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Abstract: In this survey, we examine Primary teachers’ views on the contribution of digital
storytelling tools in creating cross-curricular projects. The sample of this quantitive research
consisted of 124 Primary teachers who taught various school subjects and took part in it by
answering a questionnaire. The results found were analyzed using statistic analysis software.
After the analysis conducted, the conclusions drawn showed that the participating teachers
acknowledged a positive effect of the project method, especially of a digital storytelling
project, on students’ knowledge and skills, mostly when experiential collaborative
educational techniques were applied in class. Additionally, research showed that teachers
need further education on these techniques as well as on digital storytelling tools, since they
also connect it to their teaching and professional development. Furthermore, despite previous
research, teachers prefer their training to be part of a University course or seminar, rather than
a program implemented by the school Counselor triggering, that way, a future research.
Keywords: Storytelling, Digital Storytelling, Cross-curricular Integration, Project Method
Πεξίιεςε: θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ εξγαιείσλ
ςεθηαθήο αθήγεζεο ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη ζηε δεκηνπξγία δηαζεκαηηθψλ projects. ηελ
έξεπλα ζπκκεηείραλ 124 εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ
θαη αμηνπνηήζεθε ν πνζνηηθφο ζπζρεηηζηηθφο ζρεδηαζκφο κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ
θιεηζηνχ ηχπνπ γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ, ηα νπνία αλαιχζεθαλ κε ινγηζκηθφ
ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνέθπςε φηη νη
ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί αλαγλψξηζαλ ηε ζεηηθή ζπκβνιή ηεο κεζφδνπ project, θαη
ζπγθεθξηκέλα ελφο project ςεθηαθήο αθήγεζεο, ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ζχγρξνλσλ
δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπο, θπξίσο φηαλ θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο. Αθφκα, δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε γηα επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
ηφζν ζηηο ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο, φζν θαη ζηα εξγαιεία ςεθηαθήο αθήγεζεο θαζψο νη ίδηνη ηε
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ζπλδένπλ κε ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ εμέιημε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο αιιά θαη κε ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Η επηκφξθσζε επηζπκνχλ λα είλαη εληαγκέλε ζην
νξγαλσκέλν πιαίζην ελφο Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο θαη φρη απφ ηα ζηειέρε ηεο
Δθπαίδεπζεο, θάηη πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο θαη ζα κπνξνχζε λα
απνηειέζεη αληηθείκελν κειινληηθήο έξεπλαο.
Λέμεηο θιεηδηά: Αθήγεζε, Φεθηαθή Αθήγεζε, Γηαζεκαηηθφηεηα, Μέζνδνο Project

Δηζαγσγή
Η ςεθηαθή αθήγεζε σο δηαζεκαηηθφ ζρέδην εξγαζίαο (project) αλαθέξεηαη ζε έξεπλεο, φρη
κφλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ, αλαγλσξίδνληαο ηελ αμία ηεο ηερλνινγίαο θαη
ησλ εξγαιείσλ ςεθηαθήο αθήγεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. χγρξνλεο δηεζλείο
έξεπλεο, φπσο ηνπ Alismail (2015) θαη ησλ Hashiroh & Norshuhada (2016), αλαδεηθλχνπλ
ηελ ςεθηαθή αθήγεζε σο έλα ζεκαληηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν ζηα
ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο θαη
ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα, είηε γηα ηε δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ απφ ηνπο ίδηνπο, είηε
σο εθπαηδεπηηθφ ζρέδην εξγαζίαο πνπ ζα πινπνηήζνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα
θαη ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Alismail (2015), νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ίδηνη
ςεθηαθέο αθεγήζεηο εμνηθνλνκνχλ ρξφλν απφ ηε δηδαθηηθή ηνπο ψξα, θάλνπλ πην θαηαλνεηή
ηελ χιε γηα ηνπο καζεηέο ηνπο, ζπλεξγάδνληαη θαη επηθνηλσλνχλ κε ζπλαδέιθνπο ηνπο γηα
αληαιιαγή ηδεψλ. Θεσξνχλ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ ηάμε ηνπο νη ίδηνη νη καζεηέο λα
εκπιαθνχλ ζε κηα ηέηνηα δεκηνπξγία, πξνσζψληαο θαη ελζαξξχλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν
θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία, έθθξαζε, επηθνηλσλία θαη θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. Δπίζεο,
ζηελ έξεπλα ησλ Churchill, Ping, Oakley θαη Churchill (2008) θάλεθε φηη ε δεκηνπξγία
ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ φρη κφλν βνεζάεη ηνπο καζεηέο ζηηο ζρνιηθέο ηνπο επηδφζεηο, αιιά
ηνπο πξνεηνηκάδεη θαη γηα ηελ κεηέπεηηα θνηλσληθή ηνπο δσή, ηελ εξγαζία θαη ηελ
θνηλσληθνπνίεζή ηνπο, αθνχ έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζρεδηαζκέλν κε θέληξν ηνλ καζεηή
αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ ηειεπηαίνπ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Sepahkar, Hendessi θαη Nabiollahi (2015) πνπ
αλαθέξνληαη ζηε κέζνδν ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο (projects) αλαδεηθλχνπλ ηελ παηδαγσγηθή
ζπνπδαηφηεηα ηεο κεζφδνπ, εηδηθά φηαλ απηή εθαξκφδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε Σερλνινγίεο ηεο
Πιεξνθνξίαο (Information Technology) πνπ πεξηιακβάλνπλ νκαδηθή εξγαζία,
επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη ηερληθέο απηνκάζεζεο. Οη Fragoulis θαη Tsiplakides (2009)
πξνζζέηνπλ φηη κε ηε κέζνδν project πνπ εθάξκνζαλ ζηελ κειέηε πεξίπησζεο πνπ
εξεχλεζαλ, νη ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ
βειηηψζεθαλ, θαζψο θαη ε ππεπζπλφηεηά ηνπο θαη νη δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ.

1. Ψεθηαθή Αθήγεζε θαη Γηαζεκαηηθά Projects
Η ρξεζηκνπνίεζε ηεο Φεθηαθήο Αθήγεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αλαγλσξίδεηαη ηα
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ηειεπηαία ρξφληα δηεζλψο σο εξγαιείν πνπ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ
ηάμε, φρη κφλν γηα λα πξνζειθχζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ελεξγφ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ
ηνπο, αιιά θαη γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο
θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. Η εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο κηαο
ςεθηαθήο αθήγεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ςεθηαθά εξγαιεία, ηνπο βνεζά λα δηαθνξνπνηεζνχλ
απφ ηελ αλελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηελ παζεηηθφηεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο θαη
λα γίλνπλ δεκηνπξγνί ηεο ίδηαο ηνπο ηεο κάζεζεο. Όηαλ ζηνπο καζεηέο αλαηίζεηαη κηα
δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγίαο, ζρεδηαζκνχ θαη παξνπζίαζεο ελφο δηθνχ ηνπο έξγνπ, θαη
κάιηζηα ςεθηαθνχ, απνθηνχλ δεμηφηεηεο εξεπλεηηθέο, ζπγγξαθηθέο, νξγαλσηηθέο,
ηερλνινγηθέο, παξνπζίαζεο, δηαπξνζσπηθέο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ, αμηνιφγεζεο (Robin,
2006).
Η δεκηνπξγία ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ εληζρχεη θαη ηηο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ.
Γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ςεθηαθήο αθήγεζεο απαηηείηαη ε θαιή γλψζε θαη ε ελαζρφιεζε κε
ην ζέκα, αιιά θαη ε νκαδηθή ζπλεξγαζία θαη ε θαιή επηθνηλσλία φισλ ησλ κειψλ (Thang et
al., 2014). Δπίζεο, ηα κέιε ηεο νκάδαο καζαίλνπλ λα ζθέπηνληαη θξηηηθά, λα αλαδεηνχλ
ιχζεηο θαη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο ψζηε λα κπνξέζνπλ ηειηθά λα κεηαδψζνπλ έλα ζαθέο
κήλπκα κέζσ ηεο ηζηνξίαο ηνπο. Έηζη, κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία νη
καζεηέο γίλνληαη πην δεθηηθνί ζε άιιεο απφςεηο θαη θνπιηνχξεο, κνηξάδνληαη εκπεηξίεο θαη
βειηηψλνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο ηθαλφηεηεο (Alismail, 2015).
Έρνληαο ππφςε ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ νη καζεηέο απφ ηε δεκηνπξγία
ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ, αλαγλσξίδεηαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη απηφ ην εξγαιείν απνηειεζκαηηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ
ζηφρσλ. χκθσλα κε ηνλ Robin (2006), έλαο νινέλα απμαλφκελνο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ ηα
ηειεπηαία ρξφληα απνθαζίδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα ςεθηαθή αθήγεζε πνπ είηε
δεκηνχξγεζαλ νη ίδηνη γηα λα δηδάμνπλ ην πιηθφ ηνπ καζήκαηφο ηνπο, είηε αλαζέηνπλ ηε
δεκηνπξγία ηεο ζηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Οη Muller, Eklund & Sharma (2006, φπ. αλαθ. ζην
Alismail, 2015) ξίρλνπλ ην βάξνο ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ καζεηή ζην εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο
πξέπεη λα βξεη απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο λα παξαθηλήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ λα θαηαθηήζνπλ
ηε γλψζε κε ηε βνήζεηα ησλ πνιπκέζσλ. Ο Alismail (2015) ππνζηεξίδεη φηη ε ςεθηαθή
αθήγεζε κπνξεί λα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηα κέζα γηα λα εθαξκφζνπλ ηελ
ηερλνινγία θαζψο θαη ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε. Γη’ απηφ θαη ν
Ohler (2006) πξνηείλεη ε ςεθηαθή αθήγεζε λα ζπκπεξηιεθζεί ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα
ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηψληαο ηε λα εληζρχζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηε ζπγγξαθή
θαη ηηο δεμηφηεηεο ςεθηαθνχ αιθαβεηηζκνχ ζηνπο καζεηέο ηνπο, ζπκβνπιεχνληαο
ηαπηφρξνλα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπλδπάδνπλ ηε δεκηνπξγία ηεο ςεθηαθήο ηζηνξίαο κε ηελ
αλαιπηηθή ζθέςε.
χκθσλα κε ηελ Fried-Booth (2002), ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζηελ ηάμε ηηο
ζπλζήθεο εθείλεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο, ρσξίο
απηφο λα έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν, αιιά λα είλαη ν ζπληνληζηήο θαη ζπκκεηέρσλ ζηελ φιε
δηαδηθαζία εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν project. χκθσλα κε ηελ ίδηα, ε κέζνδνο project έρεη
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πνιιά λα πξνζθέξεη ηφζν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, φζν θαη ζηνπο καζεηέο θαζψο θαη ζην
γεληθφηεξν θιίκα ηεο ηάμεο αθνχ κπνξεί λα αλαδσνγνλήζεη ην κάζεκα θαη λα απνθεπρζεί ε
ξνπηίλα ηεο θαζεκεξηλήο δηδαθηηθήο πξάμεο. Η επειημία πνπ πξνζθέξεη ν ζρεδηαζκφο ηνπ
βνεζά ζεκαληηθά θαη ηελ εμέιημε ηνπ καζήκαηνο, ελεξγνπνηψληαο ην ελδηαθέξνλ φισλ ησλ
εκπιεθνκέλσλ γηα απηφ. Δπίζεο, ελδπλακψλνληαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη
ηνπο καζεηέο, αθφκα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ project. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη απηφο πνπ
ζπκκεηέρεη ζην project παξαθνινπζψληαο θαη εκπλένληαο εκπηζηνζχλε ζηνπο καζεηέο ηνπ
γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ πξνζπάζεηα. Η νινθιεξσκέλε αξρηθή νξγάλσζε θαη νη πξσηνβνπιίεο
πνπ κπνξεί λα πάξεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζε θάπνηα ζηάδηα
(απνζήθεπζε, πξφζβαζε ζην πιηθφ) κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκα γηα απηνχο θαη λα
ελδπλακψζεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, λα ηνπο ελζαξξχλεη θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα
μεπεξάζνπλ απνγνεηεχζεηο θαη πξνβιήκαηα (Φξαγθνχιεο, 2008, φπ. αλαθ. ζην Φξαγθνχιεο
θαη Φξαληδή, 2010).
Η εθαξκνγή ελφο project ζηελ ηάμε κπνξεί λα πινπνηεζεί κέζα ζηα πιαίζηα νπνηνπδήπνηε
καζήκαηνο, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζπλφινπ ηεο ηάμεο. Η
Σεξεδάθε (2009) αλαθέξεη φηη ε εθαξκνγή ελφο project πξνθαιεί επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα
θαη εληζρχεη ηελ νκαδηθφηεηα ζηελ ηάμε, φηαλ ζπλδπάδνληαη ε βησκαηηθή δηάζηαζε ηνπ
project κε ηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ ηεο κνπζηθήο, ησλ εηθαζηηθψλ,
ηεο ζεαηξηθφηεηαο θ.ιπ.. Μπνξεί, ινηπφλ, λα βξεη εθαξκνγή θαη ζηνλ ζπλδπαζκφ καζεκάησλ
πνπ δηδάζθνληαη ζην σξνιφγην πξφγξακκα θαη ζηα πιαίζηα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ,
βάζεη ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο (Σεξεδάθε, 2009). Παξάιιεια, ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ζηε δηάζεζή
ηνπ πνιχηηκα εξγαιεία πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα κεγηζηνπνηήζεη ηα νθέιε γηα ηνπο καζεηέο
ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ελφο δηαζεκαηηθνχ project ζηελ ηάμε (Φξαγθνχιεο θαη
Φξαληδή, 2010). Απηά ηα εξγαιεία είλαη νη ζχγρξνλεο ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο
(ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ε πξνζνκνίσζε, ην παηρλίδη ξφισλ, ε ζπλέληεπμε, ε κειέηε
πεξίπησζεο, ε εξγαζία ζε νκάδεο) πνπ εληζρχνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη
πξνσζνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.
Παξφιε, φκσο, ηελ αλαγλψξηζε ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, νη
εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ πξνθιήζεηο θαη πνιιέο θνξέο εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηεο. Ο
πεξηνξηζκέλνο δηαζέζηκνο ρξφλνο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ν ειιηπήο ηερλνινγηθφο
εμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ θαη ε δπζθνιία ρξήζεο ηνπ, νη πεξηνξηζκνί ζηελ αλαδήηεζε
πιεξνθνξηψλ απφ ηα ζρνιηθά δίθηπα θαη απφ ηνπο ηζηφηνπνπο απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα
αληιεζεί ειεχζεξν πιηθφ θαη ινγηζκηθφ, δελ επηηξέπνπλ πάληα ηελ πινπνίεζε ηέηνησλ έξγσλ
(Robin, 2006).

2. Μεζνδνινγία
2.1

Σθνπόο ηεο έξεπλαο – Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθφξσλ
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εηδηθνηήησλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο ρξεζηκνπνίεζεο
εξγαιείσλ ςεθηαθήο αθήγεζεο ζηε δηδαθηηθή ηνπο δηαδηθαζία θαη εηδηθφηεξα, ζηε
δεκηνπξγία δηαζεκαηηθψλ projects κε ηε κνξθή ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ.
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα δηαηππψλνληαη σο αθνινχζσο:
1) Ο βαζκφο εμνηθείσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ ηερλνινγία θαη ηα εξγαιεία
ςεθηαθήο αθήγεζεο ζρεηίδεηαη κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά;
2) ε πνην βαζκφ ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηζπκία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα αμηνπνίεζε εξγαιείσλ ςεθηαθήο αθήγεζεο ζην πιαίζην ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ;
3) Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηε ζπκβνιή ησλ εξγαιείσλ ςεθηαθήο
αθήγεζεο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, ζρεηίδνληαη κε ηα
δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά;
4) Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζήο ηνπο
ζηελ πινπνίεζε δηαζεκαηηθψλ ζρεδίσλ εξγαζίαο κε αμηνπνίεζε εξγαιείσλ ςεθηαθήο
αθήγεζεο, ζρεηίδνληαη κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά;
2.2

Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία

ηελ παξνχζα εξγαζία αμηνπνηήζεθε ν πνζνηηθφο ζπζρεηηζηηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ εμαγσγή
απνηειεζκάησλ, ζχκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ. Γηα ηελ
δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο πνζνηηθήο έξεπλαο θαη ηελ εμαγσγή πνζνηηθψλ ζηαηηζηηθψλ
απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην θιεηζηνχ ηχπνπ, ην νπνίν
δεκηνπξγήζεθε κε ηε θφξκα ηνπ google.docs θαη ζηάιζεθε ειεθηξνληθά ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο, ψζηε λα απαληεζεί απφ απηνχο κε απην-ζπκπιήξσζε, ρσξίο ηελ παξνπζία ή
ηελ παξέκβαζε ηεο εξεπλήηξηαο. Η δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο δηαηππψζεθε θαη ζηε
ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε νπνία απνηέιεζε αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ,
θάλνληαο ζαθέο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
θαζαξά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ
λα δηαζηαπξσζνχλ κε ηηο απαληήζεηο ηνπο, δηαβεβαηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ
ερεκχζεηα θαη ελζαξξχλνληαο ηε ζπκκεηνρή (Robson 2010).
2.3

Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 5 άμνλεο απφ ηνπο νπνίνπο ν
πξψηνο αλαθέξεηαη ζηα δεκνγξαθηθά θαη γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο θαη νη
ππφινηπνη 4 αληηζηνηρνχλ ζηα 4 δηαηππσκέλα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ
πξνεγνπκέλσο αλαθεξζεί. Πην αλαιπηηθά, ν πξψηνο άμνλαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηέρεη
11 δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθέο, θπξίσο, κε ηα επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην
κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ο δεχηεξνο άμνλαο πεξηέρεη 9 εξσηήζεηο πνπ
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απνζθνπνχλ ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ εμνηθείσζήο ηνπο κε ηα εξγαιεία ςεθηαθήο
αθήγεζεο, ζηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ζηε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο
ηνπο ζηε ζρνιηθή ηάμε. Ο ηξίηνο άμνλαο πεξηέρεη 4 εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηε πιηθνηερληθή
ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν ππεξεηεί ν θάζε ζπκκεηέρσλ εθπαηδεπηηθφο θαη κε ην θαηά
πφζν απηή επεξεάδεη ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ςεθηαθήο αθήγεζεο ζηε
θαζεκεξηλή δηδαθηηθή ηνπ πξάμε. Οη 11 εξσηήζεηο ηνπ ηέηαξηνπ άμνλα αθνξνχλ ζηελ
πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ αμηνπνηψληαο ηε κέζνδν ησλ ζρεδίσλ
εξγαζίαο (projects) γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ςεθηαθήο αθήγεζεο θαη κειεηνχλ ηα νθέιε ηεο
δηαζεκαηηθφηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σέινο, ν πέκπηνο άμνλαο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα δηεξεπλήζεη ηηο αλάγθεο επηκφξθσζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ πινπνίεζε δηαζεκαηηθψλ ζρεδίσλ
εξγαζίαο ςεθηαθήο αθήγεζεο κε βησκαηηθέο-ζπκκεηνρηθέο κεζφδνπο, θαζψο θαη ην θαηά
πφζν νη ίδηνη ζεσξνχλ φηη κπνξεί ην απνηέιεζκα κηαο ηέηνηαο επηκφξθσζεο λα έρεη νθέιε γηα
ηνπο ίδηνπο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε.
2.4

Γείγκα

Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 124 εθπαηδεπηηθνχο, άλδξεο θαη γπλαίθεο,
φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνχλ ζηα Γεκνηηθά
ρνιεία ηνπ λνκνχ Ηιείαο, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020. Οη ζπκκεηέρνληεο επηιέρζεθαλ
ηπραία απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Ηιείαο,
κέζσ ησλ ζρνιείσλ ηνπο. Γηα ην δείγκα επηιέρζεθαλ δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λνκνχ έηζη ψζηε
θάζε ζπκκεηέρσλ εθπαηδεπηηθφο λα έρεη ηηο ίδηεο πηζαλφηεηεο λα επηιερζεί απφ ηνλ πιεζπζκφ
θαη θαηά ζπλέπεηα ην δείγκα λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ.

3. Απνηειέζκαηα
Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ εθαξκφζηεθε κνλνκεηαβιεηή θαη δηκεηαβιεηή
αλάιπζε ρ2 (chi-square) κε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο IBM SPSS Statistics 26,
ρξεζηκνπνηψληαο αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο. Η παξνπζίαζε ησλ
απνηειεζκάησλ γίλεηαη σο πξνο ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ δηαηππσζεί.
3.1

Τα Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ Γείγκαηνο

Γηα ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ Γείγκαηνο εθαξκφζηεθε κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε. Σν
δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 124 ππνθείκελα, εθ ησλ νπνίσλ νη 21 (16,9%)
είλαη άλδξεο θαη νη 103 (83,1%) γπλαίθεο. Χο πξνο ηελ ειηθία ηνπο, ε ζπληξηπηηθή
πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη ειηθίαο έσο 45 εηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, έσο 35
εηψλ είλαη 50 (40,3%) ππνθείκελα, 46 (37,1%) είλαη απφ 36 έσο 45 εηψλ, 23 (18,5%) είλαη
απφ 46 έσο 55 εηψλ θαη 5 (4%) απφ 56 εηψλ θαη άλσ. Χο πξνο ηνλ θιάδν Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ζηνλ νπνίν αλήθνπλ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη
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Γάζθαινη Γεληθήο Αγσγήο, θιάδνπ ΠΔ70, ζε πνζνζηφ 65,3% (81 ππνθείκελα). Δπίζεο,
ζπκκεηείραλ 12 (9,7%) εθπαηδεπηηθνί Αγγιηθήο Γιψζζαο (ΠΔ06), 7 (5,6%) Νεπηαγσγνί
(ΠΔ60), 6 (4,8%) εθπαηδεπηηθνί Πιεξνθνξηθήο (ΠΔ86), 5 (4%) εθπαηδεπηηθνί Μνπζηθήο
(ΠΔ79.01), 4 (3,2%) Γάζθαινη Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΔ70.5 θαη 71), 3 (2,4%) Γπκλαζηέο
(ΠΔ11), 2 (1,6%) εθπαηδεπηηθνί Γαιιηθήο Γιψζζαο (ΠΔ05) θαη άιινη ηφζνη Κνηλσληθνί
Λεηηνπξγνί (ΠΔ30) θαη, ηέινο, απφ 1 ζπκκεηέρσλ/νπζα (0,8%) θιάδσλ Δηθαζηηθψλ (ΠΔ08)
θαη Θεαηξηθήο Αγσγήο (91.01). Χο πξνο ηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, 65
(52,4%) είλαη κφληκνη/εο θαη 59 (47,6%) αλαπιεξσηέο/ηξηεο. Γελ ζπκκεηείραλ θαζφινπ
σξνκίζζηνη/εο εθπαηδεπηηθνί. Χο πξνο ηα έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ε πιεηνλφηεηα ησλ
ζπκκεηερφλησλ, 69 ππνθείκελα ζε πνζνζηφ 55,6%, ππεξεηεί ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
απφ 11 έσο 20 έηε. Δπίζεο, 37 ππνθείκελα (29,8%) ππεξεηνχλ 1-10 έηε, 10 ππνθείκελα
ππεξεηνχλ πάλσ απφ 30 έηε θαη 8 (6,5%) ππεξεηνχλ 21-30 έηε. Χο πξνο ηηο ινηπέο ζπνπδέο
θαη ηα πηπρία ηνπο, 35 (28,2%) ππνθείκελα έρνπλ δεχηεξν πηπρίν, 55 (44,4%) ππνθείκελα
έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ θαη 3 (2,4%) έρνπλ Γηδαθηνξηθφ. Χο πξνο ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζηελ
Φεθηαθή Αθήγεζε, 30 (24,2%) ππνθείκελα έρνπλ επηκνξθσζεί ζηα εξγαιεία θαη ηηο
εθαξκνγέο ηεο, θαζψο θαη 60 (48,4%) ππνθείκελα έρνπλ ιάβεη επηκφξθσζε ζηε Μέζνδν
Project.
3.2

Δμνηθείσζε κε εξγαιεία Ψεθηαθήο Αθήγεζεο

Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν εμνηθείσζήο ηνπο ζηε
ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ, απφ ηε κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε παξαηεξήζεθε
φηη «Πάξα πνιχ» εμνηθεησκέλνη απάληεζαλ φηη είλαη 53 ππνθείκελα (42,7%), «Πνιχ»
απάληεζαλ 38 (30,6%), «Αξθεηά» 29 (23,4%), «Διάρηζηα» 4 (3,2%), ελψ «Καζφινπ»
θαλέλα. Απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε ρ2 (Πίλαθαο 1) παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθή
ζεκαληηθφηεηα (α<=0.05) αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηελ ειηθία ηνπο
(p=0.016).
Πίλαθαο 1: Διμεηαβληηή ανάλςζη σ2 ηλικίαρ και βαθμού εξοικείυζηρ με ηη σπήζη ςπολογιζηή & διαδικηύος
ΔΞΟΙΚΔΙΧΗ ΜΔ Η.Τ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ
ΗΛΙΚΙΑ

ΑΡΚΔΣΑ

ΔΛΑΥΙΣΑ

ΤΝΟΛΟ

<35

24

16

9

1

50

36-45

19

16

10

1

46

46-55

10

6

5

2

23

0

0

5

0

5

53

38

29

4

124

>56
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΛΤ
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Chi-Square Tests
Value

Df

Asymptotic
Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square

20,395a

9

,016

Likelihood Ratio

17,961

9

,036

Linear-by-Linear Association

5,547

1

,019

N of Valid Cases

124

Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ
ππνινγηζηή θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, απφ ηε κνλνκεηαβιεηή
αλάιπζε παξαηεξήζεθε φηη «Πάξα πνιχ» ζπρλά απάληεζαλ 24 ππνθείκελα (19,4%), «Πνιχ»
απάληεζαλ 28 (22,6%), «Αξθεηά» 43 (34,7%), «Διάρηζηα» 28 (22,6%), ελψ «Καζφινπ» 1
(0,8%). Απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε ρ2 (Πίλαθαο 2) παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθή
ζεκαληηθφηεηα (α<=0.05) αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηνλ θιάδν ΠΔ
(p=0.002).
Πίλαθαο 2: Διμεηαβληηή ανάλςζη σ2 κλάδος ΠΕ και ζςσνόηηηαρ σπήζηρ ςπολογιζηή και διαδικηύος
ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΥΡΗΗ Η.Τ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ
ΠΑΡΑ
ΠΟΛΤ
ΚΛΑΓΟ
ΠΔ

ΑΡΚΔΣΑ

ΔΛΑΥΙΣΑ

ΚΑΘΟΛΟΤ

ΤΝΟΛΟ

ΠΔ06-ΑΓΓΛΙΚΧΝ

2

3

5

1

1

12

ΠΔ08-ΔΙΚΑΣΙΚΧΝ

0

0

0

1

0

1

ΠΔ11-ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ

0

0

0

3

0

3

ΠΔ60-ΝΗΠΙΑΓΧΓΧΝ

1

2

4

0

0

7

11

19

29

22

0

81

ΠΔ70.5/ΠΔ71-ΓΑΚΑΛΧΝ
ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΧΓΗ

1

1

1

1

0

4

ΠΔ79.01-ΜΟΤΙΚΗ

3

0

2

0

0

5

ΠΔ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

6

0

0

0

0

6

ΠΔ91.01-ΘΔΑΣΡΙΚΗ
ΑΓΧΓΗ

0

0

1

0

0

1

ΠΔ05-ΓΑΛΛΙΚΧΝ

0

1

1

0

0

2

ΠΔ30-ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΧΝ

0

2

0

0

0

2

24

28

43

28

1
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ΠΔ70-ΓΑΚΑΛΧΝ

ΤΝΟΛΟ

ΠΟΛΤ
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Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df

Pearson Chi-Square

71,417a

40

,002

Likelihood Ratio

62,112

40

,014

6,889

1

,009

Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases
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Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν εμνηθείσζήο ηνπο ζηε
ρξήζε εθαξκνγψλ δεκηνπξγίαο θεηκέλνπ ζηνλ ππνινγηζηή, απφ ηε κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε
παξαηεξήζεθε φηη «Πάξα πνιχ» εμνηθεησκέλνη απάληεζαλ φηη είλαη 5 ππνθείκελα (44,4%),
«Πνιχ» απάληεζαλ 36 (29%), «Αξθεηά» 25 (20,2%), «Διάρηζηα» 8 (6,5%), ελψ «Καζφινπ»
θαλέλα.. Απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε ρ2 (Πίλαθαο 3) παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθή
ζεκαληηθφηεηα (α<=0.05) αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηελ θαηνρή
κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο (p=0.009).
Πίλαθαο 3: Διμεηαβληηή ανάλςζη σ2 καηοσήρ Μεηαπηςσιακού διπλώμαηορ και εξοικείυζηρ με επγαλεία
δημιοςπγίαρ κειμένος
ΔΞΟΙΚΔΙΧΗ ΜΔ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΔΙΜΔΝΟΤ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ
ΜΠ

ΠΟΛΤ

ΑΡΚΔΣΑ

ΔΛΑΥΙΣΑ

ΤΝΟΛΟ

NAI

29

19

7

0

55

OXI

26

17

18

8

69

55

36

25

8
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ΤΝΟΛΟ

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df

Pearson Chi-Square

11,683

a

3

,009

Likelihood Ratio

14,791

3

,002

9,075

1

,003

Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

124

Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν εμνηθείσζήο ηνπο ζηε
ρξήζε εθαξκνγψλ ερνγξάθεζεο θσλήο θαη επεμεξγαζίαο ήρνπ, απφ ηε κνλνκεηαβιεηή
αλάιπζε παξαηεξήζεθε φηη «Πάξα πνιχ» εμνηθεησκέλνη απάληεζαλ φηη είλαη 18 ππνθείκελα
(14,5%), «Πνιχ» απάληεζαλ 16 (12,9%), «Αξθεηά» 26 (21%), «Διάρηζηα» 43 (34,7%), ελψ
«Καζφινπ» 21 (16,9%). Απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε ρ2 (Πίλαθαο 4) παξαηεξήζεθε
ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (α<=0.05) αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηελ
επηκφξθσζε κε ζέκα ηελ Φεθηαθή Αθήγεζε (p=0.035).
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Πίλαθαο 4: Διμεηαβληηή ανάλςζη σ2 επιμόπθυζηρ ζηην Ψηθιακή Αθήγηζη και βαθμού εξοικείυζηρ ζηη
σπήζη εθαπμογών ησογπάθηζηρ θυνήρ και επεξεπγαζίαρ ήσος
ΔΞΟΙΚΔΙΧΗ ΜΔ ΗΥΟΓΡΑΦΗΗ ΗΥΟΤ
ΠΑΡΑ
ΠΟΛΤ
ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ ΣΗΝ
ΦΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΗ

ΠΟΛΤ

ΑΡΚΔΣΑ

ΔΛΑΥΙΣΑ

ΚΑΘΟΛΟΤ

ΤΝΟΛΟ

ΝΑΙ

8

6

3

11

2

30

ΟΥΙ

10

10

23

32

19

94

18

16

26

43

21
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ΤΝΟΛΟ

Chi-Square Tests

Value

Df

Pearson Chi-Square

10,349a

4

,035

Likelihood Ratio

10,610

4

,031

5,888

1

,015

Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

3.3

Asymptotic
Significance (2sided)
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Δξγαιεία Ψεθηαθήο Αθήγεζεο θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή

Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ επεξεαζκνχ ηεο
αμηνπνίεζεο εξγαιείσλ Φεθηαθήο Αθήγεζεο ιφγσ έιιεηςεο πξφζβαζεο ζην εξγαζηήξην
ππνινγηζηψλ θαη έιιεηςεο πςειψλ ηαρπηήησλ δηαδηθηχνπ, απφ ηε κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε
παξαηεξήζεθαλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα (Γξαθήκαηα 1, 2). Πην αλαιπηηθά, σο πξνο ηνλ
πξψην παξάγνληα παξαηεξήζεθε φηη επεξεάδεη ζε βαζκφ «Πάξα πνιχ» 59 ππνθείκελα
(47,6%), «Πνιχ» 41 ππνθείκελα (33,1%), «Αξθεηά» 15 ππνθείκελα (12,1%), «Διάρηζηα» 8
(6,5%), ελψ «Καζφινπ» 1 (0,8%). Χο πξνο ηνλ δεχηεξν παξαηεξήζεθε φηη επεξεάδεη ζε
βαζκφ «Πάξα πνιχ» 52 ππνθείκελα (41,9%), «Πνιχ» 40 ππνθείκελα (32,3%), «Αξθεηά» 22
ππνθείκελα (17,7%), «Διάρηζηα» 8 (6,5%), ελψ «Καζφινπ» 2 (1,6%).
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Γξάθεκα 1: Καηανομή υρ ππορ ηον βαθμό
επηπεαζμού ηηρ αξιοποίηζηρ επγαλείυν Ψ.Α. λόγυ
έλλειτηρ ππόζβαζηρ ζηο επγαζηήπιο ςπολογιζηών

Γξάθεκα 2: Καηανομή υρ ππορ ηον βαθμό
επηπεαζμού ηηρ αξιοποίηζηρ επγαλείυν Ψ.Α. λόγυ
έλλειτηρ ςτηλών ηασςηήηυν διαδικηύος

Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ επεξεαζκνχ ηεο
αμηνπνίεζεο εξγαιείσλ Φεθηαθήο Αθήγεζεο ιφγσ έιιεηςεο θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ, απφ ηε
κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε παξαηεξήζεθε φηη επεξεάδεη ζε βαζκφ «Πάξα πνιχ» 75
ππνθείκελα (60,5%), «Πνιχ» 32 ππνθείκελα (25,8%), «Αξθεηά» 13 ππνθείκελα (10,5%),
«Διάρηζηα» 4 (3,2%), ελψ «Καζφινπ» θαλέλα. Απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε ρ2 (Πίλαθαο 5)
παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (α<=0.05) αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ησλ
ππνθεηκέλσλ θαη ηα έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε (p=0.013).
Πίλαθαο 5: Διμεηαβληηή ανάλςζη σ2 εηών ςπηπεζίαρ ζηην εκπαίδεςζη και βαθμού επηπεαζμού αξιοποίηζηρ
επγαλείυν Ψηθιακήρ Αθήγηζηρ λόγυ έλλειτηρ εξοπλιζμού
ΔΛΛΔΙΦΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ
ΔΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

ΠΟΛΤ

ΑΡΚΔΣΑ

ΔΛΑΥΙΣΑ

ΤΝΟΛΟ

1-10

27

6

2

2

37

11-20

42

21

5

1

69

21-30

3

1

3

1

8

>30

3

4

3

0

10

75

32

13

4
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ΤΝΟΛΟ

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

Df

Pearson Chi-Square

20,890a

9

,013

Likelihood Ratio

17,790

9

,038

6,597

1

,010

Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

124
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3.4

Project Ψεθηαθήο Αθήγεζεο θαη πνηόηεηα δηδαζθαιίαο

Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ζπκβνιήο ηεο κεζφδνπ
project ζηελ απφθηεζε, εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ, δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα θαηά ηε δηάξθεηα
ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο Φεθηαθήο Αθήγεζεο, απφ ηε κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε παξαηεξήζεθε
φηη ζεσξνχλ πσο ζπκβάιιεη «Πάξα πνιχ» 53 ππνθείκελα (42,7%), «Πνιχ» 47 ππνθείκελα
(37,9%), «Αξθεηά» 23 ππνθείκελα (18,5%), «Διάρηζηα» 1 (0,8%), ελψ «Καζφινπ» θαλέλα
(Πίλαθαο 6).
Πίλαθαο 6: Μονομεηαβληηή ανάλςζη ζςμβολήρ μεθόδος project ζηην απόκηηζη δεξιοηήηυν 21ος αιώνα
ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΔΘΟΓΟΥ PROJECT ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΔΞΙΟΤΗΤΩΝ 21νπ ΑΙΩΝΑ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ
ΤΝΟΛΟ

53

ΠΟΛΤ

ΑΡΚΔΣΑ
47

23

ΔΛΑΥΙΣΑ ΚΑΘΟΛΟΤ
1

0

ΤΝΟΛΟ
124

Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ζπκβνιήο ηεο κεζφδνπ
project ζηε ρξήζε βησκαηηθψλ-ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζρεδίνπ
εξγαζίαο Φεθηαθήο Αθήγεζεο, απφ ηε κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε (Γξάθεκα 3) παξαηεξήζεθε
φηη ζεσξνχλ πσο ζπκβάιιεη «Πάξα πνιχ» 53 ππνθείκελα (42,7%), «Πνιχ» 49 ππνθείκελα
(39,5%), «Αξθεηά» 20 ππνθείκελα (16,1%), «Διάρηζηα» 2 (1,6%), ελψ «Καζφινπ» θαλέλα.

Γξάθεκα 3: Καηανομή υρ ππορ ηο βαθμό ζςμβολήρ ηηρ μεθόδος project ζηη σπήζη βιυμαηικώνζςμμεηοσικών ηεσνικών

Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ζπκβνιήο ηεο κεζφδνπ
project ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα
ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο Φεθηαθήο Αθήγεζεο, απφ ηε κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε παξαηεξήζεθε
φηη ζεσξνχλ πσο ζπκβάιιεη «Πάξα πνιχ» 13 ππνθείκελα (10,5%), «Πνιχ» 31 ππνθείκελα
(25%), «Αξθεηά» 55 ππνθείκελα (44,4%), «Διάρηζηα» 23 (18,5%), ελψ «Καζφινπ» 2 (1,6).
Απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε ρ2 (Πίλαθαο 7) παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα
(α<=0.05) αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηνλ θιάδν ΠΔ (p=0.000).
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Πίλαθαο 7: Διμεηαβληηή ανάλςζη σ2 κλάδος ΠΕ και ζςμβολήρ μεθόδος project ζηη ζςνεπγαζία με γονείρ
ΤΜΒΟΛΗ ΜΔΘΟΓΟΤ PROJECT ΣΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ
ΓΟΝΔΙ
ΠΑΡΑ
ΠΟΛΤ
ΚΛΑΓΟ
ΠΔ

ΠΟΛΤ

ΑΡΚΔΣΑ

ΔΛΑΥΙΣΑ

ΚΑΘΟΛΟΤ

ΤΝΟΛΟ

ΠΔ06-ΑΓΓΛΙΚΧΝ

1

2

6

3

0

12

ΠΔ08-ΔΙΚΑΣΙΚΧΝ

0

0

0

0

1

1

ΠΔ11-ΦΤΙΚΗ
ΑΓΧΓΗ

0

1

2

0

0

3

ΠΔ60-ΝΗΠΙΑΓΧΓΧΝ

2

4

1

0

0

7

ΠΔ70-ΓΑΚΑΛΧΝ

9

19

36

16

1

81

ΠΔ70.5/ΠΔ71ΓΑΚΑΛΧΝ ΔΙΓΙΚΗ
ΑΓΧΓΗ

0

1

3

0

0

4

ΠΔ79.01-ΜΟΤΙΚΗ

0

3

1

1

0

5

ΠΔ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

0

0

4

2

0

6

ΠΔ91.01-ΘΔΑΣΡΙΚΗ
ΑΓΧΓΗ

0

0

1

0

0

1

ΠΔ05-ΓΑΛΛΙΚΧΝ

1

0

0

1

0

2

ΠΔ30-ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΧΝ

0

1

1

0

0

2

13

31

55

23

2
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ΤΝΟΛΟ

Chi-Square Tests

Value

3.5

Asymptotic
Significance (2sided)

df

Pearson Chi-Square

88,688a

40

,000

Likelihood Ratio

41,140

40

,420

Linear-by-Linear Association

,032

1

,859

N of Valid Cases

124

Δπηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ πινπνίεζε δηαζεκαηηθώλ projects
Ψεθηαθήο Αθήγεζεο

Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν επεξεάδεηαη ε
πξσηνβνπιία ηνπο γηα πινπνίεζε ελφο project Φεθηαθήο Αθήγεζεο απφ ηελ επηκφξθσζή
ηνπο ζηα αληίζηνηρα εξγαιεία, απφ ηε κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε παξαηεξήζεθε φηη επεξεάδεη
«Πάξα πνιχ» 38 ππνθείκελα (30,6%), «Πνιχ» 45 ππνθείκελα (36,3%), «Αξθεηά» 35
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ππνθείκελα (28,2%), «Διάρηζηα» 4 (3,2%), ελψ «Καζφινπ» 2 (1,6%). Απφ ηε δηκεηαβιεηή
αλάιπζε ρ2 (Πίλαθαο 8) παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (α<=0.05) αλάκεζα ζηηο
απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηελ πξνυπάξρνπζα επηκφξθσζε ζηελ Φεθηαθή Αθήγεζε
(p=0.028).
Πίλαθαο 8: Διμεηαβληηή ανάλςζη σ2 επιμόπθυζηρ ζηην Ψηθιακή Αθήγηζη και ηην ππυηοβοςλία
ςλοποίηζηρ project Ψηθιακήρ Αθήγηζηρ
ΕΠΙΜΟΡΦΧΗ Φ.Α. ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ PROJECT Φ.Α.
ΠΑΡΑ
ΠΟΛΤ
ΕΠΙΜΟΡΦΧΗ ΣΗΝ
ΦΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΗ

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ

ΕΛΑΥΙΣΑ

ΚΑΘΟΛΟΤ ΤΝΟΛΟ

ΝΑΙ

5

18

7

0

0

30

ΟΥΙ

33

27

28

4

2

94

38

45

35

4

2
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ΤΝΟΛΟ

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df

Pearson Chi-Square

10,904

a

4

,028

Likelihood Ratio

12,027

4

,017

Linear-by-Linear Association

,022

1

,881

N of Valid Cases
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Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ζα ζεσξνχζαλ
ρξήζηκε κηα επηκφξθσζε ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ πξνεξρφκελε απφ ηνλ/ηελ
ρνιηθφ/ή χκβνπιν, απφ ηε κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε (Γξάθεκα 4) παξαηεξήζεθε φηη
απάληεζαλ «Πάξα πνιχ» 19 ππνθείκελα (15,3%), «Πνιχ» 35 ππνθείκελα (28,2%), «Αξθεηά»
46 ππνθείκελα (37,1%), «Διάρηζηα» 23 (18,5%), ελψ «Καζφινπ» 1 (0,8%). Σαπηφρξνλα, σο
πξνο ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ζα ζεσξνχζαλ ρξήζηκε κηα επηκφξθσζε ζηε δεκηνπξγία
ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ πξνεξρφκελε απφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα κε ηε κνξθή ζεκηλαξίνπ, απφ
ηε κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε (Γξάθεκα 5) παξαηεξήζεθε φηη απάληεζαλ «Πάξα πνιχ» 52
ππνθείκελα (41,9%), «Πνιχ» 50 ππνθείκελα (40,3%), «Αξθεηά» 18 ππνθείκελα (14,5%),
«Διάρηζηα» 3 (2,4%), ελψ «Καζφινπ» 1 (0,8%). ε θακία απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο δελ
παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (α<=0.05) κε θάπνηα απφ ηηο αλεμάξηεηεο
κεηαβιεηέο.
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Γξάθεκα 4: Καηανομή υρ ππορ ηη σπηζιμόηηηα ηηρ
επιμόπθυζηρ ζηην Ψ.Α., πποεπσόμενη από
Σσολικό/ή Σύμβοςλο

Γξάθεκα 5: Καηανομή υρ ππορ ηη σπηζιμόηηηα ηηρ
επιμόπθυζηρ ζηην Ψ.Α., πποεπσόμενη από Α.Ε.Ι.

4. Σπκπεξάζκαηα – Σπδήηεζε – Πξνηάζεηο
Χο πξνο ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, δηαπηζηψζεθε φηη ε εμνηθείσζε κε ηα εξγαιεία
ηερλνινγίαο, επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη λεφηεξνη ζε ειηθία
εθπαηδεπηηθνί, έσο 45 εηψλ, θαίλνληαη πην εμνηθεησκέλνη θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα,
αθνχ έρνπλ κεγαιψζεη ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψζεθε κέζα απφ ηνπο ππνινγηζηέο, ην
internet, ην θηλεηφ ηειέθσλν, θάηη πνπ θαη ε Miller (2008) δηαπηζηψλεη ζηελ έξεπλά ηεο θαη
ζεσξεί ζεκαληηθφ, θαζψο εξγαζίεο φπσο ε ιήςε θσηνγξαθηψλ, ε απνζήθεπζε αξρείσλ, ε
επεμεξγαζία θεηκέλνπ θαη κνπζηθήο απνηεινχλ εξγαιεία ηερλνινγίαο πνπ θαζφξηζαλ απηή ηε
γεληά θαη ηνλ ηερλνινγηθφ ηεο γξακκαηηζκφ, ζε αληίζεζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία
εθπαηδεπηηθνχο.
ηηο πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαίλεηαη, γεληθά,
φηη ε εμνηθείσζε θαη ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ςεθηαθψλ εξγαιείσλ θαη εθαξκνγψλ ζρεηίδνληαη,
επίζεο, κε ηνλ θιάδν ΠΔ. Κιάδνη φπσο νη εθπαηδεπηηθνί Αγγιηθψλ (ΠΔ06) θαη νη
εθπαηδεπηηθνί Πιεξνθνξηθήο (ΠΔ86) ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ζπρλφηεξα ηα εξγαιεία
δεκηνπξγίαο Φεθηαθψλ Αθεγήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έξεπλεο φπσο ησλ Θψδα (2012),
Ραζνχιε (2014), Αξγπξνπνχινπ (2016) θαη Καινχηζα (2018) έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί
Αγγιηθψλ ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ζπρλά ηελ ςεθηαθή αθήγεζε ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αλαγλσξίδνληαο ηε ζπκβνιή ηεο ζηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ
καζεηψλ θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο ζηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο σο
δεχηεξεο γιψζζαο. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο, αθνχ εθ ησλ πξαγκάησλ
έρνπλ κεγαιχηεξε εμνηθείσζε, εθαξκφδνπλ ηα εξγαιεία ςεθηαθήο αθήγεζεο ζηελ ηάμε θαη
ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζηε δεκηνπξγία αλάινγσλ projects (Μπξάηιαο, 2014 · Παλαγησηνπνχινπ,
2016), ζχκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο Σ.Π.Δ. ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν
(2019).
Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε πην εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ, φπσο νη εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ, ήρνπ θαη βίληεν θαίλεηαη, απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, λα ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηνρή
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κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, θαζψο θαη κε ηελ πξνεγνχκελε επηκφξθσζε ζηελ ςεθηαθή αθήγεζε.
Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ έξεπλα ηεο Μαξαγθάθε (2017), νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ
παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε επάξθεηα ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ θαη κπνξνχλ λα ηηο
ρξεζηκνπνηήζνπλ κε επρέξεηα ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, νη απαηηήζεηο ησλ καζεκάησλ εκπιέθνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν
ηνλ ππνινγηζηή, ην δηαδίθηπν θαη δηάθνξεο επηκέξνπο εθαξκνγέο πξνθεηκέλνπ λα
νινθιεξσζνχλ νη ζπνπδέο. πλεπψο, νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ έρνπλ πεξηζζφηεξε
εκπινθή θαη επνκέλσο εμνηθείσζε κε απηά ηα εξγαιεία θαη είλαη ζε ζέζε λα ηα εθαξκφδνπλ
θαη’ επέθηαζε ζηελ ηάμε ηνπο θαη ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αθφκα, ε
πξνεγνχκελε επηκφξθσζε ζηα εξγαιεία ςεθηαθήο αθήγεζεο ζρεηίδεηαη κε ηε ζπρλφηεξε
ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ θαζψο ην πεξηερφκελν ηέηνησλ επηκνξθψζεσλ
(Παπαδάθεο, 2017) δίλεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εθφδηα γηα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ ζηελ ςεθηαθή αθήγεζε, κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ, θαιψλ
πξαθηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ θαη βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Χο πξνο ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, δηαπηζηψζεθε φηη, γεληθά, ε έιιεηςε πξφζβαζεο ζε
θαηάιιεια εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην, ε έιιεηςε πςειψλ ηαρπηήησλ internet θαζψο θαη
νηθνλνκηθψλ πφξσλ, επεξεάδεη ζε πνιχ έσο πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ επηζπκία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ λα πινπνηήζνπλ έλα project ςεθηαθήο αθήγεζεο. Παξφια απηά, ζηελ έξεπλα
ησλ Fragoulis θαη Tsiplakides (2009) νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη παξφηη ππήξραλ
πξνβιήκαηα κε ηηο ππνδνκέο θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, απηφ δελ ηνπο απέηξεςε απφ ην λα
πινπνηήζνπλ έλα project, δειψλνληαο φηη απνθφκηζαλ ζεηηθέο εκπεηξίεο. ρεηηθά κε ηνπο
παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη πην πνιχ κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ε
ειηθία θαη ηα έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαίλνληαη λα παίδνπλ θη εδψ ζεκαληηθφ ξφιν.
χκθσλα θαη κε ηελ έξεπλα ησλ Dexter, Anderson θαη Becker (1999), ε πξνεγνχκελε
εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο θαη ε ηερλνινγηθή επαγγεικαηηθή θνπιηνχξα ηνπ
ζρνιείνπ, επεξεάδνπλ ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηε ρξήζε ηεο
ηερλνινγίαο θαη ηνπ ππνινγηζηή, αθνχ ε πξνυπάξρνπζα γλψζε θη εκπεηξία ηνπο, αλ
εκπινπηηζηεί κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ, ζα ζπκβάιιεη ζηελ νηθνδφκεζε λέαο
γλψζεο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ θαζεκεξηλψλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ.
Χο πξνο ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ε ρξήζε ζπκκεηνρηθψλ-βησκαηηθψλ ηερληθψλ
θαίλεηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα λα επεξεάδεηαη πνιχ ζεηηθά απφ ηελ αμηνπνίεζε ελφο project
ςεθηαθήο αθήγεζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ φηη ε αμηνπνίεζε ησλ
εξγαιείσλ ςεθηαθήο αθήγεζεο κέζσ ελφο project πξνσζεί ηηο ζπκκεηνρηθέο–βησκαηηθέο
ηερληθέο ζηελ δηδαζθαιία, θάηη ην νπνίν δηαπηζηψλεηαη θαη ζηελ έξεπλα ησλ Φξαγθνχιε θαη
Αλάγλνπ (2014), ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί αμηνπνηψληαο απηέο ηηο ηερληθέο
αλαγλσξίδνπλ, εθηφο ησλ άιισλ, ηα νθέιε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο
ζπλεξγαζίαο γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο, βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ηεο κεζφδνπ project φζν
θαη ησλ ζπκκεηνρηθψλ-βησκαηηθψλ ηερληθψλ (Κφθθνο, 1998). Σν ίδην δηαπηζηψλεηαη θαη ζηελ
έξεπλα ηεο Miller (2010) ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί
δεκηνχξγεζαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπεξηείραλ ην παηρλίδη ξφισλ θαη ηελ εξγαζία ζε νκάδεο
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θαηά ηε δηάξθεηα ελφο project ςεθηαθήο αθήγεζεο ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην, κε απνηέιεζκα ν
θαηακεξηζκφο ησλ ξφισλ θαη ησλ εξγαζηψλ κέζα ζηε νκάδα λα θέξεη ηελ αιιειεπίδξαζε
αλάκεζα ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέιε θαη λα νδεγήζεη ζηελ επηηπρή θαη επνηθνδνκεηηθή
δεκηνπξγία ηνπ project.
Παξφηη ζπλνιηθά ζηηο εξσηήζεηο ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, πνπ αθνξά ζηελ
αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ project, νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί αλαγλψξηζαλ ηελ πνιχ
ζεηηθή επίδξαζή ηεο ζηνπο καζεηέο ζε πνιιέο παξακέηξνπο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο (απφθηεζε
δεμηνηήησλ 21νπ αη., θξηηηθή ζθέςε, νκαδηθφηεηα, επίιπζε πξνβιεκάησλ θ.ιπ.) εληνχηνηο,
αμηνιφγεζαλ σο κέηξηα ηελ επίδξαζή ηεο ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο
γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο. ηελ παξνχζα έξεπλα θάλεθε κηα ζπζρέηηζε ηνπ θιάδνπ ΠΔ κε
ηελ αδπλακία επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο, πνπ φκσο ζπκβαίλεη ζε
κηθξφηεξν βαζκφ γηα ηελ εηδηθφηεηα ησλ δαζθάισλ (ΠΔ70) απ’ φηη γηα άιιεο εηδηθφηεηεο. Σα
ρακειά πνζνζηά ζεηηθψλ απαληήζεσλ δείρλνπλ κηα ηάζε αδπλακίαο ζπλεξγαζίαο, αθφκα θαη
γηα ηελ εηδηθφηεηα ησλ δαζθάισλ, νη νπνίνη θαηά θχξην ιφγν έρνπλ πην ζπρλή επηθνηλσλία κε
ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ιφγσ πεξηζζφηεξσλ σξψλ εκπινθήο κε ηνπο καζεηέο ζην σξνιφγην
πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. Απηφ νθείιεηαη, ζχκθσλα κε ηελ Υξεζηίδνπ-Ληνλαξάθε (2001),
ζηε γεληθφηεξε απνζηαζηνπνίεζε πνπ θξαηάεη ην ειιεληθφ δεκφζην ζρνιείν απφ ηελ
νηθνγέλεηα, δηαηεξψληαο ηε ζπλεξγαζία ηππηθή θαη πεξηνξηζκέλε, απνθεχγνληαο λα εκπιέμεη
ηνπο γνλείο ζηε ζρνιηθή δσή θαη δξαζηεξηφηεηα. ηνλ αληίπνδα, έξεπλεο ζηε Βξεηαλία θαη
ηελ Ακεξηθή (Υξεζηίδνπ-Ληνλαξάθε, 2001) δείρλνπλ φηη ε αθαδεκατθή εμέιημε ησλ καζεηψλ
εληζρχεηαη απφ ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη νηθνγέλεηαο, φπσο θαη ε έξεπλα ηεο Amante
(2016), πνπ δείρλεη ηε γνλετθή κεζνιάβεζε θαη εκπινθή σο ζηξαηεγηθή–θιεηδί ζηελ
αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ θαηαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε
αλαγλψξηζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο ηεο εθπαηδεπηηθήο αμίαο ηεο πγηνχο ρξήζεο ηεο
ηερλνινγίαο. Η γνλετθή εκπινθή ζην ζρνιείν ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη αληηθείκελν
κειινληηθήο έξεπλαο θαζψο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο
έξεπλαο, νη ζρέζεηο γνλέσλ-ζρνιείνπ ζηελ Διιάδα δελ απνηεινχλ ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο, θάηη
πνπ ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί αλ κπνξεί λα βειηησζεί κε ηε ζπκκεηνρή ζε έλα project
ςεθηαθήο αθήγεζεο ζην νπνίν ζα ζπκκεηείραλ νη εθπαηδεπηηθνί, νη καζεηέο αιιά θαη νη
γνλείο ησλ καζεηψλ.
Χο πξνο ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ε επηζπκία αιιά θαη ε πξσηνβνπιία πινπνίεζεο
ελφο project ςεθηαθήο αθήγεζεο επεξεάδνληαη πνιχ απφ ηελ πξνεγνχκελε επηκφξθσζε ζηηο
βησκαηηθέο-ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο θαη ηε κέζνδν project, θπξίσο φκσο απφ ηελ επηκφξθσζε
ζηα επηκέξνπο εξγαιεία ςεθηαθήο αθήγεζεο. Η αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα επηκφξθσζε
δελ πξνθχπηεη κφλν απφ ηελ παξνχζα έξεπλα θαζψο παξφκνηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ θαη νη
έξεπλεο ησλ Alismail (2015) θαη Raisanen (2016) ζηηο νπνίεο νη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη ε
επηζπκία ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αιιάμνπλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο
ηνπο θαη λα ηνλ εκπινπηίζνπλ κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εθαξκνγψλ δελ είλαη κφλν
απφξξνηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ελδηαθέξνληνο αιιά εμαξηάηαη θαη απφ ηελ αλάγθε ηνπο γηα
ππνζηήξημε θαη επηκφξθσζε ζε λένπο ηξφπνπο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ
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καζεηψλ ηνπο, κηα επηκφξθσζε πνπ ζα πξνζθέξεη πξαγκαηηθή βνήζεηα ζηελ θαζεκεξηλή
δηδαζθαιία ηνπο θαη ζα ηνπο πξνεηνηκάζεη γηα ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπ 21νπ αηψλα
(Thang et al. , 2014).
Σέινο, παξά ηε γεληθή πεπνίζεζε θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ θαλεί ζε πξνεγνχκελεο
έξεπλεο (Raisanen, 2016 · Dagdilelis 2018) φηη ε ππνζηήξημε θαη επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα παξέρεηαη απφ επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο κέζα ζην ρψξν ηνπ
ζρνιείνπ κε πξνζσπηθή ζηήξημε θαη πξνηάζεηο, ζηελ παξνχζα έξεπλα νη ζπκκεηέρνληεο
εθπαηδεπηηθνί έδεημαλ κεγαιχηεξε επηζπκία λα επηκνξθσζνχλ απφ θάπνην Δθπαηδεπηηθφ
Ίδξπκα κε ηε κνξθή ζεκηλαξίνπ, παξά απφ ηνλ/ηελ ρνιηθφ/ή ηνπο χκβνπιν. Πηζαλψο απηφ
λα ζπκβαίλεη δηφηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα ηα ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ
εθπαηδεπηηθνχο θνξείο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπλνδεχνληαη απφ βεβαηψζεηο πνπ απνθέξνπλ
κφξηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αθφκα, ζηελ έξεπλα ηνπ
Dagdilelis (2018) πνπ αθνξά ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηνλίδεηαη φηη νη
επηκνξθσηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ
επηκνξθψζεσλ, ηε ζσζηή εθκάζεζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηε ρξεζηκφηεηα πνπ ζα
έρνπλ ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θάηη πνπ πηζαλψο ζρεηίδεηαη
θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ιφγσ κε
ζσζηνχ ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, θάηη πνπ ζαθψο απαηηεί πεξαηηέξσ
δηεξεχλεζε.
Δλ θαηαθιείδη, ε γεληθή εηθφλα πνπ πξνέθπςε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο
είλαη φηη ηφζν ε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο φζν θαη ε αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ project
θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο, κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ κηα ελαιιαθηηθή ζεηηθή νπηηθή ζηελ
θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε νθέιε γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέιε,
εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, ζρνιείν αθφκα θαη ηνπο γνλείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Η
θαηάιιειε επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα
πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαζψο απνηειεί απαίηεζε θαη αλάγθε ησλ ηδίσλ. Η ζπλεξγαζία,
ε αιιεινυπνζηήξημε, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή, ε απφθηεζε θξηηηθήο θαη αλαιπηηθήο ζθέςεο
κπνξνχλ, κέζα απφ ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο πινπνίεζεο ελφο project ςεθηαθήο αθήγεζεο,
λα νδεγήζνπλ ζε έλα ζρνιείν πην κνληέξλν θαη πην θνληά ζηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο επνρήο,
ηνπ 21νπ αηψλα.
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