χρόνο, η πίστη και η αφοσίωση των 
συντρόφων κατά την απουσία), κατέθεσαν τη δική τους άποψη για τα χαρακτηριστικά μιας 
«ιδανικής» σχέσης-ενός «ιδεώδους» συντρόφου, μπαίνοντας στη θέση των πρωταγωνιστών 
αυτών των σχέσεων αναδιηγήθηκαν την προσωπική τους ιστορία και έγραψαν ερωτικές 
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επιστολές, ενώ τέλος αναλαμβάνοντας συγγραφικό ρόλο έγραψαν άρθρα, οπισθόφυλλα 
βιβλίων και φανταστικές ιστορίες αγάπης8.  

6η ομάδα: «Η αγάπη και ο έρωτας ως αντικείμενο μελέτης των ψυχοκοινωνικών 
επιστημών» 

Το εκπαιδευτικό υλικό αυτής της ομάδας αποτελούσαν αποσπάσματα από τα βιβλία του Λ. 
Μπουσκάλια «Να ζεις, ν’ αγαπάς και να μαθαίνεις» (κεφ. 1, 2, 11) και «Ν’ αγαπάμε ο ένας 
τον άλλον» (κεφ. 3), καθώς και από τις «Ιστορίες να σκεφτείς» («Θέλω») του Χ. Μπουκάι.  

Δραστηριότητες 6ης ομάδας 
Οι μαθητές-τριες: μελέτησαν και σχολίασαν επιστημονικές απόψεις και έρευνες για τις 
βασικές «προϋποθέσεις» της αγάπης (π.χ. την αγάπη για τον εαυτό μας, τον αυθορμητισμό, 
την επίγνωση των υπαρξιακών μας αναγκών) και την προσφορά της (π.χ. την θεραπευτική 
σωματικά και ψυχολογικά δύναμη του αγγίγματος, τις συνέπειες της έλλειψης αγάπης σε 
διανοητικό επίπεδο), βασισμένοι σε σχετική μελέτη του Μπουσκάλια, προετοίμασαν, 
πήραν και επεξεργάστηκαν συνεντεύξεις προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για την 
αγάπη και τον έρωτα ως κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης και καθημερινότητας 
διερευνώντας αντιλήψεις (π.χ. Είναι η αγάπη κάτι που «μαθαίνεται» κι αν ναι, πώς και από 
ποιον; Τι εξελίσσει και τι καταστρέφει μια σχέση αγάπης;), στάσεις, συμπεριφορές, 
εμπειρίες και προσπάθησαν να «ορίσουν» τον έρωτα και να κάνουν τη δική τους 
«πρόταση» για τις διαπροσωπικές σχέσεις. 

Γ΄ Φάση: Ολοκλήρωση (2 ώρες)  

Ακολουθώντας ένα κυκλικό μοντέλο εργασίας, αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες των 
ομάδων, κλείσαμε με 1 δίωρο εργασίας στην ολομέλεια της τάξης. Αρχικά, προβλήθηκε από 
την ταινία “Romeo and Juliet” του F. Zeffirelli (1968) η σκηνή του μπαλκονιού, ενώ 
ταυτόχρονα διαβάσαμε το σχετικό απόσπασμα (Πράξη Β΄, σκ. 2) από το ομώνυμο θεατρικό. 
Σχολιάσαμε τόσο την κινηματογραφική σκηνή (σκηνικό, υπόδυση ρόλων, μουσική, 
φωτισμό) όσο και το θεματικό μοτίβο του όρκου αιώνιας αγάπης (αισθήματα-υποσχέσεις 
ηρώων, μάρτυρες όρκου, παρόμοιες ιστορίες από την τέχνη) (Κουντουρά, 2007). Σε κάποια 
τμήματα μετά από αίτημα των μαθητών-τριών επιχειρήσαμε και έναν θεατρικό 
αυτοσχεδιασμό μέσα από δυναμικές εικόνες (Τσαρμποπούλου, 2004). Στη συνέχεια, η κάθε 
ομάδα επέλεξε και παρουσίασε στην ολομέλεια της τάξης μία από τις εργασίες της και 
έκλεισε με μια σύντομη αυτοαξιολόγηση. 

Τελικό προϊόν σχεδίου εργασίας  

Σε τεύχος της σχολικής μας εφημερίδας ενσωματώθηκε ένα ειδικό ένθετο αφιέρωμα με 
επιλεγμένες εργασίες από κάθε ομάδα. Μ’ αυτό τον τρόπο οι ομάδες κοινώνησαν μέρος της 
δουλειάς τους με τις υπόλοιπες ομάδες αλλά και τάξεις, γεγονός που αποτέλεσε έναυσμα 
για τη διεξαγωγή συζητήσεων και την ανταλλαγή απόψεων-κρίσεων στη σχολική κοινότητα. 
Το υλικό αυτό έχει αναρτηθεί στο σχολικό μας blog9.  

  

                                                      
8
 Βλ. άξονες αφήγησης 2

ης
 ομάδας. 

9
 http://blogs.sch.gr/2gymmoud/?page_id=821 

http://blogs.sch.gr/2gymmoud/?page_id=821
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Συμπεράσματα - Συζήτηση 

Φιλοδοξούμε πως η παιδαγωγική αξία της παρούσας πρότασης έγκειται επιγραμματικά στο 
εξής: η εξέταση του φαινομένου του έρωτα και της αγάπης μέσα από μια διεπιστημονική-
διαθεματική ματιά, μέσα από τον λόγο και την εικόνα, μπορεί να συμβάλλει στην 
καλλιέργεια δεξιοτήτων ενός δημιουργικού και πολύπλευρου λογοτεχνικού, γλωσσικού και 
οπτικού γραμματισμού. Στο πλαίσιο αυτής της επιδίωξης επιχειρήθηκε η υλοποίηση μιας 
ποικιλίας εργασιών που αποσκοπούσε στη συνεχή και με διάφορες μορφές παραγωγή και 
έκφραση μαθητικού λόγου -κειμενικού και εικαστικού στην περίπτωσή μας- και η 
αξιοποίηση της εμπειρίας των μαθητών-τριών ως παιδαγωγικού πόρου (Πασχαλίδης, 1999). 
Το κλίμα μάλιστα εμπιστοσύνης και αποδοχής που καλλιεργήθηκε στις ομάδες επέτρεψε 
την ασφαλή έκφραση λόγου και εμπειριών από τους/τις μαθητές/τριες. 

Η ανυπομονησία, άλλωστε, που τους/τις κατέλαβε για την υλοποίηση του σχεδίου, ο 
ενθουσιασμός με τον οποίο συμμετείχαν, η συνέπεια με την οποία εργάστηκαν, οι 
ενδιαφέρουσες και συχνά πρωτότυπες εργασίες τους, η συμμετοχή 6 μαθητών-τριών σε 2 
λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και η διάκριση 2 διηγημάτων σε έναν από αυτούς10 
αποδεικνύουν ότι, όταν το υπό διαπραγμάτευση θέμα έχει σχέση με τις εμπειρίες και την 
καθημερινότητά τους, τότε η ανταπόκριση και τα παιδαγωγικά οφέλη είναι σημαντικά.  

Να σημειωθεί, επίσης, πως πρόκειται για μια διδακτική πρόταση η οποία μπορεί να 
εφαρμοσθεί σε οποιαδήποτε σχολική τάξη αναπροσαρμόζοντας τους διδακτικούς σκοπούς 
και ανανεώνοντας ή αξιοποιώντας το ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό σε διαφορετικούς 
συνδυασμούς. Για παράδειγμα σε μικρότερη τάξη η ομάδα μελέτης των ζευγαριών-
συμβόλων μπορεί να εμπλουτίσει το ρεπερτόριό της με μυθολογικά ζευγάρια. Σε 
μεγαλύτερες τάξεις μπορεί να αναδειχτεί τόσο η πολυπλοκότητα της σχέσης του ζεύγους 
«Οδυσσέας-Πηνελόπη» για να διαπιστώσουν οι μαθητές-τριες πως «αν η Οδύσσεια μοιάζει 
με ενάρετο παραμύθι στην επιφάνειά της, στο βάθος όμως μελετά με τόλμη την ερωτική 
παθολογία συμφιλιώνοντας τις παρασυζυγικές εκτροπές με τη συζυγική τροπή»11 
(Μαρωνίτης, 1998), όσο και η επιρροή αλλά και η αναπαραγωγή κυρίαρχων στερεοτύπων 
μέσα από τη διαδικασία συμβολοποίησης. 

Κλείνοντας, να πούμε πως, καθώς οι έφηβοι-ες βρίσκονται σε μια συνεχή αναζήτηση 
εμπειριών ζωής, αγάπης-έρωτα και τέχνης προσπαθώντας να ανακαλύψουν τον εαυτό τους 
αλλά και τους «άλλους», νοήματα αλλά και προοπτικές,  να δομήσουν την προσωπική τους 
αισθητική και ηθική, είναι βέβαιο πως χρειάζονται σημεία αναφοράς. Το ρόλο αυτό 
μπορούν να επιχειρήσουν να παίξουν μαθήματα και δραστηριότητες του σχολείου12, ανα-
νοηματοδοτώντας έτσι την παρουσία μας σ΄αυτό.  

 

                                                      
10

 Στον 5
Ο
 Πανελλήνιο σχολικό λογοτεχνικό διαγωνισμό του Μορφωτικού Ομίλου Πετρούπολης. 

11
 Σ’ αυτήν την κατεύθυνση θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και το «ανατρεπικό» διήγημα του V. Auburtin «Το 

τέλος του Οδυσσέα». 
12

 Εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες της τέχνης μπορούμε να καλλιεργήσουμε «δεξιότητες 
επαναδιαπράγματευσης και προσωπικής σύλληψης της πραγματικότητας με τη βοήθεια των οποίων θα 
σκεφτούμε τις δυνατότητες που έχουμε να την αλλάξουμε, συνδέοντας έτσι μ’ έναν νέο τρόπο την αισθητική 
με την ηθική» (Αποστολίδου, 1999). 
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Ο ρόλος του Διευθυντή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και οι 
καλές πρακτικές στις οποίες μπορεί να συμβάλ(λ)ει 

Μαρία-Φωτεινή Αναστασίου 
m.anastassiou@yahoo.gr 

 
Διευθύντρια 3ου Γενικού Λυκείου Αμαρουσίου Αττικής 

Περίληψη. Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί μια συμβολή στη διερεύνηση των καλών 
πρακτικών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε επίπεδο διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης και ιδιαίτερα όσον αφορά εκείνες τις καλές πρακτικές και καινοτόμες 
δράσεις που ένας διευθυντής σχολείου της ελληνικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα 
μπορούσε να προωθήσει με στόχο την ενίσχυση του διαπολιτισμικού χαρακτήρα της 
αγωγής και της διδακτικής πράξης. Έτσι, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον σημαντικό 
ρόλο που παίζει ο διευθυντής όσον αφορά την επίδραση που ασκεί σε όλους εκείνους 
τους παράγοντες που εμπλέκονται στο πώς το σχολείο λειτουργεί (ή θα μπορούσε να 
λειτουργεί) ως ένας χώρος αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων που 
οφείλονται στον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του σύγχρονου σχολείου. 

Λέξεις κλειδιά: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, καλές πρακτικές, διευθυντής 

Εισαγωγή 

Ο όρος καλές πρακτικές (best practices) χρησιμοποιείται για να περιγράψει ό,τι λειτουργεί 
ικανοποιητικά σε μια συγκεκριμένη κατάσταση ή περιβάλλον (Stevens & Sogolow, 2008). Σε 
σχέση με τη διαπολιτισμική αγωγή οι καλές πρακτικές έχουν να κάνουν με πρωτοβουλίες 
προς όφελος των μαθητών, ιδιαίτερα εκείνων για τους οποίους υπάρχει κίνδυνος 
εγκατάλειψης του σχολείου (Whitehurst, 2003). 

Οι βέλτιστες πρακτικές για τη χειραφέτηση των κοινωνικά ευάλωτων ατόμων και τη στήριξη 
της παραμονής τους στο σχολείο εμφανίζουν στη διεθνή βιβλιογραφία τα εξής κοινά 
χαρακτηριστικά (Δημητριάδου, 2012): 

 Την αντίληψη ότι υπάρχουν περιθώρια για δράση σε επίπεδο σχολείου και 
εκπαιδευτικού συστήματος  

 Μία στιβαρή ηγεσία έτοιμη να αναλάβει πρωτοβουλίες για καλές πρακτικές και 
αριστεία  

 Ενιαία προσέγγιση για την ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης των μαθητών  

 Την παρουσία παρεμβάσεων και υψηλών προσδοκιών για τις επιδόσεις των 
μαθητών  

 Κοινωνικο-πολιτικό κλίμα που στηρίζει την ανάπτυξη και την αλλαγή  

 Υποστήριξη από την πολιτεία  

 Δεσμούς συνεργασίας με την τοπική κοινωνία  

 Εκπαιδευτικό προσωπικό με επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία  

Ιδιαίτερα σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης οι καλές πρακτικές 
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 έχουν ως αφετηρία την πεποίθηση πως όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν και να 
βελτιώσουν τις επιδόσεις τους,  

 ακολουθούν αρχές όπως η εμπλοκή των γονέων και της τοπικής κοινότητας για την 
ανάπτυξη, κατανόηση και υποστήριξη των ακαδημαϊκών, κοινωνικών και 
προσωπικών στόχων όλων των μαθητών, η εμπλοκή των μαθητών σε διαδικασίες 
υποστηρικτικής και προσωπικής μάθησης, η παρακολούθηση και επίδειξη ευθύνης 
με έγκυρες και αξιόπιστες μεθόδους προσανατολισμένες στην πρόοδο και τις 
ανάγκες των μαθητών, η στιβαρή ηγεσία που εστιάζει στην ενίσχυση των 
ικανοτήτων, της γνώσης και των κινήτρων των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση όλων 
των μαθητών, οι διαφοροποιημένες συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και 
οι ευέλικτες δομές στο σχολείο με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού 
χρόνου (State Education Resource Center, 2011; Δημητριάδου, 2012). 

Οι παραπάνω πρακτικές προωθούν το αίσθημα του "ανήκειν" στο σχολείο, ενισχύοντας την 
προσήλωση σε στόχους και σε δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Οι στρατηγικές που 
εστιάζουν στους μαθητές αυξάνουν τις κοινωνικές δεξιότητες, την αυτοεκτίμηση και τον 
γραμματισμό τoυς, ενισχύουν τις σχέσεις σχολείου-οικογένειας, υποδεικνύουν διδακτικές 
μεθοδολογίες σε ευέλικτα/εναλλακτικά περιβάλλοντα μάθησης και φροντίζουν για την 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Zins & Elias, 2006). 

Η ανακοίνωση μας αποτελεί μια συμβολή στη διερεύνηση των καλών πρακτικών που θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν σε επίπεδο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα όσον 
αφορά εκείνες τις καλές πρακτικές και καινοτόμες δράσεις που ένας διευθυντής στο 
πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας της ελληνικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα 
μπορούσε να προωθήσει με στόχο την ενίσχυση του διαπολιτισμικού χαρακτήρα της 
αγωγής και της διδακτικής πράξης. 

H κατάσταση στην Ελλάδα 

Tο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα «ανοιχτό» σύστημα, με την έννοια ότι νέοι 
οικογενειών με μη υψηλό οικονομικό και κοινωνικό στάτους κυρίως κατάφεραν και 
εισήλθαν στο πανεπιστήμιο. Αντίθετα, άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα η Γαλλία, είχε 
ένα πολύ υψηλό ποσοστό αποτυχίας παιδιών οικονομικά ασθενών οικογενειών. Οι 
εκπαιδευτικές μονάδες αποτελούν πολύπλοκους οργανισμούς και λειτουργούν δυναμικά 
και όχι στατικά. Αυτό σημαίνει ότι εξελίσσονται και για να λειτουργήσουν χρειάζεται να 
συνεργάζονται όλοι οι παράγοντες και κάποιος να ελέγχει και να συντονίζει τους 
παράγοντες αυτούς. Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος του διευθυντή του σχολείου αποτελεί το 
κεντρικό θέμα της επιστημονικής συζήτησης που γίνεται σχετικά με τους τρόπους 
βελτίωσης της εκπαιδευτικής πρακτικής και έχει να κάνει με διαδικασίες εφαρμογής 
εκπαιδευτικών καινοτομιών. Ο διευθυντής επίσης έχει τον ρόλο να εξασφαλίζεται η παροχή 
ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών για όλους τους μαθητές (Σαΐτης, 2005). 

Τα παραπάνω εφαρμόζονται και σε σχολεία με εκπαιδευτικές ανισότητες. Τα παιδιά των 
μεταναστών αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα στη σχολική τάξη και κυρίως με την 
κατανόηση της γλώσσας, δεν έχουν καλή επίδοση, η σχολική τους πορεία είναι δύσκολη και 
συνήθως αποκτούν πολλές επώδυνες εμπειρίες. Ο διευθυντής οφείλει να προωθεί τη 
διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τις βασικές αρχές της (Γκόβαρης, 2001). 
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Εκπαιδευτικές ανισότητες 

Τα σχολεία αποτελούν τη μικρογραφία της κοινωνίας. Έτσι λοιπόν μπορούν και 
αναπαράγουν τα χαρακτηριστικά της. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των κοινωνιών 
είναι –δυστυχώς- οι ανισότητες και ο αποκλεισμός ορισμένων ατόμων από την παροχή 
βασικών αγαθών, όπως η εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικές ανισότητες που συναντώνται μέσα 
στη σχολική μονάδα έχουν να κάνουν με πολλούς παράγοντες και είναι διαφόρων ειδών. 
Έτσι, έχουμε παράγοντες που ξεκινούν από την κοινωνική ανισότητα. Τα άτομα αυτά που 
υφίστανται τα αποτελέσματα της αντίληψης περί διαφοροποίηση, προέρχονται από 
κατώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα. Τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν συνήθως 
χαμηλή επίδοση ή ακόμα και αν αποτελούν καλούς μαθητές (είναι πολλά τα παραδείγματα 
όπου άριστοι μαθητές προέρχονται από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα), 
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σχολείο προκειμένου να βοηθήσουν οικονομικά την 
οικογένεια (Σαΐτης, 2005). 

Μία άλλη μορφή ανισότητας έχει να κάνει με τη διαφορετική κουλτούρα. Πρόκειται για 
άτομα από οικογένειες που δε θεωρούν το σχολείο σημαντικό ή το σχολείο δείχνει εχθρικό 
σε αυτά τα άτομα. Είναι παιδιά που προέρχονται από οικογένειες Ρομά, με άλλη κουλτούρα 
και άλλες αξίες, όπου εγκαταλείπουν πολύ συχνά το σχολείο ακόμα και πριν από την 
ολοκλήρωση των βασικών τους σπουδών. Τα εκπαιδευτικά τους κενά συχνά δεν 
καλύπτονται στο σχολείο, κάτι που αποτελεί τον βασικό λόγο σχολικής αποτυχίας. Αυτή ή 
ανισότητα συνδέεται και με την επόμενη, που έχει να κάνει με τη γεωγραφική 
διαφοροποίηση (Παναγιωτοπούλου, 1993). 

Η γεωγραφική διαφοροποίηση αφορά διαφορές κυρίως μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών 
μαθητών οι οποίες έχουν να κάνουν με την κουλτούρα ή με τα διαφορετικά κοινωνικά και 
οικονομικά δεδομένα. Έτσι, υπάρχει διαφοροποίηση πολλές φορές στη θρησκεία ή στο 
χρώμα δέρματος των μαθητών αυτών. Τα αλλόθρησκα ή τα έγχρωμα παιδιά υφίστανται τον 
ρατσισμό από τους συμμαθητές τους ή ακόμα και από τους δασκάλους τους και 
παρουσιάζουν ποικίλα προβλήματα όπως σχολική αποτυχία, παραβατική συμπεριφορά, 
ψυχολογικά προβλήματα και τελικά τείνουν να εγκαταλείπουν το σχολείο (Μουζέλης, 
2006). 

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι οι βασικές εκπαιδευτικές ανισότητες έχουν να κάνουν με τη 
μη εγγραφή στο σχολείο ομάδων όπως οι μειονότητες και οι μετανάστες, που 
περιθωριοποιούνται. Επίσης τέτοιες μειονοτικές ομάδες και ομάδες χαμηλών κοινωνικο-
οικονομικών στρωμάτων παρουσιάζουν μεγάλη σχολική διαρροή (Σαΐτης, 2005). Οι 
εκπαιδευτικοί αλλά κυρίως η ηγεσία του σχολείου είναι εκείνοι που πρέπει να αμβλύνουν 
αυτές τις ανισότητες. Ο διευθυντής θα πρέπει να δημιουργήσει ένα ανοιχτό σχολείο σε 
όλους, με δική του κουλτούρα που θα μπορεί όμως να δεχτεί και να επηρεαστεί 
ενδεχομένως από άλλες κουλτούρες και να φροντίζει να δημιουργεί κίνητρα σε όλους για 
μάθηση και φυσικά να είναι σε θέση να καλύπτει εκπαιδευτικά κενά των μαθητών 
προωθώντας την αντισταθμιστική εκπαίδευση, ώστε να μπορούν και οι οικονομικά 
ασθενέστεροι μαθητές να έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης (Everard & Morris, 1999). 

Πέρα από την κατοχή του γνωστικού αντικειμένου και της μεθοδολογίας, οι εκπαιδευτικοί 
που καλούνται να αναπτύξουν καλές πρακτικές με διαπολιτισμικό προσανατολισμό 
οφείλουν να διαθέτουν πολιτική διαύγεια (political clarity) (Freire, 2006). Οι εκπαιδευτικοί 
με πολιτική διαύγεια μπορούν να εξετάζουν τις πρακτικές που εφαρμόζουν με επίγνωση 
(epistemology of practice), κάτι το οποίο τους οδηγεί σε διαδικασίες προσωπικού 
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μετασχηματισμού και σε καλλιέργεια σημαντικών επαγγελματικών δεξιοτήτων (ευελιξία 
στην αντιμετώπιση μεταβαλλόμενων συνθηκών, ικανότητα λήψης αποφάσεων, 
δημιουργικότητα, κριτική σκέψη κ.λπ.). Ανταποκρίνονται έτσι στο μοντέλο του 
“στοχαστικού-κριτικού εκπαιδευτικού” (reflective practitioner) τον οποίο χαρακτηρίζει η 
αυτοεπίγνωση του ρόλου του, η ανάληψη ευθύνης, η αυτοβελτίωση και η αυτονομία, 
καθώς και η κριτική ανάλυση και αυτοαξιολόγηση της διδασκαλίας του (Carr & Kemmis, 
1997). 

Η ηγεσία του σχολείου είναι εκείνη που έχει ρυθμιστικό ρόλο και τη μεγαλύτερη ευθύνη για 
μια σχολική μονάδα. Ο διευθυντής που ενδιαφέρεται να αποτελεί το σχολείο του μια πηγή 
εκπαίδευσης για όλους, παρατηρεί, ερευνά, συνεργάζεται, προτείνει και εφαρμόζει. 

Γεωγραφικές εκπαιδευτικές ανισότητες 

Το ελληνικό κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, μέσα από διάφορες 
έρευνες που διεξάγει, παρουσιάζει την άμεση σχέση ανάμεσα στις εκπαιδευτικές 
ανισότητες και τις ανισότητες εξαιτίας του τόπου καταγωγής. Συγκεκριμένα, οι έρευνες 
επικεντρώθηκαν στην έρευνα του ποσοστού επιτυχίας στα ανώτατα ιδρύματα σε 
συνάρτηση με την γεωγραφική καταγωγή. Ειδικότερα, στις πανελλαδικές εξετάσεις του 
2004 το ποσοστό επιτυχίας αλλοδαπών μαθητών αλλά και μαθητών από περιοχές με 
χαμηλά εισοδήματα και χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης λόγω ανεργίας ήταν πολύ μικρότερο 
σε σχέση με αυτό των μαθητών ελληνικής καταγωγής που προέρχονταν από περιοχές με 
υψηλό επίπεδο ζωής και ανάπτυξης (Μουζέλης, 2006). 

Ανάλογες έρευνες παρουσιάζουν τη σχέση ανάμεσα στην επίδοση των μαθητών ελληνικής 
και αλλοδαπής καταγωγής, όπου οι πρώτοι έχουν μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας. Και αυτά 
τα ποσοστά αντί να μειώνονται, αυξάνονται. Επιπρόσθετα, όπως ήδη αναφέρθηκε, η 
σχολική αποτυχία και η σχολική διαρροή αλλοδαπών μαθητών είναι μεγαλύτερη σε σχέση 
με τους γηγενείς μαθητές. Και σε καθημερινή βάση οι αλλοδαποί μαθητές αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα που αφορούν κυρίως τη γλώσσα (Μουζέλης, 2006). 

Τα ζητήματα που τίθενται με την έντονη παρουσία μαθητών μεταναστών στα σχολεία έχουν 
να κάνουν με όλους τους τομείς της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, τους βασικούς 
σκοπούς της σχολικής μονάδας, τα εκπαιδευτικά αντικείμενα, τις καθημερινές σχολικές 
δραστηριότητες (Παναγιωτοπούλου, 1993). 

Διαπολιτισμική Αγωγή 

Με το πρόβλημα των αλλοδαπών μαθητών ασχολείται η Διαπολιτισμική Αγωγή, που δεν 
απευθύνεται μόνο στους αλλοδαπούς μαθητές και τις μειονοτικές ομάδες αλλά σε όλους 
μας και κυρίως στο μοντέρνο σχολείο ως θεσμό, που έρχεται αντιμέτωπο με δυσκολίες στην 
αντιμετώπιση της πολιτισμικής ετερότητας. Δεν αποτελεί κάποιο νέο «μάθημα» στο ενιαίο 
πρόγραμμα σπουδών, το οποίο έχει σκοπό να μας μάθει τους διάφορους πολιτισμούς, που 
υπάρχουν. Έτσι, αποτελεί μια διάσταση η οποία πρέπει να υπάρχει σε όλο το σχολικό 
πρόγραμμα (Γκόβαρης, 2001). 

Η αρχή της είναι ότι όλοι οι μαθητές είναι ίσοι. Ο προσανατολισμός της και ο σκοπός της 
είναι η ισότητα των ευκαιριών για κάθε μαθητή. Η διαπολιτισμική αγωγή είναι αντίθετη σε 
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κάθε μορφής διάκριση. Τονίζει ότι οι διαφορές τους πολιτισμού και της γλώσσας δεν είναι 
κάτι που αποτελεί πρόβλημα δυσεπίλυτο. Θα πρέπει να εντάσσονται στο περιεχόμενο κάθε 
εκπαιδευτικού προγράμματος και να το εμπλουτίζουν. Προτείνει νέες ιδέες και μεθόδους, 
οι οποίες ενθαρρύνουν την ύπαρξη των αμοιβαίων σχέσεων που χρησιμοποιούνται και για 
υπέρβαση των δυσκολιών και των εμποδίων λόγω των διαφορών. Έχει στενή σχέση με 
διάφορες άλλες εκπαιδευτικές φιλοσοφίες, όπως για παράδειγμα η εκπαίδευση που αφορά 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, ή η αντιρατσιστική εκπαίδευση, ή η εκπαίδευση κατά των 
προκαταλήψεων, ή η εκπαίδευση που αφορά στη διαχείριση των συγκρούσεων, ή επίσης η 
εκπαίδευση για τη δημοκρατική συμπεριφορά (Κανακίδου, Παπαγιάννη, 1997). 

Τι σημαίνει τελικά διαπολιτισμική αγωγή; Διαπολιτισμική αγωγή είναι πολλά πράγματα 
ταυτόχρονα. Είναι η αλληλεπίδραση, η ανταλλαγή, η επικοινωνία, η συνεργασία, η 
υπέρβαση των πολιτισμικών διαφορών, η αλληλεγγύη, η συμφιλίωση και η εμπιστοσύνη 
και ο αμοιβαίος σεβασμός (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1997). 

Ο ρόλος του διευθυντή στο ελληνικό σχολείο 

Ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας όπως αυτός ορίζεται σύμφωνα με την 
Υπουργική Απόφαση 105657/Δ/8.10.2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β’) είναι παιδαγωγικός, 
επιστημονικός, κοινωνικός και φυσικά διοικητικός. Το Ελληνικό Σύνταγμα στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 σχετικά με το «ανθρώπινο σχολείο» αναφέρει τα εξής: «Στο σχολικό χώρο ο 
διευθυντής του μέσα από το ρόλο που του έχει ανατεθεί, οφείλει να επιβλέπει και να 
παρακινεί τα μέλη της σχολικής μονάδας, να διευθετεί τις προστριβές και τις αντιθέσεις που 
αναπτύσσονται εντός της σχολικής μονάδας, να υλοποιεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα, 
αλλά και να παρουσιάζει τις εκπαιδευτικές αρχές και το όραμα της ολοκληρωμένης 
εκπαιδευτικής φιλοσοφίας». Ο διευθυντής αποτελεί την ηγεσία του σχολείου και εφαρμόζει 
αυτή την ηγεσία σε ένα πολύπλοκο διοικητικό σύστημα. Συμμορφώνεται βέβαια με ένα 
κοινό για όλους νομικό πλαίσιο με αποφάσεις και ρυθμίσεις. Το να είναι κάποιος 
διευθυντής σε ένα σχολείο σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία αποτελεί ευκαιρία και 
παράλληλα μια πρόκληση (Everard & Morris, 1999). 

Συνολικά, ο διευθυντής πρέπει μέσα σε μια σχολική μονάδα, λειτουργώντας δημοκρατικά, 
να εξασφαλίζει τη συνεργασία και τον σεβασμό μεταξύ των εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα 
ο διευθυντής θα πρέπει να φροντίζει να υλοποιεί όσο το δυνατόν καλύτερα τις εντολές των 
Στελεχών της εκπαίδευσης (Αντωνοπούλου, 2011). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο διευθυντής του σχολείου πρέπει να λειτουργεί ως 
επαγγελματίας διοίκησης γνωρίζοντας τη θεωρία και εφαρμόζοντάς την πρακτικά, με στόχο 
να ικανοποιήσει τους σκοπούς της εκπαίδευσης. Ο διευθυντής ασκεί επιπλέον τον ρόλο του 
ειδικού σχετικά με τις ανθρώπινες σχέσεις. Οφείλει να κατέχει τις τεχνικές παρακίνησης της 
ομάδας και να προωθεί την ομαδική εργασία και την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. Ο 
διευθυντής είναι και παιδαγωγός και πρέπει να υιοθετεί τα σύγχρονα παιδαγωγικά μοντέλα 
αλλά και να δίνει ελευθερία κινήσεων στους εκπαιδευτικούς για τη μέθοδο διδασκαλίας 
που θα επιλέξουν. Ο διευθυντής του σχολείου θα πρέπει να αποτελεί ένα σύμβολο και ένα 
πρότυπο για εκπαιδευτικούς και μαθητές, να τηρεί τα όσα λέει και να εφαρμόζει όλα τα 
προγράμματα. Ένα ακόμη καθήκον του διευθυντή είναι η συχνή επικοινωνία και η 
συνεργασία με τους γονείς των παιδιών. Τους ακούει, ζητά τη γνώμη τους και με κοινή 
απόφαση εφαρμόζουν μεθόδους και προγράμματα (Everard & Morris, 1999). 
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Ο ρόλος του διευθυντή διαπολιτισμικού σχολείου 

Ο ρόλος του Διευθυντή σε μονάδα με πολιτισμική διαφορετικότητα έχει ιδιαίτερη 
βαρύτητα και ποικίλες υποχρεώσεις. Κεντρική σημασία έχει η διατήρηση της ισότητας και 
της ομόνοιας στο εσωτερικό της σχολικής μονάδας, καθώς και η προσπάθεια της σχολικής 
μονάδας να δίνει το στίγμα της ισότητας μέσα στην κοινωνία (Αντωνοπούλου, 2011). 

Ο διευθυντής καλείται να ηγηθεί πολλές φορές, σε δύσκολες συνθήκες. Μια τέτοια είναι 
ένα σχολείο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή είναι ανάγκη να 
δημιουργηθεί ένα διαφορετικό πλέγμα ιδεών που θα οδηγήσει στον προβληματισμό 
σχετικά με την πολυπολιτισμικότητα. Δεν αρκεί η απλή αναγνώριση της διαφορετικότητας, 
αλλά απαιτείται η απόκτηση ορισμένων κριτικών στάσεων και νέων πρακτικών, οι οποίες 
θα ακυρώνουν όλα τα είδη του αποκλεισμού και της καταπίεσης. Ο στόχος του σχολείου 
και του ηγέτη του είναι μια διαπραγμάτευση μεταξύ των πολιτισμών σε συνδυασμό με την 
ανταλλαγή απόψεων μέσω του διάλογου. Σκοπός δεν είναι μόνο η ανάδειξη της 
διαφορετικότητας και η ανοχή σε αυτήν, αλλά και η αξιοποίηση της διαφοράς μέσω της 
παιδαγωγικής πράξης, ως ένα έναυσμα για περαιτέρω συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, 
μέσα από μία απόπειρα ώστε η διαφορετικότητα του καθένα να υφίσταται μια ίση 
μεταχείριση μέσα σε ένα κοινό για όλους εκπαιδευτικό σύστημα. Από την άποψη αυτή 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζει ο διευθυντής τις συνθήκες που επικρατούν στην 
τάξη, έτσι ώστε να μπορεί να κάνει τις ανάλογες παρεμβάσεις, π.χ. συζητώντας με τους 
εκπαιδευτικούς σχετικά και προσπαθώντας να διαμορφώσουν τις κατάλληλες διδακτικές 
και παιδαγωγικές πρακτικές (Γκόβαρης, 2001· Αντωνοπούλου, 2011). 

Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να υπερβούν συνειδητά αλλά και στην πράξη 
παντός είδους κατηγοριοποιήσεις και διακρίσεις που δημιουργούνται κατά την 
εκπαιδευτική διαδικασία και αφορούν το φύλο, τη φυλή ή την εθνικότητα του μαθητή ή 
ακόμα και την εξωτερική του εμφάνιση. Θα πρέπει σε καθημερινή βάση να 
(ανα)στοχάζονται σχετικά με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να συμβάλουν στη δημιουργία 
ενός καλού συναισθηματικού κλίματος μέσα στην αίθουσα, το οποίο να δημιουργεί 
πολλαπλές προοπτικές για την επίλυση των προβλημάτων. Ουσιαστικά ο διευθυντής θα 
βοηθήσει στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των εκπαιδευτικών του σχολείου σε μια νέα 
πολυπολιτισμική κοινωνία. Επίσης θα προσπαθήσει να επανατοποθετήσει τον ρόλο και του 
σχολείου αλλά και της σχέσης του σχολείου με την κοινωνία, καθώς το σχολείο μόνο του 
χωρίς την υποστήριξη της κοινωνίας δεν είναι δυνατόν να αναλάβει το βάρος αυτής της 
αλλαγής, αλλά ούτε και να μπορέσει να κάνει μεγάλες αλλαγές, χωρίς τη συνεργασία με την 
κοινωνία. Ουσιαστικά η διαπολιτισμική κριτική προσέγγιση χρειάζεται τόσο προσωπική όσο 
και συλλογική εγρήγορση. Απαιτεί να στραφούν όλοι οι παράγοντες του σχολείου στον 
εαυτό τους, και να δουν πού είναι τα δικά τους όρια. Να δημιουργήσει σκέψεις στους 
εκπαιδευτικούς αλλά και στον ίδιο του τον εαυτό εάν κατακρίνουν τον άλλο πολύ εύκολα, 
αλλά και πώς θα συμβάλλουν στην αποδοχή μιας διαφορετικής άποψης, ή ακόμα με ποιον 
τρόπο θα μπορέσουν να συνεισφέρουν στην εξάλειψη της δομικής ανισότητας (Γκόβαρης, 
2001). Ο διευθυντής πρέπει να προσπαθεί να μεσολαβεί και να διαχειρίζεται αυτές τις 
ανισότητες. Έτσι, πρέπει να εξασφαλίζει την ομαλή μετάβαση των μαθητών από ένα 
διαφοροποιημένο γλωσσικο-κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον σε ένα σχολείο για όλους τους 
μαθητές. Επιπρόσθετα, πρέπει να φροντίζει για την επιλογή των κατάλληλων παιδαγωγικών 
μεθόδων, με τις οποίες να αναπτύσσεται η ενσυναίσθηση και η αποδοχή. Τέλος να 
προσπαθεί για τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος όπου οι μαθητές θα 
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ενθαρρύνονται να εκφραστούν για τα βιώματά τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες για τον 
πολιτισμό τον δικό τους και των «άλλων» και να προσεγγίσουν κριτικά τα οποιαδήποτε 
στερεότυπα και τις προκαταλήψεις (Αντωνοπούλου, 2011· Evans, 2002). 

Σε πολλές σχολικές μονάδες ο διευθυντής αναλαμβάνει διάφορες δράσεις για την ενίσχυση 
των αρχών της διαπολιτισμικής αγωγής. Για παράδειγμα προωθεί κάποια προγράμματα 
Project που αφορούν στη μελέτη τοπικών ιστοριών με συνεντεύξεις και συζητήσεις ατόμων 
και οικογενειών, με προφορικές ιστορίες των μαθητών, με μελέτες μνημείων και ορισμένων 
χαρακτηριστικών κτιρίων (έτσι προωθείται η κατασκευή κοινωνικών πραγματικοτήτων). 
Επίσης μπορεί και πρέπει να ζητά την ενεργή εμπλοκή των γονιών των μαθητών αλλά και 
ολόκληρης της κοινότητας (Γκόβαρης, 2001). 

Μπορεί ακόμα να προτείνει τη δημιουργία ενός μηνιαίου εντύπου, παράδειγμα μιας μικρής 
εφημερίδας, η οποία θα κυκλοφορεί σε διάφορες γλώσσες. Επίσης μπορεί να 
χρησιμοποιήσει, πάντα σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων κάποια σενάρια 
υπόδησης ρόλων ή όπως είναι πιο γνωστά «role play» μέσα στην κάθε τάξη για την 
καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των μαθητών. Ο διευθυντής μπορεί να δημιουργεί-
επιδιώκει και θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες θα δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να 
μπορέσουν γνωρίσουν τον διαφορετικό άλλο μπαίνοντας στη δική του θέση και 
μαθαίνοντας τη συναισθηματική του κατάσταση. Χρειάζεται να επενδύσει στο αίσθημα του 
ανήκειν και της αποδοχής όλων από όλους (Everard & Morris, 1999). 

Συμπεράσματα 

Η κοινωνία επηρεάζει και επηρεάζεται από την εκπαίδευση, καθώς η εκπαίδευση αποτελεί 
κομμάτι της κοινωνίας. Δυστυχώς η εκπαίδευση δέχτηκε επιρροή από τις κοινωνικές 
ανισότητες τις οποίες μετέτρεψε σε εκπαιδευτικές ανισότητες. Το χρώμα, η φυλή, η 
θρησκεία, το φύλο και ο τόπος καταγωγής είναι χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα 
παιδιά στο σχολείο και τα εμποδίζουν να έχουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες με τα 
υπόλοιπα παιδιά. Αυτές τις ανισότητες προσπαθεί να καλύψει και να αμβλύνει η 
διαπολιτισμική εκπαίδευση, η οποία έχει ως βασική αρχή την ισότητα των ευκαιριών στην 
εκπαίδευση (Γκόβαρης, 2001). 

Σε αυτή την προσπάθεια σημαντικό ρόλο παίζουν τόσο οι εκπαιδευτικοί που θα 
ασχοληθούν με αυτά τα παιδιά όσο και η κοινωνία που θα πρέπει να συνεργαστεί με το 
σχολείο. Όλη αυτή την προσπάθεια συντονίζει και πραγματοποιεί η ηγεσία του σχολείου 
δηλαδή ο διευθυντής, ο οποίος καταρχήν θα πρέπει να ενστερνίζεται τις αρχές της 
διαπολιτισμικής αγωγής και να επιθυμεί να τις εφαρμόσει στη σχολική του μονάδα. Ο 
ηγέτης του σχολείου είναι εκείνος που θα παρακινεί τους εκπαιδευτικούς να βρίσκουν 
τρόπους να εφαρμόζουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην πράξη. Θα τους προτρέπει να 
κάνουν διάλογο με τον εαυτό τους και να καταλάβουν πως οι διακρίσεις και ο αποκλεισμός 
δεν μπορεί να υπάρχει στο εκπαιδευτικό τους έργο. Ο διευθυντής του σχολείου θα πρέπει 
να είναι ανοιχτός σε νέες προτάσεις από τους εκπαιδευτικούς και να βλέπει το έργο τους 
χωρίς ωστόσο να επεμβαίνει σε αυτό. Είναι εκεί για να λύνει τις διαφορές τους και να 
προωθεί το διάλογο και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους προκειμένου να 
ανταλλάσουν απόψεις και να γίνονται ολοένα και καλύτεροι για τα παιδιά βελτιώνοντας και 
διορθώνοντας την πρακτική τους (Everard, Morris, 1999). 
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Ο διευθυντής έχει το βάρος και την ευθύνη για το έργο του σχολείου και θα πρέπει να 
νιώθει τις ανάγκες που παρουσιάζονται και να έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται και να 
δίνει γρήγορα τη λύση. Η ευελιξία επίσης είναι ένα ακόμη προσόν χρήσιμο για τον 
διευθυντή, καθώς οι καταστάσεις αλλάζουν και κάθε παιδί είναι διαφορετικό, οπότε θα 
πρέπει να μπορεί να ελίσσεται και να τροποποιεί την υπάρχουσα κατάσταση προς όφελος 
του παιδιού και του σχολείου (Everard & Morris, 1999). 

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας που εφαρμόζει τις αρχές της διαπολιτισμικής αγωγής 
πρέπει να είναι καταρτισμένος, ανοιχτός, διαλλακτικός, συνεργάσιμος, αποφασιστικός, 
εφευρετικός, διορατικός, να έχει αγάπη για τα παιδιά και να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε 
κοινωνικό και σε εκπαιδευτικό-επιστημονικό επίπεδο (Κανακίδου, Παπαγιάννη, 1997). 

Γενικά, ο διευθυντής είναι το κεντρικό πρόσωπο και η «εικόνα» του σχολείου. Το έργο του 
είναι πολύπλοκο και δύσκολο, ενώ οι ευθύνες σε ένα σχολείο διαπολιτισμικής αγωγής είναι 
περισσότερες καθώς καλείται να συγκεράσει πολλές διαφορετικές κουλτούρες. 
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Ο ρόλος των ταινιών μικρού μήκους στη διδασκαλία των 
φιλολογικών μαθημάτων. Μία διδακτική πρόταση. 

Φωτεινή Μεταξάκη 
fimetaxaki@gmail.com 

 
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β΄ Αθήνας 

Περίληψη. Στο σχολείο του 21ου αιώνα με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας 
θεωρείται αναγκαίος ο εμπλουτισμός των εργαλείων και των μεθόδων διδασκαλίας στα 
διάφορα γνωστικά αντικείμενα και ειδικότερα στη διδασκαλία των φιλολογικών 
μαθημάτων. Οι μαθητές ενεργοποιούνται με χαρά μέσα από τα πολλαπλά ερεθίσματα 
της ψηφιακής εικόνας να ασκηθούν στην κατανόηση και χρήση του λόγου 
καλλιεργώντας ταυτόχρονα τη δημιουργική και κριτική σκέψη. Με βάση τα παραπάνω 
με την παρούσα μελέτη επιχειρείται μία οργανωμένη διδακτική παρέμβαση στην τάξη 
με την αξιοποίηση μιας ταινίας μικρού μήκους στη διδασκαλία της Νεοελληνικής 
Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου. Η συγκεκριμένη διδασκαλία σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε 
στο πλαίσιο μιας εναλλακτικής προσέγγισης στην σχολική διδασκαλία της 3ης ενότητας 
(ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ) της Γλώσσας σε μαθητές της Γ΄ 
τάξης ημερησίου Γυμνασίου τον Ιανουάριο του 2015 με συνολική διδακτική διάρκεια 
τρεις ώρες. 

Λέξεις κλειδιά: ταινία μικρού μήκους, κατανόηση και παραγωγή λόγου, κριτική σκέψη, 
δημιουργικότητα. 

Εισαγωγή 

Κοινή διαπίστωση των εκπαιδευτικών είναι ότι η διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων 
με αποκλειστική εφαρμογή των παλαιότερων μοντέλων διδακτικής οδηγούν συχνά σε 
στείρα απομνημόνευση ή και στην πλήρη αδιαφορία των μαθητών προς κάθε αντικείμενο. 
Ο αποκλεισμός τους από οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα, όπου μπορούν να 
παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο ασκώντας κριτική σκέψη και παράλληλα δημιουργώντας, 
αποδυναμώνει όλη την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του 
Νέου Σχολείου προτείνουν εμπλουτισμένες μεθόδους διερεύνησης της γνώσης σε 
συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον μέσα από τη χρήση ανεξάντλητων πόρων και 
διαδικασιών που συνάδουν με την ηλικία και τις ανάγκες των μαθητών. Συνεπώς, 
καθίσταται πρόδηλο στους εκπαιδευτικούς ότι ενδείκνυται να χρησιμοποιούν στα 
διδακτικά τους σενάρια διαδικασίες νοητικής και συναισθηματικής εμπλοκής των μαθητών, 
όπως λόγου χάρη δραματοποίηση, εικαστικά έργα (έντυπα και ηλεκτρονικά), παιχνίδια 
ρόλων, συγγραφή σεναρίου, ψηφιακές δημιουργίες, προβολή/κατασκευή ταινιών μικρού 
μήκους κ.λπ. προκειμένου να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον όπου 
είναι χρήσιμο να κυριαρχεί η κριτική και η δημιουργική σκέψη. 

Η πρώτη βασίζεται στην ανάλυση των δεδομένων με βάση τη λογική, ενώ η δεύτερη 
βασίζεται στην ξεχωριστή, πρωτότυπη, μοναδική σαν το δακτυλικό αποτύπωμα σύνθεση 
των δεδομένων από το άτομο με βάση τη φαντασία του. Η αρμονική συνύπαρξή τους 
καθιστά τη σκέψη ποιοτική και αποτελεσματική. Πρακτικά η κριτική και η δημιουργική 
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σκέψη συνυπάρχουν σε διαφορετικό βαθμό και αναλογία. Στο σχολείο μπορούν να 
καλλιεργηθούν και οι δύο και αυτός πρέπει να είναι ο βασικός σκοπός της διδασκαλίας 
(Ματσαγγούρας, 2003). 

Με τους όρους «κατανόηση» και «παραγωγή» του λόγου εννοείται η προσωπική 
οικοδόμηση της νέας επιστημονικής γνώσης από τους μαθητές σε ένα περιβάλλον που τους 
επιτρέπει να αλληλεπιδρούν με υλικά και μεθόδους στο πλαίσιο κατάλληλων μαθησιακών 
δραστηριοτήτων (εποικοδομισμός). Η οικοδόμηση της νέας γνώσης συντελείται μέσα από 
μικρές συνεργατικές ομάδες . Στο πλαίσιό τους οι μαθητές : επιχειρούν διάφορες 
δραστηριότητες, επικοινωνούν, εκφράζουν απόψεις, αντικρούουν επιχειρήματα και, έτσι, 
χειρίζονται νοητικά τις διάφορες παραμέτρους του λόγου τις οποίες μετέπειτα εκφράζουν 
γραπτά σε ποικίλα κειμενικά είδη. Παράλληλα εξοικειώνονται με τις διαδικασίες έρευνας 
εντρυφώντας στη συλλογή, αξιολόγηση και ερμηνεία των δεδομένων και, τέλος, στη 
διατύπωση συμπερασμάτων (Σταυρίδου, 2000). 

Θεωρητικό πλαίσιο : η κινηματογραφική παιδεία στη διδασκαλία των φιλολογικών 
μαθημάτων 

Μέσα από τις νέες ψηφιακές μορφές έκφρασης ο κινηματογράφος αποκτά μία νέα 
παιδευτική διάσταση, η οποία μπορεί να προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες κοινωνικής 
μάθησης και αισθητικής καλλιέργειας στους μαθητές-θεατές. Η κινηματογραφική παιδεία 
μπορεί να συμβάλει στη ρεαλιστικότερη πρόσληψη της πραγματικότητας, στην ανάπτυξη 
της κοινωνικής νοημοσύνης γεφυρώνοντας τις γνώσεις των ανηλίκων με τις εμπειρίες του 
πραγματικού κόσμου σύμφωνα με τους πυλώνες του σχολείου του 21ου αιώνα. Η 
παγκόσμια σχολική εμπειρία έχει καταδείξει ότι, όταν η κινηματογραφική παιδεία 
προσφέρεται με τη σωστή καθοδήγηση από τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά συμμετέχουν 
ενθουσιωδώς στη διαδικασία ανεξαρτήτως του κινηματογραφικού είδους. 

Οι ταινίες μικρού μήκους είναι ένα ιδιαίτερο δείγμα κινηματογραφικής γραφής που μπορεί 
κάλλιστα να εφαρμοστεί στο σχολείο για ένα σημαντικό λόγο: την πρακτική ευκολία που 
προσφέρουν λόγω της μικρής διάρκειας, η οποία συνεπάγεται την επαρκή διδακτική 
αποδόμησή τους σε επιτρεπτό σχολικό χρόνο. Τα έργα μικρού μήκους λειτουργούν όπως η 
ποίηση έναντι της πεζογραφίας: περιέχουν έντονο, γλαφυρό λόγο και πολυσημία, είναι 
πυκνογραμμένα και πολυεπίπεδα και ως εκ τούτου ανοιχτά σε ποικίλες ερμηνείες. Τέλος, οι 
ταινίες μικρού μήκους δεν υπόκεινται σε εμπορικές πρακτικές αλλά αποτελούν συνήθως 
πειραματικά προϊόντα και οι μαθητές είναι ελεύθεροι να απολαύσουν μία φιλμική εμπειρία 
με έμφαση στην εικόνα, το λόγο και την κίνηση (Ανδριοπούλου, 2010).  

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας αναζητείται μέσα από ένα ευρύ διάλογο πολλών 
φορέων η διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου το οποίο θα προωθεί την πρόσβαση και 
την προσφορά των ταινιών αυτού του είδους στο σχολείο. Το υπό αναζήτηση πλαίσιο θα 
πρέπει να περιλαμβάνει και διατάξεις που να ορίζουν μία ταινία κατάλληλη για 
παιδαγωγικούς/μαθησιακούς σκοπούς, ενώ πρέπει να καταρτιστούν συλλογικά κριτήρια 
για την αξιολόγηση και σήμανση των ταινιών από ομάδα εμπειρογνωμόνων (εκπαιδευτικοί, 
ερευνητές, κινηματογραφιστές). Μέχρι τότε ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι πολύ 
προσεχτικός στις επιλογές του όσο αφορά την καταλληλότητα της ηλικιακής βαθμίδας 
εκπαίδευσης για προβολή και επεξεργασία ταινιών στο πλαίσιο των μαθημάτων, την 
εφαρμογή μοντέλου διδασκαλίας συμβατού με τα ΑΠΣ, το κινηματογραφικό είδος (genre) 
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και τη θεματολογία, τα καλλιτεχνικά –εκπαιδευτικά κριτήρια επιλογής συγκεκριμένων 
ταινιών και, τέλος, τα πνευματικά δικαιώματα για τη χρήση των ταινιών στο σχολείο. 

Η παρούσα μελέτη χρησιμοποιεί την έβδομη τέχνη (ταινία μικρού μήκους) ως εργαλείο στη 
διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου (3η ενότητα: μορφές ρατσισμού) 
σύμφωνα με τη μέθοδο της «μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την αισθητική 
εμπειρία» (Κόκκος, 2011). Η προσέγγιση ορισμένης μορφής ρατσισμού, του σχολικού 
εκφοβισμού, επιτυγχάνεται με αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και 
του διδάσκοντα. Αυτή η αλληλεπίδραση αποτελεί την κοινωνική συνιστώσα στην 
οικοδόμηση της γνώσης σύμφωνα με τον Vygotsky, ο οποίος εξελίσσοντας τον ατομικό 
εποικοδομισμό του Piaget υποστηρίζει επιπρόσθετα και την πολιτισμική διάσταση της 
γνώσης. Σύμφωνα με το μοντέλο μάθησης του Vygotsky ο μαθητής αναπτύσσει «νέα 
κατανόηση και νέο νόημα», αποκτά γνωστική συγκρότηση με τη διαμεσολάβηση και 
στήριξη του διδάσκοντα, επικοινωνώντας με τους συμμαθητές του σε ένα 
αλληλεπιδραστικό περιβάλλον μάθησης με οργανωμένες διδακτικές καταστάσεις 
(Σταυρίδου, 2000). Σε αυτό το περιβάλλον η εξωτερίκευση της σκέψης και των 
συναισθημάτων του ενός μαθητή δύναται να αποτελέσει έναυσμα ή συμπληρωματικό 
υλικό για το συμμαθητή του. 

Ως εκ τούτου, μία από τις οργανωμένες διδακτικές καταστάσεις μπορεί να θεωρηθεί και η 
αξιοποίηση ταινιών μικρού μήκους στη διδασκαλία της γλώσσας. Η 
επεξεργασία/αποδόμηση των ταινιών αυτών ενεργοποιεί τη στοχαστική διεργασία του 
μαθητή και συμβάλλει στην ολιστική ανάπτυξη των δυνατοτήτων του (Μέγα, 2011). Η 
στοχαστική διεργασία περιλαμβάνει την κριτική και τη δημιουργική σκέψη οι οποίες 
ενεργοποιούνται μέσα από την επεξεργασία μίας ταινίας και εκφράζονται με το λόγο 
(προφορικό και γραπτό). Συμπερασματικά, λοιπόν, χρειαζόμαστε μία μέθοδο παρατήρησης 
και ερμηνείας μιας ταινίας με απώτερο σκοπό το μετασχηματισμό μιας ή περισσότερων 
νοητικών συνηθειών των μαθητών μας γύρω από κάποιο επιλεγμένο θέμα μελέτης (Κόκκος, 
2011). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αισθητική εμπειρία διευκολύνει την ενσυναίσθηση των 
καταστάσεων, τροφοδοτεί τον κριτικό στοχασμό και, σύμφωνα με την άποψη του Dewey 
(1934[1980]), είναι σημαντική για τη μάθηση και αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, προχωρούμε στην εφαρμογή του προγραμματισμένου σχεδίου μαθήματος. 

Μεθοδολογία 

Στην παρούσα μελέτη επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στη Νεοελληνική Γλώσσα της Γ΄ 
Γυμνασίου και συγκεκριμένα στην 3η ενότητα του σχολικού εγχειριδίου (ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ 
ΙΔΙΟΙ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ). Θα αναφερθούμε μόνο σε μία μορφή ρατσισμού που 
αφορά το σχολικό εκφοβισμό προτείνοντας ένα σχέδιο μαθήματος βασισμένο σε μία 
ιρλανδική ταινία μικρού μήκους με τίτλο « New boy», χωρίς ελληνικούς υπότιτλους, του 
σκηνοθέτη Steph Green. Το προτεινόμενο σενάριο δεν ακυρώνει συμβατικές μεθόδους 
διδακτικής αλλά στοχεύει στο μετασχηματισμό και τη δημιουργική αξιοποίησή τους βάσει 
των νέων διδακτικών μεθόδων ή εναλλακτικά στη χρήση νέων εκπαιδευτικών πρακτικών σε 
αντιδιαστολή με τις παλαιότερες. Το παρόν σχέδιο μαθήματος στηρίζεται: 

Α.  Στην ανάπτυξη του διερευνητικού πνεύματος του μαθητή. Συγκεκριμένα, 

 στην κατανόηση της αγγλόφωνης ταινίας, 
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 στην παράθεση των αντικειμενικών γεγονότων αλλά και του υποκειμενικού 
στοιχείου στην εξέλιξη του μύθου, 

  στον εντοπισμό των αιτιών και των συνεπειών των στάσεων και συμπεριφορών των 
διαφόρων χαρακτήρων της ταινίας και στην ανάλυση της οπτικής γωνίας του 
σκηνοθέτη όσο αφορά το τέλος του σεναρίου. 

Β.  Στη βιωματική προσέγγιση της γνώσης και στην ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικότητας 
από τους μαθητές. Συγκεκριμένα: 

 στη σύνδεση του μύθου της ταινίας με την πραγματικότητα, 

 στην προώθηση της διαθεματικότητας (Γλώσσα, Ξένη γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, 
Μουσική, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, ΣΚΖ) και της διαπολιτισμικότητας, 

 στη χρήση νέων ψηφιακών μεθόδων, 

 στην εναλλαγή των χώρων διδασκαλίας (αίθουσα τμήματος, αίθουσα 
πληροφορικής, προαύλιο), 

 στη χρήση νέων μαθησιακών μοντέλων και διδακτικών εργαλείων πρόσληψης της 
νέας γνώσης μέσα από βιωματικές δράσεις όπως δραματοποίηση, σύνθεση 
μουσικού κομματιού σχετικού με το περιεχόμενο της ταινίας, συγγραφή θεατρικού 
διαλόγου βασισμένου στην υπόθεση της ταινίας κ.ά., 

Γ.  Στο νέο ρόλο του καθηγητή ο οποίος εντέλλεται να υποδυθεί τον εμψυχωτή και τον 
επόπτη με φθίνουσα καθοδήγηση σε ένα εκπαιδευτικό κυνήγι έρευνας, κριτικής 
προσέγγισης και κατάκτησης της γνώσης από τους μαθητές του. 

Προϋποθέσεις: 

Για την ανάπτυξη της διδακτικής μας παρέμβασης απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: 

 «ένα προδιαμορφωμένο πλαίσιο εργασίας για την ανάπτυξη του μαθήματος σε 
διαδραστικό -βιωματικό πλαίσιο» (Βοσνιάδου, 2006). Αυτό αποτελείται από ένα 
σύνολο ψηφιακών πόρων (ιστοσελίδα με πληροφοριακό υλικό, αρχεία ήχου,word, 
video, κ.ο.κ.) ούτως ώστε ο μαθητής να έχει την ευχέρεια να αναλύσει, να 
ανασυνθέσει ή ακόμα να παράξει ένα νέο προϊόν εκκινώντας από το ήδη υπάρχον, 

 η εξοικείωση των μαθητών με τη γενική χρήση ψηφιακού υλικού και κυρίως με την 
ομαδοσυνεργατική μέθοδο, 

 η διδαχή και η αφομοίωση του ειδικού λεξιλογίου της 3ης ενότητας του σχολικού 
βιβλίου (π.χ. στερεότυπο, προκατάληψη, μεροληψία, σεξισμός, φυλετισμός, 
ξενοφοβία, μειονότητα, κοινωνικός ρατσισμός, κ.ο.κ.) με όποιο τρόπο θεωρεί δόκιμο 
ο διδάσκων ( π.χ. συμβατικός τρόπος διδασκαλίας, προσφυγή σε έντυπα ή 
ηλεκτρονικά λεξικά, δημιουργία παραγράφου σχετικής με το θέμα και 
εμπεριέχουσας στοιχεία του ειδικού λεξιλογίου, συνώνυμα, αντώνυμα, κ.ο.κ), 

 η μελέτη ενός άρθρου του Θ. Γιαλκέτση, σχετικού με το επεξεργαζόμενο θέμα του 
ρατσισμού (από http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=59827). 

Στόχοι: 

Γνωσιακοί-δηλωτικοί: 

 να γνωρίσουν οι μαθητές τι σημαίνουν οι έννοιες ξενοφοβία, προκατάληψη, 
στερεότυπα, ρατσισμός, 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=59827
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 να εντοπίσουν ποιες δυσκολίες είναι πιθανόν να αντιμετωπίσει κάποιος επειδή είναι 
ξένος και ποια προβλήματα μπορεί να του δημιουργήσει στην καθημερινή του ζωή η 
διαφορετικότητά του, 

 να προσπαθήσουν να αντιληφθούν, μέσω της ενσυναίσθησης, ποια είναι τα 
συναισθήματα των ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους για να εγκατασταθούν 
σε μια ξένη, και πώς νιώθουν όταν έρχονται αντιμέτωποι με ρατσιστικές συμπεριφορές, 

 να προσδιορίσουν κάποιες από τις πιθανότερες αιτίες για τη δημιουργία 
προκαταλήψεων, ξενοφοβίας και ρατσισμού αναλογιζόμενοι το εύρος των συνεπειών 
του φαινομένου στην κοινωνία, 

 να προβληματιστούν για το αν οι ίδιοι έχουν προκαταλήψεις και αντιμετωπίζουν τη 
διαφορετικότητα με βάση στερεοτυπικές αντιλήψεις και να σκεφτούν πώς μπορεί ο 
καθένας μας να βοηθήσει προκειμένου να ξεπεραστούν τέτοιες συμπεριφορές και 
ιδεοληψίες. 

Παιδαγωγικοί-Ψυχοσυναισθηματικοί:  

 να αναπτύξουν οι μαθητές αναλυτική και συνθετική ικανότητα αναγιγνώσκοντας τα 
μηνύματα της εικόνας (ταινίας) και συνθέτοντας ένα νέο ζητούμενο προϊόν, 

 να εκτιμήσουν μέσα από τη δράση τους σε ομάδες την αποτελεσματικότητα της 
συνεργατικής μάθησης ως δόκιμου τρόπου αλληλοσυμπλήρωσης και έρευνας, 

 να εξοικειωθούν με νέους τρόπους διδακτικής προσέγγισης και μαθησιακής 
διαδικασίας, σύμφωνα με τις επιταγές του Νέου Σχολείου, 

 να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες, υιοθετώντας έναν ενεργητικότερο ρόλο στη 
διαδικασία της μάθησης με το να οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση μέσα από το 
διάλογο, τον αντίλογο, την επιχειρηματολογία και τη δημιουργία, 

 να προσεγγίσουν με ενδιαφέρον το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας ως ένα γνωστικό 
χώρο που τους δίνει την ευκαιρία να εκφραστούν με πρωτοτυπία.  

Προαγωγή της ψηφιακής εκπαίδευσης: 

 να κατανοήσουν οι μαθητές με την παραγωγή πολυτροπικών κειμένων τις άπειρες 
δυνατότητες που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου στην 
παραστατική απόδοση της θεωρίας και ως εκ τούτου στη μεταβίβαση της αποκτημένης 
γνώσης σε νέα πλαίσια και στην καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα: 

 να εμπλακούν όλοι οι μαθητές στη διαδικασία της διδασκαλίας και τη διεργασία της 
μάθησης κατά τη διάρκεια του τρίωρου μαθήματος, 

 να αναζητήσουν οι μαθητές την πληροφορία και τη γνώση και σε άλλες πηγές πέρα από 
το σχολικό εγχειρίδιο, 

 να καταστεί ο διδάσκων στη διάρκεια του τρίωρου μαθήματος συντονιστής και 
εμψυχωτής στην κατάκτηση της γνώσης από τους μαθητές, και όχι μοναδικός καταθέτης 
της, 

 να νιώσουν οι μαθητές τη χαρά της δημιουργίας των δικών τους προϊόντων και την 
προσωπική καταξίωσή τους δημοσιεύοντας τις εργασίες τους στην ηλεκτρονική 
εφημερίδα του σχολείου ή στην εφημερίδα της γειτονιάς τους . 
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Διδακτική Πορεία: 

1η Διδακτική ώρα: Αφόρμηση- σταδιακή οικοδόμηση νέας γνώσης-προβολή ταινίας 

(Λαμβάνει χώρα εντός της σχολικής αίθουσας) 

1η Δραστηριότητα: Για την πραγμάτευση της 3ης ενότητας της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ 
Γυμνασίου (ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ) κρίνεται αναγκαίο ο 
εκπαιδευτικός να εγείρει την προϋπάρχουσα γνώση στο θέμα του ρατσισμού μέσω της 
υποβολής ερωτήσεων και έμμεσα κατευθυνόμενου διαλόγου των μαθητών πάνω στο 
λεξιλόγιο της ενότητας ή πάνω στο άρθρο του Θ. Γιαλκέτση. Για παράδειγμα, θα μπορούσε 
ο εκπαιδευτικός να μοιράσει ένα φύλλο εργασίας το οποίο θα περιελάμβανε ένα κείμενο 
με κενά για να τα συμπληρώσουν οι μαθητές προφορικά με τις κατάλληλες λέξεις από το 
λεξιλόγιο της ενότητας. Εναλλακτικά, ο διδάσκων μπορεί να υποβάλει προφορικές 
ερωτήσεις σχετικές με το περιεχόμενο του άρθρου (π.χ. Ποιοι παράγοντες, σύμφωνα με το 
συγγραφέα του άρθρου, συντελούν στην ανάπτυξη ξενοφοβικών αντιλήψεων και 
συμπεριφοράς; Θα μπορούσατε να προσθέσετε και μερικούς άλλους από τη δική σας 
εμπειρία;). 

Με την ανάκληση της παλαιάς γνώσης (εποικοδομισμός του Piaget) δημιουργούνται από 
τον εκπαιδευτικό τα ερείσματα για τη σταδιακή οικοδόμηση της νέας γνώσης (Αγγελάκος, 
2006; Βοσνιάδου, 2006). Οι μαθητές καλούνται να παρέμβουν δυναμικά σε αυτήν τη 
διαδικασία διάγνωσης και επίλυσης του προβλήματος της έρευνας. Ως αφόρμηση για την 
ενεργό εμπλοκή των μαθητών στην διαδικασία αναζήτησης ο εκπαιδευτικός παραθέτει 
προς συζήτηση ένα απόσπασμα από τη συλλογή «Στην κοιλάδα με τους ροδώνες» του Ν. 
Εγγονόπουλου με επιλεκτικά χρωματισμένες και έντονες λέξεις : 

«Αλήθεια -των αδυνάτων αδύνατο- 

ποτές δεν εκατάφερα να καταλάβω 

αυτά τα όντα που δεν βλέπουνε 

το τερατώδες κοινό γνώρισμα τ’ ανθρώπου 

το εφήμερο της παράλογης ζωής του 

κι ανακαλύπτουνε διαφορές 

-γιομάτοι μίσος- διαφορές 

σε χρώμα δέρματος 

φυλή 

θρησκεία»  

Οι μαθητές, μέσα από τις ομάδες τους, καλούνται άμεσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα 
να διατυπώσουν ερωτήματα που τους γεννούν οι συγκεκριμένοι στίχοι σχετικά με το 
περιεχόμενο και το διαφορετικό χρωματισμό λέξεων. Η διατύπωση ερωτημάτων έρευνας 
ασκεί την κριτική σκέψη των μαθητών, ευνοεί την κατανόηση της νέας πληροφορίας-
γνώσης και οδηγεί στο συσχετισμό του ποιήματος με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Από τις 
απαντήσεις των ομάδων, μέσω των εκπροσώπων τους, ενδέχεται να προκύψουν τα εξής 
ειδικά ερωτήματα:  

 Τί δεν κατόρθωσε να καταλάβει ποτέ ο ποιητής; 
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 Τί σημαίνει το εφήμερο της ζωής; 

 Ποιες διαφορές των ανθρώπων αναφέρονται στο ποίημα και ποια πράγματα αφορούν; 

 Για ποιο λόγο αυτές οι διαφορές είναι τονισμένες και διαφορετικά χρωματισμένες; 

 Γνωρίζετε και άλλες διαφορές μεταξύ των ανθρώπων πέρα από αυτές που αναφέρονται 
ρητά στο ποίημα; 

 Υφίστανται αυτές οι διαφορές στη σύγχρονη κοινωνία; 

 Αντιπροσωπεύουν τις αντιλήψεις όλων των συνανθρώπων μας; 

 Ποια μπορεί να είναι τα αίτια και οι συνέπειες αυτών των διαφορών στην κοινωνία; 

 Πώς πρέπει οι νέοι να αντιμετωπίζουν ρατσιστικές συμπεριφορές; 

 Ποιος ο ρόλος της παιδείας μας στην αντιμετώπιση του ρατσισμού; 

 Είναι ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) μια μορφή ρατσιστικής συμπεριφοράς; 

2η Δραστηριότητα: Ζητούμενο της φάσης αυτής αποτελεί η εντρύφηση των μαθητών στην 
επιμέρους θεματική κατηγορία του σχολικού εκφοβισμού, ούτως ώστε να εξαχθούν 
ειδικότερα ερευνητικά συμπεράσματα. 

Η παρούσα δραστηριότητα εκπονείται βάσει προεπιλεγμένου από τον καθηγητή ψηφιακού 
υλικού. Συγκεκριμένα προβάλλεται στην τάξη η ιρλανδική ταινία μικρού μήκους του 
S.Green με τίτλο «New boy» (https://www.youtube.com/watch?v=D_8M0JA7dCo).  

Σύμφωνα με τους ειδικούς του κινηματογράφου (Κούρτη κ.ά., 2009) υπάρχουν τρεις τρόποι 
μελέτης μιας ταινίας: 

 Η οδός της πληροφόρησης, όπου δίνουμε πληροφορίες για το πώς φτιάχνεται μια 
ταινία καθώς και στοιχεία της κινηματογραφικής γλώσσας,  

 Η συλλογιστική οδός, όπου φέρνουμε τα παιδιά αντιμέτωπα με θέματα και ερωτήματα 
γύρω από την ταινία κατά τη διάρκεια της προβολής και κυρίως μετά από αυτήν. Πριν 
από την προβολή επιβάλλεται μία σύντομη εισαγωγή για να τοποθετηθεί η πλοκή της 
ταινίας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Με την εισαγωγή βοηθάμε τους θεατές να κοιτούν 
προς την ίδια κατεύθυνση και μειώνουμε τις πιθανότητες να «χαθούν» κατά τη 
διάρκεια της προβολής, 

 Η παραγωγική οδός, όπου τα παιδιά γράφουν τα δικά τους σενάρια, φτιάχνουν τις 
δικές τους ταινίες , τραβούν τα δικά τους videos και άλλες δραστηριότητες.  

Οι επαΐοντες συμβουλεύουν/προτείνουν την εφαρμογή των τριών μεθόδων. Αυτό επιζητά 
διδάσκοντες με κινηματογραφική παιδεία, κάτι δύσκολο ως προς τον τεχνικό και 
θεατρολογικό τομέα στην πλειοψηφία του εκπαιδευτικού κλάδου της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης με εξαίρεση τους συναδέλφους ειδικότητας. Αντίθετα, «η συλλογιστική οδός» 
είναι διαχειρίσιμη από την πλειοψηφία των διδασκόντων, ενώ η «παραγωγική οδός» 
επαφίεται στις εκπληκτικές δεξιότητες των μαθητών στη σύγχρονη τεχνολογία. 

2η Διδακτική ώρα: αποδόμηση της ταινίας-εμβάθυνση-παρουσίαση αποτελεσμάτων-
βιωματικές δραστηριότητες 

(Λαμβάνει χώρα εντός της σχολικής αίθουσας αρχικά, και στην αίθουσα Η/Υ αργότερα) 

1η Δραστηριότητα: Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες αναλαμβάνουν να απαντήσουν σε 
γραπτό λόγο και σε ένα εύλογο χρονοδιάγραμμα στις ακόλουθες ερωτήσεις σχετικά με την 
προβληθείσα ταινία μικρού μήκους: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D_8M0JA7dCo
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 ΟΜΑΔΑ Α΄: Να αποδώσετε σε σύντομο κείμενο την υπόθεση της ταινίας από τα Αγγλικά 
στα Ελληνικά. Εναλλακτικά μπορείτε να απομονώσετε σκηνές από το video, να φτιάξετε 
ένα album φωτογραφιών με λεζάντες σχολίων/συναισθημάτων. 

 ΟΜΑΔΑ Β΄: Να ψυχογραφήσετε τον Joseph στο σχολείο του στην Αφρική και στο νέο 
Ιρλανδικό σχολείο. Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας. 

 ΟΜΑΔΑ Γ΄: Να ψυχογραφήσετε τους δύο Ιρλανδούς μαθητές (Seth Queen, Christian 
Kelly) που εκφοβίζουν τον Joseph. Ποια, νομίζετε, ότι είναι τα συμπεριφοριστικά 
χαρακτηριστικά τους και γιατί;  

 ΟΜΑΔΑ Δ΄: Να καταγράψετε και να κατηγοριοποιήσετε όλα τα περιστατικά σχολικού 
εκφοβισμού (bullying) προς τον Joseph. 

 ΟΜΑΔΑ Ε΄: Να αιτιολογήσετε την αντίδραση του Joseph στον εκφοβισμό των Ιρλανδών 
λαμβάνοντας υπόψη και το συνειρμό του μικρού μαύρου μαθητή σχετικά με το 
περιστατικό σύλληψης/ θανάτωσης του πατέρα του στην Αφρική. 

 ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: Να χαρακτηρίσετε θετικά ή αρνητικά τη διαχείριση του προβλήματος από 
την Ιρλανδή δασκάλα. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 ΟΜΑΔΑ Ζ΄: Να σχολιάσετε το γεγονός που θεωρείτε ότι «φέρνει κοντά» τους θύτες με 
το θύμα. Ποια είναι τα συμπεράσματά σας για τη λύση που δίνει ο σκηνοθέτης της 
ταινίας; 

Τα αποτελέσματα της εργασίας των ομάδων παρουσιάζονται στην τάξη από τους 
εκπροσώπους των ομάδων. Το συμπέρασμα της ολομέλειας είναι ότι ο σχολικός 
εκφοβισμός αποτελεί ένα είδος ρατσισμού που ταλανίζει τη σχολική κοινωνία. Οι μαθητές 
προτείνουν τη δημιουργική συνδρομή τους στην καταπολέμηση του φαινομένου. 

2η Δραστηριότητα: οι μαθητές μεταφέρονται στην αίθουσα πληροφορικής για περαιτέρω 
δραστηριότητες. Έχουν τη δυνατότητα να αναμορφώσουν τις αρχικές ομάδες ανάλογα με 
την προτίμησή συμμετοχής τους στις προτεινόμενες εργασίες. Ο διδάσκων έχει 
αποθηκεύσει στην οθόνη των υπολογιστών το ακόλουθο αρχείο word: 

Ήρθε η ώρα να γίνετε εσείς οι ίδιοι μικροί συγγραφείς, μουσικοί, σκηνοθέτες ή ηθοποιοί. 
Διαλέξτε και πράξετε ανάλογα! 

 Συγγραφείς: Να δώσετε ένα δικό σας τέλος στην ιστορία, εντελώς διαφορετικό από 
αυτό της ταινίας. 

 Σκηνοθέτες : Να δημιουργήσετε ένα δικό σας video κατά του σχολικού εκφοβισμού ή 
ακόμα και μία antibullying αφίσα . Η καλύτερη θα στολίζει την τάξη και θα δημοσιευτεί 
στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου. 

 Μουσικοί : Να συνθέσετε και να μελοποιήσετε ένα τραγούδι κατά του bullying. 

 Ηθοποιοί: Να παίξετε ένα παιχνίδι ρόλων.1. Να διαλέξετε τους cine χαρακτήρες που σας 
αρέσουν. 2. Να γράψετε ένα θεατρικό διάλογο σχετικό με την ταινία. 3. Να υποδυθείτε 
τους ρόλους που επιλέξατε. 

Ο διδάσκων καταγράφει τις νέες ομάδες συνεργασίας και επιτρέπει τη μετακίνηση της 
θεατρικής και της μουσικής ομάδας στο προαύλιο ή σε κενή αίθουσα του σχολείου για την 
αποφυγή θορύβου και αποσυντονισμού των υπόλοιπων ομάδων στην αίθουσα 
πληροφορικής. Ο καθηγητής ζητά από τους μαθητές του να συμπληρώσουν την τελική 
παρουσίαση με άλλα διδακτικά αντικείμενα (στοιχείο διαθεματικότητας), να συνδέσουν το 
αντικείμενό τους με σύγχρονους παγκόσμιους προβληματισμούς για το φαινόμενο του 
bullying (στοιχείο διαπολιτισμικότητας) και, τέλος, να συζητήσουν και να αποφασίσουν για 
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την ανάληψη εκτός σχολείου δράσεων σχετικών με την επιλεχθείσα δραστηριότητα 
(βιωματική οικειοποίηση της γνώσης). 

3η Διδακτική ώρα: αυτοαξιολόγηση-αναστοχασμός-μεταγνώση 

Οι ομάδες προχωρούν στην παρουσίαση του προϊόντος το οποίο επιδέχεται διορθώσεις και 
άλλες παρεμβάσεις, γεγονός που δίνει την ευκαιρία στις ομάδες εργασίας να επιτύχουν μια 
μεγαλύτερη κοινωνικοποίηση μέσα σε κλίμα συνεργασίας εκτός σχολικού περιβάλλοντος. 
Με την παρότρυνση του διδάσκοντος οι εκπρόσωποι των ομάδων καλούνται να εκθέσουν 
το βαθμό επίτευξης των στόχων της ομάδας τους (αναστοχασμός-αυτοαξιολόγηση), να 
σκιαγραφήσουν τον τρόπο εκπόνησης της δραστηριότητας μέσα από διάφορα μαθησιακά 
στάδια και γνωστικά αντικείμενα (μεταγνώση) και τέλος, να περιγράψουν τον τρόπο μιας 
ελκυστικής παρουσίασης ανάλογα με το υλικό που διαθέτουν (κοινωνία του 
αποτελέσματος). Ο διδάσκων ορίζει ένα εύλογο χρονικό διάστημα στους μαθητές του για 
την αποπεράτωση όλων των δραστηριοτήτων οι οποίες θα του δοθούν σε usb για την τελική 
διόρθωση και μορφοποίησή τους.  

Δραστηριότητες μεταγνώσης: 

Δημοσιοποίηση έργου: Οι εκπρόσωποι των ομάδων της τάξης σε ρόλο συντάκτη μπορούν να 
ανεβάσουν στην ιστοσελίδα του σχολείου ή και στην ηλεκτρονική εφημερίδα τις δράσεις 
των ομάδων του τμήματος. 

Εξωσχολικές δραστηριότητες: Οι ομάδες εργασίας μπορούν να παρουσιάσουν τις 
δραστηριότητές τους σε όμορα σχολεία, σε εκδηλώσεις του Δήμου της περιοχής του 
σχολείου, σε φεστιβάλ μαθητικής νεολαίας κατά του σχολικού εκφοβισμού αποδεικνύοντας 
περίτρανα ότι δεν συμμετέχουν μόνο ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία, αλλά τη συν-
διαμορφώνουν. 

Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Στο σύγχρονο σχολείο θεωρείται επιτακτικός ο εμπλουτισμός των εργαλείων και των 
μεθόδων διδασκαλίας στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και ειδικότερα στη διδασκαλία 
των φιλολογικών μαθημάτων. Οι μαθητές ενεργοποιούνται με χαρά μέσα από τα πολλαπλά 
ερεθίσματα των σύγχρονων ψηφιακών πόρων προκειμένου να ασκηθούν στην κατανόηση 
και παραγωγή του λόγου καλλιεργώντας ταυτόχρονα τη δημιουργική και κριτική σκέψη. Η 
ανάπτυξη του συγκεκριμένου σχεδίου μαθήματος είχε σκοπό να αναδείξει μία διαφορετική 
προσέγγιση του θέματος του ρατσισμού στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ 
Γυμνασίου μέσα από το μαγικό κόσμο της κινηματογραφικής οθόνης, των χρωμάτων, της 
μουσικής, της σκηνοθεσίας, της ηθοποιίας και όλων των υπόλοιπων συστατικών που 
συνθέτουν μία ταινία μικρού μήκους. Οι μαθητές ασχολήθηκαν εκτενώς για τρεις 
συνεχόμενες σχολικές ώρες, και όχι μόνο, με το θέμα του σχολικού εκφοβισμού, 
διαπολιτισμικά, διαθεματικά και, κυρίως, βιωματικά σε ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο. Ακόμη 
και οι πλέον αδιάφοροι μαθητές του τμήματος, κατά γενική ομολογία της διδάσκουσας 
καθηγήτριας, ενεπλάκησαν με ζέση στις δραστηριότητες και ασχολούνταν εβδομάδες 
ολόκληρες μετά τη δειγματική εργασία με την εκπόνηση των εργασιών τους εντός και εκτός 
σχολικού περιβάλλοντος. Οι μαθητές ανέπτυξαν, μεν, μία ατομική πορεία εξερεύνησης και 
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κατάκτησης της γνώσης μέσα από τις προσωπικές πληροφορίες και απόψεις τους, 
«πάντρεψαν», δε, με τη φθίνουσα καθοδήγηση του διδάσκοντος τις ιδέες των μελών της 
ομάδας με σκοπό την απόκτηση της «νέας γνώσης» και τη μεταφορά της τελευταίας στην 
πραγματικότητα. Πέτυχαν, επομένως, διττό αποτέλεσμα που αποτελεί το επιστέγασμα κάθε 
εκπαιδευτικού στόχου: την κατάκτηση της γνώσης και τη διαμόρφωση νέας στάσης ζωής 
στην αντιμετώπιση μίας σύγχρονης πανδημίας, του σχολικού εκφοβισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Εικόνα 1. Δείγμα αφίσας μαθητών με τη βοήθεια των ΤΠΕ 

Κατά την διάρκεια του μαθήματος το κουδούνι χτύπησε και όλα τα παιδιά 
κατέβηκαν στην αυλή για να απολαύσουν το διάλειμμά τους, όλα εκτός από τον 
Joseph. Εκείνος κάθισε στην τάξη κοιτάζοντας από το παράθυρο τα άλλα παιδιά. Του 
έλειπε η χώρα του, το σχολείο του, ο πατέρας του και γενικά ένιωθε διαφορετικός 
από τα άλλα παιδιά. Την ίδια στιγμή στην τάξη μπαίνουν ο Christian Kelly με τον 
φίλο του Seth Quinn κρατώντας άσπρη μπογιά. Πλησιάζουν τον Joseph και τον 
περιχύνουν με την άσπρη μπογιά κοροϊδεύοντάς τον για το χρώμα του δέρματός 
του. Για κακή τους τύχη όμως η Hazel O' Hara είδε από την πόρτα το περιστατικό και 
ενημέρωσε αμέσως την δασκάλα. Η ίδια φτάνει στην τάξη και βλέπει τον Joseph σε 
άσχημη ψυχολογική κατάσταση, βαμμένο με την άσπρη μπογιά και τρομερά 
ανήσυχο μη μπορώντας να τον ηρεμήσει. Ξέρει ότι υπεύθυνοι για αυτό είναι τα δύο 
άτακτα παιδιά της τάξης και τα καλεί στο γραφείο του διευθυντή για να συζητήσει το 
θέμα μαζί τους. Η δασκάλα τους πείθει να ζητήσουν συγγνώμη και να 
προσπαθήσουν να τα βρουν. Αφού δεν είχαν άλλη επιλογή, στο επόμενο διάλειμμα 
ζήτησαν συγγνώμη από τον Joseph και του υποσχέθηκαν ότι δεν θα ξανά κάνουν 
κάτι που θα τον πειράξει. Αφού συμφιλιωθήκαν, μετά το σχόλασμα κανόνισαν να 
παίξουν μπάλα στην αλάνα δίπλα από το σχολείο τους. 

ΤΕΛΟΣ 
 

Εικόνα 2. Εναλλακτικό σενάριο τέλους της ταινίας από την πένα των μαθητών 

 

Ευχαριστούμε την εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ02 Ε. Ταστάνη, του 2ου Γυμνασίου Ν. Ιωνίας, για την 

εποικοδομητική συνεργασία με σκοπό την πραγματοποίηση της πειραματικής διδασκαλίας, 

στοιχεία της οποίας παρουσιάσαμε σε αυτή την εργασία. 
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Παραγωγή λαχανικών σε αστικό περιβάλλον: Μία καλή πρακτική 
στη διδασκαλία του μαθήματος Ερευνητική Εργασία 

Παρθένα Παπαδοπούλου1, Απόστολος Μητάκης2, Νικόλαος Τσιτούρας3 
nopipapadopoulou@yahoomail.gr, amitaki@sch.gr, tsitourasn@gmail.com 

 
1 Γεωπόνος MSc,  2 Γεωπόνος MSc,  3 Πληροφορικός MSc, (ΕΠΑΛ Αξιούπολης) 

Περίληψη. Η παραγωγή λαχανικών σε συνθήκες αστικού περιβάλλοντος αποτελεί μια 
δημοφιλή πρακτική τα τελευταία χρόνια. Οι μαθητές του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων 
και Περιβάλλοντος του ΕΠΑΛ Αξιούπολης εκπόνησαν ερευνητική εργασία με θέμα 
«Παραγωγή λαχανικών σε αστικό περιβάλλον», στην οποία έκαναν πρακτική 
εφαρμογή, για πρώτη φορά, της καινοτόμου μεθόδου παραγωγής λαχανικών σε αστικό 
περιβάλλον, με τη χρήση του σάκου OikoLava, που αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο 
Λαχανοκομίας του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, σε συνεργασία με τη ΛΑΒΑ 
Μεταλλευτική & Λατομική ΑΕ. Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά, καθώς οι μαθητές 
εργάστηκαν ατομικά και συλλογικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εξοικειώθηκαν με μια 
καινοτόμο διαδικασία παραγωγής λαχανικών για κάλυψη μέρους των αναγκών της 
οικογένειας, κατέγραψαν, επεξεργάσθηκαν και αξιολόγησαν δεδομένα που σχετίζονται 
με παραμέτρους του υποστρώματος καλλιέργειας και της παραγωγής των φυτών. 
Επιπλέον, ανέπτυξαν συνεργασίες με εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και τοπικούς φορείς 
και ανέδειξαν κοινωνική αλληλεγγύη, καθώς προσέφεραν μέρος της παραγωγής 
μαρουλιού στην ενορία τους, προκειμένου να μοιραστεί σε άπορες οικογένειες.  

Λέξεις κλειδιά: Ερευνητική εργασία, λαχανικά, αστικό περιβάλλον, κοινωνική 
αλληλεγγύη. 

Εισαγωγή 

Το α΄ και β΄ τετράμηνο του σχολικού έτους 2013-2014, στο 1ο ΕΠΑΛ Αξιούπολης του Ν. 
Κιλκίς στο μάθημα Ειδική Θεματική Δραστηριότητα1 της Β΄ τάξης του τομέα Γεωπονίας, 
Τεχνολογίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος2 προτάθηκε  στους μαθητές το θέμα «Παραγωγή 
λαχανικών σε αστικό περιβάλλον»3.  

                                                      
1
 Από το σχολικό έτος 2012-2013 εισάγεται στη Β΄ τάξη Ημερησίου και στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού 

Λυκείου η Ειδική Θεματική Δραστηριότητα (ΕΘΔ) ως μάθημα επιλογής του Ωρολογίου Προγράμματος 
Σπουδών σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 37596/Γ2/03-04-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 1131 Β΄). Η Ειδική Θεματική 
Δραστηριότητα είναι μάθημα επιλογής δίωρης διάρκειας ανά εβδομάδα και η εργασία που επιλέγεται θα 
επιβλέπεται από δύο εκπαιδευτικούς (συνδιδασκαλία). Η ΕΘΔ πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεχόμενου 
δίωρου και επιλέγεται ένα θέμα ανά διδακτικό έτος. Από το σχολικό έτος 2014-15, σύμφωνα με το ΝΟΜΟ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, καταργείται η διδασκαλία 
του μαθήματος Ειδική Θεματική Δραστηριότητα. Ωστόσο, η δραστηριότητα με θέμα «Παραγωγή λαχανικών σε 
αστικό περιβάλλον» που περιγράφεται στην παρούσα εργασία,  μπορεί να αποτελέσει μία καλή πρακτική στη 
διδασκαλία του μαθήματος Ερευνητική Εργασία. 
2
 Σύμφωνα με το ΝΟΜΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186/17-09-2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 

λοιπές διατάξεις, ο Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος μετονομάσθηκε σε Τομέα 
Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. 

3
 Την αφορμή για το θέμα αυτό την οφείλουμε στον Διευθυντή του Εργαστηρίου Λαχανοκομίας του Τμήματος 

Γεωπονίας του ΑΠΘ καθηγητή Αναστάσιο Σιώμο. Στο Εργαστήριο αυτό, εκπονήθηκε ερευνητικό πρόγραμμα 

mailto:nopipapadopoulou@yahoomail.gr
mailto:amitaki@sch.gr
mailto:tsitourasn@gmail.com
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Σκοπός της δραστηριότητας αυτής ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές  τη διαδικασία 
παραγωγής λαχανικών σε συνθήκες αστικού περιβάλλοντος, που αποτελεί μια δημοφιλή 
πρακτική τα τελευταία χρόνια και επιπλέον να εξοικειωθούν με την τεχνική της 
εγκατάστασης του συστήματος, αλλά και των καλλιεργειών σε αυτό, καθώς και των 
απαιτούμενων φροντίδων. 

Ειδικότερα, οι μαθητές έκαναν πρακτική εφαρμογή, για πρώτη φορά, της καινοτόμου 
μεθόδου παραγωγής λαχανικών σε αστικό περιβάλλον, με τη χρήση του σάκου Oikolava, 
που αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Λαχανοκομίας του  Τμήματος Γεωπονίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), σε συνεργασία με την εταιρία ΛΑΒΑ 
Μεταλλευτική & Λατομική ΑΕ, στο πλαίσιο σχετικού ερευνητικού προγράμματος. 

Ταυτότητα της ειδικής θεματικής δραστηριότητας 

Η καλλιέργεια λαχανικών σε συνθήκες αστικού περιβάλλοντος αποτελεί μια δημοφιλή 
πρακτική τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, λόγω της περιορισμένης εμπειρίας και της 
ιδιαιτερότητας του περιβάλλοντος καλλιέργειας, υπάρχουν ερωτήματα που σχετίζονται 
κυρίως με την επιλογή του κατάλληλου υποστρώματος, καθώς επίσης και με την κάλυψη 
των αναγκών των φυτών σε θρέψη και άρδευση (Τσουβαλτζής, Κουκουνάρας, & Σιώμος, 
2013). 

Ο σάκος OikoLAVA (μήκους 100 cm και χωρητικότητας 22 λίτρων) είναι προϊόν της εταιρίας 
ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική ΑΕ και περιέχει υπόστρωμα ελαφρόπετρας εμπλουτισμένο 
με τύρφη και περικαλυμμένο λίπασμα ελεγχόμενης αποδέσμευσης, που καλύπτουν τις 
ανάγκες των περισσότερων λαχανικών για καλλιέργεια διάρκειας ενός έτους. Το μέγεθος 
και η συσκευασία του επιτρέπει την εύκολη μεταφορά, τοποθέτηση και χειρισμό του, 
αποτρέπει τη ρύπανση του χώρου καλλιέργειας και του περιβάλλοντος γενικότερα, ενώ τα 
συστατικά του υποστρώματος απαλλάσσουν τον χρήστη από την εφαρμογή πρόσθετης 
λίπανσης (Τσουβαλτζής κ.ά., 2013). 

Αντικείμενο της ειδικής αυτής θεματικής δραστηριότητας ήταν η πρακτική εφαρμογή, για 
πρώτη φορά, της καινοτόμου μεθόδου παραγωγής λαχανικών σε αστικό περιβάλλον, με τη 
χρήση του σάκου Oikolava για παραγωγή χειμερινών λαχανικών. Ειδικότερα, παράχθηκαν 
τρεις τύποι μαρουλιού (ρωμάνα, σαλάτα και βουτύρου), σπανάκι, άνηθος, μαϊντανός, 
βασιλικός, ρόκα, ραπανάκι και φρέσκο κρεμμυδάκι.  

Το θέμα εντάσσεται στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος, καθώς σχετίζεται με 
μαθήματα της ειδικότητας του τομέα Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος 
(Γεωπονία και Ανάπτυξη, Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή, Περιβάλλον και Γεωργία, 
Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία), αλλά και με τα διδασκόμενα μαθήματα της 
Πληροφορικής και των Μαθηματικών. 

Μεθοδολογία 

Η διδασκαλία του μαθήματος οργανώθηκε σε τέσσερις φάσεις: 
                                                                                                                                                                      

για καινοτόμες μεθόδους παραγωγής λαχανικών σε αστικό περιβάλλον, με τη χρήση του υποστρώματος 
εμπλουτισμένης ελαφρόπετρας OikoLava, σε συνεργασία με την εταιρία ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική ΑΕ. 
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Φάση 1η : Προγραμματική ολομέλεια και διερευνητική προσέγγιση 

Αφιερώθηκαν δύο διδακτικές ώρες για το δέσιμο της ομάδας με σχετικές βιωματικές 
ασκήσεις-συμβόλαιο.  Έγινε αναγνώριση της δυναμικής της ομάδας και των μελών χωριστά, 
και ακολούθησε ο χωρισμός σε υποομάδες (Ματσαγγούρας, 2011). Αφού προηγήθηκε ένα 
εισαγωγικό μάθημα, όπου παρουσιάσθηκαν οι βασικοί πυλώνες του θέματος, οι δεκαέξι 
μαθητές του τμήματος ενδιαφέροντος χωρίστηκαν, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους, σε 
πέντε υποομάδες. Κάθε υποομάδα διατύπωσε τα δικά της ερωτήματα σχετικά με το 
θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας: 

 Τι είναι οι αστικοί λαχανόκηποι 

 Ποια είναι η ιστορία των αστικών λαχανόκηπων  

 Που υπάρχουν αστικοί λαχανόκηποι στην Ελλάδα και πως λειτουργούν 

 Τα κίνητρα για τη δημιουργία των αστικών λαχανόκηπων 

 Προβλήματα στην εφαρμογή της αστικής λαχανοκομίας 

Προκειμένου οι μαθητές να απαντήσουν στα ερωτήματα που έθεσαν, αφιερώθηκαν 
δώδεκα διάσπαρτες διδακτικές ώρες στο εργαστήριο Η/Υ, όπου χρησιμοποίησαν 
διαδικτυακούς τόπους αναζήτησης πληροφοριών. Ακολούθησε αποδελτίωση των 
πληροφοριών και σύνθεση του δικού τους κειμένου. Η εργασία αυτή βοήθησε τους 
μαθητές να γνωρίσουν το κίνημα της αστικής γεωργίας, να επικοινωνούν μεταξύ τους 
χρησιμοποιώντας τη σχετική επιστημονική ορολογία και γενικότερα να εξοικειωθούν με το 
αντικείμενο της συγκεκριμένης ερευνητικής δραστηριότητας. 

Φάση 2η: Εγκατάσταση καλλιεργειών στο σύστημα 

Παράλληλα με το θεωρητικό μέρος, οι μαθητές εφάρμοσαν την παραγωγή λαχανικών σε 
συνθήκες αστικού περιβάλλοντος. Έγινε ανάληψη ρόλων από τις υποομάδες και 
οργανώθηκε η πορεία της εργασίας με την κατάρτιση χρονοδιαγράμματος.  

Αρχικά προετοιμάσθηκε ο χώρος και εγκαταστάθηκε το σύστημα παραγωγής λαχανικών 
στον υπαίθριο πλακόστρωτο χώρο του Εργαστηρίου Γεωπονίας του ΕΠΑΛ Αξιούπολης.  

Η επιφάνεια καλύφθηκε με λευκό πλαστικό και τοποθετήθηκαν πλάκες διογκωμένης 
πολυστερίνης (φελιζόλ) διαστάσεων 90×20×3 cm, η μία μετά την άλλη (Εικόνα 1), πάνω στις 
οποίες τοποθετήθηκαν  οι σάκοι, ώστε να σχηματίζεται η γραμμή καλλιέργειας. Στη 
συνέχεια, εγκαταστάθηκε το σύστημα στάγδην άρδευσης με εννέα σταλάκτες σε κάθε σάκο 
και παροχή ανά σταλάκτη 2 λίτρα/h. 

Για τη φύτευση του μαρουλιού, σε κάθε σάκο ανοίχθηκαν εννέα θέσεις διαμέτρου 5 cm, 
όπου και μεταφυτεύθηκαν εννέα φυτά, ενώ για τη σπορά των υπόλοιπων χειμερινών 
λαχανικών κάθε σάκος επιμερίσθηκε σε 3 τμήματα ορθογώνιου σχήματος διαστάσεων 
25×15 cm, στα οποία αφαιρέθηκε το πλαστικό, απομακρύνθηκε μικρή ποσότητα 
υποστρώματος, έγινε η σπορά και καλύφθηκαν οι σπόροι με την ποσότητα του 
υποστρώματος που απομακρύνθηκε. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν είκοσι σάκοι, για δύο 
καλλιεργητικές περιόδους (Οκτώβριος-Δεκέμβριος και Ιανουάριος-Απρίλιος) (Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1. Μερική άποψη της παραγωγής λαχανικών στον υπαίθριο πλακόστρωτο χώρο του 
Εργαστηρίου Γεωπονίας του ΕΠΑΛ Αξιούπολης κατά την πρώτη καλλιεργητική περίοδο 

 

Φάση 3η: Καλλιεργητικές φροντίδες,  λήψη δεδομένων και συγκομιδή 

Μετά την εγκατάσταση των καλλιεργειών γίνονταν περιοδικά καταγραφή δεδομένων που 
σχετίζονταν με τις παραμέτρους του υποστρώματος (διαθέσιμη υγρασία, ηλεκτρική 
αγωγιμότητα και θερμοκρασία) και με βάση αυτά προσδιορίζονταν το πρόγραμμα 
άρδευσης.4  

Για τις υπόλοιπες καλλιεργητικές φροντίδες, οι μαθητές εφάρμοσαν τις αρχές της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής λαχανικών, δηλαδή διαδικασίες παραγωγής 
φιλικές για το περιβάλλον, τον παραγωγό και τον καταναλωτή. Σε εβδομαδιαία βάση 
καταγράφονταν παρατηρήσεις σχετικά με την εμφάνιση εχθρών και ασθενειών στις 
καλλιέργειες. Η καταπολέμηση των εχθρών και ασθενειών βασίζονταν στη συχνή 
παρακολούθηση, στην απομάκρυνση του προσβεβλημένου τμήματος του φυτού ή στη 
συλλογή και καταστροφή των εχθρών. Η καταπολέμηση ζιζανίων δεν απασχόλησε τους 
μαθητές, καθώς το σύστημα παραγωγής που εφαρμόσθηκε δεν επέτρεπε την ανάπτυξη 
ζιζανίων. Επίσης, δεν εφαρμόσθηκε λίπανση των καλλιεργειών, καθώς το υπόστρωμα ήταν 
εμπλουτισμένο με λίπασμα ελεγχόμενης αποδέσμευσης.  

Περιοδικά καταγράφονταν δεδομένα της ανάπτυξης και της παραγωγής των φυτών. 

                                                      
4
 Η καταγραφή της διαθέσιμης υγρασίας, της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και της θερμοκρασίας του 

υποστρώματος έγινε με τη χρήση φορητού οργάνου Procheck, εξοπλισμένου με αισθητήρα GS3, του οίκου 
Decagon, USA, που διατέθηκε για τις ανάγκες της ειδικής θεματικής δραστηριότητας από το Εργαστήριο 
Λαχανοκομίας του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, το οποίο παρείχε και την απαιτούμενη επιστημονική 
υποστήριξη. 
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Για τη συγκομιδή των λαχανικών, οι μαθητές ακολούθησαν δύο διαφορετικές διαδικασίες. 
Κατά την πρώτη, τα φυτά που έφταναν στο κατάλληλο στάδιο συγκομιδής, συγκομίζονταν 
ολόκληρα (μαρούλι ρωμάνα, σαλάτα και βουτύρου, ρεπανάκι και φρέσκο κρεμμυδάκι), ενώ 
κατά τη δεύτερη διαδικασία, το υπέργειο τμήμα του φυτού κόβονταν σε απόσταση 3-4 cm 
από το υπόστρωμα (σπανάκι, άνηθος, μαϊδανός, βασιλικός και ρόκα). Στην περίπτωση 
αυτή, τα είδη αναβλάσταναν και γίνονταν διαδοχικές συγκομιδές τους.  

Στο χώρο του αγροκτήματος του ΕΠΑΛ, οι μαθητές κατασκεύασαν μια αυτοσχέδια 
κατασκευή για την κομποστοποίηση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών. 

Μέρος της πρώτης και δεύτερης παραγωγής μαρουλιού προσφέρθηκε μέσω της ενορίας 
Αγίου Δημητρίου της Ιεράς Μητρόπολης Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου σε 
άπορες οικογένειες, ενώ καθημερινά συγκομίζονταν φύλλα μαρουλιού που 
χρησιμοποιούνταν από το κυλικείο του σχολείου, για την παρασκευή των σάντουϊτς. Η 
υπόλοιπη παραγωγή μοιράζονταν στους μαθητές.  

Φάση 4η: Παρουσίαση 

Η επεξεργασία, η αξιολόγηση και η παρουσίαση των δεδομένων που καταγράφηκαν για τις 
παραμέτρους του υποστρώματος (διαθέσιμη υγρασία, ηλεκτρική αγωγιμότητα και 
θερμοκρασία) και της ανάπτυξης και της παραγωγής των φυτών έγιναν στο εργαστήριο Η/Υ 
με την καθοδήγηση των διδασκόντων και του κ. Ν. Τσιτούρα.  

Μέρος των ερευνητικών δεδομένων των μαθητών  προβλήθηκαν στο 5ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο στο πλαίσιο της AGROTICA 2014 με τίτλο «Στοχεύοντας στην Αγροτική Ανάπτυξη. 
Η σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την παραγωγή» που διοργανώθηκε από τη ΔΕΘ-
HELEXPO, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, στη Θεσσαλονίκη 1-2.3.20145.  

Επίσης, οι δραστηριότητες των μαθητών της Β΄ τάξης του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων & 
Περιβάλλοντος του ΕΠΑΛ Αξιούπολης παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση με τίτλο «Από το 
Εγώ στο Εμείς! Γιορτή Εθελοντισμού» στις 16 Οκτωβρίου 2014, στο Κιλκίς6. 

Συμπεράσματα –Προτάσεις 

Τα οφέλη που προέκυψαν από την εκπόνηση της ερευνητικής εργασίας ήταν πολλαπλά:  

Το μάθημα έγινε περισσότερο ενεργητικό και βιωματικό, καθώς όλοι οι απαιτούμενοι 
χειρισμοί του υποστρώματος και οι καλλιεργητικές φροντίδες και πρακτικές γίνονταν από 
τους μαθητές, με την καθοδήγηση των υπεύθυνων καθηγητών.  

Επιπλέον, οι μαθητές εξοικειώθηκαν με το ομαδικό πνεύμα και την ενεργό συμμετοχή μέσω 
συνεργασίας. Εφάρμοσαν καινοτόμες μεθόδους παραγωγής λαχανικών που παρουσιάζουν 

                                                      
5
 Στο συνέδριο αυτό, ο κ. Παύλος Τσουβαλτζής, λέκτορας του Εργαστηρίου Λαχανοκομίας του Τμήματος 

Γεωπονίας του ΑΠΘ παρουσίασε το θέμα «Παραγωγή λαχανικών σε αστικό περιβάλλον», στο οποίο 
συμπεριέλαβε και τις δραστηριότητες των μαθητών της Β΄ τάξης του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων & 
Περιβάλλοντος του ΕΠΑΛ Αξιούπολης. 

6
 Πρόκειται για εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014 στο Συνεδριακό Κέντρο του 

Δήμου Κιλκίς, με την πρωτοβουλία του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κιλκίς και του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΔΕ Κιλκίς σε συνεργασία με την 
Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτισμού του Δήμου Κιλκίς και την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση 
Κιλκίς. 
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έντονο ενδιαφέρον, όπως είναι η εκτός εδάφους καλλιέργεια και έμαθαν εναλλακτικούς 
τρόπους παραγωγής λαχανικών για κάλυψη μέρους των αναγκών της οικογένειας. Κατά τη 
διάρκεια της καλλιέργειας λαχανικών, υιοθετήθηκαν από τους μαθητές 
φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές, αφού εφαρμόσθηκαν οι αρχές της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης της παραγωγής λαχανικών.  

Οι μαθητές έλαβαν σημαντικά ερεθίσματα για την αναγνώριση της διατροφικής αξίας των 
λαχανικών και την αύξηση της κατανάλωσής τους.  

Τα σημαντικότερα όμως οφέλη από την υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας ήταν η 
καλλιέργεια του αισθήματος ανθρωπιάς, προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης, μέσω 
της προσφοράς μέρους της παραγωγής σε άπορες οικογένειες.  

Σε συνέχεια της δραστηριότητας και σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, οι καθηγητές και οι μαθητές του 
Τομέα Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος δήλωσαν την πρόθεση τους να 
μεταφέρουν την εμπειρία που απέκτησαν από την ενασχόληση με την παραγωγή 
λαχανικών σε αστικό περιβάλλον, στις σχολικές μονάδες του Ν. Κιλκίς που το επιθυμούν, 
μετά από συνεννόηση και εφόσον δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία7. 
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 Φ.23.1./8630, 16-10-2014 της ΔΔΕ Κιλκίς, Έγκριση υλοποίησης Τοπικού Θεματικού Δικτύου Αγωγής Υγείας «Η 

Επιστήμη και η Γνώση στην Υπηρεσία του Ανθρώπου» 
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Σύγχρονοι γραμματισμοί: Η συμβολή του οπτικού λόγου στην 
κατανόηση των εννοιών στα γλωσσικά μαθήματα  

Μαρία Κωττούλα  
mkottoula@gmail.com 

 
Σχολική Σύμβουλος Β’ Αθήνας, Φιλόλογος  

Περίληψη. Η εισήγηση αναφέρεται στην αξιοποίηση του οπτικού γραμματισμού στη 
διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων με στόχο την κατανόηση κειμένων και την 
αναγωγή των φαινομένων και των γεγονότων που εμπεριέχουν, στις έννοιες στις οποίες 
παραπέμπουν. Αιτίες γι’ αυτή τη σύζευξη σε επίπεδο διδακτικής είναι, αφενός η 
παιδαγωγική έρευνα που καταδεικνύει τη σχετικότητα στην κατανόηση των γραπτών 
κειμένων από τους διαφορετικούς αναγνώστες, αφετέρου η πρακτική σήμερα 
δυνατότητα πολυτροπικής προσέγγισης στα γλωσσικά μαθήματα. Με την έννοια αυτή, 
τα οπτικά κείμενα εντάσσονται οργανικά στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων 
που αξιοποιεί την αίσθηση και τη συσχετισμένη εμπειρία των αναπαραστάσεων της 
καθημερινής ζωής. Η κατανόηση εννοιών μέσα στο συμφραστικό τους πλαίσιο με 
αναπαραστάσεις και σύμβολα είναι το πρώτο ζητούμενο. Η δημιουργία ή ενίσχυση 
αντιλήψεων και στάσεων απέναντι σε έννοιες ή η τροποποίηση παγιωμένων με 
επαναπραγμάτευση, διαμεσολαβημένη ερμηνεία και επικαιροποίηση, αποτελεί το 
βασικό στόχο του εγχειρήματος. 

Λέξεις κλειδιά: οπτικός γραμματισμός, κατανόηση εννοιών, διαμεσολαβημένη 
ερμηνεία, απόκτηση/ τροποποίηση αντιλήψεων  

Λόγος και αναπαράσταση: δυο δρόμοι ανάγνωσης 

Οι στόχοι της σημερινής εκπαίδευσης για την καλλιέργεια των γλωσσικών και νοητικών 
ικανοτήτων των μαθητών και ο πολυσχιδής χαρακτήρας των μαθημάτων ανθρωπιστικού 
προσανατολισμού, στα οποία ‘χρεώνεται’ η πολιτική και κοινωνική συγκρότηση του μαθητή 
– αυριανού πολίτη, καθιστούν τη διδασκαλία αντικείμενο συνεχούς διαπραγμάτευσης για 
την ανεύρεση τρόπων βελτίωσης και διεύρυνσης των θετικών της αποτελεσμάτων.  

Με αυτή την έννοια, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός κατευθύνεται από σύνθετους 
παράγοντες, όπως είναι οι πεποιθήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά και οι ανάγκες των ίδιων των 
ανθρώπων που μαθαίνουν. Το ‘τι’ και το ‘πως’ της διδασκαλίας υπηρετούν το ιδεολογικό 
μοντέλο εκείνο το οποίο παρέχει ευελιξία διαφοροποιήσεων ή και ανατροπών μεθόδων 
μάθησης όταν η εφαρμογή τους είναι ατελέσφορη. Αλλά και η ιδιωτική ζωή των μαθητών 
πρέπει να αποτελεί παράμετρο της συζήτησης για τις στρατηγικές μάθησης, εφόσον ρητά ή 
άρρητα τις επηρεάζει, άρα διαμορφώνει τις ορίζουσες της διδασκαλίας. Αγνοώντας αυτή 
την πλευρά, δημιουργούμε ανισότητες εφαρμόζοντας εκπαιδευτικά μοντέλα που 
εκτοπίζουν τις ζωές των παιδιών γιατί τους είναι ανοίκεια (Cazden et al, 1996: 64, 70).  

Θεωρώντας την εκπαίδευση βασικό αγαθό και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για τις όψεις 
και τις λειτουργίες των γραμματισμών, μεταξύ άλλων έχει τεθεί το ζήτημα του οπτικού 
γραμματισμού, μια δεύτερη αλφάβητος (Sinor, 2002) που συνάδει με την εμπειρία ή 

mailto:mkottoula@gmail.com
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μετατρέπει ευκολότερα το νέο σε οικείο λόγω της δύναμης που έχει ως σύσταση, δομή και 
μορφή λόγου. Η αξιοποίηση οπτικών κειμένων συνδέεται με την επιρροή που ούτως η 
άλλως αυτά έχουν στην καθημερινή ζωή με τον πλουραλισμό των μηνυμάτων που 
μεταφέρουν, τις σημασιοδοτήσεις που ανοίγουν δευτερογενείς δυνατότητες κατανόησης 
του λόγου καθώς είτε αναπαριστούν την πραγματικότητα είτε αποτελούν μεταφορικές 
διατυπώσεις της. Από την άλλη πλευρά, η διερευνητική διάθεση των παιδιών και η 
φαντασία τους είναι δυο βασικοί μοχλοί αποκωδικοποίησης του οπτικού κώδικα 
επικοινωνίας, άρα της γνωστικής αξιοποίησής του. Αναφερόμαστε λοιπόν, σ’ ένα μοντέλο 
πολυγραμματισμών (New London Group, 1996; Street, 1995), σύμφωνα με το οποίο η 
τεχνολογία χρησιμοποιείται για τις ανάγκες διδασκαλίας και διεπιδρά με άλλους 
γραμματισμούς για να επιτευχθεί η ολότητα στη διαδικασία της μάθησης και να 
ενεργοποιηθούν νοητικές δυνατότητες, όπως η κριτική ικανότητα, η αφαιρετική σκέψη 
αλλά και η διατήρηση της αποκτηθείσας γνώσης (Baynham, 2002). Το μοντέλο αυτό δεν 
αποτελεί απλά μια πειραματική διδακτική εφαρμογή ούτε επικουρική τεχνική μάθησης 
αλλά ως σημειωτικό σύστημα συνάδει με το βίωμα των παιδιών στα σημερινά ετερογενή 
πολιτισμικά περιβάλλοντα και όχι μόνο γειώνει την τεχνική της μάθησης στο φυσικό της 
χώρο αλλά καθιστά την εκπαίδευση των παιδιών πλουραλιστική και κριτική. Η πολύτροπη 
ταυτότητα του εγγράμματου ανθρώπου (Collins & Blot 2003: 4; Luke, 2004: 331) 
υπαγορεύει εξ ίσου πολύτροπες τεχνικές μάθησης και μάλιστα με στόχο την ανάδειξη 
ικανοτήτων και την, χωρίς έντονες απώλειες, κατάκτηση αφαιρετικών νοητικών σχημάτων, 
τα οποία συχνά αντιμετωπίζονται ως εξεταστέα ύλη και μόνο. Κατά συνέπεια, η κοινωνική 
διαφοροποίηση και ιδιαιτερότητα αποτελούν δομικούς άξονες της φιλοσοφίας του 
Εθνογραφικού γραμματισμού στο χώρο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας με στόχο την 
υιοθέτηση κοινωνικών πρακτικών μάθησης που ενσωματώνονται καλύτερα σε κάθε 
διαφορετικό σχολικό περιβάλλον (New London Group, 1996: 68; Baynham, 2002: 11). 

Στο πλαίσιο των πολυπληθών πληροφοριακών ερεθισμάτων του σήμερα, είτε ως 
αποτέλεσμα τοπικής ιδιαιτερότητας είτε πολυπολιτισμικής κοινωνίας είτε της παγκόσμιας 
ροής γλωσσικών κωδίκων (Luke 2003: 331), ο μικτός γλωσσοδιδακτικός προσανατολισμός 
ανταποκρίνεται στην αντίστοιχη ποικιλία δεξιοτήτων και με στρατηγικές αλληλεπίδρασης 
σε ομάδες μάθησης λειτουργεί εξισορροπητικά στις διαφορές, καθώς υπάρχει 
ενεργοποίηση διαφορετικών πολιτισμικών και κοινωνικών ταυτοτήτων με συμμετοχική 
ανταπόδοση (Νew London Group: 1996: 60 – 61; Gee, 1999).  

Οπτική ευαισθησία, οπτικά κείμενα και τέχνες  

Ο οπτικός λόγος αποτελεί μια λειτουργική πηγή μάθησης συνδεδεμένη με τις ανάγκες των 
γνωστικών αντικείμενων, προκαλεί δε άμεσα, λόγω του ενδιάθετου στοιχείου της ‘άποψης’ 
στην αποτύπωση του κόσμου, το ενδιαφέρον της μαθητικής κοινότητας για ενδοσκόπηση 
στον οπτικό γλωσσικό κώδικα με διερευνητική διάθεση.  

H εκπαιδευτική γλωσσολογία θεωρεί ως κείμενο μια ποικιλία εκφάνσεων λόγου σε 
διάφορους κώδικες επικοινωνίας, είτε πρόκειται για έντυπες μορφοποιημένες 
τυπογραφικά πληροφορίες, σχεδιαγράμματα, γραφήματα, προσκλήσεις, ανακοινώσεις, είτε 
για εικαστικά έργα, κινηματογραφικές ταινίες, που αναφέρονται στην επιστήμη, στον 
πολιτισμό, σε διαχρονικά ζητήματα ή κοινωνικά θέματα αιχμής. Οπτικές τέχνες, μικτές, 
όπως οι εφαρμοσμένες, αποτελούν επίσης πεδία ανάγνωσης με σημειωτικούς κώδικες που 
εισβάλλουν από τη μία στην άλλη, καθώς στηρίζονται στο οπτικό σήμα. Τα κείμενα αυτά, 
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ελκύουν επιλεκτικά την όραση, προτρέπουν για σημασιολογικές αναγνωρίσεις και με την 
κατάλληλη εκπαιδευτική μέθοδο αποκωδικοποιούν την απλή ή τη μικτή οπτική γλώσσα 
(χορός, θέατρο κλπ).  

Σ’ αυτό το πλαίσιο προσέγγισης κειμένων, η πλούσια παρακαταθήκη του κινηματογράφου, 
ταινίες μεγάλου ή μικρού μήκους, γίνονται αντικείμενα μάθησης, εφόσον η ανάγνωση 
κάδρων ή πλάνων, η επισήμανση στιγμών νοήματος, η ανάγνωση παραγλωσσικών 
στοιχείων, και γενικότερα η γραμματική και το συντακτικό της κινηματογραφικής αφήγησης 
μετατρέπονται σε διδακτικό υλικό. Μια ταινία μυθοπλασίας ή τεκμηρίωσης αποδεσμεύεται 
από το περιβάλλον της σιωπής, τη σκοτεινή αίθουσα του κινηματογράφου, όπου η 
προθετικότητα του σκηνοθέτη ασκεί τη δική της εξουσία και γίνεται αντικείμενο 
επαναπραγμάτευσης των κοινωνικά διαθέσιμων λόγων (Stam, κ.ά, 2010: 103) σε κοινότητες 
μάθησης, συνδέεται με μαθησιακούς στόχους και αποτελεί θέμα ανοιχτό στην 
αλληλεπίδραση με άλλες γνωστικές πηγές. Η διαδικασία ανάγνωσης ενός κιναισθητικού 
έργου επιτρέπει τον τεμαχισμό του για ανάπτυξη εστιών προσοχής, τη σύνθεση των 
εικόνων οι οποίες αρθρώνονται στο χρόνο και παράγουν αφηγηματικό ρυθμό οπτικά, την 
ανάπτυξη επιχειρηματολογίας για τη σκηνοθετική σκοπιά, τον εντοπισμό της αλληγορίας ή 
τα λανθάνοντα νοήματα και τη σημασία τους, την επικαιροποίηση γεγονότων με αλλαγή 
συμφραστικού πλαισίου και οποιαδήποτε άλλη νοητική παράμετρο που ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη απόψεων, το μετασχηματισμό του λόγου και την κατανόηση εννοιών σε σχέση με 
το προς διερεύνηση γνωστικό αντικείμενο. 

Σύστοιχες διαδικασίες πραγματοποιούνται στα έργα ζωγραφικής με την άσκηση στη 
γλώσσα των σχημάτων, σε μια διαδικασία ανάκτησης συμβόλων ή δημιουργίας νέων μέσα 
από την προσωπική ή συλλογική φαντασία και νόηση με άξονα πάντα ένα ζητούμενο που 
έχει τεθεί ως στόχος. Η ‘ομιλία’ του εικαστικού έργου οργανώνεται με γραμμή, σχήμα, 
χρωματικούς τονισμούς, υφή, μεγέθη με τις μεταξύ τους τοπολογικές και γεωμετρικές 
σχέσεις, τον ορίζοντα του βλέμματος με την προοπτική στο χώρο και αποκαλύπτει τις 
συμβάσεις του έργου (Moebius, 1986: 142). 

Η διαφήμιση, η ανακοίνωση, η πρόσκληση, ο ταξιδιωτικός οδηγός από το χώρο των 
εφαρμοσμένων τεχνών και άλλες μορφές πολυτροπικού λόγου, όπως για παράδειγμα τα 
κόμιξ, εντάσσονται στην ίδια προβληματική. Η αγκύρωση των έργων με λεζάντες, (τίτλος, 
πρόλογος, υπότιτλοι, γραφικές υπομνήσεις, ενδείξεις μέσα στις εικόνες), αποτελούν 
δείγματα δυναμικής ενσωμάτωσης γλωσσών για την παραγωγή νοήματος. Συμβολισμοί, 
μηνύματα, αποδοχή- απόρριψη ή σκεπτικισμός απέναντι στην αξιοπιστία των κειμένων, την 
πρόθεση και την αποτελεσματικότητά τους, η λειτουργία τους στην καθημερινή ζωή και η 
επιρροή τους σε προεπιλεγμένες συνιστώσες είναι οι δρόμοι της ανάγνωσης.  

Η φωτογραφία, απλά απεικονιστική, όπως είναι η προσωπική φωτογραφία ή η 
καλλιτεχνική, τα doodles (ζωγραφική στα θρανία), τα stensils (τεχνική γκράφιτι) συνδέουν 
το βίωμα με τη γνώση, διευρύνουν τις οπτικές, μετατρέπουν αρχικές παραδοχές με την 
υιοθέτηση από τον παρατηρητή του βλέμματος του άλλου, συνλειτουργούν με άλλα 
κειμενικά είδη για την ανάπτυξη τεκμηριωμένου σχολίου, άρα έχουν εξίσου λειτουργική 
ένταξη στη διαδικασία κριτικής μάθησης. 

Άλλες μορφές τέχνης, όπως η μουσική, η γλυπτική, η γραφιστική έχουν αντίστοιχες 
εφαρμογές. Οι δυνατότητες και η ευελιξία που υπάρχει στη χρήση τους επιφέρει και το 
ανάλογο αποτέλεσμα. Λαμβάνοντας υπόψη βέβαια την ιδιαιτερότητα της μουσικής ως 
τέχνης υποβολής συναισθημάτων, στοχεύουμε στην πρόκληση συναισθηματικής έντασης ή 
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αποφόρτισης ανάλογα με τα συστατικά της στοιχεία, όταν συνοδεύει ένα εικαστικό ή 
κιναισθητικό ή πολυτροπικό έργο. 

Με ανάλογους τρόπους αξιοποίησης των οπτικών γλωσσών, οδηγούμαστε στην προσωπική 
ή συλλογική δημιουργία. Η δράση αυτή, ενώ ελκύει το ενδιαφέρον σε μεγάλο βαθμό, 
απαιτεί την ανάλογη σπουδή, πειθαρχία, ετοιμότητα και κοινωνικές δεξιότητες. Η 
πρωτόλεια δημιουργία είναι αποτέλεσμα και των αναγνώσεων ποικίλων γλωσσικών 
κωδίκων και των δεξιοτήτων σύγκρισης, ανάλυσης σύνθεσης. Η παρέμβαση σε δεδομένο 
υλικό με στόχο τη συνδιαλλαγή και την ενσωμάτωση της προσωπικής ματιάς, δίνει νέο 
στίγμα στο έργο που παράγεται, καθώς τα ερεθίσματα ‘πνευματοποιούνται’ στο υπάρχον 
πολιτισμικό πλαίσιο και πραγματοποιείται εκ νέου η καταγραφή μιας πραγματικότητας, με 
την κριτική ματιά του/ των αναδημιουργών του. Επιπλέον, η δημιουργία είναι συνδεδεμένη 
με συγκεκριμένο στόχο και αισθητικούς κανόνες, ανοιχτούς στην κριτική από τους 
αποδέκτες ενός ατομικού ή ομαδικού προϊόντος. 

Οι λειτουργίες του οπτικού λόγου 

Η μορφωτική δύναμη της εικόνας δεν περιορίζεται στην απόκτηση δεξιοτήτων ερμηνείας 
της αλλά αντιμετωπίζεται συνολικά ως γεγονός σκέψης με στόχο τη νοητική ενσωμάτωσή 
της στη διδασκαλία με τη διαμεσολάβηση της ασκημένης όρασης (Μαρτέν, 1984; Messaris, 
2001). Αν η εκπαιδευτική διαδικασία αξιοποιεί την αναπαριστώμενη εμπειρία, ως 
ικανότητα για παραγωγή νοηματοδοτημένης σχέσης ανάμεσα στο άτομο και στον περίγυρό 
του και αν διαμορφώνει ή/ και μετατρέπει κοινωνικές ταυτότητες με την 
ανάπτυξηαισθητικών κριτηρίων (Halliday, 1978), σημαίνει ότι διαθέτει τους πόρους του 
ευρύτερου πολιτισμικού πλαισίου (New London Group, 1996: 70) στην κατεύθυνση της 
δημιουργίας του καλλιεργημένου ανθρώπου μέσα από γεγονότα μάθησης. 

Η αναγνωστική πρόσληψη στον οπτικό λόγο έχει αναλογίες με την πρόσληψη του γραπτού 
ή προφορικού λόγου (Barthes, 1977: 33; Κακλαμανίδου, 2006: 38). Κειμενική όραση με 
ελεύθερους νοητικούς συνειρμούς και αναπαραστάσεις στη γλωσσική διατύπωση (Barthes, 
1977: 33), προσαρμογή των ιδεών σε προεπιλεγμένες οπτικές φόρμες στην οπτική ή 
κιναισθητική γλώσσα, όπως και διαφορές στο χώρο ανάγνωσης και θέασης, αντίστιξη που 
δημιουργούν οι συνδυασμοί δύο ή περισσότερων σημειωτικών συστημάτων, όπως της 
εικόνας με τη μουσική (Eisenstein, 2003; Stam κ.ά, 2010: 118), επιμελημένος συγγραφικός 
λόγος σε σχέση με τον απλουστευμένο λόγο του κινηματογράφου, ο οποίος ενδυναμώνεται 
στη δεύτερη περίπτωση με την εμψύχωση και την ερμηνεία (πολυαφήγηση), απουσία 
λόγου στην εικόνα, οι προθέσεις των δημιουργών σε κάθε περίπτωση. 

Σε κάθε μορφή προσέγγισης των διαφορετικών γλωσσικών κωδίκων, οι εμπειρίες και οι 
διαδρομές προς τη γνώση αποτελούν αξία, αποτυπώνονται, το ξεχασμένο και το ασήμαντο 
αποκτούν οντότητα, ακόμα και μια καθημερινή στιγμή που βρήκε το δρόμο μιας έντεχνης 
αποτύπωσης. Τα γλωσσικά μαθήματα επιτρέπουν μια ανοιχτή διαδικασία, τόσο ως προς τις 
πολιτισμικές πηγές, όσο και ως προς τη διεύρυνση του ορατού και το μετασχηματισμό της 
γνώσης με μορφή επικαιροποίησης, ιδιοποίησης και εξατομίκευσης, ανάδειξης της σχέσης 
μορφής και περιεχομένου από το μαθητή- θεατή, το μαθητή- δημιουργό και το μαθητή- 
κριτικό της νέας γνώσης. Η εικόνα είναι ένα πεδίο ελεύθερης κυκλοφορίας σκέψεων και 
συναισθημάτων, μέσα στο οποίο υπάρχει ένα πληροφοριακό φορτίο, η οπτική του 
δημιουργού, η ματιά του αποδέκτη, η δυνατότητα σύγκρισης από τον τελευταίο και 
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επιλογής συμβολισμών σε μια πορεία οικείωσης με αυτήν αλλά και με ό,τι μπορεί να 
σχετιστεί μ’ αυτήν. Τα οπτικά εικαστικά προϊόντα, στον ορίζοντα της ανάγνωσης διαθέτουν 
δομικά και οργανωτικά στοιχεία (φορμαλισμός), το σημειολογικό (τα θέματα, τα μηνύματα, 
τους προσδιορισμούς και την ερμηνεία), το πραγματιστικό (σημασιολογικό, εξατομικευμένο 
στο θεατή- αναγνώστη) και τις επιρροές που επιφέρουν στις ήδη υπάρχουσες αξίες του 
αποδέκτη (Panofski, 1993: 53 - 67). Ο οπτικός γραμματισμός προτρέπει σε δραστηριότητες, 
όπως σύνδεση με γραπτό ή προφορικό κείμενο, με άλλη εικόνα, με άλλες τέχνες, παραγωγή 
μονοτροπικού ή πολυτροπικού λόγου με προσομοιωτικές απόπειρες, με μεταγραφές λόγου, 
με διαθεματικές ή/και ερευνητικές εργασίες. Η διεργασία διερεύνησης υλικού για ένα 
ζήτημα διαμορφώνει σταδιακά ένα χάρτη οδικής ανάγνωσης με αφετηρία το βίωμα, 
ενδιάμεσες στάσεις τα οπτικά ερεθίσματα με τις ερμηνείες τους και καταληκτικό 
αποτέλεσμα την παραγωγή λόγου των μαθητών με τεχνικές και υλικό συνπροσδιοριζόμενα 
στην ίδια την κοινότητα μάθησης και την αναγωγή αυτού του λόγου στις έννοιες που τον 
προσδιορίζουν ή αποτελούν εκφάνσεις του.  

Η δημιουργία, ως συλλογικό κυρίως έργο, είναι αποτέλεσμα της εποικοδομητικής 
‘συνάντησης σκέψεων’ με αγωγιμότητα (Golman et.al., 2002: 61- 65; Fullan, 2007: 8) λόγω 
της ανατροφοδοτούμενης φυσικής τάσης των παιδιών να διερευνούν και να δημιουργούν. 
Οι μαθητές μ’ αυτό τον τρόπο εμπλέκονται σ’ ένα πρόβλημα και στους χειρισμούς του, 
γίνονται διαλλακτικοί στην άλλη άποψη και η έννοια της ομάδας συγκροτείται ομαλά χωρίς 
την επιβολή κανονιστικών όρων συμπεριφοράς. Αυτή η άρρητη διαδικασία είναι ένας 
αναντικατάστατος τρόπος ανάπτυξης της κοινωνικής νοημοσύνης σε αξίες, όπως είναι η 
ισότητα και η συνεργασία αλλά και ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης και της ψυχικής 
ανθεκτικότητας ακόμη και των μαθητών, οι οποίοι παραδοσιακά νιώθουν ότι εκτοπίζεται η 
δική τους πνευματική συγκρότηση, γιατί δεν πληροί τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης.  

Κατά συνέπεια, το σχολείο που συνδέει οργανικά τη γνώση με την εμπειρία και 
ενδιαφέρεται για την πολύπλευρη μάθηση και τους τρόπους κατάκτησής της, αξιοποιεί τη 
συσχετισμένη ενσωμάτωση των διαφορετικών αφηγηματικών γλωσσών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία με προοπτικές τη διεύρυνση των χαρτών ανάγνωσης και ερμηνείας της 
πραγματικότητας. Η μεταγνωστική επίγνωση ως κατανόηση της κοινωνικής και πολιτισμικής 
δύναμης των κειμένων είναι η προσδοκία που απορρέει από αυτή την προσέγγιση (Stierer, 
2001: 180 – 181. 

Στη διδακτική πράξη: Ένα παράδειγμα σε μορφή project 

Γνωστικά αντικείμενα: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. 

Τάξη: Β’ Λυκείου. 

Θεματική περιοχή: Ρατσισμός (Νεοελληνική γλώσσα και αφορμήσεις από τη Λογοτεχνία). 
Ειδικότερα:Τα δικαιώματα των παιδιών.  

Τίτλος σεναρίου: Στην άκρη της γειτονιάς 

Υποδομή- εξοπλισμός: Αίθουσα υπολογιστών, βιντεοκάμερα. 

Λογισμικά: Power Point, Μovie Maker, Photoshop, Gimp, Pizap, φυλλομετρητής, 
κειμενογράφος. 

Υποστηρικτικό υλικό: 
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 Λογοτεχνικά κείμενα: Το παιδί με τα σπίρτα (Ν. Βρεττάκος, Συλλογή: Ποιήματα 1929 
-1970, 2ος τόμος), Η αποκριά (Μ. Σαχτούρης- Συλλογή: Με το πρόσωπο στον τοίχο, 
1952), το Ποτάμι (Α. Σαμαράκης, Συλλογή: Ζητείται ελπίς, 1954),Λι (Ν. Καββαδίας, 
1987), Ο Τοίχος (Α. Σαμαράκης- Συλλογή: Ζητείται Ελπίς, 1954), Για ένα παιδί που 
κοιμάται (Μ. Χριστοδούλου, Συλλογή: Το κυπαρίσσι των εργατικών, 1995). 

 Φωτογραφικό και εικαστικό υλικό: διαδίκτυο, προσωπικό αρχείο φωτογραφιών. 

 Εικαστικό έργο για επεξεργασία: The sun is always setting somewhere else (Lisa 
Oppenheim, 2006). 

Χώροι: εργαστήριο πληροφορικής, εσωτερικός/ εξωτερικοί χώροι για γυρίσματα. 

Χρόνος: διάρκεια ενός μήνα, εμβόλιμες εργαστηριακές ώρες στη διδασκαλία του ρατσισμού 
στα δύο γλωσσικά μαθήματα. 

Στόχοι: Η προσέγγιση περιπτώσεων καταπάτησης των δικαιωμάτων των παιδιών και η 
ευαισθητοποίηση των παιδιών στο ζήτημα «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ».  

Η επεξεργασία του θέματος επιχειρείται μέσα από την τέχνη (εικαστικές τέχνες, 
λογοτεχνικά κείμενα, φωτογραφικό υλικό από πηγές και προσωπικά αρχεία, δημιουργία 
βίντεο).  

Μέθοδος:  

 Αναγνώσεις λογοτεχνικών κειμένων και ορισμός κριτηρίων επιλογής αποσπασμάτων 
για οπτικοποίηση και παραγωγή μετασχηματισμένου λόγου (σε μορφή λεζάντας). 

 Ανάγνωση ενός εικαστικού έργου: Γενική παρατήρηση- πολλαπλή αισθητοποίηση, 
ανοιχτή παρατήρηση, ανάλυση και ανασκόπηση με κριτικό ερώτημα (βασισμένο στο 
μοντέλο του Perkins, Kόκκος κ.α, 2011: 58 - 67) συνδεδεμένο με δύο από τα 
λογοτεχνικά κείμενα.  

 Επεξεργασία πρόσθετου οπτικού υλικού που συνάδει, σύμφωνα με την 
αναγνωστική πρόσληψη, με τη φωνή των δημιουργών στη λογοτεχνία. 
Μετασχηματισμός της λογοτεχνικής γραφής σε προσωπική, βάσει της 
αισθητοποίησης του λόγου, των συνοδευτικών επιλεγμένων εικόνων και της 
πρόκλησης συναισθημάτων. 

 Συγγραφή σεναρίου για «τα άλλα παιδιά». Σκηνοθεσία και εκτέλεση. 

 Σύνθεση υλικού με άξονες τους νοηματικούς και τους αισθητικούς στόχους 
συνδυαστικά. 

Προϊόν: Παραγωγή ολιγόλεπτης ταινίας από τους μαθητές με τη δημιουργική ενσωμάτωση 
λογοτεχνικού, εικαστικού, φωτογραφικού υλικού, τη ‘φωνή’ και την υποκριτική των 
μαθητών, τη μουσική επένδυση.  

Διανομή εργασιών και ρόλων:  

1η Ομάδα: Επιλογή λογοτεχνικών κειμένων, ανάγνωση με άξονες α. τη συνυποδήλωση, β. 
την εικονοπλαστική δύναμη. Περιληπτική παρουσίαση στην ολομέλεια.  

2η Ομάδα: Παραγωγή μικρού βίντεο- σκηνικής αποτύπωσης του φυσικού χώρου για το 
διήγημα «Το ποτάμι».  
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Τα παιδιά ενός ιδιοκτήτη

Εικόνα: το κορίτσι κοιτά στα μάτια τον ιδιοκτήτη

του

ΛΙ: Οι μάνες αποχαιρετούσαν τα παιδιά

τους…ανέκφραστες, μονάχα τα χέρια τους

κλαίγαν …καθώς τις άγγιζαν

παιδιά χωρίς προσοχή στον ψυχικό παράγοντα

Εικόνα: πέτρινος, λερωμένος τοίχος

παιδιά που τα ένωσε το νερό του ποταμού, αλλά
το ένα το σκότωσε η όχθη

Στο όνομα του ΠΟΛΕΜΟΥ

Βίντεο φυσικού τοπίου: ποταμός- όχθες

πεθαμένα παιδιά που ψάχνουν τους χαρταετούς

τους στη γη, στη ζωή που τέλειωσε πρόωρα

Εικόνες: ακέφαλες πολύχρωμες μορφές
κρέμονται σε σκοινί, χαρταετοί στον ουρανό, 

σκηνή ένοπλης μάχης

Η ΑΠΟΚΡΙΑ: πεθαμένα παιδιά ανέβαιναν
ολοένα στον ουρανό

κατέβαιναν μια στιγμή να πάρουν τους αετούς

τους

που τους είχαν ξεχάσει

Στιγμές βιοπάλης ανήλικου και οι σκέψεις του σε

ημερολόγιο. Μοτίβο: το λίγο φως (βίντεο) 

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΡΤΑ:    Ας μπορούσεν

ανάβοντας το παιδί μου ένα σπίρτο

...........να φωτίσει τον κόσμο.»

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: Δεν μπορούσε να τραβήξει. 
Ήτανε και οι δυο γυμνοί…... Γυμνοί από τον
χακί εαυτό τους… έπεσε από την αντικρινή

όχθη η τουφεκιά, κι αυτός…έπεσε με το
πρόσωπο στο χώμα. 

Ο ΤΟΙΧΟΣ: Ο γιατρός συμβούλεψε: 

προσοχή στον ψυχικό τομέα.Ο τοίχος

όμως σιγά- σιγά τους στένευε την ψυχή

ΓΙΑ ΕΝΑΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΚΟΙΜΑΤΑΙ: Μες στο
κλειστό, το φωτισμένο εργοστάσιο, 
Οι μηχανές, αποσταμένες μα άγρυπνες, 
Επιβλέπουν σαν άκακοι γίγαντες

Τον ύπνο του μικρού

Άδειοι χώροι τη νύχτα είναι τα άσυλα των

παιδιών των δρόμων

Εικόνα: η εργασία του παιδιού στη λεωφόρο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΟΥ- ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

3η Ομάδα: Εικαστικό έργο: Αναγνωστική προσέγγιση του έργου με στοιχειώδεις κανόνες 
σημασιοδότησης του οπτικού λόγου (μεγέθη, αναλογίες, θέση, χρωματικότητα, προοπτική), 
και το άνοιγμα των ερμηνειών με κριτικό ερώτημα (βλ. μέθοδο) συσχετισμένο με τα 
κείμενα «Τοίχος» και «Λι».  

4η Ομάδα: Επεξεργασία προσωπικού βίντεο- στιγμιότυπου της παιδικής ηλικίας, σύμφωνα 
με τα δικαιώματα του παιδιού.  

5η Ομάδα: Συγγραφή σεναρίου για καθημερινές στιγμές παιδιού με αόριστες αναφορές 
στην ύπαρξη οικογενειακού περιβάλλοντος και με προσωπική ανάληψη ευθυνών 
επιβίωσης. Σκηνοθεσία και παραγωγή. 

Ολομέλεια: Απόπειρες μεταγραφής λογοτεχνικών κειμένων σε αντίστοιχο προσωπικό 
επεξηγηματικό λόγο σε μορφή λεζάντας με το θέμα «Υπάρχουν κι άλλα παιδιά», ως 
αφηγηματική συνέχεια της περίπτωσης που δραματοποιείται από την 5η ομάδα. (Πίνακας 
1). Συναίνεση για το περιεχόμενο και τη μορφή του λόγου.  

Πίνακας 1. Αποσπάσματα λογοτεχνίας-μεταγραφή λόγου, πολυτροπικά κείμενα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανασυγκρότηση και διεύρυνση ομάδων σε νέο σχήμα: 

1η Ομάδα: Επιλογή και επεξεργασία φωτογραφικού και εικαστικού υλικού (προσωπικό και 
από το διαδίκτυο) υποστηρικτικού της μεταγραφής λογοτεχνικώνκειμένων- νέου λόγου. 
Σύνδεση εικόνας- λόγου (με μορφή υποτιτλισμού). 

2η Ομάδα: Η φωνή των μαθητών στην πρόταση «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ». Αναπαραστατική ανάδειξη 
των δυνατοτήτων των παιδιών του ανεπτυγμένου κόσμου να λειτουργήσουν προστατευτικά 
στα παιδιά με υποβαθμισμένη ζωή και δικαιώματα. Λεκτική διατύπωση παραινετικού 
λόγου με μορφή υποτιτλισμού (Πίνακας 2). 
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ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ

Υπάρχουν παιδιά που δεν μιλούν αν

κάποιος δεν τα βρει

ψάχνοντας σε στενούς δρόμους

Στενό- αδιέξοδο (φωτογραφία)

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΕΣ

γιατί γνωρίζουν μια αλήθεια τη δική

τους

Ζώο κουλουριασμένο-

μαχαίρι (πίνακας

ζωγραφικής)

Όλοι εμείς μπορούμε ν’ αλλάξουμε

σελίδα

αν είναι νωρίς

Περιστατικά παιδικής ζωής

(Παζλ φωτογραφιών) 

για να μην πατάνε τα όνειρά μας

στη ρωγμή μιας δικαιολογημένης

επιθυμίας

Αδρά θραύσματα (θαμπή

φωτογραφία)

για να μη θαμπώνει το βλέμμα

κάποιων παιδιών

Πορτρέτο (φωτογραφία-

θάμπωμα)

για να έχει η ζωή των

παιδιών πληθυντικό νόημα
Παιδιά σε λιβάδι-τρέχουν σε μια

αγκαλιά (βίντεο)

Αν τα άλλα παιδιά μπουν στα δικά

μας κάτοπτρα
Καθρέφτισμα διαφορετικών

παιδιών (διπλή φωτογραφία)

Αν κοιτάξουμε στην άκρη της

γειτονιάς
Ουράνιο τόξο- γειτονιά (φωτογραφίες)

Πίνακας 2. Η ευθύνη όλων απέναντι στα δικαιώματα των παιδιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3η Ομάδα: Εισαγωγή των επί μέρους βίντεο και των λοιπών πολυτροπικών κειμένων σε 
πρόγραμμα παραγωγής βίντεο. Μοντάζ και χρήση των τεχνικών του προγράμματος.  

Ολομέλεια: Πρώτη αξιολόγηση στην παρουσίαση των περιπτώσεων υποβάθμισης της 
παιδικής ζωής, στη δομή και στην ταξινόμηση του υλικού. Βελτιωτικές παρεμβάσεις στα 
διαδραστικά υποσύνολα (εφέ, εναλλαγές πλάνων, μουσική επένδυση, χρωματική 
ατμόσφαιρα). Οριστικοποίηση της δομής. Επιλογή τίτλου: στην άκρη της γειτονιάς.  

 Αποτίμηση έργου ως δράση: με άξονες την ομαδικότητα, τη διαδικασία 
ενσωμάτωσης της περίπτωσης στο όλο, τις αλλαγές ή τον εμπλουτισμό των 
απόψεων των μαθητών για το θέμα και τέλος τις τεχνικές γνώσεις και τις εμπειρίες 
αισθητικής. Οι μαθητές συναινούν στην αμεσότητα στην κατανόηση των εννοιών 
στις οποίες στηρίχθηκε το project. Σε ερωτηματολόγιο ανοιχτής απάντησης 
ξεχωρίζουν στοιχεία της μαθησιακής εμπειρίας, όπως η ελευθερία σκέψης, η 
ομαδική ανάπτυξη στρατηγικής, η σημασία της ‘άλλης’ άποψης, ‘η τάξη σε δράση’. 
Χαρακτηριστικές φράσεις: ‘είμαστε και λίγο δάσκαλοι ο ένας για τον άλλο’, ‘τώρα 
είμαι κι εγώ μέσα στην ταινία’, ‘ήμασταν υπ’ ατμόν για να προχωράμε’, ‘κάποια 
παιδιά έχουν κρυφά ταλέντα’, ‘δεν ξέρω αν πρόσφερα όσο έπρεπε, πάντως κάθε 
στιγμή που μπορούσα, έψαχνα, μια εικόνα, μια περίπτωση παιδιού που μας 
ξέφυγε…κάτι’. ‘Ψάχνοντας στοιχεία για το θέμα διάβασα για τη σκοτεινή πλευρά στα 
εργοστάσια σοκολάτας σε χώρες του τρίτου κόσμου και άλλα πράγματα που δε 
φανταζόμουν ότι συμβαίνουν’. 

 Αποτίμηση του έργου ως εσωτερίκευση αξιών: με άξονες την ενσυναίσθηση και την 
εννόηση. Στο πλαίσιο του αναστοχασμού καταγράφονται συγκεκριμένες προτάσεις 
που είναι εφικτές στο πλαίσιο της συγκρότησης ενός μαθητικού υποστηρικτικού 
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πλαισίου για περιπτώσεις που γίνονται γνωστές στο σχολείο ή που εμπίπτουν στην 
γενικότερη ενημέρωσή μας. 

 Η συζήτηση για το project:  

Η γνώση είναι ένα στάδιο μετά την εμπειρία και την αίσθηση, με αποτέλεσμα να φωτίζει τις 
αθέατες όψεις της καθημερινότητας των παιδιών «χωρίς δικαιώματα», μετατρέποντας το 
πληροφοριακό στοιχείο σε ουσιαστικό. Σε μια δημιουργική διαδρομή από τηνπαρατήρηση 
στην πρόσθετη γνώση, στο συσχετισμό και στην ερμηνεία, το project ολοκληρώνεται με την 
παραγωγή πολυτροπικού λόγου, που ενέχει τη συλλογιστική πορεία της διαδικασίας της 
εσωτερίκευσης και του μετασχηματισμού. Γίνεται αναγωγή στις έννοιες στις οποίες 
παραπέμπουν τα φαινόμενα και τα γεγονότα και δημιουργείται ένας χάρτης «δικαιωμάτων 
και στερήσεων» με επισημάνσεις της ευθύνης από πρόθεση, άγνοια ή παραμέληση. Το 
αποτύπωμα της σκέψης αποτελεί πρόσφορο πεδίο επέκτασης σε ανάλογα και επίκαιρα 
ζητήματα. 

Ο οπτικός λόγος στην αντίληψη των εννοιών: εκτιμήσεις και προοπτικές 

Με βάση τη βιωσιμότητα του οπτικού λόγου στη μνήμη, τη συνεχή παρουσία του στην 
καθημερινή ζωή και την ετοιμότητα του εκπαιδευτικού απέναντι στο εγχείρημα της 
εκπαιδευτικής αξιοποίησης, θέτουμε ένα πλαίσιο εφικτών αποτελεσμάτων. ‘Ασκηση 
μακρόχρονης μνήμης, κριτική αντίληψη με πρωτόλειο υλικό την εμπειρία ή τις αισθήσεις, 
παροχή ερεθισμάτων για την ανάπτυξη περισσοτέρων, αποδόμηση και αναδόμηση 
κειμένων με εύκαμπτα όρια και υβριδικά γλωσσικά σχήματα, λειτουργική συνένωση των 
διακριτών/σταθερών συμβάσεων περισσότερων του ενός κειμενικών ειδών, αρχειοθέτηση 
και ιεράρχηση των πληροφοριών και άσκηση σε εστίες προσοχής. Τα διαμοιραζόμενα 
εργαλεία μάθησης και όλες οι προϋποθέσεις ομαδικής εργασίας διευκολύνουν τη 
συνεργασία και την αλληλεπίδραση στον κόσμο της γνώσης και της αντίληψης, και τέλος 
την κατανόηση της πολυσημίας του λόγου και ιδιαίτερα αυτού που άπτεται ζωτικών, 
επίκαιρων ή διαχρονικών θεμάτων. 

Το τελικό προϊόν είτε είναι αποτέλεσμα κριτικής επεξεργασίας και χρήσης λόγου με δομικά 
και μορφοπλαστικά χαρακτηριστικά ως μετασχηματίζουσα μάθηση, είτε εξ αρχής 
δημιουργία, αποτελεί σχολική δράση με νόημα, τόσο λόγω της πρόκλησης κινήτρων με 
διάρκεια όσο και για την προβληματική που αξιοποιεί το πολιτισμικό κεφάλαιο των παιδιών 
και οδηγεί στην αυτάρκεια των ομάδων στη διαδικασία πραγμάτωσης ενός έργου με 
διαφοροποιημένους τρόπους και κατάλληλους για τον καθένα γνωστικούς πόρους. Οι 
μαθητές, δουλεύοντας με πολυτροπικά κείμενα εμπλέκονται σε ολόκληρη τη διαδικασία 
μάθησης, και με αφετηρία την αίσθηση και την εμπειρία οικοδομούν με βήματα τα νοητικά 
σχήματα που παραπέμπουν στην έννοια, στην κριτική της διάσταση και στην προσαρμογή 
της στα σύγχρονα ζητούμενα.  

Η επεξεργασία του οπτικού λόγου, η συν- ανάγνωση των διαφορετικών γλωσσών και η 
παραγωγή λόγου εμπλουτίζει την αντίληψη για τον κόσμο, ανοίγει τα δρώμενα στις 
συνιστώσες τους, αποδεσμεύοντας νοητικές δυνατότητες σύνθεσης, εντοπισμού διαφορών 
και ανακάλυψης πλουραλιστικών οπτικών στην ερμηνεία του κόσμου (Fleming, 1993: 71 - 
76) με αναστοχαστικές κρίσεις εξαρτώμενες και από την κουλτούρα των εκπαιδευομένων. 
Μ’ αυτό τον τρόπο, οι έννοιες κατανοούνται ως πλέγμα παραγόντων, ως αλληλεπιδρώσες 
συνθήκες, ως εργαλεία κοινωνικής μεταρρύθμισης ή σκοπιμοτήτων, συμπλέκονται δηλαδή 
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σε ένα κοινωνικό προσκήνιο, ‘ανασύρονται’ στο σήμερα, νοηματοδοτούνται και εν τέλει 
ερμηνεύονται σε ένα συμφραστικό πλαίσιο, επικαιροποιούνται και αφορούν όλους με 
επαναπραγμάτευση και διαμεσολαβημένη ερμηνεία (Κωττούλα, 2014: 32 - 33). 

H εικόνα, ενταγμένη στο Αναλυτικό Πρόγραμμα προσβλέπει στις προοπτικές των 
πολυγραμματισμών στη μάθηση, ανταποκρίνεται στην αξιοποίηση των γνωστικών 
αποθεμάτων των μαθητών, υποστηρίζει τα ποικίλα περιβάλλοντα προέλευσης και 
κουλτούρας και τέλος ασκεί τα παιδιά σε εναλλακτικούς τρόπους ανταπόκρισης 
συνδεδεμένους με την πραγματική ζωή και τις καθημερινές επικοινωνιακές ανάγκες. Κατά 
συνέπεια, ενισχύεται ο κριτικός γραμματισμός με την ανάγνωση ενός οικείου κόσμου και ο 
μαθητής αντιδρά θετικά στην πρόκληση της ενεργητικής μάθησης με ενισχυμένη 
αυτοεκτίμηση. Πρόκειται για μια γενικότερη διαδικασία ενηλικίωσης με αισθητικές νόρμες 
που οδηγεί σταδιακά στην αυτάρκεια των ομάδων να ‘μεταφέρουν’ τη γνώση στον καμβά 
των ιδιωτικών τους προβολών και επιθυμιών, κατακτώντας μαθησιακούς στόχους με 
αυθεντικά εσωτερικά κίνητρα. 
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Καθηγητής Φιλόλογος ΓΕΛ Καλαβρύτων  

Περίληψη. Ασφαλώς η μεταφορά του μαθήματος της ιστορίας έξω από τη σχολική 
αίθουσα και η διεύρυνσή του δεν αποτελεί εκπαιδευτική καινοτομία, αποτελεί ωστόσο 
αναγκαιότητα. Επισκέψεις σε χώρους δράσης του ανθρώπου στο παρελθόν, ιστορικές 
έρευνες με ομάδες εργασίας, επιτόπια μελέτη των εκθεμάτων ενός μουσείου είναι 
πλέον συνήθεις πρακτικές στη μέση εκπαίδευση, που προσφέρουν στο μαθητή τη 
δυνατότητα να διερευνήσει, να ανακαλύψει, να κρίνει, να αναλύσει, να συνθέσει και να 
δημιουργήσει. Παράλληλα αναγνωρίζεται ότι η μελέτη της τοπικής ιστορίας συνιστά 
πηγή άμεσης έμπνευσης και εμπειρίας ως αφετηρία για ιστορική αναζήτηση και 
κριτική-συγκριτική προσέγγιση. Στη βάση των παραπάνω σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Β/θμιας Εκπ/σης (Γυμνασίου και Λυκείου) 
για το Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, ένα κατεξοχήν βιωματικό Μουσείο που 
στεγάζει την ιστορική μνήμη του ναζιστικού εγκλήματος της 13 Δεκεμβρίου 1943, το 
οποίο περιγράφεται στη συνέχεια ως προς τις θεωρητικές του προκείμενες, τους 
στόχους του, τη μεθοδολογία του και την αξιοποίηση και εφαρμογή του.  

Λέξεις κλειδιά: Μουσειοπαιδαγωγική, ανακαλυπτική- διερευνητική μάθηση, 
ιστορικοκριτική προσέγγιση.   

Εισαγωγή 

Ακολουθώντας βασικές αρχές της βιωματικής και της ανακαλυπτικής-διερευνητικής 
μάθησης (Rahman, 2015), η οποία εδράζεται στον οικοδομισμό του Vygotsky (Τσακίρη & 
Καπετανίδου, 2007:35), επιδιώκουμε τη βασισμένη στα αντικείμενα διερεύνηση, τη 
διανοητική και συναισθηματική κινητοποίηση του μαθητή, ο οποίος καλείται να 
αναζητήσει, να σκεφτεί, να κατανοήσει, να βιώσει και να εκφράσει απελευθερώνοντας τη 
φαντασία και τη δημιουργικότητά του. Μ’ αυτό τον τρόπο καλείται «να διαμορφώσει μια 
σχέση με τον κόσμο ως σύνολο καταστάσεων και σχέσεων, μέσα στις οποίες εμπλέκεται ένα 
υποκείμενο ενσαρκωμένο, ενεργό, σύγχρονο, προικισμένο με συναισθήματα» (Charlot, 
1999). 

Διδακτικοί σκοποί και επιμέρους διδακτικοί στόχοι  

Η εκπαίδευση και η σχολική τάξη για πολλά χρόνια έχουν στεγάσει την ιστορική 
εκπαίδευση μονιστικά, χωρίς άμεσο συσχετισμό με τους ιστορικούς τόπους, δηλαδή τα 
μνημεία, τα μουσεία, τις συλλογές, τις ιστορικές βιβλιοθήκες, τους τόπους δηλαδή στους 
οποίους οργανώθηκαν ή διαδραματίστηκαν τα ιστορικά γεγονότα ή στους οποίους 
φυλάσσονται οι ιστορικές πηγές. Αυτή η «μοναδικότητα» της τάξης ασφαλώς δεν 
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μετριάζεται με την ευκαιριακή και, πολλές φορές, αποσπασματική, επίσκεψη σε μνημεία 
και μουσεία, που έχει συχνά μέτρια ή και μηδενικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα. 

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρόταση έχει ως στόχο «να διδάξει έξω από την τάξη» 
(Λεοντσίνης, 1996:168). Το κύριο ζητούμενο του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 
προγράμματος είναι να εισηγηθεί τρόπους διδασκαλίας του ιστορικού μαθήματος, 
οργανωμένους στη βάση μιας συσχέτισης με τις ιστορικές πηγές και τα «ίχνη» του 
παρελθόντος και συγκεκριμένων ιστορικών γεγονότων. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η αυτενέργεια και η βιωματική εμπλοκή των μαθητών 
αποτελούν αφετηρία και κεντρικό του άξονα. Οι μαθητές ωθούνται με την κατευθυνόμενη 
παρατήρηση των αντικειμένων που φιλοξενούνται στο Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού 
Ολοκαυτώματος (ΔΜΚΟ), ώστε να ανακαλύψουν οι ίδιοι τη γνώση προσεγγίζοντας, 
μελετώντας και συζητώντας μεταξύ τους τα αντικείμενα στο χώρο που επισκέπτονται.  

Είναι προφανές ότι ο διδάσκων δεν επιδιώκει να συμπληρώσει τις γνώσεις ή να ασκήσει 
ειδικές δεξιότητες των μαθητών του. Στόχος του είναι πρώτα-πρώτα να τους διδάξει πώς να 
«κινούνται» και να «παρατηρούν» στο χώρο του Μουσείου, να «στοχάζονται» και να 
«νιώθουν», ώστε να μην περπατούν μηχανικά ή αδιάφορα κοιτάζοντας γύρω τους 
αφηρημένα, όπως συχνά ή συνήθως συμβαίνει, αλλά να ανοίγουν διάλογο τόσο με τα 
αντικείμενα, που βρίσκονται σιωπηλά μέσα στις προθήκες, όσο και μεταξύ τους.  

Επιδιώκουμε, λοιπόν, πρωτίστως να εξοικειώσουμε τους μαθητές μας με το χώρο του 
Μουσείου, να τούς κάνουμε να αντιληφθούν ότι ο τόπος που βρίσκονται δεν είναι απλώς 
μια αίθουσα με προθήκες, ούτε καν μια «κιβωτός» τραυματικής μνήμης∙ αποτελεί μια 
δυνατότητα επαφής-σχέσης με γεγονότα, πρόσωπα και αντικείμενα, που δεν είναι 
απόμακρα και ξένα, συνιστά με άλλα λόγια μια ευκαιρία να διευρύνουν το βίωμα και τη 
σκέψη τους. Όπως γίνεται κατανοητό, επιδιώκουμε μέσω αυτής της προσέγγισης να 
ενισχύσουμε ή να μετασχηματίσουμε τις στάσεις τους, το σύνολο των αξιών που υιοθετούν, 
βάσει των οποίων καθορίζεται η συμπεριφορά τους.  

Γι’  αυτούς τους λόγους βασική μορφή διδασκαλίας του προγράμματος είναι η «διερεύνηση 
σε ομάδες βάσει φύλλων εργασίας», η οποία δίνει τη δυνατότητα της οργάνωσης των 
δραστηριοτήτων σύμφωνα με την ειδική στοχοθεσία του διδάσκοντα, και παράλληλα 
αξιοποιεί ποικίλες δεξιότητες των μαθητών, προσφέροντας ευκαιρίες αυτενέργειας, 
ενεργού-βιωματικής προσέγγισης, προβληματισμού και προσωπικής έκφρασης.   

Περιγραφή του προγράμματος  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προτείνεται να υλοποιηθεί σε τρία στάδια:  

Πριν την επίσκεψη 

Κατά το πρώτο στάδιο, ο εκπαιδευτικός καλείται να προετοιμάσει τους μαθητές του για την 
επίσκεψη τους, διανοίγοντας τους γνωστικούς τους ορίζοντες αλλά και την κοίτη της 
ευαισθησίας τους. Λίγες μέρες πριν την πραγματοποίησή της, στο χώρο της σχολικής τάξης 
(και, αν υπάρχει δυνατότητα, σε σύνδεση με τα μαθήματα της Ιστορίας ή/και της 
Έκφρασης-Έκθεσης) ο διδάσκων θέτει το σκοπό της επίσκεψης και επιχειρεί διερεύνηση 
των σχετικών γνώσεων που κατέχουν οι μαθητές. Στη συνέχεια, παρουσιάζει συνοπτικά τα 
γεγονότα του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος τοποθετώντας την ιστορία της σφαγής στα 
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Καλάβρυτα μέσα στο ιστορικό της πλαίσιο, δηλαδή εντάσσοντάς την στην περίοδο της 
Κατοχής και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Κατά το στάδιο αυτό θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντικό να διαβαστούν προφορικές 
μαρτυρίες των επιζώντων της σφαγής (Παπαγεωργίου & Φωτεινόπουλος, 2010; 
Φωτεινόπουλος, 2011), και να αξιοποιηθούν φωτογραφίες και video , μέσω των οποίων θα 
δοθεί η δυνατότητα να καταδειχθεί η εμπειρία σε προσωπικό επίπεδο και ν’ αντιληφθούν 
οι μαθητές πως καθεμιά από τις «στατιστικές» περιπτώσεις των θυμάτων αντιπροσωπεύει 
έναν αληθινό άνθρωπο.   

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 

Κατά το δεύτερο στάδιo, οι μαθητές, επισκεπτόμενοι το ΔΜΚΟ και στη συνέχεια τον τόπο 
εκτέλεσης, καλούνται να εργαστούν χωρισμένοι σε ομάδες, στη βάση σχεδίων εργασίας.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες προτεινόμενες δράσεις:  

Οι μαθητές καλούνται:  
• Να αναζητήσουν στην 1η Αίθουσα του Μουσείου στοιχεία για την «προϊστορία» του 
κτιρίου το οποίο επισκέπτονται και να αφηγηθούν την ιστορία του, βάζοντας λεζάντες σε 
παλαιότερες φωτογραφίες του. 
• Να συντάξουν ένα σύντομο κείμενο για έναν τουριστικό οδηγό, παρουσιάζοντας την 
επαρχία Καλαβρύτων στις αρχές του 20ου αι. 
• Να παρακολουθήσουν τις μαρτυρίες των επιζώντων που προβάλλονται στις οθόνες 
που  υπάρχουν στην 3η Αίθουσα και να υποβάλλουν κι αυτοί ερωτήσεις.  
• Να επιλέξουν ένα ενθύμημα, από αυτά που εκτίθενται στη 3η Αίθουσα, να το 
παρατηρήσουν και να αφηγηθούν την «ιστορία» του. 
• Να αποτυπώσουν με λόγο ή με εικαστική δημιουργία το «γυναικείο βίωμα» της 
καταστροφής. 
• Να παρατηρήσουν εικόνες (από ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και από τα 
Καλάβρυτα), να εστιάσουν και να περιγράψουν τα παιδικά πρόσωπα. 
• Να διαβάσουν μεταφρασμένα αποσπάσματα γερμανικών αρχείων (Γενικό Επιτελείο 
Στρατού – Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, 2012) και να προβληματιστούν για τους σκοπούς 
της στρατιωτικής επιχείρησης στα Καλάβρυτα. 
• Να συναντήσουν το πρόσωπο που εικονίζεται σε φωτογραφία και να συζητήσουν 
μαζί του. 
• Να σταθούν στην κλειστή κεντρική πόρτα του Μουσείου, να προσέξουν την ταμπέλα 
που υπάρχει σ’ αυτή και να μεταφερθούν στο μοιραίο πρωινό του διαχωρισμού των 
ανδρών-μελλοθανάτων και του άμαχου πληθυσμού που έγινε μπροστά σ’ αυτή. 
• Να αποδώσουν με μιμητικές κινήσεις την τραγωδία του ‘43 και να απαθανατίσουν 
τις σκηνές αυτές με τη φωτογραφική τους μηχανή. 
• Να σταθούν στην τελευταία αίθουσα του Μουσείου, στην οποία ολόγυρα στους 
τοίχους εικονίζονται οι νεκροί και αναγράφονται τα ονόματά τους, ενώ η ναζιστική σημαία 
βρίσκεται ξαπλωμένη στο κέντρο, και να συζητήσουν το συμβολισμό αυτής της 
«σκηνοθεσίας», συγκρίνοντας την αίθουσα με ανάλογο χώρο που υπάρχει στο Μουσείο 
Ολοκαυτώματος στην Ιερουσαλήμ. 
• Να αναζητήσουν την «πέτρινη οικογένεια» που συχνάζει στο προαύλιο του 
Μουσείου, να συνομιλήσουν μαζί της και στη συνέχεια να αφηγηθούν την ιστορία της. 
• Βγαίνοντας από το Μουσείο, να ανηφορίσουν το λιθόστρωτο μονοπάτι που οδηγεί 
στον τόπο εκτέλεσης, το «λόφο του Καππή», περπατώντας δίπλα-δίπλα με τους 
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μελλοθάνατους της 13ης Δεκέμβρη, και φτάνοντας στο «σιταροχώραφο του θανάτου» να 
παρατηρήσουν το ζωσμένο απ’ τα πολυβόλα χώρο και να κοιτάξουν τη φλεγόμενη πόλη, 
στην οποία αφανίζονται περιουσίες και κρατούνται όμηροι γυναίκες και παιδιά.  
Οι εργασίες-ερωτήσεις είναι ανοιχτές, δεν έχουν Σωστό και Λάθος κι έτσι δίνουν τη 
δυνατότητα στους μαθητές να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους χωρίς 
δεσμεύσεις και χωρίς να ενεργοποιούνται τα γνωστά αντανακλαστικά μιας τυπικής 
σχολικής εξέτασης.   

Μετά την επίσκεψη 

Κατά το τρίτο στάδιο,  οι μαθητές, έχοντας πλέον επιστρέψει στο σχολείο τους, καλούνται 
να συνθέσουν και σε καθορισμένη ημερομηνία να παρουσιάσουν στην ολομέλεια τις 
εργασίες τους, είτε μέσα στην τάξη ως μέρος του «μαθήματος», είτε «επί σκηνής», στο 
πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης.   

Προέκταση του προγράμματος 

Στα πλαίσια της διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης, η οποία χαρακτηρίζει τα 
προγράμματα σπουδών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις 
των μαθημάτων της Έκφρασης-Έκθεσης και της Ιστορίας, προτείνουμε επίσης την εκπόνηση 
από τους μαθητές περαιτέρω συνθετικών-δημιουργικών εργασιών, οι οποίες δίνουν τη 
δυνατότητα «προέκτασης» της επίσκεψης και σύνδεσής της με θέματα που παρουσιάζουν 
αυξημένο ενδιαφέρον για τους μαθητές, για την κοινωνία και τον πολιτισμό γενικότερα. Μ’ 
αυτό τον τρόπο, ασκείται η δημιουργικότητα και η κριτική τους σκέψη, καταλύονται οι 
διαχωριστικές γραμμές μεταξύ επιμέρους γνωστικών αντικειμένων και σχολικών δράσεων 
και ενοποιείται η σχολική γνώση. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο οι μαθητές καλούνται:  
• Να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο για τη Διάσκεψη της Βάνζεε και την 
«τελική λύση», αλλά και να διαβάσουν το επίγραμμα του Γιάννη Ρίτσου για τη σφαγή του 
Διστόμου (ΔΜΚΟ, 2013). 
• Να διακρίνουν τις υποκριτικές δομές του λόγου, διαβάζοντας την απάντηση του 
Γερμανού Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδας στην έγγραφη διαμαρτυρία του τότε 
Πρωθυπουργού Ιω. Ράλλη, αποκαλύπτοντας την «ολοκληρωτική γλώσσα» που 
χρησιμοποιεί συχνά η εξουσία, ο «άδικος λόγος» (ΔΜΚΟ, 2013). 
• Αξιοποιώντας την εμπειρία της επίσκεψής τους και μελετώντας ιστορικές πηγές και 
τεκμήρια σχετικά με θανατώσεις ή εκτελέσεις αμάχων κατά τη διάρκεια εχθροπραξιών ή 
πολέμων να προβληματιστούν για την «ηθική του πολέμου» (ΔΜΚΟ, 2013). 
• Να αγγίξουν τον πυρήνα κάθε  ρατσιστικής ιδεολογίας αξιοποιώντας μαρτυρία του 
Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και να ενημερωθούν έγκυρα για την πολύκροτη υπόθεση της 
δικαστικής διεκδίκησης Γερμανικών αποζημιώσεων από τους συγγενείς των θυμάτων των 
Καλαβρύτων, του Διστόμου και άλλων μαρτυρικών πόλεων (ΔΜΚΟ, 2013).  
• Να προσεγγίσουν το φαινόμενο του νεοναζισμού μέσα από κείμενα του Ιάκωβου 
Καμπανέλλη και του Μάνου Χατζιδάκι (ΔΜΚΟ, 2013). 
• Να παρατηρήσουν φωτογραφίες από βομβαρδισμό σχολείου και «παράπλευρες 
απώλειες» στη Γάζα, τη Συρία και άλλες εμπόλεμες περιοχές και να διαβάσουν Δελτία 
Τύπου της Διεθνούς Αμνηστίας στα οποία καταγγέλλονται παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, αλλά και διεθνείς συμβάσεις που αφορούν στη μεταχείριση των αμάχων 
(ΔΜΚΟ, 2013).   
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Εφαρμογή  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που συνοπτικά παρουσιάστηκε παραπάνω, έχει λάβει έγκριση 
για την παιδαγωγική του καταλληλότητα από το Υπουργείο Παιδείας (απόφαση υπ’ αριθ. 
152741/Γ2/17-10-2013) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 25/2013 του Δ.Σ.) 
και από το 2013 έως το 2015 έχει εφαρμοστεί πιλοτικά από εννέα Γυμνάσια και Λύκεια της 
χώρας μας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και των παιδαγωγικών 
ομάδων που ανέλαβαν την υλοποίησή του1.  

Μια μικρή επιλογή των εργασιών που εκπόνησαν οι μαθητές2: 

• Οι μαθητές αφηγήθηκαν την ιστορία της διάτρητης από σφαίρες καπαρντίνας του 
εκτελεσμένου φοιτητή της Νομικής Σχολής Χρ. Ροδόπουλου, συχνά με λογοτεχνικό οίστρο 
και ποιητική γλώσσα: «Το παλτό που βλέπετε εσείς και μετράτε τις τρύπες του, εγώ το 
φορούσα εκείνη την ημέρα και μετρούσα τον πόνο… Τρεις ήταν οι σφαίρες, πέντε οι πληγές 
μου, τις άλλες δυο δεν τις βλέπετε, η μια έμεινε στο σώμα μου κι ήταν η χαριστική βολή… Η 
άλλη ήταν πληγή στην καρδιά, σ’ εκείνη την καρδιά που στον τελευταίο της χτύπο άφησε 
ένα αίσθημα ελπίδας και φόβου. Εσείς δεν το καταλαβαίνετε… Ζείτε σ’ έναν άλλο κόσμο, 
για μένα όμως αυτό το παλτό είναι η προσφορά μου στην ιστορία, γιατί μ’ αυτό δείχνω τη 
βιαιότητα εκείνου του κατακτητή που ήρθε να πάρει τις ζωές μας, αλλά δεν πήρε την 
τελευταία μας πνοή, γιατί εκείνη αιωρείται ακόμα στον αέρα, στον αέρα που αναπνέετε. 
Μη μάς ξεχάσετε, είμαστε το παρελθόν σας κι εμείς ορίσαμε το παρόν σας», «Πόσες 
κραυγές ακούστηκαν την ώρα της εκτέλεσης που χάθηκαν στις ίνες αυτού του παλτού; Ένας 
άντρας, ανυποψίαστος και φοβισμένος, νιώθει το κρύο του πρωινού να τον διαπερνά και 
αυτό το απλό, φτωχικό παλτό είναι το μόνο που μπορεί να τον ζεστάνει. Ίσως να μην 
σκέφτηκε τη στιγμή εκείνη μήπως χαθεί, μήπως η ανάσα του σβήσει για πάντα. 
Στριμωγμένος σ’ ένα δωμάτιο φόβου, αγωνίας, δεν σκέφτεται, φοβάται το μετά. 
Ανεβαίνουν το λόφο. Δεν μπορούν να ξεφύγουν. Το παλτό αυτό από πόση αγωνία 
ξεχειλίζει, από πόσο φόβο…  Είναι περικυκλωμένοι όλοι τους. Λυγίζουν τα πόδια του, 
σέρνεται το παλτό στο χώμα, λυγίζει κι αυτό…». 
• Έγραψαν επιστολές στον συνομήλικό τους εκτελεσμένο μαθητή Κων/νο 
Αλεξόπουλο: «Αγαπητέ Κωνσταντίνε, είμαι ένα κορίτσι 15 ετών και σού γράφω αυτή την 
επιστολή, για να επικοινωνήσω μαζί σου μέσα από τις σκέψεις και τους προβληματισμούς 
που μού προκάλεσε η ιστορία σου. Εάν το Δεκέμβριο του ’43 είχες εκμεταλλευτεί τις 
ευκαιρίες που σού παρουσιάστηκαν και είχες αποφύγει το θάνατο, σήμερα θα ήσουν 84 
ετών. Ένας παππούς, που θα είχε εμπειρίες μιας ολόκληρης ζωής, ένας παππούς, που θα 
ευτυχούσε με τα παιδιά και τα εγγόνια του και θα τούς μετέδιδε τη σοφία και την πείρα 
του. Εσύ όμως έμεινες μπροστά από το εκτελεστικό απόσπασμα όρθιος, ώριμος και 
συνειδητοποιημένος, αποδεικνύοντας πως το ελεύθερο φρόνημα, η ανεξάρτητη ψυχή και η 
αγάπη στην πατρίδα δεν έχουν ηλικία. Έγινες φωτεινό παράδειγμα για όλους και μάς 
δίδαξες με τη γενναία σου στάση να έχουμε αρχές και αξίες που δεν δέχονται 
διαπραγμάτευση με κάθε τίμημα. Το ίδιο περήφανη θα ένιωσε και η κυρία Θεώνη, που είδε 

                                                      
1
 Γυμνάσιο Καλαβρύτων, ΓΕΛ Καλαβρύτων, ΕΠΑΛ Καλαβρύτων, Γυμνάσιο Λαμπείας, 3

ο
 Γυμνάσιο Πατρών, 9

ο
 

Γυμνάσιο Πατρών, Γερμανική Σχολή Αθηνών, 2
ο
 Γενικό Λύκειο Αργυρούπολης, 2

ο
 ΕΠΑΛ Αγ. Παρασκευής. 

2
 Ακολουθούν εντός εισαγωγικών αποσπάσματα μαθητικών κειμένων, των οποίων το όνομα του συντάκτη/ 

της συντάκτριας δεν δημοσιοποιείται. Επιλεγμένες μαθητικές εργασίες φιλοξενούνται επίσης στον ιστότοτπο 
του ΔΜΚΟ.  
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το παιδί της να σβήνει από τις σφαίρες των Γερμανών, κρατώντας όμως ελεύθερο το 
φρόνημά του και αποτελώντας παράδειγμα για τις επόμενες γενιές».     
• Προσπάθησαν ν’ αποτυπώσουν το βίωμα της καταστροφής σε ένα κείμενο που 
αναπαράγει υποθετικά τη σκέψη μιας γυναίκας ή ενός παιδιού αμέσως μετά την 
καταστροφή, διατυπώνοντας ερωτήματα: «Γιατί;», Πώς θα ζήσω;», «Τι θα πω στα παιδιά;», 
«Πρέπει να βρω το κουράγιο…». 
• Παρακολούθησαν τη συνέντευξη του διασωθέντα Παν. Νικολαΐδη και διατύπωσαν 
ερωτήσεις ενδιαφέρουσες και συχνά προκλητικές: «Θεωρείτε τον εαυτό σας τυχερό που 
επιζήσατε;», «Τι αισθάνεστε για τους δήμιους των συγγενών σας, θα μπορούσατε να τούς 
συγχωρήσετε;», «Τι σκέπτεστε βλέποντας Γερμανούς να επισκέπτονται αυτό το Μουσείο;», 
«Πώς νιώσατε την ύστατη στιγμή μπροστά στα όπλα των εκτελεστών σας, καθώς και όταν 
βλέπατε το χωριό σας να καίγεται;», «Συνεχίσατε τη ζωή σας κανονικά έπειτα απ’ αυτό που 
συνέβη;».   
• Αποτύπωσαν τη συγκίνησή τους με εικαστικές δημιουργίες . 
• Διάβασαν τον «Δεκάλογο του καλού στρατιώτη», που είναι αναρτημένος στο 
Μουσείο και κατέγραψαν τις οδηγίες που προκλητικά αγνοήθηκαν: «1) Θηριώδεις και 
ακούσιες καταστροφές είναι αναξιοπρεπείς. 2) Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εμφανιζομένου 
αντιπάλου, ούτε ελεύθερων σκοπευτών και προδοτών. Αυτοί θα έχουν από τη δικαιοσύνη 
την τιμωρία που τους αναλογεί. 3) Πληγωμένοι αντίπαλοι πρέπει να έχουν ανθρώπινη 
μεταχείριση. 4) Ο άμαχος πληθυσμός παραμένει άθικτος. Ο στρατιώτης δεν επιτρέπεται να 
λεηλατεί ή να καταστρέφει κατά βούληση». 
• Προσπάθησαν να προσεγγίσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις ενός Γερμανού 
μαθητή Γυμνασίου που επισκέπτεται αντίστοιχο μνημονικό τόπο στο Βερολίνο: «Τα 
συναισθήματα του μαθητή κατά την επίσκεψή του στο Μουσείο Ολοκαυτώματος του 
Βερολίνου είναι πολύ έντονα. Κυριαρχεί από τη μια το αίσθημα της ταπείνωσης και της 
ντροπής, βλέποντας τα αποτρόπαια αποτελέσματα που επέφερε το έθνος τους στους 
άλλους λαούς κι από την άλλη θα πρέπει να κυριαρχεί η συγκίνηση, η πίκρα και η συμπόνια 
για τόσα φρικιαστικά γεγονότα. Μην ξεχνάμε ότι ένας μαθητής, ένας νέος άνθρωπος, θέλει 
ένα μέλλον ειρηνικό για όλους τους λαούς της γης».  
• Σχολίασαν τα εικαστικά έργα που εκτίθενται στο χώρο του Μουσείου: «Μάς έκανε 
μεγάλη εντύπωση ο πίνακας της Μαρίας Δημητριάδη με τον τίτλο “Συμπαντική σιωπή”. 
Αυτό το έργο μάς δείχνει πως μετά από αυτή την καταστροφή μέχρι και το σύμπαν 
κατέφυγε σε μια σιωπή θέλοντας να δείξει τη θλιβερή κατάσταση που επικρατούσε. Όσον 
αφορά τα χρώματα του πίνακα, τα σκούρα υποδεικνύουν τη θλίψη και την οργή, ενώ τα 
φωτεινά χρώματα, κυρίως το άσπρο που υπάρχει σε μικρές ποσότητες, θέλουν να μάς 
δείξουν την ελπίδα και ότι υπάρχει ζωή και μετά το θάνατο».  
• Σχολίασαν τη σκηνοθεσία της τελευταίας αίθουσας του Μουσείου: «Το σκηνικό 
δείχνει ότι οι ρόλοι της γερμανικής σημαίας και των νεκρών έχουν αντιστραφεί», «Η 
σκηνοθεσία στην τελευταία αίθουσα είναι συμβολική. Γύρω-γύρω υπάρχουν φωτογραφίες 
και ονόματα νεκρών ανθρώπων υπερυψωμένα. Η σημαία του ναζισμού είναι θαμμένη στη 
γη, στη θέση που τής ταιριάζει. Τα αθώα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας βγήκαν 
δικαιωμένα: Έμειναν αθάνατα στη μνήμη των ανθρώπων και στην ιστορία». 
• Αναπαράστησαν και απαθανάτισαν φωτογραφικά σκηνές από τα γεγονότα του 
1943. 
• Προσέγγισαν τη ζωή της μικρής κωμόπολης πριν τον πόλεμο και τη σύγκριναν με τη 
ζωή της μετά τη 13η Δεκεμβρίου 1943: «Η 13η Δεκεμβρίου 1943 άλλαξε για πάντα την 
πορεία των Καλαβρύτων μέσα στο χρόνο. Η πόλη ερειπώθηκε και μετατράπηκε σε μια μάζα 
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από κατεστραμμένα κτίρια και σπίτια. Τα μικρά, γραφικά καφενεδάκια, όπου 
συγκεντρώνονταν οι άντρες, δεν θα λειτουργούσαν ποτέ ξανά και οι χαρούμενες φωνές των 
παιδιών χάθηκαν μια για πάντα πίσω από την απόλυτη σιωπή», «Όσοι είχαν επιζήσει ήταν 
αναγκασμένοι ν’ αντιμετωπίσουν το θάνατο πάλι, αλλά σε πιο αργή μορφή. Οι χήρες δεν 
ξαναπαντρεύτηκαν ποτέ, τα σχολεία δεν λειτουργούσαν πια, θέρμανση δεν υπήρχε, πείνα 
μόνο και άσχημη ψυχολογία. Έπειτα, ακολούθησε μια εσωτερική μετανάστευση».  
• Διάβασαν την ταμπέλα που υπάρχει στην κλειστή κεντρική πόρτα του Μουσείου και 
εξέφρασαν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους: «Είναι πράγματι δύσκολο να βρεθεί 
κανείς στη θέση τους και να περιγράψει τη συναισθηματική κατάσταση στην οποία 
βρίσκονταν. Είναι εύκολο να κατανοήσουμε, όμως, τον τρόμο, την αγωνία και το φόβο που 
ένιωθαν για τα σχέδια των κατακτητών. Το μόνο σίγουρο είναι πως κανένας τους δε θα 
μπορούσε να διανοηθεί τι θα ακολουθούσε».  
• Διατύπωσαν αιτιολογημένες κρίσεις επί της απολογίας Γερμανού υποστράτηγου στη 
Δίκη της Νυρεμβέργης: «Ο Γερμανός αξιωματικός θεωρεί ότι  το δικαίωμα στην 
αυτοδιάθεση και στην ελευθερία καταργείται από τη στιγμή που ένας ισχυρός στρατός 
θέτει σε κατοχή έναν τόπο», «Από πότε η διεκδίκηση του δικαιώματος της ελευθερίας 
συνεπάγεται καταστροφή με το χειρότερο τρόπο;», «Ο όρος de facto που χρησιμοποιεί ο 
Γερμανός αξιωματικός αναφέρεται στην παθητική αποδοχή μιας κατάστασης», «Οι 
άνθρωποι πάλευαν για τα δικαιώματά τους, την ελευθερία, την ειρήνη, αλλά και τη 
δυνατότητα να ζήσουν μια κανονική ζωή μαζί με τους συνανθρώπους τους». 
• Ξεφύλλισαν και σημείωσαν στο βιβλίο επισκεπτών: «Το Μουσείο αυτό ήταν πολύ 
συγκινητικό. Μάς έκανε όλους να καταλάβουμε πραγματικά πώς ήταν τα χρόνια εκείνα. 
Πολλά συγχαρητήρια», «Εντυπωσιακό καθώς και ανατριχιαστικό», «Συγχαρητήρια για το 
συναίσθημα που μεταδίδετε σε κάθε επισκέπτη. Μοναδική εμπειρία που ξυπνά ιδιαίτερες 
αισθήσεις, κάνοντας γνωστές τις κακουχίες της εποχής», «Δεν πρέπει να σβηστούν από τη 
μνήμη μας τα γεγονότα που συνέβησαν τότε. Ευχαριστούμε το Μουσείο που είναι εδώ και 
συνεχίζει να μάς τα υπενθυμίζει».  
• Κόλλησαν χαρτάκια (post-it) αφήνοντας το δικό τους ίχνος: «Γνωρίζοντας την ιστορία 
μπορούμε να χτίσουμε ένα καλύτερο παρόν, ένα βιώσιμο μέλλον», «Όποιος δώσει χώρο 
στους Ναζί θα είναι υπεύθυνος για ό,τι τού συμβεί», «Τα παιδιά θα είναι πάντα τα 
μεγαλύτερα θύματα του πολέμου». 

Συμπεράσματα –Προτάσεις  

Με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εισηγούμαστε επιζητούμε το δύσκολο, αλλά και το 
ουσιαστικό: να κάνουμε τους μαθητές μας να αμφισβητήσουν, να απορρίψουν, να 
εφαρμόσουν, να υιοθετήσουν, να εκτιμήσουν, να αλλάξουν. Κατά τα τέσσερα έτη της 
πιλοτικής εφαρμογής, οι μαθητές που συμμετείχαν, με όχημα την παρατήρηση και τη 
συγκίνηση, καταδίκασαν τις θηριωδίες του πολέμου -και ειδικότερα του ναζισμού- και 
υιοθέτησαν μια στάση ζωής που προάγει τη φιλία και τη συνεργασία των λαών. 
Αναζητώντας, παρατηρώντας και ακούγοντας, κατανόησαν, βίωσαν, σεβάστηκαν, 
δημιούργησαν ψηφιακά και έντυπα, εικαστικά και με λόγο και παράλληλα απέκτησαν 
μεγαλύτερο μαθησιακό ενδιαφέρον.  
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Σχεδίαση μέσω Συστημάτων Η/Υ - Σχέδιο μαθήματος Autocad 3D  

Μιχαήλ Κατσίπης 
mixkats@otenet.gr 

 
Εκπαιδευτικός ΠΕ12.01, 2ο ΓΕΛ Αλίμου  

Περίληψη. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού γίνεται πλέον πιο πολύπλοκος – λόγω της 
εισαγωγής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση - 
και δύσκολος και πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί δεν είναι «κατάλληλα εκπαιδευμένοι» 
για τους ρόλους τους οποίους καλούνται να υπηρετήσουν (… να κάνουν τους μαθητές 
ικανούς να σχεδιάζουν π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια, μηχανολογικά σχέδια , κ.λπ.) πλέον 
με τον Η/Υ μέσω διαφόρων εφαρμογών (όπως «AUTOCAD» κ.λπ.). Ένα αντικείμενο στο 
οποίο πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι ιδιαίτερα είναι: το σχέδιο μαθήματος. Όπως όλα 
τα αντικείμενα που μας απασχολούν σαν εκπαιδευτικούς στο σύνολό τους έτσι και οι 
εξοικείωση με το σχέδιο μαθήματος στο διδακτικό μας έργο, πρέπει να λειτουργεί έτσι 
ώστε να δίνει σωστές απαντήσεις και να ανταποκρίνεται τόσο στις σύγχρονες 
εκπαιδευτικές όσο και στις ανθρώπινες ανάγκες των μαθητών του σχολείου.  

Λέξεις κλειδιά: Autocad, Subtract, Solids Editing, Σχεδίαση μέσω Συστημάτων Η/Υ, 
Σχέδιο μαθήματος. 

Εισαγωγή 

Όσοι εμπλέκονται ή πρόκειται να εμπλακούν με κάποιο τρόπο στη βιομηχανία του 
προγραμματισμού, του σχεδιασμού, της κατασκευής, και της λειτουργίας κάθε τεχνικού 
έργου έχουν στα χέρια τους ένα πολύτιμο εργαλείο ανάμεσα σε πολλά για να δουλέψουν 
τα σχέδιά τους.  

Το εργαλείο αυτό ονομάζεται Autocad και αποτελεί το βασικό πρόγραμμα παραγωγής 
τεχνικών σχεδίων όλων των μορφών.  

Είναι τέτοια η ποικιλία των εργαλείων του που επιτρέπουν στον κάθε χρήστη και ιδιαίτερα 
στον έμπειρο να δημιουργήσει οποιοδήποτε τύπο σχεδίου επιθυμεί.  

Δεν χρειάζεται να είναι κανένας ειδικός ώστε να χρησιμοποιεί το Autocad, αφού πολλοί 
χρήστες του μπορούν με λίγα από τα εργαλεία του να εξυπηρετηθούν, άλλοι το 
χρησιμοποιούν περιστασιακά ώστε να εξετάσουν υπάρχοντα σχέδια και να κάνουν μικρές 
διορθώσεις και τέλος κάποιοι να το χρησιμοποιήσουν – εκμεταλλευτούν ώστε να 
σχεδιάσουν ειδικές μορφές σχεδίων - παρουσιάσεων. 

Το Autocad διδάσκεται στη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και 
στα ΑΤΕΙ, ενώ στα Πολυτεχνεία αξιοποιείται στο πλαίσιο μαθημάτων.  

Το εν λόγω πρόγραμμα μπορεί να χωριστεί σε τέσσερεις ενότητες:  

Autocad 2D (Σχεδίαση στις δύο διαστάσεις )  
Autocad 3D (Σχεδίαση στις τρείς διαστάσεις )  
Autocad – Φωτορεαλισμός  
Προγραμματισμός του Autocad.  

mailto:mixkats@otenet.gr
mailto:mixkats@otenet.gr
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Στο παρόν θα προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε ένα σχέδιο μαθήματος ( ωριαίο μάθημα) 
που διδάσκεται στα πλαίσια της δεύτερης διδακτικής ενότητας – πράξης (Autocad 3D – 
Σχεδίαση σε τρείς διαστάσεις) στο κεφάλαιο της επεξεργασίας των στερεών σωμάτων 
(Solids editing). Έτσι λοιπόν οι μαθητές μας έχουν διδαχθεί την πρώτη ενότητα (Autocad 2D 
Σχεδίαση σε δύο διαστάσεις), έχουν διδαχθεί τα κεφάλαια της δημιουργίας σχεδίων στο 
χώρο και ειδικότερα έως το υποκεφάλαιο της «πρόσθεσης-ένωσης (union)» δύο ή 
περισσοτέρων στερεών σωμάτων, από την δεύτερη ενότητα (Autocad 3D Σχεδίαση στις 
τρείς διαστάσεις).  

Παρουσίαση σχεδίου μαθήματος – βιβλιογραφική ανάλυση, σχολιασμός 

Μετά από ένα ευγενικό και αληθινό «καλωσόρισμα» με τους μαθητές μας αμέσως με την 
είσοδό μας στην αίθουσα διδασκαλίας, ώστε να συγχρονιστεί η επικοινωνία μας μαζί τους, 
οφείλουμε να βρούμε τρόπο να αποσπάσουμε όλη τους την προσοχή στο πρόσωπό μας.  

Αρχίζοντας την κυρίως διδασκαλία μας ανακοινώνουμε τον τίτλο του μαθήματος που 
πρόκειται να διδάξουμε και ταυτόχρονα τον γράφουμε στον πίνακα (Σχήμα 1) με μεγάλα και 
έντονα γράμματα και φροντίζουμε να παραμείνει εκεί γραμμένος έως το τέλος της 
διδακτικής διαδικασίας. 

 

Σχήμα 1. Τίτλος του μαθήματος στον πίνακα 

Καθόλη τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας, συμβουλευόμαστε το σχέδιο μαθήματος 
(Πίνακας 1) που έχουμε καταστρώσει κατά τη φάση της προετοιμασίας μας για τη 
διδασκαλία. Στο σχέδιο μαθήματος που προτείνουμε στο παρόν είναι καταγραμμένα α) 
γενικά πληροφοριακά στοιχεία για το μάθημα, β) ο τίτλος, ο σκοπός, οι εκπαιδευτικοί 
στόχοι, οι ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος, γ) η διάρκεια, οι εκπαιδευτικές 
τεχνικές, τα εκπαιδευτικά μέσα της κάθε δράσης μας, δ) φύλλα πληροφοριών, εφαρμογών, 
ερωτήσεων – απαντήσεων, ασκήσεων, εργασιών και ε) έντυπα αξιολογήσεων. 

Σχέδιο μαθήματος  

Το μάθημα αυτό (ωριαίο) έχει προταθεί να διδάσκεται από καθηγητές – μηχανικούς 
(αρχιτέκτονες, πολιτικούς, τοπογράφους κ. α.) στο πλαίσιο του μαθήματος «Αρχιτεκτονικό 
σχέδιο (μέσω συστημάτων Η/Υ)», στην Γ΄ τάξη του Λυκείου. Σκοπός του μαθήματος αυτού 
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θα είναι να κάνει τους μαθητές ικανούς να σχεδιάζουν το στερεό που προκύπτει από τη 
διαφορά δύο ομάδων στερεών μέσω του AUTOCAD.  

Τίτλος Ενότητας – Πράξης : Επεξεργασία στερεών σωμάτων (Solids Editing).  
Τίτλος Μαθήματος: Η εντολή «Subtract».  

Σκοπός του μαθήματος: Να είναι ικανός ο μαθητής να σχεδιάζει το στερεό που προκύπτει 
από τη διαφορά δύο ομάδων στερεών.  

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Μαθήματος:  
1ος Να είναι ικανός ο μαθητής να σχεδιάζει το στερεό που προκύπτει από την διαφορά δυο 
ομάδων στερεών μέσω της εντολής «Subtract». 
2ος Να είναι ικανός ο μαθητής να σχεδιάζει το στερεό που προκύπτει από την διαφορά δυο 
ομάδων στερεών μέσω της διαδικασίας «polyline - extrude». 

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι Μαθήματος: 
Γνώσεις: 
1ος Να είναι ικανός ο μαθητής να περιγράφει την εντολή «Subtract».  
Ικανότητες - Δεξιότητες 
2ος Να είναι ικανός ο μαθητής να επεξεργάζεται – σχεδιάζει – εφαρμόζει την εντολή 
«Subtract».  
3ος Να είναι ικανός ο μαθητής να επεξεργάζεται – σχεδιάζει – εφαρμόζει την διαδικασία 
«polyline - extrude».  
Στάσεις  
4ος Να είναι ικανός ο μαθητής να επιλέγει την εντολή αυτή σε σχέση με άλλες διαδικασίες 
με κριτήρια όπως ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και άλλα . 
5ος Να είναι ικανός ( ψυχοκινητικός τομέας ) ο μαθητής να αξιοποιεί την εντολή αυτή στην 
σχεδίαση – δημιουργία νέων – καινοτόμων αντικειμένων – project, αναδεικνύοντας την 
αξία της εντολής αυτής. 

Πίνακας 1. Θέματα (Υποενότητες) Μαθήματος. 

Α/Α Θέματα (Υποενότητες) 
Διάρκεια 
Θέματος 

Εκπαιδευτικές Τεχνικές 
για κάθε θέμα 

Εκπαιδευτικά Μέσα για 
κάθε θέμα 

1 
 

Η θέση της μαθήματός μας στο 
αναλυτικό πρόγραμμα και η 
Άλγεβρα. 

2' Εισήγηση 
 

Πίνακας, Η/Υ, 
βιντεοπροβολέας, 
χαρτοπίνακας. 

2 

Έλεγχος πρότερης γνώσης. Η 
εντολές Union, Polyline και 
Extrude. 

4' Εισήγηση, Ερωτήσεις – 
Απαντήσεις, Σύνδεση με 
τα προηγούμενα. 

Η/Υ- βιντεοπροβολέας, 
Πίνακας, Χαρτοπίνακας. 

3 

Η εντολή αφαίρεσης στερεών 
– subtract. 

12' Καθοδηγούμενη 
διδασκαλία, διάλεξη, 
συζήτηση, ερωτήσεις – 
απαντήσεις, εφαρμογές, 
εργασία σε ομάδες. 

Φύλλο πληροφοριών, 
Η/Υ- βιντεοπροβολέας, 
έντυπα εφαρμογών, 
Πίνακας, Χαρτοπίνακας. 

4 

Παρουσίαση της μεθόδου 
«μέσω Extrude», σύγκριση 
αυτής με την μέθοδο «μέσω 
Subtract” και οι διάφορες 
περιπτώσεις, εφαρμογές. 

12' Διάλεξη, συζήτηση, 
ερωτήσεις – απαντήσεις, 
εφαρμογές, εργασία σε 
ομάδες, εποικοδομητική 
διδασκαλία. 

Φύλλο πληροφοριών, 
Η/Υ- βιντεοπροβολέας, 
έντυπα εφαρμογών, 
Πίνακας, Χαρτοπίνακας. 
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5 

Επίλυση αποριών, 
ανακεφαλαίωση, ανάθεση 
ασκήσεων και εργασιών για το 
σπίτι και αναφορά – σύνδεση 
με την επόμενη ενότητα. 

8' Εισηγήσεις, ερωτήσεις – 
απαντήσεις. 

Φύλλα ασκήσεων, 
πληροφοριών-εντύπων 
εργασιών, αξιολόγησης. 
Η/Υ-βιντεοπροβολέας, 
Πίνακας, Χαρτοπίνακας 

6 

Αξιολόγηση και 
ανατροφοδότηση μαθήματος, 
παρατηρήσεις. 

7’ Ερωτήσεις. Έντυπα 
Ερωτηματολογίων. 

7 Συνολικός χρόνος.  45’   

Επιλογή συγκεκριμένων εκπαιδευτικών τεχνικών για κάθε θέμα. 

1.Εισήγηση (Εισαγωγή): 

Προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης της διδασκόμενης ενότητας με αυτή που προηγείται 
με σύντομο και αποτελεσματικό τρόπο (Κόκκος, 2003). 

2.Εργασία σε ομάδες: 

Εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων, την ελεύθερη έκφραση της 
γνώμης τους, βοηθά στην ανάπτυξη επικοινωνίας και αμοιβαιότητα μεταξύ τους (Douglas, 
1997), ενώ παράλληλα, λειτουργεί ευέλικτα και σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές (Κόκκος, 
2003). 

3.Ερωτήσεις – Απαντήσεις: 

Με τις ερωτήσεις – απαντήσεις προωθείται η ενεργή εμπλοκή των εκπαιδευομένων στη 
μαθησιακή διαδικασία, εκφράζονται ποικίλες απόψεις και εμπλουτίζεται ο κοινός 
προβληματισμός, διευκολύνεται η σύνθεση και η εξαγωγή συμπερασμάτων, ενώ 
παράλληλα οικοδομείται πνεύμα ομάδας (Κόκκος, 2003) 

Τέλος, διευκολύνεται η επανατροφοδότηση και η διευκόλυνση της πορείας της διδακτικής 
διαδικασίας και «επιλύονται απορίες, πριν προλάβουν να διατυπωθούν». 

4.Εισήγηση (Ανακεφαλαίωση): 

Συμβάλλει στην υπενθύμιση των βασικών στόχων της διδασκαλίας και τους συνδέει με τα 
συμπεράσματα όπως επίσης και με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ακολουθούν 
(Κόκκος, 2003) 

5.Καθοδηγούμενη διδασκαλία:  

Ελέγχεται η πορεία ολοκλήρωσης της διδακτικής διαδικασίας και όλοι οι εκπαιδευόμενοι 
ακολουθούν συγκεκριμένη πορεία με συγκεκριμένο ρυθμό, εξασφαλίζεται έτσι η 
πληρότητα της παράδοσης από τον εκπαιδευτή και της λήψης από όλους τους 
εκπαιδευόμενους, της ύλης. 

6.Εποικοδομητική διδασκαλία:  

Επιταχύνεται και αυξάνεται η κατάκτηση της μάθησης, με παράλληλα περαιτέρω 
εμβάθυνση σ΄ αυτήν, για «τους καλούς και ιδιαίτερα ενδιαφερόμενους» εκπαιδευόμενους. 

Επιλογή συγκεκριμένων εκπαιδευτικών μέσων διδασκαλίας. 

1.Χρήση διαφανειών – προβολή της οθόνης του υπολογιστή (power point, video, κ. α. ) σε 
μεγάλη οθόνη προβολής (βιντεοπροβολέας) κ.λ.π. 
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Η χρήση διαφανειών δίνει τη δυνατότητα, σύνδεσης της ενότητας, που παρουσιάζεται, με 
τις προηγούμενες και εξασφαλίζει τη συνεχή επαφή του εκπαιδευτή με την ομάδα. Ο 
συνδυασμός προβολής – εικόνας και προφορικής υποστήριξης που προσφέρει, αυξάνουν 
το ενδιαφέρον και την απόδοση των εκπαιδευομένων. Επίσης η χρήση διαφανειών 
προσφέρεται για την καλύτερη στόχευση στους στόχους της ενότητας. Ακόμη βοηθά στην 
ανακεφαλαίωση των συμπερασμάτων, με σύντομο και περιεκτικό τρόπο, συνδέοντάς τα 
οργανικά με τους αρχικούς στόχους.  

2.Πίνακας 

Διευκολύνεται μέσω αυτού η άμεση παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών των 
ομάδων, η σύνθεση των απόψεών τους, η δυνατότητα καταγραφής διαφορετικών 
απόψεων, η μόνιμη έκθεση πληροφοριών και η δημιουργία κλίματος εκπαιδευτικής 
δράσης.  

3.Εκπαιδευτικό έντυπο υλικό – Φύλλα πληροφοριών – Έντυπα εφαρμογών, ασκήσεων , 
εργασιών και αξιολόγησης. 

Η χρήση έντυπου υλικού αποτελεί ένα πρόσφορο μέσο για την αξιοποίηση της τεχνικής των 
ομάδων εργασίας γιατί δίνει στους εκπαιδευόμενους (ατομικά και ομαδικά) τη δυνατότητα 
να επεξεργαστούν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που εμπεριέχονται, να τα αξιολογήσουν 
δημιουργικά και να προβούν μέσα από συζήτηση στη συνθετική αποτίμησή τους (Βαλάκας, 
2003). Τα έντυπα αξιολόγησης βοηθάνε στην Αυτοαξιολόγηση του σχεδιασμού της 
διδακτικής μας ενότητας (Μαυρογιώργος, 2003). 

4.Ηλεκτρονικός υπολογιστής - βιντεοπροβολέας. 

Είναι πλέον αναμφισβήτητη και σε όλους γνωστή η σπουδαιότητα της συμβολής των νέων 
τεχνολογιών στη διαδικασία της μάθησης, όταν αυτές αξιοποιούνται - χρησιμοποιούνται 
ορθά. 

4.Χαρτοπίνακας. 

Προσφέρει την ευελιξία ανάρτησης των φύλλων ως μόνιμη έκθεση πληροφοριών και τη 
δημιουργία κλίματος εκπαιδευτικής δράσης ( Βαλάκας, 2003). 

 Έναρξη μαθήματος. 

Πίνακας 2α. Θέματα (Υποενότητες) Μαθήματος. 

Α/Α Θέματα (Υποενότητες) 
Διάρκεια 
Θέματος 

Εκπαιδευτικές Τεχνικές για 
κάθε θέμα 

Εκπαιδευτικά Μέσα για 
κάθε θέμα 

1 
Η θέση της μαθήματός μας στο 
αναλυτικό πρόγραμμα και η 
Άλγεβρα. 

2' Εισήγηση. Πίνακας, Η/Υ, 
βιντεοπροβολέας, 
χαρτοπίνακας. 

2 
Έλεγχος πρότερης γνώσης. Η 
εντολές Union, Polyline και 
Extrude. 

4' Εισήγηση, Ερωτήσεις – 
Απαντήσεις, Σύνδεση με τα 
προηγούμενα. 

Η/Υ- βιντεοπροβολέας, 
Πίνακας, 
Χαρτοπίνακας. 
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Σχήμα 2. Θέση του μαθήματός μας 

Οφείλουμε να προσδιορίσουμε σαφώς τη θέση του μαθήματός μας (Σχήμα 2) (§ 4.3 
Subtract) στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος «Autocad 3D (Σχεδίαση στις τρείς 
διαστάσεις)». Το αναλυτικό πρόγραμμα κατά τον Robinson πρέπει να είναι 
προσανατολισμένο με ακρίβεια και σαφήνεια στο μαθητή (Huttner, 2005). 

Οφείλουμε να «ανακαλύψουμε» διασυνδέσεις (διαθεματικότητα) του μαθήματός μας με 
άλλα μαθήματα (Άλγεβρα) (Σχήμα 3).  

Επίσης οφείλουμε να «παρουσιάσουμε» τη σπουδαιότητα – αξία – χρησιμότητα του 
μαθήματός μας μέσα από εφαρμογές του στην καθημερινή μας ζωή (δημιουργίες - 
παρουσιάσεις και υπολογισμοί όγκων πολυσύνθετων στερεών σωμάτων).  

 

Σχήμα 3. Σύνδεση – διαθεματικότητα 
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Σχήμα 4. Σύνδεση με «τα προηγούμενα» 

Οφείλουμε να ελέγξουμε την κατάκτηση της γνώσης των προηγουμένων μαθημάτων 
(εντολές «union», «extrude». «polyline») (Σχήμα 4) πάνω στην οποία θα στηριχτούμε για να 
οικοδομήσουμε τη νέα γνώση (εντολή «subtract») μέσω ερωτημάτων που θα θέσουμε. 
Είναι αυτονόητη η βασική αρχή της διαδοχής του περιεχομένου διδασκαλίας του συνόλου 
των Επαγγελματικών Μαθημάτων , κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η προοδευτική 
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων , προχωρώντας από τα γνωστά προς τα άγνωστα 
(Πλαγιανάκος, 2002). 

Αν ο έλεγχος έχει θετικά αποτελέσματα τότε προχωράμε στο επόμενο βήμα της διδακτικής 
διαδικασίας (Πίνακας 2β). 

 Αν όμως διαπιστωθεί έλλειψη της κατάκτησης της γνώσης των προηγουμένων μαθημάτων 
από τους μαθητές μας, οφείλουμε επαναλάβουμε επιλεκτικά επιμένοντας σε σημεία που 
θεωρούμε απαραίτητα ως προαπαιτούμενα για την εμπέδωση της τρέχουσας. 

Πίνακας 2β. Θέματα (Υποενότητες) Μαθήματος. 

Α/Α Θέματα (Υποενότητες) 
Διάρκεια 
Θέματος 

Εκπαιδευτικές Τεχνικές 
για κάθε θέμα 

Εκπαιδευτικά Μέσα για 
κάθε θέμα 

3 

Η εντολή αφαίρεσης στερεών – 
subtract. 

12' Καθοδηγούμενη 
διδασκαλία, διάλεξη, 
συζήτηση, ερωτήσεις – 
απαντήσεις, εφαρμογές, 
εργασία σε ομάδες. 

Φύλλο πληροφοριών, 
Η/Υ- βιντεοπροβολέας, 
έντυπα εφαρμογών, 
Πίνακας, Χαρτοπίνακας. 

4 

Παρουσίαση της μεθόδου 
«μέσω Extrude», σύγκριση 
αυτής με την μέθοδο «μέσω 
Subtract” και οι διάφορες 
περιπτώσεις, εφαρμογές. 

12' Διάλεξη, συζήτηση, 
ερωτήσεις – απαντήσεις, 
εφαρμογές, εργασία σε 
ομάδες, εποικοδομητική 
διδασκαλία. 

Φύλλο πληροφοριών, 
Η/Υ- βιντεοπροβολέας, 
έντυπα εφαρμογών, 
Πίνακας, Χαρτοπίνακας. 

Μέσω της καθοδηγούμενης διδασκαλίας «διδάσκουμε» την εντολή subtract. 
Έτσι σχεδιάζουμε το έντονο παραλληλεπίπεδο «αφαιρετέος» (Σχήμα 5). 
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Σχήμα 5. Το στερεό «αφαιρετέος» 

Στη συνέχεια σχεδιάζουμε την έντονη σφαίρα «αφαιρέτης» (Σχήμα 6). 

 

Σχήμα 6. Το στερεό «αφαιρέτης» 

Και τέλος, από το μενού Modify> Solid Editing > Subtract (Σχήμα 7) 
Εμφανίζεται το εξής μήνυμα: 
Select solids and regions to subtract from … 

 

Σχήμα 7. Η εντολή στο «pull down menu» 

Επιλέγουμε στερεά και περιοχές από τα οποία θα γίνει αφαίρεση … 
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Select objects: 
Επιλέγουμε αντικείμενα: το έντονο παραλληλεπίπεδο «αφαιρετέος» (Σχήμα 5). 
Επιλέγουμε το στερεό ή τα στερεά σώματα από τα οποία κατόπιν θα αφαιρεθεί κάποιο 
άλλο στερεό σώμα. Ολοκληρώνουμε την επιλογή με (enter) και ακολουθεί το επόμενο 
μήνυμα: 
Select solids and regions to subtract … 
Επιλέγουμε στερεά και περιοχές για αφαίρεση … 
Select objects: 
Επιλέγουμε αντικείμενα: Το στερεό «αφαιρέτης» (Σχήμα 6). 
Επιλέγουμε (μεμονωμένα ή σε ομάδα) τα στερεά σώματα που θέλουμε να αφαιρεθούν από 
τα προηγούμενα. Ολοκληρώνουμε την επιλογή με (enter) οπότε δημιουργείται το στερεό 
σώμα που θέλουμε και ολοκληρώνεται η εντολή. 
Έτσι υπολογίσαμε τη διαφορά (ζητούμενο στερεό). (Σχήμα 8. Το ζητούμενο στερεό (wire) & 
Σχήμα 9. Το ζητούμενο στερεό (shade)). 

 

Σχήμα 8. Το ζητούμενο στερεό (wire)  

 

Σχήμα 9. Το ζητούμενο στερεό (shade) 

Μετά την παρουσίαση, περνάμε σε εφαρμογές (μοιράζουμε τα φύλλα εφαρμογών), τις 
οποίες εκτελούμε, αφού χωρίσουμε τους μαθητές μας σε ομάδες λαμβάνοντας υπόψη το 
πλήθος των σταθμών εργασίας που έχουμε στη διάθεσή μας . Όταν οι συνθήκες το 
επιτρέπουν φροντίζουμε σε κάθε σταθμό εργασίας να εργάζεται μια ομάδα δύο μαθητών. 
Ο Heimann υπογραμμίζει την ανάγκη να αποκαλύπτονται σε όλη τους την έκταση οι 
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των «πεδίων λήψης αποφάσεων» και των «πεδίων συνθηκών» και 
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να λαμβάνονται υπόψη κατά την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων διδασκαλίας 
(Huttner, 2005).Ο Επωφελούμεθα όλων των πλεονεκτημάτων της εργασίας σε ομάδες ( 
ενεργός συμμετοχή στη συνεργατική μάθηση) αλλά ταυτόχρονα όλοι οι μαθητές εκτελούν 
πλήρως όλες τις διαδικασίες στο μικρό χρονικό διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας. 

Φύλλα εφαρμογών 

Α ομάδα εργασίας: Με χρήση της εντολής «subtract» να υπολογίσετε το στερεό σώμα που 
σχηματίζεται με την αφαίρεση μιας σφαίρας από ένα παραλληλεπίπεδο. 
Β ομάδα εργασίας: Με χρήση της εντολής «subtract» να υπολογίσετε το στερεό σώμα που 
σχηματίζεται με την αφαίρεση ενός κυλίνδρου από ένα παραλληλεπίπεδο. 
Γ ομάδα εργασίας: Με την χρήση εντολής «subtract» να υπολογίσετε το στερεό σώμα που 
σχηματίζεται με την αφαίρεση ενός παραλληλεπιπέδου από ένα κύλινδρο. 
Στη συνέχεια αφού ελέγξουμε την ορθότητα εκτέλεσης των εφαρμογών από τις ομάδες 
δίνονται οι «λύσεις» των εφαρμογών και στον πίνακα – οθόνη αλλά και μοιράζονται οι 
απαντήσεις των εφαρμογών (Σχήματα 10,11 και 12). 

 

Σχήμα 10. Το φύλλο απαντήσεων Α ομάδας εφαρμογών 

 

Σχήμα 11. Το φύλλο απαντήσεων Β ομάδας εφαρμογών 
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Σχήμα 12. Το φύλλο απαντήσεων Γ ομάδας εφαρμογών  

H μέθοδος με «polyline - extrude» 

Μέσω πάλι της καθοδηγούμενης διδασκαλίας επιλέγοντας «polyline - extrude» Έτσι 
σχεδιάζουμε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και έναν κύκλο όπως φαίνονται στο σχήμα 
13.  

 

Σχήμα 13. Το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και ο κύκλος 

Με τη βοήθεια της εντολής subtract αφαιρούμε από το παραλληλόγραμμο τον κύκλο, 
ή σχεδιάζουμε το ζητούμενο δισδιάστατο σχέδιο με χρήση της εντολής polyline (Σχήμα 14). 

 

Σχήμα 14. Η polyline για extrude 
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Τέλος με χρήση της εντολής extrude δημιουργείται το στερεό σώμα που θέλουμε. Έτσι 
υπολογίσαμε τη διαφορά (ζητούμενο στερεό) (Σχήμα 15). 

 

Σχήμα 15. Το ζητούμενο στερεό (shade) 

Ομοίως με τον προηγούμενο τρόπο εκτελούμε και εδώ την αντίστοιχη διαδικασία των 
εφαρμογών για την μέθοδο με «extrude». 

Φύλλα εφαρμογών 

Δ ομάδα εργασίας: Με χρήση της εντολής «subtract-extrude» να υπολογίσετε το στερεό 
σώμα που σχηματίζεται με την αφαίρεση μιας σφαίρας από ένα παραλληλεπίπεδο. 
Ε ομάδα εργασίας: Με χρήση της εντολής «subtract-extrude» να υπολογίσετε το στερεό 
σώμα που σχηματίζεται με την αφαίρεση ενός κυλίνδρου από ένα παραλληλεπίπεδο. 
ΣΤ ομάδα εργασίας: Με χρήση της εντολής «subtract-extrude» να υπολογίσετε το στερεό 
σώμα που σχηματίζεται με την αφαίρεση ενός παραλληλεπιπέδου από ένα κύλινδρο. 

Προαιρετική περαιτέρω εμβάθυνση – μελέτη 

Εστιάζουμε στην επιλογή της καταλληλότερης από τις δύο μεθόδους (subtract ή polyline – 
extrude), επανεξετάζοντας όλες τις προηγούμενες εφαρμογές αλλά και νέες, αξιοποιώντας 
τον διαθέσιμο χρόνο (Μπορεί να υπολείπεται χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το 
προβλεπόμενο στο σχέδιο μαθήματος).  

Μπορούμε επίσης να αναφέρουμε περιληπτικά ή να προσεγγίσουμε αναλυτικά τρίτη 
μέθοδο – διαδικασία – εντολή «Presspull» που είναι επίσης κατάλληλη για τη σχεδίαση 
παρόμοιων σχεδίων – στόχων». Δίνουμε έτσι στους μαθητές τη δυνατότητα (προαιρετικά) 
για περαιτέρω εμβάθυνση – μελέτη στο αντικείμενο του μαθήματός μας. 

Ανακεφαλαίωση - Διάφορα φύλλα – Αξιολόγηση  

Ανακεφαλαίωση: Έτσι καταφέραμε να πετύχουμε τους πέντε ειδικούς εκπαιδευτικούς 
στόχους του μαθήματός μας που είχαμε θέσει στην αρχή του σχεδίου μαθήματός μας. 

Πίνακας 2γ. Θέματα (Υποενότητες) Μαθήματος. 

Α/Α 
Θέματα (Υποενότητες) Διάρκεια 

Θέματος 
Εκπαιδευτικές Τεχνικές για 

κάθε θέμα 
Εκπαιδευτικά Μέσα 

για κάθε θέμα 
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5 

Επίλυση αποριών, 
ανακεφαλαίωση, ανάθεση 
ασκήσεων και εργασιών 
για το σπίτι και αναφορά – 
σύνδεση με την επόμενη 
ενότητα. 

8' Εισηγήσεις, ερωτήσεις – 
απαντήσεις. 

Φύλλα ασκήσεων, 
πληροφοριών-εντύπων 
εργασιών, 
αξιολόγησης. Η/Υ-
βιντεοπροβολέας, 
Πίνακας, 
Χαρτοπίνακας 

6 
Αξιολόγηση και 
ανατροφοδότηση 
μαθήματος, παρατηρήσεις. 

7’ Ερωτήσεις. Έντυπα 
Ερωτηματολογίων. 

7 Συνολικός χρόνος.  45’   

Στη συνέχεια (Πίνακας 2γ), με την υποβολή καταλλήλων ερωτήσεων διερευνούμε την 
πιθανότητα ύπαρξης γνωστικών κενών – αποριών. Αφού επιληφθούμε και διανέμουμε 
φύλλα ερωτήσεων, προς απάντηση – αξιολόγηση του κάθε μαθητή χωριστά (Διάρκεια 
ολίγων λεπτών ). 

Αφού συλλέξουμε τις απαντήσεις των μαθητών θα τις επεξεργαστούμε και θα δώσουμε 
στους μαθητές τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μαζί με το φύλλο των απαντήσεων 
(Προσοχή! Μερικές φορές η διαδικασία είναι σκόπιμο να γίνεται άμεσα για καλύτερα 
αποτελέσματα). 

- Φύλλο ερωτήσεων 

Αναφέρατε δύο παραδείγματα:  

1.Εφαρμογής διαδικασίας «polyline - extrude» 
2. Αδυναμίας εφαρμογής διαδικασίας «polyline - extrude». 

- Φύλλο απαντήσεων 

1.Παραλληλεπίπεδο «μέσα σε ορθό» κύλινδρο. 
2.Παραλληλεπίπεδο «μέσα σε πλάγιο» κύλινδρο. 

- Φύλλο αξιολόγησης του μαθητή 

…μονάδες από 10 
…μονάδες από 10 
Σύνολο μονάδων: … από 20. 

Διάφορα φύλλα: Τέλος διανέμουμε τα διάφορα φύλλα πληροφοριών, φύλλα ασκήσεων 
που απαιτείται να λυθούν από τους μαθητές στο σπίτι και να μου παραδοθούν στο επόμενο 
μάθημα και φύλλα εργασιών (Σχήμα 16) (που αποτελούν επιπλέον παραδοτέα στα ήδη 
ζητούμενα από προηγούμενα μαθήματα στο πλαίσιο ετήσιας εργασίας που αφορά το 
σύνολο της ύλης του μαθήματος). Για τα παραδοτέα προβλέπεται επεξεργασία από τους 
μαθητές στο σπίτι και παράδοση σε καθορισμένη ημερομηνία. (Συγκροτείται έτσι η ετήσια 
εργασία του μαθήματος).  

- Φύλλο εργασιών 
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Σχήμα 16. Φύλλο εργασιών 

- Φύλλο πληροφοριών  

1. Η εντολή Subtract 

Με αυτήν την εντολή (subtract), δημιουργείτε ένα στερεό σώμα, το οποίο απομένει, αν από 
ένα ή περισσότερα στερεά σώματα αφαιρέσετε το κοινό τμήμα τους με κάποιο άλλο 
στερεό. Η εντολή εκτελείται ως εξής: 
Από το εικονίδιο της γραμμής εργαλείων Solid Editing, της γραμμής εργαλείων Modeling και 
της ενότητας Solid Editing της καρτέλας Home της κορδέλας εργασιών. 
Από το μενού Modify> Solid Editing > Subtract 
Subtract (enter) 
Su (enter) 
Εμφανίζεται το εξής μήνυμα: 
Select solids and regions to subtract from … 
Επιλέξτε στερεά και περιοχές από τα οποία θα γίνει αφαίρεση … 
Select objects: 
Επιλέξτε αντικείμενα: 
Επιλέξτε το στερεό ή τα στερεά σώματα από τα οποία κατόπιν θα αφαιρεθεί κάποιο άλλο 
στερεό σώμα. Ολοκληρώνετε την επιλογή με (enter) και ακολουθεί το επόμενο μήνυμα: 
Select solids and regions to subtract … 
Επιλέξτε στερεά και περιοχές για αφαίρεση … 
Select objects: 
Επιλέξτε αντικείμενα: 
Επιλέξτε (μεμονωμένα ή ομαδικά) τα στερεά σώματα που θέλετε να αφαιρεθούν από τα 
προηγούμενα. Ολοκληρώνετε την επιλογή με (enter) οπότε δημιουργείται το στερεό σώμα 
που θέλετε και ολοκληρώνεται η εντολή (Κάππος, 2008). 

2. Στερεά από εξώθηση – εξέλαση - Η εντολή «extrude» 

Με αυτήν την εντολή, μπορείτε να δημιουργήσετε στερεά σώματα, τα οποία προκύπτουν 
από κάποια επίπεδη, καμπύλη ή τεθλασμένη γραμμή (γενέτειρα γραμμή οδηγός), η οποία 
αποκτάει ύψος προς την τρίτη διεύθυνση. Η γραμμή οδηγός μπορεί να είναι τόξο, κύκλος, 
2Δ ή 3Δ πολύγραμμο, πολύγωνο, έλλειψη, δακτύλιος, κλειστή spline. και επίπεδη μη 
γραμμική επιφάνεια (region). Όταν η γενέτειρα γραμμή οδηγός είναι ανοιχτή γραμμή, τότε 
δημιουργείται 3Δ επιφάνεια, αλλιώς δημιουργείται στερεό σώμα. Η εντολή εκτελείται ως 
εξής: 
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Από το εικονίδιο της γραμμής εργαλείων Modeling και της ενότητας 3D Modeling της 
καρτέλας Home της κορδέλας εργασιών. 
Από το μενού Draw> Modeling > Extrude 
Extude (enter) 
Ext (enter) 
Με την εκτέλεση της εντολής εμφανίζεται το εξής μήνυμα: 
Select objects: 
Επιλέξτε αντικείμενα: 
Επιλέγετε ένα ή περισσότερα αντικείμενα τα οποία όταν εξελαθούν (εξωθηθούν – 
«τραβηχτούν») έξω από το επίπεδο σχεδίασης (ΧΥ), δημιουργούν τα στερεά σώματα που 
θέλετε. 
Ακολουθεί το εξής μήνυμα: 
Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle]: 
Καθορίστε ύψος εξώθησης ή [Κατεύθυνση/Με οδηγό/Γωνία εξώθησης]: 
Καθορίζετε τον τρόπο που θα γίνει η εξώθηση με τις εξής επιλογές: 
x (enter) Όπου x ένας αριθμός που αντιστοιχεί στο ύψος εξώθησης. Αντιστοιχεί στην 
επιλογή Specify height of extrusion. Καθορίζεται το ύψος του στερεού σώματος οπότε 
δημιουργείται το στερεό και ολοκληρώνεται η εντολή. Θετικό ύψος εξωθεί το αντικείμενο 
προς τη θετική φορά του άξονα Ζ, ενώ αρνητικό προς την αρνητική φορά. 
Αν έχει προηγηθεί κι άλλη εκτέλεση της εντολής υπάρχει και προτεινόμενο ύψος εξώθησης, 
οπότε μπορείτε να το δεχθείτε απλώς με (enter). 
Το αντικείμενο που δημιουργείται μ΄ αυτόν τον τρόπο έχει άξονα παράλληλο προς τον 
άξονα Z (Κάππος, 2008). 

3. Η εντολή Presspull 

Μ΄ αυτήν την εντολή, μπορείτε να δημιουργήσετε στερεά σώματα τα οποία προκύπτουν 
από κάποια επίπεδη κλειστή επιφάνεια η οποία ορίζεται από σχεδιασμένα αντικείμενα. Η 
εντολή εκτελείται ως εξής: 
Από το εικονίδιο της γραμμής εργαλείων Modeling και της ενότητας 3D Modeling της 
καρτέλας Home της κορδέλας εργασιών. 
Presspull (enter) 
Ctrl + Alt. (Κάππος, 2008) 

- Φύλλο ασκήσεων 

1η Με την βοήθεια της εντολής «subtract» να υπολογίσετε το στερεό σώμα που 
σχηματίζεται με την αφαίρεση των τεσσάρων μικρών σφαιρών από το μεγάλο 
παραλληλεπίπεδο (Σχήμα 17).  
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Σχήμα 17. 1η άσκηση 

2η Με την βοήθεια της εντολής «subtract» να υπολογίσετε το στερεό σώμα που 
σχηματίζεται με την αφαίρεση των τεσσάρων μικρών κυλίνδρων από το μεγάλο 
παραλληλεπίπεδο (Σχήμα 18). 

 

Σχήμα 18. 2η άσκηση 

3η Με την βοήθεια της μεθόδου «extrude» να υπολογίσετε το στερεό σώμα που 
σχηματίζεται με την αφαίρεση των τεσσάρων μικρών κυλίνδρων από το μεγάλο 
παραλληλεπίπεδο (Σχήμα 19). 

 

Σχήμα 19. 3η άσκηση 
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4η Δικαιολογείστε τις απαντήσεις των τριών προηγουμένων ασκήσεων (προτιμήσεις 
μεθόδων). 

Πριν το τέλος, αναφερόμαστε πάλι στους δύο τρόπους δημιουργίας επιθυμητών στερών 
(ανάλογα την περίπτωση) και κλείνουμε την διαδικασία της διδασκαλίας με μια αναφορά 
στο αντικείμενο που θα τύχει διαπραγμάτευσης στο επόμενο μάθημά μας με τίτλο « η 
εντολή intersect – τομή στερεών». Το ενδιαφέρον των μαθητών γι’ αυτό το νέο μάθημα, την 
προκαλεί αυτόματα «η επίλυση των προβλημάτων και η με αυτή συνδεδεμένη ικανοποίηση 
των υφιστάμενων αναγκών που οδηγεί στη δημιουργία νέων αναγκών» (Huttner, 2005). 

Αξιολόγηση: Ο Schultz θεωρεί την αξιολόγηση του αποτελέσματος ως αυτοαξιολόγηση των 
μαθητών και του εκπαιδευτικού. Η ετεροαξιολόγηση από μόνη της δεν αρκεί (Huttner, 
2005). Ποτέ δεν πρέπει να λείπει από μια διαδικασία διδασκαλίας (όσο σύντομη και αν 
είναι) η αξιολόγηση - ανατροφοδότηση και μάλιστα η αξιολόγηση ΑΞ. 1 του καθηγητή από 
τους μαθητές και η αξιολόγηση ΑΞ. 2 της διδακτικής διαδικασίας από τον ίδιο τον 
καθηγητή, με σκοπό την ανατροφοδότηση. Περαιώνοντας λοιπόν την διδακτική διανέμουμε 
στους μαθητές φύλλο αξιολόγησης της διδασκαλίας, που αφού το συμπληρώνουν το 
παραδίδουν. Στο τέλος του μαθήματος, αν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος ενδείκνυται να 
συζητήσουμε με τους μαθητές μας τις απόψεις τους σχετικά με την αξιολόγησή. 

- Φύλλο αξιολόγησης – ανατροφοδότησης του μαθήματος. 

ΑΞ. 1 : του καθηγητή από τους μαθητές. 
 1. Είχε σαφήνεια – μεταδοτικότητα ; 
 ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ ΚΑΚΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΛΗ ΑΡΙΣΤΗ 
 2. Υπήρξε θετικό κλίμα συνεργασίας - συμμετοχής; 
 ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ ΚΑΚΟ ΜΕΤΡΙΟ ΚΑΛΟ ΑΡΙΣΤΟ 

ΑΞ. 2 : της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τον καθηγητή.  
 Περιβάλλον – Μέσα - Γραμματειακή Υποστήριξη; 
 ΠΟΛΥ ΚΑΚΑ ΚΑΚΑ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΛΑ ΑΡΙΣΤΑ 
 Σχέδιο μαθήματος - Αναλυτικό πρόγραμμα; 
 ΠΟΛΥ ΚΑΚΑ ΚΑΚΑ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΛΑ ΑΡΙΣΤΑ 
 Μαθητές ; 
 ΠΟΛΥ ΚΑΚΟΙ ΚΑΚΟΙ ΜΕΤΡΙΟΙ ΚΑΛΟΙ ΑΡΙΣΤΟΙ 
 Καθηγητής ; 
 ΠΟΛΥ ΚΑΚΟΣ ΚΑΚΟΣ ΜΕΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ 

Επίλογος  

Όπως επισημαίνεται από τον Huttner, τα περιεχόμενα των τεχνολογικών επιστημών πρέπει 
να συμπεριλαμβάνουν τις διασυνδέσεις τους με τα μαθηματικά με τις φυσικές επιστήμες 
και τις κοινωνικές επιστήμες. Τα αναλυτικά προγράμματα - καθορίζουν το μορφωτικό 
περιεχόμενο – χρειάζονται εκσυγχρονισμό σε σχέση με την σύγχρονη τεχνολογία και την 
επικέντρωση στην εφαρμογή της τεχνολογίας σε όλους τους κοινωνικούς τομείς που έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσανατολίζουν το 
μάθημά τους στην ιστορική εξέλιξη της τεχνολογίας της οποίας αφενός μεν να 
διασαφηνίζουν τις τάσεις της , αφετέρου να αναδεικνύουν την σχέση της με τις άλλες 
επιστήμες. Κατά το σχεδιασμό του «σχεδίου μαθήματος» - με βάση τις υπάρχουσες 
συνάφειες του μαθήματος με την οικονομία, τον πολιτισμό, την κοινωνία, την 
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επαγγελματική δραστηριότητα, το περιβάλλον κ.α. - προκαταβάλλονται τα αποτελέσματα 
και αφού ληφθούν υπόψη οι «ικανότητες - κλειδιά» διατυπώνονται οι σκοποί. Τέλος το 
σχέδιο μαθήματος μπορεί να αποτελεί σπουδαίο όπλο του δασκάλου κατά την εκτέλεση 
του διδακτικού του καθήκοντος όμως, τα σχέδια «plan Β» και οι εμπνευσμένες 
πρωτοβουλίες πρέπει να συνυπάρχουν στο οπλοστάσιο του.  
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περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης «η-τάξη» του Π.Σ.Δ. 
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1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19, 2 Εκπ/κός ΠΕ17.02, Δ/ντής του 3ου Εργαστ. Κέντρου Δ΄ Αθήνας (Νέας Σμύρνης)  

Περίληψη. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο 3ο Εργαστηριακό Κέντρο Δ΄ 
Αθήνας για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων που εξυπηρετεί (1ο και 2ο ΕΠΑ.Λ. Νέας 
Σμύρνης) από εκπαιδευτικούς του ίδιου του Εργαστηριακού Κέντρου. Το αντικείμενο 
της επιμόρφωσης ήταν η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το περιβάλλον 
ηλεκτρονικής μάθησης «η-τάξη» του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Στόχος της 
επιμόρφωσης ήταν η δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών μαθημάτων στο 
περιβάλλον «η-τάξη» για την υποστήριξη μαθημάτων που διδάσκουν ήδη οι 
επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να αποτελέσει μια 
πρόταση καλής πρακτικής σχετικά με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξοικείωση 
και ένταξη νέων ψηφιακών εργαλείων στη εκπαιδευτική διαδικασία. 

Λέξεις κλειδιά: η-τάξη, ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται συνεχώς νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα και εργαλεία 
λογισμικού τα οποία επηρεάζουν και το χώρο της εκπαίδευσης με τη δυναμική που 
εμπεριέχουν. Παράλληλα στο σχολείο συντελούνται σημαντικές αλλαγές που σχετίζονται 
και με τις νέες δυνατότητες πρόσβασης σε πηγές πληροφοριών, βάσεις δεδομένων, 
εκπαιδευτικά λογισμικά,  εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονη και ασύγχρονη) που έχουν 
ως στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την επίτευξη των εκάστοτε στόχων 
της. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την ένταξη των ΤΠΕ  
και επομένως η ανάγκη της επιμόρφωσής τους στα νέα αντικείμενα αλλά κυρίως στην 
ομαλή ένταξη τους στην εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται όλο και πιο επιτακτική.  

Στη παρούσα εργασία παρουσιάζεται, ως πρόταση που έχει ήδη υλοποιηθεί, η εκδοχή της 
ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών από συναδέλφους σε ένα αυθεντικό πλαίσιο 
μάθησης με δεδομένα τα χαρακτηριστικά της αλληλοβοήθειας, αλληλοϋποστήριξης και την 
όσμωση εμπειριών και καλών πρακτικών. Το σεμινάριο διεξήχθη το Δεκέμβριο του 2014 σε 
δύο τρίωρα που απείχαν μια εβδομάδα μεταξύ τους.  

Σχεδιασμός σεμιναρίου 

Ο σχεδιασμός της επιμόρφωσης έγινε από τα στελέχη του Εργαστηριακού Κέντρου και 
επιλέχθηκε η λύση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης (Χλαπάνης κ.ά., 2003). Η υλοποίηση της 
λοιπόν έγινε (ενδοσχολικά) σε Εργαστήριο Πληροφορικής του 3ου Εργαστηριακού Κέντρου 
Δ΄ Αθήνας. Συμμετείχαν ως επιμορφωτές τρεις εκπαιδευτικοί Πληροφορικής του 
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Εργαστηριακού Κέντρου και ως επιμορφούμενοι δεκαοκτώ εκπαιδευτικοί. Η συμμετοχή 
τόσο των εκπαιδευόμενων όσο και των επιμορφωτών ήταν σε εθελοντική βάση. Ο 
σχεδιασμός του σεμιναρίου έγινε σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής 
Πειραιά και Δ΄ Αθήνας κ. Α. Λαδιά και η διεξαγωγή της επιμόρφωσης σχεδιάστηκε και 
έλαβε χώρα εκτός ωρολογίου προγράμματος των σχολείων.  

Οι επιμορφωτές διέθεταν σημαντική εμπειρία στη χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης «η-τάξη», καθώς και σε άλλες υπηρεσίες/πλατφόρμες εκπαίδευσης από 
απόσταση. Παρότι τελικά οι επιμορφωτές ήταν όλοι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής αυτό δεν 
αποτελούσε υποχρεωτικό χαρακτηριστικό καθώς θα μπορούσε να συμμετέχει ως 
συνεισηγητής και όποιος άλλος εκπαιδευτικός διέθετε σχετική εμπειρία και εκδήλωνε 
ανάλογη επιθυμία συμμετοχής. 

Οι επιμορφούμενοι είχαν μηδενική ή ελάχιστη εμπειρία στο περιβάλλον της η-τάξης, 
χρησιμοποιούσαν όμως ΤΠΕ για την προετοιμασία των μαθημάτων τους (Σχορετσανίτου & 
Βεκύρη, 2010). Η επιλογή τους δε συσχετίστηκε με την εκ μέρους τους κατοχή πιστοποίησης 
1ου επιπέδου στην χρήση ΤΠΕ. Ανήκαν σε διαφόρους κλάδους, γενικής παιδείας και 
ειδικοτήτων. Προέρχονταν και από τα δύο σχολεία, 1ο και 2ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Σμύρνης, που 
εξυπηρετεί το 3ο Εργαστηριακό Κέντρο Δ΄ Αθήνας (Σχήμα 1).  

 

Σχήμα 1. Χαρακτηριστικά των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών ως προς τη σχολική μονάδα, φύλο 
και κατηγορία ειδικότητας 

Στο 3ο Εργαστηριακό Κέντρο Δ΄ Αθήνας και στα σχολεία που εξυπηρετεί, υπάρχει 
προηγούμενο στην ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς από το 2009 
χρησιμοποιούνται συστηματικά περιβάλλοντα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης όπως moodle 
και eclass (Μαλλιάρα & Σαριδάκη, 2011) και σποραδικά άλλα περιβάλλοντα web 2.0 (όπως 
edmodo, wikispaces, google Docs), κυρίως από εκπαιδευτικούς πληροφορικής (Μαλλιάρα & 
Σαριδάκη, 2013), αλλά και από εκπαιδευτικούς άλλων κλάδων. Έχει διαμορφωθεί λοιπόν 
ένα καλό κλίμα, θετικό ως προς την ένταξη μιας τέτοιας υποστηρικτικής δομής στα 
μαθήματα και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών. 

Η ανάγκη για την διεξαγωγή της επιμόρφωσης ήταν η κάλυψη πραγματικών, διατυπωμένων 
αναγκών των εκπαιδευτικών από τα προηγούμενα σχολικά έτη. Το αίτημα, από τους 
συναδέλφους των δύο σχολείων που εξυπηρετεί το Εργαστηριακό Κέντρο (1ο ΕΠΑ.Λ. και 2ο 
ΕΠΑ.Λ. Νέας Σμύρνης) ήταν διατυπωμένο ως ανάγκη για υλοποίηση ενός σεμιναρίου με 
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αντικείμενο την ηλεκτρονική υποστήριξη των μαθημάτων τους με θέμα του τύπου 
«ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ή ηλεκτρονικό μάθημα ή moodle κ.λπ.» χωρίς περισσότερο 
σαφή διατύπωση στην επιλογή του επιθυμητού εργαλείου/υπηρεσίας. 

Κάθε Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (Κίργινας, 2011; 
Μουγιάκου & Λόντος, 2014) που το καθιστούν προτιμότερο από άλλα σε κάθε περίπτωση. 
Το πρώτο δίλημμα που αντιμετωπίστηκε (κατά τη φάση του σχεδιασμού της επιμόρφωσης) 
ήταν η επιλογή πλατφόρμας ανάμεσα στις υποστηριζόμενες από το Πανελλήνιο Σχολικό 
Δίκτυο (eclass ή e-learning) έναντι ενός άλλου διαδεδομένου web2.0 περιβάλλοντος (π.χ. 
wikispaces, edmodo, google Docs) εκτός Π.Σ.Δ. Η απόφαση ήταν υπέρ των υπηρεσιών του 
Π.Σ.Δ. διότι προσφέρουν προστασία των μαθητών στο Διαδίκτυο λόγω της πιστοποίησης 
των χρηστών (Παρασκευάς, 2011). Το επόμενο δίλημμα ήταν ανάμεσα στο σύστημα 
ασύγχρονης εκπαίδευσης OPENeCLASS (http://www.openeclass.org/) μέσω της υπηρεσίας 
η-τάξη, http://eclass.sch.gr/ έναντι του moodle (http://moodle.org/) μέσω της υπηρεσίας 
τηλεκπαίδευσης, http://e-learning.sch.gr/). 

Επιλέχθηκε η πρώτη πρόταση (η-τάξη) για τους παρακάτω λόγους:  

 Οι συνάδελφοι που δεν είχαν εμπειρία στην ηλεκτρονική τάξη μπορούσαν να έχουν 
ελεύθερη περιήγηση σε ανοιχτά μαθήματα άλλων συναδέλφων και να σχηματίσουν 
μία πρώτη άποψη για τη δομή και τις δυνατότητες του περιβάλλοντος βιωματικά, 
καθώς έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν πολλά ανοιχτά μαθήματα στην η-τάξη σε 
αντίθεση με την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

 Η αποθήκευση και η οργάνωση ψηφιακού υλικού στην η-τάξη (π.χ. φύλλων 
εργασίας, φυλλαδίων θεωρίας, παρουσιάσεων, κ.λπ.) γίνεται πάρα πολύ εύκολα.  

 Η δυνατότητα χρήσης για υποστήριξη του εκπαιδευτικού στην (εκτός εργαστηρίου 
πληροφορικής) τάξη (προβολή αποθηκευμένου εκπαιδευτικού υλικού από το 
διδάσκοντα). 

 Η δυνατότητα πλήρους συμμετοχής των μαθητών εάν υπάρχει διαθέσιμο 
εργαστήριο πληροφορικής (σύγχρονα & ασύγχρονα).  

 Η δυνατότητα αξιοποίησης για υποστήριξη εξατομικευμένης μάθησης του μαθητή 
ακόμη και εκτός ωρών διδασκαλίας. 

 Η η-τάξη παρέχει εύκολη εξοικείωση σε φιλικό περιβάλλον το οποίο είναι λιτό και 
ευέλικτο (Κίργινας, 2011). 

 Η λειτουργία του «η-τάξη» του Π.Σ.Δ. είναι πολύ καλή και σταθερή σε σχέση με 
εκείνη της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (moodle) (Μουγιάκου & Λόντος, 2014). 

 Η ενδεχόμενη γενικευμένη χρήση της η-τάξης από αρκετούς εκπαιδευτικούς του 
σχολείου, θα παρέχει ενιαία διεπαφή στους μαθητές που θα χρησιμοποιούν το 
ενιαίο περιβάλλον της η-τάξης σε ποικιλία μαθημάτων. 

 Παρέχεται αποκλειστικά επίσημα πιστοποιημένη πρόσβαση στο Π.Σ.Δ. από όλους 
τους χρήστες, με όλα τα πλεονεκτήματα ασφάλειας που απορρέουν απέναντι σε 
πιθανή έκθεση σε ακατάλληλο (ή διαφημιστικό) περιεχόμενο (Παρασκευάς, 2011). 

Ο σχεδιασμός της επιμόρφωσης στηρίχτηκε στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων που 
προϋποθέτει συμμετοχικές διαδικασίες και δράσεις βιωματικού χαρακτήρα (Λαγουδάκος & 
Καραγεώργος, 2014). Αυτό υποστηρίζεται από τη γενική σύλληψη και το προτεινόμενο 
πλαίσιο υλοποίησης της επιμόρφωσης σύμφωνα με το οποίο ο κάθε επιμορφούμενος θα 
κληθεί να δημιουργήσει ένα πραγματικό μάθημα, δηλαδή την υποστηρικτική δομή σε 
περιβάλλον η-τάξη για ένα τουλάχιστον από τα μαθήματα που διδάσκει την τρέχουσα 
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σχολική χρονιά. Θα κληθεί δηλαδή να εργαστεί σε ένα αυθεντικό πλαίσιο. Η επιμόρφωση 
αναμένεται να προσδώσει σε κάθε εκπαιδευτικό που συμμετέχει μια προσωπική 
προστιθέμενη αξία διότι θα αναπτύξει η θα βελτιώσει τις δεξιότητές του στις Τ.Π.Ε. (Μπίκος 
& Τζιφόπουλος, 2011).  

Κατά την διεξαγωγή της επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις βασικές αρχές που διέπουν την 
εκπαίδευση ενηλίκων υπήρχε άμεση προσαρμογή στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων του 
υλικού που είχε ετοιμαστεί ή και παραχθεί. Συχνά διαφοροποιήθηκε η προσχεδιασμένη 
επιμορφωτική πορεία ώστε να προσαρμοστεί σε ερωτήματα και ανάγκες των 
επιμορφούμενων που προέκυπταν κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης.  

Για την υποστήριξη της λειτουργίας του σεμιναρίου αναπτύχθηκε στην «η-τάξη» το μάθημα 
«ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Ηλεκτρονική τάξη» στο οποίο μεταξύ άλλων αναρτήθηκε 
και όλο το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε http://eclass.sch.gr/courses/T125120/ 
(Σχήμα 2). Το ηλεκτρονικό αυτό μάθημα εξακολουθεί όχι μόνο να είναι ενεργό αλλά να 
συντηρείται και να εμπλουτίζεται από τους εισηγητές του σεμιναρίου.   

   

Σχήμα 2. Η πρώτη σελίδα από το ηλεκτρονικό μάθημα “ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: 
Ηλεκτρονική τάξη” στο περιβάλλον της «η-τάξης» 

Ως περιεχόμενο του σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση των δυνατοτήτων και των επιλογών 
του περιβάλλοντος της η-τάξης. Η οργάνωση του περιεχομένου του σεμιναρίου (που 
αποτυπώνεται και στη δόμηση των θεματικών ενοτήτων του μαθήματος στην η-τάξη) 
οργανώθηκε με βάση μια λογική σταδιακή χρήση και αξιοποίηση των παρεχόμενων 
δυνατοτήτων του περιβάλλοντος.  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
1. Δημιουργία / ρυθμίσεις μαθήματος 
2. Ανέβασμα / προσθήκη υλικού 
3. Δημιουργία θεματικών ενοτήτων 
4. Εισαγωγή / διαχείριση χρηστών μαθήματος 

http://eclass.sch.gr/courses/T125120/
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5. Επιλογές / εργαλεία καθοδήγησης 
6. Επιλογές / εργαλεία συνεργασίας 
7. Ειδικά εργαλεία / επιλογές 
8. Αξιολόγηση σεμιναρίου 

Υλοποίηση σεμιναρίου 

Η γενική ιδέα της επιμόρφωσης ήταν να δουν και να συμμετέχουν οι επιμορφούμενοι με το 
ρόλο του μαθητή σε ένα τουλάχιστον μάθημα στην η-τάξη και στη συνέχεια ως δημιουργοί 
να αναπτύξουν ένα δικό τους ηλεκτρονικό μάθημα για την υποστήριξη ενός μαθήματος που 
διδάσκουν στο σχολείο.  

Όλη η επιμόρφωση υποστηρίζεται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, από το ηλεκτρονικό μάθημα 
“ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Ηλεκτρονική τάξη” που είναι ένα μάθημα “η-τάξη για την η-
τάξη”, το οποίο δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της επιμόρφωσης, όπως έχει συμβεί και σε 
ανάλογες προσπάθειες (ενδεικτικά Δραγογιάννης κ.ά, 2014).  

Όλες οι επιλογές του περιβάλλοντος της η-τάξης παρουσιάστηκαν χωρίς να είναι 
αυτοσκοπός η εξαντλητική παρουσίαση τους, αλλά η ένταξή τους στις απαιτήσεις της ροής 
του ίδιας της επιμόρφωσης. Αρκετές δυνατότητες αναδείχτηκαν από τα αιτήματα των 
επιμορφούμενων (Βαγγελάτος κ.ά., 2011) και τις απαιτήσεις που τους δημιουργούσαν 
επιμέρους στοιχεία από τα μαθήματα που σχεδίασαν να υποστηρίξουν, όπως η υλοποίηση 
εκπαιδευτικών σεναρίων που είχαν σχεδιάσει ή ακόμη ο τρόπος με τον οποίο θα 
ξεδίπλωναν τις φάσεις μιας ερευνητικής εργασίας που σχεδίασαν.    

Τα κινητήρια ερωτήματα που εκτίθονταν κάθε φορά ήταν του τύπου “Τι θέλω να κάνω;” και 
μετά “Πως θα το κάνω στο η-τάξη;”. 

Η βασική ιδέα ήταν να οργανώσουν το μάθημα τους με βάση τις «Θεματικές Ενότητες 
Μαθήματος», ακολουθώντας τη ροή του συμβατικού, πραγματικού μαθήματος. Η 
συμμόρφωση με τη γενική αρχή (οργάνωση με βάση τις θεματικές ενότητες) αποτυπώνεται 
και στα στατιστικά χρήσεις (προτίμηση) των υποσυστημάτων του μαθήματος (Σχήμα 3). 
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Σχήμα 3. Η προτίμηση των υποσυστημάτων του μαθήματος από την έναρξη της επιμόρφωσης 

 

Χρονικά το σεμινάριο οργανώθηκε και εξελίχθηκε σε τρεις φάσεις: 

1ο τρίωρο (ρόλος μαθητή) 

Η πρώτη επαφή ήταν βιωματική. Αρχικά οι επιμορφούμενοι περιηγήθηκαν σε ανοιχτά 
μαθήματα μέσω της αναζήτησης στο http://eclass.sch.gr, κυρίως, ανάλογα με την 
ειδικότητα κάθε συναδέλφου, τον τύπο σχολείου (‘Επαγγελματικό Λύκειο’ ή ‘Σχολικό 
Εργαστηριακό Κέντρο’) και μετά το μάθημα. Είχε γίνει μια σχετική προεργασία από τους 
επιμορφωτές (με σειρά προεπιλεγμένων μαθημάτων), για την περίπτωση που χρειάζονταν 
βοήθεια. 

Στη συνέχεια κατέληξαν στην ενασχόληση τους με το ηλεκτρονικό μάθημα, το οποίο έχει 
αναπτυχθεί στο περιβάλλον της η-τάξης, για τις ανάγκες του σεμιναρίου. Η πρόσβαση σε 
αυτό αρχικά ήταν ελεύθερη, χωρίς εγγραφή (ανοιχτό μάθημα). Στη συνέχεια η πρόσβαση 
ήταν και με σύνδεση. 

Στη δεύτερη περίπτωση είχε σχεδιαστεί να υπάρχουν στη σύνδεση με πρόσβαση, 
περισσότερες επιλογές και δραστηριότητες που δεν ήταν ορατές και προσβάσιμες με 
ανώνυμη προσπέλαση του μαθήματος (Σχήμα 4).  

Η δυνατότητα αυτή προσφέρονταν σε όσους συναδέλφους είχαν κωδικούς στο Π.Σ.Δ. και 
είχαν δηλωθεί (από τους επιμορφωτές) ως χρήστες του ηλεκτρονικού μαθήματος. Στη 
συνέχεια απόκτησαν πρόσβαση όλοι οι εκπαιδευόμενοι και μάλιστα η διαδικασία αυτή 
αποτέλεσε και δράση στο πλαίσιο της επιμόρφωσης. Μετά έγινε μια σύντομη παρουσίαση 
των δυνατοτήτων του περιβάλλοντος της η-τάξης και οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώθηκαν με 
την ορολογία που χρησιμοποιείται στο περιβάλλον. Στο σημείο αυτό αναδείχτηκε το 
εργαλείο «Γλωσσάριο» στο οποίο είχε ενσωματωθεί ένα σχετικό σώμα ορολογίας.  

Στο τέλος του 1ου 3ώρου ένα ποσοστό 30% των επιμορφούμενων δημιούργησε απλώς το 
πρώτο του μάθημα σύμφωνα με τις οδηγίες που εντόπισε στο ηλεκτρονικό μας μάθημα, 

http://eclass.sch.gr/
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στις θεματικές ενότητες, οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να  
υποστηρίζουν τη ροή του μαθήματος. 

 

Σχήμα 4. Το ηλεκτρονικό μας μάθημα (α) με ελεύθερη πρόσβαση και (β) με σύνδεση. 
Διακρίνονται οι διαφορές στον αριθμό των διαθέσιμων επιλογών-εργαλείων στο αριστερό μενού 

επιλογών. 

Εβδομάδα που μεσολαβεί ανάμεσα στις δύο 3ώρες εκπαιδευτικές συναντήσεις (ρόλος 
δημιουργού – διαχειριστή) 

Κατά την εβδομάδα που μεσολαβεί ανάμεσα στις δύο 3ώρες εκπαιδευτικές συναντήσεις, 
όλοι οι εκπαιδευτικοί με το ρόλο πλέον του δημιουργού – διαχειριστή αποκτούν 
λογαριασμό στο Π.Σ.Δ. και συγχρόνως συγκεντρώνουν ψηφιακό υλικό για το μάθημα που 
θα δημιουργήσουν. Ορισμένοι δημιουργούν ένα ηλεκτρονικό μάθημα στην πλατφόρμα της 
η-τάξης και προσπαθούν το να οργανώσουν. 

2ο τρίωρο (ρόλος δημιουργού - διαχειριστή) 

Οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν το δικό τους ηλεκτρονικό μάθημα. Όσοι είχαν 
δημιουργήσει μάθημα το οργανώνουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους και με τη βοήθεια των 
τριών συναδέλφων επιμορφωτών. Όποτε συνέτρεχαν λόγοι για κάποια διαδικασία, 
παρουσιάζονταν και συζητιόταν στην ολομέλεια της ομάδας των επιμορφούμενων. 
Ελάχιστοι μόνο συνάδελφοι (2 ή 3) ακολούθησαν ένα σχέδιο που τους προτείναμε για ένα 
υποθετικό μάθημα, διότι δεν είχαν φέρει μαζί τους υλικό για το πραγματικό τους μάθημα.  

Τόσο στη διάρκεια της ενδιάμεσης εβδομάδας αλλά και μετά την ολοκλήρωση της 
επιμόρφωσης, η επικοινωνία και η υποστήριξη των συναδέλφων που αναπτύσσουν τα 
ηλεκτρονικά μαθήματα τους είναι συνεχής. Υπάρχει διαρκής ανταλλαγή απόψεων και 
αλληλοϋποστήριξη ανάμεσα τους. 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Η αξιολόγηση του σεμιναρίου έγινε μέσα από τα εργαλεία του ηλεκτρονικού μαθήματος, 
ως εφαρμογή των όσων διαπραγματεύτηκαν στην ίδια την επιμόρφωση. Υπήρχαν 
ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου και σε όλες υπήρχε η επιλογή «Δεν γνωρίζω/Δεν 
απαντώ». Παρακάτω θα αναφερθούμε σε κάποια πρώτα συμπεράσματα τα οποία 
προκύπτουν από μερικές από τις απαντήσεις που κατατέθηκαν:  

Η συνολική αίσθηση που αποκόμισαν οι εκπαιδευόμενοι από την πορεία της επιμόρφωσης 
είναι θετική όπως προκύπτει από την απάντηση στην ερώτηση «Το περιεχόμενο του 
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σεμιναρίου κάλυψε τις προσδοκίες σας;» σε 5βάθμια κλίμακα (καθόλου, λίγο, πολύ, πάρα 
πολύ, απόλυτα) οι απαντήσεις είναι όλες θετικές (σχήμα 6).  

 

Σχήμα 6. Κάλυψη προσδοκιών από την επιμόρφωση 

Σχετικά με τη διάρκεια της επιμόρφωσης (σχήμα 7) περίπου τα 3/4 τη βρήκε ικανοποιητική 
ενώ το 1/4 τη βρήκε πολύ σύντομη. Δεν υπήρξε καμία απάντηση για την επιλογή ότι ήταν 
μεγάλη σε μια 3βάθμια κλίμακα.   

 

Σχήμα 7. Εκτίμηση για τη διάρκεια του σεμιναρίου 

Η επιμόρφωση δημιούργησε προστιθέμενη αξία για τον καθένα επιμορφούμενο 
εκπαιδευτικό όπως προκύπτει από την απάντηση στην ερώτηση «Πιστεύετε ότι οι γνώσεις 
που πήρατε θα σας βοηθήσουν στο εκπαιδευτικό σας έργο;» σε 4βάθμια κλίμακα 
(καθόλου, λίγο, πολύ, πάρα πολύ) οι απαντήσεις σχεδόν κατά τα 70% θετικές (Σχήμα 8). 
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Σχήμα 8. Χρησιμότητα επιμόρφωσης 

Σε ερώτηση ανοιχτού τύπου «Τι θα θέλατε να είχε γίνει διαφορετικά στο σεμινάριο» οι 13 
από τους 17 που απάντησαν δεν πρότειναν κάτι άλλο και οι άλλες απαντήσεις ήταν οι εξής: 
«Περισσότερες ώρες για "πειραματισμούς", γιατί λόγω υποχρεώσεων δεν είναι εύκολη η 
αυτενέργειά μας...», «περισσότερες συναντήσεις με μικρότερη διάρκεια η κάθε μία», «θα 
ήθελα να γίνει μια συνάντηση ακόμα», «περισσότερες εφαρμογές». 

Στα πλεονεκτήματα της επιμόρφωσης αθροίζεται και η ύπαρξη του ηλεκτρονικού 
μαθήματος που δημιουργήθηκε για την επιμόρφωση, στην πλατφόρμα της η-τάξης, 
(http://eclass.sch.gr/courses/T125120/), καθώς αυτό αποτελεί μια παραμένουσα υποδομή 
με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

 μπορούν να ανατρέχουν σε αυτό οι συνάδελφοι ως υλικό αναφοράς 

 μπορεί να εμπλουτίζεται με οδηγίες και λύσεις σε ζητήματα που ανακύπτουν στην 
προσπάθεια των συναδέλφων να οργανώσουν τα μαθήματα τους  

 μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για επανάληψη του σεμιναρίου σε άλλους 
εκπαιδευτικούς ακόμη και άλλων σχολείων 

 μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως βάση για σχεδιασμό επιμορφώσεων και σε άλλα 
αντικείμενα όπως προκύπτει από σχετική ερώτηση του ερωτηματολόγιου 
αξιολόγησης. 

Από τις συζητήσεις με τους επιμορφούμενους αναγνωρίζουμε τα  πλεονεκτήματα της 
επιλογής της ενδοσχολικής επιμόρφωσης (Χλαπάνης κ. ά, 2003) καθώς: 

 Δόθηκε το έναυσμα σε συναδέλφους να γνωρίσουν τις δυνατότητες της 
τηλεκπαίδευσης σε ένα οικείο περιβάλλον, σε ώρες και χώρο που τους εξυπηρετεί. 

 Οι συνάδελφοι έχουν τη συνεχή υποστήριξη από τους επιμορφωτές, αλλά και 
μεταξύ τους 

Τέλος το εκ πρώτης όψεως μειονέκτημα ότι απαιτείται πολύ προσωπική εργασία για τη 
δημιουργία και την οργάνωση ενός ηλεκτρονικού μαθήματος, αποτελεί «επένδυση» για τα 
επόμενα έτη. 

http://eclass.sch.gr/courses/T125120/
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Περίληψη Η Σχολική Διαμεσολάβηση είναι μία πρακτική πρόληψης της ενδοσχολικής 
βίας και μία άμεση μορφή ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων, η οποία οργανώνεται 
και εφαρμόζεται εντός του σχολικού πλαισίου, μεταξύ των μαθητριών, μαθητών, ως 
εναλλακτική πρακτική που αντικαθιστά το πειθαρχικό σύστημα τιμωρίας. Στόχος του 
άρθρου είναι να αναλύσει το σχεδιασμό και τη μέθοδο πραγματοποίησης αυτής της 
διαδικασίας και να αναδείξει την αποτελεσματικότητά της ως προς την αντιμετώπιση 
του σχολικού εκφοβισμού. Η Σχολική Διαμεσολάβηση αντιμετωπίζει αυτό το φαινόμενο 
μέσω της οικοσυστημικής προσέγγισης και εφαρμόζεται επειδή διδάσκει τεχνικές 
διαπραγμάτευσης, συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων και αυτοδυνάμωσης των 
εμπλεκομένων. Ενισχύει τις πολιτικές αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού, μέσω 
μίας ολιστικής προσέγγισης του σχολείου και της σύνδεσής του με την κοινωνία. 

Λέξεις κλειδιά: Σχολικός εκφοβισμός, παρέμβαση, διάλογος, αυτενέργεια 

Εισαγωγή 

Η ενδοσχολική βία και ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο σύνθετο, 
πολυπαραγοντικό και πολυεπίπεδο, το οποίο παρατηρείται και δημοσιοποιείται στην 
Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., 2001). Οι όροι αυτοί περιγράφουν μία 
κατάσταση κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και 
επαναλαμβανόμενη βία με σκοπό την επιβολή και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού 
πόνου σε μαθητές και μαθήτριες από συμμαθητές τους και συμμαθήτριές τους εντός και 
εκτός σχολείου (Τσιάντης & Ασημόπουλος, 2012). Θύτες και θύματα προέρχονται από κάθε 
κοινωνική ομάδα της σχολικής κοινότητας , χωρίς να αποκλείονται και πρόσωπα από τον 
ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Κάθε πρόσωπο μπορεί να είναι υποψήφιος θύτης, αν δεν 
κατανοήσει τη βία που κρύβει μέσα του και τους παράγοντες που οδηγούν στον έλεγχο ή 
στην εξωτερίκευσή της κι αν δεν αντιληφθεί πόσο η προσωπική του ιστορία διαφοροποιεί 
τις στάσεις και τις συμπεριφορές του (Γιωτοπούλου –Μαραγκοπούλου, 2012). 

Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε και υπάρχει βία στα σχολεία – λεκτική, ψυχολογική, σωματική, 
οικονομική, σεξουαλική, ηλεκτρονική – με τη διαφορά ότι τα τελευταία χρόνια 
δημοσιοποιείται και καταγγέλλεται πιο συχνά από τα θύματα, τις οικογένειές τους και 
τις/τους εκπαιδευτικούς (Αρτινοπούλου, 2001). Η επιθετικότητα και ο εκφοβισμός 
εκφράζεται είτε μεμονωμένα είτε από ομάδες μαθητών, μαθητριών που βάζουν στόχο 
κάποιον ή κάποια που διαφέρει και θεωρούν εύκολο και αδύναμο θύμα. Αυτό έχει ως 
συνέπεια την απομόνωση του θύματος, την κοινωνική του μοναξιά, το φόβο του και την 
άρνησή του να συμμετέχει σε ομαδικά παιχνίδια και δραστηριότητες του σχολείου. Αυτή η 
απόσυρσή του από τα κοινά και η εσωτερίκευση του προβλήματός του, σηματοδοτεί 
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σχέσεις εξουσίας μέσα στο σχολείο μεταξύ συνομηλίκων με αρνητικές συνέπειες στη 
σχολική ευρυθμία (Haber, 2007). 

Οι παράγοντες που φαίνεται να επιδρούν στην εκδήλωση βίας στα σχολεία είναι ατομικοί 
και περιβαλλοντικοί και προέρχονται από τρία επίπεδα: το μικρο-επίπεδο, το μεσο-επίπεδο 
και το μακρο-επίπεδο. Στο πρώτο εντοπίζονται οι παράγοντες όπως τα ατομικά γνωρίσματα 
των παιδιών (γνωστικές ικανότητες, τρόπος ερμηνείας μίας κατάστασης, πρότυπα, αξίες της 
οικογένειάς τους). Στο δεύτερο επίπεδο εντοπίζονται το σχολικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, 
οι στάση και η αντίληψη των εκπαιδευτικών, παιδιών και γονέων για τη βία, καθώς και οι 
σχέσεις της σχολικής κοινότητας μεταξύ τους, οι προσδοκίες τους από τις μαθήτριες και 
τους μαθητές ως προς την εκδήλωση της βίας και της σχολικής συμπεριφοράς. Στο τρίτο 
επίπεδο, συναντώνται οι πολιτικές του εκπαιδευτικού συστήματος, ευρύτερες κοινωνικές 
ανισότητες και γενικότερα κοινωνικές πρακτικές και επιρροές που υποστηρίζουν μορφές 
βίαιης συμπεριφοράς (Αρτινοπούλου, 2010). 

 Η Σχολική Διαμεσολάβηση στηρίζεται στην ΄΄οικοσυστημική προσέγγιση΄΄ σύμφωνα με την 
οποία το σχολείο και η σχολική τάξη εκλαμβάνονται ως ΄΄οικοσύστημα΄΄ στο οποίο τα μέρη 
του αλληλεπιδρούν μέσα από σχέσεις δυναμικής ισορροπίας. Όταν εμφανίζεται κάποιο 
πρόβλημα ή μία βίαιη συμπεριφορά, αυτό είναι σύμπτωμα μίας κατάστασης η οποία 
εμφανίζεται μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και απαιτεί νέες ερμηνείες, επηρεάζοντας και 
επηρεαζόμενο από τις υπόλοιπες συμπεριφορές και καταστάσεις.  

Στόχος του άρθρου είναι να αναδειχθεί η Σχολική Διαμεσολάβηση και πως μπορεί να 
αποδομήσει τα στερεότυπα των τιμωρητικών πρακτικών ως προς την αντιμετώπιση της βίας 
και του εκφοβισμού, επειδή δίνει λόγο και στις δύο συγκρουόμενες πλευρές, ενδυναμώνει 
την αυτοεκτίμηση, μειώνει την ενοχή και αποδίδει δικαιοσύνη μέσω της επανορθωτικής 
συμπεριφοράς του δράστη. Οι μαθήτριες και οι μαθητές μαθαίνουν να μιλούν, να 
αντιδρούν, να σπάνε τη σιωπή και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και τις ανάγκες 
τους. Προσεγγίζουν τον άλλον και την άλλην με ενσυναίσθηση, σεβασμό και διάλογο. 

Σχολική διαμεσολάβηση 

Τι είναι η σχολική διαμεσολάβηση  

Μετά από μακρά εμπειρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρατηρώντας  τη συχνότητα, 
την ένταση και τη διάρκεια της επιθετικότητας μεταξύ των μαθητριών και των μαθητών και 
βιώνοντας αυτήν την κατάσταση στο σχολείο, συνειδητοποιεί κανείς ότι οι συνθήκες για 
μία εκπαίδευση με ισότητα, σεβασμό και διάλογο δεν ικανοποιούνται. Ο κύριος ρόλος του 
σχολείου δεν είναι να αναπαράγει τα κοινωνικά προβλήματα αλλά να τα επιλύει 
(Τσιάκαλος, 2000). Η σχολική διαμεσολάβηση εμπεριέχει πρακτικές μέσω των οποίων 
μπορεί κανείς να προσεγγίσει μία νέα μέθοδο επίλυσης των συγκρούσεων και εφαρμόζεται 
με το διάλογο, την ενσυναίσθηση και την ενεργητική ακρόαση. Αποτελεί μία μορφή 
ειρηνικής επίλυσης, η οποία οργανώνεται και εφαρμόζεται εντός του σχολικού πλαισίου, 
μεταξύ των μαθητριών, μαθητών, ως εναλλακτική πρακτική που αντικαθιστά το πειθαρχικό 
σύστημα τιμωρίας ( Jones, 2004). 

Η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος σχολικής διαμεσολάβησης στηρίζεται σε 
τρία βασικά στοιχεία: α) ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση, β) μία ομάδα 
διαμεσολαβητών που να είναι αντιπροσωπευτική του σχολικού πληθυσμού (φύλο, ηλικία, 
εθνικότητα, γλώσσα, κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, ειδικές ικανότητες, σχολική 
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επίδοση) και γ) τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη από το προσωπικό του σχολείου. Είναι μία 
δομημένη διαδικασία, η οποία χαρακτηρίζεται από τη σχετική αυτονομία των μαθητριών 
και μαθητών στην επίλυση των συγκρούσεών τους, την εθελοντική συμμετοχή τόσο των 
διαμεσολαβητών/τριών όσο και των διαμεσολαβούμενων, την εχεμύθεια, την αμεροληψία, 
την ενεργητική ακρόαση, την ισότητα ,την εξισορρόπηση δυνάμεων μεταξύ διαφωνούντων, 
το σεβασμό, την ειλικρίνεια και την αυτοπεποίθηση (Brenda & Gerber, 1997). 

Στόχοι της σχολικής διαμεσολάβησης είναι καταρχήν να ελαχιστοποιηθούν οι βίαιες και 
επιθετικές συμπεριφορές μεταξύ των μαθητριών και των μαθητών. Στη συνέχεια να 
ενδυναμωθούν οι ήδη υπάρχουσες φιλικές σχέσεις και να μην διαλυθούν. Να επιβάλλονται 
λιγότερες τιμωρίες και πειθαρχικά μέτρα (αποβολές) από τις/τους εκπαιδευτικούς. 
Επιπλέον, να δημιουργηθεί ένα κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στο σχολείο. Να οριστεί 
ένα πλαίσιο συνεργασίας και εύρεσης αποδεκτών λύσεων στις μαθητικές συγκρούσεις. Να 
διαχέονται στο σχολείο ως πρακτικές και συμπεριφορές οι έννοιες της δικαιοσύνης και της 
ισότητας, από όλο το σχολικό πληθυσμό και την τοπική κοινωνία (Fredrickson & Maruyama, 
2006). 

Η σχολική διαμεσολάβηση εντάσσεται στις άμεσες μορφές παρέμβασης στο σχολικό 
εκφοβισμό και μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό μέρος μίας προληπτικής εκπαιδευτικής 
για τη σχολική βία. Εφαρμόζεται επειδή διδάσκει τεχνικές διαπραγμάτευσης, συνεργατικής 
επίλυσης προβλημάτων και αυτοδυνάμωσης των εμπλεκομένων. Όλη αυτή η διαδικασία 
συνδράμει αποτελεσματικά στο να κατανοήσουν οι μαθήτριες και οι μαθητές καταρχήν την 
έννοια της σύγκρουσης, τις μορφές της βίας και τα κριτήρια μιας ειρηνικής επίλυσης της 
διαφωνίας. Επιπλέον, είναι αναγκαία η εφαρμογή της επειδή καλλιεργείται ένα πλαίσιο 
διαλόγου, ενεργής συμμετοχής και κοινωνικής ευθύνης στο σχολείο. Διαμορφώνεται μία 
σχολική κοινότητα όπου ενθαρρύνονται οι μαθήτριες και οι μαθητές, να αναγνωρίζουν τα 
συναισθήματά τους, να τα εκφράζουν, να διερευνούν τις ανάγκες τους και να διατυπώνουν 
με σαφήνεια τα αιτήματά τους για μη βίαιες συμπεριφορές. Ενσωματώνονται σε μία 
βιωματική διαδικασία ενεργητικής μάθησης (Karp & Breslin, 2001). 

Στη σχολική διαμεσολάβηση, απευθύνονται και ζητούν βοήθεια οι μαθήτριες και οι 
μαθητές που εμπλέκονται σε κάποια σύγκρουση, συζητούν ανοιχτά χωρίς να δέχονται 
κριτική ερμηνεία από τους διαμεσολαβητές/τριες, εκφράζουν τα συναισθήματά τους, τις 
ανάγκες τους και διερευνούν από κοινού τρόπους επίλυσης των προβλημάτων τους. 
Μαθητές και μαθήτριες που παρακινούνται να προτείνουν αλλαγές στο σχολείο, στον 
τρόπο διδασκαλίας και στις σχέσεις εκπαιδευτικών μαζί τους (Μαυροσκούφης, 2008). Αυτό 
όμως που μας παρακίνησε κυρίως να ασχοληθούμε με τη σχολική διαμεσολάβηση είναι τα 
θεαματικά αποτελέσματα ως προς την μείωση της ενδοσχολικής βίας , τη συχνότητα και τη 
διάρκειά της, όταν δίνουμε χώρο και χρόνο στα παιδιά να μιλήσουν και κυρίως να 
ακουστούν.  

Στις συναντήσεις των διαμεσολαβήσεων, οι οποίες γίνονται εντός σχολικού ωραρίου, σε 
συγκεκριμένο προκαθορισμένο χώρο όπου έχουν πρόσβαση μόνο η ομάδα της 
διαμεσολάβησης, και οι δύο πλευρές επικοινωνούν με έναν πρωτόγνωρο τρόπο, γιατί 
καλούνται να εκφράσουν με σαφήνεια και ακρίβεια τα συναισθήματά τους και τις ανάγκες 
τους. Οι 4 βασικές ερωτήσεις που καλούνται να διερευνηθούν είναι: τι συνέβη, πως 
νιώθεις για αυτό, τι θα ήθελες να γίνει και τι πιστεύεις ότι πραγματικά μπορεί να γίνει; 

Τους διατίθεται χρόνος, χώρος και κυρίως ενεργητική ακρόαση. Μέσω της εμπιστοσύνης, 
της ενδυνάμωσης και τις ερωτήσεις των διαμεσολαβητών, αναδύονται απαντήσεις που 
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δίνουν οι ίδιοι οι διαμεσολαβούμενοι στον εαυτό τους και έτσι είναι πιο συνεπείς στην 
τήρηση των όρων που συναποφασίζουν ώστε να μην επαναληφθεί ο εκφοβισμός 
(Αρτινοπούλου, 2010). Η ομάδα της διαμεσολάβησης επικεντρώνεται στα κοινά σημεία των 
δύο πλευρών, αναζητούνται πιθανές λύσεις από κοινού και συμφωνούν γραπτά στη λύση 
που αποφασίζουν και δεσμεύονται στη διατήρησή της. Επιπλέον, συμφωνούν σε μία 
μελλοντική συνάντηση ανατροφοδότησης. 

Τα κύρια βήματα της σχολικής διαμεσολάβησης είναι: 

 Καλωσορίζουμε θερμά το πρόσωπο που έρχεται στην ομάδα για να μιλήσει. (λεκτικά, 
π.χ. ‘’καλωσήρθες, χαιρόμαστε πολύ που είσαι εδώ’’, με τη γλώσσα του σώματος 
π.χ. χαμογελάμε, κοιτάμε στα μάτια, δεν σταυρώνουμε τα χέρια μας, στρεφόμαστε 
προς αυτήν ,αυτόν). 

 Εμπνέουμε και υποσχόμαστε την εμπιστοσύνη. Εκτός αν υπάρχει πολύ σοβαρή 
ένδειξη ότι απειλείται η ζωή κάποιου, κάποιας και του ανακοινώνουμε ότι θα το 
πούμε. «Όταν έρχεστε να μας μιλήσετε, υποσχόμαστε ότι δεν θα πούμε σε κανέναν 
τι μας είπατε, εκτός εάν το θελήσετε εσείς. Εάν μας εκμυστηρευθείτε κάτι, το οποίο 
πιστεύουμε ότι είναι ΣΟΒΑΡΟ ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να το 
αναφέρουμε σε κάποιον ενήλικα.» 

 Ενεργητική ακρόαση. Ακούμε με ενδιαφέρον, με προσοχή, με σοβαρότητα, δεν 
διακόπτουμε, κοιτάμε στα μάτια, κάνουμε νοήματα όταν καταλαβαίνουμε τι λέει, 
δεν γελάμε με αυτά που λέει, δεν τα κρίνουμε ούτε τα κοροϊδεύουμε. Δεν 
παίρνουμε το μέρος κανενός, δεν υποδεικνύουμε το τι πρέπει να κάνει και 
προσέχουμε το θέμα των συμβουλών. Η γλώσσα του σώματος, ο τόνος της φωνής, 
δείχνουν ότι ακούμε προσεκτικά, στεκόμαστε απέναντί του, δεν στριφογυρνάμε, δεν 
ασχολούμαστε ταυτόχρονα με κάτι άλλο, γέρνουμε λαφρώς μπροστά σαν σημάδι ότι 
είμαστε πραγματικά εκεί.  

 Προσπαθούμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες, κάνοντας ερωτήσεις 
ανοιχτού τύπου που η απάντηση δεν είναι με ένα ναι ή όχι αλλά αναλυτική. Δηλ. 
ρωτάμε: που συνέβη, πότε, πως, με ποιον, από πότε συμβαίνει αυτό, έχει 
ξανασυμβεί, τι εννοείς όταν λες…, πως αισθάνθηκες, τι ανάγκη είχες; 

 Όταν το πρόσωπο που ήρθε στη διαμεσολάβηση, ολοκληρώσει όσα έχει να πει, 
επαναλαμβάνουμε με δικά μας λόγια, σε μία ανακεφαλαίωση όλα όσα μας είπε. 
Δείχνουμε τι καταλάβαμε, επεξηγούμε και καθρεφτίζουμε ό,τι μας είπαν και τα δύο 
πρόσωπα. Λέμε με δικά μας λόγια αυτά που μας είπαν και τα γεγονότα και τα 
συναισθήματά τους (π.χ. από αυτό που είπες κατάλαβα ότι…, δείχνεις να 
αισθάνεσαι….. Τέλος ρωτάμε : ‘’είναι έτσι; Κατάλαβα καλά; Θέλεις να προσθέσεις 
κάτι;).  

 Στο τέλος, προσφέρουμε τη βοήθεια , ρωτώντας και τα δύο πρόσωπα: εσύ πως θα 
ήθελες να σε βοηθήσουμε και τι πιστεύεις ότι πραγματικά μπορεί να γίνει; Τι θέλεις 
από εδώ και πέρα να γίνει με την, τον..; Έπειτα βρίσκουμε μία κοινή λύση και από 
τις δύο πλευρές και συνυπογράφουν ένα συμβόλαιο μη επανάληψης του 
περιστατικού. Μετά από 2-3 εβδομάδες επαναλαμβάνουμε τη συνάντηση για να 
δούμε αν τηρήθηκε η συμφωνία και πως εξελίσσεται η σχέση τους. 
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Εκπαίδευση στη σχολική διαμεσολάβηση 

Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα σχολικής διαμεσολάβησης στηρίζεται στον τρόπο 
οργάνωσης, στην εκπαίδευση και στη συνεχή εφαρμογή του. Η εκπαίδευση των και 
διαμεσολαβητών γίνεται από σχετικούς φορείς και από εκπαιδευτικούς που έχουν 
επιμορφωθεί και διαρκεί 20-30 ώρες, ανάλογα πάντα και με τις εκάστοτε ανάγκες και 
συνθήκες. Περιλαμβάνει συζητήσεις, ανάλυση εννοιών σχετικών με τη βία και την αρμονική 
συνύπαρξη, ενημέρωση, βιωματικές ασκήσεις για να βιώσουν την αποδοχή της 
διαφορετικότητας, την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό, διαδραστικά 
παιχνίδια για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων, την αλλαγή του εαυτού και των 
σχέσεων και την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης με τους άλλους. Η επιλογή των 
διαμεσολαβητών είναι μία πολύ σημαντική παράμετρος και θα πρέπει να αντανακλά την 
ποικιλία της σχολικής κοινότητας ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα, το 
κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επιθυμούν να 
συμμετέχουν, να έχουν επικοινωνιακές δεξιότητες, υπευθυνότητα, ενθουσιασμό, ικανότητα 
εχεμύθειας, σεβασμό και διάθεση να ακούσουν χωρίς να κρίνουν (Κανελοπούλου & 
Νεραντζάκη, 2009).  

Στη σχολική διαμεσολάβηση βασιζόμαστε στη θεωρία του Marshall Rosenberg για την 
Επικοινωνία Δίχως Βία (ΕΔΒ, 2015). Ο στόχος της ΕΔΒ είναι ο επαναπροσδιορισμός του 
τρόπου με τον οποίο εκφραζόμαστε, αλλά και του τρόπου με τον οποίο ακούμε τους 
άλλους και τις άλλες. Αντί για τις αυτοματοποιημένες αντιδράσεις που χρησιμοποιούμε 
χωρίς να το καταλαβαίνουμε, οι λέξεις μας πλέον γίνονται συνειδητές, βασιζόμενες επάνω 
στο τι αντιλαμβανόμαστε, τι αισθανόμαστε και τι έχουμε ανάγκη. Οδηγούμαστε με αυτόν 
τον τρόπο στο να εκφραζόμαστε με ειλικρίνεια και σαφήνεια. Η ΕΔΒ Χρησιμοποιεί τη 
γλώσσα της Καμηλοπάρδαλης η οποία μιλάει για τέσσερα βασικά βήματα στην επικοινωνία 
μας ( www.non-violence.gr): 
α)  Παρατήρηση: Παρατηρούμε τι πραγματικά συμβαίνει σε μια κατάσταση. Η τέχνη είναι 
να εκφράσουμε τι παρατηρήσαμε, δηλαδή να περιγράψουμε το γεγονός χωρίς να το 
κρίνουμε, να το αξιολογήσουμε ή να το ερμηνεύσουμε.  
β)  Συναισθήματα: Εκφράζουμε πως αισθανόμαστε όταν παρατηρούμε το συγκεκριμένο 
γεγονός. 
γ)  Ανάγκες: Εκφράζουμε ποια ανάγκη είναι συνδεδεμένη με το συγκεκριμένο γεγονός και 
συναίσθημα. 
δ)  Αιτήματα: Εκφράζουμε τι χρειαζόμαστε από τους άλλους και τις άλλες να πράξουν. 

Όταν τελειώσει η εκπαίδευση, συζητάμε στην ομάδα της διαμεσολάβησης με ειλικρίνεια, 
με αυτογνωσία και αυτοκριτική, ποια παιδιά είναι έτοιμα να κάνουν διαμεσολάβηση. 
Χρειάζεται να πληρούν κάποιες βασικές προϋποθέσεις κι αυτές είναι: 

 Ενσυναίσθηση 

 Ενεργητική ακρόαση 

 Εμπιστοσύνη 

 Αξιοπιστία 

 Ευσυνειδησία  

 Ευγένεια 

 Εντιμότητα  

 Διαθέτει κατανόηση 

 Επικοινωνιακές δεξιότητες 
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 Έχει επίγνωση της γλώσσας του σώματος 

 Αναγνωρίζει τα προβλήματα 

 Δίνει πιθανές λύσεις / εναλλακτικές 

 Δεν κρίνει 

Ανά τακτά διαστήματα η ομάδα της διαμεσολάβησης ενημερώνει ξεχωριστά, όλες τις τάξεις 
του σχολείου για τη λειτουργία της Σχολικής Διαμεσολάβησης, μοιράζει πληροφοριακό 
υλικό με τηλέφωνα φορέων που μπορούν τα παιδιά να απευθύνονται για βοήθεια, εκδίδει 
σχολική εφημερίδα, υπενθυμίζει ότι υπάρχει έξω από το γραφείο των εκπαιδευτικών το 
κουτί της διαμεσολάβησης – όπου μπορούν οι μαθήτριες και οι μαθητές να αφήνουν 
σημειώματα με οτιδήποτε παρατηρούν ή τους συμβαίνει και ειδικά για βίαια περιστατικά -
προβάλλει σχετικές ταινίες, οργανώνει ομαδικά κολάζ, διαδραστικές ασκήσεις και 
πραγματοποιεί σε όλο το σχολείο εκδηλώσεις, δραματοποιήσεις και δρώμενα σε σχέση με 
την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. 

Συμβολή της σχολικής διαμεσολάβησης στη σχολική ζωή 

Η αποτελεσματικότητα της σχολικής διαμεσολάβησης αναδεικνύεται από τα εξής θέματα : 
κατά πόσο ικανοποιούνται τα θύματα και οι δράστες των βίαιων περιστατικών, αν 
αποφεύγονται οι τιμωρίες, αν επαναλαμβάνονται οι πράξεις αυτές κι αν υπάρχει χρονική 
διάρκεια στην αποφυγή βίας μεταξύ τους. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να ανακτήσουν την 
αίσθηση του δικαίου και οι δύο πλευρές και αν το θύμα νιώθει ότι μπορεί να συμμετέχει 
ενεργά στην διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων και ο δράστης να επανενταχθεί στο 
σχολικό περιβάλλον (Marshall, 1999). Πολύ σημαντική παράμετρος στην πρακτική της 
πρόληψης της σχολικής βίας είναι οι μαθήτριες και οι μαθητές που παρατηρούν και δεν 
εμπλέκονται σε φασαρίες. Αυτά τα παιδιά που δεν θα συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση 
από καμία πλευρά, αντιλαμβάνονται το υποστηρικτικό πλαίσιο και γίνονται αυτόπτες 
μάρτυρες μίας διαδικασίας που δεν εξαιρεί κανέναν και καμία από το να μιλήσει και να 
διεκδικήσει μία δημοκρατική αντιμετώπιση στο σχολείο. Έχει παρατηρηθεί ότι οι 
διαμεσολαβήτριες/τές επιδεικνύουν μία αντανακλαστική βιωματική προσέγγιση στη 
βελτίωση των προβλημάτων και για τους άλλους μαθητές και μαθήτριες (Cremin, 2007). 

Από τις έρευνες έχει αναδειχθεί ότι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, μέσω της πρακτικής της 
σχολικής διαμεσολάβησης αλλάζουν στάση και αντίληψη ως προς την ικανότητα των 
παιδιών να επιλύουν συγκρούσεις και βελτιώνονται οι σχέσεις τους μαζί τους. Παρατηρούν 
στα ίδια παιδιά αισθήματα αυτοεκτίμησης, αυτοελέγχου, υπευθυνότητας και 
αυτορρύθμισης (Cassinerio & Lane-Garon, 2006). Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η 
ενεργός συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, μέσω πολιτιστικών ομάδων, αθλητικών 
συλλόγων, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, για την παρατήρηση, καταγραφή και 
ενημέρωση βίαιων συμπεριφορών. 

Όλα αυτά συνδέονται με όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με τη σχολική κοινότητα : 
εκπαιδευτικοί, παιδιά, ωρολόγιο πρόγραμμα, σχολικά εγχειρίδια (περιεχόμενο, γλώσσα, 
εικονογράφηση), εκπαιδευτική πολιτική (έπαινοι, ποινές, ενδυνάμωση, υποστηρικτικές 
δομές),σχολικές εκδηλώσεις και εορτές, σύστημα αξιολόγησης των παιδιών, χωροταξικές 
συνθήκες, διάταξη θρανίων και προαύλιου χώρου, εθελοντικά προγράμματα εκτός 
σχολικού ωραρίου, ανάθεση εργασιών σε εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό.  
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Επιπλέον δίνονται ερωτηματολόγια στα παιδιά που συμμετέχουν ως διαμεσολαβήτριες/τές 
και στα παιδιά που δέχθηκαν διαμεσολάβηση, έτσι ώστε να αξιολογηθεί η επίδραση της 
σχολικής διαμεσολάβησης στις στάσεις τους , τις αντιλήψεις τους περί βίας και σε γνωστικό, 
συναισθηματικό και συμπεριφοριστικό επίπεδο. Επίσης, ερευνώνται αν υπήρξαν αλλαγές 
στη συμπεριφορά τους μέσα από τη σχολική διαμεσολάβηση, ως προς τις δεξιότητες της 
επικοινωνίας, του διαλόγου, της κατανόησης των προβλημάτων, του σεβασμού της 
διαφορετικότητας, της συνειδητοποίησης της επιθετικότητας και των πρακτικών ένταξης 
και όχι αποκλεισμού. 

Η σχέση της άσκησης βίας με το φύλο είναι μία σημαντική παράμετρος και όπως φαίνεται 
από έρευνες το φύλο επηρεάζει την αντίληψη για τη σχολική βία, την άσκησή της, τα 
συναισθήματα και τις δεξιότητες διαχείρισης. Σύμφωνα με έρευνα της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς το 2000, τα αγόρια είναι πολύ πιο πιθανό να εμπλακούν σε βίαια περιστατικά 
(37%) έναντι των κοριτσιών (10%), (Σώκου,2014). Επομένως , η σχολική διαμεσολάβηση 
μπορεί να αποδομήσει τα στερεότυπα των φύλων ως προς την αντιμετώπιση της βίας και 
του εκφοβισμού. Δίνει λόγο και στα δύο φύλα, ενδυναμώνει την αυτοεκτίμηση, μειώνει την 
ενοχή και αποδίδει δικαιοσύνη μέσω της επανορθωτικής συμπεριφοράς του δράστη. Οι 
μαθήτριες μαθαίνουν να μιλούν, να αντιδρούν και να σπάνε τη σιωπή και οι μαθητές να 
εκφράζουν τα συναισθήματά τους με διάλογο. Αλλάζει η οπτική που έχει το κάθε φύλο για 
τη βία. Αυτή η συνειδητοποίηση είναι η αρχή της επίλυσης του προβλήματος. 

Συμπεράσματα 

Η Σχολική Διαμεσολάβηση πλαισιώνεται από την επικοινωνία δίχως βία και προσπαθεί να 
αποτρέψει βίαιες συμπεριφορές που αναπαράγουν εξουσιαστικές και επιθετικές τάσεις. 
Είναι μία πρακτική η οποία αφορά τόσο το περιεχόμενο της μάθησης όσο και τη διαδικασία 
της μάθησης. Μαθητές και μαθήτριες που ασχολούνται με τη Σχολική Διαμεσολάβηση, 
κεντρικά και περιφερειακά, βελτιώνουν πολύ τη σχολική επίδοσή τους, κινητοποιούνται 
περισσότερο στα κοινά πεπραγμένα του σχολείου και δρουν πιο συνειδητά στη σχολική 
ζωή. Η διαδικασία αυτή αμφισβητεί τις «αυτονόητες και οικουμενικές» αλήθειες που 
κατευθύνουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές, πρακτικές που απορρέουν από τις δομές 
εξουσίας , του φύλου, της κοινωνικής τάξης, της φυλής, της ηλικίας, της αναπηρίας, του 
σεξουαλικού προσανατολισμού κ.ά. και αποδομούνται οι σεξιστικές και ρατσιστικές 
αντιλήψεις. Το σχολείο αρχίζει να λειτουργεί ως ένα απελευθερωτικό περιβάλλον στο οποίο 
οι καθηγητές, οι καθηγήτριες και οι μαθητές, μαθήτριες δρουν ως υποκείμενα και όχι ως 
αντικείμενα. Ένας από τους στόχους της είναι στο σχολικό περιβάλλον να μην φοβούνται τις 
διαφορές τους αλλά να τις σέβονται και να τις αξιοποιούν. Επίσης οι εκπαιδευτικοί και οι 
μαθητές/τριες να επιμένουν στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, στην ενδυνάμωση των 
ομάδων που καταπιέζονται, να αναγνωρίσουν τα δικαιώματά τους, να αποδεχθούν τις 
προσωπικές τους ιστορίες και τους εαυτούς τους σε εξέλιξη (Κογκίδου, 1997). 

Η Σχολική Διαμεσολάβηση είναι μία σχεσιακή διαδικασία, μία διαδικασία μετασχηματισμού 
της εκπαίδευσης και προϋποθέτει ταυτόχρονα την αλλαγή αντιλήψεων και στάσεων. 
Προτείνει διάφορες στρατηγικές οι οποίες εξασφαλίζουν σε μαθήτριες και μαθητές τη 
δυνατότητα να μιλήσουν, να αναλύσουν, να αμφισβητήσουν, να διαπραγματευθούν, να 
σχεδιάσουν και να αποφασίσουν. Δημιουργεί το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον ώστε 
να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση, αναγνωρίζει τα συναισθήματα και τις εμπειρίες ως πηγή 
εσωτερικής γνώσης. Αναγνωρίζονται όλες οι προσωπικές εμπειρίες μαθητριών και μαθητών 
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ως ισότιμες, έτοιμες να αναλυθούν με κοινό στόχο το μετασχηματισμό της σχολικής τάξης 
και γενικότερα τον κοινωνικό μετασχηματισμό (Τρέσσου - Μυλωνά, 1997). Καταργεί τα 
στεγανά που αποκλείουν ανθρώπους, γιατί εστιάζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην 
ενδυνάμωση ομάδων που περιθωριοποιούνται. Κάνει λόγο για μία κοινωνία και ένα 
σχολείο όπου θα συνυπάρχουν πρόσωπα με διαφορετικές δεξιότητες και ποικίλες 
συμπεριφορές. Υποκείμενα που αυτενεργούν, αμφισβητούν, συνδιαλέγονται και αλλάζουν 
παγιωμένες αντιλήψεις. Δίνει ιδιαίτερη σημασία στην στοχαστική διαδικασία όλων με τους 
εαυτούς τους, με τους άλλους και με το αντικείμενο μάθησης. Ένας νέος τρόπος σκέψης για 
τους εκπαιδευτικούς και τις/τους μαθήτριες/τές όπου η κριτική σκέψη δεν είναι αφηρημένη 
ανάλυση αλλά μία στοχαστική διαδικασία βασισμένη στις εμπειρίες της καθημερινής ζωής 
(Evans, 2004). 
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Περίληψη. Αυτή η εργασία αναφέρεται σε προτεινόμενες στρατηγικές εκπαίδευσης 
των μαθητών με μη ορατές ιδιαίτερες/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πιο 
συγκεκριμένα, εστιάζεται στους μαθητές με ιδιαίτερα χαρίσματα/ταλέντα και 
επιπρόσθετες εκπαιδευτικές ανάγκες (Διπλά Εξαιρετικοί- Twice Exceptional/2E), 
εξειδικεύοντας στην περίπτωση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και 
Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ). Τα αποτελέσματα των μελετών που δημοσιεύθηκαν από το 
1989 έως σήμερα έδειξαν ότι οι 2Ε μαθητές με ΔΕΠ-Υ αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να 
μην επιτεύξουν το μέγιστο του μαθησιακού δυναμικού τους, εξαιτίας της έλλειψης 
κατάλληλων παροχών εκπαίδευσης, της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους ως «αδικούμενοι 
μαθητές», των δυσκολιών στην κάλυψη των μοναδικών αναγκών τους, αλλά και της 
ελλιπούς έρευνας στο πεδίο της Διπλής Εξαιρετικότητας. Ο σκοπός αυτής της εργασίας 
είναι να πραγματοποιήσει μία ανασκόπηση της τρέχουσας έρευνας, προκειμένου να 
προσδιοριστούν οι θεωρήσεις αναγνώρισης και τα κοινά χαρακτηριστικά των 2Ε 
μαθητών με ΔΕΠ-Υ, να επεξηγηθούν τα εμπόδια και τις μαθησιακές δυσκολίες τους και 
να διασαφηνιστούν οι ρόλοι και οι ευθύνες των σχολείων και των εκπαιδευτικών για 
την εξασφάλιση του κατάλληλου προγραμματισμού για τους 2Ε μαθητές με ΔΕΠ-Υ. 

Λέξεις κλειδιά: Χαρισματικότητα, Διπλή Εξαιρετικότητα, ΔΕΠ-Υ 

Εισαγωγή 

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, η εκπαίδευση για τους μαθητές με 
ιδιαίτερες/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχει περάσει από πολλές αλλαγές. Ιστορικά, οι 
μαθητές αυτοί ακολουθούσαν χωριστή εκπαίδευση από τους συμμαθητές της ηλικίας τους 
είτε σε ειδικά σχολεία είτε σε διαφορετικές τάξεις. Η έννοια των ξεχωριστών σχολείων και 
των τάξεων εξακολουθεί να αμφισβητείται για την αποτελεσματικότητά της όσον αφορά 
τους μαθητές με ιδιαίτερες/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Καθώς η έμφαση στη 
συμπερίληψη των μαθητών με ιδιαίτερες/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική 
εκπαίδευση έχει αυξηθεί, οι εκπαιδευτικοί έχουν επικεντρωθεί κυρίως στην ακαδημαϊκή 
τους επιτυχία. Πολύ λιγότερη έμφαση έχει δοθεί στην κοινωνική ένταξη. Ενώ παραμένει 
σημαντική η αξιολόγηση της ακαδημαϊκής προόδου, είναι, επίσης, σημαντικό για τους 
μαθητές με ιδιαίτερες/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να επιτύχουν κοινωνικά. Σύμφωνα με 
τους Asher και Coie (2010), οι σχέσεις και η αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους 
αποτελούν σημαντικά στοιχεία που απαιτούνται για την υγιή ανάπτυξη των αρμόδια 
κοινωνικών δεξιοτήτων κατά την παιδική ηλικία. 

Καθώς οι μαθητές με ιδιαίτερες/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ολοένα και περισσότερο 
συν-διδάσκονται με τους συνομηλίκους τους χωρίς ιδιαίτερες/ειδικές εκπαιδευτικές 

mailto:marystilidi@yahoo.gr,
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ανάγκες, υπόκεινται σε διαφορετική σειρά από εμπειρίες της παιδικής ηλικίας και μπορεί 
να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για σχολικό εκφοβισμό. Δυστυχώς, αυτές οι εμπειρίες 
δεν είναι πάντα θετικές και μπορούν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο για τα παιδιά. 

Το Διπλά Εξαιρετικό (Twice Exceptional – 2E) παιδί: 
Το παιδί με χάρισμα και ταλέντο και επιπρόσθετες εκπαιδευτικές ανάγκες 
(Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα - ΔΕΠ-Υ) 

Κάθε ένας μαθητής είναι ένας πόρος που θα πρέπει να αναπτύξει στο μέγιστο υψηλότερο 
δυναμικό τις δεξιότητες και τις ικανότητές του. Το σχολείο προσπαθεί να εκπαιδεύσει όλα 
τα παιδιά, με διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων, σε ένα μαθησιακό περιβάλλον χωρίς 
αποκλεισμούς. Ενώ υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις παιδιών με διακριτικές ή 
εξαιρετικές ανάγκες μάθησης σε κάθε τάξη, κάποιοι μαθητές παρουσιάζουν ένα μοτίβο 
ακραίων νοητικών δυνάμεων σε συνδυασμό με περιοχές με σημαντικές ειδικές 
εκπαιδευτικές διαφοροποιήσεις. Τα παιδιά αυτά συνήθως αναφέρονται ως διπλά 
εξαιρετικά (twice-exceptional / 2e). Πρόκειται για μαθητές που έχουν εξαιρετικά 
χαρίσματα ή ταλέντα και ικανότητα υψηλής απόδοσης, αλλά, παράλληλα και μια ή 
περισσότερες διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που επηρεάζουν μια ή 
περισσότερες πτυχές της μάθησης. 

Βεβαίως, οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών των μαθητών και τα χαρίσματα ή τα 
ταλέντα τους προσθέτουν στο προσωπικό του σχολείου και στις οικογένειές τους με 
ξεχωριστές προκλήσεις ως προς την ανάπτυξη κατάλληλου προγραμματισμού. Οι μαθητές 
που έχουν κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα ή /και ταλέντο ή/ και υψηλό δείκτη νοημοσύνης και, 
παράλληλα έχουν διαγνωστεί με ΔΕΠ-Υ βρίσκονται σε κίνδυνο να μην αξιοποιήσουν τις 
δυνατότητές τους, λόγω της σχέσης και της αλληλεπίδρασης που υπάρχει μεταξύ των 
ενισχυμένων γνωστικών ικανοτήτων και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους. 
Πρόκειται για το μικρότερο σε συχνότητα ανιχνεύσιμο πληθυσμό στα σχολεία. Οι διπλά 
εξαιρετικοί μαθητές παρουσιάζουν ένα μοναδικό δίλημμα αναγνώρισης και εκπαιδευτικής 
παροχής για τους εκπαιδευτικούς. Συχνά οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές 
καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της μιας 
εξαιρετικότητας ή της άλλης, καθιστώντας τους διπλά εξαιρετικούς μαθητές και ως μη 
αναγνωρίσιμους και ως υποεκπροσωπούμενους στα σχολεία. 

Ορισμός χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών 

Σύμφωνα με το Συμβούλιο για τα εξαιρετικά παιδιά (Council for Εxceptional Children) ως 
χαρισματικοί/ταλαντούχοι μαθητές ορίζονται «εκείνοι οι μαθητές που έχουν εξαιρετικές 
ικανότητες, υψηλές επιδόσεις και οι οποίοι απαιτούν διαφοροποιημένa εκπαιδευτικά 
προγράμματα (πέραν εκείνων που συνήθως παρέχουν τα τακτικά προγράμματα 
εκπαίδευσης), προκειμένου να συνειδητοποιήσουν τη συμβολή στον εαυτό τους και την 
κοινωνία». 

Γενικά, το χάρισμα/ταλέντο συναντάται σε παγκόσμιο επίπεδο, συχνά συνοδευόμενο από 
εξαιρετική δημιουργικότητα ή/και χωρίς, σε έναν ή περισσότερους εξειδικευμένους τομείς. 
Παράλληλα, συνήθως συνυπάρχει ιδιοφυΐα (Δείκτης Νοημοσύνης ίσος ή μεγαλύτερος του 
130), συχνά με άνιση ανάπτυξη ή σημαντικές αναπτυξιακές αποκλίσεις. Αυτό σημαίνει ότι 
εξαιτίας της ταχείας γνωστικής ανάπτυξης υπάρχει μεγάλη διαφορά στην χρονολογική 
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ηλικία, στην πνευματική και συναισθηματική ωριμότητα, καταστάσεις οι οποίες οδηγούν 
στο φαινόμενο των πολλαπλών νοημοσυνών. 

Ειδικότερα, στον τομέα της χαρισματικότητας (ακαδημαϊκής χαριστείας) συναντάται το 
κορυφαίο 5-10% των μαθητών ανά σχολείο, σύμφωνα με τη μέτρηση της πραγματικής ή της 
δυνητικής επίτευξης στους ακαδημαϊκούς τομείς. Όσον αφορά τον τομέα του ταλέντου 
(παραγωγικό/δημιουργικό ταλέντο) συναντάται το κορυφαίο 5-10% των μαθητών ανά 
σχολείο, σύμφωνα με τη μέτρηση της πραγματικής ή της δυνητικής επίτευξης στις Τέχνες 
(χορός, δράμα), τη Μουσική και τα Αθλήματα (Flint, 2010). 

Σύμφωνα με τον πίνακα 1, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χαρισματικότητας είναι τα εξής:  

Πίνακας 1. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χαρισματικότητας 

 

Ισχυρή Επεξήγηση           Tαχεία Μάθηση              Εκτεταμένο Λεξιλόγιο 

Εξαιρετική Μνήμη         Μεγάλο Εύρος Προσοχής           Υπερευαισθησία * 

Ενσυναίσθηση               Τελειομανία                        Ένταση 

Ηθική ευαισθησία           Έντονη Περιέργεια         Εμμονή στα Ενδιαφέροντα 

Υψηλός Βαθμός Ενέργειας  Φιλίες Μεγαλύτερης Ηλικίας  Ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων 

Υψηλή Αίσθηση Χιούμορ   Υπερβολική Φιλαναγνωσία      Υψηλό Αίσθημα Δικαίου 

Ώριμη Κρίση              Οξυδερκής Παρατήρηση            Ζωηρή Φαντασία 

Εξαιρετική Δημιουργικότητα                    Τάση Αμφισβήτησης της Εξουσίας 

* Ψυχοκινητική, αισθητηριακή, φαντασιακή, νοητική, συναισθηματική 
Πηγή: Flint, J. (2010). 

 

Ορισμός του διπλά εξαιρετικού (2Ε) παιδιού  

Σύμφωνα με τον Flint (2010) στο Διπλά Εξαιρετικό (2Ε) Παιδί “αναγνωρίζονται τα 
χαρακτηριστικά της χαρισματικότητας/ταλέντου, αλλά συνυπάρχει και ταυτόχρονη 
διάγνωση μαθησιακών, σωματικών, αισθητηριακών, κοινωνικών/ συναισθηματικών ή 
συμπεριφορικών διαταραχών, καθώς και των χαρακτηριστικών του Συνδρόμου Asperger». 

Ο εκπαιδευτικός όρος "εξαιρετικό" μπορεί να αναφέρεται σε χαρισματικά / ταλαντούχα 
παιδιά, λόγω της άνω του μέσου όρου γνωστικής ικανότητας τους. Όταν είναι, επίσης, 
"εξαιρετικά" εξ αιτίας μιας μαθησιακής δυσκολίας (διαταραχή με αρνητική επίδραση στης 
μάθηση) μπορούν να αναφέρονται ως «διπλά εξαιρετικά ("2E" ή 2Χ) », είτε ως 
«χαρισματικά/ ταλαντούχα με μαθησιακές δυσκολίες (ΜΘ)» ή απλά «πολυ-εξαιρετικά», 
ένας όρος που αναγνωρίζει ότι ένα άτομο μπορεί να έχει περισσότερες από μία αναπηρίες. 

Τύποι των διπλά εξαιρετικών (2Ε) παιδιών  

Σύμφωνα με τον Levine (2012)7 υπάρχουν τρεις τύποι 2Ε παιδιών: 

 Τύπος Ι: Επίσημη Αναγνώριση Χαρίσματος/Ταλέντου, χωρίς να υπερτερεί η 
Επιπρόσθετη Εκπαιδευτική Ανάγκη (η χαρισματικότητα καλύπτει την Επιπρόσθετη 
Εκπαιδευτική Ανάγκη, π.χ. κινητική αναπηρία). 
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Στον τύπο αυτό συνήθως συναντάται έλλειψη παρατήρησης για πιθανή Ειδική Εκπαίδευση. 
Το παιδί συχνά διακατέχεται από μία συμπεριφορά και στάση αποτυχίας, οκνηρίας και 
έλλειψης κινήτρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνονται οι ακαδημαϊκές προσδοκίες 
καθώς οι δυσκολίες αυξάνονται. 

 Τύπος ΙΙ (ο πιο κοινός): Επίσημη Αναγνώριση της Επιπρόσθετης Εκπαιδευτικής Ανάγκης, 
χωρίς να εντοπίζεται η Χαρισματικότητα/Ταλέντο (η Επιπρόσθετη Εκπαιδευτική Ανάγκη 
καλύπτει τη Χαρισματικότητα/Ταλέντο, π.χ. Συναισθηματικές/Συμπεριφορικές 
Διαταραχές).  

Η Ειδική Εκπαίδευση μπορεί να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην 
αποκατάσταση/αντιστάθμιση της Ειδικής Εκπαιδευτικής Ανάγκης. Τπάρχει σημαντική 
υποτίμηση των νοητικών ικανοτήτων εξαιτίας της ανεπαρκούς εκτίμησης από τις χαμηλές 
βαθμολογίες των τεστ IQ. Τέλος, παρατηρείται χαμηλή επίδοση στα Ειδικά Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα όταν αυτά δεν ανταποκρίνονται στις νοητικές ικανότητες. 

 Τύπος ΙΙΙ: Μη επίσημη αναγνώριση του Χαρίσματος / Ταλέντου ή της Επιπρόσθετης 
Εκπαιδευτικής Ανάγκης (η Χαρισματικότητα/Ταλέντο αλληλοκαλύπτονται με την 
Επιπρόσθετη Εκπαιδευτική Ανάγκη, π.χ. Διαταραχές Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης).  

Στον τύπο αυτό συνήθως παρατηρείται επίτευξη των ακαδημαϊκών προσδοκιών με μέση 
ικανότητα. Επίσης, εμφανίζονται δυσκολίες καθώς αυξάνονται οι απαιτήσεις του 
Αναλυτικού Προγράμματος. Ακόμη, κυριαρχεί η αντίληψη ως επαρκής επίτευξη των 
ακαδημαϊκών προσδοκιών και, επομένως καμία παραπομπή για Ειδική Εκπαιδευτική 
Αξιολόγηση. Τέλος, η βαθμολογία είναι μειωμένη στις δοκιμασίες εξαιτίας της Ειδικής 
Εκπαιδευτικής Ανάγκης και της έλλειψης κριτηρίων για παροχή Ειδικής Εκπαίδευσης στους 
Χαρισματικούς / Ταλαντούχους Μαθητές. 

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας 
(ΔΕΠ-Υ) συναντάται και στους τρεις τύπους (Levine, 2012). 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των διπλά εξαιρετικών (2Ε) παιδιών 

Σύμφωνα με τον Flint (2010) τα Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα των 2Ε Παιδιών είναι η 
εξασθενημένη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη μνήμη με συνυπάρχουσες δυσκολίες 
στην οπτική ή/και ακουστική επεξεργασία και στην οπτικο-κινητική ολοκλήρωση. Αυτό 
επιφέρει φτωχή αυτο-αντίληψη στα παιδιά (θεωρούν το χάρισμα/ταλέντο ως έλλειμμα) με 
υψηλά επίπεδα αυτοκριτικής, απόσυρσης ή επιθετικές συμπεριφορές. Επιπλέον, η προσοχή 
και συγκέντρωση είναι μειωμένες με συνεπακόλουθη δυσκολία στην ακολουθία οδηγιών. 
Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε φτωχές σχέσεις με τους ομοτίμους και κατά συνέπεια στο 
σχολικό εκφοβισμό (Franklin-Rohr, 2012). 

Διαταραχή Υπερκινητικότητας και Ελλειματικής Προσοχής – ΔΕΠ-Υ κατά DSM-V 

Σύμφωνα με το Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disosrders – Fifth Edition (DSM-
V)  

η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ADHD-ΔΕΠ-Υ) είναι 
μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από αλλοιωμένα επίπεδα 
απροσεξίας, αποδιοργάνωσης ή/ και υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας. Η 
απροσεξία και η αποδιοργάνωση συνεπάγονται αδυναμία παραμονής στο έργο, 
εντύπωση ότι δεν ακούει και απώλεια υλικών, σε επίπεδα που δε συνάδουν με την 
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ηλικία ή το αναπτυξιακό επίπεδο. Η υπερκινητικότητα- παρορμητικότητα 
συνεπάγονται υπερδραστηριότητα, νευρικότητα, αδυναμία διατήρησης της 
καθιστής θέσης, παρείσφρηση στις δραστηριότητες των άλλων ανθρώπων και 
αδυναμία αναμονής -συμπτώματα που είναι υπερβολικά για την ηλικία ή το 
αναπτυξιακό επίπεδο. Στην παιδική ηλικία, η ΔΕΠ-Υ συμπίπτει συνήθως με 
διαταραχές που συχνά θεωρούνται ότι είναι “διαταραχές εξωτερίκευσης”, όπως η 
αντιθετική προκλητική διαταραχή και η διαταραχή διαγωγής. Η ΔΕΠ-Υ παραμένει 
συχνά στην ενήλικη ζωή, με αποτέλεσμα δυσκολίες στην κοινωνική, ακαδημαϊκή και 
επαγγελματική λειτουργία. 

Επίσης, μπορεί να συνυπάρχουν ψυχιατρικές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες, καθώς 
και κατάχρηση ουσιών. Τέλος, η ΔΕΠ-Υ οφείλεται συχνά σε κληρονομικούς παράγοντες, 
όπως και το χάρισμα (Levine, 2012). 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του διπλά εξαιρετικού (2Ε) παιδιού με ΔΕΠ-Υ   

Σύμφωνα με τον Levine (2012), τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 2Ε παιδιού με ΔΕΠ-Υ 
είναι τα εξής (Πίνακας 2): 

Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του διπλά εξαιρετικού (2Ε) παιδιού με ΔΕΠ-Υ 

 

Χάρισμα/Ταλέντο ΔΕΠ-Υ 

Έλλειψη προσοχής εξαιτίας της πλήξης, 
ονειροπόληση  

Διάσπαση προσοχής, ονειροπόληση. 

 

Έλλειψη επιμονής σε δραστηριότητες άσχετες 
με τα ενδιαφέροντα. 

Αποτυχία συγκέντρωσης με εξαίρεση τη δυαδική 
αλληλεπίδραση. 

Σύντομο εύρος προσοχής (αφηρημάδα) ή 
επιλεκτική προσοχή  

Αποτυχία ολοκλήρωσης ανεξάρτητων 
δραστηριοτήτων. 

Πλήξη κατά τη διάρκεια συζητήσεων.  Μειωμένη ικανότητα να ακούει με προσοχή. 

Αδιαφορία οργάνωσης περιβάλλοντος. Βρώμικο, ανοργάνωτο περιβάλλον. 

Κριτική σκέψη υπολειπόμενη σε σχέση με την 
νοητική ανάπτυξη.  

Παρορμητικότητα, φτωχή κριτική σκέψη, έλλειψη 
αίσθησης κινδύνου. 

Ένταση που καταλήγει σε διενέξεις με την 
αρχή/εξουσία (ασέβεια).  

Προβλήματα τήρησης των κανόνων για τη ρύθμιση 
της συμπεριφοράς. 

Επίπεδο δραστηριότητας συχνά αυξημένο, με 
μικρή ανάγκη για ύπνο. 

Επίπεδο δραστηριότητας συχνά αυξημένο, 
αναβλητικότητα. 

Πρόβλημα στην ακολουθία οδηγιών.  Συνεχείς ερωτήσεις για κανόνες, οδηγίες.  

Πηγή: Levine, Μ. (2012) 
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Συμπεράσματα –Προτάσεις 

Η ταυτοποίηση των 2Ε μαθητών με ΔΕΠ-Υ είναι περίπλοκη: χρειάζεται ένας συνδυασμός της 
απαραίτητης γνώσης στο πεδίο της χαρισματικότητας και της ειδικής εκπαίδευσης, καθώς 
οι μαθητές αυτοί σχεδόν πάντα κατατάσσονται ως μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά 
και ευαισθητοποίηση των σχέσεων μεταξύ των δύο περιοχών της μοναδικότητας. Ιδιαίτερα 
η τελευταία. όταν είναι περιορισμένη στα σχολικά συστήματα, καθώς και η έλλειψη 
πρόσβασης σε κατάλληλες εκπαιδευτικές εμπειρίες, έχουν ως αποτέλεσμα συχνά την 
επιλογή μεταξύ των υπηρεσιών που καλύπτουν τη μοναδικότητα ή την ιδιαίτερη 
εκπαιδευτική ανάγκη (Butler, 2010; Ross, 2013). 

Εστιάζοντας στα Χαρίσματα και Ταλέντα των Εκπαιδευτικών που καλούνται να επιτελέσουν 
το έργο τους στο συγκεκριμένο μαθητικό πληθυσμό, αυτά συνοψίζονται σε  πέντε Α, τα 
οποία συνθέτουν και το πλαίσιο δράσης τους. 

➲ Αναγνώριση και διευκόλυνση της υψηλής ικανότητας και αποφυγή εστιασμού στις 
εκπαιδευτικές αδυναμίες που επιφέρει η ΔΕΠ-Υ. 

➲ Αναγνώριση της εκδήλωσης των ανασταλτικών παραγόντων της ΔΕΠΥ στη 
διαδικασία της μάθησης. 

➲ Απαίτηση για εποικοδομητική εργασία με την ανάπτυξη υποστηρικτικού 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού ανοικτού τύπου για τροποποίηση της μαθησιακής 
επεξεργασίας.  

➲ Αντιμετώπιση των Κοινωνικών και Συναισθηματικών Θεμάτων. 

➲ Αντιμετώπιση των Συμπεριφορικών Θεμάτων (Mishna, 2013, Ross, 2013). 

Αναγνώριση και διευκόλυνση της υψηλής ικανότητας και των δυνατοτήτων της και 
αποφυγή εστιασμού στις εκπαιδευτικές αδυναμίες που επιφέρει η ΔΕΠ-Υ. 

Η χρήση διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών για την εύρεση συνεκτικότητας μεταξύ 
των θεμάτων παρέχει ευκαιρίες για έρευνα και αμφισβήτηση του περιεχομένου του 
προγράμματος, αλλά και διερεύνηση τομέων με έντονο ενδιαφέρον στη διδασκαλία. 
Συνεπώς, δίνεται έμφαση στις δυνατότητες για σύνδεση του ενδιαφέροντος με τη βαθιά 
γνώση και κατανόηση των εννοιών και προσφέρονται εναλλακτικοί τρόποι απόδειξης της 
κατανόησης, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για αυτόν τον πληθυσμό. Ανάλογα με την 
περίπτωση, παρέχεται προχωρημένη εκπαίδευση (αναλυτικό πρόγραμμα συμπίεσης, 
διαφοροποίηση, επιτάχυνση), μέσα από την εξερεύνηση των πολλαπλών αναγκών των 
μαθητών (εξωσχολικές δραστηριότητες, λέσχες με προγράμματα τέχνης, mentoring, 
ηλεκτρονική μάθηση, ανεξάρτητες μελέτες βάσει ενδιαφέροντος). Στο σημείο αυτό, 
συνίσταται αποφυγή της χρήσης της προχωρημένης εκπαίδευσης ως κίνητρο για την 
αντιμετώπιση των προβληματικών συμπεριφορών ή ακαδημαϊκών αδυναμιών (Tickcnor, 
2010). 

Αναγνώριση της εκδήλωσης των ανασταλτικών παραγόντων της ΔΕΠΥ στη διαδικασία της 
μάθησης. 

Η χρήση γραφικών διοργανωτών για να βλέπουν οι μαθητές τη μεγάλη εικόνα αποτελεί μία 
από τις εφαρμογές των τεχνικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Η παροχή άμεσης 
διδασκαλίας δεξιοτήτων και στρατηγικών μάθησης που επηρεάζονται από την ειδική 
εκπαιδευτική ανάγκη (προφορική και γραπτή έκφραση, οργάνωση) μαζί με τη χρήση 
υποστηρικτικής τεχνολογίας, όπου αυτή απαιτείται (φωνητική ανάγνωση από τον 
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υπολογιστή, πληκτρολόγηση, ορθογραφικός έλεγχος), αποτελούν τροποποιήσεις που 
επιτρέπουν την επιτυχία. Η παροχή αναγκαίων διευκολύνσεων (εκτεταμένη διάρκεια των 
τεστ / εργασιών, ήσυχο και μη διασπαστικό περιβάλλον) προωθεί την αυτοδιάθεση για την 
ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των πεποιθήσεων, αναγκαίων για την αύξηση 
της αυτογνωσίας και αυτονομίας (αυτο-υπεράσπιση, καθορισμός στόχων). 

Απαίτηση για εποικοδομητική εργασία με την ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού ανοικτού τύπου για τροποποίηση της μαθησιακής 
επεξεργασίας.  

Η διδασκαλία δεξιοτήτων μπορεί να επιτευχθεί μέσω της άμεσης διδασκαλίας και μπορεί 
να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιοχές: Γραφή, Οργάνωση, 
Ανάγνωση,  Μαθηματικοί Υπολογισμοί και Στρατηγικές διενέργειας των εξετάσεων (Ross, 
2013; Unnever & Cornell, 2013).  

Αντιμετώπιση των κοινωνικών / συναισθηματικών θεμάτων. 

Οι κοινωνικές / συναισθηματικές δυσκολίες συχνά συνδέονται με εκπαιδευτικά 
προβλήματα. Αισθήματα ανεπάρκειας, αναξιότητας, θυμού, κατάθλιψης, απομόνωσης / 
σκέψεων αυτοκτονίας, καλύπτουν τη χαρισματικότητα. Η παροχή συναισθηματικά 
ασφαλούς περιβάλλοντος μάθησης και ευκαιριών για ανάπτυξη υγιούς αυτο-αντίληψης 
(όραμα για ένα θετικό προσωπικό μέλλον) συντελούν στην αναγνώριση της 
συναισθηματικής ευαισθησίας. 

Αντιμετώπιση των συμπεριφορικών θεμάτων. 

Η δυσκολία στη συμπεριφορά έχει συνήθως δύο σκοπούς: την αποφυγή ή την επιθυμία για 
προσοχή. Αυτές οι συμπεριφορές συχνά θεωρούνται ως επιθετικότητα, τεμπελιά, ή 
χειραγώγηση. Η δημιουργία ενιαίου περιβάλλοντος με όρια και τις προσδοκίες, η 
εναρμόνιση με τη λειτουργία ή το σκοπό της συμπεριφοράς, η διδασκαλία δεξιοτήτων 
αυτορρύθμισης και κατάλληλων συμπεριφορών για να αντικαταστήσουν την ανάρμοστη 
συμπεριφορά (σήκωμα του χεριού για να κερδίσει ο μαθητής την προσοχή του δασκάλου 
αντί να φωνάζει μέσα στην τάξη) παρέχουν θετικά στηρίγματα συμπεριφοράς που δεν 
επικεντρώνονται σε αρνητικές συνέπειες (Unnever & Cornell, 2013, Yude, et al., 2008). 

Επειδή η εκπαίδευση των 2Ε παιδιών με ΔΕΠ-Υ συνεχίζει να αποτελεί ένα ζήτημα μείζονος 
σημασίας, είναι επιτακτική ανάγκη να συνεχιστεί η γραμμή της έρευνας στο πεδίο αυτό. 
Ζητήματα όπως οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, οι παράγοντες υψηλού κινδύνου, τα 
πρότυπα συχνότητας, η ευαισθητοποίηση, η πρόληψη και η παρέμβαση είναι ζωτικής 
σημασίας για την παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος που όλοι οι μαθητές χρειάζονται 
για να μάθουν. Η αιτία που η εκπαίδευση του συγκεκριμένου μαθητικού πληθυσμού 
παραμένει ένα διαρκές πρόβλημα, είναι ένα ζήτημα που συνεχίζει να προκαλεί σοβαρή, 
σημαντική συζήτηση και εξουσιοδοτεί περαιτέρω εξέταση. 

H αποτυχία στη βοήθεια να φτάσει το διπλά εξαιρετικό παιδί τις δυνατότητές του 
αποτελεί μια κοινωνική τραγωδία, η έκταση της οποίας είναι δύσκολο να μετρηθεί, 
αλλά είναι σίγουρα μεγάλη. Πώς μπορούμε να σταθμίσουμε μία άγραφη σονάτα, 
ένα ανεξερεύνητο θεραπευτικό φάρμακο, την έλλειψη πολιτικής διορατικότητας; 
Είναι η διαφορά μεταξύ του τι είμαστε και τι θα μπορούσαμε να είμαστε ως 
κοινωνία (James J. Gallagher). 
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