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Πρόλογος
Τα Πρακτικά αυτά περιλαμβάνουν τα τελικά κείμενα δεκατριών
συνολικά εισηγήσεων οι οποίες παρουσιάστηκαν το Σάββατο 16 Ιουλίου
2016 στο Άργος στην Αίθουσα Τέχνης και Πολιτισμού «Μέγας
Αλέξανδρος».
Πρόκειται για κείμενα που αφορούν τις πτυχιακές εργασίες των
εκπαιδευόμενων στο Παράρτημα της ΑΣΠΑΙΤΕ Πελοποννήσου τόσο των
αποφοίτων του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 όσο εκείνων του
ακαδημαϊκού έτους 2014-15. Την ευθύνη της επίβλεψης και
παρουσίασης των εργασιών είχαν οι επιβλέποντες τις πτυχιακές εργασίες.
Είναι η δεύτερη προσπάθεια για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, μετά την
έκδοση Πρακτικών της ημερίδας που έγινε τον Απρίλιο του 2016 με τίτλο
«Η Παιδαγωγική Επιστήμη στο σύγχρονο κόσμο: προκλήσεις &
προοπτικές». Οι δύο αυτές προσπάθειες αποτελούν το αποτύπωμα του
επιστημονικού
έργου
του
Παραρτήματος
Πελοποννήσου
και
παρακαταθήκη προκειμένου να αναδειχθεί το Παράρτημα ως
σημαντικός πυλώνας για την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών δρώμενων
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ταυτόχρονα είναι δηλωτικές της
μεγάλης προσπάθειας που έγινε για τη διείσδυση στην τοπική κοινωνία
και τη συνεργασία με τους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της
περιοχής μας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στην προσπάθεια
αυτή και βοήθησαν ώστε να ολοκληρωθεί, τους εκπαιδευόμενους, τους
επιβλέποντες που αποτέλεσαν και την επιστημονική επιτροπή, καθώς
και την οργανωτική επιτροπή που είχε και την τελική επιμέλεια της
έκδοσης αυτών των Πρακτικών.
Εύχομαι το Παράρτημα Πελοποννήσου της ΑΣΠΑΙΤΕ να συνεχίσει και τα
επόμενα ακαδημαϊκά έτη λειτουργίας του με ανάλογες αλλά και
περισσότερο φιλόδοξες προσπάθειες προκειμένου να αναδειχτεί το
επιστημονικό του έργο.
Ο Διευθυντής του Παραρτήματος Πελοποννήσου της ΑΣΠΑΙΤΕ
Δρ. Παναγιώτης Γ. Μουσταΐρας
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Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ &
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ:
•

Μουσταΐρας Παναγιώτης, Δρ Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Διευθυντής
ΑΣΠΑΙΤΕ Πελοποννήσου.

•

Στρίκλαντ Στέφανος Δρ Πληροφοριακών συστημάτων

•

Ηλιόπουλος Παναγιώτης, Δρ Φιλοσοφίας

•

Γεώργιος Νάσαινας, Δρ Επιστημών της Αγωγής

•

Πόθος Στέφανος, MEd, M.A.

•

Τσούμπα Ιωάννα, MSc.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Οι επιβλέποντες τις πτυχιακές εργασίες:
•

Γεωργακόπουλος Σπυρίδων, MSc

•

Γκόφα Παναγιώτα, Dr

•

Δημητρακοπούλου Αναστασία, Dr

•

Καρούντζου Γεωργία, Dr

•

Κόκκινος Θεόδωρος, Dr

•

Κούρου Εμμανουέλα, MSc

•

Λεζέ Ευαγγελία, Dr

•

Λούμπας Δημήτριος, MSc

•

Μακρυπόδης Διονύσιος, MSc

•

Τσίρος Χαράλαμπος, Dr
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Πρόγραμμα Ημερίδας
Πρόγραμμα ημερίδας παρουσίασης
πτυχιακών εργασιών
14:30-14:45

Έναρξη-χαιρετισμοί

Α’ Μέρος
Προεδρείο: Μακρυπόδης Διονύσιος
Σπυρίδων Γεωργακόπουλος
Λούμπας Δημήτριος

14:45-15:00

15:00-15:15

15:15-15:30

Συκιώτης Ηλίας & Τσερώνης Ηλίας
Επιβλέπων: Μακρυπόδης Διονύσιος
“ Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μαθητών με
μαθησιακές δυσκολίες ”
Αναστάσιος Καχριμάνης
Επιβλέπων: Σπυρίδων Γεωργακόπουλος
“ Παιδαγωγικές εφαρμογές της διαδικτυακής
πλατφόρμας Google Drive ”
Nίκα Παναγιώτα & Νίκα Χριστίνα
Επιβλέπων: Λούμπας Δημήτριος
“ Τα Ψηφιακά Μέσα ως εργαλεία μάθησης
για παιδιά με Αυτισμό ”
Προεδρείο: Κούρου Εμμανουέλα
Λεζέ Ευαγγελία
Κόκκινος Θεόδωρος

15:30:15:45

Μπουλούκου Βασιλική & Μακρή Χριστίνα
Επιβλέπουσα: Κούρου Εμμανουέλα
" Προτεινόμενο Πρόγραμμα Παρέμβασης
για μαθητές με ΔΕΠ-Υ "

“Ημερίδα παρουσίασης πτυχιακών εργασιών”
Σάββατο 16 Ιουλίου 2016 ώρα 14:30
ΑΡΓΟΣ-Αίθουσα Τέχνης και Πολιτισμού «Μέγας Αλέξανδρος»
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15:45-16:00

16:00-16:15

16:15-16:30

Μπαμπαλιάρου Σοφία & Μπιλιώνης Δημήτριος
Επιβλέπουσα: Γκόφα Παναγιώτα
" Διερευνώντας Χαρακτηριστικά και Απόψεις
Σπουδαστών ΕΠΠΑΙΚ: Η Μελέτη Περίπτωσης
του Παραρτήματος Άργους κατά τα Δύο Πρώτα
Ακαδημαϊκά Έτη Λειτουργίας του ”
Φιλίππου Παναγιώτα
Επιβλέπων: Κόκκινος Θεόδωρος
“ Κοινωνικές δεξιότητες παιδιών στο φάσμα του
αυτισμού: Μελέτη περίπτωσης”
Βασιλική Ζαχαροπούλου & Μαρία Κορδούλη
Επιβλέπουσα: Λεζέ Ευαγγελία
“ Μείζον Καταθλιπτικό Επεισόδιο σε Εφήβους
Μαθητές: Χαρακτηριστικά και Αντιμετώπιση ”

16:30-16:45

Συζήτηση-ερωτήσεις

Β’ Μέρος
Προεδρείο: Τσίρος Χαράλαμπος
Δημητρακοπούλου Αναστασία
Κόκκινος Θεόδωρος
16:45-17:00

17:00-17:15

17:15-17:30

Ρουτσόπουλος Φώτιος & Φούρλα Σπυριδούλα
Επιβλέπων: Τσίρος Χαράλαμπος
“ Ατομικό Ύφος Μάθησης και Σχολική Επίδοση ”
Οικονομοπούλου Ειρήνη
Επιβλέπουσα: Δημητρακοπούλου Αναστασία
" Η σχέση δασκάλου-μαθητή ως κίνητρο μάθησης.
Η επίδραση του χώρου "
Μάρκου Διαμαντής
Επιβλέπων: Κόκκινος Θεόδωρος
“ Το project ως δυνατότητα δημιουργικής εργασίας
στην εκπαίδευση: Προτάσεις και κριτική ”
Προεδρείο: Γκόφα Παναγιώτα
Καρούντζου Γεωργία
Κόκκινος Θεόδωρος

17:30-17:45

Μπίφσα Έλλη
Επιβλέπων: Κόκκινος Θεόδωρος
“ Απόψεις μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για
τη διδασκαλία της Ιστορίας”

“Ημερίδα παρουσίασης πτυχιακών εργασιών”
Σάββατο 16 Ιουλίου 2016 ώρα 14:30
ΑΡΓΟΣ-Αίθουσα Τέχνης και Πολιτισμού «Μέγας Αλέξανδρος»
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17:45-18:00

Καζακώνη Πηνελόπη
Επιβλέπουσα: Καρούντζου Γεωργία
" Η βιωματική μάθηση στην περιβαλλοντική
εκπαίδευση”

18:00-18:15

Τουτούνη Χαρίκλεια
Επιβλέπων: Κόκκινος Θεόδωρος
“ Διδακτικές τεχνικές υποστήριξης της
δημιουργικότητας των μαθητών: Εφαρμογή σε
γνωστικό αντικείμενο”
Συζήτηση-ερωτήσεις

18:15-18:30

Προεδρείο: Παναγιώτης Μουσταΐρας
Γεώργιος Νάσαινας
Δημήτριος Φράγκος
18:30-18:45

18:45-19:15

Προσκεκλημένη ομιλία
Κασιμάτη Αικατερίνη
Επιστημονική υπεύθυνη ΕΠΠΑΙΚ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.
“Η καλλιέργεια μεταγνωστικών στρατηγικών για την
ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα”
Συζήτηση-ερωτήσεις
Συμπεράσματα-Λήξη ημερίδας

“Ημερίδα παρουσίασης πτυχιακών εργασιών”
Σάββατο 16 Ιουλίου 2016 ώρα 14:30
ΑΡΓΟΣ-Αίθουσα Τέχνης και Πολιτισμού «Μέγας Αλέξανδρος»
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Ηλίας Ν. Συκιώτης (elsik001@gmail.com) (Εκπαιδευόμενος)
Πλοίαρχος Α΄ Ε.Ν.- Οικονομολόγος- Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
Παραλία Τυρού Αρκαδίας 22029

Ηλίας Τσερώνης (itsero@otenet.gr) (Εκπαιδευόμενος)
Πληροφορικός
Ν. Ηράκλειο Αττικής 14122

Μακρυπόδης Διονύσιος (dmakryp@sch.gr) (Επιβλέπων)
Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Αργολίδας
Ουσιαστικά, μιλάμε για προβλήματα, που έχουν να
κάνουν με τη γενικότερη χρήση του γραπτού λόγου.
Ως μαθησιακές δυσκολίες, σύμφωνα με τη ΜήτσιουΔάκτυλα (2008), "νοείται μια ομάδα διαταραχών που
αφορούν στην γλώσσα, στην αντίληψη, στην ομιλία, στη
γραφή, στην αριθμητική, στη μάθηση και τη μνήμη,
στην κίνηση, στην προσοχή, στη σκέψη, στο
συλλογισμό και στους μηχανισμούς επίλυσης, που
οφείλονται σε διαταραχές του κεντρικού νευρικού
συστήματος".
Επίσης πρέπει να γίνει σαφής και η έννοια της
ανίχνευσης. Από την ανίχνευση δεν συμπεραίνεται ποια
άτομα
έχουν
μαθησιακές
δυσκολίες,
αλλά
συμπεραίνεται ποια άτομα μάλλον δεν έχουν, έτσι ώστε
να μην ξοδευτεί άσκοπα χρόνος και χρήμα, που θα
χρειαζόταν για τη λεπτομερή τους εξέταση.
Συμπεραίνεται επίσης, ποια άτομα ενδεχομένως έχουν
μαθησιακές δυσκολίες, έτσι ώστε να εξεταστούν
λεπτομερώς και να σημειωθεί ποια από αυτά χρειάζονται
παρακολούθηση.

Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η χρήση των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
στην εκπαίδευση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες.
Παρουσιάζονται
οι
κυριότερες
κατηγορίες
μαθησιακών δυσκολιών, μεταξύ των οποίων η
Δυσλεξία, η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και
Υπερκινητικότητα,
η
Δυσαριθμισία,
και
οι
δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
χρήσης ΤΠΕ ως προς την αντιμετώπιση των
προβλημάτων αυτών. Γίνεται παράθεση ελληνικών και
ξενόγλωσσων λογισμικών, με παρουσίαση των κύριων
χαρακτηριστικών και της μαθησιακής δυσκολίες στην
οποία απευθύνονται. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται και
μία ειδικότερη μελέτη περίπτωσης, που αναδεικνύει
τις δυνατότητες των ΤΠΕ σε μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες. Τέλος, εξετάζεται και η σχέση μεταξύ
εκπαιδευτικού και μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
ως προς τη χρήση ΤΠΕ, ενώ διατυπώνονται κυρίως
θετικά συμπεράσματα ως προς τις ΤΠΕ και την
αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών.

1.1. Πιθανές Ενδείξεις Μαθησιακών Δυσκολιών
Πιθανές ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών είναι:
1. Κινητική ανωριμότητα τόσο σε επίπεδο λεπτής
κινητικότητας όσο και αδρής (πχ φτωχός
κινητικός έλεγχος σε δεξιότητες που αφορούν
στη χρήση του μολυβιού ή του ψαλιδιού).
2. Δυσκολίες στο λόγο. (δυσκολίες στη σωστή
εκφορά και άρθρωση καθώς και στη
σειριοθέτηση, δυσκολίες ακουστικής διάκρισης
ήχων που μοιάζουν, όπως για παράδειγμα "μπ,
π, β, φ").
3. Η ελλιπής αντίληψη της ομοιοκαταληξίας σε
λέξεις είναι μια αξιόπιστη ένδειξη για
δυσκολίες.
στην
μετέπειτα
κατάκτηση
σημαντικών γνωστικών δεξιοτήτων, όπως
αυτής της ανάγνωσης.
4. Δυσκολίες στη συγκέντρωση.
5. Δυσκολία στην απομνημόνευση ποιημάτων ή
μικρών τραγουδιών. Επίσης δυσκολίες στο να
παρακολουθήσουν την εξέλιξη μιας ιστορίας
και να μπορούν σε δεύτερο χρόνο να την
επαναδιηγηθούν.
6. Σύγχυση στην χρήση και κατανόηση λέξεων
που δηλώνουν τόπο, χρόνο και κατεύθυνση.

Λέξεις
κλειδιά:
Μαθησιακές
Δυσκολίες,
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
Δυσλεξία,
Δυσαριθμησία,
Διαταραχές
Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα.

1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Για την καλύτερη διασαφήνιση του φαινομένου θα
ήταν χρήσιμο να αντιδιασταλούν οι όροι, μαθησιακά
προβλήματα και μαθησιακές δυσκολίες, γιατί πολλές
φορές το νόημά τους συγχέεται και είναι δύσκολο να
ξεχωρίσουμε το περιεχόμενό τους.
Σύμφωνα με τον Παπαθεμελή (2003), ο όρος
μαθησιακά προβλήματα είναι γενικότερος και
περιλαμβάνει
κάθε
είδους
ιδιαιτερότητες
και
προβλήματα, που παρεμποδίζουν τις μαθησιακές
διαδικασίες,
όπως
αισθητηριακές
διαταραχές
(τυφλότητα, κωφότητα), κινητικά προβλήματα, νοητική
στέρηση,
συναισθηματικές
διαταραχές,
υπερκινητικότητα και ψυχοπαθολογία. Αντίθετα, ο όρος
μαθησιακές δυσκολίες, αναφέρεται σε ένα πλήθος
δυσλεξιών, που συμπεριλαμβάνουν όρους όπως
δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία κλπ.
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Αντιστροφές γραμμάτων - αριθμών (ε αντί για
3).
8. Αντιμεταθέσεις ή παραλείψεις ή προσθήκες
γραμμάτων (ή συλλαβών) στην ίδια λέξη (πότι
ή πι ή τοτόπι αντί για τόπι).
9. Καθρεφτική ανάγνωση ή γραφή (εμ αντί με)
10. Αντικαταστάσεις λέξεων με άλλες παρεμφερούς
σημασίας (διαβάζουν ή γράφουν
κοντός αντί για χαμηλός).
7.

5.

1.2. Κατηγορίες Μαθησιακών Δυσκολιών

συνέπειες,
έχουν
πρόβλημα
στο
να
συμπεριφέρονται με κοινωνικά αποδεκτούς
τρόπους.
Συναισθηματικές δυσκολίες, Υπερκινητικότητα
και Ανησυχία, με τα άτομα να: έχουν αίσθημα
εσωτερικής νευρικότητας, έχουν τάση να
παίρνουν ρίσκα, βαριούνται εύκολα, κινούνται
συνέχεια νευρικά, επιδιώκουν τον ενθουσιασμό,
μιλούν υπερβολικά και κάνουν εκατομμύρια
πράγματα ταυτόχρονα (Smith & Segal, 2012).

1.2.2 Δυσλεξία
Μέχρι σήμερα, υπάρχει έντονο επιστημονικό
ενδιαφέρον για την εν λόγω διαταραχή, καθότι έχουν
ασχοληθεί με αυτή ερευνητές από τους κλάδους της
Ιατρικής, της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας και της
Κοινωνιολογίας, οι οποίοι έχουν παραθέσει θεωρήσεις
ανάλογες με το αντικείμενό τους και έχουν υποδείξει τις
πολλαπλές διαστάσεις (ως προς την αιτιολογία, τη
διάγνωση, τα χαρακτηριστικά και την παρέμβαση) που
μπορεί να πάρει η εν λόγω διαταραχή.
Ακόμα, όμως, δεν έχει παρατηρηθεί μια κοινώς
αποδεκτή προσέγγιση της φύσης της ούτε έχει
αποσαφηνιστεί η ύπαρξη διακριτών ορίων με τις
υπόλοιπες μαθησιακές δυσκολίες με τις οποίες μπορεί να
συνυπάρχει, γεγονότα που την καθιστούν ως ένα από τα
πιο ενδιαφέροντα πεδία για όλους τους κλάδους.
Αφορά παιδιά που εξελίσσονται κανονικά, δεν
παρουσιάζουν αισθητηριακές, κινητικές ή φωνητικές
βλάβες. Το πρόβλημα τους οφείλεται σε μια
ιδιαιτερότητα της νοητικής τους δομής που εμποδίζει
την πρόσληψη ή και την έκφραση του λόγου.
Γενικά χαρακτηριστικά των παιδιών αυτών σε
επίπεδο ικανοτήτων είναι προβλήματα στην κατανόηση
και χρήση του λόγου και γενικότερα προβλήματα
έκφρασης και χαμηλή ακουστική μνήμη, δυσκολίες στη
διάκριση λέξεων με ομόηχους φθόγγους και προβλήματα
αφαιρετικού συλλογισμού που είναι αποτέλεσμα
λανθασμένης κατανόησης των εννοιών.
Οι δυσκολίες αυτές επηρεάζουν τόσο τον προφορικό,
όσο και τον γραπτό λόγο με αποτέλεσμα να
παρουσιάζουν δυσκολίες σε όλα τα μαθήματα
(Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).

Σύμφωνα με τον Βρετανικό Σύλλογο Δυσλεξίας
(2011) και το Βρετανικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, οι πιο
συνηθισμένες κατηγορίες μαθησιακών δυσκολιών είναι:
1.2.1. Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής και
Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)
Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής (ΔΕΠ) και η
Διαταραχή
Ελλειμματικής
Προσοχής
και
Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), είναι μια από τις συχνότερες
νευροβιολογικές διαταραχές της παιδικής και εφηβικής
ηλικίας (ADHD Hellas Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων
με ΔΕΠΥ, 2011).
Τα χαρακτηριστικά της είναι σε γενικές γραμμές:
1. Προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης, με
τα άτομα να: χάνονται χωρίς να το καταλάβουν
ακόμα και στο μέσο μιας συζήτησης,
παρουσιάζουν μεγάλη διάσπαση, εμφανίζουν
δυσκολία στο να προσέχουν ή να
συγκεντρωθούν όταν γράφουν ή ακούν τους
άλλους, παλεύουν να ολοκληρώσουν εργασίες,
ακόμα και τις πιο απλές, έχουν τάση να
παραβλέπουν λεπτομέρειες και να οδηγούνται
σε λάθη ή σε ανολοκλήρωτη δουλειά, έχουν
φτωχές ακουστικές δεξιότητες, όπως για
παράδειγμα εμφανίζουν δυσκολίες στο να
θυμηθούν συζητήσεις και να ακολουθήσουν
κατευθύνσεις.
2. Υπερβολική συγκέντρωση, με τα άτομα να:
έχουν
τάση
να
προσηλώνονται
σε
δραστηριότητες που τους παρέχουν κίνητρα και
επιβράβευση ως αντισταθμιστική τεχνική της
διάσπασης, ξεχνούν οτιδήποτε συμβαίνει στο
περιβάλλον τους,
3. Κακή οργάνωση και αμέλεια, με τα άτομα να:
εμφανίζουν φτωχές οργανωτικές δεξιότητες,
έχουν τάση να χρονοτριβούν, εμφανίζουν
προβλήματα στην έναρξη και ολοκλήρωση
κάποιου Project, διέπονται από μια χρόνια
καθυστέρηση, ξεχνούν συχνά συναντήσεις,
εργασίες και καταληκτικές ημερομηνίες,
χάνουν συνέχεια αντικείμενα, μην εκτιμούν
σωστά το χρόνο που χρειάζεται για να
ολοκληρώσουν μια εργασία,
4. Αυθορμητισμός , με τα άτομα να: διακόπτουν
συχνά τους άλλους ή να μιλάνε πάνω από
αυτούς, έχουν φτωχό αυτοέλεγχο, εκδηλώνουν
σκέψεις που είναι αγενείς ή ανάγωγες χωρίς να
το σκεφτούν, συμπεριφέρονται απερίσκεπτα ή
παρορμητικά χωρίς να αναλογιστούν τις

1.2.3 Δυσαριθμησία
Η δυσαριθμησία είναι η “δομική διαταραχή
μαθηματικών ικανοτήτων που έχει τις ρίζες της σε
γενετική ή σύμφυτη διαταραχή ορισμένων τμημάτων του
εγκεφάλου, τμήματα που αποτελούν το άμεσο
ανατομικοφυσιολογικό υπόστρωμα της κατάλληλης
ηλικιακής ωρίμανσης των μαθηματικών ικανοτήτωνχωρίς να υπάρχει μια ταυτόχρονη διαταραχή των
γενικών νοητικών λειτουργιών" (Μαρκοβίτης &
Τζουριάδου, 1991).
Μπορεί να παρουσιαστεί με έξι (6) διαφορετικές
μορφές: τη λεκτική δυσαριθμησία, που εκδηλώνεται με
διαταραχές στον λεκτικό ορισμό μαθηματικών σχέσεων
και όρων, την πρακτικογνωστική δυσαριθμησία, που
εκδηλώνεται με διαταραχή στον μαθηματικό χειρισμό
αντικειμένων, τη λεξιλογική δυσαριθμησία, που
εκδηλώνεται με διαταραχή στην ανάγνωση μαθηματικών
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συμβόλων ενώ μπορεί ταυτόχρονα να εμφανίζεται
σύγχυση σε παρόμοιους εικονικά αριθμούς ((6, 9) ή (3,
8)) και αντιστροφή διψήφιων αριθμών κατά την
ανάγνωση, τη γραφική δυσαριθμησία, που εκδηλώνεται
με δυσκολίες στο γραπτό χειρισμό μαθηματικών
συμβόλων, την ιδεογνωστική δυσαριθμησία, που
εκδηλώνεται με δυσκολία στην κατανόηση μαθηματικών
σχέσεων και ιδεών και στην εκτέλεση νοερών
υπολογισμών και τη λειτουργική δυσαριθμησία που
εκδηλώνεται με δυσκολία στην εκτέλεση αριθμητικών
πράξεων (Παγώνη, 2012).

Γενικότερα πλεονεκτήματα χρήσης των ΤΠΕ και των
Η/Υ είναι:
1. Πολύτιμοι αρωγοί στο δάσκαλο που
διαμορφώνει το μαθησιακό περιβάλλον
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού.
2. Προσφέρουν
οπτικά, ακουστικά
και
κιναισθητικά ερεθίσματα και
δυνατότητες
προσομοίωσης που βοηθούν στην ανάπτυξη
γλωσσικών και μαθηματικών δεξιοτήτων.
3. Ειδικευμένα λογισμικά εστιασμένα σε κάθε
μαθησιακή δυσκολία
4. Υποβοηθούν τις καθημερινές συναλλαγές και
τις μετρήσεις μεγεθών
5. Παρέχουν ζητούμενη πληροφορία οποιαδήποτε
στιγμή
6. Αναπαριστούν
διαφορετικά
συστήματα
συμβόλων
7. Εξατομικεύουν τη διδασκαλία και παρέχουν
ανατροφοδότηση και άμεση αλληλεπίδραση
8. Δημιουργούν συνθήκες ομαδοσυνεργατικής
διδασκαλίας
9. Προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες και
δυσκολίες του κάθε μαθητή
10. Κάνουν
τη
διαδικασία
της
μάθησης
ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική
11. Χρησιμοποιούν
πολυμεσικούς
τρόπους
παρουσίασης των πληροφοριών
12. Δίνουν τη δυνατότητα στα άτομα με
μαθησιακές δυσκολίες να γίνονται αποδεκτά,
καθώς παράγουν έργο με δικές τους ενέργειες,
με λιγότερη υποστήριξη από το δάσκαλο στην
τάξη και δίχως να αναβάλουν τις προσπάθειες
τους
13. Δεν αντιδρούν αρνητικά στις απαντήσεις των
μαθητών και έτσι ένα παιδί νιώθει να απειλείται
λιγότερο, όταν διορθώνεται από τον Η/Υ
14. Δυνατότητες επανάληψης και ουσιαστικής
εμπέδωσης της μάθησης (Σαράντη, 2004).
Από την άλλη μεριά, ως προς τα μειονεκτήματα της
χρήσης των ΤΠΕ, η επικοινωνία με τους Η/Υ γίνεται με
μια "τεχνητή ομιλία" που είναι άμεση μεν μονότονη δε,
καθώς λείπει ο αυθορμητισμός και οι συναισθηματικοί
τόνοι του λόγου, ενώ δημιουργείται η αίσθηση
εξάρτησης του μαθητή από τον υπολογιστή. Επίσης τα
προγράμματα ίσως να μην είναι προσαρμοσμένα στις
ιδιαιτερότητες της τάξης, ενώ ο Η/Υ σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει απόλυτα το
δάσκαλο (Anderson-Inman, 1999). Ταυτόχρονα,
απαιτείται υποδομή που είναι δαπανηρή.

2. ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(ΤΠΕ) ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Όπως και κάθε άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα,
έτσι και η εργασία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ)
πρέπει να στηρίζεται στις ανάγκες του μαθητή και να
έχει συγκεκριμένο εκπαιδευτικό στόχο (Detheridge,
1996). Ο στόχος αυτός μπορεί να είναι η εισαγωγή μιας
νέας μαθησιακής ενότητας, η ενίσχυση μιας ήδη
γνωστής ή ακόμη και η επιβράβευση του μαθητή για τη
σωστή του διαγωγή. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η δουλειά
στον H/Y αποτελεί πολύ δυνατό μέσο επαίνου και
επιβράβευσης για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη
σωστή χρήση του Η/Υ είναι η ανθρώπινη παρουσία.
Καταρχήν ο δάσκαλος είναι αυτός που σχεδιάζει κι
επιλέγει τις εργασίες που θα κάνουν οι μαθητές στον
υπολογιστή, βοηθάει το μαθητή να κατανοήσει την
εργασία, εξηγεί τον εκπαιδευτικό της στόχο αλλά και
ενισχύει τη μάθηση με παράλληλες εργασίες μακριά από
τον Η/Υ (McFarlane, 1997). Παρότι η δουλειά στον H/Y
είναι πιο αυτόνομη εργασία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο
ανθρώπινος έπαινος και η προτροπή είναι πιο σημαντικά
για τους μαθητές μας από τον έπαινο και την προτροπή
μιας μηχανής. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν σωστό
να θεωρήσουμε ότι οι υπολογιστές μπορούν να
αντικαταστήσουν τους δασκάλους. Αντίθετα, μπορούν
να γίνουν πολύ ισχυρά εργαλεία στα χέρια τους όταν
χρησιμοποιούνται με τους σωστούς εκπαιδευτικούς
στόχους (Higgins & Johns, 1984).
Κάποιες τεχνικές που ίσως βοηθήσουν τους μαθητές
να δουν τον υπολογιστή ως βοηθό τους στις διαδικασίες
μάθησης θα μπορούσαν να είναι: Μεγαλύτερο μέγεθος
γραμματοσειράς, Αυτοκόλλητα με μεγάλα ελληνικά
γράμματα για το πληκτρολόγιο σε διαφορετικά χρώματα
ώστε να εντοπίζουν ευκολότερα το πλήκτρο, Κατάλληλο
χρώμα σε background, κείμενα και φυλλομετρητές ώστε
να είναι ακόμη πιο ευανάγνωστα, Aναγνώριση φωνής, η
οποία επιτρέπει να μιλάει ο χρήστης στον Η/Υ και οι
λέξεις να εμφανίζονται στην οθόνη. Μάλιστα κάποια
προγράμματα αναγνώρισης φωνής έχουν τη δυνατότητα
να σου επιστρέφουν τη φωνή σου και να διορθώνουν
λανθασμένες αναγνώσεις της, Εντοπισμός λαθών και
αυτόματη διόρθωσή τους, Δυνατότητα εισαγωγής
κειμένων με το σαρωτή με μέθοδο αναγνώρισης
κειμένων και Δυνατότητα δημιουργίας συντομεύσεων
για πιο γρήγορη και σωστή πληκτρολόγηση.

3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το εκπαιδευτικό
λογισμικό αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της εισαγωγής
των Νέων Τεχνολογιών στα σχολεία. Αναμφισβήτητα
αυτό το λογισμικό παίζει κυρίαρχο ρόλο στο
σχεδιασμό και στην επίτευξη των εκπαιδευτικών
στόχων.
Αν δεχθούμε την παιδαγωγική άποψη του Vigotscy
ότι η γνωστική ανάπτυξη του μαθητή είναι αποτέλεσμα
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αλληλεπίδρασης δασκάλου και μαθητή και ότι η μάθηση
δεν είναι μια ατομική υπόθεση αλλά μια κοινωνική,
επικοινωνιακή διαδικασία, πρέπει να είμαστε
προσεκτικοί και κριτικοί μπροστά σε κάθε πρόγραμμα
εκπαιδευτικού λογισμικού. Πολλοί προγραμματιστές π.χ.
είναι οξείς και απόλυτοι στο σημείο αυτό και μιλούν για
μάθηση «άνευ διδασκάλου». Το να μιλάμε για
εκπαιδευτικό λογισμικό «άνευ διδασκάλου» ή «teacher –
proof» σημαίνει πως οι δάσκαλοι αγνοούνται και δε
συμμετέχουν με κανέναν τρόπο σ’ αυτό, εκτός βέβαια
από το να έλθουν μετά να δουν την αξιολόγηση που
έκανε η μηχανή, οπότε βέβαια μιλάμε για φυσική και
κοινωνική απομόνωση του παιδιού. Θα πρέπει να έχουμε
υπόψη μας ότι κάθε εκπαιδευτικό λογισμικό δεν είναι
από μόνο του ένα είδος «αμερόληπτης λογικής», αλλά
είναι κατασκευασμένο από μια ανθρώπινη ύπαρξη, με
μια συγκεκριμένη ιδέα σχετικά με το πώς μαθαίνουν τα
παιδιά και τι πρέπει να μάθουν, και έχει σκοπό να
διδάξει σύμφωνα με έναν αυστηρά προκαθορισμένο
σχεδιασμό.
Η εκπαιδευτική τεχνολογία απαιτεί την αναγνώριση
συγκεκριμένων
διδακτικών
και
μαθησιακών
προβλημάτων που η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει να
αντιμετωπιστούν ή να δημιουργήσει ευκαιρίες μάθησης
που δεν θα υπήρχαν χωρίς αυτήν. Η εκπαιδευτική
τεχνολογία γενικά παρέχει κίνητρα στους μαθητές,
βελτιώνει τις διδακτικές μεθόδους και οδηγεί σε αύξηση
της παραγωγικότητας. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά θα
πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένα για να διδάσκουν ή
για να βοηθούν τη διδασκαλία γνωστικού αντικειμένου
στους μαθητές.
Παρακάτω παρουσίαζονται τα κυριότερα ελληνικά
και ξενόγλωσσα λογισμικά για άτομα με μαθησιακές
δυσκολίες. Η απαρίθμησή τους δεν είναι εξαντλητική.
Επίσης παρουσίαζεται και ένα case study χρήσης ΤΠΕ
σε παιδί με μαθησιακές δυσκολίες

Οι δοκιμασίες που περιλαμβάνονται στο ΛΑΜΔΑ
για τις τάξεις Β’ – Δ’ Δημοτικού, με την μορφή
παιχνιδιών στον υπολογιστή, αφορούν στους εξής 8
τομείς: Ορθογραφία, Μορφοσυντακτική επεξεργασία,
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού
λόγου, Λεξιλόγιο, Μη λεκτική νοητική ικανότητα,
Μνήμη εργασίας (εύρος προσοχής), Αντίληψη
χαρακτηριστικών μουσικής.
3.1.3 εΜαΔύς
Το λογισμικό εΜαΔύς κατασκευάστηκε για τον
αυτόματο εντοπισμό μαθητών με πιθανά μαθησιακά
προβλήματα. Μετά από κατάλληλη στάθμιση,
αξιολόγηση και ενδεχομένως αναθεώρηση, η επιτυχής
εφαρμογή του λογισμικού σε παιδιά έχει ως αποτέλεσμα
την ένδειξη, για κάθε μαθητή, για το αν υπάρχει ανάγκη
παραπομπής του μαθητή σε εξειδικευμένο προσωπικό
για ιατροπαιδαγωγική αξιολόγηση. Περιλαμβάνονται 8
δοκιμασίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων
σχετιζόμενων με την επίδοση στο λόγο, γραπτό και
προφορικό.

3.2. Ελληνικά Εκπαιδευτικά Λογισμικά
αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών.
3.2.1 Ενσφηνώματα1 – Ενσφηνώματα2
Το πρώτο πρόγραμμα στο σύνολό του περιλαμβάνει:
76 προγράμματα με αντιστοιχίες, παζλ, εικόνων και
αριθμών, χρώματα και σχήματα, ασκήσεις μνήμης και
παρατηρητικότητας, αισθητοποίηση αριθμών από 1-5,
προσθέσεις και αφαιρέσεις στην πεντάδα, 8 παιχνίδια
εξοικείωσης, 64 ασκήσεις για εκτύπωση, 7 τραγούδια
και 33 λεπτά video. Το δεύτερο πρόγραμμα είναι ένα
εκπαιδευτικό λογισμικό με πολλά (πάνω από 55)
παιχνίδια και δραστηριότητες σχετικά με τους αριθμούς
μέχρι το 20.
3.2.2 Οι πειρατές ανακαλύπτουν Γλώσσα και
Μαθηματικά
Τα είδη των ασκήσεων που περιλαμβάνει
παρουσιάζουν πρωτοτυπία. Η επιβράβευση του μαθητή
γίνεται σε κάθε άσκηση που απαντά σωστά, δίνοντάς
του βαθμούς. Στις λανθασμένες απαντήσεις οι ήρωες της
εφαρμογής δεν τον αποθαρρύνουν αλλά αντίθετα τον
ενθαρρύνουν να ξαναπροσπαθήσει.

3.1. Ελληνικά Εκπαιδευτικά Λογισμικά
Εντοπισμού Μαθητών με Μαθησιακές
Δυσκολίες.
3.1.1 ΒΛΕΜΑ
Το λογισμικό «ΒΛΕΜΑ», κατασκευάστηκε για τον
εντοπισμό μαθητών Γ’ και Δ’ Δημοτικού με πιθανά
μαθησιακά προβλήματα και περιλαμβάνει 4 ασκήσεις:
(α) Ανάγνωση και κατανόηση κειμένου,
(β) Αναπαραγωγή ψευδολέξεων,
(γ) Ταυτοποίηση εικόνας-λέξης, και
(δ) Μνήμη γραμμάτων.

3.2.3 Η κούρσα των Αριθμών
Το παιχνίδι έχει δυο βασικές οθόνες. Στο πάνω μέρος
της, υπάρχουν οι δύο αντίπαλοι χαρακτήρες (αυτός του
μαθητή και ο αντίστοιχος του Η/Υ) ενώ το κάτω μέρος
χωρίζεται σε δυο παράθυρα. Το κάθε ένα από τα δυο
αυτά παράθυρα εμφανίζει ένα αριθμητικό ποσό και ο
μαθητής καλείται να τα συγκρίνει και να επιλέξει το
μεγαλύτερο. Το λογισμικό, η κούρσα των αριθμών είναι
από τα ελάχιστα λογισμικά παρέμβασης που
αναπτύσσεται αποκλειστικά για την δυσαριθμησία.

3.1.2 ΛΑΜΔΑ
Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΕΠΕΕΑΕΚ) του ΥΠΕΠΘ, αναπτύχθηκε από το
Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ) το λογισμικό
ΛΑΜΔΑ
για
την
αυτοποιημένη
ανίχνευση
μαθητών/μαθητριών με μαθησιακές δυσκολίες μέσα από
το γενικό πληθυσμό που φοιτά στις τάξεις Β΄ Δημοτικού
έως και Β΄ Γυμνασίου. Το ΛΑΜΔΑ είναι ευχάριστο και
εύκολο και ολοκληρώνεται σε μία σχολική ώρα από το
90% των μαθητών/μαθητριών (οποιασδήποτε τάξης).

3.2.4 Η χώρα των ΛΕΝΟΥ
Το λογισμικό η χώρα του ΛΕΝΟΥ εστιάζει στα
μαθησιακά προβλήματα και τις δυσκολίες που οι
μαθητές συναντούν στο σχολικό περιβάλλον στην Α' και
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Β' τάξη του Δημοτικού σχολείου και στοχεύει στην
ανάπτυξη των γνωστικών και μεταγνωστικών
δεξιοτήτων των μαθητών στη γλώσσα και στα
μαθηματικά.

3.2.9 Τεχνολογία Σύνθεσης/Αναγνώρισης φωνής
(speech technology)
Τα προγράμματα της τεχνολογίας φωνής επιτρέπουν
στους μαθητές να ακούν ό,τι έχουν γράψει. Υπάρχουν
δύο τύποι αναπαραγωγής του λόγου:
• ο μαγνητοφωνημένος λόγος
• κείμενο για λόγο/λόγος για σύνθεση κειμένου.

3.2.5 Μαθαίνω τα άρθρα
Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής, ο μαθητής
μπορεί ο ίδιος να αποφασίσει με ποια άρθρα θέλει να
ασχοληθεί. Είναι υπεύθυνος για το χρόνο, τη διάρκεια
αλλά και το είδος και τον αριθμό των ασκήσεων που θα
ασχοληθεί. Έτσι, μπορεί να επιλέξει:
• «μαθαίνω» ο μαθητής δεν έχει τη δυνατότητα
αυτοδιόρθωσης και δεν του προσφέρεται βοήθεια
• «ελέγχω» υπάρχει βοήθεια κι η δυνατότητα να ελέγξει
κάθε δραστηριότητα και να τη διορθώσει όσες φορές
επιθυμεί.

3.2.10 Επεξεργαστές κειμένου (word processors)
Ο επεξεργαστής κειμένου παρακινεί τον μαθητή να
γράψει, ενώ ενισχύει τους διστακτικούς μαθητές να είναι
πιο τολμηροί και πιο κριτικοί στη δουλειά τους. Αυτό
συμβαίνει γιατί ο επεξεργαστής του κειμένου
ελαχιστοποιεί τα προβλήματα της ορθογραφίας και της
γραφής με το χέρι και έτσι είναι ευκολότερο στους
μαθητές να εστιάσουν την προσοχή τους στις ιδέες και
γενικά σε ό,τι θέλουν να εκφράσουν.

3.2.6 Ο Ξεφτέρης και η Γραμματική
Το λογισμικό απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 8
ετών. Πρόκειται για 17 διαδραστικά παιχνίδια που ανά
πάσα στιγμή μπορούν να διακόψουν και να συνεχίσουν
σε άλλο τομέα. Η βοήθεια παρέχεται με τη μαγική
σφαίρα που εμφανίζεται σε κάθε οθόνη του λογισμικού.
Ο μαθητής δεν είναι απαραίτητο να περάσει από όλες τις
ενδιάμεσες σελίδες προκειμένου να φτάσει στην ενότητα
που τον αφορά. Παρέχεται η δυνατότητα στον
εκπαιδευτικό , να διαλέξει ποιες και πόσες ασκήσεις από
αυτές που περιέχονται, θα εμφανιστούν στο παιχνίδι,
δημιουργώντας έτσι τις δικές του ομάδες ασκήσεων.
Μπορεί επίσης, να ορίζει το βαθμό δυσκολίας τους και
αν θα παρέχεται ή όχι βοήθεια στο μαθητή.

3.2.11
“Προφητικοί”
επεξεργαστές
κειμένου
(predictive word processors)
Ο τρόπος που λειτουργούν αυτού του είδους οι
επεξεργαστές κειμένου είναι ο εξής: όταν κάποιος
πληκτρολογεί ένα γράμμα τότε ένα μικρό παράθυρο
στην οθόνη εμφανίζεται και εξηγεί τις 5 λέξεις ή
φράσεις που ο υπολογιστής "νομίζει" ότι ο χρήστης θα
γράψει. Οι λέξεις αυτές ή οι φράσεις είναι βασισμένες
πάνω στο γράμμα που είναι ήδη πληκτρολογημένο. Εάν
η κατάλληλη λέξη δεν συμπεριλαμβάνεται στην
παραπάνω λίστα, τότε το μικρό παράθυρο εξακολουθεί
να εμφανίζει τις πιθανές λέξεις στηριγμένο στα
πληκτρολογημένα γράμματα. Φυσικά υπάρχει ο
κίνδυνος ο μαθητής να επιλέξει τη λανθασμένη λέξη από
τη λίστα αντί για τη σωστή που ψάχνει, όμως αυτό δεν
αναιρεί σε γενικές γραμμές τα αναμφισβήτητα θετικά
αποτελέσματα αυτών των επεξεργαστών.

3.2.7 Λογομάθεια+
Το ρόλο του δασκάλου έχει αναλάβει ο Όμηρος, με
βοηθό του μια άλλη αρχαιοελληνική φιγούρα, τον
Αναξίμανδρο και η διδασκαλία διεξάγεται με φόντο την
Ακρόπολη. Η «Λογομάθεια+» έχει πιστοποιηθεί από το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και χρησιμοποιείται στα
σχολεία από το 1993. Το περιεχόμενό της
«Λογομάθεια+» καλύπτει τα τέσσερα επίπεδα της
γλώσσας: Γραμματική, Συντακτικό, Ορθογραφία και
Λεξιλόγιο. Το πρόγραμμα καταγράφει τις ατομικές
επιδόσεις κάθε μαθητή.

3.2.12 Πρόγραμμα για τον αυτόματο έλεγχο της
ορθογραφίας (spell checkers)
Το θέμα της ορθογραφίας είναι μια βασική
τροχοπέδη για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Σε
αυτό το σημείο ο spell checker (ορθογράφος) παίζει
αποφασιστικό ρόλο στη διευκόλυνση της διαδικασίας
της γραφής. Ένας spell checker μπορεί να είναι μέρος
ενός προγράμματος επεξεργασίας κειμένου ή μπορεί
ακόμη να αποτελεί ξεχωριστή συσκευή. Κατά βάση, οι
spell checkers προστατεύουν τους χρήστες από περιττή
δουλειά ενώ ταυτόχρονα βοηθούν στην
οικονομία χρόνου.

3.2.8 Παιχνιδοδάσος με γράμματα και αριθμούς
Μέσα από την εισαγωγική οθόνη, ο μαθητής
«γνωρίζει» τους εκπαιδευτικούς πράκτορες, τους
οποίους θα συναντά καθ’ όλη τη διάρκεια της
ενασχόλησής του με το λογισμικό. Η αναπαράσταση της
πληροφορίας γίνεται μέσα από εικόνα, κείμενο και ήχο.
Το γραφικό περιβάλλον σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι
φιλικό προς τους μαθητές και να προκαλεί το
ενδιαφέρον τους. Οι οθόνες των δραστηριοτήτων έχουν
κατανεμημένα όλα τα στοιχεία με τρόπο που να μην
δυσκολεύει την πρόσληψη πληροφορίας από τους
μαθητές. Ακόμη, περιέχουν μόνο τις απαραίτητες
πληροφορίες που χρειάζεται ο μαθητής για να εστιάσει
στη δραστηριότητα και να μην αποσπάται η προσοχή
του από δευτερογενή στοιχεία. Η ανάδραση που
προσφέρει το λογισμικό είναι ακουστική.

3.2.13 SBWD
Είναι ένα λογισμικό κατασκευής ιστοριών. Οι
ιστορίες που κατασκευάζονται με το SBWD έχουν τη
μορφή βιβλίου. Το «βιβλίο» αυτό μπορεί να τυπωθεί και
να διαβάζεται όπως ένα συνηθισμένο βιβλίο, μπορεί
όμως να διαβάζεται και στον υπολογιστή οπότε έχουμε
τα επιπρόσθετα πλεονεκτήματα της μουσικής
υπόκρουσης, της αφήγησης και των ηχητικών εφέ. Το
SBWD έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει τις ιστορίες
του και σε μορφή αρχείων τύπου ιστοσελίδας, οπότε
έχουμε τη δυνατότητα τις ιστορίες που γράφουμε μ’
αυτό να τις αναρτούμε σε κάποιο δικτυακό τόπο και να
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τις βλέπουμε μέσω internet. Τα λογισμικά κατασκευής
αλληλεπιδραστικών-ομιλούντων ιστοριών, όπως το
Story Book Weaver, αποδίδουν ιδιαίτερα σε παιδιά που
έχουν δυσκολίες συγκέντρωσης προσοχής. Παιδιά που
έχουν δυσκολίες να εκφραστούν προφορικά και γραπτά,
δυσκολίες στην κατανόηση κειμένου και στη
δημιουργική γραφή, μπορούν να βοηθηθούν από το
παραπάνω λογισμικό, ιδιαίτερα με τη δυνατότητα που
τους δίνει να συνεχίζουν μια ήδη αρχινημένη ιστορία
αντλώντας ιδέες από τα πλούσια γραφικά που τους
προσφέρονται για να την εικονογραφήσουν.

διάφορα προγράμματα για παιδιά με μαθησιακές
δυσκολίες. Παρακολουθούσε μαθήματα στο ειδικό και στο
κανονικό σχολείο, αλλά οι δάσκαλοί του συνέχεια
επισήμαναν την ανάγκη εξατομικευμένης διδασκαλίας από
έναν ειδικό δάσκαλο. διέγνωσαν ότι έχει πρόβλημα
διάσπασης της προσοχής, ήταν δύσκολο γι' αυτόν να
παρακολουθήσει τη σκέψη του άλλου και να ολοκληρώσει
δικές του σκέψεις. Δεν συμπεριφερόταν βέβαια
ανάρμοστα,
αλλά
γενικά
δεν
μπορούσε
να
παρακολουθήσει το πρόγραμμα της τάξης. Οι δάσκαλοι
στο κανονικό σχολείο θεωρούσαν ότι ήταν συνεχώς
αφηρημένος, προκαλώντας ανησυχία στην τάξη, ενώ
στο ειδικό σχολείο επιτύγχανε το λιγότερο που θα
μπορούσε. Στο σπίτι, μπροστά στον υπολογιστή MAC, o
ZACK θέτει προβλήματα προς λύση, προσέχει τι έκανε και
τι θα ακολουθήσει μετά, κρατάει όλες τις παραμέτρους
και τους περιορισμούς του προγράμματος στο μυαλό του
και δίνει απαντήσεις τη μια μετά την άλλη, κάνει
γελοιογραφίες για το περιοδικό του σχολείου, γράφει
λεζάντες εικόνων, χρησιμοποιεί το MacDraw για να
ζωγραφίσει. Γενικά ασχολείται με τέτοια όρεξη που
"σέρνοντας" τον παίρνουν από τον υπολογιστή!
Ο ZACK στα διαγνωστικά αρχεία διαπιστώνεται ότι
έχει πολύ σοβαρά προβλήματα στην ακουστική και
οπτική ακολουθία των πραγμάτων, έχει φτωχή
οπτική και ακουστική μνήμη. Παρ' όλα αυτά τα
Cartoons στον υπολογιστή πολύ δύσκολα μπορεί να τα
ξεχωρίσει κανείς από τα αυθεντικά. Στο μουσικό
πρόγραμμα που πειραματίζεται έχει κάνει θεαματικές
προόδους, αν σκεφτεί κανείς, ότι στο παρελθόν ξεκίνησε
μαθήματα πιάνου, σαξόφωνου και κιθάρας και όλα τα
παρατούσε.
-Αν είχες ένα υπολογιστή στο σχολείο πώς θα τον
χρησιμοποιούσες;
Του
τέθηκε
η
ερώτηση.
-Δεν θα μπορούσα να κάνω εργασίες. Θα τον
χρησιμοποιούσα για να γράψω ίσως κάτι, αλλά δεν ξέρω
να δακτυλογραφώ. Η δουλειά του σχολείου δεν είναι για
υπολογιστές.
-Υπάρχουν
υπολογιστές
στο
σχολείο
σας;
-Ναι, υπάρχει ένας σε κάθε αίθουσα, τον οποίο μπορείς
να τον χρησιμοποιήσεις, όταν έρθει η σειρά σου και αν
έχεις τελειώσει τις υπόλοιπες εργασίες σου. Έχουμε
μάθημα υπολογιστών μια φορά τη βδομάδα.
-Κάνεις τα ίδια πράγματα που κάνεις και στο σπίτι;
-Όχι, εκεί έχουμε παιχνίδια, λύνουμε ασκήσεις
μαθηματικών, όταν καταφέρνουμε και παίρνουμε σειρά.
Σε κάθε υπολογιστή αντιστοιχούν συνήθως τέσσερα ή
πέντε άτομα. Μαθαίνουμε να δακτυλογραφούμε στην
έβδομη τάξη.
-Θα ήταν καλύτερα να διαβάζεις μαθηματικά, να λύνεις
ασκήσεις στον υπολογιστή απ' ότι τώρα πάνω στο βιβλίο;
-Ίσως, αλλά θα πρέπει να μάθω να δακτυλογραφώ με τον
υπολογιστή.
Στόχος της ειδικής Αγωγής είναι θεωρητικά να
βρίσκει "πλάγιους διαδρόμους" για την επίλυση των
μαθησιακών δυσκολιών. Στην περίπτωση του ZACK
παρατηρεί κανείς ένα πολύ διαφορετικό αγόρι, γεμάτο
αυτοπεποίθηση και όρεξη, μπροστά στον υπολογιστή απ'
ότι όταν είναι μπροστά στα βιβλία. Τα μαθήματα τον
κάνουν να νιώθει ανίκανος. Όταν χρησιμοποιεί τον

3.2.14 OpenDyslexic Μια γραμματοσειρά που απαντά
στο πρόβλημα της δυσλεξίας
H OpenDyslexic είναι μια νέα open source
γραμματοσειρά που δημιουργήθηκε για να βελτιώσει την
αναγνωσιμότητα για άτομα με δυσλεξία. Η οικογένεια
των γραμμάτων περιλαμβάνει τέσσερα βάρη, ενώ
ενημερώνεται συνεχώς και βελτιώνεται με βάση τα
στοιχεία που παρέχουν οι ίδιοι οι χρήστες με πρόβλημα
δυσλεξίας. Η OpenDyslexic προσπαθεί να βοηθήσει
απαντώντας σε ορισμένα από τα προβλήματα που
δημιουργεί κατά την ανάγνωση ο εγκέφαλος ενός
δυσλεκτικού αναγνώστη.
Οι χαρακτήρες,
για
παράδειγμα, έχουν “παχύτερο” κάτω μέρος ώστε να
προστίθεται ένα είδος “βαρύτητας” σε κάθε γράμμα, με
αποτέλεσμα να αποτρέπουν το μυαλό από το να το
περιστρέφει κάνοντάς το να μοιάζει με άλλα γράμματα.
Το συνεπές πάχος στο κάτω μέρος ενός γράμματος
επίσης βοηθά στην ενίσχυση της οπτικής γραμμής του
κειμένου.

3.3. Ξενόγλωσσα Εκπαιδευτικά Λογισμικά για
άτομα με Μαθησιακές Δυσκολίες
Ενδεικτικά
αναφέρονται
τα
ακόλουθα:
AtKidSystems, Aurora Suite 2005, BrowseAloud,
Byonetics, Calculators, CAAS, CLiCk, Speak, Clicker 4,
Franklin LWB-1216 Literacy Word Bank, HelpRead,
IBM ViaVoice, Innovative Speech Therapy, Inspiration,
ITHACA, Language Tune-up Kit Phonics, Lexia
Learning Systems, Maze, Memory, Memory Booster,
Mobile Thinking, Phonics Plus Five, Practice Effective
Guidance Strategies (PEGS), Quictionary Reading Pen,
Raining Words, Shuffle, Smart Tutor, SofDesign
Dyslexia Training, Speegle, SpellingCity.com, Spellwell
software, The Mystery of the Lost Letters, Time Table
Rhyme, Ultra Hal Text-to-Speech Reader κτλ.

3.4. Case Study
Στο σημείο αυτό θα γίνει μια αναφορά στην
προσωπική ιστορία ενός μαθητή που θα είχε καλύτερες
επιδόσεις στο σχολείο, αν εκεί είχε πρόσβαση στους
υπολογιστές και αν οι δάσκαλοι του είχαν την
κατάλληλη γνώση και ευελιξία στη χρήση των Η/Υ στα
αναλυτικά προγράμματα του σχολείου (Hawkridge &
Vincent, 1992). Η ιστορία, ενώ αναφέρεται σ' ένα παιδί
στη Αμερική, θα μπορούσε όμως να μεταφερθεί και στην
ελληνική πραγματικότητα. Αναλυτικά:
Με την πρώτη ματιά ο ZACK έμοιαζε με ένα συνηθισμένο
αγόρι δώδεκα ετών. Από το νηπιαγωγείο συμμετείχε σε
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Έχει καλύτερη επίδοση στα θεωρητικά ή στα
πρακτικά μαθήματα;
2. Σε τι βαθμό κάνει ορθογραφικά λάθη;
3. Εκφράζεται καλύτερα στο γραπτό λόγο;
4. Εκφράζεται καλύτερα στον προφορικό λόγο;
Αρχικά πρέπει να εξαλειφθούν παράγοντες που
παρακωλύουν το έργο του εκπαιδευτικού όπως έλλειψη
αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή
νέων τεχνολογιών στα προγράμματα Ειδικής Αγωγής και
οι γενικότερες αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις νέες
τεχνολογίες, ανυπαρξία ανταλλαγής πληροφοριών και
κοινών εμπειριών ανάμεσα στις σχολικές μονάδες και
ανελαστικές οργανωτικές δομές του σχολείου,
περιορισμένη δυνατότητα των σχολείων για ειδικό
εξοπλισμό και λογισμικό ώστε να αναβαθμιστεί το ήδη
υπάρχον, έλλειψη εμπειρογνωμόνων νέων τεχνολογιών
και/ή ενδιαφέροντος του ειδικευμένου προσωπικού
υποστήριξης στην Ειδική Αγωγή (π.χ. Ψυχολόγων) κτλ.
Επίσης ο δάσκαλος μπορεί να βοηθήσει με το να
είναι γνώστης των χαρακτηριστικών του λογισμικού που
θέλει να "δουλέψει" και να μπορεί να το προσαρμόζει
στις ανάγκες των παιδιών, με το να αξιολογεί αυστηρά
τις πηγές (resources) π.χ. αν τα προγράμματα διδάσκουν
συγκεκριμένες δεξιότητες, αν οι ποινές είναι
περισσότερο ελκυστικές από τις επιβραβεύσεις, αν είναι
δυνατόν να ποικίλει η ταχύτητα παρουσίασης των
αντικειμένων στο πρόγραμμα, πόσα λάθη ή τι είδους
λάθη εντοπίζει ο ελεγκτής λαθών (spellchecker),κ.ο.κ.,
με το να δημιουργεί "τράπεζες λέξεων" για κάθε θέμα, οι
οποίες να μπορούν να χρησιμοποιούνται από τα παιδιά,
με το να χρησιμοποιεί προγράμματα που επιτρέπουν στα
παιδιά να αναπτύσσουν και να οργανώνουν τις σκέψεις
τους και τις ιδέες τους στον υπολογιστή, με το να
χρησιμοποιεί εννοιολογικά πληκτρολόγια (concept
keyboards),
ώστε
να
αναπτύξουν
δεξιότητες
αλληλουχίας (sequencing skills), με το να χρησιμοποιεί
"τράπεζες λέξεων" για να διδάξει στα παιδιά
συμπλέγματα συμφώνων, με το να χρησιμοποιεί
γραφικά προγράμματα που περιέχουν πρότυπα σε
μαθητές με φτωχές κινητικές ικανότητες, με το να
ενθαρρύνει τα παιδιά να χρησιμοποιούν διαφορετικούς
τύπους γραμμάτων, να αφήνει τις σημειώσεις στον
πίνακα όσο γίνεται περισσότερο, τα δυσλεξικά παιδιά
χρειάζονται περισσότερη ώρα για να αντιγράψουν, να
χρησιμοποιεί ιδιαίτερα συχνά διαγράμματα, εικόνες που
να σχετίζονται με τις έννοιες που περιγράφει, η διανομή
φωτοτυπημένων περιληπτικών σημειώσεων βοηθάει
πάρα πολύ, να βαθμολογεί θετικά, περισσότερα σημάδια
στα καλά σημεία, να αποφεύγει τα μακροσκελή κείμενα
στην διατύπωση προβλημάτων ή επεξηγήσεων και, να
αποφεύγει να απαιτεί μεγάλες λεκτικές και όχι
συμβολικές απαντήσεις από τους μαθητές, η γλώσσα του
εκπαιδευτικού είναι εξίσου σημαντική καθώς αποτελεί
την κύρια πηγή πληροφόρησης, οδηγιών, επίπληξης ή
επιβράβευσης για τον μαθητή.
Η μαθησιακή εμπειρία ενδυναμώνεται όταν
παρίσταται ο δάσκαλος ή ο γονέας. Μερικά παιδιά ίσως
να απολαμβάνουν την εργασία με υπολογιστή, γιατί
θέλουν να αποφύγουν την επικοινωνία με το δάσκαλο ή
με άλλους συμμαθητές. Γι' αυτό ο δάσκαλος πρέπει να

υπολογιστή αντίθετα νιώθει ικανός και γεμάτος
αυτοπεποίθηση. Ο ZACK πρέπει να μάθει να
δακτυλογραφεί, να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή για
σύνθετες απαντήσεις. Χρειάζεται συχνή πρόσβαση
στους υπολογιστές του σχολείου και ένα δάσκαλο να
τον στηρίζει , έχοντας αναγνωρίσει τις πολλές
δυνατότητες που έχει αυτό το εργαλείο μάθησης.

4.

1.

ΣΧΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Η εικόνα που σχηματίζει ο καθηγητής για το
δυσλεξικό μαθητή συχνά μπορεί να του δημιουργήσει
σύγχυση όσο αφορά στη φύση και στην έννοια της
δυσλεξίας, στις δυνατότητες και στα προβλήματα του
δυσλεξικού (Πολυχρονοπούλου, 1990).
Ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να ξεχνά ότι ένα
δυσλεξικό άτομο κουράζεται πιο γρήγορα από ένα
"κανονικό" άτομο, πρέπει να καταβάλλει πολύ
μεγαλύτερη προσπάθεια και συγκέντρωση, μπορεί να
διαβάζει σωστά ένα κείμενο και να μην το κατανοεί,
μπορεί να έχει μεγάλο πρόβλημα με τους αριθμούς (π.χ.
την προπαίδεια), με την ανάγνωση της μουσικής ή με
οτιδήποτε απαιτεί την ερμηνεία συμβόλων, έχει συνήθως
δυσκολία στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, δεν έχει
σταθερή απόδοση, μπορεί να παραλείψει μία ή
περισσότερες λέξεις ή να γράψει μια λέξη δύο φορές,
πάσχει από συνεχή γκρίνια λόγω ανασφάλειας, δεν
μπορεί να κρατήσει καλές σημειώσεις γιατί δεν μπορεί
να ακούει και να γράφει συγχρόνως, αν απομακρύνει το
βλέμμα του από το βιβλίο που διάβαζε ή τον πίνακα από
τον οποίο αντέγραφε μπορεί να έχει μεγάλη δυσκολία να
ξαναβρεί σε ποιο σημείο ήταν, διαβάζει αργά λόγω των
δυσκολιών που έχει, για αυτό και το πιέζει συνέχεια ο
χρόνος, θα είναι πιθανότατα ανοργάνωτο, μπορεί επίσης
να είναι αδέξιο και να ξεχνάει, όσο και αν προσπαθεί,
μπορεί να δυσκολεύεται να εκτελέσει μια σειρά οδηγιών.
Τα παρακάτω βήματα μπορούν να τον βοηθήσουν να
ξεπεράσει ως ένα βαθμό αυτά τα εμπόδια (Πατσίδου,
2012):
1. Ο μαθητής βάση του ημερήσιου προγράμματός
του να έχει σημειώσει εκ των προτέρων ποια
βιβλία και τι εξοπλισμό χρειάζεται σε κάθε
μάθημα ξεχωριστά.
2. Να συγκεντρώνει σε ξεχωριστό τετράδιο όλες
τις εργασίες που έχει να ετοιμάσει για την
επόμενη μέρα.
3. Ένα ρολόι θα ήταν χρήσιμο εργαλείο
προκειμένου να του υπενθυμίζει την ακριβή
ώρα της έναρξης των μαθημάτων του, επειδή η
ασυνέπεια χαρακτηρίζει τους δυσλεκτικούς
μαθητές.
4. Τέλος,
ένα
συγκεντρωτικό
πρόγραμμα
εργασιών θα τον βοηθούσε να αξιολογήσει τις
προτεραιότητές του.
5. Ένα βοηθητικό μέσο για τον εκπαιδευτικό θα
ήταν ένας πίνακας αξιολόγησης των μαθητών
αυτών.
Ένας τέτοιος πίνακας θα μπορούσε να έχει ερωτήσεις
του τύπου:
Σε ποιο/α μάθημα/τα έχει μεγαλύτερη κλίση ο μαθητής;
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είναι πολύ προσεκτικός και να μην ενθαρρύνει τέτοιου
είδους συμπεριφορές-απομονώσεις.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι ΤΠΕ δεν είναι πανάκεια για όλα τα προβλήματα
των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά ένα
πολύτιμο εργαλείο που βοηθάει παιδιά με μαθησιακές
δυσκολίες να ξεπεράσουν προβλήματα όπως αυτά της
ορθογραφίας, της γραφής και της ανάγνωσης, και να
βελτιώσουν την αυτοεικόνα και την αυτοεκτίμησή τους.
Υπάρχει όμως ο κίνδυνος της στέρησης της
προσωπικής επαφής και αλληλεπίδρασης με τους
εκπαιδευτικούς και τους υπόλοιπους μαθητές, αν γίνεται
άλογη χρήση των ΤΠΕ. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι ο
εκπαιδευτικός είναι αναντικατάστατος, γιατί μόνο αυτός
μπορεί να γεμίσει το ανθρώπινο συναισθηματικό κενό,
κάτι που δεν μπορεί να κάνει κανένας υπολογιστής.
Είναι γεγονός ότι η τεχνολογία και οι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές έχουν μεγάλες δυνατότητες να μας
βοηθήσουν στην εκπαίδευση των παιδιών με όλων των
ειδών τις μαθησιακές ανάγκες. Όμως αυτές οι
δυνατότητες μπορεί να παραμείνουν μια απλή προοπτική
εάν όλο το εκπαιδευτικό σύστημα δεν δημιουργήσει τις
κατάλληλες συνθήκες ώστε να εφαρμόσουμε
διαφορετικές και δημιουργικές λύσεις σύμφωνες με τις
ανάγκες των μαθητών μας. Καταρχήν το πρώτο που
χρειάζεται είναι ένα πιο ανοικτό και ευέλικτο αναλυτικό
σχολικό πρόγραμμα. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι
απαραίτητο και για την ουσιαστικότερη ένταξη των
παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη αλλά και
για την αποτελεσματικότερη εισαγωγή των υπολογιστών
στο καθημερινό μάθημα (Σιδέρη-Ζωνίου, 2001).
Δεύτερον, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές θα πρέπει να
επιμορφωθούν, ώστε να μην αντιμετωπίζουν τόσο
επιφυλακτικά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών
στην καθημερινή σχολική πράξη (Κελεσίδης, 1998). Τα
δύο σημαντικά αυτά βήματα σε συνδυασμό με τον
σχεδιασμό προγραμμάτων σύμφωνων με τις ανάγκες
των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να μας
δώσουν πιο αποτελεσματικούς τρόπους να βοηθήσουμε
αυτή την ιδιαίτερη ομάδα μαθητών.
Αν μπορούμε κάτι να κάνουμε για να γεφυρώσουμε
αυτή την αίσθηση της μοναξιάς, της διαφορετικότητας,
της αναστολής, της ντροπής, του φόβου ενός παιδιού με
μαθησιακές δυσκολίες, είναι εμείς, πρώτοι από όλους, να
αποδεχτούμε, να επεξεργασθούμε τα δικά μας
συναισθήματα και τις προκαταλήψεις απέναντι σε αυτά
τα παιδιά.
Το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες, ο έφηβος ή ο
ενήλικος, είναι ένας μεγάλος σιωπηλός αγωνιστής που
παλεύει πρώτα από όλα για την αξιοπρέπεια του και για
τις κρυφές του φιλοδοξίες χωρίς να τολμά να τις
φανερώσει για να μην το κοροϊδέψουν. Φιλοδοξίες οι
οποίες αν δεν ενισχυθούν και τονωθούν από τις ίδιες του
τις επιτυχίες, θα σβήσουν και θα χαθούν, μένοντας
πάντα κρυφά ανομολόγητα όνειρα.
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παξάδεηγκα ηα κεηξνπνιηηηθά αζύξκαηα δίθηπα ησλ
πόιεσλ, ζε θαθεηέξηεο θαη άιινπο θνηλόρξεζηνπο
ηδησηηθνύο θαη δεκόζηνπο ρώξνπο.
Η δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ αληηκεησπίδεη ε
ρώξα καο, έρεη πεξηνξίζεη ηηο δαπάλεο γηα ηελ παηδεία
ζηηο απνιύησο αλαγθαίεο. Έηζη ινηπόλ, θαζίζηαηαη
εμαηξεηηθά δύζθνιε ε ζπληήξεζε ησλ ππνινγηζηώλ κηαο
ζρνιηθήο κνλάδαο, ελώ παξάιιεια ε πξνκήζεηα
ζύγρξνλσλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ θαληάδεη
νπηνπία. Απηή ε πνξεία ησλ πέληε ηνπιάρηζηνλ
ηειεπηαίσλ εηώλ, έρεη νδεγήζεη ηηο πεξηζζόηεξεο
ζρνιηθέο κνλάδεο ζε ηερλνινγηθή γήξαλζε, αθνύ ην
πιηθό θαη ην ινγηζκηθό πνπ δηαζέηνπλ έρνπλ απνθηεζεί
από δεθαεηίαο.
Παξάιιεια, νη ζύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη
ελζαξξύλνπλ ηε ρξήζε ησλ ΤΠΔ θαη πξνηείλνπλ
ελεξγεηηθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο, κεηαηξέπνληαο ην
καζεηή από παζεηηθό δέθηε ηεο γλώζεο ζε εμεξεπλεηή
θαη εξεπλεηή, κε αξσγό ηνλ εθπαηδεπηηθό, εκςπρσηή θαη
νδεγό ζηελ αλαθάιπςε ηεο γλώζεο (Γαγδηιέιεο θ.ά.,
2013).
Η κάζεζε, ζύκθσλα κε ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο
ζεσξίεο, ζπληειείηαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζκηθά
πιαίζηα (γιώζζα, ζηεξεόηππα, αληηιήςεηο) θαη
νπζηαζηηθά δεκηνπξγείηαη από ηελ αιιειεπίδξαζε
ηνπ αηόκνπ κε άιια άηνκα, ζε ζπγθεθξηκέλεο
επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο θαη κέζσ ηεο πινπνίεζεο
θνηλώλ δξαζηεξηνηήησλ (activities). Οη ζεσξίεο κάζεζεο
απηήο ηεο θαηεγνξίαο δειαδή πξνζδίδνπλ
έλα
ζεκαληηθό ξόιν ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε,
θαζώο, ζύκθσλα κε ηηο απόςεηο ηνπο, ην καλζάλνλ
ππνθείκελν δελ θαηαζθεπάδεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ
γλώζε κέζα ζε έλα πνιηηηζκηθό θαη επηθνηλσληαθό
«θελό», αιιά πάληνηε κέζα ζε επξύηεξα πιαίζηα,
κέζα ζην νπνία ε γλώζε δεκηνπξγείηαη θαη
ζεκαηνδνηείηαη.
Καηά θάπνην ηξόπν, ν θνηλσληθόο επνηθνδνκηζκόο
δελ είλαη αζύκβαηνο κε ηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο, όπσο
είλαη ν ζπκπεξηθνξηζκόο, αιιά ιεηηνπξγεί, ζε νξηζκέλν
επίπεδν, αθόκε θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο ζεσξίεο
απηέο. Οη ζεσξίεο ηνπ L. Vygotsky (Κνιηάδεο, 1995)
απνδίδνπλ πνιύ κεγάιε ζεκαζία ζηε γιώζζα σο
παξάγνληα γηα ηε κάζεζε θαη ζηεξίδνληαη ζηελ
ππόζεζε ηεο δώλεο εγγύηεξεο (ή επηθείκελεο)
αλάπηπμεο: ε δώλε απηή απνηειεί έλα ζύλνιν
γλώζεσλ ηηο νπνίεο ν καζεηήο κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη κε ηε βνήζεηα ηνπ πεξηβάιινληνο –

Πεπίλητη
Οη ζύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο επηβάιινπλ ηελ
νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, αθνινπζώληαο ην δόγκα
ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθώλ ζεσξηώλ, ελζαξξύλνληαο ηε
ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ, κε αξσγό θαη εκςπρσηή ηνλ
εθπαηδεπηηθό, σζώληαο ηνπο ζηελ νηθνδόκεζε θαη ηειηθά
ηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο. Σηελ πεξίνδν νηθνλνκηθήο
θξίζεο πνπ δηαλύνπκε, ε δεκόζηα εθπαίδεπζε ζηεξείηαη
πόξσλ θαη σο εθ ηνύηνπ ε πινπνίεζε ζύγρξνλσλ
εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ ζπλαληά πνιιά εκπόδηα, θπξίσο
ιόγσ έιιεηςεο πιηθνηερληθώλ ππνδνκώλ. Η αδπλακία
αλαβάζκηζεο ή θαη πξνκήζεηαο λένπ πιηθνύ θαη
ινγηζκηθνύ νδεγνύλ ζηελ αλάγθε αλεύξεζεο δσξεάλ
ινγηζκηθνύ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη απαηηήζεηο ηεο
ζύγρξνλεο δηδαζθαιίαο, κε παξάιιειε αμηνπνίεζε ηνπ
ήδε ππάξρνληνο πιηθνύ. Η δσξεάλ δηαδηθηπαθή
πιαηθόξκα Google Drive σο ππεξεζία, θαζώο θαη ε
αλάδεημή ηεο σο ηδαληθό εξγαιείν πινπνίεζεο ζύγρξνλσλ
εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο, κπνξεί, κε ρακειέο
απαηηήζεηο πιηθνύ - ινγηζκηθνύ από ηελ πιεπξά ηνπ
ηειηθνύ ρξήζηε, λα απνηειέζεη ηε ιύζε. Παξέρεη
πξόζβαζε από νπνπδήπνηε ζε κηα ζνπίηα εθαξκνγώλ
γξαθείνπ, ππνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαηηθή επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ, δηεπθνιύλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ καζεηώλ θαη
ησλ εθπαηδεπηηθώλ ελώ παξάιιεια δηαζέηεη πνιιέο
δσξεάλ εθαξκνγέο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ εθπαίδεπζε.

Λέξειρ κλειδιά: Σύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη,
αμηνπνίεζε εμνπιηζκνύ, εμνηθνλόκεζε πόξσλ,
Google Drive.

1. ΕΙΑΓΩΓΗ
Αγαζό ηεο ζύγρξνλεο επνρήο απνηειεί ην Γηαδίθηπν
πςειώλ ηαρπηήησλ ζε πξνζηηή ηηκή. Υπάξρνπλ πιένλ
πνιινί ηξόπνη πξόζβαζεο ζε απηό ρξεζηκνπνηώληαο
δηάθνξεο ζπζθεπέο όπσο θηλεηά ηειέθσλα, ηακπιέηεο,
επηηξαπέδηνπο ή θνξεηνύο Η/Υ θαη έμππλεο ηειενξάζεηο.
Δπηπιένλ ησλ ζπλδξνκεηηθώλ ππεξεζηώλ, δηαηίζεληαη
πιένλ θαη δηάθνξα δσξεάλ ζεκεία πξόζβαζεο, όπσο γηα
Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κόλν γηα εθπαηδεπηηθή ή
εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηα ηπρόλ
αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνύζα
ζεκείσζε πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε
αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή όινπ ησλ πξαθηηθώλ γηα νηθνλνκηθό
όθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδόηε.
© 2016 ΑΠΑΙΣΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
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δεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ, ε δηαρείξηζε, ε δεκηνπξγία θαη
ε θνηλή ρξήζε αξρείσλ ελώ ζηε δεύηεξε ελόηεηα γίλεηαη
παξνπζίαζε ηνπ ηξόπνπ ρξήζεο ησλ θπξηόηεξσλ
εθαξκνγώλ
γξαθείνπ
ηεο
ζνπίηαο.
Τέινο,
παξνπζηάδνληαη νη θπξηόηεξεο δσξεάλ εθπαηδεπηηθέο
εθαξκνγέο ηεο πιαηθόξκαο.

αιιά όρη αθόκε κόλνο. Έηζη, ν ξόινο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ θαη γεληθόηεξα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δεη θαη καζαίλεη ν
καζεηήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο.
Οη ζεσξίεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο (activity theory), νη
ζεσξίεο ηεο εγθαζηδξπκέλεο κάζεζεο (situated
cognition) θαη ηεο θαηαλεκεκέλεο λόεζεο (distributed
cognition) είλαη λεόηεξεο ζεσξίεο (Μπαιθίδαο, 2008), νη
νπνίεο επίζεο εληάζζνληαη ζηε γεληθόηεξε νκάδα
ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθώλ θαη θνηλσληθνγλσζηηθώλ
ζεσξηώλ. Δίλαη ζαθέο όηη νη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο
ζεσξίεο ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζε όιεο
ηηο κνξθέο ηεο θαη επνκέλσο έλα κάζεκα νξγαλσκέλν
έηζη ώζηε λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηηο ζεσξίεο απηέο
πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλν, έηζη ώζηε
λα ελζαξξύλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη
γεληθόηεξα ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Οη
θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο
ζεσξίεο
κάζεζεο
είλαη
ζπκβαηέο κε όιε ηελ λέα γεληά εθπαηδεπηηθώλ
πεξηβαιιόλησλ, ηα νπνία ελζσκαηώλνπλ έλα πιήζνο
δπλαηνηήησλ αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ
καζεηώλ. Υπάξρνπλ ζρεηηθώο ιίγα απηόλνκα
ινγηζκηθά
πνπ
ζρεδηάζηεθαλ
κε
βάζε
ηηο
θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο. Ωζηόζν, όια ηα
ζύγρξνλα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη πεξηβάιινληα
πεξηιακβάλνπλ
ππεξεζίεο
επηθνηλσλίαο
θαη
ζπλεξγαζίαο.
Οη δύν παξαπάλσ ζεσξίεο, είλαη ζπκβαηέο κεηαμύ
ηνπο θαη κάιηζηα, ζε θάπνην κέηξν, ιεηηνπξγνύλ
ζπκπιεξσκαηηθά. Οη ζεσξίεο απηέο ππνζηεξίδνπλ όηη ν
καζεηήο καζαίλεη αλαπξνζαξκόδνληαο ηηο λνεηηθέο ηνπ
δνκέο αλάινγα κε ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ έρεη κε
ην πεξηβάιινλ ηνπ. Η γλώζε δε «κεηαβηβάδεηαη»
ζην καζεηή, αιιά δεκηνπξγείηαη από ην καζεηή, ν
νπνίνο δξα θαη επηθνηλσλεί κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα
θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα. Τν πεξηβάιινλ ηνπ
καζεηή πεξηιακβάλεη
ηόζν
ηελ
πιηθνηερληθή
ππνδνκή, κέξνο ηεο νπνίαο απνηειεί θαη ην
ρξεζηκνπνηνύκελν ινγηζκηθό, όζν θαη ηνπο ππόινηπνπο
καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Ο ξόινο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ ινηπόλ είλαη λα νξγαλώζεη δηδαθηηθέο
θαηαζηάζεηο θαη καζήκαηα, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ
ν καζεηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εθθξαζηεί, λα
δηεξεπλήζεη
θαη
λα
αιιειεπηδξάζεη
κε
ην
πεξηβάιινλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα νηθνδνκήζεη ηε γλώζε
(Μπαιθίδαο, 2008).
Σηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε δσξεάλ
δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα Google Drive σο ππεξεζία θαη
αλαδεηθλύεηαη σο ηδαληθό εξγαιείν πινπνίεζεο
ζύγρξνλσλ εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο.
Πξόθεηηαη γηα κηα ππεξεζία κε ρακειέο απαηηήζεηο
πιηθνύ - ινγηζκηθνύ από ηελ πιεπξά ηνπ ηειηθνύ
ρξήζηε. Παξέρεη πξόζβαζε ζε κηα ζνπίηα εθαξκνγώλ
γξαθείνπ, ππνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαηηθή επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ, δηεπθνιύλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ καζεηώλ
θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ελώ παξάιιεια δηαζέηεη πνιιέο
δσξεάλ
εθαξκνγέο
πξνζαλαηνιηζκέλεο
ζηελ
εθπαίδεπζε.
Σηελ πξώηε ελόηεηα ηεο εξγαζίαο αλαπηύζζνληαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιαηθόξκαο Google Drive, ε

2. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ
GOOGLE DRIVE
Τν Google Drive είλαη κηα ππεξεζία ππνινγηζηηθνύ
λέθνπο (cloud computing), ε νπνία πξνζθέξεηαη δσξεάλ
ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ. Δθόζνλ ζήκεξα νη
ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ έρνπλ πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο
ηνπ κέζσ θηλεηώλ ηειεθώλσλ, ππνινγηζηώλ ηακπιέηα ή
ησλ θιαζηθώλ επηηξαπέδησλ ή θνξεηώλ ππνινγηζηώλ, ε
πξόζβαζε ζηελ ππεξεζία γίλεηαη κε ηε ρξήζε απηώλ
ησλ ζπζθεπώλ.
Η ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ππνινγηζηηθνύ λέθνπο
μεθίλεζε λα πξνζθέξεηαη από ηε Google ζηηο 24
Απξηιίνπ ηνπ 2012 θαη επηηξέπεη ηε ρξήζε
απνζεθεπηηθνύ λέθνπο (cloud storage), ην δηακνηξαζκό
αξρείσλ (file sharing) θαη ηε ζπλεξγαηηθή επεμεξγαζία
κέζσ πνηθίισλ εθαξκνγώλ (collaborative editing). Η
απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε απνζεθεπηηθό λέθνο είλαη ε
αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ cloud computing γηα ηε
δηαρείξηζε απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ θαηόπηλ δήηεζεο (on
demand), κέζσ δηεπαθήο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα
επηηπγράλεηαη
ε
απόθξπςε
(abstraction)
ηεο
αξρηηεθηνληθήο
θαη
ηξόπνπ
δηαρείξηζεο
ηνπ
απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ από ηνλ ρξήζηε. Αθόκε ε
δηεπαθή απηή, απνθξύπηεη ηε ηνπνζεζία ηνπ ρώξνπ
απνζήθεπζεο έηζη ώζηε λα είλαη αδηάθνξν γηα ηνλ
ρξήζηε πνπ βξίζθνληαη ηα δεδνκέλα ηνπ. Με όκνην
ηξόπν σο πξνο ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ
επηηπγράλεηαη ν δηακνηξαζκόο αξρείσλ αιιά θαη ε
ζπλεξγαηηθή επεμεξγαζία, όπνπ ν εθπαηδεπηηθόο
απνθαζίδεη κε πνηνλ ή πνηνπο καζεηέο ζα δηακνηξαζηεί
δεδνκέλα (θνηλή ρξήζε κε δπλαηόηεηα πξνβνιήο ή/θαη
ζρνιηαζκνύ) ή ζα ζπλεπεμεξγαζηεί δεδνκέλα κε ηε
ρξήζε ινγηζκηθνύ ηνπ λέθνπο (θνηλή ρξήζε κε
δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο).
Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ
ην ππνινγηζηηθό λέθνο κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε
εθαξκνγέο θαη ηα δεδνκέλα ηνπο νπνηαδήπνηε ζηηγκή
από νπνπδήπνηε. Τα δεδνκέλα δελ πεξηνξίδνληαη πηα ζε
έλα
ζθιεξό
δίζθν
ζηνλ
ππνινγηζηή
ελόο
εθπαηδεπηηθνύ/καζεηή ή έζησ εζσηεξηθά ηνπ δηθηύνπ
ελόο ζρνιείνπ, αιιά πιένλ ε πξόζβαζε κπνξεί λα γίλεη
απνκαθξπζκέλα από νπνπδήπνηε. Τν θόζηνο αγνξάο
πιηθνύ θαη αλαβαζκίζεσλ κεηώλεηαη. Η παξνρή
ππεξεζηώλ λέθνπο κεηώλεη ζηελ πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ ην
θόζηνο γηα ζύγρξνλν θαη ηειεπηαίαο γεληάο πιηθό. Πιένλ
δελ απαηηνύληαη ηαρύηαηνη ππνινγηζηέο κε πάξα πνιιή
κλήκε γηαηί απηά ηα αλαιακβάλεη ε ππνδνκή ηνπ
λέθνπο. Τν κόλν πνπ απαηηείηαη είλαη έλα ηεξκαηηθό,
ειαρίζησλ απαηηήζεσλ, κε θπιινκεηξεηή γηα πξόζβαζε
ζην δηαδίθηπν. Τν ηεξκαηηθό κπνξεί λα απνηειείηαη από
κηα νζόλε, ζπζθεπέο εηζόδνπ όπσο πιεθηξνιόγην θαη
πνληίθη θαη όζε ηζρύ θαη κλήκε ρξεηάδεηαη γηα λα
ηξέρνπλ νη εθαξκνγέο πξόζβαζεο (middleware) θαη νη
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πιαηθόξκαο ππάξρεη έλα θνπκπί αλαδπόκελεο ιίζηαο,
«ην Drive κνπ», από όπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα
κεηαθνξηώζεη από ηε ζπζθεπή ηνπ θαθέινπο, αξρεία ή
λα δεκηνπξγήζεη λέν θάθειν ώζηε λα ηα αξρεηνζεηήζεη
θαιύηεξα, λα ηα κεηνλνκάζεη, λα ηα δηαγξάςεη, λα ηα
θάλεη θνηλόρξεζηα ή λα ηα θαηεβάζεη ζηε ζπζθεπή ηνπ.
Τν θνπκπί «ην Drive κνπ» αιιάδεη κνξθή θάζε θνξά
πνπ ν ρξήζηεο πεξηεγείηαη ζηνπο θαθέινπο ηνπ θαη
δείρλεη πάληα ηε δηαδξνκή (κνλνπάηη) έσο ην θάθειν
πνπ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο.

θπιινκεηξεηέο ηηο ππεξεζίεο ηνπ λέθνπο (Τξηρηλάο,
2012). Παξάιιεια, γηα ηελ πξνκήζεηα, αλαβάζκηζε ή
βειηίσζε ησλ εθαξκνγώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ
εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο, κεξηκλά απνθιεηζηηθά ε
Google.
Κάζε εθπαηδεπηηθόο/καζεηήο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ,
δσξεάλ, κε ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Google Drive, 15
Gigabyte απνζεθεπηηθό ρώξν, ελώ ε ρξήζε άλσ ησλ 100
εθαξκνγώλ παξέρεηαη απνιύησο δσξεάλ. Δάλ βέβαηα
θάπνηνο δελ αξθείηαη ζηα 15 Gb απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ,
παξέρεηαη
ε
δπλαηόηεηα
εμαγνξάο
επηπιένλ
απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ, ελώ εάλ θάπνηνο ρξήζηεο δελ
εμππεξεηείηαη από ηηο δσξεάλ εθαξκνγέο πνπ πξνζθέξεη
ε εηαηξεία, κπνξεί λα εμαγνξάζεη ηε ρξήζε εκπνξηθώλ
εθαξκνγώλ. Τν αληίηηκν γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο είλαη
κηθξό θαη ζπλήζσο ρξεώλεηαη κε ηνλ κήλα ή
ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν «pay as you use» (ρξέσζε
αλά ρξήζε).

2.3. Δημιοςπγία απσείυν
Οη εμ’ νξηζκνύ εθαξκνγέο πνπ είλαη ήδε
ζπλδεδεκέλεο κε ην Drive θάζε ρξήζηε είλαη ηα
έγγξαθα, ηα ινγηζηηθά θύιια, νη παξνπζηάζεηο, νη
θόξκεο, νη ράξηεο θαη ηα ζρέδηα ηεο Google. Ωο εθ
ηνύηνπ αληίζηνηρα είλαη θαη ηα αξρεία πνπ κπνξεί θάζε
ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζεη. Δθηόο από απηά, όκσο,
ππάξρεη
ε
δπλαηόηεηα
όπνηνο
επηζπκεί
λα
ρξεζηκνπνηήζεη πάλσ από εθαηό δηαθνξεηηθέο
εθαξκνγέο θαη λα δεκηνπξγήζεη πιεζώξα αξρείσλ
αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. Δπηπιένλ κπνξεί, αλ
ζέιεη, λα αλεβάζεη αξρεία πνπ έρεη ήδε δεκηνπξγήζεη κε
άιια πξνγξάκκαηα ζηε ζπζθεπή ηνπ θαη λα ηα
επεμεξγαζηεί
ζε
πεξηβάιινλ
Google
Drive
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θαηάιιειε εθαξκνγή ή λα ηα
θάλεη θνηλόρξεζηα κε άιινπο ρξήζηεο.
Όηαλ θάπνηνο ρξήζηεο επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη έλα
λέν αξρείν ηόηε θάλεη αξηζηεξό θιηθ ζην θόθθηλν θνπκπί
«λέν» πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηεο θεληξηθήο
ζειίδαο ηνπ Drive θαη επηιέγεη ηνλ ηύπν αξρείνπ πνπ
ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη. Σην θπιινκεηξεηή ηνπ αλνίγεη
κηα λέα θαξηέια ζην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο πνπ
πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη μεθηλά ε επεμεξγαζία
ηνπ λένπ αξρείνπ. Τν λέν αξρείν απνθηά εμ’ νξηζκνύ
ηππνπνηεκέλν όλνκα, γηα παξάδεηγκα «λέν έγγξαθν»
όηαλ πξόθεηηαη γηα αξρείν θεηκέλνπ, θαη εάλ
πξαγκαηνπνηεζεί ζε απηό νπνηαδήπνηε αιιαγή
απνζεθεύεηαη κε απηό ην όλνκα ζηνλ ηξέρνληα θάθειν
πνπ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο. Δμππαθνύεηαη όηη ν ρξήζηεο,
αθνύ θιείζεη ηελ θαξηέια ηνπ αξρείνπ ρσξίο λα
ρξεηάδεηαη λα απνζεθεύζεη νηηδήπνηε, κπνξεί ζηε
ζπλέρεηα λα κεηνλνκάζεη ην αξρείν θάλνληαο δεμί θιηθ
πάλσ ηνπ θαη εθηειώληαο ηελ εληνιή κεηνλνκαζία.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
εθαξκνγή ε νπνία δελ είλαη ζπλδεκέλε κε ην Drive, ηόηε
θάλνπκε αξηζηεξό θιηθ ζην θνπκπί «λέν» θαη
επηιέγνπκε ηελ εληνιή «πεξηζζόηεξα» θαη ζηε ζπλέρεηα
«+ ζύλδεζε πεξηζζόηεξσλ εθαξκνγώλ». Αλνίγεη έλα
παξάζπξν όπνπ εκθαλίδεηαη ε βηβιηνζήθε εθαξκνγώλ
ηεο Google από όπνπ κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηελ
εθαξκνγή πνπ καο ηαηξηάδεη. Αθνύ εληνπίζνπκε ηελ
επηζπκεηή εθαξκνγή θάλνπκε αξηζηεξό θιηθ ζην θνπκπί
«+ ζύλδεζε» θαη είκαζηε πιένλ έηνηκνη λα ηε
ρξεζηκνπνηήζνπκε αθνύ απηή πξνζηίζεηαη ζαλ επηινγή
ζην θνπκπί «λέν». Πνιιέο από ηηο εθαξκνγέο, πξηλ ηελ
πξώηε ηνπο ρξήζε, δεηνύλ από ην ρξήζηε πξόζβαζε ζην
Google Drive ηνπ, δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ
ειεθηξνληθήο ηνπ αιιεινγξαθίαο γηα ηελ απνζηνιή ζε
απηόλ ελεκεξσηηθώλ κελπκάησλ αιιά θαη ηελ

2.1. Δημιοςπγία λογαπιαζμού
Πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο ηελ
ππεξεζία Google Drive ζα πξέπεη πξώηα λα
δεκηνπξγήζεη έλα ινγαξηαζκό ρξήζηε. Οη ρξήζηεο πνπ
δηαζέηνπλ ήδε ινγαξηαζκό ζηε Google, γηα παξάδεηγκα
ινγαξηαζκό ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζην Gmail,
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Google Drive κε ηα
ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνύ Gmail.
Οη εθπαηδεπηηθνί/καζεηέο πνπ δελ δηαζέηνπλ
ινγαξηαζκό ζην Gmail ζα πξέπεη λα θάλνπλ δσξεάλ
εγγξαθή ζηελ ηζηνζειίδα drive.google.com.

2.2. Διασείπιζη ηηρ πλαηθόπμαρ
Η ππεξεζία Google Drive παξέρεη ηε δπλαηόηεηα
ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο/καζεηέο λα θάλνπλ ιήςε ηνπ
Drive ζηνλ ππνινγηζηή ή/θαη ζην θηλεηό ή/θαη ζηελ
ηακπιέηα ηνπο. Οπζηαζηηθά δεκηνπξγείηαη ζηε ζπζθεπή
ηνπ ρξήζηε έλαο θάθεινο όπνπ απνζεθεύνληαη ηα
αξρεία πνπ δηαζέηεη ν ρξήζηεο ζην Drive, ελώ εάλ
νπνηνδήπνηε έγγξαθν βξίζθεηαη ζηε ζπζθεπή ηνπ
ρξήζηε, ηνπνζεηεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν θάθειν,
απηόκαηα κεηαθνξηώλεηαη ζην Drive. Με απηό ηνλ
ηξόπν ζπγρξνλίδνληαη ηα αξρεία ηνπ θαθέινπ ηεο
ζπζθεπήο κε απηά ηνπ Drive. Βέβαηα, ηα αξρεία ζηε
ζπζθεπή αλνίγνπλ κόλν εάλ ν ρξήζηεο έρεη
εγθαηεζηεκέλν αλάινγν ινγηζκηθό, δηαθνξεηηθά, κέζσ
Γηαδηθηύνπ ην αξρείν αλνίγεη ζε θπιινκεηξεηή, κε ηελ
θαηάιιειε εθαξκνγή ζην πεξηβάιινλ ηνπ Google Drive.
Όηαλ ινηπόλ θάπνηνο ρξήζηεο επηζπκεί λα επεμεξγαζηεί
έλα αξρείν ζηε ζπζθεπή ηνπ, ελώ δελ δηαζέηεη ηε
δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζύλδεζε ζην Γηαδίθηπν, ζα
πξέπεη λα έρεη θξνληίζεη ώζηε λα έρεη θάλεη ιήςε ηνπ
αξρείνπ ζηε ζπζθεπή ηνπ ζε κνξθή γηα ηελ νπνία
δηαζέηεη αληίζηνηρν ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο.
Η δηαρείξηζε ηνπ Google Drive ζε θπιινκεηξεηή
είλαη εύθνιε ππόζεζε. Μηα ζηήιε ζηελ αξηζηεξή
πιεπξά ηεο ηζηνζειίδαο, επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα
δηαρεηξίδεηαη ηα αξρεία ηνπ (δεκηνπξγία, θνηλόρξεζηα,
θάδνο απνξξηκκάησλ), ελώ ζηελ ππόινηπε νζόλε ν
ρξήζηεο απνθηά πξόζβαζε ζηνπο θαθέινπο θαη ηα
αξρεία ηνπ. Σηελ θνξπθή ηεο θεληξηθήο ζειίδαο ηεο
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κπνξνύκε λα αληηγξάςνπκε ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε
(ππεξζύλδεζκν) ηνπ αξρείνπ/θαθέινπ πνπ έρνπκε
επηιέμεη, θαζώο θαη λα θαζνξίζνπκε ηα δηθαηώκαηα
πξόζβαζεο εθείλσλ ζηνπο νπνίνπο πξόθεηηαη λα
θνηλνπνηήζνπκε ην ζύλδεζκν απηό κε κήλπκα
ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ή άιιν ηξόπν. Όηαλ
νινθιεξώζνπκε ηε δηαδηθαζία, παηώληαο ζην θνπκπί
«ηέινο», ελεξγνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλδέζκνπ θαη
αληηγξάθεηαη ζην πξόρεηξν ν ζύλδεζκνο πξνθεηκέλνπ λα
ρξεζηκνπνηεζεί
γηα
επηθόιιεζε
ζε
κήλπκα
ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ή άιιν έγγξαθν.
Δάλ θάλνπκε αξηζηεξό θιηθ ζην εηθνλίδην «θνηλή
ρξήζε» ηόηε αλαδύεηαη έλα παξάζπξν όπνπ κπνξνύκε
λα εηζάγνπκε νλόκαηα ή δηεπζύλζεηο ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ άιισλ ρξεζηώλ ζηνπο νπνίνπο
επηζπκνύκε λα θνηλνπνηήζνπκε αξρείν ή θάθειν θαη
παξάιιεια λα θαζνξίζνπκε ηα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο
απηώλ ησλ ρξεζηώλ. Όηαλ νινθιεξώζνπκε ηε
δηαδηθαζία επηινγήο ρξεζηώλ, παηώληαο ζην θνπκπί
«ηέινο», απηόκαηα απνζηέιιεηαη κήλπκα ειεθηξνληθήο
αιιεινγξαθίαο
ζηνπο
επηιεγκέλνπο
ρξήζηεο,
πξνζθαιώληαο ηνπο λα αλνίμνπλ ην θνηλόρξεζην αξρείν,
ώζηε λα ην πξνβάινπλ, λα ην ζρνιηάζνπλ ή λα ην
επεμεξγαζηνύλ, αλάινγα κε ηα δηθαηώκαηα πνπ έρνπκε
εθρσξήζεη.

ηαπηνπνίεζή ηνπ, θαζώο θαη πξόζβαζε ζε άιιεο
πιεξνθνξίεο / ιεηηνπξγίεο ηνπ ρξήζηε. Απηό δελ πξέπεη
λα καο πξνβιεκαηίζεη δεδνκέλνπ όηη ηα επίπεδα
αζθαιείαο ηεο Google, δελ επηηξέπνπλ ηελ πξόζβαζε ζε
αξρεία νπνηνπδήπνηε ρξήζηε παξά κόλν εάλ απηόο ην
επηηξέςεη. Δθόζνλ ινηπόλ ν ρξήζηεο απνδερζεί ηελ
πξόζβαζε ηεο εθαξκνγήο εθεί όπνπ απαηηείηαη, κπνξεί
πιένλ λα ηε ρξεζηκνπνηεί ειεύζεξα.

2.4. Κοινή σπήζη απσείυν
Ωο εδώ είδακε πσο κπνξνύλ εθπαηδεπηηθνί θαη
καζεηέο λα εθκεηαιιεπηνύλ ην Google Drive σο δσξεάλ
απνζεθεπηηθό ρώξν ζην Γηαδίθηπν, λα δεκηνπξγήζνπλ
πιεζώξα αξρείσλ ρξεζηκνπνηώληαο δσξεάλ δηάθνξεο
εθαξκνγέο, αιιά θαη λα έρνπλ πξόζβαζε ζε όια απηά
από ην ζπίηη ή ην ζρνιείν, αξθεί λα δηαζέηνπλ κηα
θαηάιιειε ζπζθεπή θαη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζην
Γηαδίθηπν. Όια απηά δελ είλαη θαζόινπ ακειεηέα αλ
αλαινγηζηεί θαλείο πόζα ρξήκαηα πξέπεη λα δαπαλήζεη
ώζηε λα απνθηήζεη ηελ πην θνηλή εκπνξηθή εθαξκνγή
γξαθείνπ, π.ρ. ην Microsoft Office. Ίζσο θαλείο
αληηηείλεη ην επηρείξεκα, όηη πιένλ δηαηίζεηαη πιεζώξα
αληίζηνηρσλ εθαξκνγώλ γξαθείνπ, αλνηθηνύ ινγηζκηθνύ,
εληειώο δσξεάλ. Τη γίλεηαη όκσο ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ
ππάξρεη αλάγθε επεμεξγαζίαο ελόο ή πεξηζζνηέξσλ
αξρείσλ νκαδνζπλεξγαηηθά από πνιινύο ρξήζηεο
ζπγρξόλσο ή αζύγρξνλα; Σε απηή ηελ πεξίπησζε, θαη
εηδηθά ζηε ζύγρξνλε επεμεξγαζία, ε θνηλή ρξήζε
αξρείσλ ζην Google Drive είλαη ε ηδαληθή ιύζε.
Δθαξκόδνληαο ηελ θνηλή ρξήζε ζε θάπνην αξρείν πνπ
είλαη απνζεθεπκέλν ζην Drive, κπνξνύλ κέρξη 50
ρξήζηεο ηαπηόρξνλα, λα ην επεμεξγάδνληαη θαη κάιηζηα
ζε πξαγκαηηθό ρξόλν λα βιέπνπλ ηηο ηξνπνπνηήζεηο ή ηηο
πξνζζήθεο πνπ θάλεη θάπνηνο άιινο ή άιινη ρξήζηεο
θαζώο θαη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ θάζε ρξήζηε.
Καηά ηελ θνηλή ρξήζε, ηα επίπεδα πξόζβαζεο ησλ
ρξεζηώλ είλαη ηξία. Πξνβνιή, ζρνιηαζκόο θαη
επεμεξγαζία. Όζνη έρνπλ δηθαίσκα πξνβνιήο κπνξνύλ
κόλν λα δνπλ ηα πεξηερόκελα ηνπ αξρείνπ ρσξίο
δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο, όζνη έρνπλ δηθαίσκα
ζρνιηαζκνύ κπνξνύλ λα πξνβάινπλ αιιά θαη λα
ζρνιηάζνπλ ην αξρείν ρσξίο δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο,
ελώ όζνη έρνπλ δηθαίσκα επεμεξγαζίαο κπνξνύλ εθηόο
από ηελ πξνβνιή θαη ην ζρνιηαζκό λα ηξνπνπνηήζνπλ
ην αξρείν. Όηαλ θάπνηνο ζέιεη λα θάλεη θνηλόρξεζηα
πεξηζζόηεξα από έλα αξρεία ζε ζπγθεθξηκέλνπο
ρξήζηεο, ηόηε κεηαθηλεί ηα αξρεία απηά ζε έλα θάθειν
θαη θάλεη θνηλόρξεζην ην θάθειν απηό.
Πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε αξρείν/α ή θάθειν/νπο
θνηλόρξεζην/α, αξθεί λα ηα επηιέμνπκε (κε παηεκέλν ην
πιήθηξν Ctrl θαη δηαδνρηθά αξηζηεξά θιηθ επηιέγσ
πεξηζζόηεξα από έλα) θαη ζηε ζπλέρεηα λα θάλνπκε
αξηζηεξό θιηθ ζε έλα από ηα δύν εηθνλίδηα πνπ
εκθαλίδνληαη ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο. Τν αξηζηεξό
εηθνλίδην νλνκάδεηαη «ιήςε ζπλδέζκνπ» ελώ ην δεμί
«θνηλή ρξήζε». Όηαλ έρσ επηιέμεη πνιιά αξρεία ή
θαθέινπο ην εηθνλίδην «ιήςε ζπλδέζκνπ» δελ
εκθαλίδεηαη.
Κάλνληαο αξηζηεξό θιηθ ζην εηθνλίδην «ιήςε
ζπλδέζκνπ» αλαδύεηαη έλα παξάζπξν από όπνπ

3. ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΣΗ ΟΤΪΣΑ
GOOGLE DRIVE
3.1. Έγγπαθα
Η δεκνθηιέζηεξε εθαξκνγή ηνπ Google Drive αθνξά
ζε έλα ινγηζκηθό θεηκελνγξάθνπ, ην νπνίν δηαζέηεη
όιεο, ζα έιεγε θαλείο, ηηο δπλαηόηεηεο ελόο εκπνξηθνύ
θαη
κάιηζηα
επαγγεικαηηθνύ
πξνγξάκκαηνο
επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ. Αθνινπζεί ηηο αξρέο εκθάληζεο
αληίζηνηρσλ ινγηζκηθώλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ
δηαζέηνληαο βαζηθή γξακκή κελνύ κε ελλέα ζηνηρεία, ηα
νπνία
αλαπηπζζόκελα
εκθαλίδνπλ
αληίζηνηρεο
ιεηηνπξγίεο. Δπίζεο δηαζέηεη θαη κηα γξακκή θνπκπηώλ
θαη αλαπηπζζόκελσλ ιηζηώλ βαζηθήο κνξθνπνίεζεο
γξακκαηνζεηξάο, παξαγξάθνπ, θηι.
Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο ηνλ θεηκελνγξάθν ηνπ
Drive, αξθεί λα θάλεη αξηζηεξό θιηθ ζην θόθθηλν θνπκπί
«λέν» πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηεο
αξρηθήο νζόλεο ηνπ Drive θαη λα εθηειέζεη ηελ εληνιή
«έγγξαθα Google», ή λα θάλεη δεμί θιηθ κέζα ζην
θάθειν όπνπ ζέιεη λα απνζεθεπηεί ην λέν αξρείν
θεηκέλνπ, λα παηήζεη ζηελ εληνιή «λέν αξρείν» θαη λα
εθηειέζεη ηελ εληνιή «έγγξαθα Google». Ακέζσο ζα
αλνίμεη κηα λέα θαξηέια ζην θπιινκεηξεηή ηνπ κε ηε
κνξθή ηεο παξαπάλσ εηθόλαο. Παξαηεξνύκε όηη ην εμ’
νξηζκνύ όλνκα πνπ απνδίδεηαη ζην αξρείν είλαη
«έγγξαθν ρσξίο ηίηιν».
Γεδνκέλνπ όηη ζην Google Drive δελ ππάξρεη ε
εληνιή απνζήθεπζεο, κπνξνύκε λα κεηνλνκάζνπκε ην
αξρείν καο κε ηνπο εμήο ηξόπνπο: Δίηε θάλνπκε
αξηζηεξό θιηθ ζην «έγγξαθν ρσξίο ηίηιν», πνπ
εκθαλίδεηαη πάλσ αξηζηεξά ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο
ηνπ θεηκελνγξάθνπ, νπόηε αλαδύεηαη έλα παξάζπξν
κεηνλνκαζίαο όπνπ κπνξνύκε λα πιεθηξνινγήζνπκε ην
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θεηκελνγξάθνπ θαη γηα ηελ παξαγσγή ζεκεηώζεσλ ελώ
από ηνπο καζεηέο σο εξγαιείν ζπγγξαθήο γξαπηώλ
εξγαζηώλ είηε αηνκηθώλ είηε νκαδνζπλεξγαηηθώλ.

επηζπκεηό όλνκα γηα ην αξρείν καο, είηε αθνύ θιείζνπκε
ην έγγξαθό καο (θιείλνληαο ηελ θαξηέια ηνπ), ζην
πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Drive (ζηελ θαξηέια όπνπ
βιέπνπκε ην Drive καο), επηιέμνπκε ην αξρείν (αξηζηεξό
θιηθ) θαη ζηε ζπλέρεηα κε δεμί θιηθ επηιέμνπκε ηελ
εληνιή «κεηνλνκαζία».
Η ρξήζε ηνπ θεηκελνγξάθνπ είλαη ζε γεληθέο γξακκέο
όκνηα κε εθείλε αληίζηνηρσλ εθαξκνγώλ επηηξαπέδησλ
ππνινγηζηώλ. Αθνινπζείηαη όκνηα πνιηηηθή σο πξνο ηε
ρξήζε δηάθνξσλ εξγαιείσλ θαη δπλαηνηήησλ. Παξέρεηαη
ε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο εηθόλσλ, πιαηζίσλ θεηκέλνπ,
πηλάθσλ, καζεκαηηθώλ εμηζώζεσλ, εηδηθώλ ζπκβόισλ
θηι.
Ίζσο θάπνηνη ρξήζηεο λα δηαπηζηώζνπλ αδπλακία
εθηέιεζεο ησλ εληνιώλ αληηγξαθή, απνθνπή θαη
επηθόιιεζε κε ην πνληίθη ηνπο. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο
εκθαλίδεηαη θαηάιιειν αλαδπόκελν κήλπκα, ην νπνίν
ελεκεξώλεη ην ρξήζηε όηη δελ ππνζηεξίδεηαη ε ρξήζε
ηνπ πνληηθηνύ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
εληνιώλ. Σην ίδην κήλπκα ν ρξήζηεο πξνηξέπεηαη λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ζπλδπαζκνύο πιήθηξσλ Ctrl+C γηα
ηελ αληηγξαθή, Ctrl+X γηα ηελ απνθνπή, Ctrl+V γηα ηελ
επηθόιιεζε. Τν πξόβιεκα απηό νθείιεηαη ζηνπο
θπιινκεηξεηέο -εθηόο ηνπ Chrome- θαη πξνθαιείηαη από
ηνπο κεραληζκνύο πξνζηαζίαο πνπ δηαζέηνπλ θαη
απαγνξεύνπλ ηελ πξόζβαζε ζην πξόρεηξν ηνπ
ππνινγηζηή. Σε θάπνηνπο θπιινκεηξεηέο κε ηε ιήςε ηνπ
application Google Drive ην πξόβιεκα εμαιείθεηαη. Σην
Chrome κε ηε ζύλδεζε ζην Drive ην application
θαηεβαίλεη θαη εγθαζίζηαηαη απηόκαηα.
Μηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ζηα έγγξαθα είλαη όηη ν
ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη θνηλόρξεζην ην αξρείν πνπ
επεμεξγάδεηαη θαηεπζείαλ από ην πεξηβάιινλ
επεμεξγαζίαο, παηώληαο ζην θνπκπί «θνηλή ρξήζε» πνπ
βξίζθεηαη ζηελ πάλσ δεμηά γσλία ηεο νζόλεο ηνπ. Με
ηνλ ηξόπν απηό κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηηο
δπλαηόηεηεο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ θνηλή ρξήζε
αξρείσλ.
Τέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη από ηα κελνύ εληνιώλ
απνπζηάδνπλ εμ’ νξηζκνύ πνιιέο δπλαηόηεηεο ηνπ
θεηκελνγξάθνπ. Απηό γίλεηαη γηα νηθνλνκία ρώξνπ ζηελ
νζόλε. Παξόια απηά, όπνηνο επηζπκεί, κπνξεί λα εηζάγεη
πάλσ από 100 πξόζζεηεο δσξεάλ ιεηηνπξγίεο ζηνλ
θεηκελνγξάθν ηνπ από ην κελνύ «πξόζζεηα» → «ιήςε
πξνζζέησλ». Μεξηθέο από απηέο είλαη νη αθόινπζεο:
Template Gallery (ζπιινγή πξόηππσλ εγγξάθσλ), Table
of contents (δεκηνπξγία πίλαθα πεξηερνκέλσλ), EasyBib
Bibliography Creator (δεκηνπξγία βηβιηνγξαθίαο),
Thesaurus (ζπλώλπκα, αληώλπκα θηι.), Translate
(κεηαθξαζηήο),
ProWritingAid
(έιεγρνο
γηα
πιαγηαξηζκό, γξακκαηηθά ιάζε), Speech Recognition
(ινγνγξάθνο), Table Formatter (κνξθνπνίεζε πηλάθσλ),
Openclipart (επηινγή θαη εηζαγσγή άλσ ησλ 50000
εηθόλσλ), Lucidchart diagrams (δεκηνπξγία θαη
εηζαγσγή ινγηθώλ δηαγξακκάησλ, ελλνηνινγηθώλ
ραξηώλ θηι.), g(Math) (γξαθήκαηα θαη εμηζώζεηο
καζεκαηηθώλ), VexTab Music Notation (δεκηνπξγία
παξηηηνύξαο).
Τα έγγξαθα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο θπξίσο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ

3.2. Τπολογιζηικά θύλλα
Μηα αθόκα δεκνθηιήο εθαξκνγή ηνπ Google Drive
αθνξά ζε έλα ινγηζκηθό ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, ην
νπνίν δηαζέηεη όιεο, ζα έιεγε θαλείο, ηηο δπλαηόηεηεο
ελόο εκπνξηθνύ θαη κάιηζηα επαγγεικαηηθνύ
πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο ππνινγηζηηθώλ θύιισλ.
Αθνινπζεί ηηο αξρέο εκθάληζεο αληίζηνηρσλ ινγηζκηθώλ
επεμεξγαζίαο ππνινγηζηηθώλ θύιισλ δηαζέηνληαο
βαζηθή γξακκή κελνύ κε ελλέα ζηνηρεία, ηα νπνία
αλαπηπζζόκελα εκθαλίδνπλ αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο.
Δπίζεο δηαζέηεη θαη κηα γξακκή θνπκπηώλ θαη
αλαπηπζζόκελσλ ιηζηώλ βαζηθήο κνξθνπνίεζεο
γξακκαηνζεηξάο, θειηώλ, θηι. Με όκνην ηξόπν όπσο ζηα
έγγξαθα ιεηηνπξγνύλ ε δεκηνπξγία, ε κεηνλνκαζία θαη
ε θνηλή ρξήζε.
Ωο πξνο ηε ρξήζε ησλ ζπλαξηήζεσλ, ζηα
ππνινγηζηηθά θύιια δελ έρεη αθόκα ελζσκαησζεί
νδεγόο εηζαγσγήο ζπλάξηεζεο. Βέβαηα νη ζπλαξηήζεηο
πνπ πξνζθέξνληαη είλαη 351, νκαδνπνηεκέλεο ζηηο
αθόινπζεο 15 θαηεγνξίεο. Πίλαθαο, βάζε δεδνκέλσλ,
εκεξνκελία
&
ώξα,
κεραληθή,
θίιηξν,
ρξεκαηννηθνλνκηθέο, google, πιεξνθνξίεο, ινγηθέο,
αλαδήηεζεο
&
αλαθνξάο,
καζεκαηηθέο
&
ηξηγσλνκεηξηθέο, ρεηξηζκνύ, κεηαηξνπήο, ζηαηηζηηθέο
θαη ηέινο θεηκέλνπ. Υπάξρεη επαξθήο online βνήζεηα γηα
ηε ρξήζε ησλ ζπλαξηήζεσλ, ζπλνπηηθή θαη αλαιπηηθή.
Δπηπιένλ, θαηά ηε ζύληαμε κηαο ζπλάξηεζεο, ζηε
γξακκή ζπλαξηήζεσλ ή ζην θειί πνπ ηνπνζεηείηαη,
εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ηνπ ρξήζηε ην ζπληαθηηθό ηεο
ζπλάξηεζεο ζπλνδεπόκελν από παξάδεηγκα ζηελ
ειιεληθή γιώζζα κε ζθνπό ηε δηεπθόιπλζε θαη ηελ
απνθπγή ιαζώλ εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε.
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη από κηα πινύζηα
ζπιινγή 115 πξόζζεησλ δσξεάλ ιεηηνπξγηώλ γηα ηα
ππνινγηζηηθά ηνπ θύιια, από ην κελνύ «πξόζζεηα» →
«ιήςε πξνζζέησλ». Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Template
Gallery (ζπιινγή πξόηππσλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ),
Doctopus (εθπαηδεπηηθό εξγαιείν γηα δεκηνπξγία
«ζθαισζηάο», δηαρείξηζεο, αμηνιόγεζεο, θηι), Flubaroo
(εθπαηδεπηηθό εξγαιείν γηα βαζκνιόγεζε εξγαζηώλ,
αλάιπζε αμηνιόγεζεο, απνζηνιήο βαζκώλ ζε καζεηέο
θηι), Super Quiz (εθπαηδεπηηθό εξγαιείν γηα ηε
δεκηνπξγία δηαγσληζκάησλ), Blockspring (δεκηνπξγία
ζπλαξηήζεσλ), next Generation Label Printing System
(δεκηνπξγία Barcode), Online Rubric (δεκηνπξγία θαη
αμηνιόγεζε ξνπκπξίθαο), g(Math) (γξαθήκαηα θαη
εμηζώζεηο καζεκαηηθώλ), Digital Stamp for Sheet
(ςεθηαθή ππνγξαθή).
Τα
ππνινγηζηηθά
θύιια
κπνξνύλ
λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, σο επί ην
πιείζηνλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ
αιιά θαη σο εξγαιείν αμηνιόγεζεο, ελώ από ηνπο
καζεηέο σο εξγαιείν νπηηθνπνίεζεο απνηειεζκάησλ
εξεπλώλ κέζσ γξαθεκάησλ θηι.
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Μηα εθαξκνγή ηνπ Google Drive πνπ αθνξά ζε έλα
ινγηζκηθό δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ, ην νπνίν δηαζέηεη
όιεο, ζρεδόλ, ηηο δπλαηόηεηεο ελόο εκπνξηθνύ θαη
κάιηζηα επαγγεικαηηθνύ πξνγξάκκαηνο παξνπζηάζεσλ.
Αθνινπζεί ηηο αξρέο εκθάληζεο αληίζηνηρσλ ινγηζκηθώλ
δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ δηαζέηνληαο βαζηθή γξακκή
κελνύ κε δέθα ζηνηρεία, ηα νπνία αλαπηπζζόκελα
εκθαλίδνπλ αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο. Δπίζεο δηαζέηεη θαη
κηα γξακκή θνπκπηώλ θαη αλαπηπζζόκελσλ ιηζηώλ
βαζηθήο κνξθνπνίεζεο γξακκαηνζεηξάο, δηαθαλεηώλ,
θηι. Με όκνην ηξόπν όπσο ζηα έγγξαθα ιεηηνπξγνύλ ε
δεκηνπξγία, ε κεηνλνκαζία θαη ε θνηλή ρξήζε.
Η ρξήζε ησλ παξνπζηάζεσλ είλαη ζε γεληθέο γξακκέο
όκνηα κε εθείλε αληίζηνηρσλ εθαξκνγώλ επηηξαπέδησλ
ππνινγηζηώλ. Αθνινπζείηαη όκνηα πνιηηηθή σο πξνο ηε
ρξήζε δηάθνξσλ εξγαιείσλ θαη δπλαηνηήησλ. Παξέρεηαη
ε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο εηθόλσλ, πιαηζίσλ θεηκέλνπ,
πηλάθσλ, θίλεζεο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο
παξνπζίαζεο, δηάθνξνη ηξόπνη ελαιιαγήο ησλ
δηαθαλεηώλ θηι.
Σρεηηθά κε ηε εηζαγσγή βίληεν, πνπ απνηειεί κηα
πνιύ ζπλεζηζκέλε ελέξγεηα ζηηο παξνπζηάζεηο,
νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε όηη δελ κπνξνύκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε βίληεν από ηνλ ππνινγηζηή καο ή
έζησ βίληεν αλεβαζκέλν ζην Google Drive. Ο κόλνο,
κέρξη ζηηγκήο, ηξόπνο ελζσκάησζεο βίληεν ζε
παξνπζίαζε είλαη κέζσ ηνπ YouTube.
Οη παξνπζηάζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο σο επνπηηθά εξγαιεία, αιιά θαη από
ηνπο καζεηέο σο εξγαιεία παξνπζίαζεο νκαδηθώλ
εξγαζηώλ θηι.

Οη ηύπνη ησλ εξσηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη κέζσ
θόξκαο είλαη νη εμήο: Κείκελν (ειεύζεξν θείκελν κηαο
γξακκήο, ζύληνκε απάληεζε), Κείκελν παξαγξάθνπ
(ειεύζεξν
θείκελν
πεξηζζνηέξσλ
γξακκώλ,
καθξνζθειήο απάληεζε), Πνιιαπιή επηινγή (επηιέγεηαη
κία επηινγή από πνιιέο), Πιαίζηα ειέγρνπ (επηιέγνληαη
κία ή πεξηζζόηεξεο επηινγέο από πνιιέο), Δπηιέμηε από
κηα ιίζηα (επηιέγεηαη κία επηινγή από αλαδπόκελε
ιίζηα), Κιίκαθα (επηιέγεηαη κία επηινγή από
δηαβαζκηζκέλα
θξηηήξηα,
ξνπκπξίθα),
Πιέγκα
(επηιέγεηαη έλα θειί από δηζδηάζηαην πίλαθα),
Ηκεξνκελία (επηιέγεηαη εκεξνκελία από εκεξνιόγην),
Ώξα (επηιέγεηαη ώξα ή ρξνληθή δηάξθεηα από ςεθηαθό
ξνιόη).
Σηηο θόξκεο κπνξνύκε λα εηζάγνπκε εθηόο από ηηο
εξσηήζεηο θαη δηάθνξα βνεζεηηθά ζηνηρεία, όπσο
θεθαιίδεο ηκήκαηνο, εηθόλεο ή βίληεν, ηα νπνία
ιεηηνπξγνύλ βνεζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ εξσηήζεσλ
θαη ζηνλ εκπινπηηζκό ηνπο κε νπηηθό πιηθό. Μηα αθόκα
ηδηαίηεξα ρξήζηκε ιεηηνπξγία είλαη ε εηζαγσγή αιιαγήο
ζειίδαο εηδηθά ζηηο καθξνζθειείο θόξκεο. Με απηό ην
ηέρλαζκα, κηα θόξκα παξνπζηάδεηαη ζηνπο εξσηώκελνπο
δνκεκέλε ζε πνιιέο δηαδνρηθέο ηζηνζειίδεο αλά
ζεκαηηθή ελόηεηα, ώζηε λα κε γίλεηαη θνπξαζηηθή θαη νη
εξσηώκελνη λα κελ απνζαξξύλνληαη από ηνλ όγθν ησλ
εξσηήζεσλ. Δπίζεο, κε όκνην ηξόπν όπσο ζηα έγγξαθα
ιεηηνπξγνύλ ε δεκηνπξγία, ε κεηνλνκαζία, ε θνηλή
ρξήζε θαη ην πξόρεηξν ηζηνύ.
Οη θόξκεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο σο εξγαιείν αλαηξνθνδόηεζεο θαη
αμηνιόγεζεο, ελώ από ηνπο καζεηέο σο εξγαιείν
δηεμαγσγήο έξεπλαο.

3.4. Φόπμερ

3.5. σέδια

3.3. Παποςζιάζειρ

Πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε
έγγξαθα ή ζε άιια αξρεία εηθόλεο ή ζρέδηα πνπ δελ
έρνπκε ή πνπ ρξεηάδνληαη επεμεξγαζία ώζηε λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ απνδνηηθά. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο
θαηαθεύγνπκε ζηε ρξήζε απιώλ ζρεδηαζηηθώλ
πξνγξακκάησλ όπσο γηα παξάδεηγκα ηε δσγξαθηθή ησλ
Microsoft Windows. Σην Google Drive ππάξρεη έλα
πξόγξακκα πνπ εμππεξεηεί ηέηνηνπ είδνπο αλάγθεο θαη
νλνκάδεηαη ζρέδηα Google. Οη δπλαηόηεηεο πνπ
πξνζθέξεη είλαη αξθεηέο, όπσο ε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο
πίλαθα, πιαηζίνπ θεηκέλνπ, εμηζώζεσλ, εηθόλσλ,
ζρεκάησλ θαη γξακκώλ. Πξνζθέξνληαη αξθεηά εξγαιεία
κνξθνπνίεζεο γξακκαηνζεηξάο, εηθόλαο αιιά θαη
ζρεκάησλ θαη γξακκώλ. Δπίζεο, κε όκνην ηξόπν όπσο
ζηα έγγξαθα ιεηηνπξγνύλ ε δεκηνπξγία, ε κεηνλνκαζία,
ε θνηλή ρξήζε θαη ην πξόρεηξν ηζηνύ.

Έλα ινγηζκηθό ηδηαίηεξα ρξήζηκν γεληθά ζηελ έξεπλα
αιιά θαη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ απνηεινύλ νη
θόξκεο ηνπ Google Drive. Πξόθεηηαη γηα κηα εθαξκνγή
πνπ ζπλδπάδεη ηε θηιηθόηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ πξνο ην
ρξήζηε θαη ηελ παξαγσγηθόηεηα ησλ ππνινγηζηηθώλ
θύιισλ. Σηελ νπζία ν ρξήζηεο δεκηνπξγεί κηα θόξκα
πξνο ζπκπιήξσζε ζε κνξθή ηζηνζειίδαο, κέζα από έλα
ηδηαίηεξα θηιηθό θαη εύρξεζην πεξηβάιινλ πνπ
πξνζθέξνπλ νη θόξκεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηέιλεη κε
ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ηε θόξκα ζε εθείλνπο πνπ
ζέιεη λα ηε ζπκπιεξώζνπλ. Η ζπκπιήξσζε ηεο θόξκαο
από ηνπο ρξήζηεο ζπλεπάγεηαη ηελ απηόκαηε
θαηαρώξεζε ησλ απαληήζεώλ ηνπο ζε έλα αξρείν
ππνινγηζηηθώλ θύιισλ πνπ δεκηνπξγείηαη απηόκαηα
θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο θόξκαο θαη ελεκεξώλεηαη
απηόκαηα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ρξεζηώλ θάζε θνξά
πνπ ππνβάιιεηαη κηα ζπκπιεξσκέλε θόξκα.
Έηζη ην όθεινο από ηε ρξήζε ησλ θνξκώλ είλαη
πνιιαπιό. Γελ απαηηείηαη ε απνζηνιή ηεο θόξκαο κε ην
θιαζηθό ηαρπδξνκείν, δελ απαηηείηαη ε απνδειηίσζε ηεο
θόξκαο αθνύ νη απαληήζεηο ςεθηνπνηνύληαη θαη
θαηαρσξνύληαη απηόκαηα θαη ηέινο ε επεμεξγαζία ησλ
απαληήζεσλ θαη ε έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη
παλεύθνιε κέζα από ην πεξηβάιινλ ησλ ππνινγηζηηθώλ
θύιισλ.

4. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ
GOOGLE DRIVE
4.1. Εννοιολογικοί σάπηερ
Έλα πνιύηηκν εξγαιείν ζηε ζύγρξνλε εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία απνηεινύλ νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο. Σην
Google Drive δηαηίζεληαη δηάθνξα ινγηζκηθά
δεκηνπξγίαο ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ. Τν LucidChart είλαη
έλα ζπλεξγαηηθό εξγαιείν βαζηζκέλν ζε HTML5 πνπ
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ηελ παξνπζίαζε, εάλ ζέινπκε, κπνξνύκε λα αθήλνπκε
ίρλνο από ηελ θίλεζε ηνπ πνληηθηνύ ζηελ νζόλε
θξαηώληαο ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ παηεκέλν,
δηεπθνιύλνληαο έηζη ηνπο ζεαηέο λα εληνπίδνπλ ηα
ζεκαληηθά ζεκεία ηεο παξνπζίαζεο. Όηαλ ην έγγξαθν
ινηπόλ δελ αξθεί, κπνξνύκε λα ην εκπινπηίζνπκε κε
θσλεηηθέο επεμεγήζεηο, θάλνληαο απνδνηηθόηεξε ηελ
παξνπζίαζε. Δπίζεο ρξεζηκεύεη γηα δηδαζθαιίεο από
απόζηαζε ζηελ αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε.

επηηαρύλεη θαη δηεπθνιύλεη ην ζρεδηαζκό δηαγξακκάησλ.
Έλαο ρξήζηεο κπνξεί καδί κε όζνπο άιινπο επηζπκεί λα
δεκηνπξγεί θαη λα επεμεξγάδεηαη δηαγξάκκαηα ζε
πξαγκαηηθό ρξόλν, όζν νη αιιαγέο ζπγρσλεύνληαη θαη
ζπγρξνλίδνληαη ζηηγκηαία -ό, ηη θαιύηεξν γηα εξγαζία ζε
νκάδεο.
Πξνζθέξεη εθαηνληάδεο πξόηππα θαη παξαδείγκαηα
όπσο ελλνηνινγηθνύο ράξηεο, δηαγξάκκαηα ξνήο,
κνληέια / ζθαξηθήκαηα, δηαγξάκκαηα δηθηύσλ,
δηαγξάκκαηα UML, δηαγξάκκαηα ERD, κνληέια
επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ, νξγαλνγξάκκαηα, ράξηεο
ηζηνρώξσλ.
Παξέρεη πνιιέο δπλαηόηεηεο θαη επρξεζηία όπσο
επηινγή αλάκεζα ζε εθαηνληάδεο ζρήκαηα, αλαδπόκελα
πιαίζηα επηηαρύλνπλ ηελ πξνζζήθε θαη ηε ζύλδεζε
αληηθεηκέλσλ, δεκηνπξγία λέσλ γξακκώλ από
νπνηνδήπνηε αληηθείκελν κε ζύξζηκν, πξνζζήθε ησλ
εηθόλσλ ηνπ ρξήζηε κε ζύξζηκν θη απόζεζε, εμαγσγή
ησλ δηαγξακκάησλ ζε (δηαλπζκαηηθό) PDF, PNG θαη
JPG, ελζσκάησζε δηαγξακκάησλ ζε ηζηνιόγηα ή wiki,
δεκηνπξγία δηαδξαζηηθώλ ζθαξηθεκάησλ κε ελεξγά
ζεκεία θαη θαηαζηάζεηο, εηζαγσγή έγγξαθσλ ηνπ
Microsoft Visio (.vdx).
Ωο πξνο ηε ζπλεξγαζία πξνζθέξεη ζπλεξγαζία ζε
πξαγκαηηθό ρξόλν κε ζηηγκηαία ζπγρώλεπζε θαη
ζπγρξνληζκό αιιαγώλ, απεξηόξηζην πιήζνο αηόκσλ πνπ
ζπλεξγάδνληαη ηαπηόρξνλα, δπλαηόηεηα ειέγρνπ
εθδόζεσλ κε πιήξεο ηζηνξηθό αλαζεσξήζεσλ, νκαδηθή
ζπλνκηιία,
ζρνιηαζκό
κέζσ
«απηνθόιιεησλ»
ζεκεησκάησλ, θνηλή ρξήζε εηθόλσλ θαη πξνηύπσλ.

4.4. Λογιζμικό επεξεπγαζίαρ εικόναρ Pixlr
Editor
Πξόθεηηαη γηα κηα δσξεάλ εθαξκνγή επεμεξγαζίαο
εηθόλαο, ε νπνία ιεηηνπξγεί κέζσ ηνπ θπιινκεηξεηή,
δίρσο λα ρξεηάδεηαη θαηέβαζκα θαη εγθαηάζηαζε ζηνλ
ππνινγηζηή, πιήξσο εμειιεληζκέλε θαη κάιηζηα πνιύ
γξήγνξε. Ο ρξήζηεο εθηειεί ηελ εθαξκνγή ζε λέα
θαξηέια ηνπ θπιινκεηξεηή εθόζνλ παηήζεη ην θνπκπί
«λέν» ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηνπ Google Drive, επηιέμεη
«πεξηζζόηεξα» θαη παηήζεη ζην «Pixlr editor». Δάλ έλαο
ρξήζηεο έρεη ζπλεζίζεη λα εξγάδεηαη ζην πεξηβάιινλ
ηνπ Gimp, ηνπ Paint shop pro ή αθόκα θαη ηνπ
Photoshop, ζα αηζζαλζεί ακέζσο άλεηα αθνύ ε
εθαξκνγή πξνζθέξεη ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλήζσο
ζπλαληάκε ζε ινγηζκηθό επηηξαπέδησλ ππνινγηζηώλ,
ρσξίο λα απαηηείηαη εγγξαθή ηνπ ρξήζηε θαη μεθηλά ηε
ιεηηνπξγία ηεο ζε δεπηεξόιεπηα.

5. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Σύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο, ν
καζεηήο σθειείηαη θαη θαηαθηά ζε κεγαιύηεξν βαζκό
ηε γλώζε, όηαλ εξγαζηεί νκαδνζπλεξγαηηθά θαη
ελεξγνπνηεζεί κέζα από δξαζηεξηόηεηεο πνηθίισλ
κνξθώλ. Η πνιύπιεπξε πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο θαη ε
δηαζεκαηηθόηεηα είλαη αληηθείκελα πνπ απαζρνινύλ
ηνπο ζύγρξνλνπο παηδαγσγνύο θαη ηνπο νδεγνύλ ζπρλά
ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Τν δεηνύκελν είλαη ε
απνηειεζκαηηθή θαη παξαγσγηθή δηδαζθαιία θαη όρη ε
θιύαξε, αλνύζηα θαη βαξεηή παξάζεζε πιεξνθνξηώλ
έζησ θαη κε ηε ρξήζε ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο.
Υπάξρεη πάληνηε ν θίλδπλνο ηεο ππεξβνιήο θαη ηνπ
απνπξνζαλαηνιηζκνύ από ην δηδαζθόκελν κάζεκα ζε
απηή θαζεαπηή ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο.
Από ηελ άιιε πιεπξά, ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ
δηέξρεηαη ε ρώξα καο, κεηώλεη ζην ειάρηζην ηελ
πξννπηηθή ρξεκαηνδόηεζεο ελεξγεηώλ γηα ηελ αλάπηπμε
εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ. Ο εθπαηδεπηηθόο θαιείηαη λα
εξγαζηεί ζθιεξά γηα λα θαιύςεη ηα θελά ζηηο ππνδνκέο
ηνπ θξάηνπο. Πξέπεη λα πξνεηνηκάδεη ηηο δηδαζθαιίεο
ηνπ κε ηξόπν ώζηε νη καζεηέο ηνπ λα σθεινύληαη ηα
κέγηζηα σο πξνο ην αληηθείκελν κάζεζεο, ελώ
παξάιιεια ζα πξέπεη λα θξνληίδεη θαη σο πξνο ηε
ζπκβαηόηεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί
ζε νπνηνδήπνηε ππνινγηζηή. Σπγρξόλσο, νηηδήπνηε
ζρεδηάδεη ζα πξέπεη λα πινπνηείηαη δσξεάλ, σο πξνο ηελ
ειεύζεξε ή εκπνξηθή ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ
ρξεζηκνπνηεί, θαη ηαπηόρξνλα λα είλαη πξνζβάζηκν από
ηνπο καζεηέο ειεύζεξα από νπνπδήπνηε απηνί
βξίζθνληαη, ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν.

4.2. Λογιζμικό δςναμικών μαθημαηικών,
Geogebra
Με ην Google Drive έρεη ζπλδεζεί θαη ην Geogebra.
Τν GeoGebra (www.geogebra.org) είλαη ειεύζεξν
ινγηζκηθό δπλακηθώλ καζεκαηηθώλ γηα όια ηα επίπεδα
ηεο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν ελνπνηεί γεσκεηξία, άιγεβξα,
ινγηζηηθά θύιια, γξαθηθέο παξαζηάζεηο, ζηαηηζηηθή θαη
απεηξνζηηθό ινγηζκό ζε έλα εύθνιν ζηε ρξήζε παθέην.
Τα δηαδξαζηηθά έξγα εθκάζεζεο, δηδαζθαιίαο θαη
αμηνιόγεζεο πνπ δεκηνπξγνύληαη κε ην GeoGebra,
κπνξνύλ λα κνηξαζηνύλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από
νπνηνλδήπνηε ζην www.geogebratube.org.
Πξόθεηηαη γηα έλα ειεύζεξν ζηε ρξήζε ινγηζκηθό γηα
ηελ εθκάζεζε, δηδαζθαιία θαη αμηνιόγεζε δπλακηθώλ
καζεκαηηθώλ. Δίλαη πιήξσο δηαδξαζηηθό, κε εύθνιε ζηε
ρξήζε δηεπαθή κε πνιιέο δπλαηόηεηεο θαη ππνζηεξίδεη
ηελ εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία STEM ζηε δηδαζθαιία θαη
εθκάζεζε. Τέινο, απνηειεί έλα δηαζθεδαζηηθό ηξόπν
νπηηθνπνίεζεο θαη πεηξακαηηζκνύ γηα ηα καζεκαηηθά
θαη ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο.

4.3. Λογιζμικό παποςζίαζηρ Movenote for
Education
Με απηό ην ινγηζκηθό δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα
παξνπζηαζηνύλ αξρεία θεηκέλνπ (.doc, .docx), pdf (.pdf),
εηθόλαο (.jpg, .png), παξνπζηάζεσλ (.ppt, .pptx)
ζπλνδεπόκελα από εηθόλα θαη ήρν από ηελ θάκεξα ηνπ
ππνινγηζηή. Βέβαηα ππάξρεη πάληνηε ε δπλαηόηεηα λα
κελ ρξεζηκνπνηεζεί ε θάκεξα παξά κόλν ν ήρνο. Καηά
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απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ», Γηπισκαηηθή Δξγαζία,
Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν - Ηιεθηξνιόγνη
Μεραληθνί & Μερ. Η/Υ. Retrieved July 16, 2016, from
http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/123456789/6971/3/tri
hinasd_storage.pdf
Google Drive Help Center (2016), Drive Help.
Retrieved
July
16,
2016,
from
https://support.google.com/drive#topic=6069797
Google Drive Inc. (2016), Φξήζε Google Drive.
Retrieved
July
16,
2016,
from
http://www.google.com/intl/el_gr/drive/using-drive/
Βηθηπαίδεηα (2015), Google Drive. Retrieved July 16,
2016, from http://el.wikipedia.org/wiki/Google_Drive

Όπσο πξνθύπηεη από ηελ παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ Google Drive αιιά θαη ησλ εθαξκνγώλ πνπ
πξνζθέξεη, ηθαλνπνηνύληαη όιεο νη παξαπάλσ
πξνϋπνζέζεηο. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ
νκαδνζπλεξγαηηθά, επεμεξγαδόκελνη ζύγρξνλα ή
αζύγρξνλα νπνηνδήπνηε αξρείν. Δθηόο απηνύ,
αληηκεησπίδνληαη πξνβιήκαηα δηάδνζεο ηώλ, αθνύ ηα
αξρεία πνπ κεηαθνξηώλνπκε ή δεκηνπξγνύκε κε ηε
ρξήζε ησλ εθαξκνγώλ είλαη απηόκαηα ειεγκέλα θαη
απαιιαγκέλα από ηνύο. Δπηπιένλ, εμαιείθεηαη ην βαζηθό
πξόβιεκα ηεο αζπκβαηόηεηαο ησλ παξαγόκελσλ
αξρείσλ, εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ινγηζκηθνύ δηαθνξεηηθώλ
εθδόζεσλ ή εληειώο δηαθνξεηηθνύ ινγηζκηθνύ. Οη
καζεηέο κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ θαη λα αληαιιάζζνπλ
ζρόιηα ή παξαηεξήζεηο, θαζώο επίζεο θαη λα δέρνληαη
ηηο παξεκβάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Παξάιιεια ε
δπλαηόηεηα δσξεάλ ρξήζεο κηαο ηδηαίηεξα κεγάιεο
γθάκαο ινγηζκηθνύ θαη εηδηθά ινγηζκηθνύ εθπαηδεπηηθνύ
πξνζαλαηνιηζκνύ, δηεπθνιύλεη ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ηνπ
δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ζρεδηάζεη δηδαζθαιίεο πςειήο
πνηόηεηαο κε πνηθηιία εξγαιείσλ.
Παξάιιεια
κε
ηε
δπλαηόηεηα
αλάπηπμεο
εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ππεξεζίεο
θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ Google Drive, πξνζθέξνληαη
ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνιιέο εθαξκνγέο αμηνιόγεζεο,
αιιά θαη ε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ησλ καζεηώλ
σο πξνο ην βαζκό εκπινθήο ηνπο ζηε δηεθπεξαίσζε
νκαδηθώλ εξγαζηώλ, ώζηε λα εμαηνκηθεύεηαη κε απηόλ
ηνλ ηξόπν ε βαζκνινγία ησλ καζεηώλ κε δηθαηνζύλε θαη
δηαθάλεηα.
Δπηπιένλ,
ρξεζηκνπνηώληαο
θόξκεο
πξνεηνηκαζκέλεο από ηνλ εθπαηδεπηηθό, νη καζεηέο
κπνξνύλ λα απηναμηνινγνύληαη αιιά θαη λα
εηεξναμηνινγνύληαη, λα ηεξνύλ εκεξνιόγην θαη γεληθά
λα εκπιέθνληαη ελεξγά ζε όια ηα ζηάδηα ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
Έηζη, ε θαληαζία θαη ε επξεκαηηθόηεηα ησλ
εθπαηδεπηηθώλ βξίζθεη πνιύηηκν ζύκκαρν ηε ζύγρξνλε
ηερλνινγία, ηελ νπνία αλ εθκεηαιιεπηνύλ θαηάιιεια
θαη πξνπαληόο εύζηνρα θαη κε θεηδώ, ζα κνηξαζηνύλ κε
ηνπο καζεηέο ηνπο ηε ραξά ηεο αλαθάιπςεο θαη ηεο
θαηάθηεζεο ηεο γλώζεο.

6. ΠΗΓΕ
Γαγδηιέιεο Β. & άι., (2013), Δπηκνξθσηηθό πιηθό
γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα ΚΣΔ,
Τεύρνο 1 Έθδνζε Γ’,ΙΤΥΔ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ», Γηεύζπλζε
Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο, Retrieved July 16,
2016,
from
http://ksemoudania.wdfiles.com/local-files/example-item4/ylikoKSE_Geniko_Meros_C_201304.pdf
Κνιηάδεο, Δ. (1995). Θεσξίεο Μάζεζεο θαη
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Μάζεζε κε Δξγαιεία ΤΠΔ, Retrieved July 16, 2016,
from
http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/files/Parousiaseis/S
cenario_PE60-70/LearningTheories-ErgaleiaTPE.pdf
Τξηρηλάο Γ.,(2012). «Μειέηε θαη αλάπηπμε
δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο γηα ηελ επίβιεςε λέθνπο

23

ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ
Παναγιώτα Νίκα (peny_7@yahoo.com)
Σπουδάστρια ΕΠΠΑΙΚ, ΑΣΠΑΙΤΕ (Παράρτημα Άργους),
Νικολάου Πλαστήρα 35, Άργος, Τ.Κ. 21200
Χριστίνα Νίκα (Christina_nika@hotmail.com)
Σπουδαστής ΕΠΠΑΙΚ, ΑΣΠΑΙΤΕ (Παράρτημα Άργους),
Νικολάου Πλαστήρα 35, Άργος, Τ.Κ. 21200
Δημήτριος Λούμπας Msc. (d.loumpas@gmail.com)
Διδάσκων ΕΠΠΑΙΚ, ΑΣΠΑΙΤΕ (Παράρτημα Άργους)
Κύπρου 115, Κόρινθος Τ.Κ. 20100

(Jacobs 1994). Οι παιδαγωγοί ορίζουν τρεις παράγοντες
αλληλεπίδρασης ή όπως αναφέρονται τα 3 C στην
εκπαίδευση:
Children
(παιδιά),
Community
(επικοινωνία) και Computer (υπολογιστές). (Ράπτης και
Ράπτη 2003).
Όσον αφορά στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες η τεχνολογία μπορεί να υποκαταστήσει σε
μεγάλο βαθμό στοιχεία μειονεξίας ή αναπηρίας και να
φέρει το μαθητή πιο κοντά στο γνωστικό αγαθό και στην
κοινωνική πραγματικότητα αφού του δίνει τη
δυνατότητα της επικοινωνίας με το περιβάλλον του και
της αλληλεπίδρασής του με αυτό. (Φύτρος, 2005).
Οι υπολογιστές παρέχουν στους μαθητές με ειδικές
ανάγκες αυτό που χρειάζονται πραγματικά: εργασία σε
μικρά διαδοχικά βήματα (step-by-step). Αυτή η
στρατηγική της κατάτμησης σε μικρά βήματα έχει
αποδειχτεί ότι είναι ένας επιτυχημένος τρόπος
διδασκαλίας, ιδιαίτερα σε μαθητές με αυτισμό.
Ένας πολύ βασικός παράγοντας που επηρεάζει τη
σωστή χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι η
ανθρώπινη παρουσία. Στο χώρο του σχολείου ο
δάσκαλος είναι αυτός που σχεδιάζει κι επιλέγει τις
εργασίες με τις οποίες θ’ ασχοληθούν οι μαθητές στον
υπολογιστή, βοηθάει στην κατανόηση της εργασίας,
εξηγεί τον εκπαιδευτικό της στόχο, καθοδηγεί τη
διαδικασία, εμψυχώνει τους μαθητές όταν χρειαστεί.
Όπως και κάθε άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα
έτσι και η εργασία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή πρέπει
να είναι εξατομικευμένη, να στηρίζεται δηλαδή στις
ανάγκες του μαθητή και να έχει συγκεκριμένο στόχο.
Τα τελευταία χρόνια, όπως υποστηρίζουν οι
ερευνητές του έργου «ΕΠΙΝΟΗΣΗ» (2008), οι
επιστήμες της αγωγής έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους
και ήδη έχουν αναγνωρίσει ότι το παιχνίδι αποτελεί ένα
κατ’ εξοχήν πλαίσιο μάθησης και κοινωνικοποίησης,
ισότιμο ως προς τις διαφορές, παρακινητικό μέσω της
πρόκλησης και μη τιμωρητικό στα λάθη.
Όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές του έργου
«ΕΠΙΝΟΗΣΗ» (2008), η μάθηση που βασίζεται σε
ψηφιακά παιχνίδια (digital game-based learning) είναι
μια από τις πλέον σύγχρονες κατευθύνσεις που
εμφανίζονται στην εκπαιδευτική τεχνολογίας. Τα
σύγχρονα ψηφιακά παιχνίδια επιπλέον χαρακτηρίζονται
από στοιχεία όπως η εύκολη προσομοίωση

Περίληψη
Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα είδος μελέτης και
επιχειρεί να αποδείξει αν και κατά πόσο τα ψηφιακά
παιχνίδια μπορούν ν’ αποτελέσουν ένα ευχάριστο και
αποτελεσματικό μέσο μάθησης για τα παιδιά με αυτισμό,
εάν η ψηφιακή μάθηση βοηθά στην ανάπτυξη
κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων των αυτιστικών
παιδιών μέσα από ψηφιακά παιχνίδια κατάλληλα
επιλεγμένα για την κατηγορία αυτή ή όχι. Η εργασία θα
βασιστεί στην έννοια του αυτισμού και τις ιδιαιτερότητες
του αλλά και στην ψηφιακή μάθηση μέσω παιχνιδιού
κατάλληλου για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών
της παραπάνω κατηγορίας στο πλαίσιο της ειδικής
αγωγής, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της παραδοχής ότι
τα παιχνίδια είναι το μέσο που είναι αγαπητό σ’ όλα τα
παιδιά με ή χωρίς ειδικές ανάγκες. Στην εκπαιδευτική
έρευνα μας θα συμμετάσχουν εκτός από τους μαθητές και
οι γονείς τους, αφού η οικογένεια αποτελεί σημαντικό
παράγοντα στην εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό και
στόχος όλων είναι η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
των παιδιών.

Λέξεις κλειδιά: Αυτισμός- ψηφιακό παιχνίδι –
παιδί –σχολείο –εκπαιδεύομαι.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας αποτελούν ένα αναπόσπαστο εργαλείο της
εκπαιδευτικής
διαδικασίας
για
τα
σύγχρονα
εκπαιδευτικά συστήματα. Λειτουργούν καταλυτικά,
επηρεάζουν τη δομή του σχολείου και κατ’ ουσία
συμβάλλουν στην τροποποίηση και αναμόρφωση του
εκπαιδευτικού συστήματος (Φύτρος, 2005).
Η τεχνολογία βοηθάει τη διαδικασία της μάθησης να
μετατραπεί από παθητική σε ενεργητική γιατί μπορεί να
κάνει κάθε μαθητή πιο ανεξάρτητο και αυτόνομο. Το
σύγχρονο
σχολείο
στοχεύει
να
διαπλάσει
ολοκληρωμένους ανθρώπους, να καλλιεργήσει και να
αναπτύξει τις ικανότητες τους έτσι ώστε να οδηγηθούν
στην ολοκλήρωσή τους και να συμβάλλουν στην
κοινωνία και παρά το γεγονός ότι πολλά εξαρτώνται από
την προσωπικότητα του μαθητή, οι Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας ανοίγουν ένα νέο
δρόμο για τη μάθηση με βάση την προσωπική
ανακάλυψη και εμπειρία. Ο δρόμος αυτός φαίνεται ότι
προσφέρει ενδιαφέρουσες και ολότελα νέες προοπτικές
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καταστάσεων του πραγματικού κόσμου και της
καθημερινής ζωής, αλλά και η ξεχωριστή δυνατότητά
τους να κερδίζουν και να διατηρούν το ενδιαφέρον μέσα
από μηχανισμούς πλούσιας αλληλεπίδρασης και
ισορροπημένης πρόκλησης. Με βάση αυτές τις
διαπιστώσεις έχει αρχίσει πλέον να δοκιμάζεται διεθνώς
η χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών για μαθησιακούς
σκοπούς, σε ποικίλες περιπτώσεις και πολλαπλά επίπεδα
τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης τόσο στη γενική, όσο
και στην ειδική αγωγή. Εμφανίζουν επομένως το
παιχνίδι αρετές που αποτελούν ταυτόχρονα και βασικά
ζητούμενα της ενταξιακής προσέγγισης ατόμων με
ειδικές ανάγκες.
Η Ειδική Αγωγή μπορεί να επωφεληθεί από τη χρήση
των ψηφιακών παιχνιδιών καθώς αυτά προσφέρουν τη
δυνατότητα της επανάληψης, πρακτικής εξάσκησης,
εκμάθησης
πολλών
θεματικών
ενοτήτων
και
προσαρμογής στις ανάγκες του χρήστη. Μπορούν,
επίσης, να προσαρμοστούν ανάλογα με τις νοητικές και
συναισθηματικές δυνατότητες του μαθητή και
προσφέρουν διαχωρισμό της πληροφορίας σε μικρά
διαδοχικά βήματα τα οποία μπορούν να αφομοιωθούν
από το χρήστη. Τα άτομα με ιδιαίτερες μαθησιακές
δυνατότητες δεν διαφέρουν στην ανάγκη για ψηφιακή
διασκέδαση.
Η εκπαιδευτική αξία των ψηφιακών παιχνιδιών στην
Ειδική Αγωγή έγκειται στο γεγονός ότι προσφέρουν:
οικονομία της προσοχής και της εκμάθησης, αύξηση
ικανοποίησης, επιμονής, προσωπικής εμπλοκής στην
εκπαιδευτική διαδικασία, μείωσης του άγχους, της
αύξησης της πρωτοβουλίας, αξία της συμμετοχικότητας
και της αίσθησης ένταξης στο κοινωνικό σύνολο,
ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης καθώς και ενθάρρυνσης
μαθητών με μειωμένο ενδιαφέρον και κίνητρο για
μάθηση. Η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών στην
εκπαιδευτική διαδικασία προωθεί την διαδραστικότητα
και την εξασθένιση των εντάσεων, προωθεί ενεργητικά
εκπαιδευτικά μοντέλα και προσφέρει νέες δυνατότητες
επικοινωνίας/συνεργασίας.
Αξίζει να τονιστεί ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να
φροντίσει ώστε η ενασχόληση με τον υπολογιστή να μην
μετατραπεί σε μία εμμονή. Για τον σκοπό αυτό θα
πρέπει να έχει σαφή χρονικά περιθώρια και εναλλαγή
σειράς στη χρήση από άλλους μαθητές. Ακόμη, ο
εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή
σαν μέσο επιβράβευσης μιας επιθυμητής συμπεριφοράς
των μαθητών με αυτισμό. (Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών της Πληροφορικής, σελ 291-292).
Ο αυτισμός είναι μία από τις μείζονες αναπτυξιακές
διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και μια ισόβια
αναπτυξιακή διαταραχή, μια αναπηρία που εμποδίζει τα
άτομα να κατανοούν σωστά όσα βλέπουν, ακούν και
γενικά αισθάνονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στις κοινωνικές
σχέσεις, επικοινωνία και τη συμπεριφορά τους. Όσον
αφορά το πεδίο της Ειδικής Αγωγής τον Αυτισμό το
παιχνίδι αποτελεί μία σημαντική ψυχοσυναισθηματική
και κοινωνική ανάγκη του κάθε παιδιού. Ακόμη, εκτός
από μέσο ψυχαγωγίας και προσωπικής ικανοποίησης του
κάθε μαθητή, αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για την

εκπαίδευση και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
Η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός αναλυτικού
προγράμματος για το παιχνίδι συνδέεται άρρηκτα με την
φύση της διαταραχής του αυτισμού. Η συμπεριφορά των
μαθητών με αυτισμό σε δραστηριότητες παιχνιδιού έχει
ιδιαίτερες μορφές και σχετίζεται με τις ιδιαίτερες
ικανότητες τους. Ένας μαθητής με αυτισμό μπορεί να
χρησιμοποιεί κάποια παιχνίδια με σκοπό την
αισθητηριακή ευχαρίστηση ή να ασχολείται με
επαναληπτικό τρόπο με ένα παιχνίδι. Η μεγαλύτερη
δυσκολία συχνά είναι η έλλειψη κινήτρου και
ενδιαφέροντος, είτε για μοναχικό ή για παράλληλο
παιχνίδι. Επίσης, για τους μαθητές με αυτισμό το
συμβολικό παιχνίδι είναι ιδιαίτερα δύσκολο.
Τα χαρακτηριστικά των ατόμων με αυτισμό σε σχέση
με το παιχνίδι αναδεικνύουν την εκπαιδευτική ανάγκη
για ένταξη του παιχνιδιού στο ατομικό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα του κάθε μαθητή. Η Jolliffe (1992) αναφέρει
χαρακτηριστικά:
«Μου αρέσει να ανοίγω και να κλείνω τις πόρτες
μερικών παιχνιδιών όπως τα αυτοκινητάκια, και
ιδιαίτερα να παρακολουθώ τις ρόδες καθώς τις γυρίζω
γύρω-γύρω. Συνήθιζα να βάζω τη μία πίσω από την
άλλη σε μία μακριά γραμμή έτσι που να έμοιαζε ότι
είναι στην κυκλοφορία, παρόλο που αυτή δεν ήταν η
πρόθεσή μου. Επίσης, συνήθιζα να βάζω τουβλάκια σε
μακριές
σειρές.
Είχα
εκατοντάδες
πλαστικά
στρατιωτάκια. Τα έβαζα σε ένα μεγάλο γυάλινο βάζο
και μου άρεζε να περιστρέφω το βάζο και να κοιτάζω τα
διαφορετικά χρώματα και σχέδια». (Peeters, T., 1992.,
ΎΠΕΠΘ 2004).
Τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν μεγάλη
ανομοιογένεια ως προς τη διαταραχή στην
κοινωνικότητα. Άλλα παιδιά εμφανίζουν έλλειψη
κινήτρου για αλληλεπίδραση, που σε μερικές
περιπτώσεις φτάνει στην αποφυγή αλληλεπίδρασης,
δηλαδή το παιδί αποφεύγει το άγγιγμα και τη
βλεμματική επαφή. Άλλα παιδιά επιδιώκουν ενεργητικά
την αλληλεπίδραση, αλλά είτε δεν έχουν ενσυναίσθηση
είτε αλληλεπιδρούν με επαναληπτικό και μονότονο
τρόπο.
Οι παραπάνω σοβαρές δυσκολίες στον τομέα των
κοινωνικών δεξιοτήτων, που είναι ένας τομέας με
πρωταρχική σημασία για την ανάπτυξη του μαθητή
υπαγορεύουν
την
ύπαρξη
ενός
αναλυτικού
προγράμματος με εξειδικευμένους στόχους και
δραστηριότητες. Η εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό
στις κοινωνικές δεξιότητες θα πρέπει να στηρίζεται σε
ευέλικτες διδακτικές στρατηγικές και εξατομικευμένα
προγράμματα. Η βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη
κοινωνικών δεξιοτήτων είναι η ύπαρξη κινήτρων για
κοινωνικές επαφές και σχέσεις που έχουν νόημα για το
παιδί. Γι’ αυτό τον σκοπό, είναι σημαντικό ο
εκπαιδευτικός να δημιουργεί συνθήκες μέσα στην τάξη
όπου ο μαθητής με αυτισμό έχει ενδιαφέρον να
συμμετέχει.
Η Donna Williams (1993) όπως αναφέρεται στα
ΑΠΣ-ΔΕΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2004), περιγράφει τις δυσκολίες
της στον κοινωνικό τομέα: «Έβρισκα πολύ δύσκολη την
κοινωνική επαφή, το να καταλάβω ή να ανταποκριθώ
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στις προθέσεις και στα κίνητρα των ανθρώπων. Η
συμπεριφορά μου μπέρδευε τους άλλους, αλλά και η
συμπεριφορά των άλλων μπέρδευε εμένα. Γεν ήταν τόσο
το γεγονός ότι δεν είχα επίγνωση των κανόνων, όσο το
γεγονός ότι δεν μπορούσα να ανταποκριθώ σε τόσους
πολλούς κανόνες ταυτόχρονα για την κάθε
συγκεκριμένη κατάσταση.»

ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων εκδηλώνονται με
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:
•
περιορισμένη ενασχόληση με έναν ή
περισσότερους στερεότυπους και περιορισμένους τύπους
ενδιαφερόντων, η οποία είναι μη φυσιολογική είτε σε
ένταση είτε σε εστίαση,
•
εμφανώς άκαμπτη εμμονή σε συγκεκριμένες
μη λειτουργικές συνήθειες ή τελετουργίες,
•
στερεότυποι και επαναληπτικοί κινητικοί
μαννιερισμοί (π.χ. κτυπήματα ή συστροφές των χεριών ή
των δακτύλων ή περίπλοκες κινήσεις ολόκληρου του
σώματος),
•
επίμονη ενασχόληση με μέρη αντικειμένων.
Επίσης, καθυστέρηση ή ανώμαλη λειτουργία σε μία
τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιοχές με έναρξη πριν
από την ηλικία των 3 ετών: (α) κοινωνική συναλλαγή,
(β) γλώσσα, όπως χρησιμοποιείται στην κοινωνική
επικοινωνία ή (γ) συμβολικό παιγνίδι. (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ
ΑΥΤΙΣΜΟΥ 2003, σελ.12-13).
Ο αυτισμός είναι μία σύνθετη νευροβιολογική
διαταραχή που οφείλεται σε εγκεφαλική δυσλειτουργία.
Αυτό το βιολογικό υπόστρωμα, που δεν έχει ακόμη
πλήρως ανιχνευθεί ερμηνεύει την ανομοιογένεια των
ψυχολογικών και γνωστικών χαρακτηριστικών των
ατόμων με αυτισμό. Η αρχική ερμηνευτική προσέγγιση
του συνδρόμου ήταν ψυχογενής. Η εμφάνιση της
διαταραχής
είχε
αποδοθεί
σε
διαταραγμένες
οικογενειακές σχέσεις, ιδιαίτερα μεταξύ μητέρας και
παιδιού (Bettelheim, 1967). Ωστόσο, τα ευρήματα
γενετικών ερευνών καταδεικνύουν την νευροβιολογική
βάση του αυτισμού, αν και δεν είναι γνωστές ακόμη οι
περιοχές του εγκεφάλου που επιφέρουν αυτή τη σοβαρή
και μη-αναστρέψιμη αναπηρία (Bailey, LeCouteur,
Gottesman, Bolton, Simonoff, Yuzda & Rutter, 1995'
Bailey, Phillips & Rutter, 1996' Gillberg & Coleman,
1992' Minshew, 1996). Ο αυτισμός υπάρχει από τη
γέννηση ενός παιδιού και εξελίσσεται κατά τα πρώτα
τρία χρόνια της ζωής του. Ένα άλλο γεγονός που
υποδηλώνει την οργανική προέλευση του αυτισμού,
όπως υποστηρίζουν οι Gillberg, Steffenburg &
Schaumann, (1991), είναι η αλματώδης αύξηση του
αριθμού των ατόμων με αυτισμό. Η συχνότητα
εμφάνισης του αυτισμού στο γενικό πληθυσμό
κυμαίνεται από 2 έως 11 άτομα ανά 10.000 άτομα
(Gillberg, Steffenburg & Schaumann, 1991' Gillberg &
Coleman, 1992). Αυτό το φαινόμενο έχει αποδοθεί τόσο
στην χρήση πιο αξιόπιστων διαγνωστικών μεθόδων όσο
και σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. μόλυνση
περιβάλλοντος) (Mesibov, Adams & Klinger, 1997).
Ένα άλλο εύρημα που συμβάλλει στην αποδοχή της
γενετικής αιτιολογίας για τον αυτισμό είναι η
μεγαλύτερη αναλογία των αγοριών σε σχέση με τα
κορίτσια με αυτισμό (3 -4 αγόρια προς ένα κορίτσι)
(Lord & Schopler, 1987). Επιπλέον, η εμφάνιση
νοητικής καθυστέρησης σε άτομα με αυτισμό
υποστηρίζει τη σύνθετη οργανική φύση της διαταραχής.
Γνωρίζουμε ότι ο αυτισμός δε θεραπεύεται, και
συνοδεύει το άτομο σε όλη του τη ζωή, επηρεάζοντας
την αντίληψη, τη σκέψη και τη συμπεριφορά του. Από
άτομο σε άτομο παρουσιάζει διαφορετικού βαθμού

2. ΑΥΤΙΣΜΟΣ
2.1.ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ
Ο αυτισμός αποτελεί μία σοβαρή και εκτεταμένη
διαταραχή της ανάπτυξης. Πρόσφατα, ο όρος «διάχυτες
αναπτυξιακές διαταραχές» έχει αντικατασταθεί από τον
όρο «Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος» ( Wing,
1996), που περιλαμβάνει και άλλες διαταραχές όπως το
σύνδρομο Rett και το σύνδρομο Asperger. Η νέα
ορολογία υποδηλώνει ότι ο αυτισμός είναι η κυρίαρχη
και πιο συχνή αναπηρία από την ομάδα των διαταραχών
του αυτιστικού φάσματος.
Σύμφωνα με το έγκυρα διεθνές επιστημονικό
περιοδικό DSM-IV (1994), τα βασικά χαρακτηριστικά
των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος είναι: η
ποιοτική παρέκκλιση στην κοινωνική αλληλεπίδραση,
την επικοινωνία και τη φαντασία.
Αναλυτικότερα:
Α) Η ποιοτική παρέκκλιση στην κοινωνική συναλλαγή
εκδηλώνεται με τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα:
•
έκδηλη παρέκκλιση στη χρήση πολλών μη
λεκτικών συμπεριφορών, όπως η βλεμματική επαφή, η
έκφραση προσώπου, η στάση του σώματος και οι
χειρονομίες για τη ρύθμιση της κοινωνικής συναλλαγής,
•
αδυναμία στην ανάπτυξη ανάλογων με το
αναπτυξιακό επίπεδο σχέσεων με συνομηλίκους,
•
απουσία
αυθόρμητης
συμμετοχής
σε
απολαύσεις, ενδιαφέροντα ή επιτεύγματα με άλλους
ανθρώπους (π.χ. με μία αδυναμία να υποδεικνύει, να
θέτει ή να τονίζει θέματα ενδιαφέροντος), και
•
έλλειψη
κοινωνικής
ή
συγκινησιακής
αμοιβαιότητας.
Β) Η ποιοτική παρέκκλιση στην επικοινωνία
εκδηλώνεται με τουλάχιστον ένα από τα
ακόλουθα:
•
καθυστέρηση, ή πλήρης έλλειψη της
ανάπτυξης της ομιλούμενης γλώσσας (η οποία δεν
συνοδεύεται από μία προσπάθεια αναπλήρωσης μέσα
από εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, όπως οι
χειρονομίες ή η μίμηση),
•
σε άτομα με επαρκή ομιλία, έκδηλη
παρέκκλιση της ικανότητας να αρχίσουν ή να
συνεχίσουν μία συζήτηση με άλλους,
Στο κείμενο ο όρος «Διαταραχές του Αυτιστικού
Φάσματος» χρησιμοποιείται συνώνυμα με τον όρο
«Αυτισμός».
•
στερεότυπη και επαναληπτική χρήση της
γλώσσας ή χρήση ιδιοσυγκρασιακής γλώσσας,
•
έλλειψη ποικίλου, αυθόρμητου παιγνιδιού με
παίξιμο ρόλων ή κοινωνική μίμηση, ανάλογου με το
αναπτυξιακό επίπεδο.
Γ) τα περιορισμένα, επαναληπτικά και στερεότυπα
πρότυπα συμπεριφοράς,

26

σοβαρότητα και γι’ αυτό χρησιμοποιείται ο όρος
«διαταραχές του αυτιστικού φάσματος». Ποικίλει η
νοητική ικανότητα από άτομο σε άτομο και μπορεί να
συνυπάρχει με νοητική υστέρηση και με σοβαρές
μαθησιακές δυσκολίες.
Η διάγνωση μπορεί να γίνει πρώιμα όταν διαπιστωθεί
ότι ανακόπτεται η φυσιολογική εξελικτική πορεία του
παιδιού έτσι ώστε να γίνει έγκυρη παρέμβαση που θα
στηρίζεται στους τομείς της κοινωνικοποίησης και
δημιουργίας σχέσεων, στην επικοινωνία και στη σκέψη,
στη μάθηση, στο παιχνίδι και στα ενδιαφέροντα του
παιδιού.
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι τα άτομα με
«διαταραχή του αυτιστικού φάσματος» έχουν
σημαντικές ομοιότητες ιδιαίτερα στις περιοχές της
τριάδας
των
διαταραχών.
Η
αλληλοκάλυψη
χαρακτηριστικών σηματοδοτεί τις κοινές εκπαιδευτικές
ανάγκες παρά τις διαφορετικές διαγνώσεις.
Η βασική παραδοχή του αυτισμού ως μιας
διαταραχής με γενετικά καθορισμένες αιτίες ενισχύει τον
κεντρικό ρόλο της εκπαίδευσης στη ανάπτυξη
δεξιοτήτων και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ατόμων με αυτισμό. Τα άτομα με αυτισμό χρειάζονται
μια εκπαιδευτική προσέγγιση που στόχος της θα είναι να
βοηθήσει τα άτομα αυτά να ενσωματωθούν στην
κοινωνία, μέσα από τις όποιες ιδιαιτερότητες τους.

σεβασμό. (ΑΠΣ /ΔΕΠΠΣ Ειδικής Αγωγής, 2003, σελ.
14).
Οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις των μαθητών με
αυτισμό είναι σκόπιμο να ανταποκρίνονται στις
ιδιαίτερες γνωστικές τους ανάγκες, που ποικίλουν
ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο και την ηλικία τους,
να αξιοποιούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ικανότητές
και
τα
προσωπικά
τους
ενδιαφέροντα,
να
επικεντρώνονται στη διαμόρφωση σκεπτόμενων
μαθητών, που είναι σε θέση να επιλύουν προβλήματα
και όχι στην απόκτηση αποσπασματικών γνώσεων ή
λειτουργικών δεξιοτήτων (Jordan & Powell, 1990,
Jordan & Powell, 1995, ΑΠΣ /ΔΕΠΠΣ Ειδικής Αγωγής,
2003, σελ. 15).
Ειδικότερα, οι μαθητές με αυτισμό έχουν ανάγκη
από: α) δομημένο μαθησιακό περιβάλλον, β) σταθερό
ημερήσιο πρόγραμμα, γ) ένας-προς-ένα διδασκαλία (και
λιγότερο από ομαδική διδασκαλία), δ) εναλλακτικούς
τρόπους διδασκαλίας (οπτικοποιημένο διδακτικό υλικό,
φυσική
καθοδήγηση)
και
ε)
εμπλουτισμένες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες με επίκεντρο τις
προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα τους. Γενικά η
εκπαίδευση των μαθητών με αυτισμό είναι
προσανατολισμένη στη μείωση της γνωστικής σύγχυσης
και του άγχους που προέρχονται από τις δυσκολίες τους
στην επεξεργασία των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος.
Η κατανόηση του περιβάλλοντος αυξάνει την ικανότητα
του μαθητή να ελέγχει το περιβάλλον και να γίνει
αυτόνομος σε πολλούς τομείς της ζωής του. (ΑΠΣ
ΔΕΠΠΣ Ειδικής Αγωγής, 2003, σελ. 16).
2.3. ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Η ανάγκη για τη διδασκαλία γνώσεων και δεξιοτήτων
για τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως μέσο
εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας των παιδιών με ειδικές
ανάγκες είναι αναγνωρισμένη καθώς προσφέρει τη
δυνατότητα εισαγωγής του μαθητή με αυτισμό σε ένα
ελεγχόμενο περιβάλλον που είναι προβλέψιμο και δεν
περιέχει κοινωνικά ερεθίσματα και βοηθά το μαθητή να
διατηρήσει την προσοχή και συγκέντρωση του σε μία
δραστηριότητα. Επίσης, μπορεί να προσφέρει στους πιο
ικανούς μαθητές με αυτισμό διόδους «ασφαλέστερης»
γραπτής επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους που
βρίσκονται πολύ μακριά τους. Όπως υποστηρίζουν οι
Jordan & Powell (1997), «οποιοδήποτε άτομο με
αυτισμό, είτε παιδί είτε ενήλικας, μπορεί να αισθανθεί
άνετα με τους υπολογιστές και μπορεί να αναπτύξει
καλή σχέση με κάποιον άλλο που δουλεύει στον
υπολογιστή μαζί του».
Ειδικότερα, οι υπολογιστές θεωρούνται κατάλληλο
μέσο για την διδασκαλία ατόμων με αυτισμό (Jordan &
Powell, σελ. 172) γιατί:
•
περιορίζουν τα αισθητηριακά ερεθίσματα
•
έχουν
προβλέψιμη
και
«νομοταγή»
«συμπεριφορά» και άρα είναι ελέγξιμες συσκευές
•
δεν τιμωρούν τις λανθασμένες απαντήσεις
•
είναι ένα εκπαιδευτικό μέσο που επιδέχεται
περαιτέρω βελτίωση
•
δίνουν τη δυνατότητα μη-λεκτικής ή λεκτικής
έκφρασης.

2.2.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Κάθε επιτυχημένη εκπαιδευτική παρέμβαση για τους
μαθητές με αυτισμό προϋποθέτει την κατανόηση των
γνωστικών μηχανισμών που εμπλέκονται στη μάθηση,
όπως η αντίληψη, η προσοχή, η μνήμη και η σκέψη.
Στους μαθητές με αυτισμό υπάρχει μία ανομοιογένεια
ως προς αυτές τις γνωστικές διεργασίες, η οποία οδηγεί
σε ανομοιογένεια στη συμπεριφορά και τελικά σε
διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Στόχοι της ειδικής εκπαίδευσης των μαθητών με
αυτισμό
Ο προσδιορισμός των στόχων της ειδικής
εκπαίδευσης των μαθητών με αυτισμό χρειάζεται να
διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αντιλήψεις για τον
αυτισμό:
1.
Τα άτομα με αυτισμό έχουν έναν ιδιαίτερο
τρόπο αντίληψης και κατανόησης των ανθρώπων και
του περιβάλλοντος.
2.
Ο τρόπος σκέψης των ατόμων με αυτισμό δεν
είναι κατώτερος αλλά διαφορετικός.
3.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν είναι να
αλλάξει το ίδιο το άτομο και τον τρόπο σκέψης του αλλά
να το βοηθήσει να κατανοήσει και να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις των άλλων, με σεβασμό στις διαφορές, τις
ιδιαίτερες προτιμήσεις και ικανότητες του. Σε αυτό το
σημείο είναι βοηθητική η μεταφορά της «γέφυρας» που
χωρίζει και ενώνει το άτομο με αυτισμό και τους
άλλους. Το έργο του εκπαιδευτικού είναι να δώσει στο
παιδί με αυτισμό τα απαραίτητα εφόδια ώστε να θέλει
και να μπορεί να «διασχίσει» τη γέφυρα μόνο του για να
βρεθεί στην άλλη άκρη της. Αυτό προϋποθέτει ότι οι
άλλοι που βρίσκονται σε απέναντι του κατανοούν τις
διαφορές του και τις αποδέχονται με υπομονή και
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Για τη διδασκαλία χειρισμού του υπολογιστή ο
εκπαιδευτικός πρέπει, όσο το δυνατόν, να
χρησιμοποιήσει υλικό με ρεαλιστικό χαρακτήρα,
επιλέγοντας δραστηριότητες που υλοποιούνται πρώτα
στον χώρο της τάξης και μετά εμφανίζονται στην οθόνη
του υπολογιστή. Αυτό θα βοηθήσει το μαθητή να
κατανοήσει ότι η οθόνη του υπολογιστή και το
περιεχόμενό της αφορά την απεικόνιση του πραγματικού
κόσμου και όχι κάτι εξωπραγματικό. Για την εκμάθηση
της χρήσης των προγραμμάτων και των προσφερόμενων
εργαλείων
τους,
οι
οπτικοποιημένες
οδηγίες
διαμορφώνουν οριοθετημένες συνθήκες.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αξίζει να τονιστεί
ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίσει ώστε η
ενασχόληση με τον υπολογιστή να μην μετατραπεί σε
μία εμμονή.
Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να έχει σαφή χρονικά
περιθώρια και εναλλαγή σειράς στη χρήση από άλλους
μαθητές. Ακόμη, ο εκπαιδευτικός μπορεί να
χρησιμοποιεί τον υπολογιστή σαν μέσο επιβράβευσης
μιας επιθυμητής συμπεριφοράς των μαθητών με
αυτισμό.
Για την εκπαίδευση του μαθητή με αυτισμό είναι
πιθανό να γίνουν προσαρμογές των υπολογιστών που θα
χρησιμοποιηθούν. Αν και τα παιδιά αυτά συνήθως δεν
παρουσιάζουν σοβαρά κινητικά προβλήματα, ωστόσο
μπορεί να απαιτούνται κάποιες προσαρμογές για μερικά
παιδιά: α) μείωση του ήχου, β) μείωση των στοιχείων
της οθόνης, γ) οθόνη αφής, δ) «ποντίκια» μεγαλύτερα σε
μέγεθος από το συνηθισμένο, ε) εξωτερικούς μεγάλους
διακόπτες και στ) ρυθμίσεις στο λειτουργικό σύστημα
του υπολογιστή (π.χ. ο εκπαιδευτικός να μπορεί να
ρυθμίσει τον υπολογιστή ώστε να μην χρειάζεται διπλό
αλλά μονό «κλικ» για να ανοίγουν τα προγράμματα).
Για τη διδασκαλία χειρισμού του υπολογιστή ο
εκπαιδευτικός πρέπει, όσο το δυνατόν, να
χρησιμοποιήσει υλικό με ρεαλιστικό χαρακτήρα,
επιλέγοντας δραστηριότητες που υλοποιούνται πρώτα
στον χώρο της τάξης και μετά εμφανίζονται στην οθόνη
του υπολογιστή. Αυτό θα βοηθήσει το μαθητή να
κατανοήσει ότι η οθόνη του υπολογιστή και το
περιεχόμενό της αφορά την απεικόνιση του πραγματικού
κόσμου και όχι κάτι εξωπραγματικό. Για την εκμάθηση
της χρήσης των προγραμμάτων και των προσφερόμενων
εργαλείων τους, οι οπτικοποιημένες οδηγίες με τη
μορφή βιβλίου ή πίνακα που θα βρίσκονται πάντα κοντά
στο μαθητή, είναι ιδιαίτερα βοηθητικές, αφού ο μαθητής
έχει τη δυνατότητα να τις συμβουλεύεται σε κάθε στάδιο
επαφής του με τον υπολογιστή. Ο εκπαιδευτικός θα
πρέπει να σχεδιάζει κάθε φορά τις δραστηριότητες έτσι
ώστε να κινούν το ενδιαφέρον του μαθητή και να τον
βοηθούν να γενικεύει τις αποκτημένες γνώσεις του.
Συνοψίζοντας, η εξοικείωση με τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή θεωρείται ένας σημαντικός τομέας
εκπαίδευσης ατόμων με αυτισμό που μπορεί να
αξιοποιηθεί ως ψυχαγωγική δραστηριότητα ή και προεπαγγελματική δεξιότητα. Οι στόχοι του Αναλυτικού
Προγράμματος Σπουδών για την Πληροφορική αφορούν
την απόκτηση δεξιοτήτων για το χειρισμό του
υπολογιστή και παρουσιάζονται ακολουθώντας τη

γενική αρχή της Ειδικής Αγωγής από το «απλό στο
σύνθετο». (ΔΕΠΠΣ Ειδικής Αγωγής, 2003, σελ.292293).

2.4ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΡΕΥΝΩΝ
Η διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει την άποψη ότι η
εκπαίδευση με την βοήθεια υπολογιστή οδηγεί σε
κινητοποίηση των παιδιών με αυτισμό, στη μείωση
προβλημάτων συμπεριφοράς και σε πιο αποτελεσματική
εκμάθηση.
Δύο μελέτες των Bernard-Opitz, Ross, & Tuttas,
(1990) και των Bernard- Chen & Bernard-Opitz, ( 1993)
έδειξαν αύξηση του ενθουσιασμού των μαθητών όταν
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία γινόταν χρήση του
υπολογιστή, καθώς και θετική επίδραση στα
προβλήματα συμπεριφοράς, όπως η αποφυγή της
βλεμματικής επαφής και η ηχολαλία, βελτίωση στην
αυθόρμητη επικοινωνία και καλύτερη εκμάθηση. Στην
ίδια άποψη φαίνεται να συγκλίνει και η μελέτη
αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού από τους
Whalen, Liden, Ingersoll, Dallaire, & Liden, (2006)
όπου εκτός των άλλων παρατηρήθηκε ότι οι
συμμετέχοντες μαθητές με αυτισμό χρησιμοποίησαν
περισσότερες χειρονομίες και λεκτικές αιτήσεις για
βοήθεια κατά την διδασκαλία με υπολογιστή, σε
αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία.
Επίσης, κατά την ερευνητική μελέτη των Moore &
Calvert, (2000) που εξέτασε την επίδραση των
υπολογιστών στην απόκτηση λεξιλογίου μικρών παιδιών
με αυτισμό συγκρίθηκαν ένα συμπεριφοριστικό
πρόγραμμα και ένα εκπαιδευτικό λογισμικό, με κριτήρια
την προσοχή, την κινητοποίηση και την εκμάθηση
λέξεων από τα παιδιά, προέκυψε ότι τα παιδιά ήταν πιο
προσεκτικά, και έμαθαν περισσότερες λέξεις με τον
υπολογιστή παρά με την παραδοσιακή διδασκαλία.
Επίσης,
οι
Williams,
Wright,
Callaghan,
Coughlan,(2002) υποστηρίζουν ύστερα από μελέτη που
πραγματοποιήθηκε και σύγκρινε την εκμάθηση
ανάγνωσης, με βιβλίο και με υπολογιστή ότι τα παιδιά
με αυτισμό περνούσαν περισσότερο χρόνο διαβάζοντας
το υλικό του μαθήματος και αντιδρούσαν λιγότερο στην
χρήση του, όταν αυτό ήταν σε ψηφιακή μορφή.
Μια άλλη έρευνα των Bosseler & Massaro, (2003)
κατά την αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού, που
διδάσκει λεξιλόγιο και γραμματική με την βοήθεια
επόπτη από κινούμενα γραφικά (animated tutor),
προέκυψε ότι οι μαθητές κατέκτησαν την μάθηση, αλλά
και την γενίκευση του υλικού, αφού κατάφεραν να
χρησιμοποιήσουν αυτά που έμαθαν, από τον υπολογιστή
σε πραγματικές συνθήκες.
Τέλος, σε κάποιες από τις μελέτες επισημαίνεται ότι
οι υπολογιστές έχουν θετική επίδραση σε πολλούς
τομείς, αλλά δεν οδηγούν σε αύξηση του ρυθμού της
εκμάθησης (Chen & Bernard-Opitz, 1993) κι ότι
σύμφωνα με πειράματα που έγιναν σε παιδιά με βαριές
μορφές αυτισμού (Russo, Koegel, & Lovaas, 1978) το
μάθημα πραγματοποιούνταν μόνο αν ο δάσκαλος ήταν
χειριστής του μηχανήματος εκμάθησης, ενώ σε κάθε
άλλη περίπτωση, οι μαθητές διέκοπταν την
δραστηριότητα.
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επίτευξη του στόχου. Τα ψηφιακά παιχνίδια οδηγούν το
μαθητή στην ανακάλυψη της γνώσης, καθώς του
μαθαίνουν πώς να μαθαίνει, μέσα από την οπτικοποίηση
και την προσομοίωση του πραγματικού κόσμου, δηλαδή
βοηθούν το μαθητή μέσα από τον εικονιστικό κόσμο να
κάνει γενικεύσεις και να κατανοήσει τον πραγματικό.
Ο ουσιαστικός στόχος είναι το παιδί με αυτισμό να
μάθει να ανέχεται και να ευχαριστιέται την ανθρώπινη
παρουσία σε ένα περιβάλλον παιχνιδιού. Η κατάκτηση
δεξιοτήτων παιχνιδιού είναι ένας στόχος που υλοποιείται
στο πρώτο επίπεδο διδασκαλίας αλλά η επέκταση τους
σε μία μικρή κοινωνική ομάδα είναι διδακτική
αναγκαιότητα.
2.6 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΨΗΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Στο ανθρώπινο πρόσωπο απεικονίζεται η έκφραση
των συναισθημάτων, γι' αυτό και πλήθος μελετών έχει
στραφεί στο πρόσωπο και στη αναγνώριση έξι
«βασικών» συναισθημάτων: χαρά, θλίψη, φόβος, θυμός,
έκπληξη, και αποστροφή. Η δυνατότητα να
αναγνωριστούν και να γίνουν κατανοητά τα
συναισθήματα αναπτύσσεται στον πρώτο χρόνο της
ζωής και τα βρέφη είναι ικανά διακρίνουν τα
διαφορετικά συναισθήματα από τις εκφράσεις του
προσώπου και τις ανθρώπινες φωνές. (Trevarthen,
Aitken, Papoudi & Robarts, 1998).
Tα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού παρουσιάζουν
σημαντικές δυσκολίες στην αναγνώριση, στην
κατανόηση και στην έκφραση των συναισθημάτων (για
μια επισκόπηση του θέματος βλ. Μισαηλίδη και
Παπούδη, 2009). Τα παιδιά με τον αυτισμό τείνουν να
αποφύγουν τα ανθρώπινα πρόσωπα και είναι δύσκολο να
καταλάβουν γιατί τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του
προσώπου «κινούνται», αλλάζουν. Αυτή η ανικανότητα
να διαβάσουν τα συναισθήματα στο ανθρώπινο
πρόσωπο εξασθενίζει τη δυνατότητά τους να
επικοινωνήσουν με άλλους ανθρώπους. (Χαϊδή &
Παπούδη, 2010)
Η αδυναμία δημιουργίας συναισθηματικών σχέσεων
θεωρείται πρωταρχική (Kanner, 1943) και σύγχρονοι
ερευνητές όπως ο Hobson (2006) υποστηρίζουν ότι
αυτές οι δυσκολίες στο συναισθηματικό τομέα της
ανάπτυξης προκύπτουν ως επακόλουθο της αδυναμίας
για δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων ενώ ο BaronCohen (2008) ως συνέπεια της αδυναμίας των
αυτιστικών ατόμων να κατακτήσουν τη «θεωρία του
νου». Θα περίμενε κανείς ότι ανάλογο θα ήταν το
ενδιαφέρον των ερευνητών για τη διερεύνηση της
δυνατότητας εκπαίδευσης των ατόμων στο φάσμα του
αυτισμού σε εκφάνσεις της συναισθηματικής ανάπτυξης.
(Χαϊδή & Παπούδη, 2010)
Εξατομικευμένα προγράμματα ψυχοπαιδαγωγικής
παρέμβασης που να στοχεύουν ειδικά στη διδασκαλία
δεξιοτήτων κατανόησης συναισθημάτων για παιδιά με
αυτισμό δεν υπάρχουν. Τα ολοκληρωμένα προγράμματα
παρέμβασης που έχουν ως τώρα αναπτυχθεί και
εφαρμοσθεί σε αυτιστικά παιδιά, π.χ. Lovaas, PECS,
TEACCH, κ.ά., αποσκοπούν στη βελτίωση της
συμπεριφοράς των αυτιστικών παιδιών και στην

2.5ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Το παιχνίδι είτε πρόκειται αναλογικό ή ψηφιακό
αποτελεί εκτός από ανάγκη του κάθε παιδιού για
ψυχαγωγία ψυχαγωγίας και προσωπικής ικανοποίησης
του και ένα εξαιρετικό εργαλείο για την εκπαίδευση και
την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Η συμπεριφορά
των μαθητών με αυτισμό σε δραστηριότητες παιχνιδιού
έχει ιδιαίτερες μορφές και σχετίζεται με τις ιδιαίτερες
ικανότητες τους, εφόσον ένας μαθητής με αυτισμό
μπορεί να χρησιμοποιεί κάποια παιχνίδια με σκοπό την
αισθητηριακή ευχαρίστηση ή να ασχολείται με
επαναληπτικό τρόπο με ένα παιχνίδι. Τα χαρακτηριστικά
των ατόμων με αυτισμό σε σχέση με το παιχνίδι
αναδεικνύουν την εκπαιδευτική ανάγκη για ένταξη του
παιχνιδιού στο ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του
κάθε μαθητή.Οι μορφές του παιχνιδιού που
περιγράφονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για
παιδιά στο φάσμα του αυτισμού είναι: α) Το λειτουργικό
παιχνίδι: όπου ο μαθητής αναπτύσσει κινητικές
δραστηριότητες και εξοικειώνεται με την πραγματική
χρήση των αντικειμένων, β) Το κατασκευαστικό παιχνίδι
που ο μαθητής δημιουργεί κατασκευές με βάση ένα
πρότυπο σχέδιο, γ) Το συμβολικό ή παιχνίδι
προσποίησης όπου χρησιμοποιεί αντικείμενα για να
αποδώσει σε αυτά μεμονωμένες ιδιότητες και
συμπεριφορές ή μαθαίνει να παίζει ρόλους, δ) Το
παιχνίδι με κανόνες που ο μαθητής συμμετέχει σε
παιχνίδια που βασίζονται σε κανόνες.
Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των Δεξιοτήτων
του Παιχνιδιού για παιδιά με αυτισμό (Weitzman, 1992,
ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ Ειδικής Αγωγής, 2003, σελ. 96). τα
επίπεδα διδασκαλίας του παιχνιδιού που προτείνονται
είναι τα ακόλουθα:
1)Το μοναχικό παιχνίδι, όπου το παιδί παίζει μόνο
του και ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να δείξει στο
μαθητή πώς να χρησιμοποιεί τα υλικά με συμβολικό
τρόπο,
2) Το παράλληλο παιγνίδι, όπου το παιδί παίζει μόνο
του αλλά είναι κοντά σε ένα άλλο παιδί
χρησιμοποιώντας τα ίδια υλικά και παιχνίδια και μπορεί
να έχει βλεμματική επαφή ή να μιμείται τις ενέργειές
του άλλου,
3) Το συντροφικό παιχνίδι, όπου τα παιδιά παίζουν
μαζί, μοιράζονται τα ίδια παιχνίδια και τα συνδέει η
δραστηριότητα παρά η αλληλεπίδραση και
4) Το συνεργατικό παιχνίδι, όπου τα παιδιά παίζουν
το ίδιο παιχνίδι έχοντας ένα κοινό στόχο, όπου η
συνεργασία των παιδιών είναι απαραίτητη και το καθένα
έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο στο παιχνίδι.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτή η σειρά σταδίων
παιχνιδιού είναι εξελικτική και θεωρείται κατάλληλη για
τους μαθητές με αυτισμό, καθώς το κριτήριο για τη
μετάβαση από το ένα στάδιο στο επόμενο είναι η
αποδοχή του βαθμού της κοινωνικής αλληλεπίδρασης
των μαθητών.
Τα ψηφιακά παιχνίδια βοηθούν να κατακτηθεί η
εξελικτική σειρά σταδίων του παιχνιδιού καθώς δίνουν
τη δυνατότητα στο μαθητή να παίζει και ταυτόχρονα να
διασκεδάζει χωρίς να υπάρχει πρόβλημα άγχους για την

29

εκπαίδευση τους σε επικοινωνιακές και κοινωνικές
δεξιότητες. Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων
αυτών θα μπορούσε να βελτιωθεί με την ενσωμάτωση
δραστηριοτήτων προσανατολισμένων στη βελτίωση της
κατανόησης των συναισθημάτων.

1)Ως βασικό λογισμικό επιλέχτηκε το λογισμικό : The
Transporters, λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για την
εκμάθηση συναισθημάτων που απευθύνεται σε παιδιά με
προβλήματα αυτισμού.
2)Το εκπαιδευτικό λογισμικό Mind Reading, απ' όπου
και θα επιλεγούν δραστηριότητες συναφείς με το
εκάστοτε συναίσθημα που θα διδάσκεται από το
λογισμικό: The Transporters
3)Εκτός από τα παραπάνω λογισμικά ως εργαλεία
μάθησης θα χρησιμοποιηθούν παιχνίδια κοινωνικοσυναισθηματικής νοημοσύνης από:
•http://do2learn.com/games/facialexpressions/index.htm
•http://www.do2learn.com/picturecards/printcards/1inch/
imagegridnoword/em otionshealthpeoplenoword.htm
•http://www.do2learn.com/games/feelingsgame/index.ht
m
4)Επίσης, για τις ανάγκες της διδασκαλίας των
κοινωνικών και συναισθηματικών δραστηριοτήτων
κατασκευάστηκε
ένα
παιχνίδι
με
θέμα:
‘‘Κοινωνικοσυναισθηματικές
δραστηριότητες”,
κατάλληλο για τους μαθητές με αυτισμό.

2.7 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής
Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.), το Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών (Α.Π.Σ.) και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) έχουν ως στόχο
την υποστήριξη Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές
Ανάγκες (ΑμΕΕΑ) ώστε να προαχθούν σωματικά,
νοητικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, ηθικά και
αισθητικά στο βαθμό που οι δυνατότητές τους
επιτρέπουν και τελικά να ενταχθούν στο σχολικό και το
κοινωνικό περιβάλλον μέσα σε κλίμα ισοτιμίας,
ελευθερίας,
ασφάλειας
και
σεβασμού
της
προσωπικότητάς τους (ΥΠΕΠΘ, 2000).
Λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικότερους σκοπούς του
Π.Α.Π.Ε.Α. που αφορούν στη σχολική ετοιμότητα, τις
βασικές
σχολικές
δεξιότητες,
την
κοινωνική
προσαρμογή, τις δημιουργικές δραστηριότητες και την
προεπαγγελματική ετοιμότητα, επιλέξαμε κάποιους
διδακτικούς στόχους ανάλογα με την ηλικία, τις γνώσεις
αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών και
αναζητήσαμε παιχνίδια που τους εξυπηρετούν. Η
επιλογή λογισμικών έγινε σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες
του κάθε παιδιού με τη συνεργασία της δασκάλας των
μαθητών και των γονιών τους.Θα πρέπει να
διευκρινιστεί πως υπάρχει διαφοροποίηση του Εθνικού
Αναλυτικού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) και του
Π.Α.Π.Ε.Α. λόγω των ατομικών και ενδο-ατομικών
διαφορών που παρατηρούνται στα άτομα με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ακόμα και μεταξύ ατόμων της
ίδιας κατηγορίας και των ίδιων ηλικιών. Έχοντας,
λοιπόν, υπ’ όψιν μας τις αρχές της ευελιξίας και της
προσαρμοστικότητας, επιλέξαμε παιχνίδια ώστε να
ικανοποιούνται οι διδακτικοί στόχοι που εξυπηρετούν
την προσωπικότητα του κάθε μαθητή.
Με την παρακάτω επιλογή στοχεύουμε στις
παρακάτω δεξιότητες που είναι κατά κύριο λόγο
σημαντικές σε παιδιά με αυτισμό:
Α) Βασικός στόχος είναι η αναγνώριση και
κατανόηση των συναισθημάτων δηλ. η ανάπτυξη
βασικών στοιχείων συναισθηματικής νοημοσύνης.
Β)Δευτερεύοντες στόγοι της παρέμβασης είναι να
επιτευχθεί μέσω των ψηφιακών παιχνιδιών η
κοινωνικοποίηση, η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων,
η οικειοποίηση κοινωνικών συμπεριφορών, η υπακοή
και τήρηση κανόνων (όπως κανόνες συμπεριφοράς).
Επίσης να κατορθώσουν οι μαθητές να ομαδοποιούν και
να διακρίνουν αντικείμενα σε κατηγορίες, να
αναπτύξουν γλωσσικές δεξιότητες (προφορικός λόγος)
καθώς επίσης να αναπτύξουν και την λεπτή
κινητικότητα μέσα από την ψυχαγωγία.
Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι επιλέχτηκαν
λογισμικά συναισθηματικής νοημοσύνης:

3.ΕΡΕΥΝΑ
3.1ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ
Στόχος της έρευνας ήταν να δώσει απαντήσεις στο
ερευνητικό ερώτημα αν και κατά πόσο μπορούν τα
ψηφιακά παιχνίδια να αποτελέσουν ένα ευχάριστο και
μαθησιακό μέσο για τα παιδιά με αυτισμό στον τομέα
της συναισθηματικής εκπαίδευσης τους και να
εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα βασισμένο σε εφαρμογές
ψηφιακών παιχνιδιών που θα υλοποιούνταν παράλληλα
με το σχολικό πρόγραμμα. Επιδιώκεται η εφαρμογή
αυτή να έχει χαρακτήρα ελεύθερης δραστηριότητας και
να μην εμπλέκεται με τα μαθήματα ώστε οι μαθητές
συμμετέχοντας να μην νιώθουν πίεση ούτε το φόβο της
αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό, αλλά να
διασκεδάζουν παίζοντας.
Επίσης, επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν σε ένα τόσο
δύσκολο πεδίο, όπως της ειδικής αγωγής και ειδικότερα
του αυτισμού, η διαδικασία της μάθησης θα είναι πέρα
από ευχάριστη και αποδοτική μέσα από ένα αντικείμενο
τόσο αγαπητό σ’ όλα τα παιδιά όπως το παιχνίδι. Ο
ρόλος της εκπαιδεύτριας θα είναι καθαρά ρόλος
εμψυχωτή και καθοδηγητή σε σχέση με τον τρόπο
λειτουργίας του παιχνιδιού (ποιοι είναι οι στόχοι, ποιοι
οι κανόνες και πώς επιτυγχάνεται η νίκη) καθώς στόχος
είναι να εμπλακούν τα παιδιά σε μια διαδικασία
γνωριμίας με τα ψηφιακά παιχνίδια ως μέσο που
προσφέρει κυρίως διασκέδαση μέσα από ένα φιλικό
περιβάλλον, στο οποίο το παιδί μπορεί να εκφραστεί
ελεύθερα, λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τις
ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού.

3.2ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα της παρούσας εφαρμογής μας
οδηγούν στη διαπίστωση ότι η είσοδος και η συνεχής
εφαρμογή των ΤΠΕ στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες
σημαίνει ότι θα αποτελέσουν μέρος των εξελίξεων στο
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μαθησιακό περιβάλλον που θα αλλάξει ριζικά το ρόλο
των εκπαιδευτικών. Όσο όροι όπως «μαθαίνοντας να
μαθαίνω», «δια βίου μάθηση» και «on line εκπαίδευση
εξ' αποστάσεως» γίνονται ολοένα και πιο αποδεκτοί
τόσο η παραδοσιακή εκπαιδευτική μεθοδολογία θα
αλλάζει σημαντικά για όλους τους μαθητές και για
αυτούς που δουλεύουν με αυτούς. Η δύναμη των ΤΠΕ
ως εργαλείο επικοινωνίας για την εκπαίδευση και ως ένα
εργαλείο μάθησης ενισχύεται και από τις προσωπικές
επαφές και ανταλλαγές των απόψεών των (Ευρωπαϊκός
Φορέας Ειδικής Αγωγής, 2001).
Είναι φανερό ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών
στην Ειδική Αγωγή τώρα κάνουν τα πρώτα τους δειλά
βήματα στην Ελλάδα και δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά
στοιχεία που να μας δίνουν αρκετές πληροφορίες για τα
αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας. Χρειάζονται
περισσότερες έρευνες τόσο γύρω από τα εκπαιδευτικά
λογισμικά αλλά και γύρω από τις αξιολογήσεις αυτών,
ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε για επιτυχημένη
συμβολή αυτών στην εκπαίδευση των ατόμων με
αυτισμό, όμως τα πρώτα ενδεικτικά στοιχεία είναι πολύ
ενθαρρυντικά. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για νέα
λογισμικά ειδικά προσαρμοσμένα για μαθητές με
αυτισμό, σχεδιασμένα με τη συνεργασία όλων των
εμπλεκομένων με την εκπαίδευση των παιδιών με
αυτισμό
όπως
ψυχολόγων,
εργοθεραπευτών,
λογοθεραπευτών, γονέων, κ.λπ.
Για να έχουμε θετικά και ασφαλή αποτελέσματα
απαιτείται χρόνος και μεθοδική έρευνα σε βάθος
προκειμένου όχι μόνο να καταλήξουμε σε πιο ασφαλή
συμπεράσματα αλλά και για να μπορούν να
σχεδιαστούν, να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν οι
Νέες Τεχνολογίες και οι καινοτόμοι μέθοδοι τόσο στον
αυτισμό όσο και στους άλλους μαθητές με ειδικές
ανάγκες και μη.
Εν τούτοις είναι βέβαιο ότι η πρόσβαση σε
κατάλληλες ΤΠΕ μπορεί να μειώσει τις ανισότητες στην
εκπαίδευση και οι ΤΠΕ μπορούν να γίνουν ένα ισχυρό
εργαλείο υποστήριξης της εκπαιδευτικής ένταξης των
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έχοντας
σύμμαχο και συνεργάτη τόσο τον εκπαιδευτικό όσο και
τους γονείς των μαθητών.

να απευθύνονται σε άτομα στο φάσμα του αυτισμού
διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και διαφορετικής
λειτουργικότητας. (Χαϊδή & Παπούδη, 2010)
Ας μην ξεχνάμε ότι τα συναισθήματα και οι
συγκινήσεις μπορούν να διδαχθούν στο χώρο του
σχολείου καθημερινά μέσα από αλληλεπιδραστικές και
αλληλοδιδακτικές
δραστηριότητες
μεταξύ
εκπαιδευτικών-παιδιών και μεταξύ παιδιών.

6. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας
αρχικά στον κ. Λούμπα Δημήτρη, Καθηγητή του
Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ για την ευκαιρία που μας
έδωσε να συνεργαστούμε μαζί του καθώς και την
εμπιστοσύνη που μας έδειξε.
Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς και το ειδικό
προσωπικό του Ειδικού Σχολείου που μας φιλοξένησαν
για το διάστημα υλοποίησης της Έργασίας μας, καθώς
και τους γονείς της Ελένης και του Δημήτρη, που με τη
βοήθειά τους και τη συνεργασία τους καταφέραμε να
βιώσουμε πώς είναι να συνεργάζεσαι εντός και εκτός
σχολείου με παιδιά που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες.
Ευχαριστούμε την φίλη και συνάδελφο Αλεξίου
Σοφοβάσια για την πολύτιμη βοηθειά της στις
μεταφράσεις και την σωστότερη απόδοση της ορολογίας
της εργασίας μας.
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3.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και
λογισμικών κατάλληλων για την εκπαίδευση των
ατόμων στο φάσμα του αυτισμού δεν πρέπει να
θεωρηθεί πανάκεια, καθώς αποτελεί ένα βοηθητικό
εργαλείο και σε καμία περίπτωση θεραπεία για τον
αυτισμό. Με βάση αυτό το σκεπτικό θα πρέπει τέτοιου
είδους λογισμικά να έχουν έναν επικουρικό και όχι
κυρίαρχο ρόλο στην εκπαίδευσή των ατόμων στο φάσμα
του αυτισμού καθώς τα άτομα αυτά μπορεί να
αναπτύξουν και ένα είδος εμμονής με τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Η ανάπτυξη λογισμικών που αφορούν την
κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα
πρωτοποριακή και θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι
προσπάθειες για τη διεύρυνση και χρήση λογισμικών και
άλλου ψηφιακού υλικού αυτών με δραστηριότητες που

31

Πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Παξέκβαζεο γηα καζεηέο κε ΓΔΠ-Τ
Βαζηιηθή Μπνπινύθνπ (vasilikimpoul@hotmail.com)
Σκεκα Κνηλσληθήο Δξγαοίαο -ρνιή Δπαγγεικάησλ Τγείαο θ Πξόλνηαο ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΑ
Υξηζηίλα Μαθξή (xristina_makri@hotmail.com)

Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ ΔΚΠΑ
Δκκαλνπέια Κνύξνπ Msc (emkourou@gmail.com)
Φπρνιόγνο-Φπρνζεξαπεύηξηα, ύκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο, Πξόεδξνο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Βαζ. νθίαο 17, 21200 Άξγνο
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κεηαηνπίδεηαη από ην έλα πξόβιεκα ζην άιιν. Άξα αλ έρνπκε
ηε γλώζε γηα ηνλ ηξόπν κεηαηόπηζεο ηεο πξνζνρήο ηόηε
έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα αληηκεησπίζνπκε ηηο κεηαηνπίζεηο
πνπ ζα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηα παηδηά θαηά ηελ καζεζηαθή
δηαδηθαζία. Όκσο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε όηη ε πξνζνρή δελ
είλαη κηα γλσζηηθή δηαδηθαζία πνπ είλαη κεκνλσκέλε αιιά
ππάξρεη ζύλδεζε θαη κε άιιεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίεο, όπσο ε
αληίιεςε.

Πεξίιεςε
ηελ παξνύζα εξγαζία αλαθέξεηαη ε ηζηνξηθή αλάδξνκε ηεο
Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθόηεηαο.
ην πξώην κέξνο αλαιύεηαη ν νξηζκόο ηεο πξνζνρήο, όπσο
επίζεο θαη ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη
Τπεξθηλεηηθόηεηαο, ε θιεξνλνκηθόηεηα, νη ελδείμεηο. ηα
δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ζύκθσλα κε ην DSM-IV. Αλαθέξνληαη
ηα ζύλνδα ζπκπηώκαηα καδί κε όια ηα επηδεκηνινγηθά
ζηνηρεία θαζώο επίζεο ε δηαθνξηθή δηάγλσζε, ε ζεξαπεία.
ην δεύηεξν κέξνο παξαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα ηελ
επηηπρεκέλε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο από ηελ εηζαγσγή ηνπ
κέρξη θαη ηνλ ηξόπν κειέηεο ηνπ καζεηνύ κε Γηαηαξαρή
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθόηεηα. Αθνινπζνύλ
νη πξνηάζεηο πνπ γηα αληηθαηάζηαζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ
ζρεκάησλ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αξρέο ηνπ
Κνηλσληθνγλσζηηθνύ πκπεξηθνξηζκνύ θαη ζηελ Σερληθή ηεο
Λεθηηθήο Απηνθαζνδήγεζεο.
Με γλώκνλα ηελ αλσηέξσ αλάιπζε παξαζέηνπκε ηε κέζνδν
δηδαζθαιίαο ηνπ καζεηή κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο
Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθόηεηα κέζσ δύν παξαδεηγκάησλ.
Σν πξώην παξάδεηγκα αλαθέξεηε ζην πώο ζα κάζνπκε ζε απηό
ην άηνκν λα γξάθεη ρσξίο λα ζθίδεη ην ραξηί θαη ην δεύηεξν
παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν λα εθηειεί ηελ πξάμε ηεο
πξόζζεζεο.
Αθνινύζσο αλαιύεηαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ
Γηαθνξνδηάγλσζεο Γηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο, νη
αξκνδηόηεηεο ηνπο, ζε πνηνπο παξέρνληαη νη ππεξεζίεο ηνπο,
ζην Σκήκα Έληαμεο αιιά θαη ζην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
ηόζν απηνύ ηνπ ηκήκαηνο όζν θαη ηνπ «θαλνληθνύ» ηκήκαηνο.
Αλαθνξά γίλεηαη ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην
δηάιεηκκα, ζηελ ρξήζε ησλ ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ, ζηελ
ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ζηε
ζεκαζία ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο.

1. Η Γηαηαξαρή ηεο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη
Τπεξθηλεηηθόηεηα
Χο Τπεξθηλεηηθόηεηα νξίδνπκε ην επίπεδν ηεο δξαζηεξηόηεηαο
πνπ είηε είλαη ππεξβνιηθό ή δελ είλαη θαηάιιειν ζε ζρέζε κε
ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. Απηή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ
κπνξεί θαη λα ραξαθηεξηζηεί σο άθνπε.
Ζ θεληξηθή δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζύλδξνκν απηό
είλαη ε παξνξκεηηθόηεηα. Παξνξκεηηθόηεηα κπνξεί λα
ραξαθηεξηζζεί ε αδπλακία ηνπ παηδηνύ λα ειέγμεη ή λα
αλαζηείιεη κηα ζπκπεξηθνξά αιιά θαη νύηε λα κπνξεί λα
αληηιεθζεί θαη ηηο ζπλέπεηεο απηήο. Σν άηνκν δύλαηαη λα
ραξαθηεξηζηεί θαη σο αλώξηκν, απόηνκν, αλεύζπλν γηαηί δελ
είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη κηα θαηάζηαζε. Γελ κπνξεί λα
αλακείλεη γηα λα ιάβεη θάπνηεο νδεγίεο. Γελ κπνξεί λα
θαηαιάβεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Γελ ιακβάλεη
ελδηαθέξνληα εξεζίζκαηα, δελ ειέγρεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ θαη
δελ έρεη απηνζπγθξάηεζε.
Ζ αδπλακία ζπγθέληξσζεο, θαη ε αδπλακία ζπγθέληξσζεο ηεο
πξνζνρήο αλαθέξεηαη ζε απηό πνπ νξίδνπκε σο ειιεηκκαηηθή
πξνζνρή. Ζ ειιεηκκαηηθή πξνζνρή κπνξεί λα εθδεισζεί ζην
ζρνιηθό πεξηβάιινλ ή θαη αιινύ, ζε ζπδεηήζεηο αιιά θαη ζε
δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο θαη γεληθά όπνπ απαηηείηαη πξνζνρή.
Απηά πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζόηεξν ζηελ ειιεηκκαηηθή
πξνζνρή δελ είλαη ηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα από όηη
νπνηνδήπνηε άιιν. Απιά ηα παηδηά δίλνπλ ιηγόηεξε πξνζνρή
ζε όηη δελ ηνπο αξέζεη.
Ζ Γηαηαξαρή ηεο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη
Τπεξθηλεηηθόηεηα θαηά ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ δελ κπνξεί λα
ραξαθηεξηζηεί νύηε σο κεηνύκελε ζπκπεξηθνξά νύηε δύλαηαη
λα εμαιείθζεη. Μπνξεί όκσο λα γίλεη δηαρεηξίζηκε αιιά δελ
ζεξαπεύεηαη.

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο
– Τπεξθηλεηηθόηεηα ΓΔΠ-Τ, δηδαζθαιία,Κ.Δ.Γ.Γ.Τ.,
ηερληθέο.

ΔΙΑΓΩΓΗ
Δλδέρεηαη έλα κήλπκα λα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ δέθηε θαη
απηόο λα κελ ην αληηιεθζεί. Πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεηδεηόο
πξνζαλαηνιηζκόο ηεο αληίιεςεο ηνπ δέθηε πξνο ην εξέζηζκα.
Ζ αληίιεςε είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο έλα άηνκν
αληηιακβάλεηαη ην πεξηβάιινλ. Σα εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλεη
ρξεζηκνπνηώληαο ηηο αηζζήζεηο ηνπ, είλαη ζε ζέζε λα ηα
εξκελεύζεη.(Η. Βαιάθαο, 2008)
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ελζσκάησζεο ησλ επηιεγκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
δηδαθηηθώλ κεζόδσλ πνπ απεπζύλνληαη ζηνλ καζεηή κε ΓΔΠΤ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ απεπζύλνληαη ζε
νιόθιεξε ηελ ηάμε. Βαζηθό είλαη λα θαηαλνήζεη ν
εθπαηδεπηηθόο όηη ν καζεηήο κε ΓΔΠ-Τ δελ είλαη ίδηνο κε
θάπνηνλ άιιν, άξα ην θάζε εμαηνκηθεπκέλν πξόγξακκα θαη
δηδαθηηθή πξαθηηθή δελ έρεη θαζνιηθή ηζρύ θαη δελ ζα
κπνξνύζε λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε όινπο ηνπ καζεηέο.

2. Δλδείμεηο γηα Γηαηαξαρή ηεο Διιεηκκαηηθήο
Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθόηεηα
Γηα πξνρσξήζνπκε ζε δηάγλσζε θάπνηα ζπκπηώκαηα πξέπεη
λα εκθαληζηνύλ πξηλ ηα επηά (7) έηε θαη λα δηαθξίλνληαη ζε
δύν δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, γηα παξάδεηγκα ην ζπίηη θαη ην
ζρνιείν.( Μαλόο, 1997)
Οη ηαηξνί δελ δηαγηγλώζθνπλ ηελ Αδπλακία πγθέληξσζεο –
Τπεξθηλεηηθόηεηα πξηλ από ηα πέληε (5) ή έμη (6) έηε ηνπ
παηδηνύ, απηό θαηά ηελ πξνζρνιηθή ηνπ ειηθία παξνπζηάδεη
ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη παξαπιήζηα κε απηά πνπ
ραξαθηεξίδνπλ
ηελ
Αδπλακία
πγθέληξσζεο
–
Τπεξθηλεηηθόηεηα. Βέβαηα ππάξρνπλ θαη ηα παηδηά πνπ ζα
δηαζπαζηεί ε πξνζνρή ηνπο θαη πνπ είλαη πνιύ ελεξγεηηθά,
αιιά κπνξνύκε λα δηαρσξίζνπκε απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο από
απηέο πνπ είλαη αλεζπρεηηθέο. ε απηό παίδεη ζπνπδαίν ξόιν ν
βαζκόο κε ηνλ νπνίν εθδειώλεηαη ε ζπκπεξηθνξά θαη
ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ. Παξαηεξείηαη
ζπλερήο θίλεζε θαη ε εμάζθεζή ηνπο πάλσ ζε βαζηθέο
αλαπηπμηαθέο δεμηόηεηεο λα κελ είλαη επαξθείο(Π. Γθνύιλη Σ.
άιιηβαλ, 2003)

5. Πξνηάζεηο γηα αληηθαηάζηαζε ησλ
δπζιεηηνπξγηθώλ ζρεκάησλ
Γλσξίδνληαο ηηο αξρέο ηνπ θνηλσληθνύ – γλσζηηθνύ
πκπεξηθνξηζκνύ αιιά θαη ηελ ηερληθή ηεο Λεθηηθήο
Απηνθαζνδήγεζεο ηα νπνία ζα αλαιύζνπκε παξαθάησ σο κηα
πξόηαζε ζηελ αληηκεηώπηζε, δηόξζσζε θαη αιιαγή ηεο
ιαλζάλνπζαο ζπκπεξηθνξάο πνπ έρνπλ ηα άηνκα κε Γηάζπαζε
Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθόηεηα ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα
αμηνινγήζεη όια απηά θαη λα ηα πηνζεηήζεη θαζ΄ νινθιεξία ή
ηκήκα απηώλ κε ζθνπό λα εκπινπηίζεη ην εθπαηδεπηηθό
δηδαθηηθό ηνπ ζηπι.

3. Γηαθνξηθή Γηάγλσζε

6. Η ηερληθή ηεο Λεθηηθήο Απηνθαζνδήγεζεο

Ζ ΓΔΠ-Τ δελ παξνπζηάδεηαη σο κεκνλσκέλε δηαηαξαρή, αιιά
ζπλππάξρνπλ ζε απηή θαη άιιεο δηαηαξαρέο πνπ ζα πξέπεη λα
δηαθνξνδηαγλσζζνύλ πξηλ γίλεη ε δηάγλσζε. Ζ ΓΔΠ-Τ
παξνπζηάδεη ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά ζπλλνζπξόηεηαο κε
άιιεο δηαηαξαρέο ηεο παηδηθήο ειηθίαο. (θνπληή Μ,2006)

Σν άηνκν όηαλ ραξαθηεξίδεηαη από πνιιέο εζσηεξηθέο
ζπγθξνύζεηο θηα λα βξεη ηελ θαηάιιειε ιύζε ζε απηέο έρεη
παξαηεξεζεί όηη «κηιάεη κε ηνλ εαπηό ηνπ». Οη γλσζηηθέο
ιεηηνπξγίεο ηεο αληίιεςεο θαη ηεο πξνζνρήο ελεξγνπνηνύληαη
θαηάιιεια έπεηηα από απηόλ ηνλ εζσηεξηθό δηάινγν πνπ
γίλεηαη. Δλ ζπλερεία πξαγκαηνπνηείηαη εθηίκεζε ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη πξνγξακκαηηζκόο θαη εθηέιεζε ησλ
πξάμεσλ αιιά θαη ησλ ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ πνπ κπνξεί λα
έρεη ην άηνκν. Ζ ηερληθή ηεο Λεθηηθήο Απηνθαζνδήγεζεο είλαη
βαζηζκέλε ζηελ ζεσξία ηνπ Vygotsky γηαηί βαζίδεηαη ζηνλ
εζσηεξηθό δηάινγν θαη απηόο απνηειεί ην ηξίην ζηάδην ηελ
γισζζηθήο εμέιημεο όπσο αλέθεξε ν παξαπάλσ ςπρνιόγνο.
Με ηελ ηερληθή ηεο Λεθηηθήο Απηνθαζνδήγεζεο ην άηνκν
καζαίλεη κόλν ηνπ λα δίλεη νδεγίεο ζηνλ εαπηό ηνπ γηα ην πώο
ζα θαζνδεγήζεη ηελ ζθέςε ηνπ θαη πσο ζα ιεηηνπξγήζεη, πσο
ζα ζπκπεξηθεξζεί. Άξα κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ θαη όζν
γίλεηαη θηήκα ηνπ απηή ε ηερληθή επέξρεηαη κείσζε ζηελ
εηεξνθαζνδήγεζε πνπ κπνξεί λα ειάκβαλε από θάπνηνλ ηξίην
γηα παξάδεηγκα ηνλ εθπαηδεπηηθό πξνθεηκέλνπ λα κάζεη κηα
δεμηόηεηα. ηόρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ από ηελ άιιε πιεπξά
είλαη λα δώζεη ην άηνκν όια εθείλα ηα εξγαιεία ώζηε ζηγά
ζηγά λα απνζύξεηαη από ηελ δηαδηθαζία αιιαγήο ηεο
ζπκπεξηθνξάο θαη κόλν λα παξαθνινπζεί. (Δκ. Κνιιηάδεο,2010)

4. Πξνηάζεηο γηα Δπηηπρεκέλε Γηδαζθαιία
Γηα λα είλαη κηα δηδαζθαιία επηηπρεκέλε ζε παηδηά κε ΓΔΠ-Τ
ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθόο λα δώζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε
δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Γηα λα κπνξέζεη
λα δηακνξθώζεη έλα πξόγξακκα δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα
αθνινπζήζεη ηξία ζηάδηα.
Αξρηθά ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηηο
ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ καζεηή. ’ απηό κπνξνύλ λα ηνλ
βνεζήζνπλ ν ζρνιηθόο ζύκβνπινο, ν ζρνιηθόο ςπρνιόγνο, νη
γνλείο ηνπ παηδηνύ κε ηηο επίζεκεο δηαγλσζηηθέο αμηνινγήζεηο
θαζώο θαη κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο παξαηεξήζεηο. Απηόο ν
πξνζδηνξηζκόο θαη ε αμηνιόγεζε ησλ ηδηαίηεξσλ
εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή κπνξεί λα
βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθό λα δνκήζεη ηηο δηδαθηηθέο ηνπ
παξεκβάζεηο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο δπλαηόηεηεο ηνπ καζεηή.
Καηά ηελ αμηνιόγεζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ην
πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο θαη ην επξύηεξν ζρνιηθό πιαίζην ζην
νπνίν δηαδξακαηίδνληαη νη πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο από ηνλ
καζεηή.
ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα επηιερηνύλ νη εθπαηδεπηηθέο
πξαθηηθέο θαη πξνζεγγίζεηο πνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ
ζηελ ηάμε θαη πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ηνπ καζεηή ώζηε λα ηνπ εμαζθαιίζεη ηελ θαιύηεξε
ζπκκεηνρή ηνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Απηέο νη
πξνζεγγίζεηο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζύκθσλα
ηόζν κε ην ζρνιηθό πιαίζην θαη ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα
πνπδώλ όζν θαη κε ηελ ειηθία ηνπ καζεηή, θαη λα είλαη
ηθαλέο λα εγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ηνπ.
Σέινο ν εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα ζπλδπάζεη θαη λα εληάμεη
απηέο ηηο πξαθηηθέο ζ’ έλα εμαηνκηθεπκέλν πξόγξακκα
δηδαζθαιίαο ην νπνίν λα ελζσκαηώλεηαη ζε νιόθιεξε ηελ
εθπαηδεπηηθή δηδαζθαιία ύζηεξα από ζπλεξγαζία κε ηνλ
ζρνιηθό ζύκβνπιν, ηνλ ζρνιηθό ςπρνιόγν θαη θπζηθά ηνπο
γνλείο ηνπ καζεηή. Οη ζηόρνη απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα
πξέπεη λα ηεζνύλ ζε δηάξθεηα ελόο ζρνιηθνύ έηνπο θαη λα
δηαζθαιίζνπλ ηελ εηδηθή εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε θαη βνήζεηα
(π.ρ. ηκήκα έληαμεο) ώζηε λα επηηεπρζνύλ απηνί νη ζηόρνη. Ο
εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα νξγαλώζεη έλα ζρέδην

7. Δθπαίδεπζε ηνπ καζεηή ώζηε λα γξάθεη θαη λα
κελ ζθίδεη ην ραξηί κέζσ ηεο Λεθηηθήο
Απηνθαζνδήγεζεο

Στάδιο1 ο : Ο εθπαηδεπηηθόο ελεξγεί παξαδεηγκαηηθά θαη
ζθέθηεηαη θσλαρηά, πεξηγξάθεη ηηο ζθέςεηο ηνπ.
Γξάθσ θαη πηέδσ πνιύ ην κνιύβη κνπ κε απνηέιεζκα λα
ζθίδεηαη ην ραξηί. Πξνζπαζώ λα κελ αζθώ ηόζε κεγάιε πίεζε
ζην ραξηί κέζσ ηνπ κνιπβηνύ. Γξάθσ απαιά. (γξάθεη….) Σα
θαηαθέξλσ κέρξη ηώξα πνιύ θαιά!! (γξάθεη….) Έγξαςα
νιόθιεξε ηελ πξόηαζε αιιά θάπνπ κνπ μέθπγε θαη έζθηζα
ιίγν ην ραξηί κνπ, όκσο δελ πεηξάδεη γηαηί ηελ επόκελε θνξά
ζα ην δηνξζώζσ θαη ζα ην γξάςσ θαιύηεξα.
Στάδιο2 ο : Ο καζεηήο εθηειεί ηελ ίδηα δξαζηεξηόηεηα αιιά
ηελ θαζνδεγεί ν εθπαηδεπηήο ηνπ
Όηαλ γξάθεηο πηέδεηο πνιύ ην κνιύβη ζνπ. Πξνζπάζεζε λα
γξάθεηο απαιά κελ αζθείο ηόζε δύλακή. Σν ραξηί είλαη
επαίζζεην. Βάιε ιηγόηεξε δύλακε. Πξνζπάζεζε. (γξάθεη….)
Σα έρεηο πάεη πνιύ θαιά έσο εδώ, κπξάβν ζνπ. Σα
θαηαθέξλεηο ζαπκάζηα. Πνιύ θαιά ζπλέρηζε έηζη!!!
(γξάθεη….) Πνιύ θαιό απνηέιεζκα, δελ ην πεξίκελα λα ηα παο
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ζην θνπηί (1) ηνπνζεηνύκε 1 μπιάθη θαη 6 ζην (2) θνπηί

ζην θνπηί (3) ηνπνζεηνύκε 5 μπιάθηα θαη 1 ζην (2) θνπηί
Στάδιο1 ο : Ο εθπαηδεπηηθόο ελεξγεί παξαδεηγκαηηθά θαη
ζθέθηεηαη θσλαρηά, πεξηγξάθεη ηηο ζθέςεηο ηνπ.
Θέισ λα πξνζζέζσ ηνπο δύν αξηζκνύο. Πξώηα ζα πξνζζέζσ
ηηο κνλάδεο. Έρσ ζην θνπηί κε ηηο κνλάδεο 5 θαη 6 μπιάθηα. Αο
ηα πάξσ ζηα ρέξηα κνπ λα ηα κεηξήζσ. 1..2..3……..11.
11μπιάθηα. ην θνπηί (7) πνπ βάδσ ην απνηέιεζκα ησλ
κνλάδσλ ζα βάισ 1 μπιάθη. Αιιά έρσ θαη έλα θξαηνύκελν λα
ην βάισ ζην θνπηί (5).Καιά ηα πάσ σο εδώ. Βξήθα ηηο
κνλάδεο θαη κε σξαίν ηξόπν. αλ παηρλίδη είλαη. Σώξα λα
πξνζζέζσ ηηο δεθάδεο. Αο πάξσ ζηα ρέξηα κνπ ηα μπιάθηα ησλ
δεθάδσλ. 1…2… 2 δεθάδεο. Θα ηηο βάισ ζην θνπηί (8) θαιά
δελ ηα έρσ θάλεη κέρξη εδώ; Πνιύ θαιά, ααααα ηη είλαη απηό
θάηη μέραζα, ην θξαηνύκελν ζην θνπηάθη (5) . Αρ αο ην βάισ
θαη απηό ζην θνπηάθη (8) Σώξα έρσ 3 δεθάδεο. Σειείσζα ηελ
πξόζζεζε…. Να ηα δσ… ην 3 κπξνζηά θαη ην έλα πίζσ καο
θάλεη 31!!!Σν 15 θαη ην 11 κνπ θάλνπλ 31!!!
Στάδιο2 ο : Ο καζεηήο εθηειεί ηελ ίδηα δξαζηεξηόηεηα αιιά
ηελ θαζνδεγεί ν εθπαηδεπηήο ηνπ
Πξόζζεζε ηνπο αξηζκνύο 15 θαη 16. ην θνπηί (1)θαη (3) πνπ
είλαη νη κνλάδεο έρνπκε μπιάθηα πάξε ηα ζηα ρέξηα ζνπ λα ηα
κεηξήζεηο. 1..2…3…….11. σξαία κέρξη εδώ πνιύ θαιά!!!!
Άξα ζην θνπηί (7) πξέπεη λα βάιεηο θάπνην μπιάθη γηα ηηο
κνλάδεο από ην 11 πνηα είλαη ε κνλάδα ην 1 βάιε έλα μπιάθη
ζην θνπηί. Πνιύ θαιά!!!! Καη θάηη έκεηλε… από άιιν έλα γηα
θξαηνύκελν. Βάιην ζην θνπηί (5). Πάκε ζηηο δεθάδεο. Πάξε
ζηα ρέξηα ζνπ ηα μπιάθηα από ηα θνπηηά ησλ δεθάδσλ. Πόζα
θξαηάο κέηξεζε ηα. 1…2… θαη 1 από ηα θξαηνύκελα ζην
θνπηάθη…. 1…2….3 3 νη δεθάδεο. Βάιε ηα ζην θνπηί ησλ
δεθάδσλ. Άξα 16 θαη 15 καο θάλεη 31 πάξα πνιύ σξαία!!!!
Πνιύ θαιά!!!!
Στάδιο3 ο : Ο καζεηήο εθηειεί ηελ ίδηα δξαζηεξηόηεηα
επαλαιακβάλνληαο δπλαηά ηελ ζθέςε ηνπ θαη ηηο ελέξγεηεο
ηνπ.
Θέισ λα πξνζζέζσ ηνπο αξηζκνύο 15 θαη 16. ην θνπηί (1)θαη
(3) πνπ είλαη νη κνλάδεο έρσ μπιάθηα ηα παίξλσ ζηα ρέξηα κνπ
λα ηα κεηξήζσ. 1..2…3…….11. σξαία κέρξη εδώ πνιύ
θαιά!!!! Άξα ζην θνπηί (7) πξέπεη λα βάισ θάπνην μπιάθη γηα
ηηο κνλάδεο από ην 11 πνηα είλαη ε κνλάδα; ην 1. βάδσ έλα
μπιάθη ζην θνπηί. Πνιύ θαιά!!!! Καη θάηη έκεηλε… από άιιν
έλα γηα θξαηνύκελν κέζα ζην θνπηί (5). Πάκε ζηηο δεθάδεο. Αο
πάξσ ζηα ρέξηα κνπ ηα μπιάθηα από ηα θνπηηά ησλ δεθάδσλ.
Πόζα θξαηάσ; 1…2… 2 βάζα ζην θνπ΄ηη ησλ δεθάδσλ. Καιά
σο εδώ….. αιιά λα έλα μπιάθη εθεί επάλσ. Δίλαη ην 1 από ηα
θξαηνύκελα ζην θνπηάθη…. 1…2….3 3 νη δεθάδεο. Μέζα θαη
απηά ζην θνπηί ησλ δεθάδσλ. Άξα 16 θαη 15 καο θάλεη 31
πάξα πνιύ σξαία!!!! Πνιύ θαιά!!!!
Στάδιο4 ο : Ο καζεηήο εθηειεί ηελ ίδηα δξαζηεξηόηεηα αιιά
ςηζπξίδεη απηή ηε θνξά θαη αθνινπζεί ηελ δηαδηθαζία ηνπ
ζηαδίνπ 3
Στάδιο4 ο : Ο καζεηήο εθηειεί ηελ ίδηα δξαζηεξηόηεηα αιιά
δελ κηιά, επαλαιακβάλεη από κέζα ηνπ ηηο ζθέςεηο θαη
ελέξγεηεο ηνπ. (Δκ. Κνιιηάδεο,2010)

ηόζν θαιά. Λίγα ιαζάθηα έγηλαλ αιιά δελ είλαη ηίπνηα
κπξνζηά ζηελ πξόνδν πνπ έθαλεο ηελ επόκελε θνξά ζα είλαη
ηέιεην. Μπξάβν ζνπ!!!!
Στάδιο3 ο : Ο καζεηήο εθηειεί ηελ ίδηα δξαζηεξηόηεηα
επαλαιακβάλνληαο δπλαηά ηελ ζθέςε ηνπ θαη ηηο ελέξγεηεο
ηνπ.
Γελ ζέισ λα ζθίζσ ην ραξηί γξάθνληαο, απηό είλαη επαίζζεην.
Γελ ζα πηέδσ πνιύ ην κνιύβη κνπ. Γξάθσ απαιά. Γελ βάδσ
πνιύ δύλακε. Γηα λα δσ ηη έρσ θάλεη κέρξη ζηηγκήο. Α! πνιύ
σξαία έρσ ζθίζεη ην ραξηί κόλν ζε δπν κεξηέο, αο πξνρσξήζσ.
Να γξάθσ απαιά. Γελ βάδσ δύλακε λα γξάθσ απαιά. Ση
έθαλα; Α! από πξηλ θαιύηεξα ηειηθά έρσ δηνξζσζεί. Δίρε δίθην
ν δάζθαινο έηζη όπσο κνπ είπε λα ην θάλσ. Σα πήγα θαιά!
Στάδιο4 ο : Ο καζεηήο εθηειεί ηελ ίδηα δξαζηεξηόηεηα αιιά
ςηζπξίδεη απηή ηε θνξά θαη αθνινπζεί ηελ δηαδηθαζία ηνπ
ζηαδίνπ 3
Στάδιο4 ο : Ο καζεηήο εθηειεί ηελ ίδηα δξαζηεξηόηεηα αιιά
δελ κηιά, επαλαιακβάλεη από κέζα ηνπ ηηο ζθέςεηο θαη
ελέξγεηεο ηνπ. (Δκ. Κνιιηάδεο,2010)

8. Δθπαίδεπζε ηνπ καζεηή ώζηε λα κάζεη λα εθηειεί
ηελ αξηζκεηηθή πξάμε ηεο πξόζζεζεο κέζσ ηεο
Λεθηηθήο Απηνθαζνδήγεζεο
Σα παηδηά κε ΓΔΠΤ δελ κπνξνύλ ηόζν εύθνια λα
ζπγθεληξσζνύλ γηα λα κάζνπλ, έηζη πξέπεη λα βξεζνύλ ηξόπνη
ώζηε λα ηνπο ηξαβήμνπκε ην ελδηαθέξνλ. Γηα ηελ πξόζζεζε
πξνηείλνπκε ην εμήο: ηνπνζεηνύκε θνπηηά παπνπηζηώλ (8 ζηνλ
αξηζκό όπσο ζα δείηε ζην ζρήκα) αλά δεύγε θαη
ρξεζηκνπνηνύκε μπιάθηα γηα πξόζζεζε. Σν ηη αλαπαξηζηά ην
θάζε θνπηί θαίλεηαη ζην ζρήκα

Κξαηνύκελν (6)

Κξαηνύκελν
(5)

Γεθάδεο (4)

Μνλάδεο (3)

Γεθάδεο (2)

Μνλάδεο (1)

Απνηέιεζκα
Γεθάδεο (8)

Μνλάδεο (7)

Δηθόλα 1

9. εκαζία Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο

Ζ εηεξνγέλεηα ηνπ ζρνιείνπ κεγαιώλεη από

ηελ
ζηηγκή πνπ ε ηάμε πεξηιακβάλεη καζεηέο κε ΓΔΠΠΤ. Γελ
είλαη επαξθείο νη εξγαζίεο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ίδηνπ
επηπέδνπ γηα λα αληηκεησπηζηνύλ νη καζεζηαθέο αλάγθεο πνπ
πξνθύπηνπλ. Οη αθνκνίσζε θαη νη πξσηνβνπιίεο ησλ καζεηώλ
ζε απηό ην πεξηβάιινλ δελ είλαη ζε πςειό επίπεδν εθόζνλ νη
δηδάζθνληεο παξέρνπλ κνλόπιεπξα έηνηκεο ηηο ηδέεο. Οη
κέζνδνη δηδαζθαιίαο έρνπλ κείλεη ζηάζηκεο. Γηα λα ιπζνύλ ηα
πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ε ιύζε εληνπίδεηαη ζηελ
εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. Ση είλαη ε

Δηθόλα 2
Θέινπκε λα πξνζζέζνπκε ην 15 θαη ην 16 άξα:
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Γηαθνξνπνηεκέλε
Γηδαζθαιία;
Ζ
εθαξκνγή
κηαο
ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ελόο θαηάιιεινπ εξγαιείνπ
ζρεδηαζκνύ ηεο δηδαζθαιίαο γηα καζεηέο κε δηαθνξεηηθέο
καζεζηαθέο αλάγθεο, δίλνληαο έκθαζε ζην καζεηή αιιά θαη
ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα. Σν δηαθνξεηηθό δελ πξέπεη λα
ραξαθηεξηζηεί εηδηθό θαη ην πξόβιεκα είλαη κηα πξόθιεζε γηα
ηνλ εθπαηδεπηή. (Παληειηάδνπ . 2008 )
Ζ ζρνιηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία απνηειεί έλα νξγαλσκέλν
ζύλνιν ζθόπηκσλ θαη κεζνδηθώλ, δηαλνεηηθώλ θαη
ζπλαηζζεκαηηθώλ,
ςπρνθηλεηηθώλ
θαη
ζπκκεηνρηθώλ
ελεξγεηώλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο κάζεζεο θαη ηελ αιιαγή
ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ(Υαηδεδήµνπ, ∆. 2010)
Οη ζεκεξηλέο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ελώ έρνπλ αιιάμεη
έρνληαο επεξεαζηεί θαη έρνληαο ζπκπεξηιάβεη θάπνηα
ραξαθηεξηζηηθά από ηηο ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο κεζόδνπο δελ
έρνπλ ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα. Γελ πξνθαινύλ ην
ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηαηί δελ δίλνπλ βαξύηεηα ζην πεδίν
ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλαθάιπςεο. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα
αθνινπζνύλ θάπνηεο αξρέο δηαθνξνπνηεκέλσλ δηδαζθαιηώλ
αιιά όρη θαιά πξνεηνηκαζκέλσλ παξά βαζίδνληαη ζε κηα
έκπλεπζε ηηο ζηηγκήο θαη γηα απηό θξίλεηαη απαξαίηεην λα
ππάξρεη έλα θαιά νξγαλσκέλν – δνκεκέλν ζρέδην δηδαζθαιίαο
πνπ λα εκπεξηέρεη όια όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ,
ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνϋπάξρνπζα γλώζε γηα λα αλαπηύμεη ηελ
λέα. (Παληειηάδνπ . 2008 )
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθνξνπνίεζεο είλαη απηά πνπ
αλαιύζακε παξαπάλσ, αιιά ζηόρνο είλαη λα εκθαληζηνύλ
εκπινπηηζκέλα κε δηάθνξνπο ηξόπνπο αλάινγα κε ηνλ βαζκό
ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζηε δξαζηεξηόηεηα, ζε δηαθνξεηηθά
ρξνληθά πιαίζηα θαη κε δηαθνξεηηθή βνήζεηα από ηνλ
εθπαηδεπηηθό ή ηνπο ζπκκαζεηέο(Tomlinson, C.Α.2005).
ύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Vygotsky ν εθπαηδεπηηθόο είλαη ν
δηεπθνιπληήο ηεο κάζεζεο(Jaramillo, J. 1996). Γξα κε γλώκνλα
ηελ αλάπηπμε θαη νξγάλσζε δηαθνξνπνηεκέλσλ καζεζηαθώλ
επθαηξηώλ, εθαξκόδεη νκαδνπνίεζε ησλ καζεηώλ κε
πνιιαπινύο θαη ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο θαη πξνζπαζεί γηα ηε
κέγηζηε αμηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ, δηαθνξνπνηώληαο
κεζόδνπο θαη δξαζηεξηόηεηεο ζε ώζηε νη εθπαηδεπόκελνη λα
είλαη ηθαλνί λα πξνρσξήζνπλ ρσξίο όκσο λα κπνξνύλ λα ην
πξάμνπλ από κόλνη ηνπο.
Ο εθπαηδεπηηθόο ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηε γλώζε, ηε εκπεηξία,
ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπόκελσλ. Οη
εθπαηδεπόκελνη ζα πάξνπλ κέξνο ζε άγλσζηεο καζεζηαθέο
θαηαζηάζεηο, ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο ελλνηνινγηθνύο ράξηεο γηα
λα γεληθεύζνπλ έλλνηεο θαη όξνπο. ηε ζπλέρεηα έξρεηαη ε
αμηνιόγεζε, εθαξκόδεηε ε λέα κάζεζε ζε πξαγκαηηθέο
θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο θαη πινπνηνύληαη δεκηνπξγηθέο θαη
θαηλνηόκεο παξεκβάζεηο κεηαθέξνληαο απηό πνπ έκαζαλ ζε
δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα. Εεζηκόπνπινο (Γ. 2014)
Ζ δηαθνξνπνίεζε πξέπεη λα γίλεη θαλόλαο. Ο εθπαηδεπηηθόο
απνθηά κεηαγλσζηηθέο δεμηόηεηεο αθνύ απνθαιύπηεη ηηο
ζθέςεηο ηνπ κέζα από ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνπο καζεηέο.
Αλαιύνληαη νη απνηειεζκαηηθέο θαη νη κε απνηειεζκαηηθέο
δηαδηθαζίεο θαη εηζεγνύληαη βέιηηζηνη ηξόπνη ζπλεξγαζίαο.
Μέζα από ηε δηαθνξνπνίεζε όινη δηδάζθνληαη θαη
αμηνινγνύληαη

είλαη αλάινγνο ηεο ειηθίαο ηνπο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ηόζν
ζην ζρνιηθό όζν θαη ζην θνηλσληθό πεξηβάιινλ. Απηά ηα
άηνκα δύλαηαη λα ραξαθηεξηζηνύλ σο πάζρνπζα ΓΔΠ-Τ.
εκαληηθό ξόιν έρεη ν εθπαηδεπηηθόο πνπ θαιείηαη λα
αληηκεησπίζεη απηή ηελ θαηάζηαζε. Θα πξέπεη ε δηδαζθαιία
ηνπ λα επηθεληξώλεηαη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ ηδηαίηεξσλ
αλαγθώλ θαη ηθαλόηεησλ ηνπ καζεηή, ζηελ επηινγή ησλ
θαηάιιεισλ δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ (ζηελ παξνύζα
πηπρηαθή εξγαζία ε ηερληθή ηεο Λεθηηθήο Απηνθαζνδήγεζεο )
θαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ θαηάιιεισλ κεζόδσλ – πξαθηηθώλ
ζε
έλα
εμαηνκηθεπκέλν
πξόγξακκα
(ζεκαζία
Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο)

6. ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ
ηνπο δηδάζθνληεο ηεο ΑΠΑΗΣΔ Άξγνπο γηα ηελ άξηηα θαη
επηζηεκνληθή γλώζε πνπ καο κεηέδσζαλ
ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θ. Δκκαλνπέια Κνύξνπ γηα ηελ
θαζνδήγεζε ηεο
Σνλ Πέηξν Οξθαλό, ρνιηθό ύκβνπιν ζηελ 1ε Πεξηθέξεηα
Υαιθίδαο γηα ηηο ζπκβνπιέο ηνπ

7. ΠΗΓΔ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ



Βαιάθαο Η., 2008 «Marketing II» Πάηξα, ΔΑΠ
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Ζ πξνζνρή γηα ηνλ άλζξσπν είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό
θνκκάηη αιιά ηαπηόρξνλα απνηειεί κηα πνιύπινθε δηαδηθαζία.
Ζ ζεκαληηθόηεηα ηεο έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη ζε έλα
πεξηβάιινλ πνπ πεξηέρεη πιήζνο εξεζηζκάησλ ππάξρεη
δπλαηόηεηα λα απνκνλώλνληαη απηά πνπ ελδηαθέξνπλ ην
άηνκα θαη ηα άιια λα αγλννύληαη. Μηα ηέηνηα δηαδηθαζία δελ
είλαη πάληα απηνλόεηε.
Άηνκα
πνπ
εκθαλίδνπλ
ζπκπηώκαηα
απξνζεμίαο,
παξνξκεηηθόηεηαο ή θαη ππεξθηλεηηθόηεηαο ζε βαζκό πνπ δελ
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οθία Μπαμπαλιάπος (sofiampampaliarou@yahoo.gr)
πνπδάζηξηα ΔΠΠΑΙΚ, ΑΠΑΙΣΔ (Παξάξηεκα Άξγνπο),
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Κεθαιάξη – Αξγνιίδαο, Άξγνο, Σ.Κ. 21200
Παναγιώηα Γκόθα (giotagofa@yahoo.gr)
Γξ. Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο,
Γηδάζθνπζα ΔΠΠΑΙΚ, ΑΠΑΙΣΔ (Παξάξηεκα Άξγνπο)
Μπνπκπνπιίλαο 3, Άζζνο Κνξηλζίαο, Σ.Κ. 20006
δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο
θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΠΑΙΣΔ). Γηα ηηο
αλάγθεο ηεο εξγαζίαο δηεμήρζε έξεπλα ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ
ζπνπδαζηέο
ηνπ
ΔΠΠΑΙΚ
ηνπ
παξαξηήκαηνο Πεινπνλλήζνπ ηεο ΑΠΑΙΣΔ, ην νπνίν
ιεηηνπξγεί ζηελ πφιε ηνπ Άξγνπο ηνπ Ννκνχ
Αξγνιίδαο, θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 2014-2015 θαη
2015-2016.
Σν πξφγξακκα ΔΠΠΑΙΚ απεπζχλεηαη ζε απνθνίηνπο
ζρνιψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΔΙ θαη ΑΣΔΙ) φισλ
ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ θαη ζθνπφ έρεη ηε ρνξήγεζε
Πηζηνπνηεηηθνχ
Παηδαγσγηθήο
θαη
Γηδαθηηθήο
Δπάξθεηαο, έηζη ψζηε νη απφθνηηνί ηνπ καδί κε ηελ
απαξαίηεηε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε λα απνθηήζνπλ θαη
ηα ηππηθά πξνζφληα γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο σο
εθπαηδεπηηθνί ζηελ εθπαίδεπζε (πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα) θαη ηελ θαηάξηηζε (Ι.Δ.Κ., ΔΠΑ..
θ.ιπ.) ζε γλσζηηθά αληηθείκελα ζπλαθή κε ηνλ βαζηθφ
ηίηιν ζπνπδψλ ηνπο. Σν πξφγξακκα έρεη ραξαθηήξα
επηκνξθσηηθφ, είλαη δηάξθεηαο ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο
θαη ε επηηπρήο νινθιήξσζή ηνπ νδεγεί ζηε ρνξήγεζε
Πηζηνπνηεηηθνχ
θαη
Γηδαθηηθήο
Παηδαγσγηθήο
Δπάξθεηαο (ΑΠΑΙΣΔ, Καλνληζκφο πνπδψλ ΔΠΠΑΙΚ,
2015). Γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη
ππεχζπλε ε ΑΠΑΙΣΔ πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη
Αηηηθήο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ γίλεηαη
ζηα θαηά ηφπνπο παξαξηήκαηα ηεο ζρνιήο πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο ρψξαο (ζπλήζσο κία
πφιε αλά δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα).

Πεπίλητη
Η παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη
ηηο απφςεηο ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο
Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο (ΔΠΠΑΙΚ) ηεο Αλψηαηεο
ρνιήο Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο
(ΑΠΑΙΣΔ) ζην Άξγνο. Γηα ηηο αλάγθεο ηηο παξνχζαο
εξγαζίαο δηελεξγήζεθε έξεπλα επηζθφπεζεο κε ρξήζε
εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο
ζπνπδαζηέο πνπ θνίηεζαλ ζηε ρνιή ηα αθαδεκατθά έηε
2014-2015 θαη 2015-2016, ηα νπνία ήηαλ ηα πξψηα δχν
έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαξηήκαηνο. Σν
εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν εζηάιε ειεθηξνληθά ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο (ππφ κνξθή google form) πεξηειάκβαλε
εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ζπνπδαζηψλ (ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, επίπεδν
ζπνπδψλ θ.ά.) θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο ηνπο, ηνπο
ιφγνπο θαη πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηελ απφθαζή ηνπο λα
παξαθνινχζεζαλ ην ΔΠΠΑΙΚ, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζή
ηνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απφ ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ
ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ην πξφγξακκα ΔΠΠΑΙΚ
γεληθφηεξα αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ παξαξηήκαηνο
εηδηθφηεξα.

Λέξειρ κλειδιά: ΔΠΠΑΙΚ, ΑΠΑΙΣΔ Άξγνπο

1. ΔΙΑΓΧΓΗ
ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη κία
πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ
απφςεσλ ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο
Παηδαγσγηθήο
Καηάξηηζεο
(ΔΠΠΑΙΚ)
πνπ

2. ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ
2.1. Η Παιδαγυγική Δπάπκεια

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή ή
εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ
αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα
ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε
αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα νηθνλνκηθφ
φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε.

Χο Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Δπάξθεηα ζα
κπνξνχζε λα νξηζηεί ε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή
θαηάξηηζε πνπ ιακβάλεη έλαο ζπνπδαζηήο ή απφθνηηνο
ηξηηνβάζκηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (ΑΔΙ ή ΑΣΔΙ),
έηζη ψζηε λα είλαη άξηηα εθνδηαζκέλνο κε ηα απαξαίηεηα
νπζηαζηηθά θαη ηππηθά πξνζφληα γηα λα αληαπνθξηζεί
πιήξσο ζηα θαζήθνληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, εθφζνλ
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Καηάξηηζεο παξέρνληαη απφ ηνπο Καινχξε & Φηιηφ
(2005) θαη Γεσξγηάδε (2010).

επηιέμεη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ζηνλ θιάδν ηεο
εθπαίδεπζεο.
Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο Παηδαγσγηθήο Δπάξθεηαο ζα
πξέπεη ν ππνςήθηνο εθπαηδεπηηθφο λα παξαθνινπζήζεη
ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ζε καζήκαηα απφ ηνπο ηνκείο
ηδηαηηέξσο ηεο Παηδαγσγηθήο, ηεο Γηδαθηηθήο, αιιά θαη
ηεο Φπρνινγίαο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη ζε
πξαθηηθή άζθεζε, φπσο παξαθνινχζεζε, καδί κε
ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε κηθξνδηδαζθαιηψλ θαη
δηδαζθαιηψλ ζε πξαγκαηηθή ζρνιηθή ηάμε. Η
Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα (Νφκνο 3848/10) ζπλήζσο
πηζηνπνηείηαη
κε
ηελ
θαηνρή
αληίζηνηρνπ
Πηζηνπνηεηηθνχ
πνπ
ρνξεγείηαη
κεηά
ηελ
παξαθνινχζεζε θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ πνπ
δηνξγαλψλνληαη
απφ
ηκήκαηα
ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, ε Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα
εμαζθαιίδεηαη θαη εθφζνλ έλαο απφθνηηνο ηκήκαηνο
ηξηηνβάζκηνπ
εθπαηδεπηηθνχ
ηδξχκαηνο
είρε
παξαθνινπζήζεη επηηπρψο επαξθή αξηζκφ παηδαγσγηθψλ
καζεκάησλ ή απνθνίηεζε απφ ηκήκαηα κε βαζηθφ
αληηθείκελν
ζπνπδψλ
ηελ
Παηδαγσγηθή
(π.ρ.
Παηδαγσγηθά Σκήκαηα ή Σκήκα Φηινζνθίαο,
Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο).

2.2.1. Σο Παπάπηημα Πελοποννήζος (Άπγοςρ)
Σν παξάξηεκα Πεινπνλλήζνπ ηεο ΑΠΑΙΣΔ
ηδξχζεθε ην 2014 (ΤΑ 64085/Γ2/25.04.2014) θαη
ιεηηνπξγεί ζηελ πφιε ηνπ Άξγνπο Αξγνιίδαο.
Υξεζηκνπνηεί σο εγθαηαζηάζεηο ην Μπνπζνπινπνχιεην
θηίξην (ην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη σο Γπκλάζην θαηά ηηο
πξσηλέο ψξεο) πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πφιεο ηνπ
Άξγνπο. Σν παξάξηεκα ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά
θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 δηνξγαλψλνληαο ηα
πξνγξάκκαηα ΔΠΠΑΙΚ θαη ΠΔΤΠ (Πξφγξακκα
Δηδίθεπζεο ζηε πκβνπιεπηηθή & Πξνζαλαηνιηζκφ).
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξαρσξήζεθαλ απφ ηε
Γηνίθεζε ηνπ παξαξηήκαηνο, θαηά ην πξψην έηνο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ παξαξηήκαηνο, ην πξφγξακκα ΔΠΠΑΙΚ
παξαθνινχζεζαλ 201 ζπνπδαζηέο, θαηαλεκεκέλνη ζε
ηέζζεξα ηκήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ νη 122 ήηαλ γπλαίθεο
(πνζνζηφ 60,7%) θαη νη 79 άλδξεο (πνζνζηφ 39,3%). Σν
θχξην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ην νπνίν ήηαλ ππεχζπλν γηα
ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ απνηεινχληαλ απφ 28
κέιε. Παξάιιεια, εξγάζηεθαλ 11 άηνκα σο επφπηεο
ησλ Πξαθηηθψλ Αζθήζεσλ Γηδαζθαιίαο (ΠΑΓ). Σν
δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Γηεπζπληή ηνπ παξαξηήκαηνο, απνηεινχληαλ απφ 4 κέιε
θαηά ην πξψην εμάκελν θαη 3 κέιε θαηά ην δεχηεξν
εμάκελν. Καηά ην δεχηεξν έηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
(2015-2016),
ην
παξάξηεκα
ιεηηνχξγεζε
δηνξγαλψλνληαο κφλν ην πξφγξακκα ΔΠΠΑΙΚ. Σν έηνο
απηφ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα 135 ζπλνιηθά
ζπνπδαζηέο, θαηαλεκεκέλνη ζε ηξία ηκήκαηα, εθ ησλ
νπνίσλ νη 88 ήηαλ γπλαίθεο (πνζνζηφ 65,2%) θαη 47
άλδξεο (πνζνζηφ 34,8%). Σν θχξην δηδαθηηθφ
πξνζσπηθφ απνηεινχληαλ απφ 18 κέιε, ελψ 15 άηνκα
εξγάζηεθαλ σο επφπηεο ΠΑΓ. Σέινο, ην δηνηθεηηθφ
πξνζσπηθφ απνηεινχληαλ απφ 3 κέιε.

2.2. Η Ανώηαηη σολή Παιδαγυγικήρ και
Σεσνολογικήρ Δκπαίδεςζηρ (ΑΠΑΙΣΔ)
Η Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο
Δθπαίδεπζεο (ΑΠΑΙΣΔ) ηδξχζεθε ζηελ Αζήλα ην 2002
σο ηξηηνβάζκην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. Η ΑΠΑΙΣΔ
απνηειεί νπζηαζηηθά ηνλ «θαζνιηθφ δηάδνρν» ηεο
ρνιήο Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ Δπαγγεικαηηθήο &
Σερληθήο Δθπαίδεπζεο (ΔΛΔΣΔ), ε νπνία είρε ηδξπζεί
ην 1959 (ΑΠΑΙΣΔ, Οδεγφο πνπδψλ, 2015). Η
ΑΠΑΙΣΔ ιεηηνπξγεί πιένλ κε ηέζζεξα ηκήκαηα
(Παηδαγσγηθφ
Σκήκα,
Σκήκα
Δθπαηδεπηηθψλ
Ηιεθηξνιφγσλ & Δθπαηδεπηηθψλ Ηιεθηξνληθψλ
Μεραληθψλ, Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Μεραλνιφγσλ
Μεραληθψλ θαη Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ
Μεραληθψλ). Οη θχξηεο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ε
δηνίθεζε ηνπ ηδξχκαηνο εδξεχνπλ ζην Μαξνχζη
Αηηηθήο. Παξάιιεια, ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα
δηνξγαλψλεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, θπξίσο
παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο θαη
πξνζαλαηνιηζκνχ, ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο πεξηθέξεηαο.
πγθεθξηκέλα, θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016
(ΑΠΑΙΣΔ, Οδεγφο πνπδψλ, 2015) ιεηηνχξγεζαλ
παξαξηήκαηα ζε 9 άιιεο πφιεηο (πέξαλ ηεο Αζήλαο)
φπσο: Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Ηξάθιεην Κξήηεο, Βφινο,
Κνδάλε, άπεο Ρνδφπεο, Μπηηιήλε, Ρφδνο θαη Άξγνο.
Έλα απφ ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ
δηνξγαλψλεηαη ζε φια ηα παξαξηήκαηα ηεο ΑΠΑΙΣΔ
θάζε ρξφλν, είλαη ην Δηήζην Πξφγξακκα Παηδαγσγηθήο
Καηάξηηζεο (ΔΠΠΑΙΚ). ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο
απηνχ είλαη ε παξνρή παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο ζηνπο
ζπνπδαζηέο ηνπ. Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο νδεγεί ζηελ απφθηεζε Πηζηνπνηεηηθνχ
Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο
ΑΠΑΙΣΔ, ηε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ ηεο θαη ηδίσο ην Πξνγξάκκαηνο Παηδαγσγηθήο

2.3. Σο Δηήζιο Ππόγπαμμα Παιδαγυγικήρ
Καηάπηιζηρ (ΔΠΠΑΙΚ)
Σν Δηήζην Πξφγξακκα Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο
(ΔΠΠΑΙΚ) κε ηε λέα κνξθή ηεο ΑΠΑΙΣΔ
δηνξγαλψλεηαη απφ ηνλ Σνκέα Παηδαγσγηθήο
Καηάξηηζεο ηνπ (Γεληθνχ) Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ
ηδξχκαηνο. Σν πξφγξακκα είλαη δηάξθεηαο ελφο
αθαδεκατθνχ έηνπο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη δχν
απηνηειείο δηδαθηηθέο πεξηφδνπο: ην Α’ Δμάκελν θαη ην
Β’ Δμάκελν. Σν θάζε εμάκελν, καδί κε ηελ αληίζηνηρε
εμεηαζηηθή πεξίνδν δηαξθεί θαηά θαλφλα 14 εβδνκάδεο.
(ΑΠΑΙΣΔ, Καλνληζκφο πνπδψλ ΔΠΠΑΙΚ, 2015).
Όπσο ήδε πξναλαθέξζεθε ην πξφγξακκα δηνξγαλψλεηαη
ηφζν ζηελ Αζήλα φζν θαη ζηα θαηά ηφπνπο
παξαξηήκαηα ηεο ΑΠΑΙΣΔ (Θεζζαινλίθε, Πάηξα,
Ηξάθιεην Κξήηεο, Βφινο, Κνδάλε, άπεο Ρνδφπεο,
Μπηηιήλε, Ρφδνο θαη Άξγνο).
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα έρνπλ νη
απφθνηηνη ηδξπκάησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη
νπνίνη έρνπλ επηιεγεί ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα
Καλνληζκφ Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίσλ (ΚΑΤ) ηεο
ΑΠΑΙΣΔ. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014, πιένλ
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πηπρηαθή εξγαζία ζπκβάιιεη ζην 20% ηνπ ηειηθνχ
βαζκνχ απνθνίηεζεο απφ ην πξφγξακκα.

ε επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη κε ην ζχζηεκα
(ειεθηξνληθήο) θιήξσζεο θαη κε βάζε ηελ ηειηθή
θαηάηαμε πνπ πξνθχπηεη απφ απηή.
ηηο ππνρξεψζεηο θνίηεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ
πεξηιακβάλνληαη:
παξαθνινχζεζε
ζεσξεηηθψλ
καζεκάησλ, παξαθνινχζεζε θαη πινπνίεζε Πξαθηηθψλ
Αζθήζεσλ Γηδαζθαιίαο θαη ε εθπφλεζε πηπρηαθήο
εξγαζίαο (ΑΠΑΙΣΔ, Οδεγφο πνπδψλ, 2015).
Σα καζήκαηα είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο έληεθα, εθ ησλ
νπνίσλ ηα έμη δηδάζθνληαη ζην Α’ Δμάκελν θαη ηα πέληε
ζην Β’ Δμάκελν. Η παξαθνινχζεζε ζηα καζήκαηα είλαη
ππνρξεσηηθή θαη ε ζπκκεηνρή θάζε ζπνπδαζηή ζηηο
εμεηάζεηο ηνπ θάζε καζήκαηνο επηηξέπεηαη εθφζνλ έρεη
παξαθνινπζήζεη ηα 2/3 ησλ σξψλ πνπ έρνπλ δηδαρζεί
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. Ο ηειηθφο βαζκφο ζε
θάζε κάζεκα πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ ζπνπδαζηή
ζηελ ελδηάκεζε δνθηκαζία πξνφδνπ (γξαπηή εμέηαζε ή
εθπφλεζε εξγαζίαο) θαη απφ ηελ επίδνζε ζηελ ηειηθή
γξαπηή εμέηαζε (ζπλήζσο ην πνζνζηφ ζπκβνιήο θάζε
δνθηκαζίαο είλαη 50%). Σν θάζε κάζεκα έρεη δηάξθεηα
δχν δηδαθηηθψλ σξψλ ζεσξίαο αλά εβδνκάδα, κε
εμαίξεζε ηα καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε Η/Τ
πνπ πεξηιακβάλνπλ κία δηδαθηηθή ψξα ζεσξίαο θαη κία
εξγαζηεξίνπ.
Η ζπκκεηνρή ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε Γηδαζθαιίαο
(ΠΑΓ) είλαη ππνρξεσηηθή γηα θάζε ζπνπδαζηή. Οη
δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΠΑΓ θαηά ην Α’ εμάκελν
δηελεξγνχληαη κέζα ζηε ρνιή θαη πεξηιακβάλνπλ
ελεκέξσζε γηα ην ζχζηεκα δηεμαγσγήο, ζρεδηαζκφ θαη
πινπνίεζε κηθξνδηδαζθαιηψλ απφ ηνπο ζπνπδαζηέο,
θαζψο θαη παξαθνινχζεζε κηθξνδηδαζθαιηψλ πνπ
πινπνηνχληαη απφ ζπλαδέιθνπο ηνπο ζπνπδαζηέο. Καηά
ην Β’ Δμάκελν, νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΠΑΓ πέξα απφ ηε
ρνιή
(φπνπ
δηελεξγνχληαη
πξνθαηαξθηηθέο
δηδαζθαιίεο) κεηαθέξνληαη θαη ζε εμσηεξηθέο
πξαγκαηηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο. πγθεθξηκέλα νη
ζπνπδαζηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ
ζπλνιηθά έμη ψξεο δηδαζθαιίαο ζε πξαγκαηηθή ηάμε
εμσηεξηθήο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ
κία δηδαθηηθή ψξα δηδαζθαιίαο ζε εμσηεξηθή ηάμε
ζρνιηθήο κνλάδαο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ δηδάζθνληα ηεο
ηάμεο.
Σέινο, θάζε ζπνπδαζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
εθπνλήζεη πηπρηαθή εξγαζία ππφ ηελ επίβιεςε ελφο
δηδάζθνληα ηεο επηινγήο ηνπ. Η πηπρηαθή εξγαζία ζα
πξέπεη λα είλαη ζπλαθήο κε θάπνην απφ ηα αληηθείκελα
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηδαζθφκελε χιε ησλ
καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η πηπρηαθή εξγαζία
κπνξεί λα είλαη είηε βηβιηνγξαθηθή είηε εξεπλεηηθή, ή
ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν. Με βάζε ηνλ αληίζηνηρν
νδεγφ εθπφλεζεο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ γηα ην έηνο 20152016: «Ο ζθνπφο ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο είλαη αθελφο
ε ζχλζεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ πνπ
απνθηήζεθαλ απφ ηα δηάθνξα καζήκαηα ζε
ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο θαη αθεηέξνπ ε εκβάζπλζε ζε
έλα ζέκα, κέζα απφ ην νπνίν ν/ε ζπνπδαζηήο/ηξηα ζα
αζθεζεί θαη ζα απνθηήζεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζην
ζρεδηαζκφ, δηεμαγσγή θαη ζπγγξαθή κηαο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο-κειέηεο.» (ΑΠΑΙΣΔ, Οδεγφο Δθπφλεζεο
Πηπρηαθψλ Δξγαζηψλ ΔΠΠΑΙΚ, 2016). Η επίδνζε ζηελ

3. Η ΔΡΔΤΝΑ
3.1. σεδιαζμόρ και Γιεξαγυγή
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δηεμήρζε
έξεπλα επηζθφπεζεο κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. Σνλ
πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ νη ζπνπδαζηέο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΔΠΠΑΙΚ ηνπ παξαξηήκαηνο Άξγνπο ηεο
ΑΠΑΙΣΔ θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 2014-2015 θαη
2015-2016, ηα νπνία ήηαλ θαη ηα πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαξηήκαηνο. Ο παξαπάλσ
πιεζπζκφο ήηαλ άκεζα εληνπίζηκνο ζην ζχλνιφ ηνπ απφ
ηα αξρεία ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ δηαηεξεί ε γξακκαηεία
ηνπ παξαξηήκαηνο Άξγνπο. πλεπψο, δελ πξνέθπςε
αλάγθε γηα ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο θαη
ηελ εθαξκνγή αληίζηνηρσλ ηερληθψλ.
Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά
ηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ ην Δξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν
επηιέρζεθε λα δεκηνπξγεζεί θαη λα απνζηαιεί
ειεθηξνληθά ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο
google forms (https://www.google.com/forms/about/), ε
νπνία δηαηίζεηαη ειεχζεξα γηα ηνπο ρξήζηεο
ινγαξηαζκνχ Google.

3.2. Σο Δπυηημαηολόγιο
Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζε λα
ρσξηζηεί ζε ηέζζεξα κέξε αλάινγα κε ην πεξηερφκελν
θαη ηνλ ζθνπφ ησλ εξσηήζεσλ.
Σν πξψην κέξνο πεξηειάκβαλε κία νκάδα 17
εξσηήζεσλ νη νπνίεο αθνξνχζαλ πξνζσπηθά ζηνηρεία
ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο, φπσο θχιν, ειηθία,
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηφπν (λνκφ) θαηνηθίαο, θαζψο
θαη ην επίπεδν (π.ρ. βαζηθφο ηίηινο, κεηαπηπρηαθφ, θ.ιπ.)
θαη ην αθαδεκατθφ πεδίν ζην νπνίν ζπγθαηαιέγνληαη νη
ζπνπδέο ηνπο θ.ά.
Σν
δεχηεξν
κέξνο
ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ
πεξηειάκβαλε κία νκάδα 11 εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο
απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γεληθά γηα ην πξφγξακκα
ΔΠΠΑΙΚ, ην παξάξηεκα Άξγνπο, θαζψο θαη ηηο
ζπλήζεηέο ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παξαθνινχζεζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Σν ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηεινχληαλ
απφ ελλέα εξσηήζεηο πνπ απνζθνπνχζαλ ζηε
δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ΔΠΠΑΙΚ θαζψο θαη επηκέξνπο
ηνκείο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παξαξηήκαηνο Άξγνπο. Οη
εξσηήζεηο απηέο είραλ σο απψηεξν ζηφρν ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
παξαξηήκαηνο απεπζείαο απφ ηηο απαληήζεηο ησλ
ζπνπδαζηψλ. Πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ε νκάδα ησλ
εξσηήζεσλ απηψλ ήηαλ ειαθξψο δηαθνξνπνηεκέλε ζην
εξσηεκαηνιφγην πνπ εζηάιε ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ
αθαδεκατθνχ έηνπο 2014-2015 απφ απηφ πνπ εζηάιε
ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2015-2016. Η
δηαθνξά εληνπίδνληαλ ζην φηη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ
εζηάιε ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 20142015 πεξηειάκβαλε ηέζζεξηο παξαπάλσ εξσηήζεηο νη
νπνίεο αλαθέξνληαλ ζηελ πεξίνδν κεηά ηελ απνθνίηεζή
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ηνπο απφ ην πξφγξακκα. Οη επηπξφζζεηεο απηέο
εξσηήζεηο πξνο ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ αθαδεκατθνχ
έηνπο 2014-2015 αθνξνχζαλ ζην εάλ απαζρνιήζεθαλ
ζηελ εθπαίδεπζε ακέζσο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ
ην πξφγξακκα, θαζψο θαη ζηνλ βαζκφ πνπ ε
παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηφζν απφ πιεπξάο
εθνδίσλ φζν θαη ηππηθψλ πξνζφλησλ (δειαδή ε θαηνρή
ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο
Δπάξθεηαο), ζπλέβαιε ζηελ εχξεζε ή δηαζθάιηζε κηαο
ζέζεο ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν θαη
κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ πιένλ ρξεζηκνπνηνχλ φζνη
εξγάδνληαη σο εθπαηδεπηηθνί.
Σν
ηέηαξην
θαη
ηειεπηαίν
κέξνο
ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ πεξηειάκβαλε κία εξψηεζε αλνηθηνχ
ηχπνπ ζχληνκεο απάληεζεο, ε νπνία ήηαλ πξναηξεηηθή.
ηελ εξψηεζε απηή νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαλ,
εθφζνλ ην επηζπκνχζαλ, λα δηαηππψζνπλ ειεχζεξα θαη
κε ζπληνκία ηπρφλ ζρφιηα ή/θαη εκπεηξίεο πνπ είραλ απφ
ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα.

έγηλε επξχηεξα γλσζηή ε ιεηηνπξγία ηνπ παξαξηήκαηνο
γηα ην πξφγξακκα ΔΠΠΑΙΚ ζην Άξγνο, αθνχ είρε
ιεηηνχξγεζε ήδε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Έλαο αθφκα
ιφγνο γηα ηελ αχμεζε απηή, αλαθνξηθά κε ηνπο
θαηνίθνπο ηεο Αηηηθήο, ζα κπνξνχζε λα είλαη ε
κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα επηηπρεκέλεο εηζαγσγήο ζην
παξάξηεκα Άξγνπο ιφγσ κηθξφηεξεο δήηεζεο ζε ζρέζε
κε ηελ Αζήλα. Άιισζηε, ην παξάξηεκα ηνπ Άξγνπο
είλαη ην θνληηλφηεξν ζε απφζηαζε απφ ηελ έδξα ηεο
ρνιήο ζην Μαξνχζη Αηηηθήο.
Χο πξνο ηνλ βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ νη 14 δήισζαλ
φηη έιαβαλ ηνλ βαζηθφ πξνπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπο
απφ Διιεληθφ ΑΣΔΙ ζε πνζνζηφ 59,7%, απφ Διιεληθφ
ΑΔΙ ζε πνζνζηφ 36,4%, ελψ ηέινο ζε πνζνζηφ 3,9%
απφ ΑΔΙ Δμσηεξηθνχ. Σν 52,3% ησλ 15 έιαβε ηνλ
βαζηθφ ηίηιν απφ Διιεληθφ ΑΣΔΙ, ην 46,6% απφ
Διιεληθφ ΑΔΙ θαη ηέινο ην 1,1% απφ ΑΔΙ Δμσηεξηθνχ.
Παξαηεξείηαη φηη θαη ζηηο δπν ρξνληέο νη πεξηζζφηεξνη
ζπκκεηέρνληεο είραλ βαζηθφ πξνπηπρηαθφ ηίηιν
ζπνπδψλ απφ Διιεληθφ ΑΣΔΙ. Δπίζεο παξαηεξείηαη κηα
αχμεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ είλαη απφθνηηνη ΑΔΙ
θαηά ην δεχηεξν έηνο. ρεηηθά κε ην επηζηεκνληθφ πεδίν
πνπ ζπγθαηαιέγεηαη ν βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ
πξνθχπηεη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 14 (22%)
πξνέξρνληαη απφ Κνηλσληθέο θαη Αλζξσπηζηηθέο
Δπηζηήκεο, έπεηηα απφ ηηο Οηθνλνκηθέο ΔπηζηήκεοΔπηζηήκεο Γηνίθεζεο (19%) θαη αθνινπζνχλ ε
Πιεξνθνξηθή-Η/Τ θαη νη Δπηζηήκεο ΜεραληθνχΣερλνινγίαο κε 18% θαη 16%, αληίζηνηρα. ηνπο 15 ην
επηζηεκνληθφ πεδίν κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (19%)
είλαη ε Πιεξνθνξηθή-Η/Τ, έπεηηα κε 18% έρνπκε ηηο
Κνηλσληθέο θαη Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο, ελψ νη
Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο-Δπηζηήκεο Γηνίθεζεο θαη νη
Δπηζηήκεο Μεραληθνχ Σερλνινγίαο ζπγθεληξψλνπλ ην
17% εθάζηε. Παξαηεξείηαη φηη θαη ζηηο δπν ρξνληέο
κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ είραλ πξνπηπρηαθφ
ηίηιν απφ ην πεδίν Κνηλσληθέο θαη Αλζξσπηζηηθέο
Δπηζηήκεο. Πάλησο ζε γεληθέο γξακκέο, ε πνζφζησζε
ησλ ζπκκεηερφλησλ κε βάζε ηα επηζηεκνληθά πεδία
θαίλεηαη λα παξακέλεη ζε γεληθέο γξακκέο ζηαζεξή
αλάκεζα ζηα δχν έηε. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηπρφλ
επηπιένλ ζπνπδέο πέξαλ ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ: ην 64%
ησλ 14 απάληεζε φηη δελ είρε άιιν επηπιένλ ηίηιν
ζπνπδψλ, ελψ ην 28% είρε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν master.
Σν 45% ησλ 15 είρε κφλν βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ, ην
43% είρε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν master, ελψ επίζεο ην 2%
είρε δηδαθηνξηθφ ηίηιν. Παξαηεξείηαη φηη θαηά ην
αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 πην πνιινί ζπνπδαζηέο
είραλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζε ζχγθξηζε κε ην έηνο 20142015.
ηελ εξψηεζε εάλ νη ζπκκεηέρνληεο είραλ πξφηεξε
εθπαηδεπηηθή εκπεηξία πξηλ παξαθνινπζήζνπλ ην
πξφγξακκα ΔΠΠΑΙΚ: ην 50,6% απφ ηνπο 14 απάληεζε
φηη είρε εκπεηξία σο εθπαηδεπηηθφο πξηλ ηελ εηζαγσγή
ζην ΔΠΠΑΙΚ ελψ ην 49,4% δελ είρε. Όζνλ αθνξά ηνπο
15, ην 42,5% δήισζε φηη είρε πξφηεξε εκπεηξία ελψ ην
57,5% φηη δελ είρε.

4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ
ηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο έξεπλαο ηα νπνία
απεζηάιεζαλ
ειεθηξνληθά
ζηνπο
ζπνπδαζηέο
απάληεζαλ ζπλνιηθά 78 απφ ηνπο 201 ζπνπδαζηέο ηνπ
αθαδεκατθνχ έηνπο 2014-2015 (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο:
38,8%) θαη 88 απφ ηνπο 135 ζπνπδαζηέο ηνπ
αθαδεκατθνχ έηνπο 2015-2016 (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο:
65,2%). ην εμήο νη ζπνπδαζηέο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο
2014-2015 ζα αλαθέξνληαη σο «14», ελψ νη
ζπνπδαζηέο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2015-2016 ζα
αλαθέξνληαη σο «15».

4.1.
Πποζυπικά
ςμμεηεσόνηυν

Υαπακηηπιζηικά

Αλαθνξηθά κε ην θχιν ην 59% ηνπ δείγκαηνο ησλ
14 ήηαλ γπλαίθεο θαη ην 41% άλδξεο, ελψ ζην δείγκα
ησλ 15, ην 63,6% ήηαλ γπλαίθεο θαη ην 36,4% άλδξεο.
Απφ πιεπξάο ειηθίαο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 14
αλήθεη ζηελ νκάδα 31-35 εηψλ κε πνζνζηφ 33%, ελψ ην
κηθξφηεξν ζηελ νκάδα 21-25 εηψλ κε πνζνζηφ 2,6%.
Γηα ηνπο 15 ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 35,2% αλήθεη πάιη
ζηελ νκάδα 31-35 εηψλ θαη ην κηθξφηεξν 5,7% ζηελ
νκάδα 21-25. Σέινο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
ζπκκεηερφλησλ θαη γηα ηα δχν έηε αλήθεη ζηελ ειηθηαθή
νκάδα ησλ 26-45 εηψλ.
Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ πξνέθπςε φηη
ν λνκφο κφληκεο θαηνηθίαο γηα ηνπο 14 θαηά ηελ
πεξίνδν παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠΠΑΙΚ ήηαλ ζε
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ε Αξγνιίδα κε 62%, αθνινπζεί κε
16% ν λνκφο Κνξηλζίαο, ελψ κε κηθξφηεξν πνζνζηφ
είλαη ε Αηηηθή θαη ε Λαθσλία κε 3% εθάζηε. Όζνλ
αθνξά ηνπο 15 ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη 50% απφ
ην λνκφ Αξγνιίδαο αθνινπζεί ν λνκφο Κνξηλζίαο κε
15%, Αξθαδίαο κε 13%, Αηηηθήο κε 11% θαη κε
κηθξφηεξν πνζνζηφ ν λνκφο Μεζζελίαο κε 4%.
Παξαηεξνχκε φηη θαηά ην δεχηεξν έηνο ιεηηνπξγίαο
κεηψζεθε ιίγν ην πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ
δηακέλνπλ ζηελ Αξγνιίδα αιιά απμήζεθαλ απφ 3% ζε
11% νη ζπκκεηέρνληεο απφ ηνλ λνκφ Αηηηθήο. Πηζαλφλ ν
ιφγνο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ απηνχ λα έγθεηηαη ζην φηη
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Η πξψηε εξψηεζε δεηνχζε απφ ηνπο ζπνπδαζηέο λα
δψζνπλ γηα θάζε κάζεκα ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν
ζεσξνχλ φηη ζα ηνπο ρξεζηκεχζεη ζηε κειινληηθή ηνπο
πνξεία σο εθπαηδεπηηθνί. Οη ζπνπδαζηέο θαινχληαλ λα
απαληήζνπλ κε βάζε ην ζεκαηηθφ πεξηερφκελφ ηνπο
καζήκαηνο, κε άιια ιφγηα ηε δηδαζθφκελε χιε θαη
κφλν, ρσξίο λα ηνπο δεηείηαη αμηνιφγεζε ηνπ εθάζηνηε
δηδάζθνληα σο πξνο ηελ επηζηεκνληθή επάξθεηά ηνπ ζην
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη ηελ ηθαλφηεηα
δηδαζθαιίαο. Οη πηζαλέο απαληήζεηο πνπ κπνξνχζαλ λα
δψζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ: θαζφινπ, ιίγν, κέηξηα,
πνιχ, πάξα πνιχ. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζην
Γξάθεκα 1. Σα δηαγξάκκαηα ζην αξηζηεξφ κέξνο
αληηζηνηρνχλ ζηηο απαληήζεηο ησλ 14, ελψ ζην δεμηφ
κέξνο ησλ 15.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα
δηαηππσζνχλ θάπνηα ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο
απαληήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ησλ δχν εηψλ
αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ηνπο σο πξνο ηε ρξεζηκφηεηα
ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα
καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΠΑΙΚ ζηελ ελδερφκελε
ζηαδηνδξνκία ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί. Αξρηθά, σο
δεκνθηιέζηεξα καζήκαηα αλαδεηθλχνληαη ηα καζήκαηα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θιάδν ηεο Φπρνινγίαο. Δπίζεο,
αξθεηά πςειή ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ
ζπγθεληξψλνπλ θαη ηα καζήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε
ρξήζε Η/Τ. Σέινο, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ηα
ιηγφηεξν δεκνθηιή καζήκαηα θαη ζηηο δχν νκάδεο
ζπκκεηερφλησλ είλαη ηα καζήκαηα ηεο «Παηδαγσγηθήο
& Φηινζνθίαο ηεο Παηδείαο», αιιά θαη ηεο «Γηδαθηηθήο
Μαζεκάησλ Δηδηθφηεηαο». Δηδηθά γηα ην ηειεπηαίν ίζσο
ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηηο πηζαλέο αηηίεο ζηηο
νπνίεο λα νθείιεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε ησλ
ζπκκεηερφλησλ, κηαο θαη ζα αλέκελε θαλείο νη
ζπνπδαζηέο λα έδεηρλαλ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ ζην λα
αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο δηδαζθαιίαο ησλ αληηθεηκέλσλ
ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, ηα νπνία αλακέλεηαη λα δηδάμνπλ
θαη σο εθπαηδεπηηθνί.
ην Γξάθεκα 2 παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο
ηνπο γηα επηκέξνπο ηνκείο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
παξαξηήκαηνο. Οη ζπνπδαζηέο ξσηήζεθαλ γηα ηνλ
βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ ηελ νξγάλσζε ησλ
Πξαθηηθψλ Αζθήζεσλ Γηδαζθαιίαο (ΠΑΓ) απφ ηε
ρνιή, φπσο επίζεο θαη γηα ην πφζν ζεσξνχλ φηη ε
εκπεηξία πνπ απνθφκηζαλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη
πξαγκαηνπνίεζε δηδαζθαιηψλ ζε εμσηεξηθή ζρνιηθή
κνλάδα πξφθεηηαη λα ηνπο επεξεάζνπλ ζην κειινληηθφ
ηξφπν δηδαζθαιίαο σο εθπαηδεπηηθνί. Οη απαληήζεηο ησλ
ζπκκεηερφλησλ θαίλνληαη ζηα δχν πξψηα δηαγξάκκαηα
ηνπ Γξαθήκαηνο 2. Απφ ηηο απαληήζεηο παξαηεξείηαη φηη
κάιινλ ππήξμε κηα κηθξή βειηίσζε θαηά ηε δεχηεξε
ρξνληά, ρσξίο φκσο ε βειηίσζε απηή λα πξνθχπηεη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή απφ ηνλ έιεγρν ρ2 (p-value=0,143
& 0,792>α=0,05, αληίζηνηρα).
ρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο γηα ην επίπεδν
ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξεη ην παξάξηεκα ηεο ΑΠΑΙΣΔ
Άξγνπο, νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαίλνληαη
ζην ηξίην δηάγξακκα ηνπ Γξαθήκαηνο 2. Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ είλαη

4.2. Γενικέρ Απότειρ για ηο ΔΠΠΑΙΚ και ηην
ΑΠΑΙΣΔ
Αλαθνξηθά
κε
ην
(ζεκαληηθφηεξν)
ιφγν
παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΠΑΙΚ, κεγάινο
αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ, θαη γηα ηα δχν έηε, δήισζε σο
ιφγν παξαθνινχζεζεο ηε Μνξηνδφηεζε ζε Πίλαθεο
Αλαπιεξσηψλ (ην 44% απφ ηνπο 14 θαη ην 36% απφ
ηνπο 15). Έπνληαη γηα ηνπο 14 ν Δκπινπηηζκφο
Σππηθψλ Πξνζφλησλ κε 28% θαη ε πεξαηηέξσ
Δπηκφξθσζε κε 24%. Γηα ηνπο 15 ε πεξαηηέξσ
Δπηκφξθσζε θαηαηάζζεηαη ζηελ πξψηε ζέζε κε 39%,
ελψ ν Δκπινπηηζκφο Σππηθψλ Πξνζφλησλ ζπγθεληξψλεη
24%.
ρεηηθά κε ην εάλ είραλ θάλεη πξνζπάζεηεο εηζαγσγήο
ζην παξειζφλ, απφ ηνπο 14 ην 69% δήισζε φηη εηζήρζε
ζην πξφγξακκα ΔΠΠΑΙΚ κε ηελ πξψηε θνξά, θαη ην
23% κε ηε δεχηεξε, ηέινο ην 8% είρε πξνζπαζήζεη ηξείο
θνξέο θαη άλσ. Απφ ηνπο 15 ην 83% εηζήρζε ζην
πξφγξακκα ΔΠΠΑΙΚ κε ηελ πξψηε θνξά, ην 11% είρε
θάλεη θαη ζην παξειζφλ αίηεζε θαη εηζήρζε κε ηε
δεχηεξε θνξά, ελψ ην 6% είρε πξνζπαζήζεη ηξεηο θνξέο
θαη άλσ. Παξαηεξείηαη φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη
πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο εηζήρζεζαλ κε ηελ πξψηε
θνξά, θαη κφλν ιίγνη ρξεηάζηεθε λα πξνζπαζήζνπλ απφ
ηξεηο θνξέο θαη άλσ. Βέβαηα, αμηνζεκείσην είλαη φηη θαη
ζηηο δχν πεξηπηψζεηο (31% γηα ηνπο 14 θαη 17% γηα
ηνπο 15) παξαηεξείηαη κηα επηκνλή ζηελ πξνζπάζεηα
εηζαγσγήο ζην ΔΠΠΑΙΚ (ηδηαηηέξσο γηα απηνχο πνπ
δειψλνπλ φηη είραλ πξνζπαζήζεη απφ ηξεηο θνξέο θαη
άλσ). πλεπψο, ην γεγνλφο φηη ιεηηνπξγεί ηα ηειεπηαία
δχν ρξφληα έλα λέν επηπιένλ παξάξηεκα λα ζρεηίδεηαη
κε ην ελδηαθέξνλ πνπ ζπγθεληξψλεη ην πξφγξακκα
ΔΠΠΑΙΚ
θαη
ηελ
πξνζπάζεηα
απνξξφθεζεο
πεξηζζφηεξσλ ζπνπδαζηψλ. Άιισζηε, ζε θάζε
πεξίπησζε ε δεκηνπξγία ελφο λένπ παξαξηήκαηνο ζε κηα
Πεξηθέξεηα φπνπ δελ ιεηηνπξγεί άιιν παξάξηεκα δίλεη
επθαηξία
ζπκκεηνρήο
ζε
πεξηζζφηεξνπο
ελδηαθεξφκελνπο. Αλαθνξηθά κε ηνλ ιφγν αίηεζεο ζην
παξάξηεκα ηνπ Άξγνπο, ν βαζηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνπο
14 ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (76,6%) είλαη ε
εληνπηφηεηα (είλαη θάηνηθνη ή κέλνπλ θνληά ζην Άξγνο)
ελψ ζε πνζνζηφ 15,6% νη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο
εηζαγσγήο ιφγσ κηθξφηεξεο δήηεζεο ζε ζρέζε κε άιια
παξαξηήκαηα. Οη δε 15 απάληεζαλ ηελ εληνπηφηεηα ζε
πνζνζηφ 71% ελψ ζε πνζνζηφ 29% ηηο κεγαιχηεξεο
πηζαλφηεηεο εηζαγσγήο. Σέινο, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
πνπ δελ ήηαλ θάηνηθνη ηνπ Άξγνπο, ην 19% ησλ 14
δήισζε φηη επηζθέθζεθε ηελ πφιε ηνπ Άξγνπο γηα
πξψηε θνξά κε αθνξκή ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο 15
ήηαλ 21,4%.

4.3. Απότειρ για ηο Ππόγπαμμα ΔΠΠΑΙΚ και
ηο Παπάπηημα Άπγοςρ
Μέζσ ηεο ηξίηεο νκάδαο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα
δηαηππψζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην πξφγξακκα
ζπνπδψλ ηνπ ΔΠΠΑΙΚ, αιιά θαη λα αμηνινγήζνπλ
επηκέξνπο ηνκείο ιεηηνπξγίαο ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο
ΑΠΑΙΣΔ ζην Άξγνο.
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Γξάθεκα 1: Υξεζηκφηεηα καζεκάησλ

ζρεδφλ ηαπηφζεκε θαη γηα ηα δχν έηε ιεηηνπξγίαο. Σν
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ ζπγθεληξψλεη ε
απάληεζε πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο (39,7% ζηνπο πεξζηλνχο
θαη 40,9% ζηνπο θεηηλνχο). Δπίζεο θαίλεηαη φηη νη
ζεηηθέο γλψκεο (πνιχ ή πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο),
είλαη ειάρηζηα πεξηζζφηεξεο θαηά ην δεχηεξν έηνο
ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο κηα κάιινλ ζεηηθή αμηνιφγεζε θαη
γηα ηηο δχν ρξνληέο ζπγθεληξψλεη ην δηδαθηηθφ
πξνζσπηθφ. πγθεθξηκέλα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην
ηέηαξην δηάγξακκα ηνπ Γξαθήκαηνο 2, θαηά ην πξψην
έηνο ιεηηνπξγίαο ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ ζεηηθψλ
απφςεσλ (πνιχ ή πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο) είλαη
69,2%. Αληίζηνηρα, θαηά ην δεχηεξν έηνο έρνπκε κηα
κηθξή κείσζε ηνπ παξαπάλσ πνζνζηνχ. Παξαηαχηα,
πάλσ απφ ηνπο κηζνχο 15 (56,3%) δειψλνπλ πνιχ ή
πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη. Πξέπεη ηέινο λα ζεκεησζεί
φηη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν έηε δελ πξνθχπηεη φηη
είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p-value=0,985 &
0,281>α=0,05, αληίζηνηρα).
Η θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ απφ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηηο
ππνδνκέο ηνπ παξαξηήκαηνο θαίλεηαη ζην πέκπην θαη ην
έθην δηάγξακκα ηνπ Γξαθήκαηνο 2, αληίζηνηρα. ρεηηθά
κε ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, θαηά ην πξψην έηνο
ιεηηνπξγίαο παξαηεξείηαη κηα κάιινλ ηζνζθειηζκέλε
θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπνπδαζηψλ κεηαμχ ησλ

θαηεγνξηψλ ιίγν, κέηξηα θαη πνιχ, θαζψο θάζε κηα
ζπγθεληξψλεη απφ πεξίπνπ 25% ησλ απαληήζεσλ.
Δπίζεο, έλα 15,6% απαληά θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλν, ελψ
κφλν ην 6,5% δειψλεη πνιχ ηθαλνπνηεκέλν. Απφ ηελ
άιιε πιεπξά, νη 15 απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 37,9%
πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη θαη 32,2% πάξα πνιχ
ηθαλνπνηεκέλνη, ελψ πεξίπνπ κφλν ην 25% απάληεζε
απφ θαζφινπ έσο κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν. Παξαηεξείηαη
φηη θαηά ην δεχηεξν έηνο παξνπζηάδεηαη κηα βειηησκέλε
θαηάζηαζε, αθνχ απμήζεθε ην πνζνζηφ ησλ
ζπκκεηερφλησλ πνπ δήισζαλ πνιχ ή πάξα πνιχ
ηθαλνπνηεκέλνη απφ 31,2% ζε 70,1%, ελψ απφ ηελ άιιε
κεηψζεθε θαη ην πνζνζηφ ησλ θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλσλ
απφ 15,6% ζε 4,6%. Μάιηζηα, ε δηαθνξά απηή, πνπ
αληηζηνηρεί ζε βειηίσζε, πξνθχπηεη φηη είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή (p-value=0,000<α=0,05). Πηζαλή εμήγεζε
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαθνξά ζα κπνξνχζε λα απνηειεί
ε αιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ε εκπεηξία απφ ην
πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο. Αλαθνξηθά κε ηηο ππνδνκέο
(θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, πιηθνηερληθή ππνδνκή θ.ιπ.)
θαη εδψ πξνθχπηεη κηα βειηησκέλε θαηάζηαζε ζε ζρέζε
κε ην πξψην έηνο, ε νπνία απνδεηθλχεηαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή (p-value=0,008<α=0,05). πγθεθξηκέλα, απφ
ηνπο 14 πξνθχπηεη κηα κάιινλ ρακειή αμηνιφγεζε,
θαζψο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο απάληεζε ιίγν
ηθαλνπνηεκέλν (34,6%) θαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλν
(25,6%), ελψ πνιχ ή πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλν δήισζε
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Γξάθεκα 2: Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο γηα επηκέξνπο ηνκείο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ παξαξηήκαηνο

4.4. Μεηά
Ππόγπαμμα

ιίγν πάλσ απφ 20%. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 15
απαληνχλ κε 41,4% πνιχ ή παξά πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη,
ελψ ιίγν ηθαλνπνηεκέλν απάληεζε ην 19,5% θαη
θαζφινπ ην 12,6%. Η δηαθνξά απηή ελδερνκέλσο λα
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θαηά ην δεχηεξν έηνο
ιεηηνπξγίαο ην παξάξηεκα ήηαλ επαξθέζηεξα
εμνπιηζκέλν κε κέζα φπσο: βηληενπξνβνιείο,
θσηνηππηθφ κεράλεκα θαη άιια, ηα νπνία ζηεξνχληαλ
θαηά ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ.

ηην

Αποθοίηηζη

από

ηο

Οη 14, ξσηήζεθαλ γηα ην εάλ εξγάδνληαη πιένλ σο
εθπαηδεπηηθνί θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 θαη γηα
ηνλ βαζκφ ζπκβνιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΠΑΙΚ, ηφζν
απφ άπνςε ηππηθψλ πξνζφλησλ (θαηνρή Πηζηνπνηεηηθνχ
Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο) φζν θαη απφ
άπνςε εθνδίσλ (π.ρ. θαιιηέξγεηα γλψζεσλ, αλάπηπμε
δεμηνηήησλ) ζηελ εχξεζε ή δηαζθάιηζε κηαο ζέζεο
εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ζηνλ
ηξφπν δηδαζθαιίαο.
Η πιεηνςεθία ησλ 14 (πνζνζηφ 56,4%) απάληεζε
φηη δελ εξγάδεηαη σο εθπαηδεπηηθφο. Δπηπιένλ, νη 14 (νη
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Σέινο, πξνηείλεηαη απφ ηνπο ζπγγξαθείο αληίζηνηρεο
έξεπλεο λα δηεμαρζνχλ θαη ζε ζπνπδαζηέο απφ άιια
παξαξηήκαηα ηεο ΑΠΑΙΣΔ φπνπ δηνξγαλψλεηαη ην
ΔΠΠΑΙΚ, έηζη ψζηε λα πξνθχςνπλ αληίζηνηρα
ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ζπγθξηζνχλ
κε απηά ηεο παξνχζαο έξεπλαο.

νπνίνη δελ ήηαλ κφληκνη θαζεγεηέο) ζε πνζνζηφ 87%
δήισζαλ φηη αλαδήηεζαλ κία ζέζε ζηελ εθπαίδεπζε
(π.ρ. έθαλαλ αίηεζε γηα αλαπιεξσηέο/σξνκίζζηνη ή
απέζηεηιαλ βηνγξαθηθφ ζε θξνληηζηήξην θ.ιπ.). Απφ
απηνχο φκσο, κφλν ην 41% απάληεζε φηη ηειηθά
θαηάθεξε λα απαζρνιεζεί σο εθπαηδεπηηθφο, ελψ ην
59% δήισζε φηη δελ θαηάθεξε λα βξεη κία ζέζε ζηελ
εθπαίδεπζε.
ρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ζπκβνιήο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ
ΔΠΠΑΙΚ (σο ηππηθφ πξνζφλ) ζηελ εχξεζε
απαζρφιεζεο ζηελ εθπαίδεπζε, ην 30,6% απάληεζε φηη
ζπλέβαιε πνιχ θαη ην 27,8% πάξα πνιχ. Σέινο, νη
απαληήζεηο κέηξηα θαη ιίγν ζπγθέληξσζαλ απφ 11,1%
εθάζηε, ελψ θαζφινπ απάληεζε ην 19,4%. Δδψ αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη πάλσ απφ ηνπο κηζνχο απνθνίηνπο
(πνζνζηφ 58,4%) πνπ εξγάδνληαλ σο εθπαηδεπηηθνί
απάληεζαλ φηη ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΔΠΠΑΙΚ ζπλέβαιε
ζε κεγάιν βαζκφ (πνιχ ή πάξα πνιχ) ζηελ εχξεζε ή
δηαζθάιηζε απαζρφιεζεο ζηελ εθπαίδεπζε. Απηφ
ελδερνκέλσο λα ζπλδέεηαη θαη κε ην γεγνλφο φηη ην
πηζηνπνηεηηθφ ΔΠΠΑΙΚ πξηκνδνηεί κε πεξηζζφηεξα
κφξηα ηνπο απνθνίηνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο (φπσο
επηπιένλ κνξηνδφηεζε ζηηο ιίζηεο ησλ αλαπιεξσηψλ).
Σέινο, αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ζπκβνιήο ηεο
εκπεηξίαο ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠΠΑΙΚ
(απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ, αλάπηπμε δεμηνηήησλ, θ.ιπ.)
ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ην 42,5% δήισζε πνιχ, ην
22,5% πάξα πνιχ, ην 17,5% κέηξηα, ην 15% ιίγν, ελψ
κφλν ην 2,5% θαζφινπ. Απφ ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο,
παξαηεξείηαη φηη ηα εθφδηα πνπ έιαβαλ νη απφθνηηνη
απφ ην ΔΠΠΑΙΚ επεξέαζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν
δηδαζθαιίαο ηνπο ζηελ κεηέπεηηα εθπαηδεπηηθή ηνπο
πνξεία, αθνχ ζπλνιηθά έλα πνζνζηφ 65% δήισζε φηη
είλαη πνιχ ή πάξα πνιχ επεξεαζκέλν ζηνλ ηξφπν
δηδαζθαιίαο.

6. ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ
Πξσηίζησο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ην
δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο ΑΠΑΙΣΔ
Άξγνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Γξ. Παλαγηψηε
Μνπζηαΐξα (Γηεπζπληή) θαη ηνπο θ. ηέθαλν Πφζν θαη
θ. Ισάλλα Σζνχκπα (Γξακκαηεία) γηα ηελ παξνρή
ζηνηρείσλ θαη ηελ ελ γέλεη ππνζηήξημε ηνπο ζηε
δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Σέινο, επραξηζηνχκε
ζεξκά ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ΔΠΠΑΚ Άξγνπο πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαζψο ε νινθιήξσζε ηεο
εξγαζίαο απηήο ζα ήηαλ αδχλαηε ρσξίο ηε ζπκβνιή
ηνπο.
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ζπκκαζήηξηα θαη θαηφπηλ ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ
απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. φπνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηιεγκέλνη ηνκείο δεμηνηήησλ απφ ην
εγρεηξίδην ρνιηθήο Λεηηνπξγηθήο Αμηνιφγεζεο (School
Function Assessment) ησλ Coster, Deeney, Haltiwanger,
& Haley (1998). Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο καο δείρλνπλ
πσο ε ζπκκεηέρνπζα αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα ηεο φζνλ αθνξά ηηο ζηελ πξνζσπηθή ηεο
θξνληίδα θαη πξνζηαζία. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εθείλε
θαη ηελ επηθνηλσλία ηεο, ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο κε ηνλ
ππφινηπν θφζκν λα νξγαλψλεη θαιχηεξα ην ιφγν ηεο θαη
λα ιεθηηθνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο.

 Τπεξβνιηθή κνλαρηθφηεηα πνπ έκνηαδε
απνκνλψλεη ην παηδί απφ ηνλ έμσ θφζκν.

λα

 Αληίζηαζε ζην θξάηεκα ή ζηελ αγθαιηά ησλ
γνλέσλ.
 εκαληηθά
ειιείκκαηα
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ερνιαιίαο.

ζην
αιαιίαο

θαη

ιφγν,
ηεο

 ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, πνιχ θαιή ηθαλφηεηα
απνζηήζηζεο.
 Πξψηκεο δηαηξνθηθέο πξνηηκήζεηο.
 Φπραλαγθαζηηθή επηζπκία γηα επαλάιεςε θαη
ζηαζεξφηεηα.
 Ηδηφξξπζκε, επαλαιεπηηθή
θνχλεκα κπξνο-πίζσ.

ζπκπεξηθνξά,

φπσο

 Έιιεηςε θαληαζίαο, πεξηνξηζκέλεο απζφξκεηεο
ζπκπεξηθνξέο φπσο ηππηθφ παηρλίδη.

Λέμεηο θιεηδηά: Απηηζκφο, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο,
κειέηε πεξίπησζεο.

 Φπζηνινγηθή θπζηθή εκθάληζε.

1. ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ

Πελήληα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1990, ν απηηζκφο (απφ
ηελ ειιεληθή ιέμε εαπηφο) πξνζηέζεθε σο θαηεγνξία
αλαπεξίαο θαη ηα παηδηά πνπ ππάγνληαλ ζε απηήλ είραλ
ην δηθαίσκα γηα εηδηθή εθπαίδεπζε (William, 2011).

1.1. Εηζαγσγή
Σν 1943 ν Leo Kanner, ςπρίαηξνο ζην Nνζνθνκείν
Johns Hopkins ηεο Βαιηηκφξεο, πεξηέγξαςε πξψηνο σο
πξψηκν λεπηαθφ απηηζκφ δηάθνξεο πεξηπηψζεηο κηαο
νκάδαο 11 παηδηψλ, ηα νπνία εθδήισλαλ ζπκπεξηθνξέο
πνπ δηέθεξαλ «ηφζν πνιχ θαη κνλαδηθά απφ
νπνηαδήπνηε αλαθνξά κέρξη ζήκεξα, ψζηε θάζε
πεξίπησζε αμίδεη ιεπηνκεξή εμέηαζε ησλ γνεηεπηηθψλ
ηεο ηδηνκνξθηψλ» (Kanner, 1943). Σα παηδηά πνπ

1.2. Δηαηαξαρέο απηηζηηθνύ θάζκαηνο
Σα πεξηζζφηεξα παηδηά πνπ δέρνληαη εηδηθή
εθπαίδεπζε θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο ιφγσ ππαγσγήο
ηνπο ζηελ θαηεγνξία αλαπεξίαο ηνπ απηηζκνχ έρνπλ
ιάβεη ηε δηάγλσζε κηαο εθ ησλ πέληε δηαηαξαρψλ ηεο
παηδηθήο ειηθίαο πνπ ππάγνληαη ζηνλ φξν-νκπξέια
δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (ΓΑΓ) ζην
Γηαγλσζηηθφ θαη ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην Φπρηθψλ
Γηαηαξαρψλ, Σέηαξηε Έθδνζε (DSM-IV) πνπ
δεκνζίεπζε ε Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία
(American Psychiatric Association) (2000α). Αληί γηα
ΓΑΓ, νη πεξηζζφηεξνη επαγγεικαηίεο θαη εξεπλεηέο ζηηο
κέξεο καο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν δηαηαξαρέο
απηηζηηθνχ θάζκαηνο (ΓΑΦ) φηαλ αλαθέξνληαη ζε απηή
ηελ νκάδα πεξηπηψζεσλ (Wing, 2000˙ William, 2011).

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή ή
εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ
αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα
ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε
αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα νηθνλνκηθφ
φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε.
© 2016 ΑΠΑΙΣΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
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ζηελ εθαξκνγή αηνκηθψλ πξνγξακκάησλ ηξνπνπνίεζεο
ζπκπεξηθνξάο,
ζηελ
εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ
αλάπηπμεο δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, ζηε δεκηνπξγία
ελφο ελδηαθέξνληνο πεξηβάιινληνο γηα ην απηηζηηθφ
παηδί, ζηε δηδαζθαιία ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη φρη
ζηελ ηάμε, ζηε δπλαηφηεηα ζπλδηδαζθαιίαο κε
ζπλνκήιηθα παηδηά, θαη, ηέινο ζηε δεκηνπξγία
πξνγξακκάησλ πξνεπαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ ζα
σθειήζνπλ πεξηζζφηεξν ην απηηζηηθφ παηδί απ’ φ,ηη ηα
ακηγψο αθαδεκατθά πξνγξάκκαηα ηνπ ζρνιείνπ.
Σέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα ην πξνεηνηκάδνπλ γηα ηνπο
ρψξνπο εξγαζίαο ζηνπο νπνίνπο ζα βξεζεί αξγφηεξα ζηε
δσή σο ελήιηθαο (Faherty, Παπαγεσξγίνπ, &
Παπαδνπνχινπ, 1999).
Χο πξνο ηελ εθαξκνγή αηνκηθψλ πξνγξακκάησλ κε
ζηφρν ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, θξίλεηαη
απνηειεζκαηηθή ε ρξήζε ζεηηθήο ελίζρπζεο, αθνχηα
απηηζηηθά παηδηά, θαη ηδηαίηεξα εθείλα κε πςειφ δείθηε
λνεκνζχλεο, αληαπνθξίλνληαη ηδηαίηεξα ζηνλ έπαηλν.
Δθηφο απφ ηε γεληθφηεξε κέζνδν TEACCH, κία άιιε
κέζνδνο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη κε απηηζηηθά παηδηά
πνπ δελ έρνπλ αλαπηχμεη ιφγν, είλαη ην χζηεκα
Δπηθνηλσλίαο κέζσ Αληαιιαγήο Δηθφλσλ (PECS-Picture
Exchange Communication System).

Οη
δηαηαξαρέο
ηνπ
απηηζηηθνχ
θάζκαηνο
ραξαθηεξίδνληαη απφ ειιείκκαηα ζηνπο ηνκείο ησλ
θνηλσληθψλ ζπλδηαιιαγψλ θαη ηεο γισζζηθήο
επηθνηλσλίαο, ελψ παξαηεξείηαη έθπησζε ζην εχξνο ησλ
ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ
ζπλνδεχεηαη απφ ζηεξεφηππε θαη επαλαιεπηηθή
ζπκπεξηθνξά (Γελά, 2002).
Ο απηηζκφο ζήκεξα γίλεηαη αληηιεπηφο σο έλα
Φάζκα δηαηαξαρψλ, κε θνηλή βάζε (ηα ειιείκκαηα ζηελ
ηξηάδα), αιιά κε δηαθνξεηηθή έληαζε ζηηο θιηληθέο
εθδειψζεηο θαη ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πάζρνληα.
(Φξαλζίο,2007)

1.3. Αληηκεηώπηζε θαη εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ
κε απηηζκό
Σν κέιινλ θαη ε εμέιημε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ
εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν ησλ λνεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη
ηνπ ιφγνπ ηνπο, ηα νπνία θαη ζα θαζνξίζνπλ ηελ πηζαλή
επίηεπμε αλεμαξηεζίαο ζηε ελήιηθε δσή ηνπο.
Χο κέζνδνη αληηκεηψπηζεο ηνπ απηηζκνχ, ηα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ θαηαξηηζζεί
ππφζρνληαη έλα θαιχηεξν κέιινλ ζηα παηδηά θαη ηηο
νηθνγέλεηέο ηνπο, αλαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε κηαο
πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο δηδαζθαιίαο, ε νπνία λα
ππφθεηηαη ζε ζπλερή αμηνιφγεζε θαη αλάιπζε. Ζ
ζπκπεξηθνξηθή παξέκβαζε/αληηκεηψπηζε ηνπ απηηζκνχ
είλαη έξγν ηνπ Ivar Lovaas θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, νη
νπνίνη ην 1987 δεκνζίεπζαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ
Young Autism Project, ζχκθσλα κε ην νπνίν παηδηά κε
απηηζκφ ζπκκεηείραλ ζε έλα εληαηηθφ πξφγξακκα
πξψηκεο ζπκπεξηθνξηθήο παξέκβαζεο ηχπνπ έλαο-πξνοέλαλ γηα πεξηζζφηεξεο απφ 40 ψξεο ηελ εβδνκάδα γηα 2
ή πεξηζζφηεξα ρξφληα πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 4 εηψλ.
Έδεημε φηη ε πξψηκε εληαηηθή ζπκπεξηθνξηθή
παξέκβαζε κπνξεί κα βνεζήζεη θάπνηα παηδηά κε
απηηζκφ λα επηηχρνπλ θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία, δίλνληαο
ειπίδεο ζε γνλείο θαη παξέρνληαο ζε άιινπο εξεπλεηέο
θαη επαγγεικαηίεο αξρέο ζηηο νπνίεο κπνξνχζαλ λα
βαζηζηνχλ. ήκεξα, ε ζπκπεξηθνξηθή παξέκβαζε
θαίλεηαη λα έρεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα
αληηκεηψπηζεο ηνπ απηηζκνχ, ζηεξίδεηαη δε ζε κία ζεηξά
απφ ηερληθέο θαη πξνζεγγίζεηο, φπσο:
1.
Οη Σερληθέο Σξνπνπνίεζεο Σεο πκπεξηθνξάο,
νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηε ζεσξία ηεο κάζεζεο θαη
βνεζνχλ ηα απηηζηηθά παηδηά λα κεηψζνπλ ή λα
απνβάινπλ
δπζιεηηνπξγηθέο
ή
αθαηάιιειεο
ζπκπεξηθνξέο. ηηο γλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο νη ηδέεο θαη
νη ζθέςεηο έρνπλ θεληξηθφ ξφιν. Μία ηέηνηα παξέκβαζε
είλαη ην TEACCH (Treatment and Education of Autistic
and Related Communication Handicapped Children), ην
νπνίν βαζίδεηαη ζηε δνκεκέλε δηδαζθαιία (Mesibov,
1998).
2.
Οη πξνζεγγίζεηο θνηλσληθήο κάζεζεο πνπ
δίλνπλ έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ.

1.4. Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο ησλ παηδηώλ ζην
θάζκα ηνπ απηηζκνύ
Ο φξνο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο αλαθέξεηαη ζε εθείλεο
ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή θνηλσληθή επαθή θαη επηθνηλσλία, θαη
νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε ιεθηηθέο θαη κε-ιεθηηθέο (π.ρ.,
απηέο πνπ απαηηνχληαη γηα λα είλαη ην άηνκν «θαιφο
αθξναηήο», λα κπνξεί λα ειέγρεη ηηο ζθέςεηο, ηα
ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ, λα επηδεηθλχεη
αξκφδνπζα δηεθδηθεηηθφηεηα θ.η.ι.). Ζ απνπζία ή ε
έιιεηςε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ
απνκφλσζε, ηε ζρνιηθή απνηπρία θαη δηαξξνή κε
απνηέιεζκα πξνβιήκαηα ζηε δσή ηνπ παηδηνχ (Asher,
Oden, & Gottman, 1992).
ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη αξθεηνί
νξηζκνί γηα ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίνη ζα
κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηελ «ηθαλφηεηα λα
δεκηνπξγείο θαη λα δηαηεξείο ηθαλνπνηεηηθέο ζρέζεηο,
ηθαλφηεηα πνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαιιηεξγείηαη
θαη βειηηψλεηαη» (Υνπληνπκάδε & Παηεξάθε, 2008).
Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ
παξαηήξεζε, ηε ζθέςε θαη ηε ζπκπεξηθνξά. Ζ
ζπκπεξηθνξά ζηελ θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε έρεη λα
θάλεη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ κε ζεηηθφ
ηξφπν. Μεξηθά παηδηά μέξνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ αιιά
δπζθνιεχνληαη λα ην εθδειψζνπλ, θαη άιια κπνξεί λα
ελεξγνχλ παξνξκεηηθά ρξεζηκνπνηψληαο αθαηάιιεια
ζρφιηα (Κππξησηάθεο, 1997).
Μάιηζηα, ηα ειιείκκαηα ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα
δηαρσξίδνπλ ηνλ απηηζκφ θαη ηηο ζπλαθείο δηαηαξαρέο
ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ απφ ηηο άιιεο αλαπηπμηαθέο
δηαηαξαρέο, δεδνκέλνπ φηη ηα απηηζηηθά άηνκα, ιφγσ ηεο
θνηλσληθήο ηνπο έθπησζεο, ζπρλά δελ αληηιακβάλνληαη
πξάγκαηα πνπ νη άιινη άλζξσπνη ζεσξνχλ σο δεδνκέλα
(Wing, 2000).

1.3.1. Εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο
Οη εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζπλίζηαληαη ζηα
πξνγξάκκαηα εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη δίλνπλ ζεκαζία
ζε φζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο θαζψο, επίζεο, θαη
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θαη φηη νη θψδηθεο πνπ ην ίδην ρξεζηκνπνηεί έρνπλ
επίδξαζε ζηνπο άιινπο. Αξγφηεξα, έλα παηδί κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη
απηή
ηε
γλψζε
γηα
λα
απνθσδηθνπνηήζεη κία θαηάζηαζε πνπ ηνπ είλαη
δπζλφεηε, αιιά θαη γηα λα πξνζαξκφζεη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε κία άγλσζηε θνηλσληθή θαηάζηαζε.
Σν πην πηζαλφ είλαη έλαο έθεβνο λα πξνζπαζήζεη λα
θάλεη ζεηηθά ζρφιηα αλ γλσξίδεη ηελ επίδξαζε πνπ
κπνξεί απηφ λα έρεη ζηνλ άιιν. Έλα παηδί ζα
πξνζπαζήζεη λα καο θνηηάμεη γηα λα καο πεη απηφ πνπ
επηζπκεί αλ αλαγλσξίδεη ηελ αμία πνπ έρεη ε επαθή κε ηα
κάηηα γηα ηνπο άιινπο (William, 2011).
πκπεξαζκαηηθά,
ε
εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία
βαζίδεηαη ζηε ζθέςε πσο ν εθπαηδεπηηθφο ππνβνεζά θαη
δηακεζνιαβεί ζηε καζεζηαθή εκπεηξία. ηνλ απηηζκφ,
φκσο, απηή ε ζρέζε δελ κπνξεί λα νηθνδνκεζεί
κεκνλσκέλα κε ηελ επαθή θαη κφλν, γη’ απηφ θαη ε
δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε δελ εμαξηψληαη απφ ηελ
χπαξμε απηήο ηεο ζρέζεο. Με άιια ιφγηα, ε θαλνληθή
δηδαθηηθή αθνινπζία ίζσο αληηζηξέθεηαη. Μεηά απφ
ιίγν ρξφλν, σζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα παηδηά κε απηηζκφ
ζα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο κε φζνπο θέξνληαη κε
πξνβιέςηκν ηξφπν θαη ζα κάζνπλ θαιχηεξα απφ
γλψξηκνπο αλζξψπνπο. Γεδνκέλσλ φκσο ησλ πνιιψλ
θαη πνηθίισλ επηπέδσλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ θαη
ηεο κεγάιεο δπζθνιίαο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ κε
απηηζκφ, ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ δηαθνξεηηθέο
εθπαηδεπηηθέο
ζηξαηεγηθέο
(δηεξεχλεζε
ηνπ
αλνµνηνγελνχο µαζεζηαθνχ ηνπο πξνθίι, νπηηθά
βνεζήµαηα, νµαδηθή εξγαζία, ζπληνληζµφο ζρνιείνπ ζπηηηνχ, πξνζαξµνζµέλν πεξηβάιινλ) (Peeters, 2000).

Αληίζεηα πξνο ηελ θνηλή πεπνίζεζε, ηα απηηζηηθά
παηδηά δελ πξνηηκνχλ λα είλαη κνλαρηθά. Σα απηηζηηθά
άηνκα δπζθνιεχνληαη ζηελ εξκελεία πηπρψλ ησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο θνηλσληθήο θαηαλφεζεο,
φπσο ε ακνηβαηφηεηα ζηελ ζπλδηαιιαγή θαη νη ζρέζεηο
κε ζπλνκειίθνπο, παξάγνληεο πνπ εμεηάδνπλ ηνλ βαζκφ
επηηπρίαο ηνπ αηφκνπ ζχκθσλα κε ην αλαπηπμηαθφ ηνπ
επίπεδν.
Πνιιά παηδηά κε απηηζκφ αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο
νκηιίαο ρσξίο λα κάζνπλ λα επηθνηλσλνχλ. Ήδε απφ ηα
πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο γιψζζαο, ην λα κάζεη
θαλείο λα ιέεη ιέμεηο δελ ζπλδέεηαη απηφκαηα κε ηελ
επηθνηλσλία. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ηα
παηδηά πνπ επαλαιακβάλνπλ δηαθεκίζεηο ή νιφθιεξνπο
δηαιφγνπο
απφ
βηληενηαηλίεο,
αιιά
ζπάληα
ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλεο
ηθαλφηεηεο νκηιίαο γηα επηθνηλσληαθνχο ιφγνπο.
Έξεπλεο δείρλνπλ φηη ηα θνηλσληθά απνκνλσκέλα
παηδηά κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ δεμηφηεηεο πνπ απμάλνπλ
ηηο θνηλσληθέο ηνπο επαθέο θαη ηελ απνδνρή απφ ηνπο
ζεκαληηθνχο άιινπο. Ζ ζεηηθή ελίζρπζε απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ γηα ηε βαζκηαία αιιαγή κηαο
ζπκπεξηθνξάο, ε παξαηήξεζε ελφο θνηλσληθά
απνηειεζκαηηθνχ κνληέινπ, ε ιεθηηθή θαζνδήγεζε
απνηεινχλ
απνηειεζκαηηθέο
ζηξαηεγηθέο
ζηελ
θαηεχζπλζε βειηίσζεο ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο
(Asher, Oden, & Gottman, 1992).
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ θνηλσληθψλ θαη
επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ
γίλεηαη κε ηα πνηθίια εξγαιεία πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ πνπ
έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηάγλσζε
ηνπ απηηζκνχ.
Μηα ιίζηα απφ ηα εξγαιεία απηά είλαη:
 Ζ Κιίκαθα Καηάηαμεο Απηηζκνχ ζε Παηδηά
(CARS)
 Σν Πξφγξακκα Γηαγλσζηηθήο
Απηηζκνχ (ADOS-G)

1.6. πλαθείο κειέηεο
Οη παξεκβάζεηο πνπ ζήκεξα γίλνληαη ζηα παηδηά κε
απηηζκφ, πέξα απφ ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηνπο κέζα
ζηελ ηάμε, απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο
θνηλσληθνπνίεζεο, ζηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη
ηε κείσζε ησλ ζηεξεφηππσλ ζπκπεξηθνξψλ. Οη ιίγεο
κειέηεο πεξίπησζεο πνπ ζπλαληψληαη ζηελ ειιεληθή
βηβιηνγξαθία
έρνπλ
ζηφρν
κειεηήζνπλ
ηελ
ηξνπνπνίεζε κηαο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία δελ είλαη
θνηλσληθά απνδεθηή ή ηελ αχμεζε θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ παηδηψλ κε απηηζκφ.
ηε κειέηε ησλ Υξηζηνδνχινπ, Φσηηάδνπ, &
Παλαγάθε (2014) αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο Μαξίαο,
ελφο θνξηηζηνχ 16 ρξνλψλ ηεο νπνίαο ην ζεκαληηθφηεξν
πξφβιεκα, κε βάζε ηε γλσκάηεπζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ
θέληξνπ, εληνπίδεηαη ζηελ δπζθνιία θαη ζηελ αδπλακία
ηεο λα θαηαλνήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο
θνηλσληθνχο θαλφλεο κε επηηπρία. Ζ Μαξία φηαλ
πήγαηλε ζην ζνχπεξ κάξθεη κε ηνπο γνλείο ηεο ή αθφκα
θαη κφλε ηεο, άλνηγε ηηο ζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ, ηηο
άθελε θάησ εθηεζεηκέλεο θαη αλνηθηέο, έπαηξλε φηη
ήζειε θαη έθεπγε ρσξίο λα πιεξψζεη. Σν πξφγξακκα
παξέκβαζεο ζηεξίρηεθε θπξίσο ζηελ εθαξκνζκέλε
αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο (ABA), ε ρξνληθή ηνπ δηάξθεηα
ήηαλ 2 κήλεο θαη ε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο 2 θνξέο ηελ
εβδνκάδα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
παξέκβαζεο ε Μαξία πήγαηλε κε ηελ εθπαηδεχηξηα ηεο
ζην ζνχπεξ κάξθεη, επέιεγαλ πξντφληα απφ κία ιίζηα

Παξαηήξεζεο

 Σν PL-ADOS

1.5. Εθπαίδεπζε αηόκσλ κε απηηζκό ζηηο
θνηλσληθέο δεμηόηεηεο
Ο βαζκφο δπζθνιίαο ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα
θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ,
ηηο επθαηξίεο γηα θνηλσληθή ζπλδηαιιαγή θαη εθπαίδεπζε
αιιά θαη ηελ ειηθία ηνπ. Έηζη, κε βάζε απηέο ηηο
παξακέηξνπο, ε εθπαίδεπζε ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο
ζρεδηάδεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο αιιά θαη
ζην δπλακηθφ ηνπ θάζε ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ κε
απηηζκφ. Ζ εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο κε
ιεθηηθήο
επηθνηλσλίαο,
ηεο
παξάιιειεο
δξαζηεξηφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο αληαπφθξηζεο, ηεο
θνηλσληθήο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο αλνρήο ζηελ αιιαγή,
ηεο επειημίαο ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη ζηε γελίθεπζε ησλ
δεμηνηήησλ κε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο θαη πιαίζηα.
Ζ
εθπαίδεπζε
ζηελ
ηθαλφηεηα
επίιπζεο
πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη γεληθφηεξα ζηηο
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πεξηιακβάλεη πνιιά θαη
δηαθνξεηηθά πιαίζηα. Σν παηδί καζαίλεη ηνπο θψδηθεο
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη άιινη γηα λα εθθξαζηνχλ, αιιά
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ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ησλ εξγαζηεξίσλ θαζψο νη καζεηέο
είλαη πην εχθνιν λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο,
Σεξήζεθε εκεξνιφγην παξαηήξεζεο απφ ηνπο εξεπλεηέο
φπνπ θαηαγξάθεθαλ ζπζηεκαηηθέο παξαηεξήζεηο
ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο ηεο ζπκκεηέρνπζαο.

πνπ είραλ πξνεηνηκάζεη θαη ζην ηέινο ε Μαξία πιήξσλε
ζην ηακείν. Όηαλ νινθιεξψζεθε ην δίκελν, ε Μαξία
ήηαλ ζε ζέζε λα πεγαίλεη είηε κφλε ηεο είηε κε ηνπο
γνλείο ηεο λα ςσλίδεη θαη λα κελ εκθαλίδεη ηε
ζπκπεξηθνξά γηα ηελ νπνία ρξεηάζηεθε ε παξέκβαζε.
ε άιιε κειέηε (Βαιακνπηνπνχινπ & Κνπηειέθνο,
2009) αλαθέξεηαη κία άιιε ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε,
ν Γηψξγνο. ε ειηθία 6,5 εηψλ δηαγλψζηεθε κε Γηάρπηε
Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή, ζπγθεθξηκέλα ζχλδξνκν
Asperger. Ζ κεηέξα ηνπ αλέθεξε φηη «Γελ θάλεη
κεγάιεο ζπδεηήζεηο, δε κε ξψηεζε πνηέ γηαηί θαη πψο
ζαλ παηδί… ηνπ θάλνπκε λεχκαηα θαη πνηέ δε καο
θαηαιαβαίλεη, φια πξέπεη λα ηνπ ηα εμεγνχκε αλαιπηηθά
θαη πάιη δε δείρλεη λα ηα θαηαιαβαίλεη πάληα». Ο
Γηψξγνο ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ, παξφηη δείρλεη πφζν πνιχ
ζέιεη λα έξζεη θνληά ζηνλ εηδηθφ θαη λα δεκηνπξγήζεη
ζρέζε καδί ηνπ, δε κπνξεί λα ην εθθξάζεη, ηεξψληαο
θαλφλεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο.
Πνιχ ζπρλά,
ηξαβάεη απφηνκα θαη αδέμηα ην ρέξη ηνπ εηδηθνχ γηα λα
παίμνπλ. Ζ απνπζία θαλφλσλ θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο
δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα θαη ζην ζρνιείν. Ζ κεηέξα
αλαθέξεη μαλά φηη «ε παξνξκεηηθή εθδήισζε αγάπεο
(θηιί ζην ζηφκα) ηνπ Γηψξγνπ, πξνο κηα ζπκκαζήηξηα
ηνπ, παξεξκελεχηεθε απφ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα σο
κνξθή επηζεηηθφηεηαο». ηελ πεξίπησζε ηνπ Γηψξγνπ ε
παξέκβαζε πνπ απνθαζίζηεθε καδί κε ηνπο γνλείο δελ
ήηαλ βξαρχβηα φπσο κε ηε Μαξία. Γηα ηελ
θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ ε ζεξαπεπηηθή πξφηαζε
ήηαλ λα εγγξαθεί ν Γηψξγνο ζε κία παηδηθή ζεαηξηθή
νκάδα ηνπ Γήκνπ φπνπ θαηνηθεί θαη παξάιιεια ε ζπρλή
επίζθεςε καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζε παηδηθέο
ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ψζηε λα επεμεξγάδεηαη ην
θνκκάηη ηεο ζσκαηηθήο
έθθξαζεο θαη ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο επηθνηλσλίαο. Παξάιιεια, πξνηάζεθε
ζηνπο γνλείο ε ζπλερήο ελίζρπζε ηεο επαθήο κε ην
κηθξφηεξν αδειθφ ηνπ, ην νπνίν ζα επηηεπρζεί κε ηελ
νξηνζέηεζε ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηειεφξαζεο θαη
ηελ εηζαγσγή πνιιψλ επηηξαπέδησλ παηρληδηψλ, ψζηε λα
αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ νη επηθνηλσληαθέο θαη
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κέζσ ηεο πξαγκαηηθήο
αιιειεπίδξαζεο.

2.1.1. Η ζπκκεηέρνπζα
Ζ M. είλαη 20 ρξφλσλ θαη παξαθνινπζεί ηελ Γ΄ ηάμε
ζην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Αξγνιίδαο. ην επίπεδν ηεο γεληθήο
ιεηηνπξγηθφηεηαο παξνπζηάδεη κέηξηα ζχλνδε λνεηηθή
πζηέξεζε κε ηνλ απηηζκφ.
Ο ιφγνο ηεο, αλ θαη πεξηνξηζκέλνο ζε εχξνο
ιεμηινγίνπ θαζψο θαη ζε ζπληαθηηθή θαη γξακκαηηθή
δνκή, είλαη εχιεπηνο, θαηαλνεηφο θαη κε δηαθξηηά
ζηνηρεία θαη δηάζεζε επηθνηλσλίαο. πγθεθξηκέλα, κέζα
απφ ηελ αληίιεςε θαη εθθνξά ηνπ ιφγνπ ηεο κπνξεί λα
εθθξάζεη σο έλα βαζκφ επηζπκίεο θαη αλάγθεο.
Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηδηφηππα θαη εχζηνρα ζρφιηα ζηηο
ιεθηηθέο αληηδξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ
αλζξψπσλ πνπ ηελ πεξηβάιινπλ, ζπρλά κε
ρηνπκνξηζηηθή δηάζεζε πνπ δεκηνπξγεί επράξηζην θιίκα
ζηηο ζρέζεηο ηεο. Δκθαλίδεη ζηεξεφηππεο θηλήζεηο, νη
νπνίεο επαλαιακβάλνληαη αθνχξαζηα θαη εκπεδψλνληαη
ζηε θηλεηηθή ηεο ζπκπεξηθνξά.
Οη θνηλσληθέο ηεο δεμηφηεηεο είλαη κεηξίσο
αλεπηπγκέλεο, παξνπζηάδεη ζηνηρεία εζσζηξέθεηαο θαη
ζπζηνιήο. Χζηφζν, κε ηελ θαηάιιειε παξφηξπλζε,
ζεηηθή ελίζρπζε θαη ηελ χπαξμε αζθαινχο
πεξηβάιινληνο
κπνξεί λα εθδηπιψζεη δηάζεζε
επηθνηλσλίαο, λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο θαη λα
βνεζήζεη ζπκκαζεηέο ηεο, λα εθθξάζεη ζσκαηηθή
εγγχηεηα, ράδη θαη ηξπθεξφηεηα θαη πάλσ απφ φια λα
πξνβάιεη ζεηηθφ ζπλαίζζεκα θαη ηθαλνπνίεζε ηφζν ζηα
έξγα ηεο φζν θαη ζηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηεο.
Δίλαη αγαπεηή θαζψο δελ παξνπζηάδεη επηζεηηθή θαη
πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ κεγαιχηεξε δπζθνιία ηεο
εζηηάδεηαη ζην βαζκφ θαη ζηνλ ηξφπν θξνληίδαο ηνπ
εαπηνχ ηεο, ηφζν φζνλ αθνξά ζηε ζσκαηηθή φζν θαη ηε
ςπρνινγηθή ηεο αζθάιεηα θαη ηηο θαθφβνπιεο ελέξγεηεο
ηξίησλ πξνο απηήλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ρξήδεη
ζπζηεκαηηθήο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη
ελίζρπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηεο
δεμηνηήησλ, ηαπηφρξνλα κε ηελ ζπκβνπιεπηηθή ζηελ
νηθνγέλεηά ηεο θαη φζνπο έρνπλ αλαιάβεη ηελ θξνληίδα
ηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ηνπ
νηθνγελεηαθνχ ηεο πεξηβάιινληνο.

2. Η ΠΑΡΟΤΑ ΜΕΛΕΣΗ
2.1. Μέζνδνο
θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ καζήηξηαο πνπ είλαη ζην θάζκα
ηνπ απηηζκνχ. Ζ ζπκκεηέρνπζα θνηηά ζηε Γ΄ ηάμε ηνπ
Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Αξγνιίδαο. Δηδηθφηεξν ζηφρν ηεο κειέηεο
απνηειεί ε θαηαγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαη
εηδηθφηεξα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ ε καζήηξηα
αλαπηχζζεη ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.
Ζ κεζνδνινγία πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ πινπνίεζε
ησλ ζθνπψλ ηεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε πεξίπησζεο
(case study) κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε.
Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία μεθίλεζε απφ ηελ άκεζε
παξαηήξεζε ηεο καζήηξηαο γηα 4 ζρνιηθέο εβδνκάδεο
ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ πνπ είλαη ε
θεπνπξηθή, ε καγεηξηθή, ηα εηθαζηηθά θαη ε
πιεξνθνξηθή ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Δπηιέρζεθαλ νη

2.1.2. Εξεπλεηηθό εξγαιείν
Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε εξσηήζεηο
απφ ην εγρεηξίδην ρνιηθήο Λεηηνπξγηθήο Αμηνιφγεζεο(School Function Assessment, SFA) ησλ Coster,
Deeney, Haltiwanger, & Haley (1998).
ε θάζε ηνκέα αμηνιφγεζεο ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο
εξσηήζεηο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο.
Οη ηνκείο αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ζπκκεηνρή,
ηελ ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδεηαη θαη ηελ απφδνζε ηνπ
παηδηνχ ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο, ζηε ρξήζε
πιηθψλ, ζηελ αθνινπζία ζρνιηθψλ θαλφλσλ θαη ζηηο
επηθνηλσληαθέο αλάγθεο.
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ηξφπν ζηνπο άιινπο. Χζηφζν, ζε γεληθέο γξακκέο
κπνξεί λα αληεπεμέιζεη ζε δηάθνξεο εξγαζίεο φπσο
θαίλεηαη θαη απφ ηελ θαηαγξαθή πνπ έγηλε θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ αλ νη εληνιέο πνπ ηεο δίλνληαη
είλαη απιέο, ζχληνκεο, μεθάζαξεο θαη ζαθείο, φπσο
«θέξε ην ηεηξάδην ζνπ απφ ηελ ηζάληα ζνπ» (π.ρ. . ζην
εκεξνιφγην παξαηήξεζεο ηελ Σεηάξηε 06/04/2016 φπνπ
παξαθνινπζεί ην κάζεκα ηεο καγεηξηθήο θαη είλαη πάξα
πνιχ ζπλεξγάζηκε κε ηελ θαζεγήηξηα ή ηελ Σξίηε
14/04/2016 φπνπ ζηα θαιιηηερληθά αθνινπζεί ηηο
εληνιέο ηεο θαζεγήηξηαο ηεο θαη θαζαξίδεη ηελ ηάμε ζην
ηέινο ηνπ καζήκαηνο.)
ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ηνληζηεί πσο ε Μ.
αληηκεησπίδνληαο αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο δείρλεη φηη
πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη έλα ιεηηνπξγηθφ σο πξνο ην
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ επίπεδν επηθνηλσλίαο θαη
αιιειεπίδξαζεο θαηαθεχγεη ζε κηα ζηεξενηππηθή
γξακκηθή θίλεζε (κπξνο- πίζσ παιηλδξνκηθή θίλεζε
ηνπ άλσ θνξκνχ). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα φπνηε ηεο
αλαθφπηεηαη ν θηλεηηθφο απηφο καληεξηζκφο απφ
εμσγελείο παξάγνληεο (εληνιή λα ζηακαηήζεη) λα δείρλεη
απνξξπζκηζκέλε. Σν ίδην παξαηεξήζεθε θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο απφ ηνπο εξεπλεηέο.

Σν εξσηεµαηνιφγην ζπµπιεξψζεθε απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ησλ εξγαζηεξίσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί
ζπκπιήξσζαλ έμη απφ ηνπο εθηά ηνκείο ηνπ εγρεηξίδηνπ
θαη επέιεμαλ ηελ πεξηνρή ησλ γλσζηηθψλζπκπεξηθνξηθψλ έξγσλ (cognitive/behavioral tasks) ζην
3ν ηκήκα ηνπ εγρεηξηδίνπ, ην νπνίν εμεηάδεη
ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ζπκκεηέρεη ην παηδί ζην ζρνιείν θαη είλαη: Λεηηνπξγηθή
Δπηθνηλσλία, Μλήκε θαη Καηαλφεζε, Απνδνρή
Κνηλσληθψλ πκβάζεσλ, πκκφξθσζε ζε ππνδείμεηο
ελειίθσλ
θαη
ζρνιηθνχο
θαλφλεο,
Θεηηθή
Αιιειεπίδξαζε, Ρχζκηζε ζπκπεξηθνξάο.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκπιήξσζαλ γηα ηνλ θάζε ηνκέα
ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο θαη γηα
θάζε ηνκέα πξνθχπηεη έλαο ζπλνιηθφο βαζκφο
μερσξηζηά. Χο ζπλνιηθφο βαζκφο γηα ηνλ θάζε ηνκέα
ζεσξήζεθε ν κέζνο φξνο ησλ ηεζζάξσλ εξσησκέλσλ.
Οη ηνκείο αμηνινγήζεθαλ κέζσ εξσηεκάησλ ηχπνπ
Likert κε ηέζζεξεηο βαζκίδεο φπνπ 1 = Γελ απνδίδεη θαη
4 = ηαζεξή απφδνζε.
Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην πιαίζην ηεο
άκεζεο παξαηήξεζεο, νη εξεπλεηέο θαηέγξαθαλ
ζπκπεξηθνξέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζχκθσλα κε
ηνπο ηνκείο πνπ αλαιχνληαη ζην εγρεηξίδην ρνιηθήο
Λεηηνπξγηθήο Αμηνιφγεζεο αιιά θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ
δελ αλαθέξνληαλ κέζα ζε απηφ έηζη ψζηε λα ππάξρεη κηα
πην πιήξεο εηθφλα ηεο καζήηξηαο.
Δπίζεο ζην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο είραλ
ζπκπεξηιεθζεί ζπλεληεχμεηο κε ηε καζήηξηα, ηνπο γνλείο
ηεο θαη κηα ζπκκαζήηξηα ηεο κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη κε
θηιηθφ δεζκφ έηζη ψζηε λα ππάξρεη κηα πην
νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη
ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηεο. Χζηφζν, νη ζπγθεθξηκέλεο
ελέξγεηεο
δελ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ιφγσ
γξαθεηνθξαηηθψλ δπζθνιηψλ.

Καηεγνξίεο Κνηλσληθψλ Γεμηνηήησλ

%

Λεηηνπξγηθή επηθνηλσλία

63

Απνδνρή θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ

88

πκφξθσζε ζε θαλφλεο

89

Θεηηθή αιιειεπίδξαζε

78

Ρχζκηζε ζπκπεξηθνξάο

6

Πίλαθαο 1. ρνιηθή Λεηηνπξγηθή Αμηνιφγεζε ηεο
ζπκκεηέρνπζαο ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο

2.2. Απνηειέζκαηα
2.2.1. Λεηηνπξγηθή επηθνηλσλία
ηνλ ηνκέα ησλ γλσζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ιεηηνπξγηθή επηθνηλσλία πνπ είλαη
κηα δεμηφηεηα ζηελ νπνία ηα παηδηά ζην θάζκα ηνπ
απηηζκνχ παξνπζηάδνπλ νπζηαζηηθή έιιεηςε. ηνλ
ηνκέα ηεο ρνιηθήο Λεηηνπξγηθήο Δπηθνηλσλίαο ε
Μ.εκθαλίδεη ην κθξφηεξν πνζνζηφ (63%) (πίλαθαο 1,
γξάθεκα 1). Ζ ιεηηνπξγηθή επηθνηλσλία έρεη λα θάλεη κε
ην θαηά πφζν έλα παηδί κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη
βαζηθέο αλάγθεο ηνπ, λα θάλεη δηάινγν θαη λα γίλεηαη
θαηαλνεηφ θαη απηφ πνπ ζέιεη αιιά θαη απηφ πνπ δεηά.
Απφ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιεξψζεθε φζν θαη
απφ ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε απφ ηνπο εξεπλεηέο κε ηελ
Μ. θαίλεηαη πσο ε καζήηξηα έρεη κεγάιε δπζθνιία ζην
λα αληαπνθξίλεηαη ζε ζχλζεηεο νδεγίεο. Γηα παξάδεηγκα,
φηαλ ξσηήζεθε πψο πεξλάεη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηεο ή
πνηα είλαη ε θαιχηεξε θίιε ηεο δε κπνξνχζε λα
απαληήζεη, κφλν αλ εξσηεζεί επζέσο αλ «είλαη ε Διέλε
ε θαιχηεξε ζνπ θίιε;» απαληά θαηαθαηηθά.
Καηαιαβαίλεη νδεγίεο θαη εληνιέο αιιά ε ηθαλφηεηα
θαηαλφεζεο θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα. επίζεο,
αληηκεησπίδεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζην λα θάλεη ζαθή
απηά πνπ ζέιεη θαη λα ηα δηαηππψζεη κε θαηαλνεηφ

Γξάθεκα 1: Δπίδνζε ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηε ζρνιηθή
ιεηηνπξγηθή αμηνιφγεζε

2.2.2.
Απνδνρή
θνηλσληθώλ
ζπκβάζεσλ
/
πκκόξθσζε ζε ππνδείμεηο ησλ ελήιηθσλ θαη
ζρνιηθνύο θαλόλεο
Ζ Μ. ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκκφξθσζεο ζε ππνδείμεηο
απφ ηνπο ελήιηθνπο θαη ηνπο ζρνιηθνχο θαλφλεο αιιά
θαη ζηελ απνδνρή ησλ θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ
ζπγθεληξψλεη ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζχκθσλα κε ηηο
αλαθνξέο
ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
ζην
ζρεηηθφ
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Ζ απάληεζε πνπ έδσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε
ην πνηα ζεσξνχλ πσο είλαη ε θαηάιιειε ηερληθή
κάζεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε καζήηξηα ήηαλ νη
«θνηλσληθέο ηζηνξίεο».
Δίλαη κία ηερληθή εθκάζεζεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ
ζε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ.
Πξφθεηηαη γηα εμαηνκηθεπκέλα θείκελα πνπ πξνζθέξνπλ
ζην άηνκν αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα θαηαζηάζεηο θαη
δεμηφηεηεο ζηηο νπνίεο ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν ζπλαληά
δπζθνιίεο. Υξεζηκνπνηείηαη νπηηθνπνηεκέλν πιηθφ, γηα
λα είλαη πην θαηαλνεηφ ζην άηνκν ζην νπνίν
απεπζχλεηαη.
2.2.5. Σερληθή κάζεζεο
Οη εθπαηδεπηηθνί κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ξσηήζεθαλ πνηα ζεσξνχλ θαηά ηε
γλψκε ηνπο ηελ θαηαιιειφηεξε ηερληθή κάζεζεο. Ζ
απάληεζε ππήξμε νκφθσλε ππέξ ησλ «θνηλσληθψλ
ηζηνξηψλ». Πξφθεηηαη γηα εμαηνκηθεπκέλα θείκελα πνπ
πξνζθέξνπλ ζην άηνκν αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα
θαηαζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν
ζπλαληά δπζθνιίεο.
Οη θνηλσληθέο ηζηνξίεο απνηεινχλ εμαηξεηηθά
εξγαιεία γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ
ζε φια ηα παηδηά θαη ελήιηθεο κε εηδηθέο αλάγθεο.
ηνρεχνπλ φρη κφλν ζην λα αλαπηχμνπλ ηα άηνκα κε
απηηζκφ θαηάιιειεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο αιιά θαη
ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο θαηαλφεζεο. ηφρνο ησλ
θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ είλαη λα κνηξαζηνχλ πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε: ην «πφηε», ην «πνπ» πξαγκαηνπνηείηαη κηα
θαηάζηαζε , «πνηνο» εκπιέθεηαη, θαη «γηαηί» (Arnold &
Howley, 2005).
Οη θνηλσληθέο ηζηνξίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα λα εηζάγνπλ αιιαγέο θαη λέεο ξνπηίλεο ζην ζρνιείν,
αιιά θαη ζην ζπίηη, γηα λα εμεγήζνπλ ηα αίηηα ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ θαη λα δηδάμνπλ θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο (Quill, 1995).
Ζ ρξήζε ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ απμάλεηαη νινέλα
θαη πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο
αλαδεηθλχνληαη
σο
απνηειεζκαηηθή
γλσζηηθή
παξέκβαζε γηα ηελ δηδαζθαιία θνηλσληθήο θαηαλφεζεο
ζε άηνκα κε απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηελ
έληαμε ηνπο ζην γεληθφ ζρνιείν (Konstantareas, 2006·
Rowe, 1999)

εξσηεκαηνιφγην. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμαλ θαη νη
εξεπλεηέο απφ ηε κειέηε ησλ θαηαγξαθψλ ζην
εκεξνιφγην παξαηήξεζεο. Δίλαη ζπλεξγάζηκε θαη
ππάθνπε ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο πνπ ηηο αλαζέηνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί ηεο, αθνινπζεί ηνπο γεληθνχο θαλφλεο
πεξί ηάμεο, ζεηξάο θαη θαζαξηφηεηαο θαη δελ εθθξάδεηαη
κε επηζεηηθφηεηα φηαλ απνγνεηεχεηαη ή φηαλ ζπλαληά
δπζθνιίεο (βι. ζην εκεξνιφγην παξαηήξεζεο ηελ
Γεπηέξα 16/05/2016 φπνπ παξαθνινπζεί ην κάζεκα ηεο
θεπνπξηθήο θαη είλαη ππάθνπε ζε απηά πνπ ιέεη ν
θαζεγεηήο θαη πεξηκέλεη ππνκνλεηηθά ηε ζεηξά ηεο ή ηελ
Πέκπηε 12/05/2016 φπνπ ζηελ πιεξνθνξηθή αθνινπζεί
ηηο εληνιέο ηεο θαζεγήηξηαο ηεο θαη θάζεηαη κε έλα
ζπκκαζεηή ηεο θαη κνηξάδνληαη ηηο εξγαζίεο πνπ ηηο
αλαηίζεληαη). Έρεη θαινχο ηξφπνπο θαη ρξεζηκνπνηεί
θαηάιιειν ιεμηιφγην.
2.2.3. Θεηηθή αιιειεπίδξαζε
Αλ θαη ν ηνκέαο ηεο ζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο ζηηο
(ζρέζεηο ηεο κε ζπλνκειίθνπο θαη ζπκπεξηθνξά ζηηο
νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο) ζπγθεληξψλεη πςειά
πνζνζηά ζηηο αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εληνχηνηο
παξνπζηάδεη κεγάιε αδπλακία ζην λα εθθέξεη ηελ
άπνςε ηεο θαη λα αθνχεη θαη λα πξνζέρεη
ζπγθεληξσκέλα ηνπο άιινπο. Λεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν
απηφλνκα θαη πάληα πξνζθέξεηαη γηα λα βνεζήζεη. Απφ
ηα δεδνκέλα ηεο ζπλέληεπμεο κε ηε καζήηξηα
δηαπηζηψλεηαη πσο ε Μ. έρεη δπζθνιία ζην λα κείλεη
ζπγθεληξσκέλε θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζε δηάινγν είλαη
κηθξή. επίζεο, ηεο αξέζεη λα είλαη κφλε ηεο ζηνλ
ειεχζεξν ρξφλν ηεο φπσο αλέθεξε ε ίδηα ζηε
ζπλέληεπμε. ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε κε ηνπο εξεπλεηέο
ε Μ.είρε έληνλε δπζθνιία θαη φηαλ δελ ήμεξε λα
απαληήζεη ή δελ θαηαιάβαηλε ηελ εξψηεζε παξνπζίαδε
γισζζηθφ κπέξδεκα (ζαξδάκ).
2.2.4. Ρύζκηζε ζπκπεξηθνξάο
Όζνλ αθνξά ζηε ξχζκηζε ζπκπεξηθνξάο πνπ ζαλ
θχξην ζέκα έρεη ηε δεμηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα κπνξεί λα
είλαη επέιηθην ζηηο αιιαγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, λα
επηιχεη κφλν ηνπ ηηο δηαθνξέο ηνπ θαη λα δηαρεηξίδεηαη
ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ φηαλ δέρεηαη απξφζκελεο
πξνθιήζεηο, ε Μ.παξαηεξείηαη πσο αληηκεησπίδεη
κεγάιε δπζθνιία φηαλ πξνθχπηνπλ απξφνπηεο αιιαγέο
ζην θαζεκεξηλφ ηεο πξφγξακκα θαη ράλεηαη ε
βιεκκαηηθή ηεο επαθή. «Βξίζθεηαη» απνκνλσκέλε ζηνλ
θφζκν ηεο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηηο θαηαγξαθέο ησλ
εξεπλεηψλ, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε απηά
πνπ έρνπλ απαληήζεη νη εθπαηδεπηηθνί (βι. ηελ Σεηάξηε
θαη ηελ Πέκπηε 18-19/05/2016 φπνπ ζην ζρνιείν
δέρηεθε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε απφ ην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.
Κνξίλζνπ θαη ην Η.Δ.Κ. Άξγνπο ε Μ. λαη κελ αξθεηά
ζπλεξγάζηκε, επγεληθή θαη κνίξαδε θέηθ αιιά δελ είρε
θακία βιεκκαηηθή επαθή θαη ζπλέρηδε πην λεπξηθά ηε
ζηεξενηππηθή ηεο θίλεζε). Γελ εκθαλίδεη αλεπηζχκεηεο
ζπκπεξηθνξέο φηαλ βξίζθεηαη ζε ζχγρπζε. ηηο νκαδηθέο
εξγαζίεο είλαη αξθεηά ιεηηνπξγηθή θαη κάιηζηα θάλεη
πνιχ εχζηνρα ζρφιηα. ε απηφ ην ζεκείν είλαη
ζεκαληηθφ φκσο λα αλαθεξζεί πσο ε Μ. είλαη δχζθνιν
λα δηαρεηξηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία
νπνηνδήπνηε εκπφδην ή δπζθνιία θαζψο θαη λα
αλαδεηήζεη βνήζεηα απφ ηνπο ελήιηθνπο αλ έρεη λα
αληηκεησπίζεη θάπνην πξφβιεκα.

2.3. πδήηεζε θαη ζπκπεξάζκαηα
θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε θαη
θαηαγξαθή ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ καζήηξηαο κε
απηηζκφ κέζσ κειέηεο πεξίπησζεο.
Πξνέθπςε φηη νη θνηλσληθέο θαη νη επηθνηλσληαθέο
δεμηφηεηέο ηεο πζηεξνχλ ζην θνκκάηη ηεο πξνζσπηθήο
πγηεηλήο, πξνζηαζίαο θαη θξνληίδαο. Δπίζεο, ρξεηάδεηαη
λα αλαπηχμεη ηε ιεθηηθή ηεο επηθνηλσλία φζνλ αθνξά
ζηα πξάγκαηα πνπ ζέιεη θαη πξέπεη λα δηεθδηθήζεη.
Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην λα εθπαηδεπηεί έηζη ψζηε λα
κπνξεί λα δηεθδηθεί πεξηζζφηεξν απηά πνπ έρεη αλάγθε
θαη θπξίσο λα κάζεη λα πξνζηαηεχεη θαη λα
ππεξαζπίδεηαη ηνλ εαπηφ ηεο φηαλ δελ επηζπκεί θάηη.
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο θαη ηελ
αιιειεπίδξαζε ηεο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν λα
νξγαλψλεη θαιχηεξα ην ιφγν ηεο θαη λα ιεθηηθνπνηεί ηηο
αλάγθεο ηεο.Ζ χπαξμε ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο
είλαη εχξεκα πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη ζηε κειέηε ησλ
Υξηζηνδνχινπ, Φσηηάδνπ, & Παλαγάθε (2014) αιιά θαη
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Σαξαληίιε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ γηα
ηελ άςνγε ζπλεξγαζία θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηα πνπ
πξνζέθεξαλ ζηελ πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο
δηαδηθαζίαο.

ζηε εθείλε ησλ Βαιακνπηνπνχινπ & Κνπηειέθνπ
(2009). Δπίζεο, ε ζπκκεηέρνπζα παξνπζηάδεη δπζθνιία
ζηηο αιιαγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απνηέιεζκα λα
εληείλνληαη νη ζηεξενηππηθέο ηεο ζπκπεξηθνξέο θαη λα
κεηψλεηαη ε βιεκκαηηθή επαθή.
Ο απηηζκφο είλαη κηα ηζφβηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή.
Ο θαιχηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ πνπ
παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά είλαη ην θαηάιιειν
εθπαηδεπηηθφ εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα. Παξφιν πνπ
ππάξρνπλ πνιιά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ
θαίλεηαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο πνιιψλ
παηδηψλ, θαλέλα πξφγξακκα δελ έρεη βξεζεί πνπ λα είλαη
θαηάιιειν γηα φια ηα παηδηά κε απηηζκφ. Γη’ απηφ είλαη
πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεηαη πνιχ θαιή αμηνιφγεζε ησλ
παηδηψλ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφδεηαη ην πιένλ
θαηάιιειν πξφγξακκα.
Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα επξήκαηα ηεο
παξνχζαο κειέηεο, πξνηείλεηαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη
ζηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα θαη νη θνηλσληθέο ηζηνξίεο σο
κηα κέζνδνο ηδηαίηεξα ππνζηεξηθηηθή ησλ θνηλσληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. Οη
θνηλσληθέο ηζηνξίεο απνηεινχλ εμαηξεηηθά εξγαιεία γηα
ηε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζε φια ηα
παηδηά θαη ελήιηθεο κε εηδηθέο αλάγθεο. Γη’ απηφ ηνλ
ιφγν ν Attwood (1998) ηνλίδεη φηη ε ρξήζε ηνπο κπνξεί
λα απνδεηρζεί σθέιηκε θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο, θαζψο
βνεζά ηφζν ην ίδην ην άηνκν κε απηηζκφ φζν θαη ηα
ηππηθά αλαπηπζζφκελα άηνκα λα θαηαλνήζνπλ
θαιχηεξα ηελ νπηηθή θαη ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν πνπ
αληηιακβάλνληαη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηα
άηνκα κε απηηζκφ. ηνρεχνπλ φρη κφλν ζην λα
αλαπηχμνπλ ηα άηνκα κε απηηζκφ θαηάιιειεο
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο
θνηλσληθήο θαηαλφεζεο. ηφρνο ησλ θνηλσληθψλ
ηζηνξηψλ είλαη λα κνηξαζηνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε:
ην «πφηε», ην «πνπ» πξαγκαηνπνηείηαη κηα θαηάζηαζε ,
«πνηνο» εκπιέθεηαη, θαη «γηαηί» (Arnold & Howley,
2005). Ζ ρξήζε ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ απμάλεηαη
νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο
αλαδεηθλχνληαη
σο
απνηειεζκαηηθή
γλσζηηθή
παξέκβαζε γηα ηελ δηδαζθαιία θνηλσληθήο θαηαλφεζεο
ζε άηνκα κε απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηελ
έληαμε ηνπο ζην γεληθφ ζρνιείν (Konstantareas, 2006∙
Rowe, 1999). Χζηφζν, ν ξφινο ησλ Κνηλσληθψλ
Ηζηνξηψλ είλαη δχζθνιν λα απνηηκεζεί, θαζψο ζηηο
πεξηζζφηεξεο έξεπλεο εθαξκφδεηαη έλαο ζπλδπαζκφο
ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ κε άιιεο ηερληθέο (Kuttler et
al., 1998∙ Swaggart et al., 1995).
Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζπλδένληαη κε
ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε
κε πινπνίεζε ησλ πξνζρεδηαζκέλσλ ζπλεληεχμεσλ κε
ηνπο γνλείο θαη ηε ζπκκαζήηξηα ηεο ζπκκεηέρνπζαο, νη
νπνίεο ζα πξνζέθεξαλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ
πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ πξνθίι ηεο. Πξνζθέξεη,
σζηφζν, δεδνκέλα γηα ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαζψο
θαη γηα ηηο πξνηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ Δηδηθή
Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηε
ζρεηηθή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα.
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Πεξίιεςε

1. ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ
ΜΔΗΕΟΝΟ ΚΑΣΑΘΛΗΠΣΗΚΟΤ
ΔΠΔΗΟΓΗΟΤ ΣΖΝ ΔΦΖΒΔΗΑ

Τα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ζηελ εθεβεία έρνπλ απνηειέζεη
αληηθείκελν πνιιψλ δηαθσληψλ σο πξνο ηε θχζε, ηε βαξχηεηα,
αιιά θαη ηελ αλαγλψξηζή ηνπο. Σθνπφο απηήο ηεο κειέηεο
ήηαλ λα εμεηάζεη ηελ παξνπζία θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ
ζε εθήβνπο καζεηέο Λπθείνπ θαη λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε
κεηαμχ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη θνηλσληθνδεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Γηεμήρζε κηα ζπγρξνληθή
κειέηε ζε δεκφζηα ζρνιεία ηεο Αξθαδίαο, θαη ην δείγκα ηεο
έξεπλαο απνηέιεζαλ 222 καζεηέο. Γηα ηε ζπιινγή ησλ
δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε Κιίκαθα Γηάγλσζεο
Καηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηαμηλφκεζεο ησλ
ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ηεο Ακεξηθαληθήο Χπρηαηξηθήο Δηαηξίαο
DSM-IV. Απφ ηνπο 222 εθήβνπο, ην 3,6% πιεξνχζε ηνλ
αξηζκφ, ηε ζπρλφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ
κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ (ΜΚΔ), κε ηα θνξίηζηα λα
ππεξηεξνχλ, ελψ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο βξέζεθαλ
κεηαμχ ηεο ζσκαηηθήο (p <0,01) θαη ςπρηθήο πγείαο (p
<0,008), ησλ εκπεηξηψλ ζην ζρνιείν (p <0,02), ησλ εκπεηξηψλ
κε ηνπο θίινπο (p <0,008) θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ
θαηαζιηπηηθψλ
ζπκπησκάησλ.
Η
πιεηνςεθία
ησλ
θαηαζιηπηηθψλ εθήβσλ δηαθεχγεη ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη
ζεξαπείαο, δεδνκέλνπ φηη ε θαηάζιηςε κπνξεί λα θαιχπηεηαη
θαη λα κελ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή. Τα νθέιε ηεο κειέηεο,
είλαη ν έγθαηξνο εληνπηζκφο πηζαλψλ θαηαζιηπηηθψλ
δηαηαξαρψλ, πνπ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα πξνιεπηηθήο
παξέκβαζεο.

Λέμεηο θιεηδηά: εθεβηθή
θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή.

θαηάζιηςε,

Οη δπζιεηηνπξγηθέο αιιαγέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ηεο
θηλεηνπνίεζεο, ηεο ζθέςεο – αληίιεςεο θαη ηνπ
απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο ζπλδένληαη
κε ελήιηθε θαηάζιηςε, ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην
ηαμηλφκεζεο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ηεο APA (DSMIV, 1994), παξαηεξνχληαη θαη ζε εθεβηθφ πιεζπζκφ.
Οη θαηαζιηπηηθνί έθεβνη αλαθέξνπλ δπζθνξηθφ
ζπλαίζζεκα, ην νπνίν θπκαίλεηαη απφ ηε κειαγρνιία
έσο ηελ απειπηζία. Απηφ πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο ίδηνπο
σο ιχπε, ζιίςε, κνλαμηά, απνγνήηεπζε, απφγλσζε ή
αλία. Η επεξεζηζηφηεηα είλαη έλα ζεκαληηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θιηληθήο εηθφλαο ηνπ ΜΚΔ ζηελ
εθεβεία. Οη έθεβνη, πνπ εκθαλίδνπλ ΜΚΔ,
ραξαθηεξίδνληαη απφ απψιεηα επραξίζηεζεο θαη
ελδηαθέξνληνο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ παιαηφηεξα ήηαλ
επράξηζηεο γη’ απηνχο. Οη δηαηαξαρέο ηεο φξεμεο θαη ηνπ
χπλνπ, ηεο ελεξγεηηθφηεηαο θαη ηεο ςπρνθηλεηηθήο
ιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδνληαη
απφ ην λεπξνθπηηθφ ζχζηεκα ηνπ θαηαζιηπηηθνχ
εθήβνπ. Δπηπιένλ, πνιινί θαηαζιηπηηθνί έθεβνη
παξνπζηάδνπλ αλνξεμία, πνπ κεξηθέο θνξέο ζπλνδεχεηαη
απφ απψιεηα βάξνπο. Αληίζεηα ε αχμεζε ηεο φξεμεο θαη
ε πξφζιεςε ζσκαηηθνχ βάξνπο παξαηεξείηαη ιηγφηεξν
ζπρλά. Οη πεξηζζφηεξνη θαηαζιηπηηθνί έθεβνη
παξνπζηάδνπλ θάπνηαο κνξθήο δηαηαξαρή ηνπ χπλνπ,
φπσο αυπλία ή ππεξππλία, αίζζεκα θφπσζεο ή
εμάληιεζεο ζρεδφλ φιε ηελ εκέξα. Αθφκε
παξνπζηάδνπλ ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε ή δηέγεξζε.
Θεσξνχλ επηπιένλ, ηνλ εαπηφ ηνπο αλεπαξθή, κε
ειθπζηηθφ, κε ζπρλά αηζζήκαηα αλαμηφηεηαο θαη ελνρήο.
Έλα άιιν ραξ/θφ είλαη ε δπζθνιία ζπγθέληξσζεο, ε
επηβξάδπλζε ηεο ζθέςεο θαη ε αλαπνθαζηζηηθφηεηα. Η
ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ε απηνυπνηίκεζε νδεγνχλ
ζπρλά ζε απαηζηνδνμία, απειπηζία, απφγλσζε, κε

κείδσλ

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή ή
εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ
αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα
ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε
αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα νηθνλνκηθφ
φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε.
© 2016 ΑΠΑΗΣΔ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ
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εμνπδεηέξσζε πηζαλψλ ζπγρπηηθψλ επηδξάζεσλ.
Δληνχηνηο, ν εμαηξεηηθά κηθξφο αξηζκφο εθήβσλ κε
ζπκπηψκαηα ΜΚΔ (n=8) δελ επέηξεςε ηελ
πξαγκαηνπνίεζε
πνιπκεηαβιεηήο
ινγηζηηθήο
παιηλδξφκεζεο.

απνηέιεζκα ζθέςεηο ή θαη απφπεηξεο απηνθηνλίαο λα
είλαη πηζαλέο.
Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ζπλππάξρνπλ φια απηά ηα
ζπκπηψκαηα γηα λα γίλεη ε δηάγλσζε, αξθεί ε παξνπζία
5 ηνπιάρηζηνλ απφ απηά γηα κία πεξίνδν δχν, ην
ιηγφηεξν, εβδνκάδσλ. Δπηπιένλ, έλα απφ απηά ηα
ζπκπηψκαηα είλαη είηε ε θαηαζιηπηηθή (επεξέζηζηε)
δηάζεζε ή ε απψιεηα επραξίζηεζεο ή ελδηαθέξνληνο.
Σην πιαίζην απηήο ηεο θιηληθήο θαηλνκελνινγίαο,
έλαο έθεβνο δελ ιακβάλεη ηε δηάγλσζε ηνπ ΜΚΔ, εάλ
ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε δηαηαξαρή απνηειεί κία
θπζηνινγηθή αληίδξαζε ζην ζάλαην ελφο αγαπεκέλνπ
πξνζψπνπ (επηπεπιεγκέλν πέλζνο) ή επαθφινπζν
ρξήζεο νπζηψλ (λαξθσηηθά, θάξκαθα, αιθνφι) ή ελφο
νξγαληθνχ παξάγνληα (DSM-IV, 1994).

2. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΤΕΖΣΖΖ
Τα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο νδεγνχλ ζε
κηα ζεηξά παξαηεξήζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ.
Απφ ηνπο 222 εθήβνπο ηεο κειέηεο, νθηψ (3,6%)
πιεξνχλ ηνλ αξηζκφ, ηε ζπρλφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ησλ
ζπκπησκάησλ ηνπ ΜΚΔ, (ρσξίο λα αλαθέξνπλ ρξήζε
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ/λαξθσηηθψλ ή πξφζθαην
ζάλαην αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ). Έθεβνη πνπ
ηθαλνπνηνχζαλ ηνλ αξηζκφ, ηε ζπρλφηεηα θαη ηε
δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ ΜΚΔ δελ θξίζεθαλ σο
«θαηαζιηπηηθνί», εθφζνλ ππήξμαλ ελδείμεηο νξγαληθήο
αζζέλεηαο, ηνμίθσζεο ή δηαδηθαζίαο πέλζνπο.
Σχκθσλα κε ην πνζνζηφ εκθάληζεο ζπκπησκάησλ
ηνπ ζπλφινπ ησλ εθήβσλ ζε φιεο ηηο δηαβαζκίζεηο ηεο
Κιίκαθαο Γηάγλσζεο Καηάζιηςεο, βξέζεθε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ 15 ζπκπησκάησλ θαη ηνπ
θχινπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θνξίηζηα δήισζαλ ηα 15
παξαθάησ αλαθεξφκελα ζπκπηψκαηα ζε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθά κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα:
δπζθνξία, επεξεζηζηφηεηα, απψιεηα ελδηαθέξνληνο,
απψιεηα
επραξίζηεζεο,
αυπλία,
ςπρνθηλεηηθή
επηβξάδπλζε, αλεκπνξία, αλεκπνξία, θνχξαζε, ζθέςεηο
ελνρήο, ζθέςεηο αλαμηφηεηαο, δπζαξέζθεηα κε εκθάληζε,
θιάκα, δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο, επηβξάδπλζε ζθέςεο.
Απφ ηνπο νθηψ (8) εθήβνπο πνπ πιεξνχλ ηνλ αξηζκφ, ηε
ζπρλφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ ΜΚΔ,
ηα 3/4 ήηαλ θνξίηζηα θαη ην ππφινηπν 1/4 αγφξηα.
Δίλαη πηζαλφλ, ε ππεξνρή ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζηε
ζπρλφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο, λα ζρεηίδεηαη
ελ κέξεη κε ηελ επίδξαζε ςπρνθνηλσληθψλ παξαγφλησλ
(θπξίσο ε ζρέζε κε ηνπο άιινπο), νη νπνίνη πξνθαινχλ
«επαισηφηεηα» ζηελ θαηάζιηςε (Knopf et al., 2008).
Βξέζεθε φηη απφ ην ζχλνιν ησλ έμη θνξηηζηψλ θαη ηα έμη
δήισζαλ πνιιά ή κεξηθά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ην
ζρνιείν, ή/θαη ηελ νηθνγέλεηα ή/θαη ηνπο θίινπο.
Δθηφο απφ ηνπο ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο
θαίλεηαη φηη θαη νη βηνινγηθέο αιιαγέο, ηηο νπνίεο
πξνθαιεί ε έλαξμε ηεο ήβεο, ζηα δχν θχια, είλαη ζε
θάπνην βαζκφ ππεχζπλεο γηα ηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο
ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο ζηα θνξίηζηα, κεηά ηελ
είζνδν ζηελ εθεβεία (Κνθθέβε θαη ζπλ., 2008).
Η βηνινγηθή σξίκαλζε ηνπ λεπξνελδνθξηληθνχ άμνλα
ππνζαιάκνπ – ππφθπζεο – επηλεθξηδίσλ θαηά ηελ ήβε,
έρεη σο απνηέιεζκα ζεκαληηθέο ελδνθξηλνινγηθέο
κεηαβνιέο. Η έλαξμε παξαγσγήο ησλ θπιεηηθψλ
νξκνλψλ ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ
ελδνθξηληθνχ ππνζηξψκαηνο ζηα δχν θχια κεηά ηελ
ήβε, ε νπνία πηζαλψο θαζηζηά ηηο γπλαίθεο πεξηζζφηεξν
επάισηεο ζηελ θαηάζιηςε. Έηζη, νη θπζηνινγηθέο
θπθιηθέο κεηαβνιέο ζηα επίπεδα νηζηξνγφλσλ θαη
πξνγεζηεξφλεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έκκελνπ θχθινπ
έρνπλ ελνρνπνηεζεί γηα ηελ πξνεκκελνξξπζηαθή
θαηαζιηπηηθή δηάζεζε θαζψο θαη γηα ηελ επηδείλσζε ηεο
ζπκπησκαηνινγίαο ππάξρνπζαο θαηάζιηςεο ζηηο

1.1. πρλόηεηα πκπησκάησλ ΜΚΔ
Απφ ηνπο 222 εθήβνπο δχν Λπθείσλ ηεο Αξθαδίαο,
νη δεθαέμη (16) έθεβνη (7,2%) πιεξνχλ ηνλ αξηζκφ, ηε
ζπρλφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ ΜΚΔ,
ζχκθσλα πάληα κε ην ζηαηηζηηθφ θαη δηαγλσζηηθφ
εγρεηξίδην ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ DSM-IV.
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη έθεβνη απηνί αλέθεξαλ
θαηαζιηπηηθή ή επεξέζηζηε δηάζεζε ή/θαη απψιεηα
επραξίζηεζεο ή ελδηαθέξνληνο ζρεδφλ θάζε εκέξα ηηο
δχν ηειεπηαίεο εβδνκάδεο θαη άιιεο αλεπάξθεηεο ηεο
ζθέςεο – αληίιεςεο (πρ ζθέςεηο ελνρήο, δπζθνιία ζηε
ζπγθέληξσζε) θαη ηνπ ΑΝΣ (πρ δηαηαξαρή χπλνπ,
ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε ή δηέγεξζε).
Απφ ηνπο δεθαέμη (16) απηνχο εθήβνπο αλέθεξαλ:
α) ρξήζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ/λαξθσηηθψλ νη επηά
(7) έθεβνη, β) πξφζθαην ζάλαην αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ
έλαο (1) έθεβνο, θαη γ) ζάλαην αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ
(πνπ ηνπο επεξέαζε) αιιά φρη πξφζθαην έμη (6) έθεβνη.
Απφ ηνπο δεθαέμη (16) εθήβνπο, γηα ηνλ έλαλ (1), αλ
θαη πιεξνί ηνλ αξηζκφ, ηε ζπρλφηεηα θαη ηε δηάξθεηα
ησλ ζπκπησκάησλ ηεο δηαηαξαρήο, ππάξρνπλ ελδείμεηο
φηη ηα ζπκπηψκαηα απηά νθείινληαη ζε ζάλαην
αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ, ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ δχν
(2) κελψλ απφ ηελ αμηνιφγεζε. Αλαιφγσο, ππήξμαλ
ελδείμεηο φηη ηα ζπκπηψκαηα επηά (7) εθήβσλ
νθείινληαλ
ζηελ
ρξήζε
νηλνπλεπκαησδψλ
πνηψλ/λαξθσηηθψλ.
1.1.1. Μείδνλ Καηαζιηπηηθό Δπεηζόδην θαη ειηθία –
θύιν
Απφ ηνπο νθηψ (8) πνπ πιεξνχλ ηνλ αξηζκφ, ηε
ζπρλφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ ΜΚΔ
(θαη δελ αλαθέξνπλ ρξήζε νηλνπλεπκαησδψλ
πνηψλ/λαξθσηηθψλ ή πξφζθαην ζάλαην αγαπεκέλνπ
πξνζψπνπ), ν έλαο έθεβνο ήηαλ ειηθίαο 15 εηψλ, νη
πέληε (5) έθεβνη 16 εηψλ θαη ν έλαο (1) 17 εηψλ, δειαδή
νη ειηθίεο θπκαίλνληαλ απφ 15 – 17 εηψλ. Απφ απηνχο ηα
έμη (6) ήηαλ θνξίηζηα θαη ηα δχν (2) αγφξηα.
1.1.2. Γηκεηαβιεηή αλάιπζε κε εμαξηεκέλε
κεηαβιεηή ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζπκπησκάησλ
ΜΚΔ
Δπηζεκαίλεηαη εμαξρήο πσο ηα απνηειέζκαηα ηεο
δηκεηαβιεηήο αλάιπζεο πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε
ηδηαίηεξε επηθχιαμε. Ιδαληθά ζα έπξεπε λα
πξαγκαηνπνηεζεί θαη πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε γηα ηελ
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πξνβιεκάησλ θαη άιια. Όηαλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά
αιιειεπηδξάζνπλ κε βηνινγηθέο αιιαγέο θαη θνηλσληθέο
πξνθιήζεηο, πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ εθεβεία θαη είλαη
ζπγθεθξηκέλεο γηα ηα θνξίηζηα, ηφηε απμάλνληαη νη
πηζαλφηεηεο
γηα
εθδήισζε
θαηαζιηπηηθήο
ζπκπησκαηνινγίαο (Κνθθέβε θαη ζπλ., 2008). Βέβαηα
ππάξρνπλ παιαηφηεξεο κειέηεο φπσο ηεο Φαηδεδήκνπ
(1997) ζε Διιεληθφ δείγκα εθήβσλ ειηθίαο 12 έσο 18
εηψλ ε νπνία δελ βξήθε δηαθνξέο ζηελ ζπρλφηεηα ηεο
θαηάζιηςεο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ.
Τέινο, φζνλ αθνξά ζηελ ειηθία, ηα επξήκαηα ησλ
κειεηψλ δείρλνπλ φηη ε πξψηκε έλαξμε ηεο θαηάζιηςεο
ζπλδέεηαη κε απμεκέλν θίλδπλν γηα επίκνλε θαη πην
ζνβαξή εθδήισζε ζηελ πνξεία (Dunn & Goodyer,
2006).

γπλαίθεο, κεξηθέο κέξεο πξηλ ηελ εκκελνξξπζία (APA,
1994).
Σχκθσλα κε ηνπο Λαδαξάηνπ θαη Αλαγλσζηφπνπιν
(2001), ε εθεβηθή θαηάζιηςε αλαδεηθλχεηαη σο έλα απφ
ηα ζπρλφηεξα απαληψκελα πξνβιήκαηα. Σε κειέηε ησλ
Anderson θαη McGee πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1994 ζε
Νενδειαλδνχο εθήβνπο, θαζψο θαη ησλ Lewinson et al.
(1994) θαη Brent et al (1997), ε επίπησζε ηεο εθεβηθήο
θαηάζιηςεο αλέξρεηαη απφ 2,8 έσο 8,3%.
Σρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα ηεο θαηάζιηςεο, θαηά ηελ
εθεβεία ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζε 10%, ελψ 4% ησλ
εθήβσλ παξνπζηάδεη ζνβαξή θαηάζιηςε (Angold et al.,
1998). Σηελ φςηκε εθεβεία ε ζπρλφηεηα θπκαίλεηαη απφ
10% έσο 20%. Οη Kasmani θαη Sherman, (1988)
ππνζηήξημαλ φηη ζε γεληθφ πιεζπζκφ ην 4-8% ησλ
εθήβσλ πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε. Η ζπρλφηεηα
εκθάληζεο ζε επίπεδν δηαηαξαρψλ ζηνπο εθήβνπο έρεη
βξεζεί επίζεο φηη θπκαίλεηαη απφ 2% έσο 8% γηα ηε
ΜΚΓ (Son & Kirchner, 2000).
Υπνινγίδεηαη φηη 1 ζηνπο 3 εθήβνπο βηψλεη ζπρλά
θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα (Spear, 2000). Αληίζηνηρν
πνζνζηφ (30%), βξέζεθε ζε έξεπλα κεγάινπ δείγκαηνο
εθεβηθνχ πιεζπζκνχ ζηε ρψξα καο (Κνθθέβε θαη ζπλ.,
2008), ελψ ζε πξνγελέζηεξε κειέηε 1.326 εθήβσλ 12 –
17 εηψλ επίζεο ζηελ Διιάδα, έδεημε φηη ην 20,3%
παξνπζηάδνπλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα (Madianos et
al., 1993), ελψ ην πνζνζηφ ζηελ κειέηε ηεο Lasaratou et
al. (2010) ζε 713 κεγαιχηεξνπο εθήβνπο (15-18 εηψλ)
βξέζεθε λα είλαη 26.2%.
Σε έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2006 ζε άηνκα εθεβηθήο θαη
κεηεθεβηθήο ειηθίαο απνηππψζεθαλ ηα πνζνζηά ησλ
λέσλ πνπ ληψζνπλ ζπλαηζζεκαηηθφ θελφ ή θαηάζιηςε.
Τν πνζνζηφ ησλ αγνξηψλ πνπ βηψλνπλ ζπλαηζζεκαηηθφ
θελφ θαη θαηάζιηςε ζπρλά ή δηαξθψο είλαη 9,9%, ελψ
ησλ θνξηηζηψλ πξνζεγγίδεη ην 24,7%.
Τέινο, ζχκθσλα κε ην Δζληθφ Σρέδην Γξάζεο γηα ηελ
Καηάζιηςε ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο γηα ηα έηε 2008 –
2012, ζην γεληθφ πιεζπζκφ, 4% - 8% ησλ εθήβσλ
πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε. Σηηο ειηθίεο 12-17 εηψλ,
πεξίπνπ ην 4% παξνπζηάδεη κείδνλα θαηάζιηςε, ελψ
ζηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ πάζρεη πεξίπνπ ην 9%.
Ψο πξνο ην θχιν, ππάξρεη κηα ζαθήο ππεξνρή ησλ
θνξηηζηψλ: ην πνζνζηφ εκθάληζεο θαηαζιηπηηθψλ
ζπκπησκάησλ ζηα θνξίηζηα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζην
απφ ησλ αγνξηψλ ζηελ εθεβεία, κηα δηαθνξά πνπ
ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη θαη ζηελ ελήιηθε δσή (Knopf et
al., 2008).
Μειέηε πνπ εθπνλήζεθε ζηε Σνπεδία (Olsson &
Von-Knorring, 1999), ζε δείγκα 2.300 καζεηψλ, ειηθίαο
16-17 εηψλ, αλαθέξεη επίπησζε κείδνλνο θαηάζιηςεο
5,8% θαη αλαινγία θχινπ 4 θνξίηζηα/1 αγφξη. Σχκθσλα
κε ηηο ζρεηηθέο κειέηεο, απηή ε δηαθνξά νθείιεηαη ζε
έλα ζχλνιν παξαγφλησλ. Σπγθεθξηκέλα, ην κνληέιν, πνπ
έρεη ππνζηεξηρζεί απφ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, είλαη φηη
ηα θνξίηζηα είλαη πην πηζαλφ λα έρνπλ νξηζκέλα
πξνδηαζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά αθφκα θαη πξηλ ηελ
εθεβεία, ηα νπνία απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα θαηάζιηςε.
Τέηνηα είλαη ν έιεγρνο ηνπ εαπηνχ θαη ησλ ελνξκήζεσλ,
ε αλνρή, ε επαηζζεζία, ε ελζπλαίζζεζε, ε θνηλσληθή
σξηκφηεηα, ε αμία πνπ δίλνπλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο, ν αλαζηνραζηηθφο ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ

3. Πίλαθεο

Υξόληα πξνβιήκαηα πγείαο
Υξήζε λαξθσηηθώλ ή/θαη
νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ
Πξόζθαηνο ζάλαηνο
ζεκαληηθνύ γηα ηνλ έθεβν
πξνζώπνπ
Δπίζθεςε ηνπ εθήβνπ ζε ηαηξό
ή εηδηθό ςπρηθήο πγείαο από
ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο
ρξνληάο

NAI

OXI

7,4%
24,3 %

92,6 %
75,69 %

33%

67%

14,9%

85,1%

Πίλαθαο 1. Απνηειέζκαηα απηναμηνιφγεζεο ησλ εθήβσλ

Απηναμηνιόγεζε Άξηζηε Καιή
ςπρηθήο πγείαο 16,7% 48%
εθήβσλ

Μέηξηα Καθή
28,7% 6,6%

Καλέλα Διάρηζηα Μεξηθά Πνιιά
Πξνβιήκαηα
ζην ζρνιείν

35,3% 33,8%

24,1% 6,8%

44,7% 25,6%
Πξνβιήκαηα
ζηελ νηθνγέλεηα
Πξνβιήκαηα κε 56,1% 22,9%
θίινπο

22,4% 7,3%
12,6% 2,8%

Γελ έρεη
θίινπο 5,6%
Πίλαθαο 2. Απνηειέζκαηα απηναμηνιφγεζεο ησλ εθήβσλ
γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπο

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ
1
Γπζθνξία
2
Δπεξεζηζηφηεηα
3
4
5
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Απψιεηα Δλδηαθέξνληνο
Απψιεηα Δπραξίζηεζεο
Αυπλία

Κνξίηζηα
31,2 %
43,1 %

Αγφξηα
11,7 %
20,7 %

25,9 %
29,4 %
33 %

16,2 %
12,6 %
13,5 %

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

Χπρνθηλεηηθή
Δπηβξάδπλζε
Αλεκπνξία: δπζθνιία ζε
νπνηαδήπνηε εξγαζία
ζρνιηθή ή κε)
Αλεκπνξία
Κνχξαζε
Σθέςεηο Δλνρήο
Σθέςεηο Αλαμηφηεηαο
Γπζαξέζθεηα κε Δκθάληζε
Κιάκα
Γπζθνιίεο Σπγθέληξσζεο
Δπηβξάδπλζε Σθέςεο

22,1 %

8,3 %

37,6 %

21,8 %

21,1 %
38,5 %
42,6 %
38,9 %
25,2 %
50 %
35,9 %
22 %

9 %.
22 %
19,1 %
14,8 %
10,9 %
15,6 %
20,9 %
9,3 %
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Πίλαθαο 3. Σχκθσλα κε ην πνζνζηφ εκθάληζεο ζπκπησκάησλ
ηνπ ζπλφινπ ησλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζε φιεο ηηο
δηαβαζκίζεηο ηεο Κιίκαθαο Γηάγλσζεο Καηάζιηςεο
θαηά DSM, βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ
15 ζπκπησκάησλ θαη ηνπ θχινπ: ηα θνξίηζηα δήισζαλ ηα 15
παξαθάησ αλαθεξφκελα ζπκπηψκαηα ζε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθά κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα.

4. ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Η κειέηε έγηλε κε ηελ επίβιεςε ηεο Γξ. Δπαγγειίαο
Λεδέ, Καζεγήηξηαο ζην ΔΠΠΑΙΚ Άξγνπο. Θεσξνχκε
απαξαίηεην λα εθθξάζνπκε ηελ επγλσκνζχλε καο, γηα
ηελ εκπηζηνζχλε κε ηελ νπνία κε πεξηέβαιε, ηε ζπλερή
ζηήξημε, ηελ ακέξηζηε πξνζνρή ηεο, ηελ ζεκαληηθή θαη
πνιχηηκε θαζνδήγεζή ηεο ζε θάζε βήκα ζε φια ηα
ζηάδηα ηεο εξγαζίαο, ψζηε λα επηηεπρζεί ν ηειηθφο
ζηφρνο ηεο νινθιήξσζήο ηεο.
Θεξκφηαηεο επραξηζηίεο εθθξάδνπκε
ζηνλ
Γηεπζπληή ηεο Σρνιήο ΑΣΠΑΙΤΔ ΔΠΠΑΙΚ Άξγνπο, Γξ.
Παλαγηψηε Μνπζηαΐξα, γηα ηελ βνήζεηα, ηελ
ζπλεξγαζία θαη ηελ θξνληίδα ηνπ γηα ηηο θαιχηεξεο
δπλαηέο ζπλζήθεο θηινμελίαο καο ζε απηφ ην ρψξν.
Δπίζεο επραξηζηνχκε ζεξκά ηνλ ππεχζπλν ηεο
Σρνιήο θ. Σηέθαλν Πφζν γηα ηελ ζεκαληηθή βνήζεηά
ηνπ, ηελ ζπλεξγαζία, ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ ππνκνλή
ηνπ. Δλψ επραξηζηίεο εθθξάδνπκε θαη ζηελ θ. Ισάλλα
Τζνχκπα.
Τέινο, επραξηζηνχκε ηνπο καζεηέο, πνπ πήξαλ κέξνο
ζε απηή ηε κειέηε.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Περίληψη

Από πολύ παλιά υπάρχει η παγιωμένη άποψη ότι κάθε
άνθρωπος έχει την «κλίση» του και ότι δεν είναι όλοι
εξίσου καλοί σε όλα. Άλλος παραδείγματος χάριν,
μπορεί να τα καταφέρνει καλά στη μουσική, άλλος στα
μαθηματικά, άλλος στις ξένες γλώσσες ή άλλος στην
πληροφορική. Κάποιοι ενδεχομένως να είναι καλοί και
σε δυο – τρία πράγματα μαζί. Μία δεύτερη άποψη είναι
ότι, το κάθε παιδί μαθαίνει μόνο τα πράγματα που του
αρέσουν ή το ενδιαφέρουν και μία άλλη είναι ότι ο
καθένας μαθαίνει με τον τρόπο που του ταιριάζει και
μάλιστα προτιμά τα πεδία που του είναι πιο εύκολα. Η
έρευνα στον τομέα της μάθησης, ειδικά από το 1970 και
ύστερα, μας έχει ανοίξει νέους δρόμους στη μελέτη του
πως μαθαίνει ο άνθρωπος και κατά κάποιο τρόπο μας
εξηγεί αυτά, που ως τότε ξέραμε από την παρατήρηση.
Η έννοια του μαθησιακού τύπου, το πώς δηλαδή
μαθαίνει ο κάθε άνθρωπος – πως προσλαμβάνει και
επεξεργάζεται την πληροφορία – αλλά κυρίως, το γιατί
δεν μαθαίνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο και τον ίδιο
κόπο, απασχόλησε τις τελευταίες δεκαετίες του
προηγούμενου αιώνα και ακόμα απασχολεί, με αμείωτο
ενδιαφέρον, πληθώρα επιστημόνων. Ένα από τα
ευρήματα αυτών των ερευνών, ήταν ο Κυρίαρχος
Αισθητηριακός Τύπος, που αποτελεί βασικό συστατικό
στοιχείο
της
θεωρίας
του
Νευρογλωσσικού
Προγραμματισμού. Ο Κυρίαρχος Αισθητηριακός Τύπος,
διαμορφώνει το Ατομικό Ύφος Μάθησης και μαζί,
αποτελούν πολύτιμα εργαλεία ώστε να μπορέσει να
αναπτύξει το άτομο, μία αποτελεσματική στρατηγική
μάθησης και να βελτιώσει τη σχολική του επίδοση,
επιτυγχάνοντας τους μαθησιακούς του στόχους.

Η ανακοίνωση περιέχει δύο μέρη ένα θεωρητικό και
ένα ερευνητικό με τη μορφή μελέτης περίπτωσης σε
δείγμα του σπουδαστικού πληθυσμού της ΑΣΠΑΙΤΕ
στο παράρτημα Πελοποννήσου κατά το ακαδ. Έτος
2015-6.
Στο θεωρητικό μέρος προσεγγίζουμε τις έννοιες
Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός, Ατομικό Ύφος
Μάθησης (Α.Υ.Μ.), Κυρίαρχος Αισθητηριακός Τύπος
(Κ.Α.Τ.), Στρατηγική Μάθησης (Σ.Μ.) και
Μαθησιακή Επίδοση.
Στο ερευνητικό μέρος που διεξήχθη στο πλαίσιο
μητρικής έρευνας πανελλαδικής εμβέλειας (Τσίρος Χ.,
2006) μελετάται ο Κ.Α.Τ. δείγματος (72) σπουδαστών
από δύο τμήματα του ΕΠΠΑΙΚ και διερευνάται η
συνάφειά του με ατομικές παραμέτρους, όπως το φύλο
και η ειδικότητα σπουδών. Στην μητρική έρευνα που
έλαβε χώρα σε πανελλήνιο επίπεδο διαπιστώθηκε η
ύπαρξη
θετικής
συνάφειας
του
Κυρίαρχου
Αισθητηριακού Τύπου τόσο α) με την Ακαδημαϊκή
Αυτοαντίληψη όσο και την επίδοση στα Μαθηματικά
και την Γλώσσα όσο και β) με την Ομοιότητα του
κυρίαρχου αισθητηριακού τύπου διδάσκοντος και
διδασκομένου και την Μαθησιακή επίδοση. (Τσίρος
Χ. 2009).
Τα αποτελέσματα, τα οποία όπως προκύπτει έχουν
τόσο εγκυρότητα περιεχομένου όσο και αξιοπιστία
εσωτερικής συνέπειας συνοδεύονται από κατάλληλες
στρατηγικές διδασκαλίας για κάθε αισθητηριακό τύπο.
Η γνώση των ανωτέρω αποτελεί ένα πολύτιμο
διδακτικό και αξιολογικό εργαλείο στα χέρια του
εκπαιδευτικού κάθε ειδικότητας.

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
Λέξεις κλειδιά: Κυρίαρχος Αισθητηριακός Τύπος,
Μάθηση, Ατομικό Ύφος Μάθησης, Νευρογλωσσικός
Προγραμματισμός, Σχολική Επίδοση, Στρατηγική
Μάθησης.

1.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ανά χείρας πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο
πλαίσιο των ακαδημαϊκών υποχρεώσεών μας για την
ολοκλήρωση του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ, ΑΣΠΑΙΤΕ
2015-16.
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Αρχικά, επιλέξαμε το θέμα του Κυρίαρχου
Αισθητηριακού Τύπου, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι
το ίδιο το θέμα και η σημασία του, για έναν εν ενεργεία
δάσκαλο, όπως είναι οι συγγραφείς της παρούσας
εργασίας. Ο δεύτερος έχει να κάνει με την κατάρτιση και
την εξαιρετική καθοδήγηση, του επόπτη μας και
διδάσκοντος, Δρ Τσίρου Χαρ., ο οποίος κατάφερε να
μας μυήσει, στις βασικές αρχές του Νευρογλωσσικού
προγραμματισμού και να μας πείσει, τόσο για τις
άπειρες εφαρμογές του όσο και για τα εξαιρετικά
αποτελέσματα, που μπορεί να έχει ο τελευταίος, για τη
βελτίωση της μαθησιακής πορείας των μαθητών μας.
Ωστόσο, στη συνέχεια, εμβαθύνοντας στο θέμα και
μελετώντας καλύτερα το δείγμα της έρευνας,
θεωρήσαμε πως θα ήταν ενδιαφέρουσα, μία πιο
ολοκληρωμένη ανάλυση των αποτελεσμάτων, ώστε να
μπορέσουμε να διαπιστώσουμε, εάν για το δείγμα μας,
ισχύουν τα ίδια ποσοστά πρόσβασης ανά κυρίαρχο
αισθητηριακό τύπο όπως στις μεγαλύτερης κλίμακας
μελέτες που έχουν προηγηθεί. Με άλλα λόγια, μιας και
το δείγμα μας ήταν πολύ μικρό και συνεπώς ακατάλληλο
για γενικεύσεις, θεωρήσαμε ενδιαφέρον να εξετάσουμε
εάν συμπίπτει, με τα έως τώρα δεδομένα από άλλες
παρόμοιες, μεγαλύτερες έρευνες που έχουν γίνει στη
χώρα μας. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε, ότι έχουμε
στα χέρια μας μία προηγούμενη μεγάλη έρευνα του
διδάσκοντος, η οποία έχει διενεργηθεί σε ένα δείγμα
1200 υποκειμένων ανά την Ελλάδα, την οποία έχουμε
ορίσει ως μέτρο σύγκρισης. (Τσίρος Χ., 2009).
2.

λοιπόν θα τον αντιμετωπίσουμε, καθώς είναι τόσο
σημαντική η συμβολή του στην διαδικασία της μάθησης
και τόσο απαραίτητη, όσο είναι η καρδιά για το
ανθρώπινο σώμα.
Τα βασικά στοιχεία του
Νευρογλωσσικου
Προγραμματισμού
και
πιο
συγκεκριμένα η εφαρμογή τους και η αξιοποίησή τους,
ενισχύουν σημαντικά τη μαθησιακή δεξιότητα, τόσο των
εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών.
Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός μελετά το
πώς οργανώνουμε αυτό που βλέπουμε, ακούμε,
νιώθουμε και πώς επεξεργαζόμαστε και φιλτράρουμε
τον εξωτερικό κόσμο, μέσα από τις πέντε αισθήσεις μας.
Επίσης, διερευνά τον τρόπο με τον οποίο τον
περιγράφουμε, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα και τις
ακούσιες ή εκούσιες αντιδράσεις, για να επιφέρουμε
αποτελέσματα.
Όμως τι ακριβώς είναι ο Νευρογλωσσικός
προγραμματισμός ή καλύτερα γιατί Νευρογλωσσικός
προγραμματισμός; Εν συντομία, όταν μιλάμε για
Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό εννοούμε μια σειρά
από τεχνικές και προϋποθέσεις, σχεδιασμένες έτσι ώστε
να μπορούν να βοηθήσουν τον καθένα, να δημιουργήσει
το μέλλον που θέλει και αξίζει. Ο Νευρογλωσσικός
Προγραμματισμός χρησιμοποιείται για να αλλάξουμε μη
επιθυμητές συμπεριφορές, οι οποίες μας κρατούν μακριά
από
στόχους
που
θέλουμε
να
πετύχουμε.
Αντικαθιστούμε τις μη επιθυμητές συμπεριφορές ή
στρατηγικές με νέες, οι οποίες θα υποστηρίζουν τους
στόχους που θέτουμε. Επίσης είναι σημαντική η βοήθεια
που παρέχει στα άτομα που προσπαθούν να ξεπεράσουν
διάφορες φοβίες ή άσχημες εμπειρίες του παρελθόντος.
Ο Νευρογλωσσικός προγραμματισμός μπορεί να
βοηθήσει την έξοδό μας από στάσιμες καταστάσεις,
στην άμεση κινητοποίησή μας, στην αύξηση της
αυτοεκτίμησής μας κ.α. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το
γεγονός, πως όλες οι τεχνικές και οι διαδικασίες, του
Νευρογλωσσικού προγραμματισμού, είναι σχεδιασμένες
έτσι, ώστε να γίνεται μία αλλαγή στον ασυνείδητο νου ο οποίος ελέγχει όλες τις συμπεριφορές - αλλά όμως με
την πλήρη συμμετοχή του ίδιου του ατόμου. Όταν
δουλεύουμε με το ασυνείδητο, οι αλλαγές γίνονται
γρηγορότερα και διαρκούν περισσότερο.
Οι
εφαρμογές
του
Νευρογλωσσικού
Προγραμματισμού έχουν επεκταθεί στο χώρο της
θεραπευτικής
ύπνωσης,
του
επαγγελματικού
προσανατολισμού, των διαπραγματεύσεων, των
πωλήσεων και στην ανάπτυξη των προσωπικών
δυνατοτήτων. Ιδιαιτέρως αποτελεσματική είναι η
εφαρμογή του στο χώρο της εργασίας και ιδιαιτέρως
στην εκπαίδευση, καθώς επαναπροσδιορίζει τις έννοιες,
πρόσληψη και επεξεργασία του ερεθίσματος και δείχνει
νέα μονοπάτια, για την αφομοίωση της πληροφορίας και
την κατάκτηση της γνώσης, ζήτημα, το οποίο αποτελεί
και το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας.

ΜΑΘΗΣΗ

Μάθηση είναι το αποτέλεσμα της διαπροσωπικής
επικοινωνίας μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένου με
σκοπό την ανακάλυψη της γνώσης. (Τσίρος, Χ., 2007)
3.

ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (NLP)

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός, όπως
υποστήριξαν οι εμπνευστές του Richard Bandler και
John Grinder, είναι ένα ψυχολογικό μοντέλο, του οποίου
η προέλευση είναι η κλινική ύπνωση, η οικογενειακή
θεραπεία και η μορφολογική ψυχολογία.
Αναλύοντας ετυμολογικά τον όρο «Νευρογλωσσικός
Προγραμματισμός», έχουμε τα εξής: Νεύρο: η
κατανόηση του Νευρικού συστήματος, το οποίο
επεξεργάζεται
την εμπειρία,
με
την
οποία
προσλαμβάνουμε μέσα από τις πέντε αισθήσεις μας,
κάθε τι το εξωτερικό, Γλωσσικός: τα συστήματα
λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, μέσα από τα
οποία οι εσωτερικές αναπαραστάσεις κωδικοποιούνται,
ταξινομούνται
και
παίρνουν
νόημα.
Τέλος,
Προγραμματισμός: η δομή της εσωτερικής εμπειρίας
οργανωμένη έτσι ώστε να πετυχαίνουμε συγκεκριμένες
επιθυμίες, στόχους και αποτελέσματα. (Τσίρος Χ., 2009)

4. ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

3.1 Η συμβολή του Νευρογλωσσικού
προγραμματισμού
Ο
Νευρογλωσσικός
Προγραμματισμός
έχει
ονομαστεί και ως «η καρδιά του νου». Ως μια καρδιά

Ο κόσμος είναι ένα άπειρο πιθανόν αισθητηριακών
εντυπώσεων, που μπορούμε να αντιληφθούμε μόνο ένα
πολύ μικρό μέρος του. Επομένως για να μπορέσουμε να
διερευνήσουμε και να χαρτογραφήσουμε τον εξωτερικό
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κόσμο που μας περιβάλλει χρησιμοποιούμε τις
αισθήσεις μας. Το μικρό αυτό μέρος που μπορούμε να
αντιληφθούμε περνάει μέσα από φίλτρα που ο καθένας
μας διαθέτει και αυτά είναι οι προσωπικές μας εμπειρίες,
η κουλτούρα, η γλώσσα, οι πεποιθήσεις μας, οι αξίες
μας, τα ενδιαφέροντα και οι υποθέσεις μας. Εάν ο
νοητικός χάρτης αναπαριστά το πώς προσλαμβάνουμε
και αναπαριστούμε τον κόσμο, τα φίλτρα είναι το πώς
ερμηνεύουμε και επομένως αντιδρούμε προς τον κόσμο.
Όπως αναφέραμε αισθητηριακό σύστημα είναι το
σύνολο των λειτουργιών που συνδέονται με μια
συγκεκριμένη αίσθηση. Παρακάτω παρατίθενται οι
βασικές κατηγορίες λειτουργικών συστημάτων: το
οπτικό, το ακουστικό και το κιναισθητικό. Τα
αισθητηριακά συστήματα είναι φορείς ανθρώπινης
εμπειρίας, διαμορφώνουν το προσωπικό πρότυπο του
κόσμου κάθε ανθρώπου και αποτελούν μέσα
επικοινωνίας του ατόμου με τον κόσμο. Η επικοινωνία
θα ήταν τέλεια αν κάθε φορά υπήρχε ταύτιση των
αισθητηριακών παραστάσεων πομπού και δέκτη. Επειδή
όμως αυτό δεν συμβαίνει συχνά στην καθημερινή μας
ζωή χρειαζόμαστε εκείνους τους τρόπους που θα
βοηθήσουν να πάρουμε πληροφορίες για τις
αισθητηριακές παραστάσεις του άλλου με βάση την
φυσιολογία του.
Από έρευνες προέκυψε ότι για κάθε κυρίαρχο
αισθητηριακό σύστημα,
η
ενεργοποίηση
του
περιλαμβάνει και μια συγκεκριμένη φυσιολογία. Οι
προσβάσεις σε ένα αισθητηριακό σύστημα δεν είναι
πάντα συνειδητές όμως ένας έμπειρος παρατηρητής
μπορεί από την φυσιολογία να διακρίνει ενδείξεις των
προσβάσεων αυτού. Το Ερωτηματολόγιο Ανίχνευσης
του Κυρίαρχου Ασθητηριακού Τύπου αποτελεί ένα
επιστημονικά έγκυρο και αξιόπιστο ερευνητικό εργαλείο
σταθμισμένο
στην
ελληνική
εκπαιδευτική
πραγματικότητα (Τσίρος, Χ. 2006).

και Κιναισθητικό και κατά συνέπεια, τριών ειδών
μαθησιακοί τύποι.
5.1. Oπτική Mάθηση
Η οπτική μάθηση είναι ένα είδος μάθησης στο οποίο
οι ιδέες, οι έννοιες, τα δεδομένα και οι πληροφορίες
σχετίζονται με εικόνες και τεχνικές. Οι οπτικού τύπου
μαθητές μαθαίνουν καλύτερα με διαγράμματα, χάρτες,
σχεδιαγράμματα και απεικονίσεις καθώς και από τις
οπτικές τεχνικές. Προτιμούν τα οπτικά μέσα
διδασκαλίας, κάνουν υπογραμμίσεις με χρώματα,
κάθονται στις πρώτες θέσεις για να έχουν καλύτερη
οπτική εικόνα και μελετούν απομονωμένοι μακριά από
λεκτικές ενοχλήσεις. Οπτικοποιούν τις πληροφορίες
προκειμένου να τις απομνημονεύσουν και διαβάζουν
σιωπηλά. Κλαίνε πιο εύκολα και εκφράζουν τα
συναισθήματά τους με τις εκφράσεις του προσώπου
τους. Τέλος οι οπτικοί μαθητές έχουν ισχυρό ενστικτώδη
προσανατολισμό και μπορούν να απεικονίσουν εύκολα
αντικείμενα.
5.2. Aκουστική Mάθηση
Η ακουστική μάθηση είναι το μαθησιακό στιλ με το
οποίο ένα άτομο μαθαίνει μέσω της ακρόασης. Οι
ακουστικού τύπου μαθητές μπορεί να δυσκολεύονται να
κατανοήσουν ένα κείμενο που έχουν διαβάσει αλλά θα
το κατανοήσουν πλήρως ακούγοντας την διάλεξη στην
τάξη. Χρησιμοποιούν «ακουστικό» λεξιλόγιο, προτιμούν
να διαβάζουν δυνατά και εκφράζουν τα συναισθήματά
τους με φωνές και λόγια – σύντομα καλμάρουν. Οι
ακουστικού τύπου μαθητές πολλές φορές συζητούν από
μέσα τους και έχουν την ικανότητα να εξακριβώνουν το
πραγματικό νόημα των λέξεων ακούγοντας ακουστικά
σήματα, όπως οι αλλαγές στο ύφος του καθηγητή.
Επειδή βασίζονται στην ακρόαση και στην ομιλία για να
μάθουν, είναι τα παιδιά που συνήθως μαθαίνουν
περισσότερο κατά την παράδοση, στο σχολείο. Οι
ακουστικού τύπου μαθητές είναι καλοί στην αφήγηση
και στο να λύνουν προβλήματα μέσω της ομιλίας Είναι
οι μαθητές είναι εκείνοι οι οποίοι θα μετακινούν τα
χείλη τους ή θα μιλούν στον εαυτό τους κατά την
επίλυση ενός προβλήματος ώστε να χρησιμοποιήσουν
και την ακοή τους κατά την επίλυσή του.

4.1. Μαθησιακό Ύφος
Ο όρος μαθησιακό ύφος ή προφίλ ή στιλ
χρησιμοποιείται στην διεθνή βιβλιογραφία για να
περιγράψει τις ατομικές διαφορές στην μάθηση και
βασίζεται στην παραδοχή ότι το κάθε άτομο έχει τον
δικό του μοναδικό τρόπο να μαθαίνει, δηλαδή να
συλλέγει, να επεξεργάζεται και να οργανώνει τις
πληροφορίες του.

5.3. Kιναισθητική Mάθηση
Η κιναισθητική μάθηση είναι ένας τρόπος
διδασκαλίας με τον οποίο η μάθηση λαμβάνει χώρα όταν
οι μαθητές ασκούν σωματική δραστηριότητα, και όχι
όταν ακούν μια διάλεξη ή όταν παρακολουθούν μια
επίδειξη. Οι μαθητές που προτιμούν αυτό στιλ μάθησης
πιστεύεται ότι είναι φυσικοί ανακαλυπτικοί μαθητές.
Μαθαίνουν και σκέφτονται κατά την διάρκεια της
πράξης και όχι πριν από αυτήν. Οι κιναισθητικού τύπου
μαθητές επιθυμούν να βρίσκονται διαρκώς σε κίνηση
και είναι οι πιο δύσκολοι μαθητές, καθώς είναι
εξαιρετικά επίπονο γι’ αυτούς να κάθονται αδρανείς στο
θρανίο και να παρακολουθούν το διδάσκοντα. Το
λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν είναι κιναισθητικό και
εκφράζουν τα συναισθήματά τους έντονα με

5. ΑΤΟΜΙΚΟ ΥΦΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Το μοντέλο της Οπτικής, Ακουστικής και
Κιναισθητικής Μάθησης βασίζεται στις αισθήσεις που
επιστρατεύονται για την επίτευξη της μάθησης των
μαθητών: την όραση, την ακοή, την αφή, την όσφρηση
και τη γεύση. Εάν ξεχωρίσουμε την όραση και την ακοή
οι υπόλοιπες τρείς αισθήσεις είναι αυτές τις οποίες
χρησιμοποιούν τα κιναισθητικά άτομα για την
πρόσληψη και την επεξεργασία της πληροφορίας όπως
επίσης και για την ανάκληση της από τη μνήμη. Με
βάση λοιπόν αυτή την κατηγοριοποίηση υπάρχουν τρία
στιλ αφομοίωσης της πληροφορίας Οπτικό, Ακουστικό
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αναπηδήσεις, αγκαλιές και χτυπήματα των ποδιών. Ως
μαθητές επωφελούνται από την εξειδικευμένη
διδασκαλία και την στοχευμένη και μικρή ύλη.
Οι κιναισθητικού τύπου μαθητές είναι καλοί σε
πειράματα
χημείας,
φυσικής,
σε
αθλητικές
δραστηριότητες καθώς επίσης και στην υποκριτική και
μπορούν να επικεντρωθούν σε δυο διαφορετικά
πράγματα ταυτόχρονα. Έχουν επίσης πολύ καλό
συγχρονισμό ματιού- χεριού και πολύ γρήγορες
αντιδράσεις. (Τσίρος Χ., 2016).

αισθητηριακά
συστήματα
(Οπτικό,
Ακουστικό,
Κιναισθητικό σύστημα).
Από όλα τα παραπάνω, εύκολα συμπεραίνουμε ότι
το ατομικό γνωστικό ύφος έχει σημαντικές προεκτάσεις
στην καθημερινή διδακτική πράξη. Συνεπώς, ο κάθε
μαθητής έχει, μη συνειδητά, καλλιεργήσει τουλάχιστον
μία στρατηγική μάθησης έτσι ώστε να μπορέσει να
"σταθεί" στο σχολείο, δηλαδή, να κατορθώσει να
ανταπεξέλθει τόσο στις μαθησιακές ανάγκες όσο και
στην γενικότερη σχολική ζωή.

5.4. Στατιστικά στοιχεία
Το Ατομικό Ύφος μάθησης του κάθε μαθητή
αποτελεί συνδυασμό των παραπάνω τύπων. Πολλοί
μαθητές κάνουν λάθος διάγνωση του προσωπικού τους
στιλ μάθησης, επειδή δεν έχουν χρησιμοποιήσει την
πλήρη ποικιλία των επιλογών μάθησης, πράγμα που
σημαίνει ότι δεν μπορούν να βρουν τη σωστή εκμάθηση
που τους αντιπροσωπεύει. Σε κάποιους μαθητές
κυριαρχεί το οπτικό στιλ μάθησης, κάποιοι είναι
περισσότερο ακουστικοί και κάποιοι άλλοι περισσότερο
κιναισθητικοί. Σύμφωνα με την μητρική στατιστική
μελέτη, στην οποία και βασιζόμαστε, το 40% των
μαθητών προτιμούν το οπτικό στιλ μάθησης, οι
ακουστικού τύπου μαθητές αποτελούν το 35% του
πληθυσμού και οι κιναισθητικού τύπου μαθητές
αποτελούν το 25% του πληθυσμού.
Η διδασκαλία πρέπει να επιστρατεύει κάθε φορά και
τα ανάλογα διδακτικά μέσα. Ειδικά τα οπτικά μέσα της
σύγχρονης τεχνολογίας βοηθούν τουλάχιστον το 40%
των μαθητών να προσλάβουν ευκολότερα την διδακτική
ύλη, καθώς το μυαλό έχει μια άμεση ανταπόκριση σε
εικόνες και σύμβολα και το 90% των αισθητικών
απολήξεων προέρχεται από εικονικές παραστάσεις.
(Τσίρος, 2009)

Πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι τυχόν μαθησιακές
δυσκολίες, εφόσον δεν συνδέονται με βλάβη του
εγκεφάλου, μπορεί να είναι αποτέλεσμα λειτουργίας
ακατάλληλων στρατηγικών μάθησης. Ο ρόλος του
παιδαγωγού είναι πολυποίκιλος και μέρος του έργου του
είναι να κατευθύνει τους μαθητές του, στο πως να
μαθαίνουν, διδάσκοντάς τους να χρησιμοποιούν
συνειδητά, αποτελεσματικές στρατηγικές μάθησης.
5.6. Σωστή επικοινωνία Δασκάλου - Μαθητή
Στόχος του διδάσκοντος είναι – ή τουλάχιστον
πρέπει να είναι - να προσφέρει την διδασκαλία του
σύμφωνα με την στρατηγική μάθησης του
διδασκόμενου, με την προϋπόθεση βέβαια, ότι αυτή
κρίνεται αποτελεσματική. Για να μπορέσει να το πετύχει
αυτό ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να μάθει ο ίδιος: α) το
πώς να εκμαιεύει την στρατηγική μάθησης του
διδασκόμενου και β) το πώς να εγκαθιστά στον μαθητή
μια νέα στρατηγική μάθησης, είτε σε επίπεδο
συμπεριφοράς είτε σε επίπεδο αισθητηριακών
προσβάσεων.
Η ανακάλυψη μιας στρατηγικής μάθησης, μπορεί να
γίνει με πολλούς τρόπους. Η γνώση του μαθησιακού
ύφους του μαθητή χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και είναι
πολύτιμη, καθώς, έτσι παρέχεται η δυνατότητα στον
εκπαιδευτικό να προσαρμόσει ή να βελτιώσει τον τρόπο
διδασκαλίας του, πλησιάζοντας περισσότερο τις
μαθησιακές προτιμήσεις των μαθητών. (Τσίρος Χ.,
2016)
Με γνώμονα την διακρίβωση του Κυρίαρχου
Αισθητηριακού Τύπου, πρέπει να καταφέρει ο διδάσκων
να αναπτύξει μία σωστή και εποικοδομητική
επικοινωνία με τον διδασκόμενο ώστε να μπορέσει να
επιτύχει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Η χρήση ενός
λεξιλογίου αντίστοιχου με τον κάθε αισθητηριακό τύπο,
μπορεί να είναι ένα πολύ αποτελεσματικότερο εργαλείο
ώστε
να
εκμαιεύσουμε
τον
προτιμώμενο.
Χρησιμοποιούμε διάφορες φράσεις ώστε να μπορέσουμε
από την απόκριση να βελτιστοποιήσουμε την
επικοινωνία και να βγάλουμε τα αντίστοιχα
συμπεράσματα. Αυτό συμβαίνει διότι ο κάθε άνθρωπος
μπορεί να πει το ίδιο πράγμα με πολλούς διαφορετικούς
τρόπους, ωστόσο προτιμά αυτόν που ταιριάζει στον τύπο
του.
Από τη στιγμή που είναι σαφής είναι προτιμώμενη
αισθητηριακή πρόσβαση, ο διδάσκων οφείλει να
προσαρμόσει τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ώστε ότι
λέγεται να είναι ξεκάθαρο και να αποφεύγονται οι
ασάφειες. Πρέπει η γλώσσα αυτή να μην περιέχει
ασάφειες και γενικεύσεις και να μη γίνεται επιζήμια

5.5. Μάθηση και σχολική επίδοση
Σύμφωνα με την Εκπαιδευτική Ψυχολογία, μάθηση
θεωρείται: α) η δημιουργία μέσα στον εγκέφαλο
αναπαραστάσεων από διαδικασίες (Bandler, R., 1982),
β) η αλλαγή στον εαυτό που προέρχεται από γνώση και
Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό, ότι ο Κυρίαρχος
Αισθητηριακός Τύπος είναι αυτός ο οποίος
διαδραματίζει τον κεντρικό ρόλο όσον αναφορά στον
τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος (μαθητής)
αντιλαμβάνεται, επεξεργάζεται, μαθαίνει, εξωτερικεύει
και τελικά επικοινωνεί με ένα άλλο άτομο.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε σε προηγούμενα
κεφάλαια, ο κάθε άνθρωπος έχει έναν δικό του μοναδικό
τρόπο, με τον οποίο αντιλαμβάνεται, ένα μόνο μέρος
των ερεθισμάτων που δέχεται καθημερινά. Αν το
ανωτέρω το εξειδικεύσουμε στον τομέα της μάθησης,
αντιλαμβανόμαστε ότι και οι μαθητές μαθαίνουν με έναν
δικό τους τρόπο, δηλαδή έχουν το ατομικό τους στιλ
μάθησης.
Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ως στρατηγική μάθησης,
ορίζεται η στρατηγική που ακολουθεί κάποιος
(μαθητής), για να μάθει κάτι (σε επίπεδο γνώσεων,
στάσεων, δεξιοτήτων). Επομένως στον κάθε μαθητή
λαμβάνει χώρα μια ακολουθία προσβάσεων σε
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χρήση του «και» και του «αλλά». Επιπλέον είναι
σημαντικό να διατυπώνουμε θετικά μηνύματα. Τα «όχι»
και «μη» είναι καλό να αποφεύγονται μιας και στην
περιοχή των ανταποκρίσεων του ανθρώπου, δεν ισχύει ή
αρχή ότι «δύο αρνήσεις κάνουν μία κατάφαση».
Όταν θεωρούμε ότι υπάρχουν ασάφειες στην
επικοινωνία μας με το μαθητή είναι απαραίτητο να
κάνουμε διευκρινιστικές ερωτήσεις και να επιδιώκουμε
τα μηνύματα που ανταλλάσουμε να είναι απολύτως
ξεκάθαρα. Συνέπεια στην επικοινωνία σημαίνει ότι, η
διατύπωση είναι θετική και σαφής, ο τόνος της φωνής
συμβατός με το περιεχόμενο του μηνύματος και ότι, το
μη-λεκτικό μήνυμα, δηλαδή η γλώσσα του σώματος,
ταιριάζει με το αισθητηριακό περιεχόμενο των λόγων. Η
συνέπεια προσδίδει κύρος και δύναμη στον παιδαγωγό
καθώς το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και η επικοινωνία
αποτελεσματική.
Όλα τα ανωτέρω αποτέλεσαν αντικείμενο
διδασκαλίας στο πλαίσιο των παραδόσεων που δίδαξε
στην ΑΣΠΑΙΤΕ ο διδάσκων και επιβλέπων της ανά
χείρας πτυχιακής εργασίας.

καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο το μαθαίνει να
επικοινωνεί, πρωτίστως με τον εαυτό του και κατ’
επέκταση, με τον συνάνθρωπο του. Με άλλα λόγια να
μάθει το πώς μαθαίνει (Μεταγνώση).
6.3. Περιγραφή
Αρχικά, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ΔΕΝ
πρόκειται για έναν τρόπο να χωριστούν οι άνθρωποι σε
ομάδες, δηλαδή να κατηγοριοποιηθούν, αλλά για ένα
εργαλείο που σκοπεύει να προσεγγίσει την ατομική
πραγματικότητα του καθενός, όσον αναφορά στον τρόπο
μάθησης του.
Όπως εξηγήσαμε παραπάνω, το ερωτηματολόγιο
περιλαμβάνει τρείς ομάδες ερωτήσεων, στις οποίες
περιλαμβάνονται ερωτήσεις, για κάθε μια από τις
αισθητηριακές προσβάσεις (Οπτική, Ακουστική,
Κιναισθητική).
Κάθε μια από αυτές τις τρείς υποομάδες,
περιλαμβάνει 16 ερωτήσεις αντιπροσωπευτικές για το αν
η πρόσληψη της πληροφορίας, γίνεται με το Οπτικό,
Ακουστικό ή Κιναισθητικό σύστημα.

6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Σε έρευνα που έλαβε χώρα σε πανελλήνιο επίπεδο,
διαπιστώθηκε η ύπαρξη θετικής συνάφειας του
Κυρίαρχου Αισθητηριακού Τύπου, τόσο με την
Ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη, όσο και με την επίδοση στα
Μαθηματικά και την Γλώσσα. Υπάρχει επίσης θετική
συνάφεια και στην ομοιότητα μεταξύ του κυρίαρχου
αισθητηριακού τύπου διδάσκοντος και διδασκομένου.
(Τσίρος Χ. 2009).

6.1 Το ερωτηματολόγιο ανίχνευσης του
Κυρίαρχου Αισθητηριακού τύπου
Το εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιήσαμε για την
έρευνά μας, είναι ένα σταθμισμένο ερωτηματολόγιο το
οποίο αποτελείται από 48 συνολικά ερωτήσεις. (Τσίρος,
Χ. 2006).
Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο δεν
απαιτεί κάποια ιδιαίτερη κατάρτιση ή προετοιμασία για
να γίνει. Το μόνο που έχει να κάνει ο ερωτώμενος, είναι
να ανατρέξει στην προσωπική του εμπειρία και να
συνειδητοποιήσει ποια αίσθηση χρησιμοποιεί, για να
φέρει εις πέρας, την εκάστοτε δραστηριότητα. Κάθε μία
από τις απαντήσεις αντιστοιχεί σε έναν από τους τρεις
αισθητηριακούς τύπους, καθώς οι 48 ερωτήσεις
ουσιαστικά, χωρίζονται σε τρεις υπο-ομάδες των 16
ερωτήσεων, ανάλογα με το σε ποιον από τους
αισθητηριακούς τύπους, που έχουμε αναφέρει παραπάνω
- οπτικοί, ακουστικοί, κιναισθητικοί - αντιστοιχούν.
(Τσίρος, 2009)

6.4. Εγκυρότητα
Το γεγονός ότι το ερωτηματολόγιο, έχει
κατασκευαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να προκαλεί την
αυθόρμητη απάντηση του ερωτώμενου, του προσδίδει
υψηλή εγκυρότητα και αξιοπιστία.
Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο ως προς την αξιοπιστία
του ερωτηματολογίου, διαδραματίζει και το γεγονός ότι
ο μαθητής, ή ο ενήλικας που καλείται να συμπληρώσει
το ερωτηματολόγιο, προκειμένου να ανακαλύψει ο ίδιος
τον Κυρίαρχο Αισθητηριακό του Τύπο, δεν χρειάζεται
παρά να ανατρέξει μόνος του στην προσωπική του
εμπειρία, σχετικά με την αίσθηση που χρησιμοποιεί.
Επιπλέον, το ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου,
δεν έχει χαρακτήρα αξιολόγησης του ερωτώμενου, ο
τελευταίος δεν έχει κανένα λόγο να θέλει να "ξεγελάσει"
τον ερευνητή και να παρουσιάσει μια πλασματική
εικόνα.
Στοιχεία υπέρ της προβλεπτικής ή προγνωστικής
εγκυρότητας, προκύπτουν από την συσχέτιση με άλλες
μεταβλητές και ψυχομετρικά μέσα, όπως η Νοημοσύνη
(Raven) και η Κλίμακα Διερεύνησης των Ικανοτήτων
Αυτοαντίληψης των μαθητών, σε σχέση με το σχολείο
(Τσίρος, Χ. 2009γ).

6.2. Το θεωρητικό πλαίσιο του ψυχομετρικού
εργαλείου
Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να βοηθήσει τον
ερωτώμενο, μέσα από ερωτήσεις, να ανακαλύψει τον
Κυρίαρχο Αισθητηριακό Τύπο εκείνο, στον οποίο
«ανήκει», δηλαδή (Οπτικό, Ακουστικό, Κιναισθητικό).
Με άλλα λόγια να αναγνωρίσει το άτομο, ποιο είναι το
σύστημα (Οπτικό, Ακουστικό, Κιναισθητικό) που
χρησιμοποιεί περισσότερο στην καθημερινότητά του,
προκειμένου να λάβει, να αναπαραστήσει και να
κατανοήσει το μέρος εκείνο των άπειρων ερεθισμάτων,
που δέχεται. Τα εισερχόμενα ερεθίσματα γίνονται ακόμα
περισσότερα στους διάφορους τομείς δραστηριοτήτων
του όπως είναι η μάθηση όπου συνήθως υπερισχύει
καθαρά ένα αισθητηριακό σύστημα.
Απώτερος σκοπός είναι το άτομο να έλθει πιο κοντά
στον εσωτερικό του επεξεργαστή, δηλαδή να γνωρίσει

6.5. Αξιοπιστία
Με βάση τα δεδομένα έρευνας, υπολογίστηκαν οι
συντελεστές αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας (δείκτης
Cronbach’s) για τις επιμέρους κλίμακες και για τις
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διάφορες ηλικιακές ομάδες. Οι δείκτες αυτοί είναι:
Οπτικός=0,942,
Ακουστικός=0,9717,
Κιναισθητικός=0,9673.

συμμετέχοντες στην έρευνά μας, έδειξαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για το ερωτηματολόγιο διακρίβωσης του
Κυρίαρχου Αισθητηριακού Τύπου και ακολούθησαν
πιστά τις οδηγίες για τη διεξαγωγή του. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα να κριθούν και τα 72 απαντητικά δελτία
έγκυρα και να συμπεριληφθούν στην έρευνα.

Ο συνολικός δείκτης είναι 0,9904. Για το δείγμα των
ενηλίκων
οι
αντίστοιχοι
συντελεστές
είναι:
Οπτικός=0,8906,
Ακουστικός=0,9098,
Κιναισθητικός=0,8839. Ο συνολικός δείκτης είναι
0,9621.

7.

Η ΕΡΕΥΝΑ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

7.1. Ποσοστά ανά Κ.Α.Τ. στο σύνολο του πληθυσμού

6.6. Διαδικασία συλλογής των δεδομένων
Τα δεδομένα τις έρευνάς μας προέρχονται από τους
σπουδαστές του τμήματος ΕΠΠΑΙΚ, της ΑΣΠΑΙΤΕ του
Παραρτήματος Άργους, Ακαδ. Έτος 2015-16. Ο
διαμοιρασμός
των
ανωτέρω
σταθμισμένων
ερωτηματολογίων (Τσίρος, 2009), έγινε στα πλαίσια των
μαθημάτων Αναπτυξιακή Ψυχολογία (για το Τμήμα Γ΄)
και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (για το Τμήμα Β΄), από
τον ίδιο τον διδάσκοντα Δρ Τσίρο Χαράλαμπο. Στην
συνέχεια, τα ερωτηματολόγια παραδόθηκαν στην ομάδα
μας, αφού όμως πρώτα είχε προηγηθεί μία ερμηνευτική
και διευκρινιστική εισήγηση από τον ίδιο το διδάσκοντα,
μέσα στο μάθημα. Τούτο έγινε, ώστε ο κάθε
σπουδαστής, να έχει τη δυνατότητα να εξακριβώσει τον
Κυρίαρχο Αισθητηριακό του τύπο και ενδεχομένως να
προβληματιστεί, ως προς το εάν η στρατηγική μάθησης
την οποία έχει αναπτύξει και ακολουθεί ως τώρα, είναι η
ενδεδειγμένη για την επιδιωκόμενη αριστεία στη
μάθησή του.
Οι
απαντήσεις
των
ερωτηματολογίων
κωδικοποιήθηκαν για την καλύτερη ανάλυση και
στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, που προέκυψαν
από τις επιμέρους ερωτήσεις.
Στη συνέχεια έγινε εισαγωγή των στοιχείων των
απαντητικών δελτίων στον υπολογιστή, ώστε να γίνει η
επεξεργασία τους με το λογισμικό Microsoft Office
Excel.
Ακολούθησε μελέτη της συσχέτισης των δεδομένων
ως προς τον Κυρίαρχο Αισθητηριακό Τύπο, με το φύλο
των συμμετεχόντων, την ειδικότητά τους και το
αγαπημένο τους μάθημα.
Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο να
εξακριβωθούν τα ποσοστά των «μεικτών τύπων»,
δηλαδή των συμμετεχόντων οι οποίοι έχουν πρόσβαση
από δύο διαφορετικούς τύπους, πχ ποιο ποσοστό των
Οπτικών είναι κατ’ ουσία Οπτικο-ακουστικοί ή Οπτικοκιναισθητικοί κοκ., για τους οποίους χρειάζεται
ιδιαίτερη εκπαιδευτική μέριμνα.

Όπως προκύπτει από την ερευνά μας, η συντριπτική
πλειοψηφία των υποκειμένων έχουν ως κύρια
αισθητηριακή πρόσβαση την Οπτική, σε ποσοστό
εξήντα οκτώ τοις εκατό. Ακολουθούν, ένα ποσοστό
είκοσι δύο τοις εκατό με κυρίαρχη την Ακουστική
πρόσβαση και ένα άλλο οκτώ τοις εκατό με κυρίαρχη
την Κιναισθητική. Η Ομάδα Υψηλού Κινδύνου Ο=Α=Κ
αποτελεί το δύο τοις εκατό του δείγματος μας, ήτοι ένα
άτομο στα εβδομήντα δύο.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
8%
22%

ΟΠΤΙΚΟΣ

2%

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

68%

ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ένα δεύτερο στοιχείο που μας απασχόλησε και το οποίο
είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είναι το Ατομικό Ύφος
μάθησης, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο ταξινομούνται
οι αισθητηριακές προσβάσεις στο κάθε υποκείμενο, από
την ισχυρότερη στην πιο αδύναμη. Ο επικρατέστερος
συνδυασμός είναι ο Ο>=Α>=Κ ο οποίος εμφανίζεται
σχεδόν στον μισό από τον πληθυσμό του δείγματος μας
και ακολουθεί ο Ο>=Κ>=Α, ο οποίος εμφανίζεται μόνο
στο είκοσι τοις εκατό των υποκειμένων. Οι τύποι που
ακολουθούν, με σειρά ποσοστού, είναι οι Α>=Ο>=Κ,
Α>=Κ>=Ο και Κ>=Ο>=Α με ποσοστά δεκατέσσερα,
οκτώ και επτά τοις εκατό, αντίστοιχα. Πιο σπάνιοι είναι
οι Κ>=Α>=Ο και Ο=Α=Κ.

6.7. Περιγραφή του δείγματος
Το δείγμα μας αποτελείται από 72 σπουδαστές της
ΑΣΠΑΙΤΕ, που σημαίνει ότι είναι όλοι ενήλικες πολλών
διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως θα δούμε παρακάτω, οι
οποίοι, έχουν ήδη ολοκληρώσει τις προπτυχιακές
σπουδές τους, σε μία τουλάχιστον ειδικότητα. Πρόκειται
για 24 άνδρες και 48 γυναίκες. Αρκετοί από αυτούς
έχουν ολοκληρώσει και μεταπτυχιακές σπουδές. Κάποιοι
από αυτούς είναι ήδη μέσα στην εκπαίδευση και κάποιοι
προσανατολίζονται προς αυτήν. Η ουσία είναι ότι, είτε
ως σπουδαστές είτε ως μελλοντικοί εκπαιδευτές, οι
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επηρεάζει – μαζί και με άλλους παράγοντες φυσικά
όπως πχ ο διδάσκων - την επιλογή του αγαπημένου μας
μαθήματος. Από τα στατιστικά στοιχεία λοιπόν,
προέκυψε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ακουστικών
τύπων, το συναντήσαμε στην ομάδα του δείγματός μας,
που προτιμούν τα τεχνολογικά μαθήματα, ενώ το
μεγαλύτερο ποσοστό Οπτικών στην ομάδα που προτιμά
τα θεωρητικά μαθήματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των
Κιναισθητικών, φαίνεται να βρίσκεται στην ομάδα των
υποκειμένων που προτιμούν τα μαθήματα της θετικής
κατεύθυνσης. Επίσης η ΟΥΚ φαίνεται να έχει
προτίμηση στα θεωρητικά μαθήματα.

ΤΥΠΟΙ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ

1%
8%
14%

7%

1%

49%

Οπ. - Ακ. - Κιν.
Οπ. - Κιν. - Ακ.
Ακ. - Οπ. - Κιν.

20%

Ακ. - Κιν. - Οπ.

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των αποτελεσμάτων
θα λέγαμε ότι η στατιστική μας, δεν δείχνει να αποκλίνει
από τις μεγαλύτερες μελέτες που έχουν γίνει έως τώρα
και αφορούν το συγκεκριμένο πεδίο, τουλάχιστον σε ότι
έχει να κάνει με τα ποσοστά Οπτικός, Ακουστικός,
Κιναισθητικός και ΟΥΚ.

7.2. Διαφορές ανάλογα με το φύλο
Από την έρευνά μας προκύπτει ότι μπορεί να μην
είναι ίδια τα ποσοστά του Κυρίαρχου Α.Τ. και στα δύο
φύλα αλλά οι διαφορές δεν είναι ανατρεπτικές των
αποτελεσμάτων της μητρικής έρευνας. Συνολικά,
διαπιστώνουμε από τα παραπάνω γραφήματα ότι, οι
περισσότεροι άνδρες και γυναίκες είναι Οπτικοί.
Λιγότεροι είναι Ακουστικοί και ακόμα λιγότεροι
Κιναισθητικοί. Ωστόσο, όπως μπορούμε να δούμε
συγκρίνοντας τα δύο γραφήματα, το ποσοστό των
Ακουστικών ανδρών είναι δέκα τοις εκατό περισσότερο
από το αντίστοιχο των γυναικών, ενώ το ποσοστό των
Οπτικών γυναικών είναι οκτώ τοις εκατό υψηλότερο από
το αντίστοιχο των ανδρών. Επίσης, το ποσοστό της
Ομάδας Υψηλού Κινδύνου είναι δύο τοις εκατό στις
γυναίκες και μηδενικό στους άνδρες.
7.3. Κυρίαρχος
Ειδικότητα

Αισθητηριακός

Τύπος

ΕΠΙΛΟΓΟΣ –ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στο παρόν πόνημα, επιδιώξαμε να προσεγγίσουμε τις
έννοιες, Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός, Κυρίαρχος
Αισθητηριακός Τύπος, μάθηση και στρατηγικές
μάθησης όπως επίσης και σχολική επίδοση. Αφορμή για
την εργασία αυτή υπήρξε μία μικρής κλίμακας έρευνα, η
οποία διεξήχθη για την διακρίβωση του Κυρίαρχου
Αισθητηριακού Τύπου μεταξύ των σπουδαστών του
τμήματος ΕΠΠΑΙΚ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Άργους, 2015-16.
Συνοψίζοντας τα όσα έχουν αναφερθεί ως τώρα,
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι δεν
μαθαίνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο, με συνέπεια οι
μαθησιακοί τύποι να αποτελούν ένα πολύ σημαντικό
θέμα που επηρεάζει την μαθησιακή διαδικασία και
σαφώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Ειδικότερα,
κάθε άνθρωπος ανήκει σε έναν συγκεκριμένο μαθησιακό
τύπο (Οπτικό, Ακουστικό, Κιναισθητικό), με άλλα λόγια
έχει ένα προσωπικό ύφος μάθησης ο οποίος είναι
αλληλένδετος με το Ατομικό Ύφος Μάθησης και
επηρεάζει όχι μόνο τις στρατηγικές μάθησης που πρέπει
να αναπτύξει αλλά και την ευεξία του, τις
διαπροσωπικές του σχέσης και σε πολύ συχνά τον τρόπο
που βλέπει τον κόσμο. Παρ’ όλα αυτά οι μαθησιακοί
τύποι δεν αποτελούν μια περιοριστική σταθερά που
σκιαγραφεί την προσωπικότητα του καθενός καθ’ όλη
την διάρκεια της ζωής του, ούτε έχουν ως σκοπό την
ομαδοποίηση των ανθρώπων σε κατηγορίες. Η γνώση
του κυρίαρχου αισθητηριακού τύπου συμβάλλει στην
βελτίωση των στρατηγικών μάθησης και συνεπώς και
της αυτοαντίληψης, ενισχύοντας έτσι την αυτοεκτίμηση
και την αυτοπραγμάτωση μας. Αν επιτευχθούν αυτά το
άτομο χαίρεται και απολαμβάνει το συναίσθημα της
Ευεξίας. Ας μην ξεχνάμε ότι η έννοια του κυρίαρχου
αισθητηριακού τύπου και της αυτοαντίληψης
επιδέχονται βελτίωση. Συγκεκριμένα ανάλογα με τις
μαθησιακές απαιτήσεις τίς πληροφορίας, τις νέες
μαθησιακές προκλήσεις αλλά και με την πάροδο των
χρόνων το άτομο μπορεί να χρησιμοποιεί και να
συνδυάζει στοιχεία και από τους άλλους μαθησιακούς

και

Μελετώντας τα αποτελέσματα, σε σχέση με τον
Κυρίαρχο Αισθητηριακό Τύπο και την ειδικότητα την
οποία συνειδητά ή ασυναίσθητα επιλέγει κάποιος,
διαπιστώσαμε ότι τουλάχιστον σε ότι αφορά το δείγμα
μας, υπάρχει συνάφεια. Δεν φαίνεται να είναι τυχαίο –
αν και όπως προείπαμε το δείγμα μας δεν ενδείκνυται
για γενικεύσεις – το γεγονός ότι, παρουσιάζονται
σημαντικές διακυμάνσεις στα ποσοστά από ειδικότητα
σε ειδικότητα. Οι ειδικότητες οι οποίες είναι πιο
θεωρητικές κατά κάποιον τρόπο, όπως πχ οι
ανθρωπιστικές σπουδές, προσελκύουν περισσότερο τους
Οπτικούς τύπους και σημαντικά λιγότερο τους
Ακουστικούς. Οι Ακουστικοί φαίνεται να προτιμούν,
περισσότερο τις θετικές επιστήμες και την πληροφορική.
Το υψηλότερο ποσοστό κιναισθητικών, εμφανίζεται στις
ανθρωπιστικές σπουδές και στην ειδικότητα Γεωπόνων
– Δασοπόνων.
7.4. Κυρίαρχος Αισθητηριακός Τύπος
επιλογή αγαπημένου μαθήματος

και

την

Στην προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε το θέμα της
έρευνάς μας σφαιρικά, αναλύσαμε τα δεδομένα που
συλλέξαμε και για μία ακόμα συνθήκη. Δηλαδή για το
εάν και εφόσον, ο Κυρίαρχος Αισθητηριακός Τύπος
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τύπους, προκειμένου να ολοκληρώσει την γνωστική
διαδικασία, εξελίσσοντας έτσι τον μαθησιακό του τύπο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ


Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον
επιβλέποντα καθηγητή μας, κ. Τσίρο Χαράλαμπο, Δρ
για τη σημαντική καθοδήγησή του σε όλα τα στάδια της
εργασίας μας, καθώς και για τη συμβολή του στην
επέκταση των γνώσεών μας.
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είλαη ν παξάγνληαο εθείλνο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ
αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο, σο
πξνυπφζεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη πξνζδηνξηζκφ ελφο
ζρεδίνπ δσήο - πξνζσπηθνχ πιάλνπ; Δίλαη ε ζρέζε
δαζθάινπ- καζεηή πξσηαξρηθφ θίλεηξν κάζεζεο;
Η ζεψξεζε απφ ηζηνξηθήο, θηινζνθηθήο θαη
παηδαγσγηθήο πιεπξάο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αξρέο
ζρνιηθήο αξρηηεθηνληθήο, ζα ηνλίζεη ηελ ζεκαζία ησλ
θηλήηξσλ κάζεζεο, ππεχζπλσλ γηα ηελ ακνηβαία
δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηφζν ησλ καζεηψλ
φζν θαη ηνπ δαζθάινπ. Η αιιειεπίδξαζε απηή, σο
βησκαηηθή εκπεηξία εξεπλάηαη αλ είλαη ηθαλή λα
νδεγήζεη ζε λέεο πνηφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ ρψξσλ, ζε
δηαηήξεζε ή ακθηζβήηεζε ησλ ρσξηθψλ νξίσλ κέζα ζηα
νπνία ζπληειείηαη ε πνιχπινθε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο,
ηεο αγσγήο θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο.

Πεπίλητη
ην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο, ηα θίλεηξα
κάζεζεο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο. Έλα απφ απηά, ε ζρέζε δαζθάινπ -καζεηή
πεξηγξάθεηαη κέζα απφ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ
δηαδηθαζηψλ ηεο κάζεζεο, ηεο αγσγήο θαη ηεο
θνηλσληθνπνίεζεο. Ο ρψξνο επηδξά ζηελ αλσηέξσ
παηδαγσγηθή ζρέζε, φηαλ κέζα απφ θηινζνθηθέο
αληηιήςεηο, εξκελεχεηαη ε καζεηηθή επίδνζε, έηζη ψζηε
λα δηεπθξηληζηεί ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ θαη λα
δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζπλζήθεο εθπαίδεπζεο. Ο ζρεδηαζκφο
ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ρψξνπ, απφ ηνλ πην παξαδνζηαθφ
κέρξη θαη ηνλ πην πεηξακαηηθφ, είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ
εμεηάδεηαη, αλ θαη πψο ελεξγνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ
καζεηή κέζα απφ ηελ βησκαηηθή κάζεζε.

Λέξειρ κλειδιά: Κίλεηξα κάζεζεο, παηδαγσγηθή
ζρέζε, ξφινο δαζθάινπ, αξρηηεθηνληθφο ρψξνο,
βησκαηηθή κάζεζε.

1.2. Ποπεία επγαζίαρ
ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο πξνζδηνξίδνληαη νη
φξνη ηεο κάζεζεο, ησλ θηλήηξσλ κάζεζεο, θαζψο θαη νη
ξφινη ηνπ δαζθάινπ ζηελ ππφ εμέηαζε ζρέζε ηνπ κε ηνλ
καζεηή. ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδνληαη νη
αληηιήςεηο παηδαγσγψλ θαη θηινζφθσλ, φπσο
εξκήλεπζαλ ηελ ζρέζε δαζθάινπ-καζεηή, σο θίλεηξν
κάζεζεο ηζηνξηθά. ην ηξίην κέξνο, πεξηγξάθεηαη ε
επίδξαζε ηνπ ρψξνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ ζρνιηθνχ, ζηελ
θαιιηέξγεηα θηλήηξσλ κάζεζεο, κε εμέρνπζα ζέζε λα
θαηαιακβάλεη ε ζρνιηθή αίζνπζα. ην ηέηαξην κέξνο,
αλαιχνληαη ηα νθέιε απφ ηελ ζρέζε ηνπ ηξίπηπρνπ
δάζθαινο - ρψξνο - καζεηήο, πνπ ζπληζηνχλ θαη έλα απφ
ηα θξηηήξηα βησκαηηθήο κάζεζεο.

1. ΕΙΑΓΧΓΗ
1.1. Γενικό πλαίζιο
Σν έλαπζκα γηα ηελ επηινγή ηεο εξγαζίαο «ε ζρέζε
δαζθάινπ - καζεηή σο θίλεηξν κάζεζεο θαη ε επίδξαζε
ηνπ ρψξνπ ζε απηήλ» έδσζαλ ζθέςεηο, φζνλ αθνξά ζηελ
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, αιιά θαη επηζθέςεηο ζε ρψξνπο
δσήο θαη ραξάο, φπσο ελδείθλπηαη λα απνηεινχλ
εθπαηδεπηηθνί ρψξνη. Δξσηήκαηα πξνζέγγηζεο ηνπ
ζρνιηθνχ ρψξνπ κέζα απφ ηελ αλάγθε παηδαγσγηθήο
πνηφηεηαο, ζπιινγηζκνί φπσο ν ξφινο ηεο
Αξρηηεθηνληθήο, πνπ κπνξεί λα κεηαιιάζζεη ηηο ζεσξίεο
ηεο Παηδαγσγηθήο, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ππξήλα
ηεο κάζεζεο, ησλ θηλήηξσλ δειαδή, κέζα απφ ηελ
«αξρέγνλε», ζα ηνικνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο ζρέζε
δαζθάινπ θαη καζεηή, απνθηνχζαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν
ελδηαθέξνλ γηα κηα πξνζπάζεηα αλαγλψξηζεο ηεο
κάζεζεο σο ζηνηρείν θνηλσληθνχ γίγλεζζαη. Πνηφο φκσο,

2. ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΕΙ ΦΙΛΟΟΦΧΝ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΑΓΧΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΕΗ
ΔΑΚΑΛΟΤ-ΜΑΘΗΣΗ
2.1. Γενικά για ηα κίνηηπα μάθηζηρ
Δίλαη γλσζηή ε δηαηχπσζε ηνπ Αξηζηνηέιε φηη
"πάληεο άλζξσπνη ηνπ εηδέλαη νξέγνληαη θχζεη" (Μεηά
ηα Φπζηθά, Α), πξνβάιινληαο ηελ έκθπηε ηάζε ηνπ
αλζξψπνπ πξνο ηε κάζεζε. Η κάζεζε είλαη έλα
θαηλφκελν, απφ ην νπνίν εμαξηάηαη ε δηαηήξεζε θαη
εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ ζηε δσή, κέζα απφ ηελ

Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή ή
εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ
αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα
ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε
αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα νηθνλνκηθφ
φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε.
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ησλ αλαγθψλ ηνπ καζεηή, ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη ησλ
ζηφρσλ ηνπ. Δίλαη δειαδή, αλαγθαία πξνυπφζεζε ε
ζηαδηαθή σξίκαλζε ησλ αηζζεζην-θηλεηηθψλ θαη
γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ καζεηή, πξνθεηκέλνπ ν ίδηνο
λα ειέγρεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ
πξάμεψλ ηνπ, είηε πξφθεηηαη γηα επηηπρίεο πνπ
ζεκεηψλεη, είηε γηα απνηπρίεο.
Οη αλσηέξσ αληηθεηκεληθνί ζθνπνί μεθηλνχλ λα
ηίζεληαη κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, αθνχ απφ
ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ, απηφ
νηθεηνπνηείηαη αμίεο θαη θαλφλεο δσήο, πνπ θαζνξίδνπλ
κε ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ηξφπν ηελ αλάπηπμε ησλ θηλήηξσλ
επίδνζεο θαη κάζεζεο θαη ζηα επφκελα ζηάδηα ηεο δσήο
ηνπ. Έηζη, πξνρσξψληαο ζηελ ειηθία, απμάλνληαη νη
επηδηψμεηο ηνπ καζεηή, ηελ αλαγλψξηζε θαη εμέιημε ησλ
νπνίσλ αλαιακβάλεη ζε πξσηεχνληα ξφιν ν δάζθαινο.
Ο δάζθαινο είλαη αλάγθε λα απνηειέζεη πξφηππν πξνο
κίκεζε γηα ηνλ καζεηή ηνπ, φηαλ επηηεπρζεί ζρέζε
εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο αλάκεζά ηνπο θαη φηαλ
δεκηνπξγεζνχλ επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπ ζε επίπεδν γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη
δεμηνηήησλ. Ο καζεηήο ηαπηίδεηαη κε ηνλ δάζθαιν, ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπ λα ηνλ ηθαλνπνηήζεη, απνζπψληαο ηελ
πξνζνρή ηνπ θαη θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη θαη
αλαπηχζζεηαη ην θίλεηξν γηα επίδνζε.

πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο, φπσο
αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη ζε θάζε δσληαλφ νξγαληζκφ ζηε
θχζε. Η έλλνηα ηεο κάζεζεο «εθιακβάλεηαη φρη σο
απνηέιεζκα κηαο απιήο δηαδηθαζίαο ηεο γλψζεο απφ ηνλ
δάζθαιν ζην καζεηή, αιιά σο κηα ζχλζεηε επεμεξγαζία,
φπνπ ν καζεηήο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ θαηαζθεπή θαη
ηελ ζπγθξφηεζε ηεο γλψζεο» (Κνπιατδήο, 2007).
Πξφθεηηαη γηα κηα εζσηεξηθή δηεξγαζία αθνκνίσζεο
παξαζηάζεσλ εθείλνπ πνπ καζαίλεη, κε «εζσηεξηθή
κεηαβνιή πνπ ηνλ θαζηζηά ηθαλφ λα απνθηά λέεο
εκπεηξίεο, λα δνθηκάδεη βηψκαηα, λα εθηειεί
ελεξγήκαηα» (Διεπζεξηάδεο, 2000).
Σν ζχλνιν ησλ λέσλ εκπεηξηψλ θαη βησκάησλ πνπ δεη
ν άλζξσπνο ζε θάζε αλαπηπμηαθφ ζηάδην ηεο δσήο ηνπ,
εθφζνλ ε αληίδξαζε απφ κέξνπο ηνπ είλαη ζεηηθή θαη
απνηειεζκαηηθή, απνθηά ραξαθηήξα επαλαιακβαλφκελν
θαη επηδησθφκελν, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη έλαο
ζηαζεξφο θαλφλαο ζπκπεξηθνξάο. Η ηθαλνπνίεζε απηή
απνηειεί θξηηήξην πνπ θαζνδεγεί ηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο
αηζζάλεηαη ηελ επραξίζηεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ
πξνζπάζεηά ηνπ σο απνηέιεζκα κηαο πνξείαο έξεπλαο
γηα θάπνην δήηεκα. Ο αλσηέξσ ζηαζεξφο θαλφλαο
ζπκπεξηθνξάο πνπ ππνθηλεί ζε ελέξγεηα ην άηνκν θαη ην
νδεγεί ζε κηα δηαξθή αλαδήηεζε θαη έξεπλα, απνηειεί
θίλεηξν γηα κάζεζε.
Σα θίλεηξα απνηεινχλ ηνλ ππξήλα γηα ηελ κάζεζε
πνπ θαηεπζχλνπλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηελ έληαζε ησλ
πξνζπαζεηψλ ηνπ αλζξψπνπ. Δίλαη ε δχλακε πνπ
ηθαλνπνηεί ηελ πεξηέξγεηα, ηελ αλάγθε γηα γλψζε, ηελ
ραξά ηεο αλαγλψξηζεο ησλ έκθπησλ ραξηζκάησλ, ηελ
αλάγθε γηα απηνεθηίκεζε. Τπνζηεξίδεηαη, ζχκθσλα κε
ηελ Μαθξή-Μπφηζαξε (2001), φηη νη βαζχηεξεο απηέο
αλάγθεο πνπ νδεγνχλ ην άηνκν ζε δξάζε, απηή ε
εζσηεξηθή θαηάζηαζε πνπ βηψλεη ην άηνκν, πεγάδνπλ
απφ ην θίλεηξν επίηεπμεο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο νξκήο. Η
νξκή είλαη απηή πνπ δίλεη ζε θάζε δξάζε λφεκα θαη
πξνζαλαηνιηζκφ απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ ηα
άηνκα.
Η δηαηήξεζε ησλ θηλήηξσλ πξνυπνζέηεη ηελ
ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπνπ. Δηδηθφηεξα, ζηελ
πεξίπησζε ησλ καζεηψλ, ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηνπ
θηλήηξνπ επίηεπμεο σο ζηφρνπ, εληνπίδνληαη εθείλνη νη
καζεηέο κε πξνζαλαηνιηζκφ ην έξγν ηεο κάζεζεο ή ηεο
βαζηάο γλψζεο θαη εθείλνη πνπ εκθαλίδνπλ έληνλν
πξνζαλαηνιηζκφ ζην Δγψ ή ζηελ επίδνζε (ΜαθξήΜπφηζαξε, 2001). ηελ πξψηε πεξίπησζε, νη καζεηέο
επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην ίδην ην έξγν ηεο
κάζεζεο θαη φρη ζε θάπνηα εμσηεξηθή ακνηβή, ζε
αληίζεζε κε ηνπο δεχηεξνπο, ε πξνζνρή ησλ νπνίσλ
ζηξέθεηαη ζην λα ζεσξεζνχλ ηθαλνί θαη επηηπρεκέλνη,
πάληα ζπγθξηηηθά κε ηνπο άιινπο.
Γεληθφηεξα, ε κάζεζε επηηαρχλεηαη, φηαλ ν καζεηήο
γηα παξάδεηγκα, βξίζθεη ελδηαθέξνλ ην πεξηερφκελν ελφο
ππνρξεσηηθνχ θχθινπ καζεκάησλ θαη κάιηζηα φηαλ ν
ίδηνο έρεη θαηαλνήζεη ηελ αηηία ηεο παξαθνινχζεζεο
απηψλ. Οη λένη ζπγθξαηνχλ πιήζνο ζηνηρείσλ θαη
ιεπηνκεξεηψλ απφ γλσζηηθέο πεξηνρέο πνπ ηνπο
ειθχνπλ, φπσο είλαη ν αζιεηηζκφο, νη ηέρλεο, ε
ηερλνινγία, θ.α. Απαηηείηαη φκσο, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ
θηλήηξσλ κάζεζεο, αλαγλψξηζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε

2.2. Παιδαγυγικέρ και θιλοζοθικέρ ανηιλήτειρ
αναθοπικά με ηην ζσέζη δαζκάλος-μαθηηή
Η
ζρέζε
δαζθάινπ-καζεηή,
σο
ηξφπνο
δηαπαηδαγψγεζεο ησλ αλζξψπσλ, απαζρφιεζε ηνπο
θηινζφθνπο, ζέηνληαο έηζη, ηηο βάζεηο ηεο επηζηήκεο
ηεο Παηδαγσγηθήο. Παηδαγσγηθνί ζθνπνί απνηεινχλ ε
«ππνβνήζεζε ηνπ αηφκνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ
κφξθσζή ηνπ, ε ζπκβνιή ηεο ζηελ ζσζηή νκαδνπνίεζε
κε ζηφρν ηελ νηθνδφκεζε κηαο πγηνχο θνηλσλίαο, θαζψο
θαη ε παξνρή δπλαηνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπ»
(Kνγθνχιε, 2003). Ο ηξφπνο πξνζθνξάο ηνπ καζήκαηνο
απφ ηνλ δάζθαιν, ζ’ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν, φπσο γηα
παξάδεηγκα ε ζεκεξηλή ζρνιηθή αίζνπζα ηεο ειιεληθήο
εθπαηδεπηηθήο
πξαγκαηηθφηεηαο
επεξεάδεη
απνθαζηζηηθά αλ ην παηδί ζα αγαπήζεη ηελ κειέηε ή ζα
ληψζεη απνζηξνθή γηα απηήλ. Παξάιιεια, κηα
δηδαζθαιία πνπ δελ ζπλδέεηαη κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηα
βηψκαηα ηνπ καζεηή είλαη πηζαλφλ, σο θπζηθφ
επαθφινπζν, λα νδεγήζεη ζε απνγνήηεπζε, έιιεηςε
ελδηαθέξνληνο, θαζήθνληνο θαη ηειηθά θηλήηξνπ απφ
κέξνπο ηνπ.
Η Παιαηφηεξε Παηδαγσγηθή, ηεο επνρήο ηνπ ηέινπο
ηνπ 18νπ αη., θέξεη σο ραξαθηεξηζηηθά ηα αλσηέξσ
δείγκαηα έιιεηςεο θηλήηξσλ κάζεζεο, σο θηλεηήξησλ
δπλάκεσλ πνπ σζνχλ ηνλ καζεηή ζηελ επίηεπμε ελφο
αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ. Δηδηθφηεξα, ν δάζθαινο ηελ
επνρή
απηή,
ζεσξείηαη
φηη
βξίζθεηαη
ζε
"πιενλεθηηθφηεξε" ζέζε απφ ηνλ καζεηή, ζηνλ νπνίν
ζπκπεξηθέξεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε απηαξρηθφ
ηξφπν. Η ζέζε απηή πεξηνξίδεηαη ζηελ απφ θαζ' έδξαο
παξάδνζε
ηνπ
καζήκαηνο.
Η
ιεγφκελε
"δαζθαινθεληξηθή" δηδαζθαιία έδσζε αξγφηεξα ηελ
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αγσγήο, φπνπ νη λένη εθπαηδεχνληαλ ζηελ πάιε, ζηελ
ππγκαρία, κε θαζεκεξηλέο αζιεηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο
αζθήζεηο, δίλνληαο κεγάιε έκθαζε ζηελ αμία ηνπ
αζιεηηζκνχ.
Έλα απφ ηα αξραηφηεξα γπκλάζηα ηεο Αζήλαο ήηαλ ην
Λχθεην πνπ ίδξπζε ν Αξηζηνηέιεο, καζεηήο ηνπ
Πιάησλα θαη ηνπ σθξάηε. Απφ ηελ παξάδνζε ηνπ
δαζθάινπ κε ηνπο καζεηέο ηνπ λα ζπδεηνχλ θαη λα
ζπλδηαιέγνληαη, πεξπαηψληαο ζηελ ζηνά ηνπ θηεξίνπ,
ζηελ εηδπιιηαθή θαηάθπηε πεξηνρή ηεο επνρήο εθείλεο,
αλάκεζα ζηνλ Λπθαβεηηφ θαη ηνπο πνηακνχο Ιιηζζφ θαη
Ηξηδαλφ, ην Λχθεην νλνκάζηεθε Πεξηπαηεηηθή ρνιή.
Αξρηηεθηνληθέο δηαηάμεηο θηεξίσλ γχξσ απφ
ηεηξάγσλεο ππαίζξηεο απιέο, πεξηκεηξηθά ησλ νπνίσλ
ππήξραλ αλνηθηέο ή θαη θιεηζηέο ζηνέο, πνπ
ζηεγάδνληαλ κε θεξακνζθεπείο ζηέγεο θαη πνπ δηέζεηαλ
δηακεξίζκαηα δηαθφξσλ ρξήζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο,
θαίλεηαη φηη επλννχζαλ ηηο νκαδηθέο ζπγθεληξψζεηο ησλ
αξραίσλ Διιήλσλ καζεηψλ θαη εηδηθφηεξα ηελ
ελζσκάησζε
ηεο
καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο,
πξνζαξκνζκέλεο ζην ήπην ειιεληθφ θιίκα, θάησ απφ ην
ειηφινπζην θσο. Η κία πιεπξά ηεο ζηνάο ήηαλ
θηνλνζηήξηθηε, κε ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ απιή θαη
ζην χπαηζξν, ελψ ζην βάζνο βξίζθνληαλ επηκέξνπο
δσκάηηα ζε ζεηξά, είηε ηζφγεηα, είηε ζε δχν νξφθνπο, κε
θιηκαθνζηάζηα ζην ηέινο ησλ δηαδξφκσλ γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο θαηαθφξπθεο επηθνηλσλίαο. Δίλαη
γλσζηή, απφ ηηο αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο, ε αλσηέξσ
ηππνινγηθή δηάηαμε ηεο θάηνςεο ηνπ θηεξίνπ ηεο
παιαίζηξαο ηεο Οιπκπίαο, κέζα ζε έλα κνλαδηθνχ
θπζηθνχ θάιινπο ηνπίν. Ο καζεηήο θαη ν δάζθαινο
δηαπηζηψλεηαη έηζη, φηη βίσλαλ κηα αξκνληθή ηζνξξνπία
ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ θαη ην θηηζκέλν πεξηβάιινλ απφ
ην νπνίν δηδάζθνληαλ θαη κέζα ζην νπνίν δίδαζθαλ ν
έλαο ηνλ άιινλ, άκεζα επεξεαζκέλνη απφ απηφ θαη ζε
πιήξε έλσζε κε ηνπο γχξσ ηνπο.

ζέζε ηεο ζηελ παηδνθεληξηθφηεηα θαη ζηελ
αληηαπηαξρηθή αγσγή, απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αη.
ζχκθσλα κε ηελ νπνία απνθεχγεηαη θάζε εμνπζηαζηηθή
επηβνιή θφβνπ, ηηκσξίαο θαη πεηζαλαγθαζκνχ.
Σα αλσηέξσ δεηήκαηα αληηκεησπίδεη ε χγρξνλε
Παηδαγσγηθή, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ επηθνηλσλία
κεηαμχ δαζθάινπ θαη καζεηή, ζην νκαδνθεληξηθφ
πλεχκα, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ
ζρέζεσλ, ζε αλαθνξά κε ην πεξηβάιινλ. Σν ζεκείν
εθθίλεζεο γηα κηα επνηθνδνκεηηθή θαη δεκηνπξγηθή
κάζεζε είλαη ν ζεβαζκφο θαη ε αγάπε ζην παηδί, σο
θχξηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ρψξν
ζηνλ νπνίν θαιιηεξγνχληαη φια ηα αλσηέξσ. ηελ κελ
δαζθαινθεληξηθή ζεψξεζε, αθφκα θαη ε ρσξνζέηεζε
ηεο έδξαο ηνπ δαζθάινπ ζην θέληξν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο
θαη κπξνζηά απφ ηνλ πίλαθα, παξαπέκπεη ζηνλ ξφιν ηνπ
δαζθάινπ σο "παηδαγσγηθή απζεληία", θξαηψληαο ην
νπηηθφ ηνπ πεδίν πξνο ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηνπ
πεξηνξηζκέλν θαη απνηξέπνληαο θάζε δπλαηφηεηα
επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο καδί ηνπο. Αληίζεηα, θαηά
ηελ καζεηνθεληξηθή ζχγρξνλε παηδαγσγηθή ηάζε, ν
ρψξνο ιεηηνπξγεί ππέξ ηεο αλαδήηεζεο ηεο γλψζεο,
φηαλ γηα παξάδεηγκα επηιέγνληαη δηάθνξεο δηαηάμεηο ηνπ
θηλεηνχ εμνπιηζκνχ ηεο αίζνπζαο.
2.2.1. Παιδαγυγικόρ έπυηαρ καηά ηον υκπάηη
Η ζρέζε δαζθάινπ θαη καζεηή βξίζθεη ηελ
αληηζηνηρία ηεο ζηελ ζρέζε παηδαγσγνχ θαη
παηδαγσγνχκελνπ ζηελ Αξραηφηεηα. Ο σθξάηεο
ελζαξθψλεη ηνλ ηδεψδε δάζθαιν ζηελ αλσηέξσ ζρέζε,
κεηαθέξνληαο κέρξη ζήκεξα κελχκαηα θηινζνθηθήο
παηδαγσγίαο θαη "ςπραγσγίαο", δειαδή κελχκαηα
αγσγήο ηεο ςπρήο. χκθσλα κε ηελ εξκελεία ηνπ
παηδαγσγηθνχ έξσηα σο θίλεηξν κάζεζεο, ν δάζθαινο
εθδηπιψλεη κε ηελ καηεπηηθή κέζνδν ηα ηδηαίηεξα
ραξίζκαηα ηνπ καζεηή ηνπ, ηα πξνβάιιεη εκπξφο ηνπ
θαη αλαινγηδφκελνο ν δεχηεξνο ην θελφ πνπ ηνλ
ραξαθηεξίδεη ζε επίπεδν γλψζεσλ, απηνακθηζβεηείηαη
θαη επηζηξαηεχεη φιν ηνλ δπλακηζκφ ηνπ γηα λα θηάζεη
ζηελ αιήζεηα ησλ πξαγκάησλ. Η δηεξεπλεηηθή απηή
δηαιεθηηθή πνξεία δελ είλαη κηα κνλαρηθή δηαδηθαζία.
Καηά ηελ ζσθξαηηθή καηεπηηθή ηέρλε, ν αιεζηλφο
παηδαγσγφο θαη ν παηδαγσγνχκελνο νινθιεξψλνληαη
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, φηαλ ν πξψηνο
θαιεί ηνλ δεχηεξν λα απαληά ζε εξσηήζεηο, ησλ νπνίσλ
ηηο απαληήζεηο αληιεί κέζα απφ ηνλ δηάινγν θαη ηηο
βαζχηεξεο δπλάκεηο ηεο ςπρήο θαη ηεο δηάλνηάο ηνπ.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί ζην ζεκείν απηφ φηη ζηελ αξραία
Διιάδα, πηζηεχεηαη φηη ηα δηδαζθαιεία ησλ πξψησλ
γξακκάησλ γηα ηα κηθξά παηδηά ήηαλ ηα ηδησηηθά ζπίηηα
πνπ πεξηιάκβαλαλ ππαίζξηα απιή, ελψ αξγφηεξα θαηά
ηελ ειιεληζηηθή επνρή, νξγαλψζεθαλ εηδηθά ζρνιεία. Η
εθπαίδεπζε αθνξνχζε ζηελ θπζηθή αγσγή, ε νπνία
ιάκβαλε ρψξα ζηηο παιαίζηξεο, ζηα γπκλάζηα αιιά θαη
ζε θαηνηθίεο δηδαζθάισλ (Μπνχξαο, 1991). Η ξεηνξηθή,
ε θηινζνθία, ηα καζεκαηηθά, νη θπζηθέο θαη νη πνιηηηθέο
επηζηήκεο δηδάζθνληαλ ζηελ Αθαδεκία ησλ Αζελψλ,
πνπ ηδξχζεθε απφ ηνλ Πιάησλα, ηνλ 4ν αη. π.Υ., ε νπνία
ζηελ αξρή ιεηηνπξγνχζε σο γπκλαζηήξην, σο γπκλάζην.
Σα γπκλάζηα θαη νη παιαίζηξεο ήηαλ ζρνιεία θπζηθήο

2.2.2. Παιδαγυγικέρ απσέρ καηά ηοςρ Σπειρ Ιεπάπσερ
Η δχλακε ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
έκθπηεο θαηαβνιέο ηνπ αλζξψπνπ απνηεινχλ
παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ δηακφξθσζε κηαο "ελ
δπλάκεη" πξνζσπηθφηεηαο, φπσο είλαη ν καζεηήο.
Απαηηείηαη, δειαδή εμσηεξηθή ψζεζε γηα ηελ εμέιημε
απηψλ ησλ θαηαβνιψλ, φπσο εξκελεχηεθε σο αλσηέξσ,
πνπ πξνέξρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ, ην νπνίν λνείηαη σο
ην "ζχλνιν ησλ εκβίσλ θαη αβίσλ φλησλ, ην θπζηθφ
γεληθά πεξηέρνλ (έδαθνο, θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο,
θιπ) ην πνιηηεηαθφ ζχζηεκα θαη ν θνηλσληθφο
πεξίγπξνο" (Γαλαζζήο- Αθεληάθεο, 1992). Ο θνηλφο
ηξφπνο δσήο, νη θνηλέο ζπλήζεηεο, ηα θνηλά πηζηεχσ κηαο
θνηλσληθήο νκάδαο επεξεάδνπλ ηφζν ην ζχλνιν φζν θαη
ηελ κνλάδα, κέζσ ηεο κίκεζεο ησλ πξνηχπσλ πνπ
θαζηεξψλνληαη. Σν πέξαζκα ηεο ζέζεο ηεο αγσγήο θαη
ηεο παηδείαο πξνο ηελ ζξεζθεία θαη ηελ εζηθή είρε ήδε
ζπληειεζηεί απφ ηελ επνρή ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ
Αξηζηνηέιε, ελψ βξίζθεη λέα έθθξαζε θαη νινθιήξσζε
κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ θαη ηελ έλλνηα ηεο
ρξηζηηαληθήο αγσγήο.
Οη ηξεηο Οηθνπκεληθνί δηδάζθαινη, Βαζίιεηνο ν Μέγαο,
Γξεγφξηνο ν Θενιφγνο θαη Ισάλλεο ν Υξπζφζηνκνο
έλσζαλ αξκνληθά ηελ θιαζηθή ειιεληθή παηδεία κε ηα
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ιεπηφζαξθσλ Αγίσλ, κε πνηθίια ρξψκαηα θπζηθνχ
ηνπίνπ θαη κε άπεηξεο ηνληθέο απνρξψζεηο ησλ
ςεθηδσηψλ απφ ρξπζφ, ππφ ην θσο ηνπ ήιηνπ πνπ
εηζεξρφηαλ απφ ηα δίινβα παξάζπξα θφγρεο Ιεξνχ.

βαζχηεξα λνήκαηα ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο, κέζα απφ ην
πνιχπιεπξν ζπγγξαθηθφ ηνπο έξγν, φζνλ αθνξά ζηελ
παηδεία, ζηελ κφξθσζε θαη ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο
αγσγήο. Δηδηθφηεξα, ε ζρέζε δαζθάινπ - καζεηή σο
θίλεηξν κάζεζεο απνθηά λέν πεξηερφκελν θαη
εξκελεχεηαη θαηά ηελ αληηζηνηρία ηνπ Γηδάζθαινπ
Υξηζηνχ κε ηνπο Απνζηφινπο καζεηέο Σνπ, φηαλ
πξεζβεχεηαη σο δηδαθηηθή αξρή ε έλλνηα ηεο
παξαζηαηηθφηεηαο. Σνλίδνπλ δειαδή νη Σξεηο Ιεξάξρεο
φηη θαηά ηελ δηδαζθαιία, είλαη αλάγθε ν δάζθαινο λα
κελ κεηαρεηξίδεηαη γεληθφηεηεο, αιιά κε ζαθή
παξαδείγκαηα θαη λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο λα θάλεη
θαηαλνεηφ ζηνπο καζεηέο ηνπ ην αληηθείκελν ηνπ
καζήκαηφο ηνπ. Οη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ησλ Σξηψλ
Ιεξαξρψλ ζπκππθλψλνληαη ζηελ παξφηξπλζή ηνπο πξνο
ηνλ δάζθαιν γηα ζπκθσλία κεηαμχ ησλ πξάμεσλ θαη ησλ
ιφγσλ ηνπ. Ο δάζθαινο θαιείηαη λα δηδάζθεη ηφζν κε ηα
ιφγηα, φζν θαη κε ηελ εθαξκνγή απηψλ ζηελ θαζεκεξηλή
ηνπ δσή, γηαηί ν ίδηνο απνηειεί πξφηππν ζπκπεξηθνξάο
γηα ηνλ καζεηή.
εκαληηθφ ξφιν ζηελ δηδαζθαιία, απφ ηελ επνρή ησλ
Σξηψλ Ιεξαξρψλ θαη αξγφηεξα θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο
βπδαληηλήο επνρήο, απφ ηνλ 4ν αη. κ.Υ. κέρξη θαη ηα
λεφηεξα ρξφληα, έπαηδε ε Διιεληθή Οξζφδνμε Δθθιεζία,
ε νπνία είρε ζπζηήζεη ζρνιεία ζε λανχο, κνλαζηήξηα,
βηβιηνζήθεο. Η εθπαίδεπζε απέβιεπε ζηελ παξνρή κηαο
γεληθήο εγθχθιηαο παηδείαο, ηελ νπνία δέρνληαλ θπξίσο
ηα αγφξηα πνπ ζηέιλνληαλ ζε δάζθαιν πνπ δνχζε ζηελ
πφιε ηνπο, κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ έθηνπ έηνπο ηεο
ειηθίαο ηνπο. Μαζήκαηα φπσο Γξακκαηηθή, Ρεηνξηθή,
Φηινζνθία, Αξηζκεηηθή, Γεσκεηξία, Αζηξνλνκία θαη
Μνπζηθή, ζε ζπλδπαζκφ κε ζξεζθεπηηθά βηβιία
δηδάζθνληαλ ηφζν ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο, αλ ηνπο
ελνηθίαδε ν δάζθαινο, φζν θαη ζε εθθιεζηαζηηθνχο
ρψξνπο ζείαο ιαηξείαο. Απφ ηνπο θαηεμνρήλ
αξρηηεθηνληθνχο ηχπνπο ηεο λανδνκίαο δηαθξίλεηαη ε
απιή μπιφζηεγε βαζηιηθή, θαηά ηελ παιαηνρξηζηηαληθή
πεξίνδν θαη κεηέπεηηα, ζηνπο κεζνβπδαληηλνχο θαη
πζηεξνβπδαληηλνχο
ρξφλνπο,
ν
ζηαπξνεηδήο
εγγεγξακκέλνο λαφο κεηά ηξνχιιν, κε ηηο παξαιιαγέο
ηνπ, σο αξρηηεθηνληθέο δηαηάμεηο κε έληνλε παξνπζία
ηνπ ζπκβνιηζκνχ:
 ε θάιπςε ηνπ λανχ κε ππεξπςσκέλν ηξνχιιν, κε
ζρήκα εκηζθαηξίνπ, ζπκβνιίδεη θαη ζπκίδεη ηνλ
νπξαλφ κε ηνλ Παληνθξάηνξα,
 νη καξκάξηλνη θίνλεο πνπ θέξνπλ ηελ ζηέγε,
ζπκβνιίδνπλ ηνπο Πξνθήηεο, ηνπο Απνζηφινπο θαη
φζνπο "ζηεξίδνπλ" ηνλ ιφγν ηνπ Θενχ, ελψ
 ε ζεκαζία ζηελ απφδνζε "ππεξβαηηθνχ" θσηφο, κε
ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία θαηαλπθηηθήο αηκφζθαηξαο,
νξίδεηαη απφ ην εηθνλνγξαθηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν
κε ζαθήλεηα, απνηειεί έλα δηαρξνληθφ δηδαθηηθφ
κέζν γηα ηνπο πηζηνχο.
Η εηθνλνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε ζθελψλ απφ ηα
γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ Υξηζηνχ ζηνπο ηνίρνπο ηνπ
εζσηεξηθνχ ησλ λαψλ ,ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη
θαλείο, φηη απνηέιεζε μερσξηζηφ θίλεηξν κάζεζεο, σο
θνξέαο κελπκάησλ ηεο ρξηζηηαληθήο δηδαζθαιίαο. Καη
απηφ γηαηί ε δηδαζθαιία, αλ θαη κε ιαλζάλνληα ηξφπν,
ζπλέβαηλε ζε έλα ρψξν κε ζαθή γεσκεηξηθά ζρήκαηα

2.2.3. Παιδαγυγικέρ ανηιλήτειρ καηά ηον Rousseau
και ηον Pestalozzi

Η δχλακε ηεο εηθφλαο σο θηλεηήξην ζηνηρείν ηεο
κάζεζεο βξήθε απήρεζε ζην παηδαγσγηθφ έξγν ηνπ Jean
Jacques
Rousseau.
Κχξηνο
εθπξφζσπνο
ηνπ
θπζηνθξαηηθνχ πλεχκαηνο ηεο επνρήο ηνπ Γηαθσηηζκνχ,
ν Rousseau εθδειψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ
θαιιηέξγεηα ησλ αηζζήζεσλ ηνπ παηδηνχ, ζέηνληαο ζε
πξσηεχνλ επίπεδν ηελ αίζζεζε ηεο αθήο, ζε δεχηεξν
επίπεδν ηελ φξαζε, ζην ηξίην ηελ αθνή θαη ζηα επφκελα
ηελ γεχζε θαη ηελ φζθξεζε. Δλεξγνπνηψληαο θαη ηηο
πέληε αηζζήζεηο ηνπ, ν καζεηήο απνθηά νξζφηεξε
αληίιεςε ηνπ θφζκνπ πνπ ηνλ πεξηβάιιεη θαη
εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη φρη εμάξηεζε απφ
πξντφληα ηεο θαληαζίαο ηνπ. Καηά ζπλέπεηα, ε κάζεζε
απνθηά λέν λφεκα, φηαλ ν Rousseau ζην παηδαγσγηθφ
ηνπ ζχζηεκα "Αιμίλιος" ή "Περί Αγωγής" (1762)
πηζηεχεη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ καζεηή θαη ζέβεηαη
ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα πνπ θάλεη κε ζθνπφ ηελ
πλεπκαηηθή, εζηθή θαη ζσκαηηθή ηνπ εμέιημε.
Χο θίλεηξν κάζεζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ
ελδηαθέξνληνο ηνπ παηδηνχ, ζεσξείηαη φηη απνηειεί ε
ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ αλαγθψλ θαη ραξψλ.
Η βησκαηηθή απηή εκπεηξία, σο πξαθηηθή πιεπξά ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο απνηειεί παηδαγσγηθφ κέζν ηεο
θπζηθήο πεξηέξγεηαο ηνπ καζεηή, κέζα απφ ηελ νπνία
θαηνξζψλεηαη ε ιεγφκελε επνπηεία ησλ πξαγκάησλ.
Αλάινγα, κε ην ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν "Λεονάρδος και
Γερτρούδη" (1781) αιιά θαη κε εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο,
ηδξχνληαο νηθνηξνθείν κε δηδαζθαιείν, ν Pestalozzi
ππνζηήξηδε φηη ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε
πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, πνπ
είλαη πλεχκα, ειεπζεξία θαη δξάζε, έηζη ψζηε ν
άλζξσπνο λα θαηαζηεί θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ νλ. Γη'
απηφ θαη δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηνλ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ,
σο θαη' εμνρήλ ρψξνο δηδαζθαιίαο, κέζα ζην νπνίν ν
καζεηήο ζα γίλεη έλαο ηέιεηνο, αγλφο θαη ελάξεηνο
άλζξσπνο (Γαλαζζήο-Αθεληάθεο, 1993).
Ο Pestalozzi ζεσξείηαη φηη είλαη ν εηζεγεηήο ηεο
αιιεινδηδαθηηθήο κεζφδνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν
δάζθαινο ρψξηδε ηνπο καζεηέο ζε νθηψ θιάζεηο (ηάμεηο)
θαη επηιέγνληαο ηνπο πην ηθαλνχο θαη πην κεγάινπο ζε
ειηθία ("πξσηφζρνινη"), πξαγκαηνπνηνχζε ην κάζεκα
κε ηελ βνήζεηα ησλ ηειεπηαίσλ θαη ζηνπο κηθξφηεξνπο
καζεηέο, ππφ ηηο ππνδείμεηο ηνπ. Η βάζε ηεο
αιιεινδηδαθηηθήο κεζφδνπ πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ
Διιάδα ζηα ρξφληα ηνπ Καπνδίζηξηα ην 1830,
δεκηνπξγψληαο ην πξψην πξσηνβάζκην ζρνιηθφ δίθηπν,
πξνέξρεηαη απφ ηνλ ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο, σο πξφηππν
αγσγήο. Η κεηέξα σο Γεξηξνχδε, παίδεη θπξίαξρν ξφιν
ζην παηδαγσγηθφ έξγν ηνπ Pestalozzi, αλαγλσξίδνληαο
ζηελ ζρέζε κεηέξαο-παηδηνχ νιφθιεξν ην νηθνδφκεκα
ηεο εζηθήο θαη πλεπκαηηθήο νινθιήξσζεο ηνπ
αλζξψπνπ. ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ην παηδί
δέρεηαη ηα πξψηα βηψκαηα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο
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κηαο ππξακίδαο, ζηελ βάζε ηεο νπνίαο βξίζθνληαη
αξρηθά βηνινγηθέο αλάγθεο, ζηε ζπλέρεηα αλάγθεο
αζθάιεηαο, αλάγθεο θνηλσληθέο ή αιιηψο θνηλσληθήο
απνδνρήο, αλάγθεο απηνεθηίκεζεο θαη ζηελ θνξπθή
αλάγθεο απηνπξαγκάησζεο. Σα αλσηέξσ δεδνκέλα
θιεξνλνκήζεθαλ απφ πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο,
επηβεβαηψλνληαο ηελ ηζρχ ηνπ παξειζφληνο, κέζα απφ
θινληζκφ βεβαηνηήησλ, θπξηαξρίαο ηεο αζηηθήο ηάμεο
θαη ηεο ζπλεπαθφινπζεο λέαο θνηλσληθήο νξγάλσζεο,
κε απνηέιεζκα νη παηδαγσγηθέο αξρέο λα πξνζεγγηζηνχλ
κε λέν βιέκκα, φζνλ αθνξά ζηελ ζρέζε δαζθάινπκαζεηή θαη ηελ απνζαθήληζε ηεο επίδξαζεο ηνπ
ζρνιηθνχ ρψξνπ ζηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ κάζεζεο.

πξνζηαζίαο. Μέζα απφ απηήλ ηελ αληίιεςε,
αλακνξθψλεηαη θαη ε ζρέζε δαζθάινπ-καζεηή, θαηά
αληηζηνηρία ηεο ζρέζεο κεηέξαο-παηδηνχ, κε θχξην
ζπλδεηηθφ ζηνηρείν κεηαμχ ησλ δχν, ηελ αγάπε. Η αγάπε
ηνπ δαζθάινπ πξνο ηνπο καζεηέο είλαη ηθαλή λα
ιεηηνπξγήζεη σο ηζρπξφ θίλεηξν κάζεζεο, θαηά ηνλ
παηδαγσγφ ηνπ 19νπ αη., δεκηνπξγψληαο αίζζεκα
νηθεηφηεηαο θαη πίζηεο ζηελ δχλακε ηεο γλψζεο.
2.2.4. Παιδαγυγική μέθοδορ καηά ηην Montessori και
ηην Παιδαγυγική Φςσολογία
Η νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ
παηδηνχ ππήξμε ζηφρνο κηαο κεζφδνπ πνπ εηζήγαγε ζηηο
αξρέο ηνπ 20νπ αη. κηα Ιηαιίδα γηαηξφο θαη παηδαγσγφο,
ε Μaria Montessori. Γηα πξψηε θνξά, ην
δαζθαινθεληξηθφ ζχζηεκα αληηθαζίζηαηαη απφ ην
παηδνθεληξηθφ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην επίθεληξν ηνπ
ελδηαθέξνληνο γίλεηαη ν ίδηνο ν καζεηήο. Η ίδηα
πξνέηξεπε πνηέ ην παηδί λα κελ βνεζηέηαη ζε κηα
εξγαζία πνπ ληψζεη φηη κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη κφλν
ηνπ, ζέινληαο λα αλαδείμεη ηηο έκθπηεο ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο πνπ κπνξεί απφ κφλνο ηνπ λα θαιιηεξγήζεη ν
καζεηήο, φηαλ βξεζεί ζε πεξηβάιινλ πξνζαξκνζκέλν
ζηηο αλάγθεο ηνπ, κε ην θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πιηθφ
θαη ηα θαηάιιεια επνπηηθά κέζα.
Σν λέν παηδαγσγηθφ κνληέιν πηνζεηήζεθε απφ επίζεκα
εθπαηδεπηηθά φξγαλα θαη εθαξκφζηεθε, είηε ζε ηδησηηθά,
είηε ζε δεκφζηα ζρνιεία απφ πξσηνβνπιία δαζθάισλ,
ελεξγψλ κειψλ ηνπ θηλήκαηνο ηεο Νέαο Αγσγήο. Με
αλαθνξέο ζηνπο Dewey, Binet, Pestalozzi, Froebel θαη
Μontessori (Σζνπθαιά, 1998), αιιά θαη κε
παξαδείγκαηα απφ ζρνιεία πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζε
Δπξψπε θαη Ακεξηθή, ην ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε ζηελ
ζρέζε ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ,
δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλαγθαηφηεηα γηα αιιαγέο ζηελ
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ.
Η Παηδαγσγηθή ζπκπιεξψλεηαη πιένλ, εθηφο απφ
ηελ Φηινζνθία θαη κε ηελ Φπρνινγία, ππφ ηνλ φξν
"Παηδαγσγηθή Φπρνινγία", σο κηα λέα επηζηήκε πνπ
ζηεξίδεηαη ζηελ ρξήζε ηνπ πεηξάκαηνο. Σα
απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ απηψλ αθνξνχλ ζηελ
γλψζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθήβνπ θαη ηνπ παηδηνχ
θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο παηδαγσγνχο
γηα ηελ πξφνδν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Οη
ζπλαηζζεκαηηθέο - ελνξαηηθέο ζεσξίεο (Σζίξνο, 2014)
πξεζβεχνπλ φηη ν άλζξσπνο κπνξεί λα απνθηήζεη
ελφξαζε, κφλν εθφζνλ θαηαλνήζεη αξρηθά, ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη ηα εζσηεξηθά ηνπ θίλεηξα. Γηα
αλαθαηαλνκή ηεο ςπρηθήο ελέξγεηαο ζε πεξηζζφηεξνπο
ιεηηνπξγηθνχο ζηφρνπο κίιεζε ν S. Freud (1900), ζηελ
έλλνηα ηεο επηγέλεζεο έδσζε έκθαζε ν E.Erikson
(1963), σο αλάπηπμε ελφο ζηαδίνπ κέζα απφ ην
πξνεγνχκελν, ελψ ζεκαληηθή αμία απνθηνχλ νη
θνηλσληθνί
παξάγνληεο
ζηελ
αλάπηπμε
ηεο
πξνζσπηθφηεηαο θαηά ηνλ A.Adler (1958).
Αθφκε, ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία ηνπ A. Maslow,
πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1943, δηαηππψζεθε ε ζεσξία ηεο
ηεξάξρεζεο ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία νη δξάζεηο καο σζνχληαη απφ θίλεηξα
πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλσηέξσ αλάγθεο. Οη
αλάγθεο απηέο ζρεκαηηθά απνδφζεθαλ κε ηελ κνξθή

3. Ο ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ Χ ΚΙΝΗΣΡΟ
ΜΑΘΗΗ
3.1. Η επίδπαζη ηος ζσολικού σώπος ζηην
ανάπηςξη κινήηπυν μάθηζηρ
Απφ ην 1871, ε αιιεινδηδαθηηθή κέζνδνο
αληηθαζίζηαηαη
απφ
ηελ
ζπλδηδαθηηθή,
πνπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ καζεηψλ
θαηά ειηθία θαη πνπ ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο
γλψζεηο θαη ζηηο πξσηνβνπιίεο πνπ δεκηνπξγεί ζηνπο
καζεηέο ν δάζθαινο. ηελ ζπλδηδαθηηθή κέζνδν,
πξνβάιιεηαη ε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ κε
βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, γη' απηφ θαη
πξνηείλεηαη ην ζρνιείν, ν ρψξνο δειαδή πνπ θέξεη ηελ
επζχλε γηα κηα νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, λα
δεκηνπξγεί θίλεηξα θαη κέζα γηα ηε γλψζε. Η θίλεζε
θαη ε πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπληζηνχλ ηα κέζα γηα
ηελ απηελέξγεηα ηνπ καζεηή, ν νπνίνο είλαη αλαγθαίν λα
απνθηήζεη πεγέο εξεζηζκάησλ θαη θηλήηξσλ γηα κάζεζε.
Σνλ ξφιν απηφλ θαιείηαη λα παίμεη ην λέν ζρνιείν κε
βάζε ηελ "κνληέξλα παηδαγσγηθή", θαηά αληηζηνηρία κε
ηελ "Μνληέξλα αξρηηεθηνληθή" ή αξρηηεθηνληθή ηνπ
"Μνληέξλνπ θηλήκαηνο" φπσο θαζηεξψλεηαη ζηηο αξρέο
ηνπ 20νπ αη. Η κλεκεηαθή ζρνιηθή αξρηηεθηνληθή δίλεη
ζηαδηαθά ηελ ζέζε ηεο ζε λέεο αξρηηεθηνληθέο θηεξηαθέο
ζπλζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα λέα πιηθά ηνπ
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ηνπ ζηδήξνπ, ηνπ γπαιηνχ,
αμηνπνηψληαο ηα ζχγρξνλα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα,
απφ ρψξα ζε ρψξα. Η θαηαζθεπή κε παξαδνζηαθά
πιηθά, φπσο ε πέηξα θαη ην μχιν εγθαηαιείπεηαη θαη
καδί ηεο απνκαθξχλεηαη ε αηζζεηηθή ηεο κλεκεηαθήο
θιίκαθαο (κεγάια αλνίγκαηα, κεγάιν χςνο ζρνιηθψλ
ηάμεσλ,
κεγάια
θιηκαθνζηάζηα)
θαη
ηνπ
λενθιαζηθηζκνχ (ζπκκεηξηθή δηάηαμε ηεο πξφζνςεο,
αεησκαηηθή
απφιεμε
ζηέγεο,
γιππηηθή
θαη
δηαθνζκεηηθή ηάζε επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θηεξίσλ).
ηελ Διιάδα, απφ ηελ επνρή ηνπ πξψηνπ Κπβεξλήηε
ηεο Διιάδαο, ηνπ Ισάλλε Καπνδίζηξηα, ην 1828 κέρξη
θαη ην 1929 ηα ζρνιηθά θηήξηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ,
ζπλδένληαη κε ην φλνκα ηνπ Γ. Καιιία θαη ηνπ Α.
πγγξνχ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ην Πξψην
Γεκνηηθφ ρνιείν ζην Άξγνο θαη ην Πξψην Γπκλάζην
Ναππιίνπ, (ζεκεξηλφ Γεκαξρείν) αλάκεζα ζε έλα
πιήζνο αιιεινδηδαθηηθψλ ζρνιείσλ ζηελ ειιεληθή
επηθξάηεηα.
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Η δηακφξθσζε ησλ αλσηέξσλ θηεξηνινγηθψλ
επηινγψλ κέζα ζηνλ 20ν αη. θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηνλ
ρψξν είρε σο αξρηθή θεληξηθή ηδέα ε ζρνιηθή αίζνπζα
λα απνηειέζεη ηελ «ξαρνθνθθαιηά» ηεο ζπλζεηηθήο
αξρηηεθηνληθήο πξάμεο, γηα λα επηηεπρζεί κηα πγηεηλή,
θηιηθή θαη γεκάηε εξεζίζκαηα αηκφζθαηξα, κε ζηφρν
ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ καζεζηαθή δηδαζθαιία
εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ, κε ηελ ζπκβνιή ησλ δαζθάισλ
ηνπο. Δηδηθφηεξα, είλαη αλάγθε λα ηνληζηεί φηη ε ζρνιηθή
αίζνπζα παίδεη αμηνζεκείσην ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ
παηδηνχ, εθφζνλ, κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ηεο
παηδαγσγηθήο ςπρνινγίαο θαη ηεο «παηδαγσγηθήο ηεο
δεκηνπξγηθφηεηαο» (Μπαιάζθαο, 1984), ην παηδί εμ'
νξηζκνχ δηαζέηεη δχν ηζρπξά κέζα δξάζεο, ηελ ζθέςε
θαη ην ζψκα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ζπγρξφλσο θαη
δηαξθψο.
Χο δσληαλφο νξγαληζκφο, ην παηδί αγαπά θαζεηί πνπ
είλαη αιεζηλφ θαη δσληαλφ. Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν, ε
Αξρηηεθηνληθή είλαη ε επηζηήκε θαη ε ηέρλε πνπ
θαιείηαη λα ππεξεηήζεη ηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη κε
αιεζηλά πιηθά λα απνθιείζεη θαζεηί ςεχηηθν, ζρεκαηηθφ
θαη ηερλεηφ, πξνθεηκέλνπ νη ζρνιηθέο αίζνπζεο λα
απνηειέζνπλ εξγαιεία ζηελ ππεξεζία ηνπ παηδαγσγνχ,
κε ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηελ εχθακπηε θαη
δηαθνξνπνηεκέλε, πνιιέο θνξέο, δηάηαμε απηψλ,
πξνζαξκνζκέλσλ ζε θάζε ειηθία θαη ζε θάζε κέζνδν
δηδαζθαιίαο.
ήκεξα, ε ζρνιηθή αίζνπζα θξίλεηαη αλαγθαίν λα
κπνξεί λα δηαθξίλεηαη ζε επηκέξνπο ιεηηνπξγηθέο δψλεο.
πρλά, παξαηεξείηαη αιιεινδηαδνρή κεηαμχ ζηελά
ζπλδεδεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, απφ ην αηνκηθφ παηρλίδη
γηα παξάδεηγκα, κέρξη θαη ηελ νξγαλσκέλε δηδαζθαιία.
Δπνκέλσο, ε αίζνπζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα, κέζσ ηνπ
θαηάιιεινπ αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ, λα δεκηνπξγεί
θίλεηξα κάζεζεο, φηαλ ε πξψηε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη
ζπκπιεξσκαηηθνχο ή απνκνλσκέλνπο ρψξνπο, ή
βνεζεηηθά δσκάηηα, ζηα νπνία ηα παηδηά κπνξνχλ λα
ρσξίδνληαη
ζε
νκάδεο,
αιιά
θαη
κηθξνχο
απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο γηα νξγάλσζε ησλ πιηθψλ ηνπο.
Βαζηθή πξνυπφζεζε απνηεινχλ νη θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο θαη ε επίβιεςε απφ ηνλ δάζθαιφ ηνπο.
Ο θχξηνο ρψξνο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο κπνξεί λα
θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη
θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ δηδαθηηθψλ
κεζφδσλ, φηαλ δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ.
πγθεθξηκέλα, γσληαθνί πάγθνη εξγαζίαο κε ληπηήξεο,
θαηάιιειν πεξηβάιινλ εξγαζίαο πιεξνθνξηθήο, επαξθή
εξκάξηα, ξάθηα θαη ειαθξηά θαζίζκαηα/γξαθεία
(ζξαλία) πνπ επηηξέπνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα απηψλ θαη
ηελ εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο, απνηεινχλ ζπζηαηηθά
ζηνηρεία γηα κηα θηιηθή αηκφζθαηξα ζε ρψξνπο
πινχζηνπο ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα. Η ρξήζε
δαπέδνπ απφ θηιηθά πιηθά (π.ρ. μχιν), ε
ζπλαξκνινγνχκελε πηζαλφλ θαη ειαθξηά γηα κεηαθνξά,
αθφκα θαη απφ ηνπο καζεηέο, επίπισζε, γηα
ελαιιαθηηθέο δηαηάμεηο ηεο αίζνπζαο, ε πξφλνηα γηα
ζθίαζε αιιά θαη ν ζσζηφο θσηηζκφο γηα εξγαζία, κε
δηακπεξή αεξηζκφ, ε αλάξηεζε ζηνπο ηνίρνπο κε
δείγκαηα εξγαζίαο ησλ καζεηψλ, ηα βηβιία, ηα
πεξηνδηθά, νη γιάζηξεο θαη νη κηθξέο «θσιηέο»-

Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1930, δεκηνπξγείηαη ε Σερληθή
Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ,
ζηελ νπνία αλαηίζεηαη ε θαηαζθεπή πάλσ απφ 3.000
ζρνιηθψλ θηεξίσλ. Γηα πξψηε θνξά, πξαγκαηνπνηείηαη
νξγαλσκέλνο ζρεδηαζκφο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο
Πξσηνβάζκηαο
θαη
Γεπηεξνβάζκηαο
ζρνιηθήο
εθπαίδεπζεο, πνπ ζηεξίδεηαη ζε ηζρπξή πνιηηηθή ζέιεζε
θαη ζε νξζφ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Σν
ελδηαθέξνλ ησλ αξρηηεθηφλσλ θαη ησλ παηδαγσγψλ
ζηξέθεηαη εθ' εμήο ζηελ ηππνινγηθή δηάηαμε
κεκνλσκέλσλ αλεμάξηεησλ κνλάδσλ, ππφ έλα εληαίν
θπξίσο ζπκπαγέο θηήξην, ην νπνίν ζηεγάδεη καζεηηθέο
ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο εξγαζίαο. Σάμεηο,
εξγαζηήξηα θαη ρψξνη ζπλάληεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ
θαη ησλ δαζθάισλ πξνηείλεηαη λα εληάζζνληαη ζε έλα
αξρηηεθηνληθφ θαη πνιενδνκηθφ ζχλνιν, κε θχξηα
γλσξίζκαηα ηελ ιεηηνπξγηθή επειημία ζηελ θάηνςε, ηελ
πξνζαξκνγή ζηελ παηδηθή θιίκαθα, ηελ επαθή κε ην
θπζηθφ θαη θηηζκέλν πεξηβάιινλ, ηελ ρξήζε "θηιηθψλ"
ζην καζεηή, πιηθψλ.
Σα λέα δηδαθηήξηα ηνπ Γξαθείνπ Μειεηψλ ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο ππφ ηνλ Πξντζηάκελν Ν. Μεηζάθε
θαη ηα άιια κέιε αξρηηεθηφλσλ φπσο ν Ι.
Γεζπνηφπνπινο, ν Π. Καξαληηλφο, ν Κ. Λάζθαξεο, ν Κ.
Παλαγησηάθνο, ν Γ. Πηθηψλεο, ν Α. ηάγαο θ.α, ζηελ
πιεηνλφηεηά ηνπο απφθνηηνη ηεο ρνιήο Αξρηηεθηφλσλ
ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ, κε ζπνπδέο ζε
παλεπηζηήκηα θαη πνιπηερλεία ηνπ εμσηεξηθνχ,
δηαθξίλνληαη γηα ηνπο θαζαξνχο γεσκεηξηθνχο φγθνπο,
ηελ ζαθή ιεηηνπξγία, ηελ εχθνιε θαη νηθνλνκηθή
θαηαζθεπή ηνπο, ηελ απνπζία πεξηηηήο δηαθφζκεζεο. Σα
ιεγφκελα ρνιεία ηνπ '30 απνηέιεζαλ εμαηξεηηθά
δείγκαηα ηεο λεψηεξεο ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο, κε
απήρεζε πνπ μεπέξαζε ηα εζληθά φξηα (Σζνπθαιά,
1998). Πξνβιέπνπλ απφ κηα σο θαη δεθαηέζζεξηο
αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο αλάγθεο,
φπσο ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ θαη δηαζέηνπλ αίζνπζεο
ρεηξνηερλίαο, βηβιηνζήθεο, εξγαζηήξηα θπζηθήο-ρεκείαο,
αίζνπζεο
ηειεηψλ,
εκηππαίζξηα
γπκλαζηήξηα,
εζηηαηφξηα, ινπηξά-απνδπηήξηα, γξαθεία. Λακβάλνληαη
ππφςε νη παξάγνληεο ηνπ ηνπηθνχ θιίκαηνο, είηε φηαλ
πξνο Νφην, ζρεδηάδνληαη κεζεκβξηλνί δηάδξνκνη
θίλεζεο ησλ καζεηψλ, θαηά ηελ ηππνινγηθή δηάηαμε ηνπ
εμψζηε ή ηεο αξραίαο ζηνάο, κπξνζηά απφ ηηο αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο, είηε φηαλ πξνο Βνξξά αλνίγεηαη ςειφηεξα
δψλε παξαζχξσλ γηα ζηαζεξφ δηακπεξή θσηηζκφ, ή φηαλ
θαηαζθεπάδνληαη θιεηζηνί παιφθξαθηνη δηάδξνκνη γηα
πξνζηαζία απφ ην ςχρνο.
Σα Πέληε εκεία ηεο Μνληέξλαο Αξρηηεθηνληθήο,
φπσο δηαηππψζεθαλ απφ ηνλ Γαιινειβεηφ αξρηηέθηνλα
Le Corbusier (1887-1965) βξήθαλ απήρεζε ζην λέν
απηφ πξφγξακκα αλέγεξζεο αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο:
1.ειεχζεξε ρξήζε ζηχισλ (ππισηή), 2.ειεχζεξε
δηακφξθσζε
πξφζνςεο,
3.ρξήζε
νξηδφληησλ
αλνηγκάησλ, 4.ειεχζεξε νξγάλσζε θάηνςεο, 5.
δεκηνπξγία θήπνπ θαη θαζηζηηθψλ ζηελ ηαξάηζα. Έλα
απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ησλ
ζεκείσλ απηψλ απνηειεί ην Γπκλάζην Ναππιίνπ, κε ην
γλψξηκν ειεχζεξν γείζν ζηελ ηαξάηζα. Κηίζηεθε ην
1932, απφ ηνλ αξρηηέθηνλα Πάηξνθιν Καξαληηλφ.
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δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηεο λα βξίζθνληαη ζε άκεζε
αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηνπο.

πξνζσπηθνί ρψξνη, είλαη απηά ηα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα
θαζνξίζνπλ ην αίζζεκα ηεο νηθεηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ
θαη λα δψζνπλ αθνξκή γηα κηα δεκηνπξγηθή δηδαζθαιία.
Πέξα απφ απηφ, ε εξγνλνκηθή πιεπξά ηεο ζρνιηθήο
ηάμεο αθνξά ζε κηα αξρηηεθηνληθή θαηαζθεπή πνπ λα
πιεζηάδεη ηα καζεηηθά -παηδηθά, εθεβηθά- κεγέζε.
Δηδηθφηεξα, αλαθέξεηαη ε ζεκαζία ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ
παξαζχξσλ ζε θαηάιιειν χςνο (60-70 εθ. απφ ην
δάπεδν), έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ζηνλ καζεηή αθφκα
θαη θαζηζηφο λα θνηηάδεη έμσ, ρσξίο νπηηθέο αζπλέρεηεο,
αλάκεζα ζηνλ εμσηεξηθφ θαη ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν. Η
ειεπζεξία ζηελ δηδαζθαιία είλαη αλαγθαία θαη κπνξεί λα
εθαξκνζηεί φηαλ ν νξγαληθφο ρψξνο ηεο αίζνπζαο
νξγαλψλεηαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο δξαζηεξηφηεηαο,
φπσο είλαη ε ελφηεηα ηεο αλάγλσζεο-γξαθήοαξηζκεηηθήο-μέλσλ γισζζψλ-γεσγξαθίαο, ε ελφηεηα ηεο
θπζηθήο ηζηνξίαο- ρεκείαο- ηέρλεο, ε ελφηεηα γηα
νκαδηθή ή αηνκηθή ρεηξσλαθηηθή-θαιιηηερληθή εξγαζία,
ε ελφηεηα γηα ηξαγνχδη-κνπζηθή-ξπζκηθή. Έηζη, ε ηάμε
κπνξεί λα δηακνξθσζεί κε εηδηθνχο ρψξνπο, ρψξνπο
πξαθηηθήο άζθεζεο θαη βηβιηνζήθεο. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη ηδηαίηεξν ξφιν παίδεη θαη ε αλάγθε
χπαξμεο αλνηθηψλ ρψξσλ γηα θπζηθή άζθεζε,
αζιεηηζκφ θαη παηρλίδηα, νπφηε ε αίζνπζα είλαη νξζφ λα
έρεη άκεζε επαθή κε ηελ θχζε, κε ππαίζξηα απιή ή κε
ην γλσζηφ απφ ηελ Αξραηφηεηα αίζξην, αλ βξίζθεηαη ζε
ηζφγεην ή αθφκα θαη ζε επαθή κε βαηφ θπηεκέλν δψκα,
αλ βξίζθεηαη ζε φξνθν, γηα κηα ζηελφηεξε ζρέζε ηνπ
παηδηνχ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη
πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο γηα εθθέλσζε ηνπ ρψξνπ γηα
ζέκαηα αζθαιείαο.
ήκεξα, είλαη εθηθηφο ν ζρεδηαζκφο ελαιιαθηηθψλ
αηζνπζψλ, ησλ ιεγφκελσλ "αλνηρηψλ αηζνπζψλ", θαηά
ηνλ νπνίν δελ ππάξρεη έλαο κφλνο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο
δηάξζξσζεο ησλ θαζηζκάησλ θαη θαηά ηνλ νπνίν νη
καζεηέο
έρνπλ
πεξηζζφηεξεο
δπλαηφηεηεο
λα
αλαθαιχςνπλ ην πεξηβάιινλ κάζεζεο. Οη αίζνπζεο,
καδί κε ηνπο δηαδξφκνπο είλαη δπλαηφλ, κε ηελ βνήζεηα
ηεο αξρηηεθηνληθήο ζχλζεζεο, λα δεκηνπξγνχλ πην
ρξεζηηθνχο ρψξνπο, κε ελζσκάησζε αθφκα θαη
θαζηζηηθψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη γεληθφηεξα ρψξσλ κε
πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο πξναλαθέξζεθε.
Δμάιινπ, θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν δηαπηζηψλεηαη φηη
πεξηνξίδεηαη βαζκηαία ε εμνπζία ηνπ δαζθάινπ θαη
δίλεηαη ζηνλ ίδην ε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί
πεξηζζφηεξν ζπκβνπιεπηηθά, παξάιιεια κε ηελ
δηδαθηηθή.
Έηζη, νη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο πξνβάιινπλ έληνλα
ηελ αλάγθε γηα λέεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ
ζηεξίδνληαη ζηελ επειημία θαη ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ
κεηαθηλήζεσλ ζην ρψξν θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ
ζηάζεσλ ηνπ ζψκαηνο. Έξεπλεο πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί (Γεξκαλφο, 2000) δείρλνπλ φηη κέζα
απφ ηελ θαηάιιειε ρσξνηαμηθή δηακφξθσζε ηεο
αίζνπζαο
δηδαζθαιίαο,
νη
καζεηέο
απνθηνχλ
απηνπεπνίζεζε, νη αδχλακνη καζεηέο ελδηαθέξνληαη θαη
αζρνινχληαη κε ην κάζεκα, ελψ γίλνληαη πην ππεχζπλνη
γηα ηελ πνξεία ηεο επίδνζήο ηνπο. Αμηνζεκείσηε είλαη ε
γεληθφηεξε παξαηήξεζε φηη "ε ζρνιηθή ηάμε,
ιεηηνπξγψληαο ζαλ δπλακηθή νκάδα, δίλεη ηε

3.2. Η αλληλεπίδπαζη δαζκάλος-σώπος-μαθηηή
και η βιυμαηική μάθηζη
Έγηλε αληηιεπηφ απφ ηα αλσηέξσ, φηη ε
αιιειεπίδξαζε θαη ε αιιειεμάξηεζε ησλ κειψλ κηαο
εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο κε ηελ ζρνιηθή ηάμε θαη
γεληθφηεξα κε ηνλ ζρνιηθφ ρψξν θαη ην θνηλσληθφ,
ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν
εληάζζεηαη, αθνξνχλ ζε κηα ζρέζε κεηαμχ ρξεζηψλ,
κειεηεηψλ (θηινζφθσλ, παηδαγσγψλ, ζρεδηαζηψλ) θαη
κνξθήο. Με ηνλ φξν κνξθή, ελλνείηαη φρη κηα νπηηθή
εηθφλα σο θέιπθνο γχξσ απφ ην αληηθείκελν, αιιά ε
κνξθή κε ηελ έλλνηα ηεο ηθαλφηεηαο εμππεξέηεζεο, σο
πηζαλφο θνξέαο ελφο λνήκαηνο.
Η πξνζθνξά θηλήηξσλ είλαη απηή πνπ πξνθαιεί
ζπλεηξκνχο ζηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο
πξνζαξκφδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ρψξνπ κε ηνλ
πξνζσπηθφ ηνπο ραξαθηήξα. «Σν δεηνχκελν ζηελ
δεκηνπξγία θηλήηξσλ είλαη λα πξνβάιινπκε ηηο εγγελείο
δπλαηφηεηεο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Με άιια
ιφγηα λα βάινπκε πεξηζζφηεξα κέζα ζην ιηγφηεξν ή
αιιηψο λα θάλνπκε ιηγφηεξα κέζα απφ ηα νπνία
κπνξνχκε λα αληιήζνπκε πεξηζζφηεξα» (Ηertzberger,
2002).
Έρνληαο έηζη, σο ζεκείν εθθίλεζεο ηελ ακνηβαηφηεηα
κεηαμχ κνξθήο θαη ρξήζηε, ν ηειεπηαίνο απνθηά πιένλ
ελεξγφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ
θαη ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο απηνχ, γηα λα ηθαλνπνηήζεη
ηηο αλάγθεο ηνπ. Αλάγθεο θπζηθέο, θνηλσληθέο θαη
απηνπξαγκάησζεο φπσο ζεκείσλε ν Maslow, απνηεινχλ
ην θίλεηξν γηα ηελ επίηεπμε βησκαηηθψλ αζθήζεσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Piaget, θαηά ηελ
ξήζε "κάζε θηηάρλνληαο". Πην ζπγθεθξηκέλα, ε
βησκαηηθή κάζεζε ζηεξίδεηαη ζε αζθήζεηο πνπ δίλνπλ
ηελ δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηεο νκάδαο λα έξρνληαη ζε
επαθή ηφζν κε ηνλ εαπηφ ηνπο, φζν θαη κε ηνπο γχξσ
ηνπο, απνθηψληαο γλψζε, κέζσ ηεο άκεζεο εκπεηξίαο.
Δίδε βησκαηηθψλ αζθήζεσλ απνηεινχλ ν θαηαηγηζκφο
ηδεψλ, νη νκάδεο εξγαζίαο, ε κειέηε πεξίπησζεο, ε
επίδεημε, ε δσγξαθηθή, ε γιππηηθή, κε ηελ ρξεζηκφηεηα
ηεο θίλεζεο κέζα ζηνλ ρψξν, ην παηρλίδη ξφισλ, ε
πξνζνκνίσζε θαη πνηθίιεο ζεαηξηθέο πξαθηηθέο. Όια ηα
αλσηέξσ ζπκβαίλνπλ κέζα ζην ζρνιηθφ θηήξην, έλαλ
πνιπδηάζηαην θαη πνιπζήκαλην ρψξν, ν νπνίνο δηαξθψο
ελζσκαηψλεη εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο, πνιηηηθέο
εμειίμεηο,
ηερλνινγηθά
επηηεχγκαηα,
ζηνηρεία
πεξηβαιινληηθνχ
θαη
ελεξγεηαθνχ
ζρεδηαζκνχ,
παξάιιεια κε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ζε δηαιεθηηθή
ζρέζε κε ηελ θνηλσλία.

4. ΕΠΙΛΟΓΟ
Με βάζε ηα αλσηέξσ, δηαπηζηψλεηαη φηη ν δάζθαινο
παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλαθαιππηηθή
δεκηνπξγηθή κάζεζε θαη ζεσξείηαη έλαο αθφκε
"ζρεδηαζηήο", ππφ δηαθνξεηηθνχο φκσο φξνπο. ρεδηάδεη
θαη πξνεηνηκάδεη εγθαίξσο ην κάζεκα πνπ θαιείηαη λα
δηδάμεη, κε εχιεπην, παξαζηαηηθφ θαη δσληαλφ ιφγν, κε
αλάινγε ζηάζε ζψκαηνο θαη κε πινχζην ρξσκαηηζκφ
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Αλαζηαζίαο Γεκεηξαθνπνχινπ, ηελ νπνία επραξηζηψ
ζεξκά.

ηεο θσλήο ηνπ. Χο ζρεδηαζηήο, φρη ζην ραξηί, αιιά απηή
ηε θνξά ζηελ ςπρή θαη ην λνπ, πξνζθέξεη κε πεηζψ, κε
θαηαλφεζε θαη κε ζπκπάζεηα ηελ ππνζηήξημε πνπ έρνπλ
αλάγθε νη καζεηέο ηνπ, φηαλ αληηκεησπίδεη
πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, γηα λα νδεγεζεί ζηελ
ζσζηή ιήςε απφθαζεο, φηαλ ελεξγεί κε ηελ δηαίζζεζή
ηνπ θαη φηαλ αθφκε ηνικά λα παξνπζηάζεη ηελ ζχλζεζε
κηαο πξσηφηππεο ηδέαο.
Δλζαξξχλεη ηελ επειημία ζηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιηθνχ
ρψξνπ, αιιά θαη ζηελ ρξήζε λέσλ δηδαθηηθψλ
επνπηηθψλ κέζσλ, κε ηελ ρξήζε ηερλνινγίαο, ζε
θπβεξλνρψξνπο
ζπλεξγαζίαο
θαη
ειεθηξνληθήο
επηθνηλσλίαο. Γηδάζθεη θαη δηδάζθεηαη απφ ηνπο
καζεηέο, αληαιιάζζνληαο απφςεηο θαη δηεπξχλνληαο ηελ
επηθνηλσλία θαη κε άιια ζρνιηθά θηήξηα κέζα ζηνλ
αζηηθφ ηζηφ, κε πεξηνρέο κε ηδηαίηεξν ηζηνξηθφ,
πνιηηηζηηθφ θαη θπζηθφ ελδηαθέξνλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο
«δνξπθφξνη» κέζα ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ρψξν.
πκκεηέρεη ζ' έλα δίθηπν εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ
εμππεξεηήζεσλ, γηα "απντδξπκαηνπνίεζε" ηνπ ζρνιείνπ
θαη γηα νκαιή έληαμε ηνπ καζεηή ζην άκεζν θνηλσληθφ
ηνπ πεξηβάιινλ, ζ' έλα πεξηβάιινλ κε πνηθίια
εξεζίζκαηα θαη πιεξνθνξίεο, πνπ δελ παχνπλ λα
ιεηηνπξγνχλ σο θίλεηξα κάζεζεο γηα κία δηα βίνπ
εθπαίδεπζε, σο εζσηεξηθή αλάγθε θαζ' φιε ηελ
δηάξθεηα ηεο ψξηκεο πιένλ δσήο ηνπ.
Η πξνζέγγηζε ηεο UNESCO, ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο
ηεο Γηδαζθαιίαο ζηνλ 21ν αη. «καζαίλσ πψο λα
καζαίλσ, καζαίλσ λα πξάηησ, λα ζπλππάξρσ θαη λα
ππάξρσ» αληαλαθινχλ ηελ αμία ηνπ ξφινπ ηνπ
δαζθάινπ ζην ζρνιείν ηνπ κέιινληνο. ' έλα ζρνιείν,
πνπ δελ ζα είλαη πεξηνξηζκέλν κφλν ζε έλα θηήξην κε
ηάμεηο, αιιά ζε έλαλ ρψξν πνπ παξνηξχλεη ηελ
ειεπζεξία ησλ θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ
πλεχκαηνο, φπσο δίδαμε κε ηελ καηεπηηθή κέζνδν ν
σθξάηεο. ' έλα ζρνιείν πνπ δελ εμαξηάηαη απφ ηνλ
ρξφλν δηδαζθαιίαο, αιιά πνπ ε κάζεζε έρεη
ζπλερηδφκελε δηάξθεηα, απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο
ηνπ αλζξψπνπ, απφ ηελ κεηξηθή ζρέζε αγάπεο, φπσο
δίδαμε ν Pestalozzi, κέρξη θαη ην ηέινο ηεο. Οη
δηαζηάζεηο φκσο απηνχ ηνπ ζρνιείνπ ζα είλαη ηφζν
κεγάιεο, έηζη ψζηε λα έξρνληαη ζε απηφ φια ηα παηδηά
ηνπ πιαλήηε, θαηά ηελ ρξηζηηαληθή δηδαζθαιία, ηελ
νπνία εθάξκνζαλ νη Οηθνπκεληθνί δηδάζθαινη, αιιά
ηφζν κηθξέο, φζν απαηηείηαη απφ ηνλ δεκηνπξγφ γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο παηδηθήο θιίκαθαο ζηνλ ζρεδηαζκφ. Οη
"δηαζηάζεηο" ηνπ ζρνιείνπ απηνχ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ
Παηδαγσγηθή, ηελ Φπρνινγία, ηελ Κνηλσληνινγία, ηελ
Αξρηηεθηνληθή, ηηο Καιέο Σέρλεο θαη θάζε Δπηζηήκε, ζε
ηζνξξνπία θαη αξκνλία. Σν ζρνιείν ηνπ 21νπ αη. αο είλαη
ην ζπίηη ηνπ καζεηή, πνπ ζα δίλεηαη ε επθαηξία ζε απηφλ
ηνλ ίδην λα κπνξεί λα ην δηαθνζκεί κε ηηο δηθέο ηνπ
εηθφλεο θαη "ςεθίδεο" γλψζεο, ζ' έλαλ θφζκν πνπ
θαηαθηά ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηεο Βαζηιείαο ηνπ,
"απηφλ ηνλ θφζκν, ηνλ κηθξφ, ηνλ Μέγα! "(Διχηεο,
2001).
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χαρακτηριστεί και καινοτόμος, είναι η μέθοδος project /
ερευνητική εργασία1 (Ματσαγγούρας, 2011).
Ως project (ή ερευνητική εργασία ή σχέδιο εργασίας ή
σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης), ορίζεται κάθε
οργανωμένη μαθησιακή δραστηριότητα, συλλογικής
συνήθως μορφής, που αναπτύσσεται σε πλαίσιο
ελεύθερης επιλογής, με βάση προκαθορισμένο σχέδιο
και αποβλέπει στη διερεύνηση, οργάνωση και διαχείριση
γνώσεων, υλικών, αξιών και δράσεων, οι οποίες
ενδιαφέρουν άμεσα τους εμπλεκόμενους μαθητές ως
άτομα και ως μέλη κοινωνικών ομάδων (Ματσαγγούρας,
1995).
Σύμφωνα με τον Χρυσαφίδη (2002) οι ερευνητικές
εργασίες είναι «ένα πλέγμα διδακτικών διαδικασιών που
έχουν ως αφόρμηση βιωματικές καταστάσεις. (…)
Καλύπτει τις ανάγκες του ατόμου για εντατικοποίηση
της προσωπικής διερεύνησης και της επικοινωνιακής
διαδικασίας. Θέτει στο επίκεντρο της διαδικασίας τις
βιωματικές καταστάσεις των παιδιών (ατομικά και
ομαδικά)
στο
πλαίσιο
μιας
επικοινωνιακής
αλληλεπίδρασης. Η γνώση μπαίνει στην υπηρεσία της
αναζήτησης και της προβληματικής των μελών της
ομάδας. Ο μαθητής μαθαίνει να προσεγγίζει την
επιστημονική αλήθεια μέσα από ατομικές και ομαδικές
αναζητήσεις, να μοιράζεται τη χαρά της επιτυχίας και να
νιώθει τη χαρά της συμβολής που ενισχύει το
αυτοσυναίσθημά του» (σ. 65).
Σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής
εκπαίδευσης, από τον Σεπτέμβριο του 2011 οι
ερευνητικές εργασίες θεσμοθετούνται ως διακριτή
ενότητα του υποχρεωτικού προγράμματος του Νέου
Λυκείου (ΥΠΔΜΘ 2011, ΦΕΚ 1213, τχ. Β/2011). Το
Υπουργείο Παιδείας εκδίδει δέκα εγκυκλίους με οδηγίες
για την υλοποίησή τους. Έτσι,
στο Ωρολόγιο
Πρόγραμμα προβλέπεται ένα συνεχές -κατά προτίμησητρίωρο στην Α΄ Λυκείου και δίωρο στη Β΄ και Γ΄
Λυκείου την εβδομάδα, στο οποίο οι μαθητές θα
εργάζονται κατά βάση στο σχολείο πάνω στο θέμα που
έχουν επιλέξει. Η εκπόνηση τέτοιων εργασιών είναι
σύμφωνη με τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη φύση και
τον διδακτικό προσανατολισμό των Προγραμμάτων
Σπουδών. Παρόλο που αποτελούν καινοτομία για το
ελληνικό σχολείο, είναι, ωστόσο, καθιερωμένες εδώ και
δεκαετίες σε εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών

Περίληψη
Η μέθοδος project, μια καινοτόμος εκπαιδευτική τεχνική,
συμβάλλει ουσιαστικά στην μάθηση και την ανάπτυξη
των μαθητών καθώς εμπεριέχει νέες διδακτικές τεχνικές,
οι οποίες είναι αποτέλεσμα τεσσάρων παιδαγωγικών
αρχών: της διερευνητικής προσέγγισης της μάθησης, της
διεπιστημονικής συνεργασίας των εκπαιδευτικών, της
διαφοροποίησης στη μαθησιακή διεργασία και της
ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Η παρούσα εργασία
επιχειρεί να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη μέθοδο, σε
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και τον τρόπο
υλοποίησής της στην εκπαίδευση προσπαθώντας να
αξιολογήσει συγκεκριμένο project που πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο του μαθήματος «Διδακτική Μεθοδολογία»
στο Τμήμα Β΄ του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής
Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) στο Παράρτημα της ΑΣΠΑΙΤΕ
Άργους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Οι
συμμετέχοντες στην ερευνητική διαδικασία (Ν = 34)
θεώρησαν ότι τόσο η διαδικασία και το περιεχόμενο του
project όσο και η δομή και η παρουσίαση της εργασίας
των ομάδων κινήθηκε σε υψηλό επίπεδο, προσφέροντας
δεδομένα για την αποτελεσματική υλοποίηση project στο
πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ερευνητική
εργασία,,
Λέξεις
κλειδιά:
ομαδοσυνεργατική μάθηση, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι αλματώδεις αλλαγές που πραγματοποιούνται κατά
τα τελευταία χρόνια σε όλους τους τομείς της ζωής
(επιστήμη, τεχνολογία, πληροφορική, κοινωνία, κ.λπ.)
προϋποθέτουν και ανάλογη
προσαρμογή των
εκπαιδευτικών συστημάτων στα σύγχρονα δεδομένα.
Μια μέθοδος απόλυτα ενταγμένη σε αυτό το νέο
μοντέλο σκέψης και δράσης, η οποία μπορεί να

Επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή της
συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας μόνο για εκπαιδευτική ή
ερευνητική χρήση και με την προϋπόθεση ότι τα τυχόν
αντίγραφα περιλαμβάνουν την αρχική σελίδα και την παρούσα
σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η
αναδημοσίευση, μέρους ή όλου των πρακτικών για οικονομικό
όφελος, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
© 2016 ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1
Στην παρούσα εργασία για την απόδοση του αγγλικού όρου
“project” χρησιμοποιείται ο όρος «ερευνητική εργασία».
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(Ματσαγγούρας, 2011). Οι σημαντικότερες καινοτομίες
που προκύπτουν από την αξιοποίηση των ερευνητικών
εργασιών στη διδακτική πράξη είναι οι εξής:
 ελευθερία
επιλογών,
αυτονομία,
αυτοδιαχείριση και χειραφέτηση των
μαθητών,
 ώριμη συμπεριφορά και αλλαγή στάσεων
σε κοινωνικά θέματα,
 ικανοποίηση
των
προσωπικών
ενδιαφερόντων των μαθητών,
 ανάδειξη πιθανών ταλέντων,
 ουσιαστική συνεργασία και ομαδοκεντρική
αντίληψη,
 ανάπτυξη ερευνητικού ενδιαφέροντος,
 χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην αναζήτηση,
την επεξεργασία των πληροφοριών και την
επικοινωνία,

επαφή με ιδρύματα και γενικότερα
διάφορους τοπικούς και κοινωνικούς
θεσμούς
(Αποστολίδης,
2008
Αργυροπούλου, 2007),
Οι καινοτομίες αυτές συνάδουν απόλυτα με το Σχέδιο
Νόμου του Υπουργείου Παιδείας για το Νέο Σχολείο
(ΥΠΔΒΜΘ, 2010), στο οποίο παρουσιάζονται οι
κατευθυντήριοι στόχοι για τον μαθητή: «Στο Νέο
Σχολείο οι μαθητές θα αναπτύσσουν ταυτόχρονα
αυτόνομη δράση, συλλογικό κοινωνικό πνεύμα, και
περιβαλλοντική συνείδηση και έτσι:
 ο μαθητής γίνεται «μικρός διανοούμενος»,
 ο μαθητής γίνεται «μικρός επιστήμονας,
 ο μαθητής γίνεται «μικρός ερευνητής»,
(σ. 10-11)
Ταυτόχρονα, προσδιορίζεται με ακρίβεια και η
ανάγκη χρήσης νέων τεχνικών που θα υπηρετήσουν τη
λογική του προγράμματος αυτού, οι οποίες είναι
αποτέλεσμα τεσσάρων παιδαγωγικών αρχών: της
ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης, της διαφοροποίησης
της διδασκαλίας, της διερευνητικής προσέγγισης στη
μάθηση και της διεπιστημονικής συνεργασίας των
καθηγητών (Γόγαλης, 2014).

(Αργυροπούλου, 2007 Ματσαγγούρας, 1998 ΥΠΔΜΘ,
2010, 2011).Μέσω της ομαδοσυνεργατικής μάθησης οι
μαθητές της τάξης οργανώνονται σε μικρο-ομάδες,
συνήθως των τεσσάρων μελών, ενώ δεν αποκλείονται
και φάσεις ατομικής εργασίας, οι οποίες, όμως, πρέπει
υποχρεωτικά να καταλήγουν σε ενδο-ομαδικές ή / και
δι-ομαδικές συνθέσεις. Η έρευνα έχει διαπιστώσει ότι ο
συνδυασμός διεπιστημονικότητας και ομαδικότητας
κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών και βελτιώνει τις
στάσεις τους, τις αντιλήψεις τους, την αυτοεκτίμησή
τους, τις ικανότητές τους για συνεργασία και, κατ’
επέκταση, τη μάθηση και τη διατήρηση της γνώσης
(Αργυροπούλου, 2007 Ματσαγγούρας, 2011).
Η παιδαγωγική αρχή της διαφοροποιημένης
προσέγγισης στη μάθηση στηρίζεται στη λογική ότι το
σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο οφείλει να λαμβάνει
υπόψη τις μαθησιακές ανάγκες και τις δυνατότητες του
κάθε μαθητή και όχι να αξιώνει από αυτόν να
προσαρμοσθεί στο ανελαστικό πρόγραμμά του
(ΥΠΔΜΘ, 2010:25). Μόνο με τη διαφοροποίηση των
εκπαιδευτικών πρακτικών και των τρόπων μάθησης
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να επιτευχθεί η
σχολική επιτυχία και η κοινωνική ένταξη σε όλα
ανεξαιρέτως τα παιδιά, ανεξάρτητα από τα διαφορετικά
χαρακτηριστικά τους (Tomlinson, 2004). Κατά την
υλοποίηση των ερευνητικών εργασιών οι μαθητές έχουν
δυνατότητες διαφοροποίησης της μάθησης μέσω
εναλλακτικών επιλογών που μπορούν να κάνουν. Οι
επιλογές αυτές αφορούν τα υποερωτήματα που έχουν τη
δυνατότητα να συμπεριλάβουν στην έρευνά τους οι
ομάδες, τα εναλλακτικά μέσα και τις διαφορετικές
διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων,
τους εναλλακτικούς τρόπους αναπαράστασης και
κοινοποίησης της νέας γνώσης και τους τρόπους
συσχέτισής της με προσωπικά βιώματα και κοινωνικές
καταστάσεις. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη
δυνατότητα να επιλέξουν το βαθμό καθοδήγησης στην
ερευνητική διαδικασία (Ματσαγγούρας, 2003).
Η παιδαγωγική αρχή της διερευνητικής προσέγγισης
παραπέμπει σε εναλλακτικές προσεγγίσεις μάθησης, οι
οποίες ξεκινούν με ευρύτερου ενδιαφέροντος ερωτήματα
για τον φυσικό και τον κοινωνικό κόσμο και προχωρούν
με τα εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία που
παρέχει στους μαθητές το Πρόγραμμα Σπουδών σχετικά
με τη διερευνητική μελέτη των διαθέσιμων δεδομένων.
Στόχος των συγκεκριμένων ενεργειών είναι να δώσουν
οι μαθητές τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα
που τίθενται και, στη συνέχεια, με βάση τη νέα τους
γνώση, να προτείνουν λύσεις σε προβλήματα και να
λάβουν αποφάσεις για πολύπλοκα ζητήματα. Έτσι, η
γνώση συνδέεται αμεσότερα με τη ζωή και η μάθηση με
την ενεργό δράση του μαθητή (Ματσαγγούρας, 2011).
Η κατανόηση του κοινωνικού και του φυσικού
κόσμου ως διακριτών οντοτήτων καθώς και των
σχέσεων αλληλεπίδρασής τους, προϋποθέτει την
αξιοποίηση των αλληλοσυμπληρούμενων οπτικών
θέασης, τις οποίες εκφράζουν οι διαφορετικοί κλάδοι
της επιστήμης, της τέχνης, της τεχνολογίας και της
ηθικής. Αυτό οδήγησε την επιστήμη και την εκπαίδευση
στη διεπιστημονική προσέγγιση της πραγματικότητας. H

1.1. Ψυχοπαιδαγωγική βάση της αξιοποίησης
των ερευνητικών εργασιών στην εκπαίδευση
Μία βασική παιδαγωγική αρχή στην οποία στηρίζεται
η υλοποίηση των ερευνητικών εργασιών είναι η
παιδαγωγική αρχή της συνεργασίας των μαθητών, η
οποία μετατοπίζει τη μαθησιακή διαδικασία από τη
δασκαλο-μαθητική επικοινωνία στη δια-μαθητική
συνεργασία και από το δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα της
μάθησης στο μαθητοκεντρικό. Ο εκπαιδευτικός σ’ αυτή
τη συνεργασία είναι καθοδηγητικός, υποστηρικτικός,
εμψυχωτικός, διαμεσολαβητικός, γίνεται συνεργάτης,
συνερευνητής και συντονιστής της προσπάθειας για την
κατάκτηση της γνώσης, ενώ ο μαθητής έχει τον πρώτο
ρόλο στη διεργασία της μάθησης. Η δια-μαθητική
συνεργασία αποτελεί ιδανικό πλαίσιο για τη βιωματική
μάθηση, τη φυσική ανάπτυξη των ποικίλων ικανοτήτων
και την ανάπτυξη του συλλογικού πνεύματος
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σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης για την
εκπαίδευση, που ξεπερνά τα όρια των επιμέρους
επιστημονικών κλάδων (ΥΠΔΜΘ, 2010), είναι μεγάλη,
διότι παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να
ξεπεράσουν τους κλαδικούς διαχωρισμούς και να
προσεγγίσουν την πραγματικότητα ισορροπημένα μέσω
της σκέψης, των συναισθημάτων και του σώματος,
συγκροτώντας έτσι ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και
δεξιοτήτων και αποκτώντας ολιστική αντίληψη της
γνώσης (Αργυροπούλου, 2007). Η καινοτομία των
ερευνητικών εργασιών του Νέου Λυκείου προκρίνει τις
διεπιστημονικές συμπράξεις δύο ή περισσοτέρων
επιστημονικών κλάδων κατά τη διερεύνηση ενός
θέματος, καθώς και τις διαθεματικές προεκτάσεις του σε
άλλους τομείς του επιστητού. Η διαθεματική προσέγγιση
της γνώσης δεν καταργεί τα διάφορα γνωστικά
αντικείμενα, αλλά αντίθετα τα προεκτείνει και τα
εμπλουτίζει (Ματσαγγούρας, 2011).

αιτιολόγησης των επιλογών των μαθητών στους
παραπάνω τομείς, η ικανότητα στην ερμηνεία και η
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, καθώς και η
στοχαστικο-κριτική θεώρηση των διαδικασιών, των
ρόλων, των μέσων και των αποτελεσμάτων της
ερευνητικής εργασίας.
Κατά την αξιολόγηση του
περιεχομένου της
ερευνητικής έκθεσης αξιολογούνται οι ειδικές γνώσεις
επί του θέματος, οι έννοιες, οι γενικεύσεις και τα
εννοιολογικά σχήματα, οι ικανότητες
και οι
προεκτάσεις σε καταστάσεις της πραγματικότητας, που
παρατίθενται στην προαναφερθείσα έκθεση. Κριτήρια
αξιολόγησης πρέπει να είναι η ορθότητα και η
πληρότητα των γνώσεων, οι ικανότητες αξιοποίησης της
γνώσης για την κατανόηση και ερμηνεία του κόσμου, η
ικανότητα επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων και
λήψης αποφάσεων σε διλημματικά και συγκρουσιακά
ζητήματα, προκειμένου να συντελεστεί η έμπρακτη
παρέμβαση στον κοινωνικό χώρο του σχολείου, της
οικογένειας, της τοπικής κοινότητας, αλλά και η αλλαγή
προσωπικών στάσεων, επιλογών και συμπεριφορών.
Τέλος, κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί η ανάλυση και
αποτίμηση και της δικής τους εμπειρίας με τις επιτυχίες
και τις δυσκολίες, τις προκλήσεις και απογοητεύσεις, τις
αντιπαραθέσεις και τις συνθέσεις.
Όσον αφορά την αξιολόγηση της δομής της
ερευνητικής έκθεσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται:
 εισαγωγή στο θέμα, το σκοπό και τη
σπουδαιότητα του θέματος, με σχετική
βιβλιογραφική επισκόπηση,
 παρουσίαση των υποθεμάτων και των
κεντρικών ερωτημάτων με τοποθέτηση
τους στο κοινωνικό πλαίσιο,
 περιγραφή και αιτιολόγηση των πηγών, των
μέσων και των διαδικασιών συλλογής των
δεδομένων,
 εξήγηση και παρουσίαση των διαδικασιών
επεξεργασίας των δεδομένων,
 σαφή διατύπωση και κριτική των
συμπερασμάτων και
 αναστοχαστική
κριτική
του
όλου
εγχειρήματος, των εμπειριών και των
ζητημάτων που ανέκυψαν.
Σε σχέση με τον τρόπο παρουσίασης της ερευνητικής
εργασίας από την ομάδα στο κοινό αξιολογείται:
 η σαφής ενημέρωση του κοινού για τους
στόχους και τις ερευνητικές διαδικασίες,
 τα δεδομένα και τα συμπεράσματα της
έρευνας καθώς και οι θέσεις της ομάδας
στα ερευνητικά ερωτήματα και η κριτική
στάση της στα διάφορα ζητήματα,
 η χρήση της γλώσσας με ορθό τόνο και
σαφή ειρμό,
 η χρήση πολυτροπικών μέσων και
Τεχνολογιών
Πληροφορίας
και
Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) για τη στήριξη του
λόγου στις κατάλληλες στιγμές,
 η χρήση χιούμορ, δημιουργικότητας και
παραστατικότητας στη σωστή αναλογία και
την κατάλληλη στιγμή και

1.2. Διαδικασία υλοποίησης ερευνητικών
εργασιών στην εκπαίδευση
Για την αποτελεσματική διεξαγωγή των ερευνητικών
εργασιών πρέπει οι φάσεις διερεύνησης και τα
χρονοδιαγράμματα να καταστούν σαφή στις ομάδες. Οι
φάσεις και το περιεχόμενό τους ποικίλουν ανάλογα με
τη φύση και τους σκοπούς της εκάστοτε ερευνητικής
εργασίας (βλ. Ματσαγγούρας, 2000: 156, 2004: 262)
και, κυρίως, ανάλογα με το ομαδοσυνεργατικό σχήμα
που ακολουθεί η ομάδα. Διακρίνονται στις παρακάτω:
(α) Συλλογικός προγραμματισμός, όπως είναι ο
καθορισμός θέματος, η ανάλυση του θέματος σε
επιμέρους διαστάσεις, ο επιμερισμός διαστάσεων σε
ομάδες, οι στόχοι και δραστηριότητες (σύνθεση ομάδας
και κατανομή ρόλων) / Χρονικός προγραμματισμός, (β)
Ενδο-ομαδικός
προγραμματισμός,
ο
οποίος
περιλαμβάνει τις φάσεις του καθορισμού διαδικασιών
και του ενδο-ομαδικού επιμερισμού θέματος και
κατανομής ρόλων, (γ) Συλλογική διεξαγωγή του έργου,
όπου εμπίπτουν η συλλογή και επεξεργασία
πληροφοριών καθώς και η λήψη απόφασης για τη δομή
της εργασίας, (δ) Παρουσίαση του έργου των ομάδων
και τέλος (ε) Αξιολόγηση της εργασίας αλλά και της
λειτουργικότητας των ομάδων. Αναλυτικότερα, η
αξιολόγηση της συλλογικής ερευνητικής εργασίας, η
οποία αποτελεί το αποτέλεσμα της έρευνας της ομάδας,
πραγματοποιείται στους παρακάτω τέσσερις τομείς: (α)
αξιολόγηση της διαδικασίας της έρευνας, (β)
αξιολόγηση του περιεχομένου της ερευνητικής έκθεσης,
(γ) αξιολόγηση της γλώσσας και της δομής της
ερευνητικής έκθεσης, και (δ) αξιολόγηση της δημόσιας
παρουσίασης της ομαδικής ερευνητικής εργασίας
(ΥΠΔΜΘ, 2013).
Στον πρώτο τομέα αξιολόγησης της ερευνητικής
εργασίας,
τη
διαδικασία,
αξιολογούνται
ο
προγραμματισμός, τα ερευνητικά ερωτήματα, οι πηγές
των δεδομένων, οι μέθοδοι διεξαγωγής της έρευνας, οι
συσχετίσεις μεταβλητών, τα συμπεράσματα, η τήρηση
χρονοδιαγραμμάτων και κανόνων και η αξιοποίηση των
ΤΠΕ. Κριτήρια θετικής αξιολόγησης είναι η
πρωτοτυπία, η επιστημονικότητα και οι δυνατότητες
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εργασίας μέσω των Ερευνητικών Εργασιών, αλλά και
μέσα από τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα γενικά.
Σκοπός της έρευνας από την Αλεξάκη (2013) ήταν να
εξετάσει τις απόψεις των μαθητών από την εφαρμογή
της ερευνητικής εργασίας στο Νέο Λύκειο και
συγκεκριμένα το βαθμό ικανοποίησης μαθητών Α΄ και
Β΄ Λυκείου αναφορικά με τον τρόπο οργάνωσης και
υλοποίησης ερευνητικής εργασίας, τις δεξιότητες που
αποκτήθηκαν μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών σε
αυτή τη διαδικασία, καθώς και τη συνεργασία τους με
τον υπεύθυνο καθηγητή. Επίσης, επιχειρήθηκε μια
διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετώπισαν τόσο
κατά την υλοποίηση όσο και κατά την παρουσίαση της
ερευνητικής εργασίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν
σημαντικό βαθμό ικανοποίησης σε σχέση με τον τρόπο
οργάνωσης και υλοποίησης της ερευνητικής εργασίας.
Οι μαθητές επίσης, θεώρησαν ότι η ερευνητική εργασία
πρέπει να βαθμολογείται ατομικά και επισημάνθηκαν
προβλήματα όπως η πίεση του χρόνου, η δυσκολία
συνεργασίας με άλλα μέλη της ομάδας και το άγχος
κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Εντοπίστηκαν
συσχετίσεις ανάμεσα στις νέες γνώσεις που απέκτησαν
οι μαθητές μέσω της ερευνητικής εργασίας και στην
αξιοποίηση των δεξιοτήτων αυτών στην καθημερινότητά
τους, στην κινητοποίησή τους και στην αξιοποίηση των
Τ.Π.Ε. Ακόμη, αναφέρθηκαν στη δυνατότητα που
απέκτησαν μέσω της συγκεκριμένης μαθησιακής
διαδικασίας να βρίσκουν λύσεις και να παίρνουν
αποφάσεις. Τέλος, συσχέτιση βρέθηκε ανάμεσα στο
βαθμό ικανοποίησης από τη συμμετοχή τους στην
ερευνητική εργασία και στην ανάπτυξη της επικοινωνίας
και διαπροσωπικών σχέσεων με συμμαθητές τους.
Η μελέτη των Τζίκα & Καλδή (2014) επιχειρεί τη
σύζευξη της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της
διαδικασίας της ερευνητικής εργασίας. Ο σκοπός της
έρευνάς τους ήταν να μελετήσει στο πλαίσιο εφαρμογής
μιας
ερευνητικής
εργασίας
με
αρχές
της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας: (α) το επίπεδο της
ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών, (β) την εξέλιξη
των απόψεων των μαθητών για το θέμα της ερευνητικής
εργασίας (διαφορετικότητα και συναισθήματα) και (γ)
την ενίσχυση των τύπων πολλαπλής νοημοσύνης που
διαθέτουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.
Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ερευνητική εργασία με
θέμα «τα συναισθήματα και η διαφορετικότητα» σε μία
Γ΄ τάξη Δημοτικού για δύο μήνες. Η διαφοροποίηση της
διδασκαλίας έγινε κυρίως με βάση τους τύπους
πολλαπλής νοημοσύνης και κατά δεύτερο λόγο με βάση
το μαθητικό ενδιαφέρον και το γνωστικό επίπεδο των
μαθητών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το
επίπεδο ενεργητικής συμμετοχής αυξήθηκε, οι απόψεις
των μαθητών για τη διαφορετικότητα και την έκφραση
συναισθημάτων εξελίχθηκαν με θετικά αποτελέσματα,
ενώ υπήρξε μεγαλύτερη ενίσχυση στους τύπους
πολλαπλής νοημοσύνης που κατείχαν σε μεγάλο βαθμό
οι μαθητές και λιγότερο σε αυτούς που δεν κατείχαν.
Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι η πλειοψηφία των
μελετών που περιγράφουν την υλοποίηση και την
αξιολόγηση ερευνητικών εργασιών εμπίπτουν στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, αναδεικνύεται η

η ετοιμότητα και πληρότητα απαντήσεων
στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού.

1.3. Σύντομη ανασκόπηση συναφών μελετών
Η υλοποίηση ερευνητικών εργασιών στην εκπαίδευση
έχει απασχολήσει την ελληνική επιστημονική κοινότητα.
Στην μελέτη των Καπαχτσή, Παντελίδη, & Σταμίδου
(2014), διερευνάται η αποτελεσματικότητα της
αξιολόγησης των μαθητών τόσο σε γνωστικό επίπεδο
όσο και σε επίπεδο δεξιοτήτων μέσω της μεθόδου των
ερευνητικών εργασιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας
ήταν ενθαρρυντικά όσον αφορά την ποιοτική
αξιολόγηση της μαθητικής επίδοσης σε συνδυασμό με
τα συνήθη ποσοτικά μέσα αξιολόγησης, ενώ ταυτόχρονα
αναδεικνύουν την σπουδαιότητα της εφαρμογής
εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, όπως
η μέθοδος της ερευνητικής εργασίας. Ακόμη, οι
συγγραφείς της μελέτης θεωρούν πως απαιτούνται
περισσότερες διδακτικές ώρες για την υλοποίηση
ερευνητικών εργασιών και αξιολόγηση του γνωστικού
επιπέδου με επιπρόσθετη γραπτή, ατομική εξέταση.
Τέλος, αναφέρουν πως θα ήταν πολύ σημαντικό στους
τομείς της αξιολόγησης να συμπεριλαμβάνονται η
συμμετοχή αλλά και η εμπλοκή των μαθητών στην
υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας.
Στην μελέτη των Μαργαρού & Ματσιώρη (2012)
γίνεται αναφορά στις φάσεις υλοποίησης, στη
διαδικασία συγκρότησης ομάδων, στα μέσα που
αξιοποιήθηκαν και στα κριτήρια αξιολόγησης που
εφαρμόστηκαν σε συγκεκριμένη ερευνητική εργασία. Η
καταγραφή αυτή υπηρετεί την ανάγκη να εντοπιστούν οι
ωφέλειες που προέκυψαν για τους για τους
εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμμετείχαν στη
μελέτη, κυρίως όμως οι δυσκολίες και οι
προβληματισμοί που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή των
ερευνητικών εργασιών. Σε σχέση με τις ωφέλειες,
διαπιστώνεται,
πράγματι,
η
προώθηση
της
διεπιστημονικότητας και της συνεργασίας των
εκπαιδευτικών, ταυτόχρονα, όμως, και της κριτικής
συμμετοχής και της ενεργοποίησης των μαθητών στο
πλαίσιο μιας πιο ελκυστικής και ουσιαστικής
διερευνητικής μαθησιακής διαδικασίας. Από την άλλη
πλευρά, καταγράφονται τα προβλήματα που προέκυψαν
σε ό,τι αφορά την πρακτική εφαρμογή της μεθόδου αλλά
και την ποιότητα και το βαθμό συμμετοχής των
μαθητών, καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησής τους.
Τα πρώτα οφείλονται στην έλλειψη υποδομών και τη
δομή του Ωρολογίου Προγράμματος. Τα δεύτερα
προκύπτουν κυρίως από την απουσία εμπειρίας των
μαθητών
σε
μορφές
ομαδοσυνεργατικής
και
διερευνητικής μάθησης. Επίσης, αναδεικνύονται
παράγοντες που καθιστούν αναγκαία αλλά δυσχερή την
αξιολόγηση των συμμετεχόντων, παρότι στα εγχειρίδια
και τις εγκυκλίους υλοποίησης των ερευνητικών
εργασιών καθορίζονται με σαφήνεια τα κριτήρια. Η
καταγραφή των παραπάνω προβλημάτων στην ουσία
συνιστά και κατάθεση προτάσεων για τη μελλοντική
εφαρμογή των ερευνητικών εργασιών στο Λύκειο.
Τέλος, διατυπώνονται προβληματισμοί ως προς το
βαθμό και τη χρησιμότητα προώθησης της ομαδικής
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της
διερεύνησης
σχετικών
σημαντικότητα
δραστηριοτήτων σε δομές εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα κληθούν να
υλοποιήσουν ερευνητικές εργασίες όταν αναλάβουν
υπηρεσία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

εκείνης και ώρα 19.00΄, ώστε να υπάρξει αυθεντικό
πλαίσιο.
Το θέμα που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους
ήταν «Τα επαγγέλματα της στεριάς και της θάλασσας»
από τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Ε΄ Δημοτικού. Οι
ομάδες ξεκίνησαν τη διερεύνησή τους, αφού πρώτα
υπέγραψαν συμβόλαιο δέσμευσης στην υλοποίηση της
εργασίας. Έπειτα, οι ομάδες έκαναν κατανομή ρόλων
στα μέλη τους (συντονιστής, γραμματέας, εκπρόσωπος),
κατανέμοντας, ταυτόχρονα, και το έργο σε κάθε μέλος,
το οποίο κατέγραψαν σε ειδικά διαμορφωμένο έγγραφο.
Ακόμη, οι ομάδες κατέληξαν σε χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης των ενεργειών τους, το οποίο παρέδωσαν
στο διδάσκοντα.
Στην επόμενη συνάντηση οι ομάδες παρουσίασαν τα
προσωρινά αποτελέσματα της διερεύνησής τους και
κατέληξαν
στον
τρόπο
αναπαράστασης
των
αποτελεσμάτων της εργασίας τους, η οποία θα
πραγματοποιούνταν στην καταληκτική συνάντηση.
Στην τελευταία συνάντηση έγινε η παρουσίαση των
εργασιών των ομάδων καθώς και η αυτο- και ετεροαξιολόγηση των εργασιών. Τέλος, την ημέρα της
εξέτασης του μαθήματος παραδόθηκαν στο διδάσκοντα
οι φάκελοι των ομάδων, οι οποίοι περιείχαν το σύνολο
των εγγράφων και του υλικού που παρήγε η κάθε ομάδα.
Επομένως, τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης
διαμορφώθηκαν ως εξής:
Ποια είναι η ανταπόκριση και η αξιολόγηση των
εκπαιδευόμενων σπουδαστών ως προς τους άξονες (α)
της διαδικασίας, (β) του περιεχομένου, (γ) της γλώσσας /
δομής, και (δ) της παρουσίασης της ερευνητικής
εργασίας;
Ποιες προτάσεις για την αποτελεσματική διεξαγωγή
ερευνητικών εργασιών στην εκπαίδευση μπορούν να
προκύψουν από τη συγκεκριμένη διαδικασία;
Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία και το προφίλ
του Τμήματος σε ό,τι αφορά τα ενδιαφέροντα των
σπουδαστών (ειδικότητα), οι συγγραφείς της μελέτης
υποθέτουν ότι η ανταπόκριση των συμμετεχόντων στους
άξονες της διαδικασίας και της παρουσίασης θα είναι
ιδιαίτερα ισχυρή λόγω του υψηλού επιπέδου ωριμότητας
αλλά και λόγω των ειδικοτήτων τους, οι οποίες τους
έχουν εξοικειώσει ιδιαίτερα με τη χρήση των Τ.Π.Ε. Σε
ό,τι αφορά τους άξονες του περιεχομένου και της
γλώσσας / δομής η υπόθεση των ερευνητών είναι ότι η
επίδοση των συμμετεχόντων δεν θα κινηθεί σε υψηλά
επίπεδα, κυρίως λόγω της απειρίας τους στη συνεργασία
για τη συγγραφή ερευνητικών εργασιών.
Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την
υλοποίηση του σκοπού της μελέτης ήταν ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο, το οποίο στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στους σπουδαστές του Τμήματος και
βασίστηκε στους άξονες αξιολόγησης που αναλύθηκαν
στο θεωρητικό πλαίσιο (Ματσαγγούρας, 2011). Το
εργαλείο περιείχε έξι ερωτήματα τύπου Likert (όπου 1 =
Καθόλου και 5 = Πάρα πολύ), εννιά διχοτομικού
χαρακτήρα (Ναι / Όχι) καθώς και τρία ερωτήματα
δημογραφικού χαρακτήρα (φύλο, ειδικότητα και
επαγγελματική ενασχόληση ως εκπαιδευτικοί). Επειδή ο
αριθμός των συμμετεχόντων δεν αντιστοιχεί με τον

2. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ
2.1. Μέθοδος
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η περιγραφή και
αξιολόγηση ερευνητικής εργασίας στο πλαίσιο της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα του
Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Επάρκειας
(Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικών και
Τεχνολογικών Επιστημών (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).
Η ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε κατά το
χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
στο πλαίσιο του μαθήματος «Διδακτική Μεθοδολογία»
από το Τμήμα Β΄ του Παραρτήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πελοποννήσου (Άργος). Οι συμμετέχοντες (Ν = 34)
ήταν πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην
πλειοψηφία τους γυναίκες (67.6%) και οι ειδικότητές
τους ενέπιπταν στον τομέα των Θετικών και
Τεχνολογικών Επιστημών (64.7%). Αφού υπήρξε η
σχετική ενημέρωση για το θεωρητικό πλαίσιο των
ερευνητικών εργασιών στην εκπαίδευση από τον
διδάσκοντα του μαθήματος και αναπτύχθηκε η σχετική
προβληματική, ανατέθηκε στο Τμήμα η υλοποίηση
ερευνητικής εργασίας, ώστε να κατανοηθούν
πληρέστερα και βιωματικά οι παράμετροι υλοποίησής
της.
Έτσι,
κατά
τη
φάση
του
συλλογικού
προγραμματισμού, όπου θα καθοριζόταν το θέμα της
ερευνητικής εργασίας, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση
των σπουδαστών του Τμήματος σε διδακτικά εγχειρίδια
και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) μέσα
στην αίθουσα διδασκαλίας, αφού είχε υπάρξει
προηγουμένως ενημέρωση από τον διδάσκοντα μέσω
της ηλεκτρονικής τάξης (e-class) για την ύπαρξη
ηλεκτρονικών υπολογιστών στις ομάδες εργασίας. Η
κάθε ομάδα (η κατανομή είχε γίνει με βάση την
ειδικότητα), αφού αναζήτησε διδακτικές ενότητες που
ενέπιπταν στα ειδικότερα ενδιαφέροντά της, κατέληξε σε
ένα θέμα με βάση μια συγκεκριμένη παραγωγική πορεία
παραμέτρων που υπήρχαν σε φύλλο εργασίας που είχε
δοθεί ως πλαίσιο από τον διδάσκοντα. Απαραίτητες
προϋποθέσεις ήταν η διαθεματική εξακτίνωση του
θέματος, η οποία συνεπαγόταν την ουσιαστική εμπλοκή
του συνόλου των σπουδαστών, και η αντιστοιχία με το
Α.Π.Σ. Η διαδικασία, επομένως, ανέδειξε οκτώ θέματα,
όσες και οι ομάδες εργασίας σύμφωνα με το εύρος των
ειδικοτήτων του Τμήματος (Θετικές Επιστήμες,
Διοίκηση & Οικονομία, Πληροφορική, Τεχνολογία,
Επαγγέλματα Υγείας / Φυσική Αγωγή, Διατροφή,
Γεωπονία, Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες).
Για την οριστικοποίηση ενός κοινού θέματος, το οποίο
θα επεξεργαζόταν το σύνολο του Τμήματος, επελέγη να
πραγματοποιηθεί, μετά από πρόταση της ομάδας της
Πληροφορικής,
ηλεκτρονική
ψηφοφορία
με
καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή της εβδομάδας
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πλήρη αριθμό των σπουδαστών του Τμήματος (45),
κρίθηκε καταλληλότερο να γίνει παρουσίαση των
αποτελεσμάτων μόνο σε περιγραφικό επίπεδο.

επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων ο υψηλότερος μέσος
όρος προέκυψε από τους άνδρες συμμετέχοντες που
εμπίπτουν στην κατηγορία «άλλη ειδικότητα» (π.χ.
Οικονομία, Τεχνολογία κ.λπ.) (Μ = 4.33). Για τη
μεταβλητή
της τήρησης χρονοδιαγραμμάτων ο
υψηλότερος μέσος όρος προέκυψε από τις γυναίκες
συμμετέχουσες που εμπίπτουν στην κατηγορία των
«Επαγγελμάτων Υγείας» (Μ = 4.66). Τέλος, για τη
μεταβλητή της λήψης αποφάσεων ο υψηλότερος μέσος
όρος προέκυψε επίσης από τις γυναίκες συμμετέχουσες
που εμπίπτουν στην κατηγορία των «Επαγγελμάτων
Υγείας» (Μ = 3.66).
Αναφορικά με τα διχοτομικά ερωτήματα (πίνακας 2)
πρέπει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων απάντησε καταφατικά σε όλες τις
μεταβλητές, υποδεικνύοντας την επιτυχημένη διεξαγωγή
της ερευνητικής εργασίας. Μάλιστα, τα υψηλότερα
ποσοστά προέκυψαν για τις μεταβλητές της
«ετοιμότητας και πληρότητας απαντήσεων στις
ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού» (100%) καθώς και
«χρήσης της γλώσσας με ορθό τόνο και σαφή ειρμό»
(91.2%), οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο της
παρουσίασης. Σχετικά με τις δύο άλλες μεταβλητές που
αναφέρονται επίσης στο πεδίο της παρουσίασης,
δηλαδή, «ενημέρωση του κοινού για τους στόχους, τις
ερευνητικές διαδικασίες, τα δεδομένα και τα
συμπεράσματα της έρευνας» και «χρήση Τ.Π.Ε. για
στήριξη της παρουσίασης στις κατάλληλες στιγμές»
σημαντικός αριθμός των συμμετεχόντων θεώρησε ότι
επιτεύχθηκαν (ποσοστό 85.3% για κάθε μεταβλητή).
Όσον αφορά τις απαντήσεις στις μεταβλητές σχετικά με
τη γλώσσα και τη δομή της ερευνητικής εργασίας 88.2%
των συμμετεχόντων θεωρεί ότι υπήρξε επαρκής
βιβλιογραφική επισκόπηση, σαφής σχολιασμός των
συμπερασμάτων και αναστοχαστική κριτική. Μικρότερο
ποσοστό (76.5%) θεωρεί ότι υπήρξε σαφής αναφορά και
αιτιολόγηση των πηγών, των μέσων και γενικότερα της
διαδικασίας συλλογής των δεδομένων και το ίδιο
ποσοστό έκρινε ως θετική την παρουσίαση της
επεξεργασίας των δεδομένων.
Επίσης, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το
εύρημα ότι τα υψηλότερα ποσοστά σε όλες τις
διχοτομικές μεταβλητές προέκυψαν από τις γυναίκες
συμμετέχουσες στην ερευνητική εργασία, οι οποίες
έχουν ειδικότητα που εμπίπτει στις Κοινωνικές /
Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

2.2. Αποτελέσματα
Από την επισκόπηση του πίνακα 1 προκύπτει ότι για
τα ερωτήματα τύπου Likert, η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων σπουδαστών φαίνεται ότι στο πλαίσιο
της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας χρησιμοποίησε
τις Τ.Π.Ε. για την αναζήτηση των πηγών (Μ = 4.5, SD =
.61), ενώ εμφανίστηκε ιδιαίτερα συνεπής στα
χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί από τον διδάσκοντα
(Μ = 4.38, SD = .81). Η αποτελεσματικότητα του
προγραμματισμού υπήρξε αρκετά ικανοποιητική (Μ =
3.97, SD = .79), καθώς και η καταλληλότητα των πηγών
που χρησιμοποιήθηκαν (Μ = 3.41, SD = 1.15). Ομοίως,
αρκετοί από τους
συμμετέχοντες μπόρεσαν να
επιτύχουν μέσω της ερευνητικής εργασίας την επίλυση
αυθεντικών προβλημάτων (Μ = 3.41, SD = 1.15). Ο
χαμηλότερος μέσος όρος παρατηρήθηκε στη δυνατότητα
λήψης αποφάσεων των συμμετεχόντων (Μ = 2.94, SD =
1.32).

Μ
Διαδικασία ερευνητικής
εργασίας
Αποτελεσματικότητα
προγραμματισμού
Καταλληλότητα πηγών
Τήρηση
χρονοδιαγραμμάτων
Χρήση ΤΠΕ στην
αναζήτηση
Περιεχόμενο ερευνητικής
εργασίας
Επίλυση αυθεντικών
προβλημάτων
Λήψη αποφάσεων

SD

3.97

.79

3.41

1.15

4.38

.81

4.5

.61

3.41

1.15

2.94

1.32

aN = 34

Πίνακας 1. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των ερωτημάτων τύπου
Likert

Σε ό,τι αφορά την κατανομή των ερωτημάτων τύπου
Likert σε σχέση με το φύλο και την ειδικότητα των
συμμετεχόντων αξίζει να σημειωθεί ότι για τη
μεταβλητή
της
αποτελεσματικότητας
του
προγραμματισμού της ερευνητικής εργασίας ο
υψηλότερος μέσος όρος προέκυψε από τους άνδρες
συμμετέχοντες που εμπίπτουν στην κατηγορία «άλλη
ειδικότητα» (π.χ. Οικονομία, Τεχνολογία κ.λπ.) (Μ =
4.66). Έπειτα, για τη μεταβλητή της καταλληλότητας
των πηγών ο υψηλότερος μέσος όρος προέκυψε από
τους άνδρες συμμετέχοντες που εμπίπτουν στην
κατηγορία «άλλη ειδικότητα» (π.χ. Οικονομία,
Τεχνολογία κ.λπ.) (Μ = 4.33). Σχετικά με τη μεταβλητή
της χρήσης Τ.Π.Ε. στην αναζήτηση πληροφοριών ο
υψηλότερος μέσος όρος προέκυψε από τους άνδρες
συμμετέχοντες που εμπίπτουν στην κατηγορία των
«Θετικών επιστημών» (Μ = 4.83). Για τη μεταβλητή της

Γλώσσα και δομή της
ερευνητικής εργασίας
Πραγματοποίηση
βιβλιογραφικής
επισκόπησης
Αναφορά και αιτιολόγηση
πηγών, μέσων και
διαδικασιών συλλογής
δεδομένων
Παρουσίαση διαδικασίας
επεξεργασίας δεδομένων
Σαφής σχολιασμός
συμπερασμάτων
Αναστοχαστική κριτική
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f

%

30

88.2

26

76.5

26

76.5

30

88.2

30

88.2

Παρουσίαση ερευνητικής
εργασίας
Ενημέρωση κοινού για
τους στόχους, τις
ερευνητικές διαδικασίες, τα
δεδομένα και τα
συμπεράσματα της έρευνας
Χρήση της γλώσσας με
ορθό τόνο και σαφή ειρμό
Χρήση ΤΠΕ για τη στήριξη
της παρουσίασής σας στις
κατάλληλες στιγμές
Ετοιμότητα και πληρότητα
απαντήσεων στις
ερωτήσεις και τα σχόλια
του κοινού

29

85.3

31

91.2

29

85.3

34

100

διδάσκοντα) τα υψηλότερα ποσοστά προέκυψαν από
τους άνδρες συμμετέχοντες εμφανίζοντας τις γυναίκες
περισσότερο σκεπτικές. Το συγκεκριμένο εύρημα δεν
εντοπίστηκε σε άλλες ερευνητικές μελέτες. Βαθύτερη
ανάλυση μέσω διαδικασιών συνέντευξης με τους άνδρες
σπουδαστές του Τμήματος, αλλά και το διδάσκοντα, θα
καταδείκνυε ενδεχόμενες παραμέτρους που δεν
μπόρεσαν να αναδειχθούν από την ερευνητική
διαδικασία που ακολουθήθηκε.
Επιπλέον, για τις διχοτομικές μεταβλητές (οι οποίες
διερευνούν περισσότερο διαδικασίες αυτο-αξιολόγησης
των ομάδων) τα συνολικά υψηλά ποσοστά,
υποδεικνύουν ενδεχομένως, ακόμα και σε μια ανώνυμη
έρευνα, την πρόθεση των συμμετεχόντων να
προωθήσουν τη δουλειά τους. Επίσης, η συγκεκριμένη
τάση φαίνεται να είναι εντονότερη στις γυναίκες
συμμετέχουσες των Κοινωνικών / Ανθρωπιστικών
Επιστημών.
Τα πορίσματα, βέβαια, της παρούσας μελέτης δεν
μπορούν να γενικευθούν, αφού συνδέονται με
συγκεκριμένους περιορισμούς, οι οποίοι αφορούν
κυρίως στο εύρος του δείγματος και στην ερευνητική
διαδικασία. Η υλοποίηση ερευνητικής εργασίας με αυτή
τη μορφή πραγματοποιήθηκε μόνο σε ένα από τα τρία
Τμήματα της Σχολής, μην προσφέροντας τη δυνατότητα
συγκριτικής διερεύνησης. Επίσης, ο χρόνος υλοποίησης
της παρούσας μελέτης (εαρινό εξάμηνο) δεν προσέφερε
τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια για βαθύτερη
διερεύνηση μέσω συνεντεύξεων με τους συμμετέχοντες
σπουδαστές και το διδάσκοντα.
Πάντως, συνολικά, φαίνεται ότι η διεξαγωγή της
συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας αποτέλεσε μια
θετική εμπειρία για τους συμμετέχοντες και ευκαιρία
δημιουργικής δράσης, αφού τους ενέταξε σε αυθεντικό
πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας (αναζήτηση
πηγών,
επεξεργασία
δεδομένων,
παρουσίαση
αποτελεσμάτων).
Επομένως, σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας
μελέτης, για την αποτελεσματική πραγματοποίηση
ερευνητικών εργασιών στην εκπαίδευση κρίνεται
κατάλληλο να υπάρχει εύρος στον αριθμό των
Τμημάτων που πραγματοποιούν ερευνητικές εργασίες,
ώστε να υπάρχει όχι μόνο συνεργασία διδασκόντων και
εκπαιδευόμενων αλλά και συγκριτική αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων. Το συγκεκριμένο εύρημα επεκτείνει
στην Τριτοβάθμια τη σχετική θεωρητική παραδοχή που
υπάρχει
στο
πλαίσιο
της
δευτεροβάθμιας
(Ματσαγγούρας, 2011). Επίσης, θα πρέπει να διατίθεται
περισσότερος χρόνος, ώστε οι ομάδες να εμπλακούν
συστηματικότερα σε διαδικασίες λήψης απόφασης και
αυτο-ρύθμισης, ελαχιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο
τον ισχυρά καθοδηγητικό ρόλο του διδάσκοντα. Ακόμη,
πρέπει να προσφέρεται ανατροφοδότηση σε όλα τα
στάδια της διαδικασίας από όλους τους εμπλεκόμενους
(διδάσκοντες και εκπαιδευόμενους), ώστε η διαδικασία
να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να αναπροσαρμόζεται
σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των
εκπαιδευόμενων. Τέλος, θα πρέπει να λαμβάνεται κατά
τη φάση του σχεδιασμού σοβαρά υπόψη το
κοινωνιόγραμμα και το προφίλ της τάξης, ώστε οι

aN = 34

Πίνακας 2. Κατανομή συχνοτήτων καταφατικών απαντήσεων στα
διχοτομικά ερωτήματα

2.3. Συζήτηση
Συνολικά, η υλοποίηση της συγκεκριμένης
ερευνητικής εργασίας, η οποία περιγράφεται στην
παρούσα μελέτη κρίνεται ιδιαίτερα αποτελεσματική.
Ωστόσο, προκύπτουν ορισμένα επιμέρους ζητήματα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι η πλειοψηφία
των συμμετεχόντων σπουδαστών φαίνεται ότι στο
πλαίσιο της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας
χρησιμοποίησε τις Τ.Π.Ε. για την αναζήτηση των πηγών,
γεγονός που μπορεί να ερμηνευθεί στη βάση της
επιστημονικής τους συγκρότησης, αφού η πλειοψηφία
προέρχεται από ειδικότητες Θετικών Επιστημών.
Φαίνεται, δηλαδή, να επιβεβαιώνεται η υπόθεση για την
υψηλή επίδοση στον άξονα της διαδικασίας λόγω της
εξοικείωσης με τις Τ.Π.Ε. που προκύπτει από το προφίλ
της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων. Το συγκεκριμένο
εύρημα αντιστοιχεί με εκείνο της Αλεξάκη (2013) με τη
διαφορά, όμως, ότι η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Ο χαμηλότερος μέσος όρος προέκυψε στη
δυνατότητα λήψης αποφάσεων των συμμετεχόντων. Το
συγκεκριμένο εύρημα αποτελεί έναυσμα για περαιτέρω
προβληματισμό. Η υπόθεση των συγγραφέων για τη μη
υψηλή επίδοση των συμμετεχόντων στο περιεχόμενο
φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Το συγκεκριμένο εύρημα
ενώ έρχεται σε αντίθεση με εκείνα της Αλεξάκη (2013),
φαίνεται να συμφωνεί με εκείνα των Μαργαρού &
Ματσιώρη (2012). Ενδεχομένως, προσεκτικότερος
σχεδιασμός της ερευνητικής εργασίας και λιγότερο
καθοδηγητικός ρόλος από το διδάσκοντα να έδινε πιο
ικανοποιητικά αποτελέσματα στη συγκεκριμένη
μεταβλητή. Επίσης, μια ακόμη παράμετρος που πρέπει
να ληφθεί υπόψη αφορά σε πιθανά ζητήματα
αποτελεσματικής συνεννόησης των μελών των ομάδων
καθώς και απουσία εμπειρίας των σπουδαστών σε
μορφές ομαδοσυνεργατικής και διερευνητικής μάθησης,
τα οποία ίσως επηρέασαν αρνητικά τη δυνατότητα
λήψης απόφασης.
Ακόμη, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι για
τις περισσότερες μεταβλητές τύπου Likert (οι οποίες
αξιολογούν τη διαδικασία σχεδιασμού από το
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διαφορετικότητα και τα συναισθήματα. Ανακοίνωση
στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνική Παιδαγωγική
και Εκπαιδευτική Έρευνα . Φλώρινα.
Tomlinson, C. A. (2004). Διαφοροποίηση της
εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας: Ανταπόκριση
στις ανάγκες όλων των μαθητών. Αθήνα: Εκδόσεις
Γρηγόρης.
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων (2010). Σχέδιο Νόμου. Νέο Σχολείο:
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τον
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Χρυσαφίδης, Κ. (2002).
Βιωματική –
Επικοινωνιακή διδασκαλία. Η εισαγωγή της μεθόδου
project στο σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

ομάδες εργασίας να είναι περισσότερο λειτουργικές με
στόχο την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων.
Η παρούσα εργασία είναι μια ερευνητική απόπειρα
καταγραφής, παρουσίασης και αξιολόγησης ερευνητικής
εργασίας στο πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(δομές εκπαίδευσης εκπαιδευτικών), θέμα το οποίο δεν
έχει απασχολήσει την ελληνική ερευνητική κοινότητα.
Οι συγγραφείς της μελέτης ευελπιστούν να αποτελέσει
τη
βάση
για
μελλοντικές
συστηματικότερες
διερευνητικές προσεγγίσεις.

3. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οι συγγραφείς της μελέτης εκφράζουν ευχαριστίες
προς τους συμμετέχοντες στην έρευνα φοιτητές και
φοιτήτριες του Τμήματος Β΄ της ΑΣΠΑΙΤΕ
Πελοποννήσου καθώς και προς τους διδάσκοντες και τη
Διεύθυνση της Σχολής για το συνεργατικό κλίμα που
έχουν θεμελιώσει.
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ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με το μάθημα της
Ιστορίας, την ιστορική σκέψη και γενικότερα τη
διδακτική της Ιστορίας μόλις τα τελευταία χρόνια
ξεκίνησε να κεντρίζει το ενδιαφέρον των μελετητών και
γενικότερα της κοινής γνώμης, διότι η Ιστορία μέχρι
πρότινος αφορούσε κυρίως τους ιστορικούς, ή τους
ιστοριογράφους και όχι τόσο τους παιδαγωγούς. Οι
περισσότερες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τα
τελευταία χρόνια, πέραν του ότι διενεργούνται σε πολύ
περιορισμένο βαθμό, φαίνεται να ασχολούνται είτε με
την ιστορική σκέψη και ενσυναίσθηση των (εφήβων ως
επί των πλείστων) μαθητών, είτε με τις αντιλήψεις των
εκπαιδευτικών σχετικά με την ιστοριογνωσία, είτε με τη
συνάφεια και τη στοχοθεσία των Α.Π.Σ σε σχέση με τα
σχολικά εγχειρίδια. Ελάχιστες από αυτές έχουν
ασχοληθεί με το υποκείμενο της μαθησιακής
δραστηριότητας, τους μαθητές και τις απόψεις τους
σχετικά με την Ιστορία, καθώς και τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν και τις προτάσεις τους σχετικά με τη
βελτίωση της διδασκαλίας του μαθήματος.

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση
απόψεων μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη
διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας. Οι
συμμετέχοντες (Ν = 47) φοιτούσαν στην Δ΄ τάξη
Δημοτικού Σχολείου του Νομού Αργολίδας κατά το
σχολικό έτος 2015-2016. Η συλλογή των ερευνητικών
δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη διανομή στους
συμμετέχοντες ερωτηματολογίου που κατασκευάστηκε
από τους ερευνητές. Το ερωτηματολόγιο περιείχε
ερωτήσεις (α) κλειστού τύπου, οι οποίες αφορούσαν το
ενδιαφέρον ή μη των συμμετεχόντων για το μάθημα αλλά
και τη θεώρησή τους για τη σημαντικότητά του, (β)
ανοικτού τύπου που διερευνούσαν την αιτία του
προσωπικού τους ενδιαφέροντος αλλά και της
σημαντικότητας του μαθήματος, τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν καθώς και τις προτάσεις τους ώστε να
βελτιωθεί η διδακτική του προσέγγιση. Τα αποτελέσματα
δείχνουν ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων
αναγνωρίζει τη σημαντικότητα του μαθήματος της
Ιστορίας και εκδηλώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι’ αυτό.
Εντούτοις, αντιμετωπίζει δυσκολίες που συνδέονται
κυρίως με την εκμάθηση ονομάτων και ημερομηνιών. Οι
προτάσεις των συμμετεχόντων μαθητών παραπέμπουν
κυρίως στη χρήση των ΤΠΕ και στις δημιουργικέςβιωματικές προσεγγίσεις.

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
2.1. Αντιλήψεις μαθητών για τη σημαντικότητα
του μαθήματος της Ιστορίας

Λέξεις κλειδιά: Διδακτική Ιστορίας, απόψεις
μαθητών, πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Όπως προκύπτει από τη σχετική ερευνητική
δραστηριότητα, οι περισσότεροι μαθητές θεωρούν
σημαντικό το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας
(Αλεξοπούλου, 2012∙ Καλόγηρος &Σμυρναίος, 2012) με
τα κορίτσια να εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά
(Καλόγηρος &Σμυρναίος, 2012).
Οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους οι μαθητές
φαίνεται να θεωρούν σημαντικό το γνωστικό
αντικείμενο της Ιστορίας σχετίζονται με (Αλεξοπούλου,
2012∙ Μαυροσκούφης, 2009∙ Παπανικολάου 2008): (α)
την πληροφόρηση που προκύπτει για την παγκόσμια
Ιστορία, την οργάνωση των διαφόρων πολιτισμών και
τις περιγραφές πολεμικών συγκρούσεων, (β) τον
προσδιορισμό της εθνικής ταυτότητας, την καλλιέργεια
εθνικής υπερηφάνειας και τη διαφύλαξη της εθνικής
κληρονομιάς, καθώς και (γ) την ενίσχυση της κριτικής
σκέψης, την ηθική καλλιέργεια του ατόμου, μέσω του
παραδειγματισμού από ενδεχόμενα λάθη του

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ιστορία αναμφισβήτητα είναι μια επιστήμη
εξαιρετικής σημασίας για τη μόρφωση των νέων, τόσο
σε ατομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η Ιστορία,
ως σχολικό μάθημα, κρίνεται απαραίτητη σε όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης, εφόσον ενεργοποιεί και
καλλιεργεί την κριτική ιστορική σκέψη και γνώση,
απαραίτητα εφόδια για να μπορούν οι νέοι άνθρωποι να
αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους, τον κοινωνικό τους
περίγυρο
και
την
παγκόσμια
πολυσύνθετη
πραγματικότητα, μακριά από επικίνδυνες εφησυχαστικές
απλουστεύσεις,
μανιχαϊστικές
διακρίσεις
και
εξιδανικεύσεις (Νάκου, 2000:68).
Η ιστορική συνείδηση και γενικότερα η συνεισφορά
του μαθήματος της Ιστορίας ως μέσο πολιτικής
κοινωνικοποίησης των νέων έχει ερευνηθεί ελάχιστα. Η
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παρελθόντος και γενικότερα για την κατανόηση του
παρόντος και την πρόβλεψη του μέλλοντος.

ό,τι αφορά τη διδακτική του μαθήματος, οι οποίες
μπορούν να ταξινομηθούν στα πεδία (α) της αξιοποίησης
τεχνολογικών μέσων, (β) της ενίσχυσης της
διερευνητικής διάστασης του μαθήματος (αξιοποίηση
πηγών, ανάθεση συστηματικών διερευνητικών εργασιών
σε σχέση με τις ενότητες της διδακτέας ύλης, επισκέψεις
σε μουσεία), καθώς και (γ) της απλούστευσης στον
τρόπο διδασκαλίας (σύνδεση των ιστορικών γεγονότων
με σύγχρονα ζητήματα, αποφυγή του μονολόγου κ.λπ.)
(Αλεξοπούλου, 2012∙ Καλόγηρος & Σμυρναίος, 2012).

2.2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μαθητών για το
μάθημα της Ιστορίας
Από τα ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ότι η
πλειοψηφία των μαθητών εκδηλώνει ενδιαφέρον για το
μάθημα της Ιστορίας με τα αγόρια μάλιστα να
εκφράζουν ισχυρότερο ενδιαφέρον σε σχέση με τα
κορίτσια (Κόκκινος κ.ά., 2005).
Οι αιτίες του ενδιαφέροντος που εκφράζονται από
τους μαθητές παραπέμπουν κυρίως στη μάθηση του
εθνικού παρελθόντος με αποτέλεσμα την ανακάλυψη
της εθνικής ταυτότητας και την αποτελεσματικότερη
κατανόηση του παρόντος (Αλεξοπούλου, 2012).

Η πλειοψηφία των μελετών που προαναφέρθηκαν
εστιάζει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και όσες
πραγματοποιήθηκαν στην Πρωτοβάθμια διερευνούν
κυρίως παραμέτρους των αναλυτικών Προγραμμάτων
Σπουδών (Α.Π.Σ.) και συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά
με τη διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος. Είναι
ελάχιστες οι έρευνες που διερευνούν τον τρόπο
πρόσληψης από μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
τόσο του γνωστικού αντικειμένου της Ιστορίας όσο και
της διδακτικής του.

2.3. Αντιλήψεις μαθητών για τις δυσκολίες του
μαθήματος της Ιστορίας
Σύμφωνα
με
τα
περισσότερα
ερευνητικά
συμπεράσματα,
η
πλειοψηφία
των
μαθητών
αντιμετωπίζει δυσκολίες στο μάθημα της Ιστορίας. Οι
κυριότερες από αυτές αναφέρονται (Carretero et al.,
1994∙ Claxton, 1993∙ Gibb, 2002∙ Husbands,
2004∙Shemilt, 1987∙ Κόκκινος, 2002∙ Κουργιαντάκης,
2001): στην κατανόηση των ιστορικών εννοιών, στη
χρήση των πηγών, στους προβληματικούς τρόπους με
τους οποίους οι μαθητές αντιλαμβάνονται την αιτιότητα
των ιστορικών γεγονότων, στη συμβολή των πηγών στην
καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας, στο φύλλο, την
ηλικία και το κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον, στην
προηγούμενη γνώση, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα
των μαθητών, καθώς και στην εκπαίδευση και τη
γενικότερη συγκρότηση των εκπαιδευτικών. Αναφέρεται
ακόμα, ότι οι δυσκολίες σε σχέση με το μάθημα
προκύπτουν κυρίως από την έμφαση που αποδίδεται
στην απομνημόνευση και αποστήθιση ονομάτων,
γεγονότων και ημερομηνιών (Αλεξοπούλου, 2012∙
Καλόγηρος & Σμυρναίος, 2012∙ Μαυροσκούφης, 2009).
Επίσης, ακόμη ένας παράγοντας δυσκολιών που
προκύπτει από τις απαντήσεις μαθητών σχετίζεται με το
διδακτικό υλικό και τις διδακτικές πρακτικές των
εκπαιδευτικών (Μαυροσκούφης, 2009). Αναφέρουν ότι
δεν τους προσφέρεται ουσιαστική δυνατότητα
ενεργητικής συμμετοχής αλλά και λήψης επαρκών
απαντήσεων στα ερωτήματα που διατυπώνουν προς τους
εκπαιδευτικούς (Αλεξοπούλου, 2012∙ Καλόγηρος &
Σμυρναίος, 2012). Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία δήλωσε
ότι το μάθημα γίνεται με κύριο μέσο το διδακτικό
εγχειρίδιο και κάποιες διηγήσεις από τους
εκπαιδευτικούς. Εναλλακτικές δραστηριότητες όπως π.χ.
επισκέψεις σε μουσεία, ανάγνωση και ανάλυση
ιστορικών πηγών καθώς και ομαδικές διερευνητικές
δραστηριότητες /εργασίες, έχουν χαμηλή συχνότητα
εμφάνισης (Μπούντα, 2006).

3.Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ
3.1. Μέθοδος
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των
απόψεων μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
σχετικά με το μάθημα της Ιστορίας και τη διδακτική του.
Ειδικότερους στόχους αποτελούν η διερεύνηση των
απόψεών τους για τη σημαντικότητα και το ενδιαφέρον
τους ή μη για το μάθημα, καθώς και για τον τρόπο
διδασκαλίας και τις προτάσεις που θα έκαναν
προκειμένου να βελτιωθεί η διδακτική του προσέγγιση.
Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 47 μαθητές, 25
κορίτσια και 22 αγόρια, της Δ΄ τάξης του 3ου Δημοτικού
Άργους, ηλικίας περίπου 10 ετών. Η δειγματοληψία
πραγματοποιήθηκε κατόπιν συνεννόησης τόσο με τον
διευθυντή του σχολείου όσο και με τις δασκάλες των
δύο τμημάτων. Ο λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη
σχολική μονάδα ήταν εξαιτίας της προσωπικής επαφής
με το Διευθυντή και της ανυπαρξίας οικονομικής
στήριξης που θα επέτρεπε διεύρυνση του δείγματος.
Λόγω της ηλικίας των συμμετεχόντων μαθητών,
προτιμήθηκε η ερευνητική διαδικασία να γίνει στο
πλαίσιο μιας δίωρης διδακτικής δραστηριότητας. Σημείο
συνάντησης ορίστηκε η αίθουσα γυμναστικής του
σχολείου. Μετά την πρώτη γνωριμία με τους μαθητές
και των δύο τμημάτων, ακολούθησε επεξήγηση του
σκοπού της έρευνας. Οι μαθητές, αφού μοιράστηκαν σε
ομάδες με κριτήριο το φύλο, κάθισαν στον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο, παρέλαβαν το έντυπο με τις
σχετικές ερωτήσεις και κλήθηκαν να το συμπληρώσουν
με χρονικό περιορισμό 10 λεπτά. Τέλος, για ενθύμιο
δόθηκε στα παιδιά ένας χειροποίητος ξύλινος
σελιδοδείκτης που δημιουργήθηκε από την κύρια
ερευνήτρια και επάνω του αναγράφονταν διάφορα
ιστορικά γεγονότα από τη διδακτέα ύλη της Δ΄
Δημοτικού.

2.4. Προτάσεις μαθητών για τη διδασκαλία της
Ιστορίας
Από την επισκόπηση των σχετικών ερευνητικών
μελετών προκύπτουν προτάσεις από τους μαθητές σε
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Η επιλογή της Δ΄ Δημοτικού δικαιολογείται από την
επιθυμία των ερευνητών να ξεκινήσουν από τη βάση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεδομένου ότι το μάθημα
διδάσκεται από τη Γ΄ Δημοτικού (κυρίως μυθολογία),
θεωρήθηκε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί η
σχέση των μαθητών με το μάθημα της Ιστορίας ακριβώς
σε αυτή τη φάση της μετάβασης από τα μυθολογικά στα
ιστορικά γεγονότα που διδάσκονται πλέον στη Δ΄
Δημοτικού.
Επομένως, τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας
μελέτης διαμορφώθηκαν ως εξής:
 Αναγνωρίζουν οι μαθητές σε τόσο νεαρή ηλικία
τη σημαντικότητα της Ιστορίας;
 Δείχνουν προσωπικό ενδιαφέρον για το μάθημα;
 Ποιες
δυσκολίες
αντιμετωπίζουν
στην
προσέγγισή του;
 Τι θα άλλαζαν στη διδασκαλία του μαθήματος;
Για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων η
μέθοδος συλλογής των δεδομένων ήταν ερωτηματολόγιο
που κατασκευάστηκε από τους ερευνητές και το οποίο
περιείχε 5 ερωτήματα. Τα δύο πρώτα ήταν διχοτομικά
ερωτήματα και σχετίζονταν με το αν οι μαθητές
θεωρούν σημαντικό το μάθημα της Ιστορίας και με το αν
ενδιαφέρονται για αυτό. Στη συνέχεια, ακολουθούσαν
τέσσερις ερωτήσεις ανοικτού τύπου σχετικά με την αιτία
σημαντικότητας του μαθήματος, την αιτία εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για αυτό, τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες μαθητές αλλά και
προτάσεις για τη βελτίωσή του. Σημειώνεται ότι το
σύνολο των ερωτημάτων στόχευε στη διερεύνηση, κατά
αντιστοιχία, των αξιών που έχουν διαμορφώσει οι
μαθητές για την Ιστορία (ερ. 1), το προσωπικό τους
ενδιαφέρον (ερ. 2) καθώς και τη διδακτική προσέγγιση
του μαθήματος (ερ. 3 και 4). Το σύνολο των
ερωτημάτων ελέγχθηκε ως προς τη μεταβλητή του
φύλου.
Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των παραμέτρων της
μελέτης, οι ερευνητικές υποθέσεις διαμορφώθηκαν ως
εξής:
 Λόγω της έλλειψης σχετικών μελετών για την
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη
έρευνες που διενεργήθηκαν στη Δευτεροβάθμια,
οι ερευνητές υποθέτουν ότι η Ιστορία δεν θα είναι
ένα από τα μαθήματα για τα οποία οι μαθητές
εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
 Οι μαθητές αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα του
μαθήματος της Ιστορίας.
 Τα αγόρια θα εκδηλώσουν ισχυρότερο
ενδιαφέρον για το μάθημα κυρίως λόγω της
έμφασης στην περιγραφή πολεμικών γεγονότων.
 Τα κορίτσια δεν θα παρουσιάζουν σημαντικές
δυσκολίες, συγκριτικά με τα αγόρια, στην
εκμάθηση των διδακτικών ενοτήτων.
 Οι προτάσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τη
διδακτική προσέγγιση του μαθήματος θα
σχετίζεται με τη συχνότερη χρήση εποπτικών
μέσων, λόγω της ιδιαίτερα ισχυρής εξοικείωσης
των παιδιών με την τεχνολογία.

3.2. Αποτελέσματα
Τα πρώτα δύο ερωτήματα της έρευνας ήταν
διχοτομικά και σχετίζονταν με το αν οι συμμετέχοντες
μαθητές θεωρούν το μάθημα της Ιστορίας σημαντικό και
αν εκδηλώνουν προσωπικό ενδιαφέρον γι’ αυτό.
Σχετικά και με τα δύο ερωτήματα η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων απάντησε καταφατικά και προκύπτει ότι
θεωρεί το μάθημα της Ιστορίας σημαντικό (93.6% και
83% αντίστοιχα, βλ. πίνακα 1).
Σημαντικότητα μαθήματος Ιστορίας
Ενδιαφέρον για το μάθημα της
Ιστορίας
a

f
44

%
93.6

39
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N = 47

Πίνακας 1. Συχνότητες διχοτομικών ερωτημάτων

Σε σχέση με το φύλο, όσον αφορά στη σημαντικότητα
του μαθήματος τα κορίτσια φαίνεται να την
αναγνωρίζουν σε απόλυτη πλειοψηφία 100%, ενώ τα
αγόρια σε ποσοστό 86,4%. Σχετικά με το ενδιαφέρον
που εκδηλώνουν οι συμμετέχοντες για το μάθημα, τα
ποσοστά δεν εμφανίζουν σημαντική απόκλιση (77,3%
για τα αγόρια και 88% για τα κορίτσια). Αξίζει να
αναφερθεί πως οι διαφορές των συχνοτήτων σε σχέση με
το φύλο δεν ήταν σημαντικές τόσο για τη μεταβλητή της
σημαντικότητας του μαθήματος της Ιστορίας (χ2 =
3.642, p= .056) όσο και για το ενδιαφέρον για το
συγκεκριμένο μάθημα (χ2 = .953, p= .329).
Για την επεξεργασία των δεδομένων που προήλθαν
από τις απαντήσεις στα ερωτήματα ανοικτού τύπου
συγκροτήθηκε σύστημα κατηγοριών, το οποίο υπέστη
ποσοτική ανάλυση. Για τη διασφάλιση της εσωτερικής
εγκυρότητας της συγκεκριμένης ανάλυσης εργάστηκαν
δύο κωδικογράφοι. Η συμφωνία μεταξύ των δύο
κωδικογράφων κρίνεται ιδιαίτερα ισχυρή τόσο για τα
ερωτήματα των αιτίων σημαντικότητας (Kappa = .761,
p< .001) και ενδιαφέροντος για το μάθημα της Ιστορίας
(Kappa = .885, p< .001) όσο και για τα ερωτήματα που
αφορούν τις δυσκολίες των μαθητών (Kappa = .829, p<
.001) αλλά και τις προτάσεις τους (Kappa = .827, p<
.001).
Στο
ερώτημα
που
αφορούσε
την
αιτία
σημαντικότητας του μαθήματος της Ιστορίας το
μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων (53.2%)
αναφέρει την απόκτηση γνώσεων σχετικά με την
οργάνωση της ζωής και του πολιτισμού στο παρελθόν.
Αναφέρεται, επίσης, η δυνατότητα σύγκρισης στοιχείων
της κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης του
παρελθόντος με το σήμερα (10.6%). Ακολουθούν η
αναφορά στην απόκτηση πολλών και ενδιαφερόντων
γνώσεων (6.4%) και η μάθηση σχετικά με στρατιωτικά
γεγονότα (4.3% ) (βλ. πίνακα 2).
Ορισμένες
ενδεικτικές
απαντήσεις
των
συμμετεχόντων μαθητών ήταν: «...το μάθημα της
Ιστορίας είναι σημαντικό μάθημα επειδή πρέπει να
γνωρίζουμε πώς ήταν το κράτος των αρχαίων για να το

83

συνεχίσουμε», «...είναι σημαντικό γιατί μαθαίνουμε
πράγματα που δεν ξέραμε ότι είχαν συμβεί και
αποκτούμε πολλές γνώσεις», «...το θεωρώ σημαντικό
γιατί από την Ιστορία θα μπορούμε να αναπτύξουμε τον
πολιτισμό», «…είναι σημαντικό γιατί γνωρίζουμε τα
πολιτεύματα στην Αρχαία Ελλάδα».
Σε σχέση με το φύλο παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο
ποσοστό τόσο των αγοριών (66.7%) όσο και των
κοριτσιών (70%) θεωρεί την Ιστορία σημαντική καθώς
μαθαίνει πολλά για την οργάνωση της ζωής και του
πολιτισμού στο παρελθόν. Από τον έλεγχο ύπαρξης
συστηματικής διαφοράς των συχνοτήτων της
συγκεκριμένης μεταβλητής ως προς το φύλο δεν
βρέθηκε σημαντική διαφορά (χ2 = .836, p= .841).
Αιτίες σημαντικότητας
Μάθηση σχετικά με την οργάνωση
της ζωής και του πολιτισμού στο
παρελθόν
Απόκτηση πολλών και ενδιαφερόντων
γνώσεων
Μάθηση σχετικά με την κοινωνική
και πολιτική οργάνωση του
παρελθόντος με στόχο
τη σύγκριση με το σήμερα
Μάθηση σχετικά με στρατιωτικά
γεγονότα του παρελθόντος
a

f

%

25

53.2

3

6.4

5

10.6

2

4.3

φύλο δεν εντοπίστηκε σημαντική διαφορά(χ2 = 8.854, p=
.355).
Αιτίες ενδιαφέροντος
Μάθηση σχετικά με σημαντικά
γεγονότα του παρελθόντος
Απόκτηση νέων και ενδιαφερόντων
γνώσεων
Γνωστικό αντικείμενο με αυξημένο
επίπεδο ευκολίας
Μάθηση σχετικά με την οργάνωση
της (καθημερινής) ζωής και του
πολιτισμού στο παρελθόν
Ενδιαφέρων τρόπος διδασκαλίας
Ισχυρά προσωπικά κίνητρα μελέτης
a

f

%

3

6.4

11

23.4

3

6.4

17

36.2

1
1

2.1
2.1

N = 47

Πίνακας 3. Συχνότητες κατηγοριών για τις αιτίες
ενδιαφέροντος σχετικά με το μάθημα της Ιστορίας

Στο ερώτημα που αφορούσε τις δυσκολίες των
συμμετεχόντων σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο
της Ιστορίας, η πλειοψηφία υποστηρίζει πως η βασική
δυσκολία προκύπτει από την εκμάθηση ονομάτων και
την αποστήθιση ημερομηνιών(23.4% για κάθε
κατηγορία). Επίσης, το 6.4% των συμμετεχόντων
ανέφερε ότι δυσκολεύεται στη γενικότερη αποστήθιση,
ενώ το 4.3% αναφέρθηκε στο εύρος των διδακτικών
ενοτήτων (βλ. πίνακα 4).
Σε σχέση με το φύλο των συμμετεχόντων, η
εκμάθηση ονομάτων και ημερομηνιών φαίνεται να
δυσκολεύει σχεδόν εξίσου και τα δύο φύλα. Η
αποστήθιση, όμως, φαίνεται να δυσκολεύει περισσότερο
τα αγόρια (16.7%), ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το
εύρος των διδακτικών ενοτήτων αναφέρθηκε ως
δυσκολία μόνο από κορίτσια (4.3%).Από τον έλεγχο
ύπαρξης συστηματικής διαφοράς των συχνοτήτων της
συγκεκριμένης μεταβλητής ως προς το φύλο δεν
εντοπίστηκε σημαντική διαφορά(χ2 = 2.945, p= .400).

N = 47

Πίνακας 2. Συχνότητες κατηγοριών για τις αιτίες
σημαντικότητας του μαθήματος της Ιστορίας

Σε ό,τι αφορά τις αιτίες που οι συμμετέχοντες
μαθητές παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το μάθημα της
Ιστορίας, η πλειοψηφία ανέφερε το γεγονός ότι η
ιστορική γνώση τους δίνει την ευκαιρία να μαθαίνουν
για την οργάνωση της καθημερινής ζωής και του
πολιτισμού στο παρελθόν (36.2%). Στη συνέχεια, οι
συμμετέχοντες ανέφεραν την απόκτηση νέων κι
ενδιαφερόντων γνώσεων (23.4%) αλλά και τη μάθηση
σχετικά με σημαντικά γεγονότα του παρελθόντος
(6.4%)(βλ. πίνακα3).
Ορισμένες
ενδεικτικές
απαντήσεις
των
συμμετεχόντων μαθητών ήταν: «…μου αρέσει γιατί
βλέπουμε τους Περσικούς πολέμους, το Χρυσό αιώνα
κ.α.», «…γιατί μαθαίνω παλιά έθιμα των Ελλήνων που
δεν τα έχουμε εμείς».
Σε σχέση με το φύλο των συμμετεχόντων μαθητών η
πλειοψηφία τόσο των αγοριών (33.3%) όσο και των
κοριτσιών (41.7%) αναφέρθηκε στην κατηγορία της
μάθησης σχετικά με σημαντικά γεγονότα του
παρελθόντος, η οποία ταυτίζεται με την απάντηση της
προηγούμενης ερώτησης. Στη συνέχεια, 19% των
αγοριών και 29.9% των κοριτσιών αναφέρθηκε στην
απόκτηση νέων και ενδιαφερόντων γνώσεων, ενώ η
μάθηση για σημαντικά γεγονότα του παρελθόντος
αναφέρθηκε μόνο από τα αγόρια (14.3%).Από τον
έλεγχο ύπαρξης συστηματικής διαφοράς
των
συχνοτήτων της συγκεκριμένης μεταβλητής ως προς το

Δυσκολίες
Εκμάθηση ονομάτων
Εκμάθηση ημερομηνιών
Αποστήθιση
Εύρος διδακτικών ενοτήτων
a

f
11
11
3
2

%
23.4
23.4
6.4
4.3

N = 47

Πίνακας 4. Συχνότητες κατηγοριών για τις δυσκολίες των
συμμετεχόντων σε σχέση με το μάθημα της Ιστορίας

Στο ερώτημα που αφορούσε τις προτάσεις των
συμμετεχόντων για τη βελτίωση της διδακτικής του
μαθήματος της Ιστορίας η πλειοψηφία ανέφερε τη χρήση
Τ.Π.Ε (34%) είτε με τη χρήση ψηφιακών βιβλίων είτε
με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Έπειτα,
προτείνονται από τους συμμετέχοντες δημιουργικές και
βιωματικές προσεγγίσεις συμπεριλαμβανομένων των
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θεατρικών παιχνιδιών, των εκπαιδευτικών εκδρομών και
των εικαστικών (27.7%). Επιπρόσθετα, αναφέρονται,
κατά συχνότητα εμφάνισης, η αναλυτικότερη
διαπραγμάτευση των διδακτικών ενοτήτων, οι
εναλλακτικές μορφές ανάγνωσης, η απλούστευση του
διδακτικού υλικού, η μείωση στο εύρος των ενοτήτων,
του μαθησιακού υλικού και των ωρών διδασκαλίας και η
χρήση εποπτικού υλικού (βλ. πίνακα 5).
Ορισμένες
ενδεικτικές
απαντήσεις
των
συμμετεχόντων μαθητών ήταν: «…να μας κάνει η κυρία
το μάθημα σαν παιχνίδι ή να υπάρχουν ακουστικά που
να μας το διηγούνται», «…να βλέπουμε πληροφορίες
από το Internet», «…να παίζουμε τα μαθήματα σε
θεατρικά, να τραβάμε βίντεο και μετά να τα βλέπουμε
για να μάθουμε το μάθημα».
Ως προς το φύλο των συμμετεχόντων, διαπιστώνεται
ότι οι απαντήσεις δεν παρουσιάζουν σημαντικές
διαφορές σε περιγραφικό επίπεδο. Αξίζει, ωστόσο, να
επισημανθεί η μικρή απόκλιση στη χρήση εποπτικών
μέσων, στην οποία τα αγόρια αναφέρθηκαν με ποσοστό
15% έναντι του 5% των κοριτσιών. Πράγματι, και σε
στατιστικό επίπεδο οι διαφορές δεν υπήρξαν
σημαντικές, όπως προέκυψε από το σχετικό έλεγχο (χ2 =
6.077, p= .415).
Προτάσεις
Χρήση ΤΠΕ (tablet, βίντεο, Η/Υ,
ψηφιακά βιβλία, διήγηση σε
ακουστικά)
Δημιουργικές και βιωματικές
προσεγγίσεις (θεατρικό παιχνίδι,
ζωγραφική, εκδρομές κ.λπ.)
Μείωση μαθησιακού υλικού (δουλειά
για το σπίτι, διδακτικές ώρες, εύρος
ενοτήτων)
Απλούστερη ανάλυση των ενοτήτων
Αναλυτικότερη διαπραγμάτευση
ενοτήτων
Εναλλακτικές μορφές ανάγνωσης της
ενότητας (σιωπηρή, από τον
εκπαιδευτικό, τμηματικά)
Εποπτικό υλικό (σχεδιαγράμματα,
εικόνες)
a

f

%

16

34.0

13

27.7

2

4.3

2

4.3

1

2.1

4

8.5

2

4.3

προτάσεις που θα έκαναν προκειμένου να βελτιωθεί η
διδακτική του προσέγγιση.
Σχετικά με το πρώτο ερώτημα, που αφορούσε στο αν
οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα της
Ιστορίας, προέκυψε ότι οι συμμετέχοντες φαίνεται να
έχουν διαμορφώσει μια πρώιμη μορφή ιστορικής
συνείδησης, καθώς αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της
ιστοριογνωσίας. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα
κορίτσια αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα του
μαθήματος κατά απόλυτη πλειοψηφία, απορρίπτοντας
έτσι την αρχική υπόθεση της έρευνας σχετικά με το ότι
τα αγόρια πιθανότατα θα παρουσίαζαν ισχυρότερο
ενδιαφέρον για το μάθημα. Το συγκεκριμένο εύρημα
αντιστοιχεί
με
εκείνο
των
Καλόγηρου&
Σμυρναίου(2012). Σε ό,τι αφορά τις αιτίες για τις οποίες
οι συμμετέχοντες θεωρούν το γνωστικό αντικείμενο της
Ιστορίας σημαντικό, αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, η
χρησιμότητά της στη ζωή ενός ανθρώπου καθώς τον
βοηθά να καταλάβει το παρόν, να διαφυλάξει τον
πολιτισμό του, να αποφύγει λάθη που έχουν γίνει στο
παρελθόν, να μάθει ήθη και έθιμα που έχουν ξεχαστεί
και να νιώσει ένα βαθύτερο αίσθημα υπερηφάνειας για
τον τόπο του και τα κατορθώματά του. Τα συγκεκριμένα
ευρήματα
συμφωνούν
με
εκείνα
των
Αλεξοπούλου(2012), Μαυροσκούφη
(2009) και
Παπανικολάου (2008).
Όσον αφορά στο δεύτερο ερώτημα που σχετιζόταν με
την ύπαρξη ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων για το
μάθημα της Ιστορίας, η πλειοψηφία εκφράστηκε θετικά,
ανεξαρτήτως φύλου, γεγονός που απορρίπτει την αρχική
υπόθεση σχετικά με την εκδήλωση πιο έντονου
ενδιαφέροντος από τα αγόρια, λόγω της έμφασης στην
περιγραφή πολεμικών γεγονότων. Επίσης, γίνεται
αντιληπτό ότι το ενδιαφέρον φαίνεται να πηγάζει κυρίως
από μια εσωτερική περιέργεια σχετικά με την
καθημερινή ζωή του παρελθόντος, την οργάνωση της
κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τότε, συγκριτικά με
το σήμερα, καθώς και των πολεμικών γεγονότων της
αρχαιότητας. Στις απαντήσεις αυτές διαπιστώνεται μια
γενικότερη τάση σύγκρισης του παρελθόντος με το
παρόν, γεγονός που ενδεχομένως υποδεικνύει στοιχεία
κριτικής σκέψης στους μαθητές. Παρατηρείται ότι οι
συγκεκριμένες απαντήσεις συναντώνται, σε μεγάλο
βαθμό, και στην προηγούμενη ερώτηση που αναφέρεται
στις αιτίες σημαντικότητας του μαθήματος. Εντούτοις,
οι ερωτήσεις αναφέρονταν σε δυο διαφορετικά
πράγματα. Οι αιτίες σημαντικότητας διερευνούν τις
αξίες των μαθητών σχετικά με το μάθημα και είναι μια
έννοια πιο απρόσωπη και γενική, ενώ οι αιτίες
ενδιαφέροντος για το μάθημα αποτελούν μια πιο
προσωπική υπόθεση για κάθε μαθητή. Η ομοιότητα που
προέκυψε στις απαντήσεις των συμμετεχόντων για τα
δύο συγκεκριμένα ερωτήματα ενδεχομένως οφείλεται
είτε στο ότι υπήρξε έντονη προσωποποίηση, μια
ταύτιση, δηλαδή, στις αξίες των μαθητών και στο
προσωπικό ενδιαφέρον σε σχέση με το μάθημα, είτε στο
ότι οι συμμετέχοντες δεν αντιλήφθηκαν το διαφορετικό
περιεχόμενο των ερωτημάτων λόγω ελλιπούς
επεξήγησης από τους ερευνητές. Τα ευρήματα για το
συγκεκριμένο ερώτημα αναιρούν την αρχική υπόθεση

N = 47

Πίνακας 7. Συχνότητες κατηγοριών για τις προτάσεις των
συμμετεχόντων σε σχέση με τη διδασκαλία του μαθήματος της
Ιστορίας

3.3.Συζήτηση
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των
απόψεων μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
σχετικά με το μάθημα της Ιστορίας και τη διδασκαλία
του. Ειδικότερους άξονες της μελέτης αποτέλεσαν η
διερεύνηση των απόψεων των συμμετεχόντων μαθητών
για τη σημαντικότητα και το ενδιαφέρον τους ή μη για
το μάθημα, καθώς και για τον τρόπο διδασκαλίας και τις
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σχετικά με τη μη ύπαρξη ή εκδήλωση ενδιαφέροντος για
το μάθημα της Ιστορίας, συμφωνώντας παράλληλα και
με τα ευρήματα των Κόκκινου κ.ά. (2005) και
Αλεξοπούλου (2012).
Στο επόμενο ερώτημα, το οποίο αφορούσε τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες στο
γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας, αναφέρθηκαν η
εκμάθηση των ονομάτων, η αποστήθιση των
ημερομηνιών και γενικότερα το εύρος των διδακτικών
ενοτήτων. Οι δυσκολίες αυτές αναφέρονται εξίσου και
από τα δύο φύλα, γεγονός το οποίο αναιρεί την αρχική
υπόθεση της έρευνας σχετικά με το ότι τα αγόρια
πιθανότατα να παρουσίαζαν αυξημένες δυσκολίες στην
εκμάθηση των διδακτικών ενοτήτων συγκριτικά με τα
κορίτσια. Τα συγκεκριμένα ευρήματα συμφωνούν με
εκείνα των Αλεξοπούλου (2012) και Μαυροσκούφη
(2009). Επίσης, οι δυσκολίες που προκύπτουν σε σχέση
με το μάθημα της Ιστορίας αναφέρονται στην
κατανόηση των ιστορικών εννοιών, στη χρήση των
πηγών, στους προβληματικούς τρόπους με τους οποίους
οι μαθητές αντιλαμβάνονται την αιτιότητα των
ιστορικών γεγονότων, στη συμβολή των πηγών στην
καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας, στο φύλλο, την
ηλικία και το κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον, στην
προηγούμενη γνώση, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα
των μαθητών, καθώς και στην εκπαίδευση και τη
γενικότερη συγκρότηση των εκπαιδευτικών κατά τους
Carretero et al. (1994), Claxton (1993), Gibb (2002),
Husbands (2004), Shemilt (1987), Κόκκινο (2002) και
Κουργιαντάκη (2001).
Το τελευταίο ερώτημα της μελέτης αναφερόταν στις
προτάσεις των συμμετεχόντων για τη διδασκαλία της
Ιστορίας. Οι προτάσεις τους αφορούν κυρίως στη χρήση
Τ.Π.Ε στα πλαίσια της διδασκαλίας (video, αφήγηση σε
ακουστικά), γεγονός που ενδεχομένως παραπέμπει στην
εξοικείωση των παιδιών με τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και στην επιρροή που φαίνεται να ασκούν
στη σχολική ζωή, επιβεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση
της έρευνας σχετικά με τη συχνότερη χρήση εποπτικών
μέσων στα πλαίσια της διδασκαλίας. Επίσης, ένα υψηλό
ποσοστό των συμμετεχόντων πρότεινε τη διεύρυνση των
δημιουργικών και βιωματικών προσεγγίσεων. Τα
συγκεκριμένα ευρήματα συμφωνούν με εκείνα των
Αλεξοπούλου (2012) και Καλόγηρου & Σμυρναίου
(2012).
Επιπλέον,
παρά
τις
προσπάθειες
εκσυγχρονισμού των διδακτικών εγχειριδίων μέσω της
λειτουργικής σύνδεσης της αφήγησης με τη λειτουργική
εικονογράφηση, με την παράθεση πηγών και τη
γενικότερη βελτίωση της δομής τους, ένα ποσοστό των
συμμετεχόντων πρότειναν την απλοποίηση του τρόπου
διδασκαλίας και, παράλληλα, την τμηματική παράδοση
της διδακτέας ύλης ανά ενότητα, δηλαδή μείωση του
όγκου της προσλαμβανόμενης πληροφορίας. Το
συγκεκριμένο στοιχείο δεν φαίνεται να προκύπτει από
άλλες ερευνητικές μελέτες και απαιτεί περαιτέρω
διερεύνηση, ώστε να εξακριβωθεί η σχέση της
λειτουργικότητας των διδακτικών εγχειριδίων και της
επιρροής τους στη διδακτική πράξη.

Η παρούσα μελέτη συνδέεται με συγκεκριμένους
περιορισμούς, όπως το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής της
ερευνητικής διαδικασίας, το οποίο δεν επέτρεψε τη
διεύρυνση του δείγματος σε αριθμό συμμετεχόντων και
από άλλες σχολικές μονάδες.
Η σημασία της παρούσας μελέτης, ωστόσο, έγκειται
στη συμβολή
της
στη
σχετική
ερευνητική
δραστηριότητα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αφού
οι περισσότερες πρόσφατες έρευνες αφορούν κυρίως
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

3.4. Προτάσεις
Συνοψίζοντας, θα πρέπει, οι μαρτυρίες των μαθητών
να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη τόσο εκ μέρους των
διδασκόντων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της
διδασκαλίας όσο και εκ μέρους των δημιουργών των
Α.Π.Σ προκειμένου να εκπονούνται Προγράμματα
Σπουδών
προσαρμοσμένα στην υποστήριξη των
αναγκών των μαθητών.

4. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οι συγγραφείς της μελέτης ευχαριστούν τον
διευθυντή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους κ.
Παναγιώτη Μουσταϊρα, καθώς και τις δασκάλες των
δύο τμημάτων για τη διευκόλυνση που προσέφεραν στην
υλοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας. Επίσης, τη
συνάδελφο κ.Βασιλική Μπουλούκου για τη βοήθειά της
στην κωδικογράφηση των ερευνητικών δεδομένων.
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Πεπίληψη
Έηζη νη εκπεηξίεο κπνξνύλ λα βησζνύλ ηόζν
ζηελ πξάμε, όζν θαη ρσξίο απηήλ, όπσο ζπκβαίλεη κε
ηελ ελαζρόιεζε κε ηα αθεξεκέλα καζεκαηηθά, ηε
θηινζνθία ή πην απιά όηαλ απιά ζθεθηόκαζηε,
νλεηξεπόκαζηε, αθήλνπκε ηε θαληαζία καο θ.ι.π.
Γηα λα πεξάζεη θάπνηνο από ηε βησκαηηθή
εκπεηξία ζηε κάζεζε, ζύκθσλα κε ηνλ Μπαθηξηδή
((Γεσξγαθόπνπινο, 2005, ζ. 510) εμαξηάηαη από ην
πόζν ζα ελεξγνπνηεζνύλ νη κεραληζκνί αληίζηαζεο ηνπ
ζηελ αιιαγή. Απηνί νη κεραληζκνί αληίζηαζεο
ελεξγνπνηνύληαη ή όρη αλάινγα κε ηελ αλάπηπμε θαη ηε
κάζεζε πνπ έρεη ήδε επηηεπρζεί αιιά θαη από ηελ
παηδαγσγηθή πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα ηελ
παηδαγσγηθή απηή πνηόηεηα έρνπλ αλαπηπρζεί
εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο. Οη παηδαγσγηθέο
παξεκβάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη ρξήζηκεο όρη γηα
λα επηβάιινπλ ηηο απόςεηο ηνπο αιιά γηα λα
ζπγθηλήζνπλ θαη έηζη λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα
θηλεηνπνηήζνπλ ηηο επηζπκίεο ησλ καζεηώλ, ηα θίλεηξα
θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο.

Σηε ζύγρξνλε Παηδαγσγηθή ν αιιειεπηδξαζηηθόο,
επηθνηλσληαθόο θαη βησκαηηθόο ραξαθηήξαο ηεο
εθπαίδεπζεο θπξηαξρεί ζηηο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο
δηεζλώο. Η Βησκαηηθή Μάζεζε απνηειεί ηνλ
επηζηεκνληθό
θιάδν
όπνπ ηα
πξναλαθεξζέληα
ραξαθηεξηζηηθά
κειεηώληαη,
αλαπηύζζνληαη
θαη
εθαξκόδνληαη ελώ ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε,
απνηειεί ίζσο έλαλ από ηνπο θαηεμνρήλ ρώξνπο γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ αξρώλ ηεο Βησκαηηθήο Μάζεζεο ζηελ
Διιάδα. Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε εκπιέθεηαη ζηελ
εθπαίδεπζε κε ζηόρν ηελ αιιαγή ησλ παξαδνζηαθώλ
ζπλζεθώλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, πνπ ζέινπλ ην
καζεηή παζεηηθό δέθηε κηαο ζπγθεθξηκέλεο γλώζεο. Δδώ
πξνσζνύληαη ε νιηζηηθή θαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο
πξαγκαηηθόηεηαο, ε δηεπηζηεκνληθόηεηα, ην άλνηγκα ηνπ
ζρνιείνπ ζηε δσή, ε επίιπζε πξαγκαηηθώλ πξνβιεκάησλ,
ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε δηαδηθαζία ηεο
κάζεζεο, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, θ.α. Σηόρνο ηεο
παξνύζαο εξγαζίαο, είλαη λα δηεξεπλήζεη ηε Βησκαηηθή
Μάζεζε, λα νξίζεη ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη
λα αλαθαιύςεη ηνλ ηξόπν πνπ απηέο ζπλδένληαη.

2. Η ΒΙΩΜΑΣΙΚΗ ΜΑΘΗΗ ΣΗΝ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Λέξειρ κλειδιά: κέζνδνο, ηερληθέο, πεξηβάιινλ,
εθπαίδεπζε, βίσκα

Τα ηειεπηαία ρξόληα όπσο αλαθέξεη ε
Νηνιηνπνύινπ (Γεσξγαθόπνπινο, 2005, ζ. 89) όιν θαη
πεξηζζόηεξν κηινύκε θαη ελδηαθεξόκαζηε γηα έλλνηεο
θαη πξαθηηθέο όπσο απηή ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο ή ηεο
βησκαηηθήο κάζεζεο, ηεο κεζόδνπ project, ηεο επέιηθηεο
δώλεο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θ.ι.π. Η
απνδνρή ηνπο γίλεηαη ζρεηηθά εύθνια από ηνπο
πεξηζζόηεξνπο, όκσο ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή
πξάμε είλαη πνιύ δύζθνιν λα απνκαθξύλεη ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο από ηηο πξνϋπάξρνπζεο ζηάζεηο θαη
αληηιήςεηο ηνπο.
Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε είλαη ην πεδίν
πνπ βξήθε εθαξκνγή ε λέα εκπεηξία. Αο γίλεη
επηζήκαλζε πσο ε κεζνδνινγία ηεο πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο δελ εκπεξηέρεη θπξίσο ζην λα θάλνπλ ηα
παηδηά πξάγκαηα κε ηα ρέξηα ηνπο, κε ηηο αηζζήζεηο ηνπο,
λα αγγίμνπλ, λα κπξίζνπλ, λα δνπλ, λα βηώζνπλ δειαδή
εκπεηξίεο. Απηή ε εθδνρή κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα
θελό γηα πιήζνο άιισλ ιεηηνπξγηώλ θαη ελδηαθεξόλησλ.
Η εξγαζία κέζα ζηελ ηάμε, κε ηελ πξνϋπόζεζε βέβαηα
λα αθνξά θαη λα ελδηαθέξεη ηνπο καζεηέο,
ρξεζηκνπνηώληαο κεζόδνπο θαη ηερληθέο θαη κε ηνλ
εθπαηδεπηηθό λα κπαίλεη ζε πνιινύο θαη δηαθνξεηηθνύο

1. ΑΠΟ ΣΟ ΒΙΩΜΑ ΣΗΝ ΔΜΠΔΙΡΙΑ
ΚΑΙ ΣΗ ΜΑΘΗΗ
Τν βίσκα κπνξεί λα ππνηηκήζεθε από ην δπηηθό
πνιηηηζκό γηαηί ζπλδέζεθε κε ηα δσώδε έλζηηθηα ηνπ
αλζξώπνπ αιιά ζήκεξα απνθηά θεληξηθή ζέζε ηόζν ζηε
ζεσξεηηθή θαηαλόεζε ηεο αλζξώπηλεο ιεηηνπξγίαο, όζν
θαη ζηε κεζνδνινγία ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο κάζεζεο.
Όηαλ ιέκε βίσκα δελ ελλννύκε κόλν ηε ιεηηνπξγία ησλ
αηζζήζεσλ νύηε κόλν ηε δξάζε θαη ηελ πξάμε όπσο
πνιινί παηδαγσγνί ζεσξνύλ. Τν βίσκα αλαθέξεηαη ζε
όιεο ηηο ςπρνζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αηόκνπ.
(Γεσξγαθόπνπινο, 2005)
Απηό πνπ ραξαθηεξίδεη κηα εκπεηξία ζαλ
βησκαηηθή δελ είλαη ε πξάμε, ε ελεξγνπνίεζε ησλ
αηζζήζεσλ θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ αιιά
αλ ε εκπεηξία απηή πξνθαιεί ζπγθίλεζε θαη ηαπηόρξνλα
πξνθαιείηαη από απηήλ. Η βαζηθή αλάγθε ηνπ αλζξώπνπ
γηα ζπγθίλεζε νδεγεί ζηελ επηζπκία θαη ζηελ
δεκηνπξγία ελδηαθεξόλησλ θαη θηλήηξσλ όρη κόλν γηα
δξάζε αιιά θαη γηα ιεηηνπξγίεο πνπ αγγίδνπλ ην ζώκα
θαη ηελ ςπρή. (Γεσξγαθόπνπινο, 2005)
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νπζηαζηηθό. Να παίξλνπλ γλώζεηο ζα κέζα από
παηρλίδη…»(Γαζθνιηά, 2004, ζει.88)
«..Καη ν θαζεγεηήο θαη ν καζεηήο κπνξεί λα
απηελεξγήζεη. Πξάγκα πνπ δελ ην έρεη κε όιεο ηηο άιιεο
κεζόδνπο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην παηδαγσγηθό
ζύζηεκα. Απηό είλαη ην πξώην. Μεηά ππάξρνπλ θαη
άιια.» (Γαζθνιηά, 2004, ζει.97)

ξόινπο κπνξεί λα εκβαζύλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ζθέςεο
θαη ηνπ λνπ. Απηέο νη εκπεηξίεο ζπληζηνύλ επίζεο
εκπεηξίεο βησκαηηθήο κάζεζεο. (Γεσξγαθόπνπινο,
2005)

3. Η ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ
Π.Δ.

« Η εθπαίδεπζε έρεη θζάζεη ζε αδηέμνδν: ζηείξεο
γλώζεηο, ηεηξηκκέλα βηβιία, άρξσκε επαθή κε ηα
παηδηά… Σηελ ΠΔ ηα παηδηά καζαίλνπλ λα ζθέπηνληαη,
λα θξίλνπλ, λα δνπιεύνπλ αλαδεηώληαο βηβιηνγξαθία,
λα εξεπλνύλ, λα γίλνληαη πην ζπλεηδεηνπνηεκέλα
άηνκα». (Γαζθνιηά, 2004, ζει.98)
« Δίλαη κηα κέζνδνο δηδαζθαιίαο, είλαη κηα δηδαθηηθή
κέζα από θάπνηεο δηαδηθαζίεο πνπ δελ έρνπλε κπεη
αθόκε ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Γελ ηελ έρνπκε εθαξκόζεη ζε άιια καζήκαηα. Θα ήζεια
λα ηελ εθαξκόζνπκε ζηα άιια καζήκαηα. Καη όρη κόλν
ζηελ ΠΔ». (Γαζθνιηά, 2004, ζει.101)
«.. Η ΠΔ, δελ κπνξείο ή δελ πξέπεη λα ηε ζεσξήζεηο
κάζεκα ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο. Θα ράζεη ηε
δσληάληα, ην σξαίν πνπ έρεη». (Γαζθνιηά, 2004,
ζει.103)
«Γεκηνπξγία λέσλ αξρώλ θαη αμηώλ γηα ην
πεξηβάιινλ. Αλακόξθσζε απηήο ηεο θαζηεξσκέλεο θαη
ηππηθήο εζηθήο. Θέισ λα δεκηνπξγήζσ κηα λέα
πεξηβαιινληηθή εζηθή. Άξα, αιιαγή ζηάζε δσήο».
(Γαζθνιηά, 2004, ζει.118)
«.. Δπαηζζεηνπνίεζε θαη αθύπληζε πνιιώλ άιισλ
ιεηηνπξγηώλ ηεο αλζξώπηλεο λόεζεο πέξα από ηε
ινγηθή.. Αθύπληζε θαληαζίαο, παξαηεξεηηθόηεηαο θαη
θπξίσο αθύπληζε ησλ αηζζήζεσλ, γηαηί κόλν κέζσ ησλ
αηζζήζεσλ
επηηπγράλεηαη
απηό
πνπ
ιέσ
επαηζζεηνπνίεζε θαη άξα ζηξνθή θαη αγάπε ζην
πεξηβάιινλ». (Γαζθνιηά, 2004, ζει.119)
«..Με αθνξνύλ πην πνιύ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο,
ην πώο ληώζνπλ ηα παηδηά γηα δηάθνξα πξάγκαηα θαη
ιηγόηεξν αλ έκαζαλ θαη σο αμία γλσζηηθή. Τν όηη
κπνξνύλ θαη γίλνληαη ζπληξνθηθά, ην όηη λνηάδεηαη ην
έλα γηα ην άιιν, ην όηη ζέινπλ όια λα ζπκκεηέρνπλ, ην
όηη ππάξρεη απηή ε δηαδηθαζία, είλαη πην πνιύηηκν από
ην ηη γίλεηαη». (Γαζθνιηά, 2004, ζει.120)
« Μέζα από ηελ ΠΔ ππήξρε έλα άιιν πιεζίαζκα θαη
ηνπ ζρνιεηνύ. Σα κηα κνλάδα εθπαίδεπζεο αιιά θαη
γεληθόηεξεο παηδείαο πνπ μέθπγε από ηελ πεπαηεκέλε».
(Γαζθνιηά, 2004, ζει.123)
«… ζα κπνξνύζα λα πσ όηη είλαη κηα δεκηνπξγηθή
εκπεηξία». (Γαζθνιηά, 2004, ζει.129)

Η παξνπζίαζε απηή, δε ζα κπνξνύζε παξά λα
ηνικήζεη λα γίλεη «βησκαηηθή». Ακθηζβεηώληαο ηηο
ξεηνξηθέο ησλ ζπλεδξηαθώλ εηζεγήζεσλ, ζπληζηά
αξρηθά κηα νπηηθν-αθνπζηηθή δηαδξνκή ζηελ
παηδαγσγηθή
πξνζέγγηζε
ηεο
πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο, ζπλερίδεη κε ηελ ελζάξξπλζε ησλ
ζπκκεηερόλησλ λα πάξνπλ ζέζε ζε ζπγθεθξηκέλεο
απόςεηο θαη θαηαιήγεη ζηε δηθή ηνπο εξκελεία γηα ηελ
ΠΔ θαη ηε βησκαηηθή κάζεζε.
Με έλα ηέηνην ζθεπηηθό, ε παξνπζίαζε απηή,
επηρεηξεί λα πξνβιεκαηίζεη θηινζνθηθά, ηδενινγηθά θαη
νξακαηηθά όινπο όζνπο εκπιέθνληαη ή ζειήζνπλ λα
εκπιαθνύλ ζηε ζρεδίαζε, νξγάλσζε θαη εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζην
ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα.

3.1. Παποςζίαζη
Σηελ νπηηθναθνπζηηθή παξνπζίαζε αθνύγνληαη
ηδέεο, λνήκαηα, ζεκαζίεο, ζπλαηζζήκαηα θαη εκπεηξίεο
όζσλ παζρίδνπλ -κέζσ έγθπξσλ κεζνδνινγηθώλ
δξάζεσλ- λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο ζηόρνπο ησλ
πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζηα ζρνιεία. Ταπηόρξνλα πξνβάιινληαη
θσηνγξαθίεο
από
εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ
πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο
ζε
θέληξα
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Δθεί, ιόγσ ηνπ
πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ, δελ είλαη δπλαηόλ λα εθαξκνζηεί
νιόθιεξε κέζνδνο εθαξκόδνληαη όκσο νη παξαθάησ
εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο:
1. Πείξακα
2. Μειέηε πεξίπησζεο
3. Μειέηε πεδίνπ
4. Σπλέληεπμε
5. Παηρλίδη ξόισλ
6. Παηρλίδη ξόισλ κε ηερληθέο εθπαηδεπηηθνύ
δξάκαηνο
7. Θεαηξηθό παηρλίδη
8. Θέαηξν ζθηώλ
9. Πξνζνκνίσζε
10. Καηαηγηζκόο ηδεώλ
11. Φαξηνγξάθεζε ελλνηώλ
12. Γηαινγηθή αληηπαξάζεζε

3.2. Πάπε θέζη
Ο ρώξνο νξίδεηαη σο έλα θάζκα από ην
απόιπην «ζπκθσλώ» κέρξη ην απόιπην «δηαθσλώ». Σηε
κέζε είλαη ε νπδέηεξε δώλε, ην ζεκείν δειαδή, όπνπ δε
ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ απόιπηα κε θάηη. Γηαβάδνληαη
δηάθνξεο δειώζεηο πνπ ηνπνζεηνύληαη πάλσ ζε
πεξηβαιινληηθά θαη εθπαηδεπηηθά ζέκαηα θαη νη

0η πξνζσπηθέο ζεσξίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ :
«…Δγώ ζα έιεγα όηη κε ην κάζεκα ηεο ΠΔ ζηα
ζρνιεία πξνζπαζείο λα δηακνξθώζεηο θαηλνύξγηεο
ζπλζήθεο θαη θαηλνύξγηνπο όξνπο κέζα ζην ζρνιείν.
Γειαδή ηα παηδηά λα δνπλ βησκαηηθά. Απηό είλαη ην
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Μέζα από απηή ηελ ηξηπιή ζθνπηκόηεηα ε ΠΔ
δνκείηαη θαη εμειίζζεηαη σο παηδαγσγηθή πξόηαζε,
αληαπνθξηλόκελε ζε αηηήκαηα θαη πξνζδνθίεο αηόκσλ
θαη θνηλσληθώλ νκάδσλ γηα ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ
νηθνινγηθό, ζηνλ θνηλσληθό θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθό
ρώξν.
Παξάιιεια νη δηδαθηηθέο επηινγέο ηεο,
εληζρύνπλ ηελ βησκαηηθή κάζεζε θαη αμηνπνηνύλ ηελ
πξνϋπάξρνπζα γλώζε θαη ηελ εκπεηξία ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ,
θαιιηεξγνύλ
ηελ
αηνκηθή
πξσηνβνπιία, ηε ρεηξαθέηεζε, ηνλ απηνθαζνξηζκό θαη
ηελ απηνλνκία ζηε ζθέςε θαη ηε δξάζε, αλαπηύζζνπλ
ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηε ζπιινγηθόηεηα θαη ηε
ζπλαπόθαζε,
εγείξνπλ
ην
ελδηαθέξνλ
ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ, θίλεηξν βαζηθό γηα ηε κάζεζε,
δεκηνπξγνύλ ζπλζήθεο κάζεζεο θαη έξεπλαο ζην
ζρνιείν θαη ζε άιια καζεζηαθά πεξηβάιινληα, θαζώο
θαη ζε πεξηβάιινληα έμσ από ην ζρνιείν, αλνίγνληαο
έηζη ην ζρνιείν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. (Φινγαΐηε, 2006)

ζπκκεηέρνληεο ηνπνζεηνύληαη ζην ρώξν αλαιόγσο κε ην
ηη πηζηεύνπλ. Δπηηξέπεηαη κόλν λα ζπκθσλήζνπλ ή λα
δηαθσλήζνπλ: δελ ππάξρνπλ «εάλ» θαη «αιιά». Πξέπεη
λα αληηδξάζνπλ ακέζσο θαη λα δηαιέμνπλ πιεπξά. Όινη
εξκελεύνπλ ηε δήισζε κε ηνλ πξνζσπηθό ηνπο ηξόπν.
Γε δίλεηαη θακία εμήγεζε. Σηε ζπλέρεηα θαινύληαη λα
επηρεηξεκαηνινγήζνπλ πάλσ ζην γηαηί ζηέθνληαη ζην
ζεκείν απηό. Γελ γίλεηαη δηάινγνο. Αθνύκε κόλν
επηρεηξήκαηα ρσξίο λα ηα ζρνιηάδνπκε. Αλ αθνύζνπκε
θάηη πνπ δελ είρακε ζθεθηεί θαη κεηαηνπίδεη θάπσο ηε
ζθέςε καο, απηό ζα πξέπεη λα απνηππσζεί θαη κε ηε
ζέζε καο ζην ρώξν, πνπ πξέπεη λα αιιάμεη. Γειώζεηο
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ:
«Η Π.Δ. ζηεξίδεηαη ζηε ζέιεζε
εθπαηδεπηηθνύ γηα κεηαηόπηζε επηπέδνπ»

ηνπ

«Η κεζνδνινγία ηεο Π.Δ. εκπεξηέρεη θπξίσο
ζην λα θάλνπλ ηα παηδηά πξάγκαηα κε ηα ρέξηα ηνπο, κε
ηηο αηζζήζεηο ηνπο, λα αγγίμνπλ, λα κπξίζνπλ, λα δνπλ,
λα βηώζνπλ δειαδή εκπεηξίεο»

5. ΠΗΓΔ

«Η Π.Δ. πξέπεη λα γίλεη ππνρξεσηηθή»
«Η Βησκαηηθή Μάζεζε δελ κπνξεί
εθαξκνζηεί ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε ηνπ ζρνιείνπ»

Γαζθνιηά, Μ. (2004). Θεωπία και ππάξη ζηην
πεπιβαλλονηική εκπαίδεςζη. Αζήλα: Δθδόζεηο
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ζεκαζία ηνπ. Σην: Γεσξγόπνπινο, Α. (Δπηκ.),
Πεπιβαλλονηική Εκπαίδεςζη - Ο νέορ πολιηιζμόρ πος
αναδύεηαι.. Αζήλα: Δθδόζεηο Gutenberg
Μπαθηξηδήο, Κ. (2005)β. Βαζηθέο ζέζεηο γηα κία
παηδαγσγηθή ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο. Σην:
Γεσξγόπνπινο,
Α.
(Δπηκ.),
Πεπιβαλλονηική
Εκπαίδεςζη - Ο νέορ πολιηιζμόρ πος αναδύεηαι..
Αζήλα: Δθδόζεηο Gutenberg
Νηνιηνπνύινπ, Δ. (2005). Η βησκαηηθή
πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο σο εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία. Σην: Γεσξγόπνπινο, Α. (Δπηκ.),
Πεπιβαλλονηική Εκπαίδεςζη - Ο νέορ πολιηιζμόρ πος
αναδύεηαι. Αζήλα: Δθδόζεηο Gutenberg
Φινγαίηε, Δ. (2006). Εκπαίδεςζη για ηο
πεπιβάλλον και ηην αειθοπία. Αζήλα: Διιεληθά
Γξάκκαηα.
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3.3. Καηαιγιζμόρ ιδεών
Με θαηαηγηζκό ηδεώλ ελζαξξύλνληαη νη
ζπκκεηέρνληεο λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ ελλνηνινγηθό
ράξηε γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε από ηνλ νπνίν
ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα αλαδεηρηνύλ νη ζηόρνη ηεο αιιά
θαη ε ζύλδεζή ηεο κε ηε βησκαηηθή κάζεζε.

4. ΔΠΙΛΟΓΟ
Σηόρνο ηεο Π.Δ. είλαη ε δηάπιαζε απηόλνκσλ
θαη ελεξγώλ πνιηηώλ νη νπνίνη :
- είλαη πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνηεκέλνη
- θαηέρνπλ ηε ζρεηηθή γλώζε
- ζθέπηνληαη θξηηηθά
- ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ
- έρνπλ νξάκαηα θαη αμίεο
Με ηνλ ηξόπν απηό ε ΠΔ έξρεηαη λα απαληήζεη
ζε ηξεηο αιιεινζπλδεόκελεο θαηαζηάζεηο θξίζεο: (α)
ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ βην-θπζηθνύ πεξηβάιινληνο (β) ηεο
απνκάθξπλζεο ησλ αλζξώπσλ κεηαμύ ηνπο θαη ησλ
θνηλσληώλ από ην ρώξν - πιαίζην ηεο δσήο ηνπο θαη (γ)
ηεο αλεπάξθεηαο ησλ παξαδνζηαθώλ παηδαγσγηθώλ
πξαθηηθώλ θαη ησλ ζπλζεθώλ κάζεζεο λα ζπλδέζνπλ
ηελ εθπαίδεπζε θαη ην ζρνιείν κε ηα νπζηαζηηθά
πξνβιήκαηα ηεο ζύγρξνλεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ην
ηδαληθό ελόο απηόλνκνπ θαη ελεξγνύ πνιίηε. (Φινγαΐηε,
2006)
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θνηλφηεηα, σζηφζν, δελ έρεη ζπκθσλήζεη ζρεηηθά κε ηνλ
νξηζκφ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (Παξαζθεπφπνπινο,
2008). χκθσλα θαη κε ηνλ Davis(1992): «Τπάξρνπλ
άπεηξνη νξηζκνί θαη ηδέεο γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα, φζνη
θαη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ γξάςεη ηηο ηδέεο ηνπο ζε έλα
θνκκάηη ραξηί.» (αλαθέξεηαη ζην Αιβαλνχδε θ.ά.,
1998).
ην ζεκεξηλφ ζχλζεην θφζκν φπνπ νη πιεξνθνξίεο,
ηα πξνζφληα θαη νη επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο δελ είλαη
πιένλ αξθεηά, ίζσο σο ην πην ζεκαληηθφ πξάγκα
θξίλεηαη ην λα κάζεη θαλείο πψο λα ζθέθηεηαη φρη κφλν
θξηηηθά αιιά επνηθνδνκεηηθά θαη δεκηνπξγηθά. Γη‟ απηφ
ην ιφγν, ε δεκηνπξγηθφηεηα έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ε
ζεκαληηθφηεξε δεμηφηεηα ηνπ 21νπ αηψλα, αθνχ ε
θνηλσλία ρξεηάδεηαη πιένλ αλζξψπνπο πνπ λα είλαη
δεκηνπξγηθνί, λα βξίζθνπλ ιχζεηο δηαθνξεηηθέο θαη λα
ζπλδπάδνπλ ηδέεο θαη δεμηφηεηεο πνπ θαίλνληαη
αζχλδεηεο.
Οη άλζξσπνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε δεκηνπξγηθή ηνπο
ζθέςε παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή επειημία πλεχκαηνο
(Elliotθ.ά.,2008:420). Απηφ ην γεγνλφο ηνπο επηηξέπεη λα
ιχλνπλ πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο απνηειεζκαηηθά,
θαζψο κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ λένπο ηξφπνπο επίιπζεο
ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηξφπνο πνπ
έρνπλ επηιέμεη δελ είλαη απνηειεζκαηηθφο. χκθσλα κε
άιινπο κειεηεηέο «ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη κηα
δηαδηθαζία πνπ δηαδξακαηίδεηαη κέζα ζην ρξφλν θαη
ραξαθηεξίδεηαη απφ πξσηνηππία, πλεχκα πξνζαξκνγήο
θαη ηε θξνληίδα γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πξαγκαηνπνίεζε»
(Ξαλζάθνπ,2011:34).Δπίζεο, ν Taylor (2007)αλαθέξεη
θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ηδεψλ, ζηνηρείν πνπ ζπλάπηεηαη
κε ην απξφζκελν θαη ην πξσηφηππν
Σα ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα, ηα νπνία απνηεινχλ ην
πιαίζην γηα ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε, γεληθφηεξα, είλαη
(Slabbert, 1994: 60-68):

Πεπίληψη
θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε εθαξκνγή
δηδαθηηθήο
παξέκβαζεο
γηα
ηελ
ππνζηήξημε
ραξαθηεξηζηηθψλ
δεκηνπξγηθφηεηαο
καζεηψλ
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο (Ν = 42)
θνηηνχζαλ ζηε Γ΄ ηάμε Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηνπ Ννκνχ
Αξγνιίδαο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016. Ζ ζπιινγή
ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν
θάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα δηδαθηηθνχ ηξίσξνπ. Καηά ηελ
πξψηε θάζε, πινπνηήζεθε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Αγσγήο Τγείαο, ζηα πιαίζηα
ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή ησλ
εξσηήζεσλ SCAMPER, αμηνινγήζεθαλ νη παξάκεηξνη
ηεο επρέξεηαο, ηεο επειημίαο θαη ηεο πξσηνηππίαο ησλ
απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Καηά ηε δεχηεξε θάζε,
δηαλεκήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εξσηεκαηνιφγην πνπ
θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο κε ζηφρν ηελ
αμηνιφγεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα
δείρλνπλ φηη ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζπγθέληξσζε ε
επρέξεηα, ελψ ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαίλεηαη
φηη
βξήθαλ
ηε
ζπγθεθξηκέλε
δξαζηεξηφηεηα
ελδηαθέξνπζα, θπξίσο ιφγσ δηαθνξψλ κε ηα ηππηθά
καζήκαηα ζε φηη αθνξά ηε δηαζθέδαζε θαη ηε
δεκηνπξγηθή έθθξαζε. Δπίζεο, εμέθξαζαλ επηζπκία
ζπζηεκαηηθφηεξεο εκπινθήο ζην κέιινλ ζε ηέηνηνπ
είδνπο δηαδηθαζίεο.

Λέξειρ κλειδιά: Γεκηνπξγηθφηεηα, Πξσηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε, Tερληθή SCAMPER, δηδαθηηθή
δξαζηεξηφηεηα.

1.ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Οη
λνεηηθέο
ηθαλφηεηεο
ησλ
αλζξψπσλ
πεξηιακβάλνπλ ηελ πξφζιεςε, ηε κλήκε, ηε
ζπγθιίλνπζα- θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ απνθιίλνπζαδεκηνπξγηθή ζθέςε. Ζ δεκηνπξγηθή ζθέςε πεξηιακβάλεη
ηνλ πην ειεχζεξν ηχπν απφ ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ
αλζξψπσλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ επηλνεηηθφηεηα,
εθεπξεηηθφηεηα θαη επξεκαηηθφηεηα. Ζ εξεπλεηηθή









Δπηηξέπεηαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κφλν γηα εθπαηδεπηηθή ή
εξεπλεηηθή ρξήζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπρφλ
αληίγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα θαη ηελ παξνχζα
ζεκείσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε
αλαδεκνζίεπζε, κέξνπο ή φινπ ησλ πξαθηηθψλ γηα νηθνλνκηθφ
φθεινο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε.
© 2016 ΑΠΑΙΣΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ

91

επαηζζεζία απέλαληη ζηα
πεξηβάιινληνο
λνεηηθή επρέξεηα
λνεηηθή επιπγηζία/επειημία
πξσηνηππία ηεο ζθέςεο
ηθαλφηεηα ζχλζεζεο
ηθαλφηεηα κεηαζρεκαηηζκψλ
ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο

πξνβιήκαηα

ηνπ

θαη δπλαηνηήησλ, κέζα απφ κηα δηαδηθαζία ε νπνία δελ
ηνπ είλαη εληειψο γλσζηή απφ ηελ πξνεγνχκελε
εκπεηξία.(Ξαλζάθνπ, 2011:118).
Τα 6 καπέλα ηος DeBono. χκθσλα κε
ηνλEdwarddeBono (1986), έλαο ζαθήο ζθνπφο ζηε
ζθέςε έξρεηαη ζε απφιπηε αξκνλία κε ηε δεκηνπξγηθή
ζθέςε, ε νπνία βνεζά ζηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο.
Αμηνπνηψληαο απηφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, πξνηείλεη ηα
«6 ζθεπηφκελα θαπέια» σο κία ζηξαηεγηθή γηα ηελ
εθαξκνγή θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζεσξίαο ηεο πιάγηαο
ζθέςεο ζηελ επίιπζε κηαο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο.
Η μέθοδορ SCAMPER. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή
απνηειείηαη απφ κία ιίζηα εξσηήζεσλ πνπ πξνθαινχλ
ηε δεκηνπξγία ηδεψλ. Ζ ιέμε SCAMPER απνηειείηαη
απφ ηα αξρηθά γξάκκαηα ησλ παξαθάησ αγγιηθψλ
ιέμεσλ, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ θαη έλα ζηφρν ηεο
δηδαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο:
 (S)
=Substitute
(=
Αληηθαηαζηήζηε),
Αληηθαηαζηήζηε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα ελφο
πξνβιήκαηνο ή θαηάζηαζεο κε ελαιιαθηηθά
 (C) = Combine (= πλδπάζηε), πλδπάζηε ηα
δεδνκέλα ελφο πξνβιήκαηνοκε θάηη άιιν
 (A) = Adapt (= Πξνζαξκφζηε), Πξνζαξκφζηε ή
αιιάμηε ηε ιεηηνπξγία, ρξεζηκνπνηήζηε κέξνο
ελφο άιινπ ζηνηρείνπ

(M) = Modify ή Magnify (= Σξνπνπνηήζηε ή
κεγηζηνπνηήζηε), απμήζηε ή κεηψζηε ζε θιίκαθα,
αιιάμηε ζρήκα, ηξνπνπνηήζηε ηδηφηεηεο (π.ρ.
ρξψκα)
 (P) Put= εληνπίζηε άιιεο ρξήζεηο
 (E) Eliminate= (Μεηψζηε), αθαηξέζηε ζηνηρεία,
απινπνηήζηε, θαηαιήμηε ζηελ πην βαζηθή θαη
νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία
 (R) Reverse ή Rearrange= (Αληηζηξέςηε ή
επαλαπξνζδηνξίζηε).

Οη κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή
ησλ πνιηηψλ ιφγσ ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, δεκηνπξγνχλ ζπλερψο
λέεο αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο, φπσο πεξηγξάθεθαλ
παξαπάλσ.
πλεπψο, ε ζρνιηθή δσή ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη
ζηνπο καζεηέο ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα λα
αληηκεησπίζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο δσήο.
Σέηνηεο δεμηφηεηεο είλαη ε θξηηηθή ζθέςε, νη εξεπλεηηθέο
δεμηφηεηεο, ε ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη ε
θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο.
Αθφηνπ ε θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζην
ζρνιείν άξρηζε λα πξνβάιιεηαη σο έλαο απφ ηνπο
βαζηθφηεξνπο ζθνπνχο ηεο
εθπαίδεπζεο, δηακνξθψζεθαλ ζρεηηθά δπν ζηξαηεγηθέο:
1. Δπίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ κε ηελ κεηαξξχζκηζε
θπξίσο ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, έηζη ψζηε ε
θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο λα δηαηξέρεη φια ηα
καζήκαηα σο γεληθή αξρή(Γεξβίζεο, 1998: 53 θ.ε.).
2. Δλζσκάησζε ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ
(Α.Π..) εηδηθψλ ελνηήησλ θαη ηερληθψλ θαιιηέξγεηαο
ηεο
δεκηνπξγηθήο
ζθέςεο
(Ξαλζάθνπ,
1998∙
Υαιακπφπνπινο, 1981).
Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε
ζε δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηελ ηάμε, νη νπνίεο
ζρεηίδνληαη κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηα νπνία
παξέρνπλ δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο ζηνπο καζεηέο γηα
άζθεζε ζηελ δεκηνπξγηθή ζθέςε θπξίσο κέζα απφ
δηαδηθαζίεο εληνπηζκνχ, δηαηχπσζεο θαη εμεχξεζεο
ιχζεο ζε ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα.
Ζ δηδαζθαιία πνπ απνβιέπεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο
δεκηνπξγηθήο ζθέςεο πξέπεη λα ππεξεηεί απφ ηε κηα ηελ
νξζνινγηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ απαηηεί ζπζηεκαηηθή
πξνζπάζεηα θαη πξνυπνζέηεη επξχ γλσζηηθφ ππφβαζξν
θαη απφ ηελ άιιε λα είλαη αλεθηηθή απέλαληη ζε
αλνξζνινγηζηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη δηαδηθαζίεο φπσο ε
απνδνρή ηεο θαληαζίαο.
Οη ζεκαληηθφηεξεο δηδαθηηθέο ηερληθέο, νη νπνίεο
ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ππνζηεξίδνπλ θαη
εληζρχνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ είλαη
θπξίσο:
Καηαιγιζμόρ ιδεών. Ζ ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ
(brainstorming) αθνξά ηελ εμέηαζε ελφο ζέκαηνο ή κηαο
έλλνηαο κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο/ππνθίλεζεο ησλ
καζεηψλ λα πξνβνχλ ζε ειεχζεξε, απζφξκεηε έθθξαζε
ηδεψλ. ηφρνο είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε
δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο κε φπνηα απζφξκεηε ηδέα ή
πξφηαζε έρνπλ.
Δημιοςπγική επίλςζη πποβλήμαηορ. Ζ ιχζε
πξνβιήκαηνο,
σο
«παξαγσγή
θαη
επηινγή
ραξαθηεξηζηηθψλ πξάμεσλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο
ζηφρνπ»(Runko,1994:4) είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη
πξνηαζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο. Μνληέια επίιπζεο
πξνβιεκάησλ αλαπηχρζεθαλ απφ πνιινχο εξεπλεηέο.
Πνιινί κειεηεηέο επηρείξεζαλ λα εθαξκφζνπλ απηή ηελ
ηερληθή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε πςειέο
ηθαλφηεηεο(Adams, 1986).Έλα πξφβιεκα πνπ επηιχεηαη
δεκηνπξγηθά(Flood&Jackson, 1991) πξνθαιεί ην καζεηή
λα εκπιαθεί ζηελ αλαδήηεζε απαληήζεσλ, ζεκαζηψλ

ην πιαίζην ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νξηζκέλεο κειέηεο
ζρεηηθά κε ηε κειέηε θαη ηελ ππνζηήξημε
ραξαθηεξηζηηθψλ δεκηνπξγηθφηεηαο καζεηψλ.
Ζ εξγαζία ηνπ Παπαδφπνπινπ (2013) εζηηάδεη ζηηο
δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ν ζπλδπαζκφο θαη ε
εθαξκνγή ηερληθψλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη αθήγεζεο
ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο ζην
δεκνηηθφ ζρνιείν. Απηφο ν ζπλδπαζκφο πξνζθέξεη κηα
άιιε δπλακηθή ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ
θαη παξάιιεια δίλεη πνιιαπιέο επθαηξίεο ζε καζεηέο
θαη καζήηξηεο λα επηθνηλσλήζνπλ, λα πξνβιεκαηηζηνχλ
δεκηνπξγηθά, λα ζπλεξγαζηνχλ λα θαηαλνήζνπλ ην
επηζηεκνληθφ ιεμηιφγην θαη λα εθθξαζηνχλ γξαπηά θαη
πξνθνξηθά, λα παίμνπλ, θαη λα κάζνπλ γηα ηνλ θφζκν
γχξσ ηνπο. Οη ηερληθέο εθαξκφζηεθαλ ζηηο Δ΄θαη Σ΄
ηάμεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο δείρλνπλ ηε
ζεηηθή αληαπφθξηζε καζεηψλ θαη καζεηξηψλ,
αλαδεηθλχνληαο
παξάιιεια
κηα
ελδηαθέξνπζα
πξννπηηθή γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηήκσλ
ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκηνπξγηθή γξαθή θαη αθήγεζε.
Ζ έξεπλα ηνπ Λάππα (2011) αθνξά ζηελ παξνπζίαζε
κηαο έξεπλαο κειέηεο πεξίπησζεο, γηα ηελ επίδξαζε ελφο
αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηε
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εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (εηζήγεζε ηνπ καζήκαηνο κε ηε
ρξήζε powerpoint, θχιιν θαηαγξαθήο) θαη ήηαλ νη εμήο:
 Πποεηοιμαζία ηυν εκπαιδεςομένυν: Έγηλε
αλαθνξά ζηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο
θαη ηεο δηαδηθαζίαο
ηεο δεκηνπξγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα αθνινπζνχζε.
 Παποςζίαζη ηυν βαζικών εννοιών ηηρ ενόηηηαρ:
Αξρηθά νη καζεηέο κέζα απφ κία παξνπζίαζε
powerpoint κε εηθφλεο θαη ζρεδηαγξάκκαηα,
ήξζαλ ζε επαθή κε ηηο θχξηεο έλλνηεο ηνπ
καζήκαηνο (αηχρεκα, αίηηα),αλαθέξνληαο ηηο
δηθέο ηνπο απφςεηο θαη γλψζεηο γηα ηηο έλλνηεο
απηέο. Με ηελ ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ
παξνπζίαζαλ ηα είδε ησλ αηπρεκάησλ πνπ
κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ελψ
ζπκκεηέρνληαο ζηελ εκπινπηηζκέλε εηζήγεζε
ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, αλέθεξαλ ηηο
απφςεηο ηνπο γηα ηα αίηηα πνπ πξνθαινχλ
αηπρήκαηα θαζψο θαη ηνπο πηζαλνχο ρψξνπο ηνπ
ζρνιείν πνπ ζπκβαίλνπλ απηά.
 Χυπιζμόρ ζε ομάδερ: Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε
νκάδεο. Κάζε ηκήκα δεκηνχξγεζε ηέζζεξηο
νκάδεο. ηε ζπλέρεηα, ε θάζε νκάδα απνθάζηζε
ην φλνκά ηεο θαη
έγηλε αλάζεζε ξφισλ
(εθπξφζσπνο, γξακκαηέαο, παξαηεξεηέο).
 Παποςζίαζη βοηθηηικού ςλικού για ηη ζηπαηηγική
ηηρ «ηποποποίηζηρ»: Γφζεθε ζε θάζε νκάδα έλα
θχιιν θαηαγξαθήο κε εηθφλεο απφ δηάθνξα κέξε
ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο εμήο βνεζεηηθέο εξσηήζεηο:
«1.ε πνηα απφ απηά ηα ζεκεία ηνπ ζρνιείνπ ζα
κπνξνχζε λα γίλεη αηχρεκα;» θαη «2. Ση ζα
κπνξνχζε λα αιιάμεη γηα λα κελ γίλνληαη
αηπρήκαηα;»
 Εθαπμογή ηηρ ηεσνικήρ με ζηόσο ηην εξοικείυζη:
Γφζεθαλ παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν
εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο θάλνληαο κηα πξψηε
απφπεηξα
αλαδήηεζεο θαη επίιπζεο ελφο
πξνβιεκαηηθνχ ρψξνπ θαη ησλ δπλαηνηήησλ
ηξνπνπνίεζεο ηνπ, ζην ρψξν ηεο δηδαζθαιίαο.
θνπφο ήηαλ ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε
ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ
λα ηελ εθαξκφζνπλ ζηε ζπλέρεηα ηεο
δξαζηεξηφηεηαο.
ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε δεχηεξε δηδαθηηθή ψξα,
ζηελ νπνία νη καζεηέο ηνπ θάζε ηκήκαηνο ρσξηζηά (Γ1,
Γ2 ) έπξεπε λα αλαδεηήζνπλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ
ζρνιείνπ πηζαλά ζεκεία πνπ ζα κπνξνχζε γηα θάπνην
ιφγν λα πξνθιεζεί αηχρεκα θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ
ηερληθή εξσηήζεσλ SCAMPER «Σξνπνπνίεζε» λα
δψζνπλ ιχζε ζε θάζε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ
παξνπζηαδφηαλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο δεχηεξεο
δηδαθηηθήο ψξαο ήηαλ νη εμήο:
 Κάζε νκάδα μερσξηζηά αλαδήηεζε ζε φινπο ηνπο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ
ηάμε ηεο πξνβιεκαηηθά ζεκεία.
 Ο εθπξφζσπνο ηεο θάζε νκάδαο είρε αλαιάβεη ην
ζπληνληζκφ ηεο νκάδαο ηνπ θαη ηελ επίιπζε ηπρφλ
δηαθσληψλ. Οη παξαηεξεηέο ηεο νκάδαο,
αθνινπζψληαο ην ζρέδην ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηηο
νδεγίεο πνπ είραλ δνζεί απφ ηελ πξψηε δηδαθηηθή

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ λεπίσλ.Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα
ηεο εξγαζίαο είλαη πσο ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ
“CrayonPhysicsDeluxe” είρε σο απνηέιεζκα ηελ
βειηίσζε βαζηθψλ αμφλσλ ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο
φπσο ηελ αχμεζε ηεο επρέξεηαο παξαγσγήο
ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο
θαη ηεο ελνξαηηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ.
Ζ Βνινλάθε (2009) επηρείξεζε λα κειεηήζεη ηελ
επίδξαζε ελφο κνπζηθνχ πεηξακαηηθνχ πξνγξάκκαηνο
ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ
Γ΄ θαη Δ΄ ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Γηα ην ιφγν απηφ,
δηαλεκήζεθε
ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο
ην
ηεζη
δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ Guilford πξηλ θαη κεηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ πεηξακαηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε
βάζε ηξία θξηηήξηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο: ηε
λνεηηθή επρέξεηα, ηε λνεηηθή επειημία θαη ηελ
πξσηνηππία. Ζ επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο βξέζεθε
ζεηηθή ζην ηξίην θξηηήξην, δειαδή ηεο πξσηνηππίαο ηεο
ζθέςεο.

2. Η ΠΑΡΟΤΑ ΜΕΛΕΣΗ
2.1. Μέθοδορ
θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο
αληαπφθξηζεο καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηε
δηδαθηηθή ηερληθή ελίζρπζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο
SCAMPER. Δηδηθφηεξνη ζηφρνη ππήξμαλ ε εμαθξίβσζε
ηεο δεκηνπξγηθήο παξαγσγήο ησλ καζεηψλ κε βάζε ηα
θξηηήξηα ηεο επρέξεηαο, ηεο επειημίαο θαη ηεο
πξσηνηππίαο ησλ απαληήζεσλ, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε
ηεο εξεπλεηηθήο / δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο καζεηέο.
Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ήηαλ κέζσ ηεο
ηερληθήο ησλ εξσηήζεσλ SCAMPER θαη ζπγθεθξηκέλα
ηεο
θαηεγνξίαο
εξσηήζεσλ πνπ αθνξά ηελ
ηξνπνπνίεζε (Modify). Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα
πήξε ηε κνξθή ελφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ εξγαζίαο ζηα
πιαίζηα ησλ καζεκάησλ ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο (Αγσγή
Τγείαο), ζε καζεηέο ησλ δχν ηκεκάησλ ηεο Γ΄ Σάμεο
ηνπ 3νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Άξγνπο. Οη καζεηέο
δξαζηεξηνπνηήζεθαλ κέζσ ηεο ηερληθήο ηεο εξψηεζεο
Σξνπνπνίεζεο πνπ επηιέρζεθε θαη πξνζπάζεζαλ λα
ιχζνπλ
πξνβιεκαηηθέο
θαηαζηάζεηο
πνπ
παξνπζηάδνληαλ ζην ζρνιείν ηνπο ζε φ,ηη αθνξά ηα
πηζαλά αίηηα αηπρεκάησλ.
Ζ δξαζηεξηφηεηα επηκεξίζηεθε ζε ηξείο δηδαθηηθέο
ψξεο, ζηηο νπνίεο νη καζεηέο δξαζηεξηνπνηήζεθαλ
αλάινγα. Οη δχν δηδαθηηθέο ψξεο (1ε θαη 3ε)
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ
ζρνιείνπ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ, ελψ
ε 2ε δηδαθηηθή ψξα ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ
ζρνιείνπ θαη ζηελ ηάμε ηνπ θάζε ηκήκαηνο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξψηεο
δηδαθηηθήο ψξαο ζπλνδεχνληαλ απφ ην αλάινγν
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= Καζφινπ θαη 5 = Πάξα πνιχ). πγθεθξηκέλα, ηα
εξσηήκαηα ήηαλ: «Πφζν ελδηαθέξνπζα ζαο θάλεθε ε
δξαζηεξηφηεηα;» θαη «Θα ζέιαηε λα ζπκκεηέρεηε
ζπρλφηεξα ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο;». Δπίζεο,
ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη ηξία εξσηήκαηα αλνηθηνχ ηχπνπ:
«Πνην θνκκάηη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζαο θάλεθε ην πην
ελδηαθέξνλ;», «Θα αιιάδαηε θάηη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν έγηλε ην ζεκεξηλφ κάζεκα;» θαη «Πνηεο δηαθνξέο
ππάξρνπλ ζε ζρέζε κε ηα καζήκαηα πνπ θάλεηε
ζπλήζσο;».
Ζ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε κε βάζε ηε
δηεξεχλεζε δηαθνξψλ ησλ κέζσλ φξσλ γηα ηα
εξσηήκαηα ηχπνπ Likert σο πξνο ην θχιν θαη ην
αγαπεκέλν κάζεκα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ελψ γηα ηα
εξσηήκαηα
αλνηθηνχ
ηχπνπ
δεκηνπξγήζεθαλ
θαηεγνξίεο. Δπεηδή νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ
ήηαλ κνλνιεθηηθέο θαη δελ ρσξνχζαλ ακθηβνιία σο πξνο
ην πεξηερφκελφ ηνπο δελ θξίζεθε απαξαίηεηε ε εξγαζία
παξαπάλσ ηνπ ελφο θσδηθνγξάθσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηεο αλάιπζεο.
Σν εξγαιείν επίζεο πεξηείρε δχν εξσηήκαηα
δεκνγξαθηθνχ ηχπνπ γηα ην θχιν θαη ην αγαπεκέλν
κάζεκα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο
έγηλε ζηε βάζε ηεο «επθνιίαο πξφζβαζεο» θαη ιφγσ ηεο
πξνζσπηθήο επαθήο κε ην Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο. Οη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο ήηαλ ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο θνξίηζηα πνπ είραλ σο αγαπεκέλν
κάζεκα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο
Κνηλσληθέο / Αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. Σα αγφξηα,
αληίζεηα, θαίλεηαη λα έρνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα
ηε Γπκλαζηηθή (βι. πίλαθα 1).

ψξα, εμεξεχλεζαλ ην ζρνιείν θαη αλαθάιπςαλ
πξνβιεκαηηθά ζεκεία.
 Ο γξακκαηέαο ηεο θάζε νκάδαο θαηέγξαθε ζην
θχιιν θαηαγξαθήο πνπ είρε δνζεί απφ ηελ πξψηε
δηδαθηηθή ψξα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ
κειψλ ηεο νκάδαο ηνπ.
 Δθαξκφδνληαο ηελ ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ
SCAMPER θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ εξψηεζε «Ση
ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη ζην ζπγθεθξηκέλν
ζεκείν ψζηε λα κελ γίλνληαη αηπρήκαηα;», πνπ
ζηεξίδεηαη ζηελ εξψηεζε Modify, δειαδή
«Σξνπνπνίεζε», φια ηα κέιε ηεο θάζε νκάδαο
πξφηεηλαλ
ιχζεηο
ηξνπνπνίεζεο
ησλ
πξνβιεκαηηθψλ ζεκείσλ ζην ζρνιείν, νη νπνίεο
θαηαγξάθνληαλ ζην θχιιν θαηαγξαθήο απφ ηνλ
γξακκαηέα.
Σέινο, θαηά ηελ ηξίηε δηδαθηηθή ψξα νη καζεηέο
έπξεπε λα παξνπζηάζνπλ κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν ηηο ηδέεο
θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεπλεηηθήο θάζεο. Κάζε
ηκήκα
αλέιαβε
δηαθνξεηηθή
εξγαζία.
Οη
δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηξίηεο δηδαθηηθήο ψξαο ήηαλ νη
εμήο:
 Οη νκάδεο ηνπ Γ1 ηκήκαηνο ζπγθεληξψζεθαλ ζηε
δεμηά πιεπξά ηνπ ρψξνπ εθδειψζεσλ θαη νη
νκάδεο ηνπ Γ2 ηκήκαηνο ζηελ αξηζηεξή.
 Γφζεθε γξαθηθή χιε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο θάζε
εξγαζίαο (έγρξσκα θχιια Α4, καξθαδφξνη,
ςαιίδηα, θφιια) θαζψο θαη ην θχιιν εξγαζίαο
ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο θάζε νκάδαο. Κάζε
ηκήκα(Γ1, Γ2) είρε δηαθνξεηηθφ θχιιν εξγαζίαο.
 Σν Γ1 αλέιαβε λα δεκηνπξγήζεη έλα θνιάδ
γξάθνληαο ή ζρεδηάδνληαο ηα αηπρήκαηα πνπ
κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ δηθνχ ηνπ
ζρνιείνπ.
 Σν Γ2 αλέιαβε λα δεκηνπξγήζεη έλα θνιάδ κε ηε
κνξθή ελφο «δέληξνπ ηεο ζθέςεο» γξάθνληαο ή
ζρεδηάδνληαο ηηο αιιαγέο πνπ ζα έθαλαλ ζην δηθφ
ηνπο ζρνιείν, ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα
αηπρήκαηα.
 Κάζε κέινο ηεο νκάδαο έθηηαμε, έθνςε θαη
θφιιεζε ην δηθφ ηνπ κέξνο ηνπ θνιάδ κε ηε
βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
 ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο νη καζεηέο έγξαςαλ ηα
νλφκαηά ηνπο ζην θνιάδ θαη αθνινχζεζε ε
παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ θάζε ηκήκαηνο
ζηελ ππφινηπε εθπαηδεπηηθή νκάδα.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ εξγαζηψλ
ησλ καζεηψλ δφζεθε έλαο πφληνο ζε θάζε ηδέα ζε ζρέζε
κε ηνπο ηξεηο άμνλεο ηεο επρέξεηαο, ηεο επειημίαο θαη ηεο
πξσηνηππίαο, ψζηε λα πξνθχςεη κηα ζπλνιηθή
βαζκνινγία γηα θάζε νκάδα.
Οινθιεξψλνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
αθνινχζεζε ε ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ απφ
ηνλ θάζε καζεηή μερσξηζηά. Σν εξσηεκαηνιφγην
απνηέιεζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο απφ ηνπο καζεηέο.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνπο
καζεηέο
ρξεζηκνπνηήζεθε
εξγαιείν
πνπ
θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο, ην νπνίν πεξηείρε
δχν εξσηήκαηα ηχπνπ Likert κε πεληαβάζκηα θιίκαθα (1

Θεηηθέο επηζηήκεο
Κνηλσληθέο / Αλζξσπηζηηθέο
επηζηήκεο
Γπκλαζηηθή
Καιιηηερληθά καζήκαηα
aN

Αγφξηα
2

Κνξίηζηα
2

6

14

9
1

3
4

= 42

Πίλαθαο 1. Καηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ σο πξνο
ην θχιν θαη ην αγαπεκέλν κάζεκα

2.2. Αποηελέζμαηα
2.2.1. Αποηελέζμαηα επγαζίαρ ομάδων
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ πηλάθσλ
2θαη 3 νη βαζκνινγίεο ησλ νκάδσλ δελ ήηαλ ηδηαίηεξα
πςειέο. Ζ πςειφηεξε βαζκνινγία ζπγθεληξψζεθε απφ
ηελ ππν-νκάδα ησλ “Stargirls” (28 πφληνη), ελψ
αθνινπζνχλ νη «Απίζαλνη» (26 πφληνη). Ζ θαηψηεξε
βαζκνινγία πξνέθπςε απφ ηηο νκάδεο ησλ «νχπεξ
Εσγξάθσλ» θαη ησλ «Γηαηξψλ ρσξίο χλνξα» (10
πφληνη). πλνιηθά, ν παξάγνληαο ζηνλ νπνίν νη
ζπκκεηέρνληεο
καζεηέο
θαίλεηαη
λα
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δξαζηεξηνπνηήζεθαλ έληνλα ήηαλ ε επρέξεηα, ελψ ε
ρακειφηεξε αληαπφθξηζε πξνέθπςε ζηνλ παξάγνληα ηεο
πξσηνηππίαο.

Υπο-ομάδα
Star girls
Ομάδα
ατυχημάτων
Τα
χρυςάδελφίνια
Οι απίθανοι
aN

Ευχζρεια

Ευελιξία

Πρωτοτυπία

Σφνολο

16

11

1

28

11

9

1

21

11

9

1

21

14

10

2

26

δεκηνπξγηθφηεηαο ν πςειφηεξνο κέζνο φξνο πξνέθπςε
μαλά απφ ηα θνξίηζηα (Μ = 4.6), ελψ ν ρακειφηεξνο
μαλά απφ ηα αγφξηα κε αγαπεκέλν κάζεκα ηε
Γπκλαζηηθή (Μ = 3.77).
Γηα ηνλ έιεγρν χπαξμεο ζπζηεκαηηθψλ δηαθνξψλ ησλ
κέζσλ φξσλ σο πξνο ην θχιν θαη ην αγαπεκέλν κάζεκα
ησλ ζπκκεηερφλησλ επηιέρζεθε ην κε παξακεηξηθφ
θξηηήξην Kruskal-Wallis, αθνχ πξψηα νη παξαδνρέο ηεο
θαλνληθφηεηαο ησλ θαηαλνκψλ (Shapiro-Wilk = .578
(42), p = .000∙ Shapiro-Wilk = .695 (42), p = .000) θαη
ηεο νκνηνγέλεηαο ηεο δηαθχκαλζεο ειέγρζεθαλ θαη δελ
ηθαλνπνηήζεθαλ ηφζν σο πξνο ην θχιν (Levene‟sF (1,
39) = 35.003, p = .000∙ Levene‟sF (1, 39) = 7.907, p =
.008) φζν θαη σο πξνο ην αγαπεκέλν κάζεκα ησλ
ζπκκεηερφλησλ (Levene‟sF (3, 38) = 10.822, p = .000∙
Levene‟sF (3, 38) = 6.834, p = .001).
Έηζη, επηιέρζεθε ε αλάιπζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κε
ηε ρξήζε ηνπ κε παξακεηξηθνχ θξηηεξίνπ KruskalWallis H, απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ πξνέθπςε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ αγνξηψλ θαη
ησλ θνξηηζηψλ σο πξνο ην ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζίαζε ε
δεκηνπξγηθή δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα (ρ2 (1) = 9.530, p
= .002) (βι. πίλαθα5). Σέινο, νη δχν ζπγθεθξηκέλεο
κεηαβιεηέο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή ζπλάθεηα κεηαμχ
ηνπο (Pearsonr = .661, p = .000)

= 21

Πίλαθαο 2. Βαζκνινγία 1εο νκάδαο ζηηο πξνηάζεηο
ηξνπνπνίεζεο
Δπρέξεηα

Δπειημία

Πξσηνηππία

χλνιν

Οη Δθδηθεηέο

5

6

1

13

νχπεξ Εσγξάθνη

5

4

2

10

Γηαηξνί Υσξίο
χλνξα
Μσξά ελ δξάζε

4

3

3

10

5

4

3

12

Τπν-νκάδα

aN

= 21

Πίλαθαο 3. Βαζκνινγία 2εο νκάδαο ζηηο πξνηάζεηο
ηξνπνπνίεζεο

Δλδηαθέξνλ
δξαζηεξηφηεηαο
πρλφηεξεζπκκεηνρή

2.2.2. Αποηελέζμαηα επωηημαηολογίος

aN

Μ
4.5
4.33

Αγαπεκέλν
κάζεκα

9.530(1)*

4.518 (3)

3.222 (1)

4.405 (3)

*p< .05

ε φ,ηη αθνξά ηα δχν εξσηήκαηα ηχπνπ Likert
πξνέθπςαλ ηα εμήο:
ε γεληθέο γξακκέο νη κέζνη φξνη θηλνχληαη ζε πςειά
επίπεδα ηφζν γηα ηε κεηαβιεηή ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ
παξνπζίαδε ε δξαζηεξηφηεηα (Μ = 4.5, SD = .99) φζν
θαη γηα ηε κεηαβιεηή ηεο πξφζεζεο ησλ καζεηψλ γηα
ζπρλφηεξε ζπκκεηνρή ζε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο
(Μ = 4.33, SD = .92).
Δλδηαθέξνλ δξαζηεξηφηεηαο
πρλφηεξε ζπκκεηνρή

Φχιν

Πίλαθαο 5. Έιεγρνο ζπζηεκαηηθήο δηαθνξάο κέζσλ φξσλ ησλ
εξσηεκάησλ ηχπνπ Likert σο πξνο ην θχιν θαη ην αγαπεκέλν
κάζεκα ησλ ζπκκεηερφλησλ

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα
εξσηήκαηα αλνηθηνχ ηχπνπ πξνέθπςε φηη, θαηά ηε
γλψκε ηνπο, ηα ζεκεία ηεο δεκηνπξγηθήο δηδαθηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο κε ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ήηαλ ε
δεχηεξε θάζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, δειαδή ε αλαδήηεζε
θαη θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ (31%) θαζψο θαη ε
ηειεπηαία θάζε, δειαδή
ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο
επίιπζεο / ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο (28.6%).
Καηά ηε γλψκε ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ ην
ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηε ζπγθεθξηκέλε
δεκηνπξγηθή δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηηο
ππφινηπεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ήηαλ θπξίσο ε
δηαζθέδαζε πνπ πξνζέθεξε (19%) αιιά θαη ε ρξήζε
ΣΠΔ (11.9%).

SD
.99
.92

= 42

Πίλαθαο 4. Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ
εξσηεκάησλ ηχπνπ Likert

Δληνλφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνέθπςε ζπλνιηθά απφ ηα
θνξίηζηα (Μ = 4.91) θαη κάιηζηα εθείλα πνπ έρνπλ σο
αγαπεκέλν κάζεκα ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο θαη ηα
θαιιηηερληθά καζήκαηα. Οη ρακειφηεξνη κέζνη φξνη
ζεκεηψζεθαλ απφ ηα αγφξηα πνπ έρνπλ σο αγαπεκέλν
κάζεκα ηηο Κνηλσληθέο / Αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο (Μ =
3.66) θαη ηε Γπκλαζηηθή (Μ = 3.77).
ε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή ηεο πξφζεζεο γηα
ζπρλφηεξε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ελίζρπζεο ηεο

εκείνΔλδηαθέξνληνοa
Παξνπζίαζε ηνπ πιαηζίνπ απφ ηηο
δηδάζθνπζεο
Αλαδήηεζε θαη θαηαγξαθή ησλ
πξνβιεκάησλ
Πξνζπάζεηα επίιπζεο / ηξνπνπνίεζεο
πξνβιεκάησλ
Αλαπαξάζηαζε επίιπζεο / ηξνπνπνίεζεο
Γηαθνξέοκεζπλεζηζκέλα καζήκαηαb

95

f

%

2

4.8

13

31

4

9.5

12

28.6

Πηνδηαζθεδαζηηθφ
Δλεξγνπνίεζε δεμηνηήησλ
Πηνελδηαθέξνλ
Υξήζε ΣΠΔ
Γηαθνπή θαλνληθήοξνήο καζεκάησλ
Έμνδνοζην πξναχιην
Πεξηζψξην πξαγκαηνπνίεζεο ιαζψλ

8
3
1
5
2
3
2

θαιιηηερληθά καζήκαηα θαη νη ρακειφηεξνη απφ ηα
αγφξηα κε θιίζε ζηε Γπκλαζηηθή ήηαλ αλακελφκελε θαη
πηζαλφλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηάζε ησλ αγνξηψλ πξνο ηηο
ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε
θνηλσληθή αλαπαξάζηαζε φηη νη δεκηνπξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο αλήθνπλ πεξηζζφηεξν ζηα θνξίηζηα. Σν
ζπγθεθξηκέλν εχξεκα επηβεβαηψλεηαη φρη κφλναπφ ηε
ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ βξέζεθε κεηαμχ ησλ δχν θχισλ
γηα ηε κεηαβιεηή ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη απφ ηελ
πςειφηεξε βαζκνινγία πνπ ζπγθέληξσζε ε νκάδα
θνξηηζηψλ κε ην ςεπδψλπκν “Stargirls”.
Οη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο βξήθαλ σο ηα πην
ελδηαθέξνληα ζεκεία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηηο θάζεηο ηεο
αλαδήηεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ πξνβιεκάησλ, θαζψο
θαη ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο επίιπζεο / ηξνπνπνίεζεο
ηνπ πξνβιήκαηνο. Δληχπσζε πξνθαιεί, σζηφζν, φηη νη
καζεηέο δελ ζεψξεζαλ ζεκαληηθφ ην ζηάδην ηεο
ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κε ζηφρν ηελ εμεχξεζε
ιχζεο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο
δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα
ελδερνκέλσο κπνξεί λα απνδνζεί ζην φηη δελ έρνπλ
εζηζηεί ζε ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ
θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε, αιιά θαη φηη θαίλεηαη λα
ζπλδένπλ κε ζεηηθφ ηξφπν δξαζηεξηφηεηεο πνπ
εκπιέθνπλ
νκαδνζπλεξγαηηθέο
πξνζεγγίζεηο,
δηαζθέδαζε θαη ρξήζε ΣΠΔ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο
απαληήζεηο ηνπο ζην δεχηεξν εξψηεκα αλνηθηνχ ηχπνπ.
Ζ παξνχζα κειέηε παξνπζηάδεη πεξηνξηζκνχο πνπ
ζπλδένληαη θπξίσο κε ην εχξνο ηνπ δείγκαηνο θαη ηεο
ζρνιηθήο βαζκίδαο. Σν δείγκα θαη ε ζρνιηθή κνλάδα
πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα έγηλε ζηε βάζε ηεο
«επθνιίαο πξφζβαζεο» θαη δελ επηηξέπεη ηε γελίθεπζε
ησλ απνηειεζκάησλ. Πεξαηηέξσ κειέηεο κε πην
δηεπξπκέλν δείγκα, επέθηαζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε θαη θπξίσο ειέγρνπο πξηλ θαη κεηά ηε
δηδαθηηθή παξέκβαζε ζα πξνζθέξνπλ πην αζθαιή
ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Κξίλεηαη
ζεκαληηθφ, πάλησο, φηη ε Αγσγή Τγείαο δελ θαίλεηαη λα
εκπίπηεη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά
θαη ησλ εξεπλεηψλ κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο
δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. Έηζη, ε ζπκβνιή ηεο
παξνχζαο
εξγαζίαο
ζηε
ζρεηηθή
εξεπλεηηθή
δξαζηεξηφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ
πξσηνηππίαο.
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7.1
2.4
11.9
4.8
7.1
4.8

Πίλαθαο 6. Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηα εξσηήκαηα αλνηθηνχ ηχπνπ

Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ ζε ζρέζε κε ην
θχιν θαη ην αγαπεκέλν κάζεκα ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζεκεηψλεηαη φηη ε θάζε ηεο αλαδήηεζεο θαη
θαηαγξαθήο αλαθέξζεθε θπξίσο απφ θνξίηζηα κε
αγαπεκέλν κάζεκα πνπ εκπίπηεη ζηηο Κνηλσληθέο /
Αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο (100%), ελψ ε θάζε ηεο
αλαπαξάζηαζεο ησλ ιχζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο απφ
αγφξηα κε αγαπεκέλν κάζεκα ηε Γπκλαζηηθή (100%).
Γηα ηε κεηαβιεηή ησλ δηαθνξψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο
δεκηνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο
δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ην έληνλν ζηνηρείν ηεο
δηαζθεδαζηηθφηεηαο πξνέθπςε θπξίσο απφ θνξίηζηα πνπ
έρνπλ σο αγαπεκέλν κάζεκα ηε Γπκλαζηηθή (100%),
ελψ ε ρξήζε ΣΠΔ απφ θνξίηζηα πνπ έρνπλ σο
αγαπεκέλν κάζεκα πνπ εκπίπηεη ζηηο Κνηλσληθέο /
Αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο (100%), αιιά θαη απφ αγφξηα
θαη θνξίηζηα κε αγαπεκέλν κάζεκα ηα Καιιηηερληθά
(100%).
Δπεηδή ε αληαπφθξηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ
ζηα εξσηήκαηα αλνηθηνχ ηχπνπ δελ ήηαλ ε αλακελφκελε
δελ πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο χπαξμεο ζπζηεκαηηθψλ
δηαθνξψλ σο πξνο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπ
θχινπ θαη ηνπ αγαπεκέλνπ καζήκαηνο.
Δπίζεο, δελ βξέζεθε ζεκαληηθή ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ
δχν εξσηεκάησλ αλνηθηνχ ηχπνπ (ρ2 = 20.400 (15), p =
.157).

2.3.ςζήηηζη
θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ
βαζκνχ
αληαπφθξηζεο
καζεηψλ
Πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ζε δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα βαζηζκέλε ζε
ελίζρπζε δεκηνπξγηθήο ζθέςεο κε ηελ ηερληθή ησλ
εξσηήζεσλ SCAMPER.
ε φ,ηη αθνξά ηελ εξγαζία ησλ νκάδσλ ε αξρηθή
ππφζεζε ηεο κειέηεο δείρλεη λα επηβεβαηψλεηαη, αθνχ νη
ζπκκεηέρνληεο καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ ζε πςειφ
βαζκφ ζηελ επρέξεηα ησλ ηδεψλ αιιά φρη ζηελ
πξσηνηππία. Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα αληηζηνηρεί κε ηα
ζπκπεξάζκαηα άιισλ εξεπλεηψλ (Λάππαο, 2011), ελψ
έξρνληαη ζε αληίζεζε κε άιια (Βνινλάθε, 2009).
ε ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ
ηνπο καζεηέο, νη πςεινί κέζνη φξνη πνπ πξνέθπςαλ
ζπλνιηθά παξαπέκπνπλ ζηε ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηελ αίζζεζε ελίζρπζεο πνπ
απνθφκηζαλ νη καζεηέο απφ απηήλ. Δπίζεο, ε
νκνηφκνξθε εηθφλα πνπ πξνέθπςε θαη ζηα δχν
εξσηήκαηα ηχπνπ Likert (εληνλφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πξφζεζε γηα
ζπρλφηεξε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ελίζρπζεο ηεο
δεκηνπξγηθφηεηαο) ζρεηηθά κε ηνλ πςειφηεξν κέζν φξν
πνπ πξνέθπςε απφ ηα θνξίηζηα κε θιίζε ζηα
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ην Γηεπζπληή ηνπ 3νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Άξγνπο
θ.Παλαγηψηε Μνπζηατξα, θαζψο θαη πξνο ηηο
εθπαηδεπηηθνχο
θπξίεο
Γαβξίιε
Διέλε
θαη
Παξαζθεπνπνχινπ Γεσξγία πνπ δέρηεθαλ ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο ψζηε λα
δηεπθνιχλνπλ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία .Δπίζεο,
εθθξάδνληαη επραξηζηίεο πξνο ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄
ηάμεο γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ηνπο ζηελ
εξεπλεηηθή δηαδηθαζία.
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