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EDITORIAL

This issue introduces the sixth volume of the educ@tional circle. The educ@tional circle is a
four-month, scientific, educational, open access journal, published since April 2013, and since
August 2017 it has acquired an international character as it publishes articles not only in
Greek but also in English. Throughout this period, 172 articles were published that highlight
scientific knowledge and research in the broader circle of subjects that form the field of
formal, non-formal and informal education.
In this new circle, the educ@tional circle aims to continue contributing to the field of open
learning, supporting the principle of the global exchange of knowledge by making the results
of scientific research available to the public.
An important event during this year is the implementation of the 2nd International Conference
on Experiential Learning (IECAT 2018) on "Teaching Trends and Challenges in the Modern
Learning Environments" organized in Drama in April (27-29) 2018. Our goal is to proceed to
a special tribute entitled "Modern teaching challenges" in the last issue of this volume, which
will include innovative actions and practices that will be implemented at school classrooms
and will be presented at the conference.
The articles hosted in the first volume of the 6th volume cover a wide range of objects that
relate to the enhancement of cultural awareness through the aspects of local history, the
training of teachers, the utilization of the IT tools in the process of learning, the occupation of
Primary School pupils with interdisciplinary activities of the school textbooks, the interactive
approach and the active learning in the mathematics course, as well as the teaching of the
Project(Creative works ) in the framework of the implementation of Europrograms. At the
same time, there are articles on the burnout of teachers, the investigation of factors
influencing the intent to involve third age people in educational programs on new
technologies, the role played by leadership in a school organization as well as its role in terms
of strengthening justice, pluralism and equal opportunities.

Spiros Kioulanis

EDITORIAL

Με το τεύχος αυτό εγκαινιάζεται ο έκτος τόμος του εκπαιδευτικού κύκλου. Ο eκπ@ιδευτικός
κύκλος είναι ένα τετραμηνιαίο, επιστημονικό, εκπαιδευτικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης,
το οποίο εκδίδεται από τον Απρίλιο του 2013, ενώ από τον Αύγουστο του 2017 απέκτησε και
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διεθνή χαρακτήρα, καθώς δημοσιεύει πλέον άρθρα όχι μόνο στην ελληνική αλλά και την
αγγλική γλώσσα. Σε όλο αυτό το διάστημα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό 172 συνολικά
άρθρα, τα οποία αναδεικνύουν την επιστημονική γνώση και την έρευνα στον ευρύτερο κύκλο
των αντικειμένων που συνθέτουν το πεδίο της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.
Στο νέο αυτό κύκλο που ανοίγει με το τεύχος αυτό, ο eκπ@ιδευτικός κύκλος φιλοδοξεί να
συνεχίσει να συνεισφέρει στο πεδίο της ανοικτής μάθησης, υποστηρίζοντας την αρχή της
υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων, καθιστώντας διαθέσιμα στο κοινό τα
αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.
Ένα σημαντικό γεγονός στη διάρκεια αυτού τους έτους είναι η υλοποίηση του 2ου Διεθνούς
Συνεδρίου Βιωματικής Μάθησης (IECAT 2018) με θέμα: «Διδακτικές Τάσεις και
Προκλήσεις στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης" που διοργανώνουμε στη Δράμα, τον
Απρίλιο (27-29) του 2018. Στόχος μας είναι στο τελευταίο τεύχος αυτού του τόμου να
προχωρήσουμε σε ένα ειδικό αφιέρωμα με τίτλο: "Σύγχρονες διδακτικές προ(σ)κλήσεις", το
οποίο θα περιλαμβάνει καινοτόμες δράσεις και πρακτικές που θα υλοποιηθούν σε επίπεδο
σχολικών μονάδων και θα παρουσιαστούν στο συνέδριο.
Τα άρθρα που φιλοξενούνται στο πρώτο τεύχος του 6ου τόμου, καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο
αντικειμένων που αφορούν στην αύξησης της πολιτιστικής συνείδησης μέσω των πτυχών της
τοπικής ιστορίας, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στην αξιοποίηση των εργαλείων της
Πληροφορικής στη διαδικασία της μάθησης, στην ενασχόληση των μαθητών του Δημοτικού
με διαθεματικές δραστηριότητες των σχολικών εγχειριδίων, στην αλληλεπιδραστική
προσέγγιση και την ενεργό μάθηση στο μάθημα των μαθηματικών, καθώς και στη
διδασκαλία του project στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Παράλληλα,
περιλαμβάνονται άρθρα που αφορούν στην επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών,
στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την πρόθεση συμμετοχής των ατόμων
Τρίτης Ηλικίας σε εκπαιδευτικά προγράμματα στις νέες τεχνολογίες και στο ρόλο που
διαδραματίζει η Ηγεσία στο σχολικό οργανισμό, καθώς και στο ρόλο της σε ότι αφορά στην
ενίσχυση της δικαιοσύνης, της πολυφωνίας και των ίσων ευκαιριών.

Σπύρος Κιουλάνης
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"Teaching Trends and Challenges in Contemporary Learning Environments: The
Secret of Fire”
Spiros Kioulanis (Post-Doc, Ph.D, M.B.A, M.Ed, M.Sc), Director of the Directorate of Secondary Education
in the Prefecture of Drama, spiros@kioulanis.gr
Anastasia Panagiotidou (Post-Doc Res., Ph.D, M.Ed), School Advisor, sym06-dra@sch.gr

Abstract: This article presents data from the planning, implementation and evaluation of the
online project "The Secret of Fire", which has been included in the context of an annual
tribute of the Directorate of Secondary Education in the Prefecture of Drama in the context of
the 2nd International Experiential Learning Conference entitled "Teaching Trends and
Challenges in Modern Learning Environments". The project was designed and implemented
on the basis of the theoretical model "Reflective Interaction through Virtual Participants" and
the application of techniques of Gamification in online learning. From its evaluation it
became clear that the online learning activities which increase social interactions are essential
and should be sought within a context of communication and collaboration with the learners
so as to be close to their interests and desires.
Keywords: Education, Learning, e- Learning, Cooperation, Interaction, Gamification

Introduction
An important element of modern online learning environments is their evolution into
collaborative environments. A combination of interactions is required so as an online learning
environment can be developed and a common goal can be achieved. The learners in online
learning are in a different educational environment, which makes them more independent and
as such, capable of undertaking initiatives. They become also responsible in relation to the
control of their learning process. Under these conditions learning occurs as a result of the
interactions, the activities and the initiatives developed (Anastasiades, 2006).
Yacci (2000) states that interaction, especially in distance learning, is a critical variable that
needs to be clearly defined. In this context, he makes a very analytical structural approach to
the concept of interaction and defines it as a closed circuit where a message starts from an
entity (man, machine or something else), directs to another entity and returns to the original,
thus closing the circuit. With regard to internet interaction, he points out that this does not end
if the message does not pass the circuit from the learner to the recipient and returns to
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him/her. He notes that the benefits of interaction in teaching are both cognitive (achievement
of learning goals) and emotional (emotions and value-added to learning products) on the
other. Lastly, he points out that there must be mutual consistency between the messages
exchanged between the sender and the recipient (Boffiliou, 2013).
It is a fact that interaction is one of the most interesting issues of counter-presentation and
study over time, for every form of education and of course for distance learning (Mouroidis,
2009; Woo & Reeves, 2007). As a process it attaches great importance to the social relations
and reactions of the participants in each learning environment and in this sense it can
positively contribute to the achievement of the goals set. Research data show that increased
interaction in online learning leads to better learning outcomes (Koustourakis, 2003). In
parallel, there are important questions concerning the nature and extent of the interaction, as
well as the impact it has on participants' benefits in an online course (Picciano, 2002).
This study aims to contribute to this problem through the planning, implementation and
evaluation of the online project "The Secret of Fire" that we implemented at the asynchronous
e-learning platform of the Directorate of Secondary Education in Drama (http:
//elearning.didedra.gr) during September 11th to December 31st, 2017 period.
The project was included in the frame of the annual (2017-2018) tribute of the Directorate of
Secondary Education in the Prefecture of Drama entitled "Teaching Trends and Challenges in
Modern Learning Environments". This tribute was held in the perspective of the 2nd
International Conference on Lifelong Learning (Drama, 27-29 April 2018).
The project was planned and implemented on the basis of the theoretical model Reflective
Interaction through Virtual Participants (Kioulanis, 2013, 2016) and the application of
Gamification techniques (Pelling, 2011) to online learning.
The purpose of the process in the context of its implementation was the training of teachers
involved in modern learning techniques, but also the research of the interaction between the
participants in online training and the ways in which it could be enhanced at distance online
learning environments. In particular, we investigated whether the presence of Virtual
Participants in online learning using Gamification techniques, contributes effectively to the
learning process, both quantitatively in terms of increasing interaction and qualitatively in
achieving the goals set.

1. Theoretical data
In order to enhance the interaction and the development of a social learning environment,
Kioulanis (2016) introduced the Reflective Interaction through Virtual Participants (RIVi.Ps),
the basic scenario of which is linked to four (4) Virtual Participants VP1, VP2, VP3, and VP4
who participate and interact with the participants in the process, moving in specific theoretical
frames.
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A detailed description of the uses of Gamification in education with well-structured and
meaningful knowledge was made by Kapp (2010) in his book "The Gamification of Learning
and Instruction". In essence, however, the term "Gamification" was introduced by Pelling
(2011) and refers to the use of computer game methodology and techniques, translated into
texts and activities, to improve users' learning experience and to enhance their engagement in
the learning process.
Based on the above, transferring the philosophy of electronic games to the learning process,
we use the psychological predisposition of students to play. However, the goal is not the
game. Kapp (2010) defines Gamification as the process leading to interaction and engagement
that leads to meaningful learning.
Jakubowski (2014) states that Gamification has been presented as a trend around 2010 as it
has begun to be used globally in various areas from business to education. He proposes that
two concepts should be used in its interpretation: According to the first Gamification is the
use of game design elements in non-game environments, while the second concept is the
process of thinking games and game engineering for user loyalty and problem solving.

2. General description of the project
"The Secret of Fire" was an interactive online project that transposed Gamification's logic into
online learning. In this project key heroes of The Jungle Book were transformed into Virtual
Participants of the process to interact with project participants.
Gamification techniques used were: Levels, credits, rewarding, continuous feed-back, scaling
with new levels, surprises, etc. These elements were designed to mobilize and emotionally
engage participants, their dedication, the effectiveness of the actions, and the general change
in their behavior in order to create a positive predisposition towards the process.
The aim for the teachers involved in the project was to get in touch with models and
techniques that develop the social content of learning in online education, to collaborate and
create, as a final product, a repository of theoretical principles and good practices related to
current trends of teaching in modern learning environments.
The project was implemented in 2017-2018 school year and was included in the general
frame of the annual (2017-2018) tribute entitled "Interdisciplinary Calls to Modern Learning
Environments". This tribute was in preparation for the 2nd International Experietial Learning
Conference on "Teaching Trends and Challenges in Modern Learning Environments" (Drama,
27-29 April 2018).
The project process started on September 11th 2017 and was completed on December 31st
2017, consisted of five levels (Levels). The aim of the participants was to complete the fifth
level, but to achieve this, they had to carry out the tests they met there, to secure five credits
(one credit per level), two credits (badges) and a torch at the last level with the help of which
the flame would eventually emerge.
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Among the levels there was no time constraint as one could perform the trials at his/her own
pace. Those who completed the fifth level received a certificate of participation and
completion of the project.However, all those who participated had access to all the material
that worked as a repository of good practices regarding trends and applications of modern
methodology.

3. Basic scenario and goal of project
The basic scenario on which the whole process was based was:
"Behind Bengal's threatening and vengeful tiger, Sir Hahn, Moglie is lost in the depths
of Burma's exotic and distant jungle when abducted by Louie, the king of a colony of
wild and wicked monkeys. Louie's goal is to seize the secret of fire from Moglie and
this will make the educational process in his kingdom exciting, interesting and
effective. He knows very well that Moglie knows the secret of the fire and for this
reason he will employ every means to achieve his goal. In the beginning he uses sweet
language, but if Moglie does not tell him what he wants to learn then he (Louie) is
sure to show his real face! Moglie seems to have guts and confidence and insists that
he does not know "how man lights a fire", but survival in the inhospitable jungle of
Burma is never a given! He looks tough, but he is also emotionally vulnerable. He
resists and keeps well hidden the five credits that can unlock the relevant truth. He
wants to give credits only to those who really deserve it and fight for them. However,
the pressure he receives from Louie is great ... He knows of course that his friends, a
huge bear, Baloo, and the imposing and methodical panther Bagira are looking for
him and will not just leave him. Baloo is a loyal friend of Moglie. He has subversive
thoughts and is certainly not a formula that fits the average. He has his own rules and
encourages Moglie to do the same. He is charming and with a special humor, but
always ready to get into trouble. Luckily in the difficult moments, the always
methodical and wise Bagira, keeps the balance, with discipline and logic. However, in
the depths of the Asian Gulf, well hidden in the dense vegetation, the terrible and
troubling Sharekhan will always stumble. Maybe it never occurs, but any meeting with
him can be fatal. He is ready to squeeze anyone who finds himself on his way. He is
not afraid of anyone, except the fire ... "
The common goal of the participants in the project was, with the help of Baloo and Bagira, to
free Moglie from Louie's hands and protect him from the fierce moods of Sharekhan. To do
this, the participants have to overcome the challenges of each level and persuade Moglie to
trust them the five credits (one credit per level) that sequentially unlock the levels and lead to
the ultimate goal of lighting the torch at the fifth level. However, since Moglie loves and
trusts his two friends Baloo and Bagira, before trusting each credit to participants, they had to
ensure the banquet of exploration from Bagira and that of socialization by Baloo. However, in
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any case, all had to have their eyes open, as every meeting with Sharekhan could be proved
catastrophic ...

4. Protagonists in action
In the course of the process, Moglie gave the credits to those who completed the activities of
each level and after first having secured the two badges from Bagira and Baloo. In particular,
Bagira gave the badge of exploration to those who sought information and presented views,
while Baloo gave the badge of sociality to those who actively participated in the discussions
and interacted with the others. On the other hand, Sharekhan had the ability to remove a credit
from a person and lead him/her back if he/she did not actively participate in the discussions
having innovative ideas and practices. Each time one of the participants drew a credit from
Moglie the symbol * appeared next to his/her name.
The project started with a video (https://youtube/VqF5T8DO_5w), which concerns the
performance in Greek of "I Wanna Be Like You" by "The Jungle Book," by Disney and
Partners - Jungle Book (1967), which presents the background of Ludwig's abduction of
Moglie and the initiatives taken by the friends, Baloo and Bagira to save him.
4.1. The First Level
The instructions given to the participants to conquer Level 1 were:
"Considering that the above scenario is the beginning of the project in which you are
participating, enter the game and continue writing the story according to your own view. You
are now familiar with the protagonists and you are ready to give Moglie your own help.
Initially introduce yourself to Moglie and talk to him about yourself and your expectations
from your participation in the project. Consider the phrase "Education is not the Filling of a
Pail, but the Lighting of a Fire" and talk to Moglie about the flame that can give a different
dimension to the educational process. Louie believes that if he learns the secret from
Moglie everything will obtain a magical dimension and become easy for him and his
kingdom. However, Moglie seems to be sure that the credits will have to be taken by those
who fight for them. Those who do not look for magical recipes, do not copy, but struggle for
what they believe and love. Talk about all these to Moglie and maybe you finally convince him
that you are the ones who deserve the credits. And do not forget that in order to convince him,
you must have secured both of his faithful friends. Show then courage, faith in your strengths
and readiness as Louie always lurks ... "
4.2.

Τhe Second Level

On the second level participants had to watch two films and write a brief review on one of
them in relation to our Age, in terms of contemporary cultural, social and educational facts.
The process followed the idea of learning through the aesthetic experience with emphasis on
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cinema literacy, namely Bazalgette's "3 Cs" (2009), Critical, Cultural and Creative
approaches.
The two films were:
HALL 1: Between the Walls - Entre Les Murs 2008 | Color | Duration: 128' (French film,
directed by Loran Kante with: Francois Begondo, Ven-san Kair, Esmeralda Kertani, Karl
Nannor).
"In a deprived neighbourhood of Paris, a young teacher and all 25 high school
students start a school year that will test their values and their beliefs ..."
Hall 2: "The teacher that let children dream " by Daniel Losset.2006 | Color | Duration:
1.32.50 '
“It is a film whose script relies on the life of the French educator and reformer
Freinet (1896-1966) whose basic principles of pedagogy were the following (Freinet,
1993)”:
● pedagogy of labour, ie students are encouraged to learn by producing products or
offering services.
● learning based on trial and error
● collaborative learning
● children's centers of interest, ie their interests and natural curiosity as starting
points for a learning process.
● the method of the environment, namely authentic learning using the real
experiences of children
4.3.

Τhe Third Level

On the third level participants were invited to present a concise teaching plan based on the
following axes:
● Classroom, lesson, teaching module.
● Target group (peculiarities if there is a level of learning as a previous one,
previous knowledge, etc.)
● Organization of teaching (strategies / methods and teaching techniques to be
used to achieve the objectives set)
● Theoretical data of techniques and methods
● Supervisory means and materials to be used
● Evaluation of the teaching (evaluation techniques to be used to control the
objectives set)
● Conclusions from the application (optional if the proposal was implemented)
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● Critical analysis of teaching (personal assessment of positive elements,
weaknesses, difficulties in planning and implementing of teaching
A basic prerequisite for this project was the participants to use modern techniques and
methods of cooperative and creative learning.
4.4.

Τhe Fourth Level

The instructions given to the participants in the fourth Level were the following:
"Return to the third level forum to see your colleagues posts (lesson plans), select one
of them with your own criteria, which you do not need to report and then study it.
Afterwards go to the fourth level forum you are in, and make a critical and creative
approach to your chosen lesson plan / project, according to the SWOT (T= Threats.,
O= Opportunities., W = Weaknesses., S = Strengths) and TOWS Analysis tools.
Firstly, write about the lesson plan you have chosen and which are its strengths,
weaknesses, opportunities and threats".
Then convert the SWOT table to TOWS according to the following:
(S-T) Exploitation of strong points to avoid or reduce threats. (S-O) Exploitation of strong
points to exploit opportunities. (W-T) Defensive tactics to limit weak points and avoid threats.
(W-O) Improving of weak points which prevent opportunities being exploited.
4.5.

The Fifth Level

The instructions given to the participants in the fifth level were the following:
(a) You can see the words chosen as the most important in terms of the perspective of the
school of the future by the teachers participated in the online training project. "Building the
school of the future". Watch the video and put in your "shopping trolley" four to five words to
give them to Moglie in return for the fifth credit.
(b) Read the poem "Fourteen Children" by Nikiforos Vrettakos (given to the participants) and
put in your shopping trolley four to five verses to give them to Moglie in return for the fifth
credit.
(c) See Henrι Jules Jean Geoffroy's "The Children's Class", adopt the teacher's position and
add three to four words that can change the culture of the class. Place these words in your
trolley and give them to Moglie in return for the fifth credit.
(d) See Theophile-Emmanuel Duverger's picture "The Naughty School Children", give it your
own title and put it in the trolley for Moglie in return for the fifth credit.
(e) Write the final letter to Moglie explaining why he should trust you the fifth credit.
Remember to take things out of your trolley and include them in your letter.That is, the four
to five words you have chosen from the educators’ words, with which you have unlocked the
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school of the future, the verses you have chosen from the poem "Fourteen pupils "by
Nikephoros Bretttakos, the title you have given to Theophile-Emmanuel Duverger's picture
"The Naughty School Children", as well as the words with which you would change the
culture of the class at the teacher’s post in the" The children's class"by Henri Jules Jean
Geoffroy."

5. The lighting of the torch, the entrance to the "village of people" and the letter
of Moglie.
Those who completed the fifth level obtained access to another level, which was the "village
of people". Unlike previous levels to which everyone had access but different membership
rights, at this level had access only those who completed the entire process and acquired the
fifth credit.
The first thing they met on this level was a general description of the "village of people", that
it is a small village in the depths of northeastern India, in one of the most impressive jungles
on earth, between two hills crossed by rivers and streams ....
However, the description was interrupted by some extraordinary news from "Jungle TV",
according to which little Moglie received a fierce attack from Sharekhan. But the courageous
little boy, with the help of his friends, resisted bravely when the flames of a fire from a
lightning gave the solution, as the tiger went away, since the fire was the only thing that it
really feared. This incident created intense mobility in the people's village, as many were the
ones who now wanted to learn the secret of the fire.
But that element which was of particular importance was a letter found by those who entered
the village. It was a letter from Moglie to all those who managed to overcome the difficulties
of the jungle and reach the last level. He revealed them the secret of the fire.
The letter began with Moglie’s feelings:
"Dear friends, I am very happy to have done it!" And he continued with a description of the
latest events concerning the fierce attack he received by Sharekhan and how the lightning of
the flame led him to flee. He then talks about his early years in New Delhi and the improvised
school under a bridge he went to, but also to the events that led him to the jungle chased by,
Sharekhan as well as to his adventures because of his kidnapping by Louie. "What I have
learned" he says characteristically "is to struggle hard and methodically, to create, to live in a
positive mood the daily things of life because these are very important and to learn from
everyone and from what is happening around me." "I'm sure," Moglie continues, full of
emotions and tears of joy in the eyes, "that you really deserve the secret of fire. You deserve it
because you fought for it, because you really did it, you made it, you struggled hard, you fell
sometimes but you got up and you kept going and you still keep going! " And his joy becomes
even greater as he sees more and more people coming to the village when a silence succeeds
his original enthusiasm:
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«.... suddenly I froze! "he writes and continues:" A silence succeeded my original enthusiasm
"and" looking at Vangelis, Olga, Thanassis, Maria and all I saw around me waiting for an
answer from them. I think, that everyone understood what I wanted to ask when my glance
pinned on the edge of the church, next to the tributary and behind the foliage, in two large
green eyes that looked at me insistently. Sharekhan, I whispered!
- Sharekhan is here!
- Sharekhan is here, too?
There followed a few seconds of silence when the silence was crossed, like winged knives
between the foliage surrounding them, by the followers of the king along with King Louie
himself, who emerged from the surrounding dense vegetation. I looked, almost frozen Louie
to quench some dry leaves and I had the feeling that he was looking at my eyes whispering for
one more time "I wanna be like you"..
I did not stand it any more, it is true, and I think that I was panicked and I exclaimed with all
my power:
- Oh my god! everyone is here!
I was looking around, from side to side when I noticed that Bagira was staying by me looking
at me with love as always. He was so calm, polite and smiling that my initial concern was
followed by relief.
- All these, Moglie, he told me, (referring apparently to Sharekhan, Louie and his followers),
will be again with us. But now you should not be worried at all.
The truth is that I did not understand much. I threw only a quick look at Sharekhan, Louis and
his company, and I quickly looked back at Bagira waiting for the sequel. And Bagira
continued with the same always calm and steady voice.
- Now Moglie, they all have no authority over us. No one will ever disturb us. Besides, it is
not possible for us to leave them back, is it?
I did not take long to understand what wise Bagira meant. I was absolutely sure that we could
not leave them back, as I was even more confident that the point is not to leave them behind
because our small and picturesque village is just in the center of the Indian jungle. The fire
that now burns inside us will keep them at a distance so that they will really have no power on
us! "
This was Moglie’s letter, and the last lines of this letter were also hiding the secret of the fire:
"Our small and picturesque village is only at the center of the Indian jungle. But the fire that
now burns inside us will keep them at a distance so that they will really have no power on
us!"
The project finished with an online evaluation questionnaire by the participants and a final
reflection forum where one could write about his experience of participating in the project or
alternatively one could write his own letter to Moglie.
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6. Research data
Two hundred and fifty four (254) teachers were registered in the project from 42 regions of
Greece and 2 of them from abroad (Brussels and Cyprus). Most entries were from the
following cities/regions:
Table 1. Registrations per region

Drama

57

Thessaloniki

45

Athens-Piraeus

28

Κavala

14

Serres

8

Τrikala

8

Larissa

8

The Aegean Sea

8

Crete

6

Volos

5

Pella

5

Evros

5

Peloponnese

5

The teachers who completed each level out of the 254 registrations, were (Table 2):
Table 2. Completion per level

1o Level
85
33,46

2o Level
55
21,65

3o Level
50
19,69

4 Level
48
18,90

5o Level
48
18,90

Altogether, 473 debates were opened in the project and 6774 responses were given.
Analytically by level (Table 3):
Table 3. Discussions and answers per level

LEVELS
1st
2nd
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3rd
4th
5th

64
56
44

1548
1051
474

"The Secret of Fire"is an online project that carries the Gamification logic into teacher
training. In the question whether the educators who participated in the Gamification project
know the term before participating in the project 44% replied that they had heard the term
for the first time (Figure 1).

Figure 1. Acquaintance with the term Gamification

The main heroes of The Jungle Book (Moglie, Louie, Sharekhan, Bagira, Baloo) participated
in the process as Virtual Participants. In the question how much they contributed to the
success of the project the answer was 76% (Figure 2).

Figure 2. Contribution of the Virtual Participants to the success of the project

In the question which factors had a positive effect on the participation of the heroes of The
Jungle Book, people questioned chose (Table 4):
Τable 4. Positive effect of Virtual Participants

In achieving the cognitive goals of learning and acquire knowledge

44%
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In creating a pleasant climate among the participants

92%

In achieving metacognitive goals

64%

In changing attitudes towards online learning

56%

None of these

0%

Finally, in the question concerning the extent to which the presence of Moglie, Louie,
Sharekhan, Bagira, Baloo, contributed to the enhancement of the interaction between the
participants in the process, 60% of the respondents stated that it helped very much (Figure 3).

Figure 3. Enhancement of interaction

In the open question what are the strengths and the advantages of the process, in their opinion,
in which they have participated, some of the views recorded are the following:
-

-

The scenario with the credits and the interaction among the participants
The interaction among the participants and the characters of the seminar.
The convenience of time.
The original activities at each level
The asynchronous learning
The interaction of the participants and the exchange of views. The creation and
evaluation of scenaria, the new knowledge acquired, the colleagues who shared time
and thoughts, the play with the jungle heroes. The advantage that we could keep our
own pace, the climate that existed among the participants and the gamification
technique, the TOWS method.
Possibility of reflection and interaction, cooperation, acquisition of new knowledge ...
The fact that we wanted to produce and analyze. Also, it had game elements / hidden
treasure
Interaction, use of the internet, critical thinking, imagination, development of opinions
Interaction among the participants, the freedom to handle time.
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-

-

Interaction, the whole set-up of the process, the ability to monitor our own time.
Variety in activities, interaction, sense of engagement in history - evolving scenario,
use of artwork, targeted review.
Innovation in learning, participants' exchange of views, retention, implementation
time.
Exchange of views in fora.
Different way of learning. It was also the draft to design my own lesson with this
method.
Freedom of time management.
The environment of the game in which we were active involved agony to move to the
next level, so the interest was important.
Did I get the credit? Did I finally go to the other level? In this way what we had to do
at each level gained a very interesting perspective and everyone tried to do it as good
as possible.
The judgment of my personal work by teachers of other specialties.
I learned a lot of interesting things.
Interaction of participants

The Gamification techniques that there were no tight timelines for successive 5-level
completion, the frequent appearance of the heroes of The Jungle Book.
Correspondingly in the question: What are, in your opinion, the weaknesses or limitations of
the process in which you have participated? some of the views recorded are:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

I do not think there were any weak points
The great difference between the participants in the levels.
None.
I did not find anything
They did not exist
I personally had no problem.
Many times you can be missed, there were so many written texts and comments from
fellows I had to read, and I did not have time. Other times I did not know what to
comment on.
8) You had to wait for an answer from other participants and your progress partly
depended on the course of others (which was not always a disadvantage of course)
9) The many different scenaria, many specialties, many levels of education: I can not
evaluate my own suggestions on the one hand, a window to see perhaps the peculiarity
of other lessons from the other ...
10) I believe that the objectives of the course have been achieved.
11) A great deal of information that could hardly be absorbed by some
12) Waiting for the badges.
13) I have not spotted weak points

Page 19 of 165

Scientific Educational Journal “educ@tional circle”
Volume 6, Issue 1, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

14) I would like to have an update when there was a post on my subject or a subject I had
attended.
15) Waiting for the next level
16) Impossible to wait for the level - we did not know what to do to get the badges and
move forward, although I finally realized that we had to write posts with scientific
content or based on a personal teaching experience
17) No weak point
18) The incredible number of parallel discussions
19) I was a little tired of the fact that I had to comment on other people's posts. I know that
part of the process is the evaluation of others and the achievement of a fruitful
dialogue, but in a distant environment I feel embarrassed.
20) Nothing!!!

7. Conclusions
Using Gamification techniques in the learning process improves collaboration among
participants in online learning environments. In e-learning, activities that increase social
interactions are essential and must be sought within a context of communication and
collaboration with trainees so as to be relevant to their interests and desires.
The implementation of the course and the research showed that the application of the
Gamification principles in combination with the interactive model Reflective Interaction
through Virtual Participants maximize the development of relationships leading to
cooperation and consequently help in building knowledge. This is reflected in the learning
products and the quality of learning.
From the implementation of the learning process, the emotional goals of learning have been
achieved to a very large extent, while the quest for knowledge in the context of project
collaboration has also greatly contributed to the meta-cognitive learning objectives. Through
these data, the cognitive goals of learning were also achieved, while it is important that the
participants in the process felt that a change of attitudes was achieved, too.
The fact that there were no tight timelines in the implementation of the project, as the
participants were working in their personal pace, was positively evaluated while the large
amount of information gathered in the fora created some embarrassment for the participants in
their approach.
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Abstract: Recently in the country's education, the request for inclusion of local historical
studies in the school curriculum (Leontsinis, 1996, 23) was re-introduced. In the context of
the teachers’ awareness of the need to renew history teaching practices in order to stimulate
pupils' interest in the historical lesson, local history with its research potential overrides the
traditional practices of memorizing events, dates and important figures and suggests on-thespot research, the development of students’ skills and their conversion into small historians
(Leontsinis, 1999, 40). This paper includes creative activities aimed at a) encouraging
experiential learning and group co-operation in not only mono-cultural classes but for classes
that are characterized with students of immigration profile, since the social interaction of both
Greek and non-Greek students is an important priority of teachers (Haritos, 2009, 28- 40); and
(b) the development of students’ skills such as "empathy" through targeted activities
(Kokkinos, 2007, 395).
Keywords: cultural awareness, local history, game-based learning, empathy, primary
education

Introduction
According to Vaina (1997, 35-40) due to the semantic wideness of the word "place", with the
term "local history", it can be understood: the history of the particular homeland, the history
of the region, the history of the wider region. For example, according to Munchenbach
(Vaina, 1997, 35-40) "local history is the place where everyone develops a direct and personal
relationship, namely the place of residence, the place where the school is located, the
neighborhood" . This definition includes a small geographical area. However, in the literature,
local history is defined as the space that exists: common administration, common law,
common religious ties, common political and economic structure. This definition refers to a
wider space and is equally acceptable (Vaina, 1997, 35-40).
With regard to education, local history is the cognitive subject, which is part of the historical
sciences and has been placed in the school program. In particular, Doulas (Haritos, 2009, 11Page 23 of 165
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12, Vaina, 1997, 36) states that: "Local history is the historical material found in the
neighborhood and is already known, familiar to children or may be known, mainly through
the work results from the on-the-spot investigation. " In the circular of the Ministry, local
history issues can be considered as events that have been linked to the school or its wider
area, but local history includes all the situations that evolved in the area where the school was
located and influenced the lives of the inhabitants (Haritos, 2009, 11-12, Vaina, 1997, 36).
The philosophy of the curricula in Greece is based on the school textbook with common
curricula for all students, and local history is left on the sidelines of the cognitive process and
goes back to the sphere of optional teaching (Vlahos, 2006, 414). However, in recent decades,
landscape was considered as the basic conceptual tool of historical research, and local stories
were associated with the quests of New History and Micro - History (Haritos, 2009, 21,
Maxiris, 2007, 133-135).

1. The connection of Local history with the General/National History
History, as a science, investigates the life of human in his long path in the past through a set
of events (human actions) and situations, natural phenomena that have influenced positively
or negatively his path. General/national history consists of the activities of people in different
places (Haritos, 2009, 11-12).
General history and local history are two branches of the same science (Haritos, 2009, 63-64,
Leontsinis, 1996, 49). Substantial distinction between general and local history cannot be
valid, as the differences of their individual cognitive spaces are subtle, so it is not possible to
follow different research and didactic methodology (Vlachou, 2006, 408-409). The
relationship of local to general history is simply a relationship of mutual and necessary
exchanges and not an employee relationship between them. With the local history of
education, three basic dimensions of teaching approaches have been proposed, which share
common traits with the general history:
A)
The approach, which refers to the method of school historical research and aims to
foster the formulation of historical discourse and critical thinking. Students reinforce their
historical thinking, working as historians through observation, research, information gathering
and historical sources.
B)
The approach, which refers to the methodology of general history, which aims to
sensitize and more specialise the students in the historical lesson with on-site research and
study and the organization of a special learning environment. The classroom is forgotten and
the field visit is the one that is being pursued.
C)
The approach, which refers to holistic and multidisciplinary aspects of the historical
environment. This parameter of the research and teaching process gives students an
opportunity to study the elements of human action (Leontsinis, 1996, 50-59).
In conclusion, it is worth focusing on Beeck's phrase: "A lesson of history without a local
view, without local reference, does not exist and cannot be understood" (Vaina, 1997, 59).
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2. Typologies of themes and sources of local history
There are no restrictions in the thematic areas of local history, nor are they leaky. Each field
can be connected to another, complementary, meaningful and meaningful through its
association with another field of local history. A key factor in selecting a thematic field is the
interest of school class members (students, educators) who can encourage and persuade
members of the group to participate. Below are indicative typologies of local history issues:
Thematic issues with the history of the landscape (the historical landscape, all the changes
that it has suffered over time and all the human interventions), such as: The local historical
area, the geographical and morphological components, Changes in water, springs, lakes,
rivers. Archaeological sites etc.
Thematic issues with a focus on everyday human activities (everyday life, occupations,
school, residence, religion): Food, clothing, communication, the market, the neighborhood of
the area. The mortality in relation to the health conditions of the place etc.
Thematic issues of the local community (demographic, social, economic): Toponyms, Local
economy (activities, business, commerce), Relations between the economy and the social and
cultural environment, etc. (Leontsinis, 1999, 35-40, 63-64, Leontsinis, 1996, 84-89).
With reference to the sources, these are the traces left by human societies on their way over
time and are historical testimonies of the human past. Students’ work with historical sources
can be the subject of learning on the basis of three axes: (a) searching for sources, (b)
processing, and (c) interpreting them. The following typology of sources aims to highlight the
broad horizon of sources of local history:
Written: Published (eg memoirs, calendars, travel impressions) or unpublished
(archives and records kept in private or public spaces).
Oral: Testimonials that can fill the gaps left by other sources, mainly reflecting on the
way they recall the past in the memory of a group.
Photographic: visual documents that provide valuable information about changes in
historical landscape and human societies over time.
Materials: From objects of art and everyday life (saved in museums or private
collections) to the landscape itself, they present a continuity, a succession of scripts in which
traces of human activities in the past are sought, etc. (Leontsinis, 1996, 43-61).

3. The Proposed Module
3.1. Rationale & Implementation Procedures
The proposed activities that follow are aimed at raising cultural awareness of students of
multilingual and multicultural classes, as regards aspects of local history. Local history and
intercultural education have common places: choosing a theme of local history gives the
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opportunity to cultivate a sense of love for the place, both in Greek-speaking and in students
from different cultural environments (Androusos, 2000, 18-19).
The themes of the proposed modules center on the “Professions” and the “Museum” while it
is proposed to be carried out through four game-based activities which have been proved to be
effective tools when being used in educational projects with culture being the core
(Papadopoulos & Griva, 2016; Griva & Papadopoulos, 2017). In particular,
Title of the activity: “See it and say”
Brief Description
In the first activity, images from professions (e.g. barbers) will be displayed through
PowerPoint. The pictures will be presented slowly and the students will describe what they
see by identifying tools of the respective profession, discussing whether or not the profession
is being practiced nowadays and the difficulties of the profession.

Particular Aims
Through the students’ participation in this activity, they are expected to:
-

develop their occupational classification
improve their argumentation skills
raise their empathy towards the others

Title of the activity: “Let’s create something…”
Brief Description
In the second activity, students will be given material (cardboard, glues) to make a
conceptual map of groups of five. Screenshots of tools (e.g. hairdressing scissors) will be
displayed in PowerPoint, and students will, after deciding which profession they will place,
begin the construction of the conceptual map.

Particular Aims
Through the students’ participation in this activity, they are expected to:
stimulate their imagination and creativity
develop problem-solving skills as regards to the selection of appropriate materials and
constructing their craft

Title of the activity: “Write a story to tell me”
Brief Description
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During the third activity, students will be divided into groups of five and each team will
receive an A4 paper. In this, there will be professions and teachers will have to write a
dialogue, highlighting the elements discussed while dramatization will follow.

Particular Aims
Through the students’ participation in this activity, they are expected to:
-

improve their creative expressions on culture-based topics
improve productive language skills in Greek language
foster their empathy towards the other

Title of the activity: “Let’s pantomime…”
Brief Description
In the fourth activity, a student from each team will get out of his/her position and randomly
select a paper from a sachet/box with a profession that will be in front of him/her. When he
reads the profession, he must imitate it in front of the rest of the classmates "pantomime".
Thus, the members of each group will build clay with a tool of the paper listed on the paper,
which they had chosen at the beginning of the fourth activity.
Particular Aims
Through the students’ participation in this activity, they are expected to:
-

empower their non-verbal communication
enhance their imagination and creativity
foster their empathy towards the other
link the thematic area with the visual arts

The second proposed module is related to the “Doll Museum in Larissa, Greece”. It
recommended that it be carried out through the implementation of 8 educational activities.

Title of the activity: “Let me introduce you to my doll…”
Brief Description
The teacher keeps a doll in his hands. The doll spoke to him about the doll museum in
Larissa. The teacher recommends the doll to the children and says what she said to him by
incorporating questions.
Particular Aims
Through the students’ participation in this activity, they are expected to:
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-

raise their awareness of the museum and its exhibits in general
acquire knowledge about the doll museum

Title of the activity: “How it all started…”
Brief Description
The teacher using PowerPoint shows Mrs. Sofia Foutzopoulou (museum manager), as well as
pictures from the exterior and interior of the dolls museum and the collection 300 dolls of
beloved fairy tales and the students express themselves on it.

Particular Aims
Through the students’ participation in this activity, they are expected to:
-

come into contact with the museum before their visit there
know about the history of this museum
develop their productive language skills

Title of the activity: “Here is the doll we talked about…”
Brief Description
The students observe the doll and touch it. The teacher asks them to make a description of it,
to tell him what it is made of and how it is made.

Particular Aims
Through the students’ participation in this activity, they are expected to:
be able to observe and express themselves correctly, describing an object and its
features
use their imagination, guessing how to construct something.

Title of the activity: “Visiting the doll museum…”
Brief Description
The students visit the doll museum and after touring the site they find dolls of favorite fairy
tales. Then, they are divided into groups and they make their own doll using several materials

Particular Aims
Through the students’ participation in this activity, they are expected to:
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-

meet the doll museum (experiential learning).
express themselves artistically by making their own doll.
raise their empathy towards the others (through the dolls).

Title of the activity: “Tell me a story to feel the doll…”
Brief Description
The teacher reads a fairy tale to students using one of the museum's dolls. They talk about the
fairy tale, see the pictures, judge the behavior of the characters of the fairy tale, discuss their
feelings, and imagine the heroes moving by doing the same moves.

Particular Aims
Through the students’ participation in this activity, they are expected to:
-

produce spoken discourse and understand what they hear (oral comprehension).
be capable of judging the others and empathize them.

Title of the activity: “Memory doll game”
Brief Description
The teacher has pictures printed on tabs of 10 dolls (5 pairs). On the one hand, he has
written numbers 1-10 and on the other hand he has the figure of the dolls, 10 in total but 5
pairs of shuffled ones. He uncovers the dolls to the students for a while and then turns the
tabs on the side of the numbers. Students try to match the same dolls and describe them.

Particular Aims
Through the students’ participation in this activity, they are expected to:
-

practice memory strategies related to cultural elements
recycle their learning items
produce spoken discourse

Title of the activity: “Find a tale for the class”
Brief Description
The teacher encourages students to find a photo of a doll that relates to a fairy tale, to print it
and to present the fairy tale in a few words. In the end, a collage will be created with
children's dolls. We should keep in mind that fairy tales and dolls come from those of the
museum, so the teacher could assign a fairy tale and puppet to a student.
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Particular Aims
Through the students’ participation in this activity, they are expected to:
-

be able to collect information and present it in the classroom.
develop their reading and writing skills
produce spoken and written discourse

Title of the activity: “Let’s the shape the profile of a doll”
Brief Description
The students with the teacher make the profile of each doll and discuss each of them. For
example, one doll is shy, so they discuss when we're ashamed, what we feel and what we say
and how we express our shyness with our bodies. Each doll has its own profile (sensitive,
rigorous, moody, etc.).

Particular Aims
Through the students’ participation in this activity, they are expected to:
-

be able to express verbally and kinesthetically.
discuss matters of everyday life with regard to emotions.
be placed in the position of someone who has a feeling.

3.2. Expected contribution of this local history programs to the primary education
students of mono-cultural and multicultural classes
In recent years, the contribution of local history to education has been expanded, all its
approaches have been exploited and the need for organic integration in primary education
curricula is highlighted. What is worth mentioning is that familiarization and occupation with
local history is underlined for students coming from other countries, as through the
combination of general and local history both the Greek and non-Greek students are
benefitted. More precisely, through this particular project of raising cultural awareness
through using local history themes, it can be mentioned that:
(a) the teaching of local historical sources provides opportunities for sensitization and
representation of the historical past, and so it solves methodological problems of
general history (Haritos, 2009, 28-40).
(b) students identify and familiarize themselves with the wide range of sources of
historical information (documents, objects, buildings, songs, testimonies, etc.) and
gradually begin to understand the concepts of historical space and time, demanded of
the historical lesson in primary education (Haritos, 2009, 28-40).
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(c) through the field research and in combination with the sources, realization is achieved:
the awareness of the changes, the perception of the time evolution of the historical
space and the experience of the changes taking place in the everyday life of the
people, the understanding and acceptance of the culture, religious and other social and
political changes (Leontsinis, 1999, 20, Leontsinis, 1996, 29).
(d) students are familiar with the methodology of historical research as local history
promotes the discovery, collection, observation, evaluation, classification of historical
sources and the extraction and presentation of individual and general conclusions and
the arguments in the written and oral speech (Leontsinis, 1999, 22-33).
(e) reconstruction skills are strengthened as far as possible in the past, developing skills
such as empathy, since on the basis of their place they see over time the ideas, beliefs
and practices of the people who lived before themselves in the place and thus
distinguish the features of the identity of the modern world and the collective memory
is cultivated (Leontsinis, 1996, 34-35, 59).
(f) being engaged in local history helps students to know their place/or the new place and
respect it, to become responsible and active citizens for the preservation and protection
of cultural heritage. They develop their interest in the history of their place/new place
and approach the lives of important humans through various perspectives (religious,
social, political etc), thus forming personal identity, while avoiding stereotypes
(Leontsinis, 1996, 34-35 , 59).

Concluding Remarks
This paper includes creative local history activities that aim at developing skills such as
empathy, encouraging experiential and group collaboration, finding a link between local
history and other sciences (e.g. art).
It is worth mentioning that the activities proposed in this paper are only indicative and as such
they can be taken into account, as according to Kosteletzky, recipes for teaching history do
not exist. They need to be adapted to the requirements of the particular environment and the
interests of the particular school class. Proposals for teaching purposes only as indicative are
taken into account. As far as the time is concerned, the teaching module for local history
needs to be developed within the program according to its gravity and historical significance
for the wider history and the history of the region (Vaina, 1997, 136-141).
Local history has been associated with stereotypes, as it was argued that it prefers the
superiority of one place over another. The existence of prejudices and the necessity to
overcome them, however, are related to learning. A great deal of the process of degradation of
prejudices at school is given to the personality of the teacher and to the extent that he is
consciously liberated by them (Vaina, 1997, 77-81) and to the awareness of teachers that
experiential and group cooperative activities with their communication character, help to
remove social and learning inequalities in school (Govaris, 2001, 79). Therefore, it is
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important to keep educators constantly informed about new forms of teaching, by designing
programs of different forms such as projects, and by addressing issues of intercultural
education and local history in order to be able to cultivate among students their love for the
place, whether they come from mono-cultural or multicultural environments (Androsou, 2000,
16-19, Ganser, 2000).
It is our view that cultural awareness should be raised in Greek schools which are
characterized with a great cultural and linguistic diversity. Indeed, a number of educational
projects have been designed and implemented in Greece (Papadopoulos & Griva, 2017;
Papadopoulos & Panteli, 2017; Griva & Semoglou, 2015; Papadopoulos & Theologou, 2015;
Griva & Chostelidou, 2012) which have indicated the beneficial role of raising cultural and
multicultural awareness of students being educated within multicultural classes. In this way,
they are becoming open to the “different”, they foster their empathy towards the other, they
learn to respect and co-exist with the others and thus they learn to live together peacefully in
diverse world.
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Μελέτη Μαθήματος:
μια Πρόταση για την Επιμόρφωση των Καθηγητών Φυσικών Επιστημών
Lesson Study:
a Suggestion for in-service Science Teacher Training
Γιάννης Γαβαλάς, Φυσικός, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, yianga@hotmail.com
Yiannis Gavalas, Physicist, Secondary School Teacher, yianga@hotmail.com

Abstract: This study suggests a training programme for in-service science teachers. The
programme is based on active learning and aims to guide trainee teachers to engage active
learning methods in their classroom practices. Research studies in the international literature
appear to indicate the need for teachers to move away from traditional teaching approaches in
order to engage students as active learners in the classroom. Furthermore, contemporary
education has to face efficiently the needs of an increasingly diverse student population.
Active learning methods could be efficiently taught to teachers by the use of these methods in
their education. Thus, the student teachers not only hear and read about them, but they also
experience them. The use of educational techniques that enhance active participation raises
trainee teachers' reflection, increasing the chances of accepting new knowledge. Active
learning theories stress the social elements of learning, e.g. the importance of cooperative
action and collaborative problem solving, as tools of attaining deeper processes of learning
and also achieving better results. Lesson study is an active learning method that ensures
trainee teachers' engagement to the process, allowing them to construct personal and
collective understanding. It permits teachers to collaboratively experiment with classroom
practices while keeping students at the forefront of the procedure.
Key words: Teacher Education, Science, Research Learning, Active Learning, Lesson Study.

Περίληψη: Σε αυτή την εργασία προτείνεται ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για καθηγητές
Φυσικών Επιστημών. Το πρόγραμμα βασίζεται στην ενεργητική μάθηση και στοχεύει να
καθοδηγήσει τους επιμορφωνόμενους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν ενεργητικές
μεθόδους διδασκαλίας στη σχολική τάξη. Έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία δείχνουν πως
είναι αναγκαία η μετακίνηση των εκπαιδευτικών από την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική
διδασκαλία προς εκπαιδευτικές τεχνικές που ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή των
μαθητών. Η σύγχρονη εκπαίδευση, εκτός των άλλων, πρέπει να είναι σε θέση να
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις ανάγκες ενός μαθητικού πληθυσμού με αυξανόμενη
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κοινωνική και πολιτισμική ποικιλομορφία. Η διδασκαλία των ενεργητικών παιδαγωγικών
πρακτικών στους εκπαιδευτικούς μπορεί να γίνει αποτελεσματικά με την εφαρμογή αυτών
των πρακτικών κατά την επιμόρφωσή τους. Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι δεν ακούν απλώς για τις
παιδαγωγικές πρακτικές, αλλά αποκτούν εμπειρίες από την εφαρμογή τους. Η χρήση
εκπαιδευτικών τεχνικών που ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή, προκαλεί το στοχασμό των
εκπαιδευόμενων, αυξάνοντας τις πιθανότητες αποδοχής της νέας γνώσης. Οι θεωρίες
ενεργητικής μάθησης τονίζουν πως τα κοινωνικά στοιχεία της γνώσης, όπως η ομαδική
δράση και η συνεργατική επίλυση προβλημάτων, μπορούν να λειτουργήσουν ως εξαιρετικά
εργαλεία για την επίτευξη βαθύτερης γνώσης με καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Η
μελέτη μαθήματος είναι μια διδακτική μέθοδος ενεργητικής μάθησης που εξασφαλίζει την
ενεργό εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στη διεργασία, επιτρέποντας τους να δομήσουν τη
γνώση σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να
πειραματιστούν συνεργατικά, προκειμένου να διερευνήσουν τις παιδαγωγικές πρακτικές,
έχοντας τους μαθητές σε πρώτο πλάνο σε όλη τη διάρκεια της διεργασίας.
Λέξεις κλειδιά: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Φυσικές Επιστήμες, Ερευνητική Μάθηση,
Ενεργητική Μάθηση, Μελέτη Μαθήματος.

Εισαγωγή
Η αφοσίωση στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι
απαραίτητη, αν στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η επιτυχής εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση και εναρμόνιση στο συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η βελτίωση της
διδασκαλίας και, προφανώς, της μαθητικής επίδοσης (Lee Bae, Hayes, Seitz, O’Connor, &
DiStefano, 2016· Σακκούλης, Ασημάκη & Βεργίδης, 2017· Φραγκούλης & Ανάγνου, 2014·
Γουγουλάκης, 2017).
Σύμφωνα με έρευνες, οι εκπαιδευτικοί έχουν την τάση να προσκολλώνται σε εκπαιδευτικές
μεθόδους που έχουν βιώσει ως μαθητές ή φοιτητές, γεγονός που προκαλεί δυσκολίες
προσαρμογής σε νέες τεχνικές που αποκλίνουν από τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους
(Tryggvason, 2009· Rogers, 1998). Επιπλέον αντιστάσεις προκαλούνται από την
επαγγελματική ρουτίνα των εκπαιδευτικών και τις δυσκολίες ανατροπής της, αλλά και από το
φόβο της επαγγελματικής τους έκθεσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αμφισβήτηση της
αποτελεσματικότητας της δουλειάς τους και του επαγγελματικού τους κύρους (Γούλας,
Καραλής, Κόκκος, Κουλαουζίδης, Κουτσούρης, & Μάγος, 2008· Rogers, 1998).
Αναπόφευκτα, αυτές οι διεργασίες κρατούν την κουλτούρα της δασκαλοκεντρικής –
παθητικής μάθησης, κυρίαρχη (Niemi, 2002). Σύμφωνα με τη γνωστική ψυχολογία, οι
διεργασίες αυτές είναι ασυνείδητες και για το λόγο αυτό προκαλούν πολύ μεγάλες
αντιστάσεις (Tryggvason, 2009).
Οι καθηγητές Φυσικών Επιστημών πρέπει να αντιληφθούν πως, παρότι οι ίδιοι έμαθαν με
επιτυχία Φυσικές Επιστήμες, για την πλειονότητα των μαθητών τους δεν ισχύει το ίδιο. Κατά
τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στη σχολική πραγματικότητα, αντιμετωπίζονται
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προβλήματα, τόσο λόγω εννοιολογικών δυσκολιών, όσο και λόγω μειωμένου ενδιαφέροντος
των μαθητών (Berry & Van Driel, 2012).
Ο πιο άμεσος τρόπος να αυξηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες είναι
να εκτεθούν σε υψηλής ποιότητας ενεργητική – επιστημονική μάθηση στα σχολεία. Σύμφωνα
με την έρευνα PISA 2015 του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ), οι μαθητές που έχουν διδαχθεί τις Φυσικές Επιστήμες με διδακτικές τεχνικές
προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, παρουσιάζουν υψηλότερες επιδόσεις τις Φυσικές
Επιστήμες και έχουν πιο θετική στάση απέναντι στην αξία της επιστημονικής έρευνας
(OECD, 2016). Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αλληλεπιδρούν με τους μαθητές τους ως
συνεργάτες στη μάθηση, χρησιμοποιώντας ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας, με τρόπο που
να αυξάνει το ενδιαφέρον τους και να προάγει την κριτική σκέψη (O’Grady, Simmie, &
Kennedy, 2014· Γουγουλάκης, 2017· Γαβαλάς, 2014). Πρέπει να υιοθετήσουν μία διδασκαλία
βασισμένη στην έρευνα και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών (Gore, 2001).
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προτείνει ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα που
απευθύνεται σε καθηγητές Φυσικών Επιστημών, είναι στηριγμένο στην ενεργητική –
ερευνητική μάθηση και στοχεύει να καθοδηγήσει τους επιμορφωνόμενους να αναπτύξουν τις
απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές, ώστε να είναι σε θέση να
σχεδιάζουν και να υλοποιούν διδασκαλίες βασισμένες σε ενεργητική – ερευνητική μάθηση
(Tryggvason,2009).
Στην εργασία αναπτύσσεται η διδακτική μεθοδολογία του προτεινόμενου προγράμματος
επιμόρφωσης, το οποίο στηρίζεται στη μελέτη μαθήματος (Lee Bae et al., 2016· Vrikki,
Warwick, Vermunt, Mercer, & Van Halem, 2017), μια διδακτική μέθοδο ενεργητικής
μάθησης που αποτελεί μορφή έρευνας δράσης (Creswell, 2011· Γούλας κ.ά., 2008·
Σακκούλης κ.ά., 2017). Στη συνέχεια, επισημαίνεται η κρισιμότητα του ρόλου του
επιμορφωτή, ο οποίος, εκτός από επιστημονική καθοδήγηση, πρέπει να παρέχει ενθάρρυνση
και υποστήριξη προς όλους τους επιμορφωνόμενους, ώστε να τους βοηθήσει να υιοθετήσουν
τους καινούριους ρόλους των ενεργών εκπαιδευόμενων (Rogers, 1998). Τέλος, προτείνεται η
αξιολόγηση του προγράμματος σύμφωνα με το μοντέλο της ανταποδοτικής και τον τύπο της
εσωτερικής διαμορφωτικής αξιολόγησης (Βεργίδης & Καραλής, 2008).

1. Σκοπός του Προγράμματος Επιμόρφωσης
Η ενεργητική μάθηση βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής,
καθώς περικλείει την έννοια της κοινωνίας που μαθαίνει. Σημαντικό χαρακτηριστικό της
τελευταίας έννοιας είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών και υποχρεώσεων από το άτομο, ως
τμήμα του κοινωνικού συνόλου, σχετικά με την προσωπική του πρόοδο (Niemi, 2002·
Σακκούλης κ.ά., 2017). Στις σύγχρονες οικονομίες, εξάλλου, τα άτομα επιβραβεύονται, όχι
για αυτά που γνωρίζουν, αλλά για αυτά που μπορούν να κάνουν με αυτά που γνωρίζουν
(OECD, 2016). Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο σύγχρονο σχολείο πρέπει να
είναι προσανατολισμένη σε μια διαδικασία συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων
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από τους ίδιους τους μαθητές, με τη βοήθεια των φυσικών νόμων και όχι στην απλή λήψη
πληροφοριών από τον εκπαιδευτικό, ως μια διαπιστευμένη πηγή (Huffman, 2006·
Φραγκούλης & Ανάγνου, 2014· Γουγουλάκης, 2017). Οι γνώσεις των μαθητών της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν πρέπει να έχουν τη στενή έννοια των ακαδημαϊκών
προσόντων, αλλά πρέπει να επεκτείνονται και σε κοινωνικές δεξιότητες (Gore, 2001·
Γουγουλάκης, 2017).
Οι ενεργητικές μέθοδοι διδασκαλίας προάγουν την κοινωνική διάσταση της μάθησης, που
είναι απολύτως απαραίτητη σε μία σύγχρονη τάξη Φυσικών Επιστημών, όπου απαιτείται η
συνεργασία και η αλληλεπίδραση με σκοπό τη διερεύνηση, τον πειραματισμό, τη διατύπωση
και τον έλεγχο υποθέσεων. Οδηγούν τους μαθητές σε αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές
τους, προκαλώντας διαμοιρασμό των ιδεών, καθώς επιχειρηματολογούν για την ερμηνεία των
φυσικών φαινομένων. Αυτή η ενεργός εμπλοκή, μέσω ενός συνόλου διανοητικών,
κοινωνικών και συναισθηματικών διεργασιών, οδηγεί σε βαθύτερη απόκτηση γνώσης και
δημιουργία νοήματος για τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών (O’Grady et al., 2014), αλλά
και στην αποφυγή της άδικης μεταχείρισης μαθητών από διαφορετικά οικονομικά, κοινωνικά
και πολιτισμικά περιβάλλοντα, που αναμφισβήτητα πρέπει να αποτελεί στόχο ενός
προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (Gore, 2001· OECD, 2016).
Το σύγχρονο σχολείο απαιτεί εκπαιδευτικούς με ικανότητα να οργανώνουν διεργασίες
ενεργητικής μάθησης για μαθητές με διαφορετικά γνωστικά επίπεδα και ποικίλες
προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες (Darling-Hammond, 2000). Το έργο των
εκπαιδευτικών γίνεται πιο κρίσιμο από ποτέ, καθώς οι παιδαγωγικές πρακτικές πρέπει να
βελτιώνουν την ποιότητα της μάθησης, να προωθούν την ισότητα των ευκαιριών και να
βοηθούν στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού (Niemi, 2002).
Έρευνες έδειξαν πως, παρότι οι καθηγητές Φυσικών Επιστημών είναι ενήμεροι σχετικά με τις
εκπαιδευτικές τεχνικές που ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών,
χρησιμοποιούν πολύ σπάνια αυτές τις τεχνικές στη σχολική τάξη (O’Grady et al., 2014). Τα
ανοιχτά μαθησιακά περιβάλλοντα, που ενθαρρύνουν την πρωτοβουλία, τον πειραματισμό και
τη συνεργασία των μαθητών, σπανίζουν ακόμη και στα σχολεία ευρωπαϊκών χωρών που
πρωτοπορούν στην εκπαιδευτική καινοτομία (Niemi, 2002). Ο προσανατολισμός της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη δασκαλοκεντρική διδασκαλία είναι μια πρακτική
συνυφασμένη με την επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού, την εκπαίδευσή του και
τη σχολική κουλτούρα Επομένως, η μετακίνηση των εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές
τεχνικές που ενισχύουν την ενεργητική μάθηση είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που δεν μπορεί
να λυθεί με απλή τεχνική κατάρτιση. Φαίνεται πως αν δεν πειστούν οι εκπαιδευτικοί για την
αξία της ενεργητικής μάθησης, δύσκολα θα τη συμπεριλάβουν στην καθημερινή
εκπαιδευτική τους πρακτική (O’Grady et al., 2014).
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει να εστιάζει στην προετοιμασία τους, ώστε να
μπορούν να υποστηρίζουν ερευνητική μάθηση, θέτοντας υψηλούς στόχους και
ενθαρρύνοντας το μαθητή να δρα και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες (Gore, 2001), αλλά και
να μπορούν να χρησιμοποιούν την έρευνα ως εργαλείο για την ανάπτυξη της διδασκαλίας και
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της μάθησης (Niemi & Nevgi, 2014). Οι αρχές της ενεργητικής μάθησης, παρότι
παρουσιάζονται στα περισσότερα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών, συνήθως δεν εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διεργασίας,
με αποτέλεσμα οι εκπαιδευόμενοι να νιώθουν αβεβαιότητα ως προς την εφαρμογή αυτών των
μεθόδων στις δικές τους σχολικές τάξεις (Niemi, 2002· Σακκούλης κ.ά., 2017). Ένα
πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρέπει να παρέχει αυθεντικές μαθησιακές εμπειρίες,
οι οποίες να συνδέουν τη δημιουργία γνώσης, με τον επαγγελματικό ρόλο του εκπαιδευτικού.
Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο απαιτούνται εκπαιδευτικές τεχνικές ενεργητικής μάθησης που
βάζουν τον εκπαιδευόμενο στο κέντρο της μαθησιακής διεργασίας (Niemi & Nevgi, 2014·
Σακκούλης κ.ά., 2017). Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν ενεργό εμπλοκή στην εκπαιδευτική
διεργασία, αποκτούν ερευνητικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου, καθώς και την ικανότητα να
οικοδομούν τη γνώση με συνεχή τρόπο, εναρμονίζοντας τη νέα με την προϋπάρχουσα, με
στοχασμό και έλεγχο της προσωπικής τους μαθησιακής διεργασίας (Niemi & Nevgi, 2014).
Από έρευνες προέκυψε πως οι εκπαιδευτικοί κρίνουν απόλυτα θετικές τις όποιες εμπειρίες
ενεργητικής μάθησης είχαν ως εκπαιδευόμενοι, τονίζοντας επιπλέον πως θα προτιμούσαν
αυτές οι εμπειρίες να ήταν πολύ περισσότερες (Niemi, 2002). Εκπαιδευτικοί που έχουν
συμμετάσχει σε προγράμματα επιμόρφωσης, εκφράζονται θετικά για τη συμβολή των
ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών κατά την επιμόρφωσή τους. Θεωρούν πως οι
ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές οδηγούν στην ανακάλυψη της γνώσης και όχι στην
προσφορά της από κάποια διαπιστευμένη πηγή, με αποτέλεσμα την αξιοποίηση των
διαφορετικών τρόπων μάθησης των εκπαιδευόμενων. Νιώθουν πως τους βοηθούν να
βρίσκονται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας, δίνοντάς τους ενεργητικό ρόλο στη
διεργασία της μάθησης. Πιστεύουν πως τους παρέχουν δυνατότητες για ανάπτυξη κριτικής
σκέψης και ευκαιρίες για επικοινωνία και συνεργασία, τόσο με τους συνεκπαιδευόμενους,
όσο και με τους εκπαιδευτές. Διατυπώνουν, στην πλειονότητά τους, την άποψη πως η χρήση
ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών συμβάλλει στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων
ενδιαφερόντων τους, αλλά και των εμπειριών τους, θεωρώντας παράλληλα πως οι
ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάδειξη
καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών (Φραγκούλης & Ανάγνου, 2014).
Ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που υλοποιείται με ενεργητικές εκπαιδευτικές
τεχνικές μπορεί να βασίζεται στην έρευνα δράσης, το βασικό μοντέλο της οποίας έχει τη
μορφή σπείρας και εξελίσσεται σε τέσσερις φάσεις: 1. το σχεδιασμό, 2. τη δράση, 3. την
παρατήρηση και 4. το στοχασμό, που σηματοδοτεί το τέλος ενός κύκλου και την έναρξη του
επόμενου (Creswell, 2011· Γούλας κ.ά., 2008· Σακκούλης κ.ά., 2017). Η φιλοσοφία της
έρευνας δράσης στηρίζεται στην πλούσια εμπειρία που μεταφέρουν οι επιμορφωνόμενοι
εκπαιδευτικοί (Γούλας κ.ά., 2008). Παρότι μέχρι σήμερα στην Ελλάδα η έρευνα δράσης έχει
αξιοποιηθεί σε περιορισμένο βαθμό σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, τα
αποτελέσματα των προγραμμάτων αυτών ανέδειξαν τη συμβολή της στην απόκτηση
γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών των επιμορφωνόμενων εκπαιδευτικών που
οδήγησαν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής τους πρακτικής (οπ.π.).

Page 38 of 165

Scientific Educational Journal “educ@tional circle”
Volume 6, Issue 1, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Το προτεινόμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης καθηγητών Φυσικών Επιστημών έχει διάρκεια 54
ώρες και βασίζεται στην ενεργητική – ερευνητική μάθηση, καθώς σχεδιάστηκε με σκοπό να
καθοδηγήσει τους επιμορφωνόμενους να αναπτύξουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες,
στάσεις και συμπεριφορές, ώστε να είναι και οι ίδιοι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν
διδασκαλίες με κέντρο το μαθητή, που βασίζονται σε ενεργητική – ερευνητική μάθηση
(Tryggvason,2009).

2. Εκπαιδευτικοί Στόχου του Προγράμματος Επιμόρφωσης
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος επιμόρφωσης καθορίζονται με βάση τις γνώσεις,
τις δεξιότητες και τις στάσεις που αναμένεται να έχουν αποκτήσει οι εκπαιδευόμενοι μετά το
τέλος του προγράμματος (Rogers, 1998· Βεργίδης & Καραλής, 2008· Κόκκος & Λιοναράκης,
1998).
2.1

Στόχοι σε Επίπεδο Γνώσεων

Μετά το τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
 αναγνωρίζουν τις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές.
 επιλέγουν την κατάλληλη ενεργητική εκπαιδευτική τεχνική για τη διδασκαλία τους.
2.2

Στόχοι σε Επίπεδο Δεξιοτήτων

Μετά το τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
 σχεδιάζουν μαθήματα στηριγμένα σε ενεργητική μάθηση.
 χρησιμοποιούν ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδασκαλία τους.
2.3

Στόχοι σε Επίπεδο Στάσεων

Μετά το τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα:
 αποδέχονται την αποτελεσματικότητα των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών.
 παροτρύνουν τους μαθητές τους να συνεργάζονται.
 υποστηρίζουν τους μαθητές τους σε ερευνητική διεργασία μάθησης.

3. Μελέτη Μαθήματος
Το προτεινόμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης των καθηγητών Φυσικών Επιστημών στηρίζεται
στη μελέτη μαθήματος (lesson study), μια διδακτική μέθοδο ενεργητικής μάθησης που
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προέρχεται από την Ιαπωνία και υλοποιείται με τους επιμορφωνόμενους εκπαιδευτικούς να
εργάζονται σε ομάδες με σκοπό να σχεδιάσουν, να πραγματοποιήσουν ερευνητικά μαθήματα
και να προβληματιστούν πάνω σε αυτά (Lee Bae et al., 2016· Vrikki et al., 2017).
Η μελέτη μαθήματος αποτελεί μια μορφή έρευνας δράσης, καθώς είναι ένας πρακτικός
τρόπος που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να εξετάσουν και να αξιολογήσουν τη δράση
τους, δηλαδή την καθημερινότητά τους μέσα στη σχολική τάξη (Creswell, 2011). Πρόκειται
για μια μορφή αυτοστοχαστικής διερεύνησης που οδηγεί τους εκπαιδευτικούς να
κατανοήσουν σε βάθος και να βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές τους πρακτικές (Creswell, 2011·
Γούλας κ.ά., 2008). Κυρίαρχα χαρακτηριστικά της έρευνας δράσης είναι ο συνδυασμός
θεωρίας και πράξης, ο στοχασμός πάνω στην εμπειρία με συμμετοχική και συνεργατική
διάσταση, που οδηγούν σε σπειροειδή μάθηση, με τελικό στόχο την αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Γούλας κ.ά., 2008). Το
μοντέλο της έρευνας δράσης στηρίζεται στον κύκλο της μάθησης του Kolb (Γούλας κ.ά.,
2008· Κόκκος, 2005), αλλά εμπεριέχει και κοινωνική διάσταση (Κόκκος, 2005), καθώς είναι
αποδεκτό από όλες τις μαθησιακές θεωρίες που έχουν κοινωνική προοπτική θεώρησης πως η
διεργασία της μάθησης εμπεριέχει την κοινωνική αλληλεπίδραση, με την έννοια ότι η γνώση
δεν χαρακτηρίζεται τόσο από προσωπική κατοχή, αλλά διαμοιράζεται κοινωνικά και
προκύπτει μέσα από συμμετοχή σε δραστηριότητες (Niemi & Nevgi, 2014· Niemi, 2002).
Η μελέτη μαθήματος αποτελείται από τρία στάδια. Αρχικά γίνεται ο σχεδιασμός του
ερευνητικού μαθήματος από ομάδες επιμορφωνόμενων εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια, μία από
τις ομάδες υλοποιεί, σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το μάθημα που σχεδιάστηκε,
ενώ οι υπόλοιποι επιμορφωνόμενοι λειτουργούν ως παρατηρητές. Μετά τη διεξαγωγή και την
παρατήρηση του ερευνητικού μαθήματος, οι επιμορφωνόμενοι εργάζονται σε ομάδες με
σκοπό να κάνουν κριτική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν σχετικά με τη
μαθησιακή διεργασία, καθώς και να προτείνουν βελτιωτικές αλλαγές της διδασκαλίας. Τέλος,
γίνεται συζήτηση και στοχασμός με κύριο θέμα τις συμπεριφορές των μαθητών κατά τη
διάρκεια του ερευνητικού μαθήματος (Lee Bae et al., 2016· Vrikki et al., 2017).
Η ολομέλεια των επιμορφωνόμενων αποτελείται από 3 ομάδες, ώστε να προωθείται η
διεργασία: θέση – αντίθεση – σύνθεση. Κάθε ομάδα αποτελείται από 5 άτομα μεικτής
σύνθεσης από άποψη εμπειριών, ηλικίας και φύλου (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998). Το
πρόγραμμα επιμόρφωσης περιλαμβάνει 9 κύκλους μαθημάτων. Κάθε κύκλος έχει διάρκεια 6
ώρες και αποτελείται από τρία τμήματα:
1. σχεδιασμός του ερευνητικού μαθήματος (2 ώρες),
2. πραγματοποίηση και παρατήρηση του ερευνητικού μαθήματος (2 ώρες) και,
3. αξιολόγηση του ερευνητικού μαθήματος (2 ώρες).
Με αυτόν τον προγραμματισμό, κάθε ομάδα επιμορφωνόμενων πραγματοποιεί 3 και
παρατηρεί 6 ερευνητικά μαθήματα.
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Πριν την έναρξη κάθε κύκλου, οι επιμορφωνόμενοι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να
ερευνήσουν τη βιβλιογραφία για μελέτες σχετικά με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τις στάσεις των μαθητών απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες,
αλλά και τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις διδακτικές τεχνικές, καθώς η
ικανότητα του εκπαιδευτικού να ερμηνεύει και να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα ερευνών
είναι από τα απαιτούμενα προσόντα του επαγγέλματος (Niemi & Nevgi, 2014).
Κατά συνέπεια, η μελέτη μαθήματος περιλαμβάνει πολλά από τα στοιχεία που θεωρούνται
σημαντικά για την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, όπως η επίλυση πρακτικών
προβλημάτων, η ενεργητική και ερευνητική μάθηση κατά την επιμόρφωσή τους, καθώς και η
εστίαση τους στη συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (Vrikki et al.,
2017). Στη συνέχεια περιγράφονται τα τρία στάδια από τα οποία αποτελείται κάθε κύκλος
του προγράμματος επιμόρφωσης, δηλαδή ο σχεδιασμός του ερευνητικού μαθήματος, η
πραγματοποίηση και παρατήρηση του ερευνητικού μαθήματος και τέλος, η αξιολόγηση του
ερευνητικού μαθήματος.
3.1

Σχεδιασμός του Ερευνητικού Μαθήματος

Σκοπός της συνάντησης των εκπαιδευόμενων είναι ο σχεδιασμός ερευνητικού μαθήματος για
μία θεματική ενότητα των Φυσικών Επιστημών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο
καταιγισμός ιδεών είναι ίσως η καταλληλότερη τεχνική για την έναρξη της συνάντησης. Οι
εκπαιδευόμενοι μπορούν να υποκινηθούν να εκφράσουν αυθόρμητα τις ιδέες τους σχετικά με
τα βασικά σημεία της υπό εξέταση ενότητας, τις εννοιολογικές δυσκολίες που πιθανά
αντιμετωπίζουν οι μαθητές, καθώς και για τις εκπαιδευτικές τεχνικές που μπορούν να
αυξήσουν το ενδιαφέρον τους. Με τον καταιγισμό ιδεών επιτυγχάνεται συνήθως υψηλός
βαθμός συμμετοχής, αξιοποίηση της δημιουργικότητας και των εμπειριών των
συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα την πολυεπίπεδη εξέταση του θέματος (Κόκκος &
Λιοναράκης, 1998· Βαϊκούση, Βαλάκας, Γιαννακοπούλου, Γκιάστας, & Τσιμπουκλή, 2008).
Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ομάδες προκειμένου να καταστρώσουν ένα
σχέδιο μαθήματος, ως μελέτη περίπτωσης. Έτσι διεισδύουν στο ζήτημα μέσα από την πράξη
και όχι με ακρόαση (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998). Ενεργοποιούνται, συνεργάζονται και
εξασκούνται στην κριτική και αναλυτική σκέψη. Επεξεργάζονται γνώσεις, πληροφορίες και
παράγουν νέα γνώση ομαδικά και συλλογικά (Niemi & Nevgi, 2014).
Τέλος, κάθε ομάδα – μέσω του εκπροσώπου της – παρουσιάζει στην ολομέλεια το σχέδιο
μαθήματος που έχει καταστρώσει (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998). Η παρουσίαση γίνεται με
την τεχνική της χιονοστιβάδας, ώστε να μπορεί να επιτευχθεί σύνθεση των απόψεων με την
ταυτόχρονη διεύρυνση του προβληματισμού γύρω από το ζήτημα (οπ.π.). Μετά την
ολοκλήρωση της σύνθεσης των απόψεων και τη δημιουργία του τελικού σχεδίου μαθήματος,
ορίζεται η ομάδα που θα πραγματοποιήσει το ερευνητικό μάθημα της επόμενης συνάντησης.
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3.2

Πραγματοποίηση και Παρατήρηση του Ερευνητικού Μαθήματος

Σκοπός της συνάντησης είναι η πραγματοποίηση και η ταυτόχρονη παρατήρηση του
ερευνητικού μαθήματος που σχεδιάστηκε, σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η
ολομέλεια των εκπαιδευόμενων περιορίζεται στα 15 άτομα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η
ενόχληση των μαθητών από τους παρατηρητές του ερευνητικού μαθήματος.
Η ομάδα που πραγματοποιεί τη διδασκαλία εξασκείται σε πραγματικές συνθήκες στην
εφαρμογή ενεργητικών διδακτικών τεχνικών, ενώ ταυτόχρονα η υπόλοιπη ολομέλεια
εξασκείται στην έρευνα καταγράφοντας ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα σχετικά με τη
συμπεριφορά των μαθητών, σε ειδικά διαμορφωμένα φύλλα παρατήρησης (Ανδρούσου &
Πετρογιάννης, 2008). Η παρατήρηση των μαθητών στο φυσικό τους σχολικό περιβάλλον
είναι μία πολύ χρήσιμη τεχνική για τη συλλογή στοιχείων και δεδομένων για τα μαθησιακά
επιτεύγματα και την ψυχοκινητική τους συμπεριφορά (οπ.π.). Ταυτόχρονα αναπτύσσει τις
ερευνητικές δεξιότητες του εκπαιδευτικού, την ικανότητά του να στοχάζεται (Niemi &
Nevgi, 2014· Niemi, 2002), καθώς και να διακρίνει τις εκπαιδευτικές τεχνικές που προκαλούν
το ενδιαφέρον των μαθητών.
3.3

Αξιολόγηση του Ερευνητικού Μαθήματος

Σκοπός της συνάντησης είναι η αξιολόγηση του ερευνητικού μαθήματος σχετικά με την
επίτευξη των διδακτικών στόχων που είχαν τεθεί, αλλά και ο γενικότερος προβληματισμός
σχετικά με την ανταπόκριση των μαθητών στις εκπαιδευτικές τεχνικές που
χρησιμοποιήθηκαν.
Η ολομέλεια χωρίζεται σε δύο ομάδες εργασίας, την «ομάδα δράσης», που αποτελείται από
τους εκπαιδευτικούς που πραγματοποίησαν το ερευνητικό μάθημα, και την «ομάδα
παρατήρησης», που αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που λειτούργησαν ως παρατηρητές
του ερευνητικού μαθήματος (Vrikki et al., 2017· Βαϊκούση κ.ά., 2008· Γούλας κ.ά., 2008·
Κόκκος & Λιοναράκης, 1998).
Η «ομάδα δράσης» συσκέπτεται με σκοπό να κάνει απολογισμό της δράσης και
αυτοαξιολόγηση του ερευνητικού μαθήματος που πραγματοποίησε, καθώς και να προτείνει
βελτιωτικές κινήσεις για τα επόμενα ερευνητικά μαθήματα. Παράλληλα, η «ομάδα
παρατήρησης» συσκέπτεται με σκοπό να συντάξει αιτιολογημένη αξιολόγηση του
ερευνητικού μαθήματος ως μελέτη περίπτωσης (Βεργίδης & Καραλής, 2008· Κόκκος &
Λιοναράκης, 1998).
Αρχικά, ο εκπρόσωπος της «ομάδας δράσης» παρουσιάζει στην ολομέλεια την
αυτοαξιολόγηση του ερευνητικού μαθήματος που πραγματοποίησε η ομάδα του. Στη
συνέχεια, ο εκπρόσωπος της «ομάδας παρατήρησης» (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998),
παρουσιάζει στην ολομέλεια την αιτιολογημένη αξιολόγηση του ερευνητικού μαθήματος που
παρακολούθησε η ομάδα του, ενταγμένη στην τυπολογία της συλλογικής εσωτερικής –
διαμορφωτικής αξιολόγησης (Βεργίδης & Καραλής, 2008).
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Η συνάντηση κλείνει με την τεχνική της συζήτησης στην ολομέλεια, με θέμα τα πορίσματα
των αξιολογήσεων των δύο ομάδων και σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, ώστε να προκύψουν
συμπεράσματα και εναλλακτικές λύσεις, αλλά και να ενισχυθεί η ικανότητα συνεργασίας των
εκπαιδευόμενων για την αντιμετώπιση ζητημάτων (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998· Βαϊκούση
κ.ά., 2008). Ο διάλογος, ως εκπαιδευτική τεχνική, παρέχει μηχανισμούς για κριτική σκέψη
και στοχασμό σε ένα πλαίσιο παραγωγικής συνεργασίας και επικοινωνίας, οδηγώντας στην
απόκτηση των επιθυμητών μαθησιακών αποτελεσμάτων (Vrikki et al., 2017). Καθώς τα
δεδομένα του διαλόγου αντλούνται από την ερευνητική διδασκαλία, που αποτελεί ρεαλιστικό
παράδειγμα από την πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων, διευκολύνεται η οικοδόμηση
νέας γνώσης από το στοχασμό πάνω στην εμπειρία (Tryggvason, 2009).

4. Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή
Όλα τα μέλη της μαθησιακής ομάδας, συμπεριλαμβανομένου και του εκπαιδευτή, θα παίξουν
κάποιο ρόλο στη λειτουργία της. Η ενασχόληση με την καινούρια διδακτική μέθοδο, στην
οποία βασίζονται οι μαθησιακές αλλαγές, θα απαιτήσει κάθε μέλος να αναλάβει καινούριους
ρόλους, αρχικά σε σχέση με τη διδακτική μέθοδο και στη συνέχεια με τα άλλα μέλη της
ομάδας. Ο εκπαιδευτής πρέπει να λειτουργήσει ενθαρρυντικά και υποστηρικτικά προς όλους
τους εκπαιδευόμενους, ώστε να τους βοηθήσει να υιοθετήσουν τους καινούριους ρόλους,
αλλά και να ερμηνεύσουν τους παλιούς ρόλους με νέους τρόπους (Rogers, 1998).
Κυρίως κατά την έναρξη, αλλά και σε άλλες φάσεις του προγράμματος, είναι πιθανό να
τίθενται από του επιμορφωνόμενους ζητήματα που αφορούν τη δομή του προγράμματος και
το ρόλο τους ως ενεργοί εκπαιδευόμενοι, καθώς το σημαντικό ερώτημα που τους απασχολεί
είναι αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος επιμόρφωσης.
Το ζήτημα αυτό έχει άμεση σχέση με το επίπεδο αυτοεκτίμησης των διδασκόμενων (Κόκκος
& Λιοναράκης, 1998). Ο εκπαιδευτής πρέπει σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος να
στοχεύει στην τόνωση – και την εδραίωση αν είναι δυνατόν – της αυτοεκτίμησης των
εκπαιδευόμενων. Πρέπει να τους ενθαρρύνει να αναγνωρίζουν τις ελλείψεις και τις αδυναμίες
τους, να προσπαθούν να τις αντιμετωπίσουν, αλλά να μην έχουν αρνητικά συναισθήματα για
αυτές. Να εκφράζουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Να μην αμύνονται απέναντι στην
αλλαγή, να είναι ανοιχτοί σε νέες καταστάσεις. Να επιδιώκουν να αποκτούν συνεχώς νέες
πληροφορίες, γνώσεις και ικανότητες (οπ.π.).
Η κρισιμότητα του ρόλου του εκπαιδευτή κατά την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, καθώς και η
ανάγκη για την επαρκή γνώση και κατάρτιση που πρέπει να έχει στη χρήση συμμετοχικών
εκπαιδευτικών τεχνικών, τονίστηκαν από εκπαιδευτικούς που έχουν συμμετάσχει σε
προγράμματα επιμόρφωσης (Φραγκούλης & Ανάγνου, 2014). Ο εκπαιδευτής ενεργών
εκπαιδευόμενων αποκτά ένα νέο παιδαγωγικό ρόλο. Λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στη
μαθησιακή διεργασία δίνοντας περισσότερες υπευθυνότητες στους εκπαιδευόμενους (Niemi,
2002· Κόκκος, 2005). Για να έχει επιτυχία η εφαρμογή των βιωματικών τεχνικών, πρέπει ο
εκπαιδευτής να κατέχει το θεωρητικό υπόβαθρο και τις διαδικασίες εφαρμογής τους, αλλά
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και να μπορεί να τις προσαρμόζει στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας
των εκπαιδευόμενων (Φραγκούλης & Ανάγνου, 2014). Ο εκπαιδευτής δεν είναι μπροστά από
τους εκπαιδευόμενους, αλλά ούτε και στο κέντρο της τάξης. Λειτουργεί ως ένας ειδικός που
κυκλοφορεί ανάμεσα στις ομάδες εργασίας και προσπαθεί να δώσει όσο το δυνατόν
περισσότερο χώρο στους εκπαιδευόμενους. Βλέπει τον κάθε εκπαιδευόμενο ως πηγή γνώσης
για τους υπόλοιπους, αλλά και για τον ίδιο (Niemi, 2002· Βαϊκούση κ.ά., 2008· Κόκκος,
2005· Rogers, 1998). Εκπαιδευτικοί που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα επιμόρφωσης,
θεωρούν πως οι συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές δίνουν στον επιμορφωτή το ρόλο του
«διαμοιραστή μαθησιακών πόρων» και τον απομακρύνουν από το ρόλο του «μεταδότη
γνώσεων», με άμεση συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου επιμορφωτικού
έργου (Φραγκούλης & Ανάγνου, 2014, σ.61).
Καθώς οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται σε έρευνα δράση, ο εκπαιδευτής έχει το ρόλο του
διευκολυντή, που συζητά μαζί τους το θεωρητικό πλαίσιο, προτείνει τα κατάλληλα
μεθοδολογικά εργαλεία και παρέχει την απαραίτητη ανατροφοδότηση (Γούλας κ.ά., 2008). Ο
διευκολυντής της έρευνας δράσης υποστηρίζει την ενεργητική μάθηση, χωρίς να υπαγορεύει
τα αποτελέσματά της. Φροντίζει για τη δημιουργία περιβάλλοντος μάθησης, όπου επικρατεί
ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης, αμοιβαιότητας και ενθάρρυνσης (οπ.π.). Ο ρόλος του
διευκολυντή της έρευνας δράσης είναι καταλυτικός στο μετασχηματισμό της εμπειρίας των
εκπαιδευόμενων μέσω του αναστοχασμού (Γούλας κ.ά., 2008· Βαϊκούση κ.ά., 2008). Τα
εμπόδια που σχετίζονται με τις δυσκολίες υπέρβασης της εκπαιδευτικής ρουτίνας των
εκπαιδευτικών, αλλά και τους φόβους της επαγγελματικής τους έκθεσης, είναι μεγάλα
(Tryggvason, 2009) και καθιστούν το ρόλο του εκπαιδευτή – διευκολυντή κρίσιμο, καθώς
εκτός από επιστημονικός καθοδηγητής, χρειάζεται να λειτουργήσει ως υποστηρικτής και
εμψυχωτής της μαθησιακής διεργασίας (Κόκκος, 2005). Η καλλιέργεια σχέσης εμπιστοσύνης
και αλληλοεκτίμησης, καθώς και η παροχή έγκαιρης και κατάλληλης ανατροφοδότησης, είναι
μερικές από τις ενέργειες που μπορεί να κάνει ο εκπαιδευτής – διευκολυντής, ώστε να
υποστηρίξει και να εμψυχώσει τους εκπαιδευόμενους (Γούλας κ.ά., 2008· Βαϊκούση κ.ά.,
2008), καθώς η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στην εκπαιδευτική διεργασία ενισχύεται από
την ύπαρξη υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, ενώ η ισοτιμία ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους
βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό (Niemi, 2002).

5. Αξιολόγηση του Προγράμματος Επιμόρφωσης
Η αξιολόγηση του προγράμματος επιμόρφωσης προτείνεται να γίνει σύμφωνα με το μοντέλο
της ανταποδοτικής αξιολόγησης, καθώς η επιτυχία εφαρμογής της νέας διδακτικής μεθόδου
προϋποθέτει:
 την επαναδιαπραγμάτευση του προγράμματος με βάση τα προβλήματα που αναδεικνύονται
κατά την ανάπτυξή του,
 την επικέντρωση της αξιολόγησης περισσότερο στις ενέργειες, παρά στον αρχικό
σχεδιασμό του προγράμματος,
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 την ανταπόκριση των αξιολογητών στα αιτήματα των συμμετεχόντων για πληροφόρηση
σχετικά με τη πορεία του προγράμματος,
(Βεργίδης & Καραλής, 2008).
Παρότι το πρόγραμμα δεν είναι μεγάλης διάρκειας (54 ώρες), η δομή του (αποτελείται από 9
κύκλους) ευνοεί τον τύπο της διαμορφωτικής αξιολόγησης, με τη συλλογή δεδομένων να
γίνεται σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος και την ανατροφοδότηση να γίνεται στο τέλος
κάθε κύκλου (οπ.π.). Προτείνεται, επίσης, η αξιολόγηση να είναι εσωτερική συλλογική,
δηλαδή να οργανωθεί από τους συντελεστές του προγράμματος και τους επιμορφωνόμενους
(οπ.π.), ώστε οι αξιολογητές να μπορούν εύκολα να αντλήσουν πληροφορίες, να
ενδιαφέρονται για την εξέλιξη του προγράμματος, αλλά και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν
τα συμπεράσματα της αξιολόγησης σε μελλοντικά προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
με τη μορφή της μελέτης μαθήματος (οπ.π.).
Σκοπός της αξιολόγησης είναι η ενημέρωση και η ενεργοποίηση των συμμετεχόντων και των
αποδεκτών του προγράμματος (οπ.π.). Επιμέρους στόχοι της αξιολόγησης είναι:
 ο εντοπισμός των αποκλίσεων σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό,
 η διατύπωση προτάσεων για την επίτευξη των αρχικών διδακτικών στόχων,
 η ανάδειξη των πιθανών εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με αυτές που έχουν ακολουθηθεί,
αλλά αξιολογήθηκαν ως ανεπαρκείς,
 η ανάπτυξη συνεχούς διαλόγου ανάμεσα στους αξιολογητές και τους συντελεστές του
προγράμματος,
(Βεργίδης & Καραλής, 2008· Rogers, 1998).
Η συλλογή δεδομένων προτείνεται να γίνει με έρευνα δράσης (Βεργίδης & Καραλής, 2008),
η οποία, ως μέθοδος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, αποσκοπεί στη
βελτίωση της πρακτικής, στην κατανόηση και τον αναστοχασμό αυτής της πρακτικής, στην
επαγγελματική ανάπτυξη των επιμορφωνόμενων εκπαιδευτικών και στη γενικότερη βελτίωση
της κατάστασης, μέσα στην οποία υλοποιούνται οι παρεμβάσεις (οπ.π.). Η συμμετοχική
παρατήρηση και το ημερολόγιο εργασίας αποτελούν προτεινόμενες μεθόδους συλλογής
δεδομένων, ενώ η ανατροφοδότηση μπορεί να ακολουθεί στο τέλος κάθε κύκλου (οπ.π.).
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η κατηγορία της συμμετοχικής αξιολόγησης φαίνεται να είναι η
καταλληλότερη για το πρόγραμμα επιμόρφωσης, καθώς στην ομάδα αξιολόγησης θα
συμμετέχουν ισότιμα επιστήμονες, μέλη του φορέα οργάνωσης, αλλά και της ομάδας
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα (Βεργίδης & Καραλής, 2008· Σακκούλης κ.ά., 2017). Γενικά
κριτήρια ποιότητας του προγράμματος προτείνεται να θεωρηθούν: η βιωσιμότητα και η
διάρκεια των επιδράσεων του προγράμματος στους επιμορφωνόμενους εκπαιδευτικούς, αλλά
και η πολλαπλασιαστικότητα των αποτελεσμάτων στις σχολικές μονάδες όπου διδάσκουν
(Βεργίδης & Καραλής, 2008).
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Συμπεράσματα
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών απαιτεί προσανατολισμό που αναδεικνύει τις
πολυπλοκότητες της μαθησιακής διεργασίας. Πρέπει να προσφέρει στους επιμορφωνόμενους
τις απαιτούμενες δεξιότητες, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να υποστηρίζουν τους μαθητές
τους στην απόκτηση μαθησιακών αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας. Οι καθηγητές Φυσικών
Επιστημών έρχονται στα μαθήματα επιμόρφωσης με προϋπάρχουσες γνώσεις και αντιλήψεις
σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση των Φυσικών Επιστημών. Αυτές, κατά κύριο λόγο,
απορρέουν από τις προσωπικές τους εμπειρίες ως μαθητές ή φοιτητές, καθώς και από την
εργασιακή τους ρουτίνα, αλλά ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματικές για τους μαθητές που
πρόκειται να διδάξουν.
Η αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών εξαρτάται από την ικανότητα
τους να μαθαίνουν νέες διδακτικές μεθόδους, αλλά κυρίως από την ετοιμότητά τους να
επανεκτιμούν τη διδακτική τους κουλτούρα. Η βιωματική εκπαίδευση που δίνει έμφαση στις
βιογραφίες των εκπαιδευόμενων, με σκοπό τη διεύρυνση των αντιλήψεών τους σχετικά με
την έννοια της διδασκαλίας, μπορεί να δώσει πολύ θετικά αποτελέσματα. Σημαντική
συνεισφορά της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι η ανάπτυξη της ικανότητας τους να
εξετάζουν τη διδασκαλία από τη σκοπιά του μαθητή, ο οποίος μπορεί να φέρνει πολυποίκιλες
εμπειρίες και πλαίσια αναφοράς στη σχολική τάξη.
Οι επιμορφωτές καθηγητών Φυσικών Επιστημών πρέπει να ενσωματώσουν μία προοπτική
εποικοδομητικής διδακτικής σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση. Πρέπει να έχουν ως
βασικό στόχο να διεγείρουν τους επιμορφωνόμενους καθηγητές να υλοποιούν καινοτόμες
εκπαιδευτικές πρακτικές, με στόχο να κάνουν τις Φυσικές Επιστήμες πιο κατανοητές και
ελκυστικές στους μαθητές, αλλά και να τους παροτρύνουν να αναγνωρίσουν πως η
αλληλεπίδραση με τους μαθητές τους είναι θεμελιώδους σημασίας για την αποτελεσματική
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να δοθεί έμφαση σε
τεχνικές ενεργητικής μάθησης, διότι, καθώς ο εκπαιδευόμενος βιώνει μια εκπαιδευτική
τεχνική κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσής του, μπορεί, σε ένα πρώτο επίπεδο στοχασμού, να
αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές εμπεριέχει, βέβαια,
πολλές δυσκολίες που απορρέουν κυρίως από την προσκόλληση των επιμορφωνόμενων στην
παθητική μάθηση, αλλά και το φόβο της επαγγελματικής τους έκθεσης. Επιπλέον επιφυλάξεις
σχετικά με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος απορρέουν από την
επαγγελματική ρουτίνα των εκπαιδευτικών, αλλά και το επίπεδο αυτοεκτίμησής τους,
παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν δυσκολίες προσαρμογής σε νέες τεχνικές που
αποκλίνουν από τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους. Τέτοιου είδους ασυνείδητες διεργασίες
ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλες αντιστάσεις στη λειτουργία των επιμορφωνόμενων ως
ενεργών εκπαιδευόμενων.
Οι δυσκολίες αυτές αναδεικνύουν την κρισιμότητα του ρόλου του εκπαιδευτή – διευκολυντή,
ο οποίος εκτός από επιστημονικός καθοδηγητής, χρειάζεται να λειτουργεί ως υποστηρικτής
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και εμψυχωτής της μαθησιακής διεργασίας. Πρέπει επιπλέον να φροντίζει για την
καλλιέργεια σχέσης εμπιστοσύνης και αλληλοεκτίμησης μεταξύ των μελών της μαθησιακής
ομάδας, καθώς η ισοτιμία ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους βασίζεται στον αμοιβαίο
σεβασμό.
Η μελέτη μαθήματος φαίνεται να παρέχει μία λειτουργική πλατφόρμα ενεργητικής μάθησης
για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς πρόκειται για ένα διδακτικό μοντέλο που
στηρίζεται στη συνεργασία των εκπαιδευτικών με στόχο το σχεδιασμό, την υλοποίηση και
την αξιολόγηση ερευνητικών μαθημάτων. Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να
πειραματιστούν και να στοχαστούν πάνω στις πρακτικές που χρησιμοποιούν, αναλύοντας τις
συμπεριφορές των μαθητών κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διδασκαλίας. Η μελέτη
μαθήματος αποτελεί μορφή έρευνας δράσης, όπου οι επιμορφωνόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν
ενεργό ρόλο και συνεργάζονται με τον εκπαιδευτή, ο οποίος λειτουργεί μόνο διευκολυντικά
και συμβουλευτικά. Κεντρικό σημείο της διαδικασίας είναι ο στοχασμός των εκπαιδευτικών
πάνω στις πρακτικές που ακολουθούν, με σκοπό την επαγγελματική τους εξέλιξη. Η έρευνα
δράση επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να λειτουργήσει ως ερευνητής, κάνοντας συστηματική
παρατήρηση και αξιολόγηση του έργου του, σε συνεργασία με συναδέλφους, μέσω
πειραματικής εφαρμογής διαφόρων θεωριών στο χώρο της εργασίας του.
Η ενεργητική – ερευνητική μάθηση κατά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δεν είναι απλά
μια μέθοδος διδασκαλίας, αλλά μια θεμελιώδης έννοια για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.
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Abstract: The purpose of this study was to investigate the burnout of public school teachers.
In particular, the effect of the educational level on the burnout of teachers was examined. The
survey involved 430 elementary and secondary school teachers from different regions of the
country who taught in public schools. The participants completed Maslach Burnout
Inventory-Educators Survey (M.B.I.-E.S), Maslach, Jackson, & Leiter, (1996), which
evaluated burnout. For analyzes, exploratory factor analysis and t-test were used. The results
of the factorial analysis showed the three dimensions of the burnout questionnaire, while the ttest showed a statistically significant influence of the educational level on the teacher burnout.
Secondary education teachers expressed higher levels of exhaustion over primary school
teachers.
Key words: Teachers, burnout, primary education, secondary education.

Περίληψη: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την επαγγελματική
εξουθένωση των εκπαιδευτικών δημόσιων σχολείων. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε η επίδραση
της βαθμίδας εκπαίδευσης στην επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Στην έρευνα
συμμετείχαν 430 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από
διάφορες περιοχές της χώρας, οι οποίοι δίδασκαν σε δημόσια σχολεία. Οι συμμετέχοντες
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συμπλήρωσαν την κλίμακα (Maslach Burnout Inventory-Educators Survey, M.B.I.-E.S), των
Maslach, Jackson, & Leiter, (1996) η οποία αξιολογούσε την επαγγελματική εξουθένωση. Για
τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση και t-test. Τα
αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης έδειξαν τις τρεις διαστάσεις του ερωτηματολογίου
της επαγγελματικής εξουθένωσης ενώ από το t-test φάνηκε στατιστικά σημαντική επίδραση
της βαθμίδας εκπαίδευσης στην επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Οι
εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξέφρασαν ότι βιώνουν μεγαλύτερα επίπεδα
εξουθένωσης έναντι των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικοί, επαγγελματική εξουθένωση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Εισαγωγή
Η επαγγελματική εξουθένωση (burnout) είναι μια σύνθετη, πολυπαραγοντική έννοια, η οποία
εισήχθη για πρώτη φορά από το Freudenberger το 1974, ο οποίος την περιέγραψε ως μια
κατάσταση κόπωσης, σωματικής και πνευματικής αποδυνάμωσης και φθοράς. Πρόκειται για
ένα σύνδρομο που εμφανίζεται ως επακόλουθο του παρατεταμένου εργασιακού άγχους, έχει
αρνητικές συνέπειες στην ατομική, οικογενειακή και στην επαγγελματική ζωή του
εργαζομένου. Σύμφωνα με τη Maslach (1982), που πρώτη περιέγραψε αυτό το φαινόμενο,
προσδιορίζεται από τρεις διαστάσεις: α) τη συναισθηματική εξάντληση που αναφέρεται στη
συναισθηματική υπερένταση και κατάπτωση που απορρέει από την εργασία, β) την
αποπροσωποποίηση που αναφέρεται στην κυνική στάση που μπορεί να αναπτύξει ο
εργαζόμενος για τα άτομα που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών του και γ) την έλλειψη
προσωπικής επίτευξης που αναφέρεται στην αίσθηση ανικανότητας που αποκτά ο
εργαζόμενος σχετικά με την προσφορά του στο εργασιακό χώρο και τη συνεπαγόμενη
μείωση της απόδοσής του.
Ένας σημαντικός αριθμός ερευνητών μελετούν το σύνδρομο της επαγγελματικής
εξουθένωσης, ως προς τον ορισμό, την έναρξη και τη συνέχειά του, τις επιπτώσεις και τους
τρόπους αντιμετώπισής του. Κατά τα προηγούμενα χρόνια για την ερμηνεία της
επαγγελματικής εξουθένωσης έχουν αναπτυχθεί θεωρητικά μοντέλα που επιχειρούν να
ερμηνεύσουν το συγκεκριμένο σύνδρομο. Τα σημαντικότερα μοντέλα ερμηνείας της
επαγγελματικής εξουθένωσης είναι τέσσερα: το διαδραστικό μοντέλο του Cherniss (1980), το
μοντέλο των Edelwich και Brodsky (1980), το Μοντέλο των τριών διαστάσεων της Maslach
(1982) και το μοντέλο της Pines και Aronson (1988). Τα περισσότερα από τα μοντέλα της
εξουθένωσης προσπαθούν να εξηγήσουν την ανάπτυξή της, μέσω της αλληλεπίδρασης της
προσωπικότητας και του περιβάλλοντος (Cooper & Rout, 1989).
Η συστηματική μελέτη και καταγραφή της επαγγελματικής εξουθένωσης βασίζεται στη
χρησιμοποίηση τυποποιημένων ερωτηματολογίων. Για την αξιολόγηση της, οι περισσότερο
ευρέως χρησιμοποιούμενες κλίμακες που ξεχωρίζουν τόσο για την εγκυρότητα όσο και για
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την αξιοπιστία τους είναι η κλίμακα των Maslach και Jackson (1981) και η κλίμακα των
Pines και Aronson (1988).
Η ανάγκη να προληφθεί ή να αντιμετωπιστεί η επαγγελματική εξουθένωση έχει γίνει το
αντικείμενο παρεμβάσεων στην πράξη αλλά δεν έχει υποστηριχθεί στο ίδιο εύρος από την
έρευνα (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι
περισσότερες παρεμβάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της επαγγελματικής
εξουθένωσης επικεντρώνονται στο άτομο μέσω ατομικών στρατηγικών όπως είναι η
τροφοδότηση των εσωτερικών πόρων ή η αλλαγή της συμπεριφοράς του ατόμου στο
εργασιακό του περιβάλλον. Κατά την Maslach (1982), οι τρόποι αντιμετώπισης της
επαγγελματικής εξουθένωσης μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορα επίπεδα (ατομικό,
κοινωνικό, διοικητικό).

1. Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών
Τα τελευταία χρόνια γίνεται εντονότερο το ενδιαφέρον για τον ολοένα και αυξανόμενο
αριθμό των εκπαιδευτικών που πλήττονται από στρες και επαγγελματική εξουθένωση. Η
εκπαίδευση είναι ένας χώρος που χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα επαγγελματικής
εξουθένωσης και συναισθηματικής εξάντλησης (Hakanen, Bakker, & Schaufeli, 2006;
Maslach et al., 2001). Αναμφισβήτητα, τα στοιχεία των ερευνών αποδεικνύουν πως το
επάγγελμα του εκπαιδευτικού συγκαταλέγεται ανάμεσα στα λεγόμενα επαγγέλματα υψηλού
άγχους (Kyriacou, 2001). Σύμφωνα με τους Cooper, Woo και Dunkelberg (1988), ιδιαίτερα
αγχογόνα επαγγέλματα θεωρούνται όλα τα επαγγέλματα κοινωνικών υπηρεσιών
(εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό), ενώ υπάρχουν και εντυπωσιακά στοιχεία,
όπως ο ανησυχητικός αριθμός των ανίκανων προς εργασία εκπαιδευτικών και η πρόωρη
συνταξιοδότησή τους κυρίως λόγω ψυχικών προβλημάτων.
Αρκετοί εκπαιδευτικοί θεωρούν τη διδασκαλία ιδιαίτερα πιεστικό επάγγελμα. Οι κυριότεροι
λόγοι δημιουργίας στρες που έχουν αναφερθεί από αυτούς είναι η έλλειψη κινήτρων από
πλευράς των μαθητών, η έλλειψη χρόνου για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν
καθημερινά, η έλλειψη πειθαρχίας των μαθητών, η δυσκολία συνεννόησης μεταξύ των
διδασκόντων, ακόμη και η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή (Kloska & Raemasut, 1985). Το
στρες του εκπαιδευτικού μπορεί να εκδηλώνεται με σύγχυση, επιθετικότητα, αποφευκτή
συμπεριφορά, αυξημένη τάση για απουσίες, μείωση στην απόδοση τόσο του ίδιου όσο και
των μαθητών.
Η επαγγελματική εξουθένωση στους εκπαιδευτικούς περιγράφεται από τον Friedman (2000)
ως μια διαδικασία κατά την οποία τα υψηλά επίπεδα ιδεαλισμού και δέσμευσης στο
επάγγελμα των αρχαρίων εκπαιδευτικών που εισέρχονται στην εκπαίδευση αναμετρώνται με
την πραγματικότητα της τάξης κάνοντας εμφανές το χάσμα μεταξύ της αναμενόμενης
επαγγελματικής τους αποτελεσματικότητας και της παρατηρούμενης αποτελεσματικότητας
και καλλιεργώντας μια αίσθηση αναποτελεσματικότητας, απογοήτευσης και εξάντλησης που
οδηγεί στην επαγγελματική εξουθένωση.
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Ο Kyriacou (1987) ορίζει την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών ως μία
αντίδραση αρνητικού συναισθήματος από τον εκπαιδευτικό (όπως οργή ή κατάθλιψη) που
συνοδεύεται από ενδεχόμενες αρνητικές φυσιολογικές μεταβολές (όπως ταχυπαλμία) ως
αποτέλεσμα απαιτήσεων στο διδάσκοντα, αναφορικά με τον επαγγελματικό του ρόλο. Οι
εκπαιδευτικοί δέχονται μεγάλη πίεση και αντιδρούν σε αυτή διαφορετικά αναγκάζοντας τους
πολλές φορές να ξεπεράσουν τα προσωπικά τους όρια. Πιο συγκεκριμένα, η υπερβολική
εργασία, οι ανεπαρκείς μισθοί, τα πειθαρχικά προβλήματα, η έλλειψη ενδιαφέροντος των
μαθητών, οι πολυπληθείς τάξεις, η δυσκολία για πρόοδο, οι απαιτητικοί γονείς, η έλλειψη
υποδομής υποστήριξης και εξοπλισμών, οι οικονομικοί περιορισμοί, η αυξημένη πίεση από
την πλευρά της διοίκησης, οι ανεπιθύμητες αποσπάσεις σε άλλα σχολεία, η αντίθεση με τις
επαγγελματικές αντιλήψεις, και η δημόσια κριτική των εκπαιδευτικών και της εργασία τους,
είναι παράγοντες που συμβάλουν στη αύξηση αυτής της πίεσης και τα συνακόλουθα
αποτελέσματά της.
Μελέτες σε διάφορες χώρες δείχνουν ότι η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί τα τελευταία
χρόνια ένα σημαντικό πρόβλημα στους δασκάλους και τους καθηγητές. Οι εκπαιδευτικοί
είναι ευάλωτοι στο έντονο στρες κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους. Στις Ηνωμένες
Πολιτείες, υπολογίζεται ότι το 15-25% των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης νοιώθουν εξουθένωση σε κάποια στιγμή της καριέρας τους (Farber, 1991), ενώ
ποσοστό 25% των εκπαιδευτικών εγκαταλείπει το πεδίο της διδασκαλίας πριν από το τρίτο
έτος και σχεδόν το 40 % εγκαταλείπει το επάγγελμα κατά τα πέντε πρώτα χρόνια της
διδασκαλίας (Milner & Woolfolk Hoy, 2003). Στη Μάλτα το 34% των εκπαιδευτικών της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αξιολόγησε την εργασία του ως αγχωτική ή ιδιαίτερα αγχωτική
(Borg & Riding, 1991). Στη Γερμανία, λιγότερο από το 10 % των εκπαιδευτικών παραμένουν
μέχρι τη συνταξιοδότησή τους και στην Μ. Βρετανία, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που
εγκαταλείπουν το επάγγελμα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των εκπαιδευτικών που
μένουν μέχρι τη συνταξιοδότηση (Macdonald, 1999). Η προκύπτουσα έλλειψη των
εκπαιδευτικών έχει προκαλέσει όχι μόνο πρόβλημα στελέχωσης στα σχολεία αλλά και
υποβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας στην τάξη, λόγω του υψηλού κύκλου εργασιών.
Άλλες έρευνες στην Αυστραλία (Kyriacou, 1987) και την Νέα Ζηλανδία (Whitehead, Ryba &
O’Driscoll, 2000) επιβεβαίωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί βίωναν υψηλότερα επίπεδα
επαγγελματικής εξουθένωσης από το γενικό πληθυσμό.
Πολλές ερευνητικές μελέτες έχουν εξετάσει δημογραφικές πληροφορίες, όπως το φύλο,
ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, χρόνια διδακτικής εμπειρίας και το επίπεδο εκπαίδευσης,
ως παράγοντες που ενδεχομένως σχετίζονται με την εξουθένωση των εκπαιδευτικών (Chang,
2009). Οι Russell, Altmaier και Van Velzen (1987) έδειξαν πως η ηλικία, το φύλο και η
βαθμίδα διδασκαλίας επιδρούν στην εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Διαπιστώθηκε ακόμη
ότι ο αριθμός των γεγονότων πίεσης που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, καθώς και η κοινωνική
υποστήριξη και τα θετικά σχόλια ήταν συσχετισμένα με την εξουθένωση. Στην έρευνα των
Gamsjager και Buschmann, (1999) βρέθηκε ότι οι καθηγητές που ήταν παντρεμένοι ήταν
λιγότερο ευάλωτοι σε εξουθένωση έναντι των διαζευγμένων. Σε άλλες μελέτες το φύλο
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φάνηκε ως ένα στοιχείο που διαφοροποιεί τα μοντέλα των χαρακτηριστικών της
εξουθένωσης, μια και οι άνδρες είχαν υψηλότερη βαθμολογία σε όλα τα επίπεδα της
αποπροσωποποίησης ενώ οι γυναίκες ανέφεραν υψηλότερη συναισθηματική εξάντληση και
μειωμένη προσωπική επίτευξη (Lau, Yuen, & Chan, 2005).
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα αποτελέσματα των διαφόρων ερευνών δεν οδηγούν σε
ολοκληρωμένα συμπεράσματα, μιας και ορισμένες μελέτες δεν έχουν βρει συσχέτιση μεταξύ
της ηλικίας ή της προϋπηρεσίας και της εξουθένωσης, σε αντίθεση με άλλες που έχουν
διαπιστώσει συσχετίσεις. Σημαντικά ως προς την ηλικία και την εμπειρία ήταν και τα
ευρήματα της έρευνας των Fives, Hamman και Olivarez (2007) σε σπουδαστές-καθηγητές
καθώς έκαναν την πρακτική εξάσκηση τους σε σχολείο. Φάνηκαν σημαντικές αυξήσεις στην
αποτελεσματικότητα τους στη διδασκαλία και στη μείωση των συμπτωμάτων εξουθένωσης
με την πάροδο του χρόνου. Οι σπουδαστές-καθηγητές, διαπιστώθηκε πως ήταν ευάλωτοι
στην εμπειρία της εξουθένωσης, εξαιτίας της έλλειψης εμπειριών τους, μια και ήταν νέοι στο
επάγγελμα και είχαν ελάχιστες ή περιορισμένες στρατηγικές για να την αντιμετωπίσουν.
Παρατηρήθηκε όμως, μια σημαντική αλληλεπίδραση και στις τρεις διαστάσεις εξουθένωσης
με την παρέμβαση της καθοδήγησης της ομάδας.
Στην Ελλάδα έχουν διαπιστωθεί χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης των
εκπαιδευτικών, συγκρινόμενα με αντίστοιχα μεγέθη του εξωτερικού (Kantas & Vassilaki,
1997). Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξέφρασαν λιγότερη
προσωπική επίτευξη και περισσότερη αποπροσωποποίηση έναντι των εκπαιδευτικών της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η έρευνα των Κουστέλιου και Κουστέλιου (2001) σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έδειξε το βαθμό της επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν
οι Έλληνες εκπαιδευτικοί χαμηλό και μη συσχετιζόμενο ιδιαίτερα με την επαγγελματική τους
ικανοποίηση. Αντίθετα, βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην
αποπροσωποποίηση και τις πλευρές της επαγγελματικής ικανοποίησης. Τα αποτελέσματα της
έρευνας έδειξαν ότι ο μόνος σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας για την
αποπροσωποποίηση και τη συναισθηματική εξάντληση ήταν η ίδια η εργασία. Σε αντίθεση,
για την πρόβλεψη της έλλειψης προσωπικών επιτευγμάτων συνέβαλαν τρεις προβλεπτικοί
παράγοντες, η ίδια η εργασία, οι προαγωγές, και ο οργανισμός σαν μια ολότητα. Σύμφωνα με
τους ερευνητές, η ικανοποίηση από την ίδια την εργασία απορρέει από την ικανοποίηση
επιμέρους χαρακτηριστικών της εργασίας, όπως είναι για παράδειγμα η αυτονομία, η
δημιουργικότητα, η ποικιλία καθηκόντων, ο εμπλουτισμός της εργασίας, κ.ά.
Οι Koustelios και Tsigilis (2005) βρήκαν ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής είχαν
χαμηλά επίπεδα εξουθένωσης. Παράλληλα, φάνηκε ότι η προσωπική επίτευξη και η
συναισθηματική εξάντληση είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες για την εξουθένωση μεταξύ
των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στην έρευνά τους, η
επαγγελματική εξουθένωση είναι «το τέρμα μιας σταδιακής διαδικασίας απώλειας των
ψευδαισθήσεων». Άλλη έρευνα του Τσιπλητάρη (2002) έδειξε ότι ένας στους δέκα έλληνες
δασκάλους νιώθει αποδυναμωμένος, απόμακρος και εντελώς ξένος με τους μαθητές και τη
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σχολική τάξη λόγω του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης, ενώ περισσότεροι από
τους μισούς αισθάνονται ατομικά υποβαθμισμένοι, κοινωνικά ανασφαλείς και
συναισθηματικά τραυματισμένοι.
Πρόσφατη έρευνα της Papastylianou, Kaila & Polychronopoulos (2009), σε εκπαιδευτικούς
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δίδασκαν σε τάξεις με αυξημένο αριθμό
αλλοδαπών μαθητών, έδειξε ότι η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την εργασία αποτελεί
βασικό δείκτη της ψυχικής και σωματικής τους υγείας. Από τους παράγοντες της
επαγγελματικής εξουθένωσης μόνον η αποπροσωποποίηση συσχετίστηκε με τις στάσεις και
τις συμπεριφορές των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές τους. Στη περίπτωση αυτή, ακόμα
και τα επίπεδα εξουθένωσης ήταν από χαμηλά έως μέτρια.
Παρόμοια ευρήματα σχετικά με την αποπροσωποποίηση, κυρίως όμως στους άνδρες
εκπαιδευτικούς, βρέθηκαν σε άλλη έρευνα με Έλληνες εκπαιδευτικούς (Kafetsios, 2007).
Στην ίδια μελέτη οι άνδρες εκπαιδευτικοί είχαν χαμηλότερη ικανοποίηση από την εργασία
τους και μικρότερη επίτευξη, ενώ η επίδραση της σύγκρουσης ρόλων στην ψυχική τους υγεία
μέσα και έξω από την εργασία δεν βρέθηκε να διαφοροποιείται στα δύο φύλα.
Αντίστοιχη έρευνα των Πολυχρόνη και Αντωνίου (2006) σε δείγμα Ελλήνων εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έδειξε ότι τα επίπεδα επαγγελματικής
εξουθένωσης που βιώνουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί κυμαίνονται σε μέτρια επίπεδα όσον
αφορά τη συναισθηματική εξάντληση και την έλλειψη προσωπικής επίτευξης και χαμηλά
όσον αφορά την αποπροσωποποίηση. Ως σπουδαιότερες πηγές άγχους αναφέρθηκαν η
συμπεριφορά των μαθητών, ο εργασιακός φόρτος, οι εργασιακές συνθήκες και η έλλειψη
υποστήριξης-αναγνώρισης από την πολιτεία. Παράλληλα οι γυναίκες εκπαιδευτικοί ανέφεραν
ότι βιώνουν μεγαλύτερο βαθμό άγχους και υψηλότερο βαθμό συναισθηματικής εξάντλησης
σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους, ενώ οι νεότεροι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν
υψηλότερα επίπεδα αποπροσωποποίησης και συναισθηματικής εξάντλησης. Επιπροσθέτως,
οι εκπαιδευτικοί που κατείχαν διοικητικές θέσεις ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα άγχους σε
σύγκριση με τους άλλους συναδέλφους τους.
Τέλος, φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης βιώνουν υψηλότερο στρες
και μεγαλύτερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και μειωμένης προσωπικής επίτευξης
σε σχέση με αυτό που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η
παρούσα εργασία έχει σκοπό να εξετάσει την επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών
δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Μεθοδολογία
2.1

Δείγμα

Για τη διεξαγωγή της έρευνας συμπληρώθηκαν 430 ερωτηματολόγια. Το δείγμα
αποτελούνταν από 108 (25.3%) άνδρες εκπαιδευτικούς και 320 (74.4%) γυναίκες
εκπαιδευτικούς. Όσον αφορά την ηλικία των συμμετεχόντων οι 297 (69.1%) εκπαιδευτικοί
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πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είχαν μέσο όρο ηλικίας 44.46 και κυμαίνονταν από 28 έως 59
χρονών, ενώ οι 131 (30.5%) εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είχαν μέσο όρο
ηλικίας 38.68 και κυμαίνονταν από 25 έως 58 χρονών. Στο πίνακα 1 παρουσιάζονται η μέση
ηλικία και εμπειρία των συμμετεχόντων.
Πίνακας 1:Μέση ηλικία και εμπειρία των συμμετεχόντων ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης

Μέση
τιμή

Τυπική
απόκλιση

Μέγιστη
τιμή

Ελάχιστη
τιμή

Ηλικία

44.46

6.64

59

28

Έτη διδακτικής εμπειρίας

15.61

6.88

33

3

Ηλικία

38.68

9.20

58

25

Έτη διδακτικής εμπειρίας

13.47

8.28

36

1

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Επίσης, στο πίνακα 2 παρουσιάζονται οι διοικητικές περιφέρειες από τις οποίες προήλθε το
δείγμα της παρούσης έρευνας. Το μεγαλύτερο ποσοστό (40.9%) του συνόλου των
συμμετεχόντων προέρχεται από τα Ιόνια Νησιά και το υπόλοιπο ποσοστό (59.1%)
προέρχεται από διάφορες περιοχές της χώρας.

Πίνακας 2: Γεωγραφική κατανομή των συμμετεχόντων στη έρευνα

Ν

Ποσοστό %

Αττικής

45

10.5

Ήπειρος

21

4.9

Θεσσαλία

24

5.6

Ιόνιοι Νήσοι

176

40.9

Κρήτη

16

3.7

Μακεδονίας

36

8.4

Πελοπόννησος

72

16.7

Στερεάς Ελλάδας

23

5.3

Δεν δήλωσαν

17

4.0

Σύνολο

430

100.0
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2.2

Όργανο Μέτρησης

Προκειμένου να διερευνηθεί το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης των
εκπαιδευτικών έγινε χρήση της κλίμακας (Maslach Burnout Inventory-Educators Survey,
M.B.I.-E.S), των Maslach, Jackson, & Leiter, (1996). Πρόκειται για την πιο πρόσφατη
έκδοση της κλίμακας από τη Maslach και τους συνεργάτες της προσαρμοσμένη στους
εκπαιδευτικούς, δεδομένου του ενδιαφέροντος στο χώρο της εκπαίδευσης. Η κλίμακα
αποτελείται από 22 δηλώσεις αυτοαξιολόγησης, οι οποίες κατανέμονται σε τρεις
υποκλίμακες: (α)συναισθηματική εξάντληση αναφέρεται στο αίσθημα της εξάντλησης όπως
και την αδικαιολόγητη κούραση που αισθάνεται ο εκπαιδευτικός (9 δηλώσεις, π.χ., νιώθω
συναισθηματικά εξαντλημένος/η από την δουλειά μου), (β)αποπροσωποποίηση αναφέρεται
στην αρνητική και συχνά κυνική στάση απέναντι στους μαθητές (5 δηλώσεις, π.χ., ανησυχώ
ότι η δουλειά αυτή με σκληραίνει συναισθηματικά) και (γ)προσωπική επίτευξη που αφορά τα
συναισθήματα ικανότητας και επίτευξης σε σχέση με την εργασία (8 δηλώσεις, π.χ., έχω
πετύχει πολλά αξιοσημείωτα πράγματα στη δουλειά αυτή).
Το M.B.I. έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και είναι το κοινό εργαλείο που
χρησιμοποιείται στη διεθνή έρευνα για την επαγγελματική εξουθένωση. (Maslach, 2003).
Στις περισσότερες χώρες, το M.B.I. απλώς έχει μεταφραστεί και οι ψυχομετρικές ιδιότητες
της θεωρούνται δεδομένες. Ωστόσο, κάποιες εκδόσεις έχουν μελετηθεί εκτενώς ψυχομετρικά.
Σε γενικές γραμμές, οι ξενόγλωσσες εκδοχές της MBI έχουν παρόμοια εσωτερική συνοχή και
παραγοντική δομή με την πρωτότυπη αμερικανική εκδοχή (Evans & Fischer, 1993) γεγονός
που επιτρέπει την αντιπαραβολή και σύγκριση των ερευνητικών ευρημάτων σε διεθνές
επίπεδο. Η συγκεκριμένη κλίμακα είναι κατάλληλη για την αξιολόγηση της επαγγελματικής
εξουθένωσης στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού και έχει ελεγχθεί η παραγοντική δομή και η
εγκυρότητά της και σε ελληνικό δείγμα από παλαιότερους ερευνητές (Kantas & Vassilaki
1997; Kokkinos, 2006; Koustelios, 2001; Platsidou, 2010).
2.3

Διαδικασία Μέτρησης

Η συλλογή του ερευνητικού υλικού πραγματοποιήθηκε σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της επικράτειας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με
την αποστολή των ερωτηματολογίων σε ηλεκτρονική μορφή. Για τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε η διαδικτυακή εφαρμογή της Google, το Google Docs. Η
διανομή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε κυρίως από τη διαδικτυακή πλατφόρμα
moodle “Δικτυακός τόπος online σεμιναρίων εκπαιδευτικών σχετικά με τις ΤΠΕ” αλλά και
μέσω αρκετών Διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τη
συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, αποστάλθηκε ο μοναδικός ηλεκτρονικός
σύνδεσμος του ερωτηματολογίου, ο οποίος ήταν απαραίτητος για την πρόσβαση στο
ερωτηματολόγιο, μαζί με ενημερωτικό σημείωμα. Στο ενημερωτικό σημείωμα αναφερόταν ο
σκοπός της έρευνας, οι οδηγίες και ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου.
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2.4

Στατιστικές Αναλύσεις

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων διενεργήθηκε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου
S.P.S.S. 18.0. Διαφορές σε επίπεδο σημαντικότητας .05 θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές.
Πρωταρχική εργασία για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων ήταν ο έλεγχος της δομικής
εγκυρότητας του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό έγινε με τη διερευνητική
παραγοντική ανάλυση (exploratory factor analysis) ενώ η εσωτερική συνοχή των παραγόντων
που εμφανίστηκαν αξιολογήθηκε με το συντελεστή α του Cronbach. Ακόμη,
πραγματοποιήθηκε ανάλυση t-test για ανεξάρτητα δείγματα για τη μελέτη της ύπαρξης
στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ της βαθμίδας εκπαίδευσης (ανεξάρτητη
μεταβλητή) και της επαγγελματικής εξουθένωσης (εξαρτημένη μεταβλητή).

3. Αποτελέσματα
Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση των 22 ερωτήσεων του ερωτηματολογίου
επαγγελματικής εξουθένωσης φανέρωσε 4 παράγοντες με ιδιοτιμές μεγαλύτερες της μονάδας.
Εξέταση του γραφήματος scree plot έδειξε ότι πρέπει να διατηρηθούν τρεις παράγοντες. Με
βάση το scree plot, τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών και το θεωρητικό πλαίσιο της
επαγγελματικής εξουθένωσης αποφασίστηκε να διατηρηθεί η λύση των τριών παραγόντων.
Νέα παραγοντική ανάλυση με πλάγια περιστροφή των αξόνων έδειξε ότι οι 3 παράγοντες
ερμηνεύουν το 50.97% της συνολικής διακύμανσης (ΚΜΟ =.890, Bartlett ’s test of sphericity
= 3275.97, p < .001). Εξέταση των φορτίσεων των ερωτήσεων στους παράγοντες έδειξε ότι
όλες οι ερωτήσεις είχαν φόρτιση πάνω του .40 (Πίνακας 3).

Πίνακας 3: Οι φορτίσεις των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου της επαγγελματικής εξουθένωσης για
κάθε παράγοντα στην διερευνητική παραγοντική ανάλυση

F1
Νιώθω εξουθενωμένος από τη δουλειά μου.

.837

Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος/η από τη διδασκαλία.

.815

Νιώθω άδειος/α, σαν να μην έχει μείνει τίποτα μέσα μου, στο τέλος
μιας σχολικής ημέρας.

.733

Μου είναι πολύ κουραστικό να δουλεύω με μαθητές όλη την ημέρα.

.719

Νιώθω κουρασμένος/η όταν ξυπνάω το πρωί και έχω να αντιμετωπίσω
.675
ακόμα μια μέρα στο σχολείο.
Νιώθω απογοητευμένος/η από τη δουλειά μου.

.649

Νιώθω ότι δεν αντέχω άλλο πια.....νιώθω πως ο κόμπος έφτασε στο
χτένι.

.640

Μου δημιουργεί μεγάλη ένταση το να εργάζομαι στενά με μαθητές.

.580

Page 58 of 165

F2

F3

Scientific Educational Journal “educ@tional circle”
Volume 6, Issue 1, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

Πιστεύω ότι εργάζομαι πολύ σκληρά στο σχολείο.

.471

Νιώθω ότι επηρεάζω θετικά τη ζωή των μαθητών μου μέσα από τη
διδασκαλία μου.

.758

Στο τέλος της ημέρας, έχω καλή διάθεση που δούλεψα στενά με τους
μαθητές μου.

.730

Νιώθω ότι έχω καταφέρει πολλά αξιόλογα πράγματα σ’ αυτή τη
δουλειά.

.705

Νιώθω γεμάτος/η δύναμη και ενεργητικότητα.

.643

Μπορώ να δημιουργώ μια άνετη ατμόσφαιρα με τους μαθητές μου.

.599

Κανονίζω πολύ αποτελεσματικά τα προβλήματα των μαθητών μου.

.580

Αντιμετωπίζω πολύ ήρεμα τα προβλήματα που προκύπτουν από τη
δουλειά μου.

.533

Μπορώ εύκολα να καταλάβω πώς νιώθουν οι μαθητές μου για όσα
τους συμβαίνουν.

.484

Νιώθω λιγότερο ευαίσθητος/η προς τους ανθρώπους από τότε που
άρχισα να διδάσκω.

.758

Με προβληματίζει ότι σιγά-σιγά αυτή η δουλειά με κάνει
συναισθηματικά πιο σκληρό/ή.

.755

Στην ουσία, δεν με ενδιαφέρει τι συμβαίνει σε μερικούς μαθητές μου.

.609

Νιώθω ότι συμπεριφέρομαι απρόσωπα σε μερικούς από τους μαθητές
μου, σαν να ήταν αντικείμενα.

.599

Νομίζω ότι οι μαθητές μου επιρρίπτουν σε μένα ευθύνες για μερικά
από τα προβλήματά τους.

.513

Ιδιότιμες

7.02

2.42

1.76

% διακύμανσης

31.93 11.03 8.01

Στο πρώτο παράγοντα που εξηγούσε το 31.93% της συνολικής διακύμανσης είχαν υψηλές
φορτίσεις (.47-.84) εννέα ερωτήσεις. Ο παράγοντας αυτός αναφέρετε στο αίσθημα της
εξάντλησης όπως και την αδικαιολόγητη κούραση που αισθάνεται ο εκπαιδευτικός και
ονομάζεται «συναισθηματική εξάντληση». Στο δεύτερο παράγοντα που εξηγούσε το 11.03%
της συνολικής διακύμανσης είχαν υψηλές φορτίσεις (.48-.76) οκτώ ερωτήσεις. Ο παράγοντας
αυτός αφορά τα συναισθήματα ικανότητας και επίτευξης σε σχέση με την εργασία και
ονομάζεται «προσωπική επίτευξη». Τέλος στο τρίτο παράγοντα που εξηγούσε το 8.01% της
συνολικής διακύμανσης είχαν υψηλές φορτίσεις (.51-.76) πέντε ερωτήσεις. Ο παράγοντας
αυτός αναφέρεται στην αρνητική και συχνά κυνική στάση απέναντι στους μαθητές και
ονομάζεται «αποπροσωποποίηση». Η ανάλυση εγκυρότητας της κλίμακας της
επαγγελματικής εξουθένωσης έδειξε ότι η κλίμακα έχει ικανοποιητικό βαθμό αξιοπιστίας,
α=.88. Συνεχίζοντας, όσον αφορά στην κάθε διάσταση ξεχωριστά ο συντελεστής α
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κυμαινόταν από .71 έως .87 (Πίνακας 4). Όλα τα θέματα συμβάλουν θετικά στη βελτίωση της
αξιοπιστίας της κλίμακας.

Πίνακας 4: Μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις και Cronbach’s alpha σε κάθε διάσταση και σε όλο το
ερωτηματολόγιο της επαγγελματικής εξουθένωσης

Μ.Ο

Τ.Α

Cronbach’s
alpha

Συναισθηματική εξάντληση

1.96

1.14

.87

Προσωπική επίτευξη

4.75

.77

.80

Αποπροσωποποίηση

.87

.95

.71

Συνολικά η Επαγγελματική Εξουθένωση

1.45

.75

.89

Για τη μελέτη της ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην επαγγελματική εξουθένωση
πραγματοποιήθηκε ανάλυση t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Από τα αποτελέσματα των
αναλύσεων (Πίνακες 5, 6) παρατηρούμε πως υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές
μεταξύ των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (t(426)=-2.869,
p=.004<.01), με τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να εμφανίζουν υψηλότερο
μέσο όρο διακύμανσης (M=1.61, SD=.76) από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης (M=1.38, SD=.74).

Πίνακας 5: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις ανά βαθμίδα εκπαίδευσης

Ν

Μέση τιμή

Τυπική απόκλιση Τυπικό σφάλμα

Πρωτοβάθμια

297

1.39

.74

.043

Δευτεροβάθμια

131

1.61

.76

.067

Πίνακας 6: t-test για ανεξάρτητα δείγματα ως προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης

Levene's Test

Υπόθεση ίσων διακυμάνσεων
Υπόθεση άνισων διακυμάνσεων
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t-test

F

Sig.

t

df

Sig. (2-tailed)

.001

.979

-2.869

426

.004

-2.836

242.098

.005
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4. Συζήτηση
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να διερευνήσει την επαγγελματική εξουθένωση
εκπαιδευτικών δημόσιων σχολείων στις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας). Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση έδειξε ότι το ερωτηματολόγιο της
επαγγελματικής εξουθένωσης αποτελείται από τρεις παράγοντες με αποδεκτή εσωτερική
συνοχή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η εφαρμογή της διερευνητικής
παραγοντικής ανάλυσης έδειξε καθαρά ότι πρέπει να διατηρηθούν τρεις παράγοντες. Ένα
ακόμα στοιχείο στην έρευνα αυτή είναι η εξέταση των φορτίσεων των ερωτήσεων στους
παράγοντες η οποία έδειξε ότι όλες οι ερωτήσεις είχαν φόρτιση πάνω του .40 οπότε όλες οι
ερωτήσεις παρέμειναν για περαιτέρω αναλύσεις. Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο της
επαγγελματικής εξουθένωσης, θεωρήθηκε ότι αποτελείται από 22 ερωτήσεις για την
αξιολόγηση των τριών διαστάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης, της «συναισθηματικής
εξάντλησης», της «προσωπικής επίτευξης» και της «αποπροσωποποίησης». Όλοι οι
παράγοντες εμφάνισαν ικανοποιητική εσωτερική συνοχή, με τον παράγοντα
«αποπροσωποποίηση» να εμφανίζει τις χαμηλότερες τιμές (.71) και σύμφωνες με αρκετές
έρευνες (Kantas & Vassilaki, 1997; Koustelios & Tsigilis, 2005).
Από τις μέσες τιμές των τριών διαστάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης φαίνεται ότι οι
εκπαιδευτικοί βιώνουν χαμηλό επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης. Μειωμένα επίπεδα
επαγγελματικής εξουθένωσης αναφέρθηκαν σε προηγούμενες έρευνες στο χώρο της
ελληνικής εκπαίδευσης. Οι έρευνες αυτές εστιάστηκαν τόσο στο σύνολο των εκπαιδευτικών
ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους (Kantas & Vassilaki, 1997; Koustelios, 2001), όσο και
ειδικά σε καθηγητές φυσικής αγωγής (Koustelios, 2003; Koustelios & Tsigilis, 2005).
Επισημαίνεται ότι οι ερωτήσεις που αφορούν τον παράγοντα «προσωπική επίτευξη» είναι
θετικά διατυπωμένες, ενώ η ιδιαίτερα υψηλή μέση τιμή στον παράγοντα αυτό στην παρούσα
έρευνα (4.75), έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τα
προσωπικά τους επιτεύγματα. Η θετική αυτή διατύπωση των ερωτήσεων του παράγοντα
«προσωπική επίτευξη» εξηγεί και την αρνητική του συσχέτιση με τους άλλους δύο
παράγοντες της συναισθηματικής εξουθένωσης.
Τα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης εμφανίζονται χαμηλά συγκρινόμενα με
εκπαιδευτικούς άλλων χωρών της Βορείου Αμερικής (Kantas & Vassilaki, 1997; Koustelios,
2001). Σε παρόμοια όμως συμπεράσματα κατέληξαν και οι Van Horn, Schaufeli, Greenglass
και Burke (1997) οποίοι αναφέρουν ότι οι καθηγητές του Καναδά εμφανίζουν μεγαλύτερη
επαγγελματική εξουθένωση σε σχέση με τους Ολλανδούς συναδέλφους τους. Φαίνεται,
λοιπόν, ότι υπάρχει μια τάση διαφοροποίησης της επαγγελματικής εξουθένωσης μεταξύ των
εκπαιδευτικών της Βορείου Αμερικής και της Ευρώπης. Επιπλέον, οι Schaufeli και Van
Dierendonck (1995) τονίζουν ότι η σύγκριση του επιπέδου της επαγγελματικής εξουθένωσης
θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά αφού μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ διαφόρων
κρατών οι οποίες οφείλονται σε κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές. Συνεπώς, το επίπεδο
της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών θα πρέπει να ερμηνευθεί με επιφύλαξη
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όπως επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η αναζήτηση των αιτιών που οδηγούν στη
διαφοροποίηση αυτή.
Αναφορικά με τη βαθμίδα εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
εξέφρασαν ότι βιώνουν μεγαλύτερα επίπεδα εξουθένωσης έναντι των εκπαιδευτικών της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουν περισσότερο χρόνο, λόγω της διδακτέας ύλης, να
φροντίσουν για την πειθαρχία των μαθητών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς της
δευτεροβάθμιας που έχουν να ελέγξουν μαθητές μεγαλύτερων τάξεων, όπου η ύλη είναι
συγκεκριμένη και ο χρόνος περιορισμένος. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με
άλλες έρευνες (Antoniou, Polychroni, & Vlachakis, 2006; Kantas & Vassilaki, 1997; Tsigilis,
Zournatzi, Koustelios, 2011) στις οποίες οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
εξέφρασαν λιγότερα επίπεδα εξουθένωσης έναντι των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Τέλος άλλες μελέτες δεν ανέφεραν διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών των
δύο βαθμίδων (Byrne, 1991; Van Horn et al., 1997). Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως εάν
πρόκειται να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα παρέμβασης, θα πρέπει να επικεντρωθεί σε
εκείνους τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα γυμνάσια και τα λύκεια.
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Διερεύνηση της πρόθεσης συμμετοχής των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας σε εκπαιδευτικά
προγράμματα στις ΤΠΕ μέσω της αξιοποίησης του Μοντέλου Τεχνολογικής Αποδοχής 2
Exploring seniors’ intentions for attending ICT educational programmes through the
implementation of the Technology Acceptance Model 2
Διογένης Αλεξανδράκης, Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτής Ενηλίκων, diogenisal@sch.gr
Ζαχαρίας Αλεξανδράκης, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, premnt09024@aegean.gr
Diogenis Alexandrakis, Primary Education Teacher, Adult Educator, diogenisal@sch.gr
Zacharias Alexandrakis, Secondary Education Teacher, premnt09024@aegean.gr

Abstract: Seniors’ educational needs in Greece are often neglected. In this empirical study
we attempt to explore the factors that affect older adults’ intentions of participation to ICT
educational programmes. In particular, we mainly used the elements of the Technology
Acceptance Model 2 (social influence processes and cognitive instrumental processes), that
have been previously successfully implemented in the field of technology acceptance, in order
to investigate the model’s potential effectiveness in the areas of lifelong learning and adult
education. We used a structured questionnaire to gather the data and we implemented
quantitative processes for the analysis. The participants were third age seniors that live in
Greece. The results indicate that the majority would like to participate in educational
programmes for computer and internet usage and, also, that there is some evidence that
Technology Acceptance Model 2 could be modified and used in the field of Adult Education.
This could help policy makers and educators better understand seniors’ needs and further
reduce phenomena such as social isolation and digital divide.
Keywords: Third Age, Adult Education, Technology Acceptance Model, ICT, Greece
Περίληψη: Οι ηλικιωμένοι στην Ελλάδα αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού,
του οποίου οι εκπαιδευτικές ανάγκες συχνά αγνοούνται. Έχοντας ως βάση αυτήν τη
διαπίστωση, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των παραγόντων που
επηρεάζουν την πρόθεση συμμετοχής των ατόμων Τρίτης Ηλικίας σε εκπαιδευτικά
προγράμματα στις νέες τεχνολογίες. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται να διερευνηθεί το κατά
πόσο οι παράγοντες που έχουν αξιοποιηθεί επιτυχώς στο πεδίο της τεχνολογικής αποδοχής
μέσω του Μοντέλου Τεχνολογικής Αποδοχής 2 μπορούν να εφαρμοστούν και στο πεδίο της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Για τη συλλογή των δεδομένων αξιοποιήθηκε η ποσοτική
προσέγγιση μέσω δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο προωθήθηκε στους συμμετέχοντες
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στην έρευνα (Ν=155) στους νομούς Αττικής, Αχαΐας, Εύβοιας, Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας,
Ρεθύμνης και Ροδόπης. Τα ευρήματα που προέκυψαν αναδεικνύουν τόσο τις απόψεις και τις
προθέσεις των ηλικιωμένων ως προς τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές δράσεις, όσο και
τις θετικές ενδείξεις σχετικά με την προσαρμογή και την αποτελεσματικότητα του μοντέλου
στην εκπαίδευση. Στο ευρύτερο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, θεωρείται ότι η αξιοποίηση
του εν λόγω μοντέλου θα συμβάλει στη περαιτέρω μείωση των φαινομένων ψηφιακού
αναλφαβητισμού μέσω του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της προώθησης περισσότερο
εξειδικευμένων προγραμμάτων, προσαρμοσμένων καλύτερα στις ανάγκες των ηλικιωμένων.
Λέξεις κλειδιά: Τρίτη Ηλικία, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Μοντέλο Τεχνολογικής Αποδοχής,
ΤΠΕ, Ελλάδα

Εισαγωγή
H ευρεία εξάπλωση και χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως ο Η/Υ και το Διαδίκτυο, έχουν
μεταβάλει σημαντικά την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Ωστόσο, η μη αξιοποίηση από
μερίδας πολιτών των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες δημιουργεί ανισότητες
σε βάρος τους, καθώς δεν υφίσταται η πρόσβαση αυτών των ανθρώπων σε υπηρεσίες και
δραστηριότητες που για άλλους είναι δεδομένες. Οι ηλικιωμένοι αποτελούν συχνά μια τέτοια
ομάδα.
Τις τελευταίες δεκαετίες, ο παγκόσμιος πληθυσμός των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας
διευρύνεται συνεχώς. Σε πρόσφατη έρευνα της Eurostat (2016), στο σύνολο των 28 χωρών
μελών, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 και άνω το οποίο χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα ανέρχεται στο 45%, με την Ελλάδα να υστερεί
σημαντικά σε σχέση με τον μέσο όρο (14%). Παράλληλα, ενώ οι ιδιαιτερότητες που έχουν οι
ηλικιωμένοι ως πολίτες, αλλά και ως εκπαιδευόμενοι, τους διαφοροποιούν από άλλες
μαθησιακές ομάδες (Αθανασοπούλου, 2017), οι απόψεις τους φαίνεται πως δεν λαμβάνονται
σημαντικά υπόψη σε θέματα εκπαίδευσης (Λαζαρίδου, 2011). Η έκταση της ελληνικής
βιβλιογραφίας σε θέματα εκπαίδευσης ατόμων της Τρίτης Ηλικίας στις Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.
Για τους ανωτέρω λόγους, στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας εφαρμόζεται μία καινοτόμος
προσέγγιση στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη συμμετοχή των ηλικιωμένων σε
εκπαιδευτικά προγράμματα μη-τυπικής εκπαίδευσης στις ΤΠΕ, αξιοποιώντας κυρίως ως
βάση τα επιμέρους δομικά στοιχεία ενός θεωρητικού μοντέλου από τον χώρο της
τεχνολογίας, του Μοντέλου Τεχνολογικής Αποδοχής 2 (Davis, 1989; Venkatesh & Davis,
2000). Με αυτήν την προσέγγιση, επιχειρείται η καλύτερη κατανόηση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της εν λόγω ηλικιακής ομάδας και ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών
προγράμματων, προσαρμοσμένων καταλληλότερα στις ανάγκες της.
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1. Θεωρητικό πλαίσιο και σχετικές έρευνες
1.1 Ηλικιωμένοι
Καθώς οι πολίτες, στα κράτη του δυτικού κόσμου τουλάχιστον, ζουν περισσότερα χρόνια, τα
νέα δημογραφικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτό το γεγονός δημιουργούν μια νέα
κοινωνική πραγματικότητα (Lee & Mason, 2010). Ο 21ος αιώνας έχει χαρακτηριστεί ως
«ασημένιος αιώνας» ή, εναλλακτικά, «ο αιώνας των ηλικιωμένων» (Humberstone, 2010).
Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι το 2012, το 8% του παγκόσμιου πλυθησμού ήταν 65 ετών και
άνω. Τρία χρόνια αργότερα, το 2015, αυτό το ποσοστό είχε ανέλθει στο 8.5% και πλέον
προβλέπεται να έχει περαιτέρω αυξητική πορεία τις επόμενες δεκαετίες. Η Ελλάδα, εκείνη τη
χρονιά, ήταν τέταρτη σε κατάταξη ως προς τον πληθυσμό των ηλικιωμένων σε δείγμα 25
χωρών, ακολουθώντας την Ιαπωνία, την Γερμανία και την Ιταλία (He et al., 2016).
1.1.1

Τρίτη Ηλικία

Έχοντας ως σημείο εκκίνησης τις απόψεις της Neugarten (όπ. αναφ. στο Carr & Komp, 2011), τη
δεκαετία του 1970 έλαβαν χώρα σημαντικές αλλαγές στους κόλπους της Γεροντολογίας.
Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που ακολούθησαν, αυξήθηκε το ενδιαφέρον και η
παγκόσμια βιβλιογραφία σχετικά με τα νέα δεδομένα και τις ενδεχόμενες ευκαιρίες που φέρει
σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο μια μακρά περίοδος συνταξιοδότησης ενός υγιούς
ατόμου (Laslett, 1989; Morrow-Howell et al., 2001; Sadler, 2000; Weiss & Bass, 2002), ενώ
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά και ο όρος «Τρίτη Ηλικία» («Third Age») από τον Laslett
(1987).
Παρά το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός κοινωνικών επιστημόνων δεν αποδέχεται τους
όρους Τρίτη και Τέταρτη Ηλικία (Έμκε-Πουλοπούλου, 1999), πολλοί συγγραφείς έχουν
ασχοληθεί με την χρονική οριοθέτησή τους. Οι Giddens και Griffiths (2006) τοποθετούν την
Τρίτη Ηλικία μεταξύ του 50ού και 75ου έτους της ζωής, διάστημα κατά το οποίο το άτομο
έχει τη δυνατότητα να διάγει έναν ενεργό και γεμάτο ανεξαρτησία βίο, χωρίς τις καθημερινές,
οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις των προηγούμενων χρόνων. Οι Macionis και
Plummer (2008), αντιστοίχως, θεωρούν ότι η συγκεκριμένη περίοδος περιλαμβάνει τις
ηλικίες από 65 έως 74, o Klimezuk (2013) αναφέρει ότι κυμαίνεται μεταξύ των 60 και 74
ετών, ενώ ο Hagley (2005) θεωρεί ότι ξεκινά κάπου στα μέσα της δεκαετίας των '60.
Συχνά τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας αναφέρονται και ως «νεότεροι ηλικιωμένοι» σε αντίθεση
με τα άτομα της Τέταρτης Ηλικίας, τα οποία είναι μεταξύ 75 και 85 ετών και
χαρακτηρίζονται αντίστοιχα ως «μεγαλύτεροι ηλικιωμένοι». Η Τρίτη και η Τέταρτη Ηλικία
συναποτελούν την περίοδο της ζωής του ανθρώπου που ονομάζεται «Γηρατειά» (Macionis &
Plummer, 2008). Αξίζει σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε ότι η Τέταρτη Ηλικία
αναφέρεται σε εκείνα τα χρόνια της ζωής του ανθρώπου κατά τα οποία μειώνεται σημαντικά
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η ανεξαρτησία και η ικανότητά του να φροντίζει πλήρως τον εαυτό του (Giddens & Griffiths,
2006).
1.1.2

Ηλικιωμένοι και μάθηση

Η δυνατότητα των ηλικιωμένων να διατηρούν μια καλή φυσική και πνευματική κατάσταση,
καθώς και να είναι κοινωνικά ενεργοί, εξαρτάται εν μέρει και από τη συνεχή συμμετοχή τους
στις εκπαιδευτικές και γενικότερα μαθησιακές διαδικασίες (Boulton-Lewis, 2010; Purdie &
Boulton-Lewis, 2003). Οι ηλικιωμένοι είναι σε θέση να αποκτήσουν νέες γνώσεις, ακόμα και
αν αυτές είναι σε τομείς διαφορετικούς από εκείνους στους οποίους δραστηριοποιούνταν
παλαιότερα. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ενήλικες καθώς μεγαλώνουν δεν είναι σε
θέση να επεξεργαστούν τον ίδιο όγκο πληροφοριών και επιπλέον το κάνουν πιο αργά και με
λιγότερο αποδοτικό τρόπο, εντούτοις οι ηλικιωμένοι μπορούν να έχουν ανάλογες μαθησιακές
επιδόσεις με αυτές των νεότερων εκπαιδευομένων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τον
απαραίτητο χρόνο και τα κατάλληλα κίνητρα (Boulton-Lewis, 1997).
1.2

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
1.2.1

ΤΠΕ, ψηφιακός αναλφαβητισμός και κοινωνικές συνέπειες

Το κίνητρο αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών φαίνεται πως δεν περιορίζεται στη
χρηστικότητά τους, αλλά επηρεάζεται και από τις αντιλήψεις, τις προσδοκίες και την
επιθυμητή εικόνα του εαυτού που ο χρήστης θέλει να προβάλλει στους γύρω του (Lupton &
Noble, 2002; Selwyn, 2004). Καθώς η χρήση των ΤΠΕ έχει εξαπλωθεί σε όλες τις ηλικιακές
ομάδες, τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας δεν θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση (Wilkowska
& Ziefle, 2009). Έχει τεκμηριωθεί ότι η αξιοποίησή τους από τους ηλικιωμένους συμβάλλει,
μεταξύ άλλων, στην ανεξαρτησία τους, στην ικανότητά τους να διαχειρίζονται
αποτελεσματικότερα σωματικά και πνευματικά εμπόδια και, επίσης, βελτιώνει σημαντικά τις
γνωστικές λειτουργίες και την ποιότητα ζωής τους (Shapira et al., 2007; Witte & Mannon,
2010).
Ωστόσο, ενώ η ανάπτυξη και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στο σύγχρονο
οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην
καθημερινότητά μας, παρόλα αυτά, ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού δεν διαθέτει τις
βασικές δεξιότητες χειρισμού τους (Magsamen-Conrad et al., 2015), με αποτέλεσμα να
αποκλείεται εκ των πραγμάτων από την ενεργό συμμετοχή στα κοινωνικά, οικονομικά,
πολιτικά και πολιτιστικά δρώμενα που λαμβάνουν χώρα. Τα παραπάνω άτομα
χαρακτηρίζονται ως «ψηφιακά αναλφάβητα» και αποτελούν μια ευαίσθητη ομάδα πολιτών
(Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, 2012).
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1.2.2

Εκπαιδευτικές δράσεις σε επίπεδο κρατών

Στις Η.Π.Α., τόσο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, όσο και αργότερα, δαπανήθηκαν
μεγάλα χρηματικά ποσά για την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων σχετικά με την
εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού που
υφίστανται πολλά άτομα λόγω του ψηφιακού αναλφαβητισμού τους. Ανάλογες ενέργειες
έγιναν και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου δόθηκε έμφαση, μεταξύ άλλων, στην προώθηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων και στη σύνδεση 4300 βιβλιοθηκών της Αγγλίας με
το Διαδίκτυο. Στους σκοπούς αυτών των δράσεων ήταν η προώθηση της χρήσης των νέων
τεχνολογιών και η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων διαφόρων καταπιεσμένων
κοινωνικών ομάδων που παραδοσιακά ήταν αποκλεισμένες από τα κοινωνικά και
εκπαιδευτικά δρώμενα. Αντίστοιχες δράσεις έγιναν σε πολλά κράτη της Ευρώπης, της Νότιας
Αμερικής, της Ασίας και της Αυστραλίας (McNair, 2006; Selwyn, 2006). Παράλληλα,
ιδιαίτερα σημαντική είναι η ίδρυση και η λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Τρίτης
Ηλικίας (U3A) σε πολλές χώρες, όπως είναι η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, το Βέλγιο, η
Γερμανία, η Πολωνία, η Αυστραλία, η Κίνα, ο Καναδάς, η Αργεντινή κ.ά. (Swindell &
Thompson, 1995).
Στην Ελλάδα ανάλογες ενδεικτικές ενέργειες υλοποιήθηκαν εν μέρει με την ίδρυση και τη
λειτουργία εκπαιδευτικών δομών όπως είναι τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Jimoyiannis &
Gravani, 2011) και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (2013), αλλά και με μεμονωμένες δράσεις,
όπως είναι για παράδειγμα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος στις
ΤΠΕ για ηλικιωμένους από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (2012).
1.2.3

Ηλικιωμένοι και εκπαιδευτικά προγραμματα στις ΤΠΕ

Οι ηλικιωμένοι συχνά βλέπουν τις νέες τεχνολογίες σαν την ευκαιρία για μάθηση και
εκπαίδευση που δεν είχαν όταν ήταν παιδιά (Opalinski, 2001; Sayago & Blat, 2010) και
παράλληλα χρησιμοποιούν τον Η/Υ και το Διαδίκτυο για εκπαιδευτικά θέματα και για
τόνωση των διανοητικών τους διεργασιών (Boulton-Lewis et al., 2006; Rosenthal, 2008;
White & Weatherall, 2000). Ωστόσο, ένας σημαντικός αριθμός ηλικιωμένων, με λίγη
εμπειρία στη χρήση των ΤΠΕ, πιστεύει ότι τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα
διακρίνονται από μεγάλη δυσκολία, αναγνωρίζουν λιγότερο τη χρησιμότητα των νέων
τεχνολογιών και τείνουν να συμμετέχουν λιγότερο σε μαθησιακές διαδικασίες (González et
al., 2012; Τσαγκάρης, 2010). Οι Coleman et al. (2010) αναφέρουν σε μια σχετική έρευνα ότι
οι ηλικιωμένοι που έλαβαν μέρος σε αυτήν δήλωσαν ότι δεν άξιζε η προσπάθεια να
αποκτήσουν και να διατηρήσουν νέες γνώσεις σε θέματα χρήσης του ηλεκτρονικού
υπολογιστή, παρά το γεγονός ότι σχεδόν όλοι είχαν ανάγκες που θα μπορούσαν να καλύψουν
με τις ΤΠΕ.
Οι Turner et al. (2007), βασιζόμενοι στη διεθνή βιβλιογραφία, υποστηρίζουν ότι τα εμπόδια
που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι κατά την εκπαίδευσή τους στις νέες τεχνολογίες δεν
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περιορίζονται στους σωματικούς και γνωστικούς παράγοντες, αλλά περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων, τις στάσεις των ηλικιωμένων ως προς αυτές, το άγχος, την εκτιμώμενη χρησιμότητα
και την εκτιμώμενη χρηστικότητά τους.
1.3

Κατηγορίες εκπαιδευτικών διαδικασιών

Σύμφωνα με τους Coombs και Ahmed (1974), υπάρχουν τρεις κατηγορίες εκπαιδευτικών
διαδικασιών:
Η τυπική εκπαίδευση: Το ιεραρχικά δομημένο, χρονικά διαβαθμισμένο εκπαιδευτικό
σύστημα, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως το πανεπιστήμιο, που περιλαμβάνει, πέραν
των γενικών ακαδημαϊκών σπουδών, μια ποικιλία εξειδικευμένων προγραμμάτων και
οργανισμών για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.
Η μη-τυπική εκπαίδευση: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται κάθε οργανωμένη
εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός του καθιερωμένου εκπαιδευτικού συστήματος, είτε
μεμονωμένη είτε ως μέρος μιας ευρύτερης δραστηριότητας, που στοχεύει σε συγκεκριμένο
κοινό και βασίζεται σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους.
Η άτυπη εκπαίδευση: Η δια βίου διαδικασία όπου το κάθε άτομο αποκτά στάσεις, αξίες,
δεξιότητες και γνώσεις από την καθημερινή εμπειρία του και την επίδραση του
περιβάλλοντος, από την οικογένεια, τη γειτονιά, την εργασία, την ψυχαγωγία, την αγορά
εργασίας, τις βιβλιοθήκες και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. (σελ. 8)
Παραδείγματα τυπικής εκπαίδευσης, η οποία απευθύνεται σε ενήλικες στην Ελλάδα,
αποτελούν το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
Αντιστοίχως, η μη-τυπική εκπαίδευση περιλαμβάνει τους φορείς αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης, όπως είναι τα Ι.Ε.Κ., τους φορείς συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,
διάφορες δομές ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης κ.ά. Στις μορφές άτυπης εκπαίδευσης ανήκει
η αυτοεκπαίδευση με έντυπο υλικό, η κατάρτιση με τη χρήση Η/Υ, η αξιοποίηση
εκπαιδευτικών υποδομών, όπως οι βιβλιοθήκες και τα κέντρα μάθησης κ.λπ. (Κόκκος, 2011).
1.4

Το Μοντέλο Τεχνολογικής Αποδοχής 2

Το Μοντέλο Τεχνολογικής Αποδοχής (Technology Acceptance Model) παρουσιάστηκε για
πρώτη φορά από τον Fred Davis (1989) και αποτελεί μια από τις θεωρίες που προσπαθεί να
ερμηνεύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αποδέχονται και χρησιμοποιούν τις εκάστοτε
τεχνολογίες. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο, κάθε φορά που παρουσιάζεται στους
χρήστες μια νέα τεχνολογία, μια σειρά από παράγοντες επηρεάζουν την απόφασή τους
σχετικά με το πώς και το πότε θα την χρησιμοποιήσουν. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι
η Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα (ΑΧ) και η Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρήσης (ΑΕΧ). Σε
γενικές γραμμές, η ΑΧ αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο το άτομο πιστεύει ότι η χρήση
ενός συγκεκριμένου συστήματος θα βελτιώσει την απόδοσή του, ενώ η ΑΕΧ σχετίζεται με
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τον βαθμό στον οποίο το άτομο θεωρεί ότι η χρήση ενός συστήματος απαιτεί την ελάχιστη
προσπάθεια από τον χρήστη.
Το Μοντέλο Τεχνολογικής Αποδοχής θεωρείται το πιο διαδεδομένο και εμπειρικά ελεγμένο
μοντέλο στην κατηγορία του και έχει δοκιμαστεί επιτυχώς σε ένα μεγάλο εύρος τεχνολογιών.
Ωστόσο, οι Venkatesh και Davis (2000) εξέλιξαν το αρχικό μοντέλο, δημιουργώντας το
Μοντέλο Τεχνολογικής Αποδοχής 2, το οποίο περιείχε επιπλέον άλλες δύο κατηγορίες
παραγόντων: τις διεργασίες κοινωνικής επιρροής (social influence processes) και τις
εργαλειακές γνωστικές διεργασίες (cognitive instrumental processes) (Σχήμα 1). Στην πρώτη
κατηγορία εντάσσονται οι υποκειμενικές νόρμες (subjective norms), δηλαδή οι γενικότερες
αντιλήψεις που έχει το άτομο σχετικά με το ποια συμπεριφορά πιστεύουν οι άνθρωποι που
είναι σημαντικοί για εκείνο ότι θα πρέπει να εκδηλώσει σε μια δεδομένη περίσταση (Fishbein
& Ajzen, 1975), η εθελοντικότητα (voluntariness), καθώς και η εικόνα που διατηρεί το ίδιο
άτομο (image) ως παράγοντας βελτίωσης της κοινωνικής του θέσης στην κοινωνία
(Abuelma'Atti & Rezgui, 2008). Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τη σχέση με την εργασία
(job relevance), την ποιότητα των αποτελεσμάτων (output quality) και την αποδειξιμότητα
των αποτελεσμάτων (result demonstrability). Σημαντικός παράγοντας είναι επίσης και η
εμπειρία (experience) (Ku, 2009). Παράλληλα, πολλοί ερευνητές έχουν προτείνει την
ενσωμάτωση και άλλων μεταβλητών προκειμένου να βελτιώσουν τις γνώσεις μας σχετικά με
την αποδοχή των νέων τεχνολογιών. Δύο από αυτές είναι το άγχος για τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές (computer anxiety) και οι διευκολυντικές συνθήκες/υποστηρικτικές δομές
(facilitating conditions) (Hart et al., 2007; Venkatesh et al., 2003).
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Σχήμα 1. Μοντέλο Τεχνολογικής Αποδοχής 2 (Ku, 2009)

1.4.1

Αναπλαισίωση του Μοντέλου Τεχνολογικής Αποδοχής

Το Μοντέλο Τεχνολογικής Αποδοχής έχει εφαρμοστεί ευρέως και έχει αξιολογηθεί θετικά σε
θέματα αποδοχής της τεχνολογίας (Legris et al., 2003; Thatcher & Ndabeni, 2010).
Εντούτοις, δεν εντοπίστηκε κάποια δημοσίευση στην οποία να επιχειρείται οποιαδήποτε
εφαρμογή του σε θέματα αποδοχής δια ζώσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις ΤΠΕ, αλλά
και γενικότερα σε δια ζώσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, εικάζεται ότι τα
δομικά στοιχεία του Μοντέλου Τεχνολογικής Αποδοχής 2 θα μπορούσαν, μερικώς
τουλάχιστον, να αξιοποιηθούν και στο πεδίο της μη-τυπικής εκπαίδευσης προκειμένου να
κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά και τις επιλογές των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας σε
θέματα εκπαίδευσης.

2. Μεθοδολογία
Στα προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάστηκαν συνοπτικά τα οφέλη που πηγάζουν από την
εκπαίδευση και τη χρήση των ΤΠΕ, αλλά και τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει ο
φηφιακός αναλφαβητισμός για τους ηλικιωμένους. Το γεγονός ότι ένα σημαντικό τμήμα των
ατόμων Τρίτης Ηλικίας θα μπορούσε να ωφεληθεί από τη συμμετοχή του στις εν λόγω
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μαθησιακές διεργασίες, αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο προκειμένου να κατανοηθούν
περαιτέρω οι παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές του, αποσκοπώντας στον καλύτερο
σχεδιασμό και προώθηση ανάλογων δράσεων.
2.1

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την
πρόθεση συμμετοχής των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας στα ανάλογα εκπαιδευτικά
προγράμματα μη-τυπικής εκπαίδευσης. Η εν λόγω ποσοτική έρευνα έχει σχεδιαστεί
λαμβάνοντας υπόψη το Μοντέλο Τεχνολογικής Αποδοχής 2 προκειμένου να γίνει μια αρχική
διερεύνηση της ενδεχόμενης αξιοποίησης του μοντέλου σε θέματα αποδοχής και συμμετοχής
των ηλικιωμένων σε εκπαιδευτικά προγράμματα στις ΤΠΕ. Τα αποτελέσματά που θα
προκύψουν θα συμβάλουν στον σχεδιασμό και την προώθηση περισσότερο εξειδικευμένων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα εκπαίδευσης των ηλικιωμένων στις νέες
τεχνολογίες.
Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:


Ποιες είναι οι απόψεις των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας στην Ελλάδα ως προς τα
ενδεχόμενα οφέλη που θα είχε η συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα μητυπικής εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση του Η/Υ και του Διαδικτύου;



Ποιοι παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με το Μοντέλο Τεχνολογικής Αποδοχής 2
(υποκειμενικές νόρμες, εικόνα, εμπειρία, υποστηρικτικές δομές, σχέση με την
εργασία, ποιότητα αποτελεσμάτων, αποδειξιμότητα αποτελεσμάτων, άγχος,
αντιλαμβανόμενη
ευκολία
συμμετοχής,
αντιλαμβανόμενη
χρησιμότητα),
συσχετίζονται με την πρόθεση συμμετοχής των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας στην
Ελλάδα σε εκπαιδευτικά προγράμματα μη-τυπικής εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση
του Η/Υ και του Διαδικτύου;

2.2

Το δείγμα

Ο πληθυσμός-στόχος περιλαμβάνει άτομα των οποίων η ηλικία κυμαίνεται μεταξύ 60 και 74
ετών, τα οποία κατοικούν στην Ελλάδα και εξ επιλογής (λόγω συνταξιοδότησης) δεν ασκούν
κάποιο επάγγελμα. Η πρόσβαση στα εν λόγω άτομα έγινε μέσω Κέντρων Ανοικτής
Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), μέσω διαφόρων οργανώσεων στις οποίες προσφέρουν
εθελοντική εργασία άτομα Τρίτης Ηλικίας, όπως πολιτιστικά και φιλανθρωπικά σωματεία,
καθώς επίσης και μέσω ιδιωτικών επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τα δίκτυα των πελατών τους.
Έχοντας ως δεδομένο το μεγάλο μέγεθος του πληθυσμού και αφού ελήφθησαν υπόψη οι
περιορισμοί της έρευνας σε χρόνο και πόρους, επιλέχθηκε και εφαρμόστηκε η σταδιακή
δειγματοληψία (Cohen et al., 2008). Η επιλογή των περιοχών ήταν τυχαία και η
δειγματοληψία έγινε σε τυχαίο δείγμα ηλικιωμένων στους νομούς Αττικής, Αχαΐας, Εύβοιας,
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Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Ρεθύμνης και Ροδόπης. Η έρευνα έλαβε χώρα τους μήνες Μάρτιο
και Απρίλιο του 2014 και το τελικό δείγμα αποτελείται από 155 άτομα.
2.3

Το εργαλείο συλλογής των δεδομένων

Ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων επιλέχθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο. Οι
ερωτήσεις είναι προκωδικοποιημένες, κλειστού τύπου και αποτελούνται κυρίως από
διχοτομικές ερωτήσεις «Ναι-Όχι» και ερωτήσεις κλίμακας ιεράρχησης (κλίμακα Likert)
τεσσάρων βαθμών (Cohen et al., 2008). Επιπροσθέτως, διεξήχθη μια πιλοτική έρευνα σε
δείγμα τεσσάρων ατόμων. Η συγκεκριμένη διαδικασία έλαβε χώρα πριν πραγματοποιηθεί η
βασική έρευνα προκειμένου να συγκεντρωθούν οι όποιες προτάσεις βελτίωσης του
ερωτηματολογίου και να διορθωθούν ενδεχόμενα λάθη, ασάφειες και παραλήψεις. Η
εσωτερική συνοχή των τελικών ερωτήσεων που αφορούν στα ερευνητικά ερωτήματα
αξιολογήθηκε ως «αποδεκτή» βάσει του συντελεστή Cronbach's alpha (Dilbeck, 2008), η
τιμή του οποίου είναι 0.731.
2.4

Η επεξεργασία των δεδομένων

Η ψηφιοποίηση και η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγιναν μέσω της εφαρμογής
Statistical Package for Social Sciences (S.P.S.S.) v. 21, του ελεύθερου λογισμικού
LibreOffice Calc 3.5.4.2 και LibreOffice Writer 3.5.4.2. Tο Calc αξιοποιήθηκε κυρίως για τη
διαγραμματική απεικόνιση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ενώ το Writer για την
κατασκευή και τη διαμόρφωση των πινάκων. Για την ανάδειξη των όποιων συσχετισμών
μεταξύ των μεταβλητών της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό τεστ χ2 (Chi-Square)
του Pearson.
2.5

Προσαρμογή του Μοντέλου Τεχνολογικής Αποδοχής 2 στην παρούσα έρευνα

Κατά την μεταφορά των επιμέρους οντοτήτων του εν λόγω μοντέλου από το αρχικό πεδίο της
τεχνολογικής αποδοχής στο, υπό διερεύνηση, πεδίο της εκπαιδευτικής αποδοχής και λόγω
των χαρακτηριστικών του πληθυσμού των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας, έγινε αναδιατύπωση
ορισμένων όρων του αρχικού μοντέλου, προκειμένου να προσαρμοστούν στη θεματολογία
της μη-τυπικής εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, οι όροι «χρήση» και «Αντιλαμβανόμενη
Ευκολία Χρήσης» αναδιατυπώθηκαν ως «συμμετοχή» και «Αντιλαμβανόμενη Ευκολία
Συμμετοχής σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα». Άλλοι όροι, όπως «Σχέση με την Εργασία», η
οποία θα μπορούσε να διατυπωθεί καλύτερα με τη γενικότερη έννοια «Σχέση με τον Σκοπό»,
παρέμειναν όπως είναι στο αρχικό μοντέλο προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη συνάφεια
μεταξύ των ονομάτων των μεταβλητών της έρευνας και των μεταβλητών του αρχικού
μοντέλου. Επίσης, στην έρευνα δεν συμπεριελήφθη η μεταβλητή της Εθελοντικότητας,
καθώς θεωρήθηκε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν περιττό στο συγκεκριμένο πλαίσιο.
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3

Αποτελέσματα της έρευνας
3.1

Παράθεση αποτελεσμάτων περιγραφικής στατιστικής

To 44.52% των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν άνδρες και το 52.90% γυναίκες. Το
41.94% ήταν 60-64 ετών, το 34.84% ήταν 65-69 ετών και το 21.94% ήταν 70-74 ετών. Το
27.74% διαθέτει απολυτήριο Δημοτικού, το 12.90% απολυτήριο τριετούς Γυμνασίου, το
27.74% απολυτήριο Λυκείου ή εξαετούς Γυμνασίου και το 27.74% πτυχίο Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Πίνακας 1). Στην ερώτηση σχετικά με την πρόθεση συμμετοχής σε κάποιο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρήσης Η/Υ και Διαδικτύου (q0), το 56.77% απάντησε θετικά και
το 42.58% αρνητικά (Σχήμα 2).
Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος

Χαρακτηριστικά
Φύλο
Ηλικία

Επίπεδο εκπαίδευσης

Συχνότητα

Ποσοστό

69
82
65
54
34
43
20
43

44.52%
52.90%
41.94%
34.84%
21.94%
27.74%
12.90%
27.74%

43
6

27.74%
3.87%

Άνδρες
Γυναίκες
60-64 ετών
65-69 ετών
70-74 ετών
Απολυτήριο Δημοτικού
Απολυτήριο Γυμνασίου (3 έτη)
Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου
Γυμνασίου
Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Άλλο

Ναι
Όχι
Δεν απάντησαν

Σχήμα 2. Πρόθεση συμμετοχής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρήσης του Η/Υ και του Διαδικτύου

Όσον αφορά στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, οι παράγοντες που εξετάζονται είναι οι εξής: Η
αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στις νέες τεχνολογίες (q1),
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οι υποκειμενικές νόρμες (q2), η εικόνα του ατόμου (q3), η σχέση ενός εκπαιδευτικού
προγράμματος στις νέες τεχνολογίες με την εργασία/δραστηριότητες του ατόμου (q4), η
ποιότητα των αποτελεσμάτων ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στις νέες τεχνολογίες (q5),
η αποδειξιμότητα των αποτελεσμάτων (q6), η πρότερη εμπειρία (q7), η αντιλαμβανόμενη
ευκολία συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα (κατά αντιστοιχία της μεταβλητής ΑΕΧ
του Μοντέλου Τεχνολογικής Αποδοχής 2) (q8), οι υφιστάμενες υποστηρικτικές δομές (q9),
το άγχος που συνδέεται με τη χρήση του Η/Υ και του Διαδικτύου (q10) και άγχος που
συνδέεται με τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα χρήσης Η/Υ και Διαδικτύου (q11).
Σύμφωνα με τις απαντήσεις, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έχει κάποιο άτομο στο οποίο
μπορεί να απευθυνθεί για να τη στηρίξει σε θέματα χρήσης ΤΠΕ (67.1%), πιστεύει πως η
συμμετοχή σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα θα της αποφέρει οφέλη (57.42%), αλλά
ότι δεν θα είναι εύκολο να συμμετάσχει και να ολοκληρώσει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα
(50.97%), ούτε θα τη βοηθούσε σημαντικά να ολοκληρώσει καθήκοντα στην καθημερινότητά
της (54.84%). Παράλληλα, εκτιμάται ότι η συμμετοχή των ηλικιωμένων σε αυτά θα τους
αποφέρει πρακτικά οφέλη (56.77%), αλλά μόνο το 26.46% έχουν πάρει μέρος σε κάποια
ανάλογη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Το άγχος σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών
και το άγχος σχετικά με τη συμμετοχή τους σε ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα φαίνεται
να καταγράφεται στη μειοψηφία των απαντήσεων (21.93% και 30.97% αντίστοιχα).
Κοινωνιολογικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόφαση κάποιου
ηλικιωμένου ως προς την επιμόρφωσή του στις ΤΠΕ, όπως είναι οι προσδοκίες των άλλων
και η επίδραση στην εικόνα που οι άλλοι έχουν για τους ερωτηθέντες, περιορίζονται κυρίως
στο 43.23% και 40.65% αντίστοιχα. Αναλυτικότερα οι απαντήσεις περιγράφονται στον
Πίνακα 2.
Πίνακας 2. Απαντήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με την ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά
προγράμματα χρήσης του Η/Υ και του Διαδικτύου

Απόψεις
Θα έχει κάποιος όφελος για εμένα (q1)
Οι άνθρωποι που είναι σημαντικοί για
εμένα θα περίμεναν να συμμετάσχω (q2)
Θα επιδρούσε θετικά στην εικόνα που
έχουν για εμένα τα άτομα που με
γνωρίζουν (q3)
Θα με βοηθούσε να ανταποκριθώ
καλύτερα σε συγκεκριμένα καθήκοντα
που έχω αναλάβει (q4)
Η καλή ποιότητα του προγράμματος θα
επιδρούσε θετικά στο αν θα επέλεγα να
το παρακολουθήσω (q5)
Θα είχε συγκεκριμένα και πρακτικά
αποτελέσματα για εμένα (q6)
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Καθόλου

Σχετική Συχνότητα
Ελάχιστα Αρκετά Πάρα πολύ

18.71%

21.94%

41.94%

15.48%

34.19%

21.94%

32.26%

10.97%

33.55%

25.16%

30.97%

9.68%

29.68%

25.16%

32.26%

12.26%

17.42%

21.29%

37.42%

22.58%

21.29%

21.29%

39.35%

17.42%
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Απόψεις
Έχω εμπειρίες από τη συμμετοχή μου σε
αντίστοιχο πρόγραμμα (q7)
Θα ήταν εύκολο να συμμετάσχω και να
το ολοκληρώσω (q8)
Έχω πρόσβαση σε άτομα με γνώσεις στις
νέες τεχνολογίες που μπορούν να με
βοηθήσουν να λύσω κάποιο ενδεχόμενο
πρόβλημα όσον αφορά στη χρήση του
Η/Υ και του Διαδικτύου (q9)
Η χρήση του H/Y και του Διαδικτύου
μου δημιουργεί άγχος/δυσάρεστα
συναισθήματα (q10)
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στη
χρήση του H/Y και του Διαδικτύου μου
δημιουργούν άγχος/δυσάρεστα
συναισθήματα (q11)

3.2

Καθόλου

Σχετική Συχνότητα
Ελάχιστα Αρκετά Πάρα πολύ

11.61%

12.26%

23.23%

3.23%

23.87%

27.10%

39.35%

7.74%

14.84%

16.77%

37.42%

29.68%

30.97%

32.90%

14.19%

7.74%

20.00%

40.00%

21.94%

9.03%

Παράθεση αποτελεσμάτων επαγωγικής στατιστικής

Στα πλαίσια του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος, προέκυψε ότι η αντιλαμβανόμενη
χρησιμότητα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (q1) και η αντιλαμβανόμενη ευκολία
συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα (q8), εκτός από τη μεταξύ τους στατιστικά
σημαντική σχέση, συσχετίζονται και με την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα του
προγράμματος (q1), τις υποκειμενικές νόρμες (q2), την εικόνα του ατόμου (q3), τη σχέση με
την εργασία (q4), την ποιότητα (q5) και αποδειξιμότητα των αποτελεσμάτων (q6) του
προγράμματος, την πρότερη εμπειρία του ατόμου σε αντίστοιχα προγράμματα (q7), την
αντιλαμβανόμενη ευκολία συμμετοχής σε αυτά (q8), τις υπάρχουσες υποστηρικτικές δομές
(q9), το άγχος που συνδέεται με τη χρήση του Η/Υ και του Διαδικτύου (q10) και το άγχος
που συνδέεται με τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα χρήσης Η/Υ και Διαδικτύου
(q11).
Συναφή αποτελέσματα υπήρξαν και για την πρόθεση συμμετοχής των ηλικιωμένων σε
εκπαιδευτικά προγράμματα στις ΤΠΕ (q0), καθώς, όπως προέκυψε, υπάρχει στατιστικά
σημαντική σχέση με όλες τις παραπάνω μεταβλητές (q1, q2, q3, q4, q5, q6, q8, q10, q11),
εκτός από την εμπειρία συμμετοχής τους σε αντίστοιχα προγράμματα (q7) και την πρόσβαση
σε υποστηρικτικές δομές (q9). Επιπροσθέτως, όπως προέκυψε, οι υποκειμενικές νόρμες (q2)
σχετίζονται και με την εικόνα του ατόμου (q3). Στον Πίνακα 3 και στο Σχήμα 3
αποτυπώνονται αναλυτικά οι παραπάνω συνδυασμοί μεταβλητών.

Page 77 of 165

Scientific Educational Journal “educ@tional circle”
Volume 6, Issue 1, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576
Πίνακας 3. Στατιστικά σημαντικοί συσχετισμοί με βάση το στατιστικό κριτήριο χ2 του Pearson

Συσχετισμοί μεταξύ των μεταβλητών
Πρόθεση συμμετοχής * Αντιλ. χρησιμότητα
(q0 * q1)
Πρόθεση συμμετοχής * Yποκειμενικές νόρμες
(q0 * q2)
Πρόθεση συμμετοχής * Εικόνα του ατόμου
(q0 * q3)
Πρόθεση συμμετοχής * Σχέση με την εργασία
(q0 * q4)
Πρόθεση συμμετοχής * Ποιότητα αποτελεσμάτων
(q0 * q5)
Πρόθεση συμμετοχής * Αποδειξιμότητα αποτελεσμάτων
(q0 * q6)
Πρόθεση συμμετοχής * Αντιλ. ευκολία συμμετοχής
(q0 * q8)
Πρόθεση συμμετοχής * Άγχος χρήσης ΤΠΕ
(q0 * q10)
Πρόθεση συμμετοχής * Άγχος εκπαίδευσης στις ΤΠΕ
(q0 * q11)
Αντιλ. χρησιμότητα * Yποκειμενικές νόρμες
(q1 * q2)
Αντιλ. χρησιμότητα * Εικόνα του ατόμου
(q1 * q3)
Αντιλ. χρησιμότητα * Σχέση με την εργασία
(q1 * q4)
Αντιλ. χρησιμότητα * Ποιότητα αποτελεσμάτων
(q1 * q5)
Αντιλ. χρησιμότητα * Αποδειξιμότητα αποτελεσμάτων
(q1 * q6)
Αντιλ. χρησιμότητα * Πρότερη εμπειρία
(q1 * q7)
Αντιλ. χρησιμότητα * Αντιλ. ευκολία συμμετοχής
(q1 * q8)
Αντιλ. χρησιμότητα * Υποστηρικτικές δομές
(q1 * q9)
Αντιλ. χρησιμότητα * Άγχος χρήσης ΤΠΕ
(q1 * q10)
Αντιλ. χρησιμότητα * Άγχος εκπαίδευσης στις ΤΠΕ
(q1 * q11)
Yποκειμενικές νόρμες * Εικόνα του ατόμου
(q2 * q3)
Αντιλ. ευκολία συμμετοχής * Yποκειμενικές νόρμες
(q8 * q2)
Αντιλ. ευκολία συμμετοχής * Εικόνα του ατόμου
(q8 * q3)
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Value
103.610

df
3

Asymp. Sig.
(2-sided)
.000

53.438

3

.000

69.889

3

.000

74.224

3

.000

80.872

3

.000

87.369

3

.000

58.691

3

.000

12.790

3

.005

22.701

3

.000

92.030

9

.000

102.940

9

.000

121.804

9

.000

152.828

9

.000

193.380

9

.000

20.360

9

.016

88.667

9

.000

33.217

9

.000

41.792

9

.000

48.112

9

.000

156.998

9

.000

48.062

9

.000

49.835

9

.000
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Συσχετισμοί μεταξύ των μεταβλητών
Αντιλ. ευκολία συμμετοχής * Σχέση με την εργασία
(q8 * q4)
Αντιλ. ευκολία συμμετοχής * Ποιότητα αποτελεσμάτων
(q8 * q5)
Αντιλ. ευκολία συμμετοχής * Αποδειξ. αποτελεσμάτων
(q8 * q6)
Αντιλ. ευκολία συμμετοχής * Πρότερη εμπειρία
(q8 * q7)
Αντιλ. ευκολία συμμετοχής * Υποστηρικτικές δομές
(q8 * q9)
Αντιλ. ευκολία συμμετοχής * Άγχος χρήσης ΤΠΕ
(q8 * q10)
Αντιλ. ευκολία συμμετοχής * Άγχος εκπαίδευσης στις
ΤΠΕ
(q8 * q11)

Value
58.714

df
9

Asymp. Sig.
(2-sided)
.000

80.335

9

.000

89.827

9

.000

18.616

9

.029

24.767

9

.003

26.861

9

.001

42.979

9

.000
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Σχήμα 3. Στατιστικά σημαντικοί συσχετισμοί μεταβλητών σχετικά με τη πρόθεση συμμετοχής των
ατόμων της Τρίτης Ηλικίας σε εκπαιδευτικά προγράμματα στη χρήση Η/Υ και Διαδικτύου

Συμπεράσματα και Προτάσεις
Στα πλαίσια της παρούσας εμπειρικής έρευνας επιχειρήθηκε μια διερεύνηση των παραγόντων
εκείνων που επηρεάζουν τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας ως προς τη συμμετοχή τους σε
εκπαιδευτικά προγράμματα στις νέες τεχνολογίες (Η/Υ και Διαδίκτυο). Αν και υπάρχει
πληθώρα ανάλογων ερευνών στη διεθνή βιβλιογραφία, αυτό που διαφοροποιεί τη
συγκεκριμένη μελέτη από τις υπόλοιπες είναι κυρίως η επιλογή των υπό διερεύνηση
παραγόντων και πιο συγκεκριμένα η μεταφορά τους από ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο,
αυτό της τεχνολογικής αποδοχής, σε αυτό της μη-τυπικής εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με τα κυριότερα αποτελέσματα όπως παρουσιάστηκαν αναλυτικά παραπάνω, σε
αντίθεση με την έρευνα των Coleman et al. (2010), η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε
θετικά ως προς την πρόθεση συμμετοχής σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις νέες
τεχνολογίες, πιστεύει ότι θα ωφεληθεί από τα εν λόγω μαθήματα, ενώ παράλληλα έχει
πρόσβαση σε κάποιο άτομο που μπορεί να τον/την βοηθήσει να επιλύσει ενδεχόμενα
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προβλήματα στη χρήση του Η/Υ και του Διαδικτύου. Θετικό ρόλο ως προς την πρόθεση
συμμετοχής παίζει και η ποιότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος. Επίσης, το άγχος είτε
αυτό αναφέρεται στη χρήση των νέων τεχνολογιών είτε στη συμμετοχή σε αντίστοιχα
εκπαιδευτικά προγράμματα δεν φαίνεται να χαρακτηρίζει τους περισσότερους.
Σε σύγκριση με έρευνες που υποστηρίζουν ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ δεν
βασίζονται μόνο στον παράγοντα της χρηστικότητας, αλλά επηρεάζονται και από τις
αντιλήψεις, τις προσδοκίες και την επιθυμητή εικόνα του εαυτού τους που θέλουν να
προβάλλουν στους άλλους (Lupton & Noble, 2002; Selwyn, 2004), οι διεργασίες κοινωνικής
επιρροής, όπως είναι οι υποκειμενικές νόρμες και η εικόνα του ατόμου, δεν απασχολούν την
πλειονότητα των ερωτηθέντων, παρά το γεγονός ότι σχετίζονται, όπως προέκυψε, με την
πρόθεση συμμετοχής της σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Ταυτοχρόνως, οι περισσότεροι
ηλικιωμένοι δεν θεωρούν ότι είναι εύκολο να συμμετάσχουν και να ολοκληρώσουν κάποιο
ανάλογο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο επιβεβαιώνει μερικώς τα αποτελέσματα άλλων
ερευνών (González et al., 2012; Τσαγκάρης, 2010).
Σε γενικές γραμμές, τα δομικά στοιχεία του Μοντέλου Τεχνολογικής Αποδοχής 2, φαίνεται
ότι συσχετίζονται στατιστικά μεταξύ τους στην περίπτωση εφαρμογής τους σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, πλην συγκεκριμένων αποκλίσεων που αφορούν στην εθελοντικότητα και
μερικώς στην εμπειρία. Τα συγκεκριμένα ευρήματα συμφωνούν με τους King και He (2006),
οι οποίοι τονίζουν το γεγονός ότι το Μοντέλο Τεχνολογικής Αποδοχής θα μπορούσε να
εφαρμοστεί σε ένα ακόμα μεγαλύτερο σύνολο επιλογών. Παράλληλα, βάσει των Legris et al.
(2003), οι οποίοι προτείνουν να ενσωματωθούν στο Μοντέλο Τεχνολογικής Αποδοχής και
μεταβλητές από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, μπορεί να υποστηριχθεί ότι
υπάρχουν ενδείξεις που συνηγορούν υπέρ της κατάλληλης επέκτασης και, στη συνέχεια,
εφαρμογής του μοντέλου και σε θέματα εκπαίδευσης των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας.
Η εν δυνάμει εφαρμογή και προσαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου τεχνολογικής
αποδοχής σε διαφορετικό αντικείμενο από αυτό για το οποίο αρχικά σχεδιάστηκε, όπως είναι
εν προκειμένω τα δια ζώσης εκπαιδευτικά προγράμματα μη-τυπικής εκπαίδευσης, είναι κάτι
νέο το οποίο δεν έχει εντοπιστεί σε κάποιο επιστημονικό άρθρο της διεθνούς βιβλιογραφίας.
Τα ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι ενθαρρυντικά για κάτι τέτοιο, ωστόσο
χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και εμβάθυνσης.
Έχοντας ως σημείο εκκίνησης τα ερευνητικά αποτελέσματα, κρίνεται πως θα ήταν ιδιαίτερα
χρήσιμη η περαιτέρω διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών της συγκεκριμένης
εργασίας. Ειδικότερα, θα μπορούσαν να αναδειχθούν τόσο οι θετικές και οι αρνητικές
συσχετίσεις, όσο και οι σχέσεις αιτίας και αιτιατού. Επιπλέον, μεταβλητές όπως η ποιότητα
των αποτελεσμάτων και οι υποστηρικτικές δομές θα μπορούσαν να αναλυθούν σε
περισσότερες και πιο εξειδικευμένες μεταβλητές. Μέσω της διεξαγωγής περισσότερων
ερευνών ποιοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης θα μπορούσαν να αναδειχτούν και άλλοι
σημαντικοί παράγοντες, όπως η μοναξιά και ο κοινωνικός αποκλεισμός (Blažun et al., 2012;
Cotten et al., 2013), αλλά και ο τρόπος με τον οποίο οι παράγοντες αυτοί ενδεχομένως
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επηρεάζουν τους ηλικιωμένους ως προς τη συμμετοχή τους σε προγράμματα μη-τυπικής
εκπαίδευσης.
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη έρευνα δεν μπορούν να γενικευθούν στο σύνολο
των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας στην Ελλάδα κυρίως λόγω του μικρού μεγέθους του τελικού
δείγματος. Ωστόσο, θεωρείται ότι αποτελούν ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης για πιο
εξειδικευμένη έρευνα στον τομέα της μη-τυπικής εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα στον
σχεδιασμό, την υλοποίηση και την προώθηση περισσότερο εξειδικευμένων προγραμμάτων
για τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας, προκειμένου να μειωθεί ο κοινωνικός και ψηφιακός
αποκλεισμός που συχνά υφίστανται.
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Πρακτικές και Παρεμβάσεις στο σχολείο για την εκπαίδευση Λογικομαθηματικών
Εννοιών του μαθήματος Τεχνολογίας Γυμνασίου σε μαθητές με ήπια νοητική υστέρηση
Practices and Interventions at junior high school for the education of logicalmathematical concepts contained in subject “Technology” for students with mild mental
retardation
Ιωάννης Καμπίτης, Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο «Ώθηση», Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc, εκπαιδευτικός,
ikabitis@yahoo.gr
Ioannis Kabitis, Private Secondary School “Othisi”, Civil Engineer NTUA, MSc, teacher, ikabitis@yahoo.gr

Abstract: The aim of this study is to highlight the importance of introducing the logicalmathematical concepts contained in junior high school subject “Technology” for the
education of students with mild mental retardation. In the context of this study there is a
description of educational practices and interventions which are based on the didactic process
for introducing the logical-mathematical concepts of space, time, distance and size, on the
interactive approach and on active learning. The analysis of the theoretical and research
framework concerning the characteristics of students with mental retardation, as shown by the
definition in the Greek Curriculum and by researchers before and after the 80’s, illustrates the
importance of the active participation of students with mental retardation via experiential
activities and continuing education with exercises for the functional structuring of logicalmathematical concepts.
Keywords: logical-mathematical concepts, Technology, mental retardation, space

Περίληψη: Στόχος αυτής της εργασίας είναι να αναδειχθεί η σημασία της εισαγωγής των
λογικομαθηματικών εννοιών που εμπεριέχονται στα μαθήματα «Τεχνολογία» α’, β’ και γ’
Γυμνασίου για την αγωγή των μαθητών με ήπια νοητική υστέρηση. Στο πλαίσιο αυτής της
εργασίας περιγράφονται εκπαιδευτικές πρακτικές και παρεμβάσεις που ακολουθούν τη
διδακτική διαδικασία εισαγωγής στις λογικομαθηματικές έννοιες χώρου, χρόνου, απόστασης
και μεγέθους, την αλληλεπιδραστική προσέγγιση και την ενεργό μάθηση. Η ανάλυση του
θεωρητικού και ερευνητικού πλαισίου σχετικά με τα χαρακτηριστικά των μαθητών με
νοητική υστέρηση, όπως προκύπτουν από τον ορισμό του ελληνικού αναλυτικού
προγράμματος σπουδών (ΑΠΣ) και από ερευνητές πριν και μετά τη δεκαετία του ΄80,
αναδεικνύει την σημασία της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών με νοητική υστέρηση με
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ενδιαφέρουσες και βιωματικές δραστηριότητες και συνεχή εκπαίδευση μέσω ασκήσεων
λειτουργικής δόμησης των λογικομαθηματικών εννοιών.
Λέξεις κλειδιά: λογικομαθηματικές έννοιες, Τεχνολογία, νοητική υστέρηση, χώρος

Εισαγωγή
Η έλλειψη διαφοράς στον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνουν την γνωστική ανάπτυξη τα παιδιά
με νοητική υστέρηση (ΝΥ) μη οργανικής αιτιολογίας (Hoddap & Zigler, 1995), η συνεχώς
αυξανόμενη τάση ένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες σε γενικά σχολεία (EADSNE, 2008), η
θετικότερη στάση (Avramidis, Bayliss & Burden, 2000) για πλήρη εφαρμογή της ένταξης των
εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν την ένταξη μαθητών με αναπηρία στην τάξη σε σχέση με
αυτούς που έχουν μικρή ή καθόλου εμπειρία συνεκπαίδευσης, καθιστούν ωφέλιμη στην
καθημερινή διδακτική πρακτική την περιγραφή εκπαιδευτικών πρακτικών στην Τεχνολογία
που συμβάλλουν στην εισαγωγή των λογικομαθηματικών εννοιών σε μαθητές με ΝΥ. Στο
άρθρο αυτό θα περιγραφούν ορισμένες από τις εκπαιδευτικές πρακτικές στην δεύτερη
ενότητα αφού στην πρώτη ενότητα του άρθρου περιγραφούν οι λειτουργικές απαιτήσεις
διαμόρφωσης του διαφοροποιημένου μαθησιακού περιβάλλοντος που ευνοούν την ενεργό
συμμετοχή μαθητών/τριων με ΝΥ στο μάθημα της Τεχνολογίας.
Τόσο η λογικομαθηματική γνώση όσο και η φυσική, σε αντίθεση με την κοινωνική (Piaget &
Garcia, 1971), έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό ότι δεν διδάσκονται (Kamii & Devries, 1979)
αλλά αναπτύσσονται όσο το υποκείμενο της μάθησης ενθαρρύνεται να διερευνήσει και να
επεξεργαστεί το περιβάλλον. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει το μαθησιακό πλαίσιο και το
περιβάλλον μάθησης έτσι ώστε να διευκολύνεται ο/η μαθητής/τρια να διερευνήσει τις σχέσεις
μεταξύ των αντικειμένων (λογικομαθηματική γνώση) και τις ιδιότητες τους (φυσική γνώση).
Η λογικομαθηματική γνώση, όπως οι έννοιες του χώρου και του χρόνου, συμβάλλει
σημαντικά στην ενίσχυση των δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης των μαθητών με νοητική
υστέρηση (Behera, 2001). Παρότι η λογικομαθηματική γνώση δεν διδάσκεται, μπορεί να
υπάρξει «έδαφος» βιωματικοποίησης των εννοιών (βλ. ενότητα 2) σε ανοιχτά ως προ τη
διαμόρφωση από τους μαθητές αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων όπως η Τεχνολογία. Με
βάση τα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων Τεχνολογίας Γυμνασίου ο εκπαιδευτικός
διαμορφώνει έτσι το διδακτικό σχεδιασμό ώστε οι μαθητές να απομονώνουν ορισμένα
γνωρίσματα που είναι κοινά σε κάποια αντικείμενα, να επιλέγουν και να συνθέτουν σχέδιο
δράσης. Η διαμόρφωση αυτή που επιτυγχάνεται μέσω υποστηρικτικών προσεγγίσεων (βλ.
ενότητα 1.3) δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές με νοητική υστέρηση (ΝΥ) να ασκηθούν
στην έννοια της ταξινόμησης, στην καταμέτρηση και στην αρχή της διατήρησης για την
λειτουργική δόμηση των λογικομαθηματικών εννοιών.
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1. Μαθητές/τριες με Νοητική Υστέρηση και Μαθησιακό Περιβάλλον στην
Τεχνολογία
Είναι σημαντικό για τον εκπαιδευτικό της τάξης να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο
εκδηλώνονται οι περιορισμοί των μαθητών με νοητική υστέρηση, να αναγνωρίζει την
διαφορετικότητά τους ως προς τις δυνατότητες τους και την προσαρμοστική τους
συμπεριφορά. Για αυτό το λόγο στην πρώτη ενότητα περιγράφονται οι περιορισμοί, τα
χαρακτηριστικά των μαθητών/τριων με ΝΥ, η ερευνητική προσέγγιση πριν και μετά τη
δεκαετία του 80 καθώς και η απαραίτητη διαμόρφωση του μαθησιακού περιβάλλοντος στο
μάθημα της Τεχνολογίας Γυμνασίου.

1.1 Ο ορισμός της νοητικής υστέρησης και οι εκδηλώσεις των περιορισμών
Η νοητική υστέρηση σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ένωση για την Διανοητική και
Αναπτυξιακή Αναπηρία (2002), χαρακτηρίζεται από δυο ειδών περιορισμούς. Ο ένας
περιορισμός αφορά στη γνωστική λειτουργία και ο άλλος στην προσαρμοστική συμπεριφορά.
Ο εκπαιδευτικός της τάξης έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει τις εκδηλώσεις αυτών των
περιορισμών σε αντιληπτικές, κοινωνικές και πρακτικές δεξιότητες του/της μαθητή/τριας με
ΝΥ. Την περιορισμένη αντιληπτική και κοινωνική δεξιότητα, την χαρακτηρίζει το ελληνικό
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΑΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2004) ως «γενική νοητική λειτουργία κάτω
από το μέσο όρο» και ως «καθυστερημένη προσαρμοστική συμπεριφορά» που εκδηλώνεται
κατά την περίοδο της ανάπτυξης.

1.2 Χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών με νοητική υστέρηση και
Προσεγγίσεις
Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο ορισμός στο ελληνικό ΑΠΣ συγκεντρώνει και διαμορφώνεται από τις
απόψεις και τα αποτελέσματα διαφόρων ερευνητών σχετικά με τους περιορισμούς και τις
δυσκολίες στην μνήμη εργασίας (Henry & MacLean, 2002. Baker et al, 2010. Jarrold &
Baddeley, 1997), στην επεξεργασία και την γενίκευση των πληροφοριών (Zeamon & House,
1984), στην αντίληψη, την συγκέντρωση της προσοχής, στη διάκριση (Zeamon & House,
1979) και την γενίκευση της γνώσης (Algozzine & Ysseldyke, 2006).
Η «καθυστερημένη προσαρμοστική συμπεριφορά» που αναφέρεται στον ορισμό του
ελληνικού ΑΠΣ «εκφράζει» τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα ερευνητών κυρίως μέχρι
και τη δεκαετία του 80 που εστίαζαν την καταγραφή των χαρακτηριστικών που σχετίζονται
περισσότερο με την καθυστερημένη ανάπτυξη και λιγότερο με την διαφορετικότητα του
τρόπου πρόληψης και επεξεργασίας των πληροφοριών.
Τα χαρακτηριστικά των μαθητών με ΝΥ, όπως η γνωστική ακαμψία (Kounin, 1941), η οποία
κατά τους Hoddap και Zigler (1995) είναι ανεπαρκώς οριζόμενη, ο αυξημένος αριθμός
συμπτωμάτων ΔΕΠ-Υ που εμφανίζεται στα άτομα αυτά σε σχέση με τον τυπικό πληθυσμό
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(Simonoff, Pickles, Wood, Gringras & Chadwick, 2007), η έλλειψη ή η αναποτελεσματική
κατανομή των διαθέσιμων πόρων προσοχής που επηρεάζει την επεξεργασία των
πληροφοριών (Merill & Peacock, 1994) και η βίωση συναισθημάτων μοναξιάς που είναι
εντονότερη σε παιδιά με νοητική υστέρηση σε σχέση με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά
(Παπουτσάκη, 2014) είναι ορισμένα μόνο από τα χαρακτηριστικά των παιδιών με ΝΥ και δεν
μπορούν σε καμία περίπτωση να περιγράψουν στον ίδιο βαθμό όλα τα παιδιά με ΝΥ.
Σύμφωνα με τον Zigler (1969), υποστηρικτή της αναπτυξιακής προσέγγισης σχετικά με την
καθυστερημένη ανάπτυξη των παιδιών με ΝΥ, τα παιδιά αυτά περνούν από τα ίδια στάδια
ανάπτυξης με τα υπόλοιπα παιδιά αλλά με αργότερο ρυθμό ανάπτυξης των γνωστικών τους
δεξιοτήτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αντιφατικών αποτελεσμάτων ερευνητικών
προσπαθειών πριν και μετά τη δεκαετία του ΄80 αφορά την κατάκτηση των δεξιοτήτων
αρίθμησης από παιδιά με ΝΥ. Η σημαντική δυσκολία που αναφέρεται από τους Gelman και
Cohen (1988) φαίνεται πως αίρεται σε έρευνα των Bashash, Outhred και Bochner (2003) που
επισημαίνουν ότι τα παιδιά με νοητική υστέρηση όχι μόνο κατακτούν τις βασικές αρχές
αρίθμησης σε μεγαλύτερη ηλικία αλλά μπορούν να βελτιώσουν τις γνωστικές δεξιότητες με
τη συνεχή εκπαίδευσή τους.
Εκτός από την συνεχή εκπαίδευση, η προσαρμογή του περιβάλλοντος και τα υποστηρικτικά
επίπεδα των Luckasson et al. (1992) συμβάλλουν σε μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση που
αποδίδεται στους θεωρητικούς της Διαφοράς (Bray, Fletcher & Turner, 1997) και δεν
εστιάζει στους περιορισμούς ή στην ύπαρξη βλαβών στις στρατηγικές, όπως περιγράφονται
παραπάνω, αλλά στις δυνατότητες, στο περιβάλλον και την λειτουργικότητά του.
Καθίσταται επομένως αναγκαία η λειτουργική διαμόρφωση, η οργάνωση και ο σχεδιασμός
των διδακτικών στρατηγικών και του μαθησιακού περιβάλλοντος με σκοπό να ευνοεί την
συνεχή εκπαίδευση και τη συμμετοχή αυτών των παιδιών σε ενεργητικές γνωστικές
διεργασίες, όπως η επανάληψη, η ανάκληση και η μεταμνήμη, και σε «εξωτερικές»
στρατηγικές όπως το άγγιγμα, η δείξη και η μετακίνηση αντικειμένων στο χώρο
παρακολουθώντας τα ίδια εκπαιδευτικά προγράμματα με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά
αλλά με πιο αργή εκπαιδευτική διαδικασία (Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2009).
Οι εκπαιδευτικές πρακτικές που προτείνονται για τις εκπαίδευση στις λογικομαθηματικές
έννοιες στην δεύτερη ενότητα αυτής της εργασίας προβάλλουν τις προαναφερόμενες
«εξωτερικές» στρατηγικές και διεργασίες πριν την λεκτική κωδικοποίηση και παράλληλα με
επαναληπτικές ασκήσεις λειτουργικής δόμησης των εννοιών σε παιδιά και εφήβους με
νοητική υστέρηση ηλικίας 11 ως 17 ετών, αφού τα παιδιά με ΝΥ έχουν ενεργητική στάση
στη χρήση αυτών των στρατηγικών (Fletcher & Bray, 1995. Alevriadou & Tsakiridou, 2010).
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1.3 Νοητική Υστέρηση, Μαθησιακό
Προσεγγίσεις στην Τεχνολογία

Περιβάλλον

και

Διδακτικές

Έτσι, οι προσεγγίσεις που αναπτύσσονται στη συνέχεια προϋποθέτουν την εστίαση λιγότερο
στη διάγνωση, την ταξινόμηση και την ετικετοποίηση (Τhomas & Wood, 2008) και
περισσότερο στην επένδυση χρόνου που απαιτείται για να υποστηρίξει ο εκπαιδευτικός μέσω
της διαφοροποιημένης διδακτικής πρακτικής (Στασινός, 2013), την ομαδική εργασία και την
αξιοποίηση των ΤΠΕ (Θωμά & Κολοβός, 2014) τις διαδικασίες δόμησης της αυτοεικόνας
των μαθητών του λειτουργώντας παράλληλα ως εκπαιδευτικός σύμβουλος (Kambitis,
Halioulia & Kougioumtzis, 2016).
1.3.1 Πολυαισθητηριακή προσέγγιση και Αντικείμενα Αναφοράς
Η διαφοροποίηση και η εξατομικευμένη υποστήριξη των μαθητών με ήπια ΝΥ συμβάλλουν
στη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξή τους (Fletcher-Campbell, 2005). Σχετικά με την
περιορισμένη αλληλεπίδραση των παιδιών με ΝΥ (Durand, 1990), σύμφωνα με τον Byers
(1998) οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τους υποστηρίξουν διαμορφώνοντας το φυσικό
περιβάλλον του σχολείου και της τάξης με προσεκτική επιλογή των ήχων, των εικόνων και
των οσμών.
Έτσι, στο μάθημα της Τεχνολογίας β’ γυμνασίου ο εκπαιδευτικός μπορεί για να
απλουστεύσει στους μαθητές με ΝΥ τον εντοπισμό των μελών της ομάδας- εικονική
επιχείρησής τους διαθέτοντας στο γραφείο εργασίας της ομάδας μιας εικόνα-λογότυπο της
ομάδας και καρτελάκια των διευθυντών-μελών της ομάδας. Επιπλέον, η χρήση της εικόνας
του έργου της Τεχνολογίας α’ Γυμνασίου που έχει αναλάβει να κατασκευάσει ο μαθητής (π.χ.
ανεμόμυλος) στο ντουλάπι του εργαστηρίου και των εικόνων των εργαλείων στα συρτάρια
της εργαλειοθήκης μπορεί να συμβάλει στην απλούστευση του περιβάλλοντος της τάξης και
κατά συνέπεια στην αυτονομία του/της μαθητή/τριας με ΝΥ ,ενώ ένα αντικείμενο όπως μια
μακέτα της Τεχνολογίας β΄ γυμνασίου μπορεί να αποτελέσει «αντικείμενο αναφοράς»
(Στρογγυλός, 2010) για την έναρξη του μαθήματος Τεχνολογίας.
Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση στα μαθήματα Τεχνολογίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
για την βιωματικοποίηση των λογικομαθηματικών εννοιών «αρχή», «μέση», «τέλος» που
περιγράφονται στην ενότητα 2.1.2, αφού εκτός από τη ενεργό συμμετοχή του παιδιού με ΝΥ
μπορεί να προβλεφθεί διαφορετικός ήχος και χρώμα για την αρχή, την μέση και το τέλος της
διαδρομής του ηλιακού ρομπότ.
1.3.2

Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση και Αλληλεπιδραστικές Ρουτίνες

Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση διδασκαλίας και η συμμετοχή μαθητών/τριων με ΝΥ σε
ομάδες προσφέρει σημαντικά οφέλη σχετικά με την κοινωνική αλληλεπίδραση αυτών των
μαθητών/τριων (Murphy, Grey & Honan, 2005). H αξία της συνεργατικής μάθησης στην
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επίλυση προβλήματος από παιδιά με ΝΥ, όπως για παράδειγμα αυτή που περιγράφεται στο
παράδειγμα της πειραματικής έρευνας της Τεχνολογίας γ’ γυμνασίου (βλ. ενότητα 2.1.2.1),
έχει αναδειχθεί ερευνητικά από τους Willis, Wishart, Williams και Pitcain (2003).
Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση ακολουθείται συστηματικά και βάσει αναλυτικού
προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στα πλαίσια του μαθήματος
Τεχνολογία β’ γυμνασίου και επομένως η εργασία σε ομάδες μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες
για αλληλεπιδραστικές ρουτίνες (Στρογγυλός, 2011) αφού ο/η μαθητής/τρια με ΝΥ μπορεί να
αναλάβει αρμοδιότητες στα πλαίσια του ρόλου στην επιχείρηση που θα του δίνουν κάθε
βδομάδα τη δυνατότητα να επαναλάβει την ίδια δραστηριότητα. Έτσι, ο/η μαθητής/τρια με
ΝΥ μπορεί να έχει αναλάβει να ενημερώνει τους συμμαθητές του/της για την ημέρα του
επόμενου σεμιναρίου προόδου της ομάδας (μέθοδος επιλογής-απόφασης) σε συνεργασία με
τους συμμαθητές του/της και να οργανώνει τον εξοπλισμό, δηλαδή τα υλικά και τα εργαλεία
που θα χρησιμοποιήσει η ομάδα του/της για την κατασκευή της μακέτας, ασκούμενος/η στην
αντιστοιχία και στη βιωματικοποίηση των λογικομαθηματικών εννοιών του χώρου «πάνω»
και «κάτω» στα ράφια της εργαλειοθήκη παράλληλα με τις ασκήσεις ταξινόμησης (βλ.
ενότητα 2.2).
1.3.3 Παιχνίδι
Μια βασική εκπαιδευτική προσέγγιση όλων των παιδιών με ή χωρίς ΝΥ είναι το παιχνίδι. Το
παιχνίδι χαρακτηρίζεται από συνεχή επανάληψη (Collis & Lacey, 1996) και μπορεί να είναι
ανοιχτό στη διαμόρφωση από τα παιδιά. Βασικά χαρακτηριστικά των παιχνιδιών που βοηθάει
στην παρακίνηση και στην συμμετοχή των παιδιών με ΝΥ είναι η δυνατότητα της επιλογής
και τα επιτρεπτά λάθη. Σε πλήθος μαθημάτων όπως τα μαθηματικά (Ηughes, 1986. Strogilos
& Kaila, 2003), και η γλώσσα (Park, 1998) υποστηρίζεται ερευνητικά η αποτελεσματικότητα
του παιχνιδιού ως εκπαιδευτική προσέγγιση των παιδιών με ΝΥ και παράλληλα
καταδεικνύεται η συμβολή του στην επικοινωνιακή, συμπεριφορική και κοινωνική ανάπτυξη
των παιδιών αυτών (Nind & Hewett, 1994. Kellett, 2000).

2. Λογικομαθηματικές έννοιες στο μάθημα της Τεχνολογίας Γυμνασίου
Το μάθημα της Τεχνολογίας σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου στοχεύει στην διαμόρφωση
τεχνολογικής συνείδησης των μαθητών με τη διαμόρφωση ενός τεχνολογικού έργου (α’
γυμνασίου), με την συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία μιας εικονικής επιχείρησης (β’
γυμνασίου), με την συμμετοχή στην πειραματική έρευνα (γ’ γυμνασίου). Για όλες αυτές τις
δραστηριότητες απαιτείται από τους ίδιους τους μαθητές η σύνταξη χρονοδιαγραμμάτων, η
τήρηση ημερολογίων και η άσκηση διαδικασιών ελέγχουν και μετρήσεων σε
προκαθορισμένα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Συνεπώς στο μάθημα δίνονται
ευκαιρίες για την εκπαίδευση των λογικομαθηματικών εννοιών σε μαθητές/τριες με ΝΥ,
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αφού οι έλεγχοι τα ημερολόγια, τα χρονοδιαγράμματα και οι μετρήσεις προσφέρονται για την
εκπαίδευση χωρικών ή χρονικών εννοιών.
2.1

Διδακτική διαδικασία εισαγωγής στις λογικομαθηματικές έννοιες

Το πρώτο στάδιο της διδακτικής διαδρομής είναι το στάδιο της βιωματικοποίησης των
λογικομαθηματικών εννοιών (Σταύρου, 2002). Όταν το παιδί ζήσει συγκεκριμένες πράξεις,
εμπειρίες και βιώματα τότε αυτές οι έννοιες παύουν να είναι αφηρημένα λεκτικά σχήματα και
το παιδί αποκτάει εποπτεία των σχετικών νοητικών λειτουργιών. Στο δεύτερο στάδιο της
διδακτικής διαδρομής όλες οι λογικομαθηματικές έννοιες που διδάχθησαν βιωματικά πρέπει
να μεταβληθούν σε λέξεις που το παιδί μπορεί καθημερινά να χρησιμοποιεί. Πρόκειται για τη
διαδικασία της λεκτικοποίησης.
2.1.1 Βιωματικοποίηση των εννοιών «αρχή», «μέση», «τέλος» και το παράδειγμα
«Ηλιακό Ρομπότ»
Ένα παιδί με ήπια ΝΥ μπορεί με την παράλληλη στήριξη ειδικού παιδαγωγού στην τάξη να
συμμετάσχει στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογία γ’ Γυμνασίου στην πειραματική έρευνα
με τίτλο «Πώς επιδρά η νεφοκάλυψη στην ταχύτητα του ηλιακού ρομπότ;». Ο ρόλος του
παιδιού μπορεί να είναι να ορίσει την αρχή ενός θρανίου ως την αρχή της διαδρομής του
ρομπότ, να τοποθετεί κατ’ επανάληψη και μέσα από προφορικό διάλογο με τους συμμαθητές
του το ρομπότ στην αρχή προκειμένου να επαναληφθεί το πείραμα.

Εικόνα 1: Το ρομποτ για την πειραματική έρευνα: «Πώς επιδρά η νεφοκάλυψη στην ταχύτητα ενός
ηλιακού ρομπότ;»

Η αρχή κίνησης του ρομπότ αποτελεί χρονικά την αρχή της χρονομέτρησης της διαδρομής
και το τέλος της κίνησης του ρομπότ αποτελεί χρονικά το σημείο που τελειώνει η
χρονομέτρηση. Λόγω των πολλών επαναλήψεων, της δραστηριοποίησης του παιδιού με ΝΥ
τοποθετώντας στην αρχή της διαδρομής το ρομπότ, της παρατήρησης της κίνησής του στην
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μέση και κατά τη διάρκεια της διαδρομής και της καταγραφής της χρονομέτρησης στο τέλος
της διαδρομής βιωματικοποιούνται οι χωροχρονικές έννοιες «αρχή», «μέση», «διάρκεια» και
«τέλος».
2.1.2 Λεκτικοποίηση των εννοιών «αρχή», «μέση», «τέλος» και το παράδειγμα
«Διακοπές Πάσχα»
Μετά τη βιωματικοποίηση το ίδιο παιδί με ΝΥ μπορεί να ασκηθεί στην λεκτικοποίηση των
χρονικών εννοιών, όπως η «αρχή» και το «τέλος» της εβδομάδας, η αρχή, η διάρκεια και το
τέλος των διακοπών του Πάσχα σημειώνοντας σε ένα ημερολόγιο τις δραστηριότητές του ανά
ώρα και ανά ημέρα σε συστηματική βάση δηλαδή στην αρχή, κατά τη διάρκεια και το τέλος
του σχολικού ημερήσιου προγράμματος, στην αρχή, κατά τη διάρκεια και στο τέλος των
διακοπών.

Εικόνα 2: Ημερολόγιο για την αρχή και το τέλος των διακοπών του Πάσχα 2017

Έτσι, βιωματικά οι χρονικές έννοιες «αρχή», «μέση» και «τέλος» αποκτούν νόημα και
νοητική εποπτεία από το παιδί. Η διαδικασία της λεκτικοποίησης γίνεται με τον προφορικό
λόγο και με πολλές επαναλήψεις. Στο σημείο αυτό θα μπορούσε ο/η μαθητής/τρια με ΝΥ να
χρησιμοποιεί τις λέξεις αυτές και για καθημερινές δραστηριότητες του περιβάλλοντός του
όπως «το διάλλειμα τελείωσε και αρχίζει το μάθημα», «αρχίζει το παιχνίδι» κλπ.
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2.2

Άσκηση Ταξινόμησης, Οι έννοιες «πάνω» - «κάτω», Το παράδειγμα
«Εργαλεία»

Προκειμένου ο/η μαθητής/τρια με ΝΥ να δομήσει με λειτουργικό τρόπο τις
λογικομαθηματικές έννοιες δεν αρκεί η βιωματικοποίηση και η λεκτικοποίηση μιας χωρικής
ή χρονικής έννοιας. Η ολοκλήρωση αυτής της διδακτικής φάσης είναι σημαντικό να
συνοδεύεται με την άσκηση του παιδιού στην ταξινόμηση, την σύγκριση και την αντιστοίχιση
παράλληλα με την εισαγωγή του σε άλλες λογικομαθηματικές έννοιες, όπως οι χωρικές
«πάνω» και «κάτω». Για παράδειγμα, στην Τεχνολογία α’ γυμνασίου ο εκπαιδευτικός
στοχεύει οι μαθητές/τριες να μπορούν να ταξινομούν τα εργαλεία με βάση την λειτουργική
τους χρησιμότητα στα ράφια της εργαλειοθήκης. Προτού ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιήσει τις
εικόνες των εργαλείων, είναι απαραίτητο η ταξινόμηση να ξεκινήσει με τα εργαλεία,
προκειμένου στη συνέχεια με τις εικόνες να γίνει ομαλά η μετάβαση από το συγκεκριμένο
στο αφηρημένο (Σταύρου, 2002).
Έτσι, στην αρχή ο εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει εργαλεία κοπής (κοπίδια, ψαλίδια, σέγες
χειρός, μεταλλοψάλιδα) σε ομάδες μαθητών μεικτής ικανότητας και να ζητήσει να τα
διακρίνουν μεταξύ τους. Στη συνέχεια. ο εκπαιδευτικός μπορεί να καλέσει τους μαθητές/τριες
να τοποθετήσουν τα εργαλεία σε ένα κουτί το οποίο περιέχει και άλλα αντικείμενα που δεν
είναι εργαλεία, όπως μια μικρή αλουμινένια ράβδο, ένα κομμάτι χαρτί ή μακετόχαρτο, ένα
μικρού μεγέθους ξύλο «μπάλσα». Ακολούθως, ο εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει την οδηγία
να βγάλουν έξω μόνο τα πράγματα που τους βοηθούν να κόβουν. Βιωματικά και κάνοντας
χρήση των εργαλείων και των υλικών μπορούν να διαπιστώσουν ποια είναι αυτά που τους
βοηθούν στην τεχνική εργασία της κοπής και ποια είναι τα υλικά.
2.3

Άσκηση Αντιστοίχισης – Η χρονική έννοια «μετά» - Το παράδειγμα «Τομείς
Παραγωγής»

Εκτός από την ταξινόμηση, η άσκηση αντιστοίχισης αντικειμένων ένα προς ένα μπορεί να
προσφέρει στους μαθητές με ΝΥ πλήθος εμπειριών οι οποίες συμβάλλουν με την επανάληψη
στην λειτουργική δόμηση της έννοιας της διατήρησης ακόμα και όταν τα αντικείμενα
αλλάξουν θέση ή μορφή. Στις ασκήσεις αυτές χρειάζεται προσεκτικός σχεδιασμός, ώστε οι
αντιστοιχίσεις να γίνουν με πράγματα που τα συνδέει φυσική αιτιοκρατία. Για παράδειγμα, η
αντιστοίχιση μιας πατάτας με το χωράφι στο οποίο καλλιεργείται είναι μια αντιστοίχιση που
χαρακτηρίζεται από φυσική αιτιοκρατία. Στα πλαίσια του μαθήματος «Τεχνολογία»
β΄γυμνασίου ο εκπαιδευτικός έχει ως στόχο οι μαθητές/τριες να μπορούν να διακρίνουν αν
μια επιχείρηση ανήκει στον πρωτογενή, δευτερογενή ή τριτογενή τομέα. Δεν είναι στη
φυσική εμπειρία ενός μαθητή με ή χωρίς ΝΥ η παραγωγική διαδικασία των chips αλλά μέσα
από τη συμμετοχή σε ένα παιχνίδι ρόλων μέσα στην αίθουσα (ομάδα πατατοκαλλιεργητών,
ομάδα βιομηχανίας παραγωγής chips και ομάδα “mini market”), με την επίσκεψη στο
εργοστάσιο και με την προβολή βίντεο από την παραγωγική διαδικασία ο/η μαθητής/τρια με
ΝΥ μπορεί να ασκηθεί στην αντιστοίχιση και την βιωματικοποίηση της λογικομαθηματικής
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χρονικής έννοιας «μετά». Μετά την πολλαπλή επανάληψη της βιωματικοποίησης της έννοιας
«μετά» μέσω πολλών αντίστοιχων παιχνιδιών οι μαθητές/τριες θα ασκηθούν στην
αντιστοίχιση και ο/η μαθητής/τρια με ΝΥ στην λεκτικοποίηση της έννοιας «μετά».

2.4

Παιχνίδι – Άσκηση καταμέτρησης- Οι έννοιες «ποσότητας» - Το παράδειγμα
«Μπισκότα»

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα λάθη στην περίπτωση των πειραματικών ερευνών μπορούν να
καταγραφούν ως περιορισμοί ή σφάλματα ενώ η δυνατότητα επιλογής είναι μέρος της
διαδικασίας της έρευνας αφού οι μαθητές/τριες καλούνται να επιλέξουν την τιμή της
ανεξάρτητης μεταβλητής. Στις πειραματικές έρευνες της Τεχνολογίας γ’ γυμνασίου όλη η
ομάδα των μαθητών μπορεί να χωριστεί σε υποομάδες για τη διερεύνηση της επίδρασης του
υλικού περιτύλιξης των μπισκότων στον θρυμματισμό τους. Στην περίπτωση αυτή, οι
μαθητές/τριες θα επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορα υλικά (ανεξάρτητη μεταβλητής της έρευνας)
του εργαστηρίου (χαρτί, χαρτόνι, αλουμινόχαρτο, πλαστική μεμβράνη κα) δίνοντας με αυτό
τον τρόπο τη δυνατότητα επιλογής και ανοιχτής διαμόρφωσης του παιχνιδιού. Η κάθε ομάδα
επιλέγει να διαμορφώσει τα περιτυλίγματα για τις δικές της δεκάδες μπισκότων αφού κάνει
τη δική της υπόθεση σχετικά με το υλικό του περιτυλίγματος που θα διατηρήσει ακέραια τα
μπισκότα.
Σε αυτή τη διδακτική φάση, είναι ευκαιρία για τον/την μαθητή/τρια με ΝΥ σε συνεργασία με
τους μαθητές της ομάδας του/της να ασκηθεί στην μέτρηση μέσω της διαμόρφωσης των
δεκάδων, αφού το πακέτο των μπισκότων έχει δεκατέσσερα και όχι δέκα μπισκότα. Έτσι με
την μέτρηση του πλήθους των μπισκότων και τη διαμόρφωση των δεκάδων από τα πακέτα
των δεκατεσσάρων μπισκότων δίνεται αφορμή για άσκηση λειτουργικής δόμησης των
λογικομαθηματικών εννοιών «περισσότερα», «λιγότερα» και «λιγοστεύω». Στη συνέχεια της
έρευνας και αφού από ίδια απόσταση οι μαθητές/τριες ρίξουν κατακόρυφα πάνω στα
τυλιγμένα μπισκότα αντικείμενο ίδιου βάρους δίνεται στον/στην μαθητή/τρια με ΝΥ η
δυνατότητα να ασκηθεί στην έννοια της διατήρησης αφού ο/η μαθητής/τρια τοποθετεί σε
διαφορετική σειρά τα μπισκότα που έχουν ελαφρώς θρυμματιστεί και σε διαφορετική σειρά
αυτά που έχουν παραμείνει ακέραια. Με την άσκηση αυτή το παιδί έχει τη δυνατότητα να
αντιληφθεί ότι το διαφορετικό περιτύλιγμα και το βάρος που επέφερε ελαφρύ θρυμματισμό
στα μπισκότα δεν μετέβαλε τον αρχικό συνολικό αριθμό των μπισκότων.

Συμπεράσματα
Το μάθημα της Τεχνολογίας είναι ευκαιρία για τους μαθητές με ΝΥ να συμμετέχουν σε
ενεργητικές γνωστικές διεργασίες και «εξωτερικές» στρατηγικές. Ο εκπαιδευτικός
βασιζόμενος στο αναλυτικό πρόγραμμα και τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις της
συνεργατικής μάθησης, του παιχνιδιού, της επιλογής-απόφασης, των αλληλεπιδραστικών
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ρουτίνων και της βιωματικής μάθησης μπορεί να προσφέρει κίνητρα και εμπειρίες
βιωματικοποίησης των λογικομαθηματικών εννοιών του χώρου, του χρόνου, της απόστασης
και της ποσότητας. Σε συνεργασία με τον/την ειδικό παιδαγωγό και παράλληλα με την
λεκτικοποίηση των εννοιών το παιδί με ΝΥ μπορεί να ασκηθεί στην ταξινόμηση, την
αντιστοίχιση και την καταμέτρηση που συμβάλλουν στη λειτουργική δόμηση χρήσιμων
εννοιών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης. Επίσης, προτείνεται η
διεξαγωγή ερευνητικής εργασίας για την επίδραση των παρεμβάσεων και των πρακτικών που
περιγράφονται στο άρθρο αυτό ή/και άλλων στα μαθήματα Τεχνολογίας σχετικά με την
εκπαίδευση των λογικομαθηματικών εννοιών σε μαθητές/τριες με ΝΥ.
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Ο Ρόλος της Κατανεμημένης Ηγεσίας στην Ενίσχυση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης στον
Σχολικό Οργανισμό
The role of Distributed Leadership in enhancing social justice in the school organization
Αγγελική Γόγολα, Καθηγήτρια ΠΕ11, ΜΔΕ, aggelgo@gmail.com
Aggeliki Gogola, Physical Education, M.Sc., aggelgo@gmail.com

Abstract: International Education Policy is linked to the vision of equal and solidarity but at
the same time competitive education. In this context, there is also a need to apply leadership
models that promote social justice. This article focuses on a brief presentation of the
Distributed Leadership model in the school organization and its role in enhancing justice,
pluralism and equal opportunities. After a bibliographic review and a critical study of relevant
research, the advantages and disadvantages of this model, its role in the educational process
and the context in which it is applied are presented. Finally, some concerns are raised as well
as more general considerations and suggestions on this issue.
Keywords: Distributed Leadership, Social Justice, Equal Opportunities, Participatory
Administration.

Περίληψη: Η Διεθνής Εκπαιδευτική Πολιτική είναι συνδεδεμένη με το όραμα μιας
ισότιμης και αλληλέγγυας, αλλά ταυτόχρονα ανταγωνιστικής εκπαίδευσης. Σε αυτό το
πλαίσιο εντάσσεται και η απαίτηση για εφαρμογή μοντέλων ηγεσίας που προάγουν την
Κοινωνική Δικαιοσύνη. Το άρθρο αυτό επικεντρώνεται σε µια σύντομη παρουσίαση του
μοντέλου της Κατανεμημένης Ηγεσίας στον σχολικό οργανισμό και του ρόλου που αυτή
διαδραματίζει στην ενίσχυση της δικαιοσύνης, της πολυφωνίας και των ίσων ευκαιριών.
Ύστερα από βιβλιογραφική ανασκόπηση και κριτική μελέτη σχετικών ερευνών,
παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτού του μοντέλου, ο ρόλος του
στην εκπαιδευτική διαδικασία και το πλαίσιο μέσα στο οποίο εφαρμόζεται. Τέλος,
παρατίθενται ορισμένοι προβληματισμοί που εγείρονται, καθώς και γενικότερες σκέψεις και
προτάσεις σχετικές µε αυτό το ζήτημα.
Λέξεις κλειδιά: Κατανεμημένη ηγεσία, Κοινωνική δικαιοσύνη, Ισότητα ευκαιριών,
Συμμετοχική διοίκηση.
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Εισαγωγή
Η κοινωνική δικαιοσύνη και η δημοκρατία είναι θεμελιώδη ζητήματα που πρέπει να
χαρακτηρίζουν το σύγχρονο εκπαιδευτικό τοπίο, σε μια πολύ δύσκολη εποχή που οι νέοι
εγκαταλείπουν το σχολείο, λόγω διαφόρων μορφών κοινωνικής και εκπαιδευτικής
περιθωριοποίησης που βιώνουν. Αναδεικνύεται η ανάγκη να τοποθετηθούν τα θέματα της
κοινωνικής δικαιοσύνης και της δημοκρατίας στο κέντρο των εκπαιδευτικών καινοτομιών και
μεταρρυθμίσεων, με στόχο την αντιμετώπιση των αναγκών των μαθητών, των εκπαιδευτικών
και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, μέσα από την εξεύρεση αποτελεσματικών και
βιώσιμων λύσεων (Gardner & Crockwell, 2006).
Οι στρατηγικές ηγεσίας για την κοινωνική δικαιοσύνη, οι οποίες διατυπώνονται σε κείμενα
οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ (Mulford, 2003), συστήνουν διαμοιρασμό της εξουσίας και
αφορούν μαθητές, καθηγητές, γονείς, το πρόγραμμα σπουδών, το σχολικό κλίμα και την
ευρύτερη κοινότητα (Kaparou & Bush, 2015). Όλοι, καλούνται να συμβάλουν με τις ιδέες και
τις προτάσεις τους, ώστε να επιτευχθεί η ενότητα μέσα από τη διαφορετικότητα και τη
συλλογική δύναμη και να υποταχθούν οι μεμονωμένες πρακτικές σε εκείνες που έχουν
συμφωνηθεί από κοινού, με απώτερο σκοπό βελτίωση του οργανισμού (Corrigan, 2013).
Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία του Οργανισμού οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας
(OECD, 2011), το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει ένα από τα πιο συγκεντρωτικά
στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, αρκετές άλλες χώρες έχουν μετακινηθεί προς αποκέντρωση
των εκπαιδευτικών συστημάτων τους, καθιστώντας τα πιο ευέλικτα, με στόχο την
ανταπόκριση στις ανάγκες των μαθητών τους και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των
εκπαιδευτικών. Η ανάγκη μεταρρυθμίσεων αποκέντρωσης, προκειμένου να ενισχυθούν οι
ρόλοι των περιφερειακών δομών, συστήνεται και σε πρόσφατη έκθεση του οργανισμού
(OECD, 2015: 236).
Η αποτύπωση των εννοιών Κατανεμημένης Ηγεσίας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης, η μεταξύ
τους σχέση, καθώς και ο αντίκτυπος που έχει κατανομή ηγεσίας για το σχολικό οργανισμό,
τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, αποτελεί τους άξονες πάνω στους οποίους
διαρθρώνεται η παρούσα επισκόπηση ερευνών.

1. Βασικές έννοιες
1.1.

Ορισμός - χαρακτηριστικά της Κατανεμημένης Ηγεσίας

Πολλοί όροι και εκφράσεις χρησιμοποιούνται συχνά στην βιβλιογραφία (συμμετοχική,
διαμοιρασμένη, δημοκρατική, συνεργατική κ.α.), προκειμένου να περιγράψουν την
κατανεμημένη ηγεσία. Όλοι συγκλίνουν στην παραδοχή ότι, ένας αριθμός ατόμων
συνεργάζονται, αναλαμβάνουν καθήκοντα, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και δράσεις με κοινό
σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι ενός οργανισμού (Spillane & Harris, 2008). Η κατανεμημένη
ηγεσία είναι ένα φαινόμενο με πολλαπλές πτυχές: α) τη θεσμική, που σχετίζεται με τη δομή
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και τη γραφειοκρατία, β) την πολιτιστική, που σχετίζεται με την κουλτούρα του οργανισμού
και γ) την κοινωνική, που αφορά την ανεξάρτητη σκέψη και την αίσθηση του ανήκειν
(Woods & Roberts, 2016).
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εκπαιδευτική Ηγεσία (EPNoSL, 2013), οι βασικές
έννοιες της κατανεμημένης ηγεσίας μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες:
1. Πρακτική: Αφορά τις δραστηριότητες, τις ενέργειες και τη λήψη αποφάσεων και
εκφράζεται μέσα από τη συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, την ευθύνη
και τη λογοδοσία.
2. Ρόλοι και καθήκοντα: α) του διευθυντή: παρέχει καθοδήγηση και κατευθύνει, αναγνωρίζει
τις ικανότητες, ενθαρρύνει το προσωπικό να μοιραστεί τις γνώσεις, να λαμβάνει
αποφάσεις και πρωτοβουλίες, β) Προσωπικό: ανάληψη πρωτοβουλιών, ενεργή συμμετοχή
και συνεισφορά και ανάληψη ευθυνών.
3. Πολιτιστική: Πρόκειται για τις τυπικές λειτουργίες του σχολείου και σχετίζεται με το
ανοιχτό κλίμα, την εμπιστοσύνη, την οργάνωση, το σεβασμό, τα υψηλά πρότυπα, τις
κοινές αξίες και όραμα.
4. Αυτονομία: Για να είναι δυνατή η κατανεμημένη ηγεσία στα σχολεία, σημαντική
προϋπόθεση αποτελεί ο βαθμός αυτονομίας της σχολικής μονάδας και ο βαθμός
αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος.
Επίσης σύμφωνα με την ίδια έκθεση (EPNoSL, 2013), το μοντέλο της κατανεμημένης
ηγεσίας εμπεριέχει επτά διαστάσεις:
1. Δομή Σχολείου: η τυπική δομή παρέχει σε όλους την ευκαιρία να συμμετέχουν στη λήψη
αποφάσεων, υπάρχει συμφωνία σχετικά με τους ηγετικούς ρόλους, διευκολύνεται η
επαγγελματική ανάπτυξη.
2. Στρατηγικό όραμα: ένα κοινό όραμα με κοινές αξίες για όλους τόσο από το προσωπικό
όσο και τους μαθητές για τη βελτίωση του οργανισμού.
3. Αξίες και πεποιθήσεις: οι υποκείμενες αξίες και η κουλτούρα του σχολείου στηρίζονται
στον αμοιβαίο σεβασμό, την εμπιστοσύνη και τις υψηλές προσδοκίες. Τα λάθη δεν
τιμωρούνται, αλλά αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία μάθησης.
4. Συνεργασία και ομαδικότητα: το προσωπικό εργάζεται από κοινού, προκειμένου να
βελτιώσει τα αποτελέσματα του σχολείου, την επίτευξη των συλλογικών φιλοδοξιών και
την επίλυση προβλημάτων.
5. Λήψη αποφάσεων: Υπάρχει χώρος και εμπιστοσύνη, ώστε οι εμπλεκόμενοι, να
αποφασίζουν για περιεχόμενο και την οργάνωση της εργασίας τους.
6. Ευθύνη και λογοδοσία: όλοι εκφράζουν τη γνώμη τους, δίνουν και δέχονται
ανατροφοδότηση, αισθάνονται υπόλογοι για τις ενέργειές τους.
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7. Πρωτοβουλία: με βάση το επίπεδο της ειδικότητάς τους ο καθένας αναμένεται να
συνεισφέρει τις δικές τους ιδέες και να αναλάβει πρωτοβουλίες.
1.2.

Η έννοια της Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Η Κοινωνική Δικαιοσύνη αναδύεται από τη βασική αρχή της ισότητας, η οποία σχετίζεται με
την εφαρμογή ορισμένων κανόνων στις καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες και όχι από
τα αποτελέσματα αυτών. Κανόνες και δράσεις βασισμένες σε ένα κοινό κώδικα αξιών, αλλά
ταυτόχρονα και σε ένα εσωτερικό αίσθημα δικαίου που έχουμε. Η επίκληση στην κοινωνική
δικαιοσύνη έχει πολύπλευρες κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις, με το νόημά της να
παραπέμπει περισσότερο στην ιδέα της κοινωνικής αρμονίας και των ίσων ευκαιριών, μέσω
της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί βασικό
συστατικό στοιχείο και έκφραση της δημοκρατίας για έναν τόπο, μέσω της οποίας
διασφαλίζεται η αξιοπρέπεια και η αυτάρκεια των πολιτών απέναντι σε κάθε μορφής πίεσης
και αδικίας.
Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, η ανάπτυξη της κοινωνικής δικαιοσύνης συνδέεται με την
έννοια της ποιότητας. Εκφράζεται με την αύξηση της ευαισθητοποίησης των εμπλεκομένων
(διευθυντή, εκπαιδευτικών, προσωπικού), ενάντια στις μακροχρόνιες ανισότητες, οι οποίες
εμφανίζονται σε περιοχές όπως: η ακαδημαϊκή επίδοση, οι διαδικασίες πρόσληψης του
προσωπικού, η χρηματοδότηση του σχολείου, η κατανομή και διαχείριση των πόρων
(Παπαλόη, 2012:167-180). Αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής δικαιοσύνης για έναν
σχολικό οργανισμό, αποτελεί επίσης η επαγγελματική ανάπτυξη και βελτίωση των
ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, κομμάτι που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς υπολείπεται
αρκετά και απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί (Grant & Agosto, 2008).
Από οργανωτική σκοπιά, η δικαιοσύνη στο σχολείο, ως χώρο εργασίας, αποτυπώνεται στις
σχέσεις και τις ισορροπίες μεταξύ των εκπαιδευτικών και στην καλλιέργεια κουλτούρας
εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνη, που η ηγεσία του σχολείου μπορεί να ενισχύσει, δημιουργώντας
θετικό κλίμα και κρατώντας υψηλό το ηθικό και τον επαγγελματισμό των εργαζομένων (Hoy
&Tarter, 2016).

2. Κατανεμημένη ηγεσία και εκπαίδευση
2.1. Η Εφαρμογή της Κατανεμημένης Ηγεσίας στην Εκπαίδευση
Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πλαίσιο της
κυβερνητικής πολιτικής, την εξουσία των εμπλεκομένων και την κοινή γνώμη. Υψηλά
επίπεδα εσωτερικών κινήτρων προσελκύουν τους ανθρώπους να γίνουν εκπαιδευτικοί, αλλά ο
συγκεντρωτισμός και ο υψηλός βαθμός λογοδοσίας είναι αποθαρρυντικά και εξαντλούν το
επάγγελμα. Η Harris (2013) τονίζει, ότι ο στόχος δεν είναι να αυξηθεί η ποσότητα των
ηγετών, αλλά κυρίως να αυξηθεί η ποιότητα και η ικανότητα που επιτυγχάνεται με την

Page 103 of 165

Scientific Educational Journal “educ@tional circle”
Volume 6, Issue 1, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576

αξιοποίηση της συλλογικής θέλησης και βούλησης. Οι διανεμητικές μορφές ηγεσίας μπορεί
να είναι αποτελεσματικές και βιώσιμες όταν έχουν ως άξονες: την ηθική, την αλλαγή, την
οικοδόμηση σχέσεων, τη γνώση και τη συλλογική λήψη αποφάσεων. Η αξιολόγησή τους
γίνεται με κριτήριο όχι το ποιος είσαι ως ηγέτης, αλλά από το τι ηγεσία παράγουν οι
συνεργάτες σου (Fullan, 2001).
Σταδιακά, οι διανεμητικές μορφές σχολικής ηγεσίας διαδίδονται σε διάφορες χώρες όπως: η
Δανία, η Φινλανδία, η Νορβηγία, η Ιρλανδία και η Σουηδία. Ο Οργανισμός Οικονομικής
Ανάπτυξης και Συνεργασίας (2012), ενθαρρύνει τέτοιες εκπαιδευτικές πρακτικές και
παρουσιάζει σε σχετική έκθεσή του 2008, στοιχεία που μαρτυρούν το βαθμό συμμετοχής του
διευθυντή σχολείου, των εκπαιδευτικών, του μάνατζερ τμήματος και του σχολικού
συμβουλίου στα διάφορα επίπεδα και τομείς λειτουργίας των σχολικών οργανισμών.
Ωστόσο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, διότι σε περιβάλλοντα συγκεντρωτικά με έντονα
στοιχεία λογοδοσίας, προσδοκίας επιδόσεων και πίεσης της κοινής γνώμης, η διανομή της
ηγεσίας σε πολλούς ανθρώπους είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και μπορεί να οδηγήσει σε
ευρύτερη διανομή ανικανότητας (Corrigan, 2013).
2.2. Πλεονεκτήματα εφαρμογής Κατανεμημένης Ηγεσίας στα πλαίσια του σχολικού
οργανισμού
Ο διευθυντής, έχει ζωτικό διοικητικό και ηγετικό ρόλο στη λειτουργία του σχολείου, τόσο
στο οργανωτικό και συντονιστικό κομμάτι, όσο και ως εκπρόσωπος αυτού (Σαΐτης,
2008:265). Ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει στην κοινωνική δικαιοσύνη, η μορφή
ηγεσίας που υιοθετεί, ειδικότερα μορφές όπως αυτή της κατανεμημένης ηγεσίας, αποτέλεσε
αντικείμενο πολλών ερευνών. Τα αποτελέσματά τους δείχνουν, ότι μέσα από αυτές τις
μορφές ηγεσίας επιτυγχάνεται υψηλότερος βαθμός αφοσίωσης και επαγγελματισμού από
τους εμπλεκόμενους, βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα και προάγεται ο δημοκρατικός
χαρακτήρας του σχολείου (Corrigan, 2013· Hard, et.al., 2013).
Μέσω της επιρροής της στην παροχή κινήτρων στο προσωπικό, τη δέσμευση και τις
συνθήκες εργασίας, η σχολική ηγεσία έχει μεγαλύτερη επιρροή για τα σχολεία και τους
μαθητές, όταν κατανέμεται (Leithwood, Harris, & Hopkins, 2008). Η εμπιστοσύνη διευθυντήεκπαιδευτικών ενδυναμώνει την οικοδόμηση ποιοτικών σχέσεων (Steinberg, 2014),
δημιουργώντας τις συνθήκες για την ενίσχυση της προσπάθειας των εκπαιδευτικών στο
διδακτικό τους έργο, καθώς και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης συμμετοχικών πρακτικών και
προώθησης της αυτονομίας (Christopherson, et.al., 2012· Hoy &Tarter, 2016). Παρέχεται σε
περισσότερα άτομα η δυνατότητα να ασκήσουν επιρροή και να αναλάβουν πρωτοβουλίες και
δράσεις, που οδηγούν στην αλλαγή και την καινοτομία. Χτίζεται μια συνεκτική κουλτούρα
και αναπτύσσονται σημαντικοί παράγοντες για την αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής
μονάδας, όπως η εμπιστοσύνη, ο συντονισμός, ο σχεδιασμός, και οι συλλογικές δεξιότητες Η
παροχή αυτονομίας στους εκπαιδευτικούς, ως προς την άσκηση του διδακτικού τους έργου,
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επηρεάζει σημαντικά και το βαθμό συμμετοχής και δέσμευσης των μαθητών στις μαθησιακές
διαδικασίες (Reeve, et.al., 2004).
2.3. Εμπόδια που δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητα της κατανεμημένης
Ηγεσίας
Η επιφυλακτικότητα για τη κατανεμημένη ηγεσία, μπορεί να στηριχθεί στην πεποίθηση ότι
ένα τέτοιο μοντέλο πιθανόν να οδηγήσει στην αποποίηση των ευθυνών, ιδιαίτερα σε σχολεία
που ιστορικά λειτουργούν μέσα σε ένα ηρωικό πρότυπο ηγεσίας (Parker, G., 2014). Επιπλέον
εμπόδια αποτελούν, τα θεσμοθετημένα επίσημα καθήκοντα του διευθυντή σε συνδυασμό με
το συγκεντρωτικό γραφειοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως είναι το ελληνικό, όπου το
πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να επιτελέσει το έργο του ο διευθυντής σχολικής μονάδας
είναι αυστηρά οριοθετημένο (Katsigianni & Ifanti, 2016).
Σε άλλες περιπτώσεις, οι διευθυντές νιώθουν ότι μειώνεται η δύναμή τους για έλεγχο και
πιθανόν η συμμετοχική ηγεσία να οδηγήσει σε σύγχυση και αντιδράσεις. Η ελλιπής
ειδίκευση, η απειρία του προσωπικού σε συνδυασμό με την απουσία επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών (Καρακατσάνη & Προβατά, 2012: 126-129), έχουν σαν συνέπεια την απουσία
κινήτρων να θέλει κάποιος να αναλαμβάνει ηγετικά καθήκοντα. Το μέγεθος, η δομή και το
πρόγραμμα του σχολείου, σε συνάρτηση με την έλλειψη ελεύθερου χρόνου (Reilly & Niens,
2014), έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι πρόθυμοι να αναλάβουν επιπρόσθετες ευθύνες.
Επίσης αποτελεί περισσότερο χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία να αποφασίζουν
συμμετοχικά όλοι οι εκπαιδευτικοί, παρά να αποφασίζει ο διευθυντής μόνος του. Τέλος, η
κατανεμημένη ηγεσία απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να παρατηρούν ο ένας τις διδακτικές
πρακτικές του άλλου, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την κουλτούρα του επαγγέλματος, το
οποίο επικεντρώνεται στην αυτονομία και την απομόνωση.

3. Κατανεμημένη Ηγεσία και Κοινωνική Δικαιοσύνη
3.1. Ο ρόλος της Σχολικής Ηγεσίας στην ενίσχυση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης
Ο ρόλος της Σχολικής Ηγεσίας στην ενίσχυση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης μπορεί να
ερμηνευθεί με τρεις τρόπους: ως αυθόρμητη συνεργασία και δράση, ως διαισθητικές σχέσεις
εργασίας που αναδύονται με την πάροδο του χρόνου και εξαρτώνται από την εμπιστοσύνη
και ως εφαρμογή θεσμοθετημένων ή σχεδιασμένων πρακτικών (Hard, et.al., 2013).
Το μοντέλο της κατανεμημένης ηγεσίας καλείται να αναδείξει και να προασπίσει το αίτημα
για ισότιμη πρόσβαση και ισότιμη χρήση των εκπαιδευτικών αγαθών, καθώς και για δημόσια
δωρεάν εκπαίδευση για όλους. Σύμφωνα με τους Elmore (2000) και Mafora (2015), καλείται
να εναντιωθεί σε κάθε είδους αποκλεισμό και διάκριση ως προς την κοινωνική τάξη, τα
πολιτικά πιστεύω, το φύλο, την εθνότητα, τη θρησκεία. Να παρέχει ίσες ευκαιρίες μάθησης
και επαγγελματικής αποκατάστασης, πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική εκπαίδευση.
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Υλικοτεχνική υποδομή και προγράμματα εκπαίδευσης ελκυστικά, που να ανταποκρίνονται
στις κοινωνικές ανάγκες, να προάγουν τη σωματική - ψυχική - πνευματική - κοινωνική υγεία
και ισορροπία. Βιωματική διερεύνηση και εκμάθηση ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, με
δυνατότητα επιλογής των μαθημάτων που ανταποκρίνονται στις κλίσεις και δυνατότητες του
μαθητή.
Υποστήριξη
συλλογικών
προσπαθειών
(εργατικών,
εκπαιδευτικών,
φοιτητικών/μαθητικών, νεολαιίστικων, γυναικείων) ενάντια σε ταξικούς φυλετικούς
φραγμούς.
Οι συμμετέχοντες σε ένα τέτοιο εγχείρημα καλούνται να διευρύνουν τις δικές τους
προοπτικές και εκείνες του κάθε μέλους της ομάδας, οι ηγέτες να οικοδομήσουν κλίμα
εμπιστοσύνης και να δημιουργήσουν μια οργανωτική κουλτούρα που χαρακτηρίζεται από τη
συνεργασία, το άνοιγμα σε νέες ιδέες και το ρίσκο. Να αναλάβουν την ευθύνη για άνοιγμα
του σχολείου στην κοινωνία, για ουσιαστικό διάλογο και έρευνα δράσης, έτσι ώστε νωρίς να
ξεπεραστεί κάθε εμπόδιο και να υιοθετηθούν παιδαγωγικές πρακτικές που βελτιώνουν τα
αποτελέσματα για τα παιδιά, ιδιαίτερα εκείνα που διατρέχουν τον κίνδυνο της σχολικής
αποτυχίας και διαρροής (Hard, et.al., 2013).
3.2. Διαδικασίες προώθησης της Συμμετοχικής Διοίκησης και της προάσπισης
της ισότητας των ευκαιριών στο Σχολικό οργανισμό
Η παραδοχή ότι η ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί βασική προϋπόθεση για
την βελτίωση του σχολικού οργανισμού, καθιστά την μορφή αυτή ηγεσίας μέσο εξάλειψης
άδικων πρακτικών, τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου. Οι ηγέτες της κοινωνικής
δικαιοσύνης, δεν θα πρέπει απλώς να εφαρμόζουν πολιτικές παθητικά ή άκριτα. Αντίθετα, οι
αποφάσεις τους πρέπει να αντανακλούν μια προσεκτική εκτίμηση των ηθικών και
κοινωνικών αξιών.
Οι στρατηγικές ηγεσίας για την δικαιοσύνη αφορούν μαθητές, καθηγητές, γονείς, το
πρόγραμμα σπουδών, το σχολικό κλίμα και την ευρύτερη κοινότητα. Προκειμένου να δοθεί
στους μαθητές μια θετική εμπειρία μάθησης, απαλλαγμένη από διακρίσεις και αποκλεισμούς
πρέπει να εξασφαλιστεί (Mafora, 2015):
- Επιπλέον χρόνος για δωρεάν διδασκαλία (Σάββατα, απόγευμα, διακοπές). Χωρίς να έχουν
χαμηλότερες προσδοκίες για τους εν λόγω μαθητές αλλά, βοηθώντας τους να πιστεύουν
στον εαυτό τους και ότι η επιτυχία είναι δυνατή.
- Αναγνώριση και επιβράβευση μικρών η μεγαλύτερων επιτευγμάτων και κοινοποίηση
αυτών στην μαθητική κοινότητα.
- Δυνατότητα μετακίνησης προς τις σχολικές εγκαταστάσεις για όλους, οι οποίες τίθενται
στη διάθεση των μαθητών και των οικείων τους τις ώρες που δεν λειτουργεί το σχολείο.
- Διοργάνωση ομιλιών και ημερίδων, καθώς και υποκίνηση δράσεων που σχετίζονται με την
κατάχρηση εξουσίας, την οποιαδήποτε μορφής παρενόχληση, διάκριση ή άνιση
μεταχείριση.
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- Ύπαρξη δομών για συλλογική λήψη αποφάσεων στο σχολείο, σε πιο ευρεία βάση και
χωρίς αποκλεισμούς.
- Ορισμός ομάδων διαχείρισης και επιτροπών κατάλληλων για κάθε ζήτημα.
- Διενέργεια εθελοντικών δράσεων και φιλανθρωπικών κινήσεων για την βοήθεια μελών
της κοινότητας ή άλλων οργανισμών.
- Παροχή στήριξης σε περιόδους θλίψης ή άλλων προβλημάτων των ατόμων, αλλά και
εορτασμός για τα επιτεύγματα μεμονωμένων εκπαιδευτικών και μαθητών, ακόμα και όταν
αυτά δεν σχετίζονται με την εργασία.
- Δίκαιη και ορθολογική διαχείριση και κατανομή των πόρων και των αποφάσεων που
επηρεάζουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών.
- Ανάπτυξη και λειτουργία εργαστηρίων και σεμιναρίων που ενισχύουν τις δεξιότητες και
προάγουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
- Διενέργεια συνεδριάσεων ανταλλαγής πληροφοριών με καθηγητές, με στόχο τον αμοιβαίο
προβληματισμό σχετικά με θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, που αφορούν τους ίδιους ή
τους μαθητές.
- Επισκέψεις από εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές, σε σχέση με τα θέματα για τα οποία οι
γονείς συνήθως καλούνται στα σχολεία, όπως οι απουσίες, η πρόοδος, ένα επίτευγμα, η
πειθαρχία κα.
- Ενθάρρυνση των γονέων να επισκεφθούν το σχολείο όποτε μπορούν και να παρέχουν
εθελοντικές υπηρεσίες. Επιπλέον, εργασίες συντήρησης, οι οποίες μπορούν να
προσφερθούν από τους γονείς αντί ενός ποσού από τα δίδακτρα ή επί πληρωμή, στις
περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη.
- Δημιουργία εκδηλώσεων και εορτών, όπου καλούνται όλα τα μέλη της κοινότητας, χωρίς
να λαμβάνονται υπόψη η τάξη ή η κοινωνικοοικονομική κατάστασή τους.
Οι παραπάνω στρατηγικές και πολλές ακόμη, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση,
αποτελούν επαρκή βάση για να ενισχυθεί η βελτίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης σε ένα
σχολείο, καθώς αντικατοπτρίζουν την ουσία της ηγεσίας της κοινωνικής δικαιοσύνης όπως
αυτή παρουσιάζεται στην παρούσα μελέτη. Συγκεκριμένα τέτοιες στρατηγικές χαρακτηρίζουν
την ηγεσία της κοινωνικής δικαιοσύνης μέσα από: προσπάθειες για την κριτική και όχι τη
συμμόρφωση, για τη συμπόνια και όχι τη γραφειοκρατία, την πολυφωνία και όχι την
κυριαρχία, την δράση και όχι την αποσιώπηση, την ένταξη και όχι τον αποκλεισμό, την
απελευθέρωση και όχι κυριαρχία, τη δράση για την αλλαγή παρά την αδράνεια που διατηρεί
τις ανισότητες (Mafora, 2015).
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4. Συμπεράσματα - Προτάσεις
Είναι γεγονός ότι το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που επηρεάζεται από
περιβαλλοντικούς ή άλλους παράγοντες και με την πάροδο του χρόνου συνεχώς εξελίσσεται.
Το μοντέλο κατανεμημένης ηγεσίας για την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης
συνδέεται άρρηκτα με την ορθολογική κατανομή πόρων, την ισότητα στην πρόσβαση και
στις ευκαιρίες, τον πλουραλισμό και την πολυμορφία. Προϋποθέτει πολιτική και κοινωνική
αλλαγή καθώς και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.
Η κατανεμημένη ηγεσία μπορεί να μεταφέρει μεγάλες προσδοκίες και υποσχέσεις από μόνη
της, αλλά μπορεί να είναι περισσότερο ελπιδοφόρα και αποτελεσματική ως θεωρητική βάση,
από ό, τι ως ανεξάρτητη και διακριτή θεωρία. Πάνω σε αυτή τη βάση καλούνται, οι
υπεύθυνοι χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, να αξιοποιήσουν τη γνώση , την εμπειρία και τις
καλές πρακτικές. Να ανασχεδιάσουν τα αναλυτικά προγράμματα και να αναπροσαρμόσουν
τις εκπαιδευτικές δομές, προκειμένου να επικρατήσουν συνθήκες που προάγουν την
εφαρμογή της κατανεμημένης ηγεσίας, ως μέσο επίτευξης κοινωνικής δικαιοσύνης και
αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας.
Η κατανεμημένη ηγεσία ως μια μορφή με πολλαπλές πτυχές, απαιτεί περαιτέρω έρευνα, η
οποία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές θεωρητικές ανακαλύψεις και να συμβάλλει στο να
οριοθετηθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια. Έρευνα σχετικά με παραμέτρους όπως:
- Σε ποιο βαθμό και με ποιον τρόπος οι θεσμικές δομές και η γραφειοκρατία μπορούν να
αναδιαρθρωθούν, προκειμένου να διευκολυνθεί η ευελιξία και οι συνεργατικές πρακτικές
μέσα στη σχολική μονάδα;
- Σε ποιο βαθμό η κουλτούρα των ελληνικών σχολείων υποστηρίζει τις αξίες που
προωθούν τη συμμετοχική ηγεσία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τις δημοκρατικές αξίες;
- Σε τι πλαίσιο και υπό ποια μορφή δύνανται να αναπτυχθούν δομές επιμόρφωσης των
ομάδων και των ατόμων στην άσκηση ηγεσίας;
- Τι είδους δράσεις και κίνητρα μπορεί να παρέχει η πολιτεία προκειμένου τα οφέλη και η
αξία της κατανεμημένης ηγεσίας να αναδειχθούν, έτσι ώστε όλο και περισσότεροι
εκπαιδευτικοί να κάνουν συνειδητές επιλογές προς αυτή την κατεύθυνση;

Επίλογος
Συνοψίζοντας, στο άρθρο αποτυπώθηκαν οι διαστάσεις της Κατανεμημένης ηγεσίας, τα
θετικά και τα αρνητικά στοιχεία που απορρέουν από την εφαρμογή της. Η εφαρμογή της δεν
είναι καθόλου απλή υπόθεση καθώς προϋποθέτει έρευνα, σύνεση και κατάλληλους
χειρισμούς. Φαίνεται πως το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα και οι αυστηρές
ιεραρχικές δομές δεν διευκολύνουν τέτοιες πρακτικές. Ωστόσο διακρίνεται η ανάγκη, χάρη
του εκσυγχρονισμού και των διεθνών επιταγών, για αναθεώρηση σε επίπεδο νομοθεσίας και
εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και για υιοθέτηση νέων αξιών και συλλογικής κουλτούρας .
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Δεχόμενοι ότι, σε μια εκπαιδευτική κοινότητα η ύπαρξη Κοινωνικής Δικαιοσύνης και
ισότητας ευκαιριών είναι δείκτης δημοκρατίας, αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη έναρξης ενός
επιστημονικού διαλόγου για το ζήτημα της αναβάθμισης του ρόλου και του περιεχομένου της
εκπαιδευτικής ηγεσίας.
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Οι προκλήσεις της Πληροφορικής στα σχέδια έρευνας/εργασίας Μουσικής: Διδακτικά
παραδείγματα και προτάσεις
The challenges of IT tools in research / work projects for teaching Music: Examples and
suggestions
Γεωργία Αλεξούδα, 1ο Γυμνάσιο Τούμπας Θεσσαλονίκης, Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Πληροφορικής – Διευθύντρια,
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Μαρία Πατιώ, Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Εκπαιδευτικός ΠΕ16.01 Μουσικής,
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Georgia Alexouda, 1st Junior High School of Toumba Thessaloniki, Computer Science Teacher – Principal, Dr,
alexouda@gmail.com
Maria Patio, Experimental School of Aristotle University of Thessaloniki, Music Teacher,
mariapatio22.5@gmail.com

Abstract: In this paper the authors propose new ways of exploiting education IT tools in
research/work projects for teaching Music and present relevant implementation
experience. Particular emphasis is placed on cooperative - online tools that can greatly
facilitate group work and can be exploited even in collaborations between schools. Audio and
video editing software that can be used in the context of digital audiovisual literacy is also
presented. Finally, the work goes beyond the use of ready-made software and suggests the use
of Scratch visual programming environment in the framework of cross - curricular Computer
Programming - Music Research/Work Teaching Plans.
Keywords: Research/work projects for teaching Music, cooperative - online tools, digital
audiovisual literacy, visual programming educational environments.

Περίληψη: Στην εργασία παρουσιάζονται παραδείγματα αξιοποίησης των εργαλείων της
Πληροφορικής σε σχέδια έρευνας/εργασίας Μουσικής και κατατίθεται η εμπειρία της
υλοποίησης τους. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα συνεργατικά – διαδικτυακά εργαλεία, που
μπορούν να διευκολύνουν σημαντικά την εργασία σε ομάδες και μπορούν να αξιοποιηθούν
ακόμη και στο πλαίσιο διασχολικών συνεργασιών. Επίσης παρουσιάζονται λογισμικά
επεξεργασίας ήχου, ηχογράφησης, μουσικού κειμένου και βίντεο που μπορούν να
αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της καλλιέργειας του ψηφιακού οπτικοακουστικού γραμματισμού.
Τέλος η εργασία προχωράει πέρα από την απλή χρήση λογισμικών και προτείνει την
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αξιοποίηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος οπτικού προγραμματισμού Scratch στο πλαίσιο
διαθεματικών σχεδίων έρευνας/εργασίας Προγραμματισμού και Μουσικής.
Λέξεις κλειδιά: Σχέδια έρευνας/εργασίας Μουσικής, συνεργατικά εργαλεία, ψηφιακός
οπτικοακουστικός γραμματισμός, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού

1. Εισαγωγή
Η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για το μάθημα της Μουσικής, καθώς
και να προσφέρει ευκαιρίες που προηγουμένως δεν ήταν εφικτές, ειδικά σε τομείς που
αφορούν τη δημιουργικότητα, τη διαθεματικότητα, την ανάπτυξη κινήτρων, την τόνωση της
αυτοεκτίμησης των μαθητών/τριών (ΥΠΓΒΜΘ, 2011β).
Η εισαγωγή των νέων μουσικών τεχνολογιών έχει δημιουργήσει μια νέα προοπτική για την
εκπαίδευση. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε σχέση με την αξιοποίηση ποικίλων
εργαλείων της Πληροφορικής στη Μουσική, αποτελεί στόχο της σύγχρονης μουσικής
εκπαίδευσης. Τα καινούργια μέσα παρέχουν ευκαιρίες για δημιουργικότητα και νέους
τρόπους έκφρασης, προωθούν την αποτελεσματικότητα όσον αφορά τους μαθησιακούς
στόχους και αυξάνουν τη συμμετοχικότητα.
Η χρήση των νέων τεχνολογιών στα σχέδια έρευνας/εργασίας Μουσικής γίνεται στο πλαίσιο
εξυπηρέτησης των μουσικών στόχων του προγράμματος σπουδών και μέσα από
παιδαγωγικές προσεγγίσεις που προάγουν την κριτική, αναλυτική και δημιουργική σκέψη, τη
συνεργατική μάθηση, την αυτενέργεια, τη λήψη πρωτοβουλιών, την εξερεύνηση και τον
πειραματισμό (ΥΠΓΒΜΘ, 2011β). Επιπλέον, η μουσική τεχνολογία χρησιμοποιείται ως
εργαλείο που εξυπηρετεί τους μουσικούς και εκπαιδευτικούς στόχους και υπό αυτήν τη
μορφή ενσωματώνεται αποτελεσματικά στο πρόγραμμα σπουδών Μουσικής.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται ποικίλα εργαλεία της Πληροφορικής, τα οποία
μπορούν να αξιοποιηθούν σε σχέδια έρευνας/εργασίας Μουσικής. Τα σχέδια
έρευνας/εργασίας μπορεί να υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός τμήματος ή να είναι
διατμηματικά ή διασχολικά. Επίσης μπορούν να είναι διαθεματικά ή/και να εντάσσονται σε
ένα έργο eTwinning. Το eTwinning αποτελεί μια ευρωπαϊκή δράση, η οποία μεταξύ των
άλλων δίνει τη δυνατότητα σε σχολεία διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών να σχεδιάσουν και
να υλοποιήσουν διασχολικά έργα. Γενικότερα αποτελεί μια κοινότητα που περιλαμβάνει
ευρωπαϊκά σχολεία και παρέχει μια πλατφόρμα επικοινωνίας στο προσωπικό τους
προκειμένου να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να αναπτύξουν έργα, να μοιραστούν και
να είναι μέλη μιας πολυπληθούς κοινότητας μάθησης ολόκληρης της Ευρώπης
(https://www.etwinning.net/). Για τα προτεινόμενα εργαλεία κατατίθεται η εμπειρία
αξιοποίησής τους σε σχέδια έρευνας/εργασίας που υλοποιήθηκαν στο Γυμνάσιο του
Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Σε ό,τι αφορά το μάθημα της Πληροφορικής τα σχολικά έτη 2014-15 και 2015-16 τα σχέδια
έρευνας/εργασίας υλοποιήθηκαν με βάση το πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών για τον
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Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο (ΥΠΓΒΜΘ, 2011α) και το σχολικό έτος 2016-17
με βάση τις «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο για το σχολικό
έτος 2016 – 2017» (ΥΠΠΕΘ, 2016). Σε ό,τι αφορά το μάθημα της Μουσικής και τα τρία
σχολικά έτη τα σχέδια έρευνας/εργασίας υλοποιήθηκαν με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών της Μουσικής (ΥΠΓΒΜΘ, 2011β).

2. Αξιοποίηση λογισμικών και διαδικτυακών εργαλείων
2.2

Λογισμικά γενικής χρήσης

Η αξιοποίηση των φυλλομετρητών, των μηχανών αναζήτησης, του λογισμικού επεξεργασίας
κειμένου, του λογισμικού παρουσίασης και άλλων λογισμικών γενικής χρήσης είναι
συνηθισμένη στα σχέδια έρευνας/εργασίας και δε θα δοθεί ιδιαίτερη έκταση και έμφαση σε
αυτά. Συχνά στα σχέδια έρευνας/εργασίας αξιοποιούνται οι φυλλομετρητές και οι μηχανές
αναζήτησης στην αναζήτηση πληροφοριών και είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές/τριες να
μάθουν να δίνουν την απαραίτητη προσοχή στην αξιοπιστία των πηγών. Επίσης οι
μαθητές/τριες για την επεξεργασία των κειμένων των εργασιών τους χρησιμοποιούν
διάφορους επεξεργαστές κειμένου, π.χ. Microsoft Word, Libreoffice Writer, κ.α. Αντίστοιχα
για την παρουσίαση των εργασιών τους χρησιμοποιούν διάφορα λογισμικά παρουσιάσεων,
π.χ. Microsoft PowerPoint, Libreoffice Impress, κ.α. Τα υπολογιστικά φύλλα (π.χ. Microsoft
Excel, Libreoffice Calc) επίσης χρησιμοποιούνται συχνά για διάφορους υπολογισμούς και για
τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων.
Στην ενότητα 2.2.2 δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε συνεργατικά – διαδικτυακά λογισμικά
εφαρμογών γραφείου που διευκολύνουν την εργασία σε ομάδες και την από απόσταση
συνεργασία.
2.3

Διαδικτυακά - συνεργατικά εργαλεία

2.3.1 Padlet
Το padlet είναι ένα εύχρηστο συνεργατικό εργαλείο που λειτουργεί ως ένας ψηφιακός
καμβάς, στον οποίο οι αναρτήσεις μπορούν εύκολα να συνδυάσουν κείμενο, εικόνα, ήχο και
βίντεο. Οι δημιουργοί του ισχυρίζονται ότι είναι ο πιο εύκολος τρόπος στον κόσμο για
δημιουργία και συνεργασία. Η εγγραφή είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει μέσω λογαριασμού
google ή Facebook ή να είναι ανεξάρτητη από άλλους λογαριασμούς. Είναι ήδη διαθέσιμο σε
29 γλώσσες. Για να το χρησιμοποιήσει κάποιος/α δε χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη εξοικείωση
με τους υπολογιστές. Η προσθήκη των αναρτήσεων γίνεται με τη χρήση του κλικ, της
αντιγραφής – επικόλλησης και του «πιάσε – σύρε» (drag – and – drop) (https://padlet.com/).
Η εφαρμογή είναι διαδικτυακή και ο/η δημιουργός μπορεί να προσκαλέσει συνεργάτες απλά
με τη χρήση της διεύθυνσης χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να είναι εγγεγραμμένοι/ες.
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Υπάρχει η δυνατότητα να οριστούν ρυθμίσεις για την πρόσβαση. Επίσης, με συνδρομή
υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ειδική έκδοση για τα σχολεία. Παρόλα αυτά, η
απλή έκδοση μπορεί να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
Η χρήση του padlet μπορεί να βοηθήσει την εφαρμογή μαθητοκεντρικών προσεγγίσεων και,
σύμφωνα με έρευνες η χρήση του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είχε θετικά αποτελέσματα
(DeWitt, et all, 2014, Fuchs, 2014). Η ευχρηστία του padlet το κάνει προσιτό και σε μαθητές
/τριες μικρών ηλικιών. Σε πρόσφατη εργασία που αφορούσε σε μαθητές/τριες της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφτηκαν επίσης ενθαρρυντικά αποτελέσματα
(Αλεξούδα, 2016α). Στην παρούσα εργασία επικεντρωνόμαστε στην αξιοποίησή του από
μαθητές/τριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το συγκεκριμένο διαδικτυακό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε σε ένα έργο eTwinning με τίτλο
«Κοινοί τόποι… εκ του μακρόθεν», στο πλαίσιο του οποίου υλοποιήθηκε διασχολικό
διαθεματικό σχέδιο εργασίας με τους εξής άξονες: Μουσική, Διατροφή, Λογοτεχνία – Θρύλοι
(https://twinspace.etwinning.net/12627/home). Το έργο υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 201516 και σε αυτό συμμετείχαν μαθητές/τριες της A΄ τάξης του Γυμνασίου του Πειραματικού
Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Γυμνασίου Αγίου Ιωάννη της Λεμεσού.
Στη δραστηριότητα «Ας γιορτάσουμε μαζί τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά!» μεταξύ
των άλλων χρησιμοποιήθηκε ένα padlet για να μοιραστούν οι μαθητές/τριες τα κάλαντα των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Οι μαθητές/τριες στις αναρτήσεις τους
συμπεριέλαβαν βίντεο, συνδέσμους στο youtube και ανέβασαν δικές τους ηχογραφήσεις
(Αλεξούδα, 2016β).
Τα κάλαντα αποτελούν το πιο έντονο και φορτισμένο στοιχείο της τελετουργικής αίσθησης
του χριστουγεννιάτικου Δωδεκαημέρου. Μέσα από τους στίχους τους σκιαγραφούνται τα
παλιά ήθη και έθιμα του Δωδεκαημέρου μέσα στην κοινωνική, οικονομική και συγκινησιακή
ατμόσφαιρα της εποχής τους και του τόπου τους. Μέσα από αυτά, τα παιδιά αφενός γνώρισαν
μελωδίες καλάντων ενός άλλου τόπου, αφετέρου εντόπισαν διαφοροποιήσεις ως προς τα
εξωτερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και συγκεκριμένα τα μουσικά όργανα που
συνοδεύουν τα σχήματα, τις μελωδίες που τραγουδιούνται και κυρίως τις γιορτές που
λέγονται τα κάλαντα (Λουκάτος, 1984).
2.3.2 Google drive και εφαρμογές google
Η αξιοποίηση των πλατφορμών νέφους κερδίζει διαρκώς έδαφος στην εκπαίδευση, μπορεί να
συμβάλει καθοριστικά στην εφαρμογή συνεργατικών μεθόδων και να επηρεάσει συνολικά τη
μαθησιακή διαδικασία (Ζαχαρής & Ντούβλης, 2015). Μια πολύ δημοφιλής πλατφόρμα
υπολογιστικού νέφους είναι το google drive, που δημιουργήθηκε το 2012. Αρκεί κάποιος να
έχει ένα λογαριασμό στο gmail και θα έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα του google drive
καθώς και στις εφαρμογές που παρέχονται μέσω αυτής. Η πλατφόρμα google drive παρέχει
δωρεάν 15 GB αποθηκευτικού χώρου, όπου ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύει αρχεία
διαφόρων τύπων και να έχει πρόσβαση σε αυτά μέσω οποιασδήποτε συσκευής έχει πρόσβαση
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στο Διαδίκτυο (π.χ. σταθερός υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, ταμπλέτα, έξυπνο
τηλέφωνο). Τα αρχεία του μπορεί να τα οργανώνει σε φακέλους. Επίσης μπορεί εύκολα να
κάνει τα αρχεία και τους φακέλους που επιθυμεί κοινόχρηστους με τους συνεργάτες του
(https://www.google.com/drive/).
Μέσω του google drive παρέχεται πρόσβαση στη σουΐτα των συνεργατικών εφαρμογών
γραφείου της google:


Έγγραφα (google docs)



Υπολογιστικά φύλλα (google sheets)



Παρουσιάσεις (google slides)



Φόρμες (google forms), κ.α.

Τα αρχεία των παραπάνω εφαρμογών μπορεί ο/η χρήστης τους να τα «κατεβάσει» σε μορφή
αρχείων του Microsoft Office ή του Libreoffice και να τα αποθηκεύσει στο σκληρό δίσκο
του/της ή σε κάποιο άλλο τοπικό μέσο αποθήκευσης. Στη συνέχεια, μπορεί να επεξεργαστεί
το αρχείο αυτό όπως θέλει. Για παράδειγμα, για να μην εξαρτάται η παρουσίαση μιας
εργασίας από τη δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο, οι μαθητές/τριες μπορούν στο
τελευταίο στάδιο να κατεβάσουν το αρχείο στον τοπικό τους δίσκο ή σε κάποιο άλλο
αποθηκευτικό μέσο και να το επεξεργαστούν με το λογισμικό παρουσιάσεων Microsoft
PowerPoint ή με το Libreoffice Impress. Εκτός από τις εφαρμογές που υπάρχουν εξαρχής στη
σουΐτα των google docs, υπάρχει η δυνατότητα να συνδεθούν και άλλες εφαρμογές με το
google drive, όπως για παράδειγμα το wevideo που θα δούμε παρακάτω.
Σύμφωνα με έρευνες, φοιτητές/τριες που χρησιμοποίησαν τις εφαρμογές του google drive
έχουν θετικές αντιλήψεις για την εκπαιδευτική αξιοποίησή τους (Ishtaiwaa & Aburezeq,
2015, Kongchan, 2013, Zhou, Simpson & Domizi, 2012). Σε πρόσφατη εργασία που
αφορούσε σε ένα διασχολικό σχέδιο έρευνας/εργασίας με μαθητές/τριες της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης καταγράφτηκαν επίσης ενθαρρυντικά αποτελέσματα (Αλεξούδα, 2016α).
Οι δυνατότητες των συνεργατικών εφαρμογών που παρέχονται μέσω του google drive
μπορούν να αξιοποιηθούν σε ποικίλα σχέδια έρευνας/εργασίας, τα οποία μπορούν να έχουν
θεματολογία μουσικής. Ακολουθεί ένα παράδειγμα αξιοποίησής τους στο πλαίσιο ενός
σχεδίου έρευνας που ακολουθεί τη μεθοδολογία της Ολιστικής Προσέγγισης Γλώσσας και
Περιεχομένου (Content and Language Integrated Learning - CLIL). Στο πλαίσιο της
μεθοδολογικής προσέγγισης CLIL ο/η εκπαιδευτικός θέτει στόχους που αφορούν το
συγκεκριμένο σχολικό μάθημα, αλλά και στόχους που αφορούν στην εκμάθηση της ξένης
γλώσσας (Coyle, Hood & Marsh, 2010). Στο παράδειγμά μας πρόκειται για το μάθημα της
Μουσικής της Β’ τάξης του Γυμνασίου και την αγγλική γλώσσα. Ο τίτλος του σχεδίου
έρευνας είναι «Research project on the music of Thessaloniki through the 20th century, with
CLIL» και υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2014-15. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σχεδίου
έρευνας οι μαθητές/τριες αξιοποίησαν φυλλομετρητές και μηχανές αναζήτησης προκειμένου
να βρουν αξιόπιστες πηγές. Στη συνέχεια αξιοποίησαν το συνεργατικό διαδικτυακό λογισμικό
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δημιουργίας παρουσιάσεων google slides για να δημιουργήσουν συνεργατικά την
παρουσίαση της εργασίας τους. Στο τελικό στάδιο οι μαθητές/τριες επέλεξαν να
«κατεβάσουν» το αρχείο της παρουσίασής τους και να το επεξεργαστούν με το λογισμικό
παρουσίασης Microsoft PowerPoint για να εισάγουν κάποια επιπλέον εφέ και να
δημιουργήσουν την τελική παρουσίαση της εργασίας τους, η οποία δεν εξαρτιόταν από την
ύπαρξη σύνδεσης στο Διαδίκτυο (Patio & Alexouda, 2016).
Στο πλαίσιο του έργου eTwinning “Tracing and sharing our music roots” που υλοποιήθηκε το
σχ. έτος 2014-15 οι μαθητές/τριες εργαζόμενοι/ες σε ομάδες των 3-4 ατόμων διερεύνησαν σε
βάθος τα ποικίλα μουσικά ρεύματα της Θεσσαλονίκης (https://twinspace.etwinning.net/4280).
Πιο συγκεκριμένα, αναζήτησαν στο Διαδίκτυο και σε άλλες πηγές αξιόπιστες πληροφορίες
για τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές της Θεσσαλονίκης καθώς και για τα μουσικά
όργανα που χρησιμοποιούσαν στα διάφορα μουσικά είδη. Στη συνέχεια κάθε ομάδα εργασίας
δημιούργησε μια παρουσίαση χρησιμοποιώντας τη συνεργατική εφαρμογή google slides. Στο
τελευταίο στάδιο κάποιες ομάδες επέλεξαν να «κατεβάσουν» το αρχείο της παρουσίασής
τους και να το επεξεργαστούν με το λογισμικό παρουσίασης Libreoffice Impress, ενώ άλλες
επέλεξαν το λογισμικό παρουσίασης Microsoft PowerPoint για να ολοκληρώσουν την
παρουσίαση της εργασίας τους.
Σύμφωνα με την παρατήρηση της διδακτικής διαδικασίας η αξιοποίηση του συνεργατικού
λογισμικού google slides και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις διευκόλυνε σημαντικά την
εργασία σε ομάδες και δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες στη χρήση του. Αυτά τα
χαρακτηριστικά του διευκόλυναν σημαντικά την επίτευξη των διδακτικών στόχων των
σχεδίων έρευνας/εργασίας. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την εμπειρία μας οι μαθητές/τριες
όταν πρωτογνωρίζουν την εφαρμογή των google slides ενθουσιάζονται με τις δυνατότητες
συνεργασίας που τους προσφέρει και επιλέγουν να την χρησιμοποιούν και σε άλλα μαθήματα
για τις ομαδικές εργασίες που τους ανατίθενται για το σπίτι, επειδή τους προσφέρει τη
δυνατότητα να συνεργαστούν αποτελεσματικά από απόσταση.
Από το 2016 το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) παρέχει στους χρήστες του την υπηρεσία
συνεργατικών εγγράφων (http://grafis.sch.gr/) που επιτρέπει τη διαχείριση εγγράφων, την
κοινή χρήση αρχείων με άλλα μέλη του ΠΣΔ και τη δυνατότητα συνεργατικής επεξεργασίας
εγγράφων.
2.4

Λογισμικά ηχογράφησης - επεξεργασίας ήχου - επεξεργασίας μουσικού
κειμένου

Η ανάπτυξη των υπολογιστικών συστημάτων, ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία,
επέφερε επαναστατικές αλλαγές στην σχέση μεταξύ τεχνολογίας και μουσικής και κατέστησε
πλέον αναγκαία τη χρήση του ψηφιακού μέσου για την παραγωγή και μετάδοση της μουσικής
πληροφορίας. Στα μουσικά λογισµικά η διαχείριση της μουσικής πληροφορίας αφορά τη
δημιουργία, αποθήκευση και μετάδοση ψηφιακών δεδομένων και εφαρμόζεται µε τους εξής
τρόπους:
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AUDIO (δημιουργία-επεξεργασία ψηφιακής κυµατοµορφής)



MIDI (ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ οργάνων/μέσων και μουσική επεξεργασία µέσω
κωδικοποιημένων εντολών)



ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ (ψηφιακή απεικόνιση µε χρήση μουσικής σημειογραφίας)

Η μουσική τεχνολογία προωθεί τη συμμετοχικότητα, επειδή πολλοί στόχοι και
δραστηριότητες μπορούν να επιτευχθούν με ευκολία ακόμη και από τους/τις λιγότερο
μουσικά καταρτισμένους μαθητές/τριες (Hodges, 2001). Οι μαθητές/τριες μπορούν να
αρχίσουν ένα παιχνίδι αυτοσχεδιασμού, δοκιμής και λάθους δοκιμάζοντας διάφορους
συνδυασμούς και εμπλέκοντας ταυτόχρονα την αισθητική τους κρίση (Savage, 2005). Ο
Swearingen (2003) παρατηρεί ότι η τεχνολογία MIDI ενθαρρύνει τους/τις αρχαρίους να
εισέλθουν στον κόσμο της μουσικής και αργότερα να επιζητήσουν την εκμάθηση ενός
συμβατικού μουσικού οργάνου. Η τεχνολογία θεωρείται ως ένα επιπλέον εργαλείο για την
εξυπηρέτηση ευρύτερων μουσικών στόχων. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται η
τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι καθοριστικός παράγοντας σε σχέση με την
αποτελεσματικότητά της.
Ακολουθεί η παρουσίαση των μουσικών λογισμικών που χρησιμοποιήθηκαν στα σχέδια
έρευνας/εργασίας Μουσικής, που παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Audacity
Το Audacity είναι πρόγραμμα ψηφιακής επεξεργασίας ήχου και ηχογράφησης, που
κυκλοφορεί ως ελεύθερο λογισμικό και είναι ανεξάρτητο από την πλατφόρμα, στην οποία
χρησιμοποιείται. Είναι διαθέσιμο για Windows, Mac OS X, Linux και BSD
(http://www.audacityteam.org/).
Creative Media Toolbox 6
Το Creative Media Toolbox είναι ένα λογισμικό, το οποίο επιτρέπει την ηχογράφηση
μουσικής με μικρόφωνο, την επεξεργασία και διαχείρισή της, καθώς και τη μετατροπή και
αποθήκευσή της σε μορφές WAV, WMA and MP3 (http://creative-media-toolbox6.software.informer.com/).
Cakewalk 9
Το λογισμικού επεξεργασίας μουσικού κειμένου Cakewalk 9 αποτελεί ένα αυτόνομο και
ολοκληρωμένο περιβάλλον μουσικής δημιουργίας. Συνδυάζει την πολυκάναλη εγγραφή
πληροφοριών MIDI και ηχητικών σημάτων (audio), και έτσι με τη βοήθεια τους μας
παρέχεται η ευχέρεια ηχογράφησης ενός οργάνου που παίζει τη βασική μελωδία μιας
σύνθεσης και στη συνέχεια προσθήκης συνοδείας από όργανα MIDI (ή και το αντίθετο).
Ταυτόχρονα περιλαμβάνει και κυκλώματα επεξεργασίας και μείξης ενώ συνεργάζεται και με
κάθε λογής plug-in (https://www.cakewalk.com/).
MuseScore
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Το MuseScore είναι ένα ελεύθερο λογισμικό επεξεργασίας μουσικού κειμένου για τα
Windows, MacOS και Linux. Οι νότες εισάγονται σε μία «εικονική παρτιτούρα», υπάρχει
απεριόριστος αριθμός συστημάτων, μέχρι και τέσσερις φωνές ανά πεντάγραμμο, εύκολη και
γρήγορη εισαγωγή μουσικών φθόγγων με το ποντίκι, το πληκτρολόγιο ή μέσω MIDI,
ενσωματωμένο sequencer και FluidSynth software synthesizer, εισαγωγή και εξαγωγή
MusicXML και Standard MIDI αρχείων. Είναι πλήρως εξελληνισμένο χάρη στην μετάφρασή
του από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (https://musescore.org/).
Ακολουθούν παραδείγματα
έρευνας/εργασίας Μουσικής:

αξιοποίησης

των

παραπάνω

λογισμικών

σε

σχέδια

Στο πλαίσιο του έργου eTwinning με τίτλο «Κοινοί τόποι … εκ του μακρόθεν»
(https://twinspace.etwinning.net/12627/home) που προαναφέρθηκε, οι μαθητές/τριες της
διακρατικής ομάδας της Μουσικής επέλεξαν από κοινού να μελετήσουν δύο τραγούδια.
Συγκεκριμένα, επέλεξαν τα τραγούδια «Όμορφη Θεσσαλονίκη» και «Μες τη Λεμεσό μας και
πάλι». Όλα τα μέλη της ομάδας της Μουσικής και των δύο σχολείων μελέτησαν και
ερμήνευσαν τα δύο τραγούδια και τέλος ένωσαν τις φωνές τους σε κοινές ηχογραφήσεις. Οι
δύο κοινές ηχογραφήσεις, στις οποίες ακούμε συγχρόνως τις υπέροχες φωνές των
μαθητών/τριών των δύο σχολείων, ήταν τα κοινά διασχολικά προϊόντα του έργου eTwinning
που ενθουσίασαν περισσότερο τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες, αλλά και το
κοινό στην παρουσίαση του προγράμματος. Η δυνατότητα που έδωσε η τεχνολογία
στους/στις μαθητές/τριες να ενώσουν τις φωνές τους χωρίς να χρειαστεί να βρεθούν στον ίδιο
χώρο, τους άρεσε και τους κινητοποίησε ιδιαίτερα. Η επεξεργασία των ηχογραφήσεων κάθε
σχολείου έγινε με τη χρήση του λογισμικού επεξεργασίας μουσικού κειμένου Cakewalk 9,
έτσι ώστε να αφαιρεθεί ο θόρυβος και οι ξένοι ήχοι. Τέλος έγινε μίξη των ηχογραφήσεων των
δυο σχολείων πάλι με χρήση του ίδιου λογισμικού. Οι τελικές μίξεις των δυο τραγουδιών με
τις φωνές όλων των παιδιών της διακρατικής ομάδας Μουσικής ηχογραφήθηκαν με τη χρήση
του λογισμικού Creative Media Toolbox 6.
Στο πλαίσιο διαθεματικού σχεδίου μαθήματος Μουσικής και Πληροφορικής με θέμα «Η
μουσική και η εικόνα ως μέρος των στίχων του χαϊκού», που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε
το σχολικό έτος 2016-17 στη Β’ τάξη του Γυμνασίου, οι μαθητές/τριες, εργαζόμενοι/ες σε
ομάδες αρχικά κλήθηκαν να αναζητήσουν πληροφορίες για τη μουσική παράδοση της Χώρας
του Ανατέλλοντος Ηλίου και το είδος ποίησης χαϊκού. Στη συνέχεια ασχολήθηκαν με τη
συγγραφή χαϊκού, τη λυρική απαγγελία του και την ηχογράφησή της, τη δημιουργία και
εκτέλεση μελωδίας σε πεντατονική κλίμακα και ελεύθερο ρυθμό για τη μουσική επένδυση
του χαϊκού τους καθώς και την ηχογράφηση της μελωδίας. Οι ηχογραφήσεις έγιναν με χρήση
συσκευών κινητού τηλεφώνου. Τέλος, αξιοποιώντας το λογισμικό Audacity, προχώρησαν
στην επεξεργασία/μίξη των ηχογραφήσεών τους την οποία στη συνέχεια παρουσίασαν στην
ολομέλεια της τάξης. Με βάση την παρατήρηση της διδακτικής διαδικασίας, τα παραδοτέα
των μαθητών/τριων και τις απαντήσεις τους σε ανώνυμο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, οι
μαθητές/τριες δεν δυσκολεύτηκαν στην ηχογράφηση της ποιητικής-μουσικής τους σύνθεσης,
βρήκαν πολύ ενδιαφέρουσα τη δραστηριότητα επεξεργασίας του χαϊκού τους και της
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μουσικής σύνθεσής τους με τη χρήση του λογισμικού Audacity και θεώρησαν το βαθμό
δυσκολίας της χρήσης του λογισμικού Audacity προσιτό.
Στο πλαίσιο διαθεματικού σχεδίου εργασίας Μουσικής, Μαθηματικών και Πληροφορικής με
θέμα «Η ακολουθία Fibonacci στη μουσική», που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το σχολικό
έτος 2016-17 στο μάθημα επιλογής Καλλιτεχνική Παιδεία – Μουσική της Α’ τάξης του
Γενικού Λυκείου, οι μαθητές/τριες αρχικά γνώρισαν την ακολουθία Fibonacci, άκουσαν και
μελέτησαν μουσικά έργα συνθετών βασισμένα πάνω στις ιδιότητες των αριθμών Fibonacci.
Στη συνέχεια, εργαζόμενοι σε ζευγάρια, κλήθηκαν να δημιουργήσουν μια μουσική
φράση/σύνθεση για ένα μουσικό όργανο, βασισμένη στην ακολουθία Fibonacci και να την
επεξεργαστούν χρησιμοποιώντας το λογισμικό επεξεργασίας μουσικού κειμένου Musescore.
Τα αποτελέσματα ήταν ποικίλα και ενδιαφέροντα και παρουσιάστηκαν από το κάθε ζευγάρι
στην ολομέλεια της τάξης. Με βάση την παρατήρηση της διδακτική διαδικασίας, τα
παραδοτέα των μαθητών/τριων και τις απαντήσεις τους σε ανώνυμο ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο, οι μαθητές/τριες δεν δυσκολεύτηκαν στην καταχώριση της μουσικής
φράσης/σύνθεσής τους στο πρόγραμμα επεξεργασίας μουσικού κειμένου Musescore και
βρήκαν τη δραστηριότητα πολύ ενδιαφέρουσα.
2.5

Λογισμικά επεξεργασίας video

Στο πλαίσιο του ψηφιακού οπτικοακουστικού γραμματισμού είναι πολύ σημαντικό οι
μαθητές/τριες να αποκτούν τις απαραίτητες ικανότητες, ώστε να δημιουργούν
οπτικοακουστικά προϊόντα. Οι ικανότητες αυτές μπορούν να καλλιεργηθούν στο πλαίσιο του
μαθήματος της Πληροφορικής, αλλά και στο πλαίσιο ποικίλων διαθεματικών σχεδίων
εργασίας. Η εγκάρσια ένταξη του οπτικοακουστικού γραμματισμού στα προγράμματα
σπουδών ποικίλων μαθημάτων προβάλει ως επιτακτική ανάγκη (Αλεξούδα & Ασλανίδου,
2017). Το μάθημα της Μουσικής και τα σχέδια εργασίας που υλοποιούνται σε αυτό, ειδικά σε
συνεργασία με το μάθημα της Πληροφορικής, προσφέρονται για την καλλιέργεια του
οπτικοακουστικού γραμματισμού.
Οι σημερινοί/νές μαθητές/τριες μεγαλώνουν σε ένα οπτικοακουστικό και ψηφιακό
περιβάλλον στο οποίο τους/τις ενδιαφέρει και τους/τις κινητοποιεί ιδιαίτερα ο ρόλος του/της
δημιουργού ενός οπτικοακουστικού προϊόντος. Τα σύγχρονα εργαλεία της Πληροφορικής
καθιστούν τη δημιουργία ενός οπτικοακουστικού προϊόντος πολύ πιο εύκολη από ό,τι ήταν
παλιότερα (Αλεξούδα & Ασλανίδου, 2017, Hoffenburg & Handler, 2001). Υπάρχουν ποικίλα
εύχρηστα λογισμικά επεξεργασίας βίντεο που είναι εύκολα στην εκμάθηση τους από τους/τις
μαθητές/τριες. Εκτός από το γνωστό Moviemaker, υπάρχει το ελεύθερο λογισμικό Openshot
που μπορεί να εκτελεστεί στα λειτουργικά συστήματα Linux, Mac και Windows
(http://www.openshot.org), κ.α.. Στην παρούσα εργασία θα επιμείνουμε περισσότερο στο
διαδικτυακό λογισμικό Wevideo, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί με το google drive και με
τον τρόπο αυτό να αξιοποιεί εύκολα κοινόχρηστα αρχεία εικόνας και ήχου. Το παραγόμενο
αρχείο επίσης μπορεί εύκολα να αποθηκευτεί στο google drive και να γίνει κοινόχρηστο
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μέσω αυτού. Επίσης το συγκεκριμένο λογισμικό, επειδή είναι διαδικτυακό δε χρειάζεται
εγκατάσταση και δεν εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του κάθε υπολογιστή
(https://www.wevideo.com/). Αυτά τα χαρακτηριστικά διευκολύνουν τη συνεργασία των
μαθητών και τη συμπληρωματική εργασία από το σπίτι τους. Απαιτούν βέβαια τη σύνδεση
στο Διαδίκτυο και τυχόν προβλήματα της σύνδεσης μπορούν να προκαλέσουν διδακτικό
θόρυβο κατά τη διάρκεια του μαθήματος (Αλεξούδα & Ασλανίδου, 2017).
Στο πλαίσιο του διαθεματικού σχεδίου εργασίας Μουσικής και Πληροφορικής με θέμα «Η
μουσική και η εικόνα ως μέρος των στίχων του χαϊκού» που προαναφέρθηκε, οι
μαθητές/τριες, εργαζόμενοι/νες σε ομάδες κλήθηκαν να οπτικοποιήσουν τη μουσική/ποιητική
τους σύνθεση δημιουργώντας ένα οπτικοακουστικό προϊόν με τη χρήση του διαδικτυακού
λογισμικού επεξεργασίας βίντεο wevideo. Με βάση την παρατήρηση της διδακτικής
διαδικασίας, τα παραδοτέα των μαθητών/τριων και τις απαντήσεις τους σε ανώνυμο
ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο οι μαθητές/τριες δε συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκολίες στη
χρήση του wevideo και βρήκαν πολύ ενδιαφέρουσα τη δραστηριότητα οπτικοποίησης της
μουσικής/ποιητικής σύνθεσης. Γενικά στο συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας οι μαθητές/τριες
συμμετείχαν πολύ ενεργά και με ενθουσιασμό και πέρα από τις δεξιότητές τους στη Μουσική
και την Πληροφορική, καλλιέργησαν σημαντικές δεξιότητες ψηφιακού οπτικοακουστικού
γραμματισμού.

3. Διαθεματικά σχέδια έρευνας/εργασίας Προγραμματισμού και Μουσικής
Η μύηση των μαθητών/τριών στον προγραμματισμό παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες και για
να αντιμετωπιστούν αυτές προτάθηκαν διάφορα εκπαιδευτικά προγραμματιστικά
περιβάλλοντα (Φεσάκης & Δημητρακοπούλου, 2006). Επίσης ένας από τους προτεινόμενους
τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών αυτών είναι η μέθοδος project (Δαγδιλέλης, 2008). Oι
προσεγγίσεις της μάθησης βάσει σχεδίου έρευνας (Project Based Learning – PjBL) και της
ανάπτυξης σοβαρών παιχνιδιών (serious game development) προτιμώνται όλο και
περισσότερο στη διδασκαλία του προγραμματισμού (Navarrete, 2013; Garneli, Giannakos,
Chorianopoulos, & Jaccheri 2015).
Σύμφωνα με έρευνες τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού βοηθούν
σημαντικά στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών των αρχάριων προγραμματιστών
(Chao, 2016). Το Scratch είναι ένα πολύ δημοφιλές εκπαιδευτικό περιβάλλον οπτικού
προγραμματισμού. Πρόκειται για ένα περιβάλλον που αναπτύχθηκε από το ΜΙΤ και
διατίθεται δωρεάν. Υπάρχει και online έκδοση, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει δωρεάν
όποιος το επιθυμεί. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν τα προγράμματα
τους στο Διαδίκτυο και αν θέλουν να τα κάνουν κοινόχρηστα, ώστε να μπορεί να τα βλέπει
ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η στο Διαδίκτυο. Η εγγραφή γίνεται δωρεάν. Όποιος επιθυμεί,
μπορεί να αποθηκεύσει τα αρχεία του σε κάποιο τοπικό μέσο αποθήκευσης. Στην online
πλατφόρμα του Scratch ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει πολυάριθμες εφαρμογές
ποικίλου βαθμού δυσκολίας. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν
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ότι τους αρέσει μια εφαρμογή που είναι αναρτημένη στην πλατφόρμα (http://scratch.mit.edu).
Το Scratch ενδείκνυται ιδιαίτερα για σχέδια εργασίας ανάπτυξης παιχνιδιών (Maloney,
Resnick, Rusk, Silverman & Eastmond, 2010).
Το σχολικό έτος 2013-14 στη Β’ τάξη του Γυμνασίου υλοποιήθηκε ένα σχέδιο εργασίας
ανάπτυξης παιχνιδιών γνώσεων για τα σύγχρονα μουσικά ρεύματα που προτιμούν οι
μαθητές/τριες. Στο πλαίσιο της μεθόδου project οι μαθητές/τριες εργάστηκαν σε ομάδες των
3-4 ατόμων, επέλεξαν το μουσικό ρεύμα της αρεσκείας τους, αναζήτησαν πληροφορίες για
αυτό στο Διαδίκτυο και σε άλλες πηγές δίνοντας την απαραίτητη προσοχή στην αξιοπιστία
των πηγών. Με βάση τις πληροφορίες που βρήκαν, συνέταξαν ερωτήσεις κλειστού τύπου και
ανέπτυξαν στο Scratch ένα παιχνίδι γνώσεων για το συγκεκριμένο μουσικό ρεύμα. Κάθε
παιχνίδι έχει τρία επίπεδα δυσκολίας: εύκολο, μέτριο, δύσκολο. Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει
10 ερωτήσεις. Όλες οι ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου, Σωστού/Λάθους, πολλαπλής επιλογής
και Ναι/Όχι. Σε κάποιες από τις ερωτήσεις των παιχνιδιών οι πιθανές απαντήσεις είναι
ηχογραφήσεις τραγουδιών. Τα παιχνίδια περιλαμβάνουν εισαγωγικούς διαλόγους,
κατατοπιστικά μηνύματα και γενικά είναι φιλικά προς το χρήστη. Για την επικοινωνία μεταξύ
των μορφών των παιχνιδιών χρησιμοποιούνται μηνύματα. Για κάθε σωστή απάντηση
αυξάνεται το σκορ του παίκτη. Κάθε ομάδα είχε τη δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο του
υπολογισμού του σκορ που κρίνει σκόπιμο. Όλες οι ομάδες επέλεξαν τα παιχνίδια να μην
έχουν αρνητική βαθμολογία προκειμένου να ενθαρρύνουν τον παίκτη, ώστε να μάθει όσο
γίνεται περισσότερα για το συγκεκριμένο μουσικό ρεύμα. Κάθε παιχνίδι ξεκινάει με το
εύκολο επίπεδο. Αναπτύχθηκαν τρία παιχνίδια γνώσεων, τα οποία παρουσιάστηκαν από τους
δημιουργούς τους στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας. Με
βάση τη συμμετοχή και την επίδοση των μαθητών/τριών κατά την όλη διάρκεια της
υλοποίησης του προτεινόμενου σχεδίου έρευνας καθώς και την ποιότητα των παραδοτέων
τους, τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά τόσο για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή
των μαθητών/τριών όσο και για την επίτευξη των διδακτικών στόχων (Αλεξούδα & Πατιώ,
2015α).
Το σχολικό έτος 2014-15 στη Β’ τάξη του Γυμνασίου σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα
σχέδιο εργασίας προγραμματισμού παιχνιδιών γνώσεων για τη μουσική της Θεσσαλονίκης.
Πιο συγκεκριμένα, αναπτύχθηκαν έξι παιχνίδια γνώσεων για τους δημιουργούς και τους
ερμηνευτές της Θεσσαλονίκης για τα εξής μουσικά ρεύματα: ροκ και έντεχνο τραγούδι,
ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι, κλασσική μουσική. Για τους μουσικούς δημιουργούς της
Θεσσαλονίκης οι μαθητές/τριες ανέπτυξαν τα εξής παιχνίδια γνώσεων: «The phantom of
Rock and Èntekhno song», «Rebetiko musician», «Classical music creates». Για τους
ερμηνευτές και τα μουσικά όργανα της Θεσσαλονίκης οι μαθητές/τριες ανέπτυξαν τα εξής
παιχνίδια γνώσεων: «T.M.G.» (The Music Game), «The rock and entechno quiz», «The
Classical Music of Thessaloniki Quiz». Οι μαθητές/τριες εργαζόμενοι/νες σε ομάδες των 3-4
ατόμων, αρχικά αναζήτησαν πληροφορίες για το θέμα τους από αξιόπιστες πηγές και στη
συνέχεια συνέταξαν ερωτήσεις κλειστού τύπου για τρία διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας.
Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις γνώσεων κλειστού τύπου. Οι μαθητές/τριες
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κλήθηκαν να επιλέξουν τον ήρωα του παιχνιδιού τους και τα σκηνικά που θα
χρησιμοποιήσουν, να εισάγουν τους κατάλληλους ήχους και τις ηχογραφήσεις, να
προγραμματίσουν το παιχνίδι τους και να προχωρήσουν στην εκσφαλμάτωσή του. Τα
παιχνίδια που δημιουργήθηκαν παρουσιάστηκαν από τους δημιουργούς τους στο 7ο
Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας. Με βάση την παρατήρηση της
διδακτικής διαδικασίας, τις δηλώσεις των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του σχεδίου έρευνας, τα αποτελέσματα του ανώνυμου ηλεκτρονικού
ερωτηματολογίου ανατροφοδότησης και την ποιότητα των παραδοτέων τους, τα
αποτελέσματα της υλοποίησης του σχεδίου εργασίας δείχνουν πολύ ενθαρρυντικά. Οι
μαθητές/τριες είχαν ενεργό συμμετοχή, βελτίωσαν τις δεξιότητές τους στην ανάπτυξη
και την εκσφαλμάτωση των προγραμμάτων, έμαθαν να αντιμετωπίζουν ερευνητικά την
τοπική ιστορία της μουσικής, να παρατηρούν, να περιγράφουν, να συγκρίνουν και να
εξηγούν τους λόγους για τους οποίους τα πράγματα πήραν την παρούσα μορφή τους στο
συγκεκριμένο χώρο, καθώς και να αναπτύσσουν ερευνητικές δεξιότητες (άντληση
πληροφοριών-επαλήθευση δεδομένων) (Αλεξούδα & Πατιώ, 2016).
Όλα τα παιχνίδια των παραπάνω σχεδίων εργασίας αναπτύχθηκαν στην αγγλική γλώσσα και
αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα του Scratch, όπου για κάθε παιχνίδι παρέχονται οι κατάλληλες
οδηγίες. Η ανάρτηση των παιχνιδιών στο Διαδίκτυο άρεσε ιδιαίτερα στους δημιουργούς
μαθητές.
Στο συγκεκριμένο προγραμματιστικό περιβάλλον υπάρχει η κατηγορία εντολών «Ήχος», που
δίνει στον/στην μαθητή/τρια τη δυνατότητα να ορίσει το μουσικό όργανο που επιθυμεί να
χρησιμοποιήσει στην εφαρμογή του, να ορίσει τη νότα που θέλει να εκτελεστεί καθώς και τη
χρονική διάρκεια της εκτέλεσής της. Σε μια εφαρμογή μπορούν να χρησιμοποιούνται
συγχρόνως περισσότερα από ένα μουσικά όργανα, προκειμένου να δημιουργηθεί μια μικρή
ορχήστρα. Επίσης στο Scratch οι μαθητές/τριες μπορούν να προγραμματίσουν μια χορευτική
σκηνή. Οι εντολές αυτής της κατηγορίας αξιοποιήθηκαν κατάλληλα σε τρία διαθεματικά
εκπαιδευτικά σενάρια Μουσικής και Προγραμματισμού στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου του
Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στην Α’ τάξη του Γυμνασίου το
σχολικό έτος 2014-15 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα διαθεματικό εκπαιδευτικό σενάριο
Μουσικής και Προγραμματισμού, το οποίο αφορά στη μελέτη, εκτέλεση και ενορχήστρωση
του θέματος της 9ης Συμφωνίας του Ludvig van Beethoven καθώς και στην ανάπτυξη μιας
μουσικής εφαρμογής που εκτελεί το μουσικό θέμα χρησιμοποιώντας μουσικούς φθόγγους και
ρυθμικές αξίες και περιλαμβάνει χορευτική σκηνή που το συνοδεύει (Αλεξούδα & Πατιώ,
2015β). Στην πρώτη διδακτική ώρα αξιοποιήθηκε το Διαδίκτυο σε συνδυασμό με τα
υπάρχοντα βιβλία, ως πηγή πληροφοριών που αφορούν την κλασική μουσική εποχή, τη ζωή
και το έργο του Ludvig van Beethoven, καθώς και ως πηγή ακρόασης κινηματογραφημένης
εκτέλεσης του 4ου μέρους του έργου από συμφωνική ορχήστρα υψηλού επιπέδου
(Συμφωνική του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Χέρμπερτ φον Κάραγιαν.
https://www.youtube.com/watch?v=EfuBE5EPMZs).
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Στις δύο επόμενες διδακτικές ώρες αξιοποιήθηκε το εκπαιδευτικό προγραμματιστικό
περιβάλλον Scratch για την ανάπτυξη της εφαρμογής. Η εργαστηριακή δραστηριότητα
επικεντρώνεται κυρίως στον προγραμματισμό του μουσικού θέματος με βάση τους μουσικούς
φθόγγους και τις ρυθμικές αξίες. Οι μαθητές/τριες, «μετασχηματίζοντας» το μουσικό θέμα
της 9ης συμφωνίας του Ludvig van Beethoven σε μια μουσική εφαρμογή στο
προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch δημιούργησαν έναν νέο τύπο παρτιτούρας. Κατά τη
διαδικασία της πορείας του «μετασχηματισμού», οι μαθητές/τριες κατανόησαν βαθύτερα την
έννοια της ενορχήστρωσης, αξιοποίησαν τα ηχοχρώματα των οργάνων, τις μεταβολές της
δυναμικής αγωγής και οπτικοποίησαν, μέσω των χορευτικών κινήσεων, συναισθήματα που
τους δημιούργησε υποκειμενικά η μουσική. Με βάση τον αναστοχασμό των διδασκόντων που
στηρίχτηκε στην ενθουσιώδη ανταπόκριση των μαθητών/τριών, τα παραδοτέα τους και τις
απαντήσεις τους σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο, τα αποτελέσματα της υλοποίησης του σχεδίου
εργασίας είναι πολύ ενθαρρυντικά. Οι μαθητές/τριες συμμετείχαν στο μάθημα με
ενθουσιασμό, είχαν ενεργό ρόλο, πήραν πρωτοβουλίες, έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο και οι
διδακτικοί στόχοι επιτεύχθηκαν.
Στη Β’ τάξη του Γυμνασίου το σχολικό έτος 2016-17 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα
διαθεματικό εκπαιδευτικό σενάριο Μουσικής και Προγραμματισμού, το οποίο αφορά τη
μελέτη, εκτέλεση και ενορχήστρωση του τσακώνικου χορού «Σου’πα μάνα», καθώς και την
ανάπτυξη μιας μουσικής εφαρμογής που εκτελεί το μουσικό θέμα χρησιμοποιώντας
συγχρόνως τρία μουσικά όργανα, προκειμένου να δημιουργηθεί μια «κομπανία» και
περιλαμβάνει χορευτική σκηνή που το συνοδεύει. Στην πρώτη διδακτική ώρα το Διαδίκτυο
αξιοποιήθηκε σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα βιβλία, ως πηγή πληροφοριών που αφορούν
την ελληνική παραδοσιακή μουσική και τα παραδοσιακά όργανα. Έγινε παρουσίαση και
ανάλυση του μικτού μουσικού μέτρου 5/4, καθώς και της έννοιας του ισοκρατήματος. Στη
συνέχεια οι μαθητές/τριες τραγούδησαν και έπαιξαν στα μουσικά όργανα τη μελωδία του
τσακώνικου χορού «Σου ’πα μάνα». Στη δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές/τριες
εργαζόμενοι/νες σε ομάδες, κλήθηκαν να δημιουργήσουν τη δική τους «κομπανία», να
ενορχηστρώσουν το τραγούδι «Σου ’πα μάνα» χρησιμοποιώντας 2 μελωδικά μουσικά όργανα
(1 για τη μελωδία και 1 για το ισοκράτημα) και 1 ρυθμικό μουσικό όργανο (για τη ρυθμική
συνοδεία) και να το εκτελέσουν στην ολομέλεια της τάξης. Στην τρίτη διδακτική ώρα
αξιοποιήθηκε το εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch για την ανάπτυξη της
εφαρμογής. Η εργαστηριακή δραστηριότητα επικεντρώνεται κυρίως στον προγραμματισμό
του μουσικού θέματος, του ισοκρατήματος και της ρυθμικής συνοδείας, με βάση την επιλογή
των μουσικών οργάνων, των μουσικών φθόγγων και των ρυθμικών αξιών και τη δημιουργία
χορευτικής σκηνής που το συνοδεύει.
Στη Γ’ τάξη του Γυμνασίου το σχολικό έτος 2016-17 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα
διαθεματικό εκπαιδευτικό σενάριο Μουσικής και Προγραμματισμού, το οποίο αφορά τη
μελέτη, εκτέλεση και ενορχήστρωση του couplet ή του refrain ενός τραγουδιού της Rock
μουσικής και περιλαμβάνει χορευτική σκηνή που το συνοδεύει. Στην πρώτη διδακτική ώρα
το Διαδίκτυο αξιοποιήθηκε σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα βιβλία, ως πηγή πληροφοριών
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που αφορούν τη μουσική Rock ‘n’ Roll αλλά και την εξέλιξη της μουσικής Rock από τη
δεκαετία ’50 μέχρι σήμερα. Στη δεύτερη διδακτική ώρα αρχικά οι μαθητές/τριες
εργαζόμενοι/νες σε ζευγάρια, κλήθηκαν να επιλέξουν ένα τραγούδι Rock της αρεσκείας τους,
να αναζητήσουν στο Διαδίκτυο την αντίστοιχη παρτιτούρα και να εκτελέσουν το couplet ή το
refrain του τραγουδιού χρησιμοποιώντας τα μουσικά όργανα της τάξης, ενώ στη συνέχεια
τους ζητήθηκε να δημιουργήσουν και να καταγράψουν ένα ρυθμικό σχήμα, με το οποίο να
συνοδεύουν τη μελωδία του τραγουδιού. Στην τρίτη διδακτική ώρα αξιοποιήθηκε το
εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch για την ανάπτυξη της εφαρμογής. Η
εργαστηριακή δραστηριότητα επικεντρώνεται στον προγραμματισμό του couplet ή του
refrain του τραγουδιού, με βάση την επιλογή του μουσικού οργάνου, των μουσικών φθόγγων
και των ρυθμικών αξιών, καθώς και του ρυθμικού σχήματος με συνδυασμό drum και snares
και τη δημιουργία χορευτικής σκηνής που το συνοδεύει.
Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις, οι μαθητές/τριες, «μετασχηματίζοντας» τα μουσικά θέματα
σε μια μουσική εφαρμογή στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch δημιούργησαν έναν νέο
τύπο παρτιτούρας. Κατά τη διαδικασία της πορείας του «µετασχηµατισµού» κατανόησαν
βαθύτερα τις ρυθμικές αξίες των φθόγγων, την έννοια της ενορχήστρωσης, αξιοποίησαν τα
ηχοχρώματα των οργάνων, τις μεταβολές της δυναμικής αγωγής και οπτικοποίησαν, μέσω
των χορευτικών κινήσεων, συναισθήματα που τους δημιούργησε υποκειμενικά η μουσική. Τα
αποτελέσματα της υλοποίησης των σχεδίων έρευνας δείχνουν πολύ ενθαρρυντικά και οι
διδακτικοί στόχοι επιτεύχθηκαν τόσο από την πλευρά της Μουσικής όσο και από την πλευρά
του Προγραμματισμού. Η επιτυχία των διαθεματικών σχεδίων εργασίας στηρίχτηκε σε πολύ
σημαντικό βαθμό στην αποτελεσματική συνεργασία της εκπαιδευτικού Πληροφορικής με την
εκπαιδευτικό Μουσικής.

Συμπεράσματα
Στο πλαίσιο της εργασίας παρουσιάστηκαν ποικίλα εργαλεία Πληροφορικής που μπορούν να
αξιοποιηθούν σε σχέδια έρευνας/εργασίας Μουσικής. Για τα προτεινόμενα εργαλεία
κατατέθηκε η εμπειρία αξιοποίησής τους σε σχέδια έρευνας/εργασίας. Ένα από αυτά
αξιοποίησε τη μέθοδο CLIL, κάποια ήταν ενταγμένα σε ένα έργο eTwinning και μερικές
εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο τους παρουσιάστηκαν στο μαθητικό συνέδριο
Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας.
Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα συνεργατικά – διαδικτυακά εργαλεία, που μπορούν να
διευκολύνουν ιδιαίτερα την εργασία σε ομάδες και μπορούν να αξιοποιηθούν ακόμη και στο
πλαίσιο διασχολικών συνεργασιών, είτε αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός έργου
eTwinning, είτε ανεξάρτητα. Η πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους του google drive
προσφέρει πολλές συνεργατικές εφαρμογές που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους/τις
μαθητές/τριες με ασφάλεια και χωρίς κόστος. Τέλος έγινε αναφορά στην υπηρεσία
συνεργατικών εγγράφων του ΠΣΔ.
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Επίσης, δόθηκε έμφαση στην αξιοποίηση λογισμικών ψηφιακής επεξεργασίας ήχου,
ηχογραφήσεων, μουσικού κειμένου και βίντεο στο πλαίσιο της καλλιέργειας του ψηφιακού
οπτικοακουστικού γραμματισμού. Παρουσιάστηκαν καλά διδακτικά παραδείγματα
αξιοποίησης των λογισμικών Audacity, Creative Media Toolbox 6, Cakewalk 9, MuseScore
και Wevideo.
Επιπλέον, η παρούσα εργασία πηγαίνει ένα βήμα πέρα από την απλή χρήση έτοιμων
λογισμικών και προχωρά στην αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραμματιστικών
περιβαλλόντων. Επιλέχτηκε να γίνει ιδιαίτερη μνεία στο περιβάλλον οπτικού
προγραμματισμού του Scratch που επιτρέπει την καλλιέργεια την υπολογιστικής σκέψης με
σχετικά εύκολο τρόπο ακόμη και για μαθητές/τριες μικρής ηλικίας καθώς και την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων κλιμακούμενης δυσκολίας. Παρουσιάστηκαν παραδείγματα σχεδίων
εργασίας ανάπτυξης παιχνιδιών γνώσεων Μουσικής, αλλά και σχεδίων εργασίας
προγραμματισμού μουσικών εφαρμογών που εκτελούν συγκεκριμένα μουσικά θέματα με
βάση τους μουσικούς φθόγγους και τις ρυθμικές αξίες.
Παρατηρήθηκε πως η μουσική τεχνολογία προωθεί τη συμμετοχικότητα, επειδή πολλοί
στόχοι και δραστηριότητες μπορούν να επιτευχθούν με ευκολία ακόμη και από τους λιγότερο
μουσικά καταρτισμένους μαθητές. Επιπλέον η διαθεσιμότητα πολυάριθμων ήχων και οι νέες
μέθοδοι επεξεργασίας του ήχου ενθάρρυναν τον πειραματισμό. Με τις νέες τεχνολογίες
δημιουργήθηκε ένα εργαλείο για μετασχηματισμό στη μουσική εκπαίδευση.
Μετασχηματίστηκε η μορφή διδασκαλίας και ο ρόλος του δασκάλου, προβλήθηκε μια
διαφορετική αισθητική, η οποία τελικά προκαλεί και τις παραδοσιακές μεθόδους
αξιολόγησης. Αυτές οι προκλήσεις δημιουργούν ένα καινούργιο πλαίσιο για τη μουσική
εκπαίδευση. Η στενή και αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στον/στην εκπαιδευτικό
Πληροφορικής και στον/στην εκπαιδευτικό Μουσικής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
την επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων έρευνας/εργασίας που παρουσιάστηκαν ως καλά
διδακτικά παραδείγματα.
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Η επαγγελματική ανάπτυξη στο Δημοτικό Σχολείο. Ο ρόλος των διαθεματικών
δραστηριοτήτων στα σχολικά εγχειρίδια της Ελληνικής Γλώσσας όλων των τάξεων.
Μια σημειωτική προσέγγιση1
Career development in elementary school. The role of interdisciplinary activities in
textbooks of Greek language course through a semiotic approach
Πασχάλης Σαρόγλου, Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη, Λάρισα, Εκπαιδευτικός, saropasx@gmail.com
Paschalis Saroglou, Educational Institution N. Bakoyannis, Larissa, Teacher, saropasx@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to focus on the structure of career development in
primary education, through different social and professional roles undertaken by pupils, when
they deal with interdisciplinary activities inside textbooks. The research sample is the current
textbooks of Greek language course (2016-17). As a methodological tool for the content
analysis, is chosen the semiotic model of Algirdas Julien Greimas. The research concluded
that the vocational guidance is promoted by suitably shaped interdisciplinary activities, which
are scattered in textbooks of all classes.
Keywords: career development, interdisciplinary activities, elementary school, Semiotics

Περίληψη: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ελέγξει τον τρόπο δόμησης της
επαγγελματικής ανάπτυξης στο Δημοτικό σχολείο, μέσα από την ανάληψη διαφόρων
κοινωνικών και επαγγελματικών ρόλων από τους μαθητές, στα πλαίσια της ενασχόλησής
τους με διαθεματικές δραστηριότητες των σχολικών εγχειριδίων. Από τον πληθυσμό των
εγχειριδίων, επιλέχτηκαν τα εγχειρίδια του μαθήματος της Ελληνικής Γλώσσας όλων των
τάξεων του Δημοτικού, τα οποία χρησιμοποιούνται το σχολικό έτος 2016-17. Ως
μεθοδολογικό εργαλείο για την ανάλυση του περιεχομένου τους, αξιοποιήθηκε το σημειωτικό
μοντέλο του Algirdas Julien Greimas. Από την έρευνα καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο
επαγγελματικός προσανατολισμός ξεκινά από το Δημοτικό και προωθείται μέσα από
κατάλληλα διαμορφωμένες διαθεματικές δραστηριότητες που υπάρχουν διασκορπισμένες στα
σχολικά εγχειρίδια όλων των τάξεων.
1

Το επιστημονικό άρθρο που ακολουθεί βασίζεται στην Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία με τίτλο
«Επαγγελματική ανάπτυξη και ανάληψη επαγγελματικών ρόλων στο Δημοτικό: Σημειωτική ανάλυση των
διαθεματικών δραστηριοτήτων των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος της Ελληνικής Γλώσσας». Η εργασία
εκπονήθηκε από τον Πασχάλη Σαρόγλου στα πλαίσια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες
της Αγωγής (κατεύθυνση Σημειωτική και Επικοινωνία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας, ακαδ. Έτος 2016-17) με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κα Αν. Χριστοδούλου.
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Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική ανάπτυξη, διαθεματικές δραστηριότητες, Δημοτικό σχολείο,
Σημειωτική

1. Εισαγωγή-Θεωρητικό υπόβαθρο
Η σημασία του επαγγέλματος για τον άνθρωπο είναι διαχρονική. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα,
βασική αφετηρία για τη γέννηση μιας πολιτείας είναι η κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών, η
οποία επιτυγχάνεται μέσα από την κατανομή της εργασίας. Μεταξύ των μελών της υπάρχει
μία αλληλεπίδραση, όπου ο καθένας με βάση το επάγγελμά του ικανοποιεί τις ανάγκες του
άλλου (Πολιτεία, IV, 423δ).
Χρησιμοποιούμε τον όρο επάγγελμα για να περιγράψουμε την κοινωνική δραστηριότητα που
είναι θεσμοθετημένη και αναγνωρισμένη από τους άλλους. Αποτελεί μια υπόσχεση
(«επαγγέλλομαι» = υπόσχομαι) που δίνει το άτομο πρώτα στον εαυτό του, ότι αυτό που κάνει
ανταποκρίνεται στις ικανότητες και τις επιθυμίες του, και δεύτερον στο κοινωνικό σύνολο ότι
θα ασκήσει τίμια τον ρόλο του (Γεωργιοπούλου, 2013).
Η επιλογή επαγγέλματος και σταδιοδρομίας είναι γενικά σημαντική για την υπόλοιπη ζωή,
καθώς καθορίζει το βαθμό επαγγελματικής επιτυχίας και γενικότερα την ομαλή και ενεργή
ένταξη και προσαρμογή στο κοινωνικό σύνολο (Μωυσιάδου, 2012). Δεν πρόκειται για μία
στιγμιαία απόφαση. Αντιθέτως, διαμορφώνεται σταδιακά στα πλαίσια της κοινωνικοποίησης
ως αποτέλεσμα μίας εξελικτικής, δια βίου διαδικασίας που ξεκινά από την παιδική κιόλας
ηλικία, από τη στιγμή που το άτομο ξεκινά να φοιτά στο σχολείο, και διαρκεί για όσο
διάστημα είναι επαγγελματικά δραστήριο (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2013· Κρασσάς,
2004). Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως επαγγελματική ανάπτυξη και αφορά τις πτυχές
της ανθρώπινης προσωπικότητας που σχετίζονται με τις προσωπικές και επαγγελματικές
επιλογές, αποφάσεις και ενασχολήσεις, τη δημιουργία και διαμόρφωση επαγγελματικών
προτύπων, εργασιακών αξιών και επαγγελματικής ταυτότητας, καθώς και την επαγγελματική
ωριμότητα (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2008).
Για την καλλιέργεια και υποβοήθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης του
ατόμου είναι απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής από κατάλληλα
καταρτισμένους επιστήμονες. Πρόκειται για μία εξελικτική και δυναμική διαδικασία, η οποία
περιγράφεται με
τους όρους Επαγγελματική Συμβουλευτική, Επαγγελματικός
Προσανατολισμός ή Επαγγελματική Καθοδήγηση. Οι όροι αυτοί τείνουν να αντικατασταθούν
στην Ελλάδα από τον γενικότερο, ενιαίο όρο Συμβουλευτική και Επαγγελματικός
Προσανατολισμός ή Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός (Μωυσιάδου,
2012· Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2008· Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ. ά, 2008).
Στα πλαίσια της προσπάθειας μελέτης της επαγγελματικής ανάπτυξης και επιλογής, των
παραγόντων από τις οποίες εξαρτώνται, καθώς και της ερμηνείας της εισόδου από το σχολικό
περιβάλλον στην αγορά εργασίας, αναπτύχθηκε ένα σύνολο θεωριών που χαρακτηρίζονται ως
Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Γεωργιοπούλου, 2013).
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Η πρώτη θεωρία επαγγελματικής ανάπτυξης (όχι θεωρία με την αυστηρή έννοια-περισσότερο
πρόταση-οδηγός) ήταν η ψυχολογική θεωρία χαρακτηριστικών και παραγόντων του Parsons,
η οποία διατυπώθηκε το 1909. Σύμφωνα με αυτή, η προσωπικότητα κάθε ανθρώπου
αποτελείται από μια σειρά μετρήσιμων σταθερών χαρακτηριστικών, που καθορίζουν την
επαγγελματική επιλογή και την επαγγελματική επιτυχία (ο κατάλληλος άνθρωπος στην
κατάλληλη θέση). (Γεωργιοπούλου, 2013· Savickas, 2002).
Από το σύνολο των θεωριών επαγγελματικής ανάπτυξης, στην παρούσα μελέτη εστιάσαμε
στην τυπολογική θεωρία του John L. Holland (1985) και στην εξελικτική θεωρία του Donald
E. Super (1990).
Σύμφωνα με τη θεωρία του J. L. Holland, η επαγγελματική ικανοποίηση, σταθερότητα και
επιτυχία εξαρτάται από το βαθμό συμφωνίας της προσωπικότητας με το εργασιακό
περιβάλλον (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2013). Διακρίνονται 6 τύποι προσωπικότητας,
καθένας από τους οποίους αντιστοιχεί σε έναν από τους 6 ομοειδείς τύπους από
περιβάλλοντα εργασίας. Οι τύποι αυτοί είναι: Ρεαλιστικός (Realistic), Ερευνητικός
(Investigative), Καλλιτεχνικός (Artistic), Κοινωνικός (Social), Επιχειρηματικός
(Enterprising), Συμβατικός (Conventional). Οι άνθρωποι αναζητούν τα περιβάλλοντα που
ταιριάζουν καλύτερα με την προσωπικότητά τους και αναλαμβάνουν ρόλους συμβατούς με
αυτά (Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ. ά, 2008· Amundson et al., 2008· Spokane, Luchetta &
Richwine, 2002).
Από την άλλη πλευρά, ο D. E. Super βασίστηκε στη θεωρία του Ginzberg και των
συνεργατών του και προσπάθησε να βελτιώσει τις αδυναμίες της (Σιδηροπούλου-Δημακάκου,
2013). Κεντρική έννοια της θεωρίας του είναι η αυτοαντίληψη (διαμόρφωση αυτοεικόνας στα
πλαίσια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας). Η επαγγελματική ανάπτυξη
αποτελεί μία συνεχή διαδικασία ανάπτυξης και εκπλήρωσης της αυτοαντίληψης. Διέρχεται
από μία σειρά 5 διαδοχικών δια βίου σταδίων, τα οποία ο Super ονόμασε βιωτικά στάδια ή
στάδια της ζωής ή «μείζονες κύκλους» (life stages). Το στάδιο που καλύπτει χρονολογικά την
περίοδο της φοίτησης στο Δημοτικό είναι αυτό της Ανάπτυξης (Growth) (ΣιδηροπούλουΔημακάκου, 2013· Amundson et. al., 2008· Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ. ά, 2008). Στην
τελευταία αναδιατύπωση της θεωρίας του, εστιάζει στην άσκηση ρόλων ζωής και στη λήψη
αποφάσεων. Σχηματοποιεί τις απόψεις του με τη βοήθεια ενός Ουράνιου Τόξου
Σταδιοδρομίας (Life-Career Rainbow), όπως φαίνεται στο Γράφημα 1 (Super, 1990, όπ.
αναφ. στο Γεωργιοπούλου, 2013). Η καριέρα ορίζεται ως συνδυασμός κοινωνικών ρόλων που
ένα άτομο αναλαμβάνει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Οι ρόλοι αυτοί διακρίνονται σε
βασικούς-πρωτεύοντες (π.χ. παιδί, μαθητής, ψυχαγωγούμενος, πολίτης) και δευτερεύοντες
(π.χ. αδερφός, μεταρρυθμιστής). Οι βασικοί χώροι-«θέατρα» (Theaters) άσκησής τους είναι 4
(Σπίτι, Κοινότητα, Σχολείο, Χώρος Εργασίας) (Super, 1980).
Ένας από τους συνεχιστές της θεωρίας του Super ήταν ο μαθητής του, Mark L. Savickas, ο
οποίος υποστηρίζει στην αφηγηματική του προσέγγιση ότι η επαγγελματική σταδιοδρομία
οικοδομείται σταδιακά από το ίδιο το άτομο ως αποτέλεσμα των επαγγελματικών επιλογών
του με οδηγό την αυτοαντίληψή του (Amundson et al., 2008· Savickas, 2002).
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Γράφημα 1: Ουράνιο Τόξο Σταδιοδρομίας (Life-Career Rainbow) (Πηγή: Super, 1990, όπ. αναφ. Στο
Γεωργιοπούλου, 2013)

Οι ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και η
χώρο της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και
περισσότερο απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών
Προσανατολισμού στο εκπαιδευτικό σύστημα, με
(Γεωργιοπούλου, 2013·Πατέστη, 2007).

συνακόλουθη αλματώδης πρόοδος στο
της Επικοινωνίας οδήγησαν να γίνει
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού
αφετηρία την πρώτη σχολική βαθμίδα

Η αναγκαιότητα εφαρμογής του επαγγελματικού προσανατολισμού από την πρώτη
εκπαιδευτική βαθμίδα υποστηρίζεται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο από πολλούς ερευνητές
(Γεωργιοπούλου, 2013· Μωυσιάδου, 2012· Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ. ά, 2008·Πατέστη,
2007· Magnuson & Starr, 2000). Παρόλα αυτά, παρατηρείται δυσανάλογο ερευνητικό
ενδιαφέρον για την πρώτη εκπαιδευτική βαθμίδα. Οι περισσότερες έρευνες σχετικά με την
επαγγελματική ανάπτυξη και τον επαγγελματικό προσανατολισμό αφορούν την περίοδο της
εφηβείας, που αντιστοιχεί χρονολογικά στην περίοδο φοίτησης στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Ανάμεσα στις ελάχιστες ερευνητικές προσπάθειες εστιασμένες στην πρώτη
σχολική βαθμίδα, ανήκουν αυτές των Seligman, Weinstock, & Heflin (1991, όπ. αναφ. στο
Auger, Blackhurst & Wahl, 2005), Trice & McClellan (1994), Borgen & Young (1982 όπ.
αναφ. στο Watson & Mc Mahon, 2005), Dorr & Lesser (1980, όπ. αναφ. στο Watson & Mc
Mahon, 2005) και Watson & McMahon (2007).
Η εισαγωγή του θεσμού του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Συμβουλευτικής
στον χώρο του σχολείου, συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση των
μαθητών, μέσω της πληροφόρησης και της ενεργής εμπλοκής τους με τα διάφορα
επαγγέλματα. Σκοπός είναι η συνειδητή και ορθή εκπαιδευτική και επαγγελματική επιλογή
ανάλογα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, στα πλαίσια της προσπάθειας για
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας, ενίσχυση της αυτοαντίληψης και ικανοποίηση
συναισθηματικών και γνωστικών αναγκών (Μωυσιάδου, 2012 · Υπουργείο Παιδείας Έρευνας
και Θρησκευμάτων, 2002).
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Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός εφαρμόζεται
κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου εισάγεται με το Ν. 1566/85 (αρ. κεφ. ΙΑ', άρ.
37, 38, 39) ο όρος Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.), στα πλαίσια της
προσπάθειας συστηματοποίησης και καθιέρωσης του θεσμού (Ασβεστάς, 2007). Στην
ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν εφαρμόζεται ακόμη ο Σ.Ε.Π., παρά τις προσπάθειες
εκπαιδευτικών και επιστημόνων (Κρασσάς, 2004), σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως η
Φινλανδία.
Οι στόχοι του Σ.Ε.Π. στην πρώτη εκπαιδευτική βαθμίδα, επιτυγχάνονται εν μέρει και
διδάσκονται μέσω της διάχυσης στο αναλυτικό πρόγραμμα των διαφόρων μαθημάτων. Μέσα
από τη σύνταξη του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (2002),
εισάγεται η έννοια της διαθεματικότητας. Στόχος είναι η διασύνδεση των γνωστικών
αντικειμένων στα πλαίσια της διδασκαλίας διαφόρων εννοιών. Η γνώση προσεγγίζεται
σφαιρικά-ολιστικά και ενεργητικά. Δίνεται έτσι σε κάθε μάθημα μια εικόνα για την
επαγγελματική ανάπτυξη (στοιχεία προϊδεασμού), χωρίς ωστόσο τα δεδομένα να είναι
συστηματοποιημένα και οργανωμένα κατάλληλα. Βασικός λειτουργός δραστηριοτήτων
επαγγελματικού προσανατολισμού είναι ο δάσκαλος, ο οποίος προσεγγίζει τα σχετικά
ζητήματα εμπειρικά και βιωματικά (Δημητρόπουλος & Μπακατσή, 2004).
Η ανάδειξη των ενδιαφερόντων και των κλίσεων των μαθητών και ο επαγγελματικός τους
προσανατολισμός υποβοηθείται από το σχολικό εγχειρίδιο. Με τον όρο σχολικό εγχειρίδιο,
περιγράφουμε το βιβλίο εκείνο που έχει γραφτεί με σκοπό την υποστήριξη της διδασκαλίας
των μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος, αφού αξιοποιηθεί κατάλληλα από
εκπαιδευτικούς και μαθητές. Υποκατηγορία του είναι το διδακτικό εγχειρίδιο: το βασικό
σχολικό εγχειρίδιο ενός συγκεκριμένου μαθήματος που διδάσκεται καθημερινά στο σχολείο,
από το οποίο προκύπτει η διδακτέα ύλη (Διλαβέρη, 2010· Ματσαγγούρας, 2004).
Ο ιδιαίτερος μαθησιακός και διδακτικός ρόλος του σχολικού εγχειριδίου το έχει μετατρέψει
σε αντικείμενο συστηματικής μελέτης και ανάλυσης με βάση καθορισμένα κριτήρια και
συγκεκριμένη επιστημονική μέθοδο2. Ως το βασικότερο μέσο διδασκαλίας και επικοινωνίας
δασκάλου-μαθητή, επιτελεί 4 βασικές λειτουργίες. Αυτές είναι: α) Γνωσιακή (γνωσιακό
περιεχόμενο της διδασκαλίας με βάση την ηλικιακή βαθμίδα και το επίπεδο κατανόησης των
μαθητών), β) Διδακτική (μορφές διδασκαλίας, σχεδιασμός-προγραμματισμός διδασκαλίας,
διδακτική μέθοδος), γ) Μαθησιακή (βαθμός κατανόησης και ενδιαφέροντος για τη σχολική
γνώση, οικοδόμηση νέας γνώσης με προσαρμογή σε ενδιαφέροντα, δυνατότητες, μαθησιακό
στυλ, ρυθμό μάθησης) και δ) Ιδεολογική/ Κοινωνικοποιητική (τα σχολικά εγχειρίδια ως
κοινωνικό-πολιτιστικά προϊόντα. Φορείς ιδεολογίας και μεταβίβασης της γνώσης, όπως αυτή
καθορίζεται από την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική) (ό.π)3.

2

Ο Μπονίδης (2004, όπ. αναφ. στο Ματσαγγούρας, 2004), αναφέρει ότι οι βασικοί μέθοδοι ανάλυσης τους είναι
η ερμηνευτική, η ανάλυση περιεχομένου (ποιοτική ή ποσοτική), και η πολυτροπική ανάλυση.
3
Στην παρούσα μελέτη έγινε ανάλυση του περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων του δείγματος, με έμφαση
στη συνδυαστική μελέτη της γνωσιακής και ιδεολογικής τους λειτουργίας.
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2. Η Έρευνα
2.1

Ταυτότητα της έρευνας

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ελέγξει τον τρόπο που δομείται η επαγγελματική
ανάπτυξη στο Δημοτικό σχολείο, μέσα από την ανάληψη διαφόρων κοινωνικών και
επαγγελματικών ρόλων από τους μαθητές, στα πλαίσια της ενασχόλησής τους με
διαθεματικές δραστηριότητες των σχολικών εγχειριδίων όλων των μαθημάτων, όλων των
τάξεων.
Ειδικότερα, θα επιχειρήσουμε, έπειτα από κατάλληλη ανάλυση του περιεχομένου των
σχολικών εγχειριδίων του δείγματός μας, να απαντήσουμε στα εξής ερευνητικά ερωτήματα:
- Ποια επαγγέλματα/ομάδες επαγγελμάτων προβάλλονται ανά τάξη μέσα από τις
διαθεματικές δραστηριότητες των σχολικών εγχειριδίων (επαγγελματικός κώδικας);
- Ποια από τα επαγγέλματα αυτά δηλώνονται άμεσα (πρωτεύοντα επαγγέλματα) και ποια
προκύπτουν έμμεσα (δευτερεύοντα επαγγέλματα);
- Ποιους κοινωνικούς ρόλους αναλαμβάνουν τα παιδιά μέσα από την ενασχόλησή τους με
τις διαθεματικές δραστηριότητες (κοινωνικός κώδικας);
Η έρευνα μας βασίζεται στην ακόλουθη υπόθεση:
«Ο επαγγελματικός προσανατολισμός ξεκινά από το Δημοτικό και προωθείται μέσα από
κατάλληλα διαμορφωμένες διαθεματικές δραστηριότητες που υπάρχουν διασκορπισμένες στα
σχολικά εγχειρίδια όλων των τάξεων».
2.2

Μεθοδολογία

Για τον καθορισμό του ερευνητικού δείγματος από τον πληθυσμό των εγχειριδίων (εγχειρίδια
όλων εκπαιδευτικών βαθμίδων και όλων των μαθημάτων), τέθηκε μια σειρά από κριτήρια
επιλογής που αφορούν την εκπαιδευτική βαθμίδα (πρώτο επίπεδο), το είδος των εγχειριδίων
(δεύτερο επίπεδο) και το μάθημα (τρίτο επίπεδο)4.
Αναλυτικότερα, σε πρώτο επίπεδο, από τις τρεις συνολικά εκπαιδευτικές βαθμίδες, η έρευνά
μας επικεντρώνεται στην πρώτη, και ειδικότερα στο Δημοτικό. Αυτό συμβαίνει για τους εξής
τρεις βασικούς λόγους:

4

Για τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής του δείγματος και τον τρόπο παρουσίασης της ταυτότητας του
υλικού αξιοποιήθηκαν πληροφορίες που προέρχονται από το βιβλίο της Αναστασίας Χριστοδούλου Σημειωτική
ανάλυση και πολιτισμός στην ξένη γλώσσα (2003). Η ταυτότητα των επιμέρους διδακτικών εγχειριδίων της
Γλώσσας ανά τάξη παρουσιάζεται αναλυτικά στη Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία του ερευνητή
(Σαρόγλου, 2017: 35-41).
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α) Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός χώρος εμπίπτει στα άμεσα ακαδημαϊκά και ερευνητικά
ενδιαφέροντα του ερευνητή (απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης).
β) Το Δημοτικό είναι ο προθάλαμος στην πορεία επαγγελματικής διαπαιδαγώγησης και
ανάπτυξης του ατόμου που συντελείται επίσημα στις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες, και
κυρίως στη δεύτερη (Γυμνάσιο, Λύκειο).
γ) Δεν υπάρχουν, προς το παρόν, στη χώρα μας αρκετές έρευνες που να μας δίνουν αξιόπιστα
στοιχεία σχετικά με την εισαγωγή του θεσμού του Σχολικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού στην πρώτη εκπαιδευτική βαθμίδα, καθώς και το ρόλο των σχολικών
εγχειριδίων στην επαγγελματική ανάπτυξη των παιδιών του δημοτικού σχολείου.
Σε δεύτερο επίπεδο, από το σύνολο των σχολικών εγχειριδίων του Δημοτικού, επιλέχτηκαν
τα διδακτικά εγχειρίδια, δηλαδή τα βασικά εγχειρίδια διδασκαλίας κάθε μαθήματος, που
ελέγχονται, εγκρίνονται και εκδίδονται από την πολιτεία στα πλαίσια υλοποίησης των στόχων
των Αναλυτικών Προγραμμάτων και γενικότερα της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής
(Διλαβέρη, 2010· Ματσαγγούρας, 2004· Warren, 1981).
Τέλος, σε τρίτο επίπεδο, επιλέχτηκαν τα εγχειρίδια του μαθήματος της Ελληνικής Γλώσσας
όλων των τάξεων του Δημοτικού, τα οποία χρησιμοποιούνται στις σχολικές αίθουσες το
σχολικό έτος 2016-17. Ο λόγος είναι ότι η γλώσσα χρησιμοποιείται ως μέσο επίτευξης των
σκοπών των Αναλυτικών Προγραμμάτων των επιμέρους μαθημάτων (κάθε στόχος της
γλωσσικής διδασκαλίας θεωρείται διαθεματικός στόχος όλων των μαθημάτων) και
γενικότερα της εκπαίδευσης. Αποτελεί σύστημα επικοινωνίας (δράση και αλληλεπίδραση των
ανθρώπων) και προαγωγής της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, καθώς και φορέα
πολιτισμού (Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, 2002).
Για την ανάλυση του ερευνητικού δείγματος, αξιοποιήθηκε η επιστήμη της Σημειωτικής, και
ειδικότερα το σημειωτικό μοντέλο της Δομικής Σημαντικής του Algirdas Julien Greimas. Ο
Greimas υποστηρίζει, μέσω της θεωρίας του, ότι το κάθε κείμενο αποτελεί ως μονάδα
ανάλυσης ένα σύνολο, στο οποίο παρατηρείται μια επαναληπτικότητα στην εμφάνιση
σημασιολογικών μονάδων και των συνδυασμών τους. Η επαναληπτικότητα αυτή αποτελεί
παράγοντα εξασφάλισης της ομοιογένειας του κειμένου. Ορίζεται ως ισοτοπία και
οργανώνεται σε σημασιολογικούς κώδικες (Χριστοδούλου, 2003· Greimas & Courtés, 1982·
Boklund-Lagopoulou, 1982). Στην παρούσα μελέτη εστιάζουμε σε δύο βασικούς κώδικες, τον
επαγγελματικό (επαγγέλματα) και τον κοινωνικό (κοινωνικοί ρόλοι).
Για την ανάλυσή του περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων, χρησιμοποιείται ως
ερευνητικό εργαλείο για κάθε τάξη ένας Πίνακας5. Ο κάθε Πίνακας έχει την ίδια δομή και
μορφή. Αποτελείται από οκτώ στήλες, οι οποίες έχουν κατά σειρά το εξής περιεχόμενο:

5

Για αναλυτική παρουσίαση των Πινάκων βλ. Επαγγελματική ανάπτυξη και ανάληψη επαγγελματικών ρόλων στο
Δημοτικό: Σημειωτική ανάλυση των διαθεματικών δραστηριοτήτων των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος της
Ελληνικής Γλώσσας (Σαρόγλου, 2017: 43-144)
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Αύξων Αριθμός6, Ενότητα, Είδος Εγχειριδίου7, Τεύχος8, Σελίδα9,
δραστηριότητας10, Κοινωνικοί ρόλοι11,Επαγγέλματα που εμπλέκονται.12
2.3

Εκφώνηση

Αποτελέσματα ανάλυσης

Πριν από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης μας, κρίνουμε σκόπιμο να
αναφερθούμε στον αριθμό διαθεματικών δραστηριοτήτων σχετικά με τα επαγγέλματα13
συγκριτικά με τον συνολικό αριθμό δραστηριοτήτων και ασκήσεων του ΒΜ και ΤΕ της
Γλώσσας κάθε τάξης (Πίνακας 1).
Πίνακας 2
Κατανομή συχνοτήτων της μεταβλητής «αριθμός διαθεματικών δραστηριοτήτων σχετικά με τα
επαγγέλματα» ανά τάξη
ΤΑΞΗ
Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΛΗΘΟΣ (ν)
42
41
71
72
61
72
359

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)14
10,77
8,99
11,3
15,75
16,9
17,6
13,29

Παρατηρούμε ότι στις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού (Δ, Ε, ΣΤ) έχουμε το
μεγαλύτερο ποσοστό διαθεματικών δραστηριοτήτων.
Συνεχίζουμε με το κυρίως μέρος της ανάλυσης του επιλεγμένου δείγματός μας. Η ανάλυση
εστιάστηκε σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τους κοινωνικούς ρόλους και ο
δεύτερος τα επαγγέλματα, πρωτεύοντα και δευτερεύοντα.

6

Χρησιμοποιείται η συντομογραφία Α/Α.
Τα δεδομένα συλλέγονται συνδυαστικά απ’ το Βιβλίο Μαθητή (ΒΜ) και το Τετράδιο Εργασιών (ΤΕ), τα οποία
λαμβάνονται ως ενιαία σημασιολογική μονάδα.
8
Από το ΒΜ ή το ΤΕ.
9
Χρησιμοποιείται η συντομογραφία Σελ.
10
Καταγράφονται οι εκφωνήσεις των δραστηριοτήτων με διαθεματικό περιεχόμενο. Υπογραμμίζονται οι λέξειςκλειδιά που παραπέμπουν πρωτογενώς ή δευτερογενώς σε ένα ή περισσότερα επαγγέλματα.
11
Πρωτεύων κοινωνικός ρόλος είναι αυτός του μαθητή, ο οποίος καταγράφεται πρώτος στο σύνολο των
περιπτώσεων. Ακολουθούν οι υπόλοιποι ρόλοι που καλείται να αναλάβει ο μαθητής, οι οποίοι επεκτείνονται
εκτός σχολικού χώρου
12
Χωρισμός σε δύο επιμέρους στήλες: πρωτεύοντα επαγγέλματα, δευτερεύοντα επαγγέλματα. Σε κάθε
περίπτωση τα επαγγέλματα καταγράφονται με τη σειρά εμφάνισής τους στην άσκηση.
13
Για την κατάταξη μιας δραστηριότητας ως διαθεματικής, αξιοποιήσαμε τους ειδικούς πίνακες σήμανσης στην
αρχή κάθε ΒΜ και την προσωπική μας εκτίμηση με βάση το νόημα και το περιεχόμενο κάθε άσκησης.
14
Ποσοστό % ως προς το συνολικό αριθμό δραστηριοτήτων και ασκήσεων. Ο συνολικός αριθμός των
δραστηριοτήτων για όλες τις τάξεις δεν αναφέρεται γιατί δεν αποτελεί αντικείμενο της έρευνάς μας.
7
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Όσον αφορά τους κοινωνικούς ρόλους (κοινωνικός κώδικας), πρωτεύον είναι αυτός του
μαθητή, ο οποίος εμφανίζεται στο σύνολο του δείγματος. Ακολουθούν δευτερεύοντες ρόλοι
με διαφορετική συχνότητα εμφάνισης ανά τάξη.
Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η συχνότητά εμφάνισης των δευτερευόντων
αυτών ρόλων ανά τάξη (Πίνακες 2-7).
Πίνακας 3
Κατανομή συχνοτήτων της μεταβλητής «δευτερεύων κοινωνικός ρόλος» στην Α΄ τάξη
ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΡΟΛΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ (ν)

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

συνομιλητής

5

21,73

αναγνώστης

4

17,39

καταναλωτής

4

17,39

αφηγητής

2

8,69

επιβάτης

2

8,69

ταξιδιώτης

2

8,69

αγαπημένο πρόσωπο

1

4,34

θεατής θεατρικής
παράστασης

1

4,34

μέλος ομάδας

1

4,34

πελάτης

1

4,34

ΣΥΝΟΛΟ

23

100

Οι δευτερεύοντες ρόλοι με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στην Α΄ τάξη είναι με
φθίνουσα σειρά αυτοί του συνομιλητή, του αναγνώστη και του καταναλωτή.
Πίνακας 4
Κατανομή συχνοτήτων της μεταβλητής «δευτερεύων κοινωνικός ρόλος» στη Β΄ τάξη
ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΡΟΛΟΣ
μέλος ομάδας
συνομιλητής
αναγνώστης
κάτοικος
παιδί
αγαπημένο πρόσωπο
καταναλωτής
ταξιδιώτης
ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΛΗΘΟΣ (ν)
14
9
6
5
3
2
2
1
42

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
33,33
21,43
14,28
11,9
7,14
4,76
4,76
2,38
100
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Στη Β΄ τάξη προβάλλεται περισσότερο ο ρόλος του μέλους ομάδας και ακολουθεί αυτός του
συνομιλητή.
Πίνακας 5
Κατανομή συχνοτήτων της μεταβλητής «δευτερεύων κοινωνικός ρόλος» στη Γ΄ τάξη
ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ
ΡΟΛΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ (ν)

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

μέλος ομάδας

20

33,89

συνομιλητής

16

27,11

αφηγητής

5

8,47

αναγνώστης

4

6,77

ταξιδιώτης

4

6,77

καταναλωτής

3

5,08

επιβάτης

2

3,38

κάτοικος

2

3,38

ακροατής

1

1,69

παιδί

1

1,69

πωλητής

1

1,69

ΣΥΝΟΛΟ

59

100

Οι δύο ρόλοι με τη μεγαλύτερη συχνότητα στη Γ΄ τάξη είναι και πάλι με την ίδια σειρά αυτοί
του μέλους ομάδας και του συνομιλητή. Στον αντίποδα, οι ρόλοι του ακροατή, του παιδιού
και του πωλητή εμφανίζονται μόλις μία φορά.
Πίνακας 6
Κατανομή συχνοτήτων της μεταβλητής «δευτερεύων κοινωνικός ρόλος» στη Δ΄ τάξη
ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΡΟΛΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ (ν)

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

συνομιλητής

24

33,8

μέλος ομάδας

12

16,9

ταξιδιώτης

9

12,67

κάτοικος

8

11,26

αναγνώστης

4

5,63

αφηγητής

4

5,63

επιβάτης

3

4,22

παιδί

3

4,22

αγαπημένο πρόσωπο

1

1,4
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καταναλωτής

1

1,4

πεζός

1

1,4

ποδηλάτης

1

1,4

ΣΥΝΟΛΟ

71

100

Στη Δ΄ τάξη παρατηρείται αντιστροφή της σειράς των δύο πρώτων ρόλων με τη μεγαλύτερη
συχνότητα, συγκριτικά με τη Β΄ και Γ΄ Δημοτικού.
Πίνακας 7
Κατανομή συχνοτήτων της μεταβλητής «δευτερεύων κοινωνικός ρόλος» στην Ε΄ τάξη
ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΡΟΛΟΣ
μέλος ομάδας
αναγνώστης
συνομιλητής
κάτοικος
φίλαθλος
ακροατής
αγαπημένο πρόσωπο
παιδί
ταξιδιώτης
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΛΗΘΟΣ (ν)
11
9
6
5
3
2
1
1
1
39

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
28,2
23,07
15,36
12,82
7,68
5,12
2,56
2,56
2,56
100

Στην Ε΄ τάξη, οι ρόλοι του μέλους ομάδας, του αναγνώστη, του συνομιλητή και του κατοίκου
καλύπτουν το 79,45% του συνολικού ποσοστού.
Πίνακας 8
Κατανομή συχνοτήτων της μεταβλητής «δευτερεύων κοινωνικός ρόλος» στη Στ΄ τάξη
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ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΡΟΛΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ (ν)

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

μέλος ομάδας

12

27,9

κάτοικος

5

11,62

συνομιλητής

5

11,62

ταξιδιώτης

5

11,62

καταναλωτής

4

9,3

αγαπημένο πρόσωπο

2

4,65

αναγνώστης

2

4,65

αφηγητής

2

4,65

παιδί

2

4,65

επισκέπτης

1

2,32

θεατής

1

2,32

ναυαγός

1

2,32

πελάτης
ΣΥΝΟΛΟ

1

2,32

43

100
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Στην τελευταία τάξη επικρατεί ο ρόλος του μέλους ομάδας (27,9%) και ακολουθούν αυτοί
του κατοίκου, του συνομιλητή και του ταξιδιώτη με το ίδιο ποσοστό (11,62%).
Όσον αφορά τα επαγγέλματα (επαγγελματικός κώδικας), πρωτεύοντα και δευτερεύοντα, για
την ευκολότερη και αποτελεσματικότερη ανάλυση των δεδομένων κρίναμε σκόπιμο να τα
κατηγοριοποιήσουμε. Για την επιλογή των επιμέρους κατηγοριών λάβαμε υπόψη και το
θεωρητικό μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης του John L. Holland. Ειδικότερα, με βάση
τους 6 τύπους προσωπικότητας και των αντίστοιχων εργασιακών περιβαλλόντων που
προτείνει, καταλήξαμε στη διαμόρφωση 6 επαγγελματικών κατηγοριών.
Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 8), παρουσιάζονται οι επαγγελματικές κατηγορίες,
καθώς και τα επαγγέλματα του δείγματος που αντιστοιχούν σε κάθε μία από αυτές15.
Πίνακας 9
Κατανομή επαγγελμάτων σε επαγγελματικές κατηγορίες
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

1
Τεχνικά- ΡεαλιστικάΠρακτικά επαγγέλματα

αεροπόρος, ανθοκόμος, αρτοποιός-φούρναρης, αρχιτέκτονας, βοσκός, γεωργός,
δασοπόνος, ελαιοπαραγωγός, ελαιοχρωματιστής, ζαχαροπλάστης, ηλεκτρολόγος
μηχανικός, καπετάνιος, κατασκευαστής, κατασκευαστής μουσικών οργάνων,
κτηνοτρόφος, μάγειρας, μηχανικός, μηχανικός πλοίων, μηχανικός αυτοκινήτων,
μηχανικός αεροσκαφών, μηχανικός Η/Υ, μηχανολόγος μηχανικός, μοδίστρα,
ξυλουργός, οδηγός, πολεοδόμος, πολιτικός μηχανικός, προγραμματιστής, ράφτης,
τοπογράφος μηχανικός, ψαράς

2
ΚαλλιτεχνικάΠολιτιστικά
επαγγέλματα

αθλητής, γελωτοποιός, διακοσμητής, εικαστικός, εικονογράφος, εθνογράφος,
ενδυματολόγος, ζωγράφος, ηθοποιός, ηχολήπτης, θεατρικός συγγραφέας,
θεατρολόγος, κριτικός θεάτρου, κριτικός κινηματογράφου, λαογράφος, μίμος,
κολυμβητής, μαέστρος, μουσικός, μουσειολόγος, παλαιστής, ποδηλάτης, ποιητής,
σεναριογράφος, σκηνογράφος, σκηνοθέτης, σκιτσογράφος, στιχουργός,
συγγραφέας, συνθέτης, σχεδιαστής-γραφίστας, τενόρος, τουριστικός πράκτορας,
τραγουδιστής, χορευτής, χορογράφος, φωτογράφος

3
ΕρευνητικάΕπιστημονικάΔιανοητικά επαγγέλματα

αρχαιολόγος, αστρονόμος, βιολόγος, γεωγράφος, γεωλόγος, διατροφολόγος,
δημοσιογράφος, δύτης, επιστήμονας, ερευνητής, εφευρέτης, ιστορικός,
κοινωνιολόγος, μαθηματικός, μετεωρολόγος, περιβαλλοντολόγος, πολιτικός
επιστήμονας, στατιστικολόγος, φυσικός, χημικός

4
ΑνθρωπιστικάΚοινωνικά επαγγέλματα

γιατρός, γλωσσολόγος, γυμναστής, δάσκαλος, δικηγόρος, καθηγητής
Πληροφορικής, καθηγητής Θρησκευτικών, κτηνίατρος, μεταφραστής, νοσοκόμος,
ξεναγός, φιλόλογος, φιλόλογος ξένων γλωσσών

15

Μερικά επαγγέλματα φαίνεται να εντάσσονται σε περισσότερες από μία κατηγορίες (π.χ. γιατρός,
μαθηματικός). Η κατάταξη και ταξινόμησή τους έγινε με βάση την κρίση του ερευνητή και τον πρωτεύοντα
σκοπό τους.
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5
ΕπιχειρηματικάΟικονομικά
επαγγέλματα

6
Συμβατικά-Οργανωτικά
και λοιπά επαγγέλματα

βιβλιοπώλης, διαφημιστής, εκδότης εφημερίδας, εφοπλιστής, καφετζής, λογιστής,
μανάβης, νερουλάς, παγοπώλης, παραγωγός ταινιών, πωλητής, σαλεπιτζής,
ταμίας, χαλβατζής

αρτεργάτης, αστροναύτης, βιβλιοθηκονόμος, διαιτητής, διοργανωτής έκθεσης,
εκφωνητής-σπορτκάστερ, επιμελητής άρθρων, επιμελητής κειμένου και εικόνας,
επιμελητής λευκώματος, κειμενογράφος, λεξικογράφος, ναύτης, οργανωτής
κοινωνικών εκδηλώσεων, σερβιτόρος, ταχυδρόμος, τηλεφωνήτρια, τροχονόμος,
υπάλληλος σε εκδοτήρια εισιτηρίων, υπάλληλος κυλικείου, υπάλληλος ΔΕΗ,
υπάλληλος υδραγωγείου, υπάλληλος εφημερίδας

Τέλος, οι Πίνακες που ακολουθούν (Πίνακες 9-14) παρουσιάζουν τη συχνότητα εμφάνισης
κάθε επαγγελματικής κατηγορίας ανά τάξη, σε πρώτο επίπεδο ανάλυσης (πρωτογενή
επαγγέλματα) και σε δεύτερο (δευτερογενή επαγγέλματα).
Πίνακας 10
Κατανομή συχνότητας της μεταβλητής «επαγγελματική κατηγορία» στην Α΄ τάξη
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2
1
4
6
3
5

1Ο ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
(ν)
(%)
21
61,76
6
17,64
4
11.76
2
5,88
1
2,94
0
0

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
3
1
2
6
4
5

2Ο ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
(ν)
(%)
13
32,5
11
27,5
10
25
3
7,5
2
5
1
2,5

Στην Α΄ τάξη, σε 1ο επίπεδο ανάλυσης, κυριαρχεί με διαφορά η επαγγελματική κατηγορία 2.
Σε 2ο επίπεδο ανάλυσης οι τρεις πρώτες επαγγελματικές κατηγορίες συγκεντρώνουν ποσοστό
85%.
Πίνακας 11
Κατανομή συχνότητας της μεταβλητής «επαγγελματική κατηγορία» στη Β΄ τάξη
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2
3
6
1
5
4
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1Ο ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
(ν)
(%)
39
50,64
16
20,77
9
11,68
7
9,09
5
6,49
1
1,29

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2
3
1
4
5
6

2Ο ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
(ν)
(%)
9
40,9
6
27,27
3
13,63
2
9,09
1
4,54
1
4,54
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Τα πρωτογενή και δευτερογενή επαγγέλματα που προβάλλονται περισσότερο στη Β΄ τάξη
ανήκουν στην κατηγορία 2.
Πίνακας 12
Κατανομή συχνότητας της μεταβλητής «επαγγελματική κατηγορία» στη Γ΄ τάξη
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2
3
1
6
5
4

1Ο ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
(ν)
(%)
47
46,53
24
23,76
19
18,81
8
7,92
2
1,98
1
0,99

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
3
2
1
4
6
5

2Ο ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
(ν)
(%)
22
50
8
18,18
7
15,9
4
9,09
3
6,81
0
0

Στη Γ΄ τάξη, σε 1ο επίπεδο υπερτερεί η επαγγελματική κατηγορία 2, ενώ σε 2ο επίπεδο η
επαγγελματική κατηγορία 3.
Πίνακας 13
Κατανομή συχνότητας της μεταβλητής «επαγγελματική κατηγορία» στη Δ΄ τάξη
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2
3
1
4
6
5

1Ο ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
(ν)
(%)
50
54,34
27
29,34
6
6,52
4
4,34
3
3,26
2
2,17

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2
3
6
1
4
5

2Ο ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
(ν)
(%)
23
42,59
17
31,48
6
11,11
5
9,25
3
5,55
0
0

Οι επαγγελματικές κατηγορίες 2 και 3 συγκεντρώνουν μαζί τα υψηλότερα ποσοστά σε πρώτο
(83,68%) και σε δεύτερο επίπεδο (74,07%).
Πίνακας 14
Κατανομή συχνότητας της μεταβλητής «επαγγελματική κατηγορία» στην Ε΄ τάξη
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2
3
6
1
5
4

1Ο ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
(ν)
(%)
31
36,47
29
34,11
14
16,47
10
11,76
1
1,17
0
0

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2
3
1
5
6
4

2Ο ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
(ν)
(%)
23
46
15
30
4
8
4
8
2
4
2
4
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Το ίδιο παρατηρούμε και στην Ε΄ τάξη, με τις επαγγελματικές κατηγορίες 2 και 3 να έχουν τα
υψηλότερα ποσοστά.
Πίνακας 15
Κατανομή συχνότητας της μεταβλητής «επαγγελματική κατηγορία» στη Στ΄ τάξη
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2
3
6
1
5
4

1Ο ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
(ν)
(%)
47
43,51
37
34,25
9
8,33
8
7,4
5
4,62
2
1,85

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
3
2
4
5
1
6

2Ο ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
(ν)
(%)
22
37,93
14
28,57
6
10,34
5
8,62
2
4,08
0
0

Ανάλογα είναι τα αποτελέσματα και στην τελευταία τάξη. Κυριαρχούν σε 1ο και 2ο επίπεδο
οι κατηγορίες 2 και 3.

Συμπεράσματα-Συζήτηση
Από την ανάλυση των διαθεματικών δραστηριοτήτων των εγχειριδίων της Ελληνικής
Γλώσσας, με βάση και το μοντέλο του A.J. Greimas, παρατηρούμε ότι οι σημασίες τους
δομούνται με βάση δύο κεντρικούς άξονες ή ισοτοπίες. Η πρώτη ισοτοπία αφορά την
κοινωνία (κοινωνικός κώδικας) και η δεύτερη τα επαγγέλματα (επαγγελματικός κώδικας).
Ξεκινώντας από την ισοτοπία της κοινωνίας, παρατηρούμε ότι με κέντρο την κοινωνία,
αναπτύσσονται επιμέρους υποκώδικες, οι οποίοι σχετίζονται με διάφορους κοινωνικούς
ρόλους. Πρωτεύον είναι αυτός του μαθητή, ο οποίος εμφανίζεται στο σύνολο των
δραστηριοτήτων όλων των τάξεων. Ακολουθούν, με υψηλά ποσοστά ανά τάξη, οι ρόλοι του
συνομιλητή και του μέλους ομάδας. Οι υπόλοιποι δευτερεύοντες ρόλοι παρουσιάζουν
διακυμάνσεις ως προς τη συχνότητα εμφάνισης τους ανά τάξη (Πίνακες 2-7). Για
παράδειγμα, ο κοινωνικός ρόλος του αναγνώστη προβάλλεται σε υψηλά ποσοστά στην Α΄ και
Ε΄ τάξη, ενώ δεν ισχύει το ίδιο στις υπόλοιπες τάξεις. Γενικά, οι ρόλοι που προβάλλονται στις
δραστηριότητες των εγχειριδίων του ερευνητικού δείγματος, παραπέμπουν στους ρόλους
ζωής, τους οποίους σχηματοποιεί ο Donald E. Super μέσα από το Ουράνιο Τόξο
Σταδιοδρομίας (Life-Career Rainbow), στην τελευταία αναδιατύπωση της θεωρίας του για
την επαγγελματική ανάπτυξη (Amundson et al., 2008· Super, 1990, όπ. αναφ. στο
Γεωργιοπούλου, 2013· Super, 1980).
Η κοινωνική ισοτοπία δείχνει να βρίσκεται σε στενή σχέση και αλληλεπίδραση με την
επαγγελματική ισοτοπία. Παράλληλα με τους κοινωνικούς ρόλους που καλούνται να
αναλάβουν τα παιδιά, στα πλαίσια ενασχόλησής τους με τις διαθεματικές δραστηριότητες των
σχολικών εγχειριδίων, έρχονται σε επαφή και με διάφορα επαγγέλματα. Η ισοτοπία των
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επαγγελμάτων χωρίστηκε σε έξι επιμέρους υποκώδικες (επαγγελματικές κατηγορίες)16
έχοντας ως βάση το μοντέλο της επαγγελματικής ανάπτυξης του John L. Holland
(Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2013· Γεωργιοπούλου, 2013· Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ. ά,
2008· Amundson et al., 2008· Spokane, Luchetta & Richwine, 2002).
Από τη σημειωτική ανάλυση σε πρώτο επίπεδο (πρωτεύοντα επαγγέλματα), παρατηρούμε ότι
στο σύνολο των τάξεων του Δημοτικού προβάλλονται σε υψηλότερο ποσοστό επαγγέλματα
που ανήκουν στις Τέχνες και τον Πολιτισμό (Κατηγορία 2). Με αρκετά υψηλή συχνότητα
προβάλλονται και τα επαγγέλματα που αφορούν την Έρευνα και τις Επιστήμες (Κατηγορία
3), με εξαίρεση ωστόσο την Α΄ τάξη. Ακολουθούν, με εναλλασσόμενη σειρά εμφάνισης, τα
Τεχνικά-Πρακτικά επαγγέλματα (Κατηγορία 1) και τα Συμβατικά-Οργανωτικά επαγγέλματα
(Κατηγορία 6). Στον αντίποδα, τα Ανθρωπιστικά-Κοινωνικά επαγγέλματα (Κατηγορία 4),
όπως αυτά του γιατρού, του δικηγόρου, αλλά και του δασκάλου, φαίνεται να
υποεκπροσωπούνται, με μοναδική εξαίρεση την Α΄ τάξη. Το ίδιο ισχύει και για τα
Επιχειρηματικά-Οικονομικά επαγγέλματα (Κατηγορία 5). Οι δύο αυτές κατηγορίες,
εμφανίζουν κάπως υψηλότερα ποσοστά σε δεύτερο επίπεδο σημειωτικής ανάλυσης, αλλά
αρκετά χαμηλότερα συγκριτικά με τα επαγγέλματα που προβάλλονται από τις άλλες
κατηγορίες. Μόλις στην Στ΄ τάξη τα επαγγέλματα της Κατηγορίας 4, αγγίζουν διψήφια
ποσοστά εμφάνισης (10,34%), ενώ τα ποσοστά των επαγγελμάτων της Κατηγορίας 5
παραμένουν μονοψήφια, ακόμη και μηδενικά (Γ΄ και Δ΄ τάξη). Αντίθετα, παραμένει υψηλή η
συχνότητα με την οποία προβάλλονται επαγγέλματα που ανήκουν στις Κατηγορίες 2 και 3,
και ακολουθούν οι Κατηγορίες 1 και 6 (Πίνακες 9-14).
Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι επαληθεύεται η υπόθεση της έρευνας μας. Στο Δημοτικό
σχολείο μπαίνουν οι πρώτες βάσεις για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, ο οποίος θα
συνεχιστεί στις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η επαγγελματική ανάπτυξη που ξεκινά από
αυτή την ηλικία, υποβοηθείται μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες διαθεματικές
δραστηριότητες που υπάρχουν διασκορπισμένες στα σχολικά εγχειρίδια όλων των τάξεων.
Παρόλα αυτά, προκύπτουν ερωτήματα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο
μελλοντικής έρευνας. Ειδικότερα, θα μπορούσε να γίνει μια συγκριτική μελέτη αναφορικά με
τα επαγγέλματα που προβάλλονται στις δύο πρώτες εκπαιδευτικές βαθμίδες μέσα από τα
σχολικά εγχειρίδια, καθώς και συσχέτιση τους με τις επαγγελματικές προτιμήσεις των
μαθητών, όπως αυτές εκφράζονται κατά την υποβολή των μηχανογραφικών τους δελτίων στη
Γ΄ τάξη του Λυκείου. Παράλληλα, η ανισομερής εκπροσώπηση των επαγγελματικών
κατηγοριών στα υφιστάμενα διδακτικά εγχειρίδια, καθώς και η πληρότητα και επάρκεια της
κάθε κατηγορίας σε αυτά17, εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργικότητά τους ως
προς την ομαλή επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών.

16

Βλ. Πίνακα 8
Από τη μελέτη της επίσημης λίστας επαγγελμάτων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), παρατηρούμε ότι δεν προβάλλεται στα διδακτικά εγχειρίδια
μια σειρά από επαγγέλματα, όπως ασφαλιστικός υπάλληλος, επιπλοποιός, τεχνικός τηλεπικοινωνιών.
17
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Το σχολείο αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας. Είναι φορέας κοινωνικών προβλημάτων και
αναγκών και αποσκοπεί στην κοινωνικοποίηση των ατόμων. Καθοριστικής σημασίας για την
ένταξη στο κοινωνικό σύνολο είναι η επιλογή επαγγέλματος. Η πολιτεία οφείλει, λοιπόν, να
συνεισφέρει σε αυτό, μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένα διδακτικά εγχειρίδια με
δραστηριότητες που θα προβάλλουν ισομερώς όλα τα επαγγέλματα και θα συμβάλλουν στην
ομαλή επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών.
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Ενισχύοντας την ευρωπαϊκή και περιβαλλοντική συνείδηση της σχολικής κοινότητας
μέσω ενός καινοτόμου πρότζεκτ
Reinforcing the European and environmental consciousness of the school community
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Abstract: This paper focuses on the project "Environmental migration: Our voice, our power"
which was implemented in a Senior High School during the school years 2015-2016 and
2016-2017, within the framework of the European programmes "eTwinning",
"Teachers4Europe" and "IncludU" and was awarded with the label of best educational quality
practice from the programme «S.A.M.E. world». Three teachers of different specializations
collaborated with students from all grades of our school. Our participation aimed to bring
together pupils with the European Union and the concept of environmental education through
experiential actions. The students discussed, criticized, became aware of the current situation
and realized that we have to work together for a free, socially just and democratic Europe of
the future that places its respect on the environment and humanity as its main priority. More
specifically, our activities included: a) the creation of a film about the myth of Europe, the
history of the European Union, its goals, the problems it faces, the concerns about European
integration and its prospects, b) raising awareness of contemporary problems, especially of
environmental concern, c) simulating the functioning of the European Parliament as an
instrument of justice and decision-making, d) engaging in new technologies and digital media.
For the evaluation of the practice, the teachers used the quantitative method through the
electronic questionnaire.
Keywords: educational practice, European programmes, environmental education
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Περίληψη: Το παρόν άρθρο παρουσιάζει το πρότζεκτ «Περιβαλλοντική μετανάστευση: Η
φωνή μας η δύναμή μας» που υλοποιήθηκε σε ένα Γενικό Λύκειο κατά τα σχολικά έτη 20152016 και 2016-2017, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων «eTwinning»,
«Teachers4Europe» και «IncludU» και βραβεύτηκε με την ετικέτα ποιότητας βέλτιστης
εκπαιδευτικής πρακτικής από το πρόγραμμα «S.A.M.E. world». Συνεργάστηκαν τρεις
εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων προσεγγίζοντας διαθεματικά τη γνώση και
μαθητές/τριες από όλες τις τάξεις του Λυκείου. Η συμμετοχή μας στόχο είχε να φέρει σε
επαφή τους μαθητές/τριες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την έννοια της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης μέσα από βιωματικές δράσεις. Οι μαθητές/τριες συζήτησαν, προβληματίστηκαν,
άσκησαν κριτική, ευαισθητοποιήθηκαν για τη σημερινή κατάσταση και συνειδητοποίησαν ότι
οφείλουμε να εργαστούμε από κοινού για την ελεύθερη, κοινωνικά δίκαιη και δημοκρατική
Ευρώπη του μέλλοντος που θέτει ως βασική προτεραιότητά της το σεβασμό στο περιβάλλον
και τον άνθρωπο. Αναλυτικότερα, οι δραστηριότητές μας περιελάμβαναν: α) τη δημιουργία
ταινίας για το μύθο της Ευρώπης, την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους στόχους της, τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει, τις ανησυχίες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τις
προοπτικές της, β) την ευαισθητοποίηση για σύγχρονα προβλήματα κυρίως περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος, γ) την προσομοίωση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως
οργάνου δικαιοσύνης και λήψης αποφάσεων, δ) την ενασχόληση με νέες τεχνολογίες και
ψηφιακά μέσα. Για την αξιολόγηση της πρακτικής διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα πεδίου με
ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια.
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική πρακτική, Ευρωπαϊκά προγράμματα, περιβαλλοντική
εκπαίδευση

Εισαγωγή
Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί αποτέλεσμα της δημιουργικής συνεργασίας
μαθητών/τριών και τριών εκπαιδευτικών ενός Γενικού Λυκείου στο πλαίσιο τριών
Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, του «eTwinning», του «Teachers4Europe» και
του «IncludU». Ευρωπαϊκά προγράμματα «eTwinning» υλοποιούνται κάθε χρόνο στο
σχολείο μας. Η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική δράση «Teachers4Europe» υλοποιήθηκε για πρώτη
φορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τη σχολική χρονιά 2015-2016 και συνέχισε την
επιτυχημένη πορεία της και το 2016-2017. Στόχος της είναι να συμβάλλει αφενός στην
ενημέρωση των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα είδος κοινωνών των βασικών
αξόνων που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση και αφετέρου στην
καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση των μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις
εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
αλλά και να κατανοήσουν τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης, τρόπους αντιμετώπισης και
προσαρμογής στο μεταβαλλόμενο περιβαλλοντικό και οικονομικό περιβάλλον, καθώς και
στο προσφυγικό ζήτημα που ταλανίζει την Ευρώπη. Επιπλέον, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να
μεταδοθούν οι γνώσεις αυτές με χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και με αξιοποίηση
των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα
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«IncludU» υλοποιήθηκε για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 2016-2017 στα Λύκεια στο
πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εστιάζει σε θεμελιώδεις αξίες ισότητας,
ανεκτικότητας και μη-διάκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως στόχο να προωθήσει το
διαπολιτισμικό διάλογο και να εξοικειώσει τους μαθητές με τις αξίες αυτές μέσω
διαδραστικών και βιωματικών εργαστηρίων καθώς και καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών
που συνδυάζουν νέες τεχνολογίες, παιχνίδια, τέχνη και ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών.
Το συγκεκριμένο πρότζεκτ βραβεύτηκε με ετικέτα ποιότητας βέλτιστης εκπαιδευτικής
πρακτικής από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «S.A.M.E. world» (Αειφορία. Ευαισθητοποίηση.
Κινητοποίηση. Περιβάλλον στην Παγκόσμια Εκπαίδευση) στον Εθνικό Συσσωρευτή
Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Φωτόδεντρο». Το πρόγραμμα στοχεύει
στην ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη και
στη σχέση της με την Κλιματική Αλλαγή και την Περιβαλλοντική Μετανάστευση. Βασικός
σκοπός του είναι να ενισχύσει την ουσιαστική κατανόηση αυτών των θεμάτων και να
ενθαρρύνει αειφόρους τρόπους ζωής και πρακτικές ενεργών, συνειδητοποιημένων και κριτικά
σκεπτόμενων πολιτών, μέσα από καινοτόμες τεχνολογικές και βιωματικές προσεγγίσεις, ενώ
όλο το υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του πρότζεκτ βρίσκεται συγκεντρωμένο στο
ιστολόγιο «Περιβαλλοντική μετανάστευση».
Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων εκπαιδευτικοί τριών διαφορετικών ειδικοτήτων
συνεργάστηκαν δημιουργικά, σπάζοντας τα όρια των γνωστικών αντικειμένων μέσα από τη
διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση. Κατά τη διάρκεια των δράσεων οι
εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε όλες τις δράσεις από κοινού, ενώ σε πολλές περιπτώσεις
ενεπλάκησαν και εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων (αγγλικής φιλολογίας, πληροφορικής
κ.α.). Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Λυκείου μας ανέλαβαν μία σπουδαία
πρωτοβουλία: μελέτησαν και παρουσίασαν θέματα σχετικά με την Ευρώπη και το
περιβάλλον της με την ελπίδα ότι η προσπάθειά τους είναι μία συμβολή στη δημιουργία ενός
μέλλοντος ηθικής ευθύνης και κοινωνικής ευημερίας με μια ματιά ουσιαστική, συνθετική και
ανανεωτική, όπως ταιριάζει στην ηλικία τους. Αντιλήφθηκαν ότι μπορούν να έχουν όραμα
ακόμη και σε τέτοιες δύσκολες περιόδους κρίσης. «Κάθε γενιά άλλωστε έχει τις δικές της
συναντήσεις με την Ιστορία. Άλλοι επιλέγουν να συναντηθούν με τα γεγονότα αυτά, άλλοι τα
συναντούν ανεξάρτητα από τη θέλησή τους και άλλοι προτιμούν να αποστασιοποιηθούν από
αυτά» (Παναγιωτόπουλος, 2016).
Για την επιλογή του θέματος και τον τρόπο ανάπτυξης της δράσης λήφθηκαν υπόψη η ηλικία
των μαθητών και το δυναμικό της τάξης, οι ιδιαίτερες δεξιότητες και οι πρότερες εμπειρίες
τους. Η μάθηση εστιάστηκε στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των μαθητών με
αξιοποίηση μεταξύ άλλων της τεχνολογίας και του ψηφιακού γραμματισμού (Αλμπανάκη,
2013). Οι μαθητές αξιοποίησαν ψηφιακό υλικό, επίσημες ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και συνεργάστηκαν σε ομάδες, ενώ ενεπλάκησαν πολλά γνωστικά αντικείμενα
(Θρησκευτικά, Ιστορία, Αρχαία Ελληνικά, Πληροφορική, Ξένες Γλώσσες, Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση, Μουσική, Χορός) με ποικίλους τρόπους. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής οι
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μαθητές συνεργάστηκαν δημιουργικά και κατασκεύασαν ψηφιακούς χάρτες, διαδραστικές
αφίσες, video και πήραν μέρος σε αυθεντικές καταστάσεις μάθησης (Προσομοίωση
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). Επιχειρήθηκε η δημιουργία γνώσης μέσα από αυθεντικές
καταστάσεις και δραστηριότητες (Jonassen, 2010), η οποία τοποθετήθηκε σε πολλαπλά
πλαίσια, προετοιμάζοντας τη μεταφορά της σε νέα πλαίσια με την απόκτηση γνωστικής
ευελιξίας (Brown, Collins, & Duguid, 1989).
Τέλος, το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να ενταχθεί αυτούσια σε κάθε είδος
ψηφιακού ή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού (σχέδια μαθημάτων, φύλλα εργασίας κλπ), να
επιλεγούν/αποκοπούν επιμέρους περιοχές και τμήματά του για κάθε είδους εκπαιδευτική
δραστηριότητα και να αποτελέσει καλή πρακτική για την εκπαιδευτική κοινότητα.

1. Θεωρητικό υπόβαθρο
Κατά τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό των δράσεων λήφθηκε σοβαρά υπόψη η ηλικία
και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, ενώ η συμμετοχή ήταν εθελοντική με τη γραπτή
συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους. Οι δράσεις υλοποιήθηκαν στη διάρκεια των
μαθημάτων της Λογοτεχνίας, των Αρχαίων Ελληνικών, των Γαλλικών, των Θρησκευτικών,
της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ & Β΄ Λυκείου, των Ομίλων Γλώσσας & Ρητορικής και της
Δημοσιογραφίας και δύο Περιβαλλοντικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνταν στο
σχολείο. Με τη διεπιστημονική/διααθεματική προσέγγιση τα σχολικά µαθήµατα
αλληλοσυσχετίζονται, αλληλοσυμπληρώνονται, κατανοούνται καλύτερα και η σχολική
γνώση βαθμιαία ενιαιοποιείται, χωρίς όμως να καταργείται, µε αποτέλεσμα ο µαθητής να
αποκτά µια ολιστική εικόνα της πραγματικότητας (Ματσαγγούρας, 2002). Η παρούσα δράση
δομήθηκε λαμβάνοντας υπόψη ένα συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο ώστε να οργανωθούν τα
παιδαγωγικά βήματα προς επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί σε όλη τη
διάρκεια καθοδηγούσαν τους μαθητές και ενθάρρυναν τη γνωστική συμμετοχή τους
δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης. Παράλληλα, οι
διδάσκοντες, διατηρούσαν ημερολόγιο εργασίας στο οποίο κατέγραφαν, πριν από την
υλοποίηση, την περιγραφή των δραστηριοτήτων, τους χρόνους και τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα, ώστε να διευκολυνθεί η μαθησιακή διαδικασία, αλλά και μετά την υλοποίησή
τους, την εξέλιξη των δραστηριοτήτων.
Εφαρμόστηκαν διάφορα μοντέλα διδασκαλίας. Ειδικότερα, η ένταξη θεμάτων σε πλαίσιο
πραγματικών καταστάσεων (situated learning) που διευκολύνει την κατανόησή τους από τους
μαθητές, κινητοποιεί το ενδιαφέρον τους και δρομολογεί διαδικασίες ενεργούς μάθησης. Η
μάθηση περιλαμβάνει μια διαδικασία συμμετοχής σε «κοινότητες πράξης» (communities of
practice) ή αλλιώς «κοινότητες μάθησης» (learning communities) (Lave, & Wenger, 1991).
Δημιουργεί επίσης κατά τους Brown, Collins και Duguid (Brown et al., 1989) συνθήκες
γνωστικής μαθητείας (cognitive apprenticeship) (=πρότυπα και καθοδήγηση) στους τρόπους
σκέψης και έρευνας και τις μορφές επιστημονικού λόγου, ώστε οι μαθητές ενισχύονται να
αποκτήσουν, να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν γνωστικά εργαλεία μέσω αυθεντικών
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δραστηριοτήτων. Παράλληλα, αξιοποιήθηκε η διδακτική του ενεργού υποκειμένου που είναι
χειραφετική – επικοινωνιακή (Bonsch, 1991, σ. 26, στο: Κοσσυβάκη, 2003, σ. 33) και δίνει
τη δυνατότητα στα υποκείμενα-μαθητές και εκπαιδευτικούς- του ατομικού προσανατολισμού,
της ανάπτυξης ικανοτήτων δράσης και προσέγγισης της γνώσης, καθώς και της ανάπτυξης
κοινωνικών ικανοτήτων. Επιπλέον, εφαρμόστηκε η τεχνική της συνεργατικής
συναρμολόγησης «jigsaw puzzle», (Aronson, 1978) στην οποία όπως κάθε κομμάτι έτσι και
κάθε μαθητής είναι αναγκαίο και απαραίτητο κομμάτι του «puzzle», για την επιτυχή
συμπλήρωση και σχηματισμό της συνολικής εικόνας. Η δομή της οργάνωσης από τον
εκπαιδευτικό και ο χωρισμός της εργασίας στα διάφορα μέρη, πρέπει να είναι τέτοιος που να
αναγκάζει το κάθε μέλος της ομάδας να παρακολουθήσει προσεκτικά τα άλλα μέλη. Με τον
τρόπο αυτό η συνεργασία στην ομάδα βελτιώνεται και η υπευθυνότητα φτάνει σε υψηλά
επίπεδα. Αφού η κάθε ομάδα ολοκλήρωνε την έρευνά της και ετοίμαζε την αναφορά της,
συναντιόταν με τις υπόλοιπες ομάδες είτε δια ζώσης είτε μέσω των Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε). Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στις διαδικασίες
διερεύνησης, κατανόησης και αναπαράστασης της σχολικής γνώσης συνιστά αρωγό για να
ξεπερασθούν χρονικοί-τοπικοί περιορισμοί διασύνδεσης και επικοινωνίας με άλλες
εξωσχολικές κοινότητες αλλά και μεταξύ των μαθητών/τριών για την κριτική επεξεργασία
των πληροφοριών και τη δημιουργία ενός δικτύου δημιουργίας γνώσεων. Έτσι, οι επιμέρους
ειδικοί στο κάθε θέμα (π.χ. ευρωβουλευτές, υπεύθυνοι ταινίας, ομάδα χαρτογράφησης κ.α.),
συναντώνται, συζητούν, αναλύουν, εξετάζουν, διαφωνούν και καταλήγουν στην καλύτερη
δυνατή λύση. Η τεχνική αυτή των συναντήσεων των επιμέρους ειδικών στο κάθε θέμα είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη για τους μαθητές που στην αρχή αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην
οργάνωση και διατύπωση των απόψεών τους.
1.1. Σχεδιασμός του προγράμματος
Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι βασικοί στόχοι και άξονες στους οποίους
αναπτύχθηκε το πρότζεκτ. Ενδεικτικά στους στόχους του προγράμματος μπορούν να
αναφερθούν τα εξής:


Ευαισθητοποίηση των μαθητών στα σύγχρονα θέματα που ταλανίζουν τον ευρωπαϊκό
χώρο με έμφαση σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης για την
αειφόρο ανάπτυξη και ειδικότερα του περιβαλλοντικού μετανάστη, του
περιβαλλοντικού πρόσφυγα, το ρόλο της κλιματικής αλλαγής σε θέματα
μετανάστευσης και στη συνέχεια ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών, μέσα από ένα
ταξίδι στον χρόνο-από το χθες στο σήμερα, στο πλαίσιο της ομάδας, ούτως ώστε τα
παιδιά να γίνουν μελλοντικοί ενεργοί πολίτες σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον.



Γνωριμία με τη θρησκευτική, πολιτιστική και γεωγραφική ποικιλοχρωμία της
Ευρώπης και επαφή των μαθητών με τις τέχνες και τον πολιτισμό της ώστε να
υπάρξει μία πιο ουσιαστική προσέγγιση της Ευρώπης, ειδικά στους δύσκολους
καιρούς που διανύουμε με εξάρσεις φανατισμών, εθνικισμών και ομογενοποίησης.
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Ενημέρωση για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπλοκή σε
βιωματικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, με την προσομοίωση της συνεδρίασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στόχος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τη λειτουργία του
και τη διαδικασία λήψης των αποφάσεών του, να αισθανθούν Ευρωπαίοι πολίτες και
να κατανοήσουν πως οι αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ευρωβουλή τους αφορούν.



Καλλιέργεια ευρωπαϊκής συνείδησης και ταυτότητας μέσα από την ενεργό συμμετοχή
των μαθητών σε μία ευρωπαϊκή πλατφόρμα.



Ανάπτυξη κριτικής σκέψης των μαθητών, καλλιέργεια «αυτενέργειας» και μετατροπή
του επικοινωνιακού πλαισίου από δασκαλοκεντρικό σε τοπικές επικοινωνιακές
νησίδες.



Ανάπτυξη γεωχωρικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, καλλιέργεια επιστημονικής
ταυτότητας και εμπλοκή των μαθητών στην ανασύνθεση μιας πραγματικής
κατάστασης.



Μεταφορά και διάχυση του παραγόμενου μαθησιακού υλικού έξω από τους τοίχους
του σχολείου στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στους εξής άξονες:
Μελέτη υλικού του ιστορικοκοινωνικοπολιτικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας πολλών μαθημάτων (Λογοτεχνίας, Γαλλικής Γλώσσας,
Θρησκευτικών, Ερευνητικής Εργασίας κ.α.), των Ομίλων και των Περιβαλλοντικών
προγραμμάτων που λειτουργούν στο σχολείο μελετήθηκαν ιστοσελίδες και βιβλιογραφικό
υλικό, ενώ εντάχθηκαν ντοκιμαντέρ και αποσπάσματα ταινιών («Ο εξαιρετικός κύριος
Λαζάρ», «Περσέπολις»), που αφορούσαν το περιβάλλον της Ευρώπης για τους μαθητές του
ελληνικού σχολείου είτε τους ευαισθητοποιούσαν για ανάλογα ζητήματα. Οι μαθητές
ενημερώθηκαν επίσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της από το πλούσιο υλικό
της πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πλατφόρμα του προγράμματος Teachers4Europe και
την ιστοσελίδα της δράσης IncludU και S.A.M.E. World.
Δημιουργία διαδικτυακής κοινότητας μέσω ιστολογίου με τίτλο: «Η περιβαλλοντική
μετανάστευση στην Ευρώπη: από το χθες στο σήμερα». Το ιστολόγιο σχεδιάστηκε σε
συνεργασία των εκπαιδευτικών και των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και είναι
διαθέσιμο στο σύνδεσμο http://teachers4europeexperimental.blogspot.gr/p/project.html. Οι
μαθητές δούλευαν σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής σύγχρονα και ασύγχρονα μέσα από το
περιβάλλον του ιστολογίου. Μέσα από την πλατφόρμα οργανώθηκαν οι δραστηριότητες των
μαθητών που δούλεψαν ανά ομάδες. Στο τέλος κατέθεσαν την άποψή τους για το τι είναι η
Ευρώπη γι’ αυτούς μέσα από ένα μικρό video με τίτλο: “We are Europe”. Η αναζήτηση
πληροφοριών έγινε μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου οι μαθητές εστιάζουν στη χρήση
της πληροφορίας και όχι στην απλή αναζήτησή της και παρακινούνται να καλλιεργήσουν την
αναλυτική, συνθετική σκέψη και την κριτική τους ικανότητα (Dodge, 1999, Brown Yoder,
1999). Στο ιστολόγιο γίνονταν αναρτήσεις των εργασιών των μαθητών ώστε ταυτόχρονα να
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επιτυγχάνεται διάχυση της δουλειάς τους. Οι εργασίες προσανατολίστηκαν στις εξής
θεματικές: α) Η ταινία μας, β) Η περιβαλλοντική μετανάστευση, γ) Η Χαρτογράφηση, δ) Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Δημιουργία κινηματογραφικής ταινίας. Αναζητώντας οι εκπαιδευτικοί εναλλακτικούς
τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας μέσα από την τέχνη του κινηματογράφου, προχώρησαν
στη δημιουργία μίας κινηματογραφικής ταινίας σε συνεργασία με τους μαθητές στο πλαίσιο
του μαθήματος της ξένης γλώσσας και της λογοτεχνίας με τίτλο «Τ` όνειρο της Ευρώπης».
Για την ολοκλήρωση της ταινίας απαιτήθηκαν επτά διδακτικές ώρες και πολλές άλλες ώρες
εκτός ωραρίου. Στόχος ήταν η αποτύπωση του οράματος της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης από το χθες στο σήμερα, η επικοινωνία με πολλούς και διαφορετικούς
τρόπους, η ανακάλυψη της γνώσης, η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και η ανάπτυξη
ψηφιακών δεξιοτήτων. Οι μαθητές ενεπλάκησαν σε μια διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών
για το μύθο της Ευρώπης, ως παράδειγμα περιβαλλοντικής μετανάστευσης, την ιστορία της
Ευρώπης, τον πολιτισμό της, το όραμα της ενωμένης Ευρώπης, την ιδέα της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, τα επιτεύγματα, αλλά και τις αντιφάσεις της μέσα από την αξιοποίηση των
τεχνών (κινηματογράφος, μουσική, χορός) και των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα
ανακάλυψαν και ταλέντα που δεν υποψιάζονταν πως έχουν, όπως αυτό της σκηνοθεσίας, της
δημιουργίας σεναρίου και της οργάνωσης μιας κινηματογραφικής παραγωγής (Γιαμάλογλου
& Χρυσαφάκη, 2006). Το τελικό προϊόν ήταν η μετα-αφήγηση τόσο του μύθου του ονείρου
της Ευρώπης - προσαρμοσμένη στα συμφραζόμενα της εποχής μας, μέσα από πολλούς και
διαφορετικούς τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας - όσο και της ιστορίας της Ευρώπης, του
ευρωπαϊκού οράματος, των προκλήσεων, των επιτευγμάτων, των αντιφάσεων, των
ανησυχιών μας για το μέλλον.
Υλοποίηση προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ασκήσεις και τα παίγνια
προσομοίωσης είναι ίσως ο αποδοτικότερος τρόπος εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και μια
σημαντική μέθοδος ανάλυσης και έρευνας συγκεκριμένων καταστάσεων στο γνωστικό πεδίο
των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών. Οι προσομοιώσεις προϋποθέτουν υψηλού
επιπέδου κριτική σκέψη εφόσον οι μαθητές δεν συλλέγουν απλά υλικό, αλλά συνθέτουν,
αναλύουν με στόχο να επιλύσουν ένα πρόβλημα. Ο σχεδιασμός κάθε παιγνίου προσομοίωσης
ορίζει ως απαραίτητη την «κατασκευή» ενός «κόσμου», μιας τεχνητής πραγματικότητας, η
οποία για να υπάρξει απαιτεί τη δημιουργία και διάθεση στους συμμετέχοντες των
κατάλληλων μέσων (χάρτες, υλικά παιγνίου, υποστήριξη με συστήματα πληροφορικής,
συνεργάτες κλπ). Ταυτόχρονα θέτει ως ζητούμενο και τις σαφείς «οδηγίες» («κανόνες
παιγνίου») χωρίς τις οποίες το παίγνιο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία).
Η διαδικασία της προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υλοποιήθηκε στο
σχολείο εντάχθηκε ως δράση του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και
Γραμματείας Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Β΄ Λυκείου (στο οποίο
διδάσκεται ο δικανικός λόγος του Λυσία «Υπέρ Μαντιθέου») και των Ομίλων Γλώσσας &
Ρητορικής και Δημοσιογραφίας. Οι μαθητές έχοντας ήδη εξοικειωθεί με το «χώρο της
Βουλής της Αρχαίας Αθήνας», ήρθαν μέσω αυτής της διδακτικής παρέμβασης σε επαφή και
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με έναν «αντίστοιχο θεσμό» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα, αξιοποίησαν
ερευνητικά το διαδίκτυο και ένα πρόγραμμα δημιουργίας βίντεο για τη σύνθεση
οπτικοακουστικού υλικού που περιλαμβάνει τις δύο φάσεις διεξαγωγής της προσομοίωσης,
της προετοιμασίας και της υλοποίησής της (από μία διδακτική ώρα). Στόχος ήταν μέσα από
έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο να προκύψουν, κατόπιν ψηφοφορίας, τέσσερα
νομοσχέδια που θα δίνουν λύση στο υπό συζήτηση θέμα, «Η περιβαλλοντική μετανάστευση
και το προσφυγικό ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Στο τέλος, στη συνεδρίαση αυτή του
«Ευρωκοινοβουλίου» τα παιδιά κατέληξαν σε μία κοινή συμφωνία για τη λύση του
συγκεγκριμένου προβλήματος με τέσσερις προτάσεις, μέσα σε ένα κλίμα θετικό και γόνιμο
που ικανοποίησε όλους. Η εμπειρία μας και οι δράσεις μας έγιναν ένα μικρό video με τίτλο:
«Από τη Βουλή της Αρχαίας Αθήνας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».
Συνεργασία με φορείς. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος μαθητές και εκπαιδευτικοί
συνεργάσθηκαν με:
1) το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων - Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. που υποστηρίζει
τη διαδικασία της προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σχετικές εκπαιδευτικές
δράσεις στα σχολεία.
2) το Δίκτυο Εικόνας και Ήχου για τον οπτικοακουστικό γραμματισμό, ΚΕΣΥΠ Δυτ.
Θεσσαλονίκης.
3) τον επίσημο συνεργάτη της ομάδας έργου «S.A.M.E. world», κ. Αν. Παπανικολάου, στο
πλαίσιο τηλεδιάσκεψης (“Web conference”) / Εργαστηρίου (“Workshop”) με τους μαθητές
του πρότζεκτ μας.
4) τον Επικεφαλής και εκπρόσωπο του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, κ. Λ. Αντωνακόπουλο, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης (“Web
conference”) / Εργαστηρίου (“Workshop”) με τους μαθητές του πρότζεκτ μας.
Ευαισθητοποίηση για σύγχρονα προβλήματα. Οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να ερευνήσουν
ζητήματα σχετικά με την περιβαλλοντική μετανάστευση και γενικότερα για το
μεταναστευτικό πρόβλημα στην Ευρώπη, να εμπλακούν και οι ίδιοι μέσα από διάφορες
δραστηριότητες και δράσεις και να απαντήσουν σε σχετικά θέματα. Αναδείχτηκαν θέματα
καθολικής και οικουμενικής σημασίας για όλα τα παιδιά (αίσθηση δικαίου, απονομή
δικαιοσύνης, συνεργασία, ηθική ανταμοιβή, κοινωνική αλληλεγγύη) (π. Καλλιακμάνης,
2008). Δημιουργήθηκαν έτσι κατά τους Brown, Collins και Duguid (Brown et al., 1989)
συνθήκες γνωστικής μαθητείας στους τρόπους σκέψης και έρευνας και τις μορφές
επιστημονικού λόγου, ώστε οι μαθητές ενισχύονται να αποκτήσουν, να αναπτύξουν και να
χρησιμοποιήσουν γνωστικά εργαλεία μέσω αυθεντικών δραστηριοτήτων. Οι μαθητές
κατάφεραν να τροποποιήσουν απόψεις και να υπερβούν στερεότυπα (Λάγιος & Δημοπούλου,
2007), καθώς και να οδηγηθούν σε προσωπικές συνθέσεις.
Χρησιμοποίηθηκε επίσης η πλατφόρμα του eTwinning και σε συνεργασία με μαθητές/τριες
άλλων χωρών ευαισθητοποιήθηκαν σε προβλήματα περιβαλλοντικά, πρότειναν λύσεις,
δημιούργησαν video, παρουσιάσεις και ραδιοφωνικές εκπομπές. Η προσέγγιση έγινε μέσα
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από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (Ελληνική και Γαλλική Λογοτεχνία, Θρησκευτικά,
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση).
Υλοποίηση διδακτικών επισκέψεων. Κατά τη διάρκεια των δράσεών μας υλοποιήθηκαν: α)
Διδακτική επίσκεψη (σχολικό έτος 2015–2016) περιβαλλοντικού και πολιτιστικού
περιεχομένου στο πλαίσιο μιας διαθεματικής προσέγγισης στο ρωμαϊκό και βυζαντινό
παρελθόν (Ρωμαϊκή Αγορά, «Μαγεμένες», Γαλεριανό συγκρότημα, Βυζαντινές εκκλησίες)
και στο πολυπολιτισμικό παρόν μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης, της Θεσσαλονίκης.
Ανακαλύψαμε τα μνημεία της, ώστε οι μαθητές να αντιμετωπίσουν ερευνητικά το
περιβάλλον, να το κατανοήσουν και να ενταχθούν δημιουργικά σε αυτό. β) Διδακτική
επίσκεψη (σχολικό έτος 2016–2017) στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού (Νεάπολη,
Θεσσαλονίκη).
Διάχυση. Η διάχυση επιτεύχθηκε με τους παρακάτω τρόπους:
1) Συμμετοχή μαθητών/τριών στο 2ο Μαθητικό Θεολογικό Συνέδριο με θέμα: “Η θεολογία
διαλέγεται με τον σύγχρονο κόσμο”.
2) Συμμετοχή μαθητών/τριών στο 4ο Μαθητικό Συνέδριο του Δικτύου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης «Βιώσιμη Πόλη» του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου με θέμα
«Μια πόλη για όλους».
3) Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Παιδείας του Δήμου Νεάπολης Συκεών Θεσσαλονίκης το 2016.
4) Παρουσίαση των δράσεών μας στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Teachers4Europe» και
«IncludU» σε ημερίδα διάχυσης στο σχολείο (σχολικό έτος 2016-2017). Την ημερίδα
παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες του σχολείου, οι γονείς ή κηδεμόνες των
τελευταίων, εκπαιδευτικοί σχολείων της Θεσσαλονίκης και φορείς της τοπικής κοινωνίας.
5) Διάχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσω των ιστολογίων: α) «Η περιβαλλοντική
μετανάστευση
στην
Ευρώπη:
από
το
χθες
στο
σήμερα»
(http://teachers4europeexperimental.blogspot.gr/p/project.html) και β) «Environmental
migration: Our voice, our power»
(http://environmentalmigrants.blogspot.gr/p/blogpage.html).
6) Δημοσίευση άρθρων από τους μαθητές/τριες στο μαθητικό ηλεκτρονικό περιοδικό «Οι
ΈμΠειροι» στο πλαίσιο του Ομίλου Δημοσιογραφίας του σχολείου μας.

2. Έρευνα
Για την εξαγωγή συμπερασμάτων και αποτίμησης της πρακτικής διενεργήθηκε το σχολικό
έτος 2016-2017 στο Π. ΓΕΛ ΠΑ.ΜΑΚ έρευνα πεδίου. Σκοπός της έρευνας ήταν η
αξιολόγηση της πρόσθετης μαθησιακής αξίας του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού και
περιβαλλοντικού προγράμματος στη σχολική κοινότητα και η διερεύνηση των επιδράσεών
του στις σχετικές γνώσεις και τις στάσεις των μαθητών/τριών.
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2.1. Δείγμα έρευνας και ερευνητικά εργαλεία
Το δείγμα αποτελούνταν από 134 μαθητές/τριες και των τριών τάξεων του σχολείου, ηλικίας
15 έως 18 ετών, οι οποίοι/ες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος συμπλήρωσαν
ανώνυμα, ανά τμήμα, στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου ένα ερωτηματολόγιο
ηλεκτρονικά. Το εν λόγω ερευνητικό εργαλείο συνίστατο από ερωτήσεις σχετικές με τη
μετανάστευση, τα είδη της και την κλιματική αλλαγή, με τη μορφή κλειστού τύπου, οι
απαντήσεις των οποίων είναι περισσότερο αντικειμενικές και μετρήσιμες σε μια ποσοτική
επεξεργασία των δεδομένων (Creswell, 2011).
2.2. Αποτελέσματα
Τα κυριότερα συμπεράσματα από την ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων
συνοψίζονται στο ότι υπήρξε πολύ θετική αποδοχή της πρακτικής από τους μαθητές/τριες,
ενεργός εμπλοκή τους, καθώς και ουσιαστική ενίσχυση της ευρωπαϊκής και περιβαλλοντικής
τους συνείδησης με έμφαση στο θέμα της μετανάστευσης και της κλιματικής αλλαγής.
Αναλυτικότερα, στην ερώτηση «Ποια είδη μετανάστευσης γνωρίζετε;» οι μαθητές είχαν τη
δυνατότητα να επιλέξουν από μία έως τρεις από τις ακόλουθες εναλλακτικές απαντήσεις: α)
αναγκαστική, β) εθελοντική και γ) περιβαλλοντική. Η πλειοψηφία τους (97,8%) επέλεξε ως
πρώτη την αναγκαστική μετανάστευση, με δεύτερη επιλογή την περιβαλλοντική (76,9%) και
τρίτη την εθελοντική (73,1%), με μικρή διαφορά από την προηγούμενη.
Το Γράφημα 1 απεικονίζει τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην ερώτηση «Ποιες
θεωρείτε τις σημαντικότερες αιτίες μετανάστευσης» με δημοφιλέστερες σε σειρά επιλογής
αυτές της φτώχειας (91,8%), του πολέμου (87,3%), της τρομοκρατίας (76,1%) και της
περιβαλλοντικής φύσεως (66,4%).

Γράφημα 1: Σημαντικότερες αιτίες μετανάστευσης
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Στην ερώτηση «Ποιοι είναι οι περιβαλλοντικοί μετανάστες» στην πλειοψηφία (87,3%), το
δείγμα επέλεξε ότι είναι πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που για επιτακτικούς λόγους
υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στη συνέχεια, το Γράφημα 2 απεικονίζει τις
απαντήσεις των συμμετεχόντων στην ερώτηση «Μορφές περιβαλλοντικής μετανάστευσης»
με εναλλακτικές απαντήσεις τις εξής: α) ακούσια, β) εκούσια, γ) μόνιμη, δ) προσωρινή, ε)
τοπική ή διεθνής. Η εναλλακτική που συγκέντρωσε τις περισσότερες επιλογές (59,7%) ήταν
“όλα τα παραπάνω”.

Γράφημα 2: Μορφές περιβαλλοντικής μετανάστευσης

Το Γράφημα 3 απεικονίζει το ποιες πιστεύουν οι μαθητές/τριες ότι είναι «Οι πιο ευάλωτες
χώρες στην κλιματική αλλαγή» με 53% να επιλέγει τις περιοχές της Ασίας και 30,6% της
Αφρικής.

Γράφημα 3: Οι πιο ευάλωτες χώρες στην κλιματική αλλαγή

Στο Γράφημα 4 απεικονίζεται το πώς αξιολογούν οι συμμετέχοντες στην έρευνα τα
προβλήματα στη διαχείριση των θεμάτων περιβαλλοντικής μετανάστευσης βάσει τριών
παραμέτρων: α) ως προς την ευαισθητοποίηση και την κατανόησή τους, β) ως προς την
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έλλειψη των δεδομένων και γ) ως προς το πρόβλημα που αναφέρεται στις αποκλίνουσες
ερμηνείες για τα σχετικά θέματα. Οι εναλλακτικές που είχαν ήταν δομημένες βάσει της
κλίμακας Likert (“καθόλου”, “λίγο”, “αρκετά”, “πολύ”, “πάρα πολύ”). Και στις τρεις
παραμέτρους η κυρίαρχη επιλογή των μαθητών/τριών ήταν “αρκετά” και η δεύτερη “πολύ”.

Γράφημα 4: Αξιολόγηση προβλημάτων στη διαχείριση θεμάτων περιβαλλοντικής μετανάστευσης

Τέλος, το Γράφημα 5 απεικονίζει τη συνολική εντύπωση των μαθητών/τριών του σχολείου
από την άμεση (συμμετοχή στο πρότζεκτ) ή έμμεση (στο πλαίσιο των μαθημάτων)
ενασχόλησή τους με τη θεματική της μετανάστευσης και της κλιματικής αλλαγής. Οι
περισσότεροι/ες τη θεώρησαν “χρήσιμη” (42,5%), “ενδιαφέρουσα” (41%), “πρωτότυπη”
(23,9%) και “επίκαιρη” (23,9%). Η ένταξη θεμάτων σε πλαίσιο πραγματικών καταστάσεων
διευκόλυνε την κατανόησή τους από τους μαθητές, κινητοποίησε το ενδιαφέρον τους και
δρομολόγησε διαδικασίες ενεργούς μάθησης. Η μάθηση περιλάμβανε μια διαδικασία
συμμετοχής σε «κοινότητες πράξης» ή αλλιώς «κοινότητες μάθησης» (Lave & Wenger,
1991).

Γράφημα 5: Αξιολόγηση συμμετοχής στο πρότζεκτ
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Συμπεράσματα
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπήρξε μία πρωτόγνωρη εμπειρία για τη σχολική κοινότητα του
Λυκείου μας εμπλέκοντας εκπαιδευτικούς, αλλά και ένα μεγάλο αριθμό μαθητών/τριών. Ως
συνολική αποτίμηση της εργασίας μας επισημαίνουμε τα εξής συμπεράσματά μας:
Επιτεύχθηκε εσωτερική δικτύωση, δικτύωση με τους γονείς, την τοπική κοινωνία, φορείς,
σχολεία και τους εκπαιδευτικούς. Η συγκεκριμένη πρακτική στόχευε στην ενίσχυση της
συνεργασίας των μαθητών/τριών εντός και εκτός σχολείου είτε με συναντήσεις μετά το τέλος
των μαθημάτων στο χώρο του σχολείου είτε μέσω της ασύγχρονης επικοινωνίας σε ομάδες
εργασίας. Υπήρξε έτσι ενίσχυση των μαθησιακών και κοινωνικοποιητικών λειτουργιών του
σχολείου και επιδιώχθηκε άνοιγμά του στην τοπική κοινωνία. Το σχολείο «άνοιξε» τις πόρτες
του στην τοπική κοινωνία και αυτή το αγκάλιασε.
Ενισχύθηκε η συνεργατική κουλτούρα με τη δημιουργία γνώσης μέσω των ηλεκτρονικών
μορφών αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας και την ανάδειξη των τρόπων που αναπαρίσταται
η γνώση μέσων των Τ.Π.Ε. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στις διαδικασίες διερεύνησης,
κατανόησης και αναπαράστασης της σχολικής γνώσης αποτέλεσε βασικό άξονα εφόσον
βοηθούσε θετικά για να ξεπερασθούν χρονικοί-τοπικοί περιορισμοί διασύνδεσης και
επικοινωνίας με άλλες εξωσχολικές κοινότητες αλλά και μεταξύ των μαθητών/τριών για την
κριτική επεξεργασία των πληροφοριών και τη δημιουργία ενός δικτύου δημιουργίας
γνώσεων. Η ένταξη της τεχνολογίας σε δεύτερο επίπεδο είχε ως συνέπεια την
αποτελεσματικότερη μάθηση (learning processing) και την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων
(knowledge-skills) που πλέον είναι απαραίτητες για την ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των
μαθητών. Η επέκταση των Τ.Π.Ε. άλλωστε είχε ως αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια την
αναβάθμιση του ρόλου της γνώσης και την αναδιαμόρφωση των μαθησιακών σχέσεων.
Επιτεύχθηκε η απόκτηση ενιαίου συνόλου γνώσεων και δεξιοτήτων από τους μαθητές/τριες
και η καλλιέργεια ολιστικής αντίληψης με συσχετισμούς και διαθεματικές προεκτάσεις
(περιβαλλοντική εκπαίδευση, θεολογία, νομική, θεατρική αγωγή, τεχνολογία, λογοτεχνία,
ξένες γλώσσες). Ενισχύθηκε επίσης η δυνατότητα διεπιστημονικής εξέτασης ζητημάτων και
δόθηκε έμφαση στις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσά τους, καθώς οι μαθητές συσχετίζουν τις
γνώσεις τους από άλλα γνωστικά αντικείμενα.
Οι μαθητές/τριες ένιωσαν ότι ανήκουν σε μία μεγάλη οικογένεια που τους αγκάλιασε και
τους πρόσφερε τη στήριξή της. Συνειδητοποίησαν ότι οι ενέργειές τους σήμερα επηρεάζουν
την εξέλιξη της ιστορίας με τη μη απονομή δικαίου, την εκμετάλλευση του ανθρώπου και του
περιβάλλοντος, την καταπάτηση δικαιωμάτων και πολλά άλλα αποτελέσματα
μακροπρόθεσμα.
Αναπτύχθηκαν, επίσης, στους μαθητές/τριες δεξιότητες χειρισμού εργαλείων σχετικών με τις
νέες τεχνολογίες ανακαλύπτοντας ταλέντα, όπως αυτό της σκηνοθεσίας, της δημιουργίας
σεναρίου, της οργάνωσης μιας κινηματογραφικής παραγωγής. Δόθηκε έτσι μέσα από τη
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μουσική και το χορό η δυνατότητα στους μαθητές/τριες για εξερεύνηση της προσωπικότητάς
τους, για έκφραση, για επικοινωνία, για ανάπτυξη φαντασίας και δημιουργίας.
Επιτεύχθηκε με αυτόν τον τρόπο μία σημαντική προσέγγιση της ιστορικής, θρησκευτικής,
γεωγραφικής, περιβαλλοντικής και πολιτισμικής φυσιογνωμίας της Ευρώπης και μία
ουσιαστική επαφή των μαθητών/τριών με τις τέχνες και τον πολιτισμό της Ευρώπης. Τέλος,
ενισχύθηκε η αυτοπεποίθηση των νέων, η επιστημονική τους ταυτότητα ως μελλοντικών
επιστημόνων και ευρωβουλευτών και η ευρωπαϊκή και περιβαλλοντική τους συνείδηση.
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