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ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: 

Είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και την εφαρμογή τους στην εκπαίδευ-

ση. 

ΣΤΟΧΟΙ: 

H διάδοση και η ανάδειξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 

3 τεύχη το χρόνο 

Η δημοσίευση γίνεται μετά από διαδικασία κρίσης. Ο κατάλογος των κριτών είναι 

αναρτημένος στο δικτυακό τόπο του περιοδικού, στη διεύθυνση:  

http://i-teacher.gr/committees.html  

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ: 

Τα προηγούμενα τεύχη διατίθενται ελεύθερα για download από το δικτυακό τόπο: 

http://i‐teacher.gr 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 

Φ. Γούσιας (M.Ed ICT ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ – http://gousias.gr) 

Επικοινωνία 

e‐Mail: i‐teacher@i‐teacher.gr 

Ιστοσελίδα: http://i‐teacher.gr 

Η ύλη του 12ου τεύχους του Περιοδικού i-Teacher, προέκυψε μετά από επιλογή-

απάνθισμα  εργασιών που παρουσιάστηκαν στο πρόσφατο συνέδριο «Η ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.» που έγινε στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στις 7 & 8 

Νοεμβρίου 2015 (δικτυακός τόπος:http://synedrio.edu.gr)   
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1η Ανακοίνωση Συνεδρίου 

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2015 

Πανελλήνιο Συνέδριο «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.» 

Ο Επιστημονικός Σύλλογος «Νέος Παιδαγωγός» καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαι-

δευτικούς, για κατάθεση εργασιών τους για συμμετοχή (μετά από κρίση) στο Πανελ-

λήνιο Συνέδριο, με τίτλο "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε." και ημερομηνίες 

πραγματοποίησής του: 5 & 6 Νοεμβρίου 2016, στο Ίδρυμα Ευγενίδου.  

Το συνέδριο διατελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΠΕΘ 

1. Στόχοι του Συνεδρίου:

 Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη

 Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι

εναλλακτικών προσεγγίσεων στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

 Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας από εκπαιδευτικούς που εμπλέκο-

νται με εφαρμογές Τ.Π.Ε. στο χώρο δράσης τους.

 Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος πάνω σε περιπτώσεις

αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, που θα αναδείξει σημεία θετικής

αλλά και αρνητικής κριτικής, απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτι-

κές που ενσωματώνουν τις Τ.Π.Ε.

2. Ποιους αφορά:

 Εκπαιδευτικούς Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 Εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας, με διάθεση χρήσης των Τ.Π.Ε. στην τάξη

 Φοιτητές προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς καθώς και υποψήφιους διδάκτορες

του πεδίου των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση

 Επιστήμονες με ενδιαφέρον στον τομέα της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκ-

παίδευση

 Φίλους της εκπαίδευσης με ενδιαφέροντα στις Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους

στην εκπαίδευση

3. Οι εργασίες που θα υποβληθούν για συμμετοχή, θα κριθούν:

 Από την Επιτροπή Κριτών του Συνεδρίου (Μεταπτυχιακών και Διδακτόρων

του πεδίου των Τ.Π.Ε.) Στους εγκεκριμένους εισηγητές θα χορηγηθούν οι ανά-

λογες βεβαιώσεις.
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4. Θεματολογία συνεδρίου:

Το συνέδριο αφορά όλα τα πεδία της ερευνητικής επιστημονικής δραστηριότητας, των 

προτάσεων και των εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας (σύ-

ντομα Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες της (προσχολική, πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια). Για τη διευκόλυνση των υποψήφιων εισηγητών καθώς και για οργα-

νωτικούς λόγους, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να ταξινομηθούν όλα αυτά σε 12 

θεματικές ενότητες (με τις υποενότητές τους). Αναφέρονται στη συνέχεια.  

Θεματικές Περιοχές 

1. Εκπαιδευτικά σενάρια, Τ.Π.Ε. και εκπαιδευτική διαδικασία

2. Χρήση συσκευών κινητής τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση

3. Προγραμματισμός, εκπαιδευτικό λογισμικό, εκπαιδευτική ρομποτική

4. Η επίδραση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη μάθηση και ο τρόπος εκπαιδευ-

τικής αξιοποίησής τους. Edutainment

5. Ειδική Αγωγή και Τ.Π.Ε.

6. Σύγχρονα Περιβάλλοντα υποστήριξης του διδακτικού έργου. Διαδίκτυο και εκ-

παιδευτική αξιοποίησή του

7. Ψηφιακή αφήγηση (Digital Storytelling)

8. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.: Προβλήματα,

θετικές επιδράσεις και προοπτικές. Κοινότητες μάθησης – πρακτικών

9. Έρευνα στην εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση

10. Διά Βίου μάθηση Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

11. Ψηφιακή Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη

12. Άλλα θέματα

Περιγραφές Θεματικών Περιοχών 

01.Θ.Ε. Εκπαιδευτικά σενάρια, Τ.Π.Ε. και εκπαιδευτική διαδικασία

Το συνέδριο δίνει έμφαση και στοχεύει στην ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών 

μέσα από την ανάδειξη δόκιμων διδακτικών σεναρίων και καλών πρακτικών. Ένα δι-

δακτικό σενάριο, ως ένα επιστημονικά διευρυμένο σχέδιο μαθήματος, περιλαμβάνει 

όλα τα στοιχεία μιας διδακτικής πρότασης, από τους δημιουργούς και τις συνθήκες 

υλοποίησης, τη στοχοθεσία, τη το θεωρητικό πλαίσιο, τη σύνδεσή του με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα, τη μεθοδολογία ανάπτυξης έως τις σχετικές θεωρίες μάθησης, τον τρόπο 

υλοποίησης βήμαβήμα, τα συμπεράσματα, τον αναστοχασμό, πιθανά φύλλα εργασίας 

και άλλα στοιχεία που ο συγγραφέας κρίνει ότι ολοκληρώνουν το εκπαιδευτικό σενά-

ριο.  
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Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο πρέπει να αναφέρεται σε ένα γνωστικό αντι-

κείμενο της προσχολικής, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διεκπε-

ραιώνεται με τη χρήσηυποστήριξη των Τ.Π.Ε. (αξιοποιώντας κατάλληλα υπολογιστικά 

εργαλεία ή άλλες υπολογιστικές τεχνολογίες).  

Στη θεματική των εκπαιδευτικών σεναρίων περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες και 

όλα τα περιεχόμενα των Αναλυτικών Προγραμμάτων ή των Καινοτόμων προγραμμά-

των που εκπονούνται συμπληρωματικά (Όπως προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτή-

των, Ευέλικτη Ζώνη κ.λπ.). Εκτός από τα διδακτικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προ-

γράμματος Δηλαδή, μπορεί να αξιοποιηθεί η εμπειρία από τη συστηματική αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών σε τομείς όπως: Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Αγωγή Υ-

γείας, τα Πολιτιστικά Θέματα, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, οι δια-

σχολικές συνεργασίες και άλλες καινοτόμες δραστηριότητες. Επίσης, σε αυτή τη θε-

ματική μπορούσαν να ενταχθούν εργασίες που αναφέρονται στην παιδαγωγική αξιο-

ποίηση του Διαδραστικού Πίνακα στη μαθησιακή διαδικασία.  

Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν την εμπειρία και την καινοτομία 

που καθημερινά αναπτύσσεται στην σχολική τάξη, μέσα από τη μορφή ενός εκπαιδευ-

τικού σεναρίου σε επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάπτυξη, ώστε να ενισχυθεί η διεκ-

παιδευτική επικοινωνία προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας και να δημιουργη-

θεί μέσα από τα πρακτικά του συνεδρίου και παρακαταθήκη καλών πρακτικών, που θα 

προάγει το εκπαιδευτικό έργο της κοινότητας.  

02.Θ.Ε. Χρήση συσκευών κινητής τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση  

Η σύγχρονη τάξη εφοδιάζεται συνεχώς με εξοπλισμό Τ.Π.Ε. (ηλεκτρονικές συσκευές 

με δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης, όπως φορητοί υπολογιστές, υπολογιστές πινα-

κίδας [Tablets], κινητά τηλέφωνα, τηλεκοντρόλ απάντησης, κ.ά.). Μεγάλη η προσδο-

κία εμπλουτισμού κι ανανέωσης της διδασκαλίας, ιδιαίτερα στην κατασκευή διδακτι-

κού περιβάλλοντος ευέλικτης, συνεργατικής, διερευνητικής, και ανακαλυπτικής μάθη-

σης. Αναμένεται ότι στα επόμενα χρόνια περισσότεροι μαθητές θα φέρνουν στην τάξη 

φορητές υπολογιστικές συσκευές. Οι συσκευές αυτές θα καταστούν μελλοντικά ανα-

γκαία εκπαιδευτικά μέσα κι εργαλεία, όπως τα τωρινά συμβατικά (βιβλία και τετρά-

δια). Στην Ελλάδα ήδη έχει σωρευτεί εμπειρία από τα προγράμματα της τελευταίας 

πενταετίας, όπως το πρόγραμμα «ένας φορητός υπολογιστής ανά μαθητή» (σε γυμνα-

σιακές τάξεις) ή το πρόγραμμα «κινητά εργαστήρια Η/Υ» για τα δημοτικά σχολεία 

τύπου ΕΑΕΠ. Επιπρόσθετα με τα ανωτέρω, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας μεγάλος 

αριθμός ερευνών στη διεθνή βιβλιογραφία που εστιάζει στην αξιοποίηση αυτών των 

συσκευών κινητής τεχνολογίας τόσο σε τυπικά όσο και σε άτυπα περιβάλλοντα μάθη-

σης.  

Σε αυτή τη θεματική περιοχή, επιζητούνται εργασίες που αναφέρονται στα προαναφε-

ρόμενα προγράμματα αξιοποίησης της φορητότητας ή σε ανάλογα προγράμματα ξένων 
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εκπαιδευτικών συστημάτων ή στην επίκαιρη διεθνή εκπαιδευτική ζύμωση (διαφαινό-

μενες εξελίξεις και προοπτικές). Μπορούν να αναφέρονται σε ερευνητικές προσπά-

θειες, αλλά και σε εφαρμογές (δημιουργίες κι αξιοποιήσεις εκπαιδευτικών εφαρμογών 

με τη χρήση κινητών συσκευών μάθησης, ταμπλέτες και smartphones) σε τυπικά ή ά-

τυπα περιβάλλοντα μάθησης σε σχολεία ή επισκοπήσεις και παρουσιάσεις ερευνών, 

μελέτες περιπτώσεων εφαρμογών, καινοτομιών κλπ, στην Ελλάδα και διεθνώς.  

03.Θ.Ε. Προγραμματισμός, εκπαιδευτικό λογισμικό, εκπαιδευτική ρομποτική  

Ο προγραμματισμός ή αλλιώς η υπολογιστική σκέψη, αναφέρεται σε ένα σύνολο δε-

ξιοτήτων που όχι μόνο οι επιστήμονες των υπολογιστών αλλά όλοι θα ήταν πρόθυμοι 

να αποκτήσουν και να χρησιμοποιούν. Είναι θεμελιώδης δεξιότητα για όλους, που πρέ-

πει να προστεθεί δίπλα στις μέχρι τώρα συμβατικές, όπως οι ικανότητες του κάθε παι-

διού στη γραφή, την ανάγνωση και την αριθμητική. Σε αυτήν την υποθεματική επιζη-

τούνται εργασίες εκπαιδευτικών που σχετίζονται με το όλο πλαίσιο της ανάπτυξης της 

υπολογιστικής σκέψης και της ανάπτυξης της ικανότητας του προγραμματισμού.  

Ως εκπαιδευτικό λογισμικό ορίζεται το λογισμικό που εκτελείται σε υπολογιστή, που 

εμπεριέχει διδακτικούς στόχους και αναμένεται να επιφέρει συγκεκριμένα διδακτικά 

και μαθησιακά αποτελέσματα. Υποστηρίζει τη διδασκαλία, παρέχοντας βοήθεια στο 

μαθητή ώστε να προσεγγίσει και να οικοδομήσει μια προκαθορισμένη από το αναλυ-

τικό πρόγραμμα γνώση ή τον ενισχύει ώστε να αναπτύξει δεξιότητες υψηλού επιπέδου. 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να ταξινομηθεί με κριτήριο τη χρήση του στη μα-

θησιακή διαδικασία, ως εξής: Λογισμικό εξάσκησης (Drill and Practice). Λογισμικό 

παρουσίασηςφροντιστηρίου (Tutorial). Λογισμικό προσομοίωσης (Simulation). Λογι-

σμικό επίλυση προβλήματος (Problem solving). Περιβάλλοντα Εικονικής Πραγματι-

κότητας (Virtual Reality)  

Σκοπός αυτής της υποθεματικής περιοχής είναι η παροχή ευκαιριών σε εκπαιδευτικούς 

ή άλλους, κατασκευαστές λογισμικού (Computer Based Software), να παρουσιάσουν 

ενώπιον του συνεδριακού ακροατηρίου τα λογισμικά τους. Το λογισμικό τους να μπο-

ρεί να χρησιμοποιηθεί σαν εκπαιδευτικό εργαλείο (π.χ. το geogebra, το modellus, «Ο 

ξεφτέρης», ηλεκτρονικό λεξικό κ.ά) ή και σαν εργαλείο υποστήριξης της Διοίκησης 

της εκπαίδευσης (με την διευκρίνιση ότι το ταξινομούμε για πρακτικούς λόγους σε 

αυτήν τη Θ.Π.).  

Ενδεικτικά παρατίθενται υποενότητες, μεταξύ άλλων, που μπορούν να ενδιαφέρουν 

ιδιαίτερα το συνεδριακό ακροατήριο:  

 Παρουσίαση λογισμικού για εκπαιδευτική χρήση  

 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού  

 Παρουσίαση λογισμικού για διοικητική χρήση  

 Ελεύθερο λογισμικό/Λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Χρήση του Ανοικτού Λογι-

σμικού στην εκπαίδευση.  
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 Χρήση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων [OER] στην εκπαίδευση.  

Η ρομποτική είναι μία δραστηριότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις βαθ-

μίδες εκπαίδευσης για τη διδασκαλία εννοιών στη Φυσική (μελέτη της κίνησης, μελέτη 

της επίδρασης της τριβής, μελέτη της σχέσης των δυνάμεων, μεταφορά ενέργειας, κα-

τασκευή, έλεγχος και αξιολόγηση μηχανικών λύσεων, κλπ), στα Μαθηματικά (αναλο-

γίες, μέτρηση αποστάσεων, κατανόηση βασικών γεωμετρικών ιδιοτήτων όπως η περί-

μετρος κ.ά), στην Ιστορία (ενδεικτικά, με την κατασκευή ενός ρομπότ καταπέλτη της 

αρχαίας εποχής ή των μεσαιωνικών χρόνων τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 

την ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτών των εποχών καθώς και τα σημαντικά πρόσωπα 

εκείνων των εποχών, που διακρίθηκαν στις κατασκευές και τις εφευρέσεις). Η εκπαι-

δευτική ρομποτική επιδρά θετικά και στο γνωστικό και στο συναισθηματικό και στο 

κοινωνικό πεδίο. Με τη βοήθεια της ρομποτικής, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επικε-

ντρωθεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως ομαδική εργασία, επίλυση προβλημάτων (α-

νάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση, καινοτομία, 

διαχείριση έργου, διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου και πόρων κλπ)  

Διά της υποθεματικής δίνεται η ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιήθηκαν 

στον τομέα της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, να παρουσιάσουν εργασίες τους ενώπιον 

άλλων εκπαιδευτικών.  

04.Θ.Ε. Η επίδραση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη μάθηση και ο τρόπος εκ-

παιδευτικής αξιοποίησής τους. Edutainment  

Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο, καθώς αποτε-

λούν τη δημοφιλέστερη τεχνολογία στην παιδική και νεανική διασκέδαση. Ταυτόχρονα 

δύνανται να αξιοποιηθούν ως μαθησιακά μέσα με θετικά αποτελέσματα ως προς την 

ενεργοποίηση των εκπαιδευόμενων και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Η μάθηση που υποστηρίζεται από τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν ιδιαί-

τερο ερευνητικό πεδίο μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της εκπαίδευσης με Τ.Π.Ε. και προ-

σελκύουν τα τελευταία χρόνια το έντονο ενδιαφέρον της επιστημονικής και εκπαιδευ-

τικής κοινότητας. Ταυτόχρονα προκύπτει και προβληματισμός και αντίλογος.  

Το Edutainment είναι κατηγορία ψηφιακών παιχνιδιών, που έχουν εκπαιδευτικούς στό-

χους, πρώτιστα όμως έχουν ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Στόχος αυτών των ψηφιακών παι-

χνιδιών είναι να ενισχύσουν τις ικανότητες των μαθητών για διερευνητική μάθηση, 

αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο, δοκιμή πλάνη, επανάληψη κ.α. με τρόπο τέτοιο ώ-

στε οι μαθητές, να μην αντιλαμβάνονται πως εμπλέκονται ταυτόχρονα σε μια διαδικα-

σία μάθησης.  

Σε αυτή τη θεματική περιοχή, επιζητούνται εργασίες που αναφέρονται στο προαναφε-

ρόμενο πεδίο χρήσης Τ.Π.Ε. στην υπηρεσία της μάθησης, οι οποίες μπορούν να ανα-
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φέρονται σε ερευνητικές προσπάθειες, αλλά και σε εφαρμογές στην εκπαίδευση ή επι-

σκοπήσεις και παρουσιάσεις ερευνών, μελέτες περιπτώσεων, στην Ελλάδα και διε-

θνώς.  

05.Θ.Ε. Ειδική Αγωγή και Τ.Π.Ε.  

Ο ρόλος των χρήσης Τ.Π.Ε. στην Ειδική Αγωγή ως μέσου βελτίωσης της ποιότητας 

του περιβάλλοντος μάθησης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι α-

ναμφισβήτητος, καθώς η χρήση ψηφιακών/υπολογιστικών συσκευών συμβάλλει ση-

μαντικότατα στη διαδικασία της μάθησης, παρέχοντας εκπαιδευτικό περιβάλλον με 

πρόσθετα μαθησιακά και ψυχαγωγικά χαρακτηριστικά. Οι Τ.Π.Ε., παρέχουν πολλές 

ευκαιρίες στους μαθητές αυτής τη κατηγορίας, γιατί οι μαθητές μπορούν να παίρνουν 

στα χέρια τους τη μάθηση και να την εναρμονίζουν με τους δικούς τους ρυθμούς. Οι 

υπολογιστικές ηλεκτρονικές συσκευές και το εκπαιδευτικό λογισμικό αποκαθιστούν 

σε μεγάλο ποσοστό φυσικές αδυναμίες (λεπτή κινητικότητα, προβλήματα όρασης) των 

παιδιών και βοηθούν στην πρόσβαση της πληροφορίας και επομένως στην εκπαίδευσή 

τους. Κι ακόμα, οι κατάλληλες υποστηρικτικές δομές για την υλοποίηση της ένταξης 

των Τ.Π.Ε. στην Ειδική Αγωγή θεωρούνται τόσο σημαντικές για πολλούς εκπαιδευτι-

κούς, όσο η ύπαρξη εξοπλισμού και λογισμικού προς χρήση.  

Σε αυτή τη θεματική περιοχή, επιζητούνται εργασίες που αναφέρονται στο προαναφε-

ρόμενο πεδίο χρήσης Τ.Π.Ε. στην υπηρεσία της μάθησης, και θα αναδείξουν σύγχρονες 

τάσεις κι εξελίξεις στο πεδίο Τ.Π.Ε. και Ειδική αγωγή, στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι 

εργασίες μπορούν να αναφέρονται σε ερευνητικές προσπάθειες, αλλά και σε εφαρμο-

γές στην εκπαίδευση ή επισκοπήσεις και παρουσιάσεις ερευνών, μελέτες περιπτώσεων.  

Ενδεικτικά παρατίθενται υποενότητες, μεταξύ άλλων, που μπορούν να ενδιαφέρουν 

ιδιαίτερα το συνεδριακό ακροατήριο: Εκπαιδευτικό λογισμικό για την Ειδική Αγωγή  

 Ηλεκτρονική μάθηση και Ειδική Αγωγή  

 Προσβασιμότητα και υποστηρικτική τεχνολογία στην υπηρεσία της Ειδικής Α-

γωγής. Μελέτες περιπτώσεων χρήσης Τ.Π.Ε. στη σχολική πρακτική της Ειδικής 

Αγωγής (Τμήματα ένταξης κ.ά.)  

 Διαφαινόμενες εξελίξεις και προοπτικές.  

06.Θ.Ε. Σύγχρονα Περιβάλλοντα Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού, Δαδίκτυο και 

εκπαιδευτική αξιοποίησή του  

Η επίκαιρη τάση στην ανάπτυξη περιβαλλόντων μάθησης σήμερα, εστιάζεται στην α-

νάπτυξη νέων προηγμένων συστημάτων, διά της χρήσης όλων των προσφερόμενων 

τεχνολογικών μέσων, και των τρόπων μετάδοσης της πληροφορίας μέσω υπολογιστι-

κών συστημάτων, δικτυακών ή μη, με τρόπο δημιουργικό, με υψηλό βαθμό αλληλεπί-

δρασης με τον εκπαιδευόμενο, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι 

των αναλυτικών προγραμμάτων, με σημαντική μείωση του λόγου κόστους/ωφέλειας 

8/326

_____________________________________________________________________________________________ 
 i-TEACHER     -     ISSN : 1792-4146                 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ   ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ                12ο  ΤΕΥΧΟΣ   -   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2016



και με ποιότητα στην παρεχόμενη υπηρεσία. Τα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης 

χαρακτηρίζονται, μεταξύ άλλων, από εποικοδομητικού τύπου διδακτικές προσεγγίσεις, 

συνεργατικές διαδικασίες μάθησης και από τη λειτουργική ένταξη των Τεχνολογιών 

της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Σε αυτήν τη θεματική ενότητα γίνεται προσπάθεια συγκέντρωσης των εκπαιδευτικών 

χρήσεων του διαδικτύου (μοντέλων, τεχνολογιών και εφαρμογών, εκπαιδευτικών σχε-

διασμών) όσο και των διαφαινόμενων τάσεων, εξελίξεων, προοπτικών. Αναμένεται να 

παρουσιαστούν εργασίες, που αφενός μεν θα πληροφορούν, αφετέρου θα εστιάζουν σε 

παραδείγματα καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, με τη χρήση του διαδικτύου.  

Ενδεικτικά παρατίθενται υποενότητες, μεταξύ άλλων, που μπορούν να ενδιαφέρουν 

ιδιαίτερα το συνεδριακό ακροατήριο:  

 Το διαδίκτυο στην προδημοτική, στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια εκ-

παίδευση Ανάπτυξη και διαμοίραση εκπαιδευτικού υλικού με τεχνολογίες file 

sharing ή άλλες σχετικές διαδικτυακές τεχνολογίες  

 Σχεδιασμός κι αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με διαδικτυακά ερ-

γαλεία Πρότυπα και αξιολόγηση διαδικτυακών εκπαιδευτικών εφαρμογών Σχε-

δίαση, περιεχόμενο κι αξιολόγηση εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων.  

 Εκπαιδευτικά ιστολόγια, wikis, eportfolios  

 Ιστοεξερευνήσεις  

 Σχεδιασμός και υλοποίηση project με διαδικτυακά εργαλεία  

 Κοινωνικά δίκτυα και εκπαίδευση  

 Θέματα ασφάλειας στo διαδίκτυο, για μαθητές κι εκπαιδευτικούς  

 Διαδίκτυο και παιδί. Επιπτώσεις της χρήσης του διαδικτύου  

 Διαδίκτυο και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών  

 Πνευματικά δικαιώματα και διαδίκτυο  

 Διαφαινόμενες εξελίξεις και προοπτικές  

 Πρόσβαση στο διαδίκτυο  

 Πρόσβαση σε δικτυακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο  

07.Θ.Ε. Ψηφιακή αφήγηση (Digital Storytelling)  

Η αφήγηση ιστοριών είναι εκπαιδευτικό εργαλείο, καθώς βελτιώνει τον προφορικό και 

γραπτό λόγο των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την κριτική σκέψη, την ανάλυση 

και την ανασύνθεση της πληροφορίας. Ο συνδυασμός της παραδοσιακής προφορικής 

αφήγησης με τα πολυμέσα του σήμερα (της εποχής των Τ.Π.Ε.), δημιουργεί την ψη-

φιακή αφήγηση. Είναι η διαδικασία που συνδυάζει τα ψηφιακά μέσα (κείμενο, εικόνα, 

ήχο), για να εμπλουτίσει και να ενισχύσει το γραπτό ή τον προφορικό λόγο των μαθη-

τών, καλύπτοντας ανάγκες τους για έκφραση, επικοινωνία, πληροφορία, συντελώντας 

στη μεταβίβαση κανόνων συμπεριφοράς και αξιών, στη διατήρηση στη μνήμη ηρώων 

και πράξεών τους, χαρακτήρων κόμικς, παραμυθιών κ.ά. και στη διασκέδαση. Αρχικά 
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τα digital video editorsutilities, που προσφέρονταν δωρεάν και στη συνέχεια η εμφά-

νιση ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών (εύκολες στη χρήση τους και προσιτές στις 

τιμές) καθώς και η επακόλουθη άφθονη παραγωγή και διάθεση ψηφιακών εικόνων έ-

δωσαν την ώθηση στην εμφάνιση της ψηφιακής αφήγησης . Η αξία της ψηφιακής α-

φήγησης στηρίζεται στο γεγονός ότι είναι μια ενεργητική διαδικασία, και δημιουργεί 

μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στην τάξη. Η χρήση πολυμέσων μετατρέπει π.χ. τη λογοτε-

χνία σε μια πολυδιάστατη εμπειρία.  

Σε αυτή τη θεματική περιοχή, επιζητούνται εργασίες που αναφέρονται στο προαναφε-

ρόμενο πεδίο χρήσης Τ.Π.Ε. στην υπηρεσία της μάθησης, και παρουσιάζουν εργαλεία 

και σύγχρονες καλές πρακτικές που βοηθούν τους μαθητές να είναι και καταναλωτές 

και δημιουργοί (εξίσου) ψηφιακών αφηγήσεων ιστοριών.  

08.Θ.Ε. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.: Προβλή-

ματα, θετικές επιδράσεις και προοπτικές. Κοινότητες μάθησης πρακτικών Θέ-

ματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις Τ.Π.Ε.  

Παρόλο που οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας έχουν εισαχθεί 

στην εκπαίδευση και την εκπαιδευτική πράξη προ αρκετών ετών, και είναι αναμφισβή-

τητη η βελτίωση του καθημερινού διδακτικού περιβάλλοντος από αυτήν την εισαγωγή, 

η διεθνής βιβλιογραφία δείχνει ότι η χρήση τους είναι ακόμα μικρής έκτασης στα εκ-

παιδευτικά συστήματα. Η διαπίστωση αυτή χαρακτηρίζει και την ελληνική πραγματι-

κότητα. Ένας από τους βασικότερους περιοριστικούς παράγοντες χρήσης των Τ.Π.Ε. 

στην εκπαιδευτική πράξη είναι η απουσία ή η ελλιπής κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

στη χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία. Προς 

την κατεύθυνση αυτή έχουμε τα τελευταία χρόναι προγράμματα επιμόρφωσης που υ-

λοποιούνται από το Υπ. Παιδείας και εποπτευόμενους φορείς (Α’ και Β’ επίπεδο).  

Σε αυτή τη θεματική περιοχή, επιζητούνται εργασίες που αναφέρονται στο προαναφε-

ρόμενο πεδίο, και θα αναδείξουν σύγχρονες τάσεις κι εξελίξεις, στην Ελλάδα και διε-

θνώς. Οι εργασίες μπορούν να αναφέρονται σε ερευνητικές προσπάθειες, αλλά και σε 

εφαρμογές στην εκπαίδευση ή επισκοπήσεις και παρουσιάσεις ερευνών, μελέτες περι-

πτώσεων.  

Ενδεικτικά παρατίθενται υποενότητες, μεταξύ άλλων, που μπορούν να ενδιαφέρουν 

ιδιαίτερα το συνεδριακό ακροατήριο:  

 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Α΄ Επιπέδου  

 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου  

 Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις Τ.Π.Ε.  

 Ενδοσχολική Επιμόρφωση.  

 Στήριξη Επιμόρφωσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο  

 Μιντιακός γραμματισμός (Media Literacy)  
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09.Θ.Ε. Έρευνα στην εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση  

Στη θεματική περιοχή επιζητούνται ερευνητικές εργασίες που αναφέρονται στο πεδίο 

των εφαρμογών των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα πρέ-

πει να παρουσιάζουν την ερευνητική εργασία, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο 

αυτή βρίσκεται (βιβλιογραφική επισκόπηση, σχεδιασμός έρευνας, αποτελέσματα, συ-

μπεράσματα).  

10.Θ.Ε. Διά Βίου Μάθηση - Εξ αποστάσεως εκπαίδευση  

Η δια βίου μάθηση είναι η συνεχής, εθελοντική και αυτενεργούμενη επιδίωξη της γνώ-

σης, είτε για προσωπικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους. Είναι η διαδικασία της 

μάθησης που επεκτείνεται πέρα από την παιδική – εφηβική ηλικία και τους τρόπους 

τυπικής μάθησης που είναι γνωστοί σε όλους μας. Τα τελευταία χρόνια, με τις τερά-

στιες εξελίξεις και αλλαγές που γίνονται στη ζωή μας μέσα κυρίως από το τεχνολογικό 

χώρο, η δια βίου μάθηση φαίνεται να κερδίζει (και δικαίως) ολοένα και σημαντικότερη 

θέση. Με δεδομένα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, οι Τ.Π.Ε. παίζουν σημαντικότατο 

ρόλο στην υποστήριξή της (εκπαιδευτικό υλικό, τρόπος εκπαίδευσης, κτλ.).  

Στη θεματική αυτή περιοχή ζητούνται εργασίες που αναφέρονται στην εφαρμογή των 

Τ.Π.Ε. στη δια βίου μάθηση. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω υποενότητες:  

 Ανοιχτή εκπαίδευση  

 Εκπαίδευση από απόσταση  

 Εκπαίδευση ενηλίκων  

 Άτυπη μάθηση  

11.Θ.Ε. Ψηφιακή Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη  

Το διαδίκτυο και οι «νέες τεχνολογίες» έχουν πλέον γίνει μέρος της καθημερινότητάς 

μας και ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει αυτή την πραγματικότητα. Επί πλέον, τα έχουν 

«υιοθετήσει», με μια σχέση σχεδόν εξάρτησης και η κοινότητα των μαθητών (και γε-

νικότερα των νέων), μια ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία χρηστών λόγω ηλικίας με ότι 

αυτό συνεπάγεται. Με δεδομένες τις προκλήσεις και τα ερωτήματα που συμπαρασύ-

ρουν μαζί τους, το ερώτημα που τίθεται είναι: μπορεί κάποιος να υποστηρίξει με επάρ-

κεια τους μαθητές;  

Σε αυτή τη θεματική περιοχή, αναζητούνται εργασίες από εκπαιδευτικούς και ερευνη-

τές όλων των ειδικοτήτων, σε σχέση με θέματα ψηφιακής ασφάλειας και εμπιστοσύνης 

στο σημερινό σχολείο. Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες πρέπει να προσεγγίζουν θέματα 

όπως: ιδιωτικότητα, ψηφιακή ασφάλεια, προστασία, ηθική και δεοντολογία, κυβερνο-

εκφοβισμός, προσωπικά δεδομένα, κακόβουλο λογισμικό, γονικός έλεγχος, εθισμός, 

ποιότητα πληροφορίας, τεχνικά θέματα ασφάλειας, κ.α., σε άμεση συσχέτιση με την 

εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα.  
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12. Άλλα θέματα  

Σε αυτήν τη θεματική περιοχή εντάσσονται εργασίες σχετικές με εφαρμογές ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση, που δεν εντάχθηκαν/περιεγράφηκαν στις προαναφερόμενες θεματικές.  

5. Επιζητούμενες εργασίες:  

 Εισηγήσεις  

 Σύντομες ανακοινώσεις  

 Ηλεκτρονικές εισηγήσεις (Βιντεοεισηγήσεις) 

 Αναρτήσεις αφίσας  

 Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού  

6. Κρίσιμες ημερομηνίες:  

 Ως την 1η Μαΐου 2016: Υποβολή ολοκληρωμένων κειμένων εργασιών για α΄ 

κρίση.  

 7 & 8 Νοεμβρίου 2016 (Σαββατοκύριακο): Διεξαγωγή του Συνεδρίου.  

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής εργασίας, εγγραφής σύνεδρου, και άλλες 

πληροφορίες δίνονται αναλυτικά στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου:  

http://synedrio.edu.gr 

Επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή: sec@synedrio.edu.gr τηλ. 210.32.19.262  

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2015 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου 

«Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.» 

http://synedrio.edu.gr  
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Η ύλη του 12ου τεύχους του Περιοδικού i-Teacher, προέκυψε μετά από επιλογή-απάνθι-

σμα  εργασιών που παρουσιάστηκαν στο πρόσφατο συνέδριο «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.» που έγινε στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στις 7 & 8 Νοεμβρίου 2015 

(δικτυακός τόπος:http://synedrio.edu.gr)   
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Η αναπόδραστη κυριαρχία της τεχνολογίας στην εκπαίδευση 

Θεολόγου Κώστας  

Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

cstheol@central.ntua.gr 

Εκτός από αναπόδραστη αυτή η κυριαρχία είναι και …αυταπόδεικτη. Ξέρετε ότι μα-

θαίνουν να πιλοτάρουν με προσομοιωτές…simulators. Ξέρετε ότι μαθαίνουν να σχε-

διάζουν με αυτόματα συστήματα σχεδιασμού. Ξέρετε ότι διδάσκουν στα open courses 

και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση με ανάρτηση του διδακτικού υλικού σε ψηφιακές 

πλατφόρμες, με παρουσιάσεις power point και με βιντεοσκοπημένες διαλέξεις. Ξέρετε 

και πώς «μαθαίνουν» τα παιδιά να είναι ήσυχα στο αυτοκίνητο; Τα βάζουν να ακούνε 

στο i-phone ένα παραμύθι, τον Harry Potter ή κάποιο ανάλογο. Πώς μαθαίνουν στα 

παιδιά να μην ενοχλούν τους γονείς στο σπίτι; Τα βάζουν μπροστά το ηλεκτρονικό 

χαζοκούτι να βλέπουν παχύρρευστες και ανεξέλεγκτες σαχλαμάρες ή τα παρατάνε σε 

οθόνες.  

Τι κάνουν ορισμένοι δάσκαλοι που δεν θέλουν να κουραστούν με διαλόγους και διαδι-

κασίες προφορικών ερεθισμάτων στην τάξη; Βάζουν ένα power point ή ένα φιλμάκι 

στο ημίφως και περνάνε όλοι περίφημα. Χτυπάει το κουδούνι, ξυπνάνε όσοι κοιμού-

νται, βγαίνουν όλοι έξω. Και φεύγουν να πάνε στο σπίτι τους. Τι έχουν μάθει στο μά-

θημα, τι έχουν συγκρατήσει ως γνώση; Φοβάμαι ότι η τεχνολογία στη τάξη συχνά –

διότι υπάρχουν λαμπρά δείγματα που αξιοποιούν εύστοχα την τεχνολογία στην τάξη- λει-

τουργεί ως περισπασμός για τους μαθητές και συνάμα τους διευκολύνει να απαντούν 

στα ερωτήματα του σχολείου κάνοντας απλώς αντιγραφή-επικόλληση (copy-paste) 

κειμένων και πληροφορίας από το Ίντερνετ.  

Με αυτό το προοίμιο ισχυρίζομαι ότι οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική 

πρακτική περιλαμβάνουν αναπόφευκτα τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής (ΤΠ), δη-

λαδή εντάσσουν και αξιοποιούν τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινω-

νίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Και συνάμα υποστηρίζω ότι στη σχέση 

Παιδείας, Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας ισχύει ένας τεχνολογικός ντετερμινισμός, δη-

λαδή μια αιτιοκρατική θεωρία που αξιώνει ότι πριν από κάθε εκπαιδευτική εξέλιξη 

προηγήθηκε μια εξέλιξη στην τεχνική, μια εξέλιξη στον υλικό πολιτισμό μας.   

Θα γνωρίζετε ότι σε μια πρόσφατη εκτενή έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α.1 ένα από τα βασικά 

ευρήματα που διατυπώθηκαν είναι ότι με τη χρήση των Τ.Π.Ε. δεν υπήρξε κάποια βελ-

τίωση στην εκπαίδευση, δηλαδή ουδείς εκπαιδευτικός δείκτης βελτιώθηκε, καμιά βα-

σική δεξιότητα ανάγνωσης, γραφής και ορθογραφίας δεν ενισχύθηκε, θαρρείς και ήταν 

όλα μια ματαιοπονία. Εκτός κι αν είναι ανάπτυξη και πρόοδος το gaming και το σερ-

φάρισμα στο διαδίκτυο. Κοντολογίς, τα σχολεία στις ανεπτυγμένες χώρες δεν φαίνεται 

                                                           
1 OECD (2015), Students, Computers and Learning: Making the Connection, PISA, OECD Publishing (που ανα-

σύρθηκε στις 22.9.2015) http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en  
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μέχρι στιγμής να έχουν πραγματικά αξιοποιήσει τις δυνατότητες των νέων τεχνολο-

γιών, για να μειώσουν το «ψηφιακό χάσμα» και να μεταφέρουν νέες χρήσιμες δεξιότη-

τες στους μαθητές. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα σε μέση 

ημερήσια διάρκεια χρήσης του διαδικτύου στα σχολεία. Στη χώρα μας αναλογούν κατά 

μέσο όρο 8,2 μαθητές ανά υπολογιστή στο σχολείο, ενώ τα δύο τρίτα των μαθητών 

(66%) φέρονται να χρησιμοποιούν υπολογιστές στις τάξεις τους.2 

Αναμφίβολα, οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική πρακτική εντάσσουν και 

αξιοποιούν τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και τις θεωρούν ως κρίσιμη προϋπόθεση για μια εκσυγχρονισμένη εκπαί-

δευση. Η σχεδίαση, η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση είναι 

αναπόδραστη και φαίνεται να κυριαρχεί σε ολόκληρο το φάσμα της εκπαιδευτικής δια-

δικασίας. Ποιος είναι, όμως, ο βαθμός της κριτικής αφομοίωσης της διδασκόμενης ύ-

λης σε ατομικό-επαγγελματικό και σε συλλογικό-διδακτικό-παιδαγωγικό επίπεδο; 

Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια της εκπαίδευσης ή να αναζητήσουμε τη 

σημασία της παιδείας στον 21ο αιώνα και στην εθνική κουλτούρα; Πρέπει να επανα-

προσδιορίσουμε το ρόλο του εκπαιδευτικού και του δασκάλου ως λειτουργού με κρί-

σιμο και κομβικό ρόλο στην κοινωνία και στις δυνητικές προοπτικές της; Δεν μπορώ 

να απαντήσω επαρκώς σε τούτα τα ερωτήματα στον περιορισμένο χρόνο μιας εισαγω-

γικής ομιλίας, αλλά θα προσπαθήσω να θέσω κι άλλα ζητήματα που θα καλλιεργήσουν 

ενδεχομένως ένα εμπλουτισμένο πλαίσιο συζήτησης. 

Σε παλαιότερο κείμενό μου είχα υποστηρίξει ότι η τεχνολογία, η άρχουσα ιδεολογία, 

οι θεσμοί και η γλώσσα συνυφαίνονται αποφασιστικά.3 Για να τεκμηριώσω τη θέση 

μου πρότεινα ένα παράδειγμα που αποδείκνυε την ύπαρξη ενός τεχνολογικού ντετερ-

μινισμού, μιας αιτιώδους σχέσης ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην τεχνολογία. Το 

παράδειγμα αναφερόταν στη μεταρρύθμιση Ράλλη το 1976, που εισήγαγε το μονοτο-

νικό απαλείφοντας του τόνους και τα πνεύματα από την υποχρεωτική καθημερινή 

χρήση τους στα σχολειά της Ελλάδας. Η μεταρρύθμιση -συν τοις άλλοις- διευκόλυνε 

την απομνημόνευση κανόνων, απλοποίησε λέξεις και την ορθογραφία γενικά στα μα-

θητικά γραπτά, αλλά αναστάτωσε την γραμματική συγκρότηση των μαθητών που γνώ-

ριζαν την ιστορική εξέλιξη των λέξεων μέσα από τα πνεύματα και τους τόνους. Ας δε-

χτούμε τις διευκολύνσεις της μεταρρύθμισης στους μαθητές, χωρίς αυτές τις παράπλευ-

ρες απώλειες στα νήματα του γλωσσικού υφάσματος. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέ-

ψουμε ότι, εντελώς συμπτωματικά, η προδιαγεγραμμένη μεταρρύθμιση διευκόλυνε και 

την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης τεχνολογικής εξέλιξης στον Τύπο. Είχε αρχίσει να 

αναπτύσσεται στην βιομηχανία του τύπου (εφημερίδες και περιοδικά) η τεχνολογία 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που επέφερε πολυάριθμες απολύσεις κλασικών εργα-

τοτεχνιτών στα Τυπογραφεία και ολιγάριθμες προσλήψεις τεχνιτών ψηφιακής τεχνο-

λογίας, στοιχειοθετών και σελιδοποιητών σε Η/Υ, που αργότερα ονομάστηκε επιτρα-

                                                           
2 OECD (2015), Students, Computers and Learning: Making the Connection, σ. 18, 21.  
3 Θεολόγου, Κ. 2008, «Ο τεχνολογικός παράγων στην αυτονομία του πνευματικού πολιτισμού», Ελληνική Φιλοσο-

φική Επιθεώρηση, 73: 3-14. 
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πέζια ηλεκτρονική επεξεργασία εντύπου (Desk-Top Publishing, DTP). Όμως, το λογι-

σμικό εκείνης της τεχνολογίας δεν είχε φτάσει ακόμη στο επίπεδο να μπορεί να επε-

ξεργάζεται κείμενα στο πολυτονικό σύστημα, κάτι που προσφέρεται πλέον στις μέρες 

μας ως επιλογή. Κοντολογίς, εκείνη η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είχε γίνει ώστε να διευ-

κολυνθούν οι εκδοτικές επιχειρήσεις και τα κυρίαρχα ΜΜΕ της εποχής, δηλαδή οι εφη-

μερίδες, ώστε να μεταβούν στην λειτουργικά φτηνότερη ψηφιακή τεχνολογία, που αδυνα-

τούσε ακόμη τότε να υποστηρίξει με κατάλληλο λογισμικό την πολυτονική επεξεργασία 

των κειμένων. Οποιαδήποτε απόπειρα υποστήριξης εκείνης της μεταρρύθμισης ως προ-

αγωγής του γλωσσικού ζητήματος δεν νομίζω ότι ευσταθεί. 

Η προσαρμογή των πολιτισμικών αγαθών, με παράδειγμα την προσαρμογή μιας εθνι-

κής γλώσσας, στις απαιτήσεις των τεχνολογικών εφαρμογών, με παράδειγμα την ηλε-

κτρονική τυπογραφία ή την ψηφιακή επεξεργασία του λόγου και της γλώσσας, δη-

μιουργεί μια μαζική βιομηχανία, μια μαζική κουλτούρα πολιτιστικής βιομηχανίας με την 

έννοια της Kulturindustrie που της απέδωσαν οι ιδρυτές της Σχολής της Φρανκφούρ-

της, Χορκχάιμερ και Αντόρνο.4  

Η γλώσσα συνιστά per se φορέα γραμματικής τέχνης, αλλά συνάμα διατυπώνει ως λό-

γος τους κανόνες, που συστηματοποιούν τις εφαρμογές της επιστήμης, δηλαδή τα επι-

τεύγματα της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή, που διευκολύνουν την εργασία μας, 

την διαβίωση στο σπίτι, την επικοινωνία μας με τα λοιπά μέλη της κοινότητας, την 

συγκοινωνία μας στο χώρο και την ενημέρωσή μας για τα γεγονότα στον πλανήτη.  

Η κυριαρχία της τεχνολογίας στην εκπαίδευση έχει επιπτώσεις στη χρήση της γλώσσας. 

Μάλιστα την αντικαθιστά ως πρωτεύουσας σημασίας για τη διδασκαλία. Αυτή η υποχώ-

ρηση της γλώσσας έχει βαθύτερες και σοβαρές πολιτισμικές επιπτώσεις, εφόσον η 

γλώσσα συνιστά τον ισχυρό συνδετικό ιστό των παραδόσεων και της κουλτούρας και 

διαμορφώνει την ιστορική και εθνικής συνείδηση. Για ένα λαό, για ένα κράτος, και για 

το εκπαιδευτικό σύστημά του η γλώσσα αποτελεί μια γενετική κιβωτό, αλλά στην πε-

ρίπτωση της ελληνικής γλώσσας ο τεχνολογικός κατακλυσμός την συνεπήρε και την 

αποδυνάμωσε.  

Υπάρχει τρόπος να διασφαλιστεί η γλωσσική παιδεία, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί 

εθνικό ζήτημα της χώρας; Αυτή η συνειδητοποίηση λαμβάνει υπόψη της τις άρρηκτες 

σχέσεις, τον τύπο και την ουσία ανάμεσα στις παλαιότερες μορφές της γλώσσας και 

στην σύγχρονη. Μπορεί να σχεδιαστεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα προϋποθέτει  

με επίγνωση ότι η γλώσσα μας είναι απαιτητική με δυσεύρετες πνευματικές και αισθη-

τικές ποιότητες; Ένας τέτοιος σχεδιασμός θα περιλάμβανε τη διδασκαλία της γλώσσας 

από τον Όμηρο μέχρι τον Ελύτη, τα πατερικά κείμενα, τον Σολωμό και τον Παπαδια-

μάντη, δηλαδή την αρχαία, τη μεσαιωνική και τη νέα ελληνική. Η αναγκαστική δια-

χρονική ή ολιστική γλωσσική θεώρηση παρουσιάζει ιστορικά την ενότητα της ελληνι-

κής γλώσσας και της πνευματικής κουλτούρας μας. Ωστόσο, η γλωσσική παιδεία δεν 

                                                           
4 Στο ομώνυμο κεφάλαιο (Kulturindustrie) στο: Horkheimer, M- Adorno, Th.  Διαλεκτική του Διαφωτισμού, 
1996 [1947, Dialektik der Aufklärung, Amsterdam: Querido], μτφ. Λ. Αναγνώστου, Αθήνα: Νήσος, σ. 201-276.  
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εξαρτάται μονάχα από την εκπαίδευση, αλλά και από άλλες κοινωνιολογικές, επικοι-

νωνιακές και αξιακές παραμέτρους, όπως τα πρότυπα που καλλιεργεί η κυρίαρχη μα-

ζική κουλτούρα με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και μέσα από τις λαϊκές μορφές 

τέχνης και ψυχαγωγίας. Εξαρτάται, βέβαια, και από την αποδοχή της γλωσσικής ση-

μασίας από το σύνολο της κοινωνίας. Αν η αποδοχή αυτής της σημασίας περιορίζεται 

σε ορισμένους εκπαιδευτικούς λειτουργούς και σε κάποιους εκκλησιαστικούς παράγο-

ντες, τότε η αξία της υποβαθμίζεται ως γραφική ή ως ασήμαντη. 

Κοντολογίς, θεωρούμε πως η γλώσσα είναι και ένα τεχνολογικό μέσον επικοινωνίας. Η 

τεχνολογία εξελίσσει και επηρεάζει τα μέσα επικοινωνίας, οπότε συνεπαγωγικά η Τε-

χνολογία επηρεάζει κάθε είδος γλώσσας. Παράλληλα, επειδή η Τεχνολογία δεν είναι 

ισότιμα προσπελάσιμη από όλους τους πολίτες (χρήστες), επιφέρει, κατά συνέπεια, και 

ανισονομία στο επικοινωνιακό εργαλείο καθεαυτό, δηλαδή στη γλώσσα. Η ανισονομία 

μας εισάγει στην σφαίρα της πολιτικής. Η γλώσσα μέσα από την ομιλία αποτελεί το 

ένζυμο κάθε πολιτικής ζωής, σε αντίθεση με την εργασία, στην οποία μας περιορίζουν 

οι απαιτήσεις της οικονομίας και της παραγωγής. Το φαινόμενο της γλώσσας και της 

ομιλίας γενικά συνιστά αντικείμενο σοβαρών διαφωνιών στο εσωτερικό της κοινωνι-

κής σκέψης και της φιλοσοφίας, ιδιαίτερα μάλιστα μετά από τη γλωσσολογική στροφή 

(linguistic turn) στη φιλοσοφία κατά τον 20ο αιώνα.  

Η γλώσσα ζυμώνεται με την κοινωνία και με την κουλτούρα της κάθε εποχής, αλλά 

δεν αποτελεί ένα είδος κουλτούρας –όπως η folk ή pop art, η λαϊκή τέχνη– που αναδύ-

εται αυθόρμητα, δηλαδή αυτοφύεται, μέσα από τις ίδιες τις μάζες, όπως λέει ο Α-

ντόρνο.5 Η γλώσσα και τα Μέσα Ενημέρωσης αποτελούν κατασκευές προϊόντων, που 

σχεδιάζονται, για να εφαρμοσθούν και να καταναλωθούν από τις μάζες. Οι εφημερίδες 

και τα άλλα ψηφιακά οπτικοακουστικά μέσα, συγκροτούν μια πολιτιστική βιομηχανία 

της ενημέρωσης. Ωστόσο, η συνολική επίδραση αυτής της Kulturindustrie είναι αντι-

διαφωτιστική. Στην Kulturindustrie ο Διαφωτισμός, δηλαδή η προοδευτική τεχνική υ-

ποδούλωση της φύσης, μετατρέπεται σε μαζική απάτη, σε μέσο φυλάκισης της συνεί-

δησης.6 Η πολιτιστική βιομηχανία εμποδίζει την διαμόρφωση αυτόνομων και αυτοτε-

λών ατόμων, που κρίνουν συνειδητά και λαμβάνουν τις αποφάσεις τους. Ωστόσο, η 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας δημοκρατικής κοινωνίας ενσαρκώνεται σε τούτα 

τα αυτόνομα πρόσωπα. Η δημοκρατική κοινωνία αναπτύσσεται και διατηρείται βασιζό-

μενη στους ακηδεμόνευτους και, ας τους πούμε, αυτοτελείς πολίτες. Οι μάζες δεν αποτε-

λούν συστατικό της δημοκρατίας και η πολιτιστική βιομηχανία, αφού χειρίζεται τους 

πολίτες ως μάζες, τους περιφρονεί και εμποδίζει την χειραφέτησή τους, για την οποία 

                                                           
5 Πρβλ. Adorno Th. W., 22000, Σύνοψη της πολιτιστικής βιομηχανίας [Résumé über Kulturindustrie, στο: Ohne 

Leitbild. Parva Aesthetica, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1967] μτφ. Λ. Αναγνώστου, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 

σ. 13. 

6 Adorno Th. W., 22000, Σύνοψη της Πολιτιστικής Βιομηχανίας, [Résumé über Kulturindustrie], μτφ.  Λ. Αναγνώ-

στου, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σ. 51. 
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οι ίδιοι οι πολίτες θα ήσαν τόσο ώριμοι, όσο θα τους το επέτρεπαν οι παραγωγικές δυνά-

μεις της εποχής.7     

Το αντικείμενο μιας εκπαιδευτικής -παιδαγωγικής - μορφωτικής παρέμβασης δεν πρέ-

πει να κόβεται στα μέτρα των αποδεκτών-χρηστών του, αλλά να συνιστά μια καθαρά 

πραγματολογική εργασία στο όνομα του αντικειμένου (εν προκειμένω της γλώσσας, 

της κουλτούρας, της μόρφωσης).8 Αν κόβεται στα μέτρα των χρηστών του, σταδιακά 

προάγει την ημιμάθεια, δηλαδή μιαν ημιμόρφωση, κατά Αντόρνο, που λειτουργεί σαν 

συλλογικό δεκανίκι της ανάπηρης πλειοψηφίας. Πρόκειται για διάδοση πνεύματος, τέ-

χνης, μόρφωσης (μέσω της γλώσσας) χωρίς κάποια ζωντανή σχέση προς τη συνείδηση 

των ανθρώπων, χωρίς συνέπεια για την καθημερινή ζωή τους και την δομή της κοινω-

νίας. Οι ημιμαθείς είναι συμμορφωμένοι και η ημιμάθεια (ημιμόρφωση) συνιστά το χει-

ραγωγημένο πνεύμα των αποκλεισμένων. Το ιδανικό της κλασικής παιδείας, η μόρφωση 

ως αυτονομία του πνεύματος, ως ιστορική μνήμη και κριτική συνείδηση, εγκλωβισμένο 

μέσα από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στο προνόμιο των ολίγων, λόγω των οι-

κονομικών και ειδικών μορφωτικών απαιτήσεων της προσαρμογής μας σε αυτές τις 

αλλεπάλληλες τεχνολογικές εξελίξεις, και αδυνατώντας από μόνο του να μεταμορφώ-

σει τις υλικές συνθήκες του καθημερινού βίου, περιήλθε σε μια ιδεολογική απολυτοποί-

ηση του πνεύματος.9     

Επιστρέφοντας, συμπερασματικά, στην προαναφερθείσα μεταρρύθμιση της δεκαετίας 

του ’70 νομίζουμε ότι η εφαρμογή της διευκόλυνε ούτως ή άλλως τα μεγάλα εκδοτικά 

συγκροτήματα στο να εισαγάγουν την καινούργια τεχνολογία στο επικοινωνιακό «ερ-

γαλείο-προϊόν» τους, που δεν ήταν άλλο από το σώμα (=γλώσσα-κείμενο) της εφημε-

ρίδας και του περιοδικού τους. Έχουμε ένα παράδειγμα στο οποίο η Γλώσσα προσαρ-

μόστηκε, δηλαδή τροποποιήθηκε λειτουργικά και θεσμικά, ώστε να συνυφανθεί με μια 

τεχνολογική εξέλιξη.10  

Η υπενθύμιση του τρόπου που συναντήθηκαν η τεχνολογία, η άρχουσα ιδεολογία, η 

θεσμοθετημένη εξουσία και η γλώσσα στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση Ράλλη το ’76 

μάς υπενθυμίζει τη γενετική συνάρτηση της γλώσσας με την κοινωνία και τεκμηριώνει 

τον ισχυρισμό μας για μια αιτιακή σχέση τεχνολογικού ντετερμινισμού. Αποκάλυψε την 

πολιτική και πολιτιστική σημασία της εκπαίδευσης, και τη δυνατότητά της να συμμορ-

φώνει και να υποτάσσει την βούληση των νέων στη βούληση του έθνους, μετατρέπο-

ντας τα σχολεία σε όργανα της κρατικής πολιτικής, όπως τον στρατό, την αστυνομία 

                                                           
7 Adorno Th. W., 1968. “Late Capitalism or Industrial Society? Opening Address to the 16th German Sociological 

Congress”, trnsl. D. Redmond (2001), διαθέσιμο στον ιστότοπο: 

https://www.marxists.org/reference/archive/adorno/1968/late-capitalism.htm, (πρόσβαση στις 5.11.2015)  

8 «Δεν είναι μόνο ότι οι δάσκαλοι απλώς αναπαράγουν από τη θέση του αποδέκτη κάτι ήδη καθιερωμένο, αλλά η 

ίδια τους η λειτουργία ως μεσολαβητών, κοινωνικά ελαφρώς ύποπτη εξαρχής, όπως όλες οι δραστηριότητες που 

ανήκουν στη σφαίρα της κυκλοφορίας, επισύρει εν μέρει γενική αποστροφή», στο: Adorno, Theodor W., 32004, 

Θεωρία της Ημιμόρφωσης [Theorie der Halbbildung] μτφ. Λ. Αναγνώστου, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σ. 8. 

9 Πρβλ. Adorno, Th. W, 32004, Θεωρία της Ημιμόρφωσης, σ. 21-22. 

10 Υπενθυμίζουμε την αναφώνηση του Λουδοβίκου ντε Σαιν Ζυστ: Τίποτα δεν μοιάζει τόσο πολύ στην αρετή, όσο 

το μεγάλο έγκλημα..... Έχει κάτι το τρομερό η ιερή αγάπη της πατρίδας. Είναι τόσο απόλυτη, ώστε θυσιάζει το παν 

για το κοινό συμφέρον, αμείλικτη, ατρόμητη, παύει να υποκλίνεται με σεβασμό στην ανθρωπιά... Τρομακτικό είναι 

πάντοτε αυτό που θα γεννήσει το γενικό καλό (Saint-Just, 1794, Rapport contre Danton, Paris: Charpentier, σ. 4.) 
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και την εφορία. Δεν εμμένουμε στην αυτονομία του πνευματικού, άλλωστε υπάρχει 

γενετική συνάρτηση του πνεύματος -με εκφραστή και φορέα του την γλώσσα- με την 

κοινωνία. Καμία φιλοσοφική γνώση, κανένα έργο τέχνης, κανένα αγαθό γνήσια πολι-

τιστικό -ακραιφνές δείγμα η γλώσσα –δεν μπορεί να δικαιώσει την ύπαρξή του και να 

διεκδικήσει την αλήθεια του, όταν υπάγεται σε σκοπούς πρακτικούς και καθίσταται 

απλό μέσον, όργανο και ιδεολογία.11   

Η διαδικασία, λοιπόν, του τεχνολογικού ντετερμινισμού στη σχέση κουλτούρας και 

εκπαίδευσης ή γλώσσας και κοινωνίας διευκολύνει μέσα από θεσμικές μεταρρυθμίσεις 

τη διαμόρφωση πολιτών, που είναι εθισμένοι στην απλοποίηση, στην έκλειψη της ι-

στορίας και της ετυμολογίας των λέξεων. Τους εξοικειώνει και τους εθίζει στην σιω-

πηρή χωρίς αντίδραση μεταφορά πληροφορίας και δεδομένων από την εικόνα. Αυτό 

είναι βολικό για την εξουσία, για κάθε εξουσία, που επιλέγει αυτή τη σιωπηρή ή μονομερή 

σχέση. Σε τούτο το σημείο βασίζουν την ηγεμονία τους τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

κυρίως η τηλεόραση,  που χειραγωγεί τους πληθυσμούς στους οποίους απευθύνεται. 

Σε αυτή την ηγεμονία έχει προστεθεί  το διαδίκτυο.  Η ηγεμονία τους εξηγεί τους μη-

χανισμούς ελέγχου της κυρίαρχης τάξης στον σύγχρονο καπιταλισμό και περιγράφει 

τον τρόπο με τον οποίο η κυριαρχία μιας τάξης πάνω στις άλλες επιτυγχανόταν μέσα 

από ένα συνδυασμό πολιτικών και ιδεολογικών μέσων.12 Η ηγεμονία αυτή, όπως περι-

γράφεται από τον Γκράμσι,13 διαπλάθεται και νομιμοποιείται στις μέρες μας στο επί-

πεδο της κοινωνίας των πολιτών. Θεσμοί όπως  το σχολείο, τα αστικά ΜΜΕ, τα κόμ-

ματα, η εκκλησία, διαμορφώνουν το κλίμα συναίνεσης προς την αστική εξουσία. Φυ-

σικά αυτή η ικανότητα της κυρίαρχης αστικής τάξης να ηγεμονεύει ιδεολογικά, γεννιέ-

ται κατά τον Γκράμσι, από το κύρος που αντλεί η κυρίαρχη ομάδα από τη θέση της 

στην παραγωγή,14 αλλά και υποστηρίζεται πλέον από τις τεχνολογίες της πληροφο-

ρίας.  Η ηγεμονία δεν αποτελεί καθαρά πολιτισμικό φαινόμενο, αλλά υλικό και οικο-

νομικό.15  

Ωστόσο, τα ευρήματα της έκθεσης του Ο.Ο.Σ.Α, για να κλείσω με το ζήτημα που έθιξα 

στην έναρξη της ομιλίας μου, δεν πρέπει να μας υποχρεώσουν να εξοστρακίσουμε την 

                                                           
11 Πρβλ. Adorno Th. W., Η Θεωρία της Ημιμόρφωσης, σ. 22.   

12 Η αστική ηγεμονία αντιπροσωπεύει τον πολιτικό και οικονομικό έλεγχο, αλλά και την ικανότητα της κυρίαρχης 

τάξης να προβάλλει τη δική της κοσμοθεωρία ως «λογική» και «φυσική» σε όσους είναι υποτελείς, οδηγώντας τους 

έτσι σε μια ενεργό συναίνεση. Η ηγεμονική κοσμοθεωρία διαχέεται στην «κοινή λογική», στον «κοινό νου». Η 

ηγεμονία είναι επομένως συνάρτηση όχι τόσο των μηχανισμών καταστολής που διαθέτει το κράτος, όσο των μηχα-

νισμών της συναίνεσης, πρβλ. Β. Φούσκας, 1998, «Ο Gramsci και η έννοια της ηγεμονίας μέσα στη σχέση πολιτικής 

κοινωνίας-κοινωνίας των ιδιωτών», Ουτοπία, 31, 139-145 διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://afterhistory.blog-

spot.gr/2014/01/blog-post_25.html#sthash.0LGKbjcD.dpuf (πρόσβαση στις 5.11.2015) (σ. 139). 
13 Αντόνιο Γκράμσι, 1971, Τετράδια της Φυλακής, [Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci], 

trans. Q. Hoare & G. N. Smith, International Publishers: New York. 
14 Η ηγεμονία, σε τελική ανάλυση, πηγάζει από τις σχέσεις παραγωγής και τον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας, 

είναι ίδιον της ανταγωνιστικής σχέσης κεφαλαίου-εργασίας. Πρβλ. Β. Φούσκας, 1998, στο ίδιο, σ. 142.  

15 Και είναι χαρακτηριστική η θέση του Γκράμσι ότι η ηγεμονία γεννιέται στο εργοστάσιο. Ενώ και η ίδια η ιδεο-

λογία θεωρείται στον Γκράμσι αντανάκλαση των υλικών και οικονομικών συνθηκών. Ο Ιταλός στοχαστής προβάλει 

με αυτό το τρόπο την προτεραιότητα της οικονομικής βάσης σε σχέση με την ιδεολογία και αυτό τόσο για να υπο-

δηλώσει ότι η ιδεολογία γεννιέται στον τόπο παραγωγής, όσο και για να καταδείξει ότι η οικονομική αλλαγή απο-

τελεί προϋπόθεση της πολιτισμικής αλλαγής.  Αντώνης Γαλανόπουλος, 2014, «Η έννοια της Ηγεμονίας στο έργο 

του Γκράμσι» διαθέσιμο στον ιστότοπο http://afterhistory.blogspot.gr/2014/01/blog-

post_25.html#sthash.ORyrJZhY.dpuf (πρόσβαση στις 5.11.2015). 
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τεχνολογία από την εκπαίδευση των μαθητών. Η πρόκληση στους σχεδιαστές σχολι-

κών συστημάτων είναι να βρεθούν χρηστικοί και αποτελεσματικοί τρόποι, που θα εν-

σωματώνουν την τεχνολογία στη διδασκαλία και στη μάθηση. Η τεχνολογία, άλλωστε, 

συνιστά βασικό τρόπο διεύρυνσης της πρόσβασής μας στη γνώση και μας διευκολύνει 

να εφοδιάσουμε τους μαθητές με απαραίτητες δεξιότητες για τους ανθρώπους του 21ου 

αιώνα. Απαραίτητες είναι οι δεξιότητες αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνικής και των 

τεχνολογικών εργαλείων της σε ένα κόσμο που λαχανιάζει ασθμαίνοντας στην αδυσώ-

πητη τρεχάλα που ορίζει η τεχνολογία. Απλώς οι απανταχού εκπαιδευτικοί οφείλουν 

να βρίσκονται στην πρωτοπορία του σχεδιασμού και της υλοποίησης αυτής της αλλα-

γής. 

Και τι να κάνουμε; που θα έλεγε κι ο σύντροφος Λένιν. Αν ήμασταν υπουργοί θα σχε-

διάζαμε ολιστικά τη γλωσσική παιδεία μας. Αλλά είμαστε απλοί δάσκαλοι, και ως τέ-

τοιοι θα πρέπει να πασχίσουμε σε αυτές τις συνθήκες να μάθουμε στα παιδιά να σκέ-

φτονται, να συλλογιούνται ελεύθερα. Για να το θεμελιώσουμε αυτό, πρέπει να τους 

πάρουμε από το χέρι και να τους  μάθουμε τις βασικές δεξιότητες που διδάσκει η εκπαί-

δευση, την ανάγνωση και την γραφή. Να μάθουν να αναγιγνώσκουν κείμενα που περιέ-

χουν ολοκληρωμένες σκέψεις, να μάθουν να γράφουν πλήρεις συλλογισμούς στο χαρτί 

και στον υπολογιστή, δεν φοβόμαστε την τεχνολογία, διότι μονάχα έτσι θα μάθουν να 

σκέφτονται, ώστε να χειραφετηθούν από τους μονισμούς και την ημιμόρφωση του δια-

δικτύου και να γίνουν κατά το δυνατό λεύτεροι πολίτες.   
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Αξιολόγηση της δεξιότητας της επικοινωνίας και της γενίκευσης βασικών εν-

νοιών του ψηφιακού παιχνιδιού «Μαγικό Φίλτρο» μετά το παίξιμο από μαθητές 

με αυτισμό 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την εφαρμογή του ψηφιακού παιχνιδιού περιπέτειας 

Μαγικό Φίλτρο σε 10 μαθητές στο Φάσμα του Αυτισμού, με την υποστήριξη 3 συνο-

μήλικων συμμαθητών τους, τυπικής ανάπτυξης, που φοιτούν σε Ειδικό Δημοτικό Σχο-

λείο της Αττικής, προκειμένου να αξιολογηθεί εάν: α) η χρήση του εκπαιδευτικού ψη-

φιακού παιχνιδιού «Μαγικό Φίλτρο» μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο 

για τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας σε μαθητές 

στο φάσμα του αυτισμού και β) η δυνατότητα γενίκευσης βασικών εννοιών του ψηφια-

κού παιχνιδιού σε αναλογικά παιχνίδια. Αρχικά παρουσιάζεται η βιβλιογραφία σχετικά 

με το φάσμα του αυτισμού, στη συνέχεια οι σύγχρονες εκπαιδευτικές στρατηγικές και 

η λειτουργία των σοβαρών ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή 

και πιο συγκεκριμένα στο φάσμα του αυτισμού. Η υλοποίηση της παρέμβασης πραγ-

ματοποιήθηκε αφού οι μαθητές έπαιξαν πρώτα το παιχνίδι στον υπολογιστή και στη 

συνέχεια παίζοντας αναλογικά παιχνίδια στην τάξη, μόνοι τους αλλά και με τους συ-

νομήλικους συμμαθητές τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι, φάσμα του αυτισμού, επι-

κοινωνία, κοινωνικές δεξιότητες, γενίκευση 
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Μαθητές στο Φάσμα του Αυτισμού 

Τα τρέχοντα διαγνωστικά κριτήρια και οι σύγχρονες περιγραφές του αυτισμού ακολου-

θούν το σχήμα της τριάδας διαταραχών: α) στην κοινωνική αλληλεπίδραση, β) στην ε-

πικοινωνία και γ) στη δημιουργική φαντασία (Wing 1996, Kanner 1943). Τα παιδιά με 

αυτισμό μπορεί να αλληλεπιδρούν με τους γύρω τους, όμως αυτό γίνεται αποκλειστικά 

και μόνο με τους δικούς τους όρους και χωρίς την αναμενόμενη χαρά και τις αντιδρά-

σεις που μπορεί κανείς να δει σε παιδιά της ίδιας ηλικίας με τυπική ανάπτυξη. Δεν 

κατανοούν πώς να χρησιμοποιήσουν τη βλεμματική επαφή, τις χειρονομίες, τις εκφρά-

σεις προσώπου και την στάση του σώματος για να επικοινωνήσουν με τους συνανθρώ-

πους τους. Δυσκολεύονται να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν με τους συνομηλί-

κους κοινωνικές σχέσεις ανάλογες με το αναπτυξιακό τους επίπεδο. Το πιο ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού είναι η απουσία επιθυμίας για 

επικοινωνία και η αδυναμία κατανόησης της πραγματολογικής διάστασης του λόγου. 

Τα άτομα με αυτισμό έχουν μία κυριολεκτική κατανόηση αυτών που ακούν, δεν μπο-

ρούν να κατανοήσουν το χιούμορ, τον μεταφορικό λόγο, την ειρωνεία και τα υπονοού-

μενα. Τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού χαρακτηρίζονται από την έντονη παρουσία 

στερεοτυπικής συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων και στερεοτύπων (American Psychiatric 

Association 2013). 

Σύγχρονες θεραπευτικές – εκπαιδευτικές στρατηγικές 

Ο αυτισμός, όπως γνωρίζουμε, είναι πολυδιάστατος. Τα αίτιά του παραμένουν άγνω-

στα και τα συμπτώματα που εκδηλώνονται διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από άτομο σε 

άτομο, ώστε είναι δύσκολο να εντοπίσουμε ποια είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία. 

Καμία παρέμβαση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία όλα τα συμπτώματα που 

συνοδεύουν τον αυτισμό (Καλύβα 2005). Κάθε παρέμβαση που πραγματοποιείται έχει 

σαν στόχο να διευκολύνει την προσαρμογή του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον του. 

Γι αυτό χρειάζεται συνδυασμός και προσαρμογή κάθε προγράμματος στις ανάγκες του 

κάθε παιδιού για να πετύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, σύμφωνα με την Επιτροπή 

Επιστήμης και Πρακτικής της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρίας (Greshan, Beebe-

Frankenberger & MacMillan 1999, Rogers 1998) Υπάρχουν προγράμματα που έχουν 

αναπτυχθεί και έχουν αξιολογηθεί με επιστημονικά αποδεκτές ερευνητικές μεθόδους 

και δίνουν μια ελπιδοφόρα προοπτική. Τέτοια προγράμματα είναι α) το TEACCH 

(Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children) που 

βασίζεται στη δομημένη διδασκαλία (Schopler & Reichler 1971), β) η Εφαρμοσμένη 

Ανάλυση της Συμπεριφοράς, η οποία βασίζεται στην ακριβή ερμηνεία της σχέσης που 

υπάρχει ανάμεσα στο ερέθισμα και στην αντίδραση του παιδιού με αυτισμό, (Lovaas 

1977)), γ) το PECS (Picture Exchange Communication System) ένα σύστημα επικοι-

νωνίας με εικόνες που απευθύνεται σε παιδιά χωρίς λόγο (Bondy & Frost 1994), δ) Ο 

Κύκλος των Φίλων, που βασίζεται στη συστημική προσέγγιση «η οποία αναγνωρίζει ότι 

η δυναμική της ομάδας των συνομηλίκων μπορεί να ασκήσει είτε θετική είτε μια περιο-

ριστική και καταστροφική επίδραση στην ατομική συμπεριφορά του ατόμου» (Newton, 

Taylor & Wilson 1996) ε) οι Κοινωνικές Ιστορίες, που δημιουργήθηκαν από την Carol 

23/326

_____________________________________________________________________________________________ 
 i-TEACHER     -     ISSN : 1792-4146                 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ   ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ                12ο  ΤΕΥΧΟΣ   -   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2016



Gray (1991), για να βελτιώσουν τις ικανότητες Θεωρίας του Νου, αποτελούν μια στρα-

τηγική για τη μάθηση των κατάλληλων κοινωνικών σημάτων, σκέψεων, συναισθημά-

των, συμπεριφορών, με απώτερο σκοπό τη γενίκευση (Attwood 2007). Επίσης oι Συ-

ζητήσεις με Κόμικς που αναπτύχθηκαν από την Carol Gray (1994), χρησιμοποιούν απλά 

σχέδια, όπως γραμμικές φιγούρες, συννεφάκια σκέψεων και ομιλίας, για να δείξουν τη 

σειρά των πράξεων, τα συναισθήματα και τις σκέψεις σε μια συγκεκριμένη κοινωνική 

κατάσταση. Τα κινούμενα σχέδια (animations) παρέχουν σαφή, οπτική ερμηνεία των 

σκέψεων και των συναισθημάτων κάποιου άλλου. 

Ο ρόλος του παιχνιδιού και το ψηφιακό παιχνίδι 

Το παιχνίδι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παιδικής ηλικίας και της εκπαίδευσης των 

παιδιών. Το παιχνίδι είναι αρχαιότερο από τον πολιτισμό Huizinga (1989). Δεν αποτε-

λεί απλώς μια αυθόρμητη δραστηριότητα και ενασχόληση του παιδιού αλλά διαδραμα-

τίζει κεντρικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία του παιδιού, καθώς συμβάλλει στη γνω-

στική, γλωσσική, συναισθηματική, κινητική, κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, στην 

ανάπτυξη της ανάγνωσης και της γραφής, στην εικαστική έκφραση και στη μάθηση 

(Παπούδη 2011). 

Όπως γνωρίζουμε το παιχνίδι των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού είναι διαφορετικό, 

αφού δεν εμπλέκονται στο λειτουργικό παιχνίδι, ενώ από την άλλη είναι επαναληπτικό 

και διασπά τις υπόλοιπες ενέργειές τους. Επίσης, σπάνια τα παιχνίδια τους εμπεριέχουν 

το στοιχείο της φαντασίας. Τις περισσότερες φορές παίζουν μόνα τους, χωρίς να δίνουν 

προσοχή στα υπόλοιπα παιδιά. Η κυριαρχία των αισθητηριοκινητικών συμπεριφορών 

παρεμποδίζει και τη φυσιολογική ανάδυση της περιέργειας και οδηγεί στην αδυναμία 

ανάπτυξης της έννοιας του εαυτού ως φορέα δράσης. Κατά συνέπεια παρεμποδίζει και 

την ανάπτυξη του συμβολικού – φανταστικού παιχνιδιού (Powell & Jordan 2001). 

Τα παιδιά σήμερα μέσα από τα ψηφιακά παιχνίδια ρόλων και περιπέτειας λαμβάνουν 

την πληροφορία γρήγορα και εύκολα, μέσω video, εικόνας, κειμένου και αλληλεπίδρα-

σης. Επιπλέον κοινωνικοποιούνται όχι μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, 

αλλά μέσω του διαδικτύου, των κινητών τηλεφώνων και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. 

Αυτή η ολοένα αυξανόμενη ενασχόληση των παιδιών με τα ηλεκτρονικά κυρίως παι-

χνίδια, είτε σε υπολογιστή, είτε σε κονσόλα ή κινητό, μπορεί να προκαλεί κάποια δυ-

σφορία στους μεγαλύτερους, καθώς μεγεθύνει το χάσμα μεταξύ αυτών και των νέων 

γενεών (Prensky 2009). Από την άλλη όμως τα ψηφιακά παιχνίδια περιέχουν παιδαγω-

γικές δραστηριότητες που έχουν σκοπό να εκπαιδεύσουν και να μεταδώσουν γνώσεις, 

αλλά και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη διαφορετικών δεξιοτήτων (Zyda 2005). Επι-

πλέον βελτιώνουν τη συγκέντρωση και την προσοχή του μαθητή με αποτέλεσμα την 

άμεση απορρόφηση των πληροφοριών από τη μνήμη. Με αυτό τον τρόπο δεν ωφελείται 

μόνο η συγκράτηση της πληροφορίας, αλλά ενισχύεται η παρακίνηση του μαθητή 

(Liarokapis et al. 2010). Εξάλλου οι Mitcell & Savill-Smith (2004) αναφέρουν πως τα 
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ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός αριθμού διαφορετι-

κών δεξιοτήτων: αναλυτικές και χωρικές δεξιότητες, στρατηγική και διορατικότητα, 

ψυχοκινητικές δεξιότητες. 

Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά με αυτισμό έχουν ιδιαίτερη ευχέρεια και αντλούν μεγάλη 

ευχαρίστηση από την ενασχόλησή τους με τους υπολογιστές (Powell & Jordan 2001). 

Η χρήση των υπολογιστών αποτελεί μια ελκυστική εναλλακτική δίοδο επικοινωνίας 

για τα άτομα με αυτισμό, που προσφέρεται σε ένα απόλυτα ασφαλές και ελεγχόμενο 

περιβάλλον, μέσα στο οποίο το παιδί μπορεί να ψυχαγωγηθεί και να πειραματιστεί ε-

λεύθερα και χωρίς απρόβλεπτες κοινωνικές συνέπειες (Hardy, Ogden, Newman & 

Cooper 2002).Η χρήση της τεχνολογίας (υπολογιστές, βίντεο) προσφέρει ένα διαφορε-

τικό τρόπο υποστήριξης των μαθητών με αυτισμό, που βασίζεται στην παρατήρηση και 

αξιοποιεί τα αποτελέσματα της μάθησης με βάση ένα πρότυπο συμπεριφοράς (Corbett 

2003). Ο μηχανισμός της μίμησης προτύπου που προβάλλεται με τη χρήση της τεχνο-

λογίας είναι θεμελιώδης για την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και σε παιδιά με 

αυτισμό, τα οποία συχνά μαθαίνουν μέσα από την φυσική παρατήρηση των άλλων 

(Hine & Wolery 2006). 

Οι Η/Υ είναι επιτυχημένα διδακτικά εργαλεία για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού 

γιατί προσφέρουν πολυαισθητηριακή αλληλεπίδραση, δομημένο και ελεγχόμενο περι-

βάλλον, χρήση πολυεπίπεδων διαδραστικών λειτουργιών και ειδικότερα εξατομικευ-

μένη χρήση και αυτονομία (Hetzroni & Tannous, 2004). Επειδή τα άτομα με αυτισμό 

έχουν την ικανότητα να εστιάζουν την προσοχή και το ενδιαφέρον τους σε ερεθίσματα 

που παρέχονται από μία συγκεκριμένη αισθητηριακή δίοδο, χωρίς να λαμβάνουν υ-

πόψη τους το περιβάλλον που τα περιβάλλει (Murray 2001), φαίνεται ότι οι Η/Υ ται-

ριάζουν στον τρόπο αντίληψης και σκέψης τους, διότι παρέχουν οριοθετημένες συνθή-

κες εργασίας, προσφέρουν απομόνωση από το γενικότερο περιβάλλον, είναι προβλέ-

ψιμοι, ακολουθούν τις επιλογές του χρήστη, παρέχουν άμεσα αποτελέσματα, αντιμε-

τωπίζουν τα λάθη χωρίς επιπτώσεις και παρέχουν ασφάλεια. Κυρίως συμβάλλουν στην 

ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αισιοδοξίας, αποκτούν επίγνωση της δικής τους 

επιρροής στο περιβάλλον. 

Επίσης, όταν οι μαθητές με αυτισμό παίζουν ένα ψηφιακό παιχνίδι, σημειώνουν υψηλά 

επίπεδα ευημερίας (well-being) και ανάμειξης (involvement), καθώς λειτουργούν στο 

έπακρο των δυνατοτήτων τους, απαλλαγμένοι από το άγχος που τους διακατέχει (Μαυ-

ράκη, Σέρεσλη, Φραγκίσκου, Γκούσκος & Μεϊμάρης 2013). Όταν οι παιγνιώδεις δρα-

στηριότητες ενός παιχνιδιού, που καλείται να επιλύσει ο μαθητής με αυτισμό, ακολου-

θούν την εξέλιξη του σεναρίου, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί να εργαστεί σε 

μικρά διαδοχικά βήματα, να κατακτά τη λειτουργία της επικοινωνίας και τελικά να 

βιώνει τη γνώση (Μαυράκη, Γκούσκος & Παπούδη 2014). 
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Εκπαιδευτική παρέμβαση  

Η παρέμβαση εφαρμόστηκε σε μια ομάδα 10 μαθητών με αυτισμό που φοιτούν σε Ει-

δικό Σχολείο της Αττικής. Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της παρέμβασης επρόκειτο 

να δημοσιευθούν ζητήθηκε η άδεια των γονέων των μαθητών, ενημερώθηκαν οι εκπαι-

δευτικοί και ο Διευθυντής του σχολείου και ζητήθηκε έγκριση άδειας διεξαγωγής έ-

ρευνας από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (πράξη έγκρισης 18/27-5-2013). 

 Ως δασκάλα του σχολείου είχα τη δυνατότητα συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς 

και την ψυχολόγο του σχολείου. Αρχικά μελετήθηκε το ιστορικό κάθε μαθητή, όπως 

φαίνεται από τις γνωματεύσεις του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Π. & Αγ. 

Κυριακού και του ΚΕΔΔΥ. Στη συνέχεια συλλέχθηκαν και άλλες πληροφορίες σχετικά 

με τις γνωστικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, αλλά και την αξιολόγηση 

κάθε μαθητή, με την κλίμακα Αξιολόγησης Παιδιών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Δια-

ταραχές, που έχουν επιμεληθεί οι ψυχολόγοι του σχολείου και τη Λίστα Βασικών Δε-

ξιοτήτων (Λ.Ε.Β.Δ.) στην ανάπτυξη της συναισθηματικής οργάνωσης του ΥΠΕΠΘ-

Π.Ι. Οι συγκεκριμένοι μαθητές έχουν λόγο, έχουν κατακτήσει βασικές δεξιότητες της 

γραφής και της ανάγνωσης και δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ηλεκτρονικά παι-

χνίδια. Η παρέμβαση υποστηρίχθηκε με τη συμμετοχή 3 συνομήλικων συμμαθητών 

τους, τυπικής ανάπτυξης, που είναι μαθητές στο ίδιο σχολείο για κοινωνικούς κυρίως 

λόγους. Ως μέθοδος εργασίας επιλέχθηκε ο Κύκλος των Φίλων διότι είναι μια προσέγ-

γιση που, αναγνωρίζοντας τη δύναμη της ομάδας των συνομηλίκων, μπορεί να βοηθή-

σει τους μαθητές με αυτισμό να βιώσουν επιτυχίες και να δέχονται θετική ανατροφο-

δότηση (Attwood, 2007; Καλύβα, 2005). Αξιοποιήθηκε ο χρόνος της Σχολικής Ετοιμό-

τητας, της Κοινωνικής Προσαρμογής, των Βασικών Σχολικών Δεξιοτήτων και των Δη-

μιουργικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ει-

δικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.). Κάθε συνεδρία διαρκούσε 1 διδακτική ώρα (45 λεπτά). Η 

παρέμβαση ολοκληρώθηκε σε τέσσερις μήνες, 

Η παρούσα εκπαιδευτική παρέμβαση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με σκοπό να δια-

πιστωθεί αν το ψηφιακό παιχνίδι «Μαγικό Φίλτρο» μπορεί να εφαρμοστεί σε μαθητές 

με αυτισμό και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων 

επικοινωνίας, και να αποτελέσει ένα ευχάριστο και διασκεδαστικό μαθησιακό μέσο για 

τους συγκεκριμένους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, ερευνήθηκαν τα ακόλουθα ερωτή-

ματα: α) εάν το ψηφιακό παιχνίδι θα τους παράσχει τη δυνατότητα να κοινωνικοποιη-

θούν, ώστε να βελτιώσουν την υπάρχουσα δυσκολία στην κοινωνική επικοινωνία (επι-

κοινωνία, κοινωνικότητα), β) εάν θα μπορέσουν παίζοντας το παιχνίδι να αναπτύξουν 

τη φιλία και τη συνεργατικότητα (κοινωνικές αξίες), καθώς και γ) εάν θα καταστεί 

δυνατό να προβούν σε γενικεύσεις των κανόνων που πρέπει να ακολουθούν στη ζωή 

τους και να τους εφαρμόζουν σε ανάλογες καθημερινές καταστάσεις (γενίκευση).  

Το «Μαγικό Φίλτρο» είναι ένα μαθησιακό ψηφιακό παιχνίδι περιπέτειας που σχεδιά-

στηκε στο πλαίσιο του έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ από το εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην 

Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, για μαθητές με ήπια νοητική 
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υστέρηση. Πρόκειται για ένα παιχνίδι όπου συνυπάρχουν πολλοί ήρωες, οι οποίοι αλ-

ληλοβοηθούνται κατά τη διάρκεια των τεσσάρων επεισοδίων, αλληλεπιδρώντας μέσα 

από δομημένες γλωσσικές, μαθηματικές αλλά και κοινωνικές δραστηριότητες καθημε-

ρινής ζωής, προκειμένου να επανέλθει στο χωριό τους η ευτυχία 

(http://www.media.uoa.gr/epinoisi). 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοι-

νωνικής Προσαρμογής και των Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το Αναλυ-

τικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής. Ωστόσο, πρόκειται για μία παρέμβαση που υλοποι-

ήθηκε με βάση ένα σενάριο ειδικά προσαρμοσμένο στις δυνατότητες που προσφέρει 

το υπό μελέτη ψηφιακό παιχνίδι και δεν περιορίζεται σε προσαρμογές των γνωστικών 

αντικειμένων όπως η ελληνική γλώσσα, τα μαθηματικά, η μελέτη περιβάλλοντος κλπ., 

γεγονός που θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της συγκεκριμένης ομάδας. Στόχος ήταν η 

διδασκαλία δεξιοτήτων που οι μαθητές με αυτισμό παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, ό-

πως: οι κοινωνικές δεξιότητες, η επικοινωνία, η συνεργασία, το παιχνίδι. Κατ’ επέ-

κταση η προσέγγιση του εκπαιδευτικού σεναρίου έγινε διαθεματικά, με σκοπό οι μα-

θητές να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ικανότητες και τα 

ενδιαφέροντά τους. Το σενάριο αξιοποίησε τη δυνατότητα που δίνει το παιχνίδι στους 

μαθητές να καταστρώνουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων και όχι στην απόκτηση 

αποσπασματικών γνώσεων ή λειτουργικών δεξιοτήτων. 

Επιλέχθηκε η δομημένη παρατήρηση αφού, σύμφωνα με τον Patton (1990: 202), «η 

παρατήρηση δίνει τη δυνατότητα να εισχωρήσουμε στην κατάσταση που περιγράφεται και 

να την κατανοήσουμε». Η δομημένη παρατήρηση είναι ένα μεθοδολογικό «εργαλείο» 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των παιδιών με διάχυτες αναπτυ-

ξιακές διαταραχές (ΔΑΔ) στους τομείς της γλώσσας, των κοινωνικών συναναστροφών, 

των αισθητηριακών και των κινητικών λειτουργιών. Με την παρατήρηση διαμορφώνε-

ται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα κάθε παιδιού και αναγνωρίζονται αλλαγές και πα-

λινδρομήσεις.  

Στην συγκεκριμένη παρέμβαση εκτός από το φύλλο καταγραφής και αξιολόγησης που 

συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όλες οι φάσεις βιντεοσκοπούνται από 

κάμερα για να εκτιμηθεί το επίπεδο κοινωνικής συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης, 

αλλά και να μη χαθούν λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες στην αξιολόγηση, σύμ-

φωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Ειδικής Αγωγής. 

Έτσι μπορούμε να εκτιμήσουμε ποικίλες πλευρές της κοινωνικής αντίληψης του μα-

θητή, όπως την ικανότητα να υποδυθεί ένα ρόλο, την ικανότητα να μπει στη θέση του 

άλλου ή την ικανότητα να κάνει υποθέσεις για την κοινωνική συμπεριφορά άλλων (εν-

συναίσθηση). 
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Υλοποίηση της παρέμβασης 

Η παρέμβαση υλοποιήθηκε ως εξής: κάθε μαθητής έπαιξε δύο φορές μόνος του (Α΄ και 

Β΄ Φάση) και δύο φορές με το συνομήλικο συμμαθητή του (Γ΄ και Δ΄ Φάση). Κάθε 

συνεδρία είχε διάρκεια 1 διδακτική ώρα (45 λεπτά). Η παρέμβαση ολοκληρώθηκε σε 

τέσσερις μήνες. Στην Α΄ φάση της παρέμβασης, κάθε φορά που ένας από τους μαθητές 

ερχόταν στην τάξη του «Μαγικού Φίλτρου», χρησιμοποιήθηκε το τέχνασμα παρακώ-

λυσης ενεργειών (sabotage) και στη συνέχεια ο μαθητής οδηγήθηκε μπροστά από ένα 

καβαλέτο όπου του ζητήθηκε να ζωγραφίσει ό,τι θέλει. Σ’ αυτό το τέχνασμα όλοι οι 

μαθητές (εκτός από έναν) αντιδρούσαν άμεσα, σηκώνονταν και ζητούσαν να παίξουν 

στον υπολογιστή. Επίσης στην Α΄ Φάση, κατά την πρώτη επαφή με το παιχνίδι, γινόταν 

ολιγόλεπτη συζήτηση με κάθε μαθητή και έτσι διαπιστώθηκαν σημαντικά στοιχεία για 

τη σχέση του με τα ψηφιακά παιχνίδια «που παίζονται με το ποντίκι και είναι πολύ 

ωραία», όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά.  

 

Εικόνα 1: Ο παίκτης παίζει μόνος του 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε φύλλο καταγραφής και αξιολόγησης, 

το οποίο σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη, τη Λίστα Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων 

του Π.Ι., το Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για Παιδιά με Αυτισμό, τα χαρα-

κτηριστικά των συγκεκριμένων μαθητών με αυτισμό καθώς και τις ερευνητικές υποθέ-

σεις. Η καταγραφή έγινε με τρίβαθμη κλίμακα (Ο= Όχι, Α= Αναδυόμενη, Ν= Ναι) και 

μετρήθηκε η δεξιότητα της επικοινωνίας, η οποία διδάσκεται ως παράλληλη δεξιότητα 

σε κάθε γνωστικό αντικείμενο του σχολείου. Έτσι κατά την Α΄ Φάση του παιξίματος 

καταγράφηκαν οι αντιδράσεις του παίκτη στις εξής λειτουργίες της επικοινωνίας: α) 
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δήλωση αιτήματος (ο μαθητής ζητά αρχικά να παίξει το παιχνίδι, στη συνέχεια ζητά να 

επαναλάβει τη δραστηριότητα που έχει κάνει λάθος, ζητά βοήθεια και όταν κουραστεί 

ζητά να σταματήσει), β) άρνηση (ο μαθητής αρνείται να εκτελέσει μια οδηγία, ο μαθη-

τής αρνείται να εκτελέσει κάποια δραστηριότητα που τον δυσκολεύει), γ) σχόλια (ο 

μαθητής σχολιάζει τα πρόσωπα του παιχνιδιού, σχολιάζει τις πράξεις των ηρώων, κάνει 

σχόλια για τον εαυτό του σε σχέση με την ικανότητά του στο παιχνίδι, κάνει κρίσεις 

για τον ήχο του παιχνιδιού, εντυπωσιάζεται με τα χρώματα, δηλώνει ότι κουράστηκε), 

δ) παροχή πληροφοριών, δηλαδή ο μαθητής απαντά σε ερωτήσεις σχετικές με το παι-

χνίδι (ποιο είναι το όνομα των δύο παιδιών, πώς θα βοηθήσουν, δηλαδή ποιος είναι ο 

ρόλος τους, ποια χρώματα πρέπει να συλλέξουν, τι θα φτιάξουν με τα χρώματα, ποιες 

δραστηριότητες τους αρέσουν και ποιες τους δυσκολεύουν) και παράλληλα έγινε κα-

ταγραφή της συνολικής λεκτικής ή μη επικοινωνίας του μαθητή.  

Επίσης, κατά την Α΄ Φάση, ένας δεύτερος ερευνητής κατέγραφε τις αντιδράσεις των 

μαθητών σύμφωνα με την κλίμακα Leuven, η οποία μετράει την Ευημερία (well being), 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι μαθητές αισθάνονται άνετα, αν είναι αυθόρμητοι και 

χωρίς συναισθηματικές εντάσεις και την Ανάμειξη – Συμμετοχή (involvement), για να 

διαπιστωθεί ο βαθμός ανάμιξής τους, η δημιουργικότητά τους και η συγκέντρωσή τους 

στο παιχνίδι (Laevers, 2011).  

Στη Β΄ φάση της παρέμβασης, κάθε μαθητής έπαιξε ξανά το παιχνίδι μόνος του, προ-

κειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει βελτίωση συγκριτικά με την Α΄ Φάση και αν κα-

τάφερε να κατακτήσει γνώσεις και ανάλογες συμπεριφορές. Προκειμένου να αξιολο-

γηθεί η επικοινωνιακή δεξιότητα των μαθητών, έγινε καταγραφή της επικοινωνίας χρη-

σιμοποιώντας το ίδιο φύλλο αξιολόγησης με την Α΄ Φάση. 

Στη Γ΄ & Δ΄ φάση ο μαθητής έπαιξε μαζί με έναν συνομήλικό του. Καταγράφηκε εάν 

το παίξιμο του ψηφιακού παιχνιδιού δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές με αυτισμό να 

κοινωνικοποιηθούν, ώστε να βελτιώσουν την υπάρχουσα δυσκολία στην κοινωνική ε-

πικοινωνία και εάν θα μπορέσουν παίζοντας το παιχνίδι να αναπτύξουν τη φιλία και τη 

συνεργατικότητα. Πιο συγκεκριμένα στη Γ΄ Φάση εξετάζεται αν ο μαθητής ανέχεται 

την παρουσία του συμμαθητή του, δέχεται τη βοήθειά του και αν τελικά δέχεται και σε 

ποιο βαθμό να συνεργαστεί με κάποιον συνομήλικο που τον διακόπτει για να τον συμ-

βουλέψει. Προηγήθηκε συνάντηση με τους συνομήλικους κατά την οποία έγινε προ-

σπάθεια «εκπαίδευσής» τους, ώστε να δίνουν οδηγίες με αργό και σαφή τρόπο, με ευ-

γένεια και υπομονή, αλλά και να επαινούν τον παίκτη. Σημειώνεται ο βαθμός της κοι-

νωνικής αλληλεπίδρασης αφού, θεωρείται η κύρια δραστηριότητα μέσα από την οποία 

συντελείται η μάθηση. Καταγράφονται επίσης οι λεκτικές συμπεριφορές του τύπου 

«μη μιλάς», «άστο». Οι χειρονομίες όπως σπρώξιμο με το χέρι ή αρπάζοντας το ποντίκι 

του υπολογιστή, όταν το παίρνει ο συνομήλικος για να εξηγήσει κάτι.  
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Εικόνα 2: Επεξηγήσεις στο συμμαθητή 

Στη Δ΄ Φάση οι μαθητές ξαναπαίζουν με τους συνομηλίκους τους, αφού έχει προηγηθεί 

συζήτηση με τους μαθητές – βοηθούς για να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με 

την εξέλιξη του παιχνιδιού, τους ρόλους τους και τη σχέση τους με την ομάδα.  

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού καταγράφονται οι αντιδράσεις του μαθητή και το ε-

πίπεδο κατάκτησης γνώσεων και συμπεριφορών μέσα από τη βοήθεια που παρέχεται 

από το συνομήλικο μαθητή.  

Αξιολογείται αν ο παίκτης δέχεται τη βοήθεια του συμπαίκτη του, αν ανέχεται τις κι-

νήσεις και τη φωνή του συμπαίκτη του και αν παρακολουθεί με υπομονή.  

Πιο συγκεκριμένα καταγράφηκαν η ανοχή στη βοήθεια του συμπαίκτη του, η υπομονή 

στις οδηγίες που δίνει ο συνομήλικος, η ανταπόκριση στο διάλογο, η προσοχή και το 

ενδιαφέρον στις κινήσεις του συνομήλικου, η προσπάθεια στην εξεύρεση λύσης του 

προβλήματος, η ικανοποίηση και η χαρά για τη συνεργασία, ο σεβασμός στους κανόνες 

και η ανεκτικότητα στις παρατηρήσεις του συμπαίκτη.  

Μεγάλη σημασία έχει όχι μόνο η λεκτική εντολή αλλά και η σωματική επαφή, όπως 

όταν ο συνομήλικος πιάνει το χέρι του μαθητή και ευγενικά τον προτρέπει «να σου 

δείξω, έτσι πρέπει να κάνεις για να προχωρήσεις», αποτελώντας φυσικό παράδειγμα για 

το μαθητή με αυτισμό. 
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Εικόνα 3: Σωματική επαφή κατά το παίξιμο 

Αφού ολοκληρώθηκαν οι τέσσερις φάσεις, παίζοντας το ψηφιακό παιχνίδι Μαγικό Φίλ-

τρο, τα παιδιά δημιούργησαν σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό και έπαιξαν στην τάξη 

διάφορα αναλογικά παιχνίδια, προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα γενίκευσης 

βασικών εννοιών του ψηφιακού παιχνιδιού σε αναλογικά παιχνίδια. Δεδομένου ότι 

στους μαθητές με αυτισμό το οπτικό κανάλι είναι το κυρίαρχο κανάλι πρόσληψης και 

επεξεργασίας ερεθισμάτων (Grandin 2000), δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην απόδοση 

τεσσάρων οπτικοποιημένων δραστηριοτήτων - παιχνιδιών: Η Παραμυθοτράπουλα, Το 

επιτραπέζιο Μαγικό Φίλτρο, Ο Κύκλος του Παιχνιδιού, Το Παιχνίδι των Συναισθημά-

των, εμπνευσμένα από την υπόθεση και τους ήρωες του ψηφιακού παιχνιδιού «Μαγικό 

Φίλτρο».  

 
Εικόνα 4: Το Παιχνίδι των Συναισθημάτων 
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Επίσης δημιουργήθηκαν δύο δραστηριότητες με κινούμενα σχέδια, για να διαπιστωθεί 

ο βαθμός γενίκευσης ως προς την αναγνώριση των συναισθημάτων, των κοινωνικών 

συμπεριφορών, της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας μέσα από το παιχνίδι με τους 

συνομήλικους. Επιλέχθηκε η τεχνική του κινούμενου σχεδίου διότι λειτουργεί ως μια 

«συζήτηση» μεταξύ του παιδιού και του ενήλικου, και καθορίζει τι σκέφτεται, τι νιώ-

θει, τι λέει, τι κάνει ή τι θα μπορούσε να κάνει κάποιος. Tο κινούμενο σχέδιο, ως εικα-

στική τέχνη, έχει τη δική της «γλώσσα», την οπτική γλώσσα που είναι ένα ιδιαίτερο 

σύστημα επικοινωνίας για τους μαθητές με αυτισμό, δεδομένου ότι αποτελεί γι’ αυτούς 

το κυρίαρχο κανάλι πρόσληψης και επεξεργασίας ερεθισμάτων. Επιπλέον τα κόμικς 

παρακινούν τους μαθητές, ακόμη και τους απρόθυμους.  

 
Εικόνα 5: Το παιδί στο φανάρι 

Δημιουργήθηκαν στον υπολογιστή δύο κοινωνικές ιστορίες, «Περνώ το φανάρι» και 

«Όταν παίζω ηλεκτρονικά παιχνίδια», με την τεχνική του animation, στο πρόγραμμα 

Adobe AfterEffects. Κατά το σχεδιασμό τους, και αφού λάβαμε υπόψη ότι α) τα κόμικς 

χρησιμεύουν ως ενδιάμεσο βήμα προς δυσκολότερες και συνθετότερες έννοιες και β) 

η κοινωνική ιστορία είναι ένας τρόπος γραφής, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού, 

θεωρήθηκε ότι ο συνδυασμός των δύο αυτών προσεγγίσεων θα βοηθούσε πολύ στη 

διαδικασία της γενίκευσης. Ο συνδυασμός αυτός έχει σαφή προσανατολισμό στην ο-

πτική γωνία και στον τρόπο αντίληψης των ατόμων με αυτισμό.  

          

Εικόνα 6: Οι δύο φίλοι στο δεύτερο κινούμενο σχέδιο 
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Οι δύο Κοινωνικές Ιστορίες σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν με σκοπό να αξιολογηθεί 

αν οι μαθητές που έπαιξαν το «Μαγικό Φίλτρο» κατάφεραν να γενικεύσουν συμπερι-

φορές και κοινωνικές δεξιότητες απαραίτητες για την καθημερινότητά τους και τις δια-

προσωπικές τους σχέσεις. Πιο συγκεκριμένα για να ενισχυθεί η γενίκευση των κανό-

νων που θέσαμε στο παιχνίδι και να παγιωθούν οι συμπεριφορές εκείνες που δημιουρ-

γούν ευχάριστα συναισθήματα ή να εξαλειφθούν εκείνες που προκαλούν δυσάρεστα 

συναισθήματα. Μέσα από προτάσεις επιβεβαίωσης οι ήρωες των δύο ιστοριών λει-

τουργούν ως πρότυπο μίμησης για τους μαθητές με αυτισμό. 

Ερευνητικά αποτελέσματα 

Για να προσδιοριστούν πιθανές διαφοροποιήσεις στις αντιδράσεις των παιδιών ανά-

μεσα στις δύο διαδοχικές φάσεις του παιχνιδιού (Α’ Φάση σε σύγκριση με τη Β’ Φάση), 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό εργαλείο SPSS (PASW Statistics v.21.0). Έτσι αναλύ-

οντας τα ευρήματα ως προς την Επικοινωνία υπολογίστηκαν οι εξής 4 συγκεντρωτικοί 

παράγοντες/σκορ : 1) -Επικοινωνία – Δήλωση Αιτήματος, 2) -Επικοινωνία – Άρνηση, 

3) -Επικοινωνία – Σχόλια, 4) -Επικοινωνία – Παροχή Πληροφοριών. Ο υπολογισμός 

του Σκορ για κάθε ένα από τους 4 παράγοντες έγινε αθροίζοντας τις αντίστοιχες επιμέ-

ρους καταγραφές των αντιδράσεων σε κάθε περίπτωση, όπου Όχι=0, Αναδυόμενη=1 

και Ναι=2. Λόγω της φύσης των δεδομένων για τους στατιστικούς ελέγχους προτιμή-

θηκε η χρήση μη-παραμετρικών ελέγχων. Πιο συγκεκριμένα, δεδομένου ότι πρόκειται 

για δύο διαδοχικές μετρήσεις των ίδιων ατόμων χρησιμοποιήθηκε ο μη-παραμετρικός 

έλεγχος δύο εξαρτημένων δειγμάτων του Wilcoxon (Wilcoxon Signed Ranks Test for 

Two-Related Samples). Το Επίπεδο Στατιστικής Σημαντικότητας για κάθε ένα από 

τους 4 ελέγχους ορίστηκε σε 0,05 (5%). Όπως προκύπτει από τον ακόλουθο Πίνακα 1, 

υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση του σκορ ανάμεσα στις 2 φάσεις και για 

τους 4 παράγοντες που καταγράφουν την Επικοινωνία (p-value<0,05 σε όλες τις περι-

πτώσεις). Πιο συγκεκριμένα το σκορ κατά τη Β΄ Φάση ήταν σημαντικά αυξημένο σε 

σχέση με την Α΄ Φάση για τους παράγοντες Δήλωση Αιτήματος, Σχόλια και Παροχή 

Πληροφοριών, ενώ ήταν σημαντικά μειωμένο για τον παράγοντα Άρνηση (Πίνακας 1, 

Γράφημα 1).  

Κατά τη μέτρηση της Ευημερίας και της Ανάμειξης έγινε καταγραφή των επιπέδων της 

κλίμακας Leuven, σε τρεις διαδοχικές χρονικές περιόδους. Κατά την Α΄φάση 

καταγράφηκε ο βαθμός ευημερίας και ανάμειξης για ίσες χρονικές περιόδους (2 λεπτά), 

στην αρχή, στη μέση και στο τέλος του παιχνιδιού. Το ίδιο επαναλήφθηκε και κατά τη 

Β΄φάση. Τα επίπεδα της κλίμακας σε κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις μετριούνται σε 

5-βαθμη κλίμακα: 1=εξαιρετικά χαμηλή, 2=χαμηλή, 3=μέτρια, 4=υψηλή και 

5=εξαιρετικά υψηλή. Για τους στατιστικούς ελέγχους προτιμήθηκε ο μη παραμετρικός 

έλεγχος εξαρτημένων δειγμάτων του Friedman (Friedman Test for K-Related Sam-

ples). Το Επίπεδο Στατιστικής Σημαντικότητας για τους δύο ελέγχους ορίστηκε σε 0,05 

(5%). Υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση του επιπέδου της κλίμακας της 

Ευημερίας ανάμεσα στις 3 χρονικές περιόδους (p-value=0,007<0,05) και πιο συγκεκρι-

μένα το επίπεδο Ευημερίας κατά την 1η χρονική περίοδο εμφανίστηκε μειωμένο σε 
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σχέση με τις άλλες δύο χρονικές περιόδους (1η περίοδος =Μ.Τ. 3,6 2η περίοδος =Μ.Τ. 

4,1 3η περίοδος =Μ.Τ. 4,1). 

 N 

Μέ-

σος ό-

ρος 

Τυπική Α-

πόκλιση 

Μικρό-

τερη τιμή 

Μεγαλύ-

τερη τιμή 
Τιμή p 

Δήλωση Αιτήματος 

(Α' Φάση) 
10 2,40 1,776 0 5 

0,005 
Δήλωση Αιτήματος 

(Β' Φάση) 
10 5,10 1,370 2 7 

Άρνηση (Α' Φάση) 10 2,50 1,716 0 4 
0,038 

Άρνηση (Β' Φάση) 10 1,10 1,370 0 4 

Σχόλια (Α' Φάση) 10 2,30 2,111 0 7 
0,005 

Σχόλια (Β' Φάση) 10 6,40 2,319 2 10 

Παροχή Πληροφο-

ριών  

(Α' Φάση) 

10 5,30 3,498 0 10 

0,011 
Παροχή Πληροφο-

ριών  

(Β' Φάση) 

10 8,20 3,155 0 10 

Πίνακας 1: Περιγραφικά Μέτρα και Αποτελέσματα Ελέγχου Wilcoxon 

 
Γράφημα 1: Διαφοροποίηση της Επικοινωνίας ανάμεσα στην Α΄και Β΄Φάση παιχνιδιού 
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Κατά το στάδιο της γενίκευσης με τα αναλογικά παιχνίδια καταγράφηκε η πρωτοβου-

λία των μαθητών να παίξουν αυθόρμητα, συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι τους και ακο-

λουθώντας τους κανόνες, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία που έχουν οι μαθητές με 

αυτισμό τόσο στην έναρξη των δραστηριοτήτων που καλούνται να αναλάβουν, όσο και 

στη δυσκολία τους να ανταποκριθούν σε πολλούς κανόνες ταυτόχρονα. Επίσης κατα-

γράφηκε η αλληλεπίδραση μεταξύ των παικτών, η προθυμία να εξωτερικεύσουν τις 

σκέψεις τους και κυρίως η αναγνώριση των συναισθημάτων. Ο ρόλος των συνομηλί-

κων ήταν καθοριστικός, όπως και κατά τη διάρκεια του ψηφιακού παιχνιδιού, διότι τα 

υλικά καθενός από τα αναλογικά παιχνίδια ήταν αρκετά και απαιτούνταν καλός συντο-

νισμός στις κινήσεις. Αναδείχθηκε η γενίκευση που επιτεύχθηκε μετά τη συνύπαρξη 

των μαθητών στο ψηφιακό παιχνίδι., τόσο από την ανοχή στη φυσική παρουσία του 

συμπαίκτη όσο και από την παροχή λεκτικής βοήθειας των συνομηλίκων. Παρατηρή-

θηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση (p-value=0,011<0,05) και πιο συγκεκρι-

μένα στο συνεργατικό παιχνίδι με τους συνομήλικους, ο μέσος όρος (7,60) κατά τη Δ΄ 

Φάση εμφανίζεται φανερά αυξημένος από το μέσο όρο (5,80) της Γ΄ Φάσης. 

 

Εικόνα 7: Το επιτραπέζιο Μαγικό Φίλτρο 

Επιπλέον φάνηκε ότι οι μαθητές διασκέδασαν και απέκτησαν δεξιότητες ανωτέρου ε-

πιπέδου: προσοχή στις οδηγίες, καλό συντονισμό στις κινήσεις, σωστό μέτρημα, προ-

σοχή στις οδηγίες που τους δίνονταν, υπομονή μέχρι να έρθει η σειρά τους, συνεργα-

τικότητα και ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. Κατάφεραν να γενικεύσουν συμπε-

ριφορές ανακαλώντας τους ήρωες του ψηφιακού παιχνιδιού και να εκφράζουν τη 

γνώμη τους για το χαρακτήρα και τις συμπεριφορές τους. Ανακαλούσαν την πλοκή της 

περιπέτειας και τους ήρωες, έκαναν κρίσεις για το χαρακτήρα και τις συμπεριφορές 

τους. 
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Μετά το παίξιμο στον υπολογιστή οι μαθητές παρακολούθησαν το πρώτο κινούμενο 

σχέδιο «Περνώ το φανάρι», εμπνευσμένο από συγκεκριμένη δραστηριότητα του ψη-

φιακού παιχνιδιού «Μαγικό Φίλτρο». Το παιδί – ήρωας του κινούμενου μετά από δο-

κιμές περνάει τη διάβαση μετά την πράσινη ένδειξη του σηματοδότη και επιβραβεύεται 

ανάλογα. 

 
Εικόνα 8: Οι μαθητές παρακολουθούν το animation «Περνώ το φανάρι» 

Η αξιολόγηση της γενίκευσης επιτεύχθηκε:  

α) μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις όπου, κατά τη συζήτηση που ακολούθησε από 

όλη την ομάδα, αναδείχθηκε το ενδιαφέρον των μαθητών για νέες πληροφορίες, παρα-

κολουθώντας με προσοχή την ιστορία του κινουμένου σχεδίου, αλλά και η ικανότητά 

τους να διηγούνται με σύντομες προτάσεις την πλοκή του και  

β) μέσα από την ανάληψη ρόλων, στο πλαίσιο του αναλογικού παιχνιδιού, όπου οι μα-

θητές αναγνώρισαν άμεσα το σκηνικό της διάβασης του κινουμένου σχεδίου και ανέ-

λαβαν πρόθυμα και γεμάτοι αυτοπεποίθηση την κίνηση των αυτοκινήτων.  

Η δομημένη δραστηριότητα εμπλούτισε και διεύρυνε την έννοια «περνώ το φανάρι με 

ασφάλεια» που είχαν αποκτήσει οι μαθητές κατά την αφήγηση του ψηφιακού παιχνι-

διού και την αλληλεπίδρασή του με αυτό. 
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Εικόνα 9: Οι μαθητές παίζουν αναλογικά 

Το δεύτερο κινούμενο σχέδιο, «Όταν παίζω ηλεκτρονικά παιχνίδια», σχεδιάστηκε και 

εφαρμόστηκε μετά από αρκετό διάστημα από την ενασχόληση με το παιχνίδι του Μα-

γικού Φίλτρου. Στόχος αυτής της δραστηριότητας υπήρξε η γενίκευση, κυρίως ως προς 

τους κανόνες συμπεριφοράς που ακολουθούμε, όταν παίζουμε κάποιο ψηφιακό παι-

χνίδι, αλλά και στα συναισθήματα που νιώθουμε όταν χάνουμε ή κερδίζουμε. Η ομάδα 

συγκεντρώθηκε στην τάξη του Μαγικού Φίλτρου, και συζήτησαν για όσα έγιναν πριν 

και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έτσι αξιολογήθηκε αρχικά αν οι μαθητές θυμού-

νται την ιστορία, τα πρόσωπα και κυρίως τις καταστάσεις που βίωσαν οι ήρωες κατά 

την εξέλιξη του παιχνιδιού (ανάπτυξη οπτικής και ακουστικής μνήμης). Η γενίκευση 

επιτεύχθηκε από α) τη θετική ανατροφοδότηση στην κατανόηση, και β) από την πα-

ροχή κοινωνικών πληροφοριών με σαφήνεια και ακρίβεια. Οι μαθητές αναγνώρισαν 

τους τρεις φίλους που παίζουν μαζί ψηφιακό παιχνίδι (συνεργατικό παιχνίδι) και, αφού 

εντόπισαν στα λόγια των ηρώων του κινουμένου σχεδίου τους κανόνες που ακολου-

θούμε παίζοντας με άλλους, προέβησαν σε συμπεράσματα και διέκριναν τις συμπερι-

φορές που πρέπει να ακολουθούμε με τους φίλους μας, αλλά και την ανεκτικότητα που 

πρέπει να δείχνουμε στους άλλους. 

Από την αξιολόγηση κατά τη συζήτηση, αλλά και την επανάληψη πολλών από τις δρα-

στηριότητες που ήδη αναφέρθηκαν, φάνηκε ότι διαμορφώθηκε, κατά τη διαδικασία του 

συνεργατικού παιχνιδιού, μια ρουτίνα συμπεριφορών αλλά και η ικανότητα των μαθη-

τών να προβλέπουν και να προετοιμάζονται για νέες κοινωνικές καταστάσεις. Οι μα-

θητές κατάφεραν να γενικεύσουν ότι «παίζουμε καλύτερα όταν παίζουμε με κάποιον 

φίλο» και ότι «όταν χάνουμε δε θυμώνουμε, αλλά περιμένουμε να ξαναπαίξουμε». 
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Εικόνα 10: Ο ένας παίζει και ο άλλος περιμένει υπομονετικά τη σειρά του 

Συμπεράσματα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοτικά αλλά και τα ποιοτικά αποτελέσματα βάσει 

παρατήρησης, διαπιστώθηκε ότι η παρέμβαση με την εφαρμογή του ψηφιακού παιχνι-

διού Μαγικό Φίλτρο, είχε αναμφισβήτητα θετικά αποτελέσματα στη βελτίωση της Ε-

πικοινωνίας, της Ευημερίας και της Ανάμειξης της συγκεκριμένης ομάδας μαθητών. 

Πιο συγκεκριμένα κατά τη δήλωση αιτήματος, παρατηρήθηκε αύξηση στο μέσο όρο 

(Μ.Ο.=2,40 Α΄ Φάση < Μ.Ο.=5,10 Β΄ Φάση), αφού οι μαθητές αυθόρμητα ζητούσαν 

να παίξουν το παιχνίδι, να επαναλάβουν τη δραστηριότητα όταν έκαναν λάθος, αλλά 

και να τους δοθεί βοήθεια για να προχωρήσουν. Φάνηκε ότι η απορρόφηση και η εμ-

βύθιση στο παιχνίδι, αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο να ξεπεράσουν σε μεγάλο βαθμό τη 

διστακτικότητά τους. Κατά τη μέτρηση της λειτουργίας της άρνησης, (Μ.Ο.=2,50 Α’ 

Φάση<Μ.Ο.=1,10 Β΄ Φάση), το ψηφιακό παιχνίδι Μαγικό Φίλτρο λειτούργησε ευερ-

γετικά, δεδομένου ότι οι μαθητές με αυτισμό αρνούνται να συνεχίσουν μία εργασία, 

όταν δεν καταφέρνουν να την ολοκληρώσουν και εγκαταλείπουν πολύ νωρίς την προ-

σπάθειά τους. Έτσι παίζοντας το Μαγικό Φίλτρο δεν ένιωσαν ακύρωση, όταν κάποια 

δραστηριότητα τους δυσκόλευε, με αποτέλεσμα να μειώνεται όλο και περισσότερο το 

άγχος τους. Επίσης κατά τη μέτρηση της λειτουργίας των σχολίων σημειώθηκε σημα-

ντική βελτίωση καθώς παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ των δύο φάσεων της έρευνας 

(Μ.Ο.=2,30 Α΄ Φάση <Μ.Ο.=6,40 Β΄ Φάση). Τα σχόλια που διατύπωναν οι μαθητές, 

αλληλεπιδρώντας με το παιχνίδι, έχουν μεγάλη αξία όχι μόνο γιατί αποτελούν απόδειξη 

της καλλιέργειας της επικοινωνίας τη δεδομένη στιγμή που έπαιξαν το παιχνίδι, αλλά 

γιατί συνηγορούν στην άποψη ότι τα ψηφιακά παιχνίδια, όταν είναι κατάλληλα σχεδια-

σμένα, μπορεί να αποτελέσουν ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον για τους μαθητές 

με ειδικές ανάγκες.  

Η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση ανέδειξε ότι οι μαθητές παίζοντας το Μαγικό Φίλτρο 

κατάφεραν να γενικεύσουν δεξιότητες και συμπεριφορές απαραίτητες, όχι μόνο στη 

σχέση τους με τους συμμαθητές στο σχολείο, αλλά και στην καθημερινότητά τους. Το 
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Μαγικό Φίλτρο και η αφήγησή του προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μαθητών και βοή-

θησε στην εμπέδωση των πληροφοριών. Μέσα από το ρόλο των ηρώων έμαθαν να 

αντιλαμβάνονται την έννοια της βοήθειας και να τη δέχονται όταν την έχουν ανάγκη. 

Να περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους, είτε χάνουν είτε κερδίζουν. Μέσα από την 

αφήγηση του ψηφιακού παιχνιδιού, οι μαθητές κατάφεραν να απομνημονεύσουν και 

να ανακαλέσουν πιο εύκολα στη μνήμη τους τις πληροφορίες από την ιστορία, όταν 

χρειάστηκε να τις εφαρμόσουν στα αναλογικά παιχνίδια και κατά την παρακολούθηση 

των δυο κινούμενων σχεδίων. Αυτή η ψηφιακή αφήγηση υποστήριξε την προσπάθεια 

των μαθητών με αυτισμό να κατακτήσουν την πραγματική γνώση. Έτσι, για παρά-

δειγμα, μέσα από το παιχνίδι απέκτησαν γνώσεις κυκλοφοριακής αγωγής και τις γενί-

κευσαν. Αυτό φάνηκε κατά το σχολιασμό του animation «Περνώ το φανάρι», αλλά και 

κατά την αναπαράσταση του αναλογικού παιχνιδιού στο θρανίο, τα οποία επιβεβαίω-

σαν την κατάκτηση της γνώσης και ενίσχυσαν τη γενίκευση. Ομοίως οδήγησαν του 

μαθητές στη γενίκευση η προϋπάρχουσα γνώση και η εμπειρία που αποκόμισαν παίζο-

ντας το ψηφιακό παιχνίδι Μαγικό Φίλτρο. 

Γενικότερα φάνηκε ότι παίζοντας οι μαθητές το «Μαγικό Φίλτρο», μπορούν να προ-

χωρήσουν με ρυθμό ανάλογο με τις ικανότητές τους, να εργαστούν με μικρά διαδοχικά 

βήματα, να διορθώσουν τα λάθη τους και να διακόψουν αν κάτι τους ενοχλεί, π.χ. να 

χαμηλώσουν τον ήχο ή να τον δυναμώσουν. Από το ίδιο το παιχνίδι παρέχεται στους 

μαθητές αίσθηση κυριαρχίας, αφού θέτονται «υπεύθυνοι» για την εξέλιξη της ιστορίας, 

μέσα από τους ρόλους που αναλαμβάνουν. Επιπλέον οι εμπειρίες που αποκομίζουν οι 

μαθητές κατά το παίξιμο, τους δίνουν μια αίσθηση αυτονομίας και αυτό αποτυπώνεται 

στο χαμόγελο του προσώπου τους και στον ενθουσιασμό με τον οποίο αντιμετωπίζουν 

τη διαδικασία.  

Πεποίθησή μας αποτελεί το γεγονός ότι όσο οι μαθητές με αυτισμό παίζουν και ξανα-

παίζουν το «Μαγικό Φίλτρο» γίνονται καλύτεροι, τόσο ως προς τις γνωστικές δραστη-

ριότητες του παιχνιδιού, όσο και στη βελτίωση της ικανότητάς τους ως παίκτες. Επίσης 

μέρα με τη μέρα γίνονται καλύτεροι στις σχέσεις με τους συνομηλίκους και ενισχύεται 

η μάθηση μέσω του «Κύκλου των Φίλων». Αυτό σημαίνει, κατά τη γνώμη μας, ότι 

κάθε φορά που επιλέγεται ένα μαθησιακό ψηφιακό παιχνίδι για διδασκαλία σε μαθητές 

με αυτισμό, χρειάζεται επανάληψη του παιξίματος του παιχνιδιού, υπό το πρίσμα δο-

μημένης διδασκαλίας (TEACCH), προκειμένου να γενικευτούν οι κατάλληλες κοινω-

νικές συμπεριφορές, αλλά και οι γνωστικές ικανότητες των μαθητών.  
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Αξιολόγηση της Πιλοτικής Δράσης των Κινητών Εργαστηρίων σε Δημοτικά 

Σχολεία: Έρευνα στους εκπαιδευτικούς 

Βαγγελάτος Αριστείδης  
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Περίληψη 

Η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και των παιδαγωγικών πρακτικών στα 

σχολεία, με στόχο την καλύτερη προσαρμογή στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, είναι 

κάτι που συζητείται από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας σε πολλές χώρες της 

Ευρώπης και του κόσμου γενικότερα. Παράλληλα και υποστηρικτικά στο παραπάνω, 

συζητείται και η καλύτερη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινω-

νιών (Τ.Π.Ε.) και η βέλτιστη ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η Ελ-

λάδα δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτές τις παρεμβάσεις. Εστιάζοντας στο ζήτημα των 

Τ.Π.Ε., βλέπουμε ότι η παιδεία μας έχει πλέον αρκετά χρόνια ιστορίας δράσεων και 

έργων που σκοπό είχαν να εισάγουν τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινή εκπαιδευ-

τική πρακτική. Ανάμεσα στις σχετικές δράσεις, είναι και η εισαγωγή κινητών εργαστη-

ρίων σε δημοτικά σχολεία του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας που 

υλοποιήθηκε το 2010. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευ-

νας που υλοποιήθηκε στα σχολεία αυτά, σε σχέση με τον τρόπο αξιοποίησης των κινη-

τών εργαστηρίων. Η έρευνα υλοποιήθηκε με την μέθοδο των ερωτηματολογίων και 

έδωσε σημαντικά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά, μπορούν συνδυαζόμενα με 

αντίστοιχες μελέτες παράλληλων δράσεων, να προσφέρουν αξιόλογη ανατροφοδότηση 

για τη συνέχεια των παρεμβάσεων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, κινητά εργαστήρια, έρευνα πεδίου 

Εισαγωγή 

Το Υπουργείο Παιδείας της χώρας μας, υλοποίησε το 2010 την πιλοτική δράση εισα-

γωγής κινητών εργαστηρίων σε δημοτικά σχολεία με αναμορφωμένο πρόγραμμα σπου-

δών (ΕΑΕΠ) της χώρας μας (Βαγγελάτος, κ.ά., 2011), μέσω της πρόσκλησης Π80 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης. Ο στόχος ήταν 

να αξιολογηθεί μια νέα μορφή αξιοποίησης Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, με 

χρήση κινητών εργαστηρίων πληροφορικής μέσα στην τάξη και για όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα. Η επιλογή ήταν αυτό να γίνει με τη μορφή κινητού εργαστηρίου (δέκα 

φορητοί υπολογιστές) για κάθε σχολείο.  

Για την αξιολόγηση της δράσης αυτής, υλοποιήθηκε έρευνα με τη χρήση ερωτηματο-

λογίου (Βαγγελάτος & Αγγελόπουλος, 2015α και 2015β). Στην παρούσα εργασία, πα-

ρουσιάζονται το σύνολο των αποτελεσμάτων της έρευνας που έγινε στους εκπαιδευτι-

κούς των σχολείων τα οποία συμμετείχαν στη δράση και στόχο είχε: α) να συλλέξει 
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πληροφορίες που έχουν σχέση με την παιδαγωγική χρήση και αξιοποίηση των κινητών 

εργαστηρίων πληροφορικής για την ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία στο σχο-

λείο, β) να συμβάλλει στην αποτύπωση των δεδομένων που προέκυψαν με σκοπό την 

εύρυθμη λειτουργία των κινητών εργαστηρίων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και 

της αποτελεσματικότητας του διδακτικού προσωπικού για την ψηφιακά υποστηριζό-

μενη διδασκαλία. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η δράση σκοπό είχε να υποστηρίξει την 

εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ (Μπελεσιώτης κ.α., 

2013). 

Στη συνέχεια, αρχικά περιγράφεται εν συντομία η συγκεκριμένη δράση και τα ποσο-

τικά στοιχεία της έρευνας και κατόπιν παρουσιάζονται τα ερωτήματα και οι απαντήσεις 

που δόθηκαν. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη σχετική συζήτηση και τα συμπερά-

σματα. 

Τα κινητά εργαστήρια και η έρευνα 

Το έργο των κινητών εργαστηρίων («Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία (800 12θέσια σχολεία με 

ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη δι-

δασκαλία» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Π80 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μά-

θηση») είχε ως στόχο να εισαγάγει φορητούς υπολογιστές στην εκπαιδευτική διαδικα-

σία (μέσα στην τάξη) και μάλιστα με τη μορφή κινητού εργαστηρίου (Βαγγελάτος κ.ά., 

2011). Πιο αναλυτικά, η δράση περιελάμβανε για κάθε δημοτικό σχολείο την προμή-

θεια: α) δέκα (10) φορητών υπολογιστών, β) ένα ειδικό τροχήλατο ερμάριο για την 

αποθήκευση, φόρτιση και μετακίνησή τους, γ) ένα σημείο ασύρματης πρόσβασης για 

τη διασύνδεση των υπολογιστών, δ) καλωδίωση δικτύου σε κάθε αίθουσα, και ε) τις 

απαραίτητες υπηρεσίες εγκατάστασης, αρχικοποίησης, υποστήριξης, εγγύησης καλής 

λειτουργίας, κ.τ.λ. (Πανταζής κ.ά., 2013). 

Το 2012 (Μάρτιος) στο πλαίσιο της αξιολόγησης της δράσης συντάχθηκε σχετικό ε-

ρωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά από τα σχολεία. Το ερωτημα-

τολόγιο περιείχε ερωτήσεις κυρίως κλειστού αλλά και ανοικτού τύπου (Παπαναστα-

σίου & Παπαναστασίου, 2005). Στο ερωτηματολόγιο, απάντησαν 543 σχολεία (από τα 

758 που έλαβαν τελικά μέρος στη δράση). Τα σχολεία προέρχονταν από όλους τους 

νομούς της Ελλάδας. Εκτός των δασκάλων γενικής αγωγής, το ερωτηματολόγιο απα-

ντήθηκε από όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία δηλ., δά-

σκαλοι ειδικής αγωγής, αγγλικής γλώσσας, δεύτερης ξένης γλώσσας, πληροφορικής, 

φυσικής αγωγής, μουσικής και εικαστικών & θεατρικής αγωγής (εικόνα 1). 
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Εικόνα 1: Ειδικότητες εκπαιδευτικών που υπήρχαν στα σχολεία του έργου. 

Αποτελέσματα έρευνας 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας (οι απαντήσεις στις 

ερωτήσεις που περιείχε το ερωτηματολόγιο).  

1. Χρησιμοποιείτε το κινητό εργαστήριο με τα laptops μεταφέροντάς το στην 

αίθουσα της τάξης που το χρειάζεται κάθε φορά; ΝΑΙ απάντησε το 63,54% και ΟΧΙ το 

36,46%. 

 

Εικόνα 2: Μεταφέρετε κάθε φορά το εργαστήριο στην τάξη που το χρειάζεται; 

2. Όταν τα laptops του κινητού εργαστηρίου δε χρησιμοποιούνται, βρίσκονται 

κλειδωμένα μέσα στο ερμάριο και φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο; ΝΑΙ (98,71%) – 

ΟΧΙ (1,29%). 
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Εικόνα 3:  Φυλάσσεται με ασφάλεια όταν δεν είναι σε χρήση; 

3. Πόσοι εκπαιδευτικοί έχουν πιστοποίηση Α’ Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.; (στον άξονα 

του χ, υπάρχουν οι ποσοστιαίες κατηγορίες για κάθε σχολείο π.χ. το 1-20% των 

εκπαιδευτικών στο συγκεκριμένο σχολείο έχει πιστοποίηση, ενώ στον άξονα του ψ, ο 

αριθμός των σχολείων που απάντησε θετικά για κάθε κατηγορία ποσοστού). 

 

Εικόνα 4: Ύπαρξη πιστοποίησης Α’ επιπέδου στις Τ.Π.Ε., ανά ειδικότητα. 

4. Πόσοι εκπαιδευτικοί έχουν πιστοποίηση Β’ Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;  
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Εικόνα 5: Ύπαρξη πιστοποίησης Β’ επιπέδου στις Τ.Π.Ε., ανά ειδικότητα. 

5. Χρειάζεται επιπλέον επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού για την ψηφιακά 

υποστηριζόμενη διδασκαλία σε σχέση με την καλύτερη αξιοποίηση των H/Y που 

εγκαταστάθηκαν (απαντήσεις από δασκάλους γενικής αγωγής – αντίστοιχα είναι τα 

αποτελέσματα από όλες τις ειδικότητες); 

 

Εικόνα 6: Απαιτείται επιπλέον επιμόρφωση σε Τ.Π.Ε.; 

6. Πόσοι εκπαιδευτικοί κατά μέσο όρο χρησιμοποιούν τους Η/Υ για ψηφιακά 

υποστηριζόμενη διδασκαλία, από την εγκατάστασή τους έως τώρα; 
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Εικόνα 7: Πόσοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τους Η/Υ για τη διδασκαλία; 

7. Πόσο συχνά χρησιμοποιούνται οι Η/Υ για ψηφιακά υποστηριζόμενη 

διδασκαλία από κάθε μία από τις παρακάτω ειδικότητες των εκπαιδευτικών; 

 
Εικόνα 8: Πόσο συχνά χρησιμοποιούνται οι Η/Υ στη διδασκαλία; 

8. Πόσο συχνά χρησιμοποιούνται οι Η/Υ στις παρακάτω κατηγορίες ψηφιακά 

υποστηριζόμενης διδασκαλίας από τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών (τα αποτελέ-

σματα παρουσιάζονται ανά ειδικότητα); 

 Μάθημα  μέσω βασικών εφαρμογών του Η/Υ  (π.χ. word, power point) 

 Μάθημα μέσω προχωρημένων εφαρμογών του Η/Υ  (π.χ. εικονικό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον) 

 Μάθημα με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού από το 

http://digitalschool.minedu.gov.gr ή από το www.e-yliko.gr 

 Μάθημα με τη χρήση υλικού από τοποθεσίες με εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο 

Internet 
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 Μάθημα με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού εγκατεστημένου στα laptops 

 Μάθημα με εκπαιδευτικά διαδραστικά εργαλεία Web 2.0 (π.χ. blogging, 

podcasting, wikiing, videoconferencing, commenting online) 

 Μάθημα με τη χρήση ηλεκτρονικού υλικού εκτός Internet – offline – (π.χ. DVD-

ROM) 

 Μάθημα με τη χρήση υλικού το οποίο δημιούργησαν οι ίδιοι 

 Διεξαγωγή όλου του μαθήματος αποκλειστικά μέσω H/Y 

 Μεμονωμένες ασκήσεις μέσω H/Y 

 Έρευνα στο διαδίκτυο για συλλογή πληροφοριών για το μάθημα 

 
Εικόνα 9: Πόσο συχνά χρησιμοποιούνται οι Η/Υ με συγκεκριμένο τρόπο (δάσκαλοι 

γενικής αγωγής); 

 
Εικόνα 10: Πόσο συχνά χρησιμοποιούνται οι Η/Υ με συγκεκριμένο τρόπο (δάσκαλοι 

ειδικής αγωγής); 
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Εικόνα 11: Πόσο συχνά χρησιμοποιούνται οι Η/Υ με συγκεκριμένο τρόπο (αγγλικής 

γλώσσας); 

 
Εικόνα 12: Πόσο συχνά χρησιμοποιούνται οι Η/Υ με συγκεκριμένο τρόπο (δεύτερης 

ξένης γλώσσας); 
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Εικόνα 13: Πόσο συχνά χρησιμοποιούνται οι Η/Υ με συγκεκριμένο τρόπο 

(Πληροφορικής); 

 
Εικόνα 14: Πόσο συχνά χρησιμοποιούνται οι Η/Υ με συγκεκριμένο τρόπο (Φυσικής 

Αγωγής); 
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Εικόνα 15: Πόσο συχνά χρησιμοποιούνται οι Η/Υ με συγκεκριμένο τρόπο (Μουσικής); 

 

Εικόνα 16: Πόσο συχνά χρησιμοποιούνται οι Η/Υ με συγκεκριμένο τρόπο (Εικαστικών 

και Θεατρικής Αγωγής); 

9. Η ψηφιακά υποστηριζόμενη, μέσω των Η/Υ, διδασκαλία (ΨΥΔ) αναπτύσσει τις 

δεξιότητες των εκπαιδευτικών, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στη διδακτική 

διαδικασία (ανά ειδικότητα); 
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Εικόνα 17: Η ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία (ΨΥΔ) βοηθά τους εκπαιδευτικούς; 

10. Η ΨΥΔ έχει θετικά αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία (ΜΔ);  

 
Εικόνα 18: Η ΨΥΔ έχει θετικά αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία (ΜΔ); 

11. Η ΨΥΔ έχει θετικά αποτελέσματα στη ΜΔ γιατί: (οι απαντήσεις παρουσιάζο-

νται ανά ειδικότητα). 

 Αναπτύσσει τις δεξιότητες των μαθητών 

 Κινητοποιεί τους μαθητές κατά τη μαθησιακή διαδικασία 

 Ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα 

 Ενισχύει την αυτονομία των μαθητών κατά τη μαθησιακή διαδικασία 

 Παρέχει ανατροφοδότηση στους μαθητές άμεσα 

 Βελτιώνει τη συγκέντρωση των μαθητών στο μάθημα 

 Οι μαθητές καταλαβαίνουν πιο εύκολα τη διδακτέα ύλη 

 Οι μαθητές θυμούνται πιο εύκολα ό,τι μαθαίνουν 
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 Βοηθάει τους μαθητές με μαθησιακά προβλήματα να συμμετέχουν περισσότερο 

στο μάθημα 

 Ενδυναμώνει την επικοινωνία και τη συνεργασία των μαθητών μεταξύ τους 

 Ενδυναμώνει την επικοινωνία και τη συνεργασία των μαθητών με τον εκπαιδευτικό 

 Κάνει το μάθημα πιο ευχάριστο 

 
Εικόνα 19: Η ΨΥΔ έχει θετικά αποτελέσματα στη ΜΔ (δάσκαλοι γενικής αγωγής); 

 
Εικόνα 20: Η ΨΥ διδασκαλία έχει θετικά αποτελέσματα στη ΜΔ (δάσκαλοι ειδ. 

αγωγής); 
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Εικόνα 21: Η ΨΥΔ έχει θετικά αποτελέσματα στη ΜΔ (δάσκαλοι αγγλικής γλώσσας); 

 
Εικόνα 22: Η ΨΥΔ έχει θετικά αποτελέσματα στη ΜΔ (δάσκαλοι Β’ ξένης γλώσσας); 

 
Εικόνα 23: Η ΨΥΔ έχει θετικά αποτελέσματα στη ΜΔ (δάσκαλοι πληροφορικής); 
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Εικόνα 24: Η ΨΥΔ έχει θετικά αποτελέσματα στη ΜΔ (δάσκαλοι φυσ. αγωγής); 

 
Εικόνα 25: Η ΨΥΔ έχει θετικά αποτελέσματα στη ΜΔ (δάσκαλοι Μουσικής); 

 
Εικόνα 26: Η ΨΥΔ έχει θετικά αποτελέσματα στη ΜΔ (δάσ/λοι Εικ/κών & Θ. αγωγής); 
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12. Η χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία προετοιμάζει 

τους μαθητές να ζήσουν και να εργαστούν ως ενήλικοι στη σύγχρονη εποχή; 

 
Εικόνα 27: Η χρήση των Τ.Π.Ε. προετοιμάζει τους μαθητές για την εργασία; 

13. Σημειώστε τους δύο, κατά τη γνώμη σας, σημαντικότερους παράγοντες που 

δρουν αποτρεπτικά στη χρήση των Η/Υ: 

Απάντηση % 

Έλλειψη εξοικείωσης των μαθητών / εκπαιδευτικών με τις νέες τεχν/γίες  34,44 

Ανάγκη επιπλέον προετοιμασίας του εκπαιδευτικού  14,18 

Κίνδυνος υπερβολικής χρήσης  19,71 

Έλλειψη εκπ/κού υλικού προσαρμοσμένου σε κάθε μάθημα της ύλης  26,52 

Προσκόλληση στο παραδοσιακό μοντέλο διδ/λίας / ο φόβος του αγνώστου  36,65 

Διάφορες στερεοτυπικές αντιλήψεις που περιβάλλουν την εκπ/κή διαδικα-

σία  10,13 

Αδυναμία σύνδεσης του μαθήματος με την εργασία στο σπίτι  7,37 

Κόστος για τη συχνή αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής  16,94 

Απουσία συνέχειας σε όλες τις βαθμίδες  5,89 

Ελλιπής ενημέρωση του λογισμικού που υποστηρίζει το μάθημα  7,92 

Ανεπαρκής αριθμός laptops  19,71 

14. Θα αυξανόταν η αποδοχή της διδασκαλίας μέσω των Η/Υ αν συνέτρεχαν οι 

παρακάτω λόγοι: 

 Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην ψηφιακά υποστηριζόμενη μέσω των H/Y 

διδασκαλία 

 Παροχή σχεδίων μαθήματος ανά γνωστικό αντικείμενο και θεματική  ενότητα 

 Διαθεσιμότητα πλατφόρμας σύγχρονης τηλεδ/σκαλίας ηλρονικής τάξης 

 Παροχή συγκεκριμένων παραδειγμάτων εκπαιδευτικών σεναρίων και μαθησιακών 

δραστηριοτήτων βασισμένων στις Τ.Π.Ε. 
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 Παιδαγωγική υποστήριξη 

 Τεχνική υποστήριξη 

 
Εικόνα 28: Αποδοχή της διδασκαλίας μέσω Η/Υ. 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Όπως αναφέρθηκε, τα σχολεία που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο (543 τον αριθμό) 

κατέγραψαν οκτώ διαφορετικές ειδικότητες στα περισσότερα σχολεία (εικόνα 1), και 

απάντησαν στις ερωτήσεις αναλυτικά για την κάθε μία ειδικότητα. Συνεπώς, είναι εν-

διαφέρον να μελετηθούν οι διαφορετικές αυτές απαντήσεις που υποδηλώνουν και δια-

φορετικές (στις περισσότερες περιπτώσεις) πρακτικές. 

Αρχικά, βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των σχολείων, μεταφέρει το κινητό εργαστήριο 

στην τάξη κάθε φορά που χρειάζεται (εικόνα 2) ενώ τον υπόλοιπο χρόνο αποθηκεύεται 

σε ασφαλές μέρος (εικόνα 3). 

Όσον αφορά στην επιμόρφωση, και ειδικότερα την πιστοποίηση Α’ επιπέδου στις 

Τ.Π.Ε. (http://epimorfosi.cti.gr/), βλέπουμε (εικόνα 4) ότι τη διαθέτουν πολλοί εκπαι-

δευτικοί, ανάλογα και με την ειδικότητα, αλλά ακόμα υπολείπεται και μεγάλος αριθμός 

εκπαιδευτικών που δεν έχει σχετική πιστοποίηση. Σε σχέση με την πιστοποίηση Β’ 

επιπέδου (http://b-epipedo2.cti.gr/) εδώ έχουμε πολύ μικρό αριθμό πιστοποιημένων εκ-

παιδευτικών (εικόνα 5). Ίσως ακριβώς γι αυτό το λόγο, το σύνολο σχεδόν των εκπαι-

δευτικών όλων των ειδικοτήτων, εμπρός πλέον στην ανάγκη αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. 

που έχει στη διάθεσή του, συμφωνεί ότι απαιτείται επιπλέον επιμόρφωση του εκπαι-

δευτικού προσωπικού (εικόνα 6).  

Στα επόμενα ερωτήματα, μπαίνουμε πλέον σε θέματα χρήσης και αξιοποίησης των κι-

νητών εργαστηρίων. Στο ερώτημα «πόσοι εκπαιδευτικοί κατά μέσο όρο, χρησιμοποι-

ούν τους Η/Υ στην διδασκαλία», οι απαντήσεις κυμαίνονται σε διαφορετικά ποσοστά, 

ανάλογα και με την ειδικότητα (εικόνα 7). Έχουμε για παράδειγμα την ειδικότητα των 
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πληροφορικών να χρησιμοποιεί σε μεγάλο ποσοστό τα κινητά εργαστήρια (όπως ήταν 

και αναμενόμενο) με δεύτερους σε ποσοστό να έρχονται οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής. 

Αντίθετα οι δάσκαλοι γενικής αγωγής, τα χρησιμοποιούν λιγότερο – κάτι ίσως αναμε-

νόμενο μιας και οι τελευταίοι έχουν το κύριο βάρος της γενικής παιδείας που τους πιέ-

ζει στο πλαίσιο της καθημερινότητας.  

Στο ερώτημα «πόσο συχνά χρησιμοποιούνται οι Η/Υ για διδασκαλία» (εικόνα 8) έ-

χουμε πάλι την ειδικότητα των πληροφορικών να ξεχωρίζει, απαντώντας «κάθε μέρα» 

και τις υπόλοιπες ειδικότητες να έχουν λιγότερο συχνή χρήση. 

Το επόμενο, έχει σκοπό να διερευνήσει τον τρόπο χρήσης των κινητών εργαστηρίων: 

τί χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί περισσότερο: βασικές εφαρμογές; προχωρημένες ε-

φαρμογές; εκπαιδευτικό υλικό από τις βάσεις του υπουργείου; από άλλες βάσεις; εκπαι-

δευτικό υλικό που ήταν εγκατεστημένο στα laptops; Web 2.0 εργαλεία; Offline υλικό; 

δικό τους υλικό; Και τελικά κάνουν όλο το μάθημα μέσω του Η/Υ, ή μεμονωμένες 

ασκήσεις. Ή τέλος, απλά γίνεται αναζήτηση στο διαδίκτυο για συλλογή σχετικών πλη-

ροφορικών; Και όλα αυτά τα ερωτήματα, ανά κλάδο εκπαιδευτικού! Παρατηρώντας τα 

γραφήματα που αναφέρονται στο ερώτημα αυτό (εικόνες 9-16) μπορούμε να εντοπί-

σουμε τα εξής χαρακτηριστικά: Οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας πληροφορικής, είναι αυ-

τοί που κατά μείζονα λόγο χρησιμοποιούν πληθώρα εργαλείων και πλατφορμών και το 

κάνουν για το σύνολο σχεδόν του μαθήματος (εικόνα 13). Στη συνέχεια την καλύτερη 

αξιοποίηση την κάνουν οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής και κατόπιν οι γενικής αγωγής. 

Στις περιπτώσεις αυτές (αλλά και γενικότερα) αυτά που κυρίως χρησιμοποιούνται είναι 

βασικές εφαρμογές, λογισμικό από άλλες βάσεις, λογισμικό που ήταν εγκατεστημένο 

στο laptop. Ελάχιστα χρησιμοποιούνται εφαρμογές Web 2.0 ενώ σε λίγες περιπτώσεις 

υποστηρίζεται όλο το μάθημα. Η διασπορά αυτή, μπορεί να εξηγηθεί και από τη σχε-

τική έλλειψη οργανωμένου περιεχομένου, που θα μπορούσε να κατευθύνει και να υπο-

στηρίξει πιο καλά το μέσο εκπαιδευτικό. 

Στις εικόνες 17 και 18 βλέπουμε το μεγάλο ποσοστό να συμφωνεί ότι οι Η/Υ αναπτύσ-

σουν τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών έχοντας παράλληλα θετικά αποτελέσματα και 

στους μαθητές. Στις εικόνες 19, 20, 21, 22, 23, 24 και 25, εξετάζονται επί μέρους πα-

ράγοντες ανά ειδικότητα. Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συμφω-

νεί (με μια μικρή διαφοροποίηση προς τα πάνω των πληροφορικών και προς τα κάτω 

των δασκάλων φυσικής αγωγής) ότι η ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία, έχει θε-

τικά αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία. Στην ίδια «λογική» είναι και το επό-

μενο ερώτημα όπου οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι αφενός η ψηφιακά υποστηριζό-

μενη διδασκαλία έχει θετικά αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία (εικόνα 26) 

αλλά παράλληλα προετοιμάζει και τους μαθητές να ζήσουν και να εργαστούν στη σύγ-

χρονη εποχή (εικόνα 27).  

Στο ερώτημα ποιοί είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που δρουν αποτρεπτικά στη 

χρήση των Η/Υ, οι απαντήσεις με τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι κατά σειρά: α) η προ-

σκόλληση στο παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας/ο φόβος του άγνωστου, β) η έλλειψη 
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εξοικίωσης με τις νέες τεχνολογίες και γ) η έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού προσαρμο-

σμένου στην ύλη κάθε μαθήματος. Στη συνέχεια εξετάζονται οι παράγοντες που δρουν 

αποτρεπτικά και τις περισσότερες «ψήφους» παίρνουν η «έλλειψη εξοικείωσης με τις 

νέες τεχνολογίες» και η «προσκόλληση στο παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας». Στο 

ερώτημα ποιοι λόγοι θα βελτίωναν την αποδοχή των νέων τεχνολογιών, οι περισσότε-

ροι εντοπίζουν την «τεχνική υποστήριξη» και την «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών» 

(εικόνα 28).  

Τα παραπάνω, καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί, θέλουν και πιστεύουν στην υπο-

στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με ψηφιακά μέσα. Όμως, όχι χωρίς αντίστοιχα 

μέτρα υποστήριξης. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν επίμονα: επιμόρφωση, ενίσχυση με τη 

μορφή περιεχομένου καθώς και τεχνική αλλά και παιδαγωγική υποστήριξη. Προφανώς, 

οι αντίστοιχες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως με συγχρη-

ματοδοτούμενα από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης έργα, και αφορούν στα παραπάνω, 

δηλ επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ψηφιακό-παιδαγωγικό περιεχόμενο, δεν έχουν 

καλύψει τις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών. Για αυτό το λόγο οι δράσεις αυτές θα πρέ-

πει να συνεχιστούν αλλά και να ενισχυθούν με συμπληρωματικές ενέργειες, κυρίως 

όσον αφορά στην επιμόρφωση και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, όπως για πα-

ράδειγμα ενδοσχολική υποστήριξη, ανάπτυξη ΜΟΟCs για την Α/θμια και Β/θμια εκ-

παίδευση, κ.α.. 

Εν κατακλείδι, στο άρθρο αυτό παρουσιάστηκε έρευνα που έγινε σε εκπαιδευτικούς σε 

σχέση με την πιλοτική δράση εισαγωγής κινητών εργαστηρίων σε δημοτικά σχολεία. 

Η έρευνα έδωσε σημαντικά πρωτογενή δεδομένα, των οποίων η ανάλυση είναι σημα-

ντική για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου έργου. Αντίστοιχες προσπάθειες θα πρέ-

πει να γίνονται για όλα τα σχετικά έργα, ώστε να προκύπτει μια γενικότερη αξιολόγηση 

της αξιοποίησης της χρήσης Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Ο στόχος είναι να υπάρχει ανα-

τροφοδότηση σε σχέση με τον κεντρικό σχεδιασμό και κατάλληλες διορθώσεις – αλ-

λαγές όπου χρειάζονται. Στο πλαίσιο αυτό είναι κάτι παραπάνω από προφανές (καλύ-

τερα: απαιτείται) να λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες των εκπαιδευτικών που αναλαμβά-

νουν να υλοποιήσουν τις όποιες παρεμβάσεις, μιας και μόνο τότε υπάρχουν τα εχέγγυα 

για επιτυχή αξιοποίηση και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.    
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Περίληψη 

Εφαρμογές συστημάτων αυτομάτου ελέγχου εξελίσσονται σε βασικά στοιχεία και ερ-

γαλεία της σύγχρονης ζωής ενώ ταυτόχρονα παρέχουν καινοτόμες δυνατότητες αξιο-

ποίησης τους στην εκπαίδευση. Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης 

του περιβάλλοντος υλικού και λογισμικού της πλατφόρμας Arduino με μαθητές Δευ-

τεροβάθμιας Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την εισαγωγή βασικών εν-

νοιών και αρχών συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου. Η πλατφόρμα Arduino είναι μια 

ανοιχτού κώδικα και χαμηλού κόστους πλατφόρμα, εύκολη στη χρήση, που υποστηρί-

ζεται από μια μεγάλη και δυναμική κοινότητα χρηστών. Οι μαθητές εργάστηκαν για το 

σχεδιασμό, υλοποίηση και προγραμματισμό απλών κυκλωμάτων αυτομάτου ελέγχου 

με εφαρμογές στην καθημερινή ζωή χρησιμοποιώντας πρακτικά γνώσεις που ήδη κα-

τείχαν αλλά και νέες, σε θέματα ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικών και προγραμματισμού. 

Η ανάλυση των δεδομένων από την εργασία των μαθητών έδωσαν σημαντικές πληρο-

φορίες για τα εκπαιδευτικά οφέλη που μπορούν να υποστηριχθούν από τέτοιες δραστη-

ριότητες αναδεικνύοντας την προστιθέμενη εκπαιδευτική αξία καινοτόμων εργαλείων 

όπως η πλατφόρμα Arduino. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαιδευτική Ρομποτική, Arduino, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 

Εισαγωγή 

H ρομποτική είναι ο κλάδος της επιστήμης που σχετίζεται με την αυτοματοποίηση και 

μελετά το σχεδιασμό και την λειτουργία συστημάτων αυτόματου ελέγχου. Οι ρομποτι-

κές κατασκευές είναι εφοδιασμένες με αισθητήρες για να λαμβάνουν πληροφορίες από 

το περιβάλλον, με διατάξεις για την επεξεργασία πληροφοριών και κινητήριο σύστημα 

για την εκτέλεση εργασιών. Οι εφαρμογές συστημάτων αυτόματου ελέγχου σήμερα 

αφορούν από την εξερεύνηση του διαστήματος μέχρι χειρουργικές επεμβάσεις ακρι-

βείας ενώ τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ένταξη και 

αξιοποίηση ρομποτικών κατασκευών στην εκπαίδευση (Mubin, et al, 2013). Η ένταξη 

των ρομποτικών κατασκευών στην εκπαίδευση σχετίζεται τόσο με την παρατήρηση και 

τον χειρισμό ενός συστήματος αυτόματου ελέγχου όσο και με πιο απαιτητικές διαδικα-

σίες όπως η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων, δίνοντας στους 
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μαθητές την ευκαιρία να εμπλακούν με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο στη διαδικασία 

σχεδιασμού, υλοποίησης και προγραμματισμού της δικής τους κατασκευής βλέποντας 

στην πράξη το αποτέλεσμα (Alimisis, Karatrantou, & Tachos, 2005; Barbero, Demo & 

Vaschetto, 2011; Karatrantou & Panagiotakopoulos, 2012). 

Tέτοιες εφαρμογές αξιοποιούνται σήμερα για τη διδασκαλία εννοιών από τις Φυσικές 

Επιστήμες, τα Μαθηματικά, την Τεχνολογία, την Πληροφορική αλλά και την Ιστορία 

και την Γλώσσα, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (από την Α/θμια έως την Γ/θμια) 

στοχεύοντας κάθε φορά στην ικανοποίηση συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων ανά-

λογων της ηλικίας και των εκπαιδευτικών αναγκών των εμπλεκόμενων μαθητών. Η 

αξιοποίηση των ρομποτικών κατασκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιτυγχάνε-

ται στο πλαίσιο του κατασκευαστικού εποικοδομισμού (constructionism) ενώ η ενα-

σχόληση των μαθητών στο πλαίσιο αυτό έχει θετικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια κρί-

σιμων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα όπως συνεργασία, ομαδική εργασία, επίλυση προ-

βλημάτων, διαχείριση έργου, αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα 

(Eguchi, 2013). Σήμερα είναι διαθέσιμη στην εκπαιδευτική κοινότητα μια μεγάλη ποι-

κιλία ρομποτικών πακέτων (kits) με περισσότερο γνωστά τα πακέτα Lego Mindstorms 

(RCX, NXT, EV3) και την πλατφόρμα Arduino να κατακτά όλο και περισσότερο έδα-

φος αφού εκτός των άλλων υποστηρίζει εκπαιδευτικά και θέματα ηλεκτρολογίας και 

ηλεκτρονικών (Mubin, et al, 2013). Σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ σημαντική η επι-

λογή του κατάλληλου ανάμεσα από πολλά διαθέσιμα περιβάλλοντα υλικού και λογι-

σμικού που θα χρησιμοποιηθεί ώστε τα μαθησιακά αποτελέσματα να επιτυγχάνονται 

με τον καλύτερο τρόπο (Karatrantou & Panagiotakopoulos, 2012).  

Στην εργασία αυτή αξιοποιείται η πλατφόρμα Arduino με μαθητές Δευτεροβάθμιας 

Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την εισαγωγή τους σε βασικές έννοιες και 

αρχές συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου. Οι μαθητές κλήθηκαν να εργαστούν για το 

σχεδιασμό, υλοποίηση και προγραμματισμό απλών συστημάτων με εφαρμογές στην 

καθημερινή ζωή ερχόμενοι έτσι σε επαφή τόσο με νέες γνώσεις όσο και με την πρα-

κτική εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων που έχουν σε θέματα ηλεκτρολογίας, ηλεκτρο-

νικών και προγραμματισμού. 

Αrduino 

Το Arduino είναι μια «ανοικτού κώδικα» πλατφόρμα «πρωτοτυποποίησης» ηλεκτρο-

νικών βασισμένη σε ευέλικτο και εύκολο στη χρήση υλικό και λογισμικό και απευθύ-

νεται σε οποιονδήποτε έχει λίγη προγραμματιστική εμπειρία, στοιχειώδεις γνώσεις η-

λεκτρονικών και ενδιαφέρεται να δημιουργήσει διαδραστικά αντικείμενα ή περιβάλ-

λοντα. To Arduino μπορεί να συνδεθεί με ολοκληρωμένες πλακέτες (shields) σχεδια-

σμένες ώστε να προσαρμόζονται πάνω στην βασική πλακέτα Arduinο επεκτείνοντας 

την λειτουργικότητά του. Βασικό χαρακτηριστικό του είναι το χαμηλό κόστος και η 

ύπαρξη μιας μεγάλης κοινότητας που λειτουργεί υποστηρικτικά με αποτέλεσμα να χρη-

σιμοποιείται όλο και πιο συχνά σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατασκευής συστη-

μάτων αυτόματου ελέγχου, στην τριτοβάθμια κυρίως εκπαίδευση αλλά τα τελευταία 
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χρόνια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και σε κάποιες δραστηριότητες της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Kushner, 2011). 

 
Εικόνα 1: Η πλακέτα του Arduino 

H γλώσσα προγραμματισμού του Arduino βασίζεται στη γλώσσα Wiring, μια παραλ-

λαγή C/C++ για μικροελεγκτές αρχιτεκτονικής AVR υποστηρίζει όλες τις βασικές δο-

μές της C καθώς και μερικά χαρακτηριστικά της C++. Το Arduino μπορεί να ‘αισθαν-

θεί’ το περιβάλλον προσλαμβάνοντας δεδομένα από μεγάλη ποικιλία αισθητήρων και 

μπορεί να επηρεάσει το χώρο γύρω του με τον έλεγχο φώτων, κινητήρων και άλλων 

συσκευών ή μονάδων, δημιουργώντας εφαρμογές στη μουσική, στην τέχνη, στο μοντε-

λισμό, στο σπίτι, στα παιχνίδια και οπωσδήποτε στην ρομποτική. Παραδείγματα εφαρ-

μογών καθημερινής ζωής όπως ο έλεγχος ποτίσματος μιας έκτασης, ο έλεγχος του φω-

τισμού του σπιτιού, ο απομακρυσμένος έλεγχος οικιακών συσκευών μέσω κινητού τη-

λεφώνου ή ακόμα συστήματα για την προστασία για την κλοπή του οχήματος, προβάλ-

λουν τη χρησιμότητα των προγραμματιζόμενων συσκευών στον πραγματικό κόσμο 

ενώ η αξιοποίησή του στο χώρο της εκπαίδευσης συνδέεται με την διδασκαλία εννοιών 

της Πληροφορικής, των Φυσικών Επιστημών, της Μηχανικής, των ηλεκτρονικών αλλά 

και του Περιβαλλοντικών (Balogh, 2010; Junior, L., et al, 2013). 

Η εφαρμογή 

Σκοπό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας αποτελεί η εισαγωγή των μαθητών σε βασι-

κές έννοιες και αρχές των συστημάτων αυτόματου ελέγχου και στις πιθανές εφαρμογές 

τους στην καθημερινότητά μας. Επιμέρους στόχους αποτελούν η αναγνώριση βασικών 

στοιχείων αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων και της λειτουργία τους, η κατανό-

ηση του τρόπου ελέγχου κυκλωμάτων από προγραμματιστικό περιβάλλον και η εισα-

γωγή σε βασικές αρχές και δομές προγραμματισμού, η επαφή με τον σχεδιασμό, υλο-

ποίηση και προγραμματισμό απλών συστημάτων. Επίσης, η υιοθέτηση θετικής στάσης 
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απέναντι στην καινοτομία και την χρήση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στην καθη-

μερινή ζωή καθώς και η πρόκληση ενδιαφέροντος για τέτοιες εφαρμογές ως προοπτική 

στην επαγγελματική τους ενασχόληση.  

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε με μαθητές της Γ’ τάξης εσπερινού 

ΕΠΑ.Λ. της Πάτρας που φοιτούσαν στον τομέα της Μηχανολογίας. Συμμετείχαν δώ-

δεκα (12) μαθητές οι οποίοι χωρίστηκαν σε τρεις (3) ομάδες των τεσσάρων (4) ατόμων, 

τυχαία αλλά σε μια προσπάθεια ίσης αναλογίας σε αγόρια και κορίτσια. Η κάθε ομάδα 

των μαθητών στον πάγκο εργασίας της προμηθεύτηκε με υπολογιστή, breadboard, 

Arduino boards και κατάλληλα ηλεκτρονικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την 

δημιουργία των κυκλωμάτων. Η διάρκειά της ήταν δύο 3ωρες εκπαιδευτικές συναντή-

σεις. Το περιεχόμενο και η εργασία των μαθητών σε αυτές τις συναντήσεις βασίστηκε 

σε πέντε (5) ειδικά διαμορφωμένα φύλλα εργασίας αυξανόμενης δυσκολίας και πολυ-

πλοκότητας. Στα φύλλα εργασίας υπήρχε η περιγραφή της κάθε δραστηριότητας και 

χώρος στον οποίο οι μαθητές σημείωναν τις σκέψεις και τις προσπάθειες τους για τα 

υλικά που θα χρησιμοποιήσουν, το σχεδιασμό του κυκλώματος, το πρόγραμμα για τον 

έλεγχό του, σημεία που τους δυσκόλεψαν κάθε φορά. 

Αρχικά οι μαθητές απάντησαν σε ειδικά διαμορφωμένο εισαγωγικό – διαγνωστικό ε-

ρωτηματολόγιο σχετικά με τις γνώσεις τους στη χρήση υπολογιστών, σε βασικές αρχές 

και δομές προγραμματισμού και σε βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης ηλε-

κτρονικών κυκλωμάτων. Οι μαθητές είχαν διδαχθεί την τρέχουσα σχολική χρονιά θέ-

ματα βασικών ηλεκτρονικών, χωρίς να έχουν ασχοληθεί με δίοδο, τρανζίστορ ή φωτο-

αντίσταση και είχαν ασχοληθεί με έτοιμα κυκλώματα σε breadboard χωρίς να έχουν 

κατασκευάσει οι ίδιοι. Οι περισσότεροι μαθητές είχαν διδαχθεί τα εισαγωγικά μαθή-

ματα του Προγραμματισμού στην Γ ́ Γυμνασίου με χρήση γλώσσας προγραμματισμού 

(LOGO, MicroWorldsPro), ενώ όλοι οι μαθητές είχαν αρκετά καλές γνώσεις πάνω 

στην χρήση των υπολογιστών. Ωστόσο, κανένας δεν είχε διδαχθεί εκτενώς ή ασχοληθεί 

περισσότερο με έννοιες και δομές προγραμματισμού.  

Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν παρατήρηση από δύο εκπαιδευτι-

κούς και προσωπικές σημειώσεις, ηχογράφηση των συζητήσεων των ομάδων των μα-

θητών και σύντομη ημιδομημένη συνέντευξη, ανά ομάδα μαθητών μετά το τέλος της 

δραστηριότητας.  

Κατά την συνέντευξη οι μαθητές ερωτήθηκαν σχετικά με τις νέες γνώσεις που οι μα-

θητές θεωρούν πως απέκτησαν, για την γνώμη και το ενδιαφέρον τους σχετικά με τις 

δραστηριότητες που υλοποίησαν και για τις δυσκολίες που συνάντησαν κατά την διάρ-

κεια της εργασίας τους.  

Οι εκπαιδευτικοί σε όλη την διάρκεια των επιμέρους δραστηριοτήτων παρατηρούσαν 

και επενέβαιναν με διακριτικό και συμβουλευτικό τρόπο όταν οι μαθητές χρειάζονταν 

βοήθεια. 
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Η εργασία των μαθητών – Ευρήματα 

Η δραστηριότητα άρχισε με την περιγραφή της πλακέτας του Arduino και της λειτουρ-

γίας από τον εκπαιδευτικό και ακoλούθησε η αναγνώριση βασικών ηλεκτρονικών στοι-

χείων από τους μαθητές. Χρειάστηκε να γίνει μια αναφορά-επεξήγηση του αναλογικού 

και του ψηφιακού σήματος, των διαφοροποιήσεων μεταξύ τους και της χρησιμότητας 

του καθενός. Οι μαθητές στη συνέχεια εργάστηκαν με το 1ο φύλλο εργασίας και κατά-

φεραν να ρυθμίσουν την λειτουργία ενός ενσωματωμένου στην πλακέτα LED αλλά και 

εξωτερικών LED σχεδιάζοντας και υλοποιώντας το απαιτούμενο κύκλωμα και τροπο-

ποιώντας κατάλληλα το πρόγραμμα ώστε τα LED να αναβοσβήνουν με διαφορικό 

ρυθμό κάθε φορά. Με την συγκεκριμένη εφαρμογή εισάγεται στους μαθητές η έννοια 

της «εξόδου» στα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Πολύ σύντομα ιδέες εκφράστηκαν από 

τους μαθητές ‘Μπορούμε να συνδέσουμε στο Arduino ένα χρονόμετρο;’, ‘Τέτοια κυκλώ-

ματα τα χρησιμοποιούμε στις ψυκτικές εγκαταστάσεις;’ προκαλώντας συζήτηση και το 

ενδιαφέρον τους για τη συνέχεια. 

Το δεύτερο (2ο) φύλλο εργασίας καλούσε τους μαθητές να σχεδιάσουν, υλοποιήσουν 

και προγραμματίσουν ένα κύκλωμα με το οποίο θα μπορούσαν να ελέγξουν το αναβό-

σβημα ενός LED με το πάτημα ενός διακόπτη. Με την συγκεκριμένη εφαρμογή εισά-

γεται στους μαθητές η έννοια της ‘εισόδου’ στα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Κατά τη 

διάρκεια της εργασίας συζητήθηκαν τα πλεονεκτήματα χρήσης ενός διακόπτη ως εί-

σοδο σε ένα προγραμματιζόμενο σύστημα και οι πιθανές εφαρμογές του, ενώ στο κομ-

μάτι του προγράμματος χρειάστηκε συζήτηση για την λειτουργία της δομής επιλογής 

‘αν’.  

 

Εικόνα 2: Σχέδιο μαθητών για το κύκλωμα με την φωτοαντίσταση και κύκλωμα με 

φωτοαντίσταση που υλοποιήθηκε (φύλλο εργασίας 3) 

Το 3ο φύλλο εργασίας καλούσε τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν μια φωτοαντί-

σταση, να πειραματιστούν με την λειτουργία της και να παρατηρώντας τις τιμές στην 

σειριακή οθόνη στον υπολογιστή. Οι μαθητές έδωσαν μια ικανοποιητική περιγραφή 

φωτοαντίστασης, αλλά χρειάστηκαν βοήθεια για την σύνδεση της φωτοαντίστασης στο 

κύκλωμα. Οι μαθητές πότε καλύπτοντας και πότε όχι την φωτοαντίσταση με το χέρι 

τους παρακολουθούσαν τις αντίστοιχες μεταβολές των τιμών στην σειριακή οθόνη. Στο 
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τέλος του 1ου 3ωρου, οι μαθητές μοιράστηκαν ιδέες τους για χρήσεις ενός στοιχείου 

όπως η φωτοαντίσταση (‘έλεγχος αυτόματων σκιάστρων’, ‘αναβόσβημα φωτιστικών 

στοιχείων ανάλογα με τις την ένταση του φωτός στο χώρο’ κ.α.).  

Κατά τη διάρκεια του 2ου 3ωρου, οι μαθητές εργάστηκαν πάνω στο κύριο πρόβλημα 

που έπρεπε να λύσουν με βάση το 4ο και 5ο φύλλο εργασίας και αξιοποιώντας ότι είχαν 

μάθει στα προηγούμενα: ‘Ας υποθέσουμε πως βρισκόμαστε διακοπές σε ένα όμορφο νησί 

και θέλουμε όσο διάστημα απουσιάζουμε από το σπίτι, όταν το βραδάκι σκοτεινιάζει να 

ανάβει το φως (λάμπα) στην βεράντα (για λόγους ασφάλειας) και το πρωί που ξημερώνει 

το φως αυτό να σβήνει’. 

Αρχικά οι μαθητές σχεδίασαν, υλοποίησαν και προγραμμάτισαν το σύστημα έτσι ώστε 

η εφαρμογή να λειτουργεί με LED συνδέοντας κατάλληλα την φωτοαντίσταση στο κύ-

κλωμα. Στο (5ο) και τελευταίο φύλλο εργασίας ζητήθηκε από τους μαθητές να τροπο-

ποιήσουν το κύκλωμα, καθώς το πρόγραμμα θα παρέμενε το ίδιο, ώστε να χρησιμοποι-

ηθεί λαμπτήρας (230 V) αντί για LED, ώστε το κύκλωμά τους να αντιπροσωπεύει πι-

στότερα την λύση του προβλήματος που τους τέθηκε. Για να πετύχουν την συνδεσμο-

λογία και την λειτουργία του συστήματος χρειάστηκε να συζητηθεί η λειτουργία του 

ηλεκτρονόμου (Relay). Οι περισσότεροι μαθητές γνώριζαν θεωρητικά την έννοια του 

ηλεκτρονόμου χωρίς να τον έχουν χρησιμοποιήσει πρακτικά και να έχουν δει στην 

πράξη την λειτουργία του και το αποτέλεσμα που επιφέρει. Η υλοποίηση του κυκλώ-

ματος δυσκόλεψε λίγο τους μαθητές, λόγω κυρίως της σύνδεσης πολλών στοιχείων σε 

μικρό χώρο (Breadboard). Οι μαθητές φαίνεται να κατανόησαν τη λειτουργία του συ-

στήματος και στη συνέχεια παρουσίασαν ιδέες για τη χρήση ενός τέτοιου απλού αυτο-

ματισμού σε συνδυασμό με διάφορους αισθητήρες για καθημερινές χρήσεις (‘άνοιγμα-

κλείσιμο ηλεκτρικής τέντας’, ‘έλεγχος στοιχείων ψύξης-θέρμανσης’, ‘έλεγχος στάθμης 

δεξαμενής και γέμισμά της’). 

 
Εικόνα 3: Υλοποίηση συστήματος ελέγχου λαμπτήρα (φύλλο εργασίας 5) 

 

 

67/326

_____________________________________________________________________________________________ 
 i-TEACHER     -     ISSN : 1792-4146                 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ   ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ                12ο  ΤΕΥΧΟΣ   -   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2016



Ευρήματα και συζήτηση 

Μετά την ολοκλήρωση της όλης δραστηριότητας κατά την διάρκεια της σύντομης ο-

μαδικής ημι-δομημένης συνέντευξης οι μαθητές έδωσαν στοιχεία για την αξιολόγηση 

της δραστηριότητας και την αποτελεσματικότητά της. Οι μαθητές δήλωσαν πως οι 

πρώτες τρείς εφαρμογές (1ο, 2ο, 3ο φύλλα εργασίας) δεν τους δυσκόλεψαν ιδιαίτερα 

ούτε στο προγραμματισμό αλλά ούτε και στο κατασκευαστικό κομμάτι, στις δυο (4ο 

και 5ο φύλλα εργασίας) τελευταίες εφαρμογές που χρειάστηκαν να συζητήσουν θέματα 

με τον εκπαιδευτικό. Οι μισοί μαθητές δήλωσαν πως δυσκολεύτηκαν στον προγραμ-

ματισμό των συστημάτων. 

Όλοι οι μαθητές βρήκαν την δραστηριότητα πολύ ενδιαφέρουσα, δηλώνοντας ενθου-

σιασμένοι και εξέφρασαν την επιθυμία να συνεχίσουν να πειραματίζονται με το 

Arduino και τις εφαρμογές του. Οι μαθητές δήλωσαν πως η όλη δραστηριότητα ήταν 

κουραστική αλλά ενδιαφέρουσα και την βαθμολόγησαν με 9 και 10 ως προς το πόσο 

ευχάριστη ήταν. Η βαθμολογία που έδωσαν οι μαθητές στη δραστηριότητα ως προς τη 

χρησιμότητά της, είναι επίσης 9 και 10 δηλώνοντας πως πήραν ιδέες για να φτιάξουν 

εφαρμογές στο σπίτι (πχ. να ενεργοποιούν το ποτιστικό στον κήπο τους, το φωτισμό του 

σπιτιού τους, τα φωτορυθμικά στο πάρτυ, κα). Στην ερώτηση «Μάθατε κάτι καινούργιο 

από αυτές τις δραστηριότητες;», δήλωσαν πως είδαν στην πράξη πως δουλεύουν ηλε-

κτρικά στοιχεία, συσκευές και συστήματα τα οποία γνώριζαν μόνο θεωρητικά, κατά-

λαβαν ποια είναι η βασική ιδέα για τη λειτουργία αυτοματισμών που έβλεπαν γύρω 

τους αλλά δεν καταλάβαιναν το πώς, είδαν μια πρακτική χρήση του προγραμματισμού, 

ενημερώθηκαν πως με τον προγραμματισμό μπορεί κάποιος να ελέγξει συσκευές και 

να εφαρμοστεί στην κατασκευή πολλών εφαρμογών στην καθημερινή ζωή. 

Από την παρατήρηση των ομάδων κατά την εργασία τους, τις ηχογραφημένες συζητή-

σεις τους αλλά και τα συμπληρωμένα φύλλα εργασίας των μαθητών, διαπιστώνουμε 

πως σε όλες τις ομάδες, όλοι οι μαθητές συνεργάζονταν μεταξύ τους. Υπήρχε μέτρια 

κινητικότητα στην αναζήτηση βοήθειας από τα μέλη της ίδιας της ομάδας ενώ σε καμία 

περίπτωση δεν παρατηρήθηκε μαθητής να ζητήσει βοήθεια από άλλη ομάδα. Σε οποια-

δήποτε δυσκολία παρουσιαζόταν, προσπαθούσαν να βρουν τη λύση και όταν αυτό δεν 

ήταν δυνατό ζητούσαν τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Η έλλειψη γνώσης προγραμμα-

τισμού ήταν εμφανής, οι μαθητές όμως κατάφεραν να καταλάβουν τη λογική των προ-

γραμμάτων και τις βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται για να επιτευχθεί ένα 

λειτουργικό αποτέλεσμα. Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των κυκλωμάτων υπήρξε 

ευχέρεια κινήσεων και εκτός από μικρά λάθη που διορθώθηκαν με παρεμβάσεις του 

εκπαιδευτικού, τα κυκλώματα λειτούργησαν σωστά στο σύνολό τους. 

Χαρακτηριστικό της εργασίας των μαθητών είναι ο ενθουσιασμός που έδειξαν, η διά-

θεση τους για εργασία και συνεργασία, οι απορίες που εξέφρασαν και η σύνδεση των 

εφαρμογών του Arduino με πραγματικές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή.  
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Συμπεράσματα 

Σκοπό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας αποτέλεσε η εισαγωγή των μαθητών σε βα-

σικές έννοιες και αρχές των συστημάτων αυτόματου ελέγχου και στις πιθανές εφαρμο-

γές τους στην καθημερινότητά μας. Παρά τις επιμέρους δυσκολίες που αντιμετώπισαν 

οι μαθητές στο προγραμματιστικό ή στο κατασκευαστικό κομμάτι των εφαρμογών 

μπορούμε να θεωρήσουμε πως ο σκοπός ικανοποιήθηκε. Η αμεσότητα και η πρακτική 

εφαρμογή του αντικειμένου με το οποίο εργάστηκαν οι μαθητές τους κέντρισε από την 

πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον και εύκολα κατάφεραν να συνδέσουν τις δραστηριότητες 

των φύλλων εργασίας με εφαρμογές στην καθημερινή ζωή, για την επίλυση απλών 

προβλημάτων ή/και την κατασκευή έξυπνων εφαρμογών. Σε όλες τις ομάδες αναπτύ-

χθηκε κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης μέσα από το οποίο οι μαθητές ανέπτυξαν 

ιδέες και πρωτοβουλίες, αντάλλαξαν απόψεις και λύσεις =, προβληματίστηκαν και αλ-

ληλεπίδρασαν.  

Συμπερασματικά, μπορούμε να υποστηρίξουμε πως τέτοιες δραστηριότητες και καινο-

τόμα εργαλεία μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποτελεσματικότητα της εκ-

παίδευσης μέσα σε εκπαιδευτικά πλαίσια οικοδόμησης της γνώσης, ανάπτυξης της κρι-

τικής σκέψης των μαθητών και άμεσης σύνδεσης της γνώσης με τις ανάγκες και της 

εφαρμογές της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής. 
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Τ.Π.Ε. αποτελούν σήμερα εργαλείο και ταυτόχρονα πηγή μάθησης για τους/τις μαθη-

τές/τριες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Ειδικά στο χώρο της Ειδικής Αγωγής η 

χρήση των Τ.Π.Ε. συμβάλλει σημαντικά στη διαδικασία της μάθησης, παρέχοντας 

πλούσιες εκπαιδευτικές εμπειρίες και δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα ευρύ 

φάσμα μεθόδων μάθησης. Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και ειδικότερα αυτά που βρί-

σκονται στο φάσμα του Αυτισμού αποτελούν μία «ιδιαίτερη» κατηγορία στο χώρο της 

εκπαίδευσης και χρήζουν ειδικού διδακτικού προγράμματος και μεθόδων διδασκαλίας, 

κάτι που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε.. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια πα-

ρουσίασης της επίδρασης των Τ.Π.Ε. σε μαθητές/τριες που βρίσκονται στο φάσμα του 

Αυτισμού. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Εκπαίδευσης (Τ.Π.Ε.), Αυτισμός, Ει-

δική Αγωγή 

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας η παρουσία των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

(Τ.Π.Ε.) είναι διάχυτη παντού. Χρήση τους γίνεται πλέον στον ιδιωτικό χώρο, στο 

χώρο εργασίας και σ’ αυτόν της εκπαίδευσης. Οι Τ.Π.Ε. αποτελούν σήμερα εργαλείο 

και ταυτόχρονα πηγή μάθησης για τους/τις μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων της εκ-

παίδευσης.  

Ειδικά στο χώρο της Ειδικής Αγωγής η χρήση των Τ.Π.Ε. συμβάλλει σημαντικά στη 

διαδικασία της μάθησης, παρέχοντας πλούσιες εκπαιδευτικές εμπειρίες και δίνοντας τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε ένα ευρύ φάσμα μεθόδων μάθησης (Δανάσσης & Αφεντά-

κης, 1997). Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και ειδικότερα αυτά που βρίσκονται στο φά-

σμα του Αυτισμού αποτελούν μία «ιδιαίτερη» κατηγορία στο χώρο της εκπαίδευσης 

και χρήζουν ειδικού διδακτικού προγράμματος και μεθόδων διδασκαλίας, κάτι που 

μπορεί να προσφέρει η χρήση των Τ.Π.Ε. (Αργυροπούλου & Μανώλη, 2008).  

Ως εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε τη σημασία της προσωπικότητας του/της μαθητή/τριας 

71/326

_____________________________________________________________________________________________ 
 i-TEACHER     -     ISSN : 1792-4146                 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ   ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ                12ο  ΤΕΥΧΟΣ   -   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2016



και αυτής του/της εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προσθετικά σε αυτό, 

οι Νέες Τεχνολογίες ανοίγουν ένα νέο δρόμο για τη μάθηση με βάση την προσωπική 

ανακάλυψη και εμπειρία των παιδιών. Κατά τους Ράπτη και Ράπτη (2001) «οι παιδα-

γωγοί ορίζουν στην εκπαίδευση τρεις παράγοντες αλληλεπίδρασης: τα παιδιά, τους υ-

πολογιστές και την επικοινωνία».  

Η χρήση των Τ.Π.Ε. δημιουργεί ένα πλούσιο σε ερεθίσματα και πληροφορίες μαθη-

σιακό περιβάλλον, οδηγώντας το/τη μαθητή/τρια στη γνώση. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα 

πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια του/της εκπαιδευτικού. 

Γνωριμία με τον Αυτισμό 

Μιλώντας για τον Αυτισμό αναφερόμαστε σε μία διάχυτη διαταραχή της ψυχολογικής 

ανάπτυξης του ατόμου. Πρόκειται για μία διαταραχή η οποία γίνεται ολοένα και πιο 

αναγνωρίσιμη στην σημερινή κοινωνία, μετά την ανακάλυψη και κατηγοριοποίηση 

από τον αμερικανό γιατρό Κάννερ και τον αυστριακό Άσπεργκερ πριν περίπου 60 χρό-

νια και σχετίζεται άμεσα με την νευροαναπτυξιακή εξέλιξη του παιδιού (Δημητρίου-

Παπαβασιλείου, 2010). Σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια (DMS-IV,1994), η διά-

γνωση μπορεί να γίνει περίπου στην ηλικία των τριών ετών. Η πλειοψηφία των γονέων 

παιδιών με Αυτισμό αντιλαμβάνονται τα αυτιστικά χαρακτηριστικά περίπου στους 18 

μήνες. Αυτό συμβαίνει επειδή περίπου σε αυτή την ηλικία, το παιδί αναμένεται να έχει 

κατακτήσει συγκεκριμένα ορόσημα (κυρίως στην ομιλία και στη συμπεριφορά), τα ο-

ποία στον Αυτισμό είναι διαταραγμένα ή παρατηρείται παλινδρόμηση, δηλαδή απώ-

λεια ικανοτήτων που είχε δη κατακτήσει το παιδί (Δημητρίου-Παπαβασιλείου, 2010). 

Συχνά, ο όρος «Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.)» χρησιμοποιείται ως ταυ-

τόσημος του όρου «Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού», ενώ ουσιαστικά πρόκει-

ται για έναν όρο ευρύτερης σημασίας, ο οποίος περιλαμβάνει και άλλες διαταραχές 

εκτός από τον αυτισμό (Νότας, 2005). 

Η Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού περιλαμβάνει  

 ποιοτικές δυσκολίες στην κοινωνική κατανόηση,  

 συναλλαγή και συναισθηματική αμοιβαιότητα,  

 δυσκολίες στον τρόπο επικοινωνίας και στη γλώσσα,   

 περιορισμένο, στερεότυπο, επαναλαμβανόμενο ρεπερτόριο δραστηριοτήτων και εν-

διαφερόντων, ενώ στη συμπεριφορά επικρατούν ιδιόρρυθμα ενδιαφέροντα και ενα-

σχολήσεις,  

 ανομοιογενή ανάπτυξη γνωσιακών λειτουργιών, 

 συχνά ανακόλουθη επεξεργασία αισθητηριακών προσλήψεων. 

Η συνολική λειτουργία του ατόμου που βρίσκεται στο Φάσμα του Αυτισμού επηρεά-

ζεται από τις προαναφερόμενες λειτουργίες και περιορισμούς. 

Συνήθως, ο Αυτισμός παρουσιάζει ως συνοδό τη Νοητική Υστέρηση, άλλες αναπηρίες 
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ή και κάποια σύνδρομα. Η διάγνωσή του γίνεται περίπου στην ηλικία των τριών ετών. 

Σημαντικότατη είναι η σημασία της πρώιμης παρέμβασης, η οποία όμως προϋποθέτει 

την πρώιμη, έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση. Ο Αυτισμός δε θεραπεύεται. Υπάρχει όμως 

πολύ μεγάλη πιθανότητα βελτίωσης της κατάστασης, με την εφαρμογή κατάλληλων 

ψυχολογικών - εκπαιδευτικών - θεραπευτικών προσεγγίσεων, εφόσον αυτές εφαρμό-

ζονται από νωρίς, συστηματικά και με συνέπεια. 

Τα άτομα με αυτισμό υπολείπονται φαντασίας και ευρηματικότητας και αντιμετωπί-

ζουν σοβαρές δυσκολίες στην κατανόηση του πραγματικού κόσμου καθώς και στη 

χρήση λεκτικών και μη λεκτικών μεθόδων επικοινωνίας. Παράλληλα, χαρακτηρίζονται 

από περίεργες αντιδράσεις (έως και ανυπαρξία αντιδράσεων) σε περιβαλλοντικά ερε-

θίσματα, αδυναμία γενίκευσης και δυσκολία συναναστροφής και προσαρμογής (Νό-

τας, 2005). 

Χρήση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση 

Οι Νέες Τεχνολογίες βασίζονται κυρίως στην ιδιότητα της αλληλεπιδραστικότητας. Η 

ιδιότητα αυτή προσφέρει στο/στη μαθητή/τρια τη δυνατότητα να συμμετέχει μαζί με 

τον/την εκπαιδευτικό του στο σχεδιασμό των μαθησιακών δραστηριοτήτων και να εκ-

φράζει ελεύθερα τις αντιλήψεις και τα συναισθήματά του/της. Με τον τρόπο αυτό δια-

μορφώνεται «η κατάλληλη ψυχοπαιδευτική σχολική ατμόσφαιρα και επικοινωνία με-

ταξύ των μελών της τάξης, στα πλαίσια μιας τάσης για ισότιμη σχέση, αλληλεπίδραση 

και ανατροφοδότηση» (Ζωγόπουλος, 2001). 

Οι Τ.Π.Ε. αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι και σημαντικό εργαλείο της εκπαι-

δευτικής διαδικασίας στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα. Επηρεάζουν τη δομή του 

σχολείου, λειτουργούν καταλυτικά και συμβάλλουν στην τροποποίηση και αναμόρ-

φωση του εκπαιδευτικού συστήματος (Φύτρος, 2005). 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σχεδίασε το 1997 ένα «Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος 

Σπουδών Πληροφορικής» (Ε.Π.Π.Σ.Π.) που αφορά στην εισαγωγή και ένταξη των 

Τ.Π.Ε. σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο οι μαθη-

τές/τριες που τελειώνουν το δημοτικό σχολείο πρέπει να είναι σε θέση «να περιγρά-

φουν τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών (μνήμη, επεξεργασία, 

περιφερειακά), να αναγνωρίζουν την κεντρική μονάδα και τις βασικές περιφερειακές 

συσκευές (πληκτρολόγιο, οθόνη, ποντίκι, εκτυπωτής) του υπολογιστή, να μπορούν να 

εξηγούν με απλά λόγια τη χρησιμότητά τους, να τις θέτουν σε λειτουργία και να τις 

χρησιμοποιούν, να εργάζονται με σχετική αυτονομία σε ένα γραφικό περιβάλλον ερ-

γασίας, να χρησιμοποιούν λογισμικό γενικής χρήσης για να εκφράζουν τις ιδέες τους 

με πολλούς τρόπους και μέσα (χρησιμοποιώντας εικόνες, ήχους, κείμενα κτλ.), να χρη-

σιμοποιούν εφαρμογές πολυμέσων εκπαιδευτικού περιεχομένου και να έχουν κατακτή-

σει τις έννοιες της πλοήγησης σε ένα δίκτυο πληροφοριών και της αλληλεπίδρασης με 

ένα πληροφορικό σύστημα, να αναζητούν πληροφορίες από απλές βάσεις δεδομένων, 

να επικοινωνούν και να αναζητούν πληροφορίες χρησιμοποιώντας τον παγκόσμιο ιστό 
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πληροφοριών, να αναφέρουν εφαρμογές της πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο, να 

αντιλαμβάνονται τον υπολογιστή, τις περιφερειακές συσκευές και το χρησιμοποιού-

μενο λογισμικό ως ενιαίο σύστημα».  

Το Νοέμβριο του 2003 το πλαίσιο αυτό αναδιαμορφώθηκε, τροποποιήθηκε και διευ-

ρύνθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και παρουσιάστηκε ως «Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Σπουδών Πληροφορικής» (ΔΕΠΠΣΠ). Σύμφωνα με αυτό, «σκοπός της εισα-

γωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο είναι να εξοι-

κειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και 

να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκα-

λίας, ως γνωστικού – διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και α-

ναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτή-

των με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και ιδιαίτερα ανοικτού λογισμικού διερευνη-

τικής μάθησης» (ΕΠΕ, 2003).  

Αυτισμός και Τ.Π.Ε. 

Η σημασία της χρήσης των Τ.Π.Ε. σε μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

τονίζεται ιδιαίτερα. Ειδικά, όσον αφορά στα άτομα με αυτισμό, τονίζεται ο ρόλος που 

αυτές διαδραματίζουν στη διευκόλυνση της κοινωνικής τους αλληλεπίδρασης και το 

γεγονός πως λόγω της προόδου της τεχνολογίας δίνονται ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε 

ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής (Langer, 1985; Pronger, 1995; 

Lester, 2005). 

Τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης των Τ.Π.Ε. (και ειδικότερα του Η/Υ) στην εκπαί-

δευση ατόμων με αυτισμό συνοψίζονται ως εξής:  

• Πολλές φορές τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν απρόβλεπτες αντιδράσεις σε αν-

θρώπινες συμπεριφορές. Αυτό δε συμβαίνει με τον Η/Υ, του οποίου οι «μηχανικές» 

αντιδράσεις γίνονται ευκολότερα αποδεκτές από τα άτομα με αυτισμό. Αυτού του εί-

δους η αλληλεπίδραση μπορεί να επιφέρει ως αποτέλεσμα την ευκολότερη ανάληψη 

ρόλου ενεργητικού χρήστη από το άτομο με αυτισμό. 

• Μέσω του Η/Υ δίνεται η δυνατότητα διαβάθμισης στη δυσκολία επίλυσης προβλημά-

των, µε σταθερή εναλλαγή εικόνων, ώστε να επιτυγχάνεται συνδυασμός πληροφοριών 

από διαφορετικές πηγές για το αυτιστικό άτομο (π.χ. χρήση κινουμένων σχεδίων ή 

video για την ανάλυση των εκφράσεων που συνοδεύουν ένα συναίσθημα). Ταυτό-

χρονα, επιτυγχάνεται αποφυγή ματαίωσης του χρήστη (ατόμου με αυτισμό) από πιθανή 

αδυναμία απάντησης-επίλυσης του προβλήματος. 

• Οι ιδιαίτερες ανάγκες οποιουδήποτε ατόμου με αυτισμό μπορούν να αντιμετωπιστούν 

λόγω της δυνατότητας χρήσης μεγάλου αριθμού περιφερειακών (touch screen, διακό-

πτες, πληκτρολόγιο).  

• Το άτομο με αυτισμό λειτουργεί αυτόνομα κατά την αλληλεπίδρασή του με ένα Η/Υ, 

γεγονός που βοηθά στην ανάπτυξη της έννοιας του «αυτόνομου» εαυτού.  

• Οι επαγγελματίες και οι ερευνητές/τριες που εργάζονται στο χώρο της Ειδικής Αγωγής 

μπορούν να ανταλλάσουν πληροφορίες και τεχνογνωσία, μέσω βάσεων δεδομένων.  
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• Τα άτομα με αυτισμό διευκολύνονται από τη χρήση του Η/Υ ως μέσου εναλλακτικής 

επικοινωνίας (με φορητούς Η/Υ, μέσω των οποίων γίνεται επέκταση της χρήσης καρ-

τών επικοινωνίας). 

• Ενισχύεται η ενσωμάτωση των ατόμων με αυτισμό μέσω της χρήσης του Η/Υ ως μέσου 

ψυχαγωγίας και μάθησης (Miesenberger et al., 2004). 

Ο Αυτισμός, συνήθως, παρουσιάζει ως συνοδό του τη Νοητική Υστέρηση. Το γεγονός 

αυτό επιβαρύνει την εκπαίδευση στο γνωσιακό τομέα. Η σύγχρονη έρευνα πάνω στις 

γνωστικές δυσκολίες αλλά και στις ιδιαιτερότητες των παιδιών με αυτισμό έχει συμβά-

λει στην ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και προγραμμάτων που κά-

νουν εφικτή την ενσωμάτωση των παιδιών, ακόμη και με βαριά αυτιστική διαταραχή 

στο πλαίσιο του σχολείου. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης 

συμβάλλει στην πρόσβαση των μαθητών/τριών με αυτισμό στο εκπαιδευτικό περιβάλ-

λον, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να επεξεργαστούν το υπό μάθηση έργο σε ένα 

σαφές και απόλυτα ξεκάθαρο περιβάλλον όπως είναι ο Η/Υ που προσφέρεται για ο-

πτική υποστήριξη του γλωσσικού περιεχομένου. Τα στάδια μάθησης ενός παιδιού με 

αυτισμό είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά ενός παιδιού τυπικής ανάπτυξης. Το παιδί αυτό 

κατακτά πρώτα τις έννοιες των αντικειμένων και των γεγονότων που συμβαίνουν στο 

περιβάλλον του και στη συνέχεια μπορεί να επεξεργαστεί έννοιες υψηλότερου επιπέ-

δου (μεγέθη, τόπου, χρόνου και γενικότερες χωροχρονικές έννοιες). 

Ο τρόπος διδασκαλίας για το/τη μαθητή/τρια με αυτισμό διαφέρει ως προς τη μεθοδο-

λογία, κυρίως επειδή η αδυναμία αλληλεπίδρασης του παιδιού με το περιβάλλον (έμ-

ψυχο και φυσικό) δυσχεραίνει την κατάκτηση ακόμη και των πιο βασικών εννοιών.  

Επιπρόσθετα, στο παιδί τυπικής ανάπτυξης βασικός τρόπος μάθησης είναι η μέθοδος 

δοκιμής μέσω λάθους μέχρι την κατάκτηση του σωστού. Αντίθετα, στο παιδί με σο-

βαρή αναπτυξιακή διαταραχή απαιτείται η διδασκαλία, με απόλυτα δομημένο τρόπο, 

συγκεκριμένων εννοιών (ιδιαίτερα σημαντικών για το ίδιο), ούτως ώστε εξελικτικά να 

«χτίζεται» η γνώση του για τον περιβάλλοντα κόσμο (Jordan & Powell, 1995). Επι-

πλέον, η χρήση Η/Υ βοηθά το παιδί με αυτισμό να διατηρήσει τη συγκέντρωση και την 

προσοχή του σε μία δραστηριότητα, εισάγοντάς το σε ένα προβλέψιμο και ελεγχόμενο 

περιβάλλον. Όπως υποστηρίζουν οι Jordan & Powell (1995), «οποιοδήποτε άτομο με 

αυτισμό, είτε παιδί είτε ενήλικας, μπορεί να αισθανθεί άνετα με τους υπολογιστές και 

μπορεί να αναπτύξει καλή σχέση με κάποιον άλλο που δουλεύει στον υπολογιστή μαζί 

του». 

Εννοείται πως η χρήση των Τ.Π.Ε. και ειδικότερα του Η/Υ δε θα πρέπει να θεωρηθεί 

πανάκεια και στην περίπτωση των παιδιών με αυτισμό. Παράλληλα με τις ευεργετικές 

επιδράσεις υπάρχουν και αρκετές αδυναμίες. Εστιάζουμε στα βασικότερα: Δουλεύο-

ντας ένα αυτιστικό παιδί με τον Η/Υ λαμβάνει κάποιους ήχους ως λεκτικά μηνύματα. 

Αυτοί οι ήχοι δεν έχουν καμία σχέση με την ανθρώπινη ομιλία, ούτε φυσικά υπάρχει 

ανθρώπινη αμεσότητα που χαρακτηρίζει τις ανθρώπινες σχέσεις, στη φυσική τους διά-
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σταση (Στασινός, 1989). Ένα άλλο εξίσου σημαντικό πρόβλημα είναι η επιλογή λογι-

σμικού, καθώς υπάρχουν προγράμματα που δεν προάγουν καθόλου τη διαδικασία μά-

θησης (Σιμάτος,1995). Υπάρχει ανάγκη της συνεχούς ενημέρωσης και παρακολούθη-

σης από το δάσκαλο των εξελίξεων στον τομέα του εκπαιδευτικού λογισμικού καθώς 

επίσης και στην ανάγκη να δοκιμάζονται πρώτα τα εργαλεία και οι σχετικές εφαρμογές 

πριν εφαρμοστούν στα παιδιά. 

Επίλογος 

Αποδεδειγμένα πλέον μιλάμε για πολύ μεγάλα οφέλη από τη χρήση των Τ.Π.Ε. όταν 

αναφερόμαστε σε παιδιά με αυτισμό. Θεωρούμε όμως απαραίτητη και τη μεταστροφή 

του συνόλου της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας, έτσι ώστε η εκπαίδευση κάθε παιδιού να 

ξεκινά βασιζόμενη στις προσωπικές του ανάγκες. Κλείνουμε την παρούσα εργασία, 

εστιάζοντας στα λόγια του Vigotsky «Το Α και το Ω της εξέλιξης του πολιτισμού είναι 

η δημιουργία πλάγιων διαδρομών», καθώς και «η ολόπλευρη ανάπτυξη των ανθρώπων 

με ειδικές ανάγκες και η συμμετοχή τους στον πολιτισμό είναι δυνατή με τη δημιουργία 

κατάλληλων πλάγιων διαδρομών και προσβάσεων, πέρα από εκείνες που χρησιμοποιεί 

η κυρίαρχη ομάδα» (Τσιάκαλος, 2001). Αυτή την ανάγκη ανεύρεσης «πλάγιων διαδρο-

μών» στο χώρο της εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, έρχονται να καλύψουν οι 

Τ.Π.Ε. με τις δυνατότητες που μας παρέχουν, αποτελώντας πολύτιμο αρωγό στον/στην 

εκπαιδευτικό που θα τους εντάξει στη μαθησιακή διαδικασία. 
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Διαφοροποιημένη Αξιολόγηση και Σενάριο Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας 

Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου 

Φερεσίδη Καλλιόπη 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 Φιλόλογος 

Μ.Δ.Ε. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 

kferesidi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το παρακάτω διδακτικό σενάριο βασίζεται στην έννοια της Διαφοροποίησης της Διδα-

σκαλίας και της Μάθησης, η οποία ορίζεται ως μία συνεχώς ανατροφοδοτούμενη δια-

δικασία εκπαιδευτικής παρέμβασης σε τάξεις μικτής ικανότητας, με στόχο την αντα-

πόκριση στις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες κάθε μαθητή. Η διαδικασία αυτή περιλαμ-

βάνει Διαφοροποίηση των Στόχων που αναμένεται να επιτευχθούν, Διαφοροποίηση 

των Διδακτικών μεθόδων που ενδείκνυνται κάθε φορά, του εποπτικού υλικού και του 

τρόπου αξιοποίησης των Τ.Π.Ε., καθώς και Διαφοροποιημένη Αξιολόγηση, η οποία 

έχει ανατροφοδοτικό χαρακτήρα για τη διαδικασία της Διαφοροποιημένης Διδασκα-

λίας για τον εκπαιδευτικό και Μάθησης για τον καθένα μαθητή χωριστά. Το συγκεκρι-

μένο Σενάριο Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας αφορά την Ενότητα «Επτανησιακή 

Σχολή» του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαφοροποιημένη Αξιολόγηση, διαβαθμισμένες δραστηριότητες 

Εισαγωγή 

Η έννοια της Διαφοροποίησης της Διδασκαλίας (differentiated teaching) αποτελεί σή-

μερα ένα από τα κρισιμότερα θέματα στη θεωρία της διδασκαλίας και στις διαφορετι-

κές προσεγγίσεις για αποτελεσματική διδασκαλία σε τάξεις μικτής ικανότητας, καθώς 

έχει ως πρωταρχικό στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης για όλους τους μαθη-

τές (Κουτσελίνη, 2006:42). Διαφοροποίηση είναι η ανταπόκριση του εκπαιδευτικού 

στις ανάγκες του μαθητή, καθοδηγούμενη από γενικές αρχές διαφοροποίησης, όπως οι 

αξιόλογες δραστηριότητες και καθήκοντα, οι ευέλικτες ομάδες και η συνεχής εκτίμηση 

και αναπροσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η Διαφοροποίηση Διδασκαλίας / 

Μάθησης αποτελεί εκπαιδευτική παρέμβαση, που θεμελιώνεται στις θεωρίες της εποι-

κοδόμησης της μάθησης (constructivism), της ανακαλυπτικής μάθησης (discovery 

learning) και της αλληλεπίδρασης, καθώς «οι μαθητές επιτυγχάνουν και βρίσκουν πιο 

ενδιαφέρον το σχολείο, εάν η διδασκαλία γίνεται με τρόπο που να ανταποκρίνεται στα 

προσωπικά τους μαθησιακά επίπεδα» (Κουτσελίνη, 2006:42-43). Άλλωστε, μία διδα-

σκαλία που αντιμετωπίζει όλους τους μαθητές με τον ίδιο τρόπο και επιδιώκει να τους 

καταστήσει κοινωνούς της μάθησης με την ίδια μέθοδο, ρυθμό και διαδικασία, δεν 

μπορεί να έχει για όλους το ίδιο αποτέλεσμα (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006:187).  
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Διαφοροποιημένη Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση του μαθητή στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία / Μάθηση έχει ως στόχο 

την ανατροφοδότηση και τη βελτίωση. Ειδικότερα, η Διαγνωστική Αξιολόγηση είναι 

η αρχική και βασική αξιολόγηση, κατά την οποία διαγιγνώσκονται το γνωστικό επίπεδο 

των μαθητών, η μαθησιακή τους ετοιμότητα, οι μαθησιακές τους ανάγκες και ενδεχο-

μένως οι μαθησιακές δυσκολίες κάποιων από αυτούς. Η Διαμορφωτική Αξιολόγηση 

είναι συνεχής και είναι αυτή στην οποία βασίζεται η διαφοροποιημένη διδασκαλία / 

μάθηση, καθώς είναι μία διαρκής διαδικασία διάγνωσης και, ταυτόχρονα, ανατροφο-

δότησης της μαθησιακής διαδικασίας, προκειμένου να υποστηριχθεί η διαφοροποιη-

μένη διδασκαλία / μάθηση, αξιοποιώντας εργαλεία, όπως αρχεία προόδου του κάθε 

μαθητή, ερωτηματολόγια, καταλόγους ελέγχου, κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων 

(rubrics), Ατομικό Φάκελο Αξιολόγησης του Μαθητή (portfolio) κ.ά.. Ακόμα και η 

Τελική / Αθροιστική Αξιολόγηση έχει αναστοχαστικό χαρακτήρα, καθώς ο κάθε μα-

θητής έχει να συναγωνιστεί τον εαυτό του, να κατακτήσει τους προσωπικούς του στό-

χους και να οικοδομήσει έτσι τις γνώσεις και τις δεξιότητές του, ώστε να βελτιωθεί ως 

πρόσωπο. Στο πλαίσιο διαφοροποιημένης διδασκαλίας σημαντικό ρόλο παίζουν οι δια-

βαθμισμένες δραστηριότητες, «όταν κάποιος εκπαιδευτικός θέλει να βεβαιωθεί ότι μα-

θητές με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες εργάζονται με τις ίδιες βασικές ιδέες και χρη-

σιμοποιούν τις ίδιες βασικές δεξιότητες» (Tomlinson, 2010:138). 

Η Διαφοροποιημένη Αξιολόγηση στο μάθημα της Λογοτεχνίας 

Η ανάγνωση κειμένου, κατά τον Μ. Βάμβουκα (1984, 2004), αποτελεί μία ολιστική 

διαδικασία δόμησης νοημάτων που εκδηλώνεται ως κινητοποίηση του ατόμου, όταν 

βρεθεί σε ένα ειδικό περιβάλλον, και εκφράζεται σε τρία επίπεδα ανθρώπινης συμπε-

ριφοράς: την Αποκωδικοποίηση, την Κατανόηση και την Κρίση του μηνύματος. Ειδι-

κότερα, η Κατανόηση εκφράζεται με τις δεξιότητες της μετάφρασης, της ερμηνείας και 

της γενίκευσης / επέκτασης του μηνύματος, οι οποίες σχετίζονται με συγκεκριμένες 

ικανότητες του ατόμου και μπορούν να καλλιεργηθούν με αντίστοιχες δραστηριότητες 

(Βάμβουκας, 1984, 2004). Μάλιστα, διεθνείς έρευνες αποτίμησης, μεταξύ άλλων, του 

γλωσσικού γραμματισμού, όπως το PISA (Programme for International Student 

Assessment) και το PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), αξιολο-

γούν με συγκεκριμένα κριτήρια διαβάθμισης τις δεξιότητες Κατανόησης Κειμένου. 

Διαφοροποίηση στόχων 

Ο γενικός σκοπός του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο, όπως 

ορίζεται από τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, «εί-

ναι η ενδυνάμωση της μορφωτικής επάρκειας, της επικοινωνιακής ικανότητας και της 

συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών μέσα από την ανάγνωση, κατανόηση και ερ-

μηνεία αξιόλογων έργων σημαντικών Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών». Στο πλαίσιο, 

μάλιστα, μίας διαφοροποιημένης διδασκαλίας / μάθησης σε τάξη μικτής ικανότητας, ο 

σκοπός αυτός αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θεωρείται ότι το μάθημα  
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διευρύνει τα όρια της προσωπικής εμπειρίας και ευαισθησίας των μαθητών και τους κα-

θιστά ανθρώπους ικανούς να αξιοποιούν ενεργητικά τη γνώση, να αναπτύσσουν τις αι-

σθητικές αντιλήψεις τους, να παίρνουν κριτική θέση απέναντι σε βασικά ζητήματα της 

ατομικής και κοινωνικής ζωής και να διαμορφώνουν επιλεκτικά και υπεύθυνα τις προ-

σωπικές τους στάσεις και πεποιθήσεις (σ. 64). 

Όσον αφορά τη διδασκαλία του μαθήματος στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου και ιδιαίτερα 

της προτεινόμενης ενότητας «Επτανησιακή Σχολή», οι ειδικότεροι στόχοι που προβλέ-

πονται, είναι οι μαθητές:  

να κατανοήσουν τους όρους και τα κριτήρια συγκρότησης μίας λογοτεχνικής σχολής, ενός 

κινήματος ή ρεύματος, να ενημερωθούν, μέσα από επιλεγμένα κείμενα, για τα επιτεύγ-

ματα των παλαιότερων περιόδων της λογοτεχνίας μας, να γνωρίσουν βασικές όψεις της 

αντίθεσης ανάμεσα σε Επτανήσιους και Φαναριώτες, καθώς και το ρόλο που διαδραμά-

τισε κάθε Σχολή στην πνευματική ζωή της νέας Ελλάδας, μέσα από αντιπροσωπευτικά 

κείμενα των δύο Σχολών (σ. 72). 

Στο πλαίσιο, όμως, της διαφοροποιημένης διδασκαλίας / μάθησης, οι παραπάνω στόχοι 

μπορούν να αναπροσαρμοστούν, βάσει: α) των προσωπικών βιωμάτων των μαθητών, 

που επιτάσσουν τον εκσυγχρονισμό της στοχοθεσίας ανά τακτά διαστήματα (ενδεχο-

μένως τακτικότερα από τα 5-7 έτη, που ισχύουν σήμερα), β) των εθνικών και υπερε-

θνικών τάσεων, με τις οποίες πρέπει να συμβαδίζουν τα Π.Σ., ώστε να είναι αποτελε-

σματικά, και γ) του κρυφού Α.Π., που είτε σε μικρο-επίπεδο είτε σε μακρο-επίπεδο 

επηρεάζει και διαμορφώνει τελικά τα μαθησιακά αποτελέσματα. Μία τέτοια αναπρο-

σαρμογή προτείνουμε στον Πίνακα 1. 

Τομείς 

μάθησης 
Στόχος είναι ο μαθητής: Επίπεδο μάθησης 

Γνώ-

σεων 

 να αναγνωρίζει και να προσδιορίζει τα 

θέματα της Επτανησιακής Σχολής, 

 να ερμηνεύει τη συμπεριφορά των προ-

σώπων, 

 να συσχετίζει κείμενα με αντίστοιχο 

θέμα από άλλα είδη και εποχές, 

 να επαληθεύει τη σύνδεση μεταξύ ιστο-

ρίας και λογοτεχνικής παραγωγής ενός 

λαού, 

 να σχεδιάζει με τη φαντασία του εικό-

νες αντίστοιχες με αυτές των ποιημά-

των  

 απομνημόνευση 

 κατανόηση 

 εφαρμογή 

 ανάλυση 

 

 κρίση / αξιολόγηση 

 

 δημιουργία / σύν-

θεση / παραγωγή 

Δεξιοτή-

των 

 να κωδικοποιεί και να παρουσιάζει τις 

εικόνες των ποιημάτων, 

 να αποκωδικοποιεί τα χαρακτηριστικά 

της Επτανησιακής Λογοτεχνίας, 

 απομνημόνευση 

 κατανόηση 

 εφαρμογή 
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 να εξηγεί τη χρήση μορφικών σχημά-

των, 

 να κρίνει την υφολογία του ποιητή, 

 να μετατρέπει τον ποιητικό λόγο σε 

πεζό 

 ανάλυση 

 κρίση / αξιολόγηση 

 δημιουργία / σύν-

θεση / παραγωγή 

Στάσεων 

 να αισθάνεται τη μουσικότητα του στί-

χου, 

 να προτιμά την υφολογία ενός ποιητή 

και να υποστηρίζει τις επιλογές του, 

καθώς και 

 να συνεργάζεται και να συνθέτει νέους 

τρόπους έκφρασης 

 συναισθηματικού 

τομέα 

 

 ψυχοκινητικού το-

μέα 

Πίνακας 1: Διαφοροποιημένοι Στόχοι για την ενότητα «Επτανησιακή Σχολή» 

Διαφοροποίηση Αξιολόγησης 

Οι Οδηγίες Αξιολόγησης των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ για το μάθημα της Νεοελληνικής Λο-

γοτεχνίας προβλέπουν ότι, επειδή  

η αξιολόγηση του συγκεκριμένου μαθήματος είναι ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία,… με-

γαλύτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται σε δραστηριότητες με τις οποίες επιχειρείται να 

διερευνηθεί κατά πόσο επιτεύχθηκαν ανώτεροι στόχοι, όπως είναι ο βαθμός πρόσληψης 

των ερεθισμάτων του κειμένου και ανταπόκρισης σε αυτά, η ικανότητα εκτίμησης, οργά-

νωσης και χαρακτηρισμού των απόψεων και των στάσεων (σ. 76). 

Προτείνεται, μάλιστα, η αξιοποίηση ερωτήσεων ποικίλων τύπων, ξεκινώντας με ερω-

τήσεις σύζευξης, πολλαπλής επιλογής και άλλες, γνωστικού τύπου, (π.χ. «Ανάφερε τα 

χαρακτηριστικά του δημοτικού τραγουδιού»), οι οποίες, όμως, «αποσκοπούν σε συγκε-

κριμένη απάντηση και για αυτό χαρακτηρίζονται ως ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου», 

ενώ «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 σχο-

λίου». Για αυτόν το λόγο, «μία διαβάθμιση κατά την αξιολόγηση των στοιχείων αυτών 

είναι αναγκαία», ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται «να ελέγχονται η γενικότερη πρόσληψη 

του λογοτεχνικού έργου και η ανταπόκριση του μαθητή σε αυτό, ο τρόπος δηλαδή με τον 

οποίο οργανώνει τις στάσεις και τις αξίες του», δηλαδή,  

η προσοχή…, η ικανότητα κριτικού σχολιασμού…, το βάθος των σκέψεων και των πα-

ρατηρήσεών του, ο βαθμός συνειδητοποίησης των νοημάτων και φαινομένων του κειμέ-

νου, η θέληση και η ικανότητα για εσωτερικοποίηση των ιδεών…, η ικανότητα με την 

οποία ο μαθητής οργανώνει τις αξίες του και συνθέτει την προσωπική του βιοθεωρία (σ. 

77).  
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Τέλος, στη Γ΄ Γυμνασίου αξιοποιείται η συγκριτική εξέταση παράλληλων κειμένων, 

στην οποία αξιολογείται η ικανότητα των μαθητών για σύγκριση και εντοπισμό συ-

γκλίσεων ή αποκλίσεων στους τρόπους επεξεργασίας ενός θέματος από διαφορετικούς 

δημιουργούς, καθώς και διαφορών ανάμεσα στα κειμενικά είδη ή ανάμεσα στο λογο-

τεχνικό κείμενο και την οπτική ή κινηματογραφική μετάπλασή του. Για όλα τα παρα-

πάνω, αξιολογείται «η ικανότητα με την οποία ο μαθητής αναπτύσσει τη θέση του, καθώς 

και η συνοχή και η αφαιρετικότητα της σκέψης του» (σ. 77).  

Η Διαφοροποιημένη Αξιολόγηση στη Διδακτική Ενότητα «Επτανησιακή Σχολή» 

Συγκεκριμένα, τα κείμενα που έχουμε επιλέξει να διδάξουμε στην ενότητα αυτή, είναι 

του Ανδρέα Κάλβου Εις Πάργαν και του Διονυσίου Σολωμού Οι Ελεύθεροι Πολιορκη-

μένοι (εκτιμώμενος χρόνος τρεις διδακτικές ώρες) (βιβλίο μαθητή σ. 58-62 και βιβλίο 

εκπαιδευτικού σ. 42-47). 

Η διδασκαλία / μάθηση στην ενότητα «Επτανησιακή Σχολή» της Νεοελληνικής Λογο-

τεχνίας Γ΄ Γυμνασίου αρχίζει με διαγνωστική αξιολόγηση, προκειμένου να διαγνώσει 

ο διδάσκων τη μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών του (α΄φάση: πριν την ανά-

γνωση). Προβάλλονται, λοιπόν, στο διαδραστικό πίνακα ως προοργανωτές οι εικόνες 

1, 2 και 3. 

 

Εικόνες 1, 2, 3: Αρματολός, Σουλιώτης, Η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης 

Με τη μέθοδο της ιδεοθύελλας (brainstorming), οι μαθητές συζητούν για τους αρματο-

λούς, τους Σουλιώτες και τον τρόπο ζωής των αγωνιστών της Επανάστασης. Εφόσον 

διαπιστωθούν κενά μάθησης σε κάποιους μαθητές, παρέχεται υποστηρικτικό υλικό 

(scaffolding) από το αρχείο ετοιμότητας του διδάσκοντος, το οποίο τους υπενθυμίζει 

γνώσεις προαπαιτούμενες (πυρηνικές γνώσεις, core knowledge), για να εποικοδομηθεί 

η νέα γνώση σχετικά με τον ύμνο της Πάργας. Προτείνεται υλικό από το βιβλίο της 

Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού από τη σχετική ενότητα και προβάλλονται οι αντίστοιχες 

σελίδες από το ψηφιακό βιβλίο στο διαδραστικό πίνακα (σ. 96-97), όπως φαίνεται στις 

εικόνες 4 και 5. 
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Εικόνες 4, 5: Υποστηρικτικό υλικό από το ψηφιακό βιβλίο της Ιστορίας 

Στη συνέχεια, γίνεται ανάγνωση του κειμένου Εις Πάργαν (β΄ φάση: κατά την ανά-

γνωση) και ζητείται από τους μαθητές να εξηγήσουν σε ποιον απευθύνεται ο ποιητής 

στην πρώτη στροφή, να ονομάσουν τα δώρα των θεών στους ανθρώπους, κατά τον 

ποιητή, να εντοπίσουν ποιες εικόνες παρουσιάζονται στη συνέχεια, να καταγράψουν 

ποιο σχήμα λόγου αξιοποιεί ο ποιητής (πλατιά παρομοίωση) και τα συστατικά του μέρη 

(αναφορικό μέρος, δεικτικό μέρος, κοινός όρος). Τέλος, ζητείται από τους μαθητές να 

αιτιολογήσουν τη χρήση της παρομοίωσης για την κατάσταση της Πάργας (γ΄ φάση: 

μετά την ανάγνωση). Αν ο διδάσκων διαγνώσει ότι οι μαθητές δυσκολεύονται σε αυ-

τήν τη δραστηριότητα (διαγνωστική αξιολόγηση), τους υπενθυμίζει, καταγράφοντας 

στο διαδραστικό πίνακα, αντίστοιχες πλατιές παρομοιώσεις και τα συστατικά τους από 

την Οδύσσεια και την Ιλιάδα του Ομήρου, που έχουν διδαχθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη 

Γυμνασίου αντίστοιχα και τους παραπέμπει στο Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, προβάλ-

λοντάς τους το λήμμα «Παρομοίωση» (σ.142), όπως φαίνεται στην εικόνα 6.   
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Εικόνα 6: Υποστηρικτικό υλικό από το ψηφιακό Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων 

Στη διάρκεια του μαθήματος, οι παραπάνω δραστηριότητες αξιολογούνται συνεχώς 

(συνεχής, διαμορφωτική αξιολόγηση) και πάντα με στόχο την ανατροφοδότηση της 

μαθησιακής διδασκαλίας. Ενδεικτικές δραστηριότητες διαμορφωτικής και διαβαθμι-

σμένης αξιολόγησης προτείνουμε στον Πίνακα 2 βάσει του σταθμισμένου εργαλείου 

της PIRLS. 

Δε-

ξιό-

τητα 

Αξιολογείται 

σε ποιο 

βαθμό ο μα-

θητής μπο-

ρεί: 

Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής: 
Ενδεικτική αξιολόγηση 

δραστηριότητας: 

Α΄ 

να επικεντρω-

θεί, να εντο-

πίσει και να 

ανασύρει συ-

γκεκριμένες 

πληροφορίες 

από το κεί-

μενο 

μπορεί να αναγνωρίζει μία 

πληροφορία ή ιδέα που παρου-

σιάζεται στο κείμενο και μπο-

ρεί να δώσει μία ολοκληρω-

μένη απάντηση σε αντίστοιχη 

ερώτηση, ανασύροντας την 

πληροφορία μέσα από το κεί-

μενο 

Να εντοπίσεις ποιο πρόσωπο 

χρησιμοποιεί ο ποιητής στην 

α΄ στροφή, σε ποιον απευθύ-

νεται και γιατί. 

Να αναφέρεις ποια είναι τα 

δώρα των θεών στους αν-

θρώπους, κατά τον ποιητή. 

Β΄ 

να προβεί 

στην εξαγωγή 

άμεσων συ-

μπερασμά-

των, τα οποία 

να στηρίζο-

νται σε πλη-

ροφορίες που 

μπορεί να συνδέσει δύο ιδέες ή 

πληροφορίες που παρουσιάζο-

νται σε παρακείμενες προτά-

σεις του κειμένου, μεταξύ των 

οποίων υπάρχει ένα νοηματικό 

«κενό» και προβαίνει αυτό-

ματα στην εξαγωγή συμπερα-

σμάτων, καθώς αναγνωρίζει τη 

Να παρουσιάσεις τις εικόνες 

που υπάρχουν στο ποίημα 

και να εξηγήσεις πώς συνδέ-

ονται με την προτροπή του 

ποιητή στην α΄ στροφή.  
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βρίσκονται 

μέσα στα κεί-

μενα 

σχέση ανάμεσα στις δύο πλη-

ροφορίες, ακόμη κι αν το συ-

μπέρασμα ή η σχέση δεν ανα-

φέρεται στο κείμενο. 

Να συμπεράνεις ποιο είναι 

το αγλαότερο δώρο που ανα-

φέρει ο ποιητής για τους Έλ-

ληνες. 

Γ΄ 

να ερμηνεύει 

και να ολο-

κληρώνει 

κατά την πα-

ρουσίασή 

τους ιδέες και 

πληροφορίες 

χρειάζεται να επεξεργαστεί τις 

πληροφορίες του κειμένου που 

εκτείνονται πέραν της πρότα-

σης ή της φράσης, καθώς και 

να προβαίνει σε συνδέσεις που 

υπονοούνται από το κείμενο 

(και δεν καταγράφονται), αλλά 

προκύπτουν από τη σύνδεσή 

τους με τις εμπειρίες και τις 

γνώσεις των μαθητών (εξα-

γωγή έμμεσων συμπερασμά-

των) 

Να εξηγήσεις την αλλαγή του 

προσώπου που χρησιμοποιεί 

ο ποιητής,  

 

να υποθέσεις ποια είναι η 

πρόθεσή του και  

 

να εκτιμήσεις αν η χρήση αυ-

τού του προσώπου συνδέεται 

με την πρόθεση του ποιητή. 

Δ΄ 

να εξετάζει 

και να προ-

βαίνει σε α-

ξιολογικές 

κρίσεις σχε-

τικά με το πε-

ριεχόμενο του 

κειμένου, τη 

γλώσσα και 

το ύφος του 

μπορεί να εξετάζει και να αξιο-

λογεί το περιεχόμενο της 

γλώσσας, όπως και άλλα στοι-

χεία του κειμένου, στα οποία ε-

πικαλείται γνώσεις σχετικά με 

τη δομή, το είδος και το ύφος 

του κειμένου, τις συμβάσεις 

και τα τεχνάσματα της γλώσ-

σας, καθώς και να προβαίνει σε 

συγκρίσεις με άλλου είδους ή 

τύπου κείμενα 

Να καταγράψεις την πλατιά 

παρομοίωση που χρησιμο-

ποιεί ο ποιητής, και τα συ-

στατικά της μέρη. 

Να εξηγήσεις τη χρήση της 

πλατιάς παρομοίωσης στην 

περίπτωση της Πάργας. 

Να ταξινομήσεις στοιχεία 

από το κείμενο που δικαιο-

λογούν το υψηλό ύφος του Α. 

Κάλβου. 

Να φανταστείς ότι είσαι 

πάνω στο πλοίο που φεύγει 

από την Πάργα (εικόνα σελ. 

60 του βιβλίου σου): γράψε 

σε λίγες γραμμές τα συναι-

σθήματά σου ή ζωγράφισε 

μια εικόνα που φαντάζεσαι. 

Να συσχετίσεις το παραπάνω 

ποίημα με το δημοτικό τρα-

γούδι Της Πάργας. 

Πίνακας 2: Οι Δεξιότητες Κατανόησης Κειμένου, όπως αξιολογούνται από την PIRLS: 

Διαβαθμισμένη Αξιολόγηση για το κείμενο «Εις Πάργαν» 

Στη συνέχεια, γίνεται σύνδεση των μορφικών στοιχείων της υψηλής ποίησης του Α. 
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Κάλβου με την ποίηση του Δ. Σολωμού. Στη φάση και πάλι της διαγνωστικής αξιο-

λόγησης, προβάλλονται στους μαθητές οι εικόνες 7, 8 και 9 μέσω του διαδραστικού 

πίνακα (α΄ φάση: πριν την ανάγνωση). 

 
Εικόνες 7, 8, 9: Δ. Σολωμός, Η Έξοδος του Μεσολογγίου 

Με ιδεοθύελλα οι μαθητές αναμένεται να συζητήσουν για την πολιορκία του Μεσο-

λογγίου, τον κατατρεγμό των Ελλήνων, την ηρωική στάση των αγωνιστών, την αυτο-

θυσία των μανάδων και την εξύμνησή τους από τον Δ. Σολωμό (πυρηνική γνώση, core 

knowledge) (διαγνωστική αξιολόγηση). Στη συνέχεια, ακούγεται μελοποιημένο το 

ποίημα του Δ. Σολωμού Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, σε μουσική του Γ. Μαρκόπουλου 

και ερμηνεία του Ν. Ξυλούρη. 

Γίνεται η ανάγνωση και του δεύτερου αποσπάσματος (β΄ φάση: κατά την ανάγνωση) 

και ζητείται από τους μαθητές ανά ομάδες (ομαδοσυνεργατική μέθοδος) να περιγρά-

ψουν την κατάσταση που επικρατεί στο Μεσολόγγι, να σκιαγραφήσουν τα πρόσωπα 

που παρουσιάζονται στο ποίημα, να καταγράψουν τα εκφραστικά μέσα με τα οποία 

γίνεται παραστατική η κατάσταση στο Μεσολόγγι, να παρουσιάσουν τις εικόνες και 

γενικότερα τη συμβολή της φύσης και να εξηγήσουν τη σύνδεση του τελευταίου στίχου 

του αποσπάσματος με τους προηγούμενους.  

Τέλος, ως σχέδιο εργασίας (μέθοδος project) (μετασχηματιστική γνώση) μπορούν να 

παρουσιάσουν κατ’ επιλογήν τους κάποιες στροφές από τον Ύμνον εις την ελευθερίαν, 

την αξία του σολωμικού έργου και του ίδιου του Δ. Σολωμού ως εθνικού μας ποιητή 

(γ΄ φάση: μετά την ανάγνωση).  

Στη διάρκεια του μαθήματος, οι παραπάνω δραστηριότητες αξιολογούνται συνεχώς 

(διαμορφωτική αξιολόγηση) και πάντα με στόχο την ανατροφοδότηση της μαθησιακής 

διδασκαλίας.  

Ενδεικτικές δραστηριότητες διαμορφωτικής και διαβαθμισμένης αξιολόγησης προ-

τείνουμε στον Πίνακα 3 βάσει του σταθμισμένου εργαλείου της PIRLS. 
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https://www.youtube.com/watch?v=V7NcU8cozho


Δε-

ξιό-

τητα 

Αξιολογείται 

σε ποιο βαθμό 

ο μαθητής 

μπορεί: 

Αυτό σημαίνει ότι ο μα-

θητής: 

Ενδεικτική αξιολόγηση δρα-

στηριότητας: 

Α΄ 

να επικεντρω-

θεί, να εντοπί-

σει και να ανα-

σύρει συγκε-

κριμένες πλη-

ροφορίες από 

το κείμενο 

μπορεί να αναγνωρίζει μία 

πληροφορία ή ιδέα που 

παρουσιάζεται στο κεί-

μενο και μπορεί να δώσει 

μία ολοκληρωμένη απά-

ντηση σε αντίστοιχη ερώ-

τηση, ανασύροντας την 

πληροφορία μέσα από το 

κείμενο 

Να εντοπίσεις λέξεις – φράσεις 

που δείχνουν την κατάσταση 

που επικρατεί στο πολιορκη-

μένο Μεσολόγγι. 

Να αναφέρεις τα πρόσωπα που 

παρουσιάζονται στο ποίημα. 

Να καταγράψεις πώς παρουσιά-

ζεται η μάνα. 

Να καταγράψεις πώς παρουσιά-

ζεται ο πολεμιστής. 

Να εντοπίσεις τις πληροφορίες 

για τα στοιχεία της φύσης που 

σου δίνει το ποίημα. 

Β΄ 

να προβεί στην 

εξαγωγή άμε-

σων συμπερα-

σμάτων, τα ο-

ποία να στηρί-

ζονται σε πλη-

ροφορίες που 

βρίσκονται 

μέσα στα κεί-

μενα 

μπορεί να συνδέσει δύο ι-

δέες ή πληροφορίες που 

παρουσιάζονται σε παρα-

κείμενες προτάσεις του 

κειμένου, μεταξύ των ο-

ποίων υπάρχει ένα νοημα-

τικό «κενό» και προβαίνει 

αυτόματα στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων, καθώς α-

ναγνωρίζει τη σχέση ανά-

μεσα στις δύο πληροφο-

ρίες, ακόμη κι αν το συ-

μπέρασμα ή η σχέση δεν 

αναφέρεται στο κείμενο. 

Να παρουσιάσεις τις εικόνες 

που υπάρχουν στο α΄ απόσπα-

σμα και να εξηγήσεις πώς συν-

δέονται με τον πρώτο στίχο. 

Να παρουσιάσεις τις εικόνες 

της φύσης που υπάρχουν στο β΄ 

απόσπασμα και να εξηγήσεις 

πώς συνδέονται με τα πρόσωπα 

του α΄ αποσπάσματος. 

Γ΄ 

να ερμηνεύει 

και να ολοκλη-

ρώνει κατά την 

παρουσίασή 

τους ιδέες και 

πληροφορίες 

χρειάζεται να επεξεργα-

στεί τις πληροφορίες του 

κειμένου που εκτείνονται 

πέραν της πρότασης ή της 

φράσης, καθώς και να 

προβαίνει σε συνδέσεις 

που υπονοούνται από το 

κείμενο (και δεν καταγρά-

φονται), αλλά προκύπτουν 

από τη σύνδεσή τους με 

Να εξηγήσεις την έμφαση που 

δίνει ο ποιητής στην περιγραφή 

της φύσης,  

να υποθέσεις ποια είναι η πρό-

θεσή του και  

να εκτιμήσεις αν ο τελευταίος 

στίχος συνδέεται με την πρό-

θεση του ποιητή. 
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τις εμπειρίες και τις γνώ-

σεις των μαθητών (εξα-

γωγή έμμεσων συμπερα-

σμάτων) 

Να εντοπίσεις τα επαναλαμβα-

νόμενα μοτίβα της Επτανησια-

κής Λογοτεχνίας μέσα από το 

ποίημα. 

Δ΄ 

να εξετάζει και 

να προβαίνει 

σε αξιολογικές 

κρίσεις σχετικά 

με το περιεχό-

μενο του κει-

μένου, τη 

γλώσσα και το 

ύφος του 

μπορεί να εξετάζει και να 

αξιολογεί το περιεχόμενο 

της γλώσσας, όπως και 

άλλα στοιχεία του κειμέ-

νου, στα οποία επικαλείται 

γνώσεις σχετικά με τη 

δομή, το είδος και το ύφος 

του κειμένου, τις συμβά-

σεις και τα τεχνάσματα 

της γλώσσας, καθώς και 

να προβαίνει σε συγκρί-

σεις με άλλου είδους ή τύ-

που κείμενα 

Να καταγράψεις τα εκφραστικά 

σχήματα που χρησιμοποιεί ο 

ποιητής. 

Να αιτιολογήσεις τη χρήση των 

εκφραστικών σχημάτων στην 

περίπτωση του Μεσολογγίου. 

Να ταξινομήσεις στοιχεία από 

το κείμενο που δικαιολογούν το 

λυρικό ύφος του Δ. Σολωμού. 

Να ανιχνεύσεις στοιχεία από το 

κείμενο που προδίδουν την τε-

λειομανία του ποιητή με το 

στίχο του και την αποσπασματι-

κότητα των έργων του. 

Να επαληθεύσεις το χαρακτηρι-

σμό του Δ. Σολωμού ως εθνι-

κού μας ποιητή, βάσει του ποιή-

ματος. 

Να κρίνεις αν ο ρυθμός και η 

μελωδία που άκουσες από τη 

σύνθεση του Γ. Μαρκόπουλου, 

σε ερμηνεία του Ν. Ξυλούρη, α-

νταποκρίνονται στην ατμό-

σφαιρα που θέλει να δημιουρ-

γήσει ο ποιητής. 

Να συσχετίσεις το παραπάνω 

ποίημα με μία μελωδία από τα 

ακούσματά σου που να θεωρείς 

εσύ ότι ταιριάζει. 

Να παρουσιάσεις με τα υπό-

λοιπα μέλη της ομάδας σου 4 

από τις 158 συνολικά στροφές 

(περιεχόμενο και μορφή) του Ύ-

μνου εις την ελευθερίαν και να 

επαληθεύσεις γενικότερα το χα-

ρακτηρισμό του Δ. Σολωμού ως 

εθνικού μας ποιητή. 

Πίνακας 3: Οι Δεξιότητες Κατανόησης Κειμένου, όπως αξιολογούνται από την PIRLS: 
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Διαβαθμισμένη Αξιολόγηση για το κείμενο «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» 

Τέλος, προβάλλονται στους μαθητές κατ’ επιλογήν αποσπάσματα από την Εκπαιδευ-

τική Τηλεόραση σχετικά με τη ζωή και το έργο του Δ. Σολωμού. Όπως διαπιστώνει 

κανείς, η Διαφοροποιημένη Αξιολόγηση κυρίως γίνεται με τη μορφή της Διαγνωστικής 

και της Διαμορφωτικής. Όσον αφορά την Τελική / Αθροιστική, ένα εργαλείο που θα 

μπορούσε να αξιοποιηθεί στο τέλος του τριμήνου, για την παραπάνω θεματική ενό-

τητα, βασισμένο στα προβλεπόμενα από τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ για τη βαθμολόγηση, θα 

μπορούσε να είναι το τεστ του Πίνακα 4. 

 

…  ΓΥΜΝΑΣΙΟ            σχολ. έτος 20.. - 20.. 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟ-

ΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ   

ΤΜΗΜΑ:       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:                 ΟΝΟΜ/ΜΟ: 

                                     ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επτανησιακή Λογοτεχνία 

ΚΕΙΜΕΝΟ: Δ. Σολωμού, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι (δίνεται φωτοτυπία του κει-

μένου στους μαθητές) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

1. α) Να καταγράψεις πώς παρουσιάζεται η μάνα και πώς παρουσιάζεται ο πολεμι-

στής. 

    β) Να παρουσιάσεις τις εικόνες της φύσης που υπάρχουν στο β΄ απόσπασμα και 

να εξηγήσεις πώς συνδέονται με τα πρόσωπα του α΄ αποσπάσματος.                                                                    

(Μονάδες 2+3= 5) 

2. Να εξηγήσεις την έμφαση που δίνει ο ποιητής στην περιγραφή της φύσης. Ποια 

είναι η πρόθεσή του; Ο τελευταίος στίχος συνδέεται με την πρόθεση του ποιητή; Να 

αιτιολογήσεις την απάντησή σου.     (Μονάδες 5) 

3. Να καταγράψεις τα εκφραστικά σχήματα που χρησιμοποιεί ο ποιητής και να αι-

τιολογήσεις τη χρήση τους στην περίπτωση του Μεσολογγίου.                                                                      

(Μονάδες 5) 

4. Να ανιχνεύσεις στοιχεία από το παρακάτω κείμενο που προδίδουν την τελειομανία 

του ποιητή με το στίχο του και την αποσπασματικότητα των έργων του, συγκρίνο-

ντάς το με τη μορφή του αποσπάσματος, όπως το διδάχθηκες.                    Δ. Σολωμού: 

Σχεδίασμα Α΄                                                           (Μονάδες 5) 
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  …   στρ.2    Παράμερα στέκει                  στρ.3       Της μάνας ω λαύρα*! 

                    Ο άντρας και κλαίει·                             Τα τέκνα τριγύρου 

                    Αργά το τουφέκι                                    Φθαρμένα και μαύρα 

                    Σηκώνει και λέει:                                  Σαν ίσκιους ονείρου·  

                    «Σε τούτο το χέρι                                  Λαλεί το πουλάκι 

                    Τι κάνεις εσύ;                                       Στου πόνου τη γη 

                    Ο εχθρός μου το ξέρει                          Και βρίσκει σπυράκι 

                    Πως μου είσαι βαρύ.»                          Και μάνα φθονεί.                  

*λαύρα=φωτιά, (μτφ.) πόνος, δυστυχία 

Πίνακας 4: Παράδειγμα Τεστ Διαβαθμισμένων Δεξιοτήτων Κατανόησης Κειμένου 

Αντί επιλόγου 

Ανακεφαλαιώνουμε, λοιπόν, το παραπάνω σενάριο Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας: 

Στόχοι 

Δ.Δ. 
Μέθοδος Δ.Δ. 

Εποπτικό Υλικό - 

Τ.Π.Ε. 
Δ. Αξιολόγηση 

 

Γνώ-

σεων 

 

Δεξιοτή-

των 

 

Στά-

σεων 

 

Ιδεοθύελλα 

Διερευνητική συ-

ζήτηση 

Ανακαλυπτική 

μάθηση 

Ομαδοσυνεργα-

τική 

Διαφοροποιημένη 

Project 

 

Η / Υ 

Διαδραστικός πίνακας 

Σύνδεση με το Διαδί-

κτυο 

Ψηφιακό Βιβλίο μα-

θητή 

Ψηφιακό Βιβλίο εκ-

παιδευτικού 

Ψηφιακό Λεξικό Λο-

γοτεχνικών Όρων 

 

 

Διαγνωστική  

(προοργανωτές) 

Διαμορφωτική  

(Διαβαθμισμένες Δραστη-

ριότητες) 

Αθροιστική / 

Ανατροφοδοτική 

(τεστ Διαβαθμισμένων 

Δεξιοτήτων) 

 

Πίνακας 5: Βασικά σημεία της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.) 

Διευκρινίζεται εδώ ότι αυτό το Σενάριο Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας / Μάθησης 

και Διαφοροποιημένης Αξιολόγησης σε τάξεις μικτής ικανότητας αποτελεί τη δική μας 

πρόταση, αφού λάβαμε υπόψη το μικρο-επίπεδο της τάξης μας και αναπροσαρμόσαμε 

το μακρο-επίπεδο των αντίστοιχων ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ. Η ανάπτυξη αντίστοιχων Σενα-

ρίων Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας από συναδέλφους εκπαιδευτικούς θεωρούμε ότι 

μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, αφού διαφορετικοί 
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άνθρωποι χρειάζονται διαφοροποιημένη διδασκαλία / μάθηση… 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Βάμβουκας, Μ. (1984). Ψυχοπαιδαγωγική Θεώρηση της Κατανόησης των Αναγνωσμά-

των. Αθήνα: Γρηγόρη. 

Βάμβουκας, Μ. (2004). Θέματα Ψυχοπαιδαγωγικής της Ανάγνωσης. Αθήνα: Ατραπός. 

Κασσωτάκης, Μ. & Φλουρής, Γ. (2006). Μάθηση και Διδασκαλία. τ. Β΄. Αθήνα: αυ-

τοέκδοση. 

Κουτσελίνη - Ιωαννίδου, M. (2006). Διαφοροποίηση Διδασκαλίας – Μάθησης σε τά-

ξεις μικτής ικανότητας. τ. Α΄. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

Ράπτη, Α. (2006). Ταξινομίες στόχων, Μαθησιακών Αποτελεσμάτων και Επιπέδων 

Μάθησης, EPICT. Ανακτήθηκε 2 Νοεμβρίου 2013, από 

http://pakeioa1.blogspot.gr/2008/02/blog-post_634.html 

Tomlinson, C.A. (2010). Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. Α-

νταπόκριση στις ανάγκες όλων των μαθητών (μτφ. Θεοφιλίδης, Χ. & Μαρτίδου-

Φορσιέ, Δ.). Αθήνα: Γρηγόρης. 

Φερεσίδη, Κ. (2013). Μία πρόταση Διαφοροποιημένης Αξιολόγησης στη Θεματική 

Ενότητα «Επτανησιακή Σχολή» της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ τάξης 

Γυμνασίου.  Στο: Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας/Μάθησης και Διαφοροποιη-

μένη Αξιολόγηση σε τάξεις μικτής ικανότητας, β΄ μέρος. Αδημοσίευτη μεταπτυ-

χιακή εργασία, ΕΚΠΑ, Αθήνα. 

Διαδικτυογραφία 

Ψηφιακά σχολικά βιβλία, διαθέσιμα online: http://ebooks.edu.gr 

Έρευνα PIRLS, διαθέσιμη online: http://timssandpirls.bc.edu/ 

Πηγές εικόνων, διαθέσιμων online:  Εικόνες 1,2,3,7,8: http://el.wikipedia.org , Εικό-

νες 4,5,6: http://ebooks.edu.gr , Εικόνα 9: http://www.nationalgallery.gr 

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, διαθ. online: 

https://www.youtube.com/watch?v=V7NcU8cozho 

Εκπαιδ. τηλεόραση, διαθ. online: http://www.edutv.gr/deyterobathmia/dionysios-

solomos 
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Διδακτικός σχεδιασμός με τη χρήση του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου 

Κορρές Κωνσταντίνος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.03 

Δρ Διδακτικής Θετικών Επιστημών με Νέες Τεχνολογίες  

Δρ Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς 

korres.konstantinos@gmail.com 

Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται ένα μοντέλο διδακτικού σχεδιασμού για τη διδασκα-

λία μαθημάτων Μαθηματικών και Θετικών Επιστημών, με τη χρήση του υπολογιστή 

ως γνωστικού εργαλείου. Το μοντέλο περιλαμβάνει κατηγορίες λογισμικών τα οποία 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά ως γνωστικά εργαλεία στα πλαίσια α-

νακαλυπτικών και κατασκευαστικών διδακτικών προσεγγίσεων, τα οποία περιλαμβά-

νουν υπερμέσα (Hypermedia), υπολογιστικά φύλλα (Spreadsheets), εργαλεία μοντελο-

ποίησης συστημάτων (Dynamic modeling tools), μικρόκοσμους (Microworlds), εργα-

λεία συζήτησης (Conversation tools) και εργαλεία οπτικοποίησης (Visualization tools). 

Επίσης προτείνεται μία κατηγοριοποίηση των ειδών μάθησης στα μαθήματα των Μα-

θηματικών και των Θετικών Επιστημών, η οποία περιλαμβάνει υπολογιστικές δεξιότη-

τες (Υπολογισμοί), δεξιότητες ερμηνείας και εξαγωγής συμπερασμάτων (Ερμηνείες) 

και δεξιότητες εφαρμογής διαδικασιών και αντιμετώπισης προβλημάτων (Διαδικα-

σίες). Τέλος παρουσιάζονται προτάσεις για το σχεδιασμό και την επιλογή διδακτικών 

προσεγγίσεων, οι οποίες αξιοποιούν κατάλληλα λογισμικά – γνωστικά εργαλεία και οι 

οποίες αντιστοιχούν στα παραπάνω είδη μάθησης.  

Λέξεις-Κλειδιά: Διδακτικός Σχεδιασμός, Γνωστικά εργαλεία, Ανακαλυπτική μάθηση, 

Θεωρία Κατασκευής της Γνώσης, Είδη μάθησης 

Εισαγωγή 

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουμε ένα μοντέλο διδακτικού σχεδιασμού (Instructional de-

sign model) για τη διδασκαλία μαθημάτων Μαθηματικών και Θετικών Επιστημών με 

τη βοήθεια του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου. Το μοντέλο βασίζεται στις σύγ-

χρονες απόψεις για τη μάθηση μέσω ανακάλυψης (Discovery Learning), τη θεωρία κα-

τασκευής της γνώσης (Constructivism), τη θεωρία της κοινωνικής ανάπτυξης (Social 

Development Theory) και τη χρήση του υπολογιστή ως γνωστικού ή νοητικού εργα-

λείου (Cognitive tool ή Mindtool). Το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Τριτο-

βάθμια Εκπαίδευση, ειδικότερα σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά μα-

θήματα Μαθηματικών και Θετικών Επιστημών, στη μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 

στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια (Λυκειακή) Εκπαίδευση, στην Επαγγελματική Εκπαί-

δευση και Κατάρτιση και στην Επιμόρφωση προσωπικού σε θέματα από τα Μαθημα-

τικά και τις Θετικές Επιστήμες.  

Η έννοια του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου, μπορεί να προσφέρει πολλά στην 
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υποστήριξη της διδασκαλίας, εφόσον σύμφωνα με τον Jonassen (2000), οι μαθητές 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία βασισμένα στον υπολογιστή ως διανοητικούς 

συνεργάτες, στη δημιουργία μίας «διανοητικής σκαλωσιάς» (intellectual scaffolding) 

προς τη σκέψη που έχει νόημα (meaningful thinking). Τα γνωστικά ή νοητικά εργαλεία 

μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά στα πλαίσια ανακαλυπτικών και κατασκευ-

αστικών προσεγγίσεων.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου διδακτικού σχεδιασμού, τα οποία αποτελούν 

βασικά χαρακτηριστικά οποιασδήποτε θεωρίας ή μοντέλου διδακτικού σχεδιασμού 

(Reigeluth, 1999), είναι:  

α) Είναι προσανατολισμένο στο σχεδιασμό (design oriented) (εστιάζει στα μέσα για την 

επίτευξη δεδομένων στόχων), παρά προσανατολισμένο στην περιγραφή (εστιάζοντας 

στα αποτελέσματα δεδομένων γεγονότων). 

β) Περιγράφει μεθόδους διδασκαλίας, ειδικότερα λογισμικά – γνωστικά εργαλεία και 

διδακτικές προσεγγίσεις (τρόπους για την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της μάθησης) 

και τις καταστάσεις στις οποίες ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία και οι 

προσεγγίσεις αυτές, ειδικότερα τα είδη μάθησης τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν. 

γ) Οι μέθοδοι διδασκαλίας αναλύονται σε επιμέρους μεθόδους, οι οποίες περιέχουν πε-

ρισσότερες πληροφορίες προκειμένου να προσφέρουν μεγαλύτερη καθοδήγηση στους 

εκπαιδευτικούς. 

δ) Η επιλογή και η αξιοποίηση των εργαλείων και των προσεγγίσεων είναι «πιθανο-

κρατική», το οποίο σημαίνει ότι αυξάνει τις πιθανότητες της επίτευξης των σκοπών που 

έχουν τεθεί, παρά εξασφαλίζει την επίτευξη τους.  

Σύγχρονες απόψεις για τη μάθηση στις οποίες βασίζεται το μοντέλο  

Σύμφωνα με τη μάθηση μέσω ανακάλυψης (Discovery Learning) του J. Bruner (1960, 

1966), βασικός ρόλος του δασκάλου είναι να βοηθήσει και να ενθαρρύνει τους μαθητές 

του να ανακαλύψουν τις διάφορες έννοιες και ιδέες και να αναπτύξουν μία γενικότερη 

στάση εξερεύνησης και πειραματισμού απέναντι στη γνώση.  

Σύμφωνα με τη θεωρία κατασκευής της γνώσης (Constructivism), η οποία βασίζεται 

στις απόψεις του J. Piaget, του E. Von Glasersfeld και πολλών άλλων σύγχρονων θεω-

ρητικών και ερευνητών της Εκπαίδευσης, ο μαθητής κατασκευάζει ενεργητικά τη 

γνώση, χρησιμοποιώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις του. Η γνώση δε μπορεί να με-

ταφερθεί ή να μεταδοθεί στους μαθητές, με την παθητική αποδοχή των απόψεων που 

υποστηρίζει ο δάσκαλος. Είναι μια διαδικασία προσαρμογής με τον κόσμο των εμπει-

ριών. Η μάθηση προκύπτει από την κοινωνική διαπραγμάτευση των νοημάτων, δηλαδή 

η κοινωνική αλληλεπίδραση που συντελείται στις ομάδες στις οποίες ανήκει ο μαθητής 

οδηγεί σε μία κοινωνική κατασκευή της γνώσης (Κορρές, 2007).  
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Σύμφωνα με τη θεωρία κοινωνικής ανάπτυξης (Social Development Theory) του L. 

Vygotsky, κάθε λειτουργία στην πολιτιστική ανάπτυξη του παιδιού εμφανίζεται δύο 

φορές: αρχικά σε κοινωνικό επίπεδο (μεταξύ ανθρώπων) και μετά σε ατομικό επίπεδο 

(εσωτερικά του παιδιού) (Vygotsky, 1978). Η διαδικασία της ανάπτυξης εξαρτάται από 

την κοινωνική αλληλεπίδραση και η κοινωνική μάθηση οδηγεί ουσιαστικά στην γνω-

στική ανάπτυξη, δηλαδή ένας μαθητής μπορεί να εκτελέσει ένα έργο υπό την καθοδή-

γηση ενός ενηλίκου ή με τη συνεργασία των συμμαθητών του, το οποίο δεν θα μπο-

ρούσε να επιτύχει μόνος του («ζώνη επικείμενης ανάπτυξης») (Vygotsky, 1978). Οι 

άνθρωποι, προκειμένου να επικοινωνήσουν με το κοινωνικό τους περιβάλλον, χρησι-

μοποιούν «εργαλεία» τα οποία προέρχονται από μία «κουλτούρα», όπως η ομιλία, ο 

γραπτός λόγος, νοητικά εργαλεία βασισμένα στον υπολογιστή, η εσωτερίκευση των 

οποίων οδηγεί σε ανώτερες δεξιότητες σκέψης (Crawford, 1996).  

Γνωστικά ή νοητικά εργαλεία 

Τα γνωστικά εργαλεία (cognitive tools) ή νοητικά εργαλεία (mindtools) είναι μαθησιακά 

περιβάλλοντα και εργαλεία βασισμένα στον υπολογιστή, τα οποία έχουν αναπτυχθεί ή 

προσαρμοστεί, προκειμένου να λειτουργούν ως διανοητικοί συνεργάτες του μαθητή, 

για να ενεργοποιούν και να διευκολύνουν την κριτική σκέψη (critical thinking) και τη 

μάθηση ικανοτήτων ανώτερης τάξης (higher order learning) (Jonassen, 2000, Κορρές, 

2003).  

Τα γνωστικά εργαλεία είναι εργαλεία γνωστικής ενίσχυσης και αναδιοργάνωσης 

(Jonassen, 2000). Υπηρετούν πολιτιστικούς σκοπούς και απαιτούν έναν ικανό χρήστη 

προκειμένου να λειτουργήσουν χρήσιμα (Salomon, 1993). Αναδιοργανώνουν (ανακα-

τασκευάζουν ριζικά) τον τρόπο που οι μαθητευόμενοι σκέφτονται (Pea, 1985). Είναι 

γενικεύσιμα υπολογιστικά εργαλεία, τα οποία έχουν ως στόχο να ενεργοποιήσουν και 

να διευκολύνουν τη γνωστική διαδικασία (Kommers, Jonassen & Mayes, 1992) και 

νοητικές και υπολογιστικές συσκευές που υποστηρίζουν, καθοδηγούν και επεκτείνουν 

τις διαδικασίες σκέψης των χρηστών τους (Derry, 1990). Δεν είναι συσκευές τις οποίες 

οι μαθητές χρησιμοποιούν φυσικά χωρίς προσπάθεια («fingertip» tools) (Perkins, 

1993). Είναι συσκευές κριτικής σκέψης μέσω της μοντελοποίησης των ικανοτήτων κρι-

τικής σκέψης στις λειτουργίες τους (Jonassen, 2000).  

Οι κυριότερες κατηγορίες γνωστικών εργαλείων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιη-

θούν στη διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών και των Θετικών Επιστημών, εί-

ναι (Κορρές, 2007, Κυριαζής, Ψυχάρης, Κορρές, 2012 και Κορρές, 2012):  

α) Τα υπερμέσα (Hypermedia), τα οποία είναι δομημένες, διασυνδεδεμένες, πολυμεσι-

κές βάσεις γνώσης, οι οποίες χρησιμοποιούν πολυμέσα (multimedia), εργαλεία έκδο-

σης (desktop publishing), υπερκείμενο (hypertext), κατασκευή διαδικτυακών τόπων 

(web sites), CD–ROM και ένα σύνολο σχετικών τεχνολογιών.  

94/326

_____________________________________________________________________________________________ 
 i-TEACHER     -     ISSN : 1792-4146                 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ   ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ                12ο  ΤΕΥΧΟΣ   -   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2016



β) Τα υπολογιστικά φύλλα (Spreadsheets), τα οποία είναι αριθμητικά συστήματα κατα-

χώρησης και αποθήκευσης εγγραφών (record–keeping systems). Αναπτύχθηκαν αρ-

χικά και χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα, περισσότερο για να υποστηρίξουν τη 

λήψη αποφάσεων στο χώρο των επιχειρήσεων (Κορρές, 2007). Μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν ως εργαλεία για υπολογισμούς, ανάλυση και λογικούς συλλογισμούς, για την 

κατανόηση μαθηματικών εννοιών και κανόνων και ως εργαλεία κατασκευής μοντέλων 

προσομοίωσης. 

γ) Τα εργαλεία δυναμικής μοντελοποίησης συστημάτων (Dynamic modeling tools), τα 

οποία περιγράφουν πως οι ιδέες είναι δυναμικά συσχετισμένες μεταξύ τους και χρησι-

μοποιούνται όχι μόνο για να αναπαραστήσουμε δυναμικές σχέσεις, αλλά επίσης για να 

κατασκευάσουμε προσομοιώσεις μοντέλων δυναμικών συστημάτων (Jonassen, 2000).  

Το Modellus δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να κατασκευάσουν μοντέλα με δια-

λογικό τρόπο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μοντέλων και τη διερεύ-

νηση τους με τη μορφή παρουσιάσεων, γραφημάτων και πινάκων τιμών. Επίσης μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση και ερμηνεία πειραματικών δεδομένων, εφόσον 

διαθέτει εργαλεία για την κατασκευή μοντέλων από εικόνες (φωτογραφίες, γραφή-

ματα) και βίντεο.  

Το GeoGebra είναι ένα δυναμικό σύστημα, υπό την έννοια ότι ο χρήστης μπορεί να 

κάνει κατασκευές με σημεία, διανύσματα, ευθύγραμμα τμήματα, ευθείες, κωνικές το-

μές, επίσης να χειριστεί συναρτήσεις και στη συνέχεια να τροποποιήσει τα παραπάνω 

με ένα δυναμικό τρόπο. Επιτρέπει την απευθείας εισαγωγή εξισώσεων και συντεταγ-

μένων. Επίσης δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να χειρίζεται μεταβλητές, να υπολογίζει 

παραγώγους και ολοκληρώματα συναρτήσεων και να υπολογίζει ρίζες και ακρότατα.  

δ) Οι μικρόκοσμοι (Microworlds), οι οποίοι είναι περιβάλλοντα εξερευνητικής μάθη-

σης (explorative learning environments). Ο όρος «μικρόκοσμος» εισήχθη από τον 

Papert (1980), για τη χρήση της Logo στην υποστήριξη της μάθησης αρχών της Γεω-

μετρίας. Από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές μικροκόσμων είναι το Gabri–Geometry 

και το The Geometer's Sketchpad, τα οποία είναι περιβάλλοντα λογισμικού που υπο-

στηρίζουν την ανάπτυξη μιας διερευνητικής προσέγγισης στη διδασκαλία και μάθηση 

της Γεωμετρίας.  

ε) Εργαλεία συζήτησης (Conversation tools), τα οποία περιλαμβάνουν εργαλεία σύγ-

χρονης επικοινωνίας (sychronous conferencing) και ασύγχρονης επικοινωνίας 

(asychronous conferencing) και τα οποία υποστηρίζουν την κοινωνική μάθηση. Η ρα-

γδαία εξάπλωση του Διαδικτύου (Internet) τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει στην σε 

μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό εξοικείωση όλων μας με τα εργαλεία συζήτησης, όπως 

για παράδειγμα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E–mail) και τα εργαλεία κοινωνικής δι-

κτύωσης (Facebook, Twitter).  
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στ) Τα εργαλεία οπτικοποίησης (Visualization tools), τα οποία μας επιτρέπουν να συλ-

λογιστούμε λογικά και να αναπαραστήσουμε οπτικά ιδέες. Τα εργαλεία οπτικοποίησης 

είναι επίσης χρήσιμα για την οπτικοποίηση πειραμάτων. Σχεδιάζοντας τη γραφική α-

ναπαράσταση δεδομένων που έχουν προκύψει από πειράματα, μπορούμε να βγάλουμε 

χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τις μεταβλητές και τις τιμές τους.  

Τα μαθηματικά πακέτα όπως το Mathematica, το Maple, το MatLab χρησιμοποιούνται 

συχνά για να αναπαραστήσουν οπτικά μαθηματικές σχέσεις σε προβλήματα, ούτως ώ-

στε οι μαθητευόμενοι να δουν τα αποτελέσματα οποιουδήποτε χειρισμού στα πλαίσια 

προβλημάτων.  

Είδη μάθησης των Μαθηματικών και των Θετικών Επιστημών 

Τα είδη μάθησης (kinds of learning) των Μαθηματικών και των Θετικών Επιστημών 

του γνωστικού τομέα (cognitive domain) είναι: 

α) Υπολογιστικές δεξιότητες (Υπολογισμοί), οι οποίες αναφέρονται στην απομνημό-

νευση τύπων, ανάκληση τύπων για δεδομένο ερώτημα, αντικατάσταση ποσών στις με-

ταβλητές, διενέργεια υπολογισμών, επίσης απομνημόνευση κανόνων υπολογισμού, α-

νάκληση και σωστή εφαρμογή κανόνων για δεδομένο πρόβλημα.  

β) Δεξιότητες ερμηνείας και εξαγωγής συμπερασμάτων (Ερμηνείες), οι οποίες αναφέρο-

νται στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, είτε αυτή είναι γεωμετρική στην περίπτωση 

των Μαθηματικών, είτε φυσική ερμηνεία στην περίπτωση της Φυσικής ή ειδική περιο-

χής ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο. Επίσης αναφέρονται στην ικανότητα εξαγω-

γής συμπερασμάτων βασισμένων στη γνώση των ερμηνειών, όπως αναγνώριση σε ένα 

σχήμα των αποτελεσμάτων – λύσεων ενός προβλήματος, αντιστοίχιση σε πολλαπλές 

γραφικές παραστάσεις των αντίστοιχων μαθηματικοποιημένων συναρτήσεων που τις 

περιγράφουν, αναγνώριση μεταβολής γραφικής παράστασης ανάλογα με τη μεταβολή 

των παραμέτρων μίας συνάρτησης, μίας εξίσωσης ή ενός συστήματος κλπ.  

γ) Δεξιότητες εφαρμογής διαδικασιών και αντιμετώπισης προβλημάτων (Διαδικασίες), οι 

οποίες περιλαμβάνουν την εφαρμογή διαδικασιών και αλγορίθμων σε ένα πρόβλημα 

είτε της ίδιας γνωστικής περιοχής, είτε μεταφορά μιας διαδικασίας από ένα γνωστικό 

αντικείμενο σε ένα άλλο για την επίλυση δεδομένου προβλήματος. 

Προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις 

α) Αφηγηματική προσέγγιση εμπλουτισμένη με τις σύγχρονες απόψεις για τη μάθηση και 

διδασκαλία 

Η αφηγηματική προσέγγιση μπορεί να εμπλουτιστεί με τις σύγχρονες απόψεις σχετικά 

με τη μάθηση και τη διδασκαλία, ώστε οι μαθητευόμενοι να συμμετέχουν περισσότερο 

ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, να καλλιεργείται η διάθεση για έρευνα και πειρα-

ματισμό και να αναπτύσσεται η κριτική τους σκέψη. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της 
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συζήτησης και του διαλόγου μεταξύ δασκάλου και μαθητευομένων και των μαθητευ-

ομένων μεταξύ τους. Ο δάσκαλος ενδείκνυται να χρησιμοποιεί την προσέγγιση αυτή 

όταν στόχος της διδασκαλίας είναι η μάθηση θεωρητικών θεμάτων, υπολογιστικών δε-

ξιοτήτων και εισαγωγικά θέματα διαδικασιών.  

β) Ανακαλυπτική – κατασκευαστική προσέγγιση με τη χρήση του υπολογιστή ως γνωστι-

κού εργαλείου 

Σύμφωνα με την ανακαλυπτική – κατασκευαστική προσέγγιση, οι μαθητευόμενοι κα-

ταλήγουν σε ένα αποτέλεσμα για το οποίο δεν διέθεταν έναν έτοιμο αλγόριθμο, μέσα 

από μια διαδικασία εξερεύνησης και ανακάλυψης. Η μάθηση προκύπτει ως κατασκευή 

μέσω της ενεργητικής ενασχόλησης του μαθητευόμενου με το υπό διαπραγμάτευση 

αντικείμενο, μέσω της αυτενέργειας και του πειραματισμού με τις έννοιες και τις ιδιό-

τητες τους. Επίσης η μάθηση προκύπτει ως κοινωνική κατασκευή μέσω της κοινωνικής 

διαπραγμάτευσης, εφόσον οι μαθητευόμενοι συνεργάζονται με το δάσκαλο και μεταξύ 

τους για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Οι μαθητευόμενοι μπορούν να χρη-

σιμοποιήσουν νοητικά εργαλεία για να συλλέξουν πληροφορίες, να επεξεργαστούν, να 

αναλύσουν και να οργανώσουν τις πληροφορίες αυτές. Επίσης μέσω του πειραματι-

σμού με τις έννοιες μπορούν να διατυπώσουν εικασίες, τις οποίες να ελέγξουν με τη 

βοήθεια του εργαλείου. Μπορούν να διερευνήσουν τα αποτελέσματα και τα συμπερά-

σματα τους ως προς τις μεταβολές ανάλογα με τη μεταβολή των υποθέσεων ή των αρ-

χικών συνθηκών. Η προσέγγιση αυτή ενδείκνυται να χρησιμοποιείται όταν στόχος της 

διδασκαλίας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων ερμηνείας και εξαγωγής συμπερασμάτων 

(ερμηνείες) και η ανάπτυξη διαδικαστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων αντιμετώπισης 

προβλημάτων (διαδικασίες).  

Προτείνουμε τη δημιουργία από τον καθηγητή και χρήση ηλεκτρονικών φύλλων εργα-

σίας στα πλαίσια κάποιου νοητικού εργαλείου. Τα ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας ενδεί-

κνυται να περιέχουν: α) Δραστηριότητες σχετικές με τα θέματα υπό διαπραγμάτευση, 

οι οποίες υπό τη μορφή βημάτων, ενεργειών και ερωτήσεων, να καθοδηγούν τους μα-

θητευομένους στον πειραματισμό με τις έννοιες, στη διατύπωση και τον έλεγχο εικα-

σιών και στη διατύπωση μέσω συζήτησης γενικών συμπερασμάτων, β) Βασικές εντο-

λές του νοητικού εργαλείου και τα απαιτούμενα προγράμματα για τα θέματα υπό δια-

πραγμάτευση, γ) Υποδείξεις σχετικά με το μαθηματικό αντικείμενο και τις λειτουργίες 

του νοητικού εργαλείου και δ) Ασκήσεις οι οποίες μπορούν να επιλυθούν με τη χρήση 

και τροποποίηση των υπαρχόντων στο φύλλο εργασίας εντολών και προγραμμάτων 

του νοητικού εργαλείου. Οι μαθητευόμενοι ενδείκνυται να είναι χωρισμένοι σε ομάδες 

των 2 ή 3 ατόμων ανά υπολογιστή. Ενδείκνυται να συνεργάζονται με τα μέλη των ο-

μάδων τους, με τα μέλη άλλων ομάδων και με τον καθηγητή στην αντιμετώπιση των 

προβληματικών καταστάσεων που συναντούν κατά την εργασία τους με το ηλεκτρο-

νικό φύλλο εργασίας.  

γ) Συνεργατική – διαλογική προσέγγιση με εργασία σε ομάδες 
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Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή οι μαθητευόμενοι εργάζονται σε ομάδες, οι οποίες 

μπορούν να διαμορφώνονται είτε από τον καθηγητή είτε από τους μαθητευόμενους και 

οι οποίες εργάζονται σε κάποιο θέμα το οποίο είτε ανατίθεται από το δάσκαλο ή το 

προτείνουν οι ίδιοι και λαμβάνεται η απόφαση από κοινού. Οι μαθητευόμενοι ενδεχο-

μένως να χρησιμοποιούν νοητικά εργαλεία για την υποβοήθηση και υποστήριξη τους 

στα διάφορα στάδια της εργασίας, νοητικά εργαλεία που είτε τα επιλέγουν οι ίδιοι ή 

προτείνονται από τον καθηγητή. Η προσέγγιση αυτή ενδείκνυται να χρησιμοποιείται 

όταν στόχος της διδασκαλίας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων ερμηνείας και εξαγωγής 

συμπερασμάτων (ερμηνείες) και η ανάπτυξη διαδικαστικών δεξιοτήτων και δεξιοτή-

των αντιμετώπισης προβλημάτων (διαδικασίες).  

δ) Εκπόνηση ατομικών εργασιών με τη χρήση του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου  

Η διδακτική προσέγγιση αυτή προϋποθέτει να έχουν οι μαθητευόμενοι παρακολουθή-

σει μία σειρά μαθημάτων στα οποία έχει εφαρμοστεί η ανακαλυπτική – κατασκευα-

στική προσέγγιση με τη χρήση του υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου, οπότε να έχουν 

κάποια γνώση σχετικά με το συμβολισμό και τη δομή του νοητικού εργαλείου που θα 

χρησιμοποιήσουν, αλλά να έχουν επίσης έρθει σε επαφή με ένα δυναμικό τρόπο αντι-

μετώπισης της γνώσης, μέσω της αναπαράστασης μεγεθών, της διερεύνησης της μετα-

βολής μεγεθών ανάλογα με τη μεταβολή δεδομένων συνθηκών και της μελέτης του 

συσχετισμού και της αλληλεπίδρασης μεταξύ μεγεθών. Οι μαθητευόμενοι αναλαμβά-

νουν μία ατομική εργασία, το θέμα της οποίας ανατίθεται από το δάσκαλο ή το προτεί-

νουν οι ίδιοι και λαμβάνεται μία απόφαση από κοινού. Η προσέγγιση αυτή ενδείκνυται 

να χρησιμοποιείται όταν στόχος της διδασκαλίας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων ερμη-

νείας και εξαγωγής συμπερασμάτων (ερμηνείες) και η ανάπτυξη διαδικαστικών δεξιο-

τήτων και δεξιοτήτων αντιμετώπισης προβλημάτων (διαδικασίες).  

ε) Ανακαλυπτική – κατασκευαστική προσέγγιση από απόσταση μέσω σύγχρονης επικοι-

νωνίας 

Στα πλαίσια της προσέγγισης αυτής προτείνουμε την παράλληλη χρήση: i) ηλεκτρονι-

κών φύλλων εργασίας στα πλαίσια ενός γνωστικού εργαλείου, ο καθένας στον υπολο-

γιστή του και ii) ενός συστήματος σύγχρονης επικοινωνίας, μέσω του οποίου, με τη 

χρήση γραπτού κειμένου, οι μαθητευόμενοι μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

και με το δάσκαλο, να συζητούν, να ανταλλάσσουν απόψεις, να διατυπώνουν ιδέες και 

απορίες και να διατυπώνουν συμπεράσματα μέσω του πειραματισμού και της ενεργη-

τικής ενασχόλησης με το φύλλο εργασίας. Το σύστημα σύγχρονης επικοινωνίας ενδεί-

κνυται να προσφέρει δυνατότητες για: α) Αποστολή εγγράφων και αρχείων μεταξύ 

χρηστών, β) Πραγματοποίηση συνομιλίας φωνητικής / μέσω βίντεο (video/voice 

conversation), γ) Χρήση της εφαρμογής «Whiteboard» (μέσω της οποίας ο καθηγητής 

και οι μαθητευόμενοι μπορούν να γράψουν και να σχεδιάσουν ταυτόχρονα σε έναν 

πίνακα σε πραγματικό χρόνο).  

Η προσέγγιση αυτή ενδείκνυται να χρησιμοποιείται όταν στόχος της διδασκαλίας είναι 
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η ανάπτυξη δεξιοτήτων ερμηνείας και εξαγωγής συμπερασμάτων (ερμηνείες) και η α-

νάπτυξη διαδικαστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων αντιμετώπισης προβλημάτων (δια-

δικασίες), εφόσον η διδασκαλία θεωρητικών θεμάτων ή υπολογιστικών δεξιοτήτων (υ-

πολογισμοί) μπορεί να πραγματοποιηθεί με εκπαιδευτικό υλικό που μπορούν οι μαθη-

τευόμενοι να «κατεβάσουν» από κάποιο σύστημα ασύγχρονης επικοινωνίας.  
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Περίληψη 

Η όλο και αυξανόμενη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινότητα καθι-

στά αναγκαία την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας. Η 

αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών για το σκοπό αυτό αποτελεί καινοτόμο πρακτική με 

πολλές δυνατότητες εφαρμογής στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο κείμενο που ακολουθεί 

εξετάζονται θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό ενός ψηφιακού παιχνιδιού ρόλων για 

την ψηφιακή ασφάλεια για μαθητές γυμνασίου. Το ψηφιακό παιχνίδι αντιμετωπίζεται 

ως ένας ασφαλής μικρόκοσμος που θα αποτελέσει περιβάλλον αλληλεπίδρασης των 

παικτών με στόχο τη μάθηση.  Κατά τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι, οι παίκτες εξοι-

κειώνονται και μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά πιθανούς κινδύνους που 

σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου.  Τα παραπάνω εντάσσονται στο πλαίσιο ευ-

ρύτερης δράσης για την ψηφιακή εμπιστοσύνη στην ελληνική εκπαίδευση.  

Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακή ασφάλεια, ΤΠΕ και εκπαίδευση, ψηφιακό παιχνίδι ρόλων 

Εισαγωγή 

Όσο περισσότερο το διαδίκτυο, οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, τα έξυπνα κινητά 

συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από ολοένα και μικρότερες ηλικίες, τόσο περισσό-

τερο η ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα εντοπίζει και αναλύει τις νέες ανάγκες 

που πηγάζουν από το φαινόμενο αυτό. Έτσι, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο 

επίπεδο τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί δράσεις (ερευνητικά και εκπαιδευτικά 

προγράμματα, ενέργειες κατάρτισης και διαρκούς ενημέρωσης) για την εμπέδωση της 

ψηφιακής εμπιστοσύνης και της ασφαλούς χρήσης των νέων μέσων. Στην κατεύθυνση 

αυτή, βασικός πυλώνας της ψηφιακής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρω-

τοβουλία 2020, είναι η «ψηφιακή εμπιστοσύνη και ασφάλεια» (Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Ψηφιακή Ατζέντα, 2012), η οποία περιλαμβάνει δράσεις σε περισσότερους από 20 ε-

ρευνητικούς τομείς, με έναν εξ αυτών την ψηφιακή εμπιστοσύνη και ασφάλεια στην 

εκπαίδευση (http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/creating-better-internet-kids). 
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Στην παρούσα εργασία περιγράφουμε μια δράση ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την 

ψηφιακή ασφάλεια που υλοποιείται στην Ελλάδα. Η δράση αυτή εκτός των άλλων, 

στόχο έχει και την ανάπτυξη ενός ψηφιακού παιχνιδιού  που υποστηρίζει την εκπαί-

δευση – ενημέρωση των μαθητών γυμνασίου της χώρας μας. Στο κείμενο που ακολου-

θεί, γίνεται αναφορά σε θέματα ψηφιακής εμπιστοσύνης και ασφάλειας στην εκπαί-

δευση και περιγράφεται εν συντομία η δράση. Στη συνέχεια, εξετάζεται βιβλιογραφικά 

ο ρόλος των παιχνιδιών στην ψηφιακή εποχή, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η υλο-

ποίηση του ψηφιακού παιχνιδιού και τέλος δίνονται τα συμπεράσματα. 

Ψηφιακή εμπιστοσύνη και ασφάλεια  

Από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, το Πανευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο 

(European Schoolnet, 2015) συντονίζει το δίκτυο Insafe 

(http://www.saferinternet.org/), το οποίο απαρτίζεται από 30 εθνικά κέντρα ενημέρω-

σης και υποστήριξης. Σε αυτά, γονείς και παιδιά μπορούν να αναζητήσουν συμβουλές 

και βοήθεια για θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο. Μια σημαντική πτυχή του δικτύου 

αυτού από το 2010, είναι η δράση «συμμετοχή των νέων» (http://paneuyouth.eu/), η 

οποία δίνει στους νέους μια ευκαιρία να ακουστεί η φωνή τους σχετικά με τεχνολογικά 

θέματα που έχουν αξία για αυτούς. Σημειώνεται ότι το δίκτυο περιλαμβάνει το 

«esafetylabel» (http://www.esafetylabel.eu/), μια πανευρωπαϊκή υπηρεσία διαπίστευ-

σης και υποστήριξης των σχολείων σε θέματα ψηφιακής εμπιστοσύνης.  

Επιπρόσθετα, δίκτυα συνεργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ένωσης, όπως το EU Kids 

Online Net (http://www.eukidsonline.net), συντονίζουν δράσεις ενημέρωσης και εκ-

παίδευσης και ανταλλάσσουν καλές πρακτικές μεταξύ των εκπαιδευτικών μονάδων 

που συμμετέχουν. Σε έρευνα του 2012 (Smahel κ.ά., 2012 και  EU Kids Online – Final 

Report, 2011) εντοπίζονται  ανάγκες και προβλήματα της νέας εποχής και συνοψίζο-

νται προτάσεις και καλές πρακτικές προς τους εκπαιδευτικούς φορείς, τους γονείς, τα 

παιδία, τη βιομηχανία και τους πολίτες γενικότερα, σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας και 

εμπιστοσύνης. Επιπλέον σε παγκόσμιο επίπεδο, κυβερνητικοί και μη φορείς όπως η 

Unicef (http://tinyurl.com/kuzldvl), το FBI (http://tinyurl.com/3fenzjq), το δίκτυο In-

hope (http://www.inhope.org), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυ-

ξης (http://tinyurl.com/cvr74eo) και άλλοι, ασχολούνται ενεργά με τα θέματα της ψη-

φιακής εμπιστοσύνης κατά την παιδική ηλικία. 

Σημειώνεται ότι η ερευνητική κοινότητα έχει ήδη εστιάσει στα ανοιχτά θέματα που 

έχουν προκύψει: σε πρόσφατες έρευνες  (O’Neill κ.ά., 2013, και Van der Hof κ.ά, 2014) 

αναλύονται ζητήματα και θέματα όπως η δημιουργία ορθών πολιτικών και η ανάπτυξη 

καλών πρακτικών και παράλληλα υποδεικνύονται οι αδυναμίες των προσεγγίσεων που 

χρησιμοποιούνται σήμερα. Προσεγγίζονται, έτσι, ζητήματα όπως το φιλτράρισμα του 

περιεχόμενου, η αποτελεσματικότητα των online γραμμών καταγγελίας και υποστήρι-

ξης, η καταμέτρηση της αποτελεσματικότητας διαφόρων στρατηγικών ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης, οι παρεμβάσεις που χρειάζονται στα υπάρχοντα νομικά πλαίσια και 

στις πολιτικές λειτουργίας των νέων μέσων, και τέλος ο ρόλος του σχολείου για την 
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προαγωγή του ψηφιακού αλφαβητισμού. Επισημαίνονται τα διλήμματα της εφαρμογής 

πολιτικών σε αρμονία με τα δικαιώματα των παιδιών, και τα αντικρουόμενα ζητήματα 

που θέτουν οι κίνδυνοι έναντι των ρίσκων, η προστασία έναντι της ιδιωτικότητας, και 

η ισορροπία που πρέπει να εφαρμοσθεί μεταξύ των δικαιωμάτων και των περιορισμών 

που τίθενται στα παιδιά. 

Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι η ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας και ε-

μπιστοσύνης, σε διεθνές επίπεδο, υλοποιείται μέσω σειράς παρεμβάσεων από αρμό-

διους φορείς. Προς την κατεύθυνση αυτή, υπάρχουν κάποιες τεχνικές – τρόποι που 

επιλέγονται, ανάλογα με τις υπάρχουσες υποδομές αλλά και το μήνυμα που αποφασί-

ζεται σε κάθε περίπτωση να επικοινωνηθεί. Παραδείγματα τέτοιων ενεργειών είναι: 

 Ημέρα, εβδομάδα, μήνας ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας 

 Περιοδικά newsletter 

 Ιστοχώροι – Ιστοσελίδες ασφάλειας 

 Μαθήματα/εκπαίδευση εξ αποστάσεως – σύγχρονα και ασύγχρονα 

 Εικονικές τάξεις (Virtual classrooms) 

 Συνεδρίες Τηλεδιασκέψεων 

 Σεμινάρια στα σχολεία (δια ζώσης), κ.α. 

Οι τεχνικές αυτές, παρότι έχουν αρκετά θετικά στοιχεία, έχουν και συγκεκριμένα προ-

βλήματα (Annetta, 2010 & Cone κ.α., 2007): 

 Λίγα λεπτά ενημέρωσης σε σχέση με την κυβερνοασφάλεια, δεν αλλάζουν την 

συμπεριφορά και τις στάσεις των ανθρώπων. Το ίδιο και ετήσιες εκδηλώσεις. 

Αντίθετα η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι συνεχής και επαναλαμβανόμενη. 

 Σε λίγο χρόνο αναλύονται πολλά θέματα που αδυνατεί ο εκπαιδευόμενος να τα 

κατανοήσει. 

 Οι περισσότερες εκπαιδευτικές διαδικασίες γίνονται από ειδικούς ασφάλειας 

που συνήθως δεν είναι οι πλέον κατάλληλοι για να μεταδώσουν την πληροφο-

ρία. 

 Εκτός από τις περιπτώσεις των εκπαιδευτικών διαδικασιών, οι άλλες προσεγγί-

σεις είναι συνήθως παθητικές και δεν υιοθετούν οποιαδήποτε διάδραση με το 

χρήστη. 

Για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες η χρήση διαδραστικών ψηφιακών παιχνιδιών, 

φαίνεται ότι υιοθετείται τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερο (Cone κ.α., 2007 & 

Nagarajan κ.α., 2012).   

Η δράση της ψηφιακής εμπιστοσύνης 

Η πράξη «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενίσχυσης ψηφιακής εμπιστοσύνης» υλοποιή-

θηκε στο διάστημα 2011 έως 2015 (Βαγγελάτος κ.α., 2015) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψη-
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φιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ. Στόχος της ήταν η κάλυψη θεμάτων ασφάλειας και εμπι-

στοσύνης για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση 

με έμφαση στην παραγωγή ενημερωτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών/περιεχομένου 

καθώς και  στην παραγωγή υπηρεσιών ψηφιακής ασφάλειας και εμπιστοσύνης. 

Η πράξη περιελάμβανε τρεις ενέργειες: 1) τη δημιουργία ενημερωτικής διαδικτυακής 

πύλης Ψηφιακής Ασφάλειας (http://digitrust.edu.gr/), με κύριο αντικείμενο την ενημέ-

ρωση των πολιτών (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, κ.α.) σε θέματα που αφορούν 

την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων ψηφιακής ασφάλειας και εμπιστοσύνης. 

Στην ίδια ενέργεια δημιουργήθηκε ένα σύστημα εκπαίδευσης από απόσταση με το α-

παραίτητο εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ένα διαδραστικό ψηφιακό παιχνίδι με θέμα 

την ασφαλή χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου, 2) την εφαρμογή ενός συστή-

ματος έγκαιρης προειδοποίησης σε σχέση με την επικινδυνότητα του διαδικτύου για 

την εκπαιδευτική κοινότητα (http://protos.cti.gr/), και τέλος 3) τη δημιουργία ενός μη-

χανισμού ενίσχυσης της ασφάλειας των μαθητικών υπολογιστών (http://secure-

distro.cti.gr/). Η παρούσα εργασία εστιάζει στο διαδραστικό παιχνίδι, το οποίο υλοποι-

ήθηκε στο πλαίσιο της πράξης. 

 Σχεδιάζοντας ένα παιχνίδι για την ψηφιακή ασφάλεια 

Σε ανοδική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, τα ψηφιακά παιχνίδια παρουσιάζουν μεγάλη 

ποικιλομορφία ως προς το τεχνολογικό υπόβαθρο αλλά και το σχεδιαστικό προφίλ. Α-

πόρροια των παραπάνω είναι η παρουσία πλήθους κατηγοριών ψηφιακών παιχνιδιών 

(παιχνίδια γρίφων, ρόλων, δράσης, ανοιχτών κόσμων, προσομοίωσης, πολλαπλών χρη-

στών κτλ.) με όρια που δεν είναι πάντα εύκολα διακριτά. Τα ψηφιακά παιχνίδια όλων 

των κατηγοριών παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την Mc Gonigal 

(2011), τα στοιχεία αυτά είναι η ύπαρξη ενός στόχου στο παιχνίδι, η δημιουργία κανό-

νων που το διέπουν, το στοιχείο της ανατροφοδότησης και η εθελοντική συμμετοχή. Ο 

Crawford (1982) αναφέρει ότι τα βασικά χαρακτηριστικά των ψηφιακών παιχνιδιών 

είναι η αναπαράσταση ενός κόσμου, ο οποίος δεν είναι κατ΄ ανάγκη πραγματικός, η 

αλληλεπίδραση, η σύγκρουση, καθώς και η ασφάλεια του παίκτη. Αναζητώντας έναν 

αντιπροσωπευτικό ορισμό του ψηφιακού παιχνιδιού διακρίνουμε εκείνον των Salen 

and Zimmerman (2004) που ορίζουν το ψηφιακό παιχνίδι ως ένα σύστημα όπου οι παί-

κτες εμπλέκονται σε τεχνητές συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις αυτές καθορίζονται από 

συγκεκριμένους κανόνες και έχουν ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα.  

Τα ψηφιακά παιχνίδια ρόλων (Role Playing Games) αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγο-

ρία ψηφιακών παιχνιδιών, όπου οι παίκτες αναλαμβάνουν ρόλους φανταστικών χαρα-

κτήρων, ενταγμένων σε συγκεκριμένο αφηγηματικό πλαίσιο. Ακολουθώντας ένα κατά 

κανόνα περίπλοκο σύστημα οδηγιών, οι παίκτες καλούνται να πάρουν αποφάσεις, οι 

οποίες θα καθορίσουν την έκβαση του παιχνιδιού. Τα παιχνίδια ρόλων ενδέχεται να 

απευθύνονται σε έναν μόνο παίκτη (single-player games) είτε σε πολλούς παίκτες ταυ-

τόχρονα (multiplayer games). Το στοιχείο της αλληλεπίδρασης είναι έντονο στα παι-
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χνίδια ρόλων καθώς αφορά όχι μόνο τη σχέση του παίκτη με το περιβάλλον του παι-

χνιδιού, αλλά και τις σχέσεις των παικτών μεταξύ τους. Κατά τη συμμετοχή του σε ένα 

παιχνίδι ρόλων, ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα ιδιαίτερα στοιχεία του 

χαρακτήρα που θα τον αντιπροσωπεύει στο παιχνίδι. Πέρα από τους χαρακτήρες που 

χειρίζονται οι παίκτες (player characters), είναι συχνή η ύπαρξη χαρακτήρων που δεν 

ελέγχονται απ΄ αυτούς (non-player characters) και λειτουργούν ανεξάρτητα στο περι-

βάλλον του παιχνιδιού.  

Η επιλογή της δημιουργίας ενός ψηφιακού παιχνιδιού για την ενημέρωση των μαθητών 

σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας βασίζεται στο συλλογισμό ότι με ψηφιακούς τρόπους 

μπορούμε να μιλήσουμε για τους ψηφιακούς κινδύνους και να τους αντιμετωπίσουμε 

αποτελεσματικότερα. Στο πλαίσιο αυτό ένα ψηφιακό παιχνίδι ρόλων μπορεί να αποτε-

λέσει διαδραστικό, ελκυστικό τρόπο ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα ψη-

φιακής ασφάλειας. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή σε ψηφιακά παιχνίδια ρόλων δίνει την 

ευκαιρία στους παίκτες να αναπτύσσουν «designed experiences», δηλαδή ψηφιακά δια-

μεσολαβημένες εμπειρίες, σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση προκύπτει μέσω της πρά-

ξης και της ύπαρξης σε ένα ψηφιακό χώρο (Squire, 2006). Θα πρέπει να σημειωθεί το 

αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στο χώρο της 

εκπαίδευσης που λειτουργεί παράλληλα με την ευρύτερη ραγδαία ανάπτυξη των ψη-

φιακών παιχνιδιών. Στην κατεύθυνση αυτή οι Larsen et al (2012) επισημαίνουν ότι τα 

ψηφιακά παιχνίδια βασίζονται σε σταθερές μαθησιακές αρχές, επιτρέπουν μεγαλύτερη 

συμμετοχή στον μαθητή, προσφέρουν εξατομικευμένες ευκαιρίες για μάθηση, παρέ-

χουν αυθεντικά περιβάλλοντα αξιολόγησης και διδάσκουν τις μαθησιακές δεξιότητες 

του 21ου αιώνα (δεξιότητες συνεργασίας και πληροφορίας, δεξιότητες επικοινωνίας, 

σκέψης και επίλυσης προβλημάτων). Οι  ίδιοι υποστηρίζουν ότι τα ψηφιακά παιχνίδια 

εμπεριέχουν μοναδικό συνδυασμό στοιχείων, τα οποία μπορούν να παρατηρηθούν σε 

μια εκπαιδευτική καινοτομία όπως παροχή κινήτρων, προσαρμοστικότητα, συνεργα-

σία, προσομοίωση, συμμετοχή και συλλογή δεδομένων. Στον αντίποδα, οι Kirriemuir 

& Mcfarlane (2004) διέκριναν τους λόγους για τους οποίους παλαιότερες προσπάθειες 

ανάπτυξης εξειδικευμένων ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών δεν απέδωσαν: τα εκ-

παιδευτικά παιχνίδια υπήρξαν υπερβολικά απλοϊκά σε σύγκριση με τα εμπορικά ψη-

φιακά παιχνίδια. Περιλάμβαναν επαναλαμβανόμενες εργασίες ίδιου τύπου με αποτέλε-

σμα ο παίκτης να χάνει το ενδιαφέρον του. Σε πολλά ψηφιακά παιχνίδια ο σχεδιασμός 

των εργασιών δεν ανταποκρινόταν σε υψηλές απαιτήσεις και δεν υποστήριζε την προ-

οδευτική κατανόηση του παίκτη. Σε κάποιες περιπτώσεις οι δραστηριότητες που υπο-

στηρίζονταν από τα παιχνίδια ήταν περιοριστικές καθώς επικεντρώνονταν σε μια δε-

ξιότητα ή στη συσσώρευση ομογενούς περιεχομένου. Τέλος, σε πολλά εκπαιδευτικά 

παιχνίδια οι παίκτες είχαν την αίσθηση ότι «εξαναγκάζονται» να συμμετάσχουν στη 

μαθησιακή διαδικασία.  

Σύμφωνα με τον Huizinga (1955) το παιχνίδι λαμβάνει χώρα σε ένα προστατευμένο 

χώρο, ένα «μαγικό κύκλο» (magic circle) που ορίζεται και νοηματοδοτείται από τους 

κανόνες του παιχνιδιού. Η έναρξη του παιχνιδιού σηματοδοτεί την ενεργοποίηση του 

μαγικού αυτού κύκλου, ενός ασφαλούς μικρόκοσμου που δεν επηρεάζεται από τον 
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πραγματικό κόσμο του παίκτη. Η έννοια του μαγικού κύκλου βρίσκει εφαρμογή στα 

ψηφιακά παιχνίδια, καθώς τα σχεδιαστικά και τεχνολογικά τους χαρακτηριστικά ευνο-

ούν τη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου λειτουργίας του παιχνιδιού. Η οριοθέτηση 

του μαγικού κύκλου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη φύση του παιχνιδιού. Οι 

Salen and Zimmerman (2004) προτείνουν τη μελέτη των ψηφιακών παιχνιδιών ως α-

νοιχτών ή κλειστών συστημάτων, αξιοποιώντας τις θεωρήσεις του Littlejohn (1989) 

περί συστημάτων. Οι παραπάνω ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ψηφιακά παιχνίδια γί-

νονται κατανοητά με τρεις διαφορετικούς σχηματισμούς: ως κανόνες, ως παιχνίδι ή ως 

πολιτισμικό στοιχείο. Η κατανόηση του παιχνιδιού ως σειρά κανόνων υποδηλώνει ότι 

το παιχνίδι ως σύστημα έχει μικρή ή καθόλου επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον 

και στιβαρά σύνορα του μαγικού του κύκλου. Εντούτοις, η σχέση του παιχνιδιού με το 

περιβάλλον του δεν είναι μονολιθική. Τα ψηφιακά παιχνίδια συχνά έχουν ταυτόχρονα 

κλειστές και ανοιχτές σχέσεις με το ευρύτερο περιβάλλον. Το προτεινόμενο εκπαιδευ-

τικό ψηφιακό παιχνίδι για την ψηφιακή ασφάλεια των μαθητών κατανοείται στη βάση 

του σχήματος των κανόνων, διεκδικώντας την ύπαρξη ενός ασφαλούς κύκλου δραστη-

ριοποίησης και αλληλεπίδρασης των μαθητών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.  

Στο πλαίσιο του «μαγικού» κύκλου του παιχνιδιού της ψηφιακής ασφάλειας ο παίκτης 

αποκτά εμπειρίες που αναφέρονται στην πραγματική ζωή με ασφαλή τρόπο (Crawford, 

1984). Πιο συγκεκριμένα, αν και το παιχνίδι της ψηφιακής ασφάλειας πραγματεύεται 

υπαρκτούς κινδύνους του διαδικτύου που αφορούν τον εθισμό, το σεβασμό της ιδιωτι-

κής ζωής, τη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων των χρηστών καθώς και ψηφιακές 

οικονομικές συναλλαγές, ο παίκτης εκτίθεται σ΄αυτούς με ασφαλή τρόπο. Αν και στον 

πραγματικό κόσμο, που εκτείνεται πέρα από τα όρια του κύκλου του παιχνιδιού, ενδε-

χόμενοι λάθος χειρισμοί του ψηφιακού χρήστη δεν διορθώνονται, μέσα στον κύκλο του 

παιχνιδιού οι λάθος χειρισμοί του παίκτη έχουν ελάχιστες συνέπειες που αφορούν α-

ποκλειστικά την συμμετοχή του στο παιχνίδι.    

Παιδαγωγικές αρχές του παιχνιδιού 

Το παιχνίδι της ψηφιακής ασφάλειας  υποστηρίζει τη  μάθηση βασιζόμενη στα ψη-

φιακά παιχνίδια (game-based learning). Οι γενικές αρχές μάθησης που διέπουν το παι-

χνίδι εντάσσονται στο πεδίο του εποικοδομητισμού (constructivist learning), καθώς υ-

ποστηρίζεται η μάθηση ως αλληλεπίδραση του παίκτη με το μαθησιακό περιβάλλον 

του παιχνιδιού ή και τους συμπαίκτες του, ενώ το παιχνίδι αποτελεί εργαλείο διερεύ-

νησης εννοιών σχετικών με την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Εφαρμόζονται επίσης η ε-

μπειρική μάθηση (experiential learning) και η μάθηση μέσω διεκπεραιωτικών δραστη-

ριοτήτων (task-based learning).  

Για την ανάδειξη της σχέσης μεταξύ των παιδαγωγικών και παιγνιωδών στοιχείων του 

συγκεκριμένου ψηφιακού παιχνιδιού αξιοποιήθηκε το μοντέλο Μηχανισμών Μάθησης 

Παιχνιδιού (the Learning-Game Mechanic model) των Arnab κ.α. (2014) (Εικόνα 1). 

Το μοντέλο αυτό επιχειρεί τη χαρτογράφηση του εκπαιδευτικού ψηφιακού παιχνιδιού 
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στη βάση πέντε βασικών κριτηρίων: τους μηχανισμούς του παιχνιδιού (game mechan-

ics), τους μηχανισμούς μάθησης (learning mechanics), την ατζέντα του ψηφιακού παι-

χνιδιού (SG/game agenda), την εκπαιδευτική ατζέντα (educational agenda) και την κα-

τάκτηση γνώσεων ή δεξιοτήτων (acquisitions). 

 

Εικόνα 1: Μοντέλο μηχανισμών μάθησης-παιχνιδιού για το παιχνίδι της ψηφιακής ασφάλειας 

Οι μηχανισμοί του παιχνιδιού αφορούν τρόπους αλληλεπίδρασης του παίκτη με τον 

κόσμο του ψηφιακού παιχνιδιού και πιο συγκεκριμένα με τους κανόνες και τις δοκιμα-

σίες του παιχνιδιού, καθώς και την ανταπόκριση του παίκτη σε αυτές (Sicart, 2008). 

Συντελούν στην απόκτηση ολοκληρωμένης εμπειρίας του παίκτη του ψηφιακού παι-

χνιδιού. Στο παιχνίδι της ψηφιακής ασφάλειας που περιγράφεται παρακάτω, οι μηχα-

νισμοί του παιχνιδιού αφορούν τις αλληλεπιδράσεις του παίκτη με στοιχεία σχεδια-

σμού του παιχνιδιού όπως το εύρος των επιλογών του παίκτη (παίζω, μιλώ με φίλους, 

ασχολούμαι με το κινητό ή τον υπολογιστή μου κτλ.), τους χώρους του παιχνιδιού (σχο-

λικές αίθουσες, υπνοδωμάτιο, γήπεδο, κτλ.), τις θεματικές ενότητες του παιχνιδιού 

(ψηφιακός εθισμός, ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο, ψηφιακές συναλλαγές, κτλ) και τους 

δείκτες βαθμολόγησης του παιχνιδιού (μεταβολή δεικτών ανάλογα με τις ενέργειες του 

παίκτη: φυσική κατάσταση, δημοφιλία, σχέση με γονείς, κτλ.) Οι μηχανισμοί του παι-

χνιδιού συνδέονται με την ατζέντα του ψηφιακού παιχνιδιού στο πλαίσιο της ταυτό-
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χρονης εφαρμογής εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας (edutainment) με θέμα την ευαισθη-

τοποίηση των μαθητών σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας. Στο παιχνίδι της ψηφιακής 

ασφάλειας οι μηχανισμοί μάθησης που ενεργοποιούνται αφορούν την ενεργή συμμε-

τοχή, τον πειραματισμό, την ανάπτυξη στρατηγικών, την οργάνωση, την υπευθυνότητα 

και τον υγιή ανταγωνισμό των παικτών. Οι μηχανισμοί μάθησης συνδέονται με την 

εκπαιδευτική ατζέντα ως προς την ενημέρωση σχετικά με την ασφαλή χρήση των νέων 

τεχνολογιών και εντάσσονται στο ευρύτερο φάσμα των δραστηριοτήτων του μαθήμα-

τος της Πληροφορικής στο σχολείο. Μηχανισμοί παιχνιδιού και μηχανισμοί μάθησης 

συγκλίνουν στην απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων, συμπεριφορών, εμπειριών και 

δεξιοτήτων που αφορούν τους τομείς της ψηφιακής ασφάλειας.   

Το  παιχνίδι για την Ψηφιακή Ασφάλεια 

Το παιχνίδι που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δράσης της Ψηφιακής Ασφάλειας, έχει 

ως τελικούς αποδέκτες τους μαθητές του Γυμνασίου και στοχεύει στην εξοικείωση των 

παικτών με πιθανούς κινδύνους από τη χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου, 

εκθέτοντάς τους σε αυτούς με ασφαλή τρόπο.  

«Οι παίκτες καλούνται να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και να αποκαλύψουν 

/ αντιμετωπίσουν τους πιθανούς κινδύνους αναπτύσσοντας δεξιότητες, αποκτώντας 

γνώσεις κι εν γένει καλλιεργώντας μια νέα νοοτροπία, εκείνη της ασφαλούς χρήσης 

του διαδικτύου» (Fountana et al, 2010; SimSafety, 2010).  

Για τους σκοπούς του παιχνιδιού αξιοποιείται θεματολογία, η οποία καλύπτει μεγάλο 

εύρος των εννοιών και των θεμάτων της ψηφιακής ασφάλειας και εμπιστοσύνης (π.χ. 

παραβίαση ιδιωτικότητας, έκθεση σε ανάρμοστο περιεχόμενο, ιοί, εθισμός, εξαπάτηση 

κ.τ.λ.), όπως αυτά αποτυπώνονται στην σύγχρονη βιβλιογραφία.  

Η πρόσβαση στο διαδικτυακό παιχνίδι της ψηφιακής ασφάλειας γίνεται στη διεύθυνση 

http://digitrust.edu.gr/game/. 

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε μία υποθετική πόλη (εικόνα 2), στην οποία ο παίκτης κινεί-

ται και δρα κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή μετά το σχολείο. Υπό συγκεκριμένους 

χρονικούς περιορισμούς, παίρνει πρωτοβουλίες, σκέπτεται και αποτιμά όλα τα δεδο-

μένα που έχει στη διάθεσή του και καθορίζει τις ενέργειες του εικονικού χαρακτήρα 

του σύμφωνα με το σύστημα κανόνων και οδηγιών του παιχνιδιού. Αυτοί ορίζουν και 

το σκορ.  

Τελικός στόχος του παιχνιδιού είναι η μεγαλύτερη δυνατή παραμονή του παίκτη στο 

παιχνίδι. 
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Εικόνα 2: Η πόλη στην οποία εκτυλίσσεται το παιχνίδι 

Πιο συγκεκριμένα, ο παίκτης  μπορεί να διαμορφώσει το «προφίλ» του επηρεάζοντας 

παραμέτρους του εικονικού χαρακτήρα του, όπως είναι η φυσική δραστηριότητα,  οι 

συνήθειες στη χρήση του υπολογιστή, η σχολική επίδοση και ο αριθμός των φίλων 

(εικόνα 3).  

 
Εικόνα 3: Ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει το προφίλ του όπως επιθυμεί και να επηρεάσει 

τον τρόπο παιξίματος 
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Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τα στοιχεία του προφίλ συσχετίζονται με παραμέ-

τρους του σκορ.  

Για παράδειγμα, η σημασία της ψηφιακής δημοτικότητας και της φιλίας για τον παίκτη, 

η ανάγκη του για διασκέδαση μέσω του υπολογιστή και οι προσδοκίες για τη σχολική 

επίδοσή του, όπως αυτά έχουν καταχωριστεί από τον ίδιο τον παίκτη κατά το «χτίσιμο» 

του εικονικού του χαρακτήρα, συσχετίζονται με την ανταπόκρισή του σε συγκεκριμέ-

νες προκλήσεις και επηρεάζουν το σκορ, τόσο ως προς το βαθμό κούρασης, της δια-

σκέδασης και του ρίσκου όσο και ως προς την ψηφιακή δραστηριότητα, την εξέλιξη 

της σχολικής επίδοσης, της φυσικής του κατάστασης και την αλλαγή της διάθεσής του 

(εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4: Η τελική βαθμολογία του παιχνιδιού είναι παραμετροποιημένη 

Η διάσταση του χρόνου αποτελεί επιπλέον στοιχείο του παιχνιδιού που επηρεάζει τους 

παραπάνω συσχετισμούς, καθώς η κάθε δραστηριότητα έχει τη δική της προβλεπόμενη 

διάρκεια.  

Ο χρόνος στο παιχνίδι ορίζεται από ένα ρολόι που τρέχει σε «χρόνο ενασχόλησης με 

τις δραστηριότητες» (εικόνα 5).  

Έτσι, ανάλογα με τον φόρτο της ημέρας, όπως αυτός περιγράφεται κάθε φορά από το 

σενάριο της δραστηριότητας, περισσότερη ενασχόληση με το διαδικτυακό παιχνίδι 

μπορεί να ανεβάσει το σκορ στη διασκέδαση αλλά να το ελαττώσει ως προς την κού-

ραση και τη σχολική επίδοση ή ακόμη και να προκαλέσει ένταση στο σπίτι επηρεάζο-

ντας το σκορ στην οικογενειακή κατάσταση. 
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Εικόνα 5: Η δραστηριότητα της ημέρας και της νύχτας καταγράφεται στο χρόνο του παιχνιδιού 

Επιπλέον, το παιχνίδι περιλαμβάνει χαρακτηριστικά και υλικό που του επιτρέπουν είτε 

να παίζεται από τους μαθητές εκτός σχολικού περιβάλλοντος είτε να αξιοποιείται από 

τον εκπαιδευτικό στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται από συ-

γκεκριμένες διαφοροποιήσεις στη λειτουργικότητα, σε κάθε μία από τις δύο περιπτώ-

σεις. Ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα για παιχνίδι με έναν ή πολλαπλούς παίκτες 

(εικόνα 6).  
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Εικόνα 6: Δυνατότητα πραγματοποίησης ‘επιθέσεων’ ενάντια σε ενεργούς χρήστες στην 

‘multiplayer’ εκδοχή 

Προτεινόμενες πρακτικές αξιοποίησης είναι οι ακόλουθες: 

 Όλοι οι μαθητές μαζί μέσα στην τάξη: με τη βοήθεια ενός διαδραστικού πίνακα, 

όλοι μαζί παίζουν ένα παιχνίδι (single player έκδοση). 

 Ομάδες των δύο-τριών παικτών στο εργαστήριο: κάθε ομάδα παίζει το δικό της 

παιχνίδι μπροστά στο δικό της υπολογιστή (single player έκδοση). 

 Ομάδες των δύο-τριών  παικτών στο εργαστήριο: όλες οι ομάδες συμμετέχουν 

στο ίδιο παιχνίδι με ταυτόχρονη πρόσβαση από ξεχωριστούς υπολογιστές 

(multiplayer έκδοση). 

 Μία τάξη ενός σχολείου παίζει με άλλη τάξη του ίδιου ή διαφορετικού σχολείου 

(multiplayer έκδοση). 

Τέλος, το περιβάλλον του παιχνιδιού προσφέρει τη δυνατότητα καταγραφής της δρά-

σης των παικτών εν εξελίξει (εικόνα 7). Δίνεται, έτσι, η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό 

να παρακολουθήσει εκ των υστέρων αλλά και να προβάλει σε επανάληψη, με τη μορφή 

video, τη ροή του παιχνιδιού στους μαθητές του και να συζητήσει μαζί τους τις επιλογές 

τους, προσφέροντας ανατροφοδότηση και ενισχύοντας τον αναστοχασμό. 
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Εικόνα 7: Το «Ιστορικό Ενεργειών» προσφέρει την ευκαιρία για αναστοχασμό 

Τρόπος παιξίματος: Ένα παράδειγμα 

Η μετακίνηση στους χώρους του παιχνιδιού πραγματοποιείται με «κλικ» στις ενδείξεις 

της οθόνης ή στο μενού μετάβασης. Ο παίκτης επιλέγει το σημείο μέσα στην πόλη στο 

οποίο θέλει να βρεθεί (π.χ. στο σπίτι, στο εμπορικό κέντρο, στο πάρκο, στο σχολείο, 

στο μετρό, στο λεωφορείο) και στη συνέχεια, με κλικ πάνω στο άβατάρ του, επιλέγει 

την επόμενή του κίνηση από την λίστα προκαθορισμένων, πιθανών ενεργειών που εμ-

φανίζονται (εικόνα 8). 

 

Εικόνα 8: Με κλικ πάνω στο άβαταρ, ο παίχτης επιλέγει μία από τις προβλεπόμενες ενέργειες 

113/326

_____________________________________________________________________________________________ 
 i-TEACHER     -     ISSN : 1792-4146                 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ   ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ                12ο  ΤΕΥΧΟΣ   -   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2016



Στη συνέχεια, ο παίκτης πρέπει να καταστρώσει τη στρατηγική του. Ο στόχος του είναι 

να παραμείνει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο στο παιχνίδι. Εάν επιθυμεί, για πα-

ράδειγμα, να μπει σε μια διαδικτυακή εφαρμογή στον υπολογιστή του παιχνιδιού (ει-

κόνα 9) και να παίξει, θα πρέπει προηγουμένως να έχει αφιερώσει τον απαιτούμενο 

χρόνο στις υπόλοιπες υποχρεώσεις του (π.χ. στο σχολείο, στο διάβασμα, στη σχέση του 

με τους φίλους του κτλ.) και να έχει εξασφαλίσει αρκετή ενέργεια (π.χ. να έχει φάει και 

να έχει ξεκουραστεί).  

 
Εικόνα 9: Ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών ψηφιακών εφαρμο-

γών μέσα από το παιχνίδι 

Τα παραπάνω τίθενται ως προϋπόθεση καθώς οι διαδικτυακές εφαρμογές (π.χ. World 

of Aeon, StarDoll) διεκδικούν το μέγιστο δυνατό χρόνο του παίκτη, προκειμένου να 

αρχίσουν να αποκτούν ενδιαφέρον (εικόνα 10). 

 
Εικόνα 10: Οι διαδικτυακές εφαρμογές μέσα από το παιχνίδι διεκδικούν το χρόνο των παικτών 
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του χρήστη μέσα στο παιχνίδι, αποστέλλονται 

τυχαία μηνύματα με στόχο να τον δελεάσουν να κάνει τη λάθος κίνηση (εικόνα 11). 

 
Εικόνα 11: Οι ειδοποιήσεις που λαμβάνει ο παίκτης είναι τυχαίες κι έχουν ως στόχο την ελεγ-

χόμενη έκθεση σε κινδύνους 

Η ανταπόκριση σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που φαίνεται να είναι 

«spam», η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων (π.χ. δημοσίευση θέσης, δημοσί-

ευση προσωπικών φωτογραφιών και βίντεο), η προσθήκη αγνώστων στη λίστα των 

«φίλων» κ.α. αποτελούν κινήσεις που εκθέτουν τον παίκτη σε κινδύνους και μειώνουν 

την ασφάλειά του (εικόνα 12).  

 
Εικόνα 12: Ο παίκτης παρακολουθεί τις αυξομειώσεις στη βαθμολογία του αλλά και τις ειδο-

ποιήσεις / ενημερώσεις που λαμβάνει 
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Τελικά είτε ο παίκτης πέφτει σε σφάλμα είτε λήγει ο χρόνος του παιχνιδιού και τότε 

υπάρχει «Game Over». Στη συνέχεια, ο παίκτης ή το σύνολο της τάξης έχει τη δυνατό-

τητα να δει αναλυτικά τη βαθμολογία και να μελετήσει στο «Ιστορικό Ενεργειών» τις 

κινήσεις που του έδωσαν ή/και του στέρησαν πόντους ώστε να κατανοήσει σε ποια 

σημεία έπραξε λάθος και να αναθεωρήσει το προφίλ ή/και τη στρατηγική του κατά το 

επόμενο παιχνίδι. 

Ο εκπαιδευτικός έχει επιπλέον τη δυνατότητα, μέσα από την Πύλη Ψηφιακής Ασφά-

λειας (http://digitrust.edu.gr), να επιλέξει για τους μαθητές του κάποιο από τα ηλεκτρο-

νικά μαθήματα, τα Θεματικά Σενάρια και τα Φύλλα Εργασίας που σχετίζονται με τις 

επιλογές των παικτών σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. 

Συμπεράσματα 

Το παιχνίδι ρόλων που περιγράφηκε παραπάνω αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δράσης 

για την ενημέρωση και την εκπαίδευση των μαθητών γυμνασίου σε θέματα ψηφιακής 

ασφάλειας. Κομβικό σημείο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του παιχνιδιού είναι η 

παροχή ενός προστατευμένου ψηφιακού χώρου, όπου οι παίκτες μπορούν να πειραμα-

τιστούν με πρακτικές σχετικές με την ψηφιακή ασφάλεια. Το παιχνίδι έχει συγκεκρι-

μένη παιδαγωγική στοχοθεσία. Συμμετέχοντας σε ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότη-

τες, οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με το σύστημα και με άλλους 

παίκτες, να διερευνήσουν έννοιες σχετικές με την ψηφιακή ασφάλεια και να μάθουν 

από τις εμπειρίες τους πώς μπορούν να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες με 

ασφάλεια. Την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του παιχνιδιού της ψηφιακής ασφάλειας 

θα ακολουθήσει πιλοτική έρευνα σε σχολεία της χώρας με στόχο την αξιολόγηση της 

χρήσης και των δυνατοτήτων αξιοποίησης του παιχνιδιού.  
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 «Εκπαιδευτικό Μουσείο» Πληροφορικής:  

Η κριτική εκπαιδευτική αξία των λειτουργικά απαξιωμένων Τ.Π.Ε.  

Σαρρής Δημήτριος  

Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας 

sarris@sch.gr  

Περίληψη 

Η Πληροφορική στο σχολείο είναι ίσως η μόνη εκπαιδευτική διέξοδος για να ξεπερά-

σουμε τα προβλήματα που φέρνουν οι Τ.Π.Ε στον άνθρωπο, μαζί με όλα τα καλά που 

του προσφέρουν. Τα προβλήματα αυτά εκτείνονται από την έλλειψη δεξιοτήτων στις 

Τ.Π.Ε, ως την ανάγκη για κριτικό πληροφορικό γραμματισμό και από τις σύγχρονες 

ψυχοκοινωνικές αποκλίσεις των «χρηστών», ως την έλλειψη μιας επαρκούς κοινωνι-

κής και πολιτισμικής θεώρησης των Τ.Π.Ε. Όλα αυτά εξ ορισμού καλείται ή θα μπο-

ρούσε να κληθεί για να τα διαπραγματευτεί η εκπαίδευση για την Πληροφορική. Στην 

εργασία μας ερευνούμε τί σχετικό έχουν να μας διδάξουν οι απαξιωμένοι υπολογιστές 

και συσκευές Τ.Π.Ε. Ποιο «παρελθόν» των Τ.Π.Ε. μας δείχνουν, ώστε να έχουμε ένα 

καλύτερο «μέλλον»; Υπάρχει εποπτική, βιωματική, κριτική εκπαίδευση για τις Τ.Π.Ε 

μέσα από τα «απορρίμματά» της αυτά και πως διαμορφώνεται; Απαντήσεις στα ερω-

τήματα αυτά καλείται να δώσει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ενός «εκπαιδευτικού» Μου-

σείου Πληροφορικής που αναπτύχθηκε με σκοπό να είναι επισκέψιμο από τους μαθη-

τές για βιωματική μάθηση και σχολικές δραστηριότητες. Θα αναπτύξουμε τα βασικά 

σημεία του προγράμματος αυτού.  

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαιδευτικό μουσείο πληροφορικής, κριτική εκπαίδευση, απαξιω-

μένες Τ.Π.Ε., σχολικές δραστηριότητες.  

Εισαγωγικό πλαίσιο: «κριτικής εκπαιδευτικής αξίας» 

Μια σπάνια αλλά σημαντική στιγμή για να κατανοήσουμε την πολιτιστική και πολιτι-

σμική σημασία των Τ.Π.Ε. είναι όταν «κόβεται το ρεύμα». Με τη υποχρεωτική, παρο-

δική παύση των συσκευών κατανοούμε καλύτερα - επειδή στιγμιαία «εξαφανίζονται» 

- τον τρόπο που αυτές επιδρούν στη ζωή μας. Με τις συσκευές σβηστές αλλά παρούσες, 

καταλαβαίνουμε τον τρόπο που έχουν γίνει αναγκαίες, που έχουν ριζώσει στις ανα-

πτυσσόμενες υποδομές μας, δηλαδή το «πολιτιστικό» (Χαραλαμπάκης, 2014:1313-

1314 (από τον όρο «civilization»)) μας ανάπτυγμα Παράλληλα, επειδή έχουμε διαπο-

τιστεί από το πλαίσιο των ιδεών και των κοσμοαντιλήψεων των Τ.Π.Ε., χωρίς να αλ-

λάζει αυτό μόνο και μόνο γιατί κόπηκε το ρεύμα, διαπιστώνουμε ότι αυτές επιδρούν 

στη συμπεριφορά μας ακόμη και «σβηστές». Έτσι κατανοούμε τον τρόπο που ριζώνουν 

στη σφαίρα της νοοτροπίας και των πεποιθήσεών μας, δηλαδή το «πολιτισμικό» (Χα-

ραλαμπάκης, 2014:1313, Μπαμπινιώτης: 1998:1458 (από τον όρο «culture»)). μας α-

νάπτυγμα (Σχήμα 1). 

Με άλλα λόγια, οι συσκευές των Τ.Π.Ε εκτός από εργαλεία στιγμιαίας και σχετικά 
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βραχείας χρήσης είναι και εργαλεία διαρκούς και μακροχρόνιας διαμόρφωσης του πο-

λιτισμού και της κουλτούρας μας. Οι Τ.Π.Ε. που βρίσκονται στην αποθήκη, απαξιω-

μένες και έτοιμες για ανακύκλωση, όταν λειτουργούσαν στο παρελθόν διαμόρφωναν 

τον πολιτισμό και την κουλτούρα μας ριζικά. Γι’ αυτό και όλες αυτές οι συσκευές που 

ενδεχομένως απαξιώνουμε και απορρίπτουμε, αντί να σκουριάζουν και κιτρινίζουν α-

ποθηκευμένες, σε πολλές περιπτώσεις έχουν ακολουθήσει την πορεία της πολιτισμικής 

και εκπαιδευτικής αξιοποίησης ως πολιτιστική κληρονομιά.  

 
Σχήμα 1 

 

Για την αξιοποίηση αυτή έχουν συμβάλλει θεωρητικά πολλοί επιστημονικοί κλάδοι και 

έχουν υπάρχει πολλές εφαρμογές στην πράξη. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

 Την Βιομηχανική Αρχαιολογία: το κομμάτι της αρχαιολογίας που ασχολείται με τα 

μνημεία της βιομηχανικής εποχής μέχρι και σήμερα, συμπεριλαμβάνει στο υλικό 

της και τους υπολογιστές (Stratton-Βrinder, 2000:91). 

 Την «Μεσική Αρχαιολογία» (Media archaeology): η «αρχαιολογία των μέσων» πε-

ριλαμβάνει αναπόφευκτα στα ατέλειωτα τεχνολογικά της εκθέματα και τις Τ.Π.Ε. 

σε κάθε τους μορφή, όσο «παράξενη» κι αν είναι (Parikka, 2012:41). 

 Την «Ιστορία της Πληροφορικής»: η πληροφορική εξετάζεται μέσα από την ιστο-

ρική διαδρομή των ιδεών και των συσκευών της (Ceruzzi, 2012). 

 Την Εκπαίδευση για την Πληροφορική: εξετάζει καινοτόμα και πολυδιάστατα την 

αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ως αντικείμενο κοινωνικής και πολιτισμικής μελέτης στην 

εκπαίδευση (ενδεικτικά: Moreno Sandoval 2013).  

Στην εφαρμογή τους οι ιδέες αυτές εκφράστηκαν σε πολυάριθμα μουσεία Πληροφορι-

κής και Υπολογιστών, τα οποία για την Wikipedia αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία 

μουσείων (2015α). Σε αυτήν εντάσσονται μεγάλα και καλά οργανωμένα μουσεία σε 

όλο τον κόσμο (Wikipedia, 2015β), τα οποία κατά κανόνα διαθέτουν εκπαιδευτικά 

προγράμματα και υλικό για την εκπαίδευση (ενδεικτικά: CMH 2015, RICM 2015). 

Στην χώρα μας η έννοια του μουσείου των Τ.Π.Ε. φαίνεται επίσης πολύ διαδεδομένη. 

Συναντούμε ένα πρόσφατα δημιουργημένο μουσείο πληροφορικής (ΕΛΜΠ 2015) 

αλλά και ανάλογες συλλογές και εκθέματα σε διάφορα μουσεία τεχνολογίας, θεσμικά 

(ΚΔΕΜΤ-Ν 2009, ΜΤΟΤΕ 2015), ακαδημαϊκά (Κουτσογιάννης 2015, ΠΠ 2015, ΥΚ-

ΚΔΔ 2015) ή εθελοντικά δημιουργημένα (Μαυράκης 2015). Στην υποχρεωτική εκπαί-

δευση μουσεία και εκθέσεις δημιουργούνται από εκπαιδευτικούς (ΣΕΠΧ 2015), αλλά 
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και μαθητές (Αρφάνης – Βασιλάκης 2014, Ε.Κ. & ΕΠΑ.Λ.-Κ. 2015) κατά κανόνα στο 

πλαίσιο των σχολικών τους δραστηριοτήτων. Στην ελληνική εκπαίδευση συναντούμε 

επίσης εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακά αντικείμενα με μορφή μουσείου πληροφο-

ρικής (Τουκίλογλου κ.α. 2013), διαδικτυακούς πόρους (ΥΠΟΠΑΙΘ 2015), σχετικές α-

ναφορές στα σχολικά εγχειρίδια και τη διδακτέα ύλη (ενδεικτικά: Αράπογλου κ.α. 

2013:24), αλλά και υλικό που δημιουργούν οι εκπαιδευτικοί (ενδεικτικά: Μέκα 2015).  

Το υπάρχον γενικό πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος για την αξιοποίηση των δυ-

νατοτήτων αυτών έχει ήδη δοθεί από την προηγούμενη δεκαετία, καθώς υπάρχει η 

πολύ σχετική αναφορά ότι «η εκπαίδευση στην Πληροφορική και τις Τ.Π.Ε., μέσα από 

την κριτική επεξεργασία των προσλαμβανόμενων πληροφοριών, αποτελεί πολύτιμο 

εργαλείο για την απόκτηση πλούσια πολιτισμικής και επιστημονικής γνώσης, για την 

εξασφάλιση της δια βίου εκπαίδευσης και για την προαγωγή της εξατομικευμένης εκ-

παίδευσης» (Π.Ι. 2003:412). Συνεπώς υπάρχουν οι ψηφίδες για ένα πλαίσιο δράσης για 

όποιον επιχειρήσει την εκπαιδευτική αξιοποίηση των συσκευών και λογισμικών που 

χαρακτηρίζουμε στην εργασία μας ως «λειτουργικά απαξιωμένες» Τ.Π.Ε. Των συ-

σκευών, δηλαδή, και των λογισμικών εκείνων που δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποι-

ηθούν σύμφωνα με την αρχική τους χρήση, οπότε υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε 

να «παροπλιστούν», να αποθηκευτούν, να ανακυκλωθούν ή ακόμη και να καταστρα-

φούν ως παντελώς άχρηστες, τουλάχιστον «πρωτογενώς». Υπάρχει λοιπόν ένα πλαίσιο 

που ξεκινάει από τις κατευθύνσεις που δίνονται από το αναλυτικό πρόγραμμα, τις ε-

φαρμοσμένες δυνατότητες για μουσειοπαιδαγωγικές σχολικές δραστηριότητες και 

φθάνει στον διαθέσιμο εποπτικό πλούτο ώστε ο εκπαιδευτικός να δράσει είτε από μό-

νος του, ως συλλέκτης και οργανωτής δραστηριοτήτων, είτε αξιοποιώντας τα υπάρχο-

ντα μουσεία, τις υλικές και λογισμικές υποδομές, μέσα από κατάλληλες εκπαιδευτικές 

πρακτικές (Σχήμα 2).  

 
Σχήμα 2 

Πώς, όμως, στο παραπάνω πλαίσιο προστίθεται εκπαιδευτική αξία κριτικά; Με άλλα 

λόγια, πως θα επιτύχουμε ο αναστοχασμός πάνω στη φύση των Τ.Π.Ε. να δημιουργεί 

κριτικά ερωτήματα, πέρα από την νέα, «δευτερογενή» λειτουργική αξία του μουσεια-

κού εποπτικού μέσου, που δίνουμε στις «πρωτογενώς» απαξιωμένες Τ.Π.Ε.; Μια θεω-

ρητική βάση για να θέσουμε τα κριτικά μας ερωτήματα, μας δίνει ο M. Baynham 

(1995), στο μεταφρασμένο και στην ελληνική έργο του «Πρακτικές Γραμματισμού» 

121/326

_____________________________________________________________________________________________ 
 i-TEACHER     -     ISSN : 1792-4146                 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ   ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ                12ο  ΤΕΥΧΟΣ   -   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2016



(2002:13), στο σημείο όπου αναφέρεται στον «κριτικό γραμματισμό». Εκεί, μας προ-

τρέπει προκειμένου να αναστοχαστούμε κριτικά, να θέσουμε ερωτήματα όπως: «τι 

σκοποί θεωρείται ότι εξυπηρετούνται;» και «τι πραγματικά συμβαίνει με τους σκοπούς 

που εξυπηρετούνται;» «θα μπορούσε να είναι αλλιώς;». Δεν αρκεί π.χ. να εξετάσουμε 

τις προθέσεις των δημιουργών και των χρηστών των Τ.Π.Ε. αλλά και τις πραγματικές 

επιπτώσεις που έχουν οι Τ.Π.Ε. σε σχέση με τις προθέσεις αυτές. Οι Τ.Π.Ε. δημιουρ-

γούνται για να δώσουν λύσεις σε προβλήματα των ανθρώπων. Μήπως όμως δημιουρ-

γούν ή ενισχύουν κάποια άλλα προβλήματα; Ποια προβλήματα λύνονται και ποια θα 

μπορούσαν να λυθούν αλλά αυτό δε συμβαίνει; Μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς τέ-

τοια σφάλματα; Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε; Τι συνέβηκε σε άλλες εποχές και 

τι ίσως συμβεί στο μέλλον; 

Ένα πολύ καλό παράδειγμα εντοπισμού «σφαλμάτων» των Τ.Π.Ε. μας έχει δώσει ο M. 

Dertouzos, ο οποίος, όντας ένας δημιουργός των Τ.Π.Ε., προέβη σε μια απαρίθμηση 

«σφαλμάτων» (faults) της πληροφορικής, σύμφωνα με τι δική του σφαιρική και κριτική 

αντίληψη (Dertouzos 1997:254-262). Μέσα από αυτά, ο Dertouzos καταδεικνύει ότι οι 

Τ.Π.Ε. δεν σχεδιάζονται πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον άνθρωπο, δεν 

είναι «ανθρωποκεντρικές», χαρακτηρίζονται από «αδικαιολόγητες» καθυστερήσεις, α-

συμβατότητες και μάλλον αλόγιστη απορρόφηση περιβαλλοντικών και ανθρώπινων 

πόρων. Χωρίς να επικαλείται το εργαλείο της κριτικής σκέψης – αφού έτσι κι αλλιώς 

δεν είναι αναγκαίο να το κάνει στο συγκεκριμένο κείμενό του – μπορούμε να πούμε 

ότι η αντιμετώπισή του για τις Τ.Π.Ε. είναι κριτική. Θέτει κριτικούς προβληματισμούς 

ακριβώς στο πνεύμα του κριτικού γραμματισμού, στο πνεύμα της κριτικής – εν τέλει – 

σκέψης που επιζητούμε να έχουν οι μαθητές μας. Τα «σφάλματα» της τεχνολογίας του 

Dertouzos, δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, αποτε-

λούν ωστόσο μια καλή αρχή για κριτική συζήτηση σχετικά με τις Τ.Π.Ε. στην τάξη. 

Δημιουργείται έτσι η «κριτική» διάσταση της εκπαιδευτικής πρακτικής, με περισσότερο 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα, πέρα από την περιστασιακή και βραχυπρόθεσμη «λειτουρ-

γική» προσέγγιση, που στοχεύει άμεσα, χωρίς αμφισβητήσεις στην βελτίωση των δεξιο-

τήτων και της λειτουργικής σχέσης των μαθητών με την τεχνολογία. (Baynham 2002) 

(Σχήμα 3). 

 
Σχήμα 3 

Αυτό που απομένει ώστε να αξιοποιηθούν οι λειτουργικά απαξιωμένες Τ.Π.Ε. στην 

εκπαίδευση (Σχήμα 2) ώστε να δημιουργική κριτική εκπαιδευτική αξιοποίηση (Σχήμα 
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3) και κατά συνέπεια αυτό που ονομάζουμε στην εργασία μας «κριτική εκπαιδευτική 

αξία», είναι να γίνει η έμπρακτη σύζευξη των δύο αυτών στοιχείων: των μουσειακών 

αντικειμένων και του κριτικού θεωρητικού πλαισίου. Το εγχείρημα αυτό έγινε μέσα 

από ένα «Εκπαιδευτικό Μουσείο Πληροφορικής», που θα εξετάσουμε παρακάτω. 

Σχολική Δραστηριότητα: Εκπαιδευτικό Μουσείο Πληροφορικής 

Τι είναι ένα «εκπαιδευτικό μουσείο»; Στη διεθνή (Seattler 2004:133) και εγχώρια 

(ΒΕΕΜ 2015) ονοματολογία των μουσείων, ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως για να δώ-

σει έμφαση σε μια εκπαιδευτική αντιμετώπιση και αξιοποίηση των εκθεμάτων. Ο πα-

ραπλήσιος όρος «σχολικό μουσείο» έχει ήδη χρησιμοποιηθεί – όπως μια γρήγορη ανα-

ζήτηση στο διαδίκτυο δείχνει – για μουσεία που σχετίζονται με τη σχολική ζωή των 

παλιότερων εποχών κατά βάση. Πώς όμως θα ονομαστεί ένα μουσείο όταν είναι ολό-

κληρο ένα εποπτικό μέσο; Ένα μέσο φτιαγμένο ώστε να αποσυναρμολογείται στα μέρη 

του – τα «εξαρτήματά» του και να ανασυντίθεται από ή για τους μαθητές; Στην πράξη 

λειτουργεί όπως όλα τα «εκπαιδευτικά μέσα» (educational aids), αλλά είναι μεγάλου 

μεγέθους – στην περίπτωσή μας, της τάξεως ενός κτηριακού ορόφου. Μοιάζει με τα 

«τουβλάκια» στο καλάθι της τάξης, από τα οποία μπορεί να φτιαχτεί οτιδήποτε. Είναι 

όμως ένα μουσείο, δηλαδή τα μέρη του είναι εκθέματα, εκθετήρια, βάσεις εκθετηρίων, 

λεζάντες, διατάξεις και συνθέσεις συλλογών και σειρών από εκθέματα. Για να περιγρά-

ψουμε αυτό το «λυόμενο» μουσείο, στο οποίο ο μαθητής δραστηριοποιείται – ανάλογα το 

πρόγραμμα – σαν αυτό να είναι μια εργαλειοθήκη εκπαιδευτικών μέσων, χρησιμοποιούμε 

τον όρο «εκπαιδευτικό» μουσείο. Το ίδιο υλικό ο μαθητής μπορεί να το προσλάβει με δια-

φορετικές μορφές κάθε φορά, δημιουργημένες από τον ίδιο ή από τον υπεύθυνο εκπαιδευ-

τικό, που θα συνθέσει διαφορετικά κάθε φορά το υλικό του, αναλόγως των κριτικών του 

προτεραιοτήτων κατά περίσταση (Εικόνα 1). 

 
Εικόνα 1: Ένας ορισμός για το «εκπαιδευτικό» μουσείο ως «μέσο» 

Για να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο το εκπαιδευτικό μουσείο, χρειάζεται να υπάρ-
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χει μια διαρκής μέριμνα, για συλλογή εκθεμάτων, ανακυκλούμενων υλικών για τα εκ-

θετήρια (κουτιά, κούτες, θήκες κ.λπ.) σε συνεννόηση με τους φορείς που τα χρησιμο-

ποιούν και τα ανακυκλώνουν, καθώς και η διάκριση των εκθεμάτων που μπορούν να 

«αγγίζουν» οι μαθητές, από τα «σπάνια εκθέματα». Για τα πιο δυσκίνητα εκθέματα 

χρησιμοποιούνται καρτέλες με χάρτινες αναπαραστάσεις τους, ώστε να γίνει σύνθεση 

του «μουσείου» σε μεγάλο μέρος «επί χάρτου». Έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στο 

επόμενο βήμα, που είναι η κριτική εκπαιδευτική αξιοποίηση. 

Η κριτική εκπαιδευτική αξία των λειτουργικά απαξιωμένων Τ.Π.Ε.  

 Βλέποντας έναν παλιό, δυσκίνητο, βαρύ, χαμηλών επιδόσεων, απαξιωμένο γενικά υπο-

λογιστή, οι νεότεροι θα γνωρίσουν ένα κομμάτι της ιστορίας της πληροφορικής που ίσως 

να μην τους είναι και τόσο ενδιαφέρον, ενώ οι παλιότεροι ίσως μέσω των αναμνήσεών 

τους συνδεθούν περισσότερο συγκινησιακά. Δεν είναι όμως αυτονόητο ότι στη θέα αυ-

τού του υπολογιστή θα αναρωτηθούμε: 

 Σε σχέση με το περιβάλλον και την οικολογία: Πως διαχειριζόμαστε διεθνώς όλον 

αυτόν τον παρόμοιο όγκο υλικών που απαξιώνονται με σταθερό ή και αύξοντα 

ρυθμό, κάθε φορά, σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς και πολιτισμικούς πόρους;  

 -Σε σχέση με την τεχνολογία και τον πολιτισμό: Ποια μέριμνα υπάρχει ώστε οι γενιές 

αυτές να είναι συμβατές μεταξύ τους, πραγματικά λειτουργικές, με σεβασμό στις α-

νάγκες μας πολιτισμικές και πολιτιστικές; Με τι κριτήριο και τι αποτέλεσμα διασφα-

λίζεται η συνέχεια των Τ.Π.Ε;  

 Σε σχέση με την εκπαίδευση και την παιδεία: Πως αλλάζει η σχέση μας με τον «πυ-

ρήνα» των λογισμικών, τον κώδικα και τον ψηφιακό γραμματισμό και ποιές επιπτώ-

σεις έχουν οι αλλαγές αυτές στη ζωή μας; Πόσο οικεία μας είναι τελικά η «καρδιά» 

της πληροφορικής, δηλαδή ο προγραμματισμός και η κουλτούρα του;  

 Σε σχέση με την οικονομία και τον πολιτισμό: Με ποιο κριτήριο είναι αναγκαίες οι 

υπηρεσίες των Τ.Π.Ε. σε κάθε εποχή, και κατά πόσο ωριμάζει συνειδητά η σχέση 

μας με αυτές ως καταναλωτικό αγαθό; Είναι πράγματι αναντικατάστατες και μονα-

δικές;  

 Σε σχέση με την ιστορία και τον πολιτισμό: Πως γίνεται ένας παλιός υπολογιστής, 

άχρηστος για κάποιον, να έχει σημασία για κάποιον άλλο, και πως τελικά ορίζεται η 

πολιτιστική και πολιτισμική αξία του; Με ποιόν τρόπο είναι πολιτιστική κληρονομιά; 

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δεν θα συμβαδίσουν απαραίτητα με την άποψη 

ότι η τεχνολογία γίνεται «όλο και καλύτερη». Δε θεωρείται δεδομένο ότι μια τεχνολογία 

είναι καλύτερη επειδή είναι νεότερη και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αγνοείται 

όλο το πλαίσιο μέσα στο οποίο η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται. Τί κάνεις κάποιους «νο-

σταλγούς» του παρελθόντος; Τι κάνει κάποιους «αρνητές» και υπέρμαχους μιας τεχνο-

λογίας; Τι έκανε κάποιες συσκευές να φαντάζουν «μαγικές», και πως συνδέονται οι ιδιό-

τητές τους με διαχρονικά όνειρα της ανθρωπότητας για επικοινωνία, αυτοματισμό και 

«φανταστικές», παραμυθένιες, εικονικές καταστάσεις; Πως φαίνονται όλα αυτά σήμερα, 

που ο καιρός των συσκευών αυτών έχει παρέλθει;  
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Για την ουσιαστική ανάπτυξη μιας κριτικής συλλογιστικής στις Τ.Π.Ε. η Moreno Sand-

oval (2013) σε μια εργασία της αφιερωμένη σε αυτό που αποκαλεί «Κριτική Προγονική 

Πληροφορική - ΚΠΠ» (Critical Ancestral Computing – CAC) θέτει ως βάση το χαρα-

κτηριστικό της Πληροφορικής Επιστήμης (ΠΕ- Computer Science-CS) να μελετά δια-

χρονικά την προσπάθεια του ανθρώπου «να υπολογίζει πράγματα». Ο άνθρωπος δεν ξε-

κινήσαμε ξαφνικά και με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές να επιλύει συστηματικά, αλ-

γοριθμικά και προγραμματισμένα τα προβλήματά του. Το πράττει εδώ και χιλιετίες από 

τα πρώτα βότσαλα, τις πρώτες χαρακιές στο ξύλο, τα πρώτα ημερολόγια, τις γραμμικές 

γραφές, τον άβακα, τον πάπυρο, τον μηχανισμό των Αντικυθήρων, μέχρι τα μεσαιωνικά 

γρανάζια, τις λυχνίες, τα τρανζίστορ και τα «τσιπάκια» σιλικόνης. Η Moreno Sandoval 

(2013:10) προτείνει την διατήρηση της πλουραλιστικής, πολιτισμικά προσανατολισμέ-

νης, ολιστικής αντίληψης των πραγμάτων που έχει γενικά η εκπαίδευση και όταν διδά-

σκει πληροφορική. Όπως για απλά καθημερινά διδακτικά θέματα, όπως η διατροφή, οι 

μαζικές μεταφορές, η φιλαναγνωσία, η οικολογία, η τέχνη, συνηθίζουμε να τα εξετά-

ζουμε σφαιρικά, δίνοντάς τους τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις που αρμόζουν 

στο αναλυτικό πρόγραμμα και στο συγκεκριμένο επίπεδο (τάξη), το ίδιο προτείνει να 

κάνουμε και με την πληροφορική, την πληροφορία, την επικοινωνία, τις διαχρονικές τε-

χνολογίες του προγραμματισμού και υπολογισμού των πραγμάτων. Υπό την οπτική αυτή 

έχει ενδιαφέρον ότι ο όρος «computing» θα μπορούσε να αποδοθεί στην ελληνική «υπο-

λογιστική», μεταφράζοντας την CAC σε «Κριτική Προγονική Υπολογιστική».  

Στο πνεύμα της «υπολογιστικής», οι «πρόγονοι» των υπολογιστών είναι κάθε λογής με-

τρητικό εργαλείο, οι χάρακες, οι χειροκίνητοι «αναλογικοί υπολογιστές» και πολλές α-

ναλογικές συσκευές που στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν από παρόμοιες ψηφιακές. 

Αυτή η σύνδεση «αναλογικών» συσκευών με την πληροφορική αποτελεί πρωταρχική 

ιδέα για τη δόμηση του «Εκπαιδευτικού Μουσείου Πληροφορικής». Όπως υποστηρίζει 

στο σύγχρονο έργο του για τους Αναλογικούς Υπολογιστές ο καθηγητής Ulmann, B. 

(2013:30) «αν και από τους όμορφους αναλογικούς υπολογιστές του παρελθόντος, όντας 

από καιρό ιστορικούς, μόνο λίγοι έχουν διατηρηθεί σε μουσειακές συλλογές, η ιδέα της 

αναλογικής πληροφορικής είναι ακόμη ένα θαύμα κομψότητας και μπορεί να έχει ένα 

λαμπρό και γόνιμο μέλλον». Χάρακες, διαβήτες, αριθμητήρια, ξυλάκια μετρήματος, πί-

νακες και κιμωλίες και εκατοντάδες εποπτικά μέσα και υλικά υπολογισμού στην εκπαί-

δευση συνδέονται με τους υπολογιστές. Επίσης, φωτογραφικές, τυπογραφικές, ραδιοφω-

νικές, ηχητικές, οπτικές, αναπαραγωγικές συσκευές, που έχουν αντικατασταθεί με τους 

υπολογιστές συνδέονται μαζί τους. Ο κατάλογος των υποψήφιων εκθεμάτων είναι ατέ-

λειωτος και περιλαμβάνει αντικείμενα, εκπαιδευτικά αντικείμενα, παιχνίδια, αυτοσχέ-

διες κατασκευές, τέχνη και άλλα πολλά.  

Επίσης σημαντική ιδέα αποτελεί η διάκριση της ψηφιακότητας και της ψηφιακής λογι-

κής από τις συσκευές. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η «επαναστατικότητα» της ψηφια-

κής τεχνολογίας έγκειται ακριβώς στην «λογική» του δυαδικού συστήματος και όχι στις 

συσκευές που ακολούθησαν οι οποίες έτσι κι αλλιώς είναι υπό διαρκή εξέλιξη εδώ και 

δεκαετίες. Ο διαχωρισμός αυτός κρίνεται σημαντικός γιατί η χρήση ψηφιακών συσκευών 

δεν σημαίνει ότι κατ’ ανάγκη υπάρχει και η «ψηφιακή κουλτούρα», η «ψηφιακή σκέψη», 
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που τόσο ριζικά αλλάζει την αντίληψή μας για τα πράγματα (Negreponte 1995). Η «ψη-

φιακή λογική» δεν χρειάζεται πάντα ηλεκτρισμό για να λειτουργήσει. Δεδομένου ότι το 

εσωτερικό της υπολογιστικής μνήμης λειτουργεί με δύο ψηφία, πολλές κατασκευές επο-

πτικού χαρακτήρα μπορούν να δημιουργηθούν με πράγματα που παριστάνουν δύο όψεις, 

παρατεταγμένα όπως σε μια μνήμη, όπου κάθε όψη λειτουργεί ως ένα δυαδικό ψηφίο. 

Έτσι, τα εκθέματα και οι συσκευές, πλαισιώνονται μέσα στο Μουσείο με «ψηφιακές 

κατασκευές», έργα των μαθητών και ποικίλες βιωματικές δραστηριότητες πάνω στο 

θέμα της ψηφιακότητας, Έτσι δύο θεμελιώδεις έννοιες των Τ.Π.Ε. ο «υπολογιστής» και 

το «ψηφιακό», αντιμετωπίζονται κριτικά, με αναλυτικοσυνθετικές δεξιότητες, με ανα-

στοχασμό, ξεφεύγοντας από την στενή λειτουργική προσέγγιση της βελτίωσης των δε-

ξιοτήτων μας στους υπολογιστές.  

Επιλογικά: Δυνατότητες και προοπτικές 

Σε κάθε χρονική στιγμή, τα απορρίμματά μας γεμίζουν από τις συσκευές, που ξεπερνιού-

νται οριστικά και αντικαθίστανται από μια νεότερη τεχνολογία. Τα χρόνια που περνούμε 

θα δούμε για πρώτη και τελευταία φορά να απορρίπτονται οι αναλογικές τηλεοράσεις 

και οι οθόνες με καθοδικό σωλήνα. Αφού αυτό δεν πρόκειται να ξαναγίνει, τώρα είναι η 

στιγμή να δημιουργηθεί ένα σχολικό μουσείο τηλεόρασης ή μια «αίθουσα τηλεόρασης» 

σε ένα Μουσείο Τεχνολογίας. Ίσως μάλιστα είναι λίγο αργά γι’ αυτό. Αργότερα οι τηλε-

οράσεις θα έχουν συλλεκτική και μουσειακή αξία. Τώρα όμως είναι δύσκολο να το κα-

τανοήσουμε. Προεκτείνοντας αυτό το απλό παράδειγμα στις Τ.Π.Ε. γίνεται φανερό, ότι 

πέρα από την θεωρητική τεκμηρίωση ενός «εκπαιδευτικού μουσείου πληροφορικής» με 

μια εργασία σαν κι αυτή, πολύ σημαντικό στην πράξη είναι να κατανοήσουμε «τί από 

αυτά που απορρίπτουμε στην ανακύκλωση καθημερινά κρύβει πολιτισμική και εκπαι-

δευτική αξία». Ακόμη όμως κι αυτή η τελείως πρακτική διαδικασία είναι απόρροια κρι-

τικής σκέψης. Στις σχολικές μονάδες καθημερινά εναλλάσσονται τα εποπτικά μέσα, οι 

αποθήκες τροφοδοτούνται με τις απαξιωμένες και νεότερες έρχονται. Το ίδιο συμβαίνει 

και στην καθημερινότητά μας. Κατά πόσο έχουμε κατανοήσει αυτή την αέναη πορεία 

της τεχνολογίας; Αυτός μοιάζει ένας μεγάλος και σημαντικός στόχος της εκπαίδευσης. 

Να παρέχει δηλαδή στον μαθητή επαρκείς κριτικές δεξιότητες ώστε να κατανοεί σε βά-

θος χρόνου, μακροσκοπικά, αλλά και σφαιρικά, δηλαδή με πολιτισμικές, κοινωνικές, οι-

κονομικές, περιβαλλοντικές, αισθητικές και άλλες προεκτάσεις τα ανθρώπινα έργα που 

τον περιστοιχίζουν. Ένα μουσείο τεχνολογίας, όπως το «εκπαιδευτικό» μουσείο που πα-

ρουσιάσαμε, τείνει να είναι ένα μουσείο «τεχνολογίας και πολιτισμού». Τα δύο στοιχεία 

αυτά μοιάζουν αδιαχώριστα, αν πραγματικά θέλουμε κριτική σκέψη και κριτική εκπαιδευ-

τική στοχοθεσία. Η διαχείριση της τεχνολογίας, του περιβάλλοντος, των πόρων και των 

δυνατοτήτων μας δεν είναι μια αντικειμενική μετρήσιμη και ελέγξιμη κατάσταση αλλά 

αποτέλεσμα υποκειμενικών – σε μεγάλο βαθμό - πολιτισμικών πεποιθήσεων με άμεσες 

όμως κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που το Μουσείο 

μας προσπάθησε να αποκτήσει τον χαρακτήρα που περιγράψαμε. Η διαδικασία αυτή βρί-

σκεται σε εξέλιξη, καθώς τη χρονιά 2015-2016 οι δράσεις συνεχίζονται... 

Βιβλιογραφία - Πηγές 
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Ένα πρόγραμμα Teachers 4 Europe στο δημοτικό Σχολείο 

με θέμα τον Σχολικό Εκφοβισμό 

Αμανατίδης Νικόλαος, Κολοκυθά Παρασκευή – Αικατερίνη 

Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 – Δασκάλων/ Επιμορφωτής-Ερευνητής, 1ο 12/θεσιο Πρότυπο 

Πειραματικό Δημοτικό Θεσσαλονίκης – ενταγμένο στο ΑΠΘ, nickaman4@gmail.com 

Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 – Δασκάλων/ 1ο 12/θεσιο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Θεσ-

σαλονίκης – ενταγμένο στο ΑΠΘ, katerinaki0708@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το άρθρο περιγράφει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός σχολικού προγράμματος 

στα πλαίσια μιας εθνικής εμβέλειας δράσης, για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με τίτλο 

Teachers 4 Europe. Με το παρόν έργο συντελέστηκε μία προσπάθεια να γνωρίσουν οι 

μαθητές την ήπειρο που κατοικούν, την Ευρώπη, την Ε.Ε. και τους θεσμούς της αλλά 

και να προσεγγίσουν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Ένας ‘Teacher4Europe’ 

σε συνεργασία με τον Ambassador του έργου προώθησαν την ιδέα μέσα από διάλογο, 

εποικοδομητική επικοινωνία και συνεχή συνεργασία. Για τις ανάγκες και τη διεκπεραί-

ωση της δράσης οι μαθητές της Γ τάξης του 1ου Πειραματικού δημοτικού σχολείου 

Θεσ/νίκης υλοποίησαν ποικίλες, βιωματικές, παιγνιώδεις και ευχάριστες δραστηριότη-

τες με σκοπό να κατανοήσουν τους λόγους της ίδρυσης της Ε.Ε. καθώς και να μάθουν 

ταυτόχρονα την ιστορία της Ευρώπης και τους θεσμούς της. Το έργο συνδέθηκε διαθε-

ματικά σχεδόν με όλα τα γνωστικά αντικείμενα του ΑΠΣ. Οι συντελεστές του έργου 

με τους μαθητές, αφενός κατάφεραν να συνδυάσουν με έναν καινοτόμο τρόπο τις πλη-

ροφορίες που έμαθαν κατά την πορεία των δράσεων και αφετέρου έστειλαν ένα ηχηρό 

μήνυμα πως η Ευρώπη στηρίζει και προάγει την πρόληψη και τη διαχείριση της παιδι-

κής επιθετικότητας. Όλες οι δράσεις του έργου τροποποιήθηκαν σε μια εμπλουτισμένη 

πολυμεσική αναπαράσταση με τη χρήση των ΤΠΕ.  

Λέξεις-Κλειδιά: Teachers 4 Europe, Ambassador 4 Europe, Bullying, ΤΠΕ, Ευρωπα-

ϊκή Ένωση 

Εισαγωγή 

Η βία στο σχολείο είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που απασχολεί πλέον όλη την εκ-

παιδευτική κοινότητα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα του 

φαινομένου είναι πλέον έκδηλα και στη χώρα μας. Στην Ελλάδα προσπάθειες για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού μόλις ξεκίνησαν. Στην προ-

σπάθεια αξιοποίησης της πλούσιας διεθνή εμπειρία και γνώσεις, η χώρα μας με οργά-

νωση και συντονισμό όλων των ενδιαφερόμενων φορέων σχεδιάζει μια εθνική πολιτική 

για το θέμα. Σκοπός να εξαλείψουμε ή και μειώσουμε την ένταση και έκταση του φαι-

νομένου. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της πραγματικότητας και με την αφορμή του προ-

γράμματος Τ4Ε, αναλάβαμε δράση. Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε μια σειρά εκπαιδευ-

τικών πρωτοβουλιών για το φαινόμενο με μαθησιακούς στόχους και ανάπτυξη δεξιο-

τήτων των μαθητών. 
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Το πρόγραμμα Teachers 4 Europe είναι μία πρωτότυπη και καινοτόμα εκπαιδευτική 

δράση που ξεκίνησε πρόσφατα, το 2011, με πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής της Ελλάδας. Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Ελλάδα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ-

μάτων έχει αναλάβει το σημαίνον έργο να δημιουργήσει ένα εθνικό και παράλληλα 

ανθρώπινο δίκτυο εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που θα έχουν την 

απαιτούμενη γνώση και ικανότητα να κοινωνούν στους μαθητές τους με τον κατάλληλο 

τρόπο θέματα που άπτονται των ευρωπαϊκών υποθέσεων, εξελίξεων και προοπτικών. 

Ο οργανισμός, το 2014-2015 προσκάλεσε ξανά τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στην ενίσχυση της δράσης Τeachers4Εurope και να λειτουργήσουν εθε-

λοντικά ως πρεσβευτές, (Ambassadors) της ιδέας και πολλαπλασιαστές των στόχων 

της εκπαιδευτικής δράσης του Τeachers4Εurope (Τ4Ε). 

Σκοπός της δράσης είναι να ενισχυθεί το δίκτυο των Τ4Ε μέσω της επιλογής και εκ-

παίδευσης σε πρώτη φάση πρεσβευτών Τ4Ε σε τοπικό επίπεδο που ενεργούν ως πολ-

λαπλασιαστές και στηρίζουν μια σειρά επιμορφώσεων/εργασιών με υποψήφιους Τ4Ε 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή τους. Στην επόμενη φάση, οι 

εκπαιδευμένοι πρεσβευτές Τ4Ε μαζί με τους νέους υποψήφιους Τ4Ε που επιλέχθηκαν, 

δημιούργησαν μια ολιγομελή ομάδα επιμόρφωσης/εργασίας προκειμένου να οργανώ-

σουν την περαιτέρω διάδοση των στόχων του προγράμματος με τη μεταφορά γνώσεων 

και εμπειριών στην ευρύτερη σχολική κοινότητα της περιοχής τους (συναδέλφους, γο-

νείς, μαθητές). 

Η επιμόρφωση/εργασία που πραγματοποιήθηκε εθελοντικά από τους εκπαιδευμένους 

πρεσβευτές Τ4Ε αποτελεί μια αποκεντρωμένη και ευέλικτη μορφή περαιτέρω διάδοσης 

του προγράμματος, η οποία αφορά εκπαιδευτικούς συγκεκριμένων σχολείων ή δικτύου 

όμορων σχολείων μιας περιοχής που αποδέχθηκαν κι αυτοί εθελοντικά να συμμετά-

σχουν στο πρόγραμμα ως υποψήφιοι Τ4Ε. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, οι εκπαι-

δευτικοί που μετείχαν ενεργά και ολοκλήρωσαν την επιμόρφωση/εργασία τους εντά-

χθηκαν στο ήδη υπάρχον δίκτυο των Τ4Ε. 

Στόχοι του προγράμματος είναι να πληροφορηθούν οι μαθητές την ιστορία της ίδρυσης 

της Ε.Ε. και τους θεσμούς της με απώτερη επιδίωξη να συνειδητοποιήσουν πως εκτός 

από Έλληνες πολίτες είναι ταυτόχρονα και Ευρωπαίοι πολίτες με υποχρεώσεις και δι-

καιώματα. Είναι γεγονός πως η κοινωνία μας είναι πλέον πολυπολιτισμική. Οι αυριανοί 

πολίτες της, οι μαθητές μας, από μικρή ηλικία θα πρέπει να εκπαιδεύονται προς αυτή 

την κατεύθυνση. Θα πρέπει να μάθουν να αναγνωρίζουν το διαφορετικό και να το σέ-

βονται. Για να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, σε χώρες τις Ευρώπης, με 

τις δραματικές απώλειες που υπήρξαν σε όλους τους τομείς, σύμφωνα με την έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε μέσω της Ευρωπαϊκής καμπάνιας, http://www.e-abc.eu, οι μα-

θητές στα πλαίσια του προγράμματος μέσα από βιωματικές και παιγνιώδεις δράσεις σε 

συνδυασμό με τη χρήση των Τ.Π.Ε. συνειδητοποιούν την πολυμορφία της Ευρώπης 

και καλλιεργούν το σεβασμό προς τους λαούς της.  
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Αναφορικά με τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχει σημειωθεί και παρα-

τηρηθεί ότι έχουν ακούσματα για την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θε-

σμούς της αλλά οι γνώσεις τους είναι συγκεχυμένες για τον κάθε όρο. Μέσα λοιπόν 

από την υλοποίηση του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να προ-

σεγγίσουν όλα αυτά τα ζητήματα βιωματικά, εποικοδομητικά, συνεργατικά και ευχά-

ριστα διαμέσου μιας ποικιλίας και πληθώρας δράσεων.  

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, οι συμμετέχοντες, μέσα από συνεχή διά-

λογο, εποικοδομητική επικοινωνία και αδιάληπτη συνεργασία, συναποφάσισαν και συ-

μπορεύθηκαν στην εφαρμογή και στήριξη της δράσης. Σκοπός να γνωρίσουν οι μαθη-

τές την Ευρώπη και την Ε.Ε. σε συνδυασμό με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. 

Επέλεξαν να πραγματευτούν με τους μαθητές το συγκεκριμένο θέμα επειδή πρόκειται 

για ένα φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας, που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, εμ-

φανίζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όλο και συχνότερα αλλά και εντονότερα τα 

τελευταία χρόνια, με σοβαρές επιπτώσεις στα θύματα, στους θύτες, αλλά και την ευ-

ρύτερη σχολική κοινότητα (Αρτινοπούλου, Β. 2001). 

Σχολικός Εκφοβισμός 

Ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) είναι μια έννοια που όλο και περισσότερο ακούγε-

ται, διερευνάται και απασχολεί το σύγχρονο σχολικό περιβάλλον αλλά και την κοινω-

νία. Πολλές μελέτες δείχνουν πως τα ποσοστά εμφάνισης του σχολικού εκφοβισμού 

αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς. Τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Δανία, Ελβετία, Πορτογαλία, 

Ηνωμένο Βασίλειο) η έρευνα επικεντρώνεται ιδιαίτερα στον προσδιορισμό της παρα-

πάνω έννοιας, καθώς τα περιστατικά βίας και επιθετικότητας στα σχολεία είναι συχνό-

τερα και εντονότερα, γεγονός που χρήζει επιτακτικής ανάγκης να αντιμετωπιστεί ά-

μεσα και ουσιαστικά (Καραβόλτσου, 2013; Καρκανάκη & Καφφετζή, 2009).  

Ο σχολικός εκφοβισμός ή ενδοσχολική βία ή θυματοποίηση ορίζουν μια κατάσταση 

κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική & επαναλαμβανόμενη 

βία με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυ-

χικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους εντός και εκτός σχολείου (Dan Olweus, 

1996). Σε ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού τα μέλη που συμμετέχουν είναι: α) ο 

θύτης, που προκαλεί τον εκφοβισμό και την επιθετική συμπεριφορά, β) το θύμα, το 

οποίο είναι ο δέκτης της επίθεσης και γ) ο/οι παρατηρητής/ ές, δηλαδή, τα παιδιά που 

δεν συμμετέχουν στην σύγκρουση, αλλά είναι μέλη της, καθώς έχουν πλήρη εικόνα 

του τι συμβαίνει ως θεατές.  

Μία από τις σημαντικότερες αιτίες για τις οποίες τα κρούσματα της ενδοσχολικής βίας 

εντείνονται είναι οι ποικίλες μορφές που μπορεί να λάβει σε διάφορες περιστάσεις. 

Σύμφωνα με έρευνα που διενέργησε η Εταιρία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού 

και του Εφήβου, (ΕΨΥΠΕ) σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα του Α.Π.Θ., το 
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1/4 του συνολικού μαθητικού πληθυσμού έχει υποστεί κάποιας μορφής σχολικού εκ-

φοβισμού εντός του σχολείου δύο με τρεις φορές το μήνα ή και περισσότερες. Έτσι, 

αντιλαμβανόμαστε πως πρόκειται για ένα άρτια οργανωμένο παιχνίδι, με πολλούς τρό-

πους παιξίματος και με κανόνες υπέρ του θύτη. Πρόκειται, για μία εκκωφαντική «συ-

νομωσία» σιωπής μέσα στο σχολείο», όπως αναφέρεται από την (ΕΨΥΠΕ) όπου κανείς 

δε μιλά, παρά μόνο παρατηρεί ή ανέχεται. 

Μερικές μορφές του σχολικού εκφοβισμού είναι ο λεκτικός, ο σωματικός, ο συναισθη-

ματικός, και ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός. Αξίζει να σημειωθεί πως η επιθετικότητα 

ενός παιδιού που ασκεί bullying διαφοροποιείται σημαντικά από την συμπεριφορά ενός 

απλώς επιθετικού μαθητή. Συγκεκριμένα, η ενδοσχολική σύγκρουση παρατηρείται α-

νάμεσα σε ισότιμα μέλη. Αντιθέτως, το bullying σχετίζεται με την επιβεβαίωση και 

κυριαρχία του δυνατού προς τον αδύναμο μαθητή (Πρόγραμμα «Δάφνη», 2012).  

Η πρόληψη του φαινομένου της θυματοποίησης με άμεσες διδακτικές παρεμβάσεις εί-

ναι απαραίτητη γιατί έρευνες έχουν δείξει πως το παιδί θύτης στο σχολείο κατά την 

ανήλικη ζωή του και την εφηβεία, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επιδείξει μια αντι-

κοινωνική, βίαιη, ακόμα και εγκληματική συμπεριφορά στην ενήλικη ζωή του, (Πε-

τρόπουλος & Παπαστυλιανού, 2001). Η έρευνα είναι αισιόδοξη καθώς τα αποτελέ-

σματα έδειξαν πως και μόνο η ενημέρωση για το περιεχόμενο του bullying και η έ-

γκαιρη διάγνωσή του από τον εκπαιδευτικό σίγουρα θα συμβάλλει στον περιορισμό 

του φαινομένου και την πρόληψη των αρνητικών του συνεπειών. 

Διδακτική και Ερευνητική Μεθοδολογία 

Στο έργο με τίτλο «Τα Παιδιά της Ευρώπης VS Bullying» συμμετείχαν οι 19 μαθητές 

του τμήματος Γ΄2 του 1ου 12/θέσιου ΠΠΔΣ (Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχο-

λείου) Θεσ/νίκης. Οι δράσεις του έργου υλοποιήθηκαν διαθεματικά, εμπλέκοντας σχε-

δόν όλες τις γνωστικές περιοχές του ΑΠΣ, όπως Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, 

Τ.Π.Ε., Μελέτη Περιβάλλοντος, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική. Διήρκησε 

από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2015. 

Ποικίλες διδακτικές μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση των δραστηριοτή-

των από τους μαθητές ώστε να γνωρίσουν την Ευρώπη, την Ε.Ε. και το περιεχόμενο 

του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού. Συγκεκριμένα, ακολουθήθηκε η ομαδοσυ-

νεργατική μέθοδος. Τα μέλη των ομάδων κλήθηκαν να διατυπώσουν τις απόψεις τους, 

να συζητήσουν και να ανταλλάξουν πεποιθήσεις μέσα από τον καταιγισμό ιδεών. Α-

κόμη, σύμφωνα με την μέθοδο project διαμόρφωσαν τους στόχους καταθέτοντας τις 

ιδέες τους και την πορεία των εργασιών τους. Για την αξιολόγηση της δράσης χρησι-

μοποιήθηκε η μέθοδος της παρατήρησης των μαθητών κατά τη διάρκεια των δραστη-

ριοτήτων καθώς και η χρήση ερωτηματολογίων. 
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Σκοπός και Στόχοι 

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι τα παιδιά να γνωρίσουν την Ευρώπη και την 

Ε.Ε., να μελετήσουν και να κατανοήσουν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και 

τις συνέπειες άσκησης της βίας και να συνειδητοποιήσουν ότι η Ευρώπη στηρίζει και 

προάγει την πρόληψη και τη διαχείριση της παιδικής επιθετικότητας.  

Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι είναι τα παιδιά να μάθουν ότι η ήπειρος Ευρώπη πήρε 

το όνομά της από τον αρχαίο ελληνικό μύθο της αρπαγής της Ευρώπης και να γνωρί-

σουν τα χαρακτηριστικά της ηπείρου Ευρώπη και τις χώρες της. Ακόμη, να γνωρίσουν 

παραδείγματα χωρών – μελών της Ε.Ε. και να συνειδητοποιήσουν ότι δεν ανήκουν όλες 

οι χώρες της Ευρώπης στην Ε.Ε. Επίσης, να γνωρίσουν την ιστορία της ίδρυσης της 

Ε.Ε., τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., να μάθουν τις προϋποθέσεις ένταξης μιας χώρας 

στην Ε.Ε , το ρόλο της Ε.Ε. , το σύνθημά της Ε.Ε., τον ύμνο της, να γνωρίσουν τη 

σημαία της Ε.Ε., την Ημέρα της Ευρώπης καθώς και το ενιαίο νόμισμα (ευρώ).  

Επίσης, σημαντικός στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξουν τη δυνατότητα να 

εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές των ατόμων και των λαών, να μάθουν τι σημαίνει 

διαφορετικότητα και να την αποδέχονται ώστε να μπορούν να κατανοήσουν το σύν-

θημα της Ε.Ε. «Ενότητα στην Πολυμορφία». Επιπλέον, να αναπτύξουν θετική στάση 

απέναντι στους Ευρωπαίους συμπολίτες τους και να καλλιεργήσουν το σεβασμό στους 

διαφορετικούς πολιτισμούς των λαών της Ευρώπης ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να 

συμβιώνουν με ειρήνη, ασφάλεια, συνεργασία και αλληλεγγύη στην κοινή τους πα-

τρίδα, την Ευρώπη.  

Επιπρόσθετα, ένας ακόμη σημαίνων στόχος είναι να αναπτύξουν την αυτογνωσία τους, 

να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση τους, να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναι-

σθήματα που συνδέονται άµεσα µε την ψυχική υγεία καθώς και τη συναισθηματική 

νοημοσύνη. Επίσης, να διαχειρίζονται τον θυμό και να μάθουν διεξόδους και αντιδρά-

σεις για την αποφυγή της βίας και την εκτόνωση των εντάσεων. Επιπλέον και κυρίως 

να γνωρίσουν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και τις διάφορες μορφές του. 

Τέλος, πρωταρχικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας και 

των επικοινωνιακών ικανοτήτων των μαθητών, η βελτίωση των διαπροσωπικών σχέ-

σεων, η ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης, μετα-γνώσης, επίλυσης προβλη-

μάτων και αυτό-αξιολόγησης καθώς και η εξοικείωσή τους με τον υπολογιστή ως ένα 

μεθοδολογικό εργαλείο διαχείρισης πληροφοριών, ψηφιακού γραμματισμού και πολ-

λαπλής έκφρασης. 

Οργάνωση τάξης 

Ακολουθήθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Οι 19 μαθητές χωρίστηκαν σε 4 ανο-

μοιογενείς ομάδες, ως προς το φύλο και την επίδοση. Δύο τετραμελείς, μία πενταμελής 

και μία εξαμελής ομάδα. Οι ομάδες για να υλοποιήσουν τις δράσεις χρησιμοποίησαν 
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τα εξής μέσα και υλικά: φύλλα εργασίας, έντυπα από την ιστοσελίδα της Ε.Ε., εικόνες, 

μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, Η/Υ, λογισμικό παρουσίασης Power Point, Internet, προτζέ-

κτορας, cd player, δημοσιογραφικό mp3 player-recorder. 

Πορεία των δράσεων 

Αρχικά, η εκπαιδευτικός ζήτησε από τους μαθητές να γράψουν ένα αυτο-βιογραφικό 

ποίημα, όπου ο καθένας θα παρουσίαζε τον εαυτό του και τα ενδιαφέροντά του ώστε 

να νιώσουν περισσότερο οικεία και να γνωριστούν ακόμα καλύτερα μεταξύ τους. Αφού 

τα παιδιά διασκέδασαν, τους ζήτησε να καθίσουν κυκλικά στα μαξιλαράκια τους στο 

χαλί και τους ρώτησε τι ξέρουν για την Ευρώπη, τι έχουν ακούσει για την Ε.Ε. και τι 

θα επιθυμούσαν να μάθουν. Οι μαθητές/τριες διατύπωσαν τις απόψεις τους και επέ-

στρεψαν στα θρανία τους για να γράψουν σε ένα χαρτόνι τις απορίες τους και τι θέλουν 

να μάθουν για την Ε.Ε.  

Έπειτα στα πλαίσια της γλώσσας και της ιστορίας οι μαθητές διάβασαν τον μύθο της 

αρπαγής της Ευρώπης, συζήτησαν για τη σημασία και την εξάπλωση του μύθου σε όλη 

την Ευρώπη, μελέτησαν πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά και έργα τέχνης καλλιτεχνών της 

αρχαιότητας ως και του σήμερα, οι οποίοι εμπνεύστηκαν από τον συγκεκριμένο μύθο. 

Υλοποίησαν ομαδικά διάφορες δραστηριότητες από τα φύλλα εργασιών.  

Στη συνέχεια, οι ομάδες γνώρισαν τις σημαίες των 28 χωρών – μελών της Ε.Ε. μέσα 

από τη ζωγραφική. Ακόμα, κατασκεύασαν σε φελιζόλ τον χάρτη της Ε.Ε. ζωγραφίζο-

ντας τη σημαία της χώρας πάνω στη γεωγραφική της θέση. Επίσης, οι μαθητές επέλε-

ξαν μια ή δύο χώρες της Ε.Ε. για να τις παρουσιάσουν στην τάξη την επόμενη φορά. 

Οι μαθητές είτε ατομικά είτε σε δυάδες παρουσίασαν στην ολομέλεια μια-δυο χώρες 

της Ε.Ε. που μελέτησαν, αναζητώντας πληροφορίες στο διαδίκτυο για την πρωτεύ-

ουσα, πληθυσμό, γενικά χαρακτηριστικά, μνημεία, ήθη και έθιμα, κουζίνα. 

Ακόμα, επεξεργάστηκαν πληροφορίες τόσο από την ιστοσελίδα της Ε.Ε. όσο και από 

έντυπο υλικό που τους μοίρασε η εκπαιδευτικός-teacher4 Europe για τους στόχους της 

Ε.Ε., τους όρους ένταξης και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Αφού τα παιδιά τα μελέτη-

σαν, έφτιαξαν με τις ομάδες τους αφίσες για το ποιοι είναι οι όροι ένταξης, ποιοι είναι 

οι στόχοι και ποια είναι τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις 

τους, οι μαθητές παρακολούθησαν ομιλία εκπροσώπων του γραφείου για την Ευρώπη 

στη Θεσσαλονίκη, Europe direct όπου οι εκπρόσωποι επισκέφτηκαν την τάξη για να 

ενημερώσουν τους μαθητές για τη λειτουργία και τους θεσμούς της Ε.Ε.  

Ακόμη, οι μαθητές υλοποίησαν συγκεκριμένες δράσεις για να γνωρίσουν την ιστορία 

του ενιαίου νομίσματος ευρώ, τη ζώνη του ευρώ, τη χρονιά ένταξης της Ελλάδας στη 

ζώνη του ευρώ. Οι μαθητές στα πλαίσια του μαθήματος των μαθηματικών επεξεργά-

στηκαν ομαδικά ψεύτικα χαρτονομίσματα και κέρματα ευρώ μετατρέποντάς τα σε δε-

καδικούς αριθμούς και δεκαδικά κλάσματα.  
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Επιπλέον, κλήθηκαν να κάνουν ρεπορτάζ για την ιστορία της Ευρώπης και της Ε.Ε. 

Χωρίστηκαν σε δημοσιογράφους και ευρωβουλευτές. Με βάση τις γνώσεις που απέ-

κτησαν από τις προηγούμενες δράσεις για την Ε.Ε., τα παιδιά που είχαν τον ρόλο των 

δημοσιογράφων έγραψαν ερωτήσεις σχετικές με την Ευρώπη και την Ε.Ε. Τα παιδιά 

που είχαν τον ρόλο των ευρωβουλευτών τις απάντησαν. Οι ερωταποκρίσεις των μαθη-

τών ηχογραφήθηκαν στο χώρο της βιβλιοθήκης του σχολείου. Η ηχογράφησή τους έχει 

προγραμματιστεί και θα μεταδοθεί ως ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο Euro-

pean school radio, (http://blogs.sch.gr/esrblog ).  

Μετέπειτα τα παιδιά συζήτησαν για τα συναισθήματα και επεξεργάστηκαν το θέμα της 

διαφορετικότητας και της αυτοεκτίμησης μέσα από πληθώρα δράσεων. Παρακολούθη-

σαν ένα βιντεάκι με τίτλο «τα γυαλιά της διαφορετικότητας» 

(www.youtube.com/watch?v=IaW8e9uNDsM). Συνεργάστηκαν με τους διπλανούς 

τους και κατέγραψαν όμοια και διαφορετικά πράγματα που τους αρέσουν, τα οποία και 

παρουσίασαν στην ολομέλεια. Κατόπιν, ο καθένας ζωγράφισε το προσωπικό του έμ-

βλημα σε ένα χαρτί Α4. Στις 3 γωνιές του χαρτιού έγραψαν τι άποψη έχουν οι ίδιοι για 

τον εαυτό τους , τι γνώμη έχουν για αυτούς οι φίλοι τους και τι γνώμη έχει η οικογένειά 

τους. Συζήτησαν, ακόμα, για τα συναισθήματα μέσα από παιγνιώδεις δράσεις κατα-

σκευάζοντας το χαλί των συναισθημάτων.  

Στα πλαίσια του μαθήματος της γλώσσας, διάβασαν μια ιστορία με θέμα τον σχολικό 

εκφοβισμό. Με τις κατάλληλες ερωτήσεις της εκπαιδευτικού, τη νοηματική επεξεργα-

σία του κειμένου και τη συζήτηση που ακολούθησε οι μαθητές προσπάθησαν να κατα-

νοήσουν τι σημαίνει σχολικός εκφοβισμός. Ακόμη, έπαιξαν ένα παιχνίδι ρόλων, δρα-

ματοποιώντας την ιστορία που διάβασαν. Έτσι, χωρίστηκαν σε 3 ομάδες, θύτης, θύμα 

και παρατηρητής, και όλοι έπαιξαν τους 3 ρόλους για να αποκτήσουν ενσυναίσθηση.  

Στη συνέχεια, οι μαθητές κατασκεύασαν ομαδικά τη σημαία της Ε.Ε. Κάλυψαν ένα 

φελιζόλ με χαρτί του μέτρου, το οποίο και χρωμάτισαν μπλε. Σχημάτισαν και έκοψαν 

12 χρυσά αστέρια, πάνω στα οποία έγραψαν μηνύματα κατά του bullying. Τα κόλλη-

σαν και στην μέση της σημαίας έγραψαν με τέμπερα το σύνθημα της Ε.Ε. «Ενότητα 

στην Πολυμορφία». Τέλος, ακολούθησε συζήτηση για το πώς πρέπει να συμπεριφέρο-

νται οι Ευρωπαίοι πολίτες ώστε όλοι οι λαοί της Ευρώπης να συνυπάρχουν ειρηνικά, 

αγαπημένα και συνακόλουθα να είναι ευτυχισμένοι. Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό 

αυτό, επισκέφτηκαν την τάξη δύο Ισπανίδες δασκάλες από τη Βαλένθια, οι οποίες στα 

πλαίσια του προγράμματος Erasmus + βρίσκονταν στο σχολείο μας για εβδομάδα. Τρα-

γούδησαν, έπαιξαν και συζήτησαν με τα παιδιά. 

Στα πλαίσια της 6ης Μαρτίου, παγκόσμιας μέρας κατά του σχολικού εκφοβισμού, η 

εκπαιδευτικός-teacher4 Europe και οι μαθητές αντάλλαξαν σκέψεις, ιδέες, εμπειρίες, 

συζήτησαν για τον σχολικό εκφοβισμό και πρότειναν τρόπους αντιμετώπισής του. Έ-

πειτα, οι μαθητές κατασκεύασαν μια ομαδική αφίσα που αποτελούνταν από τρία μέρη. 

Από τη σημαία της Ε.Ε. με το σύνθημα «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ», από σημαίες των χωρών μελών 
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της Ε.Ε. που ζωγράφισαν και κόλλησαν στην αφίσα και από συνθήματα κατά του σχο-

λικού εκφοβισμού. Επίσης, κατασκεύασαν ομαδικά το «παιδί της Ευρώπης» και το 

«σπίτι της Ευρώπης», όπου οι μαθητές σημείωσαν μηνύματα κατά του σχολικού εκφο-

βισμού γιατί το παιδί της Ευρώπης δεν φοβάται να μιλήσει και να εναντιωθεί στο bul-

lying. Απεναντίας, υπερασπίζεται το δικαίωμά του για μια ειρηνική, γαλήνια και α-

σφαλή ζωή.  

 Συνεχίζοντας, οι μαθητές επεξεργάστηκαν ξανά τον μύθο της αρπαγής της Ευρώπης 

σε ομάδες. Συγκεκριμένα, έγραψαν τον μύθο με έμμετρα στιχάκια και σε μορφή κό-

μικς. Μάλιστα, ενέταξαν μια σκηνή σχολικού εκφοβισμού ανάμεσα στα παιδιά της Ευ-

ρώπης τον Δία και στον γίγαντα Τάλω. Έπειτα, οι μαθητές πρότειναν οι ίδιοι να δρα-

ματοποιήσουν την παραλλαγή του μύθου που έγραψαν, την οποία ονόμασαν «Τα Παι-

διά της Ευρώπης VS Bullying». Μοίρασαν τους ρόλους κατασκεύασαν με τις ομάδες 

τους τα σκηνικά και την πρόσκληση της παράστασής τους με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. 

Το θεατρικό τους βιντεοσκοπήθηκε και έγινε ταινία. 

Για να γίνει έλεγχος των γνώσεων που αποκόμισαν οι μαθητές αλλά και για να διασκε-

δάσουν χρησιμοποίησαν την αίθουσα πληροφορικής, όπου ανά δύο οι μαθητές επισκέ-

φτηκαν την ιστοσελίδα της Ε.Ε., διάβασαν πληροφορίες και έπαιξαν παιχνίδια από την 

ευρωπαϊκή γωνιά του παιδιού (http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm.) Κλείνοντας, 

η εκπαιδευτικός-teacher4 Europe με ενημέρωσε και συνεργασία με τον Ambassador 

ολοκλήρωσε τις δράσεις ζητώντας από τον κάθε μαθητή να ζωγραφίσει ατομικά μία 

βαλίτσα σε ένα φύλλο Α4. Μέσα στη βαλίτσα οι μαθητές αποτύπωσαν τα συναισθή-

ματά τους από το πρότζεκτ και σημείωσαν ποια ή ποιες δραστηριότητες τους άρεσαν 

περισσότερο και γιατί. Δηλαδή, ο κάθε μαθητής επέλεξε «τι θα κουβαλήσει» στη βα-

λίτσα του από το όλο πρότζεκτ. 

Συζήτηση 

Κατά τη διάρκεια του πρότζεκτ ακολουθήθηκε η διαμορφωτική αξιολόγηση ενώ στο 

τέλος του έργου υιοθετήθηκε η τελική αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, η διαμορφωτική α-

ξιολόγηση εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του πρότζεκτ μέσα από τις παρατηρήσεις, 

τα σχόλια και τις ερωτήσεις των μαθητών/τριών. Η τελική αξιολόγηση ασκήθηκε μέσα 

από το θεατρικό, τον έλεγχο των γνώσεων μέσα από τα παιχνίδια της ιστοσελίδας της 

Ε.Ε. και της βαλίτσας που ζωγράφισαν τα παιδιά στο τέλος. Επίσης, καταγράφηκε η 

άποψή των μαθητών μέσω της ηχογράφησης των απαντήσεων στο έργο. Χαρακτηρι-

στικές απαντήσεις μαθητών παρατίθενται στη συνέχεια. 

Ερώτηση: «Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλες αυτές τις δράσεις που κάναμε για την 

Ευρώπη, την Ε.Ε. σε συνδυασμό με τον σχολικό εκφοβισμό; 

Απαντήσεις: - «Εμένα από όλα αυτά που κάναμε για την Ε.Ε. και την Ευρώπη πιο πολύ 

μου άρεσε το παιδί της Ευρώπης, το θεατρικό της Ευρώπης, το σύνθημα που βγάλαμε για 
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την Ευρώπη: «Ευ- ρω –πη, ενωμένη, δυνατή, όλοι μαζί». Επίσης, μου άρεσε που βιντε-

οσκοπήσαμε την παράσταση. Αυτές οι δραστηριότητες μου άρεσαν γιατί μάθαμε πολλά 

πράγματα για την Ευρώπη και την Ε.Ε. Επίσης, διασκεδάσαμε πάρα πολύ». «Εμένα μου 

άρεσε που κάναμε αφίσες για τους στόχους και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Πιο πολύ 

όμως μου άρεσε που συνεργαστήκαμε». «Μου άρεσε που κάναμε ηχογραφήσεις για την 

Ε.Ε. και τα θεσμικά όργανα αλλά πιο πολύ που συνεργαστήκαμε όλοι μαζί και που παί-

ξαμε με δασκάλες από την Ισπανία». «Εμένα μου άρεσε το θεατρικό που κάναμε για τον 

μύθο της αρπαγής της Ευρώπης αλλά πιο πολύ μου άρεσε η σκηνή κατά του bullying». 

«Μου άρεσε πολύ που κάναμε Power Point γιατί μάθαμε πολλά πράγματα μέσα από τόσο 

ωραίες μικρές παρουσιάσεις. Επίσης, μου άρεσε πολύ που ζωγραφίσαμε τις σημαίες από 

διάφορες χώρες της Ε.Ε.»  

Από τις απαντήσεις των μαθητών διαφαίνεται ο ενθουσιασμός τους, η χαρά της ομαδι-

κής δημιουργίας και η αίσθηση του ότι όταν συνεργάζονται πετυχαίνουν καλύτερα τους 

στόχους τους. Από όλα τα παιδιά τονίστηκε πως απόλαυσαν τη συνεργασία με τους 

υπόλοιπους συμμαθητές τους και πως τους άρεσαν όλες οι δράσεις διότι ήταν προϊόντα 

συλλογικής δουλειάς και συνεργασίας. Συμπέραναν πως όταν συνεργάζονται πετυχαί-

νουν καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, τόσο οι ομαδικές κατασκευές όσο και το ρεπορτάζ 

για την Ευρώπη και την Ε.Ε. που έγραψαν οι ίδιοι, η ηχογράφησή του, ώστε να μετα-

δοθεί ως ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο European school radio, η δημιουργία 

του κόμικς, η συγγραφή της σκηνής bullying από τους ίδιους, η δραματοποίηση του 

μύθου και της μυθοπλασίας που ενέταξαν σε αυτόν αποτελούν δράσεις που ενεργοποί-

ησαν τους μαθητές και συνέβαλαν στην πραγμάτωση των στόχων του προγράμματος. 

Επιπλέον, οι παραπάνω δράσεις καλλιέργησαν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία 

τους. Τέλος, από τις απαντήσεις των μαθητών είναι ξεκάθαρο πως όλα τα παιδιά εν-

θουσιάστηκαν τόσο με τις παρουσιάσεις που έκαναν τα ίδια, όσο και με την παρακο-

λούθηση των παρουσιάσεων των συμμαθητών τους. Επομένως, η σύνδεση προφορικού 

και γραπτού λόγου καθώς και του τρόπου με τον οποίο μπορεί να αλλάξει μορφή με τη 

χρήση των ΤΠΕ επιτεύχθηκε σε ένα περιβάλλον μάθησης προσανατολισμένο στον μα-

θητή (Chu, Tse & Chow, 2011).  

Συμπεράσματα 

Η συνεργασία μεταξύ της Teacher4Europe και του Ambassador του έργου θεωρούμε 

ότι στέφθηκε από επιτυχία χάρη στη συνεχή και εποικοδομητική επικοινωνία καθόλη 

τη διάρκεια του έργου. Η γνωστική εμπειρία, οι ιδέες καθώς και η θέληση για δημιουρ-

γία και προώθηση της ιδέας από τη μεριά των συντελεστών ήταν έκδηλη και συνέργησε 

καταλυτικά στην επιτυχή έκβαση της δράσης. Η όλη εμπειρία περιείχε αμοιβαία οφέλη 

προς όλους τους μετέχοντες της δράσης. Το θετικό αποτέλεσμα του έργου ήταν έκδηλο 

και από την πλευρά των μαθητών που πραγματικά απόλαυσαν όλες τις δράσεις αλλά 

και κέρδισαν γνωστικά αναπτύσσοντας σύγχρονους γραμματισμούς όπως τον επικοι-

νωνιακό και τον κριτικό.  
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Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν μέσω του προγράμματος συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό 

στην υλοποίηση των στόχων αναφορικά με την έννοια της Ευρώπης αλλά και τον σχο-

λικό εκφοβισμό. Το πρότζεκτ υλοποιήθηκε διαθεματικά, σε σύνδεση με τα μαθήματα 

του ΑΠΣ. Δηλαδή, συνετέλεσε όχι μόνο στο να αναπτύξουν οι μαθητές κοινωνικές 

δεξιότητες, αλλά και να καλλιεργήσουν γραμματισμούς, όπως το να σκεφτούν κριτικά 

και διερευνητικά, να προβληματιστούν, να φανταστούν, να στοχασθούν δημιουργικά.  

Ωστόσο, όπως σε κάθε πρότζεκτ έτσι και στο παρόν υπήρχαν μερικές δυσκολίες. Μία 

από αυτές ήταν το μικρό χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο έπρεπε να ολοκληρωθούν 

οι δράσεις. Αυτό είχε ως απόρροια να δημιουργηθεί η ανάγκη αναπροσαρμογής του 

αναλυτικού προγράμματος καθώς χρειάστηκαν πολλές διδακτικές ώρες για να υλοποι-

ηθούν οι παραπάνω δράσεις. Αξίζει να αναφερθεί πως στην αρχή παρατηρήθηκαν κά-

ποιες αρρυθμίες στη συνεργασία των μαθητών και μικροδιαφωνίες στις ομάδες για το 

τι θα αναλάβει η καθεμία. Στην πορεία, όμως, όλα αυτά εξομαλύνθηκαν και η διαδικα-

σία ολοκληρώθηκε εν τέλει χωρίς προβλήματα. Το γεγονός αυτό αποδείχθηκε και από 

τις χαρακτηριστικές απαντήσεις των μαθητών. Συνολικά, οι μαθητές «αγκάλιασαν» το 

πρόγραμμα, ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό, διασκέδασαν αρκετά και απόλαυσαν 

την όλη διαδικασία. Η γνώση, λοιπόν, οικοδομήθηκε μέσα και από ένα ευχάριστο 

κλίμα συνεργασίας και επικοινωνίας με κοινό σκοπό και πορεία.  
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Περίληψη 

Το παρόν άρθρο εστιάζει στο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός επιμορφωτι-

κού προγράμματος, στο πλαίσιο μιας διαδικτυακής κοινότητας μάθησης για εκπαιδευ-

τικούς Αγγλικής που υπηρετούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μιας περιφέ-

ρειας της Αθήνας. Σκοπός του προγράμματος ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

σε θέματα διδακτικής της ξένης γλώσσας και διαχείρισης της σχολικής τάξης, η ανταλ-

λαγή απόψεων και καλών πρακτικών, καθώς και η ανάπτυξη και υλοποίηση συνεργα-

τικών σχεδίων μαθημάτων και project για μαθητές του Δημοτικού. Με την έναρξη της 

επιμόρφωσης, η οποία διήρκησε έξι μήνες, αναρτήθηκαν οι κανόνες επικοινωνίας/διά-

δρασης στην κοινότητα (netiquette), ενώ βάσει των αναγκών που εξέφρασαν οι εκπαι-

δευτικοί στην πρώτη ενότητα καθορίστηκε από τη σχολική σύμβουλο το περιεχόμενο 

και χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων για τις υπόλοιπες πέντε ενότητες. Με την 

ολοκλήρωση των εργασιών έγινε η αξιολόγηση του προγράμματος και η καταγραφή 

προτάσεων βελτίωσης από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.   

Λέξεις-Κλειδιά: επιμόρφωση, κοινότητα μάθησης, Αγγλική γλώσσα, Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών έχει αναντίρρητα επαναπροσδιορίσει τους τρόπους με 

τους οποίους πραγματώνεται η επικοινωνία (Kalantzis & Cope, 2010). Με δεδομένες 

τις προκλήσεις που αναδύονται για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα και την αναγκαιό-

τητα για διαρκή επιμόρφωση και στήριξη των εκπαιδευτικών στην καθημερινή τους 

πρακτική (Lawless & Pellegrino, 2007), οι Διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης, οι ο-

ποίες συντίθενται από μια ομάδα εν ενεργεία επαγγελματιών που συναντώνται με κοινό 

σκοπό να αξιοποιήσουν, να διαμορφώσουν και να εμπλουτίσουν την επιστημονική 

τους γνώση μέσα από δομημένες δραστηριότητες, διαφαίνονται ως η αποτελεσματικό-

τερη προσέγγιση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (Lave & Wenger, 

1991). 

Οι Κοινότητες Μάθησης εμπνέονται από τη Θεωρία του Κοινωνικού Δομισμού που 

ορίζει τη μάθηση ως κοινωνική αλληλεπίδραση και αναγνωρίζει την αξία του εποικο-

δομητικού διαλόγου μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτή (Vygotsky, 1978). Οι Lave 

και Wenger (1991), διερευνώντας τους τρόπους με τους οποίους η μάθηση είναι συνυ-

φασμένη με την κοινωνική αλληλεπίδραση, υποστηρίζουν ότι η γνώση, το «αίσθημα 
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του ανήκειν» και η δράση συνενώνονται και προάγονται μέσα από την εμπειρία της 

συμμετοχικότητας/συνεκτικότητας. Στο πλαίσιο του διαλόγου, μια κοινότητα εμπλέκει 

τα μέλη της σε μια διαδικασία κριτικού αναστοχασμού, προσφέροντας προκλήσεις στις 

οποίες πρέπει να ανταποκριθούν με ενέργειες σύσκεψης, αναθεώρησης και μετασχη-

ματισμού δεδομένων γνώσεων και πρακτικών (Bakhtin, 1984). Αυτό που καθορίζει τη 

μάθηση και την πρακτική αυτής της μορφής είναι η εμπλοκή και αλληλεπίδραση των 

μελών, ώστε η επικοινωνία τους να προάγει την επιστημονική γνώση και το διαμοιρα-

σμό πρακτικών εντός της κοινότητας (Hillman, Willis, & Gunawardena, 1994). 

Οι Preece, Abrasand, & Maloney-Krichmar (2004) επισημαίνουν ότι η κοινότητα πρέ-

πει να υποστηρίζεται από τις νέες τεχνολογίες. Επομένως η ένταξη ενός προγράμματος 

επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε μια διαδικτυακή κοινότητα μάθησης με χρήση συνερ-

γατικών εργαλείων Web 2.0 που υποστηρίζουν τη διάδραση, το διαμοιρασμό πόρων 

και την αμοιβαία στήριξη (Peltier-Davis, 2009) προσφέρει τη δυνατότητα «ενσωμάτω-

σης» της επιμόρφωσης στην καθημερινή πρακτική των εκπαιδευτικών, καθώς διέπεται 

από:  

 Την απρόσκοπτη πρόσβαση στη γνώση και την επαγγελματική ανάπτυξη σε σύγχρονο 

ή ασύγχρονο περιβάλλον μέσω διαδικτύου. 

 Τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών για το σχεδιασμό και παραγωγή γνώσης 

(Slaouti, 2007). 

 Τη μεταγνώση, σκέψη για τον τρόπο σκέψης των μελών και ανάδραση. 

 Την ανάδρομη, επαναλαμβανόμενη και πολυεπίπεδη ανατροφοδότηση σχετικά με τις 

καλές πρακτικές των μελών. 

 Την εφαρμογή καλών πρακτικών στο επίπεδο της σχολικής τάξης. 

Με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας που 

υπηρετούν σε Δημοτικά σχολεία, το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 

ΕΚΠΑ δημιούργησε τη διαδικτυακή κοινότητα μάθησης ToGather 

(http://rcel.enl.uoa.gr/togather), τόπο συνάντησης εκπαιδευτικών Αγγλικής Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης, σχολικών συμβούλων και ακαδημαϊκών. Στο πλαίσιο της συγκεκρι-

μένης κοινότητας σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και αποτιμήθηκε το πρόγραμμα επιμόρ-

φωσης εκπαιδευτικών Αγγλικής μιας περιφέρειας  της Αθήνας.  

Συμμετέχοντες 

Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα συμμετείχαν 16 εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας, 15 

γυναίκες και 1 άνδρας, οι οποίοι υπηρετούσαν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

μιας περιφέρειας της Αθήνας. Η ηλικία των συμμετεχόντων κυμαινόταν από 38 μέχρι 

50 έτη, με μέσο όρο ηλικίας τα 43 έτη, ενώ οι μισοί εξ αυτών διέθεταν μεταπτυχιακό 

τίτλο επιπέδου Master.  
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Οργάνωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα διαρθρώθηκε σε 6 ενότητες, με έναρξη τον Οκτώβριο 

του 2014. Για την ολοκλήρωση της κάθε ενότητας, η οποία διαρκούσε ένα μήνα, απαι-

τούνταν η εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες θεωρητικού και πρακτικού 

περιεχομένου, οι οποίες εστίαζαν στην αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και 

της σχολικής συμβούλου.  Συγκεκριμένα, οι 4 πρώτες ενότητες ακολούθησαν, σε γενι-

κές γραμμές, την παρακάτω δομή: 

 Δραστηριότητα αναστοχασμού, η οποία εστίαζε σε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχό-

ντων και της σχολικής συμβούλου γύρω από το θέμα της ενότητας, ώστε να ενεργο-

ποιηθεί η προϋπάρχουσα γνώση των εκπαιδευτικών. 

 Δραστηριότητα εντρύφησης στο θέμα της ενότητας, βάσει επιμορφωτικού υλικού, με 

μορφή μαγνητοσκοπημένου βίντεο ή κειμένου (άρθρου, βιβλίου κτλ), το οποίο αναρ-

τιόταν από τη σχολική σύμβουλο. 

 Δραστηριότητα συζήτησης και προαγωγής της γνώσης βάσει διαλόγου, οποίος περι-

λάμβανε την καταγραφή απόψεων μετά τη μελέτη του επιμορφωτικού υλικού και, εν 

συνεχεία, την ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.  

Η 5η ενότητα εστίασε στην πρακτική εφαρμογή μέσω δημιουργίας project, ενώ η τε-

λευταία ενότητα στην αξιολόγηση του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς.  

1η Ενότητα (Αλληλογνωριμία και Καταγραφή Αναγκών) 

Ο στόχος της πρώτης ενότητας ήταν η αλληλογνωριμία και η έμμεση καταγραφή των 

αναγκών των εκπαιδευτικών, μέσω του διαμοιρασμού των εμπειριών τους, όσον αφορά 

στη διδασκαλία της Αγγλικής σε μαθητές του Δημοτικού. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από 

τους εκπαιδευτικούς να προβούν σε αυτοπαρουσίαση και να αναστοχαστούν μια θετική 

και μια αρνητική εμπειρία με μικρούς μαθητές. Η καταγραφή των θετικών και αρνητι-

κών εμπειριών υπαγορεύτηκε από την άποψη ότι ο αναστοχασμός επιτυχημένων μα-

θησιακών διαδικασιών θα βοηθούσε στο διαμοιρασμό και την καλύτερη κατανόηση 

αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πρακτικών, ενώ η αναφορά σε αποτυχημένες εκπαι-

δευτικές εμπειρίες στον προσδιορισμό αναγκών βελτίωσης της διδακτικής μεθοδολο-

γίας των συμμετεχόντων στην κοινότητα. 

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να αναστοχαστούν και να καταγρά-

ψουν τις σκέψεις τους όσον αφορά στην έννοια του αποτελεσματικού μαθησιακού πε-

ριβάλλοντος αναρτώντας παράλληλα μια εικόνα αντιπροσωπευτική της άποψής τους 

στον ψηφιακό πίνακα padlet (http://padlet.com/thahad/n2z4dph6k78), ώστε να γίνει ο 

σχολιασμός από τους συμμετέχοντες. Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν 

ο προσδιορισμός των παραγόντων που ευνοούν τη μαθησιακή διαδικασία και η ανταλ-

λαγή απόψεων για τους παράγοντες που συνθέτουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον που 

ευνοεί τη μάθηση. 
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Βάσει των καταγραφών (αρνητικές εμπειρίες και ορισμός αποτελεσματικού εκπαιδευ-

τικού περιβάλλοντος) των εκπαιδευτικών στην πρώτη ενότητα διαμορφώθηκε από τη 

σχολική σύμβουλο το περιεχόμενο των υπόλοιπων ενοτήτων.  

2η Ενότητα (Πολλαπλή Νοημοσύνη και Στυλ Μάθησης) 

Ο στόχος της δεύτερης ενότητας ήταν η αποσαφήνιση του όρου «νοημοσύνη» από τους 

εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε ο ορισμός της «νοημοσύνης» και η κατα-

γραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών όσον αφορά στον τρόπο που οι αντιλήψεις 

τους για τη νοημοσύνη επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία. Για την αποτελεσματι-

κότερη επίτευξη του στόχου οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν δύο διαδικτυακά τεστ, τα 

οποία εστίαζαν στην πολλαπλή νοημοσύνη και τα μαθησιακά στυλ, ώστε να προσδιο-

ρίσουν το προσωπικό τους μαθησιακό στυλ και την επικρατούσα νοημοσύνη. Στη συ-

νέχεια,  κλήθηκαν να αναστοχαστούν πάνω στα αποτελέσματα και στο βαθμό επίδρα-

σης της επικρατούσας νοημοσύνης και του μαθησιακού στυλ στον τρόπο διδασκαλίας 

τους. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η προσπάθεια των εκπαιδευτικών να συσχετίσουν τα 

αποτελέσματα των τεστ με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας τους και να κατανοήσουν 

τη σπουδαιότητα της ένταξης όλων των τύπων νοημοσύνης και στυλ μάθησης στη δι-

δακτική πράξη, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών. Για 

παράδειγμα, εκπαιδευτικός με υψηλή κιναισθητική νοημοσύνη παραδέχτηκε ότι σχε-

διάζει δραστηριότητες που εμπλέκουν την κίνηση στη μαθησιακή διαδικασία (μεθοδο-

λογία Total Physical Response), ενώ άλλος με υψηλή διαπροσωπική νοημοσύνη ανα-

φέρθηκε σε ένταξη έργων etwinning στη διδακτική πράξη.  

Στη δεύτερη δραστηριότητα της συγκεκριμένης ενότητας ζητήθηκε από τους εκπαιδευ-

τικούς να αναρτήσουν στον ψηφιακό πίνακα padlet 

(http://padlet.com/thahad/2murtn4y45f) εικόνες δραστηριοτήτων που συνάδουν με τα 

στυλ μάθησης και τις διαφορετικές νοημοσύνες των μαθητών, εξηγώντας τους τρόπους 

με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μαθησιακή διαδικασία. Ο στόχος 

της δεύτερης δραστηριότητας ήταν ο διαμοιρασμός πρακτικών, ώστε να εμπλουτιστεί 

το ρεπερτόριο των εκπαιδευτικών με τεχνικές που άπτονται διαφορετικών στυλ μάθη-

σης και τύπων νοημοσύνης.  

3η Ενότητα (Δημιουργία Θετικών Σχέσεων Εκπαιδευτικού-Μαθητών) 

Σκοπός της τρίτης ενότητας ήταν η καταγραφή στρατηγικών που ευνοούν τη δημιουρ-

γία θετικών σχέσεων εκπαιδευτικού-μαθητών. Ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να 

μελετήσουν σχετική αρθρογραφία,  να παρακολουθήσουν σχετικά βίντεο και να εκ-

φράσουν την άποψή τους, αναφορικά με τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στη σχολική 

τάξη των στρατηγικών που αναφέρονται στο επιμορφωτικό υλικό. Παράλληλα, οι εκ-

παιδευτικοί θα μπορούσαν να καταγράψουν στρατηγικές που οι ίδιοι χρησιμοποιούν 

και έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στο πλαίσιο της τάξης τους.  
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Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν οι εκπαιδευτικοί σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

του εκπαιδευτικού (ενδιαφέρον και φροντίδα για τους μαθητές, σεβασμός και αποδοχή 

των ιδιαιτεροτήτων του κάθε παιδιού, δημιουργία κινήτρων για μάθηση, ικανότητα ε-

νεργής ακρόασης, συνεργατικότητα κλπ.), στη δυνατότητα συνεργασίας με τους συνα-

δέλφους για την αντιμετώπιση προβλημάτων της σχολικής τάξης και σε μαθησιακές 

δραστηριότητες που ευνοούν την ανάπτυξη θετικών σχέσεων μαθητών-εκπαιδευτικού 

(ένταξη της λογοτεχνίας και της τέχνης γενικότερα στην μαθησιακή διαδικασία, project 

συναισθηματικής αγωγής, έργα etwinning κλπ.).  

Στη δεύτερη δραστηριότητα της συγκεκριμένης ενότητας ζητήθηκε από τους εκπαιδευ-

τικούς να αναρτήσουν στον ψηφιακό πίνακα padlet 

(http://padlet.com/thahad/exiid20osm1t) εικόνα/φωτογραφία αντιπροσωπευτική μιας 

στρατηγικής που ευνοεί την ανάπτυξη θετικής σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητών, αιτιο-

λογώντας την επιλογή τους. Αρκετοί εκπαιδευτικοί ανάρτησαν εικόνες/φωτογραφίες 

από project συναισθηματικής αγωγής που είχαν στο παρελθόν εκπονήσει, καταγράφο-

ντας παράλληλα μια σύντομη περίληψη του project και της επίδρασης που είχε στους 

μαθητές.   

4η Ενότητα (Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική) 

Σκοπός της τέταρτης ενότητας ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα δια-

φοροποιημένης παιδαγωγικής. Ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να παρακολουθή-

σουν σχετικό βίντεο και να προβούν σε αναστοχαστικές δραστηριότητες πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά την προβολή του βίντεο. Συγκεκριμένα, πριν από την προβολή οι 

εκπαιδευτικοί έπρεπε σκεφτούν τρόπους προσαρμογής της μεθοδολογίας της διδασκα-

λίας τους, ώστε να ανταποκρίνεται στην διαφορετικότητα του κάθε μαθητή. Κατά τη 

διάρκεια της παρακολούθησης του βίντεο έπρεπε να κρατήσουν σημειώσεις, βάσει ε-

νός οδηγού παρατήρησης, ώστε με την ολοκλήρωση του βίντεο να καταγράψουν στο 

φόρουμ της κοινότητας τεχνικές που είχαν παρατηρήσει και θεωρούσαν ότι ανταπο-

κρίνονταν στην πραγματικότητα της ελληνικής σχολικής τάξης, εστιάζοντας σε δυσκο-

λίες που θα μπορούσαν να προκύψουν από την εφαρμογή τους. Επιπλέον, οι εκπαιδευ-

τικοί θα μπορούσαν να καταγράψουν άλλες τεχνικές που είχαν χρησιμοποιήσει και εί-

χαν αποδειχθεί αποτελεσματικές, ώστε να υπάρξει διάχυση καλών πρακτικών.  

Η δεύτερη δραστηριότητα της τέταρτης ενότητας εστίαζε στο σχεδιασμό ενός μαθήμα-

τος μιας διδακτικής ώρας και αποτελούσε προστάδιο της επόμενης ενότητας, η οποία 

αφορούσε στον σχεδιασμό project. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας δόθηκε στους 

εκπαιδευτικούς πρότυπο (template), στο οποίο έπρεπε να γίνει καταγραφή του προφίλ 

των μαθητών και του σχολικού πλαισίου (είδος σχολείου, τάξη, αριθμός μαθητών, συ-

χνότητα και διάρκεια διδασκαλίας), σύντομη περιγραφή της διδακτικής ενότητας που 

προηγήθηκε του σχεδίου μαθήματος, καταγραφή σκοπού (goal) και στόχων 

(objectives) βάσει της αναθεωρημένης ταξινομίας του Bloom, περιγραφή υλικών (π.χ. 

φύλλα εργασίας), πηγών (π.χ. ιστοσελίδες που χρησιμοποιήθηκαν), διαδικασίας και ε-

κτιμώμενου χρόνου εφαρμογής, καταγραφή διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων και 
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αξιολόγηση. Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας δόθηκε στους εκπαιδευτι-

κούς ένα δείγμα ολοκληρωμένου σχεδίου μαθήματος βάσει του προτύπου και μια ρου-

μπρίκα αξιολόγησης, η οποία περιείχε διαβαθμισμένα κριτήρια αξιολόγησης για κάθε 

ενότητα του σχεδίου μαθήματος και θα χρησίμευε στην αξιολόγηση των σχεδίων μα-

θημάτων από τους συμμετέχοντες στην κοινότητα εκπαιδευτικούς (peer evaluation). 

Με την ολοκλήρωση της ανάρτησης των σχεδίων μαθημάτων, οι εκπαιδευτικοί χωρί-

στηκαν σε ζεύγη από τη σχολική σύμβουλο, προέβησαν στην αξιολόγηση των σχεδίων 

βάσει της ρουμπρίκας και ανάρτησαν τη συνολική βαθμολογία με τα σχόλια στο φό-

ρουμ της διαδικτυακής κοινότητας μάθησης.  

5η Ενότητα (Σχεδιασμός Συνθετικής Εργασίας Τύπου Project) 

Σκοπός της τελευταίας ενότητας ήταν ο συνεργατικός σχεδιασμός και υλοποίηση ενός 

project, διάρκειας τουλάχιστον 3 διδακτικών ωρών. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας 

σχεδιασμού του project δόθηκε στους εκπαιδευτικούς πρότυπο (template), το οποίο α-

ποτελούνταν από πέντε μέρη. Στο πρώτο μέρος οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να καταγρά-

ψουν τον τίτλο του project, την τάξη και τα χαρακτηριστικά των μαθητών, το επίπεδο 

στην ξένη γλώσσα, την υλικοτεχνική υποδομή που απαιτούνταν, την διάταξη των θρα-

νίων  και τον τρόπο εργασίας των μαθητών (π.χ. εργασία ατομική, σε ζεύγη, σε ομάδες) 

καθώς και μια σύντομη περιγραφή του project. Στο δεύτερο μέρος ζητήθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς να καταγράψουν το γενικό σκοπό (goal) και τους στόχους (objectives), 

οι οποίοι έπρεπε να είναι παρατηρήσιμοι και μετρήσιμοι  και να αναφέρουν τους τρό-

πους αξιολόγησης των συγκεκριμένων στόχων. Στο τρίτο μέρος οι εκπαιδευτικοί έ-

πρεπε να καταγράψουν βήμα προς βήμα τη διδακτική τους μεθοδολογία (Warm-up-

Body-Review), εστιάζοντας στις δράσεις του εκπαιδευτικού (teacher action), στις πι-

θανές αντιδράσεις των μαθητών (students’ anticipated responses), στην υλικοτεχνική 

υποδομή (materials/handouts) και τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε 

δραστηριότητας. Στο τέταρτο μέρος έπρεπε να αναφερθούν τα τελικά προϊόντα του 

project και ο τρόπος αξιολόγησης. Στο πέμπτο μέρος οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να ανα-

φέρουν συμπληρωματικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν, ε-

μπόδια/προκλήσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν και τρόπους αντιμετώπισής τους. 

Για την ευκολότερη συνεργασία των εκπαιδευτικών δημιουργήθηκαν googledocs, στα 

οποία επικολλήθηκε το πρότυπο του project, ώστε να δίνεται η δυνατότητα κοινής χρή-

σης και επεξεργασίας από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς. Τα σχέδια μαθημάτων 

των εκπαιδευτικών με όλα τα συνοδευτικά έντυπα αναρτήθηκαν στον πίνακα padlet 

(http://padlet.com/thahad/rrn4gkp8ksdf), παράλληλα με τα τελικά προϊόντα και τον α-

ναστοχασμό των εκπαιδευτικών.  

6η Ενότητα (Αξιολόγηση του Προγράμματος Επιμόρφωσης) 

Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος ζητήθηκε από τους συμμετέ-

χοντες εκπαιδευτικούς η συμπλήρωση ερωτηματολογίου αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, 

οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αποτιμήσουν το βαθμό ικανοποίησης από το πρόγραμμα 
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σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, να αξιολογήσουν την ποιότητα του υλικού επι-

μόρφωσης και της μεθοδολογίας, να καταγράψουν δύο στοιχεία που τους άρεσαν πε-

ρισσότερο και να προβούν σε προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος. 

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από το 

επιμορφωτικό πρόγραμμα σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, από το εκπαιδευτικό 

υλικό και τη μεθοδολογία.  

Σχήμα 1: Ποσοτική αξιολόγηση 

Σε σχέση με τα δύο θετικά στοιχεία του προγράμματος που τους άρεσαν περισσότερο, 

οι εκπαιδευτικοί, στην πλειονότητά τους, εστίασαν στη δυνατότητα ανταλλαγής από-

ψεων και εμπειριών μεταξύ τους και με τη σχολική σύμβουλο, στο πλούσιο επιμορφω-

τικό υλικό και στη θετική ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε μεταξύ των μελών, μέσα 

από το μοίρασμα ιδεών, εφαρμογών και πρακτικών. Άλλα στοιχεία που αναφέρθηκαν 

ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων στις ΤΠΕ, η ενθαρρυντική ανατροφοδότηση από τη σχο-

λική σύμβουλο και τους συναδέλφους και η ενημέρωση σε σύγχρονα θεωρητικά και 

πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με την επιστήμη τους. Όσον αφορά στις προτάσεις 

βελτίωσης, οι συμμετέχοντες πρότειναν τη συζήτηση πάνω σε πρακτικά ζητήματα που 

αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός στην καθημερινότητά του, την επιμόρφωση σε εργαλεία 

ΤΠΕ, την δυνατότητα καθορισμού θεματικών από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και 

τον επιμερισμό της κοινότητας σε μικρότερες ομάδες εργασίας, ώστε να είναι ταχύτερη 

η ανατροφοδότηση και η συζήτηση.  

Συμπεράσματα 

Καθώς η ανάγκη επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών γί-

νεται επιτακτική, λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και της πολυπλοκό-

τητας της διδασκαλίας και της μάθησης, οι διαδικτυακές κοινότητες μάθησης φαίνεται 

να αποτελούν ένα ευέλικτο εργαλείο εκπαίδευσης, εκμηδενίζοντας χρονικά και γεω-

γραφικά εμπόδια (Riverin & Stacey, 2008).   

H ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης 2gather συνέβαλε στην επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών, η οποία αποτέλεσε προϊόν αυτο-κατευθυνόμενης μάθησης και υ-

ποστήριξης από ομοτίμους, μέσα από διαδικασίες ανατροφοδότησης και διάδρασης, 

γεγονός που συνάδει με τις βασικές αρχές του μοντέλου της πλαισιοθετημένης μάθη-

σης (Liu, 2012). Συγκεκριμένα, μέσα στην κοινότητα μάθησης οι συμμετέχοντες προ-

βληματίστηκαν, αναστοχάστηκαν και ερμήνευσαν την εμπειρία τους, μοιράστηκαν τις 
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σιωπηρές αποδοχές τους και δημιούργησαν γνώση μέσα από το βίωμα της κοινής ε-

μπειρίας. Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών καθορίστηκε σημαντικά από 

το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων, το «κοινωνικό» πλαίσιο και το βαθμό υποστήριξης 

και καθοδήγησης από τη σχολική σύμβουλο και τους συναδέλφους, οι οποίοι συνέβα-

λαν στην εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης, ανάπτυξης αυτονομίας και αυτο-οργάνω-

σης.   
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Η αξιοποίηση του video στην εκπαιδευτική διαδικασία  
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε σε συμπεράσματα τα οποία αντλήσαμε από 

βιβλιογραφική ανασκόπηση εκπαιδευτικών ερευνών που αναφέρονται στην διδακτική 

αξιοποίηση της τεχνολογίας του Video. Η αξιοποίηση μπορεί να αναφέρεται είτε στην 

προβολή Video για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων διδακτικών σκοπών είτε στην 

δημιουργία από τους μαθητές Video στα πλαίσια της διαδικασίας μάθησης. Η 

αξιοποίηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας κρύβει ορισμένες παγίδες στις οποίες θα 

αναφερθούμε ώστε ο εκπαιδευτικός να έχει υπ όψιν του όταν αποφασίσει να 

αξιοποιήσει την εν λόγω τεχνολογία.  

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., Video, Εκπαίδευση  

Εισαγωγή 

Η τεχνολογία συνεχώς προχωρά, σε πολλές περιπτώσεις με αλματώδεις ρυθμούς. 

Στοιχεία που μόλις πριν από μια δεκαετία ήταν πρακτικά αδύνατο να ενταχθούν σε μια 

διδασκαλία, σήμερα – από τεχνικής τουλάχιστον απόψεως – είναι εφικτό να 

χρησιμοποιηθούν και η μέχρι τώρα ενσωμάτωσή τους δείχνει ότι ίσως καλό είναι να 

θεωρούνται από τους διδάσκοντες και εκ των ων ουκ άνευ σε μια διδασκαλία, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να υποκαθιστούν και να παραμερίζουν προϋπάρχοντα 

στοιχεία διδακτικής παρέμβασης.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων στοιχείων αποτελεί το video. Έτοιμο υλικό, 

αναρτημένο στο διαδίκτυο, ελεύθερο για προβολή χωρίς περιορισμούς και χρεώσεις, 

βρίσκεται μόλις ένα κλικ μακριά από διδάσκοντες και μαθητές. Μπορεί να φωτίσει 

σκοτεινά σημεία, να φέρει μπροστά στα μάτια των μαθητών απομακρυσμένους τόπους, 

άγνωστα έθιμα, επικίνδυνες δραστηριότητες, να προβληματίσει, να παρακινήσει, να 

εμπνεύσει τόσο εκπαιδευτικούς όσο και μαθητές.  

Ακόμη, εργαλεία εγκατεστημένα στους υπολογιστές, τίθενται στη διάθεσή τους για να 

δημιουργήσουν τα δικά τους video, προσφέροντας νέες δυνατότητες σε ευρύτερο 

κοινό.  

Τέλος, η ενσωμάτωση συσκευών καταγραφής εικόνας (κινούμενης ή μη) και ήχου σε 

μία και μοναδική συσκευή, καθιστά και την εγγραφή video και ήχου πολύ εύκολη και 

απλή διαδικασία.  
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Ο συνδυασμός των παραπάνω, μπορεί εν δυνάμει να οδηγήσει ένα καθηγητή ή μια 

καθηγήτρια στη δημιουργία του δικού του/της εκπαιδευτικού video, που με τη σειρά 

του μπορεί να ωθήσει κάποιους μαθητές και κάποιες μαθήτριες να εμπλακούν στη 

διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών, καταγραφής γεγονότων, φαινομένων, 

μαρτυριών και – στο πλαίσιο μιας διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης – να 

εμβαθύνουν και να εμπεδώσουν γνώσεις σε ένα οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο, 

ενώ παράλληλα αναπτύσσουν δεξιότητες χειρισμού εργαλείων σχετικών με τις νέες 

τεχνολογίες και, πολλές φορές, ανακαλύπτουν και ταλέντα που δεν υποψιάζονταν καν 

πως ίσως έχουν, όπως αυτό της σκηνοθεσίας, της δημιουργίας σεναρίου, της 

οργάνωσης μιας κινηματογραφικής παραγωγής. 

Στην παρούσα εργασία, γίνεται μια αναφορά στη χρήση και τις δυνατότητες 

αξιοποίησης του video στην εκπαίδευση, μέσα από τη μελέτη βιβλιογραφικών 

ερευνών.  

Αρχικά, θα δούμε για ποιους διδακτικούς σκοπούς ενδείκνυται η αξιοποίηση του video, 

στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε την δημιουργία video στα πλαίσια της διδακτικής 

τεχνικής «Μάθηση μέσω Επίλυσης Προβλήματος».  

Τέλος, θα αναφερθούμε σε ορισμένες κακές πρακτικές αξιοποίησης του video στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η προστιθέμενη αξία της αξιοποίησης του video 

στην Εκπαιδευτική Διαδικασία 

Ο Merrill (2002) σε μια σύνθεση έγκριτων θεωριών εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

αναπτύσσει πέντε βασικές αρχές της διδασκαλίας: 

1. Καθορισμός των προβλημάτων του πραγματικού κόσμου του μαθητή (με σειρά 

πολυπλοκότητας). 

2. Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης του μαθητή ως θεμέλιο για την νέα γνώση. 

3. Επίδειξη νέας γνώσης στους μαθητές (παρά η περιγραφή του τί πρόκειται να 

μάθουν). 

4. Οι μαθητές εφαρμόζουν τη νέα γνώση για επίλυση προβλημάτων. 

5. Οι μαθητές ενσωματώνουν τη νέα γνώση στην καθημερινή τους ζωή. 

Το video μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία εξυπηρετώντας τη 

δεύτερη και τρίτη αρχή, δηλαδή την ενεργοποίηση και την επίδειξη. 

Ο Koumi (2006) συνοψίζει στον παρακάτω πίνακα συγκεκριμένες τεχνικές 

δημιουργίας video που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένους διδακτικούς 

σκοπούς: 
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Διδακτικοί 

Σκοποί 

Τεχνικές Δημιουργία Video 

Τρόποι 

για  

την προώθηση 

Γνωστικών 

στόχων  

και  

την καλλιέργεια 

δεξιοτήτων. 

1. σύνθετες εικόνες, για παράδειγμα διαίρεση οθόνης 

2. κινούμενα διαγράμματα για διερεύνηση των διαδικασιών  

3. οπτικές μεταφορές, συμβολισμοί, αναλογίες 

4. μοντελοποίηση μιας διαδικασίας μέσω της απλοποίησης 

5. απεικόνιση εννοιών με πραγματικά παραδείγματα 

6. συμπύκνωση χρόνου με την τεχνική επεξεργασία καταγραφής 

της καθημερινότητας 

7. παράθεση αντίθετων ή αντιφατικών καταστάσεων 

8. αφηγηματική δύναμη του πλούσιου συστήματος συμβόλων 

της τηλεόρασης 

9. επίδειξη δεξιοτήτων από ένα ειδικό (για παράδειγμα σε σχέση 

με κάποια τέχνη, φυσικές, λογικής, κοινωνικές, λεκτικές). 

Απόκτηση 

συγκεκριμένων 

εμπειριών 

μέσω 

επίδειξης 

 

1. δυναμική εικαστική αλλαγή ή μετακίνηση 

2. χώροι, για παράδειγμα δυσπρόσιτες ή απομακρισμένες 

τοποθεσίες 

3. όψεις υπό οπτική γωνία για παράδειγμα εναέρια λήψη, ή πολύ 

κοντινό πλάνο λεπτομέρειας 

4. τεχνικές διεργασίες ή τεχνικός εξοπλισμός 

5. αντικείμενα τριών διαστάσεων (3D) με χρήση κίνησης ή 

παράθεσης 

6. αργή ή γρήγορη κίνηση 

7. αλληλεπίδραση ανθρώπων και ζώων, στην πραγματικότητα ή 

δραματοποιημένα 

8. γεγονότα που συμβαίνουν μόνο μία φορά ή σπάνια γεγονότα 

(συμπεριλαμβάνονται και φιλμ αρχείου) 

9. χρονολογική σειρά και διάρκεια 

10. ανεπεξέργαστο υλικό για να αναλυθεί από τους θεατές 

11. οργανωμένες εκδηλώσεις, για παράδειγμα πολύπλοκα 

πειράματα, δραματοποιημένες αναπαραστάσεις 

Πρόκληση 

Κινητοποίησης 

Καλλιέργεια 

Συναισθημάτων 

και 

Στάσεων 

 

1. Δημιουργία ερεθισμάτων για ενεργοποίηση της θέλησης για 

μάθηση, για παράδειγμα, αποκαλύπτοντας τη γοητεία ενός 

θέματος 

2. Κινητοποίηση, παρακίνηση σε ανάληψη δράσης, πρόκληση των 

θεατών να σηκωθούν και να κάνουν πράγματα 

3. Δημιουργία κινήτρων για χρήση στρατηγικής δείχνοντας τα 

επιτυχή αποτελέσματά της¸ για παράδειγμα τεχνικές επιτυχίας 

στις εξετάσεις 

4. Ελάττωση του αισθήματος απομόνωσης ενός μαθητή που 

βρίσκεται σε απομακρυσμένο σημείο δίνοντας τη δυνατότητα να 

έχει οπτική επαφή με τον εκπαιδευτικό ή τους υπόλοιπους μαθητές  

5. Αλλαγή νοοτροπίας, εκτιμήσεων, πρόκληση συμπάθειας προς 

τους ανθρώπους 

6. Καθησυχασμός, ενθάρρυνση της αυτοπεποίθησης 

Πίνακας 1: Τεχνικές Video για την εξυπηρέτηση διδακτικών σκοπών (Koumi, 2006) 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει στη μαθησιακή διαδικασία video το οποίο είναι 

διαθέσιμο στο Διαδίκτυο. Αν και οι ιστότοποι που διαθέτουν δωρεάν διαμοιρασμό 
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video περιέχουν video ποικίλης ποιότητας το οποίο έχει μεταφορτωθεί είτε από 

ερασιτέχνες είτε από επαγγελματίες και το περιεχόμενο του μπορεί να είναι 

ακατάλληλο, κακής ποιότητας, ή ακόμη και ανακριβές, εντούτοις, ο Karppinen (2005) 

υποστήριξε ότι το ψηφιακό video που βρίσκεται διαθέσιμο στο διαδίκτυο μπορεί να 

προωθήσει την ουσιαστική μάθηση. Οι τρεις βασικές λειτουργίες που βοηθούν το video 

να προσθέσει αξία στη διδασκαλία, και τις περιέγραψε ο Koumi (2006) στον παραπάνω 

πίνακα έχει διαπιστωθεί ότι υφίστανται σε πολλά video κλιπ που διατίθενται δωρεάν 

στο διαδίκτυο σε ιστότοπους όπως το YouTube (Snelson, 2008). 

Η Δημιουργία Video στα πλαίσια της τεχνικής 

«Μάθηση μέσω Επίλυσης Προβλήματος» 

Η Fragaki (2008) τονίζει την αξία της εμπλοκής των μαθητών στην παραγωγή ενός 

video. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει «η σκηνοθεσία και η παραγωγή – το να σκηνοθετεί 

ή να συμμετέχει κανείς στην παραγωγή του τελικού προϊόντος είναι μια πολύ δημιουργική 

διαδικασία. Απαιτεί από το μαθητή να έχει όραμα, να κατανοήσει τα στοιχεία και να τα 

συνδυάσει δημιουργώντας ένα συνεκτικό προϊόν». Από εκπαιδευτικές έρευνες που έχει 

αξιοποιηθεί η τεχνική «Μάθηση μέσω Επίλυσης Προβλήματος» (Problem based 

Learning - PBL) για τη δημιουργία video (Reid et al., 2002; Fraser & Oram, 2003; 

Kearney & Schuck, 2005) αντλήθηκαν οι παρακάτω συμβουλές προς εκπαιδευτικούς 

που επιδιώκουν να εντάξουν τη δημιουργία video στην μαθησιακή διαδικασία: 

 Κάντε χρήση της ανάθεσης παραγωγής ψηφιακού video, σε ζεύγη ή σε μικρές ομάδες, 

ως βασικό μέσο μάθησης και προώθησης της συναισθηματικής εμπλοκής των 

μαθητών αξιοποιώντας τα συνεργατικά και επικοινωνιακά χαρακτηριστικά της 

μάθησης. 

 Σχεδιάστε εκπαιδευτικούς κύκλους PBL με αυθεντικά προβλήματα που υποστηρίζουν 

την εκμάθηση συγγραφής σεναρίου και τις τεχνικές καταγραφής ψηφιακού video 

 Παρέχετε επαρκή υποστήριξη (Kwan, 2000) για τα στάδια εκείνα, στα οποία είναι 

πιθανό να παρατηρηθεί εκδήλωση αρνητικών συναισθημάτων, δηλαδή τα στάδια 

εκείνα όπου οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται ενεργά μέσω σεμιναρίων στη συγγραφή 

σεναρίων και την καταγραφή ψηφιακού video. 

Ο εκπαιδευτικός για να προωθήσει την μάθηση μπορεί επιπλέον (α) να συμπεριλάβει 

πρακτικές μαθητοκεντρικής αξιολόγησης (peer evaluation) (Dochy et al., 2003) και (β) 

να οργανώσει μια τελική συνάντηση αξιολόγησης των έργων των μαθητών εκτός 

ωραρίου μαθημάτων προκειμένου να εορταστεί η ολοκλήρωση του έργου. Με αυτό 

τον τρόπο, φαίνεται να ενισχύεται η συναισθηματική εμπλοκή των φοιτητών (Fraser & 

Oram, 2003). 

Κακές πρακτικές χρήσης video στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Η Hobbs (2006) κάνοντας αναφορά σε κακές πρακτικές χρήσης του video μέσα στην 

τάξη, σημειώνει ότι από την εποχή ακόμη των πρώτων σχολικών φιλμ της δεκαετίας 
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του 1920, οι ταινίες ντοκιμαντέρ και άλλα οπτικοακουστικά προγράμματα έγιναν 

μέρος της εξύφανσης της Αμερικανικής σχολικής κουλτούρας. Χωρίς όμως την ύπαρξη 

συγκεκριμένης εκπαιδευτικής προοπτικής, η χρήση των πολυμέσων μέσα στη σχολική 

τάξη μπορεί να αναπαράγει τους τρόπους με τους οποίους η τηλεόραση, το video και 

τα άλλα ηλεκτρονικά μέσα χρησιμοποιούνται στο σπίτι, δηλαδή ως μέσα παθητικής 

αναψυχής, διασκέδασης ή απόδρασης. Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να χρησιμοποιούν το 

video με τρόπους που ωφελούν τις δικές τους ανάγκες, αλλά που δεν συμβάλλουν με 

ουσιαστικό τρόπο στη διαδικασία της μάθησης από την πλευρά των μαθητών. Οι 

επόμενες επτά πρακτικές έχουν χαρακτηριστεί ως κακές πρακτικές χρήσης video μέσα 

στη σχολική τάξη: 

1. Έλλειψη σαφούς προσδιορισμού του εκπαιδευτικού σκοπού 

2. Μη χρήση των κουμπιών pause, rewind, και άρα μη χρήση της επανάληψης 

3. Η προβολή video σε πολυπληθή κοινά χρησιμοποιείται από τους καθηγητές ως 

«διάλειμμα» 

4. Ο δάσκαλος διανοητικά «αποσυνδέεται» κατά τη διάρκεια των προβολών 

5. Ο δάσκαλος χρησιμοποιεί την προβολή video ως ανταμοιβή 

6. Ο δάσκαλος χρησιμοποιεί τα οπτικοακουστικά μέσα μόνο για να προσελκύσει την 

προσοχή 

7. Ο δάσκαλος χρησιμοποιεί το video για να ελέγχει τη συμπεριφορά των μαθητών 

Καταλήγοντας η Hobbs (2006) διαπιστώνει ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ένα 

ευρύ φάσμα μεθόδων για τη χρήση ταινιών, video και άλλων υλικών ενημέρωσης στην 

τάξη στους τομείς της επιστήμης, της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, στην υγεία, τη 

λογοτεχνία και τις κοινωνικές επιστήμες. Ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό των 

διδασκόντων χρησιμοποιεί τα πολυμέσα ως “όχημα” για την τεκμηρίωση της επίδοσης 

των μαθητών, ή ως εργαλείο για τη δημιουργία μηνυμάτων ή για να δοθούν ερεθίσματα 

στην τάξη για συζήτηση ή γράψιμο, αυτές οι πρακτικές εφαρμόζονται σε κάποιες 

τάξεις. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν το video και 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με συνηθισμένους τρόπους χωρίς σαφή προβληματισμό 

σχετικά με τους εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχους τους.  

Επίλογος 

Όσο γλαφυρή και παραστατική κι αν είναι η διάλεξη ενός εκπαιδευτικού, η προσήλωση 

του μαθητή/τριας δε μπορεί να διαρκέσει για πολλή ώρα. Πρέπει ο εκπαιδευτικός να 

έχει πάντα κατά νου, πως ο δρόμος για τη γνώση περνά από πολλούς σταθμούς. Από 

τους ιδιαίτερα αποτελεσματικούς είναι η ενσωμάτωση του video στη διδασκαλία. Από 

την ανάλυση της βιβλιογραφίας προκύπτει όμως και το συμπέρασμα ότι το video δεν 

είναι πανάκεια. Πριν από τη χρήση του απαιτείται πολύς κόπος και χρόνος με 
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προσεκτική επιλογή του θέματος, του τρόπου παρουσίασής του, της διάρκειάς του, ενώ 

πρέπει να ληφθούν υπόψη και ένα πλήθος στοιχείων σχετικών με τη δημιουργία του, 

που αν παραλειφθούν, μάλλον το τελικό αποτέλεσμα δεν θα είναι το επιθυμητό. Ίσως 

είναι καλύτερα να μη γίνει καθόλου χρήση, παρά να γίνει κακή χρήση video στην τάξη. 

Η ενθάρρυνση των μαθητών για ενεργό συμμετοχή στην κατασκευή ενός video από 

τους ίδιους μπορεί να οδηγήσει σε πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα, θέτοντάς τους 

στο προσκήνιο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να 

γίνουν δημιουργικοί, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες, εκτός από το τεχνικό μέρος 

της παραγωγής ενός video, και πάνω στο αντικείμενο που διαπραγματεύεται το video, 

αφού θα χρειαστεί να κάνουν έρευνα, να μελετήσουν, να δοκιμάσουν και να 

απορρίψουν μεθόδους και θεωρίες προκειμένου να εκτελέσουν την εργασία. 
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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια ποιοτική διερεύνηση της εφαρμογής των Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στη διδακτική πράξη από τους φιλολόγους που 

επιμορφώθηκαν στα προγράμματα του Β΄ επιπέδου. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν την 

άνοιξη του 2013 με την τεχνική της συνέντευξης από φιλολόγους που υπηρετούν σε 

σχολεία του νομού Αττικής. Η ανάλυσή τους έδειξε μια πιο συστηματική αξιοποίηση 

των Τ.Π.Ε σε σχέση με το παρελθόν. Παράγοντες που αφορούν στην υλικοτεχνική 

υποδομή, στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου, στη δομή της εκπαίδευσης, στην 

επάρκεια των γνώσεων και στην επικοινωνία των ανθρώπων επιδρούν στο εύρος και 

τη συχνότητα της εφαρμογής. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν είναι πιο 

ανοιχτοί στον πειραματισμό με τις Τ.Π.Ε, τις  συνδυάζουν με τις νέες μεθόδους 

διδασκαλίας, έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ευχέρεια στο χειρισμό των νέων 

τεχνολογιών και δείχνουν πιο αποφασισμένοι για την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων 

τους, επιχειρώντας να υπερκεράσουν τους αρνητικούς παράγοντες. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε, φιλόλογοι, επιμόρφωση, διδακτική πράξη  

Εισαγωγή 

Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού ξεκινάει  από την πρώτη επαφή με το 

σχολείο και αποτελεί  διαρκή κατάσταση μάθησης μέσα από ποικίλες επιμορφωτικές 

δράσεις (Μαυρογιώργος, 2009). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επιμόρφωσή του στις 

νέες τεχνολογίες, καθώς η χρήση τους  διευκολύνει τη σύνδεση του σχολείου με τις 

σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, παρέχει στον διδάσκοντα νέες διδακτικές μεθόδους, 

πολλές δεξιότητες και εργαλεία και η παραδοσιακή διδασκαλία αντικαθίσταται από ένα 

νέο μοντέλο μάθησης (Βαβουράκη, 2006). Παράλληλα, οι Τ.Π.Ε διευκολύνουν την 

οργάνωση δικτύων ανάμεσα στα σχολεία, δημιουργώντας έναν ανοιχτό δίαυλο 

επικοινωνίας, συνεργασίας και διαρκούς ανταλλαγής γνώσεων, καινοτομιών κι  

εμπειριών (Harris, 2003). Σε κάθε περίπτωση η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε θεωρείται 

αναγκαία για τον εκσυγχρονισμό των γνωστικών  αποσκευών του επαγγελματία της 

εκπαίδευσης και  την υπηρεσιακή του ανέλιξη (Πετρίδου, 2002). 

Από το 1990 μέχρι σήμερα υλοποιήθηκαν πολλά επιμορφωτικά προγράμματα. Η πιο 

οργανωμένη προσπάθεια ξεκίνησε το 2002 με το επιχειρησιακό πρόγραμμα «κοινωνία 

της πληροφορίας: επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην 

εκπαίδευση» Α΄ επιπέδου. Από τις πραγματοποιηθείσες έρευνες διαπιστώθηκε η θετική 

στάση της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε και στην 
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επιμόρφωση σε αυτές (Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004· Κουτσογιάννης, 2007) και η 

πρόθεσή τους να τις χρησιμοποιήσουν μέσα στην τάξη (Κοτζαμπασάκη & Ιωαννίδης, 

2004. Μπράτιτσης κ.ά., 2003. Παπανικολάου  & Τζιμογιάννης, 2003). Ωστόσο, η 

διάρκειά τους θεωρήθηκε περιορισμένη και η χρήση των Τ.Π.Ε περιορίστηκε στην 

προετοιμασία του μαθήματος και στη δημιουργία διαγωνισμάτων και σημειώσεων 

(Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 2007. Τζιμογιάννης & Κόμης, 2006).  

Από το 2008 μέχρι σήμερα υλοποιούνται τα προγράμματα επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου 

για μονίμους εκπαιδευτικούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Στοχεύουν στην 

παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε, στη χρήση τους για τη δημιουργία κοινοτήτων 

μάθησης και στην απόκτηση συνολικής εποπτείας για τα εκπαιδευτικά λογισμικά, το 

διαδίκτυο, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες web 2.0, ώστε να σχεδιάζουν ανάλογες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να συνεργάζονται με τους μαθητές και τους 

συναδέρφους τους. Ένας από τους κλάδους εκπαιδευτικών, στους οποίους 

απευθύνονται τα προγράμματα, είναι οι Φιλόλογοι. Από τα ευρήματα των ερευνών 

σχετικά με την υλοποίηση και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων επιμόρφωσης Β΄ 

επιπέδου διαφαίνεται η θετική στάση των επιμορφωθέντων φιλολόγων απέναντι στο 

πρόγραμμα, η διάθεσή τους να εφαρμόσουν στην πράξη αυτά που έμαθαν και η 

αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους στη χρήση των Η/Υ, στο σχεδιασμό 

και στην εφαρμογή διδακτικών σεναρίων με τη χρήση των Τ.Π.Ε. (Γαλλής & 

Παπαδημητρίου, 2014. Μάινας, 2009). Έμαθαν να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά και 

διαπίστωσαν ότι η χρήση των Τ.Π.Ε βελτιώνει την επικοινωνία μαθητών και 

εκπαιδευτικών και τη διεξαγωγή του μαθήματος (Ζέττα, κ.ά., 2008). Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι η πλειοψηφία των επιμορφωθέντων είναι γυναίκες ηλικίας 

35 ως 45 ετών με συνολική υπηρεσία περίπου 10 ετών (Γαλλής & Παπαδημητρίου, 

2014). Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε αυξημένο άγχος σχετικά με την ικανότητα χρήσης 

των Τ.Π.Ε στην τάξη και την προοπτική μιας πειραματικής διδασκαλίας με αυτές, 

ειδικά από εκπαιδευτικούς που έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας (Μάινας, 2009) και 

εκφράστηκε η ανάγκη για περαιτέρω επιμόρφωση (Τραψιώτη, 2010). Τέλος, μετά το 

πρόγραμμα εφαρμόστηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό συμμετοχικές τεχνικές και σχέδιο 

μαθήματος, αξιοποιήθηκε το εκπαιδευτικό λογισμικό και αυξήθηκε το ενδιαφέρον των 

μαθητών. Αρνητικοί παράγοντες για τη χρήση τους ήταν η ελλιπής επιμόρφωση, οι 

λίγες ώρες του αναλυτικού προγράμματος, η ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδομή, το 

διαφορετικό επίπεδο των μαθητών και ο προσανατολισμός του μαθήματος στην 

κάλυψη της εξεταστέας ύλης των πανελλαδικών εξετάσεων (Τραψιώτη, 2010. Γαλλής 

& Παπαδημητρίου, 2014). 

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Η έρευνα αυτή έχει ως σκοπό να αποτυπώσει την αξιοποίηση στη διδακτική πράξη της 

εξειδικευμένης εμπειρίας που απέκτησαν οι φιλόλογοι μετά την ολοκλήρωση του 

επιμορφωτικού προγράμματος στις Τ.Π.Ε Β΄ επιπέδου και τους παράγοντες που την 

επηρέασαν θετικά και αρνητικά. Τα  βασικά ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής : 
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 πώς αξιοποιείται από τους εκπαιδευτικούς η χρήση των  Τ.Π.Ε  στη διδασκαλία 

των μαθημάτων; 

 πώς συνέβαλε το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου στην αξιοποίηση των 

Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη; 

 τι εμπειρίες έχουν οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά στην εφαρμογή συνεργατικών και 

διαθεματικών μεθόδων διδασκαλίας παράλληλα με τη χρήση των Τ.Π.Ε για τη 

διδασκαλία των μαθημάτων τους; 

 ποιοι παράγοντες ευνοούν τους εκπαιδευτικούς ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε στη 

διδακτική πράξη; 

 ποιοι παράγοντες δυσχεραίνουν τους εκπαιδευτικούς ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε 

στη διδακτική πράξη; 

 πώς αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός τις δυσκολίες σχετικά με τη χρήση των Τ.Π.Ε 

στη διδακτική πράξη; 

Το μεθοδολογικό πλαίσιο 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική προσέγγιση και η τεχνική 

της ημιδομημένης συνέντευξης, με ερωτήσεις κατανεμημένες σε έξι θεματικούς 

άξονες. Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, η διατύπωση των 

οποίων δεν ήταν «καθοδηγητική», αλλά επέτρεπε στους ερωτώμενους να απαντήσουν, 

όπως οι ίδιοι ήθελαν (Cohen, κ.ά., 2007). Πριν την κυρίως έρευνα, προκειμένου να 

ελεγχθεί η σαφήνεια των ερωτήσεων, πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα. Με βάση 

τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας και τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων, οι 

ερωτήσεις της ημιδομημένης συνέντευξης έλαβαν την τελική τους μορφή. Κάθε 

συνέντευξη είχε διάρκεια περίπου 40-45 λεπτά. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την 

άνοιξη του 2013 και συμμετείχαν οκτώ γυναίκες και δύο άντρες μόνιμοι φιλόλογοι 38-

55 ετών, με συνολική υπηρεσία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από 8 έως 30 χρόνια. 

Οι επτά εκπαιδευτικοί υπηρετούσαν σε Γυμνάσια και οι τρεις σε Γενικά Λύκεια της 

Δυτικής Αττικής, της Α΄ και της Γ΄ Αθήνας. Δύο διέθεταν δεύτερο πτυχίο, ένας 

μεταπτυχιακό και τέλος ένας, ο οποίος ήταν  διευθυντής Γενικού Λυκείου, διέθετε 

διδακτορικό. Όλοι χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο σπίτι με σύνδεση 

στο διαδίκτυο. 

Αποτελέσματα 

1ος άξονας: η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων 

Από την έρευνα αποτυπώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα από τον τύπο της 

σχολικής μονάδας, αξιοποιούν ευρύτατα τις Τ.Π.Ε δημιουργώντας φύλλα εργασίας, 

σημειώσεις, ασκήσεις και παρουσιάσεις για τις ανάγκες του μαθήματος, τεστ και 

διαγωνίσματα αντλώντας πληροφορίες και άλλο βοηθητικό υλικό από το διαδίκτυο και 

χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα λογισμικά. Όλοι οι εκπαιδευτικοί της έρευνας 

αξιοποιούν τις Τ.Π.Ε στη διδασκαλία της Ιστορίας και στα Κείμενα Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας, γιατί θεωρούνται πιο πρόσφορα και υπάρχουν πάντα ενημερωμένες 
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ιστοσελίδες και διαθέσιμος πλούτος υλικού που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των 

μαθητών και αυξάνουν τη συμμετοχή τους ευνοώντας την καλύτερη κατανόηση του 

μαθήματος. Ταυτόχρονα, ορισμένοι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι αξιοποιούν τις Τ.Π.Ε 

στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας, στα Αρχαία από μετάφραση και στα 

Αρχαία από το πρωτότυπο. Ωστόσο, δηλώνουν ότι το χαμηλό γνωστικό επίπεδο των 

παιδιών στη Γλώσσα και στα Αρχαία οδηγεί τους εκπαιδευτικούς να υιοθετούν σε 

ορισμένες περιπτώσεις τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, μέχρι να καλυφθούν σε 

κάποιο βαθμό τα πολλά γνωστικά κενά των μαθητών. Ακόμη, η πίεση των εξετάσεων 

στα Γενικά Λύκεια και οι περιορισμοί της διδακτέας ύλης αναγκάζουν τους 

διδάσκοντες σε αυτά να μειώσουν κατά πολύ τη συχνότητα χρήσης των Τ.Π.Ε στη 

διάρκεια της διδασκαλίας στην τάξη. Τέλος, η προβληματική πρόσβαση στο διαδίκτυο 

λόγω πεπαλαιωμένου εξοπλισμού, ο μικρός αριθμός υπολογιστών σε αναλογία προς 

τους μαθητές, οι περιορισμοί στη χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής, τα 

ακατάλληλα και ξεπερασμένα λογισμικά και η έλλειψη χρόνου, ειδικά σε αυτούς που 

κατείχαν διευθυντική θέση, λειτουργούν πολύ περιοριστικά για τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

2ος άξονας: η συμβολή του προγράμματος επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου στη διδακτική 

αξιοποίηση των Τ.Π.Ε 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου βελτίωσε τις δεξιότητες 

των εκπαιδευτικών και άλλαξε τον τρόπο διδασκαλίας και την ψυχολογία τους απέναντι 

στη χρήση των Τ.Π.Ε. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν για τις 

υπάρχουσες ιστοσελίδες, τα προγράμματα και τα λογισμικά και εξοικειώθηκαν σε 

μεγάλο βαθμό με τη χρήση τους βελτιώνοντας την ποιότητα της διδασκαλίας τους. 

Παράλληλα, ορισμένοι δηλώνουν ότι δε χρησιμοποιούν τα επίσημα λογισμικά 

θεωρώντας τα ξεπερασμένα και ανεπαρκή να καλύψουν τις ανάγκες και το επίπεδο των 

παιδιών (κυρίως του Λυκείου), ενώ άλλοι τα αξιοποιούν ως πιο έγκριτα και πιο 

εύχρηστα, θεωρώντας ότι με ανάλογη οργάνωση της διδασκαλίας μπορούν να 

συμβάλουν θετικά στο μάθημα. Δηλώνουν, επίσης, ότι απέκτησαν τεχνογνωσία και 

δεξιότητα στη δημιουργία σεναρίων εργασίας και παράλληλα εξοικειώθηκαν και 

πειραματίστηκαν με νέες διδακτικές μεθόδους και τρόπους οργάνωσης του μαθήματος 

αλλάζοντας την ως τότε διδακτική στάση και φιλοσοφία και ξεφεύγοντας από τα 

παραδοσιακά στερεότυπα της διδασκαλίας.   

3ος άξονας: εφαρμογή συνεργατικών και διαθεματικών μεθόδων διδασκαλίας 

παράλληλα με τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

Από τα δεδομένα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν και 

εφαρμόζουν συνεργατικές και διαθεματικές μεθόδους τουλάχιστον 1-3 φορές το μήνα, 

γιατί συνάδουν με τη χρήση των Τ.Π.Ε και τα projects, είναι πολύ ωφέλιμες, ελκυστικές 

και ευχάριστες για τα παιδιά και για τους ίδιους. Οι μαθητές μέσα σε ένα οικείο 

μαθησιακό περιβάλλον ανταποκρίνονται πρόθυμα, γίνονται πιο παραγωγικοί, 

μαθαίνουν να ερευνούν και αποκτούν ποιότητα στην επικοινωνία τόσο μεταξύ τους 

όσο και με τον εκπαιδευτικό. Ωστόσο, η χρονοβόρα οργάνωση μιας τέτοιας μορφής 
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διδασκαλίας, ο φόρτος εργασίας των φιλολόγων εξαιτίας των πολλών διδακτικών 

αντικειμένων που αναλαμβάνουν, η έλλειψη επαρκούς εξοικείωσης των μαθητών και 

των εκπαιδευτικών με τις ομαδοσυνεργατικές και συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας, 

η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή στα περισσότερα σχολεία, η απουσία συνεργατικής 

διάθεσης από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων για την υλοποίηση διαθεματικών 

διδακτικών δράσεων είναι βασικές αιτίες της περιορισμένης χρήσης τους. Σε αυτούς 

τους παράγοντες  έρχονται να προστεθούν η ίδια η δομή λειτουργίας του σχολείου, η 

ύλη, το αναλυτικό και το ωρολόγιο πρόγραμμα, η διάρκεια της διδακτικής ώρας και οι 

εισαγωγικές εξετάσεις για τα πανεπιστήμια, που μετατρέπουν τα Γενικά Λύκεια σε ένα 

απέραντο εξεταστικό κέντρο με συγκεκριμένο τρόπο και ρυθμό διδασκαλίας και 

εξέτασης αυξάνοντας το άγχος σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.  

4ος άξονας: παράγοντες που ευνοούν τη χρήση των Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη 

Σύμφωνα με την έρευνα, οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι η 

αξιοποίηση των Τ.Π.Ε ευνοείται κατά πρώτο και κύριο λόγο από τις γνώσεις και  

δεξιότητες που αποκόμισαν μέσω του επιμορφωτικού προγράμματος Β΄ επιπέδου 

σχετικά με τη χρήση των Η/Υ και τις νέες διδακτικές προσεγγίσεις. Δεύτερος στη σειρά 

παράγοντας είναι η ύπαρξη πολύ καλής υλικοτεχνικής υποδομής στο σχολείο και 

αμέσως μετά έρχεται η θετική ανταπόκριση και συμμετοχή των μαθητών. Η προσωπική 

διάθεση του εκπαιδευτικού, η διευκόλυνση που παρέχει ο διευθυντής του σχολείου 

στους εκπαιδευτικούς που επιδιώκουν την εφαρμογή τέτοιων διδακτικών μεθόδων και 

τεχνικών, η διαθεσιμότητα και η βοήθεια που τους παρέχει ο καθηγητής της 

πληροφορικής, η καλή οργάνωση του μαθήματος, η αυξημένη αυτοπεποίθηση του 

εκπαιδευτικού ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε., η εισαγωγή των project στο νέο 

πρόγραμμα σπουδών και τέλος η ανταλλαγή εμπειριών με άλλους εκπαιδευτικούς που 

δοκιμάζουν καινοτομίες δημιουργούν θετικές συνθήκες για τη χρήση των Τ.Π.Ε στη 

διδακτική πράξη, χωρίς όμως να σημειώνουν μεγάλα ποσοστά στην έρευνα. 

5ος άξονας: παράγοντες που δυσχεραίνουν τη χρήση των Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη 

Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι δυσκολεύονται στη χρήση των Τ.Π.Ε στην τάξη 

κυρίως εξαιτίας της ελλιπούς υλικοτεχνικής υποδομής και της προβληματικής 

σύνδεσης στο διαδίκτυο, της έλλειψης χρόνου που χρειάζεται για να στηθεί ο 

εξοπλισμός, του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και της απαίτησης για την 

ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης, του εξεταστικού συστήματος που διεξάγεται με τον 

παραδοσιακό τρόπο σε αντίθεση με τα διδακτικά πρότυπα, τα οποία προϋποθέτουν μια 

εντελώς διαφορετική διεξαγωγή του μαθήματος, της περιορισμένης διαθεσιμότητας 

του εργαστηρίου Η/Υ και της έλλειψης επικοινωνίας και συνεργατικής διάθεσης από 

τους συναδέρφους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Ακόμη, οι συμμετέχοντες 

δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν με τη συχνότητα που θα ήθελαν τις 

Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη, γιατί τα υπάρχοντα επίσημα λογισμικά είναι 

προβληματικά, δύσχρηστα και ασύμβατα με τους υπολογιστές στο σχολείο ή το 

περιεχόμενό τους πλέον θεωρείται ξεπερασμένο και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
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των μαθητών, λόγω της αναστάτωσης και των προβλημάτων που προκαλούνται από 

τις αλλαγές του ωρολογίου προγράμματος στη λειτουργία του σχολείου τους, εξαιτίας 

του μεγάλου αριθμού των μαθητών σε κάθε τάξη και της δυσαρέσκειας των γονέων 

στα Γενικά Λύκεια, που θεωρούν ότι οποιαδήποτε διδακτική μέθοδος που ξεφεύγει από 

το παραδοσιακό διδακτικό μοτίβο εμποδίζει την ομαλή διαδικασία μάθησης και την 

ολοκλήρωση της ύλης. 

6ος άξονας: τρόποι αντιμετώπισης των δυσχερειών στη χρήση των Τ.Π.Ε για τη 

διδακτική πράξη 

Για να ξεπεράσουν τα προβλήματα που τους δυσχεραίνουν στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε  

στη διδασκαλία τους, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι συνεννοούνται μεταξύ τους και 

προγραμματίζουν κατάλληλα τις μέρες για τη χρήση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού 

(αίθουσες με τους διαδραστικούς πίνακες και εργαστήριο Η/Υ), προκειμένου να μην 

υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου και στο αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών. Ακόμη, δηλώνουν ότι ζητούν βοήθεια από πιο έμπειρους συναδέρφους ή από 

τον καθηγητή της πληροφορικής, φροντίζουν να προσαρμόσουν την οργάνωση του 

μαθήματος στις υπάρχουσες συνθήκες ή αναγκάζονται να κάνουν λιγότερα από αυτά 

που θα ήθελαν, δεν πτοούνται από τις αντιξοότητες και τα προβλήματα, αλλά δείχνουν 

υπομονή και ανυποχώρητο πνεύμα και προσπαθούν να επιτύχουν τη συμμετοχή των 

παιδιών με οποιοδήποτε τρόπο ενθαρρύνοντας το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα. Τέλος, 

δηλώνουν ότι επιδιώκουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες είτε πρωτοστατώντας για την 

ανανέωση του εξοπλισμού είτε μεταφέροντας με συσκευή αποθήκευσης (USB)  από το 

σπίτι το εκπαιδευτικό υλικό στο διαδραστικό πίνακα, για να αποφευχθούν τα 

προβλήματα σύνδεσης με το διαδίκτυο.  

Συζήτηση των αποτελεσμάτων 

Αναφορικά με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε για την προετοιμασία των μαθημάτων τους, 

όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν πως τις χρησιμοποιούν σε όλα τα μαθήματα (Μάινας, 

2009).  

Ως προς τη διδασκαλία η συχνότητα χρήσης των Τ.Π.Ε. είναι συστηματική απ’ όλους 

στην ιστορία και στη λογοτεχνία (Γαλλής & Παπαδημητρίου, 2014), ενώ στα υπόλοιπα 

μαθήματα διαφοροποιείται ανάλογα με την υλικοτεχνική υποδομή, το επίπεδο των 

παιδιών, την καταλληλότητα και τον πλούτο του εκπαιδευτικού υλικού και τους 

περιορισμούς που προκύπτουν από τις εξετάσεις, τη διδακτέα ύλη και τον χρόνο 

(Κοτζαμπασάκη & Ιωαννίδης, 2004. Μπράτιτσης κ.ά., 2003. Παπανικολάου & 

Τζιμογιάννης, 2003). Ακόμη, δηλώνουν ότι γνωρίζουν πολλά λογισμικά, προγράμματα 

και ιστοσελίδες που τις χρησιμοποιούν για την προετοιμασία και διδασκαλία των 

μαθημάτων (Τραψιώτη, 2010). Παράλληλα, δηλώνουν μια αρνητική στάση  απέναντι 

στα επίσημα λογισμικά, θεωρώντας τα ξεπερασμένα, ακατάλληλα, ασύμβατα με τους 

Η/Υ, τις απαιτήσεις των μαθητών και τις νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις και στρέφονται 

σε άλλες ενημερωμένες ιστοσελίδες.   
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Ως προς τη συμβολή της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου για τη χρήση των Τ.Π.Ε στη 

διδασκαλία των μαθημάτων, τα ευρήματα της έρευνάς μας συμφωνούν με τις 

διαπιστώσεις των προηγούμενων (Ζέττα κ.ά, 2008). Διαπιστώθηκε ότι βελτίωσε τις 

δεξιότητες των εκπαιδευτικών και άλλαξε τον τρόπο διδασκαλίας και την ψυχολογία 

τους απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε (Γαλλής & Παπαδημητρίου, 2014). Η πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων υιοθετεί την εφαρμογή συνεργατικών και διαθεματικών 

διδακτικών μεθόδων (Μάινας, 2009. Τραψιώτη, 2010), ενώ παράγοντες, όπως το 

αναλυτικό πρόγραμμα, η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή, οι εξετάσεις στα Γενικά 

Λύκεια, η έλλειψη χρόνου που χρειάζεται για να στηθεί ο εξοπλισμός, ο φόρτος 

εργασίας λόγω των πολλών διδακτικών αντικειμένων, η έλλειψη εξοικείωσης μαθητών 

και εκπαιδευτικών με τις ομαδοσυνεργατικές μεθόδους, η απουσία συνεργατικής 

διάθεσης από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων και η δομή του εκπαιδευτικού 

συστήματος, περιορίζουν τη χρήση τέτοιων μεθόδων (Γαλλής & Παπαδημητρίου, 

2014. Τσούτσα & Κεδράκα, 2013).  

Όσον αφορά στην αποτύπωση των παραγόντων που ευνοούν τη χρήση των Τ.Π.Ε στη 

διδακτική πράξη, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν την καλή υλικοτεχνική υποδομή και τις 

γνώσεις που πήραν κυρίως από το πρόγραμμα του Β΄ επιπέδου, αλλά και άλλων 

επιμορφωτικών δράσεων επιβεβαιώνοντας ανάλογες έρευνες (Τραψιώτη, 2010). 

Επιπλέον παράγοντες είναι η ανταπόκριση των παιδιών, η προσωπική δουλειά και 

διάθεση του εκπαιδευτικού, η διευκόλυνση από τον διευθυντή του σχολείου, η καλή 

οργάνωση του μαθήματος και η αυτοπεποίθηση του εκπαιδευτικού, η βοήθεια από τον 

καθηγητή της πληροφορικής, η εισαγωγή των project στο νέο πρόγραμμα σπουδών και 

η ανταλλαγή εμπειριών με συναδέλφους εκπαιδευτικούς που δοκιμάζουν καινοτομίες. 

Από την άλλη πλευρά, η αναζήτηση των παραγόντων που περιορίζουν τη χρήση των 

Τ.Π.Ε στη διδασκαλία επιβεβαιώνει προηγούμενες έρευνες, αναφέροντας την ελλιπή 

υλικοτεχνική υποδομή και την προβληματική σύνδεση στο διαδίκτυο, την έλλειψη 

χρόνου από το στήσιμο του εξοπλισμού, το αναλυτικό πρόγραμμα, τους περιορισμούς 

της ύλης και των εξετάσεων και την αναστάτωση του ωρολογίου προγράμματος 

(Κουτσογιάννης, 2005). Επιπλέον, καταγράφονται ως αρνητικοί παράγοντες η 

περιορισμένη διαθεσιμότητα του εργαστηρίου Η/Υ, τα προβληματικά λογισμικά, η 

έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας με συναδέρφους εκπαιδευτικούς, η 

δυσαρέσκεια γονέων στα Γενικά Λύκεια και ο μεγάλος αριθμός μαθητών στην τάξη.  

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να άρουν τις δυσκολίες 

που συνάντησαν με τον προγραμματισμό και τη μεταξύ τους συνεννόηση για τη χρήση 

του τεχνολογικού εξοπλισμού, με την αναπροσαρμογή του μαθήματος, την αναζήτηση 

βοήθειας από πιο έμπειρους συναδέρφους και τον καθηγητή της πληροφορικής, την 

επιμονή και την υπομονή, την ενεργοποίηση των παιδιών, τη μεταφορά υλικού από το 

σπίτι και την ανανέωση του εξοπλισμού. Αυτό αποδεικνύει την καταφανή διάθεσή τους 

να προχωρήσουν στην υιοθέτηση και την εφαρμογή νέων διδακτικών μεθόδων (Γαλλής 

και Παπαδημητρίου, 2014). 
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Ουσιαστικά, τα πορίσματα της παρούσας έρευνας αναδεικνύουν την ιδιαίτερη σημασία 

που έχει η επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου στις ΤΠΕ στην επαγγελματική ανάπτυξη και 

βελτίωση των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, παράλληλα, διαφαίνεται καθαρά η ανάγκη 

αφενός βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής και αφετέρου εισαγωγής αντίστοιχων 

αλλαγών στη δομή της εκπαίδευσης (Ωρολόγια Προγράμματα, τρόπος αξιολόγησης 

των μαθητών κλπ), προκειμένου να μετουσιωθούν σε γόνιμη διδακτική πράξη οι 

δεξιότητες και οι γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι επιμορφωθέντες.   
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Κουτσογιάννης, Δ. (2005). Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φιλολογικών 

μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Έρευνα στους 
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language.gr/greekLang/files/document/education/trainners.pdf (12/12/2012)  
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Η επίδραση παιδιών με αυτισμό στις ψυχοδυναμικές σχέσεις της οικογένειας 

Μαρκαντώνη Στέλα  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Υποψήφια Διδάκτορας 

stellamarkandoni@gmail.com  

Περίληψη 

Η παρούσα ερευνητική εργασία στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης των παιδιών 

με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος (Αυτισμός) στις ψυχο-

δυναμικές σχέσεις της οικογένειας σε συναισθηματικό, κοινωνικό και οικονομικό επί-

πεδο. Παρουσιάζεται ο εννοιολογικός προσδιορισμός της Διάχυτης Αναπτυξιακής Δια-

ταραχής του Αυτιστικού Φάσματος, η οικογένειας ως σύστημα και οι ρόλοι και οι ψυ-

χοδυναμικές σχέσεις των μελών της. Ακόμη, αναλύονται οι επιδράσεις που ασκεί η 

παρουσία παιδιού με αυτισμό στη λειτουργική δυναμική των οικογενειακών σχέσεων. 

Για τη διερεύνηση του στόχου η μεθοδολογία συνίστατο στη χρήση δέκα ημιδομημέ-

νων συνεντεύξεων σε δείγμα που αποτελούνταν από 10 ζεύγη γονέων με παιδιά με 

αυτισμό που φοιτούν σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Η ανάλυση των ποιο-

τικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με βάση τη μεθοδολογική προσέγγιση της Θεμε-

λιωμένης Θεωρίας και δομήθηκε ένα Μοντέλο ψυχοδυναμικών οικογενειακών σχέ-

σεων Θεμελιωμένης Θεωρίας, το οποίο ερμηνεύει τη διαδικασία του αντίκτυπου του 

αυτιστικού παιδιού στις ψυχοδυναμικές σχέσεις της οικογένειας σε συναισθηματικό, 

κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. 

Λέξεις-Κλειδιά: Παιδί, αυτισμός, οικογένεια, ψυχοδυναμικές σχέσεις 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), η αναπηρία προσδιορίζεται 

από τρία αλληλένδετα χαρακτηριστικά περιεχομένου: i) Τη βλάβη / περιορισµό, 

(impairment), που θεωρείται ως η απώλεια ή η διαταραχή της ψυχολογικής, φυσιολο-

γικής ή ανατοµικής δοµής ή λειτουργίας, ii) Την ανικανότητα, (disability), που θεω-

ρείται ως η κατάσταση που αντιστοιχεί σε µερική ή ολική μείωση της ικανότητας ενός 

ατόμου στο να εκτελέσει µια δραστηριότητα µε συγκεκριµένο τρόπο ή όπως ένα άτομο 

που δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και iii) Την αναπηρία, (handicap), που θεω-

ρείται ως η απώλεια ή ο περιορισµός των ευκαιριών κάποιων ατόµων να συμμετέχουν 

στην κοινότητα ισότιµα µε άλλους ανθρώπους. Οι επιστήμονες που συµµερίζονται την 

προσέγγιση της ατοµοκεντρικής διάστασης της αναπηρίας τείνουν να εστιάζουν μόνο 

στις προσωπικές ανικανότητες του ατόµου και εξηγούν το φαινόμενο μόνο µε βιοϊα-

τρικές παραμέτρους, αποκόπτοντάς το από το κοινωνικό περιβάλλον (ατομικό ή ια-

τρικό μοντέλο). Η αναπηρία όμως είναι ανάγκη να εξεταστεί σε νέο πλαίσιο που βασί-

ζεται στις κοινωνικές, περιβαλλοντικές αλλά και ατοµικές προοπτικές ταυτόχρονα 

(κοινωνικό μοντέλο). 
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Ο Αυτισμός χαρακτηρίζεται ως νευροαναπτυξιακή διαταραχή του ατόμου µε συγκε-

κριμένες εκδηλώσεις και στερεοτυπικές συμπεριφορές και επηρεάζεται καθοριστικά η 

νοητική και η συναισθηματική του ανάπτυξη. Αυτή η διαταραχή αρχίζει με την ανά-

πτυξη του εγκεφάλου του εμβρύου κατά την εγκυμοσύνη και στη βρεφονηπιακή ηλικία 

(Κωτσόπουλος, 2007). Επειδή τα συμπτώματα εκδήλωσης του αυτισμού διαφοροποι-

ούνται σε κάθε άτομο, χρησιμοποιείται ευρέως ο όρος διαταραχή του αυτιστικού φά-

σµατος, διότι εμπεριέχει ένα ποικίλο φάσμα των µορφών της διαταραχής (Pardo & 

Eberhart, 2007). 

Η οικογένεια αποτελεί το πρωταρχικό κοινωνικό περιβάλλον, όπου εντάσσεται ο άν-

θρωπος και ένα διαπροσωπικό σύστημα μέσα σε άλλα συστήματα, όπως το ευρύτερο 

σύστημα της κοινωνίας (Bronfebrenner, 1979). Το άτομο αλληλεπιδρά με τα υποσυ-

στήματα, στα οποία είναι μέλος (π.χ. τα αδέρφια αποτελούν ένα υποσύστημα). Στις 

σχέσεις µεταξύ των μελών συνήθως ο πατέρας και η µητέρα αποτελούν το κεντρικό 

σύστημα της οικογένειας, το οποίο αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα υποσυστήματα. Υ-

πάρχουν όµως πολλές άλλες ενδοοικογενειακές σχέσεις κάθε μια από τις οποίες επη-

ρεάζει την άλλη. 

Επιδράσεις σε συναισθηματικό επίπεδο στο σύστημα της οικογένειας 

Η δυσλειτουργία του παιδιού έχει αρνητικές επιπτώσεις, αρχικά, στη συζυγική σχέση 

και ταυτόχρονα αυτή αλληλεπιδρά με την εξέλιξη της διαταραχής λόγω της επιβάρυν-

σης του οικογενειακού κλίματος αλλά και της ικανότητας των γονέων να διεκπεραιώ-

σουν επιτυχώς τα γονεϊκά τους καθήκοντα (Dellve, Samuelson, Tallborn, Fasth & 

Hallberg, 2006). Η θλίψη, ο θυµός, η απόρριψη του παιδιού, η αγωνία, η ντροπή και οι 

ενοχές είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που βιώνουν οι γονείς με πρώτες αντιδράσεις 

την άρνηση και την απόκρυψη του προβλήµατος από το ευρύτερο περιβάλλον. Οι γο-

νείς διέρχονται µια σειρά συναισθηματικών σταδίων µέχρι να αποδεχθούν τη διάγνωση 

και σύµφωνα µε τους Cunningham και Davis (1985) διέρχονται από τη φάση του Σοκ, 

της Αντίδρασης, της Προσαρμογής και του Προσανατολισμού. Τα αδέλφια των αυτιστι-

κών παιδιών φαίνεται πως αισθάνονται παραμελημένα και αντιδρούν ποικιλοτρόπως 

επιδεικνύοντας από οίκτο μέχρι διάθεση προστασίας και βοήθειας προς τα αυτιστικά 

αδέρφια τους. 

Επιδράσεις στο κοινωνικό επίπεδο της οικογένειας 

Μια αναμενόμενη αντίδραση είναι η αποµόνωση της οικογένειας από το άμεσο (συγ-

γενείς) και το έμμεσο (φίλοι της οικογένειας, γνωστοί) κοινωνικό της περιβάλλον. Ει-

δικότερα, οι γονείς και τα αδέρφια του παιδιού συχνά οδηγούνται σε κοινωνική απο-

μόνωση (Dellve, Samuelson, Tallborn, Fasth & Hallberg, 2006). Οι γονείς αισθάνονται 

αδύναμοι και μόνοι, με συνέπεια να κλείνονται συχνά στον εαυτό τους, όταν αντιλαμ-

βάνονται ότι ο κοινωνικός τους περίγυρος δεν τους συμπαραστέκεται (Dunn, Burbine, 
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Bowers & Tantleff-Dunn, 2001) ή αντιδρά περιπαικτικά στις μειωμένες κοινωνικές δε-

ξιότητες του παιδιού και το απορρίπτει. 

Επιδράσεις στην οικογένεια σε οικονομικό επίπεδο 

Ένας από τους παράγοντες που διαδραματίζουν βαρύνοντα ρόλο στην εμπειρία της 

οικογένειας αποτελεί η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης λόγω επιπρόσθετων 

εξόδων που επιβάλλει η συνεχής παρακολούθηση και εκπαίδευση του παιδιού ή ο πε-

ριορισμός της εργασίας των γονέων για τη φροντίδα του (Montes & Halterman, 2008). 

Η οικογένεια υφίσταται μεγαλύτερη επιβάρυνση σε οικονομικό επίπεδο, σε εργασιακό 

και σε επίπεδο χρόνου, καθώς πρέπει να καταναλώσει πολλές ώρες για την περίθαλψη 

του αυτιστικού παιδιού (Kogan, Strickland, Blumberg, Singh, Perrin & van Dyck, 

2008). 

 Μεθοδολογία 

Δείγμα 

Έγινε σκόπιμη επιλογή του δείγματος, το οποίο περιλάμβανε γονείς που έχουν παιδιά 

με αυτισμό από ένα Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και ένα Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελμα-

τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.). Τα παιδιά ήταν επισήμως διαφορο-

διαγνωσμένα από το ΚΕΔΔΥ με αυτισμό χαμηλής λειτουργικότητας, καθώς δεν έχουν 

αναπτύξει δεξιότητες ομιλίας και αυτοεξυπηρέτησης. Η δειγματοληψία ήταν ευκαι-

ριακή (Σαραφίδου, 2011), καθώς έλαβαν μέρος στην έρευνα όσοι γονείς ήταν διαθέσι-

μοι και εκδήλωσαν ενδιαφέρον και προθυμία. 

Ερευνητικό εργαλείο 

Πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με ημιδομημένη συνέντευξη σε 10 ζεύγη γονέων 

με παιδιά με αυτισμό με αυτοσχέδιες ερωτήσεις, οι οποίες κάλυπταν όλες τις πλευρές 

του θέματος. Ο οδηγός συνέντευξης περιλάμβανε 14 ερωτήσεις με υποερωτήματα ε-

λεύθερης έκφρασης των απόψεων των γονέων. Πραγματοποιήθηκε μία πιλοτική συνέ-

ντευξη σε ένα ζεύγος γονέων, με στόχο να δοκιμαστεί η σαφήνεια και η κατανόηση 

των ερωτήσεων και η λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του Οδηγού Συνέντευ-

ξης (Σαραφίδου, 2011). Στη συνέχεια, οι 10 συνεντεύξεις διεξήχθησαν σε διάστημα 

ενός μήνα. Υπήρξε σχετική γραπτή ενημέρωση και θετική ανταπόκριση του Ειδικού 

Δημοτικού σχολείου και του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. για τον σκοπό και το περιεχόμενο της έρευνας. 

Δέχτηκαν να συμμετάσχουν 7 ζεύγη γονέων από το Ειδικό Δημοτικό σχολείο και 3 

ζεύγη γονέων από το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν δια ζώσης. Η χρονική 

διάρκεια κάθε συνέντευξης δεν υπερέβαινε τα 50 λεπτά της ώρας. 
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Διαδικασία ανάλυσης 

Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με βάση τη Θεμελιωμένη Θεωρία και 

αποσκοπούσε στο να διακριθούν σε κάθε στάδιο της ανάλυσης, οι έννοιες και οι σχέ-

σεις που διέπουν τις έννοιες, ώστε να αναπτυχθεί μια δομημένη θεωρία που ερμηνεύει 

τον αντίκτυπο του αυτιστικού παιδιού στις ψυχοδυναμικές σχέσεις της οικογένειας. Η 

ανάλυση, επεξεργασία και κωδικοποίηση των δεδομένων των συνεντεύξεων πραγμα-

τοποιήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού MAXQDA (2007) και με βάση τη μεθοδο-

λογία ανάλυσης και κωδικοποίησης της Θεμελιωμένης Θεωρίας. Η κωδικοποίηση των 

δεδομένων και η ανάδειξη των κατηγοριών και των ιδιοτήτων που τις προσδιόριζαν, 

βασίστηκε στη μέθοδο της διαρκούς σύγκρισης και ολοκληρώθηκε με τον κορεσμό των 

κατηγοριών. Η κωδικοποίηση περιελάμβανε τρεις φάσεις: i) Την ανοιχτή κωδικοποί-

ηση (open coding) και τη δημιουργία των κωδικών - κατηγοριών μέσα από τον εντοπι-

σμό σημαντικών λέξεων ή φράσεων από τις οποίες αναδύθηκαν οι πρώτες έννοιες, ii) 

Την αξονική κωδικοποίηση (axial coding) και το σχηματισμό των χαμηλής τάξης κατη-

γοριών-εννοιών και iii) Την επιλεκτική κωδικοποίηση (selective coding), όπου μέσα 

από αλλεπάλληλες ομαδοποιήσεις των χαμηλής τάξης κατηγοριών - εννοιών με κοινά 

χαρακτηριστικά σχηματίστηκαν οι κατηγορίες, ανώτερης τάξης (categories). Στη συνέ-

χεια εντοπίστηκε η πυρηνική κατηγορία (core) του μελετώμενου φαινομένου και η δια-

σύνδεση όλων των κατηγοριών ανώτερης τάξης με αυτήν. Η ανάλυση ολοκληρώθηκε 

με την ανάπτυξη μιας τεκμηριωμένης αφήγησης και την επαγωγική οικοδόμηση της Θε-

ωρίας για τον αντίκτυπο ενός αυτιστικού παιδιού στις ψυχοδυναμικές σχέσεις της οι-

κογένειας (Σαραφίδου, 2011). 

Αποτελέσματα 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας - τα οποία συγκρίνονται και συμφωνούν σε 

μεγάλο βαθμό με τα ευρήματα τόσο ελληνικών όσο και διεθνών ερευνών - δημιουργή-

θηκε ένα Μοντέλο Ψυχοδυναμικών Οικογενειακών Σχέσεων που απεικονίζει τη νέα θε-

ωρία, δηλαδή τον αντίκτυπο του αυτιστικού παιδιού στις ψυχοδυναμικές σχέσεις του 

συστήματος της οικογένειας. Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται ότι οι ψυχοδυναμικές 

σχέσεις μέσα στο οικογενειακό σύστημα δεν σχετίζονται μόνο με το συναισθηματικό 

επίπεδο αλλά και με το κοινωνικό και το οικονομικό επίπεδο, καθώς σύμφωνα με την 

ψυχοδυναμική θεωρία πρόκειται για αμφίδρομη αλληλεπίδραση δυνάμεων και κινή-

τρων μεταξύ των μελών της οικογένειας με επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα της οικογέ-

νειας. Συνεπώς, σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας υπάρχουν αμφίδρο-

μες και αλυσιδωτές αλληλεπιδράσεις στην ψυχολογία των μελών της οικογένειας, στις 

κοινωνικές τους σχέσεις διότι οδηγούνται σε κοινωνική απομόνωση και ντροπή αλλά 

και σε οικονομικό επίπεδο, το οποίο επηρεάζεται από τα υπόλοιπα. Το μοντέλο δομεί-

ται στα εξής διαδοχικά επίπεδα: Στο Αυτιστικό παιδί (πυρηνική κατηγορία), το οποίο 

επιδρά στην Ψυχολογία γονέων, στην Ψυχολογία αδερφών, στην Ψυχολογία συγγενών 

και οδηγεί στην Οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας. Στο συγκεκριμένο μοντέλο οι 
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κατηγορίες – έννοιες Αυτιστικό παιδί, Ψυχολογία γονέων, Ψυχολογία αδερφών και Ψυ-

χολογία συγγενών αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

Με τη σειρά τους η Ψυχολογία γονέων και η Ψυχολογία αδερφών οδηγούν σε Κοινωνική 

απομόνωση - ντροπή αυτών. Και σε αρκετές περιπτώσεις η Ψυχολογία των συγγενών 

τους οδηγεί σε Κοινωνική απομόνωση - ντροπή. Η Οικονομική επιβάρυνση της οικογέ-

νειας εξαιτίας του Αυτιστικού παιδιού έχει αντίκτυπο στην Αρωγή (οικονομική συν-

δρομή του κράτους και των συγγενών) και στην Ψυχολογία γονέων, οι οποίες οδηγούν 

σε Ανησυχία για το μέλλον. 

Συγκεκριμένα, όπως αναδείχθηκε, τρεις από τις χαρακτηριστικές εκδηλώσεις του Αυ-

τιστικού παιδιού, η Έλλειψη λεκτικής επικοινωνίας, η Διαταρακτική συμπεριφορά και η 

Έλλειψη αυτοεξυπηρέτησης έχουν αντίκτυπο στην Ψυχολογία γονέων, στην Ψυχολογία 

αδερφών, στην Ψυχολογία συγγενών και κατ’ επέκταση, σε Κοινωνική απομόνωση - 

ντροπή και στην Οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας. Σε αυτό το σημείο διευκρινί-

ζεται ότι όλα τα παιδιά του δείγματος διέθεταν τις τρεις χαρακτηριστικές εκδηλώσεις 

της αυτιστικής διαταραχής και η επικοινωνία μαζί τους πραγματοποιούνταν μέσω Mac-

aton. 

Η Ψυχολογία γονέων περιλαμβάνει τις πρώτες αντιδράσεις των γονέων, Σοκ, άρνηση, 

στενοχώρια, όταν μαθαίνουν ότι το παιδί τους έχει αυτισμό, όπως αναφέρουν και οι 

Cunningham & Davis (1985), και τα μετέπειτα ψυχολογικά στάδια, Αποδοχή, Ψύχραιμη 

αντιμετώπιση του προβλήματος, Ματαίωση των προσδοκιών τους (Τσιάντης & Μανω-

λόπουλος, 1989) αλλά και Αλλαγή σχέσεων των γονέων με διαμάχες και επίρριψη ευ-

θυνών για την κατάσταση του παιδιού με αυτισμό. 

Η Ψυχολογία αδερφών περιλαμβάνει ως πρώτες αντιδράσεις Απορίες για τη συμπερι-

φορά των αυτιστικών αδερφών τους και στη συνέχεια, Αποδοχή και Στεναχώρια για το 

πρόβλημα των αδερφών και Αλλαγή σχέσεων γονέων και αδερφών με διαφορετική α-

ντιμετώπιση των αδερφών, καθώς οι γονείς θεωρούσαν τα αδέρφια πιο ώριμα και τους 

ανέθεταν περισσότερες ευθύνες (Ζώνιου – Σιδέρη, 1998). 

Η Ψυχολογία συγγενών χαρακτηρίζεται από Άρνηση να δεχθούν το πρόβλημα ενώ στη 

συνέχεια, εκδηλώνουν Αποδοχή, Στενοχώρια αλλά και Βοήθεια προς τους γονείς. 

Η Ψυχολογία των γονέων, η Ψυχολογία των αδερφών και η Ψυχολογία των συγγενών 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και οδηγούν σε Κοινωνική απομόνωση - ντροπή, η οποία 

περιλαμβάνει την Αλλαγή κοινωνικής ζωής της οικογένειας, τη Στάση του κοινωνικού 

περίγυρου προς αυτή, την Κοινωνική απομόνωση και τη Ντροπή οικογένειας και συγ-

γενών (Dellve, Samuelson, Tallborn, Fasth & Hallberg, 2006). 

Η Οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας περιλαμβάνει τη Μείωση ωρών εργασίας των 

γονέων και την Ανατροπή του οικονομικού προγραμματισμού της οικογένειας λόγω αυ-
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ξημένων εξόδων σε γιατρούς και ειδικούς (Montes & Halterman, 2008). Επίσης, η Οι-

κονομική επιβάρυνση επιδρά στην Ψυχολογία των γονέων και στην Αρωγή, η οποία πε-

ριλαμβάνει τη Συνδρομή του κράτους με επιδόματα στις οικογένειες και την οικονομική 

Συνδρομή των συγγενών. 

Η Ψυχολογία των γονέων και η Αρωγή οδηγούν στην Ανησυχία για το μέλλον, διότι η 

Αρωγή δεν επαρκεί να εξασφαλίσει το μέλλον και οι γονείς αισθάνονται Φόβο, αγωνία, 

απόγνωση και σκέφτονται ως λύση τα Ιδρύματα ή τις Ευθύνες αδερφών για το μέλλον 

του αυτιστικού παιδιού. 

Επομένως, το συγκεκριμένο Μοντέλο της Θεμελιωμένης Θεωρίας, το οποίο αναδύθηκε 

μέσα από τα ίδια τα δεδομένα της έρευνας, εξηγεί σε σημαντικό βαθμό και παρέχει 

αναλυτική απεικόνιση της διαδικασίας επίδρασης του αυτιστικού παιδιού στις ψυχο-

δυναμικές σχέσεις της οικογένειας σε συναισθηματικό, κοινωνικό και οικονομικό επί-

πεδο. 

Συζήτηση 

Βάσει των ευρημάτων με βάση τρεις χαρακτηριστικές εκδηλώσεις όλων των παιδιών 

με αυτισμό του δείγματος, την έλλειψη λεκτικής επικοινωνίας, τη διαταρακτική συμπε-

ριφορά και την έλλειψη αυτοεξυπηρέτησης έχουν αρνητική, ως επί το πλείστον, επί-

δραση σε συναισθηματικό επίπεδο. Οι γονείς δέχονται τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, κα-

θώς βιώνουν καθημερινά την κατάστασή του και οι αντιδράσεις τους είναι το σοκ, η 

άρνηση, η στενοχώρια και τελικά η αποδοχή και η ψύχραιμη αντιμετώπιση του προ-

βλήματος, ενώ κυριαρχεί η ματαίωση των προσδοκιών τους για το παιδί. Τα ψυχολο-

γικά στάδια που περνούν οι γονείς, μέχρι να προσαρμοστούν, οδηγούν συνήθως στην 

αλλαγή σχέσεων μεταξύ τους με κρίσεις και διαμάχες, όμως τελικά αντιμετωπίζουν 

από κοινού το πρόβλημα. Τα αδέρφια των αυτιστικών παιδιών διέρχονται από λίγο 

διαφορετικά ψυχολογικά στάδια, ενώ η ψυχολογία των αδερφών αλληλεπιδρά με αυτή 

των γονέων με την αλλαγή συνήθως των σχέσεων μεταξύ τους. Η ψυχολογία των συγ-

γενών περνά από άρνηση, στενοχώρια και αποδοχή του προβλήματος και η πλειονό-

τητα των συγγενών προσφέρει συναισθηματική αλλά και οικονομική βοήθεια προς 

τους γονείς, γεγονός που επιδρά θετικά στην ψυχολογία των γονέων. 

Επιπρόσθετα, το παιδί με αυτισμό δημιουργεί αρνητική επίδραση και σε κοινωνικό ε-

πίπεδο. Παρατηρούνται αλλαγές στην κοινωνική ζωή της οικογένειας λόγω της αυτι-

στικής διαταραχής και του επιπρόσθετου χρόνου φροντίδας του παιδιού και αλλαγές 

στη στάση του κοινωνικού περίγυρου απέναντι στην οικογένεια λόγω της συμπεριφο-

ράς του παιδιού. Κατά συνέπεια, οι περισσότερες οικογένειες έχουν βιώσει κοινωνική 

απομόνωση εξαιτίας της συμπεριφοράς του παιδιού. Και στις περισσότερες περιπτώ-

σεις και οι συγγενείς φαίνεται ότι βίωσαν κοινωνική απομόνωση λόγω της συμπεριφο-

ράς του παιδιού. Επίσης, συμπεραίνεται ότι οι γονείς, σε γενικές γραμμές, δεν έχουν 
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αισθήματα ντροπής για το παιδί τους ή πλέον τα έχουν ξεπεράσει και οι συγγενείς γε-

νικά δεν έχουν αισθανθεί ντροπή για το αυτιστικό παιδί ούτε έχουν εκφράσει στους 

γονείς κάτι σχετικό. 

Σχετικά με το οικονομικό επίπεδο, συμπεραίνεται ότι ο αντίκτυπος του αυτιστικού παι-

διού μεταφράζεται σε οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας, η οποία περιλαμβάνει 

τη μείωση ωρών εργασίας των γονέων για τη φροντίδα του παιδιού και την ανατροπή 

του οικογενειακού οικονομικού προγραμματισμού λόγω των αυξημένων αναγκών του 

παιδιού σε ειδικούς (αναπτυξιολόγο, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, ψυχολόγο), φαρ-

μακευτική αγωγή, ειδική διατροφή και ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η οικονομική 

επιβάρυνση της οικογένειας κινητοποιεί τις κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες συνδράμουν 

την οικογένεια με τα επιδόματα της Πρόνοιας για να καλυφθούν τα έξοδα του παιδιού 

σε εξετάσεις, φάρμακα και εκπαίδευση. Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις τα επιδόματα 

έχουν διακοπεί λόγω κυρίως κρατικών περικοπών, ενώ η συνδρομή του κράτους είναι 

ανεπαρκής σε δομές για παιδιά με αυτισμό. Αποτέλεσμα αυτών είναι σε ορισμένες πε-

ριπτώσεις η συνδρομή των συγγενών προς την οικογένεια, ώστε να καλυφθούν τα έ-

ξοδα. 

Το πιο σημαντικό συμπέρασμα που αναδύθηκε από την παρούσα έρευνα είναι ότι η 

ψυχολογία των γονέων αλλά και η ελλιπής αρωγή του κράτους και των συγγενών εξαι-

τίας της οικονομικής επιβάρυνσης οδηγούν στην ανησυχία των γονέων για το μέλλον 

του παιδιού. Στην πλειονότητα των γονέων κυριαρχούν τα συναισθήματα του φόβου, 

της αγωνίας και της απόγνωσης για το μέλλον, επειδή τα αυτιστικά παιδιά δεν μπορούν 

να σταθούν αυτόνομα στην κοινωνία, με αποτέλεσμα οι γονείς να σκέπτονται πιθανές 

λύσεις για το μέλλον. Οι περισσότεροι γονείς απορρίπτουν την προοπτική να καταλήξει 

το παιδί τους σε ίδρυμα, όταν θα βρεθούν σε σημαντική αδυναμία να το φροντίζουν, 

διότι τα θεωρούν υποβαθμισμένα ή και ανύπαρκτα. Οι περισσότεροι γονείς έχουν σκε-

φτεί ως λύση να αναλάβουν την ευθύνη των αυτιστικών παιδιών τα αδέρφια τους ή τα 

αδέρφια να αναθέσουν τη φροντίδα σε άλλο άτομο επί πληρωμή, και όχι να στείλουν 

το παιδί σε κάποιο ίδρυμα. 

Οι προτάσεις για τη διαχείριση της αυτιστικής διαταραχής στην οικογένεια, καθώς και 

σχετικά με την βελτίωση της κρατικής μέριμνας αφορούν σε προγράμματα συμβου-

λευτικής των γονέων από ομάδα ειδικών (γιατρών, ψυχολόγων, οικογενειακών συμ-

βούλων), με στόχο τη σωστή ενημέρωση και τη στήριξη των γονέων για να αποδεχθούν 

ομαλότερα το πρόβλημα αλλά και την παροχή συστηματικής βοήθειας προς το παιδί. 

Αυτά τα προγράμματα μπορούν να αποκτήσουν νόημα στο πλαίσιο μιας συστημικής 

παρέμβασης, η οποία έγκειται στη στήριξη ολόκληρης της οικογένειας και όχι μόνο 

του αυτιστικού παιδιού και θα στοχεύει στην αυτονομία του παιδιού. Επίσης, βελτίωση 

της κοινωνικής μέριμνας με δωρεάν επισκέψεις ή έναντι συμβολικής αμοιβής σε ειδι-

κούς (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους), ώστε να μην επιβαρύνονται με 

χρόνια έξοδα οι οικογένειες των παιδιών ούτε να αναγκάζονται να επισκέπτονται ιδιω-
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τικά κέντρα, τα οποία είναι πολύ δαπανηρά. Συνέχιση παροχής των κρατικών επιδομά-

των σε όλες τις οικογένειες των παιδιών με αυτισμό για την κάλυψη των εξόδων σε 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εκπαίδευση και επανασχεδιασμός και εκσυγχρονι-

σμός των κρατικών δομών, όπως ιδρύματα και ξενώνες, και επάνδρωση με ειδικά εκ-

παιδευμένο και ευαισθητοποιημένο προσωπικό για τη μελλοντική φροντίδα των παι-

διών με αυτισμό. 

Περιορισμοί της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα, όπως κάθε ποιοτική έρευνα, δεν διαθέτει ευρύ αντιπροσωπευτικό 

δείγμα και δεν επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων σε μια αδιαμφισβήτητη 

πραγματικότητα αλλά ισχυρές ενδείξεις αυτής της πραγματικότητας. Το δείγμα που 

χρησιμοποιήθηκε (10 συνεντεύξεις) ήταν μεθοδολογικά επαρκές και κορεσμένο, δη-

λαδή καλύφθηκαν πλήρως όλες οι ερωτήσεις και τα θέματα του οδηγού συνέντευξης 

χωρίς να προκύπτουν νέα θέματα προς διερεύνηση. Βασιζόμενοι στον κορεσμό των 

υπό μελέτη θεμάτων και στη μεθοδολογική προσέγγιση της Θεμελιωμένης Θεωρίας 

δημιουργήθηκε ένα μοντέλο, δηλαδή μια δομημένη θεωρία που στηρίζεται στα ίδια τα 

εμπειρικά δεδομένα, όπως ακριβώς απαιτεί η Θεμελιωμένη Θεωρία. Επίσης, η Θεμε-

λιωμένη Θεωρία αποτελεί μια διαφορετική μεθοδολογική προσέγγιση, όπου μέσα από 

την ερευνητική διαδικασία δημιουργείται επαγωγικά χωρίς προηγούμενες υποθέσεις ή 

ερευνητικά ερωτήματα μια θεωρία που στηρίζεται στη συνεχή αλληλεπίδραση συστη-

ματικής συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων (Σαραφίδου, 2011). 
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Η συμβολή των Τ.Π.Ε στην αξιολόγηση του μαθητή στο μάθημα της Ιστορίας 

Βορβή Ιωάννα, Δανιηλίδου Ευγενία  

Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 

ioaborb@gmail.com, daniieugenia@gmail.com 

Περίληψη 

Η αξιολόγηση των μαθητών είναι διαρκής λειτουργία, ουσιαστική για την ποιότητα της 

εκπαίδευσης και αφορά όχι μόνο γνώσεις, αλλά και στάσεις  και δεξιότητες Στο πλαίσιο 

της χρήσης ποικίλων τεχνικών αξιολόγησης η συμπληρωματική και επικουρική ως 

προς άλλες αξιολογικές μεθόδους αξιοποίηση των Τ.Π.Ε μπορεί να συνεισφέρει στην 

καλύτερη καταγραφή των μαθητικών επιδόσεων, στη βελτίωση της μάθησης και στην 

εμπλοκή των μαθητών στην αξιολόγησή τους. Καθώς η αξιολόγηση δεν αφορά μόνο 

το αποτέλεσμα της μαθησιακής διαδικασίας αλλά και την ίδια τη διαδικασία, στην ερ-

γασία προτείνεται η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε τόσο στη δημιουργία δραστηριοτήτων, στις 

οποίες στηρίζονται η αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση της προόδου των μαθητών  κατά 

την καθημερινή διδακτική διαδικασία όσο και στην κατασκευή διαγωνισμάτων στη 

διάρκεια του διδακτικού έτους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης 

στηρίζονται στους διδακτικούς στόχους, δίνεται ενδεικτικός τύπος δραστηριοτήτων με 

χρήση Νέων Τεχνολογιών ανά κατηγορία στόχων και τρόποι αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. 

στην κατασκευή διαγωνισμάτων και τεστ διαφόρων μορφών. 

Λέξεις-Κλειδιά: αξιολόγηση μαθητή, Ιστορία, Τ.Π.Ε., δραστηριότητες  

Εισαγωγή 

Η αξιολόγηση της προόδου των μαθητών είναι έννοια πολυσήμαντη και ουσιαστική 

για την ποιότητα της εκπαίδευσης. Αποτελεί διαρκή και σκόπιμη λειτουργία που ενσω-

ματώνεται στη διδασκαλία και στη μάθηση και βασική διαδικασία συλλογής και ανά-

λυσης δεδομένων, η οποία αποσκοπεί στον εντοπισμό ποιοτικών και ποσοτικών στοι-

χείων απαραίτητων για τη βελτίωση του αξιολογούμενου (Κατσαρού & Δεδούλη, 

2008). Σύμφωνα με τα Προγράμματα Σπουδών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, «Βα-

σικός στόχος της αξιολόγησης του μαθητή είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων, με σκοπό τη βελτίωση της 

προσφερόμενης σχολικής εκπαίδευσης και τελικά την πρόοδο του μαθητή» 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003).  

Η αξιολόγηση του μαθητή δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοσή του στα διάφορα μαθή-

ματα. Ο διδάσκων συνεκτιμά και την προσπάθεια που καταβάλλει ο μαθητής, την επι-

μέλεια και το ενδιαφέρον του, τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, τη δημιουργικότητά 

του, τη συνεργασία του με άλλα άτομα και το σεβασμό των κανόνων λειτουργίας του 

σχολείου. Η διαδικασία αξιολόγησης προκύπτει από την καθημερινή προφορική εξέ-

ταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία, την 
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επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια  του διδακτικού έτους, τα ολι-

γόλεπτα τεστ, τα οποία αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μά-

θημα της ημέρας και συμπληρώνουν την αξιολόγηση μέσω προφορικών διαδικασιών 

και τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές στο σχολείο ή στο σπίτι. Ακόμη, στην αξιο-

λόγηση λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές και ομαδικές συνθετικές  δημιουργικές εργα-

σίες, όταν αυτές ανατίθενται, οι οποίες επιδιώκουν την ανάπτυξη της δημιουργικής ι-

κανότητας του μαθητή και γενικότερα την καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος. Επι-

πλέον, συνεκτιμάται ο φάκελος εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μα-

θητή όπου αυτός τηρείται, στον οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία που συμβάλλουν στη 

σφαιρικότερη εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών, τα οποία δεν προκύπτουν από 

άλλες διαδικασίες αποτίμησης της επίδοσής τους, όπως εργασίες, τις οποίες πραγματο-

ποιεί ο μαθητής πέραν των υποχρεωτικών σχολικών εργασιών, αναφορές σχετικές με 

σχολικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει, αντίγραφα επαίνων, βραβείων ή άλ-

λων διακρίσεών του στον πνευματικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και αθλητικό τομέα. Τέ-

λος, η αξιολόγηση προκύπτει από τις τελικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 

στο τέλος του διδακτικού έτους. Στις εξετάσεις αυτές αξιολογούνται συνολικά οι γνώ-

σεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου 

σχολικού έτους (Π.Δ. 409/1994 «Αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου», Π.Δ. 60/2006 «Α-

ξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου»,  Π.Δ. 50/2008 «Φοίτηση και αξιολό-

γηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)»). 

Η αξιολόγηση είναι πολύμορφη ως προς τους τρόπους και τις τεχνικές της (Παπακων-

σταντίνου, 1993). Κατά την αξιολογική διαδικασία χρησιμοποιούνται ποικίλες μέθοδοι 

ανάλογα με τους στόχους, το περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου, καθώς και την 

ηλικία, τις μαθησιακές ανάγκες και τις εμπειρίες των μαθητών. Στις μορφές αξιολόγη-

σης περιλαμβάνεται η αυτοαξιολόγηση του μαθητή, η αξιολόγηση από τους συμμαθη-

τές του και ο συνδυασμός διαφορετικών τεχνικών. Ο συνδυασμός ποικίλων μορφών 

και τεχνικών αξιολόγησης συμβάλλει στην έγκυρη, αξιόπιστη, αντικειμενική και αδιά-

βλητη αποτίμηση των γνώσεων, της κριτικής ικανότητας και των πρακτικών δεξιοτή-

των των μαθητών και, επιπλέον, στην αυτογνωσία και στην αντικειμενική πληροφό-

ρησή τους για το επίπεδο μάθησης και τις δεξιότητές τους (Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση 

των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου»,  Π.Δ. 50/2008 «Φοίτηση και αξιολόγηση των μα-

θητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)»).  

Η παραδοσιακή αξιολόγηση μετατοπίζει συχνά το ενδιαφέρον από την ουσία της εκ-

παιδευτικής πράξης στον έλεγχο και στη βαθμολογία και αποτιμά συγκεκριμένες δε-

ξιότητες, κυρίως γνωστικές (Κασσωτάκης, 2003; Κωνσταντίνου, 2000).  Οι εκπαιδευ-

τικοί είναι σε διαρκή αναζήτηση τρόπων και μεθόδων για μια έγκυρη, αξιόπιστη, δίκαιη 

και αντικειμενική αξιολόγηση των μαθητών τους. Καθώς η αξιολόγηση της μάθησης 

δε σχετίζεται μόνο με τους στόχους και την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, 

αλλά και με το σχολικό παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα και έχει εκπαιδευτική, ψυχο-

λογική και κοινωνική διάσταση, ανακύπτει η ανάγκη εναλλακτικών τρόπων αξιολόγη-

σης των μαθητών, οι οποίοι αξιοποιούν τη βιωματικότητα καθώς και τη δημιουργική 

σκέψη και δράση,  και συμβάλλουν στη σφαιρικότερη και πληρέστερη αξιολόγηση των 
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μαθητών (Μανωλάκος, 2010). Οι εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης, ωστόσο, αν και 

προτείνονται από τα Προγράμματα Σπουδών και τα Προεδρικά Διατάγματα για την 

αξιολόγηση του μαθητή, τίθενται σε προαιρετική βάση. Επίσης, δεν παρέχεται συστη-

ματική σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αλλά και ο πραγματικός διαθέσιμος 

διδακτικός χρόνος πολλές φορές δεν επαρκεί για την υλοποίησή τους. Έτσι, σπάνια 

εφαρμόζονται και συνεχίζει να επικρατεί η παραδοσιακή αντίληψη. 

Στην κατεύθυνση της αναζήτησης ευελιξίας και ποικιλίας τρόπων αξιολόγησης, η έ-

νταξη καινοτομιών και η αξιοποίηση τεχνικών αξιολόγησης με χρήση των Τεχνολο-

γιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για τη στήριξη της αξιολόγησης του μα-

θητή και της συμμετοχής του σε αξιολογικές διαδικασίες μπορούν να προσφέρουν ο-

φέλη για την εμπλοκή των μαθητών στην αξιολόγησή τους, για την καλύτερη κατα-

γραφή των μαθητικών επιδόσεων και για τη βελτίωση της μάθησης. Στο πλαίσιο της 

συνεχούς εξέλιξης και διάδοσης της χρήσης υπηρεσιών και εργαλείων του διαδικτύου, οι 

Τ.Π.Ε. ανοίγουν νέες προοπτικές στην αξιολόγηση λειτουργώντας συμπληρωματικά για 

μια συνδυαστική, ολιστική προσέγγιση της μαθητικής προόδου και για συνεχή ανατρο-

φοδότηση του μαθησιακού αποτελέσματος, με τη συνεκτίμηση και άλλων στοιχείων 

πέραν των γνωστικών (Bull & McKenna, 2004; Crisp, 2007; JISC infoNet, 2006). 

Στην παρούσα εργασία προτείνεται η συμβολή των Τ.Π.Ε. στην αξιολόγηση της προ-

όδου του μαθητή στο μάθημα της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς η 

τεχνολογικά υποστηριζόμενη αξιολόγηση αποτελεί ένα δυναμικό, σύγχρονο και απο-

τελεσματικό εργαλείο στη διδακτική διαδικασία. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. προτείνεται 

ως εναλλακτικός και επικουρικός προς την παραδοσιακή αξιολόγηση τρόπος, που λει-

τουργεί συνδυαστικά με αυτήν. Η πρόταση αφορά τόσο τη δημιουργία δραστηριοτήτων 

με τις οποίες ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την πρόοδο κατά την καθημερινή διδακτική 

διαδικασία στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης όσο και την κατασκευή δια-

γωνισμάτων και τεστ κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Η πρόταση στοχεύει στα 

οφέλη που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε. για μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς, με δραστη-

ριότητες μη τυποποιημένες και με διαγωνίσματα που μειώνουν το χρόνο της διόρθωσης 

και του ελέγχου του βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων, δίνεται δυνατότητα 

συχνής επικαιροποίησης της ανατροφοδότησης, η οποία θεωρείται σημαντικός παρά-

γοντας για την αναθεώρηση και τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης. Η α-

ξιολόγηση με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. δίνει, επίσης, ευκαιρίες αυτοαξιολόγησης και ε-

τεροαξιολόγησης από συμμαθητές. Οι μαθητές, εμπλεκόμενοι σε αυτή τη διαδικασία, 

αξιολογώντας την προσπάθειά τους και αποτιμώντας οι ίδιοι τις επιδόσεις τους, απο-

κτούν υπευθυνότητα και επίγνωση των αδυναμιών και των δυνατοτήτων τους. Επι-

πλέον, η αξιολογική διαδικασία αποβαίνει περισσότερο ελκυστική και λιγότερο αγχω-

τική για τους μαθητές, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με ηλεκτρονικά μέσα και περιβάλ-

λοντα.  
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Δραστηριότητες αξιολόγησης. Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για το μάθημα Ιστορίας 

Τα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας αξιολογούνται μέσα σε ένα συγκεκρι-

μένο πλαίσιο δράσης διαμορφωτικού χαρακτήρα κάθε μαθητή, το οποίο τον ανατρο-

φοδοτεί και ενισχύει τη μεταγνωστική του ικανότητα (Black & William, 2001). Η α-

ξιολόγηση δεν αφορά μόνο το αποτέλεσμα της μαθησιακής διαδικασίας αλλά και την 

ίδια τη διαδικασία και τις επιμέρους δραστηριότητες των μαθητών, οι οποίες συνδέουν 

διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση, αναδεικνύουν τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και 

τις ιδιαιτερότητές τους και συμβάλλουν στην αποτίμηση της τελικής τους επίδοσης. 

Στις δραστηριότητες, οι οποίες απαιτούν σκέψη, κριτική, αναλυτική και συνθετική ι-

κανότητα, δημιουργικότητα, ικανότητα ανάπτυξης μεταγνωστικών στρατηγικών, ανά-

πτυξης πρωτοβουλίας, διαπροσωπικών σχέσεων, συνεργασίας κ.τ.λ., στηρίζεται η α-

ξιολόγηση του μαθητή και διαπιστώνεται η ποιοτική έκφραση της επίδοσης και η μα-

θησιακή διαδικασία που ακολούθησε για να φτάσει στην τελική επίδοση (Κατσαρού & 

Δεδούλη, 2008). 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης λαμβάνουν υπόψη τους επιδιωκόμενους διδακτικούς στό-

χους και εναρμονίζονται προς αυτούς (Π.Δ. 409/1994 «Αξιολόγηση μαθητών Γυμνα-

σίου»). Με δεδομένο ότι η στοχοθεσία δεν περιορίζεται στο γνωστικό επίπεδο και 

μόνο, αλλά υπηρετούνται και στόχοι υιοθέτησης στάσεων, συμπεριφορών και ανάπτυ-

ξης δεξιοτήτων, οι δραστηριότητες είναι σημαντικό να αντιστοιχούν σε όλο το φάσμα 

της στοχοθεσίας (Bloom, 1956; Anderson & Krathwohl, 2001). Ο βαθμός της ορθότη-

τας και της πληρότητας της ανταπόκρισης των μαθητών κατά την υλοποίηση των δρα-

στηριοτήτων καταδεικνύει αν επιτεύχθηκε ο συγκεκριμένος στόχος και αποτελεί βα-

σική παράμετρο της αξιολόγησής τους. 

Η χρήση ψηφιακών εργαλείων και πολυμεσικών εφαρμογών συντελεί σημαντικά στο 

σχεδιασμό πρωτότυπων και σύγχρονων δραστηριοτήτων για το μάθημα της Ιστορίας, 

οι οποίες ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των μαθητών και βασίζονται στις αρχές 

της διερευνητικής, βιωματικής, διαδραστικής και συνεργατικής μάθησης (Kress, 

2004). 

Τα ηλεκτρονικά μέσα που μπορούν να αξιοποιηθούν υποστηρικτικά και παράλληλα με 

τα μέσα παραδοσιακού τύπου στη διαμόρφωση δραστηριοτήτων αξιολόγησης των μα-

θητών στο μάθημα της Ιστορίας είναι ποικίλα, όπως διαδίκτυο και εκπαιδευτικές εφαρ-

μογές web 2.0, έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για θέματα ιστορίας, διαδραστικός 

πίνακας. Αξιοποιήσιμες ερωτήσεις και δραστηριότητες που ανταποκρίνονται σε όλους 

τους διδακτικούς στόχους και μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο της διαγνωστικής, 

διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης περιλαμβάνονται και σε εκπαιδευτικά λογι-

σμικά που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο ή υπάρχουν στο σχολείο, όπως: «Ιστορία α΄ 

β΄ γ΄ Γυμνασίου»: Ηλεκτρονική εφαρμογή για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνά-

σιο - «Περιπλάνηση στο Χώρο-Χρόνο»: Λογισμικό με διαδραστικούς χρονο-χάρτες 

και πολλά διαδραστικά εργαλεία, σε  εκδόσεις  για Γυμνάσιο και Λύκειο - «Ιστορικός 

178/326

_____________________________________________________________________________________________ 
 i-TEACHER     -     ISSN : 1792-4146                 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ   ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ                12ο  ΤΕΥΧΟΣ   -   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2016



Άτλαντας Centennia»: Λογισμικό διαδραστικών χαρτών. Ύστερη Βυζαντινή και Νεό-

τερη Ελληνική Ιστορία και Μεσαιωνική και Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία. Β΄, Γ΄ Γυ-

μνασίου και Β΄, Γ΄ Λυκείου -  «Tο ΄21 εν πλω»: Ο ελληνικός ναυτικός κόσμος προ και 

κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821. Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου και Γ΄ Λυκείου. 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιολογήσει την επίδοση, τις ικανότητες και δεξιότητες των 

μαθητών μέσα από δραστηριότητες απλές, όπως η αντιστοίχηση πληροφοριών στο δια-

δραστικό πίνακα, ηλεκτρονικά σταυρόλεξα κ.ά., καθώς και πιο σύνθετες, όπως διερεύ-

νησης και αξιολόγησης ηλεκτρονικού ιστορικού αρχειακού και εικαστικού υλικού, κα-

τασκευής ιστορικής χρονογραμμής, εννοιολογικού χάρτη, παρατήρηση χάρτη, τοποθέ-

τηση αντικειμένων και πληροφοριών στο χάρτη, ομαδοποίηση των πληροφοριών σε 

συλλογές, ψηφιακά μουσεία, πολυτροπικά ιστορικά κείμενα κ.α.  

Οι μαθητές, μέσω του διαδικτύου και με κατάλληλες εφαρμογές ηλεκτρονικής αξιολό-

γησης και προγράμματα ανοιχτού λογισμικού, μπορούν να απαντήσουν ή και να κατα-

σκευάσουν οι ίδιοι ηλεκτρονικά κουίζ, ασκήσεις, διαγωνίσματα, τεστ, διαφόρων μορ-

φών. 

Το μάθημα της Ιστορίας, λόγω της ιδιομορφίας του, παρέχει ευκαιρίες για πολλαπλές 

προσεγγίσεις της διδακτέας ύλης με την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων. Οι δρα-

στηριότητες που παρουσιάζονται στη συνέχεια εντάσσονται στην καθημερινή πρα-

κτική της διαμορφωτικής ή σταδιακής αξιολόγησης που αποτελεί μόνιμη πηγή ανατρο-

φοδότησης της διδακτικής πράξης ως προς την επίτευξη των στόχων της. Στο σχεδια-

σμό τους λήφθηκαν υπόψη ο γενικός σκοπός του μαθήματος της Ιστορίας που είναι η 

ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης και οι επιμέρους στόχοι της 

διδασκαλίας του μαθήματος, όπως καταγράφονται στα ισχύοντα Προγράμματα Σπου-

δών. Μεταξύ άλλων, επιδιώκεται να κατανοήσουν οι μαθητές ότι ο κόσμος στον οποίο 

ζουν είναι αποτέλεσμα μιας εξελικτικής πορείας με υποκείμενα δράσης τους ανθρώ-

πους, να οικειώνονται βαθμιαία το ειδικό λεξιλόγιο της ιστορικής επιστήμης, να γνω-

ρίσουν την ιστορική πορεία του Ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με 

αναφορές στην ευρύτερη παγκόσμια ιστορία, να συνειδητοποιήσουν ότι η κατανόηση 

κάθε κοινωνίας προϋποθέτει τη μελέτη όλων των πτυχών της (πολιτικής, οικονομικής, 

πολιτιστικής, θρησκευτικής κ.λπ.), να κατανοούν την έννοια του ιστορικού χρόνου και 

χώρου, να συγκρίνουν ιστορικά γεγονότα ή φαινόμενα και να εντοπίζουν ομοιότητες 

και διαφορές, να αναλύουν  ένα γεγονός ή φαινόμενο και να διαπιστώνουν τις σχέσεις 

μεταξύ των επιμέρους στοιχείων, να κατανοήσουν ότι η αξιοπιστία της ιστορικής αφή-

γησης θεμελιώνεται στην ορθή αξιοποίηση των πηγών, να οικοδομήσουν, μέσα από τη 

μελέτη του δικού τους πολιτισμού, την εθνική και πολιτιστική τους ταυτότητα 

(Ε.Π.Π.Σ., 1999; Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003).  

Στην εργασία δίνεται ενδεικτικός τύπος δραστηριοτήτων, για να μπορεί να αξιοποιηθεί 

από το διδάσκοντα προσαρμόζοντάς τον σε οποιαδήποτε ενότητα διδάσκει, στο Γυμνά-

σιο και στο Λύκειο. Για το λόγο αυτόν, ενώ οι δραστηριότητες δεν είναι αόριστες, αλλά 
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εστιασμένες σε ορισμένα γεγονότα, πρόσωπα, ενέργειες, δε γίνεται αναφορά συγκεκρι-

μένων κεφαλαίων, παραθεμάτων, εικόνων κ.τ.λ.. Ο εκπαιδευτικός δεν περιορίζεται ως 

προς τη χρήση τους και μπορεί να επιλέξει ή να τις εμπλουτίσει ανάλογα με τις ιδιαί-

τερες ανάγκες των μαθητών του και τις ειδικές συνθήκες του σχολείου. 

Για τη διατύπωση των δραστηριοτήτων λήφθηκαν υπόψη και τύποι δραστηριοτήτων 

που προτείνονται στα τεύχη οδηγιών για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων 

(Οδηγίες Γυμνασίου, 2004-2005; Οδηγίες Γενικού Λυκείου, 2008-2009). Ορισμένες 

από τις δραστηριότητες στηρίζονται σε υλικό αξιολόγησης που περιλαμβάνεται στα 

βιβλία Ιστορίας Γυμνασίου και Λυκείου και εμπλουτίζονται με τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων δίνεται ηλεκτρονικός φάκελος με φύλλα ερ-

γασίας στους μαθητές, οι οποίοι εργάζονται ατομικά ή ομαδικά στο εργαστήριο Πλη-

ροφορικής του σχολείου. Ένα μέρος των δραστηριοτήτων, όπως οι εργασίες με τα λο-

γισμικά, οι ασκήσεις με αντιστοιχίσεις, συγκρίσεις, παρατήρηση χάρτη, εντοπισμό πε-

ριοχών, τοποθέτηση αντικειμένων  κ.τ.λ. μπορεί να πραγματοποιηθεί στη σχολική τάξη 

με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα. Οι ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης 

παρατίθενται ανά κατηγορία στόχων (Bloom, 1956; Anderson & Krathwohl, 2001). 

Στόχοι γνωστικού τομέα. Δραστηριότητες 

Οι στόχοι του γνωστικού τομέα αφορούν διεργασίες της γνώσης, όπως: ανάκληση,  κα-

τανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, αξιολόγηση και σύνθεση και προσδιορίζονται με ρή-

ματα όπως: θυμάμαι, κατανοώ, εφαρμόζω, αναλύω, αξιολογώ, δημιουργώ.  

Πιο συγκεκριμένα: Οι στόχοι ανάκλησης γνώσης προσδιορίζονται με ρήματα όπως: 

ανακαλώ στη μνήμη μου, αναφέρω, εντοπίζω, αντιγράφω, αναμεταδίδω, ονομάζω, πε-

ριγράφω, αφηγούμαι, αναγνωρίζω, δηλώνω, κάνω κατάλογο, λίστα με στοιχεία, μα-

θαίνω και διατυπώνω ορισμό. Οι στόχοι κατανόησης προσδιορίζονται με ρήματα όπως: 

οργανώνω πληροφορίες, ταξινομώ, συνταιριάζω, επιδεικνύω, αναπαριστώ, εξηγώ συμ-

βολισμό, ερμηνεύω, δίνω παραδείγματα, διατυπώνω συλλογισμούς, κάνω υποθέτω, ε-

ξηγώ, επαναπροσδιορίζω, αναθεωρώ, μεταφράζω, συνοψίζω. Οι στόχοι εφαρμογής 

προσδιορίζονται με ρήματα όπως: γενικεύω, εφαρμόζω μεθοδολογία και λύνω ένα πρό-

βλημα, κάνω προεκτάσεις, αναθεωρώ, επισημαίνω, εξηγώ, ερμηνεύω, κωδικοποιώ, ορ-

γανώνω, συστηματοποιώ, σκιαγραφώ, πραγματοποιώ. Οι στόχοι ανάλυσης προσδιορί-

ζονται με ρήματα όπως: αναλύω, θέμα πρόβλημα σε επί μέρους μέρη αντιπαραβάλλω, 

κατηγοριοποιώ, ταξινομώ, διαφοροποιώ, ταυτοποιώ, προσδιορίζω διαστάσεις, αποκω-

δικοποιώ. Οι στόχοι αξιολόγησης προσδιορίζονται με ρήματα όπως: κρίνω, αποτιμώ, 

θέτω προτεραιότητες, συμπεραίνω, ελέγχω σφάλματα, αξιολογώ. Οι στόχοι σύνθεσης 

προσδιορίζονται με ρήματα όπως:  βελτιώνω, συλλαμβάνω και αναπαριστώ εικονικά, 

επινοώ, ανακαλύπτω, συνθέτω, δημιουργώ, καινοτομώ (Anderson & Krathwohl, 

2001). 
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Δραστηριότητες ανάκλησης γνώσης 

1. Σε υπολογιστικό φύλλο (excel) καταγράψτε με τη σειρά την εξέλιξη του πολιτεύμα-

τος (αριστοκρατία, δημοκρατία, τυραννίδα, βασιλεία) και τοποθετήστε με χρονική 

τάξη τα πρόσωπα που έπαιξαν ρόλο στην εξέλιξη του πολιτεύματος στην Αθήνα (Κύ-

λωνας, Δράκοντας, Σόλωνας, Πεισίστρατος, Κόδρος). 2. Στο διαδραστικό πίνακα κά-

ντε τη σωστή αντιστοίχιση: Αγησίλαος - στρατηγός - Αιγός Ποταμοί / Επαμεινώνδας - 

ναύαρχος - Κορώνεια / Κλέων - βασιλιάς - Μαντίνεια / Λύσανδρος - δημαγωγός - Αμ-

φίπολη. 3. Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού http://www.hel-

lenichistory.gr, επιλέξτε «Ύστερη Βυζαντινή Περίοδο» και αντλήστε 2 πληροφορίες 

επιπλέον, από όσα έχετε μάθει από το βιβλίο σας, για την Άλωση της Κωνσταντινού-

πολης. 4. Επιλέξετε το σωστό: Η διπλωματική πράξη με την οποία η Ελλάδα απο-

κτούσε τη μεγαλύτερη έκταση στην ιστορία της ήταν: Συνθήκη Λοζάνης (1923) - Συν-

θήκη Βουκουρεστίου (1913) - Συνθήκη Σεβρών (1920) - Συνθήκη Λονδίνου (1913). 5. 

Στο διαδραστικό πίνακα τοποθετήστε τα παρακάτω γεγονότα στη σωστή σειρά: α. Κα-

ταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη στα Δερβενάκια β. 2η πολιορκία του Μεσολογ-

γίου γ. Καταστροφή της Χίου δ. Ναυμαχία του Γέροντα ε. Μάχη στην Αλαμάνα στ. 

Πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας στο λιμάνι της Χίου . 6. Χρησιμοποιώντας τα 

κατάλληλα εργαλεία, σημειώστε με αντικείμενα στο χάρτη του λογισμικού «Περιπλά-

νηση στο χώρο-χρόνο» τα χερσαία (ή ναυτικά)  πολεμικά γεγονότα του πρώτου χρόνου 

της περιόδου 1821-1827. Τα αντικείμενα να περιλαμβάνουν τη χρονολογία και τους 

σημαντικότερους αγωνιστές κάθε μάχης. 7. Μελετήστε με προσοχή τον χάρτη των Κυ-

κλάδων κατά την Εποχή του Χαλκού και σχηματίστε έναν πίνακα επεξεργαστή κειμέ-

νου (word) ή σε υπολογιστικό φύλλο (excel)  με τους οικισμούς κατά νησί. 8. Σύμφωνα 

με όσα μάθατε, σε υπολογιστικό φύλλο (excel) τοποθετήστε σε χωριστές στήλες τα 

επιχειρήματα των εικονομάχων και των εικονολατρών. 9. Ανοίξτε το εκπαιδευτικό λο-

γισμικό «21 εν πλω»,  επιλέξτε το κατάλληλο κεφάλαιο, αντλήστε πληροφορίες για τη 

ναυτιλία της εποχής της  Επανάστασης 1821 και ενημερώστε τους συμμαθητές σας. 10. 

Τα σύνορα της Ελλάδας πήραν τη σημερινή τους μορφή: α) το 1821 – β) το 1924 – γ) 

το 1948 – δ) το 1975. 

Δραστηριότητες κατανόησης 

1. Με σχετικό εργαλείο web 2.0 «καρφιτσώστε» σε εικονικό τοίχο διαδικτυακές  εικό-

νες για το Ευπαλίνειο υδραγωγείο. 2. Στο διαδραστικό πίνακα συμπληρώστε στην ει-

κόνα του αρχαίου θεάτρου τις ονομασίες των μερών του. Παρατηρήστε διαδικτυακές 

εικόνες αρχαίων και σύγχρονων θεάτρων. 3. Στην ιστοσελίδα του σχολείου σας αναρ-

τήστε κατάλογο με λογοτεχνικά και κινηματογραφικά έργα, τραγούδια και φωτογρα-

φίες που θα αναζητήσετε στο διαδίκτυο και αποτυπώνουν τη μετανάστευση από την 

Ελλάδα προς τις ΗΠΑ (τέλη 19ου αι. και αρχές 20ού). 4. Από: 

www.hri.org/culture97/gr/eidika_programmata/koinothtes/jewish_community/, α-

ντλήστε πληροφορίες και δημιουργήστε χρονογραμμή με τα σημαντικότερα γεγονότα 

του ολοκαυτώματος της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. 5. Συμβουλευθείτε 

το λεξικό της «Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα»: Με ποιες σημασίες χρησιμοποιούμε 
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σήμερα τη λέξη λαβύρινθος; / Συντάξτε ερμηνευτικό πίνακα όρων για το δωρικό και 

τον ιωνικό αρχιτεκτονικό ρυθμό. / Αναζητήστε την ετυμολογία των λέξεων μωσαϊκό 

και ψηφιδωτό. / Με αφετηρία τα δύο παραθέματα που σας δίνονται (Βυζάντιο και Ελ-

ληνική Αρχαιότητα) εξετάστε (με τη βοήθεια ηλεκτρονικού λεξικού και ηλεκτρονικής 

εγκυκλοπαίδειας) τη σημασία και τη νοηματική εξέλιξη των όρων Έλληνας, Εθνικός, 

Ρωμαίος-Ρωμιός, Γραικός. / Συντάξτε γλωσσάριο με όρους σχετικούς με την κοινωνική 

δομή της μεσαιωνικής Ευρώπης. / Αναζητήστε τη σημασία των λέξεων: Ανθρωπισμός, 

Αναγέννηση, Διαφωτισμός. 6. Με σχετικό διαδικτυακό εργαλείο, κατασκευάστε χρο-

νογραμμή  της ιστορικής πορείας των λαών της Μεσοποταμίας από τους προϊστορικούς 

χρόνους μέχρι την κατάκτηση της χώρας από το Μ. Αλέξανδρο. 7. Επισκεφτείτε την 

ιστοσελίδα http://www.culture.gr και αναζητήστε ναυτικούς χάρτες και εικόνες της ε-

ποχής της Ελληνικής Επανάστασης από τα μουσεία (ναυτικά κ.ά.), τη Βουλή κτλ. 8. 

Αναζητήστε όλους τους πολέμους στους οποίους ενεπλάκη η Ελλάδα κατά τον 20ο 

αιώνα στο σχολικό βιβλίο της Ιστορίας, καθώς και σε ιστοσελίδες όπως 

http://www.ime.gr/chronos/gr/. Κατασκευάστε γραμμή του χρόνου για τους πολέμους 

στους οποίους ενεπλάκη η Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα, είτε με τη χρήση ενός διαδι-

κτυακού εργαλείου web 2.0 δημιουργίας χρονοδιαγράμματος/χρονογραμμής είτε με τη 

χρήση υπολογιστικών φύλλων (excel). Στη χρονογραμμή να συμπεριλάβετε για κάθε 

πόλεμο σύντομα κείμενα με τα σημαντικότερα στοιχεία και εικόνες/φωτογραφίες, σχε-

τικά με το θέμα. 

Δραστηριότητες εφαρμογής 

1. Παρατηρήστε στον χάρτη του λογισμικού «Περιπλάνηση στο χώρο-χρόνο» τη γεω-

γραφική θέση της Κρήτης. Με βάση αυτή εξηγήστε τη μινωική θαλασσοκρατία. 2. Με 

το σχετικό εργαλείο του χάρτη του λογισμικού «Περιπλάνηση στο χώρο-χρόνο», με-

τρήστε τις αποστάσεις των πρώτων ελληνικών πόλεων που επαναστάτησαν από τα ση-

μαντικότερα στρατιωτικά τουρκικά κέντρα. Τι παρατηρείτε για το ρόλο της απόστασης 

αυτής στην εδραίωση της Επανάστασης του 1821; 3. Βρείτε εικόνες στο διαδίκτυο που 

αποτυπώνουν τη ζωή των κλεφτών και κατασκευάστε με σχετικό εργαλείο web 2.0 

εικονική έκθεση με θέμα «η ζωή σε ένα κλέφτικο λημέρι». 4. Στο χάρτη του λογισμικού 

«Περιπλάνηση στο χώρο-χρόνο» χαράξτε με τα αντίστοιχα εργαλεία την πορεία του 

Ιμπραήμ, χρωματίστε την και σημειώστε τα σημεία όπου οι ελληνικές δυνάμεις προέ-

βαλαν αντίσταση. 5. Αφού αναζητήσετε σχετικά κείμενα, προφορικές μαρτυρίες, οπτι-

κοακουστικό και άλλο υλικό στο διαδίκτυο για την επέτειο του Πολυτεχνείου, οργα-

νώστε τη φετινή εκδήλωση του σχολείου σας αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα της επιλογής 

σας. 6. Κατασκευάστε χρονολογική γραμμή με τα πολεμικά γεγονότα των χρόνων της 

Ελληνικής Επανάστασης, με τη βοήθεια του λογισμικού των υπολογιστικών φύλων 

(excel). Στα πιο βασικά, κατά τη γνώμη σας, να βάλετε σχόλια με σύντομες πληροφο-

ρίες. 7. Με λογισμικό παρουσίασης (power point ή prezi) παρουσιάστε τους κυριότε-

ρους, κατά τη γνώμη σας,  εκπροσώπους της Κρητικής Σχολής κατά το 16ο αιώνα και 

τα έργα τους. 8. Δημιουργήστε ηλεκτρονική εφημερίδα με θέμα τον πολιτισμό της Α-

ναγέννησης. Χωριστείτε σε ομάδες. Κάθε ομάδα να αναζητήσει πληροφορίες στο δια-

δίκτυο, να τις οργανώσει και να παρουσιάσει ένα λογοτέχνη, έναν επιστήμονα ή έναν 
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καλλιτέχνη της Αναγέννησης: βιογραφικά στοιχεία, βασικά έργα με σύντομη παρουσί-

αση, εικόνες. Σε ειδικό ένθετο, γράψτε τις απόψεις σας, με τη μορφή άρθρου, για τη 

συμβολή τους στην εξέλιξη των Γραμμάτων, Επιστημών και Τεχνών. 

Δραστηριότητες ανάλυσης 

1. Αναζητήστε διαδικτυακές εικόνες της μινωικής τέχνης που δείχνουν ότι ήταν έντονα 

επηρεασμένη από τη φύση. «Καρφιτσώστε» τες σε εικονικό τοίχο με σχετικά εργαλεία 

web 2.0. 2. Στο διαδραστικό πίνακα συγκρίνετε μια ανθρώπινη μορφή σε πίνακα του 

Δομήνικου Θεοτοκόπουλου με μια μορφή του Ντα Βίντσι ή του Ραφαήλ. Ποιες διαφο-

ρές διαπιστώνετε; 3. Οργανωθείτε σε ομάδες. Κάθε ομάδα θα αναλάβει, με σχετικό 

εργαλείο web 2.0 ή λογισμικό παρουσίασης, την παρουσίαση εικαστικού υλικού για τη 

βυζαντινή τέχνη μιας περιόδου. 4. Στον Ιστορικό Άτλαντα Centennia παρατηρήστε το 

χάρτη της Ελλάδας πριν και μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους και αναφέρετε τα εδα-

φικά κέρδη της Ελλάδας. 5. Αφού μελετήσετε τις πηγές που δίνονται και λάβετε υπόψη 

σας όλα όσα γνωρίζετε, εκπονήστε εννοιολογικό χάρτη με σχετικό εργαλείο web 2.0 

θέτοντας στο κέντρο τον όρο «Αποικιοκρατία» (ή «Ανθρωπισμός», «Αναγέννηση», 

«Διαφωτισμός», «Έθνος», «Μακεδονικό Ζήτημα», «Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών», 

«Ψυχρός Πόλεμος», «Ενοποίηση της Ευρώπης», «Ολοκαύτωμα», «Γενοκτονία» κ.ά.). 

6. Βρείτε στο διαδίκτυο σύγχρονο χάρτη που εικονίζει τις χώρες γύρω από τον Εύξεινο 

Πόντο και τη Μεσόγειο θάλασσα και καταγράψτε πόλεις που επιβιώνουν από την ε-

ποχή του β΄ αποικισμού της αρχαιότητας. 7. Βρείτε απεικονίσεις των παρακάτω γλυ-

πτών έργων της αρχαιότητας και συγκρίνετε: α) το άγαλμα ενός κούρου με το άγαλμα 

του Διαδούμενου του Πολύκλειτου β) το άγαλμα μιας κόρης με το άγαλμα της Καρυά-

τιδας του Ερεχθείου γ) το άγαλμα της Καρυάτιδας με το άγαλμα της Νίκης του Παιω-

νίου. 8. Συγκεντρώστε εικόνες με τα μέσα μαζικής μεταφοράς την εποχή της βιομηχα-

νικής επανάστασης: Τοποθετήστε τις εικόνες σε εικονικό τοίχο με σχετικό εργαλείο 

web 2.0 ή σε πίνακα με τον επεξεργαστή κειμένου και γράψτε δίπλα αν παραμένουν τα 

ίδια, αν έχουν αλλάξει, ποιες μεταβολές θα μπορούσατε να εντοπίσετε και πού τις απο-

δίδετε; 9. Μελετήστε στον Ιστορικό Άτλαντα Centennia  το χάρτη της Ευρώπης πριν 

και  μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Ποιες αλλαγές παρατηρείτε; 10. Με τον επεξερ-

γαστή κειμένου (word) προσπαθήστε να γράψετε ποια καθήκοντα ανέθεσαν οι Βούλ-

γαροι στους Σλάβους της χώρας τους, σύμφωνα με το παράθεμα που σας δίνεται. 

Δραστηριότητες αξιολόγησης 

1. Παρατηρώντας το σχετικό χάρτη στο λογισμικό «Περιπλάνηση στο χώρο-χρόνο», 

αξιολογήστε τη σημασία του γεωγραφικού παράγοντα στη διαμόρφωση και εξέλιξη 

του αιγυπτιακού πολιτισμού. 2. Βρείτε από το διαδίκτυο απεικονίσεις αρχαϊκών και 

κλασικών γλυπτών έργων και, αφού τις παρατηρήσετε μαζί με τις εικόνες του βιβλίου 

Ιστορίας Α΄ ΓΕΛ (σ.σ. 95, 104, 116, 117), αποτιμήστε την εξελικτική πορεία της γλυ-

πτικής και παρουσιάστε την σε βίντεο, με εργαλείο web 2.0. 3. Αναζητήστε στοιχεία 

και εικόνες για τις ανασκαφές στη Βεργίνα και το Δίο. Με εργαλείο web 2.0, φτιάξτε 

εικονικό μουσείο και με βάση αυτό αξιολογήστε τη συμβολή της αρχαιολογίας στη 
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γνώση του παρελθόντος. 4. Με βάση τους χάρτες του λογισμικού «Περιπλάνηση στο 

Χώρο-Χρόνο», εκτιμήστε τα στρατηγικά και γεωγραφικά πλεονεκτήματα της Κωνστα-

ντινούπολης σε σχέση με τη Ρώμη. 5. Παρουσιάστε με λογισμικό παρουσίασης (power 

point ή prezi) τα τεχνολογικά μέσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τους αντιπάλους 

στους δύο παγκόσμιους πολέμους αξιολογώντας και το ρόλο τους στη διεξαγωγή των 

πολέμων. 6. Δείτε στο λογισμικό «Περιπλάνηση στο Χώρο-Χρόνο» το χάρτη της Με-

σογείου στην περίοδο της αθηναϊκής εκστρατείας στη Σικελία. «Ο χώρος έπαιξε αρνη-

τικό ρόλο στην εξέλιξη της εκστρατείας». Αξιολογήστε την ορθότητα της παραπάνω 

φράσης, αξιοποιώντας τα δεδομένα του σχετικού χάρτη. 7. Μελετήστε τα επιτεύγματα 

των Σουμερίων, προσδιορίστε τα πιο σημαντικά και καταγράψτε τα σε πίνακα του ε-

πεξεργαστή κειμένου (word) ή σε υπολογιστικό φύλο (excel). 8. Στο χάρτη του λογι-

σμικού «Περιπλάνηση στο χωρο-χρόνο» παρατηρήστε τη μορφολογία του εδάφους στα 

σημεία όπου διεξήχθησαν οι νικηφόρες για τους Έλληνες μάχες των δύο πρώτων ετών 

της Επανάστασης 1821. Αν πάρετε υπόψη ότι στα πρώτα χρόνια του πολέμου η πολε-

μική τακτική βασίστηκε στον κλεφτοπόλεμο, θεωρείτε ότι οι εδαφικές συνθήκες έπαι-

ξαν κάποιο ρόλο για το αποτέλεσμα των μαχών;  

Δραστηριότητες σύνθεσης (δημιουργίας) 

Δίνουμε έμφαση στις δραστηριότητες σύνθεσης, γιατί απαιτούν σύνθετες νοητικές 

διεργασίες και ανώτερες δεξιότητες τόσο νοητικές όσο και ψηφιακού γραμματισμού. 

Εξάλλου, το ρήμα δημιουργώ που αντιστοιχεί στο γνωστικό στόχο της σύνθεσης τέ-

θηκε στην κορυφή της  πυραμίδας ταξινομίας στόχων  του Bloom, όπως τροποποιήθηκε 

από τους Anderson & Krathwohl (Anderson & Krathwohl, 2000). Με τις δραστηριό-

τητες συνθετικής ικανότητας δεν αξιολογείται τόσο η ικανότητα του μαθητή να ανα-

γνωρίζει και να ανακαλεί στη μνήμη του, αλλά ο βαθμός που μπορεί να χρησιμοποιήσει 

τις γνώσεις που απέκτησε. 

1. Από το λογισμικό «Ιστορία α΄ β΄ γ΄ Γυμνασίου», αφού μελετήσετε: την ενότητα 5 

«Η διαδικασία ίδρυσης μιας αποικίας, β΄ αποικισμός», τις πηγές: α) Η Κυρήνη, αποικία 

της Θήρας στη βόρεια Αφρική, β) Η ίδρυση αποικίας και την 5η εικόνα και τα σχόλιά 

της, να καταγράψετε τη διαδικασία ίδρυσης μιας αποικίας κατά το β΄ αποικισμό της 

αρχαιότητας και το ρόλο των μαντείων. 2. Αναζητήστε απεικονίσεις αθλημάτων σε 

αρχαία αγγεία και φτιάξτε με εργαλείο web 2.0 ηλεκτρονικό λεύκωμα για τα αγωνί-

σματα στην αρχαιότητα. Σε χωριστές σελίδες τοποθετήστε τα αθλήματα που εξακο-

λουθούν να υπάρχουν και σήμερα. 3. Συγκεντρώστε από το διαδίκτυο χαρακτηριστικές 

εικόνες και κείμενα για την καθημερινή ζωή των βυζαντινών (γέννηση, γάμος, θάνα-

τος, γιορτές, διατροφικές συνήθειες, ένδυση κ.ά..) και, με σχετικό εργαλείο web 2.0, 

κατασκευάστε εικονική έκθεση. 4. Στο διαδραστικό πίνακα προβάλλονται δύο γραπτές 

πηγές, τρεις εικόνες και ένα διάγραμμα, για τις ανακαλύψεις. α) Μελετήστε τα, συσχε-

τίστε τις πηγές και προσπαθήστε να απαντήσετε: Πόσα εκατομμύρια Ινδιάνοι εξοντώ-

θηκαν κατά τη διάρκεια των Ανακαλύψεων, σύμφωνα με το διάγραμμα; β) Συνθέστε 

κείμενο για τον τρόπο που μεταχειρίστηκαν οι Ισπανοί κατακτητές τους Ινδιάνους. 5. 

Φτιάξτε με εργαλείο web 2.0 ηλεκτρονική εφημερίδα για τη δίκη του Κολοκοτρώνη 
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και για τη δυσφορία που προκλήθηκε στους αγωνιστές του 1821 από τον τρόπο με τον 

οποίο τους αντιμετώπισαν οι Βαυαροί. 6. Βρείτε πληροφορίες για τον παροικιακό Ελ-

ληνισμό της Ευρώπης ως προς τους άξονες (διαφορετικός άξονας ανά ομάδα): ίδρυση 

και οργάνωση των παροικιών, πληθυσμός, απασχόληση, σχολεία, τυπογραφεία, εκδό-

σεις και, με σχετικό εργαλείο web 2.0, συνθέστε τες συνολικά σε εικονικό τοίχο. 7. 

Αναζητήστε στο διαδίκτυο στοιχεία και εικόνες για το πυρηνικό ολοκαύτωμα της Ια-

πωνίας και για τις επιπτώσεις του στις μεταγενέστερες γενιές των περιοχών που επλή-

γησαν. Με τα κατάλληλα εργαλεία web 2.0, δημιουργήστε μία αφίσα για το ολοκαύ-

τωμα αυτό και ένα σύνθημα για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. 8. Αναζητήστε 

στοιχεία και εικόνες και φτιάξτε βίντεο για τη Μικρασιατική Καταστροφή. Βάλτε υπό-

τιτλους, με μια εφαρμογή υποτιτλισμού βίντεο. 9. Αναζητήστε στο διαδίκτυο και συ-

γκεντρώστε φωτογραφίες από οικοδομήματα της Ελλάδας που αντανακλούν την επί-

δραση της αρχαίας αρχιτεκτονικής μετά από την αρχαιότητα. Να τα παρουσιάσετε με 

ένα βίντεο και τη μουσική της επιλογής σας. 10. Αναζητήστε στο διαδίκτυο παραστά-

σεις αρχαίων αγγείων με σκηνές από τη εκπαίδευση στην Αρχαία Ελλάδα και φτιάξτε 

(με εργαλείο web 2.0. κατασκευής ηλεκτρονικής  αφίσας) δύο αφίσες: μία με  σκηνές 

από τη θρησκευτική και καθημερινή ζωή της Αρχαίας Ελλάδας και άλλη με αντίστοιχες 

σκηνές της σύγχρονης ζωής. 11. Σε ένα ιστολόγιο (blog) που θα δημιουργήσετε ως 

ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων, συγκεντρώστε όσα περισσότερα μπορείτε ακρι-

τικά τραγούδια από το διαδίκτυο Σε πίνακα του επεξεργαστή κειμένου (word) ή σε 

υπολογιστικό φύλλο (excel) συγκεντρώστε ανά τραγούδι τις ιστορικές πληροφορίες 

που περιέχονται σ' αυτά. 12. Συγκεντρώστε λογοτεχνικές περιγραφές, σχέδια, εικόνες 

και εικαστικά έργα σχετικά με τους ναούς και την πόλη του Μυστρά και κατασκευάστε 

(με εργαλείο web 2.0. κατασκευής εικονικού μουσείου) ένα εικονικό μουσείο για το 

Μυστρά. 13. Μελετήστε τις πηγές  και τις εικόνες του μαθήματός σας από το σχολικό 

βιβλίο και, με σχετικό ηλεκτρονικό εργαλείο, δημιουργήστε παρουσίαση, στην οποία 

θα αφηγείστε τη ζωή στο πολιορκημένο Μεσολόγγι και την έξοδο των κατοίκων του. 

14. Δημιουργήστε μια παρουσίαση, με σχετικό λογισμικό, για τους πρόσφυγες και το 

ρεμπέτικο τραγούδι. 15. Δημιουργήστε βίντεο με φωτογραφίες που θα επιλέξετε από 

το διαδίκτυο, οι οποίες αναφέρονται στην περίοδο της ειρηνικής ζωής στη Θεσσαλο-

νίκη πριν το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στη διάρκειά του και μετά. Το βίντεο κλείνει με 

ένα δικό σας μήνυμα, που θα είναι και ο τίτλος του βίντεο. Επιλέξτε μουσική επένδυση. 

16. Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες: http://digitalschool.minedu.gov.gr και 

http://el.wikipedia.org (αναζητήστε «ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης»). Με σχε-

τικό εργαλείο web 2.0. κάντε ένα ηλεκτρονικό λεύκωμα με χάρτες με τα ναζιστικά 

στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Ευρώπη και με συνοδευτικά κείμενα για τις συνθήκες 

που επικρατούσαν στα στρατόπεδα αυτά. 17. Αναζητήστε αντιπολεμικά τραγούδια, ελ-

ληνικά και ξένα, με μηχανές αναζήτησης και σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπως 

http://www.youtube.com και δημιουργήστε κατάλογο σε υπολογιστικό φύλο (excel). 

Τα τρία πιο αντιπροσωπευτικά να τα παρουσιάσετε με λογισμικό παρουσίασης, επεν-

δύοντας με εικόνες που αντανακλούν τα συναισθήματά σας. 18. Δημιουργήστε ηλε-

κτρονική εφημερίδα στην οποία θα αναφέρετε και θα σχολιάζετε τα προβλήματα της 

σύγχρονης εποχής που αναφέρονται στο βιβλίο σας (Ιστορία Γ΄ ΓΕΛ, Γενικής Παι-

δείας, σ.σ. 228-231). 
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Στόχοι συναισθηματικού και ψυχοκινητικού τομέα. Δραστηριότητες 

Οι παραπάνω δραστηριότητες εξυπηρετούν, επιπλέον, πέρα από τους στόχους του γνω-

στικού τομέα, και τους στόχους του συναισθηματικού τομέα, οι οποίοι αφορούν στά-

σεις και αξίες, αλλά και του ψυχοκινητικού, οι οποίοι αφορούν δεξιότητες και συμβάλ-

λουν στη διαμόρφωση του αξιακού συστήματος των μαθητών και στην απόκτηση δε-

ξιοτήτων σημαντικών για τη ζωή τους (Χατζηδήμου, 1988; Πηγιάκη, 2004).  

Όσον αφορά τους στόχους του συναισθηματικού τομέα, τις στάσεις και τις συμπεριφο-

ρές, εκπονώντας δραστηριότητες τέτοιου τύπου οι μαθητές είναι σε θέση να μάθουν να 

εκτιµούν μέσα από τη μελέτη των επιμέρους πολιτισμών τη συνεισφορά τους στον πα-

γκόσμιο πολιτισμό, να αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα επιλογής και κριτικής αξιο-

λόγησης ιστορικών πηγών, να συνειδητοποιούν την προσωπική ευθύνη για την πορεία 

της κοινωνίας, να έχουν θετική στάση απέναντι στην ειρήνη και να απορρίπτουν τον 

πόλεμο, να δίνουν αξία στους αγώνες των λαών (π.χ. Γαλλική Επανάσταση, Επανά-

σταση 1821), να είναι αρνητικά διακείμενοι απέναντι σε γενοκτονίες (π.χ. Ποντίων, 

Αρμενίων, Εβραίων) και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας (π.χ. πυρηνικό ολοκαύ-

τωμα Ιαπωνίας, ολοκαύτωμα Εβραίων), να υιοθετούν θετικά πρότυπα που αναδεικνύ-

ονται μέσα από την ιστορική πορεία σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο κ.τ.λ.  

Όσον αφορά τις δεξιότητες του ψυχοκινητικού τομέα, με τις δραστηριότητες οι μαθη-

τές ασκούνται να ερευνούν, να σχεδιάζουν στον ηλεκτρονικό χάρτη (π.χ. πορεία Ι-

μπραήμ), να μετρούν αποστάσεις ηλεκτρονικά, να υπολογίζουν τις επιπτώσεις σημα-

ντικών γεγονότων (π.χ. πολέμων), να διορθώνουν, ελέγχουν, επαληθεύουν, να συντάσ-

σουν δικά τους ιστορικά κείμενα, να κατασκευάζουν ηλεκτρονικές πολυτροπικές συν-

θέσεις, χρησιμοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία, να οργανώνουν τις πληροφορίες (π.χ. 

εννοιολογικός χάρτης, πίνακες, χρονογραμμές), να συνθέτουν πληροφορίες και ιδέες 

(δραστηριότητες σύνθεσης, εικονικά μουσεία και εκθέσεις, εικονικοί τοίχοι, ηλεκτρο-

νική εφημερίδα,  βίντεο, παρουσιάσεις), να παρουσιάζουν το έργο τους σε ακροατήριο 

κ.τ.λ.. 

Κατά την εκπόνηση των ομαδικών δραστηριοτήτων οι μαθητές  βελτιώνουν τις δεξιό-

τητες συνεργασίας και επικοινωνίας, μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά, να καλλιερ-

γούν πνεύμα σεβασμού στο διαφορετικό, να επιλύουν προβλήματα, να ενθαρρύνουν 

και να παροτρύνουν τα μέλη της ομάδας τους, να είναι πρόθυµοι να κάνουν την εργα-

σία που τους αναλογεί, για τον κοινό σκοπό και όφελος, να διαπραγματεύονται και να 

καταλήγουν σε κοινό συνθετικό αποτέλεσμα (Ματσαγγούρας, 2000). 

Γραπτές δοκιμασίες με χρήση των Τ.Π.Ε. στο μάθημα της Ιστορίας 

Η πρόοδος της μάθησης τόσο στα υπόλοιπα μαθήματα όσο και στην Ιστορία ελέγχεται 

κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και με γραπτές δοκιμασίες (τεστ, διαγωνί-

σματα), που δημιουργούνται από το διδάσκοντα με παραδοσιακό ή και εναλλακτικό 

186/326

_____________________________________________________________________________________________ 
 i-TEACHER     -     ISSN : 1792-4146                 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ   ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ                12ο  ΤΕΥΧΟΣ   -   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2016



τρόπο με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και τη χρήση ελεύθερων λογισμικών δημιουργίας ε-

ρωτήσεων ή σχετικών εργαλείων μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας (Γκίκας, 2013). Για 

παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει τεστ και διαγωνίσματα με ελεύ-

θερα λογισμικά δημιουργίας ερωτήσεων τύπου κουίζ ή με τα σχετικά εργαλεία μιας 

πλατφόρμας αναφοράς για μάθηση ή και για παιχνίδι., π.χ. Moodle, Edmodo. Μπο-

ρούν, επίσης,  να αξιοποιηθούν και έτοιμα φύλλα αξιολόγησης που υπάρχουν σε λογι-

σμικά Ιστορίας.  

Οι μαθητές, μέσω του διαδικτύου και με κατάλληλες εφαρμογές ηλεκτρονικής αξιολό-

γησης και προγράμματα ανοιχτού λογισμικού, μπορούν να απαντήσουν ή και να κατα-

σκευάσουν οι ίδιοι ηλεκτρονικά κουίζ, ασκήσεις, διαγωνίσματα, τεστ, διαφόρων μορ-

φών, εμβαθύνοντας στην ύλη που διδάσκονται και αποκτώντας μεταγνωστικές δεξιό-

τητες. 

Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι α) απλές, κλειστού τύπου, όπως πολλαπλής επιλογής, 

πολλαπλής απάντησης, συμπλήρωσης, σύζευξης, συσχέτισης, επιλογής της ορθής απά-

ντησης, σωστού - λάθους συνδυασμός αυτών κ.τ.λ., β) περισσότερο σύνθετες, ενισχυ-

μένες με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου ή γ) εργασίες ελεύθερου κειμένου (Καπετσώνης, 

2012). Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να μελετά άμεσα τα αποτελέσματα της ε-

ξέτασης μεγάλου αριθμού μαθητών σε σύντομο χρόνο, να βλέπει τα λάθη και να αντι-

λαμβάνεται σε ποιο βαθμό ο μαθητής κατανόησε το εξεταζόμενο μάθημα και, επομέ-

νως, να ανατροφοδοτείται και να ανατροφοδοτεί το μαθητή άμεσα. Η αξιοπιστία της 

δοκιμασίας και η αντικειμενικότητα του αριθμητικού αποτελέσματος, κυρίως όσον α-

φορά τα τεστ κλειστού τύπου, δεν αμφισβητείται από τους μαθητές και τα αποτελέ-

σματα μπορούν να αποθηκευτούν σε διάφορους τύπους αρχείων (word, excel, κλπ.), 

να αποσταλούν στους μαθητές ή να εκτυπωθούν. Η γραπτή δοκιμασία μπορεί να πραγ-

ματοποιηθεί και κατά ομάδες, στο πλαίσιο συνεργατικού κλίματος, με τη δυνατότητα 

ομαδικής συνεργατικής απάντησης. Η ποικιλία των ερωτήσεων αποτρέπει τη μονοτο-

νία και την κούραση, ενώ η εξέταση με τον τρόπο αυτόν αποκτά χαρακτήρα παιχνιδιού 

και οι μαθητές, οι οποίοι βλέπουν την επίδοσή τους να αποτυπώνεται με χαρούμενα 

σχήματα στην οθόνη,  συμμετέχουν με ευχαρίστηση και χωρία άγχος. 

Ηλεκτρονική αυτοαξιολόγηση του μαθητή και ετεροαξιολόγηση από συμμαθητές 

Η αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση από συμμαθητές διαμορφώνουν ένα εναλ-

λακτικό πλαίσιο αξιολόγησης του μαθητή και τον εμπλέκουν ουσιαστικά στη διαδικα-

σία μάθησης και αξιολόγησής του, δίνοντάς του στοιχεία για να παρακολουθεί την πο-

ρεία και την εξέλιξή του και λειτουργώντας ως μέσο αναθεώρησης και τροποποίησης 

των ενεργειών του (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008). Οι μορφές αυτές της αξιολόγησης 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη του μαθητή, ο οποίος αξιολογώντας την προσπάθειά του, 

αποκτά αντίστοιχες δεξιότητες. Επίσης, αποτελούν κοινωνική διαδικασία, καθώς η 

κρίση και η συμβολή των συμμαθητών στην ανατροφοδότηση του μαθητή έχει στόχο 

τη βελτίωσή του και συμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητάς του να αυτοαξιολογεί-

ται και στην καλλιέργεια συνεργατικού κλίματος στην τάξη (Boud, 1997). Οι μαθητές 
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αξιολογούνται και ταυτόχρονα μαθαίνουν, αφού κρίνουν εργασίες δικές τους και άλ-

λων, μελετούν τα κριτήρια αξιολόγησης, αποκτούν εικόνα για τις δικές τους εργασίες 

μέσα από την οπτική των συμμαθητών τους, έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν στην 

τάξη για τη δουλειά τους και αποκτούν επίγνωση των αδυναμιών και των δυνατοτήτων 

τους 

Στην ατομική και συλλογική αυτοαξιολόγηση, η χρήση των Τ.Π.Ε. συμβάλλει στη στή-

ριξη των συνεργατικών δεξιοτήτων, στην εδραίωση της υπευθυνότητας και στη συμ-

μετοχή όλων. Τα ηλεκτρονικά τεστ και διαγωνίσματα δίνουν τη δυνατότητα αξιολόγη-

σης και ετεροαξιολόγησης των μαθητών σε σύντομο χρόνο και με ευχάριστο τρόπο. Οι 

μαθητές αξιολογούν τον εαυτό τους ή αξιολογούνται από τους συμμαθητές τους με 

οδηγό τη χρήση συγκεκριμένων κριτηρίων ποιότητας κάθε φορά για τα επιθυμητά χα-

ρακτηριστικά της εργασίας, αξιολογούνται με τεστ που εύκολα ετοιμάζουν οι συμμα-

θητές τους, ενώ η ετεροαξιολόγηση μπορεί να γίνει και ομαδικά, αν ένα τμήμα μαθη-

τών αξιολογήσει ένα άλλο. Οι μαθητές έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να συμπληρώνουν 

αναρτημένο ηλεκτρονικό δελτίο αυτοαξιολόγησης μαθητή και ομάδας ή φόρμα συ-

μπλήρωσης βαθμών ανά μάθημα σε ψηφιακή μορφή και να αξιολογούν οι ίδιοι την 

εργασία τους. Η ετεροαξιολόγηση πραγματοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο, με ανάλογα 

κριτήρια αποτίμησης.  

Τέλος, η χρήση των Τ.Π.Ε. στην αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση δίνει τη δυνα-

τότητα πολλαπλών προσπαθειών, ακόμη και ανώνυμων απαντήσεων ή προσωπικού ε-

ρωτηματολογίου ανά μαθητή, αν απαιτείται. 

Συμπέρασμα 

Οι Τ.Π.Ε. αποτελούν αξιόλογο εργαλείο για την αξιολόγηση του μαθητή στο μάθημα 

της Ιστορίας και παρέχουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει με ευ-

κολία πολλά και διαφορετικά είδη ιδιαίτερων και καινοτόμων δραστηριοτήτων, ασκή-

σεων, τεστ και διαγωνισμάτων, που είναι ευχάριστα, κοντά στα ενδιαφέροντα των παι-

διών και  θα ήταν δύσκολο να δημιουργηθούν με παραδοσιακό τρόπο. 

Η ηλεκτρονική αξιολόγηση του μαθητή, πέρα από την προϋπόθεση εξοικείωσης εκπαι-

δευτικών και μαθητών με τις Νέες Τεχνολογίες που προαπαιτείται και από ενδεχόμενα 

προβλήματα που εστιάζονται σε τεχνικής φύσης θέματα (αδυναμία σύνδεσης στο δια-

δίκτυο, τεχνικά προβλήματα των Η/Υ κ.ά.), συμβάλλει στην επίτευξη του μορφωτικού 

σκοπού της Ιστορίας και μειώνει τα δυσάρεστα συναισθήματα που συνδέονται με την 

παραδοσιακή αξιολόγηση, όπως είναι το άγχος, η  πίεση χρόνου, το αίσθημα αποτυχίας 

και ενισχύει τη θετική εικόνα του μαθήματος. Έχει παιδαγωγική αξία και ο ρόλος της 

είναι σημαντικός στη δημιουργία πλαισίου όπου μαθητές και διδάσκοντες συνδιαμορ-

φώνουν μια ποιοτική και αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς η ανατρο-

φοδότηση εκπαιδευτικών και μαθητών σχετικά με την επίτευξη των επιδιωκόμενων 

στόχων είναι συχνή και άμεση, προκειμένου να προβούν χωρίς χρονοτριβή στις ανα-
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γκαίες βελτιωτικές παρεμβάσεις. Καθώς η μαθησιακή διαδικασία πρέπει να ενθαρρύ-

νεται μάλλον παρά να ελέγχεται, η αξιολόγηση αυτού του τύπου κρατά τους μαθητές 

σε επαφή με τους στόχους που έχουν βάλει δίνοντάς τους ευκαιρίες να συμμετάσχουν 

σε δραστηριότητες αξιολόγησης, αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης από συμμα-

θητές τους, εμπλεκόμενοι ενεργά και βοηθούμενοι να αντιληφθούν τα δυνατά και τα 

αδύνατα σημεία τους, ώστε να αναπτύξουν τα πρώτα και να αντιμετωπίσουν τα δεύ-

τερα. 
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Η συνεισφορά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση 

και οι περιορισμοί στην αξιοποίησή τους 
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Διδάκτορας στην Πολιτική Οικονομία και Εκπαίδευση 

Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 

dinamitis2002@yahoo.gr 

 

Περίληψη 

Τη σημερινή εποχή, η τάση για αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

(Μ.Κ.Δ.) στην εκπαίδευση βαίνει συνεχώς αύξουσα, παρόλο που οι εκπαιδευτικοί θε-

ωρούν ότι περιορίζεται από σημαντικούς παράγοντες. Το σύγχρονο σχολείο οφείλει να 

συμβαδίζει με τις εξελίξεις, ώστε πέρα από την τυπική μαθησιακή του λειτουργία να 

οδηγεί και σε μια παιδαγωγική – κοινωνικοποιητική προσέγγισης της γνώσης, που προ-

άγει την κοινωνική συνοχή, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και ενισχύει το άνοιγμα 

του σχολείου στην κοινωνία. Ο κοινός βηματισμός του σχολείου με την εποχή και η 

αξιοποίηση των Μ.Κ.Δ. στην εκπαίδευση, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις απόψεις 

των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συνεισφορά των Μ.Κ.Δ. στο εκπαιδευτικό έργο τους. 

Σημαντικός ωστόσο αναδεικνύεται και ο ρόλος διαφόρων παραγόντων που θεωρείται 

ότι αναχαιτίζουν την τάση αξιοποίησης των Μ.Κ.Δ.. Από τα αποτελέσματα έρευνας 

που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε δημόσια δημοτικά σχο-

λεία της Αττικής προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πολύ σημαντική την παιδα-

γωγική – κοινωνικοποιητική συνεισφορά των Μ.Κ.Δ. στην εκπαίδευση αν και διατη-

ρούν πολλές επιφυλάξεις (κυρίως οι άνδρες) για τη συνεισφορά τους στο μαθησιακό 

επίπεδο. Ταυτόχρονα, κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών, η εκπαιδευτική αξιοποίηση 

των Μ.Κ.Δ. περιορίζεται από παράγοντες οι οποίοι κατά ιεραρχικά φθίνουσα σειρά 

σημαντικότητας οι εξής: η έλλειψη αρκετού διαθέσιμου χρόνου, η ελλιπής ενημέρωση 

και επιμόρφωση, η καχυποψία και οι επιφυλάξεις λόγω δημοσιοποίησης προσωπικών 

στοιχείων, η μη πρόβλεψη χρήσης τους από το αναλυτικό πρόγραμμα, ο κίνδυνος και-

νοτομίας και πειραματισμού και η ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων.  

Λέξεις-Κλειδιά: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Μ.Κ.Δ.), Εκπαιδευτικοί, Πρωτοβάθ-

μια Εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Μ.Κ.Δ.) αποτελούν την πιο σύγχρονη αντίληψη και 

εξέλιξη στο χώρο του διαδικτύου που επιτρέπει, υποστηρίζει και στηρίζεται στην ε-

νεργό συμμετοχή και την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών. Τα τελευταία χρόνια η 

χρήση των Μ.Κ.Δ. στο χώρο της εκπαίδευσης κερδίζει συνεχώς έδαφος διεθνώς και 

πλέον αποτελεί μία ιδιαίτερα δημοφιλή τάση. Κατά τον Peachey (2009), όπως αναφέ-

ρεται στις Μανούσου και Χαρτοφύλακα (2011: 502), όταν τα Μ.Κ.Δ. λειτουργούν σε 

ένα παιδαγωγικό πλαίσιο, όπου υποστηρίζεται η συνεργασία στην αναζήτηση, στη δη-

μιουργία και στο διαμοιρασμό της πληροφορίας, ενδυναμώνεται η κοινωνικοποίηση, η 
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καλλιέργεια πολύπλευρων δεξιοτήτων και στάσεων-συμπεριφορών επικοινωνίας, η 

κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα με αποτέλεσμα τα αυθεντικά προϊόντα μάθησης 

να εξελίσσονται διαρκώς.  

Το σύγχρονο σχολείο είναι σημαντικό να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να συμμετέ-

χει, να εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και μορφές οργάνωσης της σχολι-

κής τάξης, να χρησιμοποιεί σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα, να είναι καινοτόμο, ευέλι-

κτο, δημιουργικό, ανοικτό σε ιδέες, στην κοινωνία και στη γνώση και να αυξάνει τα 

μαθησιακά κίνητρα του μαθητή ενισχύοντας τη συνεργατική μάθηση και ενθαρρύνο-

ντας την επικοινωνία. Δηλαδή το σχολείο πέρα από την τυπική, παραδοσιακή, μαθη-

σιακή του λειτουργία που συνήθως συνδέεται με τη μηχανιστική αποστήθιση, οφείλει 

να ενισχύσει και την παιδαγωγική - κοινωνικοποιητική του λειτουργία ώστε να οδηγή-

σει σε μια διαδικασία προσέγγισης της γνώσης, που να είναι πρωτογενώς και ουσια-

στικά παιδαγωγική, μέσα από την οποία να επιδικώκεται η ανάπτυξη αυτόνομων προ-

σωπικοτήτων και η προετοιμασία των μαθητών για τη ζωή. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Ως Mέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Μ.Κ.Δ.), θεωρούνται τα ηλεκτρονικά Μ.Κ.Δ. που 

στοχεύουν στη δημιουργία on-line κοινοτήτων από ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα 

και δραστηριότητες και που παρέχουν ως υπηρεσία την παραγωγή και δημοσίευση πε-

ριεχομένου από τους ίδιους τους χρήστες του διαδικτύου (Τζικόπουλος, 2013: 5). Τα 

Μ.Κ.Δ. διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα με: το αντικείμενό τους, τον τρόπο εγ-

γραφής και συμμετοχής μελών, το είδος του περιεχομένου τους και τον τρόπο επικοι-

νωνίας μεταξύ των μελών τους. Σύμφωνα με τον Παπαθανασόπουλο, κ.α. (2013), υ-

πάρχουν έξι κατηγορίες Μ.Κ.Δ.: α) Κοινωνικά Δίκτυα (Facebook, MySpace και Bebo), 

β) Blogs, γ) Wikis, δ) Podcasts, ε) Forums και στ) Κοινότητες περιεχομένου (YouTube, 

Flickr, del.icio.us). 

Τα Μ.Κ.Δ. προσφέρουν στην εκπαίδευση εναλλακτικούς τρόπους μάθησης. Ανοίγουν 

νέους ορίζοντες στη μάθηση αναμορφώνοντας τις μεθόδους διδασκαλίας σε μια εναλ-

λακτική προοπτική, παρέχουν περισσότερες και διαφορετικές ευκαιρίες μάθησης και 

βοηθούν στο να ξεπεραστούν υλικά και τεχνικά εμπόδια στη διδασκαλία και τη μάθηση 

ελαχιστοποιώντας μια σειρά γεωγραφικών, θεσμικών και χρονικών περιορισμών. Δί-

νουν τη δυνατότητα σύνδεσης, αποτελεσματικότητας, διαδραστικότητας και ευελιξίας 

με την εφαρμογή συγχρονικών και ασύγχρονων μορφών αλληλεπίδρασης στη διδασκα-

λία, με εμπλοκή διδασκόντων και διδασκόμενων σε δραστηριότητες που ενθαρρύνουν 

την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και παρουσίασης ιδεών και πληροφοριών, 

με στόχο την ικανοποίηση ποικίλων αναγκών (Γιαννούλης, 2011). 

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, το ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον για τη συνει-

σφορά των Μέσων Κοινωνικής δικτύωσης (Μ.Κ.Δ.) στην εκπαίδευση και την αξιοποί-

ηση των δυνατοτήτων τους, κυρίως στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

έχει καταλήξει στο γεγονός, ότι η χρήση των Μ.Κ.Δ. επιφέρει θετικά αποτελέσματα 
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στο παιδαγωγικό έργο (Κασκαντάμη & Καλογερόπουλος, 2010. Νερατζίδου, 2011. Πε-

τράκη, 2011. Τρυφιάτης & Στιβακτάκη, 2011. Ελευθεριάδου, 2012. Μποφίλιου, 2013. 

Θεοδότου, 2013, κ.α.). Ταυτόχρονα, έχει επισημανθεί από σχετικές έρευνες ότι η αξιο-

ποίηση των νέων τεχνολογιών «σκοντάφτει» σε διάφορους παράγοντες όπως: η ανε-

παρκής εμπειρία και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η μη ύπαρξη κινήτρων για 

περαιτέρω επιμόρφωση (Παναγιωτακόπουλος, κ.ά., 2005. Βαγγελάτος, κ.ά., 2010), το 

αναλυτικό πρόγραμμα και ο «κίνδυνος απώλειας» διδακτικού χρόνου (Χαραλάμπους, 

κ.ά., 2006), ο μεγάλος φόρτος εργασίας και η διαχείριση του εκπαιδευτικού χρόνου, η 

κακή διοικητική και τεχνολογική υποστήριξη, η χαμηλή αυτοπεποίθηση των εκπαιδευ-

τικών και η εμμονή τους σε παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και γενικότερα η 

κουλτούρα του παραδοσιακού σχολείου που δεν επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή και-

νοτομιών (Νεοφώτιστος, κ.ά., 2010), η έλλειψη αυτοπεποίθησης λόγω ημιμάθειας και 

ελλιπούς ενημέρωσης (Σωτηριάδου και Παπαδάκης, 2013), η αυτοεπάρκεια και η νευ-

ρικότητα των εκπαιδευτικών (Ευθυμιόπουλος, κ.ά. 2011), το άγχος των εκπαιδευτικών 

(Ταστσίδης, κ.ά., 2011), κ.ά. 

Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας 

Είναι γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για την αξιοποί-

ηση των Μ.Κ.Δ. στην εκπαιδευτική διαδικασία και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι η 

σημαντικότερη βαθμίδα εκπαίδευσης για την υιοθέτηση κοινωνικών ρόλων, συμπερι-

φορών και απόκτηση αξιών που συνοδεύουν τους μαθητές σε όλη τη μετέπειτα ζωή 

τους.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη συνεισφορά των Μ.Κ.Δ. στην εκπαίδευση και να 

αποτιμηθούν οι παράγοντες που κατά τη γνώμη τους δρουν περιοριστικά στην αξιοποί-

ησή τους. Η συνεισφορά των Μ.Κ.Δ. επιμερίζεται τόσο στην τυπική μαθησιακή λει-

τουργία του σχολείου, όσο και στην κοινωνικοποιητική - παιδαγωγική του λειτουργία 

που αφορά στην ολόπλευρη εξέλιξη και καλλιέργεια του παιδιού.  

Τα ευρήματα της έρευνας δύνανται να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αυτοβελ-

τιωθούν και να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Υπενθυμίζε-

ται ότι η βάση στην οποία θα στηριχτεί ο κάθε εκπαιδευτικός για να αναζητήσει την 

αυτοβελτίωσή του και να διατηρήσει ζωντανή την επικοινωνία με την επιστημονική 

κοινότητα συνίσταται από τις αντιλήψεις του, τις πεποιθήσεις του, τις εικόνες που έχει, 

τις αξίες και τις στάσεις του (Ματσαγγούρας, 1998: 176).  

Τα ερωτήματα τα οποία απευθύνει η παρούσα έρευνα στους εκπαιδευτικούς είναι τα 

εξής:  

α) Πιστεύετε ότι τα Μ.Κ.Δ. μπορούν να συνεισφέρουν στην εκπαίδευση;  

β) Ποια από τα παρακάτω «παιδαγωγικά» οφέλη (επικοινωνία και ανταλλαγή από-

ψεων, ομαδικό αίσθημα, προβολή εκπαιδευτικού έργου, εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση 
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και ενημέρωση για εκπαιδευτικά θέματα) θεωρείτε ότι προσφέρουν τα Μ.Κ.Δ. στην 

εκπαίδευση;  

γ) Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα Μ.Κ.Δ. μπορούν να βελτιώσουν τη μάθηση;  

δ) Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι περιορίζουν την αξιοποίηση των Μ.Κ.Δ. στην εκπαί-

δευση; 

 Προτάθηκαν πέντε (5) περιοριστικοί παράγοντες από τους οποίους οι εκπαιδευτικοί 

είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν όσους ήθελαν χωρίς ποσοτικό περιορισμό ή να προ-

τείνουν άλλους που θεωρούσαν οι ίδιοι σημαντικούς. Οι παράγοντες που προτάθηκαν 

είναι: α) η ελλιπής ενημέρωση/επιμόρφωση, β) η έλλειψη αρκετού διαθέσιμου χρόνου, 

γ) ο κίνδυνος καινοτομίας & πειραματισμού, δ) η μη πρόβλεψη χρήσης της κοινωνικής 

δικτύωσης από το αναλυτικό πρόγραμμα και ε) η καχυποψία/επιφυλάξεις λόγω δημο-

σιοποίησης προσωπικών στοιχείων  

Για τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών χρησιµοποιήθηκε η πεντάβαθµη κλίµακα Likert 

(καθόλου, λίγο, μέτρια, πολύ, πάρα πολύ) και τα πιο δημοφιλή Μ.Κ.Δ. σύμφωνα με 

την κατηγοριοποίηση του Alexa Toolbar. Αυτά είναι: Facebook, Twitter, YouTube, 

Blogger, Wordpress, LinkedIn, Flickr και MySpace. Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκαν 

περισσότερα του ενός Μ.Κ.Δ. και δεν επικεντρώθηκε η έρευνα σε ένα ή δυο Μ.Κ.Δ., 

είναι για να υπάρχει μεγαλύτερη, σφαιρικότερη και πιο εκτεταμένη πληροφόρηση από 

τη συλλογή δεδομένων. 

Πρόκειται για μια βολική, δειγματοληπτική, ποσοτική έρευνα η οποία πραγματοποιή-

θηκε με ερωτηματολόγια κλειστού τύπου. Ο πληθυσμός – στόχος ή αλλιώς το πλαίσιο 

δειγματοληψίας της παρούσας έρευνας είναι οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων 

και οι διευθυντές που υπηρετούν στα δημόσια δημοτικά σχολεία. Δείγμα διανομής, 

αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και οι διευθυντές, που υπηρετού-

σαν το σχολικό έτος 2014-15 στα δημόσια δημοτικά σχολεία της Αττικής και κυρίως 

των διευθύνσεων Π.Ε. της Α΄, Δ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής. Άρα στο δείγμα, 

με δεδομένο ότι τα περισσότερα σχολεία λειτουργούν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκ-

παιδευτικό Πρόγραμμα, συμμετέχουν όχι μόνο δάσκαλοι και διευθυντές αλλά και εκ-

παιδευτικοί που προέρχονται από διάφορες ειδικότητες π.χ. φυσικής αγωγής, πληρο-

φορικής, εικαστικών, θεατρικής αγωγής, μουσικής και αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανι-

κής γλώσσας. Στην προκειμένη περίπτωση το δείγμα διανομής του ερωτηματολογίου 

δεν είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού – στόχου και δεν μπορούμε να γενικεύ-

σουμε τα αποτελέσματα. Ωστόσο μπορούμε να πάρουμε χρήσιμες πληροφορίες και α-

παντήσεις στα ερωτήματα της έρευνάς μας, με δεδομένο ότι έγινε προσπάθεια το 

δείγμα να είναι μεγάλο διότι ως γνωστόν, όσο πιο πολύ αυξάνουμε το δείγμα τόσο 

πλησιάζουμε τον πληθυσμό και έχουμε κατά συνέπεια καλύτερη αντιπροσωπευτικό-

τητα του πληθυσμού. 
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Αποτελέσματα της έρευνας 

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν και συμπληρώθηκαν δια ζώσης κατά τη διάρκεια 

επιμορφωτικών ημερίδων, σε 250 εκπαιδευτικούς. Συμπληρώθηκαν 211 ερωτηματο-

λόγια, στα 14 από τα οποία δεν είχε σημειωθεί η ένδειξη του φύλου, άρα αξιοποιήθη-

καν τα 197. 

Συνεισφορά των Μ.Κ.Δ. στην εκπαίδευση 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το βαθμό συνεισφοράς των Μ.Κ.Δ. στην εκπαί-

δευση κυμαίνονται στο σύνολό τους ανάμεσα στην επιλογή πολύ (43,7%) και στην 

επιλογή μέτρια (28,9%), οι οποίες αθροιστικά πλησιάζουν σχεδόν τα τρία τέταρτα του 

συνόλου των απαντήσεων (72,6%). Στην ανάλυση σε σχέση με το φύλο των εκπαιδευ-

τικών, σε σύνολο 197 απαντήσεων, σύμφωνα με το σχήμα 1, προέκυψε ότι οι γυναίκες 

συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες στις επιλογές πολύ και μέτρια 

(73,3% έναντι 67,3%), γεγονός που σημαίνει ότι θεωρούν μεγαλύτερη τη συνεισφορά 

των Μ.Κ.Δ. στην εκπαίδευση από τους άνδρες. Έτσι κι αλλιώς οι γυναίκες είναι πιο 

ενεργές στα Μ.Κ.Δ. από τους άνδρες διότι γι’ αυτές, η επικοινωνία και η εμπλοκή σε 

μεγάλες συζητήσεις με τους άλλους είναι πολύ σημαντικότερη (όπως και στην πραγ-

ματική ζωή) και τα Μ.Κ.Δ. ικανοποιούν τέλεια αυτή τους την ανάγκη.  

 
 ★Χωρίς Απάντηση 

Σχήμα 1. Απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συνεισφορά των Μ.Κ.Δ. στην εκπαίδευση 

κατά φύλο 

Παιδαγωγικά – κοινωνικοποιητικά οφέλη 

Σχετικά με τα παιδαγωγικά οφέλη που προσφέρουν τα Μ.Κ.Δ. στην εκπαίδευση, οι 

εκπαιδευτικοί είχαν την ευχέρεια να επιλέξουν όσες απαντήσεις ήθελαν, χωρίς περιο-

ρισμό, ανάμεσα στην επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων, το ομαδικό αίσθημα, την 

προβολή του εκπαιδευτικού έργου, την εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση και την ενημέρωση 

για εκπαιδευτικά θέματα. Σε σύνολο 197 εκπαιδευτικών δεν έδωσαν καμιά απάντηση 
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20 άτομα (ποσοστό 10,2%). Οι απόψεις των υπολοίπων εκπαιδευτκών παρουσιάζονται 

στο σχήμα 2.  

 

Σχήμα 2. Απόψεις εκπαιδευτικών για τα παιδαγωγικά οφέλη που προσφέρουν τα 

Μ.Κ.Δ. στην εκπαίδευση 

Αναλυτικότερα: 

1. Το Facebook, από το 66% των εκπαιδευτικών θεωρείται ότι προάγει την επικοινωνία 

και ανταλλαγή απόψεων, από το 39,8% ότι προάγει το ομαδικό αίσθημα και από το 

35,6% ότι ενημερώνει γύρω από εκπαιδευτικά θέματα. Αυτές είναι οι επικρατέστερες 

επιλογές, με την επιλογή προβολή του εκπαιδευτικού έργου και εξ΄αποστάσεως εκπαί-

δευση να συγκεντρώνουν γύρω στο 20%, ενώ υψηλό ποσοστό εμαφανίζεται και στην 

επιλογή κανένα όφελος (11,5%). Συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά από όλα τα 

Μ.Κ.Δ. στην επιλογή επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων.  

2. Το Twitter, δεν ξεπέρασε το 29,4% σε καμμιά επιλογή. Προφανώς οι εκπαιδευτικοί 

δεν εκτιμούν ιδιαίτερα την παιδαγωγική συνεισφορά του. Ως επικρατέστερα θεωρού-

νται τα οφέλη που προσφέρει στην επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων (29,4%), στη 

δημιουργία ομαδικού αισθήματος (15,7%) και στην ενημέρωση γύρω από εκπαιδευ-

τικά θέματα (14,7%). Εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό στην επιλογή κανένα όφελος 

(13,6%), ξεπερνώντας και το Facebook.  

196/326

_____________________________________________________________________________________________ 
 i-TEACHER     -     ISSN : 1792-4146                 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ   ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ                12ο  ΤΕΥΧΟΣ   -   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2016



3. Tο Youtube, θεωρείται σημαντικό από τους εκπαιδευτικούς στην προβολή εκπαι-

δευτικού έργου σε ποσοστό 55,5%, που είναι και το υψηλότερο στην επιλογή αυτή. 

Ακολουθούν οι επιλογές ενημέρωση γύρω από εκπαιδευτικά θέματα (37,7%) και εξ΄α-

ποστάσεως εκπαίδευση (26,7%), ενώ μόνο 2,6% του συνόλου των εκπαιδευτικών θε-

ωρεί ότι δεν προσφέρει κανένα όφελος.  

4. Το Blogger, δεν ξεπερνά το 21,5%, που είναι γενικότερα το υψηλότερο ποσοστό που 

συγκεντρώνει και ευρίσκεται στην επιλογή προβολή του εκπαιδευτικού έργου. Ακο-

λουθεί η επιλογή ενημέρωση γύρω από εκπαιδευτικά θέματα (19,9%) και η επικοινω-

νία και ανταλλαγή απόψεων (15,2%). Ένα μικρό ποσοστό (2,6%), θεωρεί ότι δεν προ-

σφέρει κανένα όφελος.  

5. Το Wordpress, παρουσιάζει γενικά χαμηλά ποσοστά με υψηλότερο ποσοστό το 

10,5% στην επιλογή προβολή του εκπαιδευτικού έργου.  

6. Το LinkedIn, εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό στην επικοινωνία και ανταλλαγή α-

πόψεων (12%), ενώ αυξημένη σχετικά με τα χαμηλά ποσοστά του είναι η επιλογή κα-

νένα όφελος (3,1%).  

7. Το Flickr, δεν ξεπερνά το 5,6% στην επικρατέστερη επιλογή του, που είναι η προ-

βολή του εκπαιδευτικού έργου, ενώ εμφανίζει σχετικά υψηλό ποσοστό στην επιλογή 

κανένα όφελος (3,7%).  

8. Τέλος το MySpace, εμφανίζει το ίδιο με το προηγούμενο χαμηλά ποσοστά, με ση-

μαντικότερο το ποσοστό 5,2% που αφορά στις επιλογές ενημέρωση για εκπαιδευτικά 

θέματα και κανένα όφελος.  

Συγκεντρωτικά, οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τα παιδαγωγικά – κοινωνικοποιη-

τικά οφέλη που προσφέρουν τα Μ.Κ.Δ. στην εκπαίδευση και στο άνοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία, κατέδειξαν ως επωφελέστερα το Facebook και το Youtube. Το 

Facebook συγκέντρωσε συνολικά τις περισσότερες προτιμήσεις, ενώ στην επιλογή ε-

πικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων έρχεται πρώτο με μεγάλη διαφορά από τα υπό-

λοιπα. Το αμέσως επόμενό του διαφέρει κατά 36,6 ποσοστιαίες μονάδες και είναι το 

Twitter με ποσοστό 29,4%. Επίσης, πρώτο στις προτιμήσεις είναι το Facebook και στην 

επιλογή δημιουργίας ομαδικού αισθήματος με ποσοστό 39,8%. Δεύτερο στις συνολικές 

προτιμήσεις έχεται το Youtube, το οποίο επελέγει από το 55,5% των εκπαιδευτικών ως 

το επικρατέστερο για την προβολή του εκπαιδευτικού έργου. Το Youtube, συγκέ-

ντρωσε τις περισσότερες προτιμήσεις των εκπαιδευτικών και στην ενημέρωση για εκ-

παιδευτικά θέματα (37,7%) και στην εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση (26,7%). Από τα υ-

πόλοιπα Μ.Κ.Δ. αξίζει να σημειωθούν τα σχετικά υψηλά ποσοστά του Blogger στην 

προβολή του εκπαιδευτικού έργου (21,5%) και του LinkedIn στην επικοινωνία και α-

νταλλαγή απόψεων (12%). Τέλος επισημαίνεται ότι το Twitter έρχεται πρώτο στην ε-

πιλογή κανένα όφελος (13,6%), με δεύτερο το Facebook (11,5%), το οποίο φαίνεται να 

βρίσκεται ψηλά και στις «αρνητικές» επιλογές. 

 

197/326

_____________________________________________________________________________________________ 
 i-TEACHER     -     ISSN : 1792-4146                 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ   ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ                12ο  ΤΕΥΧΟΣ   -   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2016



Μαθησιακά οφέλη 

Σχετικά με το βαθμό βελτίωσης της μάθησης από τη χρήση των Μ.Κ.Δ., οι απόψεις 

των εκπαιδευτικών έχουν καταχωρηθεί κατά φύλο. Στους άνδρες το 5,5% δεν συμμε-

τείχε με απαντήσεις στην ερώτηση αυτή, ενώ στις γυναίκες το 19%.  

Στο σύνολο των απαντήσεων των υπολοίπων εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει από το 

σχήμα 3, στους μεν άνδρες δεσπόζει η επιλογή καθόλου με 30,1% και έπονται οι επι-

λογές πολύ (24,8%), λίγο (19,7%) και μέτρια (18,5%), στις δε γυναίκες η επιλογή πολύ 

με 28,9% και έπονται οι επιλογές καθόλου (25,7%), μέτρια (22,8%) και λίγο (16,3%).  

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η επιλογή καθόλου είτε στην πρώτη θέση είτε στη 

δεύτερη θέση, συγκεντρώνει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά. Δηλαδή ένας σημαντικός 

αριθμός εκπαιδευτικών (κυρίως άνδρες) δεν θεωρεί ότι η χρήση των Μ.Κ.Δ. βελτιώνει 

τη μαθησιακή λειτουργία, σύμφωνα με την οποία το σχολείο παρέχει στους μαθητές 

εκείνα τα στοιχεία (π.χ. γραφή, ανάγνωση κ.α) τα οποία αποτελούν αντικείμενο μάθη-

σης (Σαΐτη και Σαΐτης, 2012:81).  

Ταυτόχρονα ένας εξίσου μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών (κυρίως γυναίκες) θεωρεί 

πολύ σημαντική τη βελτίωση της μάθησης από τα Μ.Κ.Δ.. 

 

 

Σχήμα 3. Απόψεις εκπαιδευτικών για το βαθμό βελτίωσης της μάθησης από τη χρήση 

των Μ.Κ.Δ. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το σχήμα 4, οι άνδρες εκπαιδευτικοί, διατηρούν στην 

πρώτη θέση το Facebook, στην επιλογή καθόλου και λίγο. Στις επιλογές μέτρια, πολύ 

και πάρα πολύ στην πρώτη θέση ευρίσκεται το Youtube με μεγάλη διαφορά από τα 

υπόλοιπα Μ.Κ.Δ., κυρίως στην επιλογή πολύ.  
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Επισημαίνεται ότι στις ίδιες επιλογές (μέτρια, πολύ και πάρα πολύ), το Facebook έρ-

χεται δεύτερο, το οποίο όπως φαίνεται είναι όχι μόνο «αρνητικά» αλλά και «θετικά» 

δημοφιλές, σε αντίθεση με το Youtube που έχει μόνο «θετική» δημοφιλία εφόσον πα-

ρουσιάζει πολύ χαμηλό ποσοστό στην επιλογή καθόλου.  

Το Twitter, παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό στην επιλογή καθόλου (19,2%) ενώ 

το Blogger, στην επιλογή πολύ (11,5%), όπως και το Wordpress (14%), προφανώς 

λόγω των χρήσεών τους για σχολικά ή προσωπικά ιστολόγια.  

Τα υπόλοιπα Μ.Κ.Δ. συγκεντρώνουν λίγες προτιμήσεις και μάλιστα ως επί το πλείστον 

σ΄αυτές υπερέχουν οι αρνητικές επιλογές καθόλου και λίγο.  

Στις γυναίκες εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με το σχήμα 5, προέχει η επιλογή πολύ 

(41,7%) στο Youtube και καθόλου στο Twitter (26,1%) και στο Facebook (23,5%).  

Το Blogger σημειώνει σχετικά υψηλό ποσοστό στην επιλογή πολύ (15,6%). Τα υπό-

λοιπα Μ.Κ.Δ. συγκεντρώνουν λίγες προτιμήσεις και μάλιστα ως επί το πλείστον σ΄αυ-

τές υπερέχουν οι αρνητικές επιλογές καθόλου και λίγο. 

 

Σχήμα 4. Απόψεις των ανδρών εκπαιδευτικών για για το βαθμό βελτίωσης της μάθησης 

από τη χρήση των Μ.Κ.Δ. 
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Σχήμα 5. Απόψεις των γυναικών εκπαιδευτικών για για το βαθμό βελτίωσης της μάθη-

σης από τη χρήση των Μ.Κ.Δ. 

Συγκεντρωτικά, οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τα μαθησιακά οφέλη από τη χρήση 

των Μ.Κ.Δ., διΐστανται. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί (σε μεγα-

λύτερο βαθμό), θεωρούν σημαντική τη συνεισφορά του Youtube για τη βελτίωση της 

μάθησης, προφανώς λόγω της δυνατότητάς του για αποθήκευση και αναπαραγωγή εκ-

παιδευτικών βίντεο. Όμως δεν φαίνεται να συμφωνούν όσον αφορά στο Facebook, για 

το οποίο κυρίως οι άνδρες στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι δεν βελτιώνει καθόλου 

τη μάθηση, αν και οι γυναίκες, λόγω της φύσης τους, φαίνεται να είναι πιο «επιεικείς» 

απέναντί του. Το Facebook, λόγω της δημοφιλίας του συγκεντρώνει σε όλη την κλί-

μακα των προτιμήσεων υψηλά ποσοστά και φαίνεται να αντιμετωπίζεται κυρίως σαν 

ένα επικοινωνιακό μέσο, χωρίς να αξιοποιούνται οι δυνατότητές του στην εκπαιδευ-

τική διαδικασία για τη βελτίωση της μάθησης. Τέλος αξίζει να σημειωθεί η θετική ει-

κόνα του Blogger και του Wordpress ( κυρίως στους άνδρες) όπως και η «αρνητική» 

εικόνα του Twitter.  

Περιορισμοί στην αξιοποίηση των Μ.Κ.Δ. 

Αναφορικά με τους παράγοντες που οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι περιορίζουν την α-

ξιοποίηση των Μ.Κ.Δ. στην εκπαίδευση, σύμφωνα με το σχήμα 6, ο επικρατέστερος 

είναι η έλλειψη αρκετού διαθέσιμου χρόνου και επιλέχθηκε από 112 άτομα, ήτοι το 

53,1% του συνόλου των εκπαιδευτικών. Δεύτερος σε σειρά περιοριστικός παράγοντας 

θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς η ελλιπής ενημέρωση και επιμόρφωση που επλέ-

χθηκε από 90 άτομα, δηλαδή το 42,7% του συνόλου των εκπαιδευτικών. Τρίτος και 

εξίσου σημαντικός παράγοντας με μικρή διαφορά από το δεύτερο, αναδεικνύεται η κα-

χυποψία και οι επιφυλάξεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην κοινωνική δικτύωση, 
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που επιλέχθηκε από 83 άτομα, ήτοι το 39,4% του συνόλου των εκπαιδευτικών. Στην 

τέταρτη σειρά τοποθετείται ο παράγοντας της μη πρόβλεψη της χρήσης της κοινωνικής 

δικτύωσης από το αναλυτικό πρόγραμμα που επιλέχθηκε από 47 άτομα, δηλαδή το 

22,3% του συνόλου των εκπαιδευτικών. Στην τελευταία θέση των επιλογών των εκπαι-

δευτικών βρίσκεται ο παράγοντας του κινδύνου καινοτομίας & πειραματισμού, ο ο-

ποίος επιλέχθηκε από 35 άτομα, δηλαδή το 16,6% του συνόλου των εκπαιδευτικών. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι 31 άτομα (14,7%) θεωρούν ότι δεν υπάρχει κανένας παρά-

γοντας που τους περιορίζει στη χρήση των Μ.Κ.Δ. και οχτώ 8 άτομα (3,8%) στην επι-

λογή άλλοι παράγοντες, επέλεξαν ως περιοριστικό παράγοντα την ανεπάρκεια της υλι-

κοτεχνικής υποδομής των σχολείων. Τέλος 19 άτομα, (ποσοστό 9%) δεν έδωσαν καμ-

μιά απάντηση. 

 

Σχήμα 6. Παράγοντες που περιορίζουν την εκπαιδευτική αξιοποίηση των Μ.Κ.Δ. 

Ο σημαντικότερος παράγοντας που κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών περιορίζει την 

αξιοποίηση των Μ.Κ.Δ. στην εκπαίδευση είναι η έλλειψη αρκετού διαθέσιμου χρόνου. 

Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στη χώρα μας είναι επικεντρωμένα στη διδακτέα 

ύλη των μαθημάτων και περιλαμβάνουν τους γενικούς σκοπούς και στόχους κάθε μα-

θήματος. Η διδακτέα ύλη πρέπει να διδαχθεί σε καθορισμένο χρόνο και σε συγκεκρι-

μένους σχολικούς τύπους και τάξεις και απ’ αυτή την άποψη είναι σχέδιο δράσης που 

δεσμεύει τον εκπαιδευτικό. Αυτό το σχέδιο δράσης προσδιορίζει την ύλη και καθορίζει 

τη χρονική διάρκεια που θα διδαχθεί, όπως επίσης και τις διάφορες δραστηριότητες 

των μαθητών στη σχολική τάξη (Γερογιάννης & Μπούρας, 2007). Είναι φυσικό λοιπόν 

να περιορίζει τους εκπαιδευτικούς και να τους πιέζει ως προς τον καθορισμό του χρό-

νου διδασκαλίας των περιεχομένων. 

Σχετικά με το δεύτερο περιοριστικό παράγοντα, δηλαδή την ελλιπή ενημέρωση και 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αν και υπάρχει η θετική τους στάση απέναντι στην 
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ανάγκη για επιμόρφωση, φαίνεται ότι συνήθως αυτή “σκοντάφτει” σε παράγοντες ό-

πως: ο σχολειοκεντρικός χαρακτήρας της, η διάσταση ανάμεσα στις ανάγκες των εκ-

παιδευτικών και στα επιμορφωτικά προγράμματα, η έλλειψη επιμορφωτικού υλικού 

και κατάλληλα εκπαιδευμένων επιμορφωτών, κ.α. (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2000. Πα-

παναούμ, 2003). Από πανελλαδική εμπειρική έρευνα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστι-

κών Μέσων (ΙΟΜ) και του Παντείου Πανεπιστημίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Παιδείας, το 2007 σε 500 καθηγητές, προέκυψε ότι, η όποια επιμόρφωση γίνεται στους 

εκπαιδευτικούς για θέματα ΤΠΕ χαρακτηρίζεται από αρκετές πλευρές ως ανεπαρκής 

και τυπική σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες ενός εκπαιδευτικού λειτουργού. «Οι 

εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται στη χρήση Η/Υ ως να είναι υπάλληλοι γραφείου ή λο-

γιστές» Η επιμόρφωση τους δεν ασχολείται με ερωτήματα όπως: -με ποιο τρόπο μπο-

ρούν να αξιοποιούν τους Η/Υ και το Ιντερνετ στο μάθημά τους -ποια ισορροπία πρέπει 

να έχει ο συνδυασμός Η/Υ, διδασκαλίας και βιβλίων -αν οι Η/Υ πρέπει να είναι χωρι-

στό μάθημα ή εργαλείο μάθησης σε κάθε μάθημα κλπ. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί, πλην 

εξαιρέσεων εμμένουν στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και πολλές φορές διστά-

ζουν να προτρέψουν τους μαθητές στην χρήση του διαδικτύου λόγω της δύσκολης γε-

νικότερα οικονομικής τους κατάστασης που μπορεί να σημαίνει και έλλειψη Η/Υ στο 

σπίτι (Κατερέλος Γ. & Παπαδόπουλος Π., 2007). 

Η καχυποψία και οι επιφυλάξεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην κοινωνική δικτύ-

ωση, αποτελεί τον τρίτο περιοριστικό παράγοντα και καλλιεργείται από την ελλιπή ε-

νημέρωσή τους απέναντι στην αντιμετώπιση του προβήματος της ασφάλειας του δια-

δικτύου. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών, εκτός των καθηγητών πληροφο-

ρικής, δε θεωρείται πως έχει τις κατάλληλες γνώσεις για την αντιμετώπιση του ζητή-

ματος της ασφάλειας του διαδικτύου. Οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται καχύποπτοι και 

επιφαλακτικοί απέναντι στην κοινωνική δικτύωση και δεν είναι σε θέση να ενημερώ-

σουν και να συμβουλεύσουν αρκούντως τους μαθητές, επειδή ο τρόπος με τον οποίο 

είναι οργανωμένα τα μαθήματα στο σχολείο (αναλυτικό πρόγραμμα, τρόπος διδασκα-

λίας, βαθμοί κλπ) δεν τους αφήνει πολλά περιθώρια να έχουν ικανοποιητική γνώση 

γύρω από το πρόβλημα της ασφάλειας, όπως και να αποκτήσουν εποικοδομητικό ρόλο 

για την αντιμετώπισή του (Κατερέλος Γ. & Παπαδόπουλος Π., 2007). 

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων, ο τέταρτος σε σειρά κατάταξης περιοριστικός 

παράγοντας, εμπεριέχει πολλά στοιχεία αναχρονισμού και γραφειοκρατικής αντίληψης 

για τη διεκπεραίωση της ύλης και καλλιεργεί ένα είδος χρησιμοθηρικής λογικής στους 

μαθητές για τα μαθήματα, τις εργασίες και τους βαθμούς, χωρίς να δίνει χώρο στις νέες 

μεθόδους μάθησης που θα συνεπαγόταν μια ευρύτερη χρήση του διαδικτύου και της 

κοινωνικής δικτύωσης. 

Τέλος, ο κίνδυνος της καινοτομίας και του πειραματισμού σε μικρό ποσοστό φαίνεται 

να περιορίζει τους εκπαιδευτικούς στην αξιοποίηση των Μ.Κ.Δ.. Παρόλο που οι «ανε-

πάρκειες» του εκπαιδευτικού συστήματος καθιστούν δύσκολη την εισαγωγή του και-

νοτομικού πνεύματος στην εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί παίρνουν οι ίδιοι πρωτοβου-
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λίες και δημιουργούν πολύ ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες για τα σχολεία τους, αναμειγνύ-

ονται σε προγράμματα και δράσεις γύρω από την κοινωνική δικτύωση, κ.α, γι’ αυτό 

δεν θεωρούν ιδιαίτερα περιοριστικό τον παράγοντα του κινδύνου που εμπεριέχει κάθε 

καινοτομία. 

Συμπέρασμα  

Το σύγχρονο σχολείο δεν παρέχει απλώς γνώσεις, αλλά διαπλάθει συνειδήσεις και ε-

μπνέει αξίες και προετοιμάζει τους αυριανούς ενεργούς πολίτες της κοινωνίας μας, 

στηριζόμενο σε ορισμένες λειτουργίες ανάμεσα στις οποίες πρωτεύουσα θέση έχει 

τόσο η παιδαγωγική - κοινωνικοποιητική όσο και η μαθησιακή του λειτουργία. Oι α-

πόψεις των εκπαιδευτικών για τη γενκή συνεισφορά των Μ.Κ.Δ. στην εκπαίδευση συμ-

φωνούν και είναι πολύ θετικές, αν και η αξιοποίησή τους θεωρούν ότι «προσκρούει» 

σε ορισμένους παράγοντες οι οποίοι είναι κατά φθίνουσα σειρά σημαντικότητας η έλ-

λειψη αρκετού διαθέσιμου χρόνου, η ελλιπής ενημέρωση και επιμόρφωση, η καχυπο-

ψία και οι επιφυλάξεις λόγω δημοσιοποίησης προσωπικών στοιχείων, η μη πρόβλεψη 

χρήσης της από το αναλυτικό πρόγραμμα, ο κίνδυνος καινοτομίας και πειραματισμού 

και η υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων.  

 Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα Μ.Κ.Δ. συνεισφέρουν πολύ θετικά στο παιδαγωγικό 

– κοινωνικοποιητικό έργο του σχολείου, κατέδειξαν μάλιστα ως επωφελέστερα το 

Facebook και το Youtube. Αντίθετα οι απόψεις τους διΐστανται όσον αφορά στη μαθη-

σιακή συνεισφορά των Μ.Κ.Δ., όπου με εξαίρεση το Youtube το οποίο θεωρούν ότι 

βελτιώνει τη μάθηση, για τα υπόλοιπα Μ.Κ.Δ. είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Όπως 

φαίνεται πολλοί εκπαιδευτικοί δεν θεωρούν τόσο σημαντική τη δυνατότητα βελτίωσης 

της μάθησης μέσω της ευκαιρίας που παρέχουν τα Μ.Κ.Δ. στους χρήστες να αυτορ-

ρυθμίζουν τη μάθησή τους, να παρεμβαίνουν δηλαδή ενεργητικά και ενσυνείδητα στη 

διαδικασία του «μανθάνειν», να θέτουν στόχους και να ρυθμίζουν τις σκέψεις, τα συ-

ναισθήματα και τις δράσεις τους ώστε να πετυχαίνουν μαθησιακούς στόχους. Αυτοί οι 

εκπαιδευτικοί προφανώς δίνουν μεγαλύτερη αξία στα εξωτερικά κίνητρα και στον εκ-

παιδευτικό ο οποίος μπορεί να μεταδώσει γνώσεις, να διευκολύνει, να συντονίσει και 

να εμψυχώσει τη διαδικασία μάθησης και όχι τα εσωτερικά κίνητρα που ωθούν τα ά-

τομα σε μια ενέργεια που αποτελεί για τα ίδια αυτοσκοπό. 

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Θα ήταν σημαντική η υλοποίηση της έρευνας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνό-

λου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην α/θμια εκπαίδευση ανά την επικράτεια. 

Κάθε σχετική προσπάθεια με στόχο να συμπεριλάβει και τις παραμέτρους που αφορούν 

στην ηλικία των εκπαιδευτικών, στα έτη προϋπηρεσίας τους, στην επιμόρφωσή τους 

στις νέες τεχνολογίες, στην πρόσβασή τους στο διαδίκτυο και στη θέση τους στην ιε-

ραρχία, θα πρόσφερε μεγαλύτερη εμβάθυνση στην έρευνα. 

Η επέκταση της έρευνας αυτής στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

που διδάσκουν πιο ώριμους συναισθηματικά μαθητές, αλλά και στους μαθητές τόσο 
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της πρωτοβάθμιας (των μεγαλύτερων τάξεων) όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης που είναι αρκετά έως πολύ εξοικειωμένοι με τα Μ.Κ.Δ., θα μας πρόσφερε τη δική 

τους οπτική γωνία.  

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επίσης θα ήταν η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους 

μπορούν να αξιοποιηθούν τα Μ.Κ.Δ. ως διδακτικά εργαλεία όπως και των δεξιοτήτων 

που πρέπει να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές ώστε να αξιοποιηθούν τα 

Μ.Κ.Δ. στην εκπαίδευση. Τέλος σημαντικά ευρήματα θα μας πρόσφερε η συγκριτική 

διερεύνηση των διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών πριν και μετά την επιμόρ-

φωσή τους στους τρόπους αξιοποίησης των Μ.Κ.Δ.. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Βαγγελάτος, Α., Φώσκολος, Φ. & Κομνηνός, Θ. (2010). Τα κοινωνικά δίκτυα στο 

σχολείο του σήμερα. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμε-

τοχή, με θέμα: Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, σελ. 791-794. Κόρινθος: Πανεπιστή-

μιο Πελοποννήσου. 

Γερογιάννης, Κ. & Μπούρας, Α. (2007). Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Σπουδών – Νέες Τάσεις. Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα: Η πρωτοβάθμια εκπαί-

δευση και οι προκλήσεις της εποχής μας, σελ. 482-490. Ιωάννινα: Πανεπιστή-

μιο Ιωαννίων, 17-20 Μαΐου. 

Γιαννούλης, Ν. (2011). Διδασκαλία και εκπαίδευση με τη χρήση του Διαδικτύου. Α-

νακτήθηκε στις 23-3-2015, από http://www.webvistas.org/topic/138-διδασκα-

λία-και-εκπαίδευση-με-τη-χρήση-του-διαδι/. 

Ελευθεριάδου, Σ. (2012). Οι φιλικές σχέσεις μεταξύ ομηλίκων μέσω τόπων κοινωνι-

κής δικτύωσης και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Μεταπτυχιακή Διπλω-

ματική Εργασία. Πάτρα: ΕΑΠ. 

Ευθυμιόπουλος, Ε., Μουσούρου, Β., Λιούτα, Χ., Αγγελίδης, Ν. & Κάτσιος, Ν. 

(2011). Η επίδραση των προδιαθετικών παραγόντων στη χρήση του διαδικτύου: 

μια έρευνα σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 6o Διεθνές Συ-

νέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Πρακτικά Εργασιών 

Συνεδρίου, σελ. 455-469. Ανακτήθηκε από http://icodl.openet.gr/ 

index.php/icodl/2011/paper/view/38. 

Θεοδότου, Ε. (2013). Εργαλεία Κοινωνικής Δικτύωσης και Μεθοδολογικές Προσεγ-

γίσεις. Μεταπτυχιακή εργασία. Πειραιάς: Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

Κασκαντάμη, Μ. & Καλογερόπουλος, Ν. (2010). Διαδικτυακή συνεργασία: Επικοι-

νωνούμε – Συζητάμε – Μαθαίνουμε: ένα εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο. Στο 

Α. Τζιμογιάννης (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με 

Διεθνή Συμμετοχή, με θέμα: Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, τόμος ΙΙ, 23-26 Σεπτεμ-

βρίου, σελ. 787-790. Κόρινθος: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

204/326

_____________________________________________________________________________________________ 
 i-TEACHER     -     ISSN : 1792-4146                 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ   ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ                12ο  ΤΕΥΧΟΣ   -   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2016



Κατερέλος, Γ. & Παπαδόπουλος, Π. (2007). Δημιουργική και ασφαλής χρήση του 

διαδικτύου από νέους και νέες έως 18 ετών. Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέ-

σων-ΥΠΑΙΘ-Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

Μανούσου, Ε. & Χαρτοφύλακα, Τ. (2011). Κοινωνικά δίκτυα και μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρακτικά 2ου Πα-

νελλήνιου Συνεδρίου, με θέμα: Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, 28-30 Απριλίου, σελ. 497-509. Πάτρα. 

Ματσαγγούρας, Η. (1998). Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, τ. Α΄. Θεωρία της δι-

δασκαλίας: η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης. Α-

θήνα: Gutenberg. 

Μποφίλιου, Α. (2013). Η αλληλεπίδραση σε online περιβάλλοντα μάθησης. Τα φό-

ρουμ συζήτησης ένας χώρος συνεργασίας και μάθησης. Διπλωματική Εργασία. 

Πάτρα: ΕΑΠ. 

Νεοφώτιστος, Β., Βαλκάνος, Ε. Γιαβρίμης, Π. & Παπάνης, Ε. (2010). Απόψεις εκπαι-

δευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Πρακτικά Εργασιών 

του 7oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου, με θέμα: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας 

και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, 2, σελ. 633-640. Ελληνική Επιστημο-

νική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Ε-

ΤΠΕ). Ανακτήθηκε από http://korinthos.uop.gr /~hcicte10/proceedings/23.pdf. 

Νερατζίδου, Μ. (2011). Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης στην εκπαίδευση. Πτυ-

χιακή εργασία. Θεσσαλονίκη: Αλεξάνδρειο ΤΕΙ. 

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Αλεξόπουλος, Χ., Γούτσος, Χ., Σκαλτσάς, Α. & Τάσιος, Δ. 

(2005). Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Πόσο έτοιμοι εί-

ναι οι εκπαιδευτικοί μας να τις εφαρμόσουν στη σχολική πρακτική; Επιστημο-

νική Επετηρίδα Αρέθας, 3, σελ. 271-292. Ανακτήθηκε από 

http://www.elemedu.upatras.gr/?section=578. 

Παπαθανασόπουλος, Στ., κ.α. (2013). Το Facebook και οι Έλληνες. Ανακτήθηκε στις 

23-3-2015, από http://medianalysis.net/2013/05/10/survey_facebook_greeks/. 

Παπαναούμ, Ζ. (2003). Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Θεωρητική και εμπειρική 

προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός. 

Πετράκη, Ζ. (2011). Ανάπτυξη συστήματος για τη συνεργασία και επικοινωνία των 

απομακρυσμένων σχολείων. Διπλωματική Εργασία. Πάτρα: ΕΑΠ. 

Σαΐτη, Α & Σαΐτης, Χ (2012). Ο Διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Αθήνα: Αυτοέκ-

δοση. 

205/326

_____________________________________________________________________________________________ 
 i-TEACHER     -     ISSN : 1792-4146                 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ   ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ                12ο  ΤΕΥΧΟΣ   -   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2016

http://korinthos.uop.gr/~hcicte10/proceedings/23.pdf
http://www.elemedu.upatras.gr/?section=578


Σωτηριάδου, Α. & Παπαδάκης, Σπ. (2013). Τα κοινωνικά δίκτυα ως εκπαιδευτικά ερ-

γαλεία: Εμπειρία από την εκμάθηση του Matlab μέσω Facebook. Θέματα Επι-

στημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 6, 3, σελ. 161-179. 

Ταστσίδης, Π., Αντωνίου, Π. & Μπεμπέτσος, Ε. (2011). Η επίδραση του άγχους των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έναντι των Νέων Τεχνολογιών 

στην ενσωμάτωση τεχνολογίας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Πρακτικά 

Εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με θέμα: Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ 

στην Εκπαιδευτική διαδικασία, σελ. 837-846. Ανακτήθηκε από 

http://www.cetl.elemedu.upatras.gr/proc2/proceedings/1-0837.pdf. 

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. (2000). Η επιμόρφωση από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εμπειρική προσέγγιση. Θεσ-

σαλονίκη: Κυριακίδης. 

Τζικόπουλος, Α. (2013). Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media). 

ΚΔΒΜ. ΥΠΑΙΘ.  

Τρυφιάτης, Ι. & Στιβακτάκη, Μ. (2011). Ψηφιακή κοινωνική δικτύωση στο σύγχρονο 

σχολείο: Ένα παράδειγμα κοινωνικής δικτύωσης μέσω μιας πλατφόρμας CMS. 

Στο Γλέζου, Κ. & Τζιμόπουλος, Ν. (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 6ου Πανελλή-

νιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, με θέμα: Αξιοποίηση των Τε-

χνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη. 6-8 

Μαΐου. Σύρος. 

Χαραλάμπους, Κ., Κυριάκου, Κ. (2006). Βαθμός αξιοποίησης των τεχνολογιών πλη-

ροφορίας και επικοινωνιών στη δημοτική εκπαίδευση και προβλήματα που α-

ντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά την εισαγωγή και χρήση τους στις διαδι-

κασίες διδασκαλίας και μάθησης. 9ο Παγκύπριο Συνέδριο της Παιδαγωγικής 

Εταιρείας Κύπρου. Πρακτικά Εργασιών Συνεδρίου, σελ. 483-494. Ανακτήθηκε 

από 

http://www.pek.org.cy/Proceedings_2006/4.%20Kefalaio%204%20Ekpaideftiki

%20Tehnologia/4.2.%20K.%20Charalambous%20&%20K.%20Kyriacou.pdf. 

Peachey, N. (2009). Web 2.0 Tools for Teachers. Ανακτήθηκε στις 5-2-2015, από 

http://www.scribd.com/doc/19576895/Web-20-Tools-for-Teachers.  

206/326

_____________________________________________________________________________________________ 
 i-TEACHER     -     ISSN : 1792-4146                 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ   ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ                12ο  ΤΕΥΧΟΣ   -   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2016

http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/article/view/173
http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/article/view/173
http://www.epyna.eu/agialama/synedrio_syros_6/eishghseis/web2/343-tryfiatis_stivaktaki.pdf
http://www.epyna.eu/agialama/synedrio_syros_6/eishghseis/web2/343-tryfiatis_stivaktaki.pdf
http://www.pek.org.cy/Proceedings_2006/periexomena.htm
http://www.pek.org.cy/Proceedings_2006/periexomena.htm
http://www.scribd.com/doc/19576895/Web-20-Tools-for-Teachers


 

 

Κυβερνοεκφοβισμός: Μια νέα μορφή εκφοβισμού με τη χρήση του διαδικτύου 

και των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Μανικάρου Μεταξούλα 

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 

manikarou.m@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη διερεύνηση και συστηματική ανασκόπηση μελε-

τών με  αντικείμενο τον κυβερνοεκφοβισμό. Επιχειρείται, δηλαδή, ειδικότερα η συγκέ-

ντρωση δεδομένων που δίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με τα χαρακτηρι-

στικά του ηλεκτρονικού εκφοβισμού (ορισμός, σύγκριση με τον παραδοσιακό εκφοβι-

σμό, μέσα και μορφές εκδήλωσης, θεωρητικό αιτιολογικό υπόβαθρο, συνέπειες, προ-

τάσεις πρόληψης ή αντιμετώπισης, έρευνες στον ελλαδικό χώρο). Η επιστημονική μέ-

θοδος που εφαρμόζεται για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η συστηματική 

βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η βιβλιογραφική αναζήτηση γίνεται αποκλειστικά από το 

διαδίκτυο, περιορίζεται σε άρθρα έγκυρων επιστημονικών περιοδικών και σε διπλωμα-

τικές εργασίες ελληνικών πανεπιστημίων, είναι μόνο ελληνόγλωσση και έχει περίοδο 

αναφοράς την τελευταία δεκαπενταετία (2000-2015). Η εργασία αυτή εκτιμάται ότι θα 

αναδείξει τους ερευνητικούς  προσανατολισμούς και τα πορίσματα του φαινομένου του 

διαδικτυακού εκφοβισμού στον ελλαδικό χώρο, αλλά και θα αποτελέσει έναν ενδει-

κτικό οδηγό και μια πρώτη βάση για νέες έρευνες.  

Λέξεις-Κλειδιά: βιβλιογραφική ανασκόπηση, κυβερνοεκφοβισμός, διαδικτυακός εκ-

φοβισμός, ηλεκτρονικός εκφοβισμός.  

Εισαγωγή 

Ο εκφοβισμός στην εφηβική ηλικία αποτελεί ένα μείζον και ανησυχητικό θέμα σε διε-

θνές ερευνητικό επίπεδο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, έχει αρχίσει να αναδύεται μια 

σύγχρονη εκδοχή του παραδοσιακού ή κλασικού εκφοβισμού, η οποία είναι γνωστή ως 

κυβερνοεκφοβισμός και πραγματοποιείται μέσω του Διαδικτύου και των ψηφιακών 

μορφών επικοινωνίας. Η εκφοβιστική αυτή συμπεριφορά παρατηρείται σε παιδιά και 

εφήβους λόγω της εξοικείωσης τους με τις Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφο-

ριών (ΤΠΕ). Στο πλαίσιο αυτό κινείται και η παρούσα εργασία, η οποία έχει ως στόχο 

να ορίσει την έννοια, τα μέσα και τις μορφές εκδήλωσης του ηλεκτρονικού εκφοβι-

σμού, να τον συγκρίνει με τον παραδοσιακό εκφοβισμό, να αποτυπώσει θεωρίες αιτιο-

λογίας, συνέπειες και ενδεικτικές προτάσεις πρόληψης ή αντιμετώπισής του και τέλος 

να αποδελτιώσει σχετικές έρευνες στον ελλαδικό χώρο.  

Μεθοδολογία  

Η επιστημονική μέθοδος που εφαρμόζεται, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, 

είναι η συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση, σύμφωνα με την οποία οριοθετείται 
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το υπό διερεύνηση θέμα, παρουσιάζεται και αναλύεται με κριτικό τρόπο ένα σώμα δη-

μοσιευμένων εργασιών, μέσω σύνοψης, ταξινόμησης, ομαδοποίησης και σύγκρισης, 

και γενικότερα οργανώνεται και αποτιμάται το επιστημονικό κεκτημένο στο συγκεκρι-

μένο πεδίο.  

Είναι γενικά αποδεκτό ότι, επειδή η υπερδημοσίευση και ο πληροφοριακός υπερκορε-

σμός, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση του διαδικτύου, διαρκώς επιτείνονται, η θεωρητική 

ανάγκη της ανασκοπικής δραστηριότητας καθίσταται αδήριτη επιταγή για την έρευνα 

(Γερμενής, 2000). Οι βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις αποτελούν δευτερογενή δημοσι-

εύματα και διακρίνονται σε περιγραφικές και συστηματικές. Η συστηματική ανασκό-

πηση, σε αντίθεση με την περιγραφική, είναι μια ερευνητική εργασία που βασίζεται σε 

συγκεκριμένη επιστημονική μεθοδολογία. Συγκεκριμένα, αποσαφηνίζονται τα ερευνη-

τικά ερωτήματα, καθορίζονται τα κριτήρια αναζήτησης, επιλογής, ένταξης, αποκλει-

σμού και αξιολόγησης του υλικού και τέλος γίνεται η σύνθεση των δεδομένων και η 

ερμηνεία του αποτελέσματος (Μπελλάλη, 2011 Πατελάρου & Μπροκαλάκη, 2010).  

Σύμφωνα με την επιστημονική μέθοδο της συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπη-

σης, προσδιορίστηκαν οι παράμετροι μελέτης του φαινομένου του κυβερνοεκφοβισμού 

και στη συνέχεια, συγκεντρώθηκε το σχετικό υλικό, με βάση δύο περιορισμούς: α) το 

corpus (σώμα) για μελέτη αντλήθηκε αποκλειστικά από το διαδίκτυο και β) η βιβλιο-

γραφία ήταν μόνο ελληνόγλωσση. Οι περιορισμοί αυτοί τέθηκαν, γιατί επιδιώκεται α-

φενός μεν η καταγραφή ενός προσβάσιμου διαδικτυακού υλικού και αφετέρου η ανά-

δειξη της σχετικά πρόσφατης επιστημονικής  διερεύνησης του κυβερνοεκφοβισμού 

στον ελληνικό χώρο.  

Ως προς τον πρώτο περιορισμό, χρησιμοποιήθηκαν λέξεις-κλειδιά ή περιγραφείς και οι 

πηγές συγκεντρώθηκαν είτε μέσω ελεύθερης αναζήτησης (μηχανή αναζήτησης google, 

μελετητής scholar google) είτε σε βάσεις δεδομένων (π.χ. «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίω-

σης» http://www.ekt.gr/, «Σύνδεσμος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών» 

http://www.heal-link.gr/, «Συλλογικός Κατάλογος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βι-

βλιοθηκών» http://www.unioncatalog.gr/, «Ψηφιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης»  http://invenio.lib.auth.gr/?ln=el, «Αποθετήριο ανοικτής πρόσβα-

σης» http://www.openarchives.gr/). Η αναζήτηση εστίασε σε άρθρα έγκυρων επιστη-

μονικών περιοδικών με σύστημα κριτών, σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και 

σε διπλωματικές εργασίες ελληνικών πανεπιστημίων.  

Ως προς τον δεύτερο περιορισμό, χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά η ελληνόγλωσση βι-

βλιογραφία, αλλά δίνεται, βέβαια, η δυνατότητα, μέσα από τη μελέτη του υλικού, να 

αποδελτιωθεί η ξενόγλωσση, έντυπη και διαδικτυακή, βιβλιογραφία.  

Ως περίοδος αναφοράς επιλέχτηκε η τελευταία δεκαπενταετία (2000-2015), περίοδος 

κατά την οποία το φαινόμενο του κυβερνοεκφοβισμού έχει απασχολήσει έντονα την 

ερευνητική κοινότητα.  
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Μετά από μια προσεκτική ολιστική ανάγνωση των κειμένων, αποδελτιώθηκαν τα ση-

μεία εκείνα που δίνουν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα. Συμπερασματικά, α-

πώτερος στόχος της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας είναι από τη μια πλευρά να συ-

νεισφέρει στη μελέτη των διαστάσεων του κυβερνοεκφοβισμού και στην παρουσίαση 

των ερευνητικών δεδομένων στην Ελλάδα και από την άλλη να αποτελέσει ένα υπο-

στηρικτικό πλαίσιο για μελλοντικές έρευνες.   

Θεωρητική προσέγγιση του φαινομένου  

Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου 

Στην επιστημονική βιβλιογραφία η χρησιμοποιούμενη ορολογία για την περιγραφή αυ-

τής της νέας μορφής του εκφοβισμού, ποικίλλει, όπως: κυβερνοεκφοβισμός» (cyber-

bullying), «ηλεκτρονικός εκφοβισμός (electronic bullying)», «διαδικτυακός εκφοβι-

σμός» (internet bullying / online bullying), «τεχνολογικός εκφοβισμός», «εκφοβισμός 

στον κυβερνοχώρο», «online ή διαδικτυακή παρενόχληση» (Αντωνιάδου & Κόκκινος, 

2013 Καπνιά, 2013).   

Εισηγητής του όρου κυβερνοεκφοβισμός (cyber-bullying) και πρώτος ο οποίος  επιχεί-

ρησε να τον προσδιορίσει ήταν ο Καναδός Bill Belsey. Σύμφωνα με τον Belsey (2000), 

ο κυβερνοεκφοβισμός «περιλαμβάνει τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοι-

νωνίας, για να υποστηρίξει μια εσκεμμένη, επαναλαμβανόμενη και εχθρική συμπερι-

φορά από ένα άτομο ή μια ομάδα που στόχο έχει να βλάψει άλλους» (σελ. 3).  

Στη συνέχεια, οι σημαντικές προσπάθειες που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία 

για τον προσδιορισμό του πλαισίου εντός του οποίου λαμβάνει χώρα ο κυβερνοεκφο-

βισμός συγκλίνουν  στα εξής σημεία: α) Πρόκειται για μια επιθετική με πρόθεση (ε-

σκεμμένη) και σχεδιασμένη συμπεριφορά, καθώς και συστηματική κατάχρηση εξου-

σίας. β) Έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα. γ) Εκδηλώνεται  από ένα άτομο ή ομάδα 

ατόμων και στοχεύει σε ένα θύμα. δ) Υπάρχει ανισορροπία ισχύος μεταξύ θύτη και 

θύματος, καθόσον το θύμα δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. ε) Επιδιώκεται 

η παρενόχληση, ο εμπαιγμός, ο διασυρμός, η κατασυκοφάντηση και ο κοινωνικός α-

ποκλεισμός του θύματος. στ) Γίνεται χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επι-

κοινωνιών (ΤΠΕ), όπως του διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και άλλων ψηφιακών 

συσκευών επικοινωνίας (Μαυρογιάννης, 2011 Τσομπρατζούδης & Αγγελακόπουλος, 

2012).  

Σύγκριση σχολικού εκφοβισμού και κυβερνοεκφοβισμού 

Με βάση τη βιβλιογραφία εντοπίζονται σημαντικές και ουσιαστικές διαφορές μεταξύ 

των δυο μορφών εκφοβισμού. Συγκεκριμένα, ως προς τον επαναληπτικό χαρακτήρα 

μιας επιθετικής πράξης μέσω διαδικτύου εναντίον του θύματος, αρκεί μία και μόνο 

ανάρτηση για τη διαιώνιση της θυματοποίησης, λόγω της γρήγορης διάδοσης και μη 

απόλυτης διαγραφής του μηνύματος και του αυξημένου μεγέθους του κοινού. Επίσης, 
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η ασυμμετρία δύναμης μεταξύ θύτη και θύματος εντοπίζεται στην τεχνολογική γνώση 

του εξοικειωμένου ψηφιακού θύτη και όχι στη σωματική δύναμη. Η δύναμη, μάλιστα, 

αυτή πολλαπλασιάζεται με την εξάλειψη των ηθικών αναστολών, της ανωνυμίας του 

θύτη και της δυσκολίας αποκάλυψης της ταυτότητάς του. Επιπρόσθετο στοιχείο είναι 

η διαφορετική προσβασιμότητα του στόχου, καθόσον ο κυβερνοεκφοβισμός, μη γνω-

ρίζοντας γεωγραφικά και χρονικά όρια, διεισδύει πολύ περισσότερο στη ζωή των θυ-

μάτων, με αποτέλεσμα ο ψυχικός και κοινωνικός πόνος να είναι μεγαλύτερος συγκρι-

τικά με τον σωματικό πόνο του παραδοσιακού εκφοβισμού. Τέλος, η απουσία ειδικής 

νομοθεσίας για την επίβλεψη των διαδικτυακών συνομιλιών λειτουργεί ενθαρρυντικά 

διευκολύνοντας για θύτη (Καπνιά, 2013 Κόνιαρη, 2012 Κρητικού, 2013 Μαυρογιάν-

νης, 2011).   

Μέσα και μορφές εκδήλωσης του κυβερνοεκφοβισμού 

Η κυβερνοεκφοβιστική συμπεριφορά μπορεί να μεθοδευτεί με μία πληθώρα μέσων και 

υπηρεσιών, όπως: κλήσεις και ψηφιακά μηνύματα κειμένου ή εικόνας μέσω κινητού 

τηλεφώνου, ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρο-

μείου, άμεσα μηνύματα, συνομιλίες σε δωμάτια ανοιχτής συνομιλίας, κ.λπ., (Καπνιά, 

2013). Αναφέρονται, επίσης, ποικίλες μορφές εκδήλωσης του φαινομένου, όπως α-

νταλλαγή προσβλητικών μηνυμάτων, επανειλημμένη διαδικτυακή παρενόχληση και 

παρακολούθηση, απειλές, δυσφήμηση και δημοσιοποίηση στον κυβερνοχώρο, απο-

κλεισμός από μία ομάδα στο διαδίκτυο, κ.λπ. (Μαυρογιάννης, 2011). Η πληθώρα των 

μέσων και στρατηγικών είναι αναμενόμενη, αν αναλογιστεί κανείς τη συνεχή αύξηση 

της διαδικτυακής χρήσης και πρόσβασης, η οποία, όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο, 

κατά το έτος 2014, έφτασε 7 στα 10 νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από 

την κατοικία τους (ποσοστό 65,6%), ενώ σε σχέση µε το 2013 καταγράφεται αύξηση 

του ποσοστού σε 16,5% (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2014).  

Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια  πληθώρα μεθοδολο-

γιών και στρατηγικών που υιοθετούν τα άτομα, προκειμένου να προσεγγίσουν και εν-

δεχομένως να πλήξουν την προσωπικότητα των θυμάτων τους. Συνεπώς, σε αντίθεση 

με τη δεκαετία του 1980, όπου η έρευνα επικεντρωνόταν σε άμεσες μορφές φυσικής 

και λεκτικής επιθετικότητας, στη δεκαετία του 1990, παρατηρείται αυξημένη έμφαση 

στις έμμεσες μορφές και σε αυτές που αφορούν τις διανθρώπινες αλληλεπιδράσεις.  

Θεωρητικό αιτιολογικό υπόβαθρο 

Οι ερευνητές, στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν το φαινόμενο του εκφοβισμού 

σκιαγραφούν τα χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων, δηλαδή του θύτη, του θύματος, 

του θύτη/θύματος και τους παρατηρητές ή παριστάμενους. Το προφίλ του ψηφιακού 

θύτη, αν και δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς ερευνητικά λόγω της ανωνυμίας του, 

σχετίζεται με αιτιολογικούς παράγοντες όπως, συναισθηματική πλήξη, ανάγκη επιβο-

λής, επίδειξη δύναμης, εκδήλωση αντιποίνων, ζήλια, προκατάληψη, μισαλλοδοξία, πα-
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ραβατικότητα, θυματοποίηση από συμβατικό εκφοβισμό, χαμηλό κοινωνικο-οικονο-

μικό επίπεδο, έλλειψη γνωστικής και συναισθηματικής ενσυναίσθησης, καθώς και κοι-

νωνικών δεξιοτήτων, υψηλή αυτοπεποίθηση, οικογενειακά προβλήματα, έκθεση σε βί-

αιο περιβάλλον.  

Το προφίλ του ψηφιακού θύματος σκιαγραφείται με χαρακτηριστικά που το διαφορο-

ποιούν από την πλειοψηφία (εξωτερική εμφάνιση, ιδεολογικές πεποιθήσεις), προβλή-

ματα συναισθηματικά, ψυχοσωματικά και κοινωνικοποίησης, συναισθήματα ανασφά-

λειας, άγχους, δυσμενείς οικογενειακές συνθήκες, χαμηλή αυτοπεποίθηση, εσωστρέ-

φεια, μελαγχολία.  

Ο κύκλος της θυματοποίησης συνεχίζεται αφενός μεν με την εναλλαγή των ρόλων με-

ταξύ ψηφιακού θύτη/θύματος και αφετέρου από τους παρατηρητές, οι οποίοι ενθαρρύ-

νουν τη θυματοποίηση είτε αναλαμβάνοντας συμμετοχικούς ρόλους είτε παραμένοντας 

αδρανείς (Ακουμιανάκη, 2010 Κόνιαρη, 2012 Κρητικού, 2013). 

Συνέπειες 

Έρευνες που επικεντρώνονται στις επιπτώσεις του διαδικτυακού εκφοβισμού έχουν 

καταγράψει ότι τα ψηφιακά θύματα παρουσιάζουν δυσκολίες ψυχοκοινωνικής προσαρ-

μογής, όπως μειωμένη αυτοπεποίθηση και χαμηλή αυτοεκτίμηση, συναισθήματα κα-

τωτερότητας, ανασφάλειας, συμπτώματα ψυχικής αναστάτωσης, απογοήτευσης, αυξη-

μένα ποσοστά άγχους και προβλήματα υγείας  ή εξαιτίας  της πολύωρης χρήσης των 

ηλεκτρονικών μέσων ή λόγω εξασθένισης του ανοσοποιητικού συστήματος από την 

κακή ψυχολογική κατάσταση. Επίσης, αναφέρεται ότι τα συμπτώματα της χρόνιας θυ-

ματοποίησης ακολουθούν το άτομο και στη μετέπειτα (ενήλικη) ζωή του. Άλλες έρευ-

νες είτε αναδεικνύουν τη σχέση των θυμάτων με μορφές αντικοινωνικής και παραβα-

τικής συμπεριφοράς είτε διαπιστώνουν μαθησιακές δυσκολίες και κακές σχέσεις με 

συνομήλικους. Ωστόσο, στη βιβλιογραφία συναντάμε και μια πιο αδιάφορη στάση από 

κάποια ψηφιακά θύματα. Συμπερασματικά, το εύρος των δυσκολιών που έχουν συσχε-

τισθεί με την ηλεκτρονική θυματοποίηση περιλαμβάνει τόσο εσωτερικευμένα συναι-

σθήματα όσο και προβληματικές εξωτερικές συμπεριφορές, ενώ τα ευρήματα έδειξαν 

ότι αρκετές από τις αρνητικές συνθήκες εξαρτώνται από τη συχνότητα, την έκταση, το 

περιεχόμενο και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την επιβλαβή πράξη, αλλά και από 

τη διαφορετική συναισθηματική αντίδραση των ψυχικά ισορροπημένων και ανθεκτι-

κών εφήβων συγκριτικά με τους ευάλωτους και ψυχικά ασθενείς (Ακουμιανάκη, 2010 

Κρητικού, 2013 Μαυρογιάννης, 2011).  

Αντιμετώπιση 

Οι έρευνες ως προς τα επίπεδα κοινοποίησης του  κυβερνοεκφοβισμού καταγράφουν 

ότι η πλειοψηφία των ψηφιακών θυμάτων και των παρατηρητών δεν απευθύνονται  
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στους ενήλικες, γιατί  νιώθουν συναισθηματικά τραυματισμένοι, φοβούνται για στέ-

ρηση της ψηφιακής τους επικοινωνίας ή για μία πιθανή εκδίκηση του θύτη, αλλά εμπι-

στεύονται περισσότερο τους φίλους τους (Κόνιαρη, 2012 Κρητικού, 2013).  

Εκτός από τον σημαντικό αριθμό φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα γύρω 

από την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και την προστασία του παιδιού, η ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας καταγράφει μια πληθώρα προτάσεων και ενεργειών σε επίπεδο κοι-

νότητας, οικογένειας, σχολείου, τάξης, συνομήλικων, εκπαιδευτικών και ατόμου για 

την αντιμετώπιση του κυβερνοεκφοβισμού. Ο ολιστικός αυτός χαρακτήρας ενεργειών 

θεωρείται ζωτικής σημασίας και περιλαμβάνει: ενημέρωση γονέων, επιμόρφωση και 

κατάρτιση εκπαιδευτικών, ημερίδες, συνέδρια, διανομή έντυπου υλικού και αξιοποί-

ηση των Μ.Μ.Ε. κατά της διαδικτυακής βίας, δομές δημιουργικής απασχόλησης του 

ελεύθερου χρόνου των παιδιών, λειτουργία συμβουλευτικών και θεραπευτικών υπηρε-

σιών, αύξηση της εποπτείας της διαδικτυακής ενασχόλησης των παιδιών στο σπίτι, συ-

νεργασία με υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ανίχνευση σημαδιών θυματοποίηση και τακτι-

κές ελέγχου και καταγραφής της διαδικτυακής δραστηριότητας των παιδιών στο σχο-

λείο, εκπαιδευτικές τεχνικές (ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, βιωματική διδασκα-

λία), σχολική διαμεσολάβηση, ενίσχυση των θετικών διαπροσωπικών σχέσεων μέσω 

ομαδοσυνεργατικών μορφών μάθησης, αξιοποίηση της ευέλικτη ζώνης, των ερευνητι-

κών εργασιών (projects), των σχολικών δραστηριοτήτων, της ημέρας ασφαλούς διαδι-

κτύου, στοχευμένες παρεμβάσεις σε θύτες για την καλλιέργεια θετικών κοινωνικών 

συμπεριφορών και σε θύματα για την εκμάθηση προστατευτικών δεξιοτήτων και τε-

χνικών στις διαδικτυακές προκλήσεις (Κρητικού, 2013 Τουλούπης, 2013). 

Έρευνες στην Ελλάδα 

Κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, αποδελτιώσαμε αρχικά τις έρευνες που διενήρ-

γησαν οι ερευνητές και παρέθεσαν σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές και 

στη συνέχεια τις έρευνες που εμπεριέχονται σε διπλωματικές εργασίες των ελληνικών 

πανεπιστημίων, κατά χρονολογική σειρά δημοσίευσης και κατόπιν αλφαβητική των 

συγγραφέων. 

Οι σχετικές έρευνες δημοσιευμένες σε ηλεκτρονικά περιοδικά είναι οι εξής: α) Σε άρ-

θρο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δύο προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στο Γενικό 

Λύκειο της Λάρισας για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό (Γιαννακάκη & Κολοκοτρώνης, 

2012). β) Ποσοτική έρευνα με τη χορήγηση ερωτηματολογίου αυτό-αναφοράς στον 

χώρο του σχολείου διεξήχθη σε μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού 

και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας-

Θράκης και Νοτίου Αιγαίου (Αντωνιάδου & Κόκκινος, 2013). γ) Έρευνα, επίσης, πο-

σοτικής μέτρησης με ερωτηματολόγιο έγινε  σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

στον νομό Μαγνησίας (Πλαγεράς & Τσαρδακά, 2013). δ) Παιδαγωγική έρευνα δράσης 

εφαρμόστηκε σε τμήμα μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου, με τη χρήση των ψηφιακών εργα-

λείων  web 2.0 και του tabby.eu, ενός προγράμματος πρόληψης ενάντια στον ηλεκτρο-
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νικό (Παλάντζη, 2013). ε) Με τη χρήση ερευνητικών εργαλείων ποσοτικής και ποιοτι-

κής μεθόδου (ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, ημι-δομημένες συνεντεύξεις) 

εκπονήθηκε έρευνα σε δύο σχολεία του Πειραιά (Γρηγοράκη, κ.ά. 2014). στ) Ερευνή-

θηκαν οι αντιλήψεις των καθηγητών πληροφορικής ως προς τον διαδικτυακό εκφοβι-

σμό, μέσω της ποσοτικής ερευνητικής προσέγγισης και της χρήσης ερωτηματολογίου 

(Δαβράζος & Μπιλίρη, 2014). ζ) Με ποιοτική έρευνα, μέσω της χορήγησης ερωτημα-

τολογίου ανοικτού τύπου και της ανάλυσης περιεχομένου, αξιολογήθηκαν οι στόχοι 

διδακτικού σεναρίου για αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού σχολικού εκφοβισμού σε δύο 

Γυμνάσια (Πανσεληνάς, κ.ά., 2014). η) Έρευνα, με τη χρήση ερωτηματολογίου αυτό-

αναφοράς, έγινε σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε δημόσια σχολεία αστικών 

περιοχών στη Θεσσαλονίκη και την Αττική (Τουλούπης & Αθανασιάδου, 2014). θ) 

Τέλος, σε έρευνα τύπου επισκόπησης με ερευνητικό εργαλείο ερωτηματολόγιο ερωτή-

σεων κλειστού τύπου, αποτυπώθηκαν οι απόψεις των γονέων μαθητών Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενός Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 

(Τσακιρίδου & Μούτσιανος, 2014).   

Η αποδελτίωση των διπλωματικών εργασιών, που εκπονήθηκαν σε ελληνικά πανεπι-

στήμια και είναι προσπελάσιμες διαδικτυακά, επέφερε τις παρακάτω καταγραφές: α) 

Θέμα μελέτης αποτέλεσαν οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του ηλεκτρονικού εκφοβι-

σμού από τον ελληνικό Τύπο, μέσω της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου (Ακουμια-

νάκη, 2010). β) Με ένα αυτοσχέδιο ανώνυμο ερωτηματολόγιο αυτοαναφορών διερευ-

νήθηκαν οι εμπειρίες του ελληνικού φοιτητικού πληθυσμού Πανεπιστημιακών και Τε-

χνολογικών ιδρυμάτων αναφορικά με τον κυβερνοεκφοβισμό και την επίδραση της 

κοινωνικής δικτύωσης στην ενίσχυσή του (Μαυρογιάννης, 2011). γ) Τη διερεύνηση 

του κυβερνοεκφοβισμού μεταξύ των εφήβων και την αξιολόγηση μιας παρέμβασης, με 

βάση το πρόγραμμα ΤΑΒΒΥ, μελέτησε έρευνα σε Γυμνάσια της περιοχής της Θεσσα-

λονίκης  (Καμαριώτης, 2013). δ) Με περιγραφική έρευνα συσχετίσεων, τύπου επισκό-

πησης μελετήθηκε η σχέση του διαδικτυακού εκφοβισμού με τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας σε μαθητές Γυμνασίων της Κρήτης (Καπνιά, 2013). ε) Μια έρευνα 

επικεντρώθηκε στη σύγκριση του διαδικτυακού εκφοβισμού σε μαθητές διαφορετικών 

περιοχών (αστικής, ημιαστικής και επαρχίας) του νομού Θεσσαλονίκης και της πόλης 

των Σερρών (Κόνιαρη, 2012). στ) Με ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς και μέσω της 

ποσοτικής προσέγγισης μελετήθηκε ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός σε μαθητές Λυκείου 

της νήσου Ικαρίας (Κρητικού, 2013). ζ) Με τη μέθοδο της βολικής-τυχαίας δειγματο-

ληψίας διερευνήθηκαν οι απόψεις και οι στάσεις  μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης στη Θεσσαλονίκη, σχετικά με το διαδικτυακό εθισμό και τον κυβερνοεκφοβισμό 

(Σκαρλάτου, 2013). η) Με τη χρήση της ποσοτικής και ποιοτικής μεθοδολογίας (ερω-

τηματολόγια, ημι-δομημένες συνεντεύξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας) διερευνήθη-

καν ζητήματα εθισμού στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικού εκφοβισμού μαθητών της Στ΄ 

τάξης Δημοτικού των σχολείων της Θεσσαλονίκης και της Αττικής (Τουλούπης, 2013). 

θ) Τέλος, έρευνα εξέτασε τη σχέση του κυβερνοεκφοβισμού με το αίσθημα αυτοεκτί-

μησης του εφήβου και τη σχολική του επίδοση, σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στην Αττική (Λάιου,  2014).  
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Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι η έρευνα στην Ελλάδα για τον κυβερνοεκφοβι-

σμό είναι πολύ πρόσφατη και η ανάγκη διεξαγωγής περαιτέρω ερευνών υπογραμμίζε-

ται και από τους  ίδιους τους ερευνητές.  

Συμπεράσματα 

Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση επιχειρήθηκε η παρουσίαση του φαινομένου 

του κυβερνοεκφοβισμού σε όλες τις παραμέτρους του (ορολογία, ορισμός, μέσα και 

μορφές εκδήλωσής του, σύγκριση με τον παραδοσιακό εκφοβισμό, αίτια, συνέπειες, 

προληπτικά μέτρα, έρευνες στην Ελλάδα). Η εν λόγω βιβλιογραφική ανασκόπηση 

στόχο έχει να αποτυπώσει το επιστημονικό κεκτημένο αναφορικά με τον κυβερνοεκ-

φοβισμό, να συνεισφέρει στην ενίσχυση της κατανόησης της νέας αυτής μορφής εκφο-

βισμού με τη χρήση του Διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας και πα-

ράλληλα να αποτελέσει το πλαίσιο για νέες έρευνες στον ελλαδικό χώρο.  
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Περίληψη 

Παρά τις αρχικές αντιρρήσεις και διαξιφισμούς, σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία 

του εκπαιδευτικού και ερευνητικού κόσμου αναγνωρίζει τη θετική συμβολή των δια-

φόρων μορφών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών σε όλες τις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ιδιαίτερα για τις νεαρές ηλικίες, η πλειοψηφία των μελών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας αναγνωρίζει ότι η χρήση αναπτυξιακά κατάλληλου λογισμι-

κού σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των έξυπνων φορητών συσκευών μπορεί να συμ-

βάλει θετικά στην κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τα νήπια, οι οποίες κάποτε 

θεωρούνταν ότι δεν μπορούσαν να αποκτηθούν από τα παιδιά της συγκεκριμένης ηλι-

κιακής ομάδας. Ένα ανοικτού τύπου εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο φιλοδοξεί να 

συμβάλει στην προώθηση της αποτελεσματικής μάθησης στην Προσχολική και στην 

Πρωτοσχολική εκπαίδευση είναι το Scratch Junior (ScratchJr), μια παρουσίαση του 

οποίου θα επιχειρήσουμε στις επόμενες παραγράφους.  

Λέξεις-Κλειδιά: ScratchJr, προσχολική, πρωτοσχολική εκπαίδευση, προγραμματι-

σμός 

Εισαγωγή 

Η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την προώθηση της αποτελεσματικής 

μάθησης αποτελεί τον ευσεβή πόθο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας πα-

γκοσμίως ήδη από τα πρώιμα στάδια εισαγωγής της εκπαιδευτικής Τεχνολογίας σε ό-

λες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Καρπός των προσπαθειών αυτών υπήρξε διαχρονικά ο 

σχεδιασμός και η υλοποίηση ποικίλου εκπαιδευτικού λογισμικού. Ωστόσο, όπως επι-

σημαίνει το ΙΤΥ (2003), δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν απόλυτα τα χαρακτηριστικά 

ενός προγράμματος ώστε αυτό να θεωρείται εκπαιδευτικό λογισμικό. Για παράδειγμα, 

πολλά προγράμματα θεωρούνται λογισμικά γιατί χρησιμοποιούν κάποιον κώδικα για 

την εκτέλεσή τους ή αυτοχαρακτηρίζονται ως εκπαιδευτικά, επειδή θέτουν συγκεκρι-

μένους μαθησιακούς στόχους και χρησιμοποιούν μία ή περισσότερες διδακτικές μεθό-

δους για να τους επιτύχουν. Ωστόσο, ο αυτοχαρακτηρισμός αυτός αρκεί για ένα οποιο-

δήποτε λογισμικό να χαρακτηριστεί και ως εκπαιδευτικό;  
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Ο παραπάνω προβληματισμός γίνεται εντονότερος καθώς με τη ραγδαία διάχυση των 

έξυπνων φορητών συσκευών τα δύο μεγαλύτερα ηλεκτρονικά καταστήματα διάθεσης 

φορητών εφαρμογών (mobile applications – apps) έχουν κατακλυστεί από εφαρμογές 

οι οποίες αυτοχαρακτηρίζονται για ποικίλους λόγους ως εκπαιδευτικές (Παπαδάκης, 

Καλογιαννάκης & Ζαράνης, 2014). 

Διερευνητικά εκπαιδευτικά λογισμικά  

Δεδομένου ότι κάθε εκπαιδευτικό λογισμικό υλοποιείται ακολουθώντας συγκεκριμένη 

παιδαγωγική φιλοσοφία και συγκεκριμένη εκπαιδευτική στρατηγική είναι απολύτως 

φυσικό να υπάρχει πληθώρα μαθησιακών περιβαλλόντων και εργαλείων, καθώς δια-

φέρουν ως προς τα επί μέρους χαρακτηριστικά τους, αλλά και ως προς τη φιλοσοφία 

σχεδιασμού τους και τη διδακτική προσέγγιση που χρησιμοποιούν (ΙΤΥ, 2003). 

Καθώς τα κριτήρια ταξινόμησης ενός εκπαιδευτικού λογισμικού είναι πέρα από τα όρια 

του παρόντος άρθρου, αρκεί απλά να αναφέρουμε ότι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό μπο-

ρεί να ταξινομηθεί με κριτήριο τη χρήση του για εκπαιδευτικούς σκοπούς, τη χρήση 

του στη μαθησιακή διαδικασία, τη χρήση των τεχνολογικών μέσων στην κατασκευή 

του, το βαθμό αλληλεπίδρασης μεταξύ λογισμικού και χρήστη και τέλος την παιδαγω-

γική προσέγγιση που αυτό υιοθετεί (ΙΤΥ, 2003). 

Ανεξαρτήτως των κριτηρίων που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, όλα τα 

είδη εκπαιδευτικού λογισμικού μπορούν να διαχωριστούν σε δύο επιπλέον κατηγορίες: 

στα «κλειστά» και στα «ανοικτά» μαθησιακά περιβάλλοντα. Τα περισσότερα «κλει-

στά» μαθησιακά περιβάλλοντα επιτρέπουν στο μαθητή να εισάγει δεδομένα. Στη δια-

δικασία αυτή όμως η αντίδραση του συστήματος είναι προδιαγεγραμμένη και προκα-

θορισμένη. Στα «ανοικτά» μαθησιακά περιβάλλοντα, αντίθετα, τόσο οι δραστηριότη-

τες όσο και οι επιλογές καθορίζονται τόσο από τις ανάγκες του μαθητή για μάθηση όσο 

και από τις ικανότητές του σε σχέση με τις απαιτούμενες νοητικές διεργασίες.  

Παρότι και τα κλειστά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα όπως για παράδειγμα τα λογισμικά 

παρουσίασης και εξάσκησης, μπορούν υπό προϋποθέσεις να συμβάλουν θετικά στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, η πλειονότητα όσων ασχολούνται με τη γνωστική ψυχολογία 

και την ψυχολογία της μάθησης αναγνωρίζουν την ανωτερότητα των ανοικτών εκπαι-

δευτικών περιβαλλόντων ως εργαλείων ανάπτυξης νοητικών δεξιοτήτων. Στην κατη-

γορία αυτή ανήκουν ορισμένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού, οι μι-

κρόκοσμοι, τα έμπειρα συστήματα κ.ά. Ο λόγος είναι ότι ένα λογισμικό τέτοιου τύπου 

αναπτύσσει το κριτικό πνεύμα του μαθητή, την ικανότητά του για επίλυση προβλημά-

των και δόμηση της γνώσης, τη δημιουργικότητά του και τη δυνατότητα αναζήτησης, 

ανάλυσης και έκθεσης πληροφοριών. 

Η ύπαρξη εκπαιδευτικού λογισμικού που να αξιοποιεί τα συγκεκριμένα χαρακτηρι-

στικά του υπολογιστή, αποτελεί ένα στοιχείο απαραίτητο στην παιδαγωγική αξιοποί-

ηση των ΤΠΕ. Μια πρώτη γνωριμία με το εκπαιδευτικό λογισμικό ScratchJr το οποίο 
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απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές της προσχολικής και της πρωτο-

σχολικής ηλικίας επιχειρείται να πραγματοποιηθεί στις επόμενες ενότητες του παρό-

ντος άρθρου. 

Χαρακτηριστικά του ScratchJr 

Το ScratchJr είναι ο καρπός της συνεργασίας του MIT Media Lab, του Tufts University 

και της Playful Invention Company (Spotlight, 2012). Το ScratchJr βασίζεται στο δη-

μοφιλές προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch (Resnick et al., 2009) αλλά, σε αντί-

θεση με αυτό, έχει σχεδιαστεί προκειμένου να είναι αναπτυξιακά κατάλληλο για παιδιά 

ηλικίας 5 έως 7 ετών. Τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του ScratchJr ταιριάζουν από-

λυτα με την γνωστική, την προσωπική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των 

νηπίων (ScratchJr.org, 2015). Το βασικό περιβάλλον διεπαφής του ScratchJr παρου-

σιάζεται στην εικόνα 1.  

 
Εικόνα 1: Περιβάλλον εργασίας κατά την εκκίνηση νέου έργου 

(http://www.scratchjr.org/) 

Οι ενέργειες τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει ένας χρήστης είναι οι ακόλουθες: 

1. Αποθήκευση. Ο χρήστης αποθηκεύει το τρέχον έργο και επιστρέφει στην αρχική 

οθόνη του ScratchJr. 

2. Σκηνή. Πρόκειται για την περιοχή στην οποία λαμβάνει χώρα το σενάριο του χρή-

στη. 

3. Λειτουργία παρουσίασης. Επεκτείνει την σκηνή καταλαμβάνοντας όλη την οθόνη 
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της φορητής συσκευής. 

4. Πλέγμα. Επιτρέπει την εναλλαγή της προβολής του πλέγματος των συντεταγμένων.  

5. Αλλαγή υποβάθρου. Επιτρέπει την επιλογή μιας εικόνας ή τη δημιουργία μιας νέας 

εικόνας για τη χρήση της ως υπόβαθρου της σκηνής. 

6. Προσθήκη κειμένου. Επιτρέπει την εισαγωγή κειμένου με τη μορφή τίτλων και ετι-

κετών στη σκηνή. 

7. Επαναφορά χαρακτήρων. Επιτρέπει την επαναφορά των χαρακτήρων στην αρχική 

τους θέση στη σκηνή. 

8. Πράσινη σημαία. Όπως και στο Scratch, η πράσινη σημαία σηματοδοτεί την έναρξη 

του προγραμματιστικού τμήματος του έργου. 

9. Σελίδες. Επιτρέπει την επιλογή μεταξύ των ποικίλων σελίδων ενός έργου ή/και την 

εισαγωγή νέων σελίδων σε ένα υπάρχον έργο. Κάθε σελίδα δύναται να έχει το δικό της 

σύνολο χαρακτήρων και παρασκηνίου ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη. Υπάρχει 

η δυνατότητα διαγραφής σελίδων ή και αναδιάταξης της σειράς εμφάνισής τους. 

10. Πληροφορίες έργου. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του τίτλου ενός έργου, καθώς 

και προβολής πληροφοριών για την ημερομηνία δημιουργίας του. 

11. Αναίρεση και αναίρεση της αναίρεσης. Σε αντιστοιχία με όλες τις δημοφιλείς ε-

φαρμογές υπάρχει η δυνατότητα αναίρεσης μιας ενέργειας καθώς και αναίρεσης της 

αναίρεσης αυτής.  

12, 13, 14, 15. Οι ενέργειες του χρήστη σχετίζονται με τις προγραμματιστικές δυνατό-

τητες του ScratchJr τις οποίες θα αναλύσουμε στην επόμενη ενότητα. 

16. Χαρακτήρες. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ των υπαρχόντων 

χαρακτήρων ενός έργου ή πατώντας το σύμβολο + να προσθέσει νέους στη σκηνή. Ο 

χρήστης επιλέγοντας έναν χαρακτήρα μπορεί να τροποποιήσει τον κώδικα που σχετί-

ζεται με το συγκεκριμένο χαρακτήρα, να μετονομάσει το χαρακτήρα ή ακόμη χρησι-

μοποιώντας το ενσωματωμένο πρόγραμμα ζωγραφικής να τον τροποποιήσει. Επιπρό-

σθετα, υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής, αντιγραφής και μετακίνησης ενός χαρακτήρα. 

ScratchJr και προγραμματισμός 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στις μέρες μας όχι μόνο η εισαγωγή των υπολογιστών αλλά 

ακόμη και η διδασκαλία του Προγραμματισμού, θεωρείται αποδεκτή στις μικρές ηλι-

κίες (Clements & Sarama, 2005). Καθώς ο Προγραμματισμός θεωρείται ως ο νέος 

γραμματισμός, η διδασκαλία του Προγραμματισμού και η χρήση αντίστοιχων περιβαλ-

λόντων προγραμματισμού έχουν αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια 
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στις αγγλοσαξονικές χώρες. Οι ΗΠΑ έχουν αναγάγει τη διδασκαλία της επιστήμης των 

υπολογιστών και τον τεχνολογικό αλφαβητισμό σε υψηλής προτεραιότητας στόχο για 

τα μικρά παιδιά (Portelance, 2015; Strawhacker, Lee, Caine, & Bers, 2015a), ενώ ήδη 

από το Σεπτέμβριο του 2014, στα δημοτικά σχολεία της Μεγάλης Βρετανίας διδάσκε-

ται με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και ο προγραμματισμός.  

Τα παιδιά όλων των ηλικιών αγαπούν τον Προγραμματισμό. Η διεθνής έρευνα έχει 

δείξει ότι τα παιδιά, ήδη από την ηλικία των τεσσάρων ετών, μπορούν να καταλάβουν 

τις βασικές έννοιες στον προγραμματισμό υπολογιστών και αντίστοιχα μπορούν να κα-

τασκευάσουν και να προγραμματίσουν απλές ρομποτικές κατασκευές (Cejka, Rogers, 

& Portsmore, 2006). Επιπρόσθετα, έρευνες με τη γλώσσα προγραμματισμού Logo, έ-

δειξαν ότι ο Προγραμματισμός όταν εισάγεται με ένα δομημένο πλαίσιο, μπορεί να 

βοηθήσει ακόμη και τα παιδιά νεαρής ηλικίας στην ανάπτυξη μιας ποικιλίας γνωστικών 

δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών αριθμητικών εννοιών, των γλωσσι-

κών δεξιοτήτων και της οπτικής μνήμης (Sarama & Clements, 2004).  

Τα πλεονεκτήματα που αποκομίζει ένα παιδί κατά την ενασχόλησή του με τον Προ-

γραμματισμό είναι ποικίλα. Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι ο Προγραμματισμός ε-

πιτρέπει στα νήπια να αναπτύξουν έννοιες σχετικές με την αλληλουχία, την ταξινόμηση 

και τη λογική με προσιτούς για αυτά τρόπους και να εφαρμόσουν αυτές τις θεμελιώδεις 

έννοιες στην επαφή τους με την Τεχνολογία στον πραγματικό κόσμο (Strawhacker et 

al., 2015b). Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που συμμετέχουν σε προγραμμα-

τιστικές παρεμβάσεις στην τάξη, ακόμη και αν αυτές έχουν σύντομη διάρκεια, εμφανί-

ζουν σημαντική βελτίωση σε θεμελιώδεις δεξιότητες όπως δεξιότητες αλφαβητισμού 

και μαθηματικών, μεγιστοποιώντας τις κιναισθητικές εμπειρίες τους. Επιπρόσθετα, α-

ποκτούν πλούσιες μαθησιακές εμπειρίες με θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών τους δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων επικοινωνίας τους (Kazakoff & Bers, 

2012; Resnick, 2006; Strawhacker, et al., 2015b). 

Παρότι υπάρχει ήδη μια πληθώρα προγραμματιστικών εργαλείων, όπως το Bee-Bot, το 

Cubelets robots, το ToonTastic, και το Daisy the Dinosaur, στο σύνολό τους απευθύ-

νονται σε παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 7 - 8 ετών (Flannery, Kazakoff, Bontá, 

Silverman, Bers, & Resnick, 2013). Για παράδειγμα, η αξιόλογη εφαρμογή Daisy the 

Dinosaur απαιτεί από τα παιδιά ένα βασικό επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού για την 

ανάγνωση και σύνταξη των προγραμματιστικών εντολών (European Schoolnet, 2015), 

αποκλείοντας, όπως είναι αναμενόμενο, τα παιδιά μικρότερων ηλικιών. 

Η βασική ιδέα δημιουργίας του ScratchJr (http://www.scratchjr.org/) βασίζεται στην 

πεποίθηση ότι τα παιδιά ήδη, από την ηλικία του νηπιαγωγείου, μπορούν πράγματι να 

μάθουν και να εφαρμόσουν έννοιες του προγραμματισμού και της επίλυσης προβλη-

μάτων για τη δημιουργία διαδραστικών κινουμένων σχεδίων και ιστοριών (Flannery et 

al., 2013). Ως εκ τούτου, ο σκοπός της ανάπτυξης του ScratchJr είναι «η ανάπτυξη και 

η μελέτη της επόμενης γενιάς καινοτόμων τεχνολογιών και διδακτικού υλικού για τη 

στήριξη της ολοκληρωμένης μάθησης STEM (Science, Technology, Engineering, 
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Mathematics) στην Προσχολική εκπαίδευση» (The Scratch Wiki, 2015). Συνοψίζο-

ντας, η δημιουργία του ScratchJr προέκυψε από την έλλειψη αναπτυξιακά κατάλληλου 

λογισμικού για την ψηφιακή δημιουργία και τον προγραμματισμό στην Προσχολική 

εκπαίδευση. 

Προγραμματιστικά, προκειμένου να το επιτύχουν οι σχεδιαστές του ScratchJr, εισήγα-

γαν ένα χαμηλό δάπεδο (low floor) για τους νεαρούς χρήστες (Flannery et al., 2013). 

Είναι εύκολο για τους χρήστες να αρχίσουν τον προγραμματισμό μέσα σε λίγα δευτε-

ρόλεπτα. Η εφαρμογή, κατά την εκκίνησή της, ανοίγει σε κατάσταση ενεργού έργου, 

στο οποίο υπάρχει ήδη ένας χαρακτήρας (γάτα) στη σκηνή, ενώ τα πλακίδια εντολών 

που σχετίζονται με την κίνηση του χαρακτήρα είναι άμεσα ορατά προκειμένου να χρη-

σιμοποιηθούν (βλ. εικόνα 2). 

 
Εικόνα 2: Περιβάλλον εργασίας κατά την εκκίνηση νέου έργου 

(http://www.scratchjr.org/) 

Οι ενέργειες τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει ένας χρήστης σε σχέση με τον προ-

γραμματισμό των χαρακτήρων είναι οι ακόλουθες: 

12. Δημιουργία προγραμματιστικού σεναρίου. Ο χρήστης ενώνει πλακίδια εντολών 

σαν κομμάτια ενός παζλ προκειμένου να «πει» σε ένα χαρακτήρα τι να κάνει. Επιπρό-

σθετα, μπορεί να διαγράψει ολόκληρο ή ένα τμήμα ενός σεναρίου, να αντιγράψει ένα 

σενάριο από έναν χαρακτήρα σε έναν άλλο κ.α. 

13. Προγραμματιστική περιοχή. Είναι το τμήμα της εφαρμογής στο οποίο ο χρήστης 

ενώνει τα διάφορα πλακίδια. 
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14. Παλέτα εντολών. Ο χρήστης επιλέγει κάθε φορά το πλακίδιο που επιθυμεί και το 

τοποθετεί στην προγραμματιστική περιοχή. 

15. Κατηγορίες πλακιδίων. Ο χρήστης ανάλογα με τις ανάγκες του σεναρίου του μπορεί 

να επιλέξει από ένα σχετικά μεγάλο εύρος προγραμματιστικών πλακιδίων. 

Συνοπτικά, τα νήπια ή ο εκάστοτε χρήστης (νηπιαγωγός, γονέας) μπορούν απλά επιλέ-

γοντας και σέρνοντας (drag & drop) να επιλέξουν οποιοδήποτε πλακίδιο από τις διαθέ-

σιμες κατηγορίες και χτυπώντας τα απλά με το δάχτυλό τους (tap) να δημιουργήσουν 

ένα απλό πρόγραμμα. Τα νήπια, όπως και με το Scratch, ενθαρρύνονται να δημιουργή-

σουν προγράμματα με περισσότερα από ένα πλακίδια, καθώς αυτά ενώνονται με εύ-

κολο τρόπο μεταξύ τους, όπως τα κομμάτια ενός παζλ. Σφάλματα σύνταξης είναι αδύ-

νατο να συμβούν στο περιβάλλον ScratchJr, διότι τα πλακίδια είναι με τέτοιο τρόπο 

σχεδιασμένα, ώστε να επιτρέπουν μόνο τις λογικές συνδέσεις μεταξύ τους (βλ. εικόνα 

3). 

 
Εικόνα 3: Ο κώδικας ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 

Οι τελείως αρχάριοι χρήστες μπορούν απλά να σύρουν όσους χαρακτήρες επιθυμούν 

στη σκηνή, δημιουργώντας ένα κολλάζ δίχως να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν καθό-

λου κώδικα. Το ScratchJr αποτελείται από 28 διαφορετικά πλακίδια εντολών, μικρός 

αριθμός συγκριτικά με το Scratch (μόλις το ένα τρίτο) αλλά ικανοποιητικός για την 

πολυπλοκότητα των έργων που αναμένεται να αναπτυχθούν από τα παιδιά προσχολι-

κής ηλικίας. Συνολικά υπάρχουν έξι κατηγορίες μπλοκ, η πλειοψηφία των οποίων είναι 

παρούσες και στο Scratch. Τα πλακίδια οργανώνονται εντός διαφορετικών κατηγο-

ριών, διαφοροποιημένες ανά χρωματικό συνδυασμό. Για παράδειγμα, μια ομάδα από 

πλακίδια σχετίζεται με την κίνηση των χαρακτήρων, μια άλλη ομάδα με το μέγεθος 
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των χαρακτήρων, ενώ άλλες ελέγχουν και αντιδρούν στην πραγματοποίηση ποικίλων 

συμβάντων. Στην εικόνα 4 παρουσιάζεται η ομάδα εντολών του ScratchJr, οι οποίες 

σχετίζονται με την κίνηση των χαρακτήρων. 

 

α   β   γ   δ   ε   στ  

Εικόνα 4: Ομάδα πλακιδίων τα οποία σχετίζονται με την κίνηση των χαρακτήρων 

Η εφαρμογή του πλακιδίου α έχει ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση του χαρακτήρα προς 

τα δεξιά κατά ένα συγκεκριμένο αριθμό τετραγώνων. Στο πλακίδιο της εικόνας 4, ο 

αριθμός 1 υποδηλώνει ότι ο χαρακτήρας στο σενάριο του οποίου θα εφαρμοστεί το 

συγκεκριμένο πλακίδιο, θα μετακινηθεί δεξιά κατά ένα τετράγωνο.  Το πλακίδιο β με-

τακινεί τον χαρακτήρα προς τα πάνω κατά έναν αριθμό τετραγώνων. Το πλακίδιο γ 

προκαλεί την περιστροφή του χαρακτήρα δεξιόστροφα κατά έναν αριθμό τετραγώνων. 

Για μια πλήρη περιστροφή του χαρακτήρα προς τα δεξιά πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο 

αριθμός 12. Το πλακίδιο δ προκαλεί τη μετακίνηση του χαρακτήρα προς τα αριστερά 

κατά έναν αριθμό τετραγώνων. Το πλακίδιο ε προκαλεί τη μετακίνηση του χαρακτήρα 

προς τα κάτω κατά έναν αριθμό τετραγώνων. Το πλακίδιο στ προκαλεί την περιστροφή 

του χαρακτήρα αριστερόστροφα κατά ένα ποσοστό. Για μια πλήρη περιστροφή του 

χαρακτήρα προς τα αριστερά πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός 12. 

Αντίστοιχα, υπάρχουν πλακίδια τα οποία ελέγχουν την εμφάνιση ενός χαρακτήρα (βλ. 

εικόνα 5), πλακίδια τα οποία σχετίζονται με την αναπαραγωγή ήχων (βλ. εικόνα 6), 

πλακίδια ελέγχου της ροής του σεναρίου (βλ. εικόνα 7), πλακίδια ενεργοποίησης μετά 

από ενέργειες του χρήστη (βλ. εικόνα 8), και τέλος πλακίδια τερματισμού ή αλλαγής 

της ροής ενός σεναρίου (βλ. εικόνα 9). 

 

Εικόνα 5: Ομάδα πλακιδίων τα οποία ελέγχουν την εμφάνιση ενός χαρακτήρα 
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Εικόνα 6: Ομάδα πλακιδίων τα οποία σχετίζονται με την αναπαραγωγή ήχων 

 

Εικόνα 7: Ομάδα πλακιδίων τα οποία σχετίζονται με τον έλεγχο της ροής του σενα-

ρίου 

 

Εικόνα 8: Πλακίδια ενεργοποίησης μετά από ενέργειες του χρήστη 

 

Εικόνα 9: Ομάδα πλακιδίων τα οποία σχετίζονται με τον τερματισμό ή την αλλαγή της 

ροής ενός σεναρίου 

Ωστόσο, προκειμένου να διατηρήσει και τα χαρακτηριστικά «υψηλού ταβανιού» (high 

ceiling) του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch (Παπαδάκης & Ορφανάκης, 

2014), οι σχεδιαστές κράτησαν αρκετά χαρακτηριστικά του Scratch. Οι χρήστες μπο-

ρούν να προσθέσουν επιπλέον σελίδες στο έργο τους, να εισάγουν έτοιμους χαρακτή-

ρες και σκηνές από τις βιβλιοθήκες του περιβάλλοντος, να δημιουργήσουν τους δικούς 

τους χαρακτήρες με τη χρήση του ενσωματωμένου επεξεργαστή εικόνας, ακόμη και να 

προσθέσουν κείμενο στη σελίδα εφόσον κατέχουν τη συγκεκριμένη δεξιότητα κ.α. Οι 

χρήστες μπορούν να κάνουν τους χαρακτήρες να κινηθούν, να πηδήξουν, να χορέψουν 

και να τραγουδήσουν. Επίσης, τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους 
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φωνές, ακόμη και να εισάγουν δικές τους φωτογραφίες και ήχους μετατρέποντας την 

ενασχόλησή τους με το ScratchJr σε μια προσωπική εμπειρία μάθησης (ScratchJr.org, 

2015). Στην εικόνα 10 παρουσιάζεται ο ενσωματωμένος επεξεργαστής εικόνας (paint 

editor) του ScratchJr. 

 
Εικόνα 10: Ο ενσωματωμένος επεξεργαστής εικόνας (paint editor) 

Επιπρόσθετα, οι σχεδιαστές του άλλαξαν τον κάθετο προσανατολισμό των σεναρίων 

προγραμματισμού σε οριζόντιο, προκειμένου να προσομοιάζει με τη διαδικασία γρα-

φής και, εν μέρει, ανασχεδίασαν το περιβάλλον διεπαφής, προκειμένου να είναι σχε-

διαστικά αναπτυξιακά κατάλληλο για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Portelance, & 

Bers, 2015). Ως γνωστόν, στη νηπιακή ηλικία οι λεπτές κινητικές δεξιότητες και οι 

δεξιότητες οπτικοκινητικού συντονισμού ματιών-χεριού οι οποίες απαιτούνται για τον 

έλεγχο του ποντικιού ή του touchpad, δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένες και ως εκ τού-

του μπορούν να παρεμποδίσουν την αποτελεσματική χρήση του λογισμικού. Τα διά-

φορα στοιχεία του περιβάλλοντος είναι αρκετά μεγάλα, προκειμένου να διευκολύνουν 

τη στοχοθέτηση τόσο των πλακιδίων όσο και των κουμπιών, είτε με το ποντίκι-δείκτη 

σε έναν υπολογιστή είτε με την άκρη του δακτύλου σε μια ταμπλέτα. Επιπρόσθετα, όλα 

τα στοιχεία του περιβάλλοντος προσδιορίζονται από τη χρήση ευδιάκριτων εικονιδίων 

προκειμένου οι χρήστες οι οποίοι στερούνται την ικανότητα ανάγνωσης, να γνωρίσουν 

γρήγορα και εύκολα τα στοιχεία του εργαλείου. Ακόμη, σε σύγκριση με το Scratch, η 

διάταξη του περιβάλλοντος έχει εξορθολογηθεί με την ύπαρξη των απαραίτητων εργα-

λείων και δίχως τη χρήση πολύπλοκων μενού. Γενικά, όλες οι λειτουργίες του περιβάλ-

λοντος έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι απαιτούμενες κινήσεις 

τόσο του ποντικιού, όσο και των λεπτών κινήσεων του χρήστη (Flannery et al., 2013).  
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Συνοπτικά τα προγραμματιστικά χαρακτηριστικά του ScratchJr είναι τα ακόλουθα 

(Flannery et al., 2013): 

 Χαμηλό πάτωμα – υψηλό ταβάνι (Low Floor - High Ceiling): Είναι εύκολο για ένα 

νήπιο να ξεκινήσει τον προγραμματισμό με το ScratchJr. Ωστόσο, στο ίδιο νήπιο 

παρέχεται επαρκής «χώρος» προκειμένου να δημιουργήσει έργα τα οποία ποικί-

λουν σε πολυπλοκότητα διατηρώντας το εργαλείο διαχειριστικό για το νοητικό και 

ηλικιακό εύρος των χρηστών. 

 Διευρυμένα όρια (Wide Walls): Το ScratchJr επιτρέπει πολλαπλά «μονοπάτια» και 

ποικίλες μορφές εξερεύνησης, δημιουργίας και μάθησης. 

 Δυνατότητα για εξερεύνηση (Tinkerability): Είναι εύκολο για το παιδί σταδιακά να 

δημιουργήσει έργα και να ενισχύσει τις γνώσεις του, μέσω του πειραματισμού του 

με νέες ιδέες και χαρακτηριστικά.  

 Φιλικό προς τον χρήση (Conviviality): Το περιβάλλον είναι φιλικό, χαρούμενο, φι-

λόξενο και παιχνιδιάρικο, ενισχύοντας με θετικό τρόπο το πνεύμα της εξερεύνησης 

και της μάθησης.  

Μια άλλη ουσιώδης διάφορά του ScratchJr σε σχέση με το Scratch είναι ότι το πρώτο 

εκμεταλλεύεται τη μεγάλη δημοτικότητα των φορητών συσκευών ιδίως, μεταξύ των 

ατόμων νεαρής ηλικίας (Καλογιαννάκης, Παπαδάκης & Ζαράνης, 2014). Το περιβάλ-

λον του ScratchJr απευθύνεται για χρήση με φορητές συσκευές με οθόνη μεγαλύτερη 

των 7 ιντσών, σε αντίθεση με το Scratch το οποίο προορίζεται για χρήση από επιτρα-

πέζιους υπολογιστές. Η εφαρμογή για φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS 

κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2014, ενώ τον Απρίλιο του 2015 κυκλοφόρησε η αντί-

στοιχη εφαρμογή για φορητές συσκευές με λειτουργικό Android. Και τα δυο περιβάλ-

λοντα έχουν ακριβώς την ίδια λειτουργικότητα. Τα έργα που δημιουργούνται μπορούν 

να διαμοιραστούν μεταξύ των συσκευών iOS με τη χρήση της υπηρεσίας AirDrop, ή 

και μεταξύ των δυο λειτουργικών (iOS – Android), μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (email). Η δυνατότητα χρήσης του ScratchJr, ειδικότερα σε φθηνές φο-

ρητές συσκευές (ταμπλέτες) με λειτουργικό σύστημα Android, αναμένεται να επιδρά-

σει θετικά και στη γενικότερη χρήση των ΤΠΕ στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο, καθώς ποι-

κίλες έρευνες έχουν επισημάνει την ένδεια σε τεχνολογικό εξοπλισμό των Ελληνικών 

Νηπιαγωγείων (Ορφανάκης & Παπαδάκης, 2013; Ορφανάκης & Παπαδάκης, 2015). 

Τέλος, το προσεχές έτος αναμένεται να κυκλοφορήσει και η έκδοση του ScratchJr για 

επιτραπέζιους υπολογιστές.  

Αναφορικά δε, με την αξιοποίηση του περιβάλλοντος στην Προσχολική εκπαίδευση, 

τα αποτελέσματα μιας πρώτης πιλοτικής έρευνας στον Ελλαδικό χώρο έδειξε τη θετική 

συσχέτιση της βελτίωσης της επίδοσης των νηπίων στο βαθμό ανάπτυξης της υπολογι-

στικής τους σκέψης με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος ScratchJr 

(Παπαδάκης, Καλογιαννάκης & Ζαράνης, 2015). 
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Επίλογος 

Διεθνείς έρευνες έχουν αναδείξει τη χρησιμότητα της διδασκαλίας του Προγραμματι-

σμού στα παιδιά νεαρής ηλικίας για την ανάπτυξη των νοητικών τους ικανοτήτων. Στις 

μέρες μας είναι πλέον διαθέσιμα περιβάλλοντα προγραμματισμού τα οποία απευθύνο-

νται και στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς οι παιδαγωγοί αναπροσαρμόζουν τις 

απόψεις τους σχετικά με το ηλικιακό κατώφλι στο οποίο τα παιδιά μπορούν να ασχο-

ληθούν με τον Προγραμματισμό. Το ScratchJr αποτελεί ένα νέο εργαλείο το οποίο φι-

λοδοξεί με διασκεδαστικό και εποικοδομητικό τρόπο να εισάγει τις έννοιες του Προ-

γραμματισμού στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.  

Καθώς η απαίτηση για την απόκτηση υπολογιστικής σκέψης θα γίνεται ολοένα και πιο 

έντονη, η πρόσφατη εμφάνιση του ScratchJr, θεωρούμε ότι αποτελεί μια σημαντική 

ενίσχυση στο οπλοστάσιο του παιδαγωγού για την απόκτηση δεξιοτήτων του 21ου 

αιώνα από το σημερινό μαθητή. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι κατά ποσό 

η επίσημη Ελληνική Πολιτεία θα συνειδητοποιήσει τη σημασία της ανάπτυξης της υ-

πολογιστικής σκέψης και από τον Έλληνα μαθητή, προκειμένου να προωθήσει τη 

χρήση τέτοιων εκπαιδευτικών εργαλείων στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης. 
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Περίληψη 

Ο ηλεκτρονικός ταχυδρόμος είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που απευθύνεται σε παι-

διά προσχολικής ηλικίας. Δημιουργήθηκε ως υποστηρικτικό υλικό για τα ολοήμερα 

νηπιαγωγεία έτσι ώστε να αξιοποιηθεί για την υποστήριξη της διδασκαλίας της γλώσ-

σας. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συμπληρώνουν το αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά: α. να εξασκηθούν στο γραπτό 

και προφορικό λόγο και στην ανάγνωση, β. να γνωρίσουν ποικίλους τρόπους επικοι-

νωνίας μέσα από τον Η/Υ, γ. να εξασκήσουν την κριτική τους σκέψη σε θέματα που 

αφορούν στα ενδιαφέροντά τους και δ. να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των διαδρα-

στικών εργαλείων του λογισμικού. Το περιεχόμενο του λογισμικού προάγει τη στα-

διακή οικοδόμηση της γνώσης, μέσα από διαδικασίες παρατήρησης, περιγραφής και 

προβληματισμού. Επίσης, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά, να αντιληφθούν ότι δεν υπάρ-

χει μόνο ένας τρόπος προσέγγισης της γνώσης, αλλά μπορούν να προσεγγίσουν ένα 

θέμα με ποικίλους τρόπους, όπως στην περίπτωσή μας, μέσα από ένα εκπαιδευτικό 

λογισμικό. 

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτικό λογισμικό, γλώσσα, πολλαπλές διδακτικές προσεγγί-

σεις. 

Εισαγωγή 

Οι Νέες Τεχνολογίες με την εισαγωγή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν περιορί-

ζονται σε ένα ρόλο καθορισμένο εκ των προτέρων και δεν αποτελούν απλώς ένα νέο 

διδακτικό εργαλείο ή μια νέα μορφή διδακτικής μεθοδολογίας. Λειτουργούν κυρίως ως 

ένα νέο επικοινωνιακό μέσο και δημιουργούν νέες δυναμικές επικοινωνιακές καταστά-

σεις, τροποποιώντας τόσο το επικοινωνιακό πλαίσιο και τη δομή της διδασκαλίας, όσο 

και τους όρους της παιδαγωγικής τάξης και της διαδικασίας μάθησης (Κυρίδης & Δρό-

σος, 2000). Με την εισαγωγή των Ν.Τ. στην εκπαιδευτική διαδικασία επαναπροσδιο-

ρίζονται οι εκπαιδευτικοί ρόλοι και η διαδικασία μάθησης, επηρεάζεται ο τρόπος αντί-

ληψης και σκέψης, οδηγούμαστε σε μια αναδιοργάνωση ολόκληρου του εκπαιδευτικού 

συστήματος και επιπλέον σε μια καινοτομία ως προς τις ανθρώπινες διαδικασίες (Με-

ϊμάρης, 1992, Κυνηγός & Ξένου, 2000, Μηλιώνης, 2001, Κοντάκας, 2002, κ.ά.). Η 
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προσχολική εκπαίδευση (ΔΕΠΠΣ, 2003), ακολουθεί τις εξελίξεις και εντάσσει τη δι-

δασκαλία της πληροφορικής στο πρόγραμμα σπουδών, στοχεύοντας στην απόκτηση 

νέων δεξιοτήτων στα παιδιά και στη δημιουργία μιας προσωπικής αντίληψης για τον 

κόσμο, καθιστώντας τη μάθηση ευκολότερη και πιο φυσική. Όλο και περισσότερο 

πλέον, τα εκπαιδευτικά λογισμικά χρησιμοποιούνται ως συμπλήρωμα στην παραδο-

σιακή διδασκαλία και χρησιμεύουν για την πραγματοποίηση ασκήσεων και δραστη-

ριοτήτων που δεν συνδέονται απαραίτητα μόνο με την ίδια την επιστήμη της Πληρο-

φορικής, αλλά και με άλλες μαθησιακές περιοχές (Κασκάλης, 2002). Επίσης, μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως εποπτικό μέσο σε όλα τα μαθήματα, από τη γλώσσα και τα 

μαθηματικά μέχρι τα καλλιτεχνικά και να προωθήσουν τη συνεργατική και τη διαθε-

ματική προσέγγιση της μάθησης. Με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά παρατη-

ρούνται ευνοϊκά αποτελέσματα ακόμα και σε μαθητές με μέτρια και κακή επίδοση, οι 

οποίοι μπορούν να τύχουν εξατομικευμένης διδασκαλίας και να βελτιώσουν τις επιδό-

σεις και τη συμπεριφορά τους στην καθημερινή δράση της τάξης (Κακλαμάνης, 2004), 

με αποτέλεσμα να μειώνονται οι πιθανότητες περιθωριοποίησής τους (Ράπτης & Ρά-

πτη, 1998). Τα τελευταία χρόνια, τα εκπαιδευτικά λογισμικά άρχισαν να εισάγονται 

στην εκπαίδευση ως υποστηρικτικό υλικό των υπολοίπων μαθημάτων (Κωτσαλίδου, 

2011) και γι’ αυτό το σκοπό δημιουργήθηκαν αρκετά αξιόλογα λογισμικά υπό την αι-

γίδα του υπουργείου παιδείας και διανεμήθηκαν σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώ-

ρας μας. Ένα από τα παραχθέντα εκπαιδευτικά λογισμικά, είναι ο «Ηλεκτρονικός Τα-

χυδρόμος» που δημιουργήθηκε ως υποστηρικτικό υλικό για τη γλώσσα στο ολοήμερο 

νηπιαγωγείο (ΥΠΕΠΘ/ΚΠΣ, 2008). Ας μην ξεχνάμε όμως, ότι παρότι προσφέρουν νέες 

δυνατότητες επικοινωνίας και ανακάλυψης της γνώσης, εν τούτοις δεν είναι πανάκεια, 

αλλά απλά, ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια εκπαιδευτικών και μαθητών (Κοντάκας, 

2002, Σταυρίδου & Σολομωνίδου, 2002). 

Ο Ηλεκτρονικός ταχυδρόμος 

Ο «Ηλεκτρονικός ταχυδρόμος», είναι το εκπαιδευτικό λογισμικό, που δημιουργήθηκε 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και διανεμήθηκε στα ολοήμερα νηπιαγωγεία, 

ως υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της γλώσσας. Αποτελεί ένα σύνολο δρα-

στηριοτήτων με πολυποίκιλους στόχους και προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά, να 

εφαρμόζουν δραστηριότητες γλώσσας (γραφή, ανάγνωση) στην καθημερινή πρακτική 

και συμβάλει σε μια προοπτική καλύτερης προετοιμασίας των παιδιών για την ένταξή 

τους σε μια κοινωνία γραπτής επικοινωνίας, όπως η σημερινή. Η εφαρμογή της παρα-

γωγής γραπτού λόγου μέσα από τις Ν.Τ. άνοιξε πρωτόγνωρα μαθησιακά και διδακτικά 

μονοπάτια για μαθητές αλλά και για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Επιπλέον έδωσε τη 

δυνατότητα να γίνουν «πράξη» βασικές παιδαγωγικές αρχές που ήταν δύσκολο να ε-

φαρμοσθούν με το συμβατικό τρόπο διδασκαλίας π.χ. κύριο πρόσωπο της εκπαιδευτι-

κής διαδικασίας καθίσταται πλέον ο ίδιος ο μαθητής, προάγονται οι κοινωνικές δεξιό-

τητες, ενθαρρύνεται η μάθηση σε ομάδες, η αυτοπεποίθηση και η ικανότητα λύσης 

προβλημάτων μέσα από τη συμμετοχή και αλληλεπίδραση στη συλλογική εργασία. Με 

τις δραστηριότητες του λογισμικού, επιτυγχάνονται οι στόχοι του αναλυτικού προ-

γράμματος και διαμορφώνονται ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις, ώστε τα παιδιά 
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να εξηγούν και να ερμηνεύουν το γραπτό λόγο και να βελτιώνουν και εμπλουτίζουν 

τον προφορικό. Επίσης, τα παιδιά έρχονται αβίαστα σε επαφή με διαφορετικές εκδοχές 

του γραπτού λόγου (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, επιγραφές, ταυτότητες κ.τ.λ) και 

τους δίνονται ευκαιρίες ώστε: να αναγνωρίζουν τις βασικές εκδοχές του γραπτού λόγου 

με βάση τα εξωτερικά – τυπογραφικά χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο, να συνειδη-

τοποιούν ότι οι διαφορετικές αυτές εκδοχές μεταφέρουν μηνύματα με διαφορετικό 

τρόπο και χρησιμοποιούνται για διάφορους λόγους. Υιοθετούν βασικές συμβάσεις α-

νάγνωσης του αλφαβητικού συστήματος γραφής (π.χ. ότι διαβάζουμε από τα αριστερά 

προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω, ακούν και κατανοούν μία διήγηση, έναν 

κανόνα παιχνιδιού ή αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στο περιβάλλον και παίρνουν πλη-

ροφορίες από διάφορες πηγές όπως αφίσες, ταινίες, σήματα, έργα τέχνης, στις οποίες 

συνυπάρχουν γραπτός λόγος και εικόνα. Ο Ηλεκτρονικός Ταχυδρόμος, με τις παρατη-

ρήσεις του, βοηθά τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι αναπα-

ράσταση της γλώσσας και η εικόνα είναι αναπαράσταση του κόσμου και να κατανοή-

σουν τα γενικά στοιχεία από τη σχέση προφορικού-γραπτού λόγου. Επίσης, μέσα από 

τις δράσεις και τα παιχνίδια του λογισμικού, συνειδητοποιούν την κοινωνική διάσταση 

του γραπτού λόγου και κατανοούν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας, α-

νάπτυξης ιδεών, μεταφοράς πληροφοριών και ως πηγής ευχαρίστησης και απόλαυσης. 

Τα παιδιά καλούνται να γράφουν το όνομά τους, με κεφαλαία ή και πεζά γράμματα, να 

αντιγράφουν λέξεις και γενικά να γράφουν όπως μπορούν (απολαμβάνοντας τη διαδι-

κασία γραφής). Παράλληλα, με τη χρήση του, επιτυγχάνεται: α. η εξοικείωση των παι-

διών με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, β. η χρήση των επιλογών: αντιγραφή, επικόλ-

ληση, αποθήκευση, εκτύπωση, γ. η χρήση των εργαλείων του προγράμματος της ζω-

γραφικής, της επεξεργασίας κειμένου και της περιήγησης στο διαδίκτυο και δ. η εξοι-

κείωση με τις βασικές λειτουργίες του Η/Υ, όπως: έξοδος, έναρξη και άνοιγμα φακέλου 

(Βιδάκη, 2002) και η γνωριμία με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που αποτελεί πλέον το 

πιο σύγχρονο και σύντομο μέσο επικοινωνίας σε όλο τον κόσμο. Το σενάριο εκτυλίσ-

σεται με τη βοήθεια ενός αφηγητή (του ηλεκτρονικού ταχυδρόμου) ο οποίος απευθύ-

νεται στα παιδιά με απλό και περιγραφικό λόγο και τα παρακινεί να παρατηρήσουν, να 

προβληματιστούν, να ανακαλύψουν, να δράσουν. Το σενάριο, σε ολόκληρο το λογι-

σμικό, ακολουθεί μια σταθερή πορεία και μέθοδο, με την οποία φέρνει το χρήστη σε 

επαφή με την κάθε θεματική ενότητα και με αφορμή αυτή, το παιδί καλείται να δράσει 

ανάλογα. Ένα παιδί από την Αφρική, ο Άμπντελ, θέλει, όταν μεγαλώσει, να έρθει στην 

Ελλάδα να σπουδάσει γιατρός. Ψάχνει φίλους μέσα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

και θέλει να επικοινωνήσει με τα παιδιά του νηπιαγωγείου. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του λογισμικού 

Ο ηλεκτρονικός ταχυδρόμος, είναι ένα κλειστό λογισμικό, στο οποίο ο χρήστης ακο-

λουθεί καθορισμένη πορεία, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις, έχει την ευκαιρία να δράσει 

ελεύθερα και να αυτοσχεδιάσει. Στην ηλικία των 4 έως 6 ετών, το παιδί έχει ανάγκη, 

περισσότερο την «ασφάλεια» του κλειστού λογισμικού και την «ασφαλή» καθοδήγηση 

του εκπαιδευτικού (Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 
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2007-13). Ο αφηγητής ενισχύει θετικά το χρήστη να προσπαθεί ξανά, κάθε φορά που 

κάνει κάποιο λάθος και τον επιβραβεύει κάθε φορά που τα καταφέρνει.  

Η αρχική σελίδα του λογισμικού αποτελείται από τέσσερις ενότητες (οι οποίες παρου-

σιάζονται στην οθόνη ως φάκελοι αλληλογραφίας και μοιάζουν με τους φακέλους α-

ποθήκευσης των αρχείων του υπολογιστή και διαχωρίζουν το εκπαιδευτικό υλικό σε 

τέσσερις επιμέρους ενότητες). Κάθε επιμέρους ενότητα, περιέχει ειδικά περιβάλλοντα, 

σχετικά με την εκάστοτε ενότητα, με την οποία καλούνται τα παιδιά να πραγματοποι-

ήσουν διάφορες δραστηριότητες. Στο κάτω μέρος της οθόνης, δίνονται οι επιλογές: 

περιεχόμενα, εκτύπωση, ήχος, βοήθεια, χάρτης πλοήγησης (εικόνα 2) και η έξοδος. Το 

λογισμικό δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εγκατάσταση και λειτουργεί σε οποιονδήποτε υπο-

λογιστή αντιγραφεί. 

 

Εικόνα 1: Η αρχική σελίδα του λογισμικού 

Ξενάγηση στο λογισμικό 

Ο ηλεκτρονικός ταχυδρόμος περιέχει 4 ενότητες δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι από-

λυτα συμβατές με το πρόγραμμα σπουδών (ΔΕΠΠΣ, 2003). Ειδικότερα: 

1. Η πρώτη ενότητα αντλεί τα θέματά της από το ίδιο το παιδί (εγώ). Καλεί το χρήστη 

να αυτοπαρουσιαστεί, να συστηθεί, έτσι όπως γίνεται άλλωστε σε κάθε είδους επικοι-

νωνία, εμπλέκοντάς τον ταυτόχρονα σε κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς. 
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Εικόνα 2: Τα παιδιά ζωγραφίζουν την οικογένειά τους και επιλέγουν τις λέξεις που ται-

ριάζουν για το κάθε μέλος της (οι λέξεις εκφωνούνται) 

2. Η δεύτερη ενότητα (εικόνα 3) ξεφεύγει από το «εγώ» και απλώνεται στους «άλλους» 

που βρίσκονται κοντά στο παιδί και αποτελούν το ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον. 

 

Εικόνα 3: Τα παιδιά επιλέγουν τις λέξεις που ταιριάζουν σε κάθε εικόνα 

3. Η τρίτη ενότητα (εικόνα 4) διαπραγματεύεται τη φύση και το φυσικό περιβάλλον. 

Το παιδί καλείται να δράσει πάνω σε φανταστικές εικόνες της φύσης, να θαυμάσει την 

ομορφιά της και να νιώσει την αλληλεξάρτηση των πάντων πάνω στον πλανήτη γη. 
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Εικόνα 4: Τα παιδιά αντιστοιχούν τις λέξεις με τα καιρικά φαινόμενα 

4. Η τέταρτη ενότητα (εικόνα 5), αντλεί τα θέματά της από τα αγαπημένα παιχνίδια 

των παιδιών. Όχι όμως τα συνηθισμένα παιχνίδια, αλλά παιχνίδια που αφορούν τα 

γράμματα, τις συλλαβές, τις καταλήξεις, τις λέξεις, τίτλους παραμυθιών, παιχνίδια με 

το ρυθμό, το θέατρο και τη μουσική. 

 

Εικόνα 5: Τα παιδιά παρατηρούν τα ίδια γράμματα των λέξεων και τα αντιγράφουν 

Σε κάθε δραστηριότητα, δίδεται η δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, καθώς και 

επανάληψης της δραστηριότητας. 

Παρατηρήσεις  
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Ο ηλεκτρονικός ταχυδρόμος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί α. ως αφόρμηση και εισαγωγή 

στο εκάστοτε θέμα, β. ως εξάσκηση κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, γ. ως α-

ξιολόγηση και εμπέδωση των νέων γνώσεων στο τέλος των δραστηριοτήτων, δ. ως 

επιπλέον εξάσκηση και ευχαρίστηση στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο αριθμό ωρών διδασκαλίας 

και ως διερευνητικό, μαθησιακό περιβάλλον, μπορεί να αξιοποιηθεί προκειμένου να: 

α. παρακινήσει τα παιδιά να συνεργάζονται μεταξύ τους μέσα στην τάξη, αλλά και εξ 

αποστάσεως, μέσω διαδικτύου, να ανταλλάσσουν και να συγκρίνουν ποικίλα δεδομένα 

και β. ενθαρρύνει τον πειραματισμό, την εξερεύνηση και την επαφή με προγράμματα 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Επιλογικά  

Το εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να λειτουργήσει ως μια επιπρόσθετη εναλλακτική 

πηγή γνώσης και πληροφόρησης και συνεπώς να μειώσει τη λειτουργική – τεχνοκρα-

τική εξάρτηση των μαθητών από τους δασκάλους τους. Η ενασχόληση με το λογισμικό 

είναι δημιουργική και οι μαθητές νιώθουν ευχαρίστηση διότι είναι ενεργοί αντί να είναι 

απλοί εκτελεστές των εντολών του δασκάλου. Προκαλεί ικανοποίηση, η ερευνητική 

διαδικασία για τη μάθηση μοιάζει με παιχνίδι, νιώθουν τη χαρά της ανακάλυψης και-

νούργιων πραγμάτων. Το εκπαιδευτικό λογισμικό παρέχει στον διδασκόμενο δυναμικά 

εργαλεία που του δίνουν τη δυνατότητα έκφρασης, εξωτερίκευσης, διερεύνησης, πει-

ραματισμού και μετασχηματισμού των διαισθήσεων, των σκέψεων και των ιδεών του· 

έτσι ο μαθητής μπορεί να χτίσει πάνω σε ό,τι ήδη γνωρίζει και να διερευνήσει το υπό 

μελέτη γνωστικό αντικείμενο· έχει την ευκαιρία α) επιλογής του δικού του ρυθμού μά-

θησης, β) γενίκευσης, γ) ανάπτυξης της αφαιρετικής του ικανότητας και δ) εσωτερί-

κευσης των διαδικασιών πραγμάτωσης της μάθησης (Αργύρης, 2002). Ο εκπαιδευτικός 

δεν στερείται ρόλου αλλά συμμετέχει ενεργά στην όλη διαδικασία της μάθησης ως 

σύμβουλος και συνεργάτης των μαθητών. Εμπλέκεται προσωπικά στη μαθησιακή δια-

δικασία συμβάλλοντας έτσι στη μετεξέλιξη των ανθρώπινων διαδικασιών, συνηθειών, 

στάσεων και αντιλήψεων. Μετατρέπεται σε έναν «έμπειρο συμμαθητή» που υποστη-

ρίζει την ανάπτυξη της μεταγνωστικής δεξιότητας του μαθητή και παρέχει τη διασύν-

δεση της μάθησης με τον αληθινό κόσμο. Η σύγχρονη εποχή, πλέον προστάζει την 

αλλαγή των μεθόδων εργασίας και τη χρήση όλων των εργαλείων των νέων τεχνολο-

γιών για την πιο ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στην ανακάλυψη της γνώσης (Ρά-

πτης & Ράπτη, 1998). Ο εκπαιδευτικός αναδεικνύεται ως ο καθοριστικός παράγοντας 

που ενστερνίζεται ή απορρίπτει, δίνει κύρος ή ακυρώνει την εκπαιδευτική προστιθέ-

μενη αξία των ΤΠΕ, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσεται από διαμεσολαβητή σε συνδιαμορ-

φωτή των καινοτομικών παρεμβάσεων (Γλέζου, 2002). Η σύμπραξη επίσης των εκπαι-

δευτικών φορέων, η συνεχής παιδαγωγική και υλικοτεχνική υποστήριξη των εκπαιδευ-

τικών, η δημιουργία κοινοτήτων μάθησης και η ανάπτυξη συνεργασίας, γόνιμης ανταλ-

λαγής και αξιοποίησης ιδεών και εμπειριών αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για 

την ουσιαστική ένταξη των τεχνολογικών εργαλείων στη μαθησιακή διαδικασία. Ο υ-
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πολογιστής και τα μέσα που τον συνοδεύουν, πέρα από τη χρησιμότητά τους ως εργα-

λεία διεκπεραίωσης καθημερινών εργασιών, ανατρέπουν την ισχύουσα κατάσταση 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και συμβάλλουν τόσο στην καλλιέργεια μιας νέας παι-

δαγωγικής αντίληψης (διευκολύνοντας νέους ενεργητικούς τρόπους μάθησης), όσο και 

στην ανάπτυξη νέων τάσεων και δεξιοτήτων. Επιπροσθέτως, πέρα από την ανάπτυξη 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων όπως η κατανόηση και η μνήμη, αναπτύσσονται επιπλέον 

δεξιότητες, όπως η μεταφορά από τη συγκεκριμένη στη συμβολική αναπαράσταση της 

σκέψης. Με τη χρήση μάλιστα κατάλληλων λογισμικών, αναπτύσσονται γρηγορότερα 

οι δεξιότητες γραφής και έκφρασης της γλώσσας. 
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Στάσεις, κίνητρα και προτιμήσεις εφήβων μαθητών σχετικά με το ψηφιακό παι-

χνίδι. Επιδράσεις στη μάθηση, την κοινωνικοποίηση και την οικογένεια  

 

Φραγκίσκου Αικατερίνη1, Γκούσκος Δημήτριος2 

1Εκπαιδευτικός, Ηλεκτρολόγος κλάδου ΠΕ17.07, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπου-

δών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» του 

ΕΚΠΑ 

frag_kat@yahoo.gr 
2Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαί-

δευση και τα ΜΜΕ, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ 

gouscos@media.uoa.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει τις σχέσεις των εφήβων μαθητών με τα 

ψηφιακά παιχνίδια τόσο σε ότι αφορά τις προτιμήσεις τους σε πλατφόρμες και σε είδη 

παιχνιδιών όσο και την εν γένει στάση που διατηρούν απέναντι σ’ αυτό το σύγχρονο 

μέσο. Παράλληλα εξετάζονται τα κίνητρα που ωθούν τους νέους στην παιγνιώδη δια-

δικασία. Επιμέρους στόχοι της παρούσας έρευνας είναι να διαπιστώσουμε αν το παι-

χνίδι εκτός από μέσο ψυχαγωγίας και ευχαρίστησης αποτελεί πηγή μάθησης και κοι-

νωνικής προσαρμογής. Απομονώνει το παιχνίδι ή κοινωνικοποιεί; Αποκτά γνώσεις και 

κοινωνικές δεξιότητες ο μαθητής από ένα παιχνίδι που δεν προορίζεται για μαθησια-

κούς σκοπούς ή απλά χάνει τον χρόνο του; Παράλληλα εξετάζεται αν επηρεάζεται η 

σχολική του επίδοση από το παιχνίδι, αν επηρεάζονται οι σχέσεις με το φιλικό και το 

οικογενειακό του περιβάλλον και τέλος αν ο έφηβος παίκτης εμφανίζει δείγματα βίαιης 

ή αντικοινωνικής συμπεριφοράς εξαιτίας του παιχνιδιού. Το πλαίσιο του προβληματι-

σμού μας προέκυψε από το γεγονός ότι οι μαθητές εμφανίζουν έντονο ενδιαφέρον για 

τα ψηφιακά παιχνίδια, ενώ αντίθετα το ενδιαφέρον τους για τα σχολικά μαθήματα και 

η συγκέντρωση τους στα γνωστικά αντικείμενα κατά την διάρκεια του μαθήματος κρί-

νονται πολλές φορές περιορισμένα. Το ενδιαφέρον της έρευνας έγκειται στο γεγονός 

ότι έλαβε χώρα σε Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο προσέρχονται μαθητές από διά-

φορες περιοχές της Αθήνας, φοιτούν σε διαφορετικές ειδικότητες (Ηλεκτρολόγοι, Η-

λεκτρονικοί, Νοσηλευτές) ενώ μεταξύ των μαθητών υπάρχουν αρκετοί ενήλικες αλλά 

και εργαζόμενοι. Πρόκειται, επομένως, για έναν ιδιαίτερο πληθυσμό, ο οποίος δεν έχει 

μελετηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία ως προς τα ερωτήματα της παρούσας έρευνας.  

Λέξεις-Κλειδιά: Έφηβοι και ψηφιακό παιχνίδι, ψηφιακό παιγνίδι και κοινωνικοποί-

ηση, μάθηση και ψηφιακό παιχνίδι. 

Εισαγωγή 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, από τη δεκαετία του 1970 ως και σήμερα, έχουν διανύσει 

μια πορεία που ακολουθεί την ανάπτυξη της τεχνολογίας και θα μπορούσε να χαρα-

κτηριστεί ακόμη και αλματώδης. Διαφορετικά είδη και πλατφόρμες παιχνιδιών έχουν 
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κατά καιρούς καταξιωθεί και αποτελέσει σταθμούς για την βιομηχανία των ηλεκτρονι-

κών παιχνιδιών, η οποία φτάνει πλέον σε μεγέθη που την καθιστούν επικίνδυνο αντί-

παλο άλλων παραδοσιακών μορφών ψυχαγωγίας.  

Το κοινό των ηλεκτρονικών παιχνιδιών είναι παιδιά όλων των ηλικιών, έφηβοι, αλλά 

και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Γυναίκες και άνδρες, φανατικοί αλλά και περιστασια-

κοί παίκτες, ο καθένας για τους δικούς του λόγους απολαμβάνει την γοητεία που προ-

σφέρουν τα τρισδιάστατα γραφικά, οι εναλλασσόμενες εικόνες και οι ήχοι και βυθίζο-

νται στο μαγικό κόσμο των παιχνιδιών για να βιώσουν την εμπειρία της περιπέτειας 

και της δράσης που τους παρέχει αυτού του είδους η διασκέδαση.  

Η ενασχόληση των νέων με το ψηφιακό παιχνίδι έχει γίνει αντικείμενο πολλών ερευ-

νών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τα κίνητρα των παικτών, οι παιγνιώδεις 

συνήθειες τους, η συχνότητα ενασχόλησης τους με το παιχνίδι, οι πλατφόρμες που χρη-

σιμοποιούν, αλλά και τα κοινωνικά ζητήματα που εγείρονται από την συγκεκριμένη 

δραστηριότητα αποτελούν αγαπημένο πεδίο των ερευνητών ανά τον κόσμο. Σύμφωνα 

με τον Prensky, τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά των ψηφιακών παιχνιδιών στα οποία 

οφείλεται η έντονη δραστηριότητα και συμμετοχή των παικτών είναι: ή ύπαρξη κανό-

νων, η θέσπιση στόχων, η παροχή άμεσης ανατροφοδότησης, η πρόκληση εθισμού 

στους παίκτες, η διαδραστικότητα και η αναπαράσταση ενός αφηρημένου ή συγκεκρι-

μένου θέματος, (Prensky, 2009). Παράλληλα οι Loftus & Loftus (1983), μελέτησαν το 

μηχανισμό ενίσχυσης των ψηφιακών παιχνιδιών και κατέληξαν ότι τα χαρακτηριστικά 

που ενεργοποιούν τους παίκτες είναι: η παροχή μερικής ενίσχυσης, τα επίπεδα δυσκο-

λίας του παιχνιδιού, η αμεσότητα και τα υψηλά επίπεδα ενίσχυσης, οι πολλαπλές ενι-

σχύσεις, η εξωτερική και η εσωτερική ενίσχυση. Επίσης οι Malone και Lepper (1987), 

μελέτησαν τα εσωτερικά κίνητρα που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και κα-

τέληξαν ότι αποτελούνται από τέσσερις ατομικούς παράγοντες (πρόκληση, φαντασία, 

περιέργεια και έλεγχος) και τρεις διαπροσωπικούς (συνεργασία, ανταγωνισμός, ανα-

γνώριση).  

Παράλληλα σύμφωνα με την έρευνα Digital Australia 2012, οι λόγοι που οδηγούν τους 

νέους στην παιγνιώδη διαδικασία ποικίλουν ανάλογα με την συσκευή. Συγκεκριμένα 

οι κονσόλες και οι προσωπικοί υπολογιστές τους διασκεδάζουν και τους χαλαρώσουν 

ενώ τα παιχνίδια σε κινητά τηλέφωνα και tamplets γεμίζουν τον ελεύθερο χρόνο τους. 

Σε ότι αφορά τις παιγνιώδεις συνήθειες των παιδιών, τα παιχνίδια στον υπολογιστή, 

θεωρούνται μια πολύ διαδεδομένη δραστηριότητα μεταξύ των εφήβων, ενώ σύμφωνα 

με τα στοιχεία της έρευνας WIP 2007, το 59-87% των παιδιών ηλικίας 12-18 παίζουν 

παιχνίδια online, (Subrahmanyam & Smahel, 2012). Η έκθεση του προγράμματος Pew 

Internet 2008, αναφέρει ότι το 97% των νέων στις ΗΠΑ, παίζουν παιχνίδια στον υπο-

λογιστή, παιχνίδια στον ιστό, παιχνίδια σε φορητές συσκευές ή σε κονσόλες, ενώ το 

80% των νέων παίζουν πέντε ή περισσότερα διαφορετικά είδη παιχνιδιών (Lenhart et 

al., 2008). Επίσης η έρευνα Generation M² (2010), κατέληξε ότι το 49% της παιγνιώ-

δους δραστηριότητας, λαμβάνει χώρα σε κάποια κονσόλα που ενσωματώνεται στην 
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τηλεόραση όπως το playstation, το wii η το X-box, ενώ οι φορητές συσκευές καταλαμ-

βάνουν περίπου το 29% και τα smartphones το 23%. Η ίδια έρευνα έδειξε ότι τα νεό-

τερα παιδιά ξοδεύουν περισσότερο χρόνο παίζοντας παιχνίδια σε φορητές παιχνιδομη-

χανές και οι ηλικιακά μεγαλύτεροι παίζουν περισσότερη ώρα σε smartphones, ενώ α-

ναφορικά με την εθνικότητα οι ισπανόφωνοι και οι αφρικανόφωνοι αμερικανοί, ξοδεύ-

ουν περισσότερο χρόνο παίζοντας συγκριτικά με τους λευκούς αμερικανούς, (Rideout 

et al, 2010). 

Σχετικά με τις διαφοροποιήσεις ανάλογα με το φύλο, η έρευνα των Κουτρουμάνου και 

Νικολοπούλου (2010), κατέληξε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως 

προς την συχνότητα χρήσης και τις προτιμήσεις σε παιχνίδια, με τα αγόρια να παρου-

σιάζουν ψηλότερους μέσους όρους συγκριτικά με τα κορίτσια. Επίσης σύμφωνα με 

τους Lenhart et al (2008) τα παιχνίδια σκέψης βρίσκονται πιο ψηλά στις προτιμήσεις 

των κοριτσιών, ενώ σύμφωνα με τον Goldstein (1999), τα αγόρια έχουν προτίμηση στα 

βίαια παιχνίδια ειδικά σε περιβάλλον ομάδας, καθώς το παιχνίδι στην περίπτωση αυτή 

επιβεβαιώνει και ενισχύει την αντρική τους ταυτότητα. 

Αναφορικά με τις απόψεις των γονιών για το ψηφιακό παιχνίδι, ο Wood (2008) κατα-

λήγει ότι οι γονείς εστιάζουν στον χρόνο που ξοδεύουν τα παιδιά τους παίζοντας ψη-

φιακά παιχνίδια, θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα αλλά δεν συ-

νειδητοποιούν ότι τα παιχνίδια είναι μια κοινωνική δραστηριότητα για τη νεολαία. Ε-

πίσης σύμφωνα με έρευνα των Wartella et al (2013), κατά την άποψη των γονιών το 

ψηφιακό παιχνίδι επιδρά περισσότερο αρνητικά παρά θετικά στις μαθησιακές δεξιότη-

τες, ενώ το 45% των γονέων θεωρούν ότι τα ψηφιακά παιχνίδια και οι φορητές συ-

σκευές έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη συγκέντρωση της προσοχής των παιδιών. Σε 

αντίθεση με τα παραπάνω ή έρευνα Digital Australia 2012, έδειξε ότι οι γονείς είναι 

γενικά θετικότεροι για τα οφέλη των ψηφιακών παιχνιδιών στα παιδιά συγκριτικά με 

τους μη-γονείς, ενώ οι περισσότεροι γονείς των παιδιών ηλικίας 18 ετών και κάτω παί-

ζουν και οι ίδιοι παιχνίδια στον υπολογιστή. 

Η έννοια «ψηφιακό παιχνίδι» είναι καταρχήν συνδεδεμένη με την ψυχαγωγία και την 

διασκέδαση, όμως οι εφαρμογές του ψηφιακού παιχνιδιού επεκτείνονται, μεταξύ άλ-

λων, και στους χώρους της εκπαίδευσης και της υγείας, στο στρατό, στις επιχειρήσεις. 

Οι πρόσφατες θεωρίες για τα ψηφιακά παιχνίδια και την μάθηση υποστηρίζουν ότι τα 

παιχνίδια αποτελούν δυναμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και χρήσιμα εργαλεία μά-

θησης. Σύμφωνα με τον Marc Prensky (2009) τα ψηφιακά παιχνίδια ενθαρρύνουν την 

μάθηση ενώ διαφοροποιούνται εντελώς από τις παραδοσιακές μαθησιακές μεθόδους 

καθώς απαιτούν την παράλληλη επεξεργασία πληροφοριών αντί της γραμμικής που 

απαιτείται στις καθιερωμένες μορφές μάθησης. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Don 

Tapscott (2009), «το τοπίο του παιχνιδιού αποτελεί την τέλεια αίθουσα διδασκαλίας 

της δικτυακής γενιάς», ενώ σύμφωνα με έρευνα των Adachi & Willoughby (2013), τα 

παιχνίδια στρατηγικής ενισχύουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων έχοντας ως έμ-

μεση συνέπεια την επίτευξη υψηλότερων βαθμολογικών επιδόσεων με την πάροδο του 

χρόνου.  
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Παρά τα θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν βάσει ερευνών από την χρήση των ψη-

φιακών παιχνιδιών, η εκτεταμένη διάδοση τους και η καθημερινή ενασχόληση των παι-

διών με αυτή την δραστηριότητα εγείρει μερικές κοινωνικές ανησυχίες. Για το λόγο 

αυτό, πληθώρα ερευνών έχει εστιάσει στις αρνητικές επιδράσεις των παιχνιδιών και τις 

πιθανές επιπτώσεις που σχετίζονται με την επιθετικότητα, τον εθισμό, την κατάθλιψη 

και την κοινωνική απομόνωση (Ferguson, 2013; Lemola et al, 2011).  

Σύμφωνα με ενδεικτικές έρευνες για αρνητικές επιπτώσεις των ψηφιακών παιχνιδιών, 

υπάρχει μια μικρή σύνδεση της χρήσης των ψηφιακών μέσων και της ελλειμματικής 

προσοχής στα παιδιά και τους εφήβους (Mc Lanahan, Haskins, Paxson, Rouse & 

Sawhill, 2008) ενώ, σύμφωνα με τους Γρηγορίου & Κώτση (2006), τα παιδιά που έχουν 

εθιστεί στα ηλεκτρονικά παιχνίδια παρουσιάζουν καθυστέρηση στο λόγο, δυσκολία 

στην γραφή, στην ομιλία και στην αναγνωστική ικανότητα. Αντίθετα σύμφωνα με τους 

Yee, Wan, Rosnaini & Roselan (2009), δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τα παιχνίδια 

για την κακή ακαδημαϊκή απόδοση των μαθητών καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες 

που μπορεί να ευθύνονται για αυτό και οι οποίοι πρέπει να εξεταστούν πριν προβούμε 

σε γενικεύσεις.  

Αναφορικά με τον κοινωνικοποιητικό ρόλο των ψηφιακών παιχνιδιών, οι Granic, Lobel 

& Engels (2014) καταλήγουν ότι «τα παιχνίδια ενισχύουν την κοινωνική αλληλεπί-

δραση με έναν πρωτόγνωρο τρόπο καθώς οι νέοι παίζουν online, με φίλους, με την 

οικογένεια, με τελείως άγνωστα άτομα, διασχίζοντας τεράστιες γεωγραφικές αποστά-

σεις και νικώντας τα πολιτιστικά και ηλικιακά σύνορα, τις κοινωνικο-οικονομικές δια-

φορές και την γλώσσα».  

Επίσης οι Jenkins & Bertozzi (2007), αποτιμώντας στο ερευνητικό τους δείγμα ότι το 

60% των παικτών παίζει ψηφιακά παιχνίδια με φίλους, το 33% των παιχτών παίζει με 

τα αδέλφια του και το 25% με συζύγους ή γονείς, σημειώνουν ότι ακόμη και τα παιχνί-

δια που είναι σχεδιασμένα για να παίζονται από ένα μόνο παίκτη μπορούν να λειτουρ-

γήσουν προς την κατεύθυνση της κοινωνικοποίησης, καθώς ένας παίκτης παίζει και τα 

υπόλοιπα άτομα που βρίσκονται δίπλα του μπορεί να του δίνουν οδηγίες ή να του πα-

ρέχουν ενίσχυση. 

Μεθοδολογία έρευνας 

Η έρευνα, αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία, πραγμα-

τοποιήθηκε στο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Αμαρουσίου κατά το σχολικό έτος 2012-

2013. Στο σχολείο υπήρχαν εγγεγραμμένοι 280 μαθητές οπότε απαιτείται δείγμα 165 

μαθητών σύμφωνα με τους Krejcie & Morgan (1970).  

Την έρευνα μας, στην οποία τελικά συμμετείχαν 196 έφηβοι μαθητές (100 αγόρια και 

96 κορίτσια), κατηύθυναν οι ακόλουθες υποθέσεις εργασίας, (πίνακας 1):  
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Υποθέσεις εργασίας 

1 Η συχνότητα παιξίματος και η στάση των έφηβων μαθητών για τα ψηφιακά 

παιχνίδια διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο. 

2 Οι προτιμήσεις των έφηβων μαθητών για τα ψηφιακά παιχνίδια διαφοροποι-

ούνται ανάλογα με το φύλο. 

3 Τα κίνητρα των εφήβων για το παιχνίδι δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με το 

φύλο. 

4 Οι άρρενες μαθητές προτιμούν ψηφιακά παιχνίδια με βίαιο και σεξουαλικό 

περιεχόμενο 

5 Οι προτιμήσεις των έφηβων μαθητών για τα ψηφιακά παιχνίδια ενδεχομένως 

δεν διαφοροποιούνται λόγω της γλώσσας και εθνικότητας. 

6 Η ηλικία των μαθητών επηρεάζει την συχνότητα ενασχόλησης τους με τα 

ψηφιακά παιχνίδια και τις προτιμήσεις τους.  

7 Οι έφηβοι μαθητές που εργάζονται ασχολούνται λιγότερο χρόνο με τα ψη-

φιακά παιχνίδια. 

8 Οι έφηβοι μαθητές με περισσότερο μορφωμένους γονείς ασχολούνται λιγό-

τερο με τα ψηφιακά παιχνίδια και περισσότερο με τη σχολική μελέτη. 

9 Οι έφηβοι θεωρούν ότι αποκτούν γνώσεις και κοινωνικές δεξιότητες παίζο-

ντας. 

10 Οι έφηβοι μαθητές, κατά μέσο όρο, δίνουν πολύ χρόνο στο ψηφιακό παιχνίδι, 

ενώ αντιθέτως δίνουν λίγο χρόνο στη σχολική μελέτη. 

11 Οι έφηβοι μαθητές που δίνουν περισσότερο χρόνο στο ψηφιακό παιχνίδι, έ-

χουν χαμηλότερες βαθμολογικές επιδόσεις στο σχολείο. 

12 Η ενασχόληση με τα ψηφιακά παιχνίδια επηρεάζει την οικογενειακή και κοι-

νωνική ζωή των έφηβων μαθητών. 

13 Οι παίκτες οδηγούνται σε οικονομικές συναλλαγές μέσω του παιχνιδιού 

Πίνακας 1: Υποθέσεις εργασίας 

Το είδος της έρευνας που επιλέχτηκε είναι η επισκόπηση ενώ το ερευνητικό εργαλείο 

που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των δεδομένων είναι το ερωτηματολόγιο το ο-

ποίο συμπληρώθηκε από τους μαθητές.  

Πριν από την έναρξη διεξαγωγής της έρευνας στο σχολείο, πραγματοποιήθηκε έλεγχος 

της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου (content validity), σύμφωνα με τους Coen, 

Manion & Morrison (2008).  

Ο έλεγχος περιέλαβε συζητήσεις με ακαδημαϊκούς και συναδέλφους καθώς επίσης και 

πιλοτική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από ένα αριθμό εφήβων μαθητών εκτός 

σχολικού χώρου.  

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου και ερωτήσεις κλίμακας 

και είναι χωρισμένο σε πέντε ενότητες, (πίνακας 2).  
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Ερωτηματολόγιο 

Ενότητα 1η Δημογραφικά στοιχεία 

Ενότητα 2η Συχνότητα παιξίματος, στάση, προτιμήσεις 

Ενότητα 3η Κίνητρα 

Ενότητα 4η Σχολείο και μαθήματα 

Ενότητα 5η Οικογένεια και φίλοι 

Πίνακας 2: Ενότητες ερωτήσεων που απαρτίζουν το ερωτηματολόγιο 

Οι περισσότερες ερωτήσεις προέκυψαν από ήδη υπάρχοντα ερωτηματολόγια και κά-

ποιες σχεδιάστηκαν εξ’ αρχής σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα σχόλια των μαθητών 

κατά την πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου. Οι κλίμακες που χρησιμοποιήθη-

καν είναι επτάβαθμες κλίμακες σημασιολογικής διαφοροποίησης και πεντάβαθμες ή 

τρίβαθμες κλίμακες ιεράρχησης τύπου Likert (Coen et al, 2008). Μετά την συμπλή-

ρωση και συλλογή των ερωτηματολογίων τα δεδομένα κωδικοποιήθηκαν και εισήχθη-

σαν στο στατιστικό πακέτο S.P.S.S. Για τον έλεγχο των υποθέσεων εργασίας χρησιμο-

ποιήθηκαν το στατιστικό κριτήριο ανεξαρτήτων δειγμάτων (t-test), η ανάλυση διακύ-

μανσης ANOVA, καθώς επίσης και έλεγχοι επαναλαμβανόμενων μετρήσεων ή μη πα-

ραμετρικοί έλεγχοι (Ρούσσος & Ευσταθίου, 2008). Για την διερεύνηση ύπαρξης δια-

στάσεων στις μεταβλητές του ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυ-

σης παραγόντων (factor analysis, Principal axis factoring, varimax) και προέκυψε σύμ-

φωνα με το κριτήριο Kaiser-Meyer-Olkin, συντελεστής ΚΜΟ=0,822, p value<0,001, 

πράγμα που επιβεβαιώνει ότι τα δεδομένα είναι κατάλληλα για την παραγοντική ανά-

λυση, (πίνακας 3). Από την παραγοντική ανάλυση προέκυψαν οι ακόλουθοι παράγο-

ντες, (πίνακας 3): 

Παράγοντες Cronbach's Alpha 

Στάση των εφήβων απέναντι στο ψηφιακό παιχνίδι 0,809 

Γνώσεις, στρατηγικές και δεξιοτήτες μέσω παιχνιδιού  0,780 

Ψηφιακό παιχνίδι εναντίον σχολικής μελέτης 0,730 

Επιλογή φίλων αντί για το παιχνίδι 0,720 

Αρνητικές αντιδράσεις γονέων όταν τα παιδιά παίζουν 0,829 

Προτίμηση οικογενειακών δραστηριοτήτων και οικογενεια-

κών υποχρεώσεων αντί για παιχνίδι 

0,810 

Αρνητικές αντιδράσεις παικτών όταν τους διακόπτουν από 

το παιχνίδι 

0,83 

Κοινωνικοποίηση μέσω ψηφιακού παιχνιδιού 0,740 

Πίνακας 3: Παραγοντική ανάλυση 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Συχνότητα ενασχόλησης με το παιχνίδι και στάση αναφορικά με το φύλο 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι συμμετέχοντες έφηβοι μαθητές παίζουν ψη-

φιακά παιχνίδια σε ποσοστό περίπου 95%, ενώ μόνο το 5% δηλώνουν ότι δεν παίζουν 
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ποτέ ψηφιακά παιχνίδια. Επιπλέον σε ποσοστό 46% εμφανίζονται να παίζουν σε καθη-

μερινή βάση, ενώ μόνο σε ποσοστό 9,7% να παίζουν 3-5 ώρες καθημερινά και σε πο-

σοστό 6% περισσότερες από 5 ώρες την ημέρα. Εξετάζοντας την επίδραση του φύλου 

από την σύγκριση των μέσων τιμών (Μ.Τ. αγοριών=4,29, Μ.Τ. κοριτσιών=3,05, σε 

κλίμακα 1-7) και εφαρμόζοντας το t-τεστ για τις μεταβλητές [φύλο]-[συχνότητα] προ-

έκυψε ότι η συχνότητα παιχνιδιού των αγοριών είναι σημαντικά υψηλότερη από των 

κοριτσιών [t(194)=5,65, p<0,001]. Επιπλέον το 62% των αγοριών παίζουν ψηφιακά 

παιχνίδια καθημερινά ενώ τα κορίτσια παίζουν καθημερινά σε ποσοστό 30%. Παράλ-

ληλα τα περισσότερο «φανατικά» αγόρια, τα οποία παίζουν 3-5 ώρες ή και περισσό-

τερο από 5 ώρες καθημερινά, ανέρχονται σε ποσοστό 26%, ενώ η αντίστοιχη ομάδα 

κοριτσιών σε ποσοστό 5%.  

Επίσης η στάση των μαθητών απέναντι στο ψηφιακό παιχνίδι εμφανίζει στην πεντά-

βαθμη κλίμακα μέση τιμή (Μ.Τ.=3,14), δηλαδή λίγο μεγαλύτερη από το κέντρο της 

κλίμακας. Κατά συνέπεια η στάση γενικά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε θετική 

ούτε αρνητική. Εξετάζοντας την στάση κατά φύλο διαπιστώνουμε ότι το 70% των α-

γοριών βρίσκονται πάνω από το κέντρο της πεντάβαθμης κλίμακας, ενώ για τα κορί-

τσια το αντίστοιχο ποσοστό είναι 30%. H σχέση [φύλου]- [στάσης] ελέγχθηκε από το 

t-τεστ ανεξαρτήτων δειγμάτων και από το αποτέλεσμα του ελέγχου προκύπτει ότι τα 

αγόρια εμφανίζουν υψηλότερη Μ.Τ από τα κορίτσια (πίνακας 4), άρα σημαντικά θετι-

κότερη στάση σε σύγκριση με τα κορίτσια, [t(194)=7.04, p<0.001]. 

 Φύλο Αριθμός ατόμων M.Τ Τυπική απόκλιση Τυπικό σφάλμα 

Στάση Άνδρας 100 3,55 ,849 ,084 

Γυναίκα 96 2,71 ,839 ,085 

Πίνακας 4: Μέσοι όροι στάσης αγοριών και κοριτσιών απέναντι στο ψηφιακό παιχνίδι 

Προτιμήσεις σε είδη και πλατφόρμες παιχνιδιών αναφορικά με το φύλο 

Οι κατηγορίες παιχνιδιών που ελέγχθηκαν είναι: παιχνίδια δράσης, στρατηγικής, άθλη-

σης, περιπέτειας, μάχης, προσομοίωσης, ρόλων, σκέψης, παιχνίδια με σεξουαλικό πε-

ριεχόμενο και βίαιο περιεχόμενο. Από το τεστ επαναλαμβανόμενων μετρήσεων 

[General Linear Model-Repeated Measures›……Bonferroni…], (Ρούσσος & Ευστά-

θιου, 2008), προκύπτει ότι στις προτιμήσεις των αγοριών κυριαρχούν στατιστικά ση-

μαντικά περισσότερο τα παιχνίδια δράσης και τα παιχνίδια βίας (p value<0.05) συγκρι-

τικά με τις περισσότερες από τις υπόλοιπες κατηγορίες παιχνιδιών.Αντίθετα στις προ-

τιμήσεις των κοριτσιών κυριαρχούν τα παιχνίδια σκέψης (p value<0.05) συγκριτικά με 

τις υπόλοιπες κατηγορίες παιχνιδιών. Από το t-τεστ ανεξαρτήτων δειγμάτων προκύπτει 

ότι τα αγόρια παίζουν στατιστικά σημαντικά περισσότερο από τα κορίτσια όλες τις 

κατηγορίες παιχνιδιών (p< 0.05) εκτός από τα παιχνίδια προσομοίωσης όπου δεν προ-

κύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, (p=0.23) και τα παιχνί-

δια σκέψης που τα κορίτσια εμφανίζονται να παίζουν σημαντικά περισσότερο από τα 

αγόρια, [p<0.001, t(194)=-4.381). 
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Μελετήθηκαν επίσης οι προτιμήσεις των δυο φύλων σε κατηγορίες παιχνιδιών ανάλογα 

με τον αριθμό των χρηστών. Από την στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι η πιο συχνή 

επιλογή των αγοριών σε πεντάβαθμη κλίμακα είναι τα «παιχνίδια πολλαπλών χρη-

στών», (Μ.Τ.=3.42) ενώ των κοριτσιών τα «παιχνίδια ενός παίκτη εναντίον του υπο-

λογιστή», (Μ.Τ.=2.63). Αναφορικά με τις πλατφόρμες, από την σύγκριση των μέσων 

τιμών προκύπτουν οι πιο συχνές προτιμήσεις των αγοριών και των κοριτσιών, (γρά-

φημα 1): 

 
Γράφημα 1: Μέσες τιμές κυριότερων προτιμήσεων σε πλατφόρμες σε κλίμακα 1-5 

Επίσης μέσω του t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων ελέγχθηκαν οι μεταβλητές [φύλο]-

[προτιμήσεις σε πλατφόρμες] και προέκυψε ότι τα αγόρια παίζουν σημαντικά περισ-

σότερο από τα κορίτσια στις πλατφόρμες: Playstation 3, [t(193)=6.01, p<0.001)], Χ-

box, [t(173)=2.46, p=0.015)], Nintedo wii, [t(186)=-2.29, p=0.023)], Playstation 

Portable, [t(165)=3.52, p=0.01)] και Playstation Portable με σύνδεση στο διαδίκτυο, 

[t(152)=-2.83, p=0.05)]. 

Κίνητρα και φύλο 

Από τους ελέγχους διαπιστώνουμε ότι τα αγόρια εμφανίζουν μεγαλύτερη μέση τιμή σε 

όλα τα κίνητρα συγκριτικά με τα κορίτσια γεγονός που φανερώνει ότι έχουν πιο συχνά 

κάποιο κίνητρο για να παίξουν συγκριτικά με τα κορίτσια. Από το τεστ επαναλαμβα-

νόμενων μετρήσεων [General Linear Model-Repeated Measures›…Bonferroni…], 

(Ρούσσος & Ευστάθιου, 2008) προκύπτει ότι τα πιο ισχυρά κίνητρα των αγοριών που 

εμφανίζουν στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με τις περισσότερες από τις υπό-

λοιπες κατηγορίες κινήτρων είναι: α) Ανταγωνισμός (p value<0.003), β) Παίζουν για 

να περάσουν την ώρα τους (p value<0.002) και γ) Ψυχαγωγία-Διασκέδαση (p 

value<0.005), (γράφημα 2). 
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Γράφημα 2: Τα πιο συχνά κίνητρα των αγοριών-Μέσες τιμές σε πεντάβαθμη κλίμακα 

Αντίστοιχα τα πιο ισχυρά κίνητρα των κοριτσιών είναι: α) Παίζουν για να περάσουν 

την ώρα τους (p value<0.004) και β) Ψυχαγωγία-Διασκέδαση (p value<0.028). Παράλ-

ληλα «ο ανταγωνισμός» αποτελεί για τα αγόρια σημαντικά ισχυρότερο κίνητρο από ότι 

στα κορίτσια [t(194)=6.22, p value<0.001], «η ψυχαγωγία-διασκέδαση» αποτελεί για 

τα αγόρια σημαντικά ισχυρότερο κίνητρο από ότι στα κορίτσια [t(194)=1.99, p 

value<0.048], ενώ για το κίνητρο «παίζω για να περάσω την ώρα μου» δεν εμφανίζεται 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, (γράφημα 3). 

 
Γράφημα 3: Τα πιο συχνά κίνητρα των κοριτσιών-Μέσες τιμές σε πεντάβαθμη κλίμακα 

Προτιμήσεις αρρένων μαθητών σε παιχνίδια βίαιου και σεξουαλικού περιεχομένου 

Από την σύγκριση των μέσων τιμών στις διάφορες κατηγορίες παιχνιδιών προκύπτει 

ότι τα αγόρια προτιμούν περισσότερο παιχνίδια δράσης (Μ.Τ.=3.45) και παιχνίδια βίας 

(Μ.Τ.=3.37) στην πεντάβαθμη κλίμακα, ενώ τα παιχνίδια με σεξουαλικό περιεχόμενο 

έρχονται τελευταία στις προτιμήσεις τους (Μ.Τ.=2.23) μαζί με τα παιχνίδια σκέψης και 

τα παιχνίδια προσομοίωσης. Επίσης το 50% των εφήβων αγοριών παίζουν παιχνίδια 

βίας συχνά ή πολύ συχνά, ενώ μόνο το 18% παίζουν παιχνίδια σεξουαλικού περιεχό-

μενου συχνά ή πολύ συχνά. Επιπλέον μόνο το 16% των αγοριών δεν παίζουν ποτέ παι-

χνίδια βίας ενώ το 40% των αγοριών δήλωσαν ότι δεν παίζουν ποτέ παιχνίδια σεξουα-

λικού περιεχομένου. 
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Προτιμήσεις εφήβων και εθνικότητα 

Από τον έλεγχο του δείγματος μέσω του t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων, προκύπτει ότι 

οι νέοι με ελληνική ιθαγένεια παίζουν «παιχνίδια μάχης» σημαντικά περισσότερο από 

τους αλλοδαπούς [t(89.7)=2.25, p=0.026], ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες παιχνιδιών 

δεν παρατηρήθηκε διαφορά. 

Επίσης τα αγόρια ελληνικής εθνικότητας παίζουν σημαντικά περισσότερο από τα αγό-

ρια άλλης εθνικότητας: α)Παιχνίδια δράσης, [t(98)=2.37, p=0.019], β)παιχνίδια περι-

πέτειας, [t(98)=2.34, p=0.021] και γ)παιχνίδια μάχης, [t(98)=3, p=0.003]. Επιπλέον οι 

νέοι με ελληνική ιθαγένεια προτιμούν τις πλατφόρμες «Playstation Portable» και 

«Playstation Portable με σύνδεση στο διαδίκτυο» σημαντικά περισσότερο από τους αλ-

λοδαπούς [t(194)=2.057, p=0.006], [t(194)=1.950, p=0.005], ενώ για τις υπόλοιπες κα-

τηγορίες παιχνιδιών δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά. 

Ψηφιακό παιχνίδι και ηλικία 

Από την έρευνα διαπιστώνουμε ότι γενικά η συχνότητα ενασχόλησης των εφήβων με 

το ψηφιακό παιχνίδι μειώνεται όσο μεγαλώνει η ηλικία τους με μόνη εξαίρεση την 

ηλικία των δεκαεννέα ετών στην οποία εμφανίζεται αύξηση της συχνότητας ενασχό-

λησης. Επίσης διαπιστώνουμε ότι οι έφηβοι ασχολούνται πιο συχνά με το ψηφιακό 

παιχνίδι στην ηλικία των δεκαπέντε ετών καθώς η μέση τιμή της συχνότητας είναι η 

μεγαλύτερη σε αυτήν την ηλικία, (Μ.Τ.=5) στην επτάβαθμη κλίμακα. 

Στην δε κατηγορία των ενηλίκων διαπιστώνουμε από την σύγκριση των μέσων θέσεων 

ότι για τα άτομα ηλικίας 19 ετών η μέση θέση είναι Μ.Θ=20.93 ενώ για άτομα ηλικίας 

πάνω από 20 ετών η μέση θέση είναι πολύ χαμηλότερη, Μ.Θ=12.50. Αναφορικά με τις 

διάφορες κατηγορίες παιχνιδιών προκύπτει ότι τα παιχνίδια βίας ανήκουν στην πρώτη 

επιλογή των δεκαπεντάχρονων μαθητών, τα παιχνίδια δράσης αποτελούν μια από τις 

τρεις πρώτες επιλογές για όλες τις ηλικιακές ομάδες από 15-20 ετών, τα παιχνίδια πε-

ριπέτειας αποτελούν την δεύτερη επιλογή των μαθητών με ηλικίες 15-17 ετών, ενώ τα 

παιχνίδια σκέψης βρίσκονται στην πρώτη επιλογή των μαθητών με ηλικίες 20 ετών και 

20 ετών και άνω. 

Ψηφιακό παιχνίδι και εργασία 

Το t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων για τις μεταβλητές [συχνότητα παιξίματος]-[εργα-

σία], έδειξε ότι η μέση τιμή της συχνότητας ενασχόλησης με το παιχνίδι για τους μα-

θητές που δεν εργάζονται είναι Μ.Τ.= 4.00 (επτάβαθμη κλίμακα), ενώ για τους μαθητές 

που εργάζονται είναι Μ.Τ.=3.00, [t(48)=-2.67, p<0.01]. Παράλληλα από τους μαθητές 

που εργάζονται το 17% παίζει καθημερινά ενώ από τους μαθητές που δεν εργάζονται 

το 52% παίζει ψηφιακά παιχνίδια σε καθημερινή βάση. Από τους παραπάνω ελέγχους 

προκύπτει ότι οι μαθητές που δεν εργάζονται ασχολούνται σημαντικά περισσότερο με 

το παιχνίδι. 
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Ψηφιακό παιχνίδι και μορφωτικό επίπεδο γονέων 

Το μη παραμετρικό τεστ [Non parametric test> legacy dialogue], για τις μεταβλητές 

[συχνότητα παιξίματος]–[μόρφωση πατέρα], [μόρφωση μητέρας], δεν έδειξε να υπάρ-

χει σημαντική συσχέτιση της συχνότητας ενασχόλησης με το ψηφιακό παιχνίδι με το 

μορφωτικό επίπεδο των γονιών. 

Απόκτηση γνώσεων στρατηγικών και δεξιοτήτων μέσω του παιχνιδιού 

Η άποψη τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών για την «απόκτηση γνώσεων, δε-

ξιοτήτων και στρατηγικών μέσω του παιχνιδιού», εμφανίζει στην τρίβαθμη κλίμακα 

Μ.Τ. αγοριών=1,79 και Μ.Τ. κοριτσιών=1,41, ενώ το 50% του συνόλου των εφήβων 

εμφανίζεται να βρίσκεται πάνω από το κέντρο της κλίμακας, πράγμα που σημαίνει πως 

οι έφηβοι μαθητές σε μεγάλο ποσοστό θεωρούν ότι αποκτούν με το παιχνίδι γνώσεις 

και δεξιότητες.  

Παράλληλα από τον έλεγχο των μεταβλητών «L1:παίζοντας αποκτώ γνώσεις Αγγλικής 

γλώσσας» και «L2:παίζοντας αποκτώ δεξιότητες στη χρήση Η/Υ» προκύπτουν μέσες 

τιμές (M.Τ. L1=2,37 και M.Τ. L2=2,37) στην τρίβαθμη κλίμακα. Επιπλέον, 85% των 

εφήβων θεωρούν ότι αποκτούν μέσω του παιχνιδιού δεξιότητες Η/Υ και παίρνουν γνώ-

σεις Αγγλικών μερικές φορές ή πολύ συχνά, ενώ πάνω από 50% των μαθητών του δείγ-

ματος πιστεύουν ισχυρά τις παραπάνω απόψεις. 

Ψηφιακό παιχνίδι εναντίον σχολικής μελέτης 

Ο συγκεκριμένος παράγοντας συνίσταται από τις μεταβλητές: «το να παίζω παιχνίδια 

είναι πιο εύκολο από το διάβασμα», «το να παίζω παιχνίδια είναι λιγότερο κουραστικό 

από το διάβασμα», «προτιμώ το διαδραστικό περιβάλλον του παιχνιδιού από το σχο-

λικό βιβλίο», «διακόπτω την μελέτη για το παιχνίδι». 

Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι το 45% των εφήβων μαθητών έχουν πιο θετική 

στάση απέναντι στο παιχνίδι από ότι απέναντι στη σχολική μελέτη, ενώ το 16% των 

μαθητών «μερικές φορές» προτιμούν το παιχνίδι από το διάβασμα.  

Παράλληλα ελέγχθηκε αν η βαθμολογική επίδοση των μαθητών επηρεάζεται από την 

συχνότητα παιξίματος ψηφιακών παιχνιδιών. Η ανάλυση διακύμανσης Anova>Post 

Hoc>Bonferroni, έδειξε ότι οι μαθητές που χαρακτηρίζονται ως «άριστοι», παίζουν λι-

γότερο συχνά ψηφιακά παιχνίδια ενώ οι μαθητές με χαμηλότερες βαθμολογικές επιδό-

σεις παίζουν πιο συχνά (p=0,014), (γράφημα 4).  
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Γράφημα 4: Μέσες τιμές συχνότητας παιξίματος αναφορικά με τον χαρακτηρισμό φοί-

τησης 

Επιπλέον το 82% των παιδιών δήλωσαν ότι οι σχολικές απουσίες δεν σχετίζονται με το 

παιχνίδι ενώ μόνο το 5,6% ότι σχετίζονται πολύ συχνά με το παιχνίδι. Επίσης διαπι-

στώθηκε θετική σχέση ανάμεσα στις απουσίες και την συχνότητα παιξίματος, δηλαδή 

οι περισσότερο συχνοί παίκτες πραγματοποιούν περισσότερες απουσίες λόγω του παι-

χνιδιού. Παράλληλα ελέγχθηκε η [συχνότητα ενασχόλησης με το παιχνίδι] συγκριτικά 

με τον [χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά στην σχολική μελέτη]. Το μη παραμετρικό 

τεστ Mcnemar, έδειξε ότι οι μαθητές που δεν διαβάζουν ποτέ αποτελούν ποσοστό 24%, 

ενώ οι μαθητές που δεν παίζουν ποτέ, ποσοστό 5%. Από τους 186 εφήβους μαθητές 

του δείγματος που παίζουν ψηφιακά παιχνίδια, 25% αυτών δεν διαβάζουν ποτέ 

(χ²=24,45, p<0,005). Επίσης 26% των εφήβων μαθητών διακόπτουν συχνά έως πολύ 

συχνά την μελέτη για το παιχνίδι, ενώ 11,7% των μαθητών διαβάζουν περισσότερες 

από 2 ώρες την ημέρα και 16% παίζουν περισσότερο από 3 ώρες την ημέρα. Από τους 

έλεγχους διαπιστώνουμε ότι ο χρόνος που αφιερώνεται στο ψηφιακό παιχνίδι είναι πε-

ρισσότερος από αυτόν που αφιερώνεται στην μελέτη.  

Ψηφιακό παιχνίδι και επιδράσεις στην οικογενειακή ζωή των εφήβων 

Από την παραγοντική ανάλυση προέκυψαν τρεις παράγοντες που σχετίζονται με την 

επίδραση του παιχνιδιού στην οικογενειακή ζωή των παιδιών. Οι παράγοντες αυτοί 

έχουν ως ακολούθως, (γράφημα 5): 

Παράγοντας 1: «Αρνητικές αντιδράσεις παικτών όταν τους διακόπτουν από το παι-

χνίδι». 

Παράγοντας 2 : «Αρνητικές αντιδράσεις γονέων όταν οι έφηβοι παίζουν ψηφιακά παι-

χνίδια». 

Παράγοντας 3: «Επιλογή οικογενειακών δραστηριοτήτων αντί για παιχνίδι». 
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Γράφημα 5: Μέσες τιμές παραγόντων 1,2,3 σε πεντάβαθμη κλίμακα 

Ο παράγοντας 1 εμφανίζει χαμηλή μέση τιμή (Μ.Τ.= 2.06), που σημαίνει ότι η μέση 

αρνητική αντίδραση των παικτών όταν ένα μέλος της οικογένειας τους διακόπτει από 

το παιχνίδι είναι χαμηλή. Μόνο το 17 % των παιδιών έχουν έντονες αντιδράσεις όταν 

τους διακόπτουν από το παιχνίδι ποσοστό που αντιστοιχεί στο 19% των αγοριών και 

στο 15 % των κοριτσιών, ενώ το 57% των παιδιών αντιδρούν ήρεμα συχνά ή πολύ 

συχνά. Στην περίπτωση όμως των πολύ συχνών χρηστών οι έντονες αρνητικές αντι-

δράσεις των παικτών όταν τους διακόπτουν από το παιχνίδι μεγαλώνουν σημαντικά σε 

σύγκριση με τους παίκτες που παίζουν λιγότερο συχνά [t(33)=-3.12, p=0.004]. 

Ο παράγοντας 2 εμφανίζει επίσης χαμηλή μέση τιμή, (Μ.Τ.=2.82), κάτω από το κέντρο 

της πεντάβαθμης κλίμακας, πράγμα που σημαίνει ότι η μέση αντίδραση των γονέων 

δεν παρουσιάζει πολύ έντονα αρνητικά χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση όμως των 

πολύ συχνών χρηστών οι αρνητικές αντιδράσεις των γονέων μεγαλώνουν σημαντικά, 

συγκριτικά με τους χρήστες που παίζουν λιγότερο [t(33)=-2.67, p=0.012]. Επίσης το 

52% των γονιών υπενθυμίζουν στα παιδιά τους συχνά έως πολύ συχνά, ότι πρέπει να 

αφήσουν το παιχνίδι για να διαβάσουν γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι οι γονείς 

θεωρούν το παιχνίδι ανασταλτικό παράγοντα για το διάβασμα των παιδιών. Επιπλέον 

το 34% των γονιών θεωρούν συχνά ή πολύ συχνά ότι το παιχνίδι είναι χάσιμο χρόνου, 

ενώ οι γονείς σε ποσοστό 18% συχνά ή πολύ συχνά δεν ενοχλούνται και σε ποσοστό 

15% συχνά ή πολύ συχνά χαίρονται όταν τα παιδιά τους παίζουν ψηφιακά παιχνίδια. 

Σε ότι αφορά τον παράγοντα 3, η μέση θέση του δείγματος βρίσκεται στο κέντρο της 

πεντάβαθμης κλίμακας (Μ.Τ.= 3.09), συνεπώς οι οικογενειακές σχέσεις κατά μέσο όρο 

δεν επηρεάζονται αρνητικά. Επιπλέον οι παίκτες που παίζουν περισσότερο από μία ώρα 

την ημέρα και όσοι παίζουν περισσότερο από πέντε ώρες την ημέρα εμφανίζουν χα-

μηλή μέση τιμή στον παράγοντα 3 γεγονός που επιβεβαιώνει την αρχική μας υπόθεση 

ότι το ψηφιακό παιχνίδι επηρεάζει την στάση των παιδιών απέναντι στην οικογένεια 

αλλά αυτό ισχύει κυριότερα για τους πολύ συχνούς χρήστες. Επίσης τα αγόρια εμφα-

νίζουν σημαντικά χαμηλότερη Μ.Τ. στον παράγοντα 3 (Μ.Τ. αγοριών= 2.76), ενώ τα 
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κορίτσια βρίσκονται πάνω από το κέντρο της κλίμακας (Μ.Τ. κοριτσιών= 3.44) γεγο-

νός που σημαίνει ότι διακόπτουν πιο συχνά το παιχνίδι για τις οικογενειακές τους υπο-

χρεώσεις ή επιλέγουν κοινές δραστηριότητες με την οικογένεια αντί του παιχνιδιού. 

Ψηφιακό παιχνίδι και επιδράσεις στην κοινωνική ζωή  

Από την παραγοντική ανάλυση προέκυψαν δύο παράγοντες που σχετίζονται με την ε-

πίδραση του παιχνιδιού στην κοινωνική ζωή των παιδιών. Οι παράγοντες αυτοί έχουν 

ως ακολούθως, (γράφημα 6): 

Παράγοντας 4: «επιλογή φίλων αντί για παιχνίδι». 

Παράγοντας 5 : «Κοινωνικοποίηση μέσω ψηφιακού παιχνιδιού» 

Ο παράγοντας «επιλογή φίλων αντί για παιχνίδι» είτε κατά τον ελεύθερο χρόνο είτε 

διακόπτοντας το παιχνίδι για συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες μαζί με φίλους, εμ-

φανίζει πολύ υψηλό μέσο όρο στην πεντάβαθμη κλίμακα (Μ.Τ. =4,42). Επίσης ποσο-

στό 95% των εφήβων του δείγματος μας βρίσκονται πάνω από το κέντρο της πεντά-

βαθμης κλίμακας. Τα παραπάνω στοιχεία μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το ψη-

φιακό παιχνίδι αν και αποτελεί καθημερινή δραστηριότητα των εφήβων εν τέλει δεν 

τους οδηγεί στην απομόνωση καθώς η φιλία και η κοινωνικοποίηση κατέχουν πρωταρ-

χική θέση στις επιλογές τους, (γράφημα 6). 

 
Γράφημα 6: Μέσες τιμές των παραγόντων 4 & 5 αναφορικά με το φύλο σε κλίμακα 1-5 

Ακόμη και οι φανατικοί παίκτες οι οποίοι παίζουν ψηφιακά παιχνίδια πάνω από πέντε 

ώρες την ημέρα εμφανίζουν στον παράγοντα 4 (επιλογή φίλων αντί για παιχνίδι) Μ.Τ. 

=4,25, πράγμα που σημαίνει ότι η έντονη τάση των εφήβων προς τα ψηφιακά παιχνίδια 

δεν εμποδίζει την κοινωνικότητα και δεν αποκόπτει τις δραστηριότητες με φίλους. 

Ταυτόχρονα, από τις δραστηριότητες του ελευθέρου χρόνου παρατηρούμε ότι μεγάλο 

ποσοστό των εφήβων επιλέγουν στον ελεύθερο τους χρόνο τους να πηγαίνουν βόλτα 

με φίλους (γράφημα 7). 
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Γράφημα 7: Μέσες τιμές δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου σε κλίμακα 1-5 

Ο παράγοντας «κοινωνικοποίηση μέσω ψηφιακού παιχνιδιού» απαρτίζεται από τις με-

ταβλητές: «παίζω παιχνίδια δύο παικτών στον ίδιο υπολογιστή ή παιχνιδομηχανή», 

«παίζω παιχνίδια σε ιντερνετ καφέ με φίλους», «στον ελεύθερο χρόνο, παίζω ψηφιακά 

παιχνίδια με φίλους», «παίζω παιχνίδια πολλαπλών χρηστών MMOGs & MMORPGs». 

Η μέση τιμή του παράγοντα για τα αγόρια είναι (Μ.Τ. αγοριών=3,00) στην πεντάβαθμη 

κλίμακα ενώ για τα κορίτσια είναι σημαντικά χαμηλότερη (Μ.Τ. κοριτσιών=1,80), 

(γράφημα 6). Εφαρμόζοντας το t-τεστ για τις μεταβλητές [παράγοντας 5]-[φύλο], προ-

κύπτει ότι τα αγόρια κοινωνικοποιούνται σημαντικά περισσότερο μέσω του παιχνιδιού 

συγκριτικά με τα κορίτσια [t(194)=8,899, p<0,001].Τέλος εφαρμόστηκε το μοντέλο της 

γραμμικής παλινδρόμησης και συσχέτισης για τον παράγοντα «Κοινωνικοποίηση μέσω 

ψηφιακού παιχνιδιού» και διαπιστώθηκε ότι ο παράγοντας εξαρτάται από τις μεταβλη-

τές: α) Φύλο, Beta=- 0,265, p<0,001, β) Στάση απέναντι στο ψηφιακό παιχνίδι, 

Beta=0,375, p<0,001, γ) Θετικά συναισθήματα των παικτών κατά το παιχνίδι, 

Beta=0,228, p<0,001, δ) Απουσίες λόγω παιχνιδιού, Beta=0,133, p=0,008. Το συνο-

λικό μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό (p<0,001) και εξηγεί το 57,2% της διακύμαν-

σης του παράγοντα (adjusted R square=0,572). 

Οικονομικές συναλλαγές μέσω του παιχνιδιού 

Οι μεταβλητές του ερωτηματολογίου που σχετίζονται με οικονομικές συναλλαγές 

μέσω του παιχνιδιού είναι: «αγοράζω tips χρεώνοντας το κινητό μου τηλέφωνο», «α-

γοράζω πόντους μέσω pay-pal η pay-safe», «πουλάω τον λογαριασμό μου σε άλλον 

παίκτη για να κερδίσω χρήματα», «αγοράζω το λογαριασμό άλλου παίκτη για να ανέβω 

στην βαθμολογική κατάταξη». 

Από τον έλεγχο διαπιστώνουμε ότι και οι τέσσερις παραπάνω μεταβλητές εμφανίζουν 

στην πεντάβαθμη κλίμακα πολύ χαμηλούς μέσους όρους ενώ την πιο υψηλή μέση τιμή 

εμφανίζει η μεταβλητή «πουλάω τον λογαριασμό μου σε άλλον παίκτη για να κερδίσω 

χρήματα», (Μ.Τ= 1.413), (πίνακας 5).  
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 Πουλάω τον λογα-

ριασμό μου σε άλ-

λον παίκτη για να 

κερδίσω χρήματα 

Αγοράζω 

tips χρεώνο-

ντας το κι-

νητό μου τη-

λέφωνο 

Αγοράζω πό-

ντους μέσω 

pay-pal ή pay 

safe 

Αγοράζω το λογα-

ριασμό άλλου παί-

κτη για να ανέβω 

στην βαθμολογική 

κατάταξη 

N Έγκυρες τιμές 196 196 196 196 

Ελλείπουσες 

τιμές 
0 0 0 0 

Μ.Τ 1,413 1,219 1,301 1,117 

Πίνακας 5: Μέσες τιμές μεταβλητών που σχετίζονται με οικονομικές συναλλαγές  

Επιπλέον τα αγόρια εμφανίζουν μεγαλύτερη Μ.Τ στην συγκεκριμένη μεταβλητή από 

ότι τα κορίτσια, (Μ.Τ αγοριών=1.8 και Μ.Τ κοριτσιών=1.01 στην πεντάβαθμη κλί-

μακα), (γράφημα 8). Από το t-τεστ ανεξαρτήτων δειγμάτων για την μεταβλητή «Που-

λάω τον λογαριασμό μου σε άλλον παίκτη για να κερδίσω χρήματα», αναφορικά με το 

φύλο, προκύπτει ότι τα αγόρια προβαίνουν σε πωλήσεις λογαριασμών στατιστικά ση-

μαντικά περισσότερο από τα κορίτσια [t(6.309)=100.381, p<0.001] 

 
Γράφημα 8: Μέσες τιμές μεταβλητής «πουλάω τον λογαριασμό μου σε άλλον παίκτη για 

να κερδίσω χρήματα» αναφορικά με το «φύλο» 

Επίσης η μεταβλητή «αγοράζω τον λογαριασμό άλλου παίκτη για να ανέβω στην βαθ-

μολογική κατάταξη», εμφανίζει πολύ χαμηλό μέσο όρο στην πεντάβαθμη κλίμακα 

(M.Τ=1.117), (πίνακας 5). Ταυτόχρονα προκύπτει ότι τα αγόρια αγοράζουν στατιστικά 

σημαντικά περισσότερο λογαριασμούς άλλων παικτών συγκριτικά με τα κορίτσια, 

[t(113.100)=2.445, p=0.016], (γράφημα 9) 
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Γράφημα 9: Μέσες τιμές μεταβλητής «αγοράζω τον λογαριασμό άλλου παίκτη για να α-

νέβω στην βαθμολογική κατάταξη» αναφορικά με το «φύλο» 

Συμπεράσματα  

Τα ερευνητικά ευρήματα συντείνουν στην άποψη ότι το ψηφιακό παιχνίδι αποτελεί μια 

από τις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες των εφήβων στην Ελλάδα, καθώς το 95% των 

εφήβων μαθητών του ερευνητικού μας δείγματος δηλώνουν ότι παίζουν, συμπέρασμα 

που συμφωνεί με τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών (Subrahmanyam & Smahel, 

2012). Επίσης η έρευνα ανέδειξε ότι τα αγόρια ενδιαφέρονται περισσότερο για τα ψη-

φιακά παιχνίδια, σε συμφωνία με τα συμπεράσματα άλλων ερευνητών (Lenhart, 

Kahne, Middaugh, Macgill, Evans & Vitak, 2008). Αναφορικά με την επίδραση των 

ψηφιακών παιχνιδιών στην σχολική επίδοση των μαθητών διαπιστώσαμε ότι όσο πιο 

συχνά ασχολούνται οι μαθητές με το ψηφιακό παιχνίδι τόσο χαμηλότερες είναι οι επι-

δόσεις τους στο σχολείο. Συγκεκριμένα οι άριστοι μαθητές παίζουν στατιστικά σημα-

ντικά λιγότερο. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε η έρευνα των Ip, Jacobs & 

Watkins (2008), σύμφωνα με την οποία οι συχνοί παίκτες παρουσίασαν χαμηλότερες 

βαθμολογίες στις εξετάσεις. Επιπλέον τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια, εκτιμούν 

ότι μέσω των ψηφιακών παιχνιδιών αποκτούν σε μεγάλο βαθμό γνώσεις Αγγλικής και 

δεξιότητες χρήσης Η/Υ ή άλλες δεξιότητες, ενώ σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50% πι-

στεύουν ισχυρά την παραπάνω άποψη. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε παρόμοια συμπερά-

σματα σχετικά με την απόκτηση δεξιοτήτων μέσω του παιχνιδιού καταλήγουν οι διε-

θνείς έρευνες (Raessens & Goldstein, 2005; Fromme & Unger, 2012). Αναφορικά με 

την επίδραση του παιχνιδιού στην κοινωνική ζωή των εφήβων, τα ευρήματα της πα-

ρούσας έρευνας υποδεικνύουν ότι η κοινωνική ζωή δεν επηρεάζεται αρνητικά από το 

παιχνίδι αφού το μεγάλο ποσοστό των εφήβων επιλέγει σε κάθε περίπτωση την παρέα 

φίλων και τις από κοινού με φίλους δραστηριότητες. Επιπλέον το παιχνίδι συμβάλλει 

θετικά στην κοινωνικοποίηση ειδικά για τα αγόρια τα οποία σε ποσοστό 42% επιλέγουν 

να παίζουν παιχνίδια με φίλους πραγματικούς ή διαδικτυακούς συχνά ή πολύ συχνά.  
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Τα ερευνητικά ευρήματα ανέδειξαν το ρόλο του φύλου και τις διαφοροποιήσεις που 

προκύπτουν μεταξύ αγοριών και κοριτσιών τόσο ως προς τις προτιμήσεις, όσο και ως 

προς τα κίνητρα. Η έρευνα μας κατέληξε, ότι τα αγόρια παίζουν σημαντικά περισσό-

τερο από τα κορίτσια σε κονσόλες, ενώ δεν προκύπτει διαφορά στην χρήση κινητού 

τηλεφώνου, συμπέρασμα που συμφωνεί με ανάλογη έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

από το Kaizer Family Foundation το 2010, (Rideout et al, 2010). Επίσης τα δύο φύλα 

δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές στην χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως 

παιχνιδομηχανή, ενώ το συμπέρασμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με έρευνα του οργανι-

σμού ISFE, σύμφωνα με την οποία τα αγόρια δείχνουν σημαντικά μεγαλύτερη προτί-

μηση στον υπολογιστή ως παιχνιδομηχανή, (Αναγνώστου, 2009). Σε ότι αφορά τις προ-

τιμήσεις σε παιχνίδια, τα αγόρια εμφανίζονται να παίζουν σημαντικά περισσότερο όλες 

τις κατηγορίες παιχνιδιών εκτός από τα παιχνίδια προσομοίωσης όπου δεν προκύπτει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων και τα παιχνίδια σκέψης που τα 

κορίτσια παίζουν σημαντικά περισσότερο από τα αγόρια. Σε παρόμοια αποτελέσματα 

καταλήγουν κι άλλοι ερευνητές τόσο σχετικά με τα παιχνίδια σκέψης που βρίσκονται 

πιο ψηλά στις προτιμήσεις των κοριτσιών, (Lenhart et al, 2008), όσο και με τα παιχνίδια 

βίας που αποτελούν μια από τις αγαπημένες κατηγορίες παιχνιδιών για τα αγόρια, όχι 

όμως και για τα κορίτσια, (Goldstein, 1999; Hartmann & Klimmt, 2006). Επιπλέον 

διαπιστώσαμε ότι τα κίνητρα των αγοριών και των κοριτσιών δεν διαφοροποιούνται 

ιδιαίτερα ως προς το είδος αλλά ως προς την ένταση καθώς τα αγόρια εμφανίζουν με-

γαλύτερη μέση τιμή σε όλα τα κίνητρα. Τα πιο συχνά κίνητρα των εφήβων της παρού-

σας έρευνας είναι με σειρά προτεραιότητας: «να περάσουν την ώρα τους», «ψυχαγω-

γία-διασκέδαση», «ανταγωνισμός», «διαφυγή από την ρουτίνα», «περιέργεια για την 

εξέλιξη και την ιστορία», «συνεργασία» και «πρόκληση», συμπεράσματα που συμφω-

νούν με τους Malone & Lepper (1987) και τους Wan & Chiou (2006), ενώ τα κίνητρα 

«ανταγωνισμός» και «ψυχαγωγία-διασκέδαση», εμφανίζονται στα αγόρια στατιστικά 

σημαντικά περισσότερο συγκριτικά με τα κορίτσια. 

Αναφορικά με την επίδραση της εθνικότητας, τόσο οι ελληνίδες όσο και οι αλλοδαπές 

μαθήτριες έχουν τις ίδιες προτιμήσεις σε κατηγορίες παιχνιδιών αλλά και σε πλατφόρ-

μες ενώ αντίθετα, τα αγόρια με ελληνική καταγωγή παίζουν παιγνίδια δράσης, περιπέ-

τειας και μάχης και χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες «Playstation Portable» και 

«Playstation Portable με σύνδεση στο διαδίκτυο» περισσότερο από τους αλλοδαπούς. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η ηλικία των παικτών επιδρά 

στην συχνότητα ενασχόλησης τους με τα ψηφιακά παιχνίδια και συγκεκριμένα παρου-

σιάζει αρνητική συσχέτιση, δηλαδή οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές ασχολούνται λι-

γότερο με το ψηφιακό παιχνίδι. Εξετάζοντας τον ρόλο της εργασίας παρατηρούμε ότι 

οι μαθητές που δεν εργάζονται παίζουν ψηφιακά παιχνίδια σημαντικά περισσότερο από 

αυτούς που εργάζονται. Αναφορικά δε με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων δεν προ-

κύπτει να σχετίζεται με τον χρόνο που αφιερώνουν οι έφηβοι στο παιχνίδι. 

Τέλος σχετικά με την επίδραση του ψηφιακού παιχνιδιού στις οικογενειακές σχέσεις 

προκύπτει ότι το παιχνίδι αποτελεί πολλές φορές αίτιο για αντιδράσεις από την πλευρά 
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των γονιών ή από την πλευρά των παικτών και επίσης οι έφηβοι πολλές φορές παρα-

μελούν την οικογενειακή τους ζωή λόγω του παιχνιδιού. Αν και οι αντιδράσεις των 

γονιών δεν παρουσιάζουν κατά μέσο όρο πολύ έντονα αρνητικά χαρακτηριστικά, γίνο-

νται σημαντικά εντονότερες στους συχνούς και πολύ συχνούς παίκτες. Επίσης οι αρ-

νητικές αντιδράσεις των εφήβων όταν τους διακόπτουν από το παιχνίδι είναι κατά μέσο 

όρο χαμηλές, δηλαδή οι έφηβοι γενικά αντιδρούν ήπια όταν τους διακόπτουν από αυτή 

την δραστηριότητα, αλλά οι πολύ συχνοί παίκτες, αντιδρούν στατιστικά σημαντικά πιο 

βίαια. Παράλληλα η συμμετοχή των παιδιών σε οικογενειακές δραστηριότητες κατά 

μέσο όρο δεν επηρεάζεται αρνητικά από το παιχνίδι, αλλά για εφήβους που παίζουν 

καθημερινά περισσότερο από 1 ώρα την ημέρα το παιχνίδι εμφανίζεται να επηρεάζει 

αρνητικά την συμμετοχή τους στις οικογενειακές υποχρεώσεις ενώ τα κορίτσια διακό-

πτουν το παιχνίδι για τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις σημαντικά συχνότερα από 

τα αγόρια. 

Η παραπάνω έρευνα υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς καθώς πραγματοποιήθηκε 

σε ένα μόνο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σε Επαγγελμα-

τικό Λύκειο, οι μαθητές του οποίου χαρακτηρίζονται μεσαίου βιοτικού επιπέδου. Επι-

πλέον, ο χρόνος που είχαμε στην διάθεση μας για να πραγματοποιήσουμε την έρευνα 

ήταν περιορισμένος, συνεπώς δεν ερευνήθηκαν πλήρως οι περισσότερο μακροπρόθε-

σμες επιπτώσεις που ενδεχομένως επιφέρει η ενασχόληση των εφήβων με τα ψηφιακά 

παιχνίδια. Αντικείμενο μελλοντικής έρευνας θα μπορούσε να είναι η παρενόχληση και 

η βία μέσω των on line διαδικτυακών παιχνιδιών καθώς και το ζήτημα του «εθισμού 

στο ψηφιακό παιχνίδι», σε μαθητές λυκειακής εκπαίδευσης 
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Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση 

Προσδοκίες, αντιπαραθέσεις, αναδιπλώσεις  και παραδοχές 

Μαστρογιάννης Αλέξιος  

Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε  

alexmastr@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η έλευση της τεχνολογίας, από την εποχή της εφεύρεσης του τροχού ακόμη, επανα-

προσδιόρισε την ανθρώπινη ιστορία και διευκόλυνε την ανθρώπινη εξέλιξη. Η εκπαί-

δευση, ως κύριος σηματοδότης και ρυθμιστής της κοινωνικής ανάπτυξης και συνέχειας 

επωφελήθηκε, παραπλεύρως, από πολλά τεχνολογικά επινοήματα. Ιδιαίτερα, στη διάρ-

κεια του 20ού αιώνα, η εισαγωγή εκπροσώπων της οπτικοακουστικής τεχνολογίας, ως 

σημαντικών μέσων διδασκαλίας, υπήρξε αθρόα και καταλυτική. Το 1959, το πρό-

γραμμα PLATO οριοθετεί την πρώτη γενικευμένη απόπειρα εισαγωγής των υπολογι-

στών στη διδακτική διαδικασία. 20 περίπου χρόνια μετά είχε κυριαρχήσει, μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, η βεβαιότητα ότι το μέλλον του σχολείου θα είναι άρρηκτα συνδεδε-

μένο με τις πλούσιες και άκρως αποτελεσματικές ψηφιακές δυνατότητες. Ωστόσο, από 

την αρχή της δεκαετίας του 90, οι υψηλές αυτές προσδοκίες φάνηκαν ουτοπικές και οι 

ελπίδες για εκπαιδευτική ανάταξη, χάριν της υπολογιστικής τεχνολογίας, φυλλορρόη-

σαν. Σήμερα, ήδη εδώ και μια δεκαπενταετία, οι συνθήκες έχουν σχεδόν αναστραφεί. 

Έχουν εγερθεί ποικίλες αξιώσεις και επιχειρήματα, για αποδεδειγμένη επικύρωση και 

τεκμηρίωση των εικονικών περγαμηνών, εξαιτίας και των πολλών δυνατοτήτων και 

εφαρμογών, που παρέχει το Διαδίκτυο.  

Λέξεις - Κλειδιά: Τ.Π.Ε., προσδοκίες, αντιπαραθέσεις, παραδοχές  

Η έλευση της Τεχνολογίας 

Μεγάλη και κρίσιμη είναι, αναμφισβήτητα, η προσφορά της τεχνολογίας. Σίγουρα «κο-

μίζει γλαύκα ες Αθήνας» κανείς, αν συνηγορήσει υπέρ της αποτελεσματικής συνεισφο-

ράς πολλών τεχνολογικών καινοτομιών στη βελτίωση και διευκόλυνση της ανθρώπινης 

ζωής και εξέλιξης. Ο τροχός, τα ιστία, η πυξίδα και το πηδάλιο, η τυπογραφία, η ατμο-

μηχανή, η πενικιλίνη, το τηλέφωνο, ο δορυφόρος και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 

(Kumpulainen, 2007) είναι κάποια παραδείγματα μεγάλων επινοήσεων, τα οποία άλ-

λαξαν και μεγέθυναν την ανθρώπινη ιστορία, αφού υπηρέτησαν, ανέδειξαν και υλοποί-

ησαν όνειρα, επιδιώξεις, φιλοδοξίες και σκοπιμότητες (Μαστρογιάννης 2015α). 

Στο πλαίσιο αυτό της διαρκούς αναζήτησης και εφεύρεσης τεχνολογικών επιτευγμά-

των, ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, υπήρξε σημαντική τεχνική πρόοδος, 

βελτίωση και διεύρυνση των δυνατοτήτων των Μέσων Επικοινωνίας της εποχής. Το 

ραδιόφωνο, ο τηλέγραφος, ο φωνογράφος, ο κινηματογράφος αλλά και η τυπογραφία 

υπεισέρχονται βαθύτερα στα λαϊκά στρώματα, αποκτούν κοινωνικά ερείσματα και τα 

πρώιμα σημάδια πρακτικής αποδοχής τους αποτελούν πια, μια χρηστική και σαφώς πιο 

άνετη επικοινωνιακή πραγματικότητα  
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Η εκπαίδευση, φυσικά, ως γενεσιουργός και πρωτογενής συνιστώσα της διαδικασίας 

εξέλιξης των ανθρώπων, αποκόμισε παράπλευρες ωφέλειες, δεδομένου ότι όλες αυτές 

οι εφευρέσεις (όπως αργότερα και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής) αξιοποιήθηκαν και ως 

μέσα διδασκαλίας, αν και δεν σχεδιάστηκαν γι’ αυτό τον σκοπό.  

Η εισαγωγή διάφορων μορφών τεχνολογίας στην εκπαίδευση αποκτά ευρεία έκταση 

κατά τις αρχές του 20ού αιώνα. Ήδη, από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 

αναπτύσσεται στις ΗΠΑ μια βιομηχανία παραγωγής εκπαιδευτικών ταινιών και ένα 

παιδαγωγικό ρεύμα με στόχο την «οπτική» κατάρτιση των μαθητών, που πολύ γρήγορα 

μετατράπηκε σε «οπτικοακουστική» (Κόμης, 2004). Ο κινηματογράφος, το διαφανο-

σκόπιο, η τηλεόραση, οι συσκευές slides, το μαγνητόφωνο και ο ηλεκτρονικός υπολο-

γιστής είναι μερικοί εκπρόσωποι συσκευών οπτικοακουστικής τεχνολογίας.  

Οι απαρχές του «οπτικοακουστικού» κινήματος θεμελιώνονται στα μέσα του 17ου 

αιώνα, με την έκδοση του εικονογραφημένου εγχειριδίου του Κομένιου «The Visible 

World in Pictures» (Reiser, 1987). Ο μεγάλος αυτός Ολλανδός θεολόγος και παιδαγω-

γός (1592 - 1670) πρότεινε να υιοθετηθεί, ως κύρια παιδαγωγική μέθοδος η αρχή της 

εποπτείας. Οι ιδέες του βρήκαν ένθερμο υποστηρικτή στις εκπεφρασμένες παιδαγωγι-

κές πεποιθήσεις του σημαντικού Ελβετού παιδαγωγού και μεταρρυθμιστή Johann 

Pestalozzi, ο οποίος συνηγορούσε και επιχειρηματολογούσε και αυτός, σθεναρά, υπέρ 

της μάθησης, μέσω των αισθήσεων. Ακόμα, και ο Lewis Carroll πικρά διερωτόταν, 

μέσα από την Αλίκη του στη χώρα των θαυμάτων: «Ποια είναι, άραγε, η χρησιμότητα 

ενός βιβλίου χωρίς εικόνες και συνομιλίες;». 

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο προβολέας ταινιών ήταν μια από τις πρώτες οπτι-

κοακουστικές συσκευές, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στα σχολεία. Στις Ηνωμένες Πο-

λιτείες, οι πρώτοι κατάλογοι εκπαιδευτικών φιλμ δημοσιεύθηκαν το 1910 (Reiser, 

1987). Ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός για την παιδαγωγική επαναστατικότητα και τη 

διδακτική αποτελεσματικότητα, που κόμιζαν οι «κινούμενες εικόνες», ώστε να χρεωθεί 

με μια ανεπιτυχή πρόβλεψη ο διάσημος εφευρέτης Thomas Edison: «Τα βιβλία, σύ-

ντομα, θα είναι παρωχημένα στα σχολεία», είχε ισχυριστεί το 1913 (Πασιόπουλος, 

2012). 

Από το 1950 και εντεύθεν - Οι Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση 

Γύρω στο 1950, η τηλεοπτική τεχνολογία άρχισε να αναπτύσσεται αλματωδώς και να 

εισάγεται ως κύριο μέσο διδασκαλίας στην εκπαίδευση. Η δυναμική της «εκπαιδευτι-

κής τηλεόρασης» ατόνησε, ωστόσο, στα μέσα του 1960 και συνεχώς φθίνει έκτοτε, 

λόγω της αμφίβολης και αβέβαιης παιδαγωγικής αξίας της πλειονότητας (και) των τη-

λεοπτικών προγραμμάτων, μια βεβαιωμένη στρεβλή, αντιπαιδαγωγική κατάσταση, η 

οποία σταθερά και εμμόνως συνεχίζεται.  

Η τεχνολογία εξελίχθηκε ραγδαία κατά τη δεκαετία του 1960, όπου συντελείται και το 

πρώτο ευρύ πέρασμα από τα παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας στη χρήση των μαζικών 

μέσων επικοινωνίας (ΜΜΕ), για διδακτικούς σκοπούς (Κόμης, 2004). Την εποχή δε 
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αυτή επινοείται και ο γνωστός όρος «εκπαιδευτική τεχνολογία» 

(educational/instructional technology).  

Την ίδια περίπου περίοδο, η επινόηση του προγράμματος PLATO (Programmed Logic 

for Automatic Teaching Operations) από τον Donald Bitzer, το 1959, στο Πανεπιστή-

μιο του Illinois, αποτέλεσε το πρώτο μεγάλης κλίμακας εγχείρημα για την εισαγωγή 

και ενσωμάτωση των υπολογιστών στην εκπαιδευτική πρακτική. Η επιδίωξη αυτού του 

προγράμματος ήταν διττή. Καταρχάς, ως στόχος τέθηκε η διερεύνηση του ενδεχόμενου 

ρόλου του υπολογιστή και των δυνητικών δυνατοτήτων του στην καθημερινή εκπαι-

δευτική διαδικασία. Ακολούθως, η στόχευση επικεντρώθηκε στην οργάνωση και τη 

σχεδίαση ενός οικονομικά και εκπαιδευτικά βιώσιμου συστήματος, το οποίο θα συνέ-

θετε και θα αξιοποιούσε όλες τις θεωρήσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση, ως πα-

ρεπόμενο και συνέπεια της παραπάνω διερεύνησης (Alpert & Bitzer, 1970). Το πρό-

γραμμα PLATO συνδύαζε γραφικά, πρωτόλεια προγραμματιστικά περιβάλλοντα για 

την εκπαίδευση αλλά και οθόνες αφής (Alpert & Bitzer, 1970; Molnar, 1997; Alessi & 

Trollip, 2005). 

Στα πρώτα αυτά στάδια, της δεκαετίας του΄60, η ένταξη των υπολογιστών και γενικά 

των Τ.Π.Ε. στη διδακτική διαδικασία δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς και, ως εκ τούτου, 

απέδωσε πενιχρά αποτελέσματα, αφού τα παιδαγωγικά οφέλη υπήρξαν αχνά. Οι λόγοι 

μπορούν να εντοπιστούν στη (δικαιολογημένη) αδαημοσύνη των εκπαιδευτικών περί 

της χρήσης τους αλλά και στη μη λειτουργικότητα των πρώτων εκείνων υπολογιστικών 

συστημάτων, εξαιτίας του τεράστιου μεγέθους τους και της πανάκριβης τιμής τους 

(Norte et al, 2005). 

Εκείνη την εποχή, από τις αρχές της δεκαετίας του 60, υπήρξε έντονο εκπαιδευτικό και 

διδακτικό ενδιαφέρον, για ανεξάρτητη και εξατομικευμένη διδασκαλία. Λόγω του 

sputnik shock (της αναστάτωσης, δηλαδή, των Αμερικανών, εξαιτίας της απρόσμενης 

αεροναυπηγικής νίκης και κατάκτησης του διαστήματος από τους Σοβιετικούς, έναντι 

των Αμερικάνων, με την εκτόξευση του τεχνητού δορυφόρου Σπούτνικ τον Οκτώβριο 

του 1957) δόθηκε ύψιστη προτεραιότητα στην εκπαίδευση. Όμως, επειδή προσωπικοί 

δάσκαλοι για κάθε μαθητή ήταν συνήθως μη διαθέσιμοι, ο Αμερικανός ψυχολόγος 

Burrhus Frederic Skinner (1904 –1990) είχε αναπτύξει τη θεωρία της προγραμματισμέ-

νης διδασκαλίας. Η μέθοδος αυτή επρόκειτο να εφαρμοστεί μέσω των λεγόμενων δι-

δακτικών μηχανών, προδρόμων των υπολογιστών, ώστε να υπερακοντιστεί το γνω-

στικό-επιστημονικό έλλειμμα των Αμερικανών έναντι των Σοβιετικών. Ο Skinner ι-

σχυριζόταν ότι από την πειραματική μελέτη της μάθησης έρχονται συσκευές, οι οποίες 

δημιουργούν βέλτιστες συνθήκες και προϋποθέσεις, για αυτο-εκπαίδευση. Επίσης, θε-

ωρούσε ότι κάθε μαθητής πρέπει να είναι ελεύθερος και απερίσπαστος στην ανάπτυξη 

και υιοθέτηση του δικού του προσωπικού ρυθμού μάθησης, εργαζόμενος, έτσι, στα 

ωφέλιμα και αντιεξοντωτικά πλαίσια μιας εξατομικευμένης διδασκαλίας. Τελικά, η α-

ναζητούμενη εκείνη την εποχή των τελών του ΄70 παροχή εξατομικευμένης διδασκα-

λίας και επαρκών κινήτρων σε όλους τους μαθητές βρήκε καταφύγιο, πεδίο εφαρμογής 
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και ανάδειξής της και στους μικροεπεξεργαστές των πρώτων προσωπικών μικροϋπο-

λογιστών (Μαστρογιάννης, 2009). 

Πράγματι, οι μικροϋπολογιστές λειτούργησαν ωστικά και εξασφάλισαν, κατά το δυ-

νατό, τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για ανεξάρτητη, εξατομικευμένη και ενισχυτική δι-

δασκαλία αλλά και για τη στήριξη της αδύνατης περιχάραξης βηματισμού, της βελτί-

ωσης, δηλαδή, εκείνων των συνθηκών μάθησης, οι οποίες παρέχουν στον μαθητή τον 

απαραίτητο χρόνο, ώστε να προσεγγίσει, να επεξεργαστεί, να ελέγξει και τελικά να 

κατακτήσει τη νέα γνώση (Μαστρογιάννης, 2014α). Προδήλως, αυτή η παιδαγωγική 

διάσταση της ασθενούς περιχάραξης βηματισμού είναι άρρηκτα ευθυγραμμισμένη με 

διδακτικές παρεμβάσεις, που αφορούν κυρίως και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.  

Προσδοκίες και αντιπαραθέσεις  

Στις αρχές του 1980 είχε δημιουργηθεί μια θερμή, συνηγορική ατμόσφαιρα υπέρ των 

παιδαγωγικών και διδακτικών παρεμβάσεων και δυνατοτήτων του Υπολογιστή. Υ-

πήρξε διάχυτη η εκπαιδευτική πεποίθηση ότι ο Υπολογιστής θα καταστεί, συν τω 

χρόνω, ικανός να κονιορτοποιήσει τις δομές, τις μεθόδους και τις παροχές της εκπαί-

δευσης. Αυτή η χαρμόσυνη κατάσταση και ο εκπαιδευτικός ενθουσιασμός ονομάστηκε 

σκωπτικά «κουμπιουτερίτιδα» (Eves, 1990). Καταλυτική για τη δημιουργία αυτής της 

παιδαγωγικής μέθεξης υπήρξε η απόδειξη του θεωρήματος των τεσσάρων χρωμάτων 

το 1976 από τους Appel και Haken το 1976, μέσω εκτεταμένων υπολογισμών σε πρό-

γραμμα υπολογιστή. Το θεώρημα αυτό ήταν το πρώτο που αποδείχθηκε με τη βοήθεια 

Υπολογιστών. Επιπλέον και η παρουσίαση των πρώτων μικροϋπολογιστών, του Apple 

II και αυτού της IBM, το 1981, αποτέλεσαν ορόσημο, τη θρυαλλίδα για τη μαζική ει-

σαγωγή των υπολογιστών στα σχολεία και την παιδαγωγική τους αξιοποίηση, ως αξιο-

σημείωτων μέσων διδασκαλίας και γνωστικών εργαλείων. Μάλιστα, την εικοσαετία 

1963-1983 η αύξηση της διείσδυσης των υπολογιστών στις σχολικές αίθουσες της Δευ-

τεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αμερική ήταν εκθετική, καθότι το ποσοστό διεισδυτι-

κότητας από το από το 1% εκτινάχτηκε στο 75% (Μαστρογιάννης, 2009). Οι προσδο-

κίες της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις ψηφιακές δυνατότητες αυξήθηκαν κατακό-

ρυφα. Ο Seymour Papert, ο πατέρας του κονστρουκτιονισμού και μάλλον και της 

LOGO είχε εντυπωσιαστεί πολύ από τις διαφαινόμενες τότε ποικίλες εκπαιδευτικές 

προοπτικές και προδιαγραφές του υπολογιστή, ώστε σε ένα άρθρο του, το 1984, είχε 

προβλέψει (ανεπιτυχώς, φυσικά) ότι ο υπολογιστής θα αλλάξει εκ βάθρων τα σχολεία 

(Βοσνιάδου, 2006).  

Ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα υπήρξε μια ξεκάθαρη γενική υποχώρηση, μια ανα-

στροφή, αφού οι αναμενόμενες, επαναστατικές εκπαιδευτικές αλλαγές αποδείχτηκαν 

ουτοπικές. Μια δεκαετία «ψηφιακής αγκύλωσης» (1990-2000) ανέτειλε, όπου γενικά 

οι Τ.Π.Ε., μάλλον περιθωριοποιήθηκαν και οι ευσεβείς πόθοι για την ψηφιακή επανά-

σταση στη σχολική διαδικασία διαψεύστηκαν (Μαστρογιάννης, 2014β).  
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Αναδιπλώσεις και παραδοχές 

Στις αρχές, ωστόσο, του τρέχοντος αιώνα, η ανάγκη και το ενδιαφέρον για διδακτική 

αξιοποίηση του Υπολογιστή, καταφανώς, ισχυροποιήθηκε (Haydn, 2002). Σημειώθηκε 

μια ευρεία αναδίπλωση, μια σημαντική αναθέρμανση, απόρροια των πολλών και ση-

μαντικών διαφαινόμενων οφελών, αλλά και των συναρπαστικών εφαρμογών, ανέσεων 

και ευκολιών του Διαδικτύου (Βοσνιάδου, 2006; Pelgrum, 2001). Σήμερα, το Διαδί-

κτυο, ειδικά στις νεαρές ηλικίες, είναι πολύ δημοφιλές, έχει αναβαθμιστεί σε καίριο 

γνωστικό εργαλείο, παρέχοντας ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα, τα οποία μπορούν 

να συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης (Μαστρο-

γιάννης, 2015β). 

Βέβαια, παρ’ όλη αυτή τη μάλλον γενική αποδοχή του Υπολογιστή, ως σημαντικού 

μέσου διδασκαλίας, υπάρχουν και σοβούν, διαχρονικά, αντιπαραθέσεις μεταξύ των ει-

δικών και των ειδημόνων. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, πολλές επιστη-

μονικές έριδες και φιλονικίες, περί της ψηφιακής ή μη πριμοδότησης, στη μαθησιακή 

διαδικασία ήταν ιδιαίτερα έντονες (Nelson, Killian & Byrd, 1988; Παπαθανασίου & 

Κόμης, 2003). Υποστηριζόταν, για παράδειγμα, ότι οι μαθητές εξαιτίας της χρήσης του 

υπολογιστή θα αποδυναμωθούν σωματικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, πνευματικά 

και ηθικά (Jones, 2003). Ακόμη, ως μειονεκτήματα του Υπολογιστή συμπεριλαμβάνο-

νταν, οι αναπτυξιακές ανασχέσεις, οι επαναλαμβανόμενοι τραυματισμοί, κυρίως στα 

δάχτυλα λόγω πίεσης, ο εθισμός και οπωσδήποτε ο καθιστικός τρόπος ζωής, άκρως 

επιβαρυντικός για παιδιά σχολικής ηλικίας (Plowman & Stephen, 2003). Ακόμη και 

μέχρι πρόσφατα, οι Υπολογιστές θεωρούνταν ανιαροί, πληκτικοί και αντικοινωνικοί, 

ένα καταφύγιο για λοξίες και μια μηχανική, απάνθρωπη μορφή κατάρτισης, με τετριμ-

μένες και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες (Stahl, Koschmann & Suthers, 2006). 

Τέλος, για πολλούς εκπαιδευτικούς και ερευνητές δεν υπάρχουν, ακόμη, πειστικές α-

ποδείξεις για τα βελτιωμένα αποτελέσματα μάθησης, που προσφέρει ο Υπολογιστής 

(Livingstone, 2012). 

Παρ’ όλα αυτά όμως, ο Υπολογιστής, απέκτησε την ένδοθεν εκπαιδευτική «καλή μαρ-

τυρία» και σήμερα θεωρείται ένα ξεχωριστό νοητικό-γνωστικό εργαλείο, με πλούσια 

προστιθέμενη μαθησιακή αξία (Μαστρογιάννης, 2014β). Γενικά, οι επιδοκιμαστικές, 

υπέρ του υπολογιστή, κριτικές (Rabah, 2015; Brito, Tavares, & Rodrigues, 2014; 

Straker, Pollock & Maslen, 2009; Barrow, Markman & Rouse, 2008) ευλογούν τη δυ-

νατότητά του για βελτίωση της γνωστικής ανάπτυξης, της δημιουργικότητας, της ενί-

σχυσης των κινήτρων και της προσήλωσης αλλά και της σχολικής επίδοσης των μαθη-

τών, ιδιαίτερα στα Μαθηματικά Ακόμα, οι Τ.Π.Ε. ευνοούν την παγκοσμιοποίηση της 

εκπαίδευσης του 21ου αιώνα, αίρουν πολλά εμπόδια κατά την κοινωνική αλληλεπί-

δραση, ενισχύουν τη λεπτή κινητικότητα και την οπτική επεξεργασία, ενώ πριμοδο-

τούν, επίσης, αποτελεσματικά και την επανένταξη. Οι μαθητές, μέσω των Τ.Π.Ε., μα-

θαίνουν να εργάζονται ανεξάρτητα, αλλά και αντιθέτως να ψάχνουν, από κοινού, για 

πληροφορίες, να τις επεξεργάζονται και να τις παρουσιάζουν, όπως επίσης να συνερ-
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γάζονται και να συμμετέχουν ενεργητικά σε ομαδικά σχέδια εργασίας (projects). Επί-

σης, προσφέρεται υψηλός βαθμός ευελιξίας και εξατομίκευσης, αλλά παρέχονται και 

δυνατότητες για ενιαιοποιημένη γνώση, μέσω διαθεματικών και διεπιστημονικών προ-

σεγγίσεων. Επιπλέον, οι Τ.Π.Ε. ενισχύουν την αυθεντικότητα, με τη σχεδίαση κατάλ-

ληλων δραστηριοτήτων βιωματικού χαρακτήρα, ενώ και ανατροφοδοτικές παρεμβά-

σεις, αναπτύσσονται μέσω θετικών και αρνητικών ενισχύσεων (Μαστρογιάννης, 

2009).  

Ωστόσο, οι Τ.Π.Ε. ψέγονται και για μια σειρά αρνητικών και παρελκυστικών επιπτώ-

σεων κατά την προϊούσα γνωστική δόμηση και αναπτυξιακή πορεία των παιδιών. Στις 

εξελικτικές αυτές αναχαιτίσεις περιλαμβάνονται (Μαστρογιάννης, 2015β; De Witte & 

Rogge, 2014; Μαστρογιάννης & Αναστόπουλος, 2012; Straker, Pollock & Maslen, 

2009):  

• Η διακύβευση της ασφάλειας των παιδιών  

• Το ακατάλληλο και άσεμνο υλικό, καθώς και οι αναξιόπιστες, άνευ διασταύ-

ρωσης πληροφορίες 

• Η έκθεση στη βία, ειδικά σε κάποια παιχνίδια του 

• Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός 

• Ο οδυνηρός εθισμός 

• Η μείωση της σωματικής δραστηριότητας 

• Η έκθεση σε παραπλανητικές αλλά και σε ανασταλτικές για την ανάπτυξη δια-

φημίσεις (π.χ. για πρόχειρο φαγητό) 

• Η πρόκληση πονοκεφάλων, αϋπνίας, κούρασης των ματιών και εξάντλησης  

• Η πρόκληση μυοσκελετικών προβλημάτων 

• Η απόσπαση των μαθητών από τη μάθηση και τον σκοπό της εκπαίδευσης 

• Η αδυναμία εντοπισμού της διαφοράς μεταξύ γνωστικού εργαλείου και παιχνι-

διού  

• H διατάραξη των κοινωνικών σχέσεων και η μείωση της επικοινωνίας με την 

οικογένεια και τους φίλους, που ενδεχομένως μπορεί να επιφέρει η υπερβολική 

χρήση των Τ.Π.Ε.. 

• Η χρήση των Τ.Π.Ε. τείνει να ωφελήσει κυρίως στην ανάπτυξη ψηφιακών δε-

ξιοτήτων παρά σε άλλες γνώσεις και δεξιότητες  

• Ο κίνδυνος υπονόμευσης της σχέσης δασκάλου-μαθητή  

Η ορθολογική χρήση του υπολογιστή (Lee & Ginsburg, 2009) και ένας πολλαπλά επι-

μορφωμένος εκπαιδευτικός προβάλλουν ως ένα ισχυρό αντίδοτο σε αυτές τις απευ-

κταίες παρεκκλίσεις. Σημειωτέον, πως η καταιγιστική ανάπτυξη της υπολογιστικής τε-

χνολογίας υποχρεώνει τον εκπαιδευτικό κόσμο να προσαρμόζεται διαρκώς, ώστε να 

ενσωματώνει στις μονάδες του όλες τις τρέχουσες μεταβολές (Τσιμηρίκα, 2007). Σε 

κάθε περίπτωση είναι ευκρινές πως οι πολλές υπολογιστικές καινοτομίες έχουν υφάνει 

ένα αυθεντικό εκπαιδευτικό πεδίο προκλητικών ιδεών και εξελίξεων, οι οποίες αναμέ-

νουν έναν σωστά επιμορφωμένο εκπαιδευτικό, αρχικά να τις ασπαστεί και ακολούθως 

να τις μεταλαμπαδεύσει (Molnar, 1997). 
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Γενικά, η χρήση και η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. αναβαθμίζεται σε ισχυρό γνωστικό και 

διαμεσολαβητικό εργαλείο, μόνο εάν καλύπτονται τουλάχιστον, οι παρακάτω 9 όροι 

(Μαστρογιάννης & Κατσιώπη, 2014; Ni 2012; Judge, 2001): 

1) Ύπαρξη της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής 

2) Ανταποκρισιμότητα του θεσμικού και κοινωνικού περιβάλλοντος  

3) Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να αντιληφθούν την προστιθέμενη αξία των 

Τ.Π.Ε. και να υποστηρίζονται πλήρως κατά τη χρήση τους 

4) Μια οργανωμένη, περιοδική, συχνή και με κίνητρα επιμόρφωση των εκπαιδευ-

τικών 

5) Οι θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών 

6) Ελαστικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, που προωθεί και ενισχύει τις ψη-

φιακές δράσεις  

7) Σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρήσεις, πρακτικές και μεθοδολογίες, οι οποίες θα 

μετουσιώνουν σε διδακτικές και μαθησιακές απολαβές την «τεχνολογική δυνα-

μική»  

8) Πλούσιο αποθετήριο ποιοτικών εκπαιδευτικών λογισμικών, ανοιχτού και εποι-

κοδομιστικού τύπου  

9) Αναπτυξιακά κατάλληλες και καινοτόμες δραστηριότητες 

Βέβαια και σε κάθε περίπτωση, θα παραμένει διαχρονική η αξιωματική αλήθεια ότι η 

χρήση της τεχνολογίας θα ενισχύσει την απόκτηση και κατασκευή γνώσεων και δεξιο-

τήτων, μόνο όταν οι Τ.Π.Ε. χρησιμοποιούνται για να υποστηρίζουν μια καλά σχεδια-

σμένη και καλά διαχειριζόμενη διδασκαλία (Hasselbring & Glaser, 2000). 

Συζήτηση, Συμπεράσματα, Προτάσεις 

Η υπολογιστική τεχνολογία συμπλήρωσε αισίως, από την επινόηση του στοχευμένου 

προγράμματος PLATO και εντεύθεν, τα 56 τουλάχιστον χρόνια εκπαιδευτικής προ-

σφοράς της. Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό, τις ενστάσεις και τις αναδιπλώσεις, ως 

προς τη δυναμική των Τ.Π.Ε., που εκφράζονται και παρατηρούνται αυτά τα χρόνια, 

σήμερα θεωρείται ότι, τηρουμένων των αναλογιών και κάποιων προϋποθέσεων, οι 

Τ.Π.Ε. είναι ικανές, μέσω του διαμεσολαβητικού τους ρόλου, να μετασχηματίζουν και 

να βελτιώνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση. Οι νέες εκπαιδευτικές και μη προκλήσεις 

του 21ου αιώνα, αναντίρρητα μπορούν να ευδοκιμήσουν και να καρποφορήσουν στα 

σύγχρονα εποικοδομιστικά και κοινωνικοπολιτικά ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης 

καθώς και στους πλούσιους ιστούς του Διαδικτύου. Τα ανοιχτού τύπου, ποιοτικά εκ-

παιδευτικά λογισμικά, οι πολλές εφαρμογές στο Διαδίκτυο και ένας ορθά και πολλαπλά 

επιμορφωμένος εκπαιδευτικός, που θα υπηρετεί και θα αξιοποιεί τις προηγούμενες δυο 

προϋποθέσεις, προβάλλουν ως οι σημαντικότεροι παράγοντες που θα καταστήσουν α-

διαπραγμάτευτη την παραδοχή, περί της αποτελεσματικότητας των Τ.Π.Ε., ως γνωστι-

κού εργαλείου.  

Φυσικά, απομένει στην Πολιτεία, τον τρίτο τουλάχιστον από τους παραπάνω παράγο-

ντες, να τον προσέξει και να τον αναβαθμίσει, ενισχύοντας και απονέμοντάς του δι-

καιωματικά, τον κυρίαρχο και εσαεί πρωταγωνιστικό ρόλο του.  
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Τα κοριτσίστικα περιοδικά στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Εγγραφές του γυναι-

κείου ιδεότυπου, ή …μια εφηβεία επιεικής που γίνεται σαράντα (…και κάτι). 

Δρ. Μουλά Ευαγγελία 

moulaevang@gmail.com 

Κοριτσίστικα περιοδικά και κοινωνικοποίηση 

Τα κοριτσίστικα περιοδικά δεν αποτελούσαν οργανωμένο κομμάτι της βιομηχανίας της 

λαϊκής κουλτούρας πριν τον Πόλεμο (Ballaster et al, 1991: 109-115). H μόδα σχετικά 

με τη διαφοροποίηση των περιοδικών ως προς το κοινό τους με κριτήριο το φύλο άν-

θησε από τη δεκαετία του 50 και τα περιοδικά για έφηβες εγκαινιάζονται με τη Marilyn 

το 1955 (Alderson, 1968:5).  Στη συνέχεια, πολλοί τίτλοι (Romeo (1957), Bunty (1958), 

Twinkle (1968)] σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για νεαρά κορίτσια (Gifford, 1975:125). 

Μια πληθώρα τίτλων με υψηλή ποσόστωση εικονογραφηγημάτων, τα οποία μεταφρα-

σμένα ταξίδευαν σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ομογενοποιώντας την κοριτσίστικη 

εφηβεία αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής, ιδίως ως μαζικά προϊόντα με υψηλή κατανά-

λωση, διότι συνέβαλαν καταλυτικά στην κοινωνικοποίηση και τη διαμόρφωση των 

νέων γενιών επί μια τουλάχιστον τριακονταετία.  Συνολικότερα, τα  μαζικά προϊόντα 

που απευθύνονται στα νεαρά κορίτσια (teen /pre-teen market) θεωρούνται μέσα κατα-

σκευής κοινωνικών ρόλων (Christian- Smith, 1991: 45-69). 

Σύμφωνα με το Γκράμσι (1977: 51) τα περιοδικά αυτού του τύπου ανήκουν στη σφαίρα 

του ιδιωτικού- προσωπικού, στο πλαίσιο της «πολιτικής κοινωνίας». Εδώ η ηγεμονία 

επιβάλλεται όχι με άμεσο εξαναγκασμό, αλλά με έμμεσους διαμεσολαβητικούς μηχα-

νισμούς και δη αυτούς της πειθούς που επιτυγχάνουν την συναίνεση και συγκαλύπτουν 

οικονομικές ή ιδεολογικές σκοπιμότητες. 

Κάθε περιοδικό ή έντυπο γενικότερα έχει τις ιδιαίτερες συμβάσεις του και το στυλ του. 

Μέσα από την  επανάληψη των δομών του και την εξοικείωση με τις σταθερές του το 

κοινό του συμφιλιώνεται με την οπτική που υπηρετεί, ενώ επιτυγχάνεται μια όσο το 

δυνατό μεγαλύτερη συναίνεση των αναγνωστών του και μια εξίσου ικανή ομοιογένεια 

στο επίπεδο των μεταγγιζόμενων αξιών και προτύπων.  

Στα υπό εξέταση περιοδικά, η παραλλαγή «το κορίτσι κερδίζει το αγόρι» ή το αντί-

στροφο εξαντλούν την πλειοψηφία  των δυνατών θεματικών (Knodel, 1982)  ενώ τα 

προβαλλόμενα πρότυπα ομορφιάς λειτουργούν σχεδόν τυραννικά επί των αναγνω-

στριών. Γι αυτό και οι West και Zimmerman (1987) χρησιμοποιώντας τον όρο «κάνο-

ντας φύλο», αναφέρονται  στη επιλεκτική εκείνη κοινωνική και γνωστική διαδικασία 

μέσα από την οποία οι πληροφορίες φιλτράρονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιού-

νται, ώστε να αναπαράγουν αυτο-εκπληρούμενες προφητείες, να καθορίζουν την κοι-

νωνική αλληλεπίδραση και κυρίως την έμφυλη ταυτότητα. 
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Το γούστο, τα ερμηνευτικά σχήματα και η συνταγή του κοινωνικού φύλου 

Η δεδομένη προτίμηση των κοριτσιών στα περιοδικά αυτά και δη στις αισθηματικές 

ιστορίες, έχει επιχειρηθεί να ερμηνευτεί στη βάση του γούστου, της «φυσικής» ροπής 

των κοριτσιών για ρομάντζο, σαν αυτό να πρόκειται για κάποια εγγενή, αδιαφοροποί-

ητη, ανιστορική ή ασυσχέτιστη με λοιπούς κοινωνικούς παράγοντες κατηγορία. Οι 

Bourdieu και  Wacquant (1992) ανάγουν το γούστο και συνεπώς το habitus (την αί-

σθηση του αυτοπροσδιορισμού μέσω του ανήκειν αλλά και μέσω της συνειδητοποίη-

σης της ετερότητας) σε διακύβευμα κοινωνικής πρακτικής και προϊόν διαπραγμάτευ-

σης. Το γούστο συντίθεται από κοινά αποδεκτούς λόγους (Hodge & Kress. 1988/ Gee, 

1996) και επενδυμένα σε κάθε πράξη ή επιλογή νοήματα, που εντέλει αναπαράγουν 

κοινωνικές δομές, προβάλλοντάς τες ως φυσικές. Το πεδίο των πολιτισμικών επιλογών 

δεν είναι εντέλει παρά ένα περιορισμένο σύστημα στυλιστικών δυνατοτήτων, από το 

οποίο κανείς  μέσω των προτιμήσεών του διαμορφώνει το life-style του (Bourdieu, 

1986: 203). Η επιλογή όμως διαμεσολαβείται από τα προϋπάρχοντα σχήματα και τις 

κοινωνικές προεγγραφές. Έτσι η υψηλή κατανάλωση κοριτσίστικων περιοδικών δεν 

επιτρέπεται απλά να εξηγηθεί ως έκφραση ενός οικουμενικού κοριτσίστικου γούστου, 

σα να πρόκειται για κάποια σύμφυτη της θηλύτητας ιδιότητα. 

Η κοινωνία οργανώνει και ελέγχει τις εμπειρίες της που οδηγούν στη διαμόρφωση του 

κοινωνικού φύλου μέσα από εννοιoλογικά σχήματα. Σχήματα είναι οι υπο-κείμενες 

των πραγμάτων, καταστάσεων, συμβάντων, ακολουθιών πράξεων, χαρακτήρων, συ-

μπεριφορών, σχέσεων και συστημάτων σκέψης και δράσης οργανωτικές έννοιες 

(Rumelhart, 1980: 34). Η αλληλεπίδραση – διασύνδεση φύλου με κειμενικό είδος 

(gender- genre) ανάγεται σε ένα ανάλογο σχήμα που εξασφαλίζει τη μεταξύ τους διά-

δραση. Για την ενεργοποίηση ενός σχήματος είναι αρκετή η μερική αναφορά σε κάποιο 

στοιχείο του, μέσω του οποίου αυτό ανακαλεί το σύνολο των προκαθορισμένων αξιών 

που  εκπροσωπεί. Με αυτόν τον τρόπο ο αναγνώστης συμπληρώνει τα κενά της ιστο-

ρίας τις περισσότερες φορές με τρόπο παραδοσιακά έμφυλο έως σεξιστικό. Οι Cohan 

και Shires (1988) υποστηρίζουν πως το αφηγηματικό είδος του ρομάντζου έχει κατε-

ξοχήν έμφυλη ταυτότητα και δη θηλυκή, όσο τα είδη του θρίλλερ και του γουέστερν 

έχουν αρσενική (Cohan & Shires, 1988).   

Το κοινωνικό φύλο ως σύστημα νοημάτων, στη βάση της διαφοράς και των σχέσεων 

εξουσίας, εκδηλώνεται σε τρία επίπεδα: το κοινωνικό- πολιτισμικό, το αλληλεπιδρα-

στικό και το ατομικό. Τα συνήθη σχήματα που ενσταλάζει το κοινωνικό- πολιτισμικό 

και το αλληλεπιδραστικό επίπεδο για την αρρενωπότητα και τη θηλυκότητα είναι σε 

αντιδιαστολή τα εξής (Stephens, 1996): 

 Δύναμη- ομορφιά 

 Βία- μη- βία 

 Επιθετικότητα και αυταρχικότητα # υποχωρητικότητα και συμμόρφωση 

 Σκληρότητα# συναισθηματικότητα 

 Ανταγωνιστικότητα# υπακοή, σεμνότητα 
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 Παραβατικότητα# πειθαρχία  

 Απληστία# δοτικότητα 

 Προστατευτικότητα # τρωτότητα 

 Κυνηγός- θύμα 

 Ανεξαρτησία- εξάρτηση 

 Παίκτης- βραβείο 

 Δράση- παθητικότητα 

 Αναλυτικός νους# συνθετικός νους 

 Ποσότητα# ποιότητα 

 Λογική# διαίσθηση 

 Πολιτισμός# φύση  

Αυτά τα σχήματα, άμεσα ή έμμεσα, αποτελούσαν και τη χρυσή συνταγή των κοριτσί-

στικων περιοδικών. 

Σύντομη αναδρομή – σταθμοί 

στην ιστορία του κοριτσίστικου έντυπου και των αντίστοιχων κόμικς 

Προπάτορας του είδους των κοριτσίστικων περιοδικών μπορεί να θεωρηθεί το Girl’s 

Own Paper που εκδόθηκε το 1880 από τον εκδοτικό οίκο Leisure office , τμήμα της 

Religious Tract Society (Brewer, 2010: 15) και αποτελείτο από 36 σελίδες σχεδόν α-

διάσπαστου λόγου. To 1919 εμφανίστηκε το School Friend, που κατόπιν διακοπής ε-

πανακυκλοφόρησε το 1950, συνδυάζοντας κόμικς και αφηγήσεις, στην γραμμή της αρ-

χικής του έκδοσης. Το The Schoolgirl κυκλοφόρησε από το 1929 ως το 1940 με πυκνό 

λόγο και ελάχιστες ασπρόμαυρες ζωγραφιές, ενώ στην ίδια φιλοσοφία ήταν το School-

girl’s Own με ζωή από το 1921 ως το 1936, καθώς και το The Schoolgirl’s Weekly 

(1922).  Ένα  θεωρητικά πρωτοπόρο περιοδικό ήταν το Girl’s Crystal (1935) το οποίο 

και ενσωμάτωσε τα: The Schoolgirl’s Weekly το 1939 και The Schoolgirl το 1940 α-

κολούθως. Η αναλογία γραπτού κειμένου – εικόνας υπέρ του πρώτου όμως εξακολου-

θεί να φανερώνει  πως τα περιοδικά της χρυσής εποχής απευθυνόταν σε μεγαλύτερης 

ηλικίας αναγνώστριες με ανεπτυγμένη την αναγνωστική ικανότητα (Brewer, 2010: 60). 

Όσα όμως επιβίωσαν τη δεκαετία του 50, μεταξύ των οποίων και το Girl’s Crystal, 

χρειάστηκε να προσαρμοστούν στο ρεύμα της εποχής και να εμπλουτίσουν την ύλη 

τους με κόμικς (Brewer, 2010: 47-66). 

Αξίζει αν σημειωθεί ότι τις ιστορίες τις έγραφαν κατά μεγάλη πλειοψηφία άντρες συγ-

γραφείς με γυναικεία ψευδώνυμα (Brewer, 2010: 48). Το αντίθετο συνέβαινε με τη 

λογοτεχνία, που θεωρείτο ως προϊόν υψηλής κουλτούρας πεδίο της ανδρικής επικρά-

τειας. Οι γυναίκες συγγραφείς του 18ου- 19ου αι. για να διεισδύσουν μεταχειρίζονταν 

αντρικά προσωπεία (Snyader Lanser, 1992: 36) 

Το 1950 ήδη, ο αιδεσιμότατος Marcus Morris έβγαζε πύρινους λόγους στη Sunday Dis-

patch  ενάντια στα πολύχρωμα αναξιοπρεπή  αναγνώσματα που κατακλύζουν τα βι-

βλιοπωλεία και απειλούν τα ήθη των νεαρών κοριτσιών (Brewer, 2010: 16). Παρόμοιες 
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αντιδράσεις ενάντια στα κόμικς γενικά και ενάντια στα υπερ- ηρωικά κόμικς ειδικά 

συναντάμε στη  μεταπολεμική Αμερική. (Παστουρματζή, 2010). 

Σημαντικός σταθμός στο χώρο των εικονογραφηγημένων περιοδικών υπήρξε το Girl 

που λανσαρίστηκε το 1951 και ήταν το πρώτο περιοδικό ολοκληρωτικά αφιερωμένο 

στα κόμικς (Brewer, 2010: 56). Ιστορίες από το Girl συναντάμε στο γαλλικό περιοδικό 

Line, πράγμα που αποδεικνύει ότι η εφηβική μόδα έχει την τάση να εξαπλώνεται και 

να ομογενοποιεί εθνικά χαρακτηριστικά. Η ιστορία «Ο κόσμος της Πάττυ» των Philip 

Douglas και Purita Campos που πρωτοκυκλοφόρησε στο περιοδικό Princess Tina το 

1967, έγινε διάσημη σε όλη την Ευρώπη, με ιδιαίτερη επιτυχία σε Ολλανδία, Ισπανία 

και Ελλάδα (εδώ κυκλοφόρησε και ομώνυμο περιοδικό). 

Τη δεκαετία του 60 κυκλοφορούσαν στην Αγγλία 63 εβδομαδιαία περιοδικά για κορί-

τσια (Brewer, 2010: 48).  Tammy, Jinty, Judy, Bunty, Mandy, Judy , Suzie, Misty, 

Penny,  Debbie, Nikki, Diana, Princess, Dreamer, Lindy and School Fun είναι μερικοί 

από τους τίτλους που συνθέτουν τον κατάλογο των κοριτσίστικων περιοδικών και που 

παρέχουν ονειρικές αποδράσεις στις νεαρές αναγνώστριες. 

Από τα μακροβιότερα στο χώρο, η Bounty, επέζησε 43 χρόνια (1958-2001) πριν αφο-

μοιωθεί από το Cool και φιλοξένησε τη δημοφιλέστατη σειρά The four Marys. Η Jackie 

(1964) ακολούθησε άλλη εκδοτική συνταγή, συμπεριλαμβάνοντας κυρίως ποικίλης ύ-

λης θεματολογία και μόλις 1 με 2 ιστορίες κόμικς ρομαντικού περιεχομένου (Brewer, 

2010: 80). Το 1976 αφομοίωσε τη Diana και συνέχισε την κυκλοφορία της ως το 1993. 

H Diana της DC Thomson συνιστούσε ένα σχεδόν μοναχικό παράδειγμα. Ως περιοδικό  

ανταγωνιζόταν τη June Princess της Fleetway. Κατόπιν συγχωνεύτηκε με τη  Jackie, 

αλλά η πιο άμεση διάδοχός της υπήρξε το περιοδικό Blue Jeans 1977, το πρώτο ποπ 

περιοδικό της Thomson ως αντίβαρο του Pink της IPC. Περιείχε μεταξύ άλλων, αντι-

βαίνοντας τον κανόνα, και σελίδες γνώσεων, καλύπτοντας το κενό στον εκδοτικό χώρο 

και αποτελώντας ταυτόχρονα το αντιστικτικό ομόλογο των αγορίστικων περιοδικών 

τύπου Look and Learn ή Odhams' Boys' World. Επίσης ήταν το πρώτο περιοδικό που 

φιλοξένησε ιστορίες τρόμου και άνοιξε το δρόμο στη Misty, τη  Jinty ή τη Spellbound, 

που αποκλίνοντας από τον κεντρικό θεματικό άξονα, φιλοξενούσαν κυρίως ιστορίες 

τρόμου ή επιστημονικής φαντασίας. Σε αυτές τις ιστορίες άλλοτε ένας δαιμόνιος επι-

τελικός νους υπνώτιζε κορίτσια και τα καθιστούσε υποχείριά του, κι άλλοτε εξωγήινοι 

απήγαγαν κορίτσια για πειραματόζωα (Human Zoo) ή  ακόμα -σε ιστορίες με έντονες 

ψυχαναλυτικές πινελιές- μια ομάδα κοριτσιών βρισκόταν παγιδευμένη διαδοχικά στον 

εφιαλτικό κόσμο των ονείρων της καθεμίας (Worlds Apart). 

Τα περιοδικά που φιλοξενούσαν αποκλειστικά ρομαντικές ιστορίες ήταν συγκεκρι-

μένα: Marilyn (1955, ο ιδρυτής του είδους), Boyfriend (1959), Cherie (1960), Romeo 

(1957), Mirabelle (1956), Valentine (1957). Στη  Valentine π.χ. ο υπότιτλος του περιο-

δικού δήλωνε με σαφήνεια τον προσανατολισμό του “Brings you love stories in pic-

tures”. Στην πλειονότητά τους οι ιστορίες εδώ τέλειωναν με τον ήχο από τις καμπάνες 

της εκκλησίας.  
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Η τακτική των συγχωνεύσεων ως τρόπου επιβίωσης αυτών των περιοδικών ήταν πάγια. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Jinty (1974) είχε αφομοιώσει τα Penny και Lindy και στη 

συνέχεια την Tammy (το 1981) η οποία νωρίτερα είχε απορροφήσει τα Sally, Pixie, 

Sandy, June, Misty και Princess. Η Mandy ενώθηκε με την Junty το 1991, η Princess 

Tina (1967) συγχωνεύτηκε με το Pink το 1973, με το  Mates το 1980 και με το Girl το 

1981 (Brewer, 2010: 93), και η Valentine (1957) διαδοχικά με τα Roxy, Marilyn, Ser-

enade και τέλος με τη Mirabelle το 1974 (Brewer, 2010: 134). 

To 1993 κυκλοφόρησε επετειακά ο συλλογικός τόμος Mums Own Manual (Presenting 

the Comics of her Girlhood)  που απευθυνόταν με εμπρόθετη αμφισημία τόσο στις μη-

τέρες που υπήρξαν κάποτε κορίτσια, όσο και στο αντίστοιχο νεανικό κοινό, αφήνοντας 

να εννοηθεί, παρά τη ρετρό φιλοσοφία του, ότι τα κοριτσίστικα περιοδικά των μεταπο-

λεμικών δεκαετιών, με τα οποία μεγάλωσαν και γαλουχήθηκαν γενιές νέων κοριτσιών, 

ίσως έχουν ακόμη πέραση. Ο συγκεκριμένος τόμος προσπαθούσε  να ισορροπήσει α-

νάμεσα στην αυθεντικότητα των περιεχομένων του και στις καταναλωτικές προδιαγρα-

φές του χρόνου της κυκλοφορίας του. 

Από τότε παρήλθαν πάνω από είκοσι χρόνια και το εκδοτικό τοπία έχει αλλάξει άρδην. 

Τα κοριτσίστικα περιοδικά με σήμα κατατεθέν τις εικονογραφηγημένες ιστορίες έχουν 

εξαφανιστεί από την αγορά. Η πτώση της δημοτικότητάς τους σχετίζεται με τη σύ-

γκλιση της νεανικής κουλτούρας (Postman, 1985) με αυτήν των ενηλίκων υπό την επι-

κράτεια του καταναλωτισμού. 

H πορεία των περιοδικών στην Ελλάδα 

(Στοιχεία αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων: 

http://www.greekcomics.gr/forums/index.php?app=covers&section=contents&kind=

gr)   

Τα  κοριτσίστικα περιοδικά εισάγονται ως μόδα στην Ελλάδα το 1972. Οι ιδιάζουσες 

πολιτικές καταστάσεις και ο έλεγχος του τύπου, σε συνδυασμό με τη βαθιά συντηρη-

τική δομή της ελληνικής κοινωνίας πιθανόν να μην επέτρεψαν νωρίτερα την άφιξή 

τους. Η Μανίνα (εκδότης Νίκος Δεληγιώργης), εξέδωσε το πρώτο της φύλλο στις 30 

Ιουνίου του 1972. Για δύο χρόνια τα εξώφυλλά της κοσμούνταν αποκλειστικά από σκι-

τσαρισμένες κοριτσίστικες φιγούρες, με σπάνιες εξαιρέσεις φωτογραφιών δημοφιλών 

σταρ. Αργότερα όμως, το σκίτσο εκτοπίζεται από το εξώφυλλο. Στο τεύχος 892 

(25/7/1989) το περιοδικό περνάει στην Β' του περίοδο, με διπλή αρίθμηση στην αρχή 

(τα πρώτα τεύχη είχαν μόνο της παλιά αρίθμηση εξωτερικά) και μετέπειτα μονή. Αυτή 

ήταν πολύ σύντομη, μόλις δύο έτη περίπου. Μακροβιότερη και ανθεκτικότερη αποδεί-

χτηκε η Κατερίνα, που κυκλοφορεί κατόπιν τριών αλλαγών διευθύνσεων μέχρι σήμερα, 

με πλήρως αναμορφωμένο προφίλ. Στις 23 Ιουνίου 1973 ο Στέλιος Ανεμοδουράς με 

την εκδοτική του (Γενικαί εκδοτικαί επιχειρήσεις ΟΕ) ξεκινάει την κυκλοφορία του. 

Τον Σεπτέμβριο του 1977 ξεκίνησε η Β' περίοδος του περιοδικού και το 1979 η Γ' και 

μεγαλύτερη περίοδός του που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Από το πρώτο κιόλας τεύχος 

ακολουθείται η εμπορική συνταγή του εξώφυλλου-φωτογραφίας κάποιου σταρ. Την 
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δεκαετία του 2000 τα κόμικς πέφτουν σταδιακά  από το 50% στο 20% της ύλης μέχρι 

που εξαφανίζονται. Τα τελευταία χρόνια είναι καθαρά έγχρωμο. Ξεκινάει νέα αρίθ-

μηση, πάνω από το λογότυπο βλέπουμε το "νέα εικονογραφημένη" και στα στοιχεία 

όλα έχουν αλλάξει. Εκδοτική παρουσιάζεται η Ερμής- Ελλάς Ντοκόπουλος με διευθυ-

ντή την Κατερίνα Ρωσσίου (κόρη του Ανεμοδουρά. Μετά το τεύχος 95 βλέπουμε πάλι 

διευθυντή τον Στέλιο Ανεμοδουρά και σαν διευθύντρια σύνταξης την Κατερίνα 

Ρώσσιου. Στις 20 Ιουνίου 1975, ο Καμπανάς κυκλοφορεί ένα δεκαπενθήμερο περιο-

δικό για κορίτσια ονόματι Ελεάννα, του οποίου η ζωή διήρκεσε μόλις ένα χρόνο. Το 

έτερο περιοδικό (της Ελεάννας) για κορίτσια που κυκλοφόρησε ο Καμπανάς στις 27 

Ιουνίου 1975 με το όνομα Μπάρμπαρα δεν είχε επίσης καλύτερη τύχη. Όχι επειδή η 

ύλη ήταν υποδεέστερη από τη Μανίνα ή την Κατερίνα, αλλά προφανώς λόγω της στε-

νότητας της εγχώριας αγοράς και του γεγονότος ότι τα προηγούμενα περιοδικά είχαν 

ήδη αποκτήσει το φανατικό κοινό τους. Τον Ιούλιο του 1977, οι Ελληνικές Περιοδικές 

Εκδόσεις ΕΠΕ της Λίνας Δεληγιώργη (μέχρι το τεύχος 190) και μετά του Νίκου Δελη-

γιώργη (μέχρι της αλλαγής σκυτάλης στο τεύχος 206), κυκλοφορούν ένα πολυθεματικό 

περιοδικό για κορίτσια ονόματι Πάττυ. 

Διευθυντής ανέλαβε ο Κώστας Μπαζαίος (μετά το 20στό τεύχος) στην οικογένεια του 

οποίου πέρασε και η τύχη του περιοδικού την Β' περίοδο. Στις 15 Ιουλίου 1989 αρχίζει 

η δεύτερη περίοδος του δημοφιλούς κοριτσίστικου περιοδικού. Οι αλλαγές μεγάλες, αν 

και φαίνεται δεν κατάφεραν να συνεχίσουν την επιτυχία που είχε την περασμένη περί-

οδο, καθώς δεν πρέπει να ξεπέρασε τα 100 τεύχη (διαπιστωμένα 90 - 30/10/1992) Επί-

σης, μια μεγάλη διαφορά εντοπίζεται και στο περιεχόμενο των εξωφύλλων, καθώς τα 

περισσότερα πλέον δεν έχουν σκίτσα αλλά φωτογραφίες διασημοτήτων από το σινεμά, 

το τραγούδι και την τηλεόραση. Αποτελούταν κυρίως από αυτοτελείς ιστορίες, με ση-

μαντικότερη αυτήν της ομώνυμης του περιοδικού ηρωίδας, της Πάττυ. Ο κόσμος της, 

στο μακρινό και σχεδόν εξωτικό για τις Ελληνίδες αναγνώστριες Southampton, ήταν 

μαγικός. 

Ο πλασματικός κόσμος των εικονογραφηγημένων ιστοριών και η προβολή του 

στην πραγματικότητα 

Το πλασματικό σύμπαν των περιοδικών απαρτίζεται από ένα σύνολο τεχνικών και θε-

μάτων, τα οποία μέσα από την αναφορική λειτουργία κάθε επικοινωνιακής πράξης 

(Jakobson, 1960), οριοθετούν και τον πραγματικό κόσμο για την αναγνώστρια.  

Η μαγική συνταγή των περιοδικών αυτών συνίστατο, σε γενικές γραμμές, στα εξής: 

φωτογραφίες από ποπ σταρ, κουτσομπολιό, γράμματα αναγνωστριών, μόδα, διαφημί-

σεις, συμβουλές ομορφιάς, διάφορα (ωροσκόπιο, διαγωνισμοί, ποιήματα) και κυρίως 

εικονογραφηγημένες ιστορίες αλλά και φωτορομάντζα (Alderson, 1968: 8).  

Πρωτίστως, δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα κοριτσίστικα περιοδικά έφεραν στη συντρι-

πτική πλειοψηφία τους ως τίτλο ένα κοριτσίστικο όνομα και μάλιστα σχεδόν πάντα 
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δισύλλαβο και υποκοριστικό, όπως ακριβώς συνηθίζεται για τα μικρά, χαϊδεμένα, οι-

κιακά ζώα. Η ονομασίες αυτές και μόνο καθαρογράφουν τον ενεχόμενο ιδανικό ανα-

γνώστη, που δεν είναι παρά μια έφηβη, την περίοδο της ζωής που υιοθετείται η κουλ-

τούρα των μοδάτων και συγκεκομμένων ονομάτων, ως ένδειξη αντισυμβατικής συμπε-

ριφοράς. Αυτού του τύπου το  έντυπο παύει να είναι μόνο αυτό που δηλώνει, αλλά 

μετουσιώνεται σε ένα συνομήλικο με την αναγνώστρια κορίτσι. Έτσι τα περιοδικά εκ-

φράζουν τη «φύση» της κοριτσίστικης εφηβείας με τον τρόπο ακριβώς που ο Ντίσνεϋ 

συλλαμβάνει και αντιπροσωπεύει τη «φύση» της παιδικότητας (Μουλά, 2006). Στις 

σελίδες τους παρέλαυναν και πρωταγωνιστούσαν, όχι μόνο στις στήλες των κουτσο-

μπολιών αλλά και στις εικονογραφηγημένες ιστορίες, γνωστοί ποπ τραγουδιστές, που 

διάνθιζαν την άνευρη κατά τ’ άλλα πραγματικότητά των αναγνωστριών και δημιουρ-

γούσαν την ψευδαίσθηση ότι οι διασημότητες είναι ζωτικό της μέρος. Άλλοτε συμπε-

ριελάμβαναν ιστορίες βασισμένες στην πραγματική ζωή των pop stars ή έπλαθαν φα-

νταστικά επεισόδια με πρωταγωνιστές διασημότητες, μεταξύ των οποίων φαβορί ήταν 

οι Tommy Steele και Cliff Richard. Άλλοτε οι pop stars διατηρούσαν μόνιμες στήλες, 

όπως ο  Μark Wynter στο περιοδικό Cherie, ενώ συχνά μια ιστορία τιτλοφορούταν από 

ένα δημοφιλές ποπ τραγούδι της εποχής (Brewer, 2010: 125). Στο Roxy (15 Μαρτίου 

1958) προσφερόταν ως δώρο στις αναγνώστριες μια μικρή καρφίτσα που συμβόλιζε 

την κιθάρα του Tommy Steele, ο οποίος και υποσχόταν στο εξώφυλλο ότι είναι ο αφη-

γητής της ιστορίας του τεύχους, ενώ στο Serenade (22 Σεπτεμβρίου 1962) δινόταν ως 

δώρο ένας ευτελής μικρός δίσκος στον οποίο ο Cliff Richard διαφήμιζε το καινούριο 

κόμικς, ξεκινώντας με τη φράση : «Hi there! This is Cliff” (Brewer, 2010: 132). 

Η σύνθεση της ύλης διατράνωνε την ιδεολογία του ελεύθερου χρόνου, παράγωγου της 

καταναλωτικής κοινωνίας (Frith, 1981). Τα νεαρά κορίτσια δεν είχαν βιοτικές μέρι-

μνες, αλλά χόμπι (Griffin et al., 1982), τα οποία μάλιστα δεν τα υπηρετούσαν συστη-

ματικά, παρά ευκαιριακά.   

Έτσι, ενώ τα αντίστοιχα αγορίστικα περιοδικά, αρνούνται την ομαδοποίηση του κοινού 

τους (Mort, 1998: 188) και  έχουν κατά βάση ένα θεματικό άξονα, όπως το μοντελισμό, 

το ψάρεμα, τα σπορ, τα αμάξια κ.ά., τα κοριτσίστικα μυούν το κοινό τους και κυριολε-

κτικά το εγκλωβίζουν σε έναν προδιαγεγραμμένο γυναικείο ρόλο. Περιχαρακώνοντας 

τον στερεότυπο ρόλο της γυναίκας χωρίς εναλλακτικές, διαμορφώνουν κοινότητες κο-

ριτσιών με παρεμφερή χαρακτηριστικά. Από την κουλτούρα του εφηβικού- πλατωνι-

κού ρομάντζου των περιοδικών αυτών, τη σκυτάλη αναλαμβάνουν ως φυσική τους συ-

νέχεια, περιοδικά που απευθύνονται στη νέα γυναίκα, τα οποία και οροθετούν πλέον 

απερίφραστα τα όρια της γυναικείας συμπεριφοράς. Η αταξική, αφυλετική κουλτούρα 

της εφηβείας συσκοτίζει την πραγματικότητα και ομογενοποιεί ετερόκλητα μεταξύ 

τους υποκείμενα στο φαινομενικά κοινό παρονομαστή της εμπειρίας της ηλικίας τους. 

Η κοινή συναίνεση επιτυγχάνεται στη βάση του ότι όλα τα κορίτσια ενδιαφέρονται για 

την εμφάνισή τους, θέλουν να χάσουν κιλά, να βρουν αγόρι και να περνούν καλά. Στην 

έρευνα της Alderson, πάνω στα περιοδικά  Jackie, Valentine και Trend διαπιστώνεται 

ότι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις σε αυτά είναι «αγάπη» και «όνειρο» 

(Alderson, 1968:11). Έτσι τα συστατικά του λόγου της λαϊκής μυθοπλασίας (popular 
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fiction), συνταγογραφούν την πρόσληψη (Scholes 1985:2-3) και διαμορφώνουν τους 

στόχους και τη συμπεριφορά των νεαρών αναγνωστριών τους.  

Θεματικοί άξονες των ιστοριών 

Οι άξονες των κοριτσίστικων εικονογραφηγημένων ιστοριών απέχουν παρασάγγας από 

αυτούς των αγορίστικων, αλλά η πληθώρα και ποικιλία των ιστοριών αυτών οδηγεί 

συχνά σε αντιφατικά συμπεράσματα. Μολονότι κάποιοι μελετητές αναγνωρίζουν σε 

αυτές τη φόρμα του κλασικού παραμυθιού με το ευτυχισμένο τέλος, όπου ο αλτρουι-

σμός και η προσφορά επιβραβεύονται ενώ ο εγωισμός και η εξέγερση καταδικάζονται 

(McRobbie, 1990: 90), άλλοι υποστηρίζουν το ακριβώς αντίθετο. Για τον Barker, oι 

ιστορίες παρουσιάζουν δισεπίλυτα δράματα της ταξικής εμπειρίας των εργαζόμενων 

κοριτσιών, παρέχοντάς τους ένα είδος πρακτικού εγχειριδίου ενδεδειγμένης συμπερι-

φοράς (Barker, 1989: 231- 233).  

Από την άλλη,  υπάρχουν και τα κορίτσια της μεγαλοαστικής τάξης. Το μέσο επίπεδο 

των προβλημάτων που αυτές οι ηρωίδες αντιμετωπίζουν είναι ξένο προς την πραγμα-

τικότητα των αναγνωστριών και αφορά μια ανώτερη κοινωνική τάξη χωρίς βιοτικά 

προβλήματα. Μια ηρωίδα π.χ. είναι αναστατωμένη διότι τo πόνυ που της χάρισε ο πα-

τέρας της είναι απείθαρχο και τη φέρνει σε δύσκολη θέση στους ιππικούς αγώνες (The 

pony who liked fun).  

Τα κορίτσια όλων των τάξεων όμως, θέλγονται από το συναίσθημα, την κακουχία και 

την τραγωδία. Στην Tammy (1971- 1984) τη Bunty και την Tracy  υπερτερούσαν οι 

θλιβερές ιστορίες (Brewer: 97). Τα ορφανά της Βικτωριανής εποχής που βρίσκονται 

εσώκλειστα  σε οικοτροφεία ή σε κάποιο αριστοκρατικό υποστατικό αποτελούν τη 

χρυσή συνταγή για την τέλεια  δραματική υπόθεση, ενώ οι ερωτικές απογοητεύσεις 

γεμίζουν ισόποσα τις σελίδες των περιοδικών. Χαρακτηριστική του πνεύματος αυτού 

είναι η σειρά της Judy "Nothing Ever Goes Right!" η οποία αποτελεί επιτομή της τάσης 

για τραγωδία, αφού μετά από μια αλυσίδα κακοδαιμονιών, η ηρωίδα κατέληξε θαμμένη 

σε ένα ανώνυμο μνήμα. 

Στο σχολικό- ιδρυματικό περιβάλλον ή σε επίπεδο φιλικών- διαπροσωπικών σχέσεων, 

τα επανερχόμενα θεματικά μοτίβα είναι λίγο ως πολύ τα εξής: Κακές επιρροές, εκβια-

σμοί, σχολικός εκφοβισμός, βαναυσότητα των ορφανοτροφείων και των ιδρυμάτων,  

φυγή από απάνθρωπες συνθήκες, προβλήματα φιλίας, αισθήματα ενοχής, εκδίκησης, 

απωθημένα, πειράγματα, αταξίες, διπροσωπία, αλλόκοτοι σχολικοί κανονισμοί που πα-

ραβιάζονται, αλλαγή χαρακτήρα μετά από ξαφνικό σοκ, απρόβλεπτοι σύμμαχοι – βοη-

θοί στις δυσκολίες κ.ά. 

Στο οικογενειακό τοπίο βρίσκουμε οικογενειακές μικρο-συγκρούσεις, εναντίωση στην 

άδικη απαγόρευση, το σύνδρομο του πολυάσχολου γονιού, συγκρούσεις αδελφών ή 

διδύμων, κρυφά ή απαγορευμένα καλλιτεχνικά ταλέντα, ενώ στο κοινωνικό- επαγγελ-
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ματικό πεδίο συναντάμε εκμετάλλευση εργαζόμενων κοριτσιών, ανάδειξη της αθωό-

τητας ενός αδίκως κατηγορουμένου, σταυροφορίες για τη σωτηρία κάποιου καταφρο-

νεμένου ή αδύναμου, σκληρή  μεταχείριση του υπηρετικού προσωπικού, φιλανθρωπία, 

κ.ά. 

Οι ιστορίες μυστηρίου επίσης κατέχουν ένα μεγάλο μέρος της ύλης, ανεξάρτητα από 

το γεγονός ότι τα μυστήρια που καλούνται οι πιο δραστήριες πρωταγωνίστριες να επι-

λύσουν (η ιστορία The four Marys ήταν σε κυκλοφορία από το 1958 ως το 1992 οπότε 

και έκλεισε η Bunty) είναι συνήθως ακίνδυνα και προβλέψιμα.  

Οι δε θεματικοί τους άξονες παρουσιάζουν μεγάλη φαντασία και πραγματική ποικιλία: 

από τον υπνωτισμό από εκπροσώπους του κακού και την απρόβλεπτη επίδραση μιας 

χημικής ουσίας, τη μεταμφίεση και την παρενδυσία, μέχρι σωσίες και διπλούς πράκτο-

ρες, περιστασιακή αμνησία, μαγικά αντικείμενα και υπερφυσικές ικανότητες, εισβο-

λείς από το διάστημα, ταξίδια στο χρόνο, κορίτσια θύματα καταδίωξης ύπουλων και 

εγκληματικών στοιχείων γεμίζουν τις σελίδες των περιοδικών. 

Θέματα taboo αποτελούν η μέθη, η δυσμορφία, η παρανομία, η θρησκεία, το διαζύγιο, 

το σεξ, τα κοινωνικά προβλήματα εν γένει, η επικαιρότητα και οι φυλετικές διαφορές 

(Alderson, 1968:13). Επίσης οι σπουδές παρουσιάζονται σε συγκρουσιακή αντιπαρά-

θεση με την επιδίωξη της αληθινής ευτυχίας, αυτής της κατάκτησης ενός αγοριού 

(Alderson, 1968: 27). 

Χαρακτηριστικά των εικονογραφημένων ρομαντικών ιστοριών- εγγραφές της 

θηλύτητας τότε και τώρα 

Τα εικονογραφηγήματα  περνούν σταδιακά από την αδιαφιλονίκητη κυριαρχία τους σε 

μια φθίνουσα πορεία ως τα τέλη της δεκαετίας του 80, οπότε εξαφανίζονται σταδιακά, 

καθώς τα εφηβικά περιοδικά συγκλίνουν υφολογικά με τα γυναικεία λαϊκά περιοδικά:  

Έρωτας, μόδα, ομορφιά (Peirce, 1990), οικογενειακή ζωή και ποπ μουσική (Dawn, 

1999: 44-45) καταλαμβάνουν όλη την ύλη και διαμορφώνουν μονοσήμαντα τη νεανική 

κουλτούρα (Carpenter 1983:102, 112), περιχαρακώνοντας αυστηρά την έννοια της θη-

λύτητας (Dawn, 1999: 52). Αυτή η θηλύτητα με όχημα την πανίσχυρη αγγλική γλώσσα 

και κουλτούρα μετατρέπεται σε παγκόσμιο πρότυπο που καταδυναστεύει και διαμορ-

φώνει το μοντέλο του νεαρού κοριτσιού, αγνοώντας εθνοφυλετικές και λοιπές ιδιαιτε-

ρότητες και διαφορές. (Harris & Fine, 2004:31). 

 Οι τίτλοι των περισσότερων ιστοριών με ρομαντικό περιεχόμενο προέρχονταν από κά-

ποια δημοφιλή για την εποχή τους ποπ τραγούδια και περιείχαν πληθώρα προσωπικών 

αντωνυμιών (my/ your) αλλά και ουσιαστικών που δήλωναν ρητά το θέμα (αγάπη, ευ-

τυχία κ.ά.). 
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Τα κορίτσια εργάζονταν ως γραμματείς, νοσοκόμες ή αεροσυνοδοί και τα πιο «χαρι-

σματικά» ως μπαλαρίνες ή μοντέλα, αλλά ανεξαιρέτως θα εγκατέλειπαν το όποιο επάγ-

γελμά τους για να παντρευτούν. Στη σειρά της Bunty, Sister of the bride η μικρότερη 

αδελφή σαμποτάρει συστηματικά τις προσπάθειες της μεγαλύτερης να κάνει καριέρα, 

για το καλό της, θεωρώντας ότι έτσι της εξασφάλιζε μελλοντικά έναν ευτυχισμένο 

γάμο. 

Η μοιραία συνάντηση μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε, αλλά ποτέ δεν επαφιόταν στο 

κορίτσι η πρωτοβουλία της προσέγγισης. Ο ρόλος του κοριτσιού ήταν να καρτερεί το 

μοιραίο. Η ρομαντική ιστορία όμως, σχεδόν πάντα αποδεικνύεται προβληματική, γιατί 

το ζητούμενο δεν περιορίζεται στην επίτευξη του ειδυλλίου και την κορύφωση της ρο-

μαντικής στιγμής, αλλά στην εξασφάλιση της διάρκειας της σχέσης και στη νομιμοποί-

ησή της. Από τις βασικές κατηγορίες αγοριών που παρελαύνουν από τις σελίδες αυτών 

των ιστοριών (ο playboy καρδιοκατακτητής, ο αφηρημένος- αδέξιος που εμπνέει μη-

τρικά αισθήματα στα κορίτσια, ο επιθετικός και σέξυ μηχανόβιος και ο ντροπαλός - 

ευαίσθητος) μόνο ο τελευταίος δίνει εγγυήσεις για μακροχρόνια και πιστή σχέση, αλλά 

δεν είναι πάντα η πρώτη επιλογή των κοριτσιών. Τα αγόρια είχαν ιδιότητες, όπως αυτή 

του ποδοσφαιριστή, του ποπ σταρ, ακόμα και του ελαφρώς παραβατικού, αλλά τα κο-

ρίτσια ήταν απλώς θηλυκά. Οι πρόσκαιρες ενασχολήσεις τους σε θέσεις γραμματέως, 

μοντέλου ή βοηθητικού προσωπικού νοσοκομείων κ.λ.π. αποτελούν μέσα προς επί-

τευξη άλλων, συνήθως επιφανειακών και βραχυπρόθεσμων σκοπών (όπως το να κατα-

κτήσει η πρωταγωνίστρια τη θέση του βασικού μοντέλου μιας διαφημιστικής καμπά-

νιας για να ταξιδέψει στην Ηλιόλουστη Ταϊτή). Η ζωή των κοριτσιών καθοριζόταν α-

ποκλειστικά από τα αισθήματά τους. Αγάπη, κτητικότητα, ζήλεια, αφοσίωση διαπότι-

ζαν τις ιστορίες, ενώ επιστεγάζουσα αυτών ήταν η αγωνία μήπως χάσουν τον αγαπη-

μένο τους.  

Ως προς την εξωτερική τους εμφάνιση τα κορίτσια διαφοροποιούνται συνήθως 

ελάχιστα και συγκλίνουν στον κοινό παρονομάστη του ανιπροσωπευτικού τύπου, που 

συνδυάζει μοντερνικά  και συντηρητικά – παραδοσιακά στοιχεία, ενώ τα αγόρια 

μπορουν να είναι επιμελώς ατημέλητα και λιγότερο συμβατικά (McRobbie, 1991/ 

2000). Η εμφάνιση των κοριτσιών ακολουθεί μια κυρίαρχη συνταγή: λεπτή μύτη, με-

γάλα εκφραστικά μάτια, πυκνά μαλλιά, λεπτές φιγούρες, μοδάτα αλλά όχι εξεζητημένα 

ρούχα, θεατρικές κινήσεις, εύγλωττες εκφράσεις προσώπου που προδίδουν το συναί-

σθημα. 

Θα μπορούσαμε να κατατάξουμε τις ηρωίδες εικονογραφικά σε τρεις κατηγορίες: την 

ξανθιά, γλυκιά και συνεσταλμένη που είτε κερδίζει το αγόρι στο τέλος είτε εγκαταλεί-

πεται, την άγρια και δυναμική μελαχρινή που μηχανορραφεί για να αποκτήσει το αγόρι 

που επιθυμεί, και τη μετριοπαθή, γλυκιά, φιλική, ανοικτή, κοινωνική αλλά συνηθι-

σμένη, που περνά απαρατήρητη. Δεν λείπουν οι περιπτώσεις που η ξανθιά είναι η δυ-

ναμική, αντιστρέφοντας το προσδοκώμενο. Ομοιότητες παρουσιάζουν και οι εικονο-

γραφικές αναπαραστάσεις του φύλου στο παιδικό βιβλίο, (Κανατσούλη Μένη, 2008: 
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129-144/ Τσιλιμένη Τασούλα, 2007). Τα μηνύματα των ιστοριών είναι σταθερά επα-

ναλαμβανόμενα. Το κορίτσι πρέπει να διεκδικήσει το αγόρι που θέλει, δεν πρέπει να 

εμπιστεύεται ποτέ άλλο κορίτσι και ο απώτατος σκοπός ζωής του είναι η απόκτηση 

συνοδού για το Σαββατόβραδο αρχικά και τη μετέπειτα ζωή του αργότερα (Christian - 

Smith, 1991: 45-69). Ακόμα κι όταν η ιστορία εξελίσσεται σε κάποια μακρινή, παρελ-

θοντική εποχή τα μηνύματα δεν διαφοροποιούνται, αλλά παρουσιάζονται ως διαχρο-

νικά και οικουμενικά.  

Πιο πρόσφατες έρευνες κάνουν λόγο για την κουλτούρα του γάμου, μέσα από τα λαϊκά 

περιοδικά η οποία υπαγορεύει και κανονικοποιεί συμπεριφορές και ηλικιακά όρια 

(Driscoll, 2002: 174). Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην επιδίωξη φυσικής ελκυστικό-

τητας (Guillen & Barr, 1994) και στην αυτοβελτίωση μέσα από τη μόδα και τον καλ-

λωπισμό (Evans et al. 1991), ενώ τα κορίτσια παροτρύνονται  από τη μία να γίνονται 

σεξουαλικά επιθυμητά και από την άλλη να επιδεικνύουν συνετή συμπεριφορά  και 

αυτοσυγκράτηση (Meenakshi, 1998). H δυτική καταναλωτική κοινωνία διογκώνοντας 

τις ανάγκες και τα στερεότυπα, περιορίζει τις ευκαιρίες των κοριτσιών, αναπαράγοντας 

το σύνδρομο της Σταχτοπούτας (Mead, 1963: 188).  

Τα κοριτσίστικα περιοδικά προβάλλουν εντέλει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της έ-

φηβης που ανταποκρίνεται στις ενδόμυχες επιθυμίες της ανδρικής, σχεδόν ηδονοβλε-

πτικής ματιάς, που θυματοποιεί και παθητικοποιεί τη μέλλουσα γυναίκα. Μεταφέρο-

ντας τη θεωρία του σταδίου του καθρέφτη του Lacan (1966), θα μπορούσαμε να υπο-

στηρίξουμε ότι οι νεαρές κοπέλες περνούν ένα αντίστοιχο στάδιο στην πορεία κατα-

σκευής της ταυτότητάς τους, που εξαρτάται από την επιστροφή της προβολικής εικόνας 

τους, όπως αντανακλάται πίσω σε αυτές μέσα από το ανδρικό βλέμμα. 

Απολογίας αντίλογος ή η υπόγεια δυναμική των νεανικών περιοδικών 

Οι αναγνώστες γενικά μεταφέρουν σε κάθε κείμενο την παιδεία τους, την κουλτούρα 

τους, το κοινωνικό τους στάτους και τις εμπειρίες τους, σε μια αναπόφευκτη διαδικασία 

σύγκλισης των οριζόντων προσδοκιών τους (Jauss, 1995:12) με αυτές του κειμένου. Η 

αλληλεπιδραστική επαφή κειμένου- αναγνώστη και το τελικό ενέργημα, που αποτελεί 

το αναγνωσμένο κείμενο, διαμορφώνεται και από έναν ακόμα βασικό παράγοντα, το 

φύλο του αναγνώστη.  

Τα περιοδικά αυτά λοιπόν, ενταγμένα στο πλαίσιο της μαζικής κουλτούρας, έχουν κα-

τακριθεί ως φερέφωνα της άρχουσας τάξης, ως εξαρτήματα των ιδεολογικών μηχανι-

σμών της εξουσίας (Ostermannv & Keller- Cohen, 1998) και ως μέσα διαιώνισης της 

κατεστημένης τάξης πραγμάτων. Τις αρνητικές συνέπειες από την ανάγνωση αυτών 

των περιοδικών έχουν επισημάνει πολλοί μελετητές (Levine, Smolak, and Hayden/ 

Martin and Gentry/ Martin and Kennedy).  

Η McRobbie, (1991: 84) που μελέτησε αναλυτικά το περιβάλλον της Jackie, το χαρα-

κτηρίζει ως ένα υπερβολικά κλειστοφοβικό σύμπαν με κυρίαρχα συναισθήματα το 
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φόβο, την ανασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και τον πανικό. Δημιουργώντας ένα 

σκηνικό όπου δεσπόζουν ο έρωτας και η δυσπιστία, συνταγογραφείται η κοριτσίστικη 

εμπειρία (McRobbie, 1991: 84) ως αταξική, αφυλετική και ομοιογενής, με την ψυχική 

απομόνωση κοινό χαρακτηριστικό της παραδοσιακής θηλύτητας (McRobbie, 1997: 

195). 

Μια τέτοια θεώρηση όμως γενικεύει και αγνοεί το γεγονός, ότι η νεανική κουλτούρα 

ειδικά σήμερα, συντίθεται από ετερόκλητα στοιχεία που προέρχονται από πολλές και 

διαφορετικές  σφαίρες που διαφεύγουν του άμεσου ελέγχου. Έτσι, στον αντίποδα της 

πολεμικής που τους ασκείται, υποστηρίζεται εξίσου, ότι τα περιοδικά αυτά απλά αντα-

νακλούν την πραγματικότητα και την αντιγυρίζουν στο κοινό τους, ανταποκρινόμενα 

στις προδιαγραφές της ζήτησης. 

Πέρα από  όλα αυτά, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη ως προς το είδος και το 

βαθμό της επιρροής που ασκούσαν τα περιοδικά στο κοριτσίστικο κοινό, θα έπρεπε να 

διενεργηθούν έρευνες που να ανιχνεύουν τις απόψεις των ίδιων των αναγνωστριών 

τους και οι ενστάσεις να μην περιορίζονται σε συμπεράσματα μέσω κριτικής ανάλυσης 

περιεχομένου.  

Η Walkerdine (1997: 46) θεωρεί αυτά τα περιοδικά ως ιδεολογική προετοιμασία για 

την εφηβική, ετεροφυλοφιλική σεξουαλικότητα, αλλά από την άλλη ισχυρίζεται ότι η 

χειροπιαστά αντιρρεαλιστική μυθοπλασία τους (1997: 50) μπορεί να κινητοποιήσει  τα 

κορίτσια της εργατικής τάξης μέσα από τη φαντασία.  

Απαντώντας  ο Barker (1993)  στον ισχυρισμό της McRobbie, (1991: 87), ότι οι εκδό-

σεις συμμαχούν με το κατεστημένο για τον έλεγχο της θηλύτητας, του ελεύθερου χρό-

νου και της κατανάλωσης, υποστηρίζει ότι τα περιοδικά επιτρέπουν μεγάλο βαθμό ε-

λευθερίας στην αναγνώστρια και ότι η ιδεολογία τους δεν επιβάλλεται με τρόπο ανα-

πόδραστο και μηχανικό.  

Η McRobbie, (1997: 195), παρά το αρχικά άκαμπτο κατηγορώ της, αποδέχτηκε στη 

συνέχεια την ικανότητα του αναγνώστη να επεξεργάζεται το περιεχόμενο, αφότου έ-

λαβε υπόψη της τη δουλειά του Frazer (1987). Σε αυτήν μελετήθηκε η ανταπόκριση 

του κοινού και ο τρόπος πρόσληψης του περιεχομένου της Jackie, φανερώνοντας μια 

ενεργητική και κριτική εν πολλοίς αναγνωστική προσέγγιση. Επαυξάνοντας η ίδια κα-

τέδειξε τις πολιτικές προεκτάσεις και τις δυνατότητες που ενέχονται στην απόλαυση 

που πηγάζει από την κρυφή, αυτόνομη ανάγνωση των ρομαντικών ιστοριών.  

Οι αναγνώστριες των επιγόνων αυτών των περιοδικών σήμερα τα προσεγγίζουν με 

πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, που κυμαίνονται από την πρόθυμη και παθητική 

κατανάλωση μέχρι τον σκεπτικισμό και τη συνειδητή  αμφισβήτηση (Ballaster, 1991: 

162). Σχετικά επ’ αυτού ο  Jack Zipes (1979) υποστήριξε ότι η λαϊκή κουλτούρα, που 

έχει ως προδρόμους το λαϊκό παραμύθι και το ρομάντζο, την ίδια στιγμή που επικυρώ-

νει την καπιταλιστική ιδεολογία, παρέχει στο υποκείμενο εν δυνάμει και την ελπίδα για 
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αυτοκαθορισμό και αυτονομία. Επιπλέον, αποδεδειγμένα η ανάγνωση τέτοιων περιο-

δικών συχνά αποτελούσε και εξακολουθεί να είναι τρόπο τινά πράξη αντίστασης στην 

γονική ή εκπαιδευτική επιτήρηση και επιβολή, συμβολική διαμαρτυρία για την ανία, ή 

την απαρέσκεια των εφήβων ως προς το σχολείο. Οι αναγνώστριες, όχι σπάνια, διηθούν 

κριτικά τα αντιφατικά μηνύματα των περιοδικών, ακριβώς την στιγμή που τα χρησιμο-

ποιούν, για να τους παράσχουν μικρές  αποδράσεις από την απαιτητική καθημερινό-

τητά τους (Winship, 1991: 148). Η υπαγωγή της  ανάγνωσης των περιοδικών αυτών  

στην κουλτούρα της κρεβατοκάμαρας, στην ιδιωτική εκείνη σφαίρα αντίστασης των 

γυναικών, ή έστω στο πεδίο που λαμβάνει χώρα η διαπραγμάτευση του κοινωνικού 

τους ρόλου,  διαμορφώνει συνθήκες πρόσληψης που επιτρέπουν τη διαπραγμάτευση 

και ίσως και την ανατροπή.  
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Υποψήφιοι φιλόλογοι στον Υπολογιστή: 

προγράμματα και εφαρμογές σε διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης  

Τζιφόπουλος Χαρ. Μενέλαος 

Διδάκτορας Α.Π.Θ. 

Διδάσκων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

mtzifopo@edlit.auth.gr  

Περίληψη 

Έρευνες μαρτυρούν την εμφάνιση ενός νέου κοινωνικού φαινομένου όσον αφορά στην 

εξοικείωση των μαθητών και των μαθητριών της νέας γενιάς με τα προγράμματα και 

τις εφαρμογές του Η/Υ, τουλάχιστον, όσον αφορά σε εξωσχολικές πρακτικές ψηφιακού 

γραμματισμού. Αυτός ο αναπροσαρμοσμένος τρόπος κοινωνικοποίησης των ψηφια-

κών «ιθαγενών» σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι φαίνεται να χαρακτη-

ρίζονται ως ψηφιακοί «μετανάστες» και, κατ’ επέκταση, να παρουσιάζουν χαμηλά ε-

πίπεδα επάρκειας στα ψηφιακά μέσα δημιουργούν ανακατατάξεις και περαιτέρω προ-

βληματισμό στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Σημείο αφετηρίας, πρώτον, 

για αποτελεσματική και ενεργή εμπλοκή των εκπαιδευτικών με τις Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και, δεύτερον, για σύζευξη των σχολικών 

με τις εξωσχολικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού των σύγχρονων μαθητών τους 

αποτελεί η έγκαιρη, συστηματική και επικαιροποιημένη βασική εκπαίδευσή τους στις 

ΤΠΕ. Στην ανά χείρας δημοσίευση παρουσιάζονται, μερικώς, τα πορίσματα από τη δι-

δακτορική μου έρευνα, που διεξήχθη σε 720 υποψηφίους φιλολόγους των Τμημάτων: 

Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής του Αριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Καταγράφονται, συγκεκριμένα, τα προ-

γράμματα και οι εφαρμογές Η/Υ που αξιοποιούνται σε έξω-ακαδημαϊκά και σε ακαδη-

μαϊκά περιβάλλοντα μάθησης, η συχνότητα χρήσης τους, όπως, επίσης, και οι παράγο-

ντες που επιδρούν είτε θετικά είτε αρνητικά στις αντιδράσεις των υποκειμένων της έ-

ρευνας απέναντι στις ΤΠΕ. 

Λέξεις-Κλειδιά: ΤΠΕ, ψηφιακός γραμματισμός, πρακτικές γραμματισμού, ρόλος εκ-

παιδευτικού, υποψήφιοι φιλόλογοι 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Το νέο περιεχόμενο της έννοιας του γραμματισμού 

Το περιεχόμενο της έννοιας του γραμματισμού, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, συ-

ζητείται, προσεγγίζεται και ορίζεται, αναλόγως, από διάφορα επιστημονικά πεδία 

(Kimberley, Meek & Miller, 1992: 224), αναπροσαρμόζεται, επαναπροσδιορίζεται και 

επανατοποθετείται στο πλαίσιο των κοινωνικών εξελίξεων και θεωρείται ως μία κοι-

νωνικά καθορισμένη, πλέον, έννοια (Gee, 1996: 21). Παλαιότερα, εγγράμματος χαρα-

κτηριζόταν αυτός που κατείχε τον βασικό-παραδοσιακό γραμματισμό (literacy)˙ βασι-

κές, δηλαδή, γνώσεις και δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, αλλά και αρίθμησης 
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(Scribner, 1984: 6-8). Στη σύγχρονη πλουραλιστική και ψηφιακή εποχή, στην οποία οι 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (στο εξής ΤΠΕ) δεσπόζουν σε 

όλες, σχεδόν, τις καθημερινές, και όχι μόνον, δραστηριότητες του σύγχρονου ανθρώ-

που, το περιεχόμενο της έννοιας του γραμματισμού εμπλουτίζεται και αναθεωρείται, 

με αποτέλεσμα τη δημιουργία, κατά τον φθίνοντα 20ό αιώνα, ενός νεολογισμού, της 

έννοιας του ψηφιακού γραμματισμού (digital literacy) (Glister, 1997). Από τον Paul 

Gilster, ο οποίος πρώτος ασχολήθηκε με το ζήτημα του ψηφιακού γραμματισμού, κι 

έπειτα, καταγράφονται πολλές προσπάθειες ορισμού, άλλες ενταγμένες στο εκάστοτε 

κοινωνικό πλαίσιο, άλλες, πάλι, ξεκομμένες από την κοινωνική πραγματικότητα (εν-

δεικτικά: Aviram & Eshet-Alkalai, 2006: 1).  

Στη σύγχρονη διαδικτυακή κοινωνία, στην οποία η γνώση και η πληροφορία διαχέο-

νται ταχύτατα, με τη συμβολή των εξελιγμένων ψηφιακών μέσων, ψηφιακά εγγράμμα-

τος (digital literate) θεωρείται ο πολίτης, ο οποίος χειρίζεται, επαρκώς, τα ψηφιακά 

μέσα και: (α) αξιοποιεί τις δυνατότητές τους για να αναζητά, να κατανοεί, να αξιολογεί, 

να δημιουργεί και να μεταβιβάζει πληροφορίες μέσα από μια τεράστια ποικιλία ηλε-

κτρονικών πηγών, και, (β) αξιοποιεί και, παράλληλα, αξιολογεί, κριτικά, τα διάφορα 

ηλεκτρονικά κειμενικά είδη και τις πληροφορίες που ανακτά μέσω των ψηφιακών ερ-

γαλείων (Ministry of Education, 2004: 48˙ ALA, 2011). 

Το ως άνω πλαίσιο ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τις διαβουλεύσεις της Ευρωπα-

ϊκής Επιτροπής (European Commission) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (European 

Council), που υποστηρίζουν ότι σε μία κοινωνία της παγκοσμιοποίησης ή, αλλιώς, στο 

λεγόμενο «παγκόσμιο χωριό» (global village), θεωρείται ζωτικής, πλέον, σημασίας η 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού (OECD, 2012). Σύμφωνα 

με την Ψηφιακή Ατζέντα (Digital Agenda), αποτελεί προτεραιότητα των ιθυνόντων της 

εκπαιδευτικής πολιτικής η ενίσχυση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων (e-skills) των σύγ-

χρονων Ευρωπαίων. Στόχος, λοιπόν, των αρμοδίων της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πο-

λιτικής είναι «ο κάθε Ευρωπαίος να καταστεί ψηφιακά εγγράμματος» (Leahy & Lawler, 

2012: 244). 

Η νέα γενιά μαθητών και μαθητριών: Οι ψηφιακοί «ιθαγενείς» της σύγχρονης εποχής 

Η σύγχρονη γενιά μαθητών και μαθητριών ανήκει, εκ των πραγμάτων, σε μία νέα κα-

τηγορία χρηστών του Η/Υ και των συνεχώς εξελισσόμενων ψηφιακών μέσων και ε-

φαρμογών τελευταίας τεχνολογικής γενιάς. Αυτή η γενιά των ψηφιακών ιθαγενών 

(digital natives), όπως χαρακτηρίζεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία από τον Marc Pren-

sky (2001a˙ 2001b) φαίνεται να διαφοροποιείται από τις προηγούμενες γενιές, καθώς 

γεννήθηκε και κοινωνικοποιήθηκε όταν άρχισε να ακμάζει η ψηφιακή τεχνολογία 

(Ware & Warschauer, 2005˙ Tapscott, 2009˙ Davies, Halfond & Gibbins, 2012). Έρευ-

νες δείχνουν ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες της νέας γενιάς αξιοποιούν κατά κόρον 

τις ΤΠΕ ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους και, κυρίως, ως οικιακές 

πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού (domestic digital literacy practices) για ενημέ-

ρωση, ψυχαγωγία, διάβασμα, γράψιμο και για άλλες ασχολίες τους (Kerawalla & 
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Crook, 2002).  

Διαπιστώνεται, συνεπώς, ότι η νέα ψηφιακή γενιά, ή όπως αλλιώς χαρακτηρίζεται στη 

σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία (Generation I, Generation C, Digital Generation, Net 

Generation, Digikids, I-kids, Cyber-Kids) (Oblinger & Oblinger, 2005˙ Bruns et al., 

2007˙ Κουτσογιάννης, 2011: 397-399) αξιοποιεί τον Η/Υ, και διάφορα άλλα ψηφιακά 

μέσα (τηλεόραση, κινητό τηλέφωνο, κονσόλες παιχνιδιών κ.ά.) και εφαρμογές, και εί-

ναι αρκετά εξοικειωμένη με τις ΤΠΕ, σε πολλά επίπεδα χρήσης τους (εργαλειακή 

χρήση, Η/Υ ως μέσον πρακτικής γραμματισμού κ.ά.). Ο προβληματισμός, ωστόσο, έ-

γκειται στην αναντιστοιχία (mismatch) που παρατηρείται ανάμεσα στην αξιοποίηση 

των ΤΠΕ σε εξωσχολικά πλαίσια και στη χρήση του Η/Υ και των εφαρμογών του στο 

σχολικό περιβάλλον από τους σύγχρονους μαθητές˙ γεγονός που παρατηρείται σε διε-

θνές επίπεδο και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης (Κουτσογιάννης, 2011: 84-88˙ Burnett, 

2014: 205-207).  

Σχολικές (ακαδημαϊκές) και εξωσχολικές (έξω-ακαδημαϊκές)  πρακτικές ψηφιακού 

γραμματισμού 

Το ζήτημα των πρακτικών ψηφιακού γραμματισμού (digital literacy practices) απασχο-

λεί ερευνητικά εδώ και, πάνω από, δύο τουλάχιστον δεκαετίες (Mills, 2010: 254-262), 

καθώς παρατηρείται ότι ο σύγχρονος άνθρωπος αξιοποιεί τον Η/Υ ως μέσον πρακτικής 

γραμματισμού σε δραστηριότητες του σπιτιού του, στον ελεύθερό του χρόνο, στο ε-

παγγελματικό πλαίσιο, στις σχολικές του ασχολίες, στο Πανεπιστήμιο, και σε άλλους 

χώρους δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας (Snyder & Prinsloo, 2007: 171). Για την προ-

ετοιμασία, επομένως, της νέας γενιάς στο πλαίσιο μιας αναπροσαρμοσμένης αγοράς 

εργασίας˙ της αγοράς του 21ου αιώνα, απαιτείται η προσαρμογή των σχολικών με τις 

εξωσχολικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού στις επιταγές της σύγχρονης εποχής 

(Pahl & Rowsell, 2012: 46-51). Ένα μεγάλο «στοίχημα» της εκπαιδευτικής πολιτικής 

φαίνεται να αποτελεί η μεταφορά των εμπειριών των μαθητών, αναφορικά με τα ψη-

φιακά μέσα, στη σχολική πραγματικότητα και πρακτική.  

Επιχειρούνται, ειδικότερα, μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, κυρίως, στο μικροεπίπεδο 

της σχολικής τάξης για αξιοποίηση των εμπλουτισμένων ψηφιακών εμπειριών των μα-

θητών που τις κατέχουν από τις εξωσχολικές τους πρακτικές. Δίνεται, όπως γίνεται 

εμφανές, ιδιαίτερη έμφαση στην εμπλοκή των μαθητών στα λεγόμενα ψηφιακά κείμενα 

(digital texts) και στη δημιουργία νέων περιβαλλόντων μάθησης, όπου η γνώση οικο-

δομείται με γνώμονα τις εφαρμογές και τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ΤΠΕ 

(Lankshear & Knobel, 2011). Στην Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, αρκετές σχολι-

κές μονάδες Πρωτοβάθμιας, κυρίως, Εκπαίδευσης έχουν αποσύρει τους σταθερούς 

Η/Υ από τα εργαστήριά τους και έχουν προμηθευτεί κινητές ψηφιακές συσκευές τε-

λευταίας γενιάς, που προσφέρουν ευελιξία και λειτουργικότητα στο σύνολο του Προ-

γράμματος Σπουδών τους (στο εξής ΠΣ) (Burnett, 2014).  
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Αναπροσαρμογή του ρόλου του σύγχρονου εκπαιδευτικού 

Σ’ ένα τέτοιο εξελιγμένο πλαίσιο ενασχόλησης με τις ΤΠΕ, προωθείται η ευρεία χρήση 

των εφαρμογών του διαδικτύου για εκπαιδευτικούς σκοπούς και, γενικότερα, η σύν-

δεση των εξωσχολικών με τις σχολικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού μέσω της 

ενασχόλησης των μαθητών με διαφορετικά ψηφιακά κειμενικά είδη (Walsh, 2010: 

212). Παρατηρείται, ωστόσο, ότι ακόμη και σε χώρες, στις οποίες οι ΤΠΕ έχουν, πλέον, 

καθιερωθεί στα εκπαιδευτικά δρώμενα, η εμπλοκή των μαθητών και των μαθητριών με 

τα ψηφιακά μέσα είναι σε ορισμένο βαθμό περιορισμένη, λόγω αρκετών ανασταλτικών 

παραγόντων, που σχετίζονται με τη φιλοσοφία των ΠΣ τους και με άλλους, βέβαια, 

ανασταλτικούς παράγοντες.  

Η ενασχόληση των μαθητών και των μαθητριών της νέας γενιάς με τα εξελιγμένα ψη-

φιακά μέσα, τουλάχιστον, στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες, το απαιτητικό, 

πλέον, πλαίσιο αναφοράς που απαιτεί από τον σύγχρονο Ευρωπαίο να καταστεί ψη-

φιακά εγγράμματος, η αναπροσαρμογή των ΠΣ σε διεθνές επίπεδο, με γνώμονα τις 

ΤΠΕ και άλλες εξελίξεις τεχνολογικού χαρακτήρα, οδηγούν στον επαναπροσδιορισμό 

του ρόλου του σύγχρονου εκπαιδευτικού. Συνεκδοχικά, ο σύγχρονος εκπαιδευτικός, 

και εν προκειμένω ο φιλόλογος, οφείλει να υιοθετήσει έναν ενεργό ρόλο διαμεσολά-

βησης ανάμεσα στους μαθητές και στις μαθήτριές του και στις ΤΠΕ (Μυρογιάννη & 

Μαυροσκούφης, 2004: 17-35, 146-148). Για την ευόδωση, ωστόσο, των παραπάνω, 

τίθεται στο επίκεντρο της συζήτησης το ζήτημα της αποτελεσματικής προετοιμασίας, 

πρωτίστως, των υποψηφίων εκπαιδευτικών, από τις βασικές-εγκύκλιες σπουδές τους 

ως προς τις ΤΠΕ και, κατ’ επέκταση, των υπηρετούντων εκπαιδευτικών.  

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, αναφορικά με τις ΤΠΕ, όπως διαπιστώνεται από 

ανάλογες έρευνες, περιλαμβάνει τόσο μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου όσο και ε-

ξειδικευμένα μαθήματα ψηφιακών εφαρμογών, με στόχο την προετοιμασία τους για 

μελλοντική διδασκαλία με τη συμβολή των νέων -αλληλεπιδραστικών- τεχνολογικών 

μέσων. Οι προσπάθειες αυτές, αν και σε πειραματική φάση, μεθοδεύτηκαν κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και κορυφώνονται από το 2000 έως και σήμερα. Χα-

ρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των πανεπιστημιακών Τμημάτων του Καναδά, τα 

οποία επενδύουν στον εκσυγχρονισμό του ρόλου του σύγχρονου εκπαιδευτικού, με συ-

στηματικές προσπάθειες κατάρτισης και εξοικείωσής του με τις ψηφιακές και διαδι-

κτυακές εφαρμογές στο πλαίσιο της λεγόμενης τυπικής μάθησης (formal learning) 

(Larose et al., 2009).  

Το γεγονός, λοιπόν, ότι οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί διδάσκουν σε μία εποχή, στην ο-

ποία οι ΤΠΕ διαχέονται και στην εκπαίδευση, αξιοποιούν τα ηλεκτρονικά προγράμ-

ματα και τις πολυεπίπεδες ψηφιακές εφαρμογές, επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν, εν-

δεχομένως, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και, τέλος, μαθαίνουν με -και για- τα 

προγράμματα του Η/Υ, «γεννά» ορισμένα σημαντικά ερωτήματα, όπως τα ακόλουθα: 

(1) με ποια συχνότητα αξιοποιούν τα προγράμματα του Η/Υ, (2) ποια προγράμματα 
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και τι είδους εφαρμογές χρησιμοποιούν σε έξω-ακαδημαϊκά και σε ακαδημαϊκά περι-

βάλλοντα μάθησης, (3) σε ποιο βαθμό χαρακτηρίζονται επαρκείς-αποτελεσματικοί 

χρήστες των ΤΠΕ, και, συνεκδοχικά, (4) ποιο είναι το επίπεδο ετοιμότητάς τους για 

αποτελεσματική εμπλοκή τους με τον Η/Υ στη διδασκαλία τους; 

Επισκόπηση ερευνών: δεδομένα, προβληματισμοί, παρεμβάσεις 

Το ερευνητικό πανόραμα για το συγκεκριμένο θέμα φανερώνει ότι οι υποψήφιοι εκ-

παιδευτικοί και οι φοιτητές/φοιτήτριες παραγωγικών σχολών για την εκπαίδευση, χρη-

σιμοποιούν, στο έξω-ακαδημαϊκό πλαίσιο, τον Η/Υ ως μέσον πρακτικής γραμματι-

σμού, κατά κύριο λόγο, για ψυχαγωγία, επικοινωνία, ενημέρωση και κοινωνική δικτύ-

ωση μέσω των: Facebook, MySpace, Twitter, Linkedin, Skype, Diaspora κ.ά. (ενδει-

κτικά: Greenhow & Gleason, 2012) και σε μικρότερο βαθμό για επιτέλεση εργασιών 

ακαδημαϊκού προσανατολισμού.  

Στον αντίποδα, στο ακαδημαϊκό περιβάλλον μάθησης, ο Η/Υ αποτελεί μέσον πρακτι-

κής, κυρίως, παραδοσιακού-συμβατικού γραμματισμού. Εφαρμογές του Η/Υ, όπως εί-

ναι η ανάγνωση και η γραφή, αξιοποιούνται σε σημαντικό βαθμό από τους υποψηφίους 

εκπαιδευτικούς. Οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι επιδίδονται, 

με μεγάλη συχνότητα, σε εργασίες ψηφιακού ακαδημαϊκού γραμματισμού, σε παρα-

γωγή, δηλαδή, γραπτού λόγου μέσω του επεξεργαστή κειμένου και του προγράμματος 

παρουσίασης (λογισμικά αναπαραγωγής), σε αναζήτηση βιβλιογραφικού υλικού και 

πηγών (εφαρμογές πληροφοριακού γραμματισμού), για την εκπόνηση πανεπιστημια-

κών εργασιών, όπως και σε αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο μέσω προσαρ-

μοσμένων μηχανών και ειδικών λογισμικών πακέτων (διαδικτυακός ακαδημαϊκός 

γραμματισμός).  

Τα πορίσματα, ωστόσο, των παραπάνω ερευνών, συζητούνται με γνώμονα και άλλους 

παράγοντες, όπως είναι: το φύλο, η ηλικία, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, το μορ-

φωτικό επίπεδο, η εκπαίδευση των γονέων τους. Αυτοί οι παράγοντες, όπως και αρκε-

τοί άλλοι, φαίνεται να ασκούν, ορισμένες φορές, σημαντική επίδραση τόσο στη συχνό-

τητα χρήσης όσο και στις συγκεκριμένες εφαρμογές που αξιοποιούν οι φοιτητές και οι 

φοιτήτριες σε διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης (ενδεικτικά: Bennett, Maton & 

Kervin, 2008˙ Selwyn, 2009).  

Παρά τις αγκυλώσεις, ωστόσο, οι οποίες δημιουργούνται λόγω των συγκεντρωτικών 

εκπαιδευτικών συστημάτων, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επενδύσει, σταδιακά, στη δια-

μόρφωση ενός διαφορετικού πλαισίου σχολικής εργασίας έχοντας ως βοηθό του τις 

ΤΠΕ, τα πολυτροπικά ψηφιακά κείμενα και τις, σύγχρονης μορφής, πρακτικές ψηφια-

κού γραμματισμού. Όλα, βέβαια, τα παραπάνω υπό την προϋπόθεση ότι οι πρακτικές 

ψηφιακού γραμματισμού στο σχολικό περιβάλλον δεν είναι αποπλαισιωμένες, ουδέτε-

ρες και ξεκομμένες από τα κοινωνικά συμφραζόμενα (contexts). Προτείνεται, επομέ-

νως, για τον παραπάνω λόγο η «αποσχολειοποίηση» (classroom-ness) των πρακτικών 

ψηφιακού γραμματισμού, με τις οποίες εμπλέκεται ο σύγχρονος μαθητής (Leander & 
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McKim, 2003).  

Προβάλλεται, δηλαδή, ως πρώτη προτεραιότητα η αποπλαισίωση των σχολικών πρα-

κτικών που σχετίζονται με τα ψηφιακά μέσα και η αποτελεσματική σύνδεσή τους με 

τις εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα και τα βιώματα των μαθητών και των μαθητριών σε 

άτυπες μορφές εκπαίδευσης, κυρίως, εκτός σχολικού πλαισίου. Η πρόταση αυτή στη-

ρίζεται σε έρευνες, οι οποίες καταλήγουν, μέσα από την παρατήρηση του τρόπου και 

των εφαρμογών χρήσης του Η/Υ και του διαδικτύου από εφήβους σε εξωσχολικά πε-

ριβάλλοντα μάθησης, στην διαπίστωση ότι επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησιακά απο-

τελέσματα, εφόσον οι διαδικτυακές εφαρμογές και τα ψηφιακά κείμενα στο σχολείο 

συνδεθούν, με τρόπο φυσικό, με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και των μαθητριών 

(Schmier, 2014). Συνεκδοχικά, αποστεγανοποιείται η συμβατική μάθηση, ο φυσικός 

και ο «εικονικός» χώρος γίνονται ένα, δίνοντας την εντύπωση μιας άκρως παραγωγικής 

και παιδαγωγικής διαδικασίας, στην οποία τα σύγχρονα μέσα επανατοποθετούνται και 

προσαρμόζονται στις ανάγκες της αναπροσαρμοσμένης ψηφιακής κοινωνίας.  

Αυτό το πλαίσιο, το οποίο σκιαγραφεί μία κατάσταση πλήρους εξοικείωσης του μαθη-

τικού πληθυσμού με τις ΤΠΕ, σε εξωσχολικά, ωστόσο, περιβάλλοντα μάθησης, δη-

μιουργεί ανησυχία σχετικά με την ετοιμότητα των σύγχρονων εκπαιδευτικών στη 

χρήση και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ ως λειτουργικών πρακτικών ψηφιακού γραμμα-

τισμού στο σχολικό περιβάλλον. Ο προβληματισμός γίνεται περισσότερο αντιληπτός 

από έρευνες, όπως η συγκεκριμένη, οι οποίες εξετάζουν το κατακτημένο επίπεδο ψη-

φιακού γραμματισμού των υποψηφίων και των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, τον 

τρόπο χρήσης των ψηφιακών μέσων, όπως, επίσης, και τις πρακτικές ψηφιακού γραμ-

ματισμού τους σε διαφορετικά πλαίσια επικοινωνίας και μάθησης.  

Η έρευνα: Σκοπός, υποθέσεις, μεθοδολογικό εργαλείο 

Το ως άνω θεωρητικό πλαίσιο και ο γενικός προβληματισμός που παρατέθηκε αποτέ-

λεσαν σημεία αφετηρίας για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. Η έρευνα αυτή στο-

χεύει, πρωτίστως, στην καταγραφή των ηλεκτρονικών προγραμμάτων και των ψηφια-

κών εφαρμογών που αξιοποιούν 720 υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων: Φιλο-

λογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. σε διαφο-

ρετικά περιβάλλοντας μάθησης, όπως είναι το σπίτι και το Πανεπιστήμιο. Θα προκύ-

ψουν, επίσης, μέσω των ανάλογων στατιστικών αναλύσεων, οι συσχετίσεις των ανε-

ξάρτητων με τις εξαρτημένες μεταβλητές και θα συζητηθούν οι παράγοντες που επι-

δρούν είτε ενθαρρυντικά είτε ανασταλτικά στη χρήση και στη συχνότητα χρήσης του 

Η/Υ από τους υποψηφίους φιλολόγους του δείγματος.  

Οι υποθέσεις της έρευνας είναι οι εξής: 

Οι υποψήφιοι φιλόλογοι θα: 
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 αξιοποιούν τον Η/Υ, στο έξω-ακαδημαϊκό πλαίσιο, ως μέσον πρακτικής γραμ-

ματισμού για ψυχαγωγία, ενημέρωση και για ενασχόληση με τις εφαρμογές του 

διαδικτύου (π.χ. ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης), 

 αξιοποιούν τον Η/Υ, στον ακαδημαϊκό χώρο, ως μέσον πρακτικής πληροφορια-

κού, κυρίως, γραμματισμού (βιβλιογραφική αναζήτηση, αναζήτηση πηγών) και 

παραδοσιακού/ακαδημαϊκού γραμματισμού (συγγραφή πανεπιστημιακών ερ-

γασιών), 

 θα διαφοροποιούνται στις απαντήσεις τους ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, τον 

τόπο μόνιμης κατοικίας, το κοινωνικό-μορφωτικό τους υπόβαθρο και με το 

Τμήμα φοίτησης. 

Μεθοδολογικό εργαλείο της παρούσας έρευνας αποτέλεσε ένα ερωτηματολόγιο με ε-

ρωτήσεις, κυρίως, κλειστού τύπου, διαβαθμισμένης κλίμακας Likert. Από το σύνολο 

των ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν, θεωρήθηκαν έγκυρα τα 720 ερωτηματολόγια 

(Cronbach’s Alpha -κατά προσέγγιση- 0.878). Οι απαντήσεις του δείγματος κωδικο-

ποιήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν (περιγραφική στατιστική, συσχετίσεις μεταβλη-

τών, ανάλυση παραγόντων κ.ά.) βάσει του στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές ε-

πιστήμες SPSS.  

Τα δεδομένα της έρευνας 

Τα χαρακτηριστικά του δείγματος 

Οι υποψήφιοι φιλόλογοι των Τμημάτων Φιλολογίας (262, 36,4%), Ιστορίας-Αρχαιολο-

γίας (235, 32,6%) και Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (223, 31,0%) φαίνεται ότι στην 

πλειονότητά τους είναι φοιτήτριες (576, 80,0%). Μόλις το 20,0% των ερωτώμενων εί-

ναι φοιτητές (144 υποκείμενα). Ως προς την ηλικία, οι περισσότεροι φοιτητές, όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 1, βρίσκονται στην κατηγορία 21 έως 22 ετών (240, 33,5%) και, 

αμέσως μετά, στην κατηγορία 18 έως 19 ετών (230, 32,1%).  

 

Ηλικία Συχνότητα Ν Ποσοστό % Πραγματικό 

Ποσοστό % 

18-19 230 31,9% 32,1% 

20 152 21,1% 21,2% 

21-22 240 33,3% 33,5% 

23-25 61 8,5% 8,5% 

26+ 33 4,6% 4,6% 

Σύνολο 716 99,4% 100,0% 

Δεν απάντησαν 4 0,6% - 

Σύνολο 720 100 % - 

Πίνακας 1: Ο παράγοντας «Ηλικία» 
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Αναφορικά με τον τόπο μόνιμης κατοικίας των υποκειμένων της έρευνας, ένα συντρι-

πτικό ποσοστό της τάξεως του 89,7% αναφέρει ότι κατάγεται από ημιαστική ή αστική 

περιοχή, και το 9,7% από αγροτική περιοχή. Διαπιστώνεται, ακόμη, σύμφωνα πάντοτε 

με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών, ότι το μορφωτικό επί-

πεδο τόσο του πατέρα όσο και της μητέρας τους είναι αρκετά υψηλό, και βρίσκεται 

ανάμεσα στην μετα-υποχρεωτική βαθμίδα εκπαίδευσης (Λύκειο) και στις Ανώτερες 

και Ανώτατες Σχολές (ΤΕΙ, ΑΕΙ), σε ποσοστό, κατά προσέγγιση, 40,0%. 

Κατοχή και συχνότητα χρήσης Η/Υ στο σπίτι 

Οι υποψήφιοι φιλόλογοι, στην πλειονότητά τους (98,5%), δηλώνουν ότι στον χώρο του 

σπιτιού τους υπάρχει, τουλάχιστον, ένας Η/Υ, τον οποίο, μάλιστα, χρησιμοποιούν κα-

θημερινά. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 1, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

διατείνονται ότι αξιοποιούν τα προγράμματα και τις εφαρμογές του Η/Υ από 1 έως 2 

ώρες (45,6%) και ορισμένοι έως και 5 ώρες (31,0%) ημερησίως. 

 

Γράφημα 1: Καθημερινή χρήση Η/Υ στο σπίτι 

Όσον αφορά στη χρήση των προγραμμάτων και των εφαρμογών του Η/Υ στο σπίτι, σε 

κάποιο συγγενικό ή φιλικό σπίτι ή σε χώρους ψυχαγωγίας νέων, όπως είναι τα ‘Internet 

Café’, από τις στατιστικές αναλύσεις, διαπιστώνεται ότι η ψυχαγωγία αποτελεί την 

πρώτη επιλογή των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών. Πιο συγκεκριμένα, οι 

μουσικές εφαρμογές επιλέγονται σε ποσοστό του 40,0% και χρησιμοποιούνται σε κα-

θημερινή βάση. Το 38,1% ασχολείται, καθημερινώς, με σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. 

Επίσης, περίπου ένας στους τρεις υποψηφίους εκπαιδευτικούς (33,3%) χρησιμοποιεί, 

ωστόσο σπάνια, εφαρμογές ψηφιακών παιχνιδιών, ενώ σε καθημερινή βάση αυτές επι-

λέγονται από το 4,1% του δείγματος. Επίσης, πάνω από το 30,0% του δείγματος ασχο-

λείται με εφαρμογές του διαδικτύου, κυρίως, για ενημέρωση. Οι υποψήφιοι εκπαιδευ-

τικοί επιδίδονται, επίσης, μερικώς, σε εφαρμογές αντιγραφής μουσικών κομματιών 

(36,9%). Αρκετά μεγάλη μερίδα του δείγματος επιλέγει το: «βλέπω DVD», μία με δύο 
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φορές την εβδομάδα. Αναφορικά με τα βασικά προγράμματα -γραφείου- του Η/Υ (αλ-

λιώς, προγράμματα αναπαραγωγής), οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τοποθετούν τις απα-

ντήσεις τους ανάμεσα στο «μία με δύο φορές το μήνα» και «μία με δύο φορές την 

εβδομάδα» (περίπου 30,0%). Γίνεται, ακόμη, χρήση των βιβλιογραφικών βάσεων δε-

δομένων για ακαδημαϊκούς λόγους, αρκετά συχνά, σε ποσοστό που ανέρχεται στο 

26,6%. 

 

Γράφημα 2: Συχνότητα χρήσης Η/Υ εκτός Πανεπιστημίου 

Το Γράφημα 2 παρουσιάζει, συγκεντρωτικά, τις απαντήσεις των συμμετεχόντων ανα-

φορικά με τις κατηγορίες προγραμμάτων Η/Υ με τις οποίες ασχολούνται, συχνότερα, 

οι υποψήφιοι φιλόλογοι, με πρώτη την επιλογή της ηλεκτρονικής-ψηφιακής διασκέδα-

σης (e-entertainment) (30,0%), δεύτερη την επιλογή της διαδικτυακής ενημέρωσης για 

θέματα καθημερινής φύσεως (28,1%) Ακολουθούν, με ελαφρώς μικρότερα ποσοστά, 

η κοινωνική δικτύωση (21,8%) και η αναζήτηση υλικού-πληροφοριών για θέματα α-

καδημαϊκού χαρακτήρα (20,1%).  

Χρήση προγραμμάτων και εφαρμογών Η/Υ στο Πανεπιστήμιο 

Στον αντίποδα, οι απαντήσεις των υποψηφίων φιλολόγων, όσον αφορά στα προγράμ-

ματα και στις εφαρμογές Η/Υ που χρησιμοποιούν στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, παρου-

σιάζουν μία διαφορετική εικόνα από τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν παραπάνω, α-

ναφορικά με τη χρήση προγραμμάτων και εφαρμογών Η/Υ εκτός του πανεπιστημιακού 

χώρου. Από τις απαντήσεις των φοιτητών και των φοιτητριών του δείγματος διαπιστώ-

νεται, συγκεκριμένα, ότι δεν ασχολούνται ποτέ με εφαρμογές: (α) παιχνιδιών (91,9%), 

(β) μουσικής (89,7%), (γ) εικόνας (95,7%), (δ) σχεδίασης γραφικών και παραστάσεων 

(84,7%), (ε) σχεδίασης ιστοσελίδων (97,6%), και, (στ) διαδικτυακής αγοράς προϊόντων 

(97,9%). Συχνότερα, ωστόσο, αλλά πάλι σε μικρό ποσοστό, επιλέγονται εφαρμογές 

που σχετίζονται με τα προγράμματα αναπαραγωγής του Η/Υ, όπως είναι ο επεξεργα-

στής κειμένου (14,8%), τα (υπο)λογιστικά φύλλα (2,5%), το πρόγραμμα παρουσίασης 

(12,0%) και τα διαδίκτυο (12,9%). Μεγαλύτερο, τέλος, είναι το ποσοστό των φοιτητών 

και των φοιτητριών που ασχολείται με την αναζήτηση υλικού μέσω των βιβλιογραφι-

κών βάσεων δεδομένων και των μηχανών αναζήτησης (30,6%).  
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Γράφημα 3: Χρήση Η/Υ στο Πανεπιστήμιο 

Τα υποκείμενα της εν λόγω έρευνας, όπως φαίνεται από το Γράφημα 3, ασχολούνται, 

σε σημαντικό βαθμό όπως αναφέρουν, με τη χρήση βιβλιογραφικών βάσεων δεδομέ-

νων (44,7%), με μηχανές αναζήτησης πηγών (53,6%), με αναζήτηση υλικού φιλολογι-

κού περιεχομένου για εκπαιδευτική χρήση (45,7%), με αναζήτηση υλικού φιλολογικού 

περιεχομένου για προσωπική χρήση (15,6%). Οι υποψήφιοι φιλόλογοι, ακόμη, αναφέ-

ρονται στις εφαρμογές του διαδικτύου για εκπαιδευτική χρήση (23,2%), στις εφαρμο-

γές του διαδικτύου για προσωπική χρήση (8,2%) και, τέλος, στην επικοινωνία με άλλα 

άτομα μέσω των δωματίων διαλόγου (chat rooms) (3,8%). 

Συσχετίσεις μεταβλητών 

Αναφορικά με τις μεταβλητές «φύλο» και «μόνιμη κατοικία» φαίνεται να μην παρου-

σιάζονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές με καμία από τις εξαρτημένες μεταβλητές 

του ερωτηματολογίου. Παράγοντες, ωστόσο, όπως είναι η ηλικία, το κοινωνικό-μορ-

φωτικό επίπεδο των γονέων των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών, αλλά και το 

Τμήμα φοίτησής τους, φαίνεται να συσχετίζονται σημαντικά με τα προγράμματα και 

τις εφαρμογές Η/Υ που χρησιμοποιούνται εκτός και εντός Πανεπιστημίου. 

Οι μικρότεροι σε ηλικία φοιτητές (18-19 ετών) φαίνεται να αξιοποιούν συχνότερα ε-

φαρμογές ψυχαγωγίας (x2(20) = 50,775, p-value = 0,035) και κοινωνικής δικτύωσης ή/ 

και ενασχόλησης με τα δωμάτια διαλόγου (chat rooms) (x2(20) = 37,456, p-value = 

0,040) από τον χώρο του σπιτιού τους, σε σύγκριση με τους φοιτητές μεγαλύτερης η-

λικίας, οι οποίοι ενημερώνονται, κυρίως, μέσω του διαδικτύου και αξιοποιούν πρακτι-

κές που πλησιάζουν στον ακαδημαϊκό γραμματισμό (ενδεικτικά: κειμενογράφος, ανα-

ζήτηση βιβλιογραφίας) (x2(20) = 59,365, p-value = 0,000).  

Παρατηρείται, ακόμη, ισχυρός βαθμός συνάφειας ανάμεσα στο μορφωτικό επίπεδο 

των γονέων και στη χρήση προγραμμάτων Η/Υ στο σπίτι. Ειδικότερα, οι φοιτητές με 
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γονείς χαμηλού μορφωτικού επιπέδου (Δημοτικό) φαίνεται να ασχολούνται περισσό-

τερο με εφαρμογές παιχνιδιών, κοινωνικής δικτύωσης και, γενικότερα, ψυχαγωγίας, 

(ενδεικτικά: x2(20) = 38,694, p-value = 0,007). Εν αντιθέσει, οι φοιτητές που ασχολού-

νται, συχνότερα, με ακαδημαϊκής φύσεως θέματα (επεξεργασία κειμένων, αναζήτηση 

πηγών κ.ά.) προέρχονται από μεσαία και, κυρίως, ανώτερα μορφωτικά στρώματα (επί-

πεδο στατιστικής σημαντικότητας < .05). Συχνότερη είναι, επίσης, η ενασχόληση με 

πρακτικές ακαδημαϊκού γραμματισμού στο Πανεπιστήμιο από τους φοιτητές, των ο-

ποίων οι γονείς είναι κάτοχοι κάποιου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών (x2(20) = 

19,265, p-value = 0,042). 

Οι οικιακές, τέλος, πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού παρουσιάζουν στατιστικώς ση-

μαντική διαφορά και με το Τμήμα φοίτησης. Αναφορικά με τις εφαρμογές ψυχαγωγίας 

(e-entertainment), το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Οι 

εφαρμογές, συγκεκριμένα, κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν βαθμό συνάφειας με 

τους φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής. Σε θέματα αναζήτησης διαδι-

κτυακού υλικού, όπως: ειδησεογραφικά νέα, καιρός, ταξίδια, διαπιστώνεται ότι οι φοι-

τητές του Τμήματος Φιλολογίας υπερτερούν. Παρατηρείται, τέλος, στατιστικώς σημα-

ντική διαφορά ανάμεσα στο Τμήμα φοίτησης και στην ενασχόληση με εφαρμογές ψη-

φιακού ακαδημαϊκού γραμματισμού, όπου οι φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας α-

σχολούνται, περισσότερο, με βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και εφαρμογές αναζή-

τησης πηγών, ενώ οι φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής ασχολούνται, 

περισσότερο, για την περάτωση των ακαδημαϊκών τους εργασιών, με τα βασικά προ-

γράμματα του Η/Υ, όπως είναι ο επεξεργαστής κειμένου και το πρόγραμμα παρουσία-

σης (ενδεικτικά: x2(12) = 52,146, p-value = 0,000). 

Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Στην αυγή του 21ου αιώνα, η εκπαιδευτική πολιτική των αναπτυγμένων χωρών τοπο-

θετεί τις σχολικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού πολύ υψηλά στη λίστα των στό-

χων που πρέπει να επιτύχει, και τις ορίζει ως δεξιότητες ζωής (life skills) για τους νέους 

που θα στελεχώσουν τις θέσεις εργασίας της σύγχρονης μετανεωτερικής εποχής 

(Williams et al., 2003). Υπερτονίζεται ότι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ψη-

φιακού γραμματισμού, από τη νέα γενιά μαθητών και μαθητριών, συμβάλλει, και μά-

λιστα, πολύπλευρα στη διευκόλυνσή τους τόσο για τις καθημερινές ασχολίες τους όσο 

και για τις απαιτητικές επαγγελματικές, κυρίως, ασχολίες τους. Στην παραπάνω κατεύ-

θυνση κινείται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εστιάζεται στη μετάδοση γνώσεων 

και δεξιοτήτων του λεγόμενου διαδικτυακού γραμματισμού (internet literacy) 

(Buckingham, 2007). 

Τα παραπάνω στοιχεία υπαγορεύουν την αναγκαιότητα για αποτελεσματική παρέμ-

βαση των σύγχρονων και υποψηφίων εκπαιδευτικών στον νέο-αναπροσαρμοσμένο 

τρόπο κοινωνικοποίησης της νέας γενιάς μέσω των ΤΠΕ και, επιπλέον, στη δυνατότητα 

για ουσιαστική μάθηση με τα συνεχώς εξελισσόμενα ψηφιακά μέσα. Για τους παρα-

πάνω λόγους, η έρευνα στο πεδίο μελέτης των πρακτικών ψηφιακού γραμματισμού 
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βρίσκει ολοένα και προσφορότερο έδαφος (ενδεικτικά: Kennedy et al., 2008˙ Selwyn, 

2008˙ Nasah et al., 2010˙ Thinyane, 2010). Έρευνες, ωστόσο, οι οποίες αφορούν στην 

εξέταση των αντιδράσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών και, κυρίως, φιλολόγων, αναφο-

ρικά με τα προγράμματα και τις εφαρμογών των ΤΠΕ σε έξω-ακαδημαϊκά και ακαδη-

μαϊκά περιβάλλοντα μάθησης στην Ελλάδα είναι ελάχιστες (Τζιφόπουλος, 2010˙ 2014˙ 

Μπίκος & Τζιφόπουλος, 2012α˙ 2012β). 

Οι διεθνείς έρευνες συμφωνούν, εν μέρει, με τα πορίσματα της ανά χείρας δημοσίευσης 

και, συγκεκριμένα, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι φοιτητές και οι υποψήφιοι εκ-

παιδευτικοί χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, κατ’ ουσίαν, για λόγους ψυχαγωγίας και κοινωνι-

κής δικτύωσης και, λιγότερο, για ζητήματα ακαδημαϊκού χαρακτήρα (Thinyane, 2010).  

Παράγοντες, επίσης, όπως η ηλικία, το φύλο, το κοινωνικό-μορφωτικό και οικονομικό 

υπόβαθρο, αλλά και η στάση και η αυτοπεποίθηση τους απέναντι στις ΤΠΕ αποτελούν 

σημαντικούς δείκτες που επιδρούν, είτε θετικά είτε αρνητικά, στην υιοθέτηση πρακτι-

κών ψηφιακού γραμματισμού (Salaway, Caruso & Nelson, 2008). Στην παρούσα έ-

ρευνα, ωστόσο, έγινε αντιληπτό ότι το φύλο δεν φαίνεται να αποτελεί σημαντικό πα-

ράγοντα επίδρασης. Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι στην πιλοτική φάση της έρευνας κα-

ταγράφηκαν διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των ερωτώμενων ως προς το φύλο και 

τη συχνότητα χρήσης προγραμμάτων και εφαρμογών Η/Υ σε διαφορετικά περιβάλλο-

ντα μάθησης, τα πορίσματα της κύριας έρευνας δεν επιβεβαίωσαν την παραπάνω κα-

τάσταση και διαφοροποιήθηκαν, επίσης, από πορίσματα παρόμοιων -πρόσφατων- ε-

ρευνών του πεδίου (Varma, 2009˙ Κουτσογιάννης, 2011˙ Drabowicz, 2014). Η καθη-

μερινή και εντατική, ίσως, ενασχόληση των νέων με τα ψηφιακά μέσα τελευταίας τε-

χνολογικής γενιάς έχει αρχίσει να δίνει άλλο νόημα στον πολυσυζητημένο «πόλεμο 

των φύλων» (Newkirk, 2002). Οι ΤΠΕ, δηλαδή, φαίνεται να χρησιμοποιούνται αρκετά 

συχνά τόσο από τα αγόρια όσο και από τα κορίτσια, χωρίς αποκλείσεις στα προγράμ-

ματα και στις εφαρμογές που επιλέγονται. Η νέα, επομένως, μορφή κοινωνικοποίηση 

με γνώμονα τις ΤΠΕ μπορεί να οδηγήσει, εν μέρει, στην άμβλυνση, αν όχι στην εξά-

λειψη, των κοινωνικών-εκπαιδευτικών ανισοτήτων και στη διαμόρφωση μιας αναδυό-

μενης κατάστασης όσον αφορά στις έμφυλες ταυτότητες.  

Σχετικά, ακόμη, με τις πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού στο ακαδημαϊκό περιβάλ-

λον, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επιδίδονται, συχνότερα, σε παραγωγή και επεξεργα-

σία γραπτού λόγου, σε αναζήτηση βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων και πηγών, και 

σε αναζήτηση διαδικτυακού υλικού. Εν αντιθέσει, στις έξω-ακαδημαϊκές πρακτικές 

ψηφιακού γραμματισμού τους μονοπωλούν οι εφαρμογές ψυχαγωγίας και επικοινωνίας 

μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (Greenhow & Gleason, 2012) και σε μικρό-

τερο βαθμό οι εφαρμογές που συνδέονται με τις υποχρεώσεις τους στον ακαδημαϊκό 

χώρο. Τα δεδομένα, επομένως, αυτής της έρευνας ισχυροποιούν την παραδοχή ότι οι 

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν, εντατικά και καθημερινά, τα ψηφιακά μέσα τόσο 

για προσωπικούς λόγους όσο και για εκπαιδευτικούς- εργασιακούς λόγους, αλλά σε 

μικρότερο βαθμό (Conole et al, 2006).  
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Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα δεδομένα της παρούσας έρευνας όσο και τον σχετικό 

προβληματισμό που έχει προκύψει, η ελληνική εκπαιδευτική ηγεσία μπορεί να λει-

τουργήσει αποτελεσματικά με στόχο τη γεφύρωση των έξω-ακαδημαϊκών με τις ακα-

δημαϊκές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού των υποψηφίων εκπαιδευτικών, όπως 

συμβαίνει σε αρκετές χώρες. Συνεκδοχικά, με τις ενέργειες αυτές, οι υποψήφιοι εκπαι-

δευτικοί θα ισχυροποιήσουν την ψηφιακή επαγγελματική τους ταυτότητα και θα μπο-

ρέσουν να συμβάλλουν, με τη σειρά τους, στην εμπλοκή των μαθητών και των μαθη-

τριών τους σε σχολικές δραστηριότητες που θα λαμβάνουν υπόψη τις πρότερες εμπει-

ρίες, ασχολίες και τα βιώματά τους στις ΤΠΕ.  

Για την άμβλυνση, επομένως, των κοινωνικών και, κατ’ επέκταση, των ψηφιακών ανι-

σοτήτων, μέσω προσεκτικών και μεθοδευμένων προσπαθειών τόσο στη μορφή όσο και 

στο περιεχόμενο των ισχυόντων ΠΣ -καλλιέργεια κριτικού ψηφιακού γραμματισμού, 

ένταξη περισσότερων ακαδημαϊκών μαθημάτων αναφορικά με τις ΤΠΕ, εμπλοκή των 

φοιτητών και των φοιτητριών σε πραγματικές συνθήκες ζωής και εργασίας με γνώμονα 

τα αλληλεπιδραστικά ψηφιακά μέσα, χρήση του Η/Υ ως μέσου διδασκαλίας και μάθη-

σης- μπορεί ο σύγχρονος εκπαιδευτικός να απαγκιστρωθεί από πεπαλαιωμένες πρακτι-

κές και να ενταχθεί, ομαλά και πλήρως, σε μία ευρύτερη -από την τοπική- ψηφιακή 

κοινότητα μάθησης.  

Συμπερασματικά, η εκπαιδευτική ηγεσία οφείλει να προετοιμάσει τον εκπαιδευτικό 

του μέλλοντος, δίνοντας έμφαση στον τρόπο απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων ψη-

φιακού γραμματισμού, όπως είναι η κριτική προσέγγιση των ηλεκτρονικών πηγών, η 

χρήση της γλώσσας σε διαφορετικά συμβάντα γραμματισμού και, επίσης, ο κώδικας 

επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στρατηγικές, οι οποίες, όπως διαπιστώ-

νεται, απέχουν, ακόμη, από τη φιλοσοφία των ισχυόντων ΠΣ Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων 

στην Ελλάδα. 
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Περίληψη 

Η όλο και αυξανόμενη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινότητα καθι-

στά αναγκαία την ενημέρωση των μαθητών σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας. Η αξιο-

ποίηση ψηφιακών παιχνιδιών για το σκοπό αυτό αποτελεί καινοτόμο πρακτική με πολ-

λές δυνατότητες εφαρμογής στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο κείμενο που ακολουθεί 

εξετάζονται θέματα που αφορούν το σχεδιασμό ενός ψηφιακού παιχνιδιού ρόλων για 

την ψηφιακή ασφάλεια που απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου. Το ψηφιακό παιχνίδι 

αντιμετωπίζεται ως ένας ασφαλής μικρόκοσμος που θα αποτελέσει περιβάλλον αλλη-

λεπίδρασης των παικτών με στόχο τη μάθηση.  Κατά τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι 

οι παίκτες εξοικειώνονται και μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά πιθανούς 

κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου.  Τα παραπάνω εντάσσονται 

στο πλαίσιο ευρύτερης δράσης για την ψηφιακή εμπιστοσύνη στην ελληνική εκπαί-

δευση.  

Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακή ασφάλεια, ΤΠΕ και εκπαίδευση, ψηφιακό παιχνίδι ρόλων 

Εισαγωγή 

Όσο περισσότερο το διαδίκτυο, οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, τα έξυπνα κινητά 

συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από ολοένα και μικρότερες ηλικίες, τόσο περισσό-

τερο η ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα εντοπίζει και αναλύει τις νέες ανάγκες 

που πηγάζουν από το φαινόμενο αυτό. Έτσι, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο 

επίπεδο τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί δράσεις (ερευνητικά και εκπαιδευτικά 

προγράμματα, ενέργειες κατάρτισης και διαρκούς ενημέρωσης) για την εμπέδωση της 

ψηφιακής εμπιστοσύνης και της ασφαλούς χρήσης των νέων μέσων. Στην κατεύθυνση 

αυτή, βασικός πυλώνας της ψηφιακής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρω-

τοβουλία 2020, είναι η «ψηφιακή εμπιστοσύνη και ασφάλεια» (Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Ψηφιακή Ατζέντα, 2012), η οποία περιλαμβάνει δράσεις σε περισσότερους από 20 ε-

ρευνητικούς τομείς, με ένα εξ αυτών την ψηφιακή εμπιστοσύνη και ασφάλεια στην 

εκπαίδευση (http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/creating-better-internet-kids). 
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Στην παρούσα εισήγηση εξετάζουμε μια δράση ενημέρωσης και εκπαίδευσης που υλο-

ποιείται στην Ελλάδα. Η δράση αυτή εκτός των άλλων, στόχο έχει και την ανάπτυξη 

ενός ψηφιακού παιχνιδιού  που υποστηρίζει την εκπαίδευση – ενημέρωση των μαθητών 

γυμνασίου της χώρας μας.  Στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται αναφορά σε θέματα 

ψηφιακής εμπιστοσύνης και ασφάλειας στην εκπαίδευση και περιγράφεται εν συντομία 

η δράση. Στη συνέχεια, εξετάζεται βιβλιογραφικά ο ρόλος των παιχνιδιών στην ψη-

φιακή εποχή, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός του υπό ανάπτυξη ψηφιακού παιχνιδιού και 

τέλος δίνονται τα συμπεράσματα. 

Ψηφιακή εμπιστοσύνη και ασφάλεια  

Από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, το Πανευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο 

(European Schoolnet, 2015) συντονίζει το δίκτυο Insafe 

(http://www.saferinternet.org/), το οποίο απαρτίζεται από 30 εθνικά κέντρα ενημέρω-

σης και υποστήριξης. Σε αυτά, γονείς και παιδιά μπορούν να αναζητήσουν συμβουλές 

και βοήθεια για θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο. Μια σημαντική πτυχή του δικτύου 

αυτού από το 2010, είναι η δράση «συμμετοχή των νέων» (http://paneuyouth.eu/), η 

οποία δίνει στους νέους μια ευκαιρία να ακουστεί η φωνή τους σχετικά με τεχνολογικά 

θέματα που έχουν σημασία για αυτούς. Επίσης, το δίκτυο περιλαμβάνει το 

«esafetylabel» (http://www.esafetylabel.eu/), μια πανευρωπαϊκή υπηρεσία διαπίστευ-

σης και υποστήριξης των σχολείων σε θέματα ψηφιακής εμπιστοσύνης.  

Επιπρόσθετα, δίκτυα συνεργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ένωσης, όπως το EU Kids 

Online Net (www.eukidsonline.net), συντονίζουν δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευ-

σης και ανταλλάσσουν καλές πρακτικές μεταξύ των εκπαιδευτικών μονάδων που συμ-

μετέχουν. Σε έρευνα του 2012 (Smahel κ.ά., 2012 και  EU Kids Online – Final Report, 

2011) εντοπίζονται  ανάγκες και προβλήματα της νέας εποχής και συνοψίζονται προ-

τάσεις και καλές πρακτικές προς τους εκπαιδευτικούς φορείς, τους γονείς, τα παιδία, 

τη βιομηχανία και τους πολίτες γενικότερα, σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας και εμπι-

στοσύνης. Επιπλέον σε παγκόσμιο επίπεδο, κυβερνητικοί και μη φορείς όπως η Unicef 

(http://tinyurl.com/kuzldvl), το FBI (http://tinyurl.com/3fenzjq), το δίκτυο Inhope 

(http://www.inhope.org), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(http://tinyurl.com/cvr74eo), το Pew Internet (http://www.pewinternet.org/) και άλλοι, 

ασχολούνται ενεργά με τα θέματα της ψηφιακής εμπιστοσύνης κατά την παιδική ηλι-

κία. 

 

Να σημειωθεί ότι η ερευνητική κοινότητα έχει εστιάσει στα ανοιχτά θέματα που έχουν 

προκύψει. Σε τελευταίες έρευνες  (O’Neill κ.ά., 2013, και Van der Hof κ.ά, 2014) ανα-

λύονται ζητήματα και θέματα όπως η δημιουργία ορθών πολιτικών και η ανάπτυξη 

καλών πρακτικών και παράλληλα υποδεικνύονται οι αδυναμίες των προσεγγίσεων που 

χρησιμοποιούνται σήμερα. Προσεγγίζονται, έτσι, ζητήματα όπως το φιλτράρισμα του 

περιεχόμενου, η αποτελεσματικότητα των online γραμμών καταγγελίας και υποστήρι-

ξης, η καταμέτρηση της αποτελεσματικότητας διαφόρων στρατηγικών ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης, οι παρεμβάσεις που χρειάζονται στα υπάρχοντα νομικά πλαίσια και 
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στις πολιτικές λειτουργίας των νέων μέσων, και τέλος ο ρόλος του σχολείου για την 

προαγωγή του ψηφιακού αλφαβητισμού. Τονίζονται τα διλήμματα της εφαρμογής πο-

λιτικών σε συνδυασμό  με τα δικαιώματα των παιδιών, και τα αντικρουόμενα ζητήματα 

που θέτουν οι κίνδυνοι έναντι των ρίσκων, η προστασία έναντι της ιδιωτικότητας, και 

η ισορροπία που πρέπει να εφαρμοσθεί μεταξύ των δικαιωμάτων και των περιορισμών 

που θέτονται στα παιδιά. 

Σε άλλη μελέτη του 2011 (Australian Communications and Media Authority, 2011), το 

πρώτο μέρος των συμπερασμάτων ανέδειξε ότι πληθώρα εκστρατειών εκπαίδευσης και 

ευαισθητοποίησης έχουν υλοποιηθεί σε σχέση με θέματα ψηφιακής ασφάλειας. Η με-

λέτη ανέλυσε 68 εθνικές προσπάθειες και τα κύρια συμπεράσματα συνοψίζονται ως 

εξής: 

 Τα κυρίαρχα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες εκστρατείες ήταν βα-

σικά web sites και εκδόσεις ενημερωτικού υλικού. Το ποσοστό των προσπαθειών που

αξιοποιούσαν διαδραστικά εργαλεία, όπως παιχνίδια και κουίζ ήταν αρκετά χαμηλό.

 Οι κυβερνητικοί οργανισμοί (είτε διευθύνσεις υπουργείων ή ρυθμιστικές αρχές) ήταν

κατά κύριο λόγο οι βάσεις των εκστρατειών, αν και ωστόσο κοινοπραξίες που περι-

λάμβαναν και τον ιδιωτικό τομέα ήταν επίσης συχνή περίπτωση. Ένας μικρότερος

αριθμός των εκστρατειών φιλοξενήθηκαν σε επίπεδο κοινότητας (δήμων).

 Τα θέματα που καλύφθηκαν σε αυτές τις καμπάνιες ήταν αρκετά διαφορετικά – δεν

υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο θέμα που να εμφανίζεται στην πλειοψηφία των δρά-

σεων.

 Το κοινό-στόχος για τις καμπάνιες που περιλαμβάνονται σε αυτή τη μελέτη ήταν επί-

σης αρκετά διαφορετικό – δεν υπάρχει κάποια ενιαία ομάδα-στόχος που να κυριάρ-

χησε.

Η δράση της ψηφιακής εμπιστοσύνης 

Από το 2013 έχει εγκριθεί και υλοποιείται η πράξη «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενί-

σχυσης ψηφιακής εμπιστοσύνης» (Βαγγελάτος κ.α., 2015). Στόχος της είναι η κάλυψη 

θεμάτων ασφάλειας και εμπιστοσύνης για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινω-

νιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση με έμφαση στην παραγωγή ενημερωτικών και εκπαιδευ-

τικών υπηρεσιών/περιεχομένου καθώς και  στην παραγωγή υπηρεσιών ψηφιακής α-

σφάλειας και εμπιστοσύνης. 

Ο στόχος αυτός έχει σχεδιαστεί να επιτευχθεί μέσα από τρεις ενέργειες: 1) τη δημιουρ-

γία ενημερωτικής διαδικτυακής πύλης Ψηφιακής Ασφάλειας, με κύριο αντικείμενο την 

ενημέρωση των πολιτών (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, κ.α.) σε θέματα που αφο-

ρούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων ψηφιακής ασφάλειας και εμπιστο-

σύνης. Επιπλέον προβλέπεται η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού αλλά και διαδραστι-

κού παιχνιδιού με θέμα την ασφαλή χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου, 2) 

την εφαρμογή ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης σε σχέση με την επικινδυνό-

τητα του διαδικτύου για την εκπαιδευτική κοινότητα, και τέλος 3) τη δημιουργία ενός 
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μηχανισμού ενίσχυσης της ασφάλειας μαθητικών  υπολογιστών. Η παρούσα εργασία 

εστιάζει στο διαδραστικό παιχνίδι, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης. 

 Σχεδιάζοντας ένα παιχνίδι για την ψηφιακή ασφάλεια 

Σε ανοδική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, τα ψηφιακά παιχνίδια παρουσιάζουν μεγάλη 

ποικιλομορφία ως προς το τεχνολογικό υπόβαθρο αλλά και το σχεδιαστικό προφίλ. Α-

πόρροια των παραπάνω είναι η παρουσία πλήθους κατηγοριών ψηφιακών παιχνιδιών 

(παιχνίδια γρίφων, ρόλων, δράσης, ανοιχτών κόσμων, προσομοίωσης, πολλαπλών χρη-

στών κλπ.) με όρια που δεν είναι πάντα εύκολα διακριτά. Τα ψηφιακά παιχνίδια όλων 

των κατηγοριών παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την Mc Gonigal 

(2011), τα στοιχεία αυτά είναι η ύπαρξη ενός στόχου στο παιχνίδι, η δημιουργία κανό-

νων που το διέπουν, το στοιχείο της ανατροφοδότησης και η εθελοντική συμμετοχή. Ο 

Crawford (1982) αναφέρει ότι τα βασικά χαρακτηριστικά των ψηφιακών παιχνιδιών 

είναι η αναπαράσταση ενός κόσμου, ο οποίος δεν είναι κατ΄ ανάγκη πραγματικός, η 

αλληλεπίδραση, η σύγκρουση, καθώς και η ασφάλεια του παίκτη. Αναζητώντας έναν 

αντιπροσωπευτικό ορισμό του ψηφιακού παιχνιδιού διακρίνουμε εκείνον των Salen 

and Zimmerman (2004) που ορίζουν το ψηφιακό παιχνίδι ως ένα σύστημα όπου οι παί-

κτες εμπλέκονται σε τεχνητές συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις αυτές καθορίζονται από 

συγκεκριμένους κανόνες και έχουν ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα.  

Τα ψηφιακά παιχνίδια ρόλων (Role Playing Games) αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγο-

ρία ψηφιακών παιχνιδιών, όπου οι παίκτες αναλαμβάνουν ρόλους φανταστικών χαρα-

κτήρων, ενταγμένων σε συγκεκριμένο αφηγηματικό πλαίσιο. Ακολουθώντας ένα κατά 

κανόνα περίπλοκο σύστημα οδηγιών, οι παίκτες καλούνται να πάρουν αποφάσεις, οι 

οποίες θα καθορίσουν την έκβαση του παιχνιδιού. Τα παιχνίδια ρόλων ενδέχεται να 

απευθύνονται σε έναν μόνο παίκτη (single-player games) είτε σε πολλούς παίκτες ταυ-

τόχρονα (multiplayer games). Το στοιχείο της αλληλεπίδρασης είναι έντονο στα παι-

χνίδια ρόλων καθώς αφορά όχι μόνο τη σχέση του παίκτη με το περιβάλλον του παι-

χνιδιού, αλλά και τις σχέσεις των παικτών μεταξύ τους. Κατά τη συμμετοχή του σε ένα 

παιχνίδι ρόλων, ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα ιδιαίτερα στοιχεία του 

χαρακτήρα που θα τον αντιπροσωπεύει στο παιχνίδι. Πέρα από τους χαρακτήρες που 

χειρίζονται οι παίκτες (player characters), είναι συχνή η ύπαρξη χαρακτήρων που δεν 

ελέγχονται απ΄ αυτούς (non-player characters) και λειτουργούν ανεξάρτητα στο περι-

βάλλον του παιχνιδιού.  

Σύμφωνα με τον Huizinga (1955) το παιχνίδι λαμβάνει χώρα σε ένα προστατευμένο 

χώρο, ένα «μαγικό κύκλο» (magic circle) που ορίζεται και νοηματοδοτείται από τους 

κανόνες του παιχνιδιού. Η έναρξη του παιχνιδιού σηματοδοτεί την ενεργοποίηση του 

μαγικού αυτού κύκλου, ενός ασφαλούς μικρόκοσμου που δεν επηρεάζεται από τον 

πραγματικό κόσμο του παίκτη. Η έννοια του μαγικού κύκλου βρίσκει εφαρμογή στα 

ψηφιακά παιχνίδια, καθώς τα σχεδιαστικά και τεχνολογικά τους χαρακτηριστικά ευνο-

ούν τη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου λειτουργίας του παιχνιδιού. Η οριοθέτηση 

του μαγικού κύκλου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη φύση του παιχνιδιού. Οι 

Salen and Zimmerman προτείνουν τη μελέτη των ψηφιακών παιχνιδιών ως ανοιχτών ή 
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κλειστών συστημάτων, αξιοποιώντας τις θεωρήσεις του Littlejohn (1989) περί συστη-

μάτων. Οι παραπάνω ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ψηφιακά παιχνίδια γίνονται κα-

τανοητά με τρεις διαφορετικούς σχηματισμούς: ως κανόνες, ως παιχνίδι ή ως πολιτι-

σμικό στοιχείο. Η κατανόηση του παιχνιδιού ως σειρά κανόνων υποδηλώνει ότι το παι-

χνίδι ως σύστημα έχει μικρή ή καθόλου επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον και 

στιβαρά σύνορα του μαγικού του κύκλου. Εντούτοις, η σχέση του παιχνιδιού με το 

περιβάλλον του δεν είναι μονολιθική. Τα ψηφιακά παιχνίδια συχνά έχουν ταυτόχρονα 

κλειστές και ανοιχτές σχέσεις με το ευρύτερο περιβάλλον. Το προτεινόμενο εκπαιδευ-

τικό ψηφιακό παιχνίδι για την ψηφιακή ασφάλεια των μαθητών κατανοείται στη βάση 

του σχήματος των κανόνων, διεκδικώντας την ύπαρξη ενός ασφαλούς κύκλου δραστη-

ριοποίησης και αλληλεπίδρασης των μαθητών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

Η συμμετοχή σε ψηφιακά παιχνίδια ρόλων σύμφωνα με τον Squire (2006) δίνει την 

ευκαιρία στους παίκτες να αναπτύσσουν designed experiences, δηλαδή ψηφιακά δια-

μεσολαβημένες εμπειρίες, σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση προκύπτει μέσω της πρά-

ξης και της ύπαρξης σε ένα ψηφιακό χώρο. Θα πρέπει να σημειωθεί το αυξανόμενο 

ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στο χώρο της εκπαίδευσης 

που λειτουργεί παράλληλα με την ευρύτερη ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών παιχνι-

διών. Στην κατεύθυνση αυτή οι Larsen et al (2012) επισημαίνουν ότι τα ψηφιακά παι-

χνίδια βασίζονται σε σταθερές μαθησιακές αρχές, επιτρέπουν μεγαλύτερη συμμετοχή 

στον μαθητή, προσφέρουν εξατομικευμένες ευκαιρίες για μάθηση, παρέχουν αυθε-

ντικά περιβάλλοντα αξιολόγησης και διδάσκουν τις μαθησιακές δεξιότητες του 21ου 

αιώνα (δεξιότητες συνεργασίας και πληροφορίας, δεξιότητες επικοινωνίας, σκέψης και 

επίλυσης προβλημάτων). Οι  ίδιοι υποστηρίζουν ότι τα ψηφιακά παιχνίδια εμπεριέχουν 

μοναδικό συνδυασμό στοιχείων, τα οποία μπορούν να παρατηρηθούν σε μια εκπαιδευ-

τική καινοτομία όπως παροχή κινήτρων, προσαρμοστικότητα, συνεργασία, προσομοί-

ωση, συμμετοχή και συλλογή δεδομένων. Στον αντίποδα, οι Kirriemuir & Mcfarlane 

(2004) διέκριναν τους λόγους για τους οποίους παλαιότερες προσπάθειες ανάπτυξης 

εξειδικευμένων ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών δεν απέδωσαν. Σύμφωνα με τους 

Kirriemuir & Mcfarlane (2004) τα εκπαιδευτικά παιχνίδια υπήρξαν υπερβολικά α-

πλοϊκά σε σύγκριση με τα εμπορικά ψηφιακά παιχνίδια. Περιλάμβαναν επαναλαμβα-

νόμενες εργασίες ίδιου τύπου με αποτέλεσμα ο παίκτης να χάνει το ενδιαφέρον του. Σε 

πολλά ψηφιακά παιχνίδια ο σχεδιασμός των εργασιών δεν ανταποκρινόταν σε υψηλές 

απαιτήσεις και δεν υποστήριζε την προοδευτική κατανόηση του παίκτη. Σε κάποιες 

περιπτώσεις οι δραστηριότητες που υποστηρίζονταν από τα παιχνίδια ήταν περιοριστι-

κές καθώς επικεντρώνονταν σε μια δεξιότητα ή στη συσσώρευση ομογενούς περιεχο-

μένου. Τέλος, σε πολλά εκπαιδευτικά παιχνίδια οι παίκτες είχαν την αίσθηση ότι «εξα-

ναγκάζονται» να συμμετάσχουν στη μαθησιακή διαδικασία.  

Ανάπτυξη παιχνιδιού για την Ψηφιακή Ασφάλεια 

Το παιχνίδι που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της δράσης της Ψηφιακής Ασφάλειας, έχει 

ως τελικούς αποδέκτες τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου και στοχεύει στην εξοικείωση 

των παικτών με πιθανούς κινδύνους από τη χρήση των υπολογιστών και του διαδι-
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κτύου, εκθέτοντάς τους σε αυτούς με ασφαλή τρόπο. «Οι παίκτες καλούνται να καλ-

λιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και να αποκαλύψουν / αντιμετωπίσουν τους πιθα-

νούς κινδύνους αναπτύσσοντας δεξιότητες, αποκτώντας γνώσεις κι εν γένει καλλιερ-

γώντας μια νέα νοοτροπία, εκείνη της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου» (Fountana et 

al, 2010; SimSafety, 2010). Για τους σκοπούς του παιχνιδιού αξιοποιείται θεματολογία, 

η οποία καλύπτει μεγάλο εύρος των εννοιών και των θεμάτων της ψηφιακής ασφάλειας 

και εμπιστοσύνης (π.χ. παραβίαση ιδιωτικότητας, έκθεση σε ανάρμοστο περιεχόμενο, 

ιοί, εθισμός, εξαπάτηση κ.τ.λ.), όπως αυτά αποτυπώνονται στην σύγχρονη βιβλιογρα-

φία. 

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε μία υποθετική πόλη, στην οποία ο παίκτης κινείται και δρα 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή μετά το σχολείο. Έχοντας πεπερασμένο αριθμό δια-

θέσιμων ζωών, παίρνει πρωτοβουλίες, σκέπτεται και αποτιμά όλα τα δεδομένα που έχει 

στη διάθεσή του και καθορίζει τις ενέργειες του εικονικού χαρακτήρα του σύμφωνα με 

το σύστημα κανόνων και οδηγιών του παιχνιδιού. Αυτοί ορίζουν και το σκορ. Τελικός 

στόχος του παιχνιδιού είναι η μεγαλύτερη δυνατή παραμονή του παίκτη στο παιχνίδι. 

Πιο συγκεκριμένα, ο παίκτης  μπορεί να διαμορφώσει το «ρόλο» του επηρεάζοντας 

παραμέτρους του εικονικού χαρακτήρα του, όπως είναι η φυσική δραστηριότητα,  οι 

συνήθειες στη χρήση του υπολογιστή, η σχολική επίδοση, ο αριθμός των φίλων, το 

εβδομαδιαίο χαρτζιλίκι και οι διαθέσιμες φορητές συσκευές. Στη συνέχεια, τα στοιχεία 

του προφίλ συσχετίζονται με παραμέτρους του σκορ. Για παράδειγμα, η σημασία της 

ψηφιακής δημοτικότητας και της φιλίας για τον παίκτη, η ανάγκη του για διασκέδαση 

μέσω του υπολογιστή και οι προσδοκίες για τη σχολική επίδοσή του, όπως αυτά έχουν 

καταχωριστεί από τον ίδιο τον παίκτη κατά το «χτίσιμο» του εικονικού του χαρακτήρα, 

συσχετίζονται με την ανταπόκρισή του σε συγκεκριμένες προκλήσεις και επηρεάζουν 

το σκορ, τόσο ως προς το βαθμό κούρασης, της διασκέδασης και του ρίσκου όσο και 

ως προς την ψηφιακή δραστηριότητα, την εξέλιξη της σχολικής επίδοσης, της φυσικής 

του κατάστασης και την αλλαγή της διάθεσής του. 

Η διάσταση του χρόνου αποτελεί επιπλέον στοιχείο του παιχνιδιού που επηρεάζει τους 

παραπάνω συσχετισμούς, καθώς η κάθε δραστηριότητα έχει τη δική της προβλεπόμενη 

διάρκεια. Ο χρόνος στο παιχνίδι ορίζεται από ένα ρολόι που τρέχει σε «χρόνο ενασχό-

λησης με τις δραστηριότητες». Έτσι, ανάλογα με τον φόρτο της ημέρας, όπως αυτός 

περιγράφεται κάθε φορά από το σενάριο της δραστηριότητας, περισσότερη ενασχό-

ληση με το διαδικτυακό παιχνίδι μπορεί να ανεβάσει το σκορ στη διασκέδαση αλλά να 

το ελαττώσει ως προς την κούραση και τη σχολική επίδοση ή ακόμη και να προκαλέσει 

ένταση στο σπίτι επηρεάζοντας το σκορ στην οικογενειακή κατάσταση. 

Επιπλέον, το παιχνίδι περιλαμβάνει χαρακτηριστικά και υλικό που του επιτρέπουν είτε 

να παίζεται από τους μαθητές εκτός σχολικού περιβάλλοντος είτε να αξιοποιείται από 

τον εκπαιδευτικό στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται από συ-

γκεκριμένες διαφοροποιήσεις στη λειτουργικότητα, σε κάθε μία από τις δύο περιπτώ-

σεις. Ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα για παιχνίδι με έναν ή πολλαπλούς παίκτες. 

Προτεινόμενες πρακτικές αξιοποίησης είναι οι ακόλουθες: 
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 Όλοι οι μαθητές μαζί μέσα στην τάξη: με τη βοήθεια ενός διαδραστικού πίνακα, όλοι 

μαζί παίζουν ένα παιχνίδι (single player έκδοση) 

 Ομάδες των δύο-τριών παικτών στο εργαστήριο: κάθε ομάδα παίζει το δικό της παι-

χνίδι μπροστά στο δικό της υπολογιστή (single player έκδοση) 

 Ομάδες των δύο-τριών  παικτών στο εργαστήριο: όλες οι ομάδες συμμετέχουν στο 

ίδιο παιχνίδι με ταυτόχρονη πρόσβαση από ξεχωριστούς υπολογιστές (multiplayer 

έκδοση) 

 Μία τάξη ενός σχολείου παίζει με άλλη τάξη του ίδιου ή διαφορετικού σχολείου 

(multiplayer έκδοση) 

Τέλος, το περιβάλλον του παιχνιδιού προσφέρει τη δυνατότητα καταγραφής της δρά-

σης των παικτών εν εξελίξει. Δίνεται, έτσι, η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να παρα-

κολουθήσει εκ των υστέρων αλλά και να προβάλει σε επανάληψη, με τη μορφή video, 

τη ροή του παιχνιδιού στους μαθητές του και να συζητήσει μαζί τους τις επιλογές τους, 

προσφέροντας ανατροφοδότηση και ενισχύοντας τον αναστοχασμό. 

Συμπεράσματα 

Το παιχνίδι ρόλων που περιγράφηκε παραπάνω αναπτύσσεται στο πλαίσιο της δράσης 

για την ενημέρωση και την εκπαίδευση των μαθητών γυμνασίου σε θέματα ψηφιακής 

ασφάλειας. Βρίσκεται σήμερα σε φάση υλοποίησης με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 

στις αρχές της επόμενης σχολικής χρονιάς (2015-16). Κομβικού ενδιαφέροντος για το 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη του παιχνιδιού είναι η παροχή ενός προστατευμένου ψη-

φιακού χώρου, όπου οι παίκτες μπορούν να πειραματιστούν με πρακτικές σχετικές με 

την ψηφιακή ασφάλεια. Συμμετέχοντας σε ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, οι 

παίκτες έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με το σύστημα και με άλλους παί-

κτες και να μάθουν από τις εμπειρίες τους πώς μπορούν να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές 

τεχνολογίες με ασφάλεια. 

Ευχαριστίες 

Η πράξη «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης» συγχρη-

ματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση) και υλοποιείται από το ΙΤΥΕ 

«Διόφαντος» και από εξωτερικούς ανάδοχους.   
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Περίληψη 

Ένας σημαντικός αριθμός μαθητών αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ακαδημαϊκή τους 

απόδοση λόγω ελλειμμάτων στις Επιτελικές Λειτουργίες (ΕΛ). Οι ΕΛ είναι λειτουργίες 

που συμβάλλουν στην επίβλεψη, τη ρύθμιση και το συντονισμό της συμπεριφοράς μας. 

Σημαντική είναι η επίπτωση των ελλειμμάτων αυτών στην ακαδημαϊκή λειτουργικό-

τητα των παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας 

(ΔΕΠΥ). Επίσης, πάνω από το 50% των παιδιών με ΔΕΠΥ αντιμετωπίζουν δυσχέρεια 

στην καθημερινότητά τους ως επακόλουθο των ελλειμμάτων στις Επιτελικές Λειτουρ-

γίες. Η παρέμβαση για τη βελτίωση της καθημερινότητας αλλά και της πρόγνωσης για 

την ακαδημαϊκή και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών με αυτές τις δυσκολίες είναι απο-

λύτως σημαντική. Το ψηφιακό περιβάλλον ΕΠΙΤΕΛΩ υλοποιήθηκε με στόχο την εξά-

σκηση των Επιτελικών Λειτουργιών και ειδικά της προσοχής και της συγκέντρωσης. 

Το ψηφιακό αυτό περιβάλλον παρουσιάζεται στη συνέχεια.  

Λέξεις-Κλειδιά: ΔΕΠΥ, επιτελικές, λειτουργίες, λογισμικό, ΕΠΙΤΕΛΩ 

Εισαγωγή 

Στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού και προσαρμογή 

εκπαιδευτικού περιεχομένου για μαθητές με προβλήματα προσοχής και 

συγκέντρωσης» που προκηρύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.) το 2014, η ομάδα εργασίας ανέλαβε την υλοποίηση ψηφιακού περιβάλλοντος 

για την εξάσκηση της προσοχής και συγκέντρωσης παιδιών της πρώτης σχολικής 

ηλικίας. Το ψηφιακό αυτό περιβάλλον περιλαμβάνει δραστηριότητες με τους πιο πάνω 

στόχους και προσφέρει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να παραμετροποιήσει το 

περιβάλλον εργασίας του μαθητή προσαρμόζοντας τις δραστηριότητες στις 

εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε μαθητή. 

Η υλοποίηση του ψηφιακού περιβάλλοντος βασίστηκε στις προδιαγραφές και οδηγίες 

της ομάδας εργασίας του Ι.Ε.Π. η οποία και επέβλεψε και αξιολόγησε την όλη 

διαδικασία. 
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Επιτελικές λειτουργίες 

Οι Επιτελικές Λειτουργίες (ΕΛ) είναι ομάδα λειτουργιών που μας βοηθά να κατευθύ-

νουμε την προσοχή μας σε πολλαπλές πηγές πληροφορίας ταυτόχρονα, να θέτουμε 

στόχους και να κάνουμε σχέδια, να παίρνουμε αποφάσεις και να τις αναθεωρούμε, κα-

θώς και να μην παίρνουμε βιαστικές αποφάσεις. Οι ΕΛ είναι κομβικής σημασίας δε-

ξιότητες για μια επιτυχή σχολική σταδιοδρομία. Παρότι ο όρος επιτελικές λειτουργίες 

χρησιμοποιείται με ελαφρώς διαφορετικούς τρόπους από διαφορετικούς ερευνητές οι 

περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι η Ανασταλτική λειτουργία, η Μνήμη εργασίας 

και η Γνωστική ευελιξία είναι οι θεμελιώδεις επιτελικές λειτουργίες (Ο όρος επιτελικές 

λειτουργίες προτείνεται  ως εναλλακτικός του όρου «εκτελεστικές»  ως αποδίδων α-

κριβέστερα το συντονιστικό και εποπτικό χαρακτήρα των λειτουργιών αυτών προς τις 

άλλες γνωστικές δραστηριότητες χωρίς όμως να αναιρείται και ο εκτελεστικός τους 

χαρακτήρας.). 

Ανασταλτική λειτουργία 

Η Ανασταλτική λειτουργία , αναφέρεται στην ικανότητα ενός ανθρώπου να εστιάζει 

την προσοχή του σε ένα ερέθισμα, ενώ ταυτόχρονα αντιστέκεται σε παρεισφρέοντα 

ερεθίσματα που προέρχονται είτε «έσωθεν», δηλ. από τον ίδιο του τον εαυτό, είτε «έ-

ξωθεν» - από το περιβάλλον. Σύμφωνα με τον Barkley (1997) η ανασταλτική λειτουρ-

γία έχει τρεις διαστάσεις: Πρώτον, αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να ανα-

στέλλει την εκτέλεση μιας μαθημένης συμπεριφοράς,. Η αναστολή αυτή αφορά στην 

εκτέλεση μιας δραστηριότητας με τον τρόπο που έχει συνηθίσει ή με τον τρόπο που 

είναι πιο ικανοποιητικός, αντί για τον πιο ενδεδειγμένο ή τον πιο αποτελεσματικό 

τρόπο π.χ. το να επιλέξει να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο προς την εργασία του 

από αυτόν που συνήθως ακολουθεί λόγω κάποιου απρόβλεπτου εμποδίου. Δεύτερον, 

περιλαμβάνει την ικανότητα του ατόμου να διακόπτει την εκτέλεση μιας συμπεριφο-

ράς που βρίσκεται σε εξέλιξη και τρίτον, στην ικανότητά του να αντιστέκεται στη πα-

ρεμβολή που προκαλείται από παρεισφρέοντα ερεθίσματα, ικανότητα που του επιτρέ-

πει να διατηρεί την προσοχή του και να ολοκληρώνει ένα γνωστικό έργο. Από τα πα-

ραπάνω προκύπτει πόσο σημαντική θεωρείται η ανασταλτική λειτουργία για την ο-

μαλή ακαδημαϊκή πορεία ενός παιδιού, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την δυνατότητά του να 

αναστέλλει την εκδήλωση συμπεριφορών που του είναι ευχάριστες προς όφελος πρά-

ξεων ή συμπεριφορών που είναι κοινωνικά αποδεκτές και μακροπρόθεσμα ωφέλιμες 

για το ίδιο το παιδί. Η ανασταλτική λειτουργία συνδέεται και με την ικανότητα συναι-

σθηματικού αυτό-ελέγχου και αυτορρύθμισης και συμβάλει στην καλύτερη προσαρ-

μογή του παιδιού στο κοινωνικό του περιβάλλον (Rothbart & Posner, 2006).  

Μνήμη Εργασίας 

Η άποψη ότι η μνήμη εργασίας συνδέεται άμεσα με την προσοχή εδράζεται στην δια-

πίστωση ότι η ικανότητα προσοχής επιτρέπει στο άτομο να εστιάζει σε ένα ερέθισμα 
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ή μια πληροφορία και να τη διαχειρίζεται παράλληλα με την διεκπεραίωση άλλων γνω-

στικών έργων. Για παράδειγμα, η εκτέλεση μιας πρόσθεσης με αριθμούς που διαθέτουν 

πολλά ψηφία, δοκιμάζει την χωρητικότητα της εργαζόμενης μνήμης γιατί το άτομο 

εκτελεί πράξεις, ενώ παράλληλα διατηρεί στη μνήμη του τα κρατούμενα και τα ανα-

καλεί όταν τα χρειάζεται. Κατά συνέπεια, η μνήμη εργασίας είναι η ικανότητα διατή-

ρησης πληροφοριών στη μνήμη και παράλληλης διαχείρισής τους. Η μνήμη εργασίας 

είναι η προϋπόθεση για την μετατόπιση αυτή, αλλά και την παραμέληση άσχετων, δια-

σπαστικών ερεθισμάτων. Κατά την Goldman-Rakic (1995) (όπως αναφέρεται στον 

Barkley, 1997) «…η μνήμη εργασίας είναι η ικανότητα διατήρησης μιας πληροφορίας 

στη μνήμη, χωρίς την υποβοήθηση ενός εξωτερικού σημείου, και η χρήση αυτής της 

πληροφορίας για να κατευθυνθεί μια επικείμενη πράξη». Η μνήμη εργασίας δεν ισο-

δυναμεί τόσο με την ικανότητα απομνημόνευσης, με την αυστηρή έννοια του όρου, 

όσο με την ικανότητα διαχείρισης της προσοχής έτσι ώστε εκούσια να διατηρούνται ή 

να παραμελούνται συγκεκριμένες πληροφορίες. Ο κεντρικός ρυθμιστικός ρόλος της 

εργαζόμενης μνήμης συνέβαλλε ώστε κάποιοι ερευνητές να την ονομάσουν Επιτελική 

Προσοχή (Engle, 2002). Φαίνεται ότι η μνήμη εργασίας εμπλέκεται σε μια σειρά από 

γνωστικές διεργασίες όπως η γλωσσική κατανόηση, η ρευστή νοημοσύνη, η γραφή και 

η αριθμητική (Gathercole, Alloway, Willis, Adams, 2006), ενώ ελλείμματα στην 

μνήμη εργασίας συμβάλλουν στην ανάπτυξη αναγνωστικών δυσκολιών (Swanson & 

Jerman, 2007). Από αρκετούς ερευνητές έχει επισημανθεί η ελλειμματική λειτουργία 

της εργαζόμενης μνήμης σε παιδιά που εκδηλώνουν ΔΕΠΥ (Barkley, 1997; 

Pennington & Ozonoff, 1996). Το έλλειμμα αυτό, στην λεκτική καθώς και στην οπτι-

κοχωρική μνήμη εργασίας, παραμένει ακόμα και μετά την συνεκτίμηση της επίδρασης 

στη διακύμανση της ικανότητας εργαζόμενης μνήμης των αναγνωστικών ή γλωσσικών 

δυσκολιών (Martinussen & Tannock, 2006), ενώ έχει συνδεθεί ιδιαίτερα με τις δυσκο-

λίες στην προσοχή και όχι τόσο με τις δυσκολίες στην υπερκινητικότητα ή την παρορ-

μητικότητα (Wilcutt, Pennington, Olson, Chhabilda, & Hulslander, 2005).  

Γνωστική ευελιξία 

Είναι η ικανότητά μας να εφαρμόζουμε τους κατάλληλους κανόνες στο κατάλληλο πε-

ριβάλλον. Εάν διαθέτουμε γνωστική ευελιξία είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε τα λάθη 

μας και να τα διορθώνουμε, να αναθεωρούμε τον τρόπο που εκτελούμε ένα έργο όταν 

προκύπτουν νέες πληροφορίες, να αντιλαμβανόμαστε κάτι από μια άλλη οπτική γωνία 

ή να μπορούμε να σκεφτόμαστε με έναν μη συμβατικό τρόπο. Τα παιδιά χρειάζονται 

αυτή τη δεξιότητα για να μαθαίνουν τις εξαιρέσεις στους γραμματικούς κανόνες, να 

καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να επιλύσεις ένα πρόβλημα και 

να δοκιμάζουν νέες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων όταν πρέπει να διαχειριστούν 

μια σύγκρουση με κάποιο άλλο παιδί. 

Σαν παραδείγματα γνωστικής ευελιξίας μπορούμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

• Στο διάλειμμα ένας φίλος του Πέτρου του επισημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο 

συμπεριφέρθηκε σε κάποιο άλλο παιδί ήταν άδικος. Ο Πέτρος επεξεργάζεται 
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την πληροφορία και αποφασίζει να ζητήσει συγγνώμη υποβαθμίζοντας την ε-

πίπτωση που ενδέχεται να έχει αυτή η αποδοχή στην αυτοεικόνα του. 

• Ενώ κάνει τα μαθήματά του ο Δημήτρης αντιλαμβάνεται ότι ξέχασε το μολύβι 

του στο σχολείο και δεν έχει άλλο μολύβι. Επιλέγει να ασχοληθεί με μαθήματα 

που δεν απαιτούν γράψιμο για να μην χάσει χρόνο αποφασίζει να ζητήσει από 

τον πατέρα του να του φέρει ένα καινούργιο μολύβι όταν επιστρέψει από την 

δουλειά του.  

• Η Μαρία ο Κώστας και ο Γεράσιμος παίζουν ένα παιχνίδι «uno». Ξαφνικά ο 

Κώστας πετά ένα φύλλο που σηματοδοτεί αλλαγή φοράς. Η Μαρία θυμάται 

ποια ήταν η φορά και την αντιστρέφει αμέσως.  

Γιατί η εκπαίδευση των επιτελικών λειτουργιών είναι σημαντική ; 

Οι επιτελικές λειτουργίες αξιολογούνται ως ιδιαίτερης προγνωστικής αξίας από τους 

εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας (Rimm- Kaufman, Pianta & Cox, 2000) ενώ προ-

βλέπουν με μεγάλη ακρίβεια την μελλοντική ακαδημαϊκή πορεία ενός παιδιού με συ-

σχετίσεις στην επίδοση στα μαθηματικά (Blair & Razza, 2007) αλλά και την ανάγνωση 

(Protopapas, Archonti & Skaloumbakas, 2007). Επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και άλ-

λες πτυχές της καθημερινότητάς των παιδιών όπως την ικανότητα προσαρμογής τους 

σε νέες καταστάσεις, την ικανότητα ελέγχου των συναισθημάτων τους - ιδιαίτερα των 

πιο «τοξικών» - την ικανότητα αντίστασής τους απέναντι στους πειρασμούς, καθώς και 

την ικανότητα συνεργασίας τους με άλλα παιδιά.  

Συνοψίζοντας, υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η βελτίωση της γνωστικής συνιστώσας 

των επιτελικών λειτουργιών και ιδιαίτερα της προσοχής μπορεί να έχει ευεργετικές ε-

πιπτώσεις στην συναισθηματική ζωή των παιδιών (Rothbart, & Posner,2006). Στη 

χώρα μας έχουν υπάρξει ερευνητικές προσπάθειες εύρεσης παρεμβάσεων με στόχο την 

ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών. Σε μια από αυτές τις προσπάθειες χρησιμοποι-

ήθηκε ειδικό υλικό στα πλαίσια εξατομικευμένης παρέμβασης από ειδικούς θεραπευ-

τές με θετικά αποτελέσματα (Σκαλούμπακας & Κόρπα, 2013). Οι ΕΛ αναπτύσσονται 

καθ’ όλη τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας 

 
Εικόνα 1: Διάγραμμα της εξέλιξης των ΕΛ κατά τη διάρκεια της ζωής 
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ΕΠΙΤΕΛΩ - Περιγραφή ψηφιακού περιβάλλοντος 

Στόχος του περιβάλλοντος ΕΠΙΤΕΛΩ είναι η βελτίωση της μαθησιακής ετοιμότητας 

των μαθητών του Νηπιαγωγείου και της Α’ και Β’ Δημοτικού, της γνωστικής τους 

ευελιξίας, καθώς και της ανάπτυξης της ικανότητάς τους στον αυτό-έλεγχο. Το 

ψηφιακό αυτό περιβάλλον θα συμβάλλει στην ανάπτυξη τις ικανότητας των παιδιών να 

προσηλώνουν την προσοχή τους σε ένα ερέθισμα ή δραστηριότητα, να διατηρούν την 

προσοχή τους αντιστεκόμενα σε παρεισφρέοντα ερεθίσματα, να εστιάζουν στα σχετικά 

με τη δραστηριότητα ερεθίσματα, αλλά και να είναι σε θέση να ελέγχουν την 

παρορμητικότητά τους.  

Επιπλέον στόχος του περιβάλλοντος είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών ώστε να 

μπορούν να βοηθήσουν εξατομικευμένα τους μαθητές με προβλήματα προσοχής και 

συγκέντρωσης. Το ειδικό εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο 

εξατομικευμένου προγράμματος προσφέροντας στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα 

ευελιξίας, έτσι ώστε να τροποποιεί το περιεχόμενο των ασκήσεων ή το βαθμό 

δυσκολίας τους ανάλογα με τις ικανότητες και το κίνητρο του παιδιού.  

Αποτελείται από 8 ψηφιακές δραστηριότητες εκ των οποίων η κάθε μια χωριστά περι-

λαμβάνει τμήμα μαθητή και τμήμα εκπαιδευτικού. Εξασκούνται με κατάλληλες δοκι-

μασίες η μνήμη εργασίας, η ανασταλτική λειτουργία, η συντηρούμενη προσοχή, η δια-

μοιραζόμενη προσοχή, η αντίσταση στα παρεισφρέοντα ερεθίσματα και η γνωστική 

ευελιξία.  

Το περιβάλλον του εκπαιδευτικού επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να παραμετροποιήσει 

την κάθε μια δραστηριότητα σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του μαθητή 

αλλά και να δει το ιστορικό του μαθητή. 

Το περιβάλλον για τον μαθητή του επιτρέπει να αλληλοεπιδράσει με το υλικό της κάθε 

δραστηριότητας όπως το έχει παραμετροποιήσει ο εκπαιδευτικός και επίσης αποθη-

κεύει το ιστορικό της χρήσης του ψηφιακού περιβάλλοντος.  

Το σύστημα διεπαφής του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στηρίζεται στην αρχή της ο-

πτικοποίησης της πληροφορίας και της δημιουργίας ενός πολυαισθητηριακού περιβάλ-

λοντος με στόχο την παρακίνηση του ενδιαφέροντος του μαθητή, την ενεργό συμμε-

τοχή και την αλληλεπίδραση και εστίαση αυτού στα αντικείμενα που στοχεύουν στην 

βελτίωση συγκεκριμένων μαθησιακών προβλημάτων.  

Στη συνέχεια περιγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και των ε-

φαρμογών: 

Η χρήση των εργαλείων, δηλαδή η εκτέλεση των δοκιμασιών και η απόδοση των 

αποτελεσμάτων εκτελείται από τον εκπαιδευτικό ο οποίος θα μπορεί να επιλέγει το 

υλικό εξάσκησης κατά την κρίση του.  
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Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα παραμετροποίησης κάθε δραστηριότητας ώστε να 

την προσαρμόζει στις εξατομικευμένες ανάγκες του μαθητή ως προς: το πλήθος των 

καρτών, το κριτήριο τοποθέτησης των καρτών, τα είδη των καρτών (επιλογή από 5 

διαφορετικά είδη), το χώρο τοποθέτησης των καρτών και να ορίσει αν θα ακούγονται 

ή όχι οι οδηγίες προς τον μαθητή. 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δει το ιστορικό ενός μαθητή (οθόνη 2) εφόσον επιλέξει από 

τη λίστα με τους εγγεγραμμένους μαθητές αυτόν που τον ενδιαφέρει και πατήσει το 

αντίστοιχο πλήκτρο.  

Το κουμπί «ιστορικό» ενεργοποιείται εφόσον ο μαθητής έχει εργαστεί έστω με μία 

δραστηριότητα. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία της επίδοσης του συγκεκριμένου μαθητή 

βάσει των ακόλουθων στοιχείων: ημερομηνία εκτέλεσης της/των δραστηριοτήτων, 

ποιες και πόσες φορές εκτέλεσε την κάθε δραστηριότητα, το ποσοστό επί τοις εκατό 

επιτυχίας στην κάθε μία δραστηριότητα και τον μέσο χρόνο ολοκλήρωσης της αντί-

στοιχης δραστηριότητας. 

 
Οθόνη 2: Ιστορικό μαθητή 

Σημείωση: Στην οθόνη αυτή, οι εγγραφές με κόκκινο χρώμα δηλώνουν ότι ο μαθητής 

είναι κάτω από τον μέσο όρο επίδοσης ενώ τα πράσινα ότι είναι πάνω από τον μέσο 

όρο. Τα πορτοκαλί αστεράκια δηλώνουν αδράνεια του μαθητή.  

Δίδεται στον εκπαιδευτικό η δυνατότητα σύγκρισης της επίδοσης ενός μαθητή με την 

επίδοση των ομηλίκων του σε ομοειδείς ασκήσεις με σκοπό τη δημιουργία προφίλ ε-

ντοπισμού τομέων αδυναμίας του μαθητή. Μόνο ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, και κανείς 

άλλος, μπορεί να δει το όνομα και τα συγκριτικά στοιχεία επίδοσης του μαθητή του. 

Στο διαδίκτυο τα αποτελέσματα στέλνονται κωδικοποιημένα. Για τις ανάγκες όμως α-

ναγνώρισης και ταυτοποίησης των συγκριτικών αποτελεσμάτων επίδοσης του μαθητή 
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από τον εκπαιδευτικό, στον προσωπικό σταθμό εργασίας του εκπαιδευτικού εμφανίζε-

ται το όνομα του μαθητή (οθόνη 3). 

 
Οθόνη 3: Συγκριτικά αποτελέσματα επίδοσης μαθητή 

Η οθόνη 3 παρουσιάζει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τους τομείς αδυναμίας του μα-

θητή με απλή γλώσσα και γραφική μορφή καθώς οι εγγραφές με κόκκινο χρώμα δηλώ-

νουν ότι ο μαθητής είναι κάτω από τον μέσο όρο επίδοσης ενώ οι πράσινες ότι είναι 

πάνω από τον μέσο όρο.  

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ένα παράδειγμα δραστηριότητας ταξινόμησης καρτών 

«Τα πουλιά που διαφωνούν» (οθόνη 4).  

 
Οθόνη 4: Τα πουλιά που διαφωνούν 
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Στη δραστηριότητα αυτή ασκούνται οι ΕΛ: Γνωστική Ευελιξία, Συντηρούμενη Προ-

σοχή, Μνήμη Εργασίας. Το βασικό υλικό της δραστηριότητας αποτελείται από 30 κάρ-

τες με κάθε κάρτα να παρουσιάζει 5 πουλιά. Το μεσαίο (τρίτο στη σειρά) πουλί είναι 

το πουλί-στόχος. Υπάρχουν 6 κατηγορίες καρτών:  

 Στην 1η κατηγορία και τα 5 πουλιά στρέφονται προς τα δεξιά (Δεξιά–Συμφωνία),  

 Στην 2η κατηγορία το μεσαίο πουλί στρέφεται προς τα Δεξιά ενώ τα υπόλοιπα 4 

πουλιά στρέφονται Αριστερά (Δεξιά-Σύγκρουση), 

 Στην 3η και τα 5 πουλιά κοιτούν Αριστερά (Αριστερά-Συμφωνία),  

 Στην 4η το μεσαίο πουλί κοιτά Αριστερά, ενώ τα υπόλοιπα 4 πουλιά κοιτούν Δεξιά 

(Αριστερά-Σύγκρουση).  

 Στην 5η κατηγορία υπάρχει ένα πουλί το οποίο κοιτά αριστερά (Αριστερά) ενώ  

 Στην 6η υπάρχει ένα πουλί που κοιτά δεξιά (Δεξιά). 

Στο κάτω μέρος της οθόνης, εμφανίζεται ο κανόνας της δραστηριότητας που δηλώνει 

την κατεύθυνση προς την οποία στρέφεται το μεσαίο πουλί. Στο μεσαίο και κεντρικό 

μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι κάρτες που το παιδί καλείται να ταξινομήσει. Το 

παιδί θα πρέπει να ταξινομεί τις κάρτες με γνώμονα την κατεύθυνση που στρέφεται το 

μεσαίο πουλί. Σε μια στοίβα ταξινομεί τις κάρτες όπου το πουλί-στόχος στρέφεται 

αριστερά ενώ στην άλλη στοίβα τις κάρτες όπου το πουλί-στόχος στρέφεται δεξιά.  

Ο κανόνας (στις περιπτώσεις που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης), εξαφανί-

ζεται εφόσον καλύπτεται από τις κάρτες που ταξινομεί ο μαθητής. Αναμένεται η τα-

χύτητα ταξινόμησης να μειώνεται όποτε προκύπτει κάρτα σύγκρουσης ενώ να επιτα-

χύνεται όταν προκύπτει κάρτα συμφωνίας. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει 

αρχικά ένα δοκιμαστικό τεστ των 10 ερωτήσεων προκειμένου να εξασκηθεί στη δρα-

στηριότητα. 

Συμπεράσματα 

Το ΕΠΙΤΕΛΩ έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί προκειμένου να αποτελέσει εργαλείο για 

τον εκπαιδευτικό της ειδικής αγωγής. Η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται από τον 

τρόπο χρήσης αυτού από τους εκπαιδευτικούς και για το λόγο αυτό προτείνεται η υπο-

στήριξη της επιμόρφωσης με τη διεξαγωγή σεμιναρίων. Ελπίζουμε ότι η εκπαιδευτική 

κοινότητα θα αξιοποιήσει το περιβάλλον αυτό με τρόπο ώστε να προκύψουν τα βέλτι-

στα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές με διάσπαση προσοχής και συ-

γκέντρωσης.  
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