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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η επιμορφωτική δράση με τίτλο «Παρεμβατικές Δράσεις για Πρακτικές Σχολικής 
Καθημερινότητας» υλοποιήθηκε  με ευθύνη του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής κατά τα σχολικά έτη 
2018-2019 και 2019-2020 με τη μορφή προαιρετικών σεμιναρίων, εκτός εργασιακού 
ωραρίου, με εφαρμογή του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης. 

 

Σκοπός και στόχοι  

Σκοπός της επιμορφωτικής δράσης ήταν οι εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν διδακτικές και 
κοινωνικές δεξιότητες μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων διδακτικών εργαλείων και 
καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων.  

Στόχοι της επιμόρφωσης ήταν οι εκπαιδευτικοί να: 

- Αντιληφθούν τον σύγχρονο ρόλο του/της εκπαιδευτικού ως σχεδιαστή/τριας της 
διδακτέας ύλης, προκειμένου να συμβάλλουν στην αλλαγή της φυσιογνωμίας 
ολόκληρης της σχολικής μονάδας σε μια κοινότητα μάθησης που δημιουργεί, 
διαχειρίζεται και οργανώνει με σύγχρονους τρόπους την παραγωγή γνώσης και την 
προετοιμασία υπεύθυνων, δρώντων και δημοκρατικών πολιτών. 

- Γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τους τρόπους αποδοτικής χρήσης των 
σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

- Μπορούν να αξιοποιούν εκπαιδευτικά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες 
τεχνολογίες.  

- Αποκτήσουν εποπτεία για τα σύγχρονα διδακτικά εργαλεία και να αυτενεργούν 
αξιοποιώντας τα με κριτικό και δημιουργικό τρόπο, ανταποκρινόμενοι στις 
συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών τους. 

- Αποκτήσουν μια ευρετική πορεία προς τη γνώση μέσω της αλληλεπίδρασης με το 
εκπαιδευτικό υλικό, τον/την επιμορφωτή/τρια και τους/τις άλλους/ες 
επιμορφούμενους/ες μέσα από τη δημιουργία συνεργατικών Κοινοτήτων Μάθησης.  

- Εξοικειωθούν με τη δυναμική της ομάδας με έμφαση στη βελτίωση της επικοινωνίας και 
των σχέσεων στη σχολική κοινότητα.  

Η επιμορφωτική δράση απευθυνόταν στους/στις εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων 
(πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, 
που υπάγονται στην επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη των Συντονιστών 
Εκπαιδευτικού Έργου του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής. Το περιεχόμενο της επιμορφωτικής δράσης 
οριστικοποιήθηκε με βάση τη διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών καθώς και τις 
προτάσεις από τη διαδικασία διαβούλευσης με επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και 
κοινωνικούς φορείς. 

 

Μεθοδολογία, οργάνωση και υλοποίηση   

Η επιμορφωτική δράση «Παρεμβατικές Δράσεις για Πρακτικές Σχολικής Καθημερινότητας» 
στηρίχτηκε στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και στη μεθοδολογία του μεικτού μοντέλου 
επιμόρφωσης, δηλαδή στον συνδυασμό διά ζώσης και ασύγχρονων επιμορφωτικών 
συνεδριών. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε πλατφόρμα διαχείρισης εκπαιδευτικού 
περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle), προκειμένου να προσαρμοστούν οι 
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επιμορφωτικές δράσεις στον χώρο, τον χρόνο και τους ιδιαίτερους ρυθμούς μάθησης των 
επιμορφούμενων. 

Η οργάνωση, ο συντονισμός και η παρακολούθηση των εργασιών της επιμορφωτικής 
δράσης πραγματοποιήθηκε από την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή του 6ου ΠΕΚΕΣ, η 
οποία ορίστηκε από την Ολομέλειά του. Η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή συνεργάστηκε 
με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των Θεματικών Επιμορφωτικών Κύκλων (ΘΕΚ). Οι 
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι κάθε ΘΕΚ ήταν απαραίτητα Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου με 
έδρα το 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής. 

Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν 10 ΘΕΚ. Κάθε ΘΕΚ περιλάμβανε 24 ώρες διά ζώσης (4 
εξάωρες συναντήσεις) και 28 ώρες εξ αποστάσεως διδασκαλία (σύνολο 52 ώρες), είχε 
συνολική διάρκεια 5 εβδομάδες και χωριζόταν σε 4 Θεματικές Ενότητες (ΘΕ). Τα τμήματα 
που συγκροτήθηκαν είχαν ελάχιστο όριο τα 15 άτομα και μέγιστο όριο τα 25 άτομα. Η 
επιλογή των εκπαιδευτικών έγινε με δημόσια κλήρωση μετά από τις δηλώσεις συμμετοχής, 
στις οποίες κάθε εκπαιδευτικός μπορούσε να αιτηθεί συμμετοχή σε 1-3 ΘΕΚ.  

Κατά τη διάρκεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων οι επιμορφούμενοι/ες εκπαιδευτικοί 
είχαν την υποχρέωση να: 

- Συμμετέχουν με φυσική παρουσία στις τέσσερις διά ζώσης συναντήσεις κάθε ΘΕΚ, οι 
οποίες πραγματοποιούνταν στο πρώην Π.Ε.Κ. Πειραιά. 

- Μελετούν το επιμορφωτικό εκπαιδευτικό υλικό που τους παρεχόταν μέσω της 
πλατφόρμα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης 
(moodle). 

- Υλοποιούν τις δραστηριότητες-εργασίες που τους ανέθετε ο/η επιμορφωτής/τρια κατά 
το μεσοδιάστημα των συνεδριών και να τις αναρτούν στην πλατφόρμα διαχείρισης 
εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle). 

Η φοίτηση θεωρούνταν επιτυχής αν οι επιμορφούμενοι/ες είχαν παρακολουθήσει 
τουλάχιστον τις 3 από τις 4 διά ζώσης συναντήσεις του ΘΕΚ και εφόσον είχαν αναρτήσει τις 
4 προβλεπόμενες εργασίες. Σε αυτή την περίπτωση το 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής εξέδιδε βεβαίωση 
παρακολούθησης του ΘΕΚ.  

 

Αποτίμηση 

Η αποτίμηση της επιμορφωτικής δράσης μπορεί να γίνει με ποσοτικά και με ποιοτικά 
στοιχεία. Κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2019 έκαναν αίτηση 283 εκπαιδευτικοί, 
κληρώθηκαν για παρακολούθηση 175 και ολοκλήρωσαν επιτυχώς οι 172. Κατά την περίοδο 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 έκαναν αίτηση 233 εκπαιδευτικοί, κληρώθηκαν για 
παρακολούθηση 165 και ολοκλήρωσαν επιτυχώς οι 138. Το αυξημένο ποσοστό 
εκπαιδευτικών που δεν ολοκλήρωσε επιτυχώς τον ΘΕΚ στον οποίο κληρώθηκε κατά την 
περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, αποδίδεται στο γεγονός ότι κατά τη χειμερινή 
περίοδο πολλοί απουσίασαν λόγω της επιδημίας γρίπης.  

Ως ερευνητικό εργαλείο για την αξιολόγηση της επιμορφωτικής δράσης δημιουργήθηκε και  
χρησιμοποιήθηκε σε όλους τους ΘΕΚ ένα ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο 
περιλάμβανε συνολικά 23 κλειστές ερωτήσεις μοιρασμένες σε 4 άξονες: α) περιεχόμενο, 
μέθοδοι, κλίμα, β) ερωτήματα για τις εργασίες, γ)  εκπαιδευτικό υλικό και δ) επιμορφωτές. 
Κάθε ερώτηση αποτύπωνε την άποψη του/της ερωτώμενου/ης σε 5βάθμια κλίμακα. Επίσης 
το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε και 1 ανοικτή ερώτηση, με την οποία οι 
συμμετέχοντες/ουσες καλούνταν να διατυπώσουν σχόλια και προτάσεις βελτίωσης του ΘΕΚ 
που παρακολούθησαν. Η συμπλήρωσή του μπορούσε να γίνει είτε διά ζώσης στο τέλος της 
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τελευταίας συνάντησης είτε εξ αποστάσεως με ανάρτηση στην πλατφόρμα. Τα 
ερωτηματολόγια έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας από τον επιστημονικό υπεύθυνο κάθε 
ΘΕΚ. 

Παράλληλα, ο επιστημονικός υπεύθυνος κάθε ΘΕΚ ήταν ελεύθερος να αξιοποιήσει κατά την 
κρίση του όποια άλλα μέσα αξιολόγησης επιθυμούσε. Κατά τη διάρκεια συζητήσεων με 
θέμα την αξιολόγηση της επιμορφωτικής δράσης σε συνεδριάσεις της Ολομέλειας του 6ου 
ΠΕΚΕΣ, διαφάνηκε ότι για την αξιολόγηση του εγχειρήματος είχαν αξιοποιηθεί -
επιπρόσθετα και κατά περίπτωση- ημερολόγια επιμορφωτών/τριών, συζητήσεις με τους/τις 
επιμορφούμενους/ες, ανώνυμα τελικά σημειώματα επιμορφούμενων και στοιχεία από τις 
εργασίες τους. 

Γενικώς, δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες εφαρμογής και εμπόδια στην 
υλοποίηση της επιμορφωτικής δράσης. Ωστόσο, θεωρούμε ότι χρειάζεται να επισημανθούν 
ως οδηγοί για παρόμοια εγχειρήματα τα εξής:  

- Σημαντική προϋπόθεση υλοποίησης αποτέλεσε η δημιουργία και η λειτουργία της 
πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης 
(moodle), χωρίς την οποία δεν θα ήταν δυνατή η εφαρμογή του μοντέλου μεικτής 
μάθησης. Για τον σκοπό αυτό ζητήθηκε και αξιοποιήθηκε η βοήθεια αποσπασμένων 
εκπαιδευτικών με εξειδικευμένες γνώσεις από τη ΔΙΔΕ Πειραιά.  

- Στο ίδιο πλαίσιο, έχει μεγάλη σημασία η εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών 
εκπαιδευτικών με τη χρήση μιας τέτοιας πλατφόρμας, καθώς μέσω αυτής παρέχεται το 
εκπαιδευτικό υλικό στους/στις επιμορφούμενους/ες και σε αυτήν οι επιμορφούμενοι/ες 
αναρτούν τις εργασίες τους. Για τον σκοπό αυτό, υπήρξε πρόβλεψη μέρος της πρώτης 
διά ζώσης συνάντησης των ΘΕΚ να αφιερωθεί στην εκμάθηση της πλατφόρμας. 

- Η εφαρμογή της ίδιας ή παρόμοιας μεθοδολογίας στις διά ζώσης συναντήσεις όλων των 
ΘΕΚ, η κοινή μορφή του αναρτημένου εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα, οι 
εξισορροπημένες απαιτήσεις των εργασιών σε έκταση και χαρακτήρα και ο κοινός 
τρόπος αξιολόγησής τους αποτελούν απαραίτητες πρακτικές. Όταν αυτές ισχύουν, οι 
συμμετέχοντες/ουσες αισθάνονται ότι έχουν δίκαιη μεταχείριση και αυξάνεται η 
πιθανότητα να αιτηθούν συμμετοχή σε άλλον ΘΕΚ σε επόμενη φάση υλοποίησης, καθώς 
λόγω κλήρωσης δεν συμμετείχαν πάντα στον ΘΕΚ της πρώτης επιλογής τους. 

- Η λειτουργία του χώρου φιλοξενίας των επιμορφωτικών σεμιναρίων είναι σημαντική για 
την επιτυχία τους. Ειδικά αν κάποια μέρα λειτουργούν ταυτόχρονα περισσότεροι του 
ενός ΘΕΚ, χρειάζεται πρόβλεψη και συντονισμός για τη λειτουργία κυλικείου, για τη 
χρήση κεντρικής θέρμανσης, για επαρκείς χώρους υγιεινής, για κατάλληλο φωτισμό, για 
τη φύλαξη και ασφάλεια του χώρου γενικότερα.  

- Ο πιο απρόβλεπτος παράγοντας στη δική μας περίπτωση αποδείχθηκε η επιδημία 
γρίπης κατά τον χειμώνα 2019-2020, η οποία οδήγησε αρκετούς εκπαιδευτικούς είτε να 
αποσύρουν τη συμμετοχή τους αμέσως μετά την κλήρωση είτε να κάνουν πολλές 
απουσίες είτε να μην ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες εργασίες. Διαφάνηκε γενικότερα 
ότι ο χειμώνας δεν ήταν η καταλληλότερη εποχή, καθώς την προηγούμενη άνοιξη 
κάποιες λειτουργικές λεπτομέρειες είχαν διεκπεραιωθεί καλύτερα (π.χ. δεν χρειαζόταν 
κεντρική θέρμανση, η μεγαλύτερη διάρκεια της μέρας είχε επιτρέψει να γίνει μελέτη 
πεδίου στη γειτονιά κτλ.).  

Τα θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της συγκεκριμένης επιμορφωτικής δράσης 
ήταν ευδιάκριτα σε πολλά επίπεδα:  

- Εκπαιδευτικοί από διαφορετικές περιοχές και Δήμους της ευρύτερης Περιφερειακής 
Ενότητας του Πειραιά γνωρίστηκαν μεταξύ τους και επικοινώνησαν σε βάθος. Ειδικά η 
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όσμωση μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών βαθμίδων και τύπων σχολείων ήταν το 
πρώτο όφελος που οι ίδιοι ανέφεραν είτε στις τελικές συζητήσεις αναστοχασμού είτε 
στα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν. Η συνύπαρξη για αρκετό χρόνο εκπαιδευτικών 
από νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ειδικά σχολεία έδωσε την ευκαιρία 
ανεξάρτητα από το θέμα του κάθε ΘΕΚ οι επιμορφούμενοι/ες να συνειδητοποιήσουν 
τον ενιαίο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, να διαπιστώσουν τις κοινές ανάγκες, να 
αντιληφθούν τα σημεία με αποσπασματικό χαρακτήρα στα Προγράμματα Σπουδών και 
να προτείνουν λύσεις σε σημαντικά ζητήματα.  

- Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να βιώσουν ένα θετικό συναισθηματικό κλίμα, το 
οποίο προέκυπτε αβίαστα μέσα από βιωματικές ασκήσεις και συνεργατικές 
δραστηριότητες. Κλήθηκαν να εργαστούν ομαδικά, καλλιέργησαν δεξιότητες 
συνεργασίας και επικοινωνίας, εκτέθηκαν παρουσιάζοντας τη δουλειά της ομάδας και 
γενικώς μπήκαν στη θέση των μαθητών/τριών τους καλλιεργώντας την ικανότητα 
ενσυναίσθησης. Βρήκαν την άνεση χρόνου να σκεφτούν, να προβληματιστούν και να 
αναθεωρήσουν δασκαλοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις. Συμμετείχαν στην ανάπτυξη 
ενός πλέγματος σχέσεων μεταξύ τους, το οποίο τελικά θεώρησαν ως σημαντικό εφόδιο, 
που θα τους βοηθήσει να θέσουν νέες προτεραιότητες στη σχολική τάξη και γενικά στην 
παιδαγωγική οπτική τους.   

- Πολλοί/ές εκπαιδευτικοί δήλωσαν απερίφραστα ότι απέκτησαν νέες γνώσεις και 
άλλοι/ες ότι εμπλούτισαν ή εξέλιξαν γνώσεις που είχαν αποκτήσει κάποια στιγμή του 
επαγγελματικού βίου τους. Ήλθαν σε επαφή με σύγχρονες απόψεις για πληθώρα 
θεμάτων στην εκπαίδευση, κυρίως όμως με νέες κατευθύνσεις σε θέματα διδακτικής. Σε 
αυτό συντέλεσαν το εκπαιδευτικό υλικό που είχε αναρτηθεί στην πλατφόρμα, η 
απαίτηση για γραπτές εργασίες μικρής έκτασης και η παροχή σύγχρονης βιβλιογραφίας 
για εμβάθυνση σε κάθε εξειδικευμένο θέμα.   

- Τέλος, ένα σημαντικό όφελος για το ΠΕΚΕΣ ως θεσμό ήταν η γνωστοποίηση των 
δράσεών του σε ευρύτερο ακροατήριο. Παρότι σχεδιάσαμε την επιμορφωτική δράση με 
προβληματισμό για τον προαιρετικό χαρακτήρα, την εθελοντική προσέλευση, την 
κλήρωση σε περίπτωση πληθώρας αιτήσεων και την απασχόληση των εκπαιδευτικών 
εκτός εργασιακού χρόνου, διαπιστώσαμε ότι η υποδοχή ήταν θετική. Το εγχείρημα της 
ταυτόχρονης υλοποίησης πολλών και διαφορετικών σεμιναρίων κάτω από κοινή δέσμη 
αρχών και κανόνων φάνηκε πως πέτυχε. Αυτό τουλάχιστον μπορούμε να ισχυριστούμε, 
αν κρίνουμε από τα ερωτήματα για τον χρόνο υλοποίησης της επόμενης φάσης των 
ίδιων σεμιναρίων και από την προσέλευση των εκπαιδευτικών σε άλλα σεμινάρια 
ευρύτερου ενδιαφέροντος, που διοργάνωνε το ΠΕΚΕΣ.  

 

Επίλογος  

 Η θετική εμπειρία που αποκομίσαμε από την εφαρμογή της επιμορφωτικής δράσης 
«Παρεμβατικές Δράσεις για Πρακτικές Σχολικής Καθημερινότητας» κατά τα σχολικά έτη  
2018-2019 και 2019-2020 δυστυχώς δεν συνεχίστηκε και το σχολικό έτος 2020-2021 λόγω 
της πανδημίας COVID-19. Ωστόσο, αποφασίσαμε ως 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής την έκδοση του 
παρόντος συλλογικού τόμου, ώστε να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για το 
εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε, αλλά και ως μνημείο καλής συλλογικής εργασίας σε 
πολλά επίπεδα. Θεωρούμε ότι η δημιουργία ενός τέτοιου υλικού μπορεί να λειτουργήσει 
και ως οδηγός για την υλοποίηση παρόμοιων επιμορφωτικών δράσεων στο μέλλον. Κυρίως, 
όμως, πιστεύουμε ότι ο διαμοιρασμός της εμπειρίας αυτής με την ευρύτερη εκπαιδευτική 
κοινότητα αποτελεί μια μικρή συνεισφορά στον δρόμο για μια καλύτερη εκπαίδευση.  
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Τελικό υλοποιημένο χρονοδιάγραμμα της επιμορφωτικής δράσης 
 

Θεματικοί Επιμορφωτικοί Κύκλοι περιόδου Μαρτίου-Απριλίου 2019 
 
1ος Θ.Ε.Κ. 
«Η ψηφιακή 
τεχνολογία ως 
εργαλείο εισαγωγής 
της καινοτομίας στην 
εκπαιδευτική 
κοινότητα» 

1η Θ.Ε.: Διδακτικές Προσεγγίσεις στα Γνωστικά Αντικείμενα με 
την Αξιοποίηση των ΤΠΕ 
2η Θ.Ε.: Διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαιδευτική 
διαδικασία 
3η Θ.Ε.: Διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα στην 
εκπαίδευση 
4η Θ.Ε.: Σχέδια διδασκαλίας με εμπλοκή των Τ.Π.Ε. 
 
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: 
Στέφανος Ζιώβας, Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής-ΠΕ86, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής 
Μαρία Καλαματιανού, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής 
Αρχοντία Μαντζαρίδου, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  

Αττικής 
Ελευθέριος Μαστορίδης, Σ.Ε.Ε. Μαθηματικών-ΠΕ03, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Αττικής 
 

1η Θ.Ε.: Δευτέρα 
18/03/2019  
(16:30-21:30) 
2η Θ.Ε.: Δευτέρα 
01/04/2019  
(16:30-21:30) 
3η Θ.Ε.: Δευτέρα 
08/04/2019  
(16:30-21:30) 
4η Θ.Ε.: Δευτέρα 
15/04/2019  
(16:30-21:30) 

2ος Θ.Ε.Κ. 
«Ειδική Αγωγή και 
Ενταξιακή 
Εκπαίδευση: 
Αξιολόγηση αναγκών 
και αποτελεσματικές 
παρεμβάσεις» 

1η Θ.Ε.: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) - 
Αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εφαρμογή 
προγραμμάτων παρέμβασης 
2η Θ.Ε.: Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – 
Υπερκινητικότητα -Παιδαγωγική προσέγγιση -Τρόποι 
αντιμετώπισης στο σχολικό περιβάλλον 
3η Θ.Ε.: Συνεργασία με δομές υποστήριξης – Κ.Ε.Σ.Υ. : 
Κατάρτιση και εφαρμογή Εξατομικευμένων Προγραμμάτων 
Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) 
4η Θ.Ε.: Συνεργασία σχολείου, οικογένειας και δομών 
υποστήριξης- Αξιολόγηση αναγκών, κατάρτιση και εφαρμογή 
Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης - Μελέτες 
περίπτωσης - Παιχνίδι ρόλων 
 
Επιστημονικός Υπεύθυνος:  
Γιώργος Δ. Μπαλαμώτης, Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής 

Εκπαίδευσης, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 
Επιστημονικοί Συνεργάτες: 
Βικτώρια Κατσιγιάννη, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70, 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής 
Νίκος Παπαδόπουλος, Προϊστάμενος 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά 
 

1η Θ.Ε.: Πέμπτη 
04/04/2019  
(16:30-21:30) 
2η Θ.Ε.: Πέμπτη 
11/04/2019  
(16:30-21:30) 
3η Θ.Ε.: Πέμπτη 
18/04/2019  
(16:30-21:30) 
4η Θ.Ε.: Πέμπτη 
09/05/2019  
(16:30-21:30) 

3ος Θ.Ε.Κ. 
 «Η 
επιχειρηματολογία 
στη διδακτική πράξη. 
Αναπτύσσοντας τον 
κριτικό στοχασμό, 
την προφορική και 
γραπτή έκφραση και 
τις επικοινωνιακές 
δεξιότητες των 
μαθητών» 

1η Θ.Ε.: Αρχές Επιχειρηματολογικής Θεωρίας 
2η Θ.Ε.: Η oρθολογική θεώρηση της επιχειρηματολογίας (με 
έμφαση στις Φυσικές Επιστήμες) 
3η Θ.Ε.: Η ρητορική θεώρηση της επιχειρηματολογίας 
4η Θ.Ε.: H διαλεκτική θεώρηση της επιχειρηματολογίας 
 
Επιστημονική Υπεύθυνη:  
Φωτεινή Εγγλέζου, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής 
Επιστημονικοί Συνεργάτες: 
Αναστασία Μεσσάρη, Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων-ΠΕ02, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής 
Παναγιώτης Πεφάνης, Σ.Ε.Ε. Φυσικών Επιστημών-ΠΕ04, 6ο 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής 
 

1η Θ.Ε.: Δευτέρα 
18/03/2019  
(16:30-21:30) 
2η Θ.Ε.: Δευτέρα 
01/04/2019  
(16:30-21:30) 
3η Θ.Ε.: Δευτέρα 
08/04/2019  
(16:30-21:30) 
4η Θ.Ε.: Δευτέρα 
15/04/2019  
(16:30-21:30) 

4ος Θ.Ε.Κ. 
«Προσεγγίζοντας την 
εκπαίδευση για την 
Αειφορία» 

1η Θ.Ε.: Ιστορική εξέλιξη της έννοιας της αειφορίας 
2η Θ.Ε.: Μέθοδοι και εκπαιδευτικές στρατηγικές 
προσανατολισμένες στην αειφορία 
3η Θ.Ε.: Οι διαστάσεις του αειφόρου σχολείου στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης 
4η Θ.Ε.: Μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις αειφορίας στον 
σχολικό χώρο και χρόνο 
 

1η Θ.Ε.: Δευτέρα 
18/03/2019  
(16:30-21:30) 
2η Θ.Ε.: Δευτέρα 
01/04/2019  
(16:30-21:30) 
3η Θ.Ε.: Δευτέρα 
08/04/2019  
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Επιστημονικός Υπεύθυνος:  
Αχιλλέας Μανδρίκας, Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία, 6ο 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής 
Επιστημονικός Συνεργάτης 
Κατερίνα Μπαζίγου, Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία, 1ο 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 
 

(16:30-21:30) 
4η Θ.Ε.: Δευτέρα 
15/04/2019  
(16:30-21:30) 

5ος Θ.Ε.Κ. 
«Προσεγγίζοντας τον 
τόπο και τον χρόνο 
μέσα από το τοπικό 
περιβάλλον» 

1η Θ.Ε.: Γνωριμία με τον τόπο μου 
2η Θ.Ε.: Γνωρίζοντας πρόσωπα, φορείς και θεσμούς 
3η Θ.Ε.: Ανακαλύπτοντας τα μνημεία 
4η Θ.Ε.: Άυλη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μου 
 
Επιστημονικός Υπεύθυνος:  
Αχιλλέας Μανδρίκας, Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία, 6ο 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής 
Επιστημονικοί Συνεργάτες: 
Μαρία Δημοπούλου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας 
Νίκος Καμήλος, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70, 4ο  ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής 
Κατερίνα-Σοφία Κατσικοπούλου, Αρχαιολόγος - Ανθρωπολόγος 
Ευαγγελία Κουνέλη, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης, Δρ διδακτικής 

της Ιστορίας 
Καλλιόπη Κύρδη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων, Δ.Π.Ε. Α΄ 
Αθήνας 
 

1η Θ.Ε.: Τρίτη 
19/03/2019  
(16:30-21:30) 
2η Θ.Ε.: Τρίτη 
26/03/2019  
(16:30-21:30) 
3η Θ.Ε.: Τρίτη 
09/04/2019  
(16:30-21:30) 
4η Θ.Ε.: Τρίτη 
16/04/2019  
(16:30-21:30) 

6ος Θ.Ε.Κ. 
«Ανάπτυξη και 
λειτουργία 
ενδοσχολικού 
δικτύου πρόληψης 
και αντιμετώπισης 
των φαινομένων 
σχολικής βίας και 
εκφοβισμού» 
 

1η Θ.Ε.: Εννοιολογική οριοθέτηση των φαινομένων της 
σχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού. Το ευρωπαϊκό 
και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των 
δικαιωμάτων των παιδιών, την πρόληψη και αντιμετώπιση της 
σχολικής βίας και του εκφοβισμού 
2η Θ.Ε.: Κοινωνικοψυχολογικές επιπτώσεις στα θύματα, το 
σχολείο και την κοινωνία της σχολικής βίας και του 
εκφοβισμού.  Δράσεις πρόληψης (σε διεθνές, ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο). Παραδείγματα. Καλές πρακτικές 
3η Θ.Ε.: Πρακτικές από την πλευρά του εκπαιδευτικού, σε 
μαθητές και επίπεδο σχολείου.  
4η Θ.Ε.: Αναγνώριση, διαχείριση συγκρούσεων, στρατηγικές 
 αντιμετώπισής τους, επίλυση συγκρούσεων. Διαδικασία 
σχολικής διαμεσολάβησης – μοντέλα – εκπαίδευση μαθητών 
 
Επιστημονικός Υπεύθυνος:  
Δημήτρης Σκρέτας, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής 
Επιστημονικοί Συνεργάτες: 
Φωτεινή Αζναουρίδου, Σ.Ε.Ε. Νηπιαγωγών-ΠΕ60, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Αττικής 
Γιάννης Έξαρχος, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής 
Βικτώρια Κατσιγιάννη, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 
 

1η Θ.Ε.: Σάββατο 
06/04/2019  
(09:00-14:00) 
2η Θ.Ε.: Σάββατο 
13/04/2019  
(09:00-14:00) 
3η Θ.Ε.: Σάββατο 
20/04/2019  
(09:00-14:00) 
4η Θ.Ε.: Σάββατο 
11/05/2019  
(09:00-14:00) 

7ος Θ.Ε.Κ. 
«Έν-τεχνες 
προσεγγίσεις στη 
διδακτική πράξη» 
 

1η Θ.Ε.: Οπτικός Γραμματισμός και Εργα-(λεία) Τέχνης στην 
Εκπαιδευτική Διαδικασία 
2η Θ.Ε.: Τέχνη και Διαπολιτισμική Συμπεριληπτική Εκπαίδευση 
3η Θ.Ε.: Από τη Ζωγραφική στο Κόμικ 
4η Θ.Ε.: Ψηφιακά Περιβάλλοντα Τέχνης και Παιδαγωγική τους 
Αξιοποίηση 
 
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:  
Κυριακή Μέλλιου, Σ.Ε.Ε. Νηπιαγωγών-ΠΕ60, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής 
Παναγιώτης Φατσέας, Σ.Ε.Ε. Εφαρμοσμένων Τεχνών-ΠΕ89, 6ο 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής 
Επιστημονικοί Συνεργάτες: 
Μαρία Καλαματιανού, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής 
Βασιλική Σοφρά, Σ.Ε.Ε. Καλλιτεχνικών ΠΕ08, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής 
 

1η Θ.Ε.: Παρασκευή 
15/03/2019  
(16:30-21:30) 
2η Θ.Ε.: Παρασκευή 
29/03/2019  
(16:30-21:30) 
3η Θ.Ε.: Παρασκευή 
05/04/2019  
(16:30-21:30) 
4η Θ.Ε.: Παρασκευή 
12/04/2019  
(16:30-21:30) 
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Θεματικοί Επιμορφωτικοί Κύκλοι περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 

 
 

1ος Θ.Ε.Κ. 
«Η ψηφιακή 
τεχνολογία ως 
εργαλείο εισαγωγής 
της καινοτομίας στην 
εκπαιδευτική 
κοινότητα» 

1η Θ.Ε.: Καινοτόμες Διδακτικές Προσεγγίσεις στα Γνωστικά 
Αντικείμενα με την Αξιοποίηση των ΤΠΕ 
2η Θ.Ε.: Διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαιδευτική 
διαδικασία 
3η Θ.Ε.: Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  
4η Θ.Ε.: Εκπαιδευτικά μ-σενάρια με αξιοποίηση λογισμικών 
εννοιολογικής χαρτογράφησης,  αισθητικής έκφρασης και 
ανάπτυξης της δημιουργικότητας  
 
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: 
Στέφανος Ζιώβας, Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής-ΠΕ86, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής 
Μαρία Καλαματιανού, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής 
Αρχοντία Μαντζαρίδου, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  
Αττικής 
Ελευθέριος Μαστορίδης, Σ.Ε.Ε. Μαθηματικών-ΠΕ03, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  

Αττικής 
 

1η Θ.Ε.: Δευτέρα 
13/01/2020  
(16:30-21:30) 
2η Θ.Ε.: Δευτέρα 
20/01/2020  
(16:30-21:30) 
3η Θ.Ε.: Δευτέρα 
27/01/2020  
(16:30-21:30) 
4η Θ.Ε.: Δευτέρα 
03/02/2020  
(16:30-21:30) 
 

2ος Θ.Ε.Κ. 
«Ειδική Αγωγή και 
Ενταξιακή 
Εκπαίδευση: 
Αξιολόγηση αναγκών 
και αποτελεσματικές 
παρεμβάσεις» 

1η Θ.Ε.: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) - 
Αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εφαρμογή 
προγραμμάτων παρέμβασης 
2η Θ.Ε.: Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – 
Υπερκινητικότητα - Παιδαγωγική προσέγγιση - Τρόποι 
αντιμετώπισης στο σχολικό περιβάλλον 
3η Θ.Ε.: Συνεργασία με δομές υποστήριξης – Κ.Ε.Σ.Υ. : 
Κατάρτιση και εφαρμογή Εξατομικευμένων Προγραμμάτων 
Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) 
4η Θ.Ε.: Συνεργασία σχολείου, οικογένειας και δομών 
υποστήριξης- Αξιολόγηση αναγκών, κατάρτιση και εφαρμογή 
Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης - Μελέτες 
περίπτωσης - Παιχνίδι ρόλων 
 
Επιστημονικός Υπεύθυνος:  
Γιώργος Δ. Μπαλαμώτης, Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής 

Εκπαίδευσης, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 
Επιστημονικοί Συνεργάτες: 
Βικτώρια Κατσιγιάννη, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής  
Νίκος Παπαδόπουλος, Προϊστάμενος 1

ου
  Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά  

 

1η Θ.Ε.: Πέμπτη 
06/02/2020  
(16:30-21:30) 
2η Θ.Ε.: Πέμπτη 
13/02/2020  
(16:30-21:30) 
3η Θ.Ε.: Πέμπτη 
20/02/2020  
(16:30-21:30) 
4η Θ.Ε.: Πέμπτη 
27/02/2020  
(16:30-21:30) 

3ος Θ.Ε.Κ. 
«Προσεγγίζοντας την 
εκπαίδευση για την 
Αειφορία» 

1η Θ.Ε.: Ιστορική εξέλιξη της έννοιας της αειφορίας 
2η Θ.Ε.: Μέθοδοι και εκπαιδευτικές στρατηγικές 
προσανατολισμένες στην αειφορία 
3η Θ.Ε.: Οι διαστάσεις του αειφόρου σχολείου στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης 
4η Θ.Ε.: Παρεμβάσεις αειφορίας στο ΑΠΣ των μαθημάτων 
 
Επιστημονικός Υπεύθυνος:  
Αχιλλέας Μανδρίκας, Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία, 6ο 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής 
Επιστημονικός Συνεργάτης: 
Κατερίνα Μπαζίγου, Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία, 1ο 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής  
 

1η Θ.Ε.: Τρίτη 
14/01/2020  
(16:30-21:30) 
2η Θ.Ε.: Τρίτη 
21/01/2020  
(16:30-21:30) 
3η Θ.Ε.: Τρίτη 
28/01/2020  
(16:30-21:30) 
4η Θ.Ε.: Τρίτη 
04/02/2020  
(16:30-21:30) 

4ος Θ.Ε.Κ. 
«Έντεχνες 
προσεγγίσεις στη 
διδακτική πράξη» 
 

1η Θ.Ε.:  Έντεχνος Συλλογισμός (Artful Thinking) και Ψηφιακά 
Περιβάλλοντα Τέχνης  
2η Θ.Ε.: Εργα-(λεία) Τέχνης στην Εκπαιδευτική Διαδικασία και 
τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση  
3η Θ.Ε.: Από τη Ζωγραφική στο Κόμικ 
4η Θ.Ε.: Οι ιστορίες του Μουσείου  

1η Θ.Ε.: Σάββατο  
18/01/2020  
(09.00-14.00) 
2η Θ.Ε.: Σάββατο 
25/01/2020  
(09.00-14.00) 



6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 
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Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:  
Μαρία Καλαματιανού, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής  
Κυριακή Μέλλιου, Σ.Ε.Ε. Νηπιαγωγών-ΠΕ60, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής  
Παναγιώτης Φατσέας, Σ.Ε.Ε. Εφαρμοσμ. Τεχνών-ΠΕ89, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  

Αττικής  
Επιστημονικός Συνεργάτης: 
Εύη Πίνη, Αρχαιολόγος  
 

3η Θ.Ε.: Σάββατο 
01/02/2020  
(09.00-14.00) 
4η Θ.Ε.: Σάββατο 
08/02/2020  
(09.00-14.00) 
 

5ος Θ.Ε.Κ. 
«Ο πολυδιάστατος 
ρόλος της Φυσικής 
Αγωγής στην 
Εκπαίδευση» 
 
 

1η Θ.Ε.: Άσκηση και Υγεία 
2η Θ.Ε.: Κατάλληλη προετοιμασία πριν την άσκηση για την 
προστασία από τραυματισμούς και τη βελτίωση της 
απόδοσης 
3η Θ.Ε.: Φυσική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση-
Συνεκπαίδευση 
4η Θ.Ε.: Καλλιεργώντας αξίες στη Φυσική Αγωγή 
 
Επιστημονικός Υπεύθυνος:  
Παναγιώτης Παππάς, Σ.Ε.Ε. Φυσικής Αγωγής-ΠΕ11, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Αττικής 
Επιστημονικοί Συνεργάτες: 
Παρασκευή Λιούμπη, Σ.Ε.Ε. Φυσικής Αγωγής-ΠΕ11, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  

Αττικής 
Ευδοκία Σαμουηλίδου, Σ.Ε.Ε. Φυσικής Αγωγής-ΠΕ11, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  
Αττικής 
Κωνσταντίνος Τάμπαλης, Σ.Ε.Ε. Φυσικής Αγωγής-ΠΕ11, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  

Αττικής 
 

1η Θ.Ε.: Τρίτη 
14/01/2020  
(16:30-21:30) 
2η Θ.Ε.: Τρίτη 
21/01/2020  
(16:30-21:30) 
3η Θ.Ε.: Τρίτη 
28/01/2020  
(16:30-21:30) 
4η Θ.Ε.: Τρίτη 
04/02/2020  
(16:30-21:30) 

6ος Θ.Ε.Κ. 
«Σύγχρονες 
διδακτικές 
προσεγγίσεις στο 
μάθημα της 
Ιστορίας» 
 

1η Θ.Ε.: Οι ιστορικές έννοιες στη διαμόρφωση ιστορικής 
συνείδησης και στην καλλιέργεια ιστορικής σκέψης 
2η Θ.Ε.: Οι Θεματικοί Φάκελοι του Προγράμματος Σπουδών 
για το μάθημα της Ιστορίας  και ο Ιστορικός Οπτικός 
Γραμματισμός 
3η Θ.Ε.: Διδάσκοντας την Τοπική Ιστορία (τόπος, μνημεία, 
άνθρωποι, άυλη πολιτιστική κληρονομιά) 
4η Θ.Ε.: Ψηφιακά Μέσα στη διδακτική του μαθήματος της 
Ιστορίας  
 
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:  
Μαρία Κασκαντάμη, Σ. Ε. Ε .Φιλολόγων-ΠΕ02, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής  
Αχιλλέας Μανδρίκας, Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία, 6ο 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής  
Αρχοντία Μαντζαρίδου, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  

Αττικής 
Επιστημονικοί Συνεργάτες:  
Παναγιώτης Γατσωτής, Σ.Ε.Ε.Φιλολόγων-ΠΕ02, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 
Ιγνάτιος Καράμηνας, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής 
Παναγιώτης Πυρπυρής, Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων-ΠΕ02, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  

Αττικής  
 

1η Θ.Ε.: Πέμπτη 
16/01/2020  
(16:30-21:30) 
2η Θ.Ε.: Πέμπτη 
23/01/2020  
(16:30-21:30) 
3η Θ.Ε.: Πέμπτη 
06/02/2020  
(16:30-21:30) 
4η Θ.Ε.: Πέμπτη 
13/02/2020  
(16:30-21:30) 

7ος Θ.Ε.Κ. 
«Αξιοποιώντας την 
αφήγηση των λαϊκών 
παραμυθιών και των 
μύθων στη σχολική 
τάξη» 
 

1η Θ.Ε.: Ετοιμάζοντας μια γωνιά αφήγησης στη σχολική τάξη 
2η Θ.Ε.: Η αφήγηση στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού 
Σχολείου 
3η Θ.Ε.: Η αφήγηση στις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού 
Σχολείου 
4η Θ.Ε.: Ψηφιακή αφήγηση 
 
Επιστημονική Υπεύθυνη:  
Αρχοντία Μαντζαρίδου, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  

Αττικής 
Επιστημονικός Συνεργάτης:  
Δημήτρης Μάλλης, Εκπαιδευτικός ΠΕ70-Αφηγητής 

1η Θ.Ε.: Τετάρτη  
15/01/2020  
(16:30-21:30) 
2η Θ.Ε.: Τετάρτη  
22/01/2020  
(16:30-21:30) 
3η Θ.Ε.: Τετάρτη  
29/01/2020  
(16:30-21:30) 
4η Θ.Ε.: Τετάρτη  
05/02/2020  
(16:30-21:30) 
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1ος Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 
Η ψηφιακή τεχνολογία ως εργαλείο εισαγωγής της καινοτομίας στην εκπαιδευτική κοινότητα  
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Σκοπός 

Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού και η ενεργός εμπλοκή του κατά τη 

διάρκεια επιμόρφωσης, προκειμένου αυτό να είναι θετικά διακείμενο και να 

εφαρμόζει καινοτομικές προσεγγίσεις αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στον 

παιδαγωγικό και τον διοικητικό τομέα. 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 

Στέφανος Ζιώβας, Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής-ΠΕ86, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής   

Μαρία Καλαματιανού, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70, 6ο  ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  
Αττικής    

Αρχοντία Μαντζαρίδου, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70, 6ο  ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  
Αττικής    

Ελευθέριος Μαστορίδης, Σ.Ε.Ε. Μαθηματικών-ΠΕ03, 6ο  ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  
Αττικής     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σχολικό έτος 2018-2019:  
18/03/2019, 01/04/2019, 08/04/2019, 15/04/2019 

Σχολικό έτος 2019-2020:  
13/01/2020, 20/01/2020, 27/01/2020, 03/02/2020 

1 Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 

Η ψηφιακή τεχνολογία ως εργαλείο 
εισαγωγής της καινοτομίας στην 
εκπαιδευτική κοινότητα 
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1η Θεματική Ενότητα:  Καινοτόμες Διδακτικές Προσεγγίσεις στα 
Γνωστικά Αντικείμενα με την Αξιοποίηση των ΤΠΕ  

Ελευθέριος Μαστορίδης 
 

ΣΤΟΧΟΙ Οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Σχολιάζουν κριτικά τα πρότυπα ένταξης, των ΤΠΕ σε επίπεδο 

σχολικής μονάδας 
- Προσδιορίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες που υπαγορεύουν την 

ένταξη των ΤΠΕ στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα 
- Γνωρίζουν τις πρακτικές (τρόποι, στρατηγικές, κλπ) αξιοποίησης των 

ΤΠΕ στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα 
- Αξιοποιούν χαρακτηριστικά εκπαιδευτικά λογισμικά στη διδασκαλία 

διαφόρων γνωστικών αντικειμένων 
- Προτείνουν τρόπους βελτιστοποίησης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας για διάφορα γνωστικά αντικείμενα με την αξιοποίηση 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

- Διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των επιμέρους 
γνωστικών αντικειμένων με την αξιοποίηση των ΤΠΕ 

- Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδακτική πράξη 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης.  Μοντέλα 
εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση σε επίπεδο σχολικής μονάδας 

- Καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι με την αξιοποίηση των ΤΠΕ 
(ομαδοσυνεργατική μάθηση, μέθοδος project, επίλυση 
προβλημάτων, καταιγισμός ιδεών) 

- Τα κριτήρια για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού 
(εργαλεία και ιστοχώροι με αξιολογήσεις εκπαιδευτικού λογισμικού) 

- Βασικές κατηγορίες λογισμικού από πλευράς χαρακτηριστικών και 
από πλευράς δραστηριοτήτων με τη χρήση τους 

- Προβληματική και κριτήρια αξιολόγησης, πλαίσιο ένταξης και 
καταλληλότητας εκπαιδευτικού λογισμικού 

- Παρουσίαση υφισταμένου εκπαιδευτικού λογισμικού (Λογισμικό 
ΥΠΕΠΘ και ευρέως χρησιμοποιούμενο λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα) 

- Ανάλυση και σχολιασμός επιλεγμένων παραδειγμάτων αξιοποίησης 
των ΤΠΕ για διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Ενεργοποίηση εκπαιδευομένων σε ομάδες 
- Εργαστηριακή μορφή μάθησης 
- Γνωστική μαθητεία με προτυποποίηση (modeling) 
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1η Θεματική Ενότητα: Καινοτόμες Διδακτικές Προσεγγίσεις στα 
Γνωστικά Αντικείμενα με την Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

1. Διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των επιμέρους 
γνωστικών αντικειμένων με την αξιοποίηση των ΤΠΕ 
 

1.1 Εισαγωγή: Περί του Όρου ΤΠΕ 

Εν πρώτοις, ίσως χρειάζεται να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία για το τι 
ακριβώς υποδηλώνεται με το αρκτικόλεξο «ΤΠΕ»: Δεν είναι, δηλαδή, σαφές από ποιες 
λέξεις προκύπτει η εν λόγω συντομογραφία. Το συγκεκριμένο ζήτημα φαίνεται να έχει 
προκύψει από τη μετάφραση στα Ελληνικά της σχετικής ορολογίας που εμφανίστηκε στην 
δεκαετία του 1980 και σε κάποιες από τις ευρωπαϊκές γλώσσες έχει ως εξής: 

Information and Communication Technologies (ICT, Αγγλικά) 

Technologies de l' information et de la communication (TIC, Γαλλικά) 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC, Ισπανικά) 

Tecnologie dell' Informazione e della Comunicazione (TIC, Ιταλικά) 

Informations- und Kommunikationstechnik (IKT, Γερμανικά) 

Έτσι, στην Ελλάδα απαντά είτε ως  

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), είτε ως  

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), είτε ως 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), είτε ως 

Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Στον βαθμό, λοιπόν, που ανεξαρτήτως των λέξεων αναφοράς το αρκτικόλεξο παραμένει το 
ίδιο, δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε αυτές, ώστε να καθιερωθεί κοινώς αποδεκτή -ή, 
τουλάχιστον, κοινώς χρησιμοποιουμένη- ορολογία. 

Όμως, σε κάθε περίπτωση, αποτελεί κοινό τόπο ότι η Πληροφορική είναι η επιστήμη που 
ασχολείται με την αναπαράσταση, αποθήκευση και επεξεργασία της πληροφορίας, ενώ η 
Επιστήμη των Υπολογιστών ασχολείται με τους υπολογιστές και τους υπολογισμούς 
(Γώγουλος κ.ά 2015).  

Πάντως, οι δύο όροι θεωρούνται, πλέον ομόζυγοι (Γώγουλος κ.ά 2015) και έτσι η 
Πληροφορική ή Επιστήμη των Υπολογιστών ερευνά τα θεωρητικά θεμέλια και τη φύση των 
πληροφοριών, καθώς και τις υπολογιστικές διαδικασίες επεξεργασίας τους μέσω μηχανών.  

Οι τεχνολογικές, τώρα, εφαρμογές της Πληροφορικής στην κοινωνία θα μπορούσαν να 
κατηγοριοποιηθούν υπό τον τίτλο ως Τεχνολογία της Πληροφορικής και, κατ’ αυτόν τον 
τρόπο να συγκεράσουμε ως ΤΠΕ τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής με εκείνες των 
Επικοινωνιών.  

 

1.2 Ο Ρόλος των ΤΠΕ στη Δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης 

Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που συνήλθε την 23η και 24η Μαρτίου 2000 στη 
Λισσαβόνα της Πορτογαλίας, έθεσε ως στρατηγικό στόχο και τον εξής:  

«Να γίνει η Ευρώπη έως το 2010 η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της 
γνώσης ανά την υφήλιο ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή».  
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Τον Μάρτιο του 2001, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικύρωσε, μεταξύ άλλων, και αυτόν τον 
στόχο, ενώ ένα έτος αργότερα ενέκρινε ένα λεπτομερές πρόγραμμα εργασιών με τίτλο 
«Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2010»), ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι του Συμβουλίου της 
Λισσαβόνας και εξέφρασε τη στήριξή του στην πρωτοβουλία των υπουργών Παιδείας να 
καταστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη «ένα ποιοτικό σημείο 
αναφοράς παγκοσμίως έως το 2010 (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2003). 

Η κοινή εκπαιδευτική πολιτική των Ευρωπαϊκών Κρατών, τώρα, περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, και τα ακόλουθα: 

- Εισαγωγή της πληροφορικής στην εκπαίδευση και 

- κοινές εκπαιδευτικές πολιτικές κυρίως στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας και της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

 

1.3 Πρότυπα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση σε επίπεδο σχολικής μονάδας 

Αναμφιβόλως, η βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
υλοποιείται και με την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση των ΤΠΕ. Έτσι, η ανάγκη ένταξης 
των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά συστήματα διαφόρων χωρών θεωρείται, πλέον, προφανής και 
αυτονόητη. 

Βεβαίως, η ένταξη των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά συστήματα δεν γίνεται με ενιαίο τρόπο, αλλά 
καθορίζεται από διαφόρους παραμέτρους. Όμως, μεταξύ αυτών των παραμέτρων 
εντοπίζονται και κάποιες με καθολική ισχύ. Μεταξύ αυτών των με καθολική ισχύ 
παραμέτρων μπορούμε να διακρίνουμε και μια διαχρονική προσέγγιση των ΤΠΕ ως προς 
την αντιμετώπιση και την ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

 
 

Εικόνα 1: Διαχρονική προσέγγιση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Κόμης 2004) 
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Ακόμα, ο Κόμης (2004) καταγράφει μια τυπολογία χρήσεων των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη 
που την οροθετεί σε τρία, με χρονολογική σειρά εμφάνισης, στάδια:  

Τεχνοκρατικό Πρότυπο: Οι ΤΠΕ αντιμετωπίζονται ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο στο 
πρόγραμμα σπουδών. Δίνεται έμφαση στην τεχνολογία των Η-Υ με επικέντρωση στα 
χρησιμοποιούμενα συστήματα και την εκμάθηση της λειτουργίας τους. 

Ολιστικό Πρότυπο: Οι ΤΠΕ εντάσσονται και αξιοποιούνται στην εκπαίδευση ως εργαλεία 
γνώσης, έρευνας και μάθησης. Οι ΤΠΕ διαπερνούν όλα τα γνωστικά αντικείμενα στο 
υπηρετώντας το κυρίαρχο δόγμα των διαθεματικών προσεγγίσεων. 

Πραγματολογικό Πρότυπο: Συνδυάζονται τα δύο προηγούμενα. Αφενός, δηλαδή, 
εντάσσεται η αμιγής διδασκαλία Πληροφορικής στα Προγράμματα Σπουδών και, αφετέρου, 
οι ΤΠΕ υποστηρίζουν την όλη μαθησιακή διαδικασία. 

Έτσι, με βάση την προηγουμένη κατηγοριοποίηση, μια γραφηματική αναπαράσταση των 
υπό συζήτηση τυπολογιών θα μπορούσε να είναι η επομένη:  

 

 
Εικόνα 2: Τυπολογία χρήσεων των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (Κόμης 2004) 

 

1.4 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού  

Η εμπλοκή των ΤΠΕ στη διδασκαλία γίνεται -και πρέπει, πάντα, να γίνεται- σε σχέση µε τους 
διδακτικούς στόχους, που κάθε φορά τίθενται. Έτσι, η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ 
αρθρώνεται στο πλαίσιο δομημένης διδασκαλίας που αποσκοπεί να αναδείξει 
διαφορετικές πτυχές της διδακτικής πράξης και να συμβάλλει στην επίτευξη των 
προκαθορισμένων στόχων.  

Έρευνες έγκυρων οργανισμών (BECTA 2006, OECD 2008), διαπιστώνουν ότι η αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στην διδασκαλία συνοδεύεται από καλλίτερες επιδόσεις των μαθητών σε διάφορα 
γνωστικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων είναι η Γλώσσα και τα Μαθηματικά. 
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Όμως, κατά την επιλογή των ψηφιακών εργαλείων που θα ενταχθούν στη διδακτική πράξη 
χρειάζεται να λαμβάνονται υπ' όψιν και κριτήρια όπως τα επόμενα: 

- Να αξιοποιούν τις δυνατότητες των μαθητών για πειραματισμό, δημιουργία εικασιών 
και ελέγχων των εικασιών, ώστε να υποβοηθείται η οικοδόμηση της νέας γνώσης και να 
συντελούνται διαδικασίες αναστοχασμού. 

- Να προσφέρουν στους μαθητές δυνατότητες έκφρασης και καταγραφής απόψεων και 
ιδεών, ώστε να καλλιεργούν τις εκφραστικές τους δεξιότητες. 

- Να προτρέπουν του μαθητές σε διαδικασίες επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και 
συνεργατικής δημιουργίας. 

 

1.5 Βασικές Κατηγορίες Λογισμικού 

Μια καλή καταγραφή και δωρεάν προγραμμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι 
μόνο στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και για προσωπική χρήση, εκπαιδευτικών και 
εκπαιδευομένων, βρίσκεται στον ιστότοπο http://sxoleio.eu 

Σε αυτόν τον ιστότοπο ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για τις δυνατότητες διαφόρων 
προγραμμάτων, τα οποία προσφέρονται δωρεάν, και να επιλέξει το, κατά την γνώμη του, 
χρήσιμο για τις ανάγκες τους. 

 

2. Αξιοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού στη Διδακτική Πράξη 

Τα επόμενα αποτελούν μια σταχυολόγηση ψηφιακών εργαλείων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη διδακτικών επιλογών και παρεμβάσεων 

 
Εικόνα 3: Εκπαιδευτικά λογισμικά από ΕΕΛΛΑΚ  

 

http://sxoleio.eu/
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Εικόνα 4: Εκπαιδευτικά εργαλεία 

  

(Σημείωση: Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα προηγούμενα προγράμματα 

πραγματοποιήθηκε με την ενεργό συμμετοχή τους.) 
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2η Θεματική Ενότητα:  Διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαιδευτική 
διαδικασία  

Στέφανος Ζιώβας 
 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 

- Εφαρμόζουν τεχνικές για την αποτελεσματική διδακτική αξιοποίηση 
του Διαδικτύου 

- Εξηγούν τον σκοπό και τις λειτουργίες ενός μαθήματος 
(επιμόρφωσης ή διδασκαλίας) με τη χρήση Διαδικτύου και τα 
χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) 

- Σχεδιάζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση 
Διαδικτυακών Εφαρμογών 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Διδακτικές προσεγγίσεις που αξιοποιούν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία 

Β.Η εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού 
Γ. Αξιοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής που βασίζεται σε Wiki στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 
Δ. Διαδικτυακές Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Πανελλήνιου Σχολικού 

Δικτύου  
Ε. Η ψηφιακή πλατφόρμα e-me 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και εκπαιδευτικών πόρων  
- Λειτουργία και δυνατότητες των ιστοχώρων (wikis) για την ανάρτηση 

εκπαιδευτικού υλικού και κυρίως τη δημιουργία εκπαιδευτικών 
κοινοτήτων μάθησης 

- Σχεδίαση μαθημάτων με χρήση του διαδικτύου (wikis) 
- Βασικά χαρακτηριστικά των διαδικτυακών εφαρμογών του 

Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 
- Βασικά χαρακτηριστικά της ψηφιακής πλατφόρμας e-me 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Ενεργοποίηση εκπαιδευομένων σε ομάδες 
- Εργαστηριακή μορφή μάθησης 
- Παρουσιάσεις: 
- Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα 
- Το PBworks με εικόνες 
- Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 
- Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1a--KIHWF6FnlSU64qbPpYivawyyyq9kt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AR---tz8C_dydLj5jwQNwXJuQkjFAwV_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s1rhklUq1GBCeWvfKfP0aPSp-nMuXvC0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NqhDSkwgoUYpS5uI5oXuK98dQbhczNRj/view?usp=sharing


1ος Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 
Η ψηφιακή τεχνολογία ως εργαλείο εισαγωγής της καινοτομίας στην εκπαιδευτική κοινότητα  

    

20 

 

2η Θεματική Ενότητα: Διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαιδευτική 
διαδικασία - Θεωρητικό πλαίσιο 

 

Η συνεχιζόμενη εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών  (ΤΠΕ) και 
ειδικότερα του διαδικτύου, που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, επιφέρει αλλαγές 
στις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης και δημιουργεί νέους ρόλους, 
μεθοδολογίες και πρακτικές, καθώς και νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Στο πλαίσιο αυτό 
αναπτύχθηκαν νέες διδακτικές προσεγγίσεις που αξιοποιούν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία με την αξιοποίηση, τον συνδυασμό και την προσαρμογή διάφορων θεωρητικών 
προσεγγίσεων για τη μάθηση. 

 

Α. Συμπεριφορισμός (Behaviorism) 

Οι συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις για τη μάθηση, δίνουν έμφαση στην αναμετάδοση της 
πληροφορίας και στην τροποποίηση της συμπεριφοράς. Οι συμπεριφοριστές θεωρούν ότι 
δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στη νοητική λειτουργία των υποκειμένων που 
μαθαίνουν  και συνεπώς η μόνη εφικτή προσέγγιση είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς 
και όχι η εξήγησή της (Bargh & Ferguson 2000). Η μάθηση συντελείται μέσω της κατάλληλης 
αντίδρασης του ατόμου σε εξωτερικά ερεθίσματα από το περιβάλλον προς το άτομο 
(Ertmer & Newby 1993). Βασικά στοιχεία για τη μάθηση είναι το ερέθισμα, η αντίδραση και 
η σύνδεση μεταξύ των δύο προηγουμένων. Ο συμπεριφορισμός εστιάζει την προσοχή του 
στους τρόπους με τους οποίους η σύνδεση μεταξύ ερεθίσματος και αντίδρασης 
δημιουργείται, ενισχύεται και διατηρείται. 

Τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που  αξιοποιούν τις ΤΠΕ και βασίζονται στη θεωρία του 
συμπεριφορισμού ακολουθούν το μοντέλο του Διδακτικού Σχεδιασμού (Instructional 
Design)  στοχεύοντας στη μετάδοση του εκπαιδευτικού περιεχομένου με σαφήνεια, 
συγκρότηση και αποτελεσματικότητα. Αποτελούν περιβάλλοντα κλειστού τύπου με έμφαση 
στην παρουσίαση της πληροφορίας και στην αξιολόγηση των γνώσεων μέσω 
δραστηριοτήτων εξάσκησης και πρακτικής (Καρασαββίδης & Κόμης 2008). Ο 
εκπαιδευόμενος αντιδρά στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος χωρίς ο ίδιος να έχει ενεργό 
ρόλο στη διερεύνηση της πληροφορίας που του παρέχεται από το περιβάλλον.  

Η θεωρία του συμπεριφορισμού επηρέασε για μεγάλο χρονικό διάστημα τον σχεδιασμό 
εκπαιδευτικών περιβαλλόντων με τη χρήση των ΤΠΕ. Τα περιβάλλοντα αυτά, που 
χαρακτηρίζονται από τον όρο «Διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή» (Computer Assisted 
Instruction), δίνουν έμφαση στον εκπαιδευτικό ο οποίος υποκαθίσταται πλήρως ή εν μέρει 
από τον υπολογιστή. Η δασκαλοκεντρικού τύπου προσέγγιση της μάθησης αυτών των 
περιβαλλόντων αποτέλεσε αντικείμενο κριτικής και οδήγησε στην παρακμή τους (Κόμης,  
1998). 

 

Β. Εποικοδομισμός (Constructivism) 

Οι εποικοδομιστικές προσεγγίσεις για τη μάθηση, βασιζόμενες στο έργο του Ελβετού 
ψυχολόγου Piaget, δίνουν έμφαση στην ατομική οικοδόμηση της γνώσης. Η ατομική γνώση 
προκύπτει από την προσωπική εμπειρία και την αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό 
περιβάλλον (Liu & Matthews 2005). Η μάθηση αποτελεί ενεργή διαδικασία στην οποία το 
νόημα αναπτύσσεται μεβάση την εμπειρία και κατά την οποία ο μαθητής οικοδομεί μια 
εσωτερική αναπαράσταση της γνώσης (Bednar et al. 1991). 
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Η βασική επιστημολογική παραδοχή του εποικοδομισμού είναι ότι η γνώση αποτελεί  
συνάρτηση του τρόπου με τον οποίο το άτομο δημιουργεί νόημα από τις προσωπικές του 
εμπειρίες (Jonassen et al. 1995). Συνεπώς, η γνώση δεν μεταδίδεται αλλά δημιουργείται. Σε 
αντίθεση με την προσέγγιση του διδακτικού σχεδιασμού, η προσέγγιση του 
εποικοδομισμού εστιάζει στη μάθηση έναντι της διδασκαλίας και στη διευκόλυνση της 
μάθησης έναντι των διδακτικών στόχων.  

Η χρήση των ΤΠΕ για τη δημιουργία εκπαιδευτικών περιβαλλόντων στο πλαίσιο των 
εποικοδομιστικών προσεγγίσεων οδηγεί σε περιβάλλοντα ανοικτού τύπου, που δίνουν 
έμφαση στην αλληλεπίδραση του μαθητή με το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό. Τα 
περιβάλλοντα αυτά δίνουν έμφαση στοn μαθητή και στις δραστηριότητες που ο μαθητής 
μπορεί να αναπτύξει στο πλαίσιο του περιβάλλοντος (Καρασαββίδης & Κόμης 2008). 

 

Γ. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης 

Οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης, οι οποίες έχουν τις απαρχές τους στη σοβιετική 
σχολή ψυχολογίας με βασικό εκπρόσωπο της τον L. Vygotsky, εστιάζουν το ενδιαφέρον 
τους στην κοινωνική διάσταση της μάθησης. Ο Piaget έδωσε έμφαση στην κοινωνική 
αλληλεπίδραση εστιάζοντας κυρίως στον ρόλο που διαδραματίζει στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης του λογικού συλλογισμού.  Για τον Vygotsky η κοινωνική αλληλεπίδραση 
αποτελεί  το βασικό στοιχείο της αναπτυξιακής διαδικασίας. Η κατασκευή της γνώσης δε 
βασίζεται αποκλειστικά στην προσωπική εμπειρία, αλλά θεωρείται κοινωνική 
δραστηριότητα. Η προσωπική γνωστική ανάπτυξη θεωρείται διαδικασία εσωτερίκευσης της 
κοινωνικά κατασκευασμένης γνώσης (Littleton & Häkkinen 1999). 

Οι κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις εξετάζουν τη μάθηση ως μια διαδικασία απόκτησης 
της ιδιότητας του μέλους σε μια ορισμένη κοινότητα. Η μάθηση λαμβάνει τη μορφή της 
νόμιμης περιφερειακής συμμετοχής, η οποία εμπεριέχει τη μετάβαση ενός μέλους από την 
περιφερειακή στην πλήρη συμμετοχή στην κοινότητα (Lave & Wenger 1991). Η προσέγγιση 
αυτή δίνει έμφαση στην αλληλεξάρτηση του δρώντος υποκειμένου και του κόσμου, της 
δραστηριότητας, της νόησης και της μάθησης. Δίνει έμφαση στον εγγενώς κοινωνικά 
διαπραγματεύσιμο χαρακτήρα του νοήματος και υποστηρίζει ότι η μάθηση, η σκέψη και η 
γνώση αποτελούν ουσιαστικά σχέσεις μεταξύ των ατόμων, τα οποία λαμβάνουν μέρος σε 
μία δραστηριότητα που αφορά, σχετίζεται και προκύπτει από τον κοινωνικά και 
πολιτισμικά κατασκευασμένο κόσμο.  

Τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που βασίζονται στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες 
μάθησης αξιοποιούν τις ΤΠΕ για την υποστήριξη και ενίσχυση της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης μεταξύ  των εκπαιδευομένων με στόχο την δημιουργία ηλεκτρονικών 
κοινοτήτων μάθησης στα πρότυπα των κοινοτήτων πρακτικής (Wenger 1998). 

 

Δ. Διαδικτυακές κοινότητες μάθησης 

Σύμφωνα με την Cross (1998), ως κοινότητες μάθησης ορίζονται ομάδες ατόμων, τα οποία 
εμπλέκονται σε διανοητική αλληλεπίδραση με σκοπό τη μάθηση. Τα μέλη αυτών των 
κοινοτήτων εμπλέκονται σε διαδικασίες κοινωνικής κατασκευής της γνώσης, οι οποίες 
καλλιεργούν την ενεργή μάθηση. Οι κοινότητες μάθησης δύναται να αποτελέσουν 
εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπου η καθοδήγηση και ο 
έλεγχος της μάθησης μπορεί να κατανεμηθεί ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας (Wilson &  
Ryder 1996).  
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Οι ΤΠΕ παρέχουν την υποδομή για τη σύνδεση των μελών μιας κοινότητας πέρα από τα 
γεωγραφικά ή θεσμικά όρια. Κατά συνέπεια, κάποιος μπορεί να διακρίνει μεταξύ των 
παραδοσιακών κοινοτήτων, όπου οι συνδέσεις είναι βασισμένες στις συμβατικές πρόσωπο 
με πρόσωπο αλληλεπιδράσεις, και στις διαδικτυακές κοινότητες (Johnson 2001), όπου οι 
συνδέσεις είναι στενά συνυφασμένες  με τη χρήση των δικτυακών τεχνολογιών.  

Αν και δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός για τις διαδικτυακές κοινότητες, αρκετοί 
συγγραφείς έχουν επιχειρήσει να τις καθορίσουν. Ο Rheingold (1994), ορίζει τις 
διαδικτυακές κοινότητες ως τις κοινωνικές συναθροίσεις που αναδύονται από το διαδίκτυο, 
όταν αρκετά άτομα συμμετέχουν σε δημόσιες συζητήσεις για αρκετό χρονικό διάστημα, με 
επαρκές ανθρώπινο συναίσθημα, ώστε να δημιουργήσουν δίκτυα προσωπικών σχέσεων 
στον κυβερνοχώρο. Η Preece (2001), χρησιμοποιεί τον όρο ηλεκτρονική κοινότητα για να 
περιγράψει κάθε εικονικό κοινωνικό χώρο, όπου οι άνθρωποι συναντώνται για να πάρουν 
και να δώσουν πληροφορίες ή υποστήριξη, για να μάθουν ή για να βρουν συντροφιά. Η 
συμμετοχή σε μια ηλεκτρονική κοινότητα είναι πρώτα απ' όλα μια κοινωνική εμπειρία που 
αλλάζει σύμφωνα με ποιος είναι παρών, τον αριθμό των ατόμων που εμπλέκονται και τον 
τύπο της συζήτησης που εμφανίζεται (Preece et al. 2004). 

Οι Henri & Pudelko (2003) βασισμένοι στο θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε από τον 
Wenger (1998) διακρίνουν τέσσερις τύπους ηλεκτρονικών κοινοτήτων: 

- Η κοινότητα ενδιαφέροντος (the community of interest), στην οποία τα μέλη 
συγκεντρώνονται γύρω από ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος προκειμένου να 
ανταλλάξουν πληροφορίες, να λάβουν απαντήσεις σε προσωπικά ερωτήματα ή 
προβλήματα, να βελτιώσουν την κατανόησή τους για ένα θέμα, να μοιραστούν κοινά 
πάθη ή να παίξουν. 

- Η προσανατολισμένη προς τον στόχο κοινότητα ενδιαφέροντος (the goal oriented 
community of interest), η οποία περιλαμβάνει ειδικούς από διαφορετικούς τομείς. Τα 
μέλη συμμετέχουν στην κοινότητα για να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες ανάγκες, για να 
λύσουν ένα πρόβλημα, για να καθορίσουν ή να εκτελέσουν ένα έργο. 

- Η κοινότητα των εκπαιδευομένων (the learner’s community), η οποία εξελίσσεται σε 
περιβάλλοντα πανεπιστημίων και σχολείων, όταν χρησιμοποιείται η τεχνολογία για να 
ενθαρρύνει τη συνεργατική μάθηση είτε από απόσταση είτε στην αίθουσα διδασκαλίας. 
Οι μαθητές είναι μέλη της κοινότητας, εφ' όσον είναι μέλη μιας σειράς μαθημάτων 
(course). Η κοινότητα εξαφανίζεται με το τέλος των μαθημάτων. 

- Η κοινότητα πρακτικής (community of practice), η οποία αναπτύσσεται μεταξύ ατόμων 
που διά ζώσης  είναι ήδη μέρος μιας δεδομένης κοινότητας της πρακτικής, δηλαδή 
ασκούν το ίδιο επάγγελμα ή μοιράζονται τις ίδιες συνθήκες εργασίας. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχιζόμενη αύξηση των εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων 
που χρησιμοποιούν εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, που βασίζονται στις κοινότητες μάθησης 
για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (distance learning) καθώς και μικτής ή 
υβριδικής εκπαίδευσης (blended learning). Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται διαδικτυακές 
κοινότητες μάθησης, οι οποίες δραστηριοποιούνται στα πλαίσια μαθημάτων (courses). Οι 
διαδικτυακές κοινότητες μάθησης υποστηρίζονται συνήθως από Συστήματα Διαχείρισης 
Μαθησιακού Περιεχομένου (ΣΔΜΠ), όπως για παράδειγμα το περιβάλλον Moodle. Τα 
συστήματα αυτά υποστηρίζουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχοντας εργαλεία για 
την ασύγχρονη επικοινωνία (ηλεκτρονικές ομάδες συζήτησης - forum) και τη σύγχρονη 
επικοινωνία (chat), τον διαμοιρασμό αρχείων, την οργάνωση και διαχείριση των εργασιών 
(projects) κ.τ.λ. 
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Ε. Η εξέλιξη των εφαρμογών του παγκόσμιου ιστού 

Οι τελευταίες εξελίξεις στον χώρο των ΤΠΕ έχουν επιφέρει αλλαγές στις τεχνολογίες 
υποστήριξης ηλεκτρονικών κοινοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό παρατηρείται μια μετάβαση από 
τις τεχνολογίες υποστήριξης των αρχικών ηλεκτρονικών κοινοτήτων, οι οποίες διέθεταν 
κυρίως στατικό περιεχόμενο και η δημοσίευση περιεχομένου απαιτούσε εξειδικευμένες 
γνώσεις από τα μέλη  τους, στις τεχνολογίες Web 2.0 οι οποίες ενισχύουν τις δυνατότητες 
συμμετοχής των χρηστών στην παραγωγή και τον διαμοιρασμό του περιεχομένου. 

Με την εμφάνιση του Web 2.0 και των τεχνολογιών κοινωνικού λογισμικού που το 
συνοδεύουν, οι χρήστες του διαδικτύου δεν είναι μόνο καταναλωτές της πληροφορίας που 
αντλείται από τον παγκόσμιο ιστό, αλλά συμμετέχουν επίσης στην παραγωγή του 
περιεχομένου του. Το Web 2.0, που καλείται συχνά κοινωνικό Web λόγω της κοινωνικής 
φύσης του, οδηγείται από μια «αρχιτεκτονική της συμμετοχής», που επιτρέπει στους 
χρήστες να δημιουργήσουν συνεργατικά και να μοιραστούν πληροφορίες. Σε αυτό το 
πλαίσιο, οι διαδικτυακές κοινότητες διαμορφώνονται με έναν προκύπτοντα τρόπο μέσω 
των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ ομότιμων μελών χωρίς κάποιο επιβαλλόμενο 
σχεδιασμό. 

 

ΣΤ. Συνεργατική δημιουργία περιεχομένου (Wikis) 

Η γνωστότερη ίσως εφαρμογή  κοινωνικού λογισμικού είναι τα Wikis, τα οποία επιτρέπουν 
στους χρήστες να αναπτύξουν συνεργατικά περιεχόμενο. Το Wiki είναι ένας τύπος 
ιστοτόπου, που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις 
σελίδες του. Αν ένας χρήστης  κάνει κάποιο λάθος κατά τη συγγραφή του περιεχομένου 
μιας σελίδας, αυτό μπορεί να διορθωθεί από άλλον χρήστη. Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί 
να προσθέσει κάτι νέο στη σελίδα, πράγμα που επιτρέπει τη συνεχή βελτίωση και 
ενημέρωση του περιεχομένου της. Επιπρόσθετα το Wiki παρέχει τη δυνατότητα 
σχολιασμού και συζήτησης σχετικά με το περιεχόμενο των σελίδων. Η δυνατότητα αυτή 
διευκολύνει τη συνεργασία πολλών ατόμων για τη συγγραφή του περιεχομένου στο 
πλαίσιο ενός έργου. 

Σύμφωνα με τους Augar, Raitman & Zhou (2004) τα Wikis διαθέτουν δύο τρόπους 
λειτουργίας. Ο πρώτος είναι γνωστός ως λειτουργία εγγράφου (document mode). Όταν ένα 
Wiki χρησιμοποιείται στην κατάσταση εγγράφου, οι χρήστες δημιουργούν έγγραφα 
συνεργατικά. Με την πάροδο του χρόνου πολλαπλοί συγγραφείς επεξεργάζονται και 
ενημερώνουν το περιεχόμενο των εγγράφων και σταδιακά το περιεχόμενο αποτελεί 
αναπαράσταση της κοινής γνώσης των συνεισφερόντων. Ο δεύτερος τρόπος λειτουργίας 
είναι γνωστός ως λειτουργία νήματος (thread mode). Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας οι 
χρήστες πραγματοποιούν συζητήσεις στο περιβάλλον Wiki με την ανάρτηση μηνυμάτων. 
Στα μηνύματα των χρηστών απαντούν άλλοι χρήστες του περιβάλλοντος δημιουργώντας 
ομάδες συζήτησης. 

Επιπρόσθετα ένα Wiki διαθέτει δύο καταστάσεις, την κατάσταση ανάγνωσης (read) και την 
κατάσταση επεξεργασίας (edit). Η κατάσταση ανάγνωσης αποτελεί την προεπιλεγμένη 
κατάσταση ενός Wiki. Στην κατάσταση αυτή μια σελίδα Wiki παρουσιάζεται στον χρήστη 
όπως μια κανονική ιστοσελίδα. Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει την κατάσταση 
επεξεργασίας και να τροποποιήσει το περιεχόμενο της σελίδας Wiki χρησιμοποιώντας μόνο 
το πρόγραμμα περιήγησής του. Για την επεξεργασία της σελίδας τα περισσότερα Wikis 
παρέχουν στον χρήστη έναν ενσωματωμένο επεξεργαστή κειμένου με δυνατότητα 
WYSIWYG (What You SeeIs What You Get). Ο χρήστης μπορεί να μορφοποιήσει το κείμενο 
επιλέγοντας τις κατάλληλες επιλογές μορφοποίησης (π.χ. καθορισμός χρώματος 
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γραμματοσειράς). Οι επιλογές μορφοποίησης του χρήστη  μεταφράζονται από τον 
επεξεργαστή κειμένου σε αντίστοιχες ετικέτες HTML. Με την παροχή αυτής της 
δυνατότητας οι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν μια σελίδα Wiki χωρίς να είναι 
απαραίτητο να γνωρίζουν τεχνικές λεπτομέρειες για τη δημιουργία ιστοσελίδων. 

Τα Wikis καταγράφουν τις αλλαγές που γίνονται σε μια σελίδα διατηρώντας ένα ιστορικό 
αυτών των αλλαγών. Η λειτουργία αυτή παρέχει τη δυνατότητα επαναφοράς μιας σελίδας 
σε προηγούμενη κατάσταση στην περίπτωση που κάποια αλλαγή περιλαμβάνει λάθη. Η 
δυνατότητα επαναφοράς μιας σελίδας σε προηγούμενη κατάσταση ενθαρρύνει τον χρήστη 
στην επεξεργασία και στον εμπλουτισμό μιας σελίδας, αφού μπορεί να επαναφέρει τη 
σελίδα στην προηγούμενη κατάσταση στην περίπτωση κάποιας λανθασμένης ενέργειας. 

Η υποστήριξη της συνεργατικής συγγραφής περιεχομένου, που παρέχεται από τα Wikis, τα 
κάνει αρκετά δημοφιλή στους εκπαιδευτικούς χώρους (Ζιώγκου & Δημητριάδης 2010), 
όπου κυριαρχεί η έννοια της συνεργατικής μάθησης (Rheinold 2006). 

Τα Wikis επιτρέπουν στους μαθητές να δημιουργήσουν συνεργατικά, να επεξεργαστούν και 
να συνθέσουν γνώση σε ένα ανοικτής πρόσβασης ψηφιακό χώρο (Wheeler et al.  2008), 
έχοντας τόσο την ιδιότητα του συγγραφέα όσο και του αναγνώστη (Reinhold 2006). 
Συμβάλλοντας σε ένα έργο wiki οι μαθητές δεν παράγουν περιεχόμενο που απευθύνεται 
μόνο στον εκπαιδευτικό, όπως συμβαίνει στο παραδοσιακό περιβάλλον της τάξης, αλλά και 
στους συμμαθητές τους. Η συνεισφορά σε ένα Wiki απαιτεί από τους μαθητές την 
ανάγνωση του υφιστάμενου περιεχομένου, ώστε να εντοπιστούν σημεία παρέμβασης. 
Επιπρόσθετα η συνεισφορά των μαθητών είναι ορατή σε μια ευρύτερη ομάδα 
αναγνωστών, η οποία περιλαμβάνει και τον εκπαιδευτικό. Τα παραπάνω ενθαρρύνουν την 
κριτική ανάγνωση και την υπεύθυνη συγγραφή περιεχομένου από τους μαθητές (Guth  
2007). 
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2η Θεματική Ενότητα: Διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαιδευτική 
διαδικασία - Υλοποιημένες δραστηριότητες 
 
Οι δραστηριότητες της θεματικής ενότητας υλοποιήθηκαν στο εργαστήριο Πληροφορικής. 
Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων οι εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν σε ομάδες των 
δύο κάνοντας χρήση των υπολογιστών του εργαστηρίου (δύο εκπαιδευτικοί ανά 
υπολογιστή). Από τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε αυτή τη θεματική ενότητα 
παρουσιάζεται η συνεργατική δημιουργία wiki σελίδων στον ιστότοπο PBWorks:  
 
- Αρχικά, παρουσιάστηκε στους εκπαιδευτικούς η λειτουργικότητα του ιστοτόπου και οι 

δυνατότητες που δίνονται στους χρήστες. 
- Στη συνέχεια δημιουργήθηκε o χώρος εργασίας (workspace) με τίτλο social web. Στον 

χώρο εργασίας δημιουργήθηκαν, με αυτοματοποιημένη διαδικασία, μαθητικοί 
λογαριασμοί και τα στοιχεία σύνδεσης μοιράστηκαν στις ομάδες εκπαιδευτικών (Εικόνα 
1). 

 
 

Εικόνα 1: Στοιχεία σύνδεσης στο χώρο εργασίας social web 

 
- Στον χώρο εργασίας δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα με τίτλο «Κοινωνικός Ιστός» (Εικόνα 2) 

η οποία περιελάμβανε λίστα με κατηγορίες εφαρμογών του κοινωνικού ιστού. Κάθε 
ομάδα εκπαιδευτικών ανέλαβε μια κατηγορία εφαρμογών, για την οποία θα έπρεπε να 
συλλέξει πληροφορίες και να δημιουργήσει την αντίστοιχη ιστοσελίδα στον χώρο 
εργασίας. 

 

 
 

Εικόνα 2: Η αρχική ιστοσελίδα του κοινωνικού ιστού 
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- Τη δημιουργία ιστοσελίδων (Εικόνα 3) ακολούθησε η συνεργατική επεξεργασία της 
ιστοσελίδας με τίτλο «Κοινωνικός Ιστός». Οι ομάδες εκπαιδευτικών επεξεργάστηκαν την 
ιστοσελίδα και προσέθεσαν σε αυτή τους συνδέσμους προς τις ιστοσελίδες που 
δημιούργησαν (Εικόνα 4). 

 

 
 

Εικόνα 3: Η ιστοσελίδα με τίτλο «Ιστολόγιο» δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της δραστηριότητας από ομάδα 
εκπαιδευτικών 

 

- Η συνεργατική επεξεργασία της ιστοσελίδας με τίτλο «Κοινωνικός Ιστός» είχε σαν 
αποτέλεσμα τη διασύνδεση του αναρτημένου υλικού για τις κατηγορίες εφαρμογών του 
κοινωνικού ιστού. Έχοντας ως βάση την ιστοσελίδα του κοινωνικού ιστού ο χρήστης 
μπορεί να πλοηγηθεί στις ιστοσελίδες που περιγράφουν τις κατηγορίες των εφαρμογών. 

 

 
 

Εικόνα 4: Η ιστοσελίδα του κοινωνικού ιστού μετά τη συνεργατική επεξεργασία και την προσθήκη συνδέσμων  
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3η Θεματική Ενότητα:  Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας και 
διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές στην  

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Σχεδιάζουν διδακτικούς στόχους εστιάζοντας σε ένα ή περισσότερα 

γνωστικά αντικείμενα αξιοποιώντας τον διαδραστικό πίνακα 
- Σχεδιάζουν σχέδια μαθήματος με αξιοποίηση του διαδραστικού 

πίνακα σε μάθημα της επιλογής τους  
- Να αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία διαδραστικών 

εκπαιδευτικών εφαρμογών 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

- Ο Διαδραστικός Πίνακας ως διδακτικό και μαθησιακό - γνωστικό 
εργαλείο 

- Διαχείριση τάξης με τον διαδραστικό πίνακα 
- Σχέδιο μαθήματος με την αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα 

στην εκπαίδευση 
- Διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές με την αξιοποίηση 

εφαρμογών Web 2.0 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διδακτικής χρήσης του 
διαδραστικού πίνακα 

- Τεχνικές για αλληλεπιδραστική διδασκαλία με τον διαδραστικό 
πίνακα (ανάπτυξη λεκτικής επικοινωνίας, μοντελοποίηση, επίδειξη 
και σχολιασμός / υπομνηματισμός) 

- Παρουσίαση διδασκαλίας  όπου αξιοποιείται ο διαδραστικός 
πίνακας με ανάδειξη των στόχων σε επιλεγμένο γνωστικό 
αντικείμενο 

-  Αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας του διαδραστικού πίνακα στη 
διδασκαλία και τη μάθηση 

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών 
με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. 

- Δημιουργία διαδραστικών παρουσιάσεων πολυμέσων (Project) 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Ενεργοποίηση εκπαιδευομένων σε ομάδες 
- Εργαστηριακή μορφή μάθησης  
- Γνωστική μαθητεία με προτυποποίηση (modeling) 
- Προσομοίωση (μικροδιδασκαλία / αξιολόγηση) 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1k9eCmwUO8dXe0FdJ3ks6H8U2lldzvWsB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k9eCmwUO8dXe0FdJ3ks6H8U2lldzvWsB/view?usp=sharing
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3η Θεματική Ενότητα: Διαδραστικά ασυστήματα διδασκαλίας και 
διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση  

Εισαγωγή:  Τι είναι ο Διαδραστικός Πίνακας 

Ένας Διαδραστικός Πίνακας (στο εξής ΔΠ) είναι μια ψηφιακή επιφάνεια εργασίας 
(τοποθετείται σε κάθετη επιφάνεια ή σε ειδικά στηρίγματα εδάφους), η οποία συνδέεται με 
έναν υπολογιστή και έναν βιντεοπροβολέα. Ο βιντεοπροβολέας εμφανίζει την οθόνη του 
υπολογιστή στην επιφάνεια του πίνακα, σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα 
στον δάσκαλο ή στον μαθητή να επιλέξει, ενεργοποιήσει και αλληλεπιδράσει με τα 
προγράμματα του υπολογιστή χρησιμοποιώντας την ειδική γραφίδα ή με την αφή, αντί να 
χρησιμοποιήσει το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο.  

Στην επιφάνεια εργασίας του ΔΠ μπορεί να προβληθούν εκπαιδευτικές εφαρμογές, 
εκπαιδευτικά λογισμικά (cd-rom), έγγραφα επεξεργασίας κειμένου, λογιστικά φύλλα, 
παρουσιάσεις, να γίνει σύνδεση με το διαδίκτυο κ.ά. Η αποτελεσματική χρήση του μπορεί 
να μετασχηματίσει ριζικά την αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων στη μαθησιακή 
διαδικασία καθώς, ως οπτικό, ακουστικό και κιναισθητικό μέσο, επιτρέπει τη συζήτηση, την 
ανάλυση και την ενεργό εμπλοκή. 

 

Χαρακτηριστικά του Διαδραστικού Πίνακα και η εκπαιδευτική του 
αξιοποίηση 

Ο ΔΠ δίνει τη δυνατότητα προβολής της οθόνης του υπολογιστή σε μια διαδραστική 
επιφάνεια και συνοδεύεται από δικό του λογισμικό η ενεργοποίηση του οποίου επιτρέπει 
μια σειρά λειτουργιών όπως (BECTA 2003): 

Σελίδες: Όλοι οι διαδραστικοί πίνακες διαθέτουν έναν χώρο εργασίας ή κενές σελίδες όπου 
δημιουργείται το διδακτικό υλικό. Ο αριθμός αυτών των σελίδων είναι, συνήθως, 
απεριόριστος. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν στις σελίδες να προετοιμάσουν το μάθημά τους 
αξιοποιώντας κείμενα, ηλεκτρονικά βιβλία, εικόνες, βίντεο, ήχους ή το διαδίκτυο.  

Ψηφιακή γραφίδα-Υπογράμμιση: Επιτρέπει την εισαγωγή κειμένου, σχημάτων κλπ. αλλά 
και αποτελεί το μέσο αλληλεπίδρασης και χειρισμού των εργαλείων. Ανάλογα με το 
μοντέλο ΔΠ μπορεί να χρησιμοποιηθούν γραφίδες διαφορετικών χρωμάτων ή μία η οποία 
να μετατρέπει το ίχνος της σε διαφορετικά χρώματα και μεγέθη πένας.  

Διαδραστικές δραστηριότητες: Το βασικό λογισμικό κάθε ΔΠ προσφέρει στους 
εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να σχεδιάσουν μαθήματα, στα οποία οι μαθητές θα 
συμμετέχουν ενεργά και θα βρουν κίνητρα για μάθηση. Οι λειτουργίες που προσφέρει για 
τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι «σύρε και άφησε» (drag and drop), ταίριασμα 
(matching), σβήσιμο και εμφάνιση, στρωματοποίηση (layering), ομαδοποίηση, αναγνώριση 
γραφής (text/hand writing recognition), μετρητές/ρολόγια, αιχμαλώτιση οθόνης (screen 
capture), κάμερα, μερική σκίαση οθόνης (απόκρυψη μέρους ή ολόκληρης της σελίδας και 
σταδιακή επανεμφάνισή της), δημιουργία κινούμενης εικόνας (animation), εγγραφή 
κινήσεων οθόνης ή σελίδας, τεχνικές και εργαλεία γεμίσματος, 
αναδιπλασιασμός/κλωνοποίηση, δυνατότητα για δύο τουλάχιστον χρήστες ταυτόχρονα.  

Ψηφιακό υλικό για την τάξη: Τα περισσότερα λογισμικά διαδραστικών πινάκων διαθέτουν 
μια πλούσια βιβλιοθήκη σχημάτων και εικόνων (π.χ. χάρτες, γεωμετρικά σχήματα, 
τετραγωνισμένο χαρτί για τα Μαθηματικά, μουσικό πεντάγραμμο κλπ.) που μπορούν να 
υποστηρίξουν τη διδασκαλία  των διδακτικών αντικειμένων. Η βιβλιοθήκη του ΔΠ δίνει τη 
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δυνατότητα εύρεσης της κατάλληλης εικόνας ή πολυμεσικού υλικού (ήχος, βίντεο) είτε 
μέσω πλοήγησης είτε μέσω αναζήτησης με λέξεις κλειδιά. Ακόμα το υλικό της βιβλιοθήκης 
μπορεί να εμπλουτιστεί από τον χρήστη δημιουργώντας δικούς του φακέλους υλικού. 

Ανάλογα με το μοντέλο ΔΠ μπορεί να γίνει εγγραφή σε βίντεο όλων των ενεργειών που 
έχουν συμβεί στην διαδραστική επιφάνεια με παράλληλη χρήση μικροφώνου, έτσι ώστε το 
βίντεο να συνοδεύεται με ήχο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Εικόνα 1: Διαδραστικός Πίνακας eBeam: Το περιβάλλον του λογισμικού (φωτ. Α. Μαντζαρίδου)  

 

Τα εργαλεία του ΔΠ δίνουν την ευκαιρία να αναμορφωθούν οι πληροφορίες ως 
αποτέλεσμα συμμετοχής των μαθητών σε ένα ψηλότερο επίπεδο μάθησης. Οι μαθητές 
ενθαρρύνονται να εμβαθύνουν στην έρευνα, να προβούν σε ερωτήσεις και υποθέσεις, τις 
οποίες μπορούν στη συνέχεια να τις ελέγξουν και να τις επιβεβαιώσουν.  

 

Παράδειγμα εφαρμογής: Στόχος της παρακάτω δραστηριότητας «Ο Ωραίος Δαρείος» είναι 
οι μαθητές να γνωρίσουν τη σημασία που έχει στην υγεία και ανάπτυξη του ανθρώπου ένα 
υγιεινό πρωινό υιοθετώντας σωστές διατροφικές συνήθειες.  

Από το Ανθολόγιο της Γ’ και Δ’ Δημοτικού προβάλλεται στο ΔΠ το κείμενο «Ο Ωραίος 
Δαρείος» της Σοφίας Ζαραμπούκα. Η σελίδα του βιβλίου είναι ορατή σε όλη τη τάξη (τα 
διδακτικά εγχειρίδια σε ψηφιακή μορφή υπάρχουν διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/). Η εννοιολογική 
επεξεργασία του κειμένου ξεκινάει με την κατασκευή ενός εννοιολογικού χάρτη της 
Υγιεινής Διατροφής από τους μαθητές. Για τον σκοπό αυτό προβάλλεται στον ΔΠ το 
λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspiration. 

Στη συνέχεια με τα εργαλεία της υπογράμμισης επιλέγονται από το κείμενο «Ο Ωραίος 
Δαρείος» οι τροφές που περιλαμβάνονται στο πρωινό του Δαρείου. Με τα εργαλεία της 
γραφής καταγράφεται το πρωινό των μαθητών και συγκρίνεται με εκείνο του Δαρείου. 
Ακολουθεί η καταγραφή των τροφίμων που οι μαθητές εκτιμούν ότι ανήκουν στην 
κατηγορία των μη υγιεινών τροφών.  

Αντιγράφεται από το Λεξικό της Κοινής Ελληνικής (διαδικτυακός τόπος Πύλη 
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html) το λήμμα 
«υγιεινός-η-ο» και προβάλλεται στη σελίδα του ΔΠ.  

Προβάλλεται και σχολιάζεται ομαδικά βίντεο σχετικά με την υγιεινή διατροφή.  

Αντιγράφεται από το διαδίκτυο και προβάλλεται στη σελίδα του ΔΠ η Διατροφική 
Πυραμίδα. 

 

http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html
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Εικόνα 2: Η δραστηριότητα «Ο Ωραίος Δαρείος» σχολιασμένη με εργαλεία του eBeam (φωτ. Α. Μαντζαρίδου) 

 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και οργανώνουν στη δική τους Διατροφική Πυραμίδα 
τροφές που εκτιμούν ότι πρέπει να περιλαμβάνονται στο πρωινό τους. Αξιοποιώντας τις 
εικόνες της Βιβλιοθήκης του ΔΠ η κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δική της Διατροφική 
Πυραμίδα στην ολομέλεια. 

 

Στρατηγικές για αλληλεπιδραστική διδασκαλία και μάθηση με τον 
Διαδραστικό Πίνακα 

Η χρήση του ΔΠ που θα εισάγει στοιχεία αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και συνεργασίας 
στη διδακτική πράξη αποτελεί τεχνολογική (πώς) αλλά και πολιτισμική (γιατί) πρόκληση 
(Türel & Demirli 2010, Smith et al. 2005). Οι Kennewell & Beauchamp (2007) αντλώντας από 
τις πέντε φάσεις διδασκαλίας των Hughes & Vass (2001) (Learning, State, Style, Structure, 
Memory) παρουσιάζουν, με την αξιοποίηση του ΔΠ, ένα μοντέλο διδασκαλίας τεσσάρων 
φάσεων (αναφορά στο Κόμης, Μισιρλή & Σκουντζής 2010):  

1η Φάση: κατευθύνεται από τον δάσκαλο, ο οποίος παρουσιάζει μέσω του ΔΠ σε όλη την 
τάξη μία γνωστική δραστηριότητα με στόχο την πλήρη συμμετοχή των μαθητών. 

2η Φάση: επιχειρείται με τη χρήση του ΔΠ η εισαγωγή ή σταδιακή ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
εννοιών που απαιτούν υποστήριξη (scaffolding) με τη συμμετοχή όλης της τάξης και τη 
χρήση πολυμέσων. Οι μαθητές καλούνται να αλληλεπιδράσουν με τις πληροφορίες να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις και να εκφράσουν απόψεις με ή χωρίς κατάδειξη.  

3η Φάση: οι μαθητές εργάζονται ομαδικά ή ατομικά εξετάζοντας σε βάθος το υπό μελέτη 
θέμα χωρίς, συνήθως, την υποστήριξη του ΔΠ. Ο δάσκαλος έχει ρόλο υποστηρικτικό 
ανάμεσα στις ομάδες, οι οποίες εργάζονται είτε σε Φύλλα Εργασίας είτε σε πρακτικής 
μορφής δραστηριότητες. 

4η Φάση: με τη χρήση του ΔΠ γίνεται αναθεώρηση των βασικών σημείων της διδασκαλίας 
και ανασκόπηση των δυσκολιών των μαθητών (αναπλαισίωση).  

Στη συνέχεια αναφέρονται τεχνικές, προκειμένου ο ΔΠ να συμβάλει στην ανάπτυξη 
εποικοδομιστικών μαθησιακών περιβαλλόντων (Türel & Demirli 2010, Αναστασιάδης κ.ά. 
2010, Türel 2010, Κόμης, Μισιρλή & Σκουντζής 2010). Ωστόσο, παρά την παρουσίαση 
παραδειγμάτων, πρέπει να αποφεύγεται ο αυτοπεριορισμός σε «τυπικές» χρήσεις. Η 
αξιοποίηση του ΔΠ βασίζεται σε ένα σύνολο χαρακτηριστικών, εργαλείων και τεχνικών που 
ανάλογα με την παιδαγωγική περίσταση, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τη 
φαντασία και το στυλ του εκπαιδευτικού μπορεί να αποτελέσει ένα ευέλικτο/δημιουργικό 
εργαλείο διδασκαλίας.  
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Ενίσχυση της Λεκτικής Επικοινωνίας στην Τάξη 

 - Χρήση εικόνας για αφόρμηση και έναρξη συζήτησης 

Μια εικόνα η οποία θα αποκαλύπτεται σταδιακά μπορεί να ενθαρρύνει τη συζήτηση, να 
βοηθήσει τους μαθητές να διατυπώσουν ιδέες και προβλέψεις σχετικά με το περιεχόμενό 
της. Ακόμα, παρατηρώντας μια εικόνα, οι μαθητές επινοούν και γράφουν μια ιστορία  
προκειμένου να την ερμηνεύσουν, προσθέτουν σχόλια πάνω σε αυτή ή σύννεφα διαλόγων.  

Παράδειγμα εφαρμογής: «Το Κίνημα στο Γουδί» (ΣΤ’ τάξη)  

Με στόχο η αφήγηση του ιστορικού γεγονότος να προκύψει από τους ίδιους τους μαθητές 
μέσα από την ανάλυση και ερμηνεία ενός έργου τέχνης (οπτικός εγγραμματισμός) 
προβάλλεται στον ΔΠ το έργο «Το κίνημα στο Γουδί», χωρίς να ανακοινωθεί από το 
δάσκαλο ο τίτλος του. Οι μαθητές καλούνται να θέσουν ερωτήματα σχετικά με τα όσα 
παρατηρούν χωρίς, αρχικά, να προβαίνουν σε συμπεράσματα, να διεισδύσουν στη 
λεπτομέρεια (να εντοπισθούν τα ξεκάθαρα χαρακτηριστικά του καλλιτεχνικού έργου και να 
επιστρατευτεί η κοινή λογική για την ερμηνεία και κατανόηση της κατάστασης που 
περιγράφεται), να αναζητήσουν χρήσιμες πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν στην 
κατανόηση του έργου τέχνης, να καταγράψουν  τα σημεία του έργου που θεωρούν 
σημαντικά, να αποστασιοποιηθούν από το καλλιτεχνικό έργο και επανατοποθετηθούν 
απέναντι σε αυτό προσδιορίζοντας την ιδέα που κρύβει και τέλος να το αντιμετωπίσουν 
συνολικά εκφράζοντας ιδέες και εντυπώσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Η εικόνα «Το Κίνημα στο Γουδί» Άγνωστος καλλιτέχνης, προβάλλεται και σχολιάζεται από τους μαθητές με 
εργαλεία γραφής του eBeam (φωτ. Α. Μαντζαρίδου) 

 

  - Χρήση γραπτών υπαγορεύσεων/παρωθήσεων 

Με την εμφάνιση κατάλληλα επιλεγμένων λέξεων ή κειμένων, ο δάσκαλος μπορεί να 
ωθήσει τους μαθητές σε συζήτηση, ώστε να αναδυθούν οι υπάρχουσες γνώσεις τους ή να 
διατυπωθούν απόψεις και συμπεράσματα.  

Παράδειγμα εφαρμογής: Δραστηριότητα «Η Γη στο Διάστημα» (ΣΤ’ τάξη)  

Ετοιμάζουμε έναν κύκλο στη μέση του ΔΠ και γύρω από αυτόν βασικές λέξεις και αριθμούς 
όπως: 365, μήνας, περιστροφή, έκλειψη, παλίρροιες, νύχτα, 24, ήλιος, φεγγάρι, άξονας, 
τροχιά, ημέρα, γη, σκιά. Οι μαθητές καλούνται να έρθουν στον πίνακα,  να «σύρουν» μέσα 
στον κύκλο δύο ή τρεις από τις λέξεις κλειδιά και να μιλήσουν για τη σχέση μεταξύ των 
λέξεων αυτών. Μπορεί να γίνουν δηλώσεις όπως: «Το φεγγάρι βρίσκεται σε τροχιά γύρω 
από τη Γη», «Η περιστροφή της Γης γύρω από τον εαυτό της διαρκεί 24 ώρες» κλπ. Η χρήση 
των λέξεων κλειδιών καθώς και η κίνηση, που ενέχει στοιχεία θεατρικής δράσης, 



Παρεμβατικές Δράσεις για Πρακτικές Σχολικής Καθημερινότητας 
Θεματικοί Επιμορφωτικοί Κύκλοι 

 

33 

 

ενθαρρύνουν τα παιδιά περισσότερο να εκφράσουν τη γνώμη τους από το να απαντήσουν 
σε μετωπικές ερωτήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4: Τα στιγμιότυπα της δραστηριότητας «Η Γη στο Διάστημα» δημιουργήθηκε με εργαλεία του eBeam  
 (φωτ. Α. Μαντζαρίδου) 

 

Στη συνέχεια προβάλουμε στο ΔΠ το λογισμικό Celestia. Πρόκειται για λογισμικό ανοιχτού 
κώδικα, που δίνει τη δυνατότητα πλοήγησης στο ηλιακό σύστημα και στον υπόλοιπο 
γαλαξία καθώς και εντοπισμού πλανητών και άλλων ουράνιων σωμάτων. Από την επιλογή 
χρόνος ορίζουμε να περιστρέφεται η Γη δέκα φορές πιο γρήγορα. Οι μαθητές 
παρακολουθούν το φαινόμενο και προκαλείται συζήτηση για τις κινήσεις. 

Ακολουθεί προβολή στο ΔΠ του λογισμικού «Γεωλογία – Γεωγραφία Α – Β Γυμνασίου», 
όπου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την κίνηση της Γης γύρω από 
τον άξονά της και γύρω από τον ήλιο. Ταυτόχρονα διαβάζονται οι πληροφορίες που είναι 
διαθέσιμες και οι μαθητές/τριες διατυπώνουν τους λόγους εναλλαγής ημέρα - νύχτας και 
εξετάζουν το φαινόμενο της εναλλαγής των εποχών. 

Τέλος, με τη χρήση του πολυμεσικού υλικού που είναι διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του 
λογισμικού του ΔΠ, μια ομάδα μαθητών καλείται να κατασκευάσει το μοντέλο του ηλιακού 
συστήματος. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθούν, επιπλέον, τα εργαλεία 
αιχμαλώτισης οθόνης (snapshot tool), ώστε να φωτογραφηθούν σχετικές με το διάστημα 
ιστοσελίδες ή μέρη αυτών και να εισαχθούν ως αντικείμενα στη σελίδα του ΔΠ. 

 

 - Καταιγισμός Ιδεών 

Ο καταιγισμός ιδεών αφορά σε μια συμμετοχική διαδικασία δημιουργικής επίλυσης 
προβλημάτων κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές ανακαλούν συνειρμικά 
προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους και εκφράζουν ιδέες, στάσεις και απόψεις για ένα θέμα. 
Στη συνέχεια, οι ιδέες κρίνονται για την ποιότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής τους και 
συχνά συνδυάζονται, ώστε να προκύψει μια ακόμα καλύτερη ιδέα ή λύση. Για τη 
δημιουργία ενός νοητικού χάρτη (mind map) μπορεί να χρησιμοποιηθεί λογισμικό 
εννοιολογικής χαρτογράφησης (π.χ. Inspiration, Webspiration κλπ.).  

 

 - Ταξινόμηση - Αντιστοίχηση 

Δραστηριότητες ταξινόμησης και αντιστοίχησης μπορούν να υλοποιηθούν πιο εύκολα στο 
ΔΠ, να επαναχρησιμοποιηθούν ή να τροποποιηθούν. 

 

- Δραστηριότητες δημιουργίας και χειρισμού κειμένου 

Ο ΔΠ διαθέτει εργαλεία γραφής ή σχεδίασης, όπως ένας κοινός πίνακας. Ωστόσο, η γραφή 
στο ΔΠ αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον καθώς διαθέτει ποικιλία χρωμάτων, γραμμών με 
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το επιθυμητό πάχος και διαφάνειας. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα γραφής και σχεδίασης 
πάνω σε κάθε πολυμεσικό υλικό ή πηγή που προβάλλεται στην επιφάνειά του 
επιτρέποντας τον σχολιασμό, την επισήμανση και τις σημειώσεις. 
 

- Υποστήριξη κατάλληλων ερωτήσεων με πολυμεσικό υλικό 

Με χρήση του κατάλληλου πολυμεσικού υλικού μέσω του ΔΠ ο δάσκαλος μπορεί να 
υποβάλει τις κατάλληλες ερωτήσεις οδηγώντας τους μαθητές στη διατύπωση απόψεων, 
αιτιολογήσεων, συμπερασμάτων. 

 

 - Διάχυση της εμπειρίας 

Ενώ οι παραπάνω τεχνικές απαιτούν την παρουσία του δασκάλου, ο ΔΠ μπορεί να 
αποτελέσει ένα γνωστικό και συνεργατικό εργαλείο στα χέρια των μαθητών. Μια ομάδα 
μαθητών – οι περισσότερο έμπειροι στη διαχείριση του ΔΠ – αναλαμβάνουν να 
διαχειρίζονται τα αντικείμενα στον ΔΠ, ενώ όλη η τάξη συμμετέχει και εργάζεται προς έναν 
κοινό στόχο. Στόχος είναι οι μαθητές να συζητήσουν, να επιχειρηματολογήσουν, να 
ερευνήσουν και να πάρουν κοινές αποφάσεις.   

Παράδειγμα εφαρμογής: Δραστηριότητα «Η εφημερίδα μας» (Δ’ , Ε’ και ΣΤ’) 

Μια ομάδα τεσσάρων παιδιών αναλαμβάνει να διαχειριστεί στον ΔΠ εικόνες, γραφικά και 
κείμενα προκειμένου η τάξη να φτιάξει ένα τεύχος εφημερίδας με κύριο θέμα την ιστορία 
του τόπου τους. Έχει προηγηθεί εξοικείωση των μαθητών με τις εφημερίδες (πρωτοσέλιδο, 
τίτλοι, σύνταξη, σκίτσα, κλπ.) καθώς και έρευνα από τις ομάδες, συνεντεύξεις και 
δημιουργία άρθρων με το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό.  

 

Μοντελοποίηση, επίδειξη και σχολιασμός 

- Άμεσος χειρισμός αντικειμένων και ιδιοτήτων τους (drag and drop, τοποθέτηση 
αντικειμένων σε επίπεδα) 

Τα κύρια χαρακτηριστικά  του ΔΠ είναι η μεταφορά των αντικειμένων που προβάλλονται σε 
αυτόν με τη χρήση της ειδικής γραφίδας ή με την αφή και η τοποθέτηση αυτών σε επίπεδα 
(layers). Ακόμα, τα αντικείμενα που εισάγονται στη σελίδα του ΔΠ μπορούν να 
τοποθετηθούν το ένα πάνω στο άλλο έτσι ώστε, δυνητικά, το ένα να μπορεί να κρύψει το 
άλλο. Σε γενικές γραμμές, το πιο πρόσφατο αντικείμενο τοποθετείται στην κορυφή της 
στοιβάδας, αλλά η θέση του κάθε αντικειμένου μπορεί να μετατραπεί ανάλογα με τις 
απαιτήσεις της δραστηριότητας.  Η μετακίνηση ενός αντικειμένου (εικόνα, κείμενο κλπ.) με 
φυσικό χειρισμό από τη μια θέση στην άλλη καθώς και η απόκρυψη και αποκάλυψή του 
προσδίδει στο ΔΠ τη δυναμικότητα  της διάδρασης. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: (drag and drop) Μετακίνηση των λέξεων πάνω στον ανθρώπινο σκελετό προκειμένου να εντοπιστεί η 
ονοματοδοσία των οστών  (φωτ. Α. Μαντζαρίδου) 

 



Παρεμβατικές Δράσεις για Πρακτικές Σχολικής Καθημερινότητας 
Θεματικοί Επιμορφωτικοί Κύκλοι 

 

35 

 

 

- Εισαγωγή σχολίων σε κάθε τύπο αρχείου (κείμενα, εικόνες, βίντεο  κλπ.) 

Το λογισμικό του ΔΠ επιτρέπει την εισαγωγή σχολίων σε κάθε τύπο αρχείου που 
προβάλλεται σε αυτό. Η εισαγωγή σχολίων μπορεί να γίνει με την ειδική γραφίδα ή με την 
αφή. Τα σχόλια μπορεί να τροποποιηθούν, να σβηστούν ή να εμπλουτιστούν ανάλογα με τη 
δυναμική της συζήτησης που αναπτύσσεται στην τάξη. 

Παράδειγμα εφαρμογής: «Συμμετρία» (Γ’ τάξη) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 6: Δημιουργία αξόνων συμμετρίας στον διαδραστικό πίνακα  (φωτ. Α. Μαντζαρίδου) 

 

Προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν την έννοια της αξονικής συμμετρίας ο δάσκαλος 
εισάγει στον ΔΠ την εικόνα δύο γηπέδων (πόλο και τένις) από τη βιβλιοθήκη του 
λογισμικού και ζητάει από τους μαθητές να προσέλθουν στον πίνακα και να τραβήξουν 
γραμμές/άξονες που να χωρίζουν τις εικόνες σε δύο μέρη, ώστε το ένα τμήμα να είναι 
αντανάκλαση του άλλου. Το ίδιο γίνεται και με άλλες εικόνες που εισάγονται από το 
διαδίκτυο με τα εργαλεία αιχμαλώτισης οθόνης του ΔΠ. Με τα εργαλεία απόκρυψης 
μέρους της οθόνης καλύπτεται μέρος της φωτογραφίας και οι μαθητές καλούνται να τη 
ζωγραφίσουν συμμετρικά.   

Παράδειγμα εφαρμογής: Δραστηριότητα «Τα υπέρ και τα κατά της τηλεόρασης» (ΣΤ’ τάξη) 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να ανακαλύψουν τα στοιχεία μακροδομής των 
επιχειρηματολογικών κειμένων, τα γλωσσικά και τα πληροφοριακά στοιχεία τους και να 
προσεγγίσουν με κριτικό τρόπο ζητήματα σχετικά τα ΜΜΕ. 

Χρησιμοποιούμε μια δημοσίευση του εκπαιδευτικού διαδικτυακού τόπου ΟΔΥΣΣΕΙΑ 
(http://www.odyssey.com.cy/Main/default.aspx) που προσφέρεται για μια πρώτη συζήτηση 
σχετικά με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τηλεόρασης. Μεταφέρουμε στη 
σελίδα του ΔΠ το κείμενο και ζητάμε από τις ομάδες των μαθητών να εκθέσουν τις δικές 
τους απόψεις αναμένοντας μέσα από τον προφορικό τους λόγο να αναδείξουν και να 
σχολιάσουν επιχειρήματα σχετικά με το ζήτημα. Στη συνέχεια, με βάση το αρχικό κείμενο, 
αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επιχειρηματολογικού κειμένου τα οποία 
εντοπίζονται και σχολιάζονται στον ΔΠ. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: «Τα υπέρ και κατά της τηλεόρασης» δραστηριότητα σχολιασμένη με εργαλεία του eBeam (φωτ. Α. Μαντζαρίδου)  

http://www.odyssey.com.cy/Main/default.aspx
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- Από κοινού ανάγνωση 

Ένα από τα πλεονεκτήματα του ΔΠ είναι η προβολή σε μεγάλη οθόνη και η ανάγνωση σε 
επίπεδο ομάδας/τάξης ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books), που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο 
ή που έχουν προετοιμαστεί από τον δάσκαλο προκειμένου να υποστηρίξουν 
συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους. Οι περισσότεροι ΔΠ διαθέτουν εργαλείο 
απόκρυψης/σκίασης που επιτρέπει τη μερική αποκάλυψη του κειμένου, έτσι ώστε αυτό να 
αποκαλύπτεται σταδιακά (μία γραμμή κάθε φορά). Ο δάσκαλος μπορεί να εστιάσει την 
προσοχή των παιδιών στα σημεία στίξης, στα γραμματικά φαινόμενα ή στην ανάπτυξη 
στρατηγικών ανάγνωσης. Ακόμα, μπορεί να εισαχθούν εικόνες που θα υποστηρίξουν τις 
άγνωστες λέξεις για καλύτερη κατανόηση.  

Παράδειγμα εφαρμογής: Δραστηριότητα «Ο Μικρός Αναγνώστης» (Όλες οι τάξεις) 

Στις σελίδες του Μικρού Αναγνώστη (http://www.mikrosanagnostis.gr/), οι οποίες μπορεί 
να προβληθούν στον ΔΠ, παρουσιάζονται αποσπάσματα ή ολόκληρες ιστορίες αγαπημένων 
συγγραφέων διαβασμένες από ταλαντούχους ηθοποιούς, ενώ υπάρχει η δυνατότητα 
φυλλομέτρησης των σελίδων των ψηφιακών βιβλίων.  

 

- Συνεργατική γραφή 

Ο ΔΠ μπορεί να αποτελέσει ένα συνεργατικό περιβάλλον παραγωγής γραπτών κειμένων. 
Εκκινώντας από ένα θέμα που δίνεται ή αναδύεται από την τάξη, κάθε μαθητής έχει τη 
δυνατότητα να προσθέσει ή να επεξεργαστεί το κείμενο. Για τον σκοπό αυτό είναι δυνατό 
να αξιοποιηθούν συνεργατικές στρατηγικές γραφής, αλλά και τα εργαλεία που παρέχονται 
από το λογισμικό του ΔΠ, όπως οι διάφοροι χρωματισμοί της ψηφιακής γραφίδας και η  
εισαγωγή σημειώσεων. Οι συνεργατικές στρατηγικές γραφής (Lowryetal 2004) αναφέρονται 
σε δραστηριότητες όπως: α) ένας αντιπρόσωπος της τάξης γράφει στο ΔΠ τις ιδέες που 
αναδύονται από τη συζήτηση της ολομέλειας, β) κάθε μέλος της ομάδας προσέρχεται στον 
ΔΠ και γράφει ένα τμήμα του κειμένου (διαδοχική γραφή), γ) οι μαθητές χωρίζονται σε 
ομάδες και κάθε ομάδα αναλαμβάνει έναν ρόλο στη συγγραφή του κειμένου (ερευνητές, 
συγγραφείς, διορθωτές,  αρχισυντάκτες, εκδότες).   

 

 - Συνεργατική επίλυση προβλήματος 

Η εμπειρία της συνεργασίας είναι περισσότερο αποτελεσματική όταν οι μαθητές 
εμπλέκονται σε έργο με στόχο την επίτευξη καθορισμένων στόχων, όπως είναι οι 
δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος. Η συνεργατική επίλυση προβλήματος 
περιλαμβάνει την κατανόηση του προβλήματος, αποσαφήνιση όρων και πλαισίου (τι 
γνωρίζουν ως τώρα και τι χρειάζεται να γνωρίσουν για να πετύχουν τον στόχο τους), 
διερεύνηση (τι θα συμβεί αν …) εξετάζοντας ουσιαστικές ερωτήσεις και γνώμες για το θέμα 
και περιγράφοντας την πρόκληση, καθορισμό κριτηρίων διαδικασίας και αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων και των διαδικασιών. Στη μάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος ο ΔΠ δίνει 
τη δυνατότητα στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν ποικιλία υλικών, όπως βιβλιοθήκες, 
διαδίκτυο, πειράματα και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία με αξιολόγηση, συζήτηση και 
προτάσεις για βελτίωση από την εμπειρία που απόκτησαν κατά τη διάρκεια της εργασίας 
που πραγματοποίησαν.  

Παράδειγμα εφαρμογής: Επίλυση προβλήματος  

Αρχικά δείχνουμε στον ΔΠ το πρόβλημα μέσα από το σχολικό εγχειρίδιο (Μαθηματικά ΣΤ΄ 
τάξη, Τετράδιο Εργασιών, Κεφ. 27, σελ. 24) 

 

http://www.mikrosanagnostis.gr/
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Διακρίνονται τα βασικά στοιχεία (δεδομένα και ζητούμενα) και για καθένα από αυτά 
γράφεται μία πρόταση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνθέτουμε πάλι την εκφώνηση και ζητάμε από τους μαθητές να οργανώσουν τις 
πληροφορίες σε δεδομένα και ζητούμενα σύροντας τις προτάσεις με τον κατάλληλο τρόπο. 

Στη συνέχεια λύνονται οι εξισώσεις και οπτικοποιείται το πρόβλημα με τη βοήθεια του 
GoogleEarth. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 8: Τα στιγμιότυπα της δραστηριότητας δημιουργήθηκαν με εργαλεία του eBeam (φωτ. Α. Μαντζαρίδου 
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4η Θεματική Ενότητα:  Εκπαιδευτικά μ-σενάρια με αξιοποίηση 
λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφησης,  αισθητικής έκφρασης  

και ανάπτυξης της δημιουργικότητας 
Μαρία Καλαματιανού 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Γνωρίσουν την τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης και να την αξιοποιήσουν διδακτικά 

σε μ-δραστηριότητες χρησιμοποιώντας  ψηφιακά εργαλεία κατασκευής εννοιολογικών 
χαρτών. 

- Γνωρίσουν την τεχνική της χρονογραμμής και να την αξιοποιήσουν διδακτικά σε μ-
δραστηριότητες χρησιμοποιώντας  ψηφιακά εργαλεία κατασκευής χρονογραμμών  

- Γνωρίζουν τα είδη των κόμικ και να επιλέγουν εκείνα που μπορούν να αξιοποιήσουν διδακτικά 
σε μ-δραστηριότητες 

- Γνωρίζουν τα κυριότερα ψηφιακά εργαλεία δημιουργίας κόμικ  
- Γνωρίζουν τη δομή της μ-δραστηριότητας και του μ-σεναρίου  
- Καταστούν ικανοί να δημιουργούν μ-δραστηριότητες ή μ-σενάρια και να αναστοχάζονται μετά 

την εφαρμογή τους 
- Υιοθετήσουν στάση διδακτικής αξιοποίησης των μαθησιακών αντικειμένων του αποθετηρίου 

«Φωτόδεντρο» και των εκπαιδευτικών σεναρίων από τα αποθετήρια «Ιφιγένεια» και 
«Αίσωπος» 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

- Η αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στη διδακτική πράξη  
- Γνωριμία με ψηφιακά εργαλεία κατασκευής εννοιολογικών χαρτών  
- Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη 
- Η αξιοποίηση των χρονογραμμών στη διδακτική πράξη. 
- Γνωριμία με ψηφιακά εργαλεία κατασκευής χρονογραμμών  
- Κατασκευή χρονογραμμής 
- Από την εικονοαφήγηση (Comic Strips) στα μυθιστορήματα με γραφικά (Graphic Novels)  
- Γνωριμία με ψηφιακά εργαλεία κατασκευής κόμικ 
- Ανάπτυξη εκπαιδευτικών μ-σεναρίων και μ-δραστηριότητας ανά γνωστικό αντικείμενο 
- Αξιοποίηση ψηφιακών αποθετηρίων στην ανάπτυξη μ-σεναρίων 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Συστατικά στοιχεία και είδη εννοιολογικών χαρτών  
- Βήματα σχεδιασμού εννοιολογικού χάρτη 
- Διδακτική και μαθησιακή αξία της εννοιολογικής χαρτογράφησης 
- Τύποι δραστηριοτήτων εννοιολογικής χαρτογράφησης 
- Ψηφιακά εργαλεία εννοιολογικής χαρτογράφησης - Web 2.0 (CmapTools, Kidspiration, 

Popplet) 
- Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη με  Popplet, ενταγμένου σε μ-δραστηριότητα. 
- Συστατικά στοιχεία και τύποι χρονογραμμών-Παραδείγματα χρονογραμμών και 

ιστοριογραμμών 
- Διδακτική και μαθησιακή αξία της χρονογραμμής 
- Ψηφιακό Web 2.0 εργαλείο κατασκευής – χρονογραμμών  (Timetoast) 
- Κατασκευή ιστοριογραμμής με Timetoast, ενταγμένου σε μ-δραστηριότητα 
- Τα είδη των κόμικ 
- Σύντομη ιστορία τους με επιλεγμένα παραδείγματα 
- Παιδαγωγική αξιοποίηση των κόμικ 
- Γνωριμία με ψηφιακά εργαλεία δημιουργίας κόμικ- Web 2.0 (ComicStripCreator, Pixton) 
- Κατασκευή κόμικ με ComicStripCreator, ενταγμένου σε μ-δραστηριότητα 
- Ορισμός, δομή, περιεχόμενο και οργάνωση ενός εκπαιδευτικού μ-σεναρίου με αξιοποίηση των 

ΤΠΕ. 
- Γνωριμία με τα ψηφιακά αποθετήρια «Φωτόδεντρο», «Ιφιγένεια» και «Αίσωπος» και 

εστιασμένη αναζήτηση σε αυτά. 
- Σχεδίαση και ανάπτυξη  διδακτικού υλικού (μ-σεναρίου, μ-δραστηριοτήτων και φύλλου 

εργασίας) για τη διδασκαλία ενότητας σε εικονικές συνθήκες τάξης 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Εργαστηριακή μορφή μάθησης 
-  Γνωστική μαθητεία με προτυποποίηση (modeling)  
- Τ.Π.Ε. 
- Επίδειξη ψηφιακού εργαλείου  
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4η Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικά μ-σενάρια με αξιοποίηση 
λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφησης,  αισθητικής έκφρασης και 
ανάπτυξης της δημιουργικότητας - Θεωρητικό πλαίσιο 
 

Α. Εισαγωγή 

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελεί μια πρωτοβουλία για την ώθηση της 
καινοτομίας και την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, στα σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην ευρύτερη εκπαιδευτική περιφέρεια της παιδαγωγικής 
και επιστημονικής ευθύνης του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ως στόχο έχει την ενσωμάτωση και την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα ψηφιακά μέσα ως εργαλεία μάθησης, 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα: «Εκπαιδευτικά μ-
σενάρια με αξιοποίηση λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφησης, αισθητικής έκφρασης 
και ανάπτυξης της δημιουργικότητας» στοχεύει οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να: 

- να κατανοήσουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που προσφέρουν στη διδακτική κάθε 
γνωστικού αντικειμένου τα νέα ψηφιακά περιβάλλοντα στο Διαδίκτυο (web 2.0, 
ανοικτοί ψηφιακοί πόροι) και να τις εντάξουν στην καθημερινή τους εκπαιδευτική 
πρακτική, σε συνδυασμό μάλιστα με μέσα και πόρους που έχουν ήδη παραχθεί από το 
Υπουργείο Παιδείας (πχ. Φωτόδεντρο, εμπλουτισμένο διαδραστικό υλικό, αποθετήρια 
εκπαιδευτικών σεναρίων)  

- να κατανοήσουν τις αρχές σχεδιασμού μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο 
αντικείμενο της ειδικότητάς τους (π.χ. μ- σενάριο ή μ-δραστηριότητα), ώστε να είναι σε 
θέση να σχεδιάζουν δραστηριότητες οι ίδιοι ή και να διαμορφώνουν έτοιμες στη 
διδακτική τους πράξη  

- να εξοικειωθούν και να αξιοποιούν παραγωγικά στη διδακτική πράξη τα διαθέσιμα και 
κατάλληλα για την ειδικότητά τους ψηφιακά περιβάλλοντα και εργαλεία (π.χ. λογισμικά 
επικοινωνίας, συνεργατικά περιβάλλοντα και εργαλεία διαμοίρασης πόρων, 
εννοιολογικοί χάρτες, comics, εργαλεία κατασκευής χρονογραμμών κ.α.), 
αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες, αλλά και τους περιορισμούς της χρήσης τους.  

 

Β. Εννοιολογικοί χάρτες- Ορισμός, δομή και χαρακτηριστικά 

Οι εννοιολογικοί χάρτες (concept maps) είναι εικονιστικές και γραφικές αναπαραστάσεις 
της πληροφορίας, οι οποίες παρουσιάζουν μικρές μονάδες πληροφορίας και τη σχέση 
μεταξύ αυτών των μονάδων. Είναι μια τεχνική διδασκαλίας και μια στρατηγική μάθησης 
που βρίσκεται μεταξύ των καλύτερων μεθόδων για τη διδασκαλία μαθητών όλων των 
ηλικιών, καθώς τους μαθαίνει  να αναπτύσσουν τη σκέψη τους και στη συνέχεια να 
οργανώνουν και να διαμορφώνουν προτεραιότητες σε νέες πληροφορίες. 

Τα βασικά συστατικά στοιχεία ενός εννοιολογικού χάρτη είναι:  

- Κόμβοι (έννοιες): κάθε κόμβος του χάρτη αναπαριστά μια έννοια, η οποία αναγράφεται 
στην ετικέτα του κόμβου. Η βασική έννοια ενός εννοιολογικού χάρτη, η οποία αναλύεται 
σε ένα υποσύνολο εννοιών που την περιγράφουν ονομάζεται κεντρική έννοια. 

- Σύνδεσμοι (συνδέσεις): οι σύνδεσμοι είναι γραμμές που συνδέουν δύο κόμβους και 
έχουν μία ετικέτα που με απλές και σύντομες συνδετικές λέξεις προσδιορίζει τη σχέση 
μεταξύ των συνδεόμενων κόμβων.  
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Οι εννοιολογικοί χάρτες διακρίνονται βάσει του σχηματοπλαισίου που χρησιμοποιούν 
(Αλιακίζογλου 2009) σε:  

- Ιεραρχικοί (hierarchy concept maps): Οι έννοιες αντιπροσωπεύονται από μια ιεραρχική 
μορφή, με τις κεντρικές έννοιες να τοποθετούνται στην κορυφή του χάρτη και τις 
επιμέρους έννοιες να τακτοποιούνται στα χαμηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας, ανάλογα 
με τη σχέση που έχουν με τις ιεραρχικά ανώτερες έννοιες.  

- Αραχνοειδείς (spider concept maps): Έχουν μορφή ιστού αράχνης με την κεντρική 
έννοια να τοποθετείται στο κέντρο. Οι υπόλοιπες έννοιες (υπο-έννοιες) τοποθετούνται 
γύρω από το κέντρο, ακτινικά, με φορά προς τα έξω. 

- Διαγράμματος ροής (flow chart concept maps): Οι πίνακες ή διαγράμματα ροής 
οργανώνουν τις έννοιες σε γραμμική απεικόνιση, επιτρέποντας τη χρήση αλγορίθμων 
για πιο σύνθετες δομές. 

- Συστημικοί (systems concept maps): Οργανώνουν τις έννοιες κατά τρόπο παρόμοιο με 
τους πίνακες ροής, μόνο που στα άκρα τους δηλώνουν «ΕΙΣΡΟΕΣ» (ή είσοδο, αρχή, κ.λπ.) 
και «ΕΚΡΟΕΣ» (ή έξοδο, τέλος, κ.λπ.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Ιεραρχική και αραχνοειδής δομή εννοιολογικού χάρτη  

 

Β1. Διδακτική και μαθησιακή αξία των εννοιολογικών χαρτών 

Τα πλεονεκτήματα της διδακτικής αξιοποίησης της εννοιολογικής χαρτογράφησης είναι 
ποικίλα τόσο για τον μαθητή όσο και για τον διδάσκοντα. Για τους μαθητές οι εννοιολογικοί 
χάρτες αξιοποιούνται ως: 

- Εργαλείο ενεργητικής - αποτελεσματικής μάθησης  
- Εργαλείο δημιουργικής σκέψης  
- Εργαλείο ανάπτυξης και καλλιέργειας κριτικής σκέψης  
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- Εργαλείο μεταγνώσης 
- Δραστηριότητα ομαδοσυνεργατικής μάθησης 
- Εργαλείο επίλυσης προβλημάτων 

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν από την αξιοποίηση 
των εννοιολογικών χαρτών από τους διδάσκοντες είναι η χρήση τους ως:   

- Μέσο οργάνωσης και παρουσίασης του μαθήματος στην τάξη 
- Διαγνωστικό εργαλείο για την ανίχνευση και αναπαράσταση των πρότερων γνώσεων 

των μαθητών 
- Εργαλείο αξιολόγησης της μάθησης και της εξέλιξης της γνωστικής αλλαγής μετά τη 

διδακτική παρέμβαση 

 

Β2. Δραστηριότητες εννοιολογικής χαρτογράφησης 

Δραστηριότητες που θα μπορούσαν να σχεδιαστούν με τη χρήση εννοιολογικών χαρτών 
είναι: 

- Κατασκευή ενός χάρτη: που αφορά σε μια κεντρική έννοια ή σε μια ερώτηση ή μετά 
από μελέτη σχετικού υλικού  

- Διόρθωση ενός χάρτη: τροποποιήσεις, διαγραφές στις έννοιες που απεικονίζονται και 
στις μεταξύ τους συνδέσεις 

- Επέκταση ενός χάρτη: οι μαθητές καλούνται να προσθέσουν στον δοσμένο χάρτη νέες 
έννοιες/συνδέσμους 

- Συμπλήρωση ενός χάρτη: οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν έναν δομημένο και 
ημισυμπληρωμένο χάρτη με έννοιες ή/και με συνδέσμους  

- Σχολιασμός ενός χάρτη: από τους μαθητές ή απάντηση σε ερωτήσεις μετά από μελέτη 
σχετικού χάρτη  

 

Β3. Ψηφιακά εργαλεία εννοιολογικής χαρτογράφησης 

Τα λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης αποτελούν μία ιδιαίτερη κατηγορία 
εκπαιδευτικού λογισμικού και μπορούν πρακτικά να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.  

Μερικά λογισμικά τέτοιου τύπου είναι: 

- Inspiration http://www.inspiration.com 

- Kidspiration http://www.inspiration.com 

- Mywebspiration http://www.webspirationpro.com/ 

- COMPASS http://hermes.di.uoa.gr/compass/ 

- CMapsTools http://cmap.ihmc.us (ελεύθερο λογισμικό για εννοιολογική χαρτογράφηση)  

Εργαλεία Web 2.0 κατασκευής εννοιολογικών χαρτών, απλά στη χρήση, ελεύθερα στο 
διαδίκτυο ή με μικρούς περιορισμούς είναι: 

- http://www.mindomo.com 
- http://popplet.com 
- http://creately.com 
- https://bubbl.us 

 

 

http://www.inspiration.com/
http://www.inspiration.com/
http://www.webspirationpro.com/
http://hermes.di.uoa.gr/compass/
http://cmap.ihmc.us/
http://www.mindomo.com/
http://www.mindomo.com/
http://www.mindomo.com/
http://www.mindomo.com/
http://www.mindomo.com/
http://www.mindomo.com/
http://www.mindomo.com/
http://popplet.com/
http://popplet.com/
http://popplet.com/
http://popplet.com/
http://popplet.com/
http://creately.com/
http://creately.com/
http://creately.com/
http://creately.com/
http://creately.com/
https://bubbl.us/
https://bubbl.us/
https://bubbl.us/
https://bubbl.us/
https://bubbl.us/
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Γ. Χρονογραμμή - Ορισμός, δομή και χαρακτηριστικά 

Τα ψηφιακά χρονολόγια - χρονογραμμές είναι πολυμεσικές εφαρμογές, που μας δίνουν τη 
δυνατότητα να περιηγηθούμε στον χρόνο παρακολουθώντας διαδοχικά γεγονότα. Σε μια 
χρονογραμμή μπορεί να αναπαρίστανται γεγονότα της ανθρώπινης δραστηριότητας-
ιστορίας, τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα αυτά, αλλά και τόποι όπου 
συνέβησαν τα συγκεκριμένα γεγονότα. Τα ψηφιακά χρονολόγια μπορεί να περιλαμβάνουν 
επεξηγηματικά κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, σύμβολα, πίνακες, πηγές κ.ά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Παράδειγμα χρονογραμμής με τους βραβευμένους με Νόμπελ Χημείας από το 2000 -2017 με το Timetoast. 
https://www.timetoast.com/timelines/971488 

 

Γ1. Διδακτική και μαθησιακή αξία των χρονογραμμών-ιστοριογραμμών 

Σε ό,τι αφορά στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων, η ψηφιακή χρονογραμμή -
ιστοριογραμμή παρέχει έναν εικονιστικό και πολυμεσικό τρόπο αφήγησης του μαθησιακού 
υλικού (γεγονότα, πρόσωπα, τόποι, φαινόμενα, δεξιότητες, κατασκευές).  Με αυτόν τον 
τρόπο οι μαθητές κατανοούν καλύτερα την αφηρημένη έννοια της διαδοχής του χρόνου. 
Για τους μαθητές η κατασκευή μιας ιστοριογραμμής έχει στόχους να: 

- Να εμπλακούν ενεργά στη μάθησή τους, να ενεργοποιήσουν όλες τους τις αισθήσεις 
τους και να επικοινωνήσουν τις ανακαλύψεις τους. 

- Να ασκηθούν στην αναζήτηση, επιλογή και παρουσίαση υλικού από ποικίλες πηγές. 
- Να αναπτύξουν δεξιότητες σκέψης – ακόμα και υψηλού επιπέδου – όπως η κριτική 

σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η ανάλυση, η λήψη αποφάσεων. 
- Να εργαστούν συνεργατικά.  
- Να εντάξουν εποικοδομητικά τις ΤΠΕ στις εργασίες τους.  

 

Γ2. Δραστηριότητες με χρονογραμμές 

Δραστηριότητες που θα μπορούσαν να σχεδιαστούν με τη χρήση χρονογραμμών είναι: 

- Κατασκευή μιας χρονογραμμής: που αφορά σε μια διαδοχή γεγονότων, ενεργειών, 
επιμέρους σημείων,  στα πλαίσια οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου 

- Διόρθωση μιας χρονογραμμής: τροποποιήσεις, διαγραφές στις έννοιες, γεγονότα, 
πρόσωπα, χρονολογίες που απεικονίζονται   

https://www.timetoast.com/timelines/971488
https://blogs.sch.gr/svlachou/2018/12/02/mia-istoriogrammi-me-ta-nompel-chimei/
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- Επέκταση μιας χρονογραμμής: οι μαθητές καλούνται να προσθέσουν στη δοσμένη 
χρονογραμμή νέες έννοιες/σημεία 

- Συμπλήρωση μιας χρονογραμμής: οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν μια ήδη 
δομημένη ή ημισυμπληρωμένη χρονογραμμή με έννοιες/σημεία 

- Σχολιασμός μιας χρονογραμμής: από τους μαθητές ή απάντηση σε ερωτήσεις μετά από 
μελέτη σχετικής χρονογραμμής 
 

Γ3. Ψηφιακά εργαλεία χρονογραμμών 

Τα ψηφιακά εργαλεία κατασκευής χρονογραμμών μπορούν πρακτικά να χρησιμοποιηθούν 
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Είναι κυρίως 
εργαλεία Web 2.0, απλά στη χρήση, ελεύθερα στο διαδίκτυο ή με μικρούς περιορισμούς.  

- http://timemapper.okfnlabs.org/ 
- https://time.graphics/ 
- https://timeline.knightlab.com/ 
- https://www.timetoast.com/ 

 

Δ. Comics – Ορισμός, δομικά χαρακτηριστικά και είδη κόμικς 

Τα κόμικς (ή κόμιξ) είναι η «παράθεση εικόνων σε μια ηθελημένη ακολουθία, με σκοπό τη 
μετάδοση πληροφοριών ή / και την αισθητική ανταπόκριση του θεατή» (McCloud 1994).  

Ο όρος χρησιμοποιήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα για αστείες ιστορίες με σκίτσα και 
εικόνες.  

Βασική δομική (και αφηγηματική) μονάδα των κόμικς είναι το καρέ και θεμελιώδης αρχή 
της η «εικονιστική αλληλεγγύη» (Groensteen 1999). Το λευκό διάστημα που μεσολαβεί 
ανάμεσα σε δύο καρέ, ονομάζεται δι-εικονικό κενό (ή αυλάκι) και «διαβάζεται» ως 
παρέλευση χρονικού διαστήματος, που μεσολαβεί για να περάσουμε από τη μια φάση στην 
άλλη (Παλαιοπάνου 2013). Στοιχειώδες συστατικό του κόμικ (αν και όχι απαραίτητο) είναι 
το κείμενο, το οποίο συνήθως τοποθετείται σε «συννεφάκια» (ή «μπαλόνια»).  

Σήμερα έχει γίνει πια αποδεκτό ότι τα κόμικς αποτελούν μια συνδυαστική τέχνη (ένατη 
τέχνη) που δανείζεται στοιχεία από άλλες τέχνες (ζωγραφική, λογοτεχνία, κινηματογράφος) 
διατηρώντας όμως την ταυτότητα και την αυτονομίατης καλλιτεχνικής της έκφρασης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Παράδειγμα comic με σκίτσα, κείμενο, καρέ και αυλάκια (https://foxtrot.com/2021/02/21/party-time/) 

 

http://timemapper.okfnlabs.org/
https://time.graphics/
https://timeline.knightlab.com/
https://www.timetoast.com/
https://foxtrot.com/2021/02/21/party-time/
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Τα πιο συνηθισμένα είδη κόμικ είναι τα:  

- Κόμικ στριπς (Comic strips): Σύντομες, αυτοτελείς ιστορίες, δοσμένες σε τρία έως πέντε 
καρέ.  

- Βιβλία Κόμικ (Comic books): Ιστορίες κόμικς που δημοσιεύονται σε συνέχειες (τεύχη).  
- Bande Dessinée: Η ονομασία των κόμικς στη Γαλλία και το Βέλγιο. Πρόκειται για 

σκληρόδετους, συνήθως, τόμους μεγέθους Α4, που περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη 
ιστορία ή ιστορίες σε συνέχειες.  

- Γκράφικ Νόβελς (Graphic Novels): Αφηγήσεις κόμικ μεγάλης έκτασης, σε μέγεθος 
βιβλίου, φτιαγμένες για να διαβάζονται σαν μια ιστορία.  

- Βουβά Κόμικς: Αφηγήσεις με τη χρήση διαδοχικών εικόνων αλλά χωρίς διαλόγους ή 
κείμενο. 

- Μάνγκα: Τα Ιαπωνικά κόμικς. Ο όρος σημαίνει «τυχαίες - παράξενες εικόνες». 
Χαρακτηριστικό τους είναι ότι διαβάζονται από τα δεξιά προς τα αριστερά.  

- Web Κόμικς: Κόμικς που δημοσιεύονται απευθείας στο διαδίκτυο.  
- Ψηφιακά Κόμικς: Πολυμεσικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται κυρίως για 

διδακτική χρήση. 

 

Δ1. Τα κόμικς ως διδακτικό εργαλείο 

Ως ανάγνωσμα οικείο και προσφιλές στους μαθητές, τα κόμικς μπορούν να αποτελέσουν 
ένα χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος της τάξης, ενώ στα χέρια ενός 
δημιουργικού εκπαιδευτικού μπορούν να καταστούν ένα σημαντικό αντικείμενο μάθησης 
(Μίσιου 2010: 286). Τα κόμικς ως πολυτροπικά κείμενα μπορούν να βοηθήσουν τους 
μαθητές να αναπτυχθούν ως κριτικοί αναγνώστες αναπτύσσοντας την ικανότητά τους να 
αποτιμούν με ακρίβεια το περιεχόμενο και την ποιότητά τους (Jacobs 2007: 19). 

Ως συναισθηματικό και γνωστικό εργαλείο, είναι σε θέση να κάνουν τη διδασκαλία 
διαφορετική και πιο ελκυστική (McVicker 2007: 85), ενώ η ενσωμάτωσή τους στο 
πρόγραμμα σπουδών, μπορεί να γεφυρώσει τον διαχωρισμό ανάμεσα στη ζωή εντός και 
εκτός σχολείου. Η εκπαιδευτική δύναμη των κόμικς σύμφωνα με τον Yang, εντοπίζεται στο 
ότι δίνει κίνητρα, είναι οπτική, μόνιμη και διαμεσολαβητική, και τέλος είναι δημοφιλής 
(Yang 2006), ενώ ο Elder συνοψίζει τα χαρακτηριστικά τους ως εκπαιδευτικά εργαλεία στα 
«3Ε των κόμικς» (Engagement, Efficiency, Effectiveness): δεσμεύουν την ενεργό εμπλοκή 
του αναγνώστη με γραπτή γλώσσα και παράλληλες εικόνες, είναι αποδοτικά καθώς 
μεταφέρουν μεγάλη ποσότητα πληροφορίας σε σύντομο χρονικό διάστημα και 
αποτελεσματικά καθώς μέσω της επεξεργασίας κειμένου και εικόνων, επιτυγχάνεται η 
καλύτερη ανάκληση και μεταφορά της μάθησης (Manno 2014). Μπορούν τέλος να 
χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων, συμβάλλοντας στην 
κατανόηση δύσκολων εννοιών, ενώ θεωρούνται πλέον το τελευταίο οχυρό εναντίον του 
αναλφαβητισμού (Μίσιου 2011: 16). 

 

Δ2. Ψηφιακά εργαλεία δημιουργίας κόμικ 

Τα ψηφιακά εργαλεία δημιουργίας κόμικ μπορούν πρακτικά να χρησιμοποιηθούν σε όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Είναι κυρίως εργαλεία 
Web 2.0, απλά στη χρήση, ελεύθερα στο διαδίκτυο, προσφέρονται δωρεάν ή με μικρούς 
περιορισμούς. Ενδεικτικά: 

- https://www.pixton.com/ 
- https://www.storyboardthat.com/ 
- http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/ 

https://www.pixton.com/
https://www.storyboardthat.com/
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/
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- http://writecomics.com/ 
- http://stripgenerator.com/ 
- https://www.comicstripcreator.org/ 
 

Ε. μ-δραστηριότητα και μ-σενάριο: Ορισμός και χαρακτηριστικά 

Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι μια πλήρης διδακτική παρέμβαση με σκοπό, στόχους, 
προβληματική, διαδικασία εφαρμογής μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων και διδακτικών 
στρατηγικών, διαδικασία αξιολόγησης, κλπ. Περιέχει οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς, το 
θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται η προβληματική του, τα απαιτούμενα υλικά 
υλοποίησής του, «φύλλα» δραστηριοτήτων για τους μαθητές και ενδεχομένως άλλο υλικό 
(κατασκευές, έντυπο υλικό, αρχεία λογισμικών, κλπ.).  

Οι μ-δραστηριότητες και τα μ-σενάρια αποτελούν την μικρότερη σε έκταση περιγραφή 
μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας με μαθητές. Περιλαμβάνουν τον ελάχιστο αριθμό 
στοιχείων/ενοτήτων που απαιτούνται ώστε να γίνουν κατανοητά από τους εκπαιδευτικούς 
και να είναι εφαρμόσιμα, δηλαδή διαβάζοντας κάποιος ένα μ-σενάριο να μπορεί να το 
εφαρμόσει στην τάξη του, αν το επιθυμεί. 

Μια μ-δραστηριότητα δε διαφέρει στην περιγραφή, αλλά στον τελικό της στόχο από ένα μ-
σενάριο. Ενώ ένα μ-σενάριο αποτελεί μια αυτόνομη και πλήρη νοηματικά διδακτική πράξη,  

η μ-δραστηριότητα περιγράφει μόνο ένα τμήμα, ένα μέρος, ένα «υποσύνολο» ενός 
διδακτικού σεναρίου. 

 

Ε1. Δομή μ-δραστηριότητας και μ-σεναρίου 

Μια μ-δραστηριότητα ή ένα μ-σενάριο περιλαμβάνει τα εξής δομικά στοιχεία: 

- Τίτλο 
- Γνωστικό αντικείμενο ή γνωστικά αντικείμενα και ιδιαίτερο κεφάλαιο ή έννοια ή τεχνική  

στα οποία αναφέρεται το μ-σενάριο 
- Τάξη ή τάξεις στις οποίες απευθύνεται 
- Διδακτικοί στόχοι ή αναμενόμενα αποτελέσματα 
- Συνοπτική περιγραφή δραστηριότητας/των (περιλαμβάνει και περιγραφή χρήσης και 

αιτιολόγηση-τεκμηρίωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ) 
- Φύλλα εργασίας 
- Πρόσθετα στοιχεία (αν υπάρχουν) ενδιαφέροντα στοιχεία, που ωστόσο δεν είναι  

απαραίτητα για την κατανόηση ή αναπαραγωγή του σεναρίου (ενδεχόμενες δυσκολίες 
των μαθητών, επεκτάσεις του σεναρίου, ιστορικές επιστημονικές αλήθειες κ.ά.) 

 

Ε2. Φωτόδεντρο και Ιφιγένεια 

Το Φωτόδεντρο είναι Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου. Συγκεντρώνει 
περιγραφές (μεταδεδομένα) ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού από διάφορα Αποθετήρια 
και Παρόχους και τις ενοποιεί σημασιολογικά, επιτρέποντας έτσι ενιαία αναζήτηση στο 
ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και ομογενοποιημένη προβολή των στοιχείων του.  

Έως και σήμερα λειτουργούν στο Φωτόδεντρο τα εξής Αποθετήρια: 

- Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων 
- Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο 
- Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

http://writecomics.com/
http://stripgenerator.com/
https://www.comicstripcreator.org/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
http://photodentro.edu.gr/lor
http://photodentro.edu.gr/video
http://photodentro.edu.gr/edusoft
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- Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών (E-yliko) 
- Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού 

Περιεχομένου 
- Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Πολιτισμού 

Η Ιφιγένεια ως αποθετήριο δημιουργήθηκε προκειμένου να αποτελέσει εργαλείο για τους 
επιμορφωτές και τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης 
β' επιπέδου, στην ανεύρεση υλικού (εκπαιδευτικές δραστηριότητες) για την υλοποίηση της 
πρακτικής άσκησης/ εφαρμογής στην τάξη. Εδώ οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να 
«καταθέτουν» υλικό (σενάρια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες και συνοδευτικό υλικό) 
και να αναζητούν υλικό θέτοντας σύνθετα κριτήρια αναζήτησης. 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες «κατατίθενται» με τη μορφή «εκπαιδευτικού πακέτου», 
το οποίο περιλαμβάνει σε ένα «συμπιεσμένο» αρχείο (πχ. σε μορφή .zip, .rar) τα 
παρακάτω: 

- Περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου (πχ. σε μορφή .doc ή .pdf) 
- Φύλλο εργασίας μαθητή (πχ. σε μορφή .doc) 
- Συνοδευτικά αρχεία εφόσον απαιτούνται για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού 

σεναρίου (πχ. ένα java applet ή ένα αρχείο τύπου .ip, που έχει δημιουργηθεί με το 
Interactive Physics, κ.α.). 
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4η Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικά μ-σενάρια με αξιοποίηση 
λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφησης,  αισθητικής έκφρασης και 
ανάπτυξης της δημιουργικότητας - Υλοποιημένες Δραστηριότητες 

 
Στα δύο χρόνια υλοποίησης του συγκεκριμένου επιμορφωτικού κύκλου, αναπτύχθηκαν 
δραστηριότητες σε εργαστήριο Πληροφορικής, στα πλαίσια της συγκεκριμένης θεματικής 
ενότητας, με στόχο τη γνωριμία και εξοικείωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών με 
ψηφιακά εργαλεία κατασκευής χρονογραμμών, εννοιολογικών χαρτών και κόμικς.  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες:  

 

A. Δραστηριότητα γνωριμίας με εργαλείο κατασκευής εννοιολογικού 
χάρτη 

Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, σε εταιρικές ομάδες, 
ήρθαν σε επαφή με το Web 2.0 εργαλείο κατασκευής εννοιολογικών χαρτών Popplet. To 
πρόγραμμα Popplet είναι ένα online web based λογισμικό δημιουργίας εννοιολογικών 
χαρτών. Αρκετά απλό στη χρήση και με βασικές δυνατότητες παρέχει στον χρήστη ένα απλά 
διαμορφωμένο περιβάλλον, ώστε ακόμα και μικροί μαθητές να μπορούν να το 
χρησιμοποιήσουν. Στην ελεύθερη έκδοση δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας από τον χρήστη, 
απεριόριστων χαρτών και δυνατότητα συνεργασίας με διαμοιρασμό του χάρτη σε public 
έκδοση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4: Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη για τη ζωή του Μ. Κωνσταντίνου στο Popplet 

 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δημιουργήσουν έναν εννοιολογικό χάρτη για τη ζωή του Μ. 
Κωνσταντίνου με έτοιμο υλικό, αφού προηγουμένως έγινε επίδειξη των βασικών 
δυνατοτήτων του εργαλείου και του ψηφιακού περιβάλλοντος. Βασικές οδηγίες για τη 
χρήση του εργαλείου δόθηκαν στους συμμετέχοντες στο υποστηρικτικό υλικό της 
θεματικής ενότητας στην πλατφόρμα Moodle (δες ict_presentation_4Α).  

 

 

 

https://www.popplet.com/
https://drive.google.com/file/d/1a7DZbwN40Rw8XsxuZ1rS5bFdwBGOmmZm/view?usp=sharing
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Β. Δραστηριότητα γνωριμίας με εργαλείο κατασκευής χρονογραμμής 

Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, σε εταιρικές ομάδες, 
ήρθαν σε επαφή με το Web 2.0 εργαλείο κατασκευής χρονογραμμών Timetoast. To 
πρόγραμμα Timetoast είναι ένα online web based λογισμικό δημιουργίας χρονογραμμών. 
Αρκετά απλό στη χρήση και με βασικές δυνατότητες παρέχει στον χρήστη ένα απλά 
διαμορφωμένο περιβάλλον, ώστε ακόμα και μικροί μαθητές να μπορούν να το 
χρησιμοποιήσουν. Στην ελεύθερη έκδοση δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας από τον χρήστη 
μιας χρονογραμμής σε draft έκδοση και απεριόριστων χρονογραμμών σε public έκδοση, 
χωρίς όμως δυνατότητα συνεργασίας με άλλους χρήστες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Δημιουργία ιστοριογραμμής για τη ζωή του Μ. Κωνσταντίνου στο Timetoast 

 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δημιουργήσουν μια ιστοριογραμμή για τη ζωή του Μ. 
Κωνσταντίνου με έτοιμο υλικό, αφού προηγουμένως έγινε επίδειξη των βασικών 
δυνατοτήτων του εργαλείου και του ψηφιακού περιβάλλοντος. Βασικές οδηγίες για τη 
χρήση του εργαλείου δόθηκαν στους συμμετέχοντες στο υποστηρικτικό υλικό της 
θεματικής ενότητας στην πλατφόρμα Moodle (δες ict_presentation_4Β).  

 

Γ. Δραστηριότητα γνωριμίας με εργαλείο κατασκευής κόμικ 

Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, σε εταιρικές ομάδες, 
ήρθαν σε επαφή με το λογισμικό κατασκευής κόμικς ComicStripCreator. Πρόκειται για 
δωρεάν λογισμικό για τη δημιουργία ψηφιακών κόμικς που σχεδιάστηκε από τους φοιτητές 
του εργαστηρίου CosyLab του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών 
Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Διαθέτει εύχρηστο περιβάλλον και προσφέρει 
βιβλιοθήκη εικόνων και έτοιμα μπαλόνια για χρήση, δυνατότητα επεξεργασίας 
αντικειμένων, εισαγωγής εικόνων και χαρακτήρων, επεξεργασίας των καρέ, εξαγωγής των 
δημιουργιών σε μορφή εικόνας jpeg, διαμοιρασμού και εκτύπωσης. Οι συμμετέχοντες 
κλήθηκαν να δημιουργήσουν ένα comic strip 3-5 καρέ δικής τους θεματικής, αφού 
προηγουμένως έγινε επίδειξη των βασικών δυνατοτήτων του εργαλείου και του ψηφιακού 

https://www.timetoast.com/
https://drive.google.com/file/d/1kyCgq_eVw_BMb1CjtO3kE6jZp4EOfyhE/view?usp=sharing
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περιβάλλοντος. Δυστυχώς ο ιστότοπος για το «κατέβασμα» της εφαρμογής δεν λειτουργεί 
πλέον. Στους εκπαιδευτικούς δόθηκαν και το .exe αρχείο της εφαρμογής, και οι βιβλιοθήκες 
αρχείων εικόνων και οι οδηγίες χρήσης του προγράμματος ως υποστηρικτικό υλικό της 
θεματικής ενότητας στην πλατφόρμα Moodle (δες ict_presentation_4Γ).  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1TEVZz-pObQGQJao7pI1CycAsK2TW2-j9/view?usp=sharing
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Εικόνα 6: Από την κεντρική οθόνη του προγράμματος ComicStripCreato
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Σκοπός 

Σκοπός του ΘΕΚ είναι η αξιοποίηση της επιστημονικής και επαγγελματικής εμπειρίας 
των εκπαιδευτικών και η ενεργός εμπλοκή τους, κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, 
προκειμένου να ενισχυθούν θετικές στάσεις και συνεργατικές προσεγγίσεις στην 
υποστήριξη και τη  συμπερίληψη μαθητών/μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, αναπηρία ή/και διαταραχή σε σχολικές μονάδες τυπικής εκπαίδευσης και, σε 
κάθε περίπτωση, στο λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον (least restricted 
environment). Δίνεται έμφαση στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, στη Διαταραχή 
Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα, στο Εξατομικευμένο Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης και στην εκπόνηση και εφαρμογή αποτελεσματικών παρεμβάσεων.  

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Γιώργος Δ. Μπαλαμώτης, Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής 
Εκπαίδευσης, 6ο  ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής    

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Βικτώρια Κατσιγιάννη, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70, 6
ο
 ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  

Αττικής    

Νίκος Παπαδόπουλος, Προϊστάμενος 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σχολικό έτος 2018-2019:  
04/04/2019, 11/04/2019, 18/04/2019, 09/05/2019 

Σχολικό έτος 2019-2020:  
06/02/2020, 13/02/2020, 20/02/2020, 27/02/2020 

2 Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 

Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή 
Εκπαίδευση: Αξιολόγηση αναγκών 
και αποτελεσματικές παρεμβάσεις 
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1η Θεματική Ενότητα:  Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.): 
αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εφαρμογή 

προγραμμάτων παρέμβασης                                  

Γιώργος Δ. Μπαλαμώτης 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Γνωρίζουν τη φύση της διαταραχής, τα αίτιά της  και τις βαθμίδες 

βαρύτητας. 
- Αναγνωρίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και μαθήτριες 

με Δ.Α.Φ. σε διάφορους τομείς ανάπτυξης  
- Κάνουν ατομική αξιολόγηση  
- Σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν βραχύχρονα προγράμματα παρέμβασης και 

αποτελεσματικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες  παρεμβάσεις σε 
συνεργασία με εκπαιδευτικούς Ε.Α.Ε. και δομές υποστήριξης του 
εκπαιδευτικού έργου 

- Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικές αρχές επικοινωνίας και 
συνεργασίας με τους γονείς μαθητών/τριών με Δ.Α.Φ. 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

- Δ.Α.Φ.  
- Χαρακτηριστικά.  
- Γνωστικές-νοητικές, κοινωνικές-επικοινωνιακές και συναισθηματικές 

δεξιότητες. 
- Ατομική αξιολόγηση αναγκών και σχεδιασμός εξατομικευμένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Θεωρία του νου - Ασκήσεις θεωρίας του νου. 
- Συλλογή πληροφοριών. Συστηματική παρατήρηση. Τα ενδιαφέροντα του 

παιδιού.                             
- Παιδαγωγικές μέθοδοι.  
- Μηχανισμοί ενίσχυσης και τμηματική βοήθεια.       
- Γενίκευση δεξιοτήτων (σε νέα πρόσωπα, νέα περιβάλλοντα και νέες 

συνθήκες) και προγράμματα συντήρησης δεξιοτήτων.                       
- Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας εφαρμοζόμενων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων.               
-  Γονείς μαθητών/τριών με Δ.Α.Φ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Βαρύτητα εκδήλωσης και τρόποι εκδήλωσης της Δ.Α.Φ. σε επιμέρους 
αναπτυξιακούς τομείς. 

- Ιστορικό μάθησης, μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες στις γνωστικές-
νοητικές, κοινωνικές-επικοινωνιακές και συναισθηματικές δεξιότητες. 

- Συλλογή πληροφοριών και συνεργασία με υπηρεσίες υποστήριξης. 
- Ιστορικό μάθησης, κοινωνικό ιστορικό και ψυχολογική αξιολόγηση. 
- Κύκλος συστηματικής διδασκαλίας (discrete-trial teaching).             

Μηχανισμοί ενίσχυσης. Τμηματική βοήθεια - Prompting.  
- Προγράμματα αυτοδιαχείρισης/ αυτοκαταγραφής και αυτοαξιολόγησης.  

Κατ’ ευκαιρία διδασκαλία (incidental teaching).  
- Μάθηση μέσω παρατήρησης προτύπου (observational learning). 
- Διδασκαλία κοινωνικών συναλλαγών με συνομηλίκους (peer modeling). 

Εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας  (Makaton, PECS, φωτογραφικό υλικό). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Ομάδες εργασίας. 
- Εργαστήρια - Μελέτες περίπτωσης. 
- Γνωστική μαθητεία -  modeling. 
- Mάθηση σε συγκεκριμένο πλαίσιο (situated learning) – Κοινότητα ειδικών 

(community of practice -shared / distributed cognition).  
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1η Θεματική Ενότητα: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.): 
αξιολόγηση ειδικώνεκπαιδευτικών αναγκών και εφαρμογή 
προγραμμάτων παρέμβασης  
 
Η ανάπτυξη του ανθρώπου, οριζόμενη ως μία διαρκής αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ο 
άνθρωπος αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του και συνδιαλέγεται με αυτό, δεν είναι δυνατό 
να νοηθεί χωρίς την ανάλυση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσα στις οποίες ζει και 
αναπτύσσεται (Bronfenbrenner 1979). Οι σύγχρονες ψυχολογικές προσεγγίσεις λαμβάνουν 
υπόψη τα ευρύτερα ιστορικοκοινωνικά καθώς και τα συγκεκριμένα οικοσυστημικά 
στοιχεία, που αφορούν στο κάθε παιδί ξεχωριστά.Υπό την προαναφερθείσα θεώρηση 
καθίσταται προφανής η ανάγκη για ουσιαστική συνεργασία εκπαιδευτικών (ενταξιακής-
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και γενικής αγωγής)  και γονέων με στόχο την εφαρμογή 
αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης. Ειδικότερα δε, όσον αφορά στους γονείς, 
έχει πλέον αναγνωριστεί ότι η επιτυχής  -και αναγκαία-  συμμετοχή τους  στην εκπαιδευτική 
διαδικασία εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες στις οποίες ζει η κάθε οικογένεια καθώς 
και από τις ανάγκες, τις δυσκολίες και τις δυνατότητες που ανακύπτουν στις συνθήκες  
αυτές (Moes & Frea 2002).  Η αλληλοϋποστήριξη και η αμοιβαία και ικανοποιητική 
αλληλεπίδραση γονέων και εκπαιδευτικών αποτελούν ουσιώδεις προϋποθέσεις για την 
ουσιαστική σχέση συνεργασίας τους και για την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων 
παρεμβάσεων (Γενά & Μπαλαμώτης 2013, Γενά 2006). Είναι σημαντικό να στηρίζεται η 
σχέση αυτή στην ανάλυση αναγκών και διαθέσιμων πόρων, με γνήσιο ενδιαφέρον, 
ισοτιμία, θετική επικοινωνία, σεβασμό, εμπιστοσύνη, επιστημονική και επαγγελματική 
ευσυνειδησία, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών. Η ποιότητα των 
υπηρεσιών που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί και η ποιότητα της σχέσης εκπαιδευτικών 
(ενταξιακής-συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και γενικής αγωγής) και γονέων αποτελούν 
κοινούς στόχους (Summers et al. 2005). 

Αν και οι ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης μαθητών/μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, αναπηρία ή/και διαταραχή θεωρούνται αναγκαία συνθήκη για την 
αποτελεσματική ένταξή τους στην τυπική εκπαίδευση, όπως -ενδεικτικά- επισημαίνεται 
τόσο από γονείς παιδιών με Δ.Α.Φ. όσο και από γονείς παιδιών με σύνδρομο Down (οι 
οποίοι επισημαίνουν ότι η ένταξη των παιδιών τους σε εκπαιδευτικές δομές της γενικής 
αγωγής είναι χρήσιμη μόνο όταν παρέχονται ταυτόχρονα και ειδικές υπηρεσίες στήριξης 
των παιδιών τους), οι προαναφερθείσες ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης δε συνιστούν ικανή 
συνθήκη για την εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων ένταξης-συμπερίληψης χωρίς 
τη συνεργασία εκπαιδευτικών (ενταξιακής-συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και γενικής 
αγωγής) καθώς και μεταξύ εκπαιδευτικών (ενταξιακής-συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και 
γενικής αγωγής) και γονέων (Casari et al. 1999).   

Η ενταξιακή-συμπεριληπτική εκπαίδευση και οι ειδικές υπηρεσίες στήριξης μαθητών και 
μαθητριών με ειδικές Δ.Α.Φ. προϋποθέτουν αποτελεσματικές συνεργασίες και δεξιότητες 
επικοινωνίας, αναλυτική αξιολόγηση αναγκών, συστηματικό προγραμματισμό και 
εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων. Οι αξίες, οι 
στάσεις, το πραγματικό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών και ο σχεδιασμός και εφαρμογή 
αποτελεσματικών παρεμβάσεων συμβάλλουν αποφασιστικά στην πρόοδο του παιδιού με 
Δ.Α.Φ. και στην ένταξη-συμπερίληψή του σε  σχολική μονάδα τυπικής εκπαίδευσης 
(Χατζηγιάννογλου 2006).   

Η ανίχνευση, ανάλυση και ιεράρχηση των εκπαιδευτικών αναγκών πραγματοποιήθηκε 
μέσω:  
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α) των ετήσιων εκθέσεων λειτουργίας Τμημάτων Ένταξης, Προγραμμάτων Παράλληλης 
Στήριξης / Συνεκπαίδευσης και Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

β) των αιτημάτων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Τμημάτων Ένταξης, 
Παράλληλης Στήριξης και Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), εκπαιδευτικών γενικής  αγωγής, 
διευθυντών/διευθυντριών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και γονέων μαθητών/μαθητριών, αιτημάτων για παρέμβαση και πρόσθετη 
στήριξη από τις δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.  

Οι προαναφερθείσες παρατηρήσεις επισημαίνουν τους βασικούς τομείς στους οποίους 
απαιτούνται παρεμβάσεις και πρόσθετη υποστήριξη των εκπαιδευτικών, όπως η οργάνωση  
προγράμματος επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Τμημάτων Ένταξης, Παράλληλης Στήριξης και Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), για το Ειδικό Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό, το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, τους εκπαιδευτικούς γενικής  αγωγής και 
τους/τις διευθυντές/διευθύντριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.                                                                                                                                             

Μια σημαντική κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκώνείναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες 
που αφορούν στους  μαθητές και τις μαθήτριες με Δ.Α.Φ..Η ένταση, η διάρκεια και η 
συχνότητα με την οποία είναι δυνατό να εκδηλώνονται, σε ορισμένεςπεριπτώσεις, οι 
δυσκολίες των μαθητώνκαι μαθητριών με Δ.Α.Φ., ενδέχεται να δημιουργούν ζητήματα που 
επιδρούν ποικιλοτρόπως στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, στις 
σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών καθώς στις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών/σχολείου και 
γονέων. 

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα εστιάζουμε στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 
(Δ.Α.Φ.) και τις συναφείς  δυσκολίες στη συμπεριφορά,  στην εκπόνηση και την εφαρμογή 
αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης, στη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τις 
δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, στη συνεργασία με τους γονείς, στην 
αξιολόγηση αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων παρέμβασης / των 
εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, στις επιστημονικά τεκμηριωμένες και 
αποτελεσματικές πρακτικές και μεθόδουςπαρέμβασης, στην επίλυση κρίσεων και 
συγκρούσεων στις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων με 
αφορμή τις δυσκολίες συμπεριφοράς των μαθητών και μαθητριών με Δ.Α.Φ..                                       
Η εν λόγω θεματική ενότητα απαντά σε ανάγκες επιμόρφωσης  εκπαιδευτικών 
ενταξιακής/συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και γενικής αγωγής με στόχο την επιστημονική 
και επαγγελματική τους  κατάρτιση όσον αφορά στην αξιολόγηση αναγκών και στον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
παρέμβασης για μαθητές και μαθήτριες με Δ.Α.Φ..   Οι ανάγκες αυτές καθίστανται 
περισσότερο εμφανείς στην εποχή μας, εποχή κατά την οποία οι αρχές της ενταξιακής-
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς,  
έχουν προκρίνει την ισότιμη ένταξη/συμπερίληψη των μαθητών/μαθητριών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, αναπηρία ή και διαταραχή σε σχολικές μονάδες τυπικής 
εκπαίδευσης με κάθε ειδική και πρόσθετη στήριξη, σε κάθε περίπτωση που αυτό κρίνεται 
αναγκαίο. Προέχει πάντα και για τους/τις μαθητές/μαθήτριες με Δ.Α.Φ.:                                                                               

α) Το δικαίωμα εκπαίδευσης στο, όσο το δυνατό, λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον (least 
restricted environment) και 

β) Το δικαίωμα στα πλέον αποτελεσματικά προγράμματα εκπαίδευσης και θεραπείας (most 
effective) (Γαλάνης 2011, Γενά 2007, Γενά 2002). 
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Η συνεργασία εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής και η συνεργασία εκπαιδευτικών 
και γονέων αποτελεί  σημαντική και αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των 
επιδιωκόμενων και επιθυμητών στόχων.  

 

Μεθοδολογία 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα δομείται με βάση τις αρχές της επαγγελματικής μάθησης. Ο 
εκπαιδευτικός,  ως επιστήμονας, έχει ενεργητική στάση και ενδιαφέρεται για τη βελτίωση 
της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχει, χρησιμοποιεί την 
επαγγελματική του  εμπειρία δημιουργικά, κρίνει, αναστοχάζεται, συνεργάζεται και 
αναζητά πρόσθετες  μορφές στήριξης και αυτοβελτίωσης στην κοινότητά του  
(communityofpractice). 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα δομείται σε:  

- Εργαστήρια – Μελέτες περίπτωσης. 

- Mάθηση σε συγκεκριμένο πλαίσιο (situated learning) (Bartonetal. 2000).  

- Kοινότητα ειδικών (community of practice - shared / distributed cognition) (Pyrko et al. 
2017, Kirschner & Lai 2007, Tindale et al. 2001, Rogers & Ellis 1994). 

-Παιχνίδιρόλων.  

- Γνωστική  μαθητεία-modelling (Feinstein 2020,  Stalmeijer et al. 2009).       

- Προσομοίωση. 

- Συζήτηση - Αναστοχασμός.   

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα: 

α) Παρέχει πληροφόρηση για τη φύση, τα εκλυτικά  αίτια, τον ρόλο των περιβαλλοντικών 
παραγόντων, τους «μύθους» και τις πραγματικότητες που αφορούν σε θέματα ενταξιακής-
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για μαθητές /μαθήτριες με Δ.Α.Φ. και συναφείς δυσκολίες 
στη 

συμπεριφορά, βάσει των ερευνητικών δεδομένων. 

β) Αξιοποιεί δημιουργικά την επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευτικών 
παρέχοντας τη δυνατότητα να στοχαστούν σε θέματα θεωρίας και εφαρμογής 
επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων.  

γ) Αξιοποιεί την κοινότητα των ειδικών (community of practice) μέσω βιωματικών 
εργαστηρίων, γνωστικής μαθητείας, παιχνιδιού ρόλων, μελετών περίπτωσης και προάγει τη 
συνεργασία και τη διεπιστημονική προσέγγιση στην προσπάθεια επίτευξης των κοινών 
στόχων.                                                                                                                                                            

δ) Καλλιεργεί και προάγει θετικές και συνεργατικές στάσεις και αντιλήψεις σε θέματα 
ενταξιακής-συμπεριληπτικής εκπαίδευσης αναδεικνύοντας τον ρόλο του Συλλόγου 
Επιστημόνων της σχολικής μονάδας στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του 
εκπαιδευτικού έργου, σε αυθεντικές συνθήκες ενδοσχολικής κινητοποίησης, στοχασμού, 
συνεργασίας και ανάπτυξης. 

ε) Ενισχύει τους -καθ’ οιονδήποτε τρόπο- εμπλεκόμενους σε θέματα ενταξιακής-
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικούς  κατά τη συνεργασία τους με δομές και 
φορείς υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου και κατά την εφαρμογή διαφοροποιημένων 
πρακτικών/μεθόδων καθώς και εξατομικευμένων προσεγγίσεων, όπως η εκπόνηση και η 
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εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης (IEP – 
IndividualizedEducationProgram).                                                                                                                                                        

στ) Αξιοποιεί τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υπό τη μορφή Μεικτού 
Προγράμματος Μάθησης (blended learning) με δια ζώσης  και εξ αποστάσεως εργαστήρια 
και καθοδήγηση.                                                                                                                                     

ζ) Εστιάζει και δίνει έμφαση σε δεξιότητες, όπως οι κοινωνικές-επικοινωνιακές δεξιότητες 
επικοινωνίας, στη συνεργασία, στην εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένου 
προγράμματος εκπαίδευσης, στην ανάλυση αναγκών καθώς και στην αξιολόγηση των 
ιδιαίτερων συνθηκών ζωής της οικογένειας  (ecology of the families’ home environments) 
και στη συνεργασία με τους γονείς. 

Στο πλαίσιο αυτό, η εν λόγω θεματική ενότητα αποτελεί μια πρωτοβουλία για τη 
συνεργασία και την αξιοποίηση της επιστημονικής και επαγγελματικής εμπειρίας όλης της 
επιστημονικής-εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα ειδικής αγωγής και ενταξιακής-
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με στόχο την παροχή των πλέον αποτελεσματικών 
(mosteffective) προγραμμάτων εκπαίδευσης στο λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον 
(leastrestrictedenvironment). 

Εργασίες επιμορφούμενων εκπαιδευτικών 

Ως βασική εργασία ορίστηκε το να καταγράψουν οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες 
εκπαιδευτικοί το προφίλ ενός μαθητή/μίας μαθήτριας με Δ.Α.Φ., να σχεδιάσουν και να 
αναρτήσουν στην πλατφόρμα του μαθήματος ένα πρόγραμμα παρέμβασης, σύμφωνα με 
όσα παρουσιάστηκαν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης βάσει και του προτεινόμενου 
εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού.   

Οι βασικές κατευθύνσεις παρέχονταν με το ακόλουθο φύλλο εργασίας: 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού:  

Ειδικότητα:  

«Πρόγραμμα παρέμβασης για μαθητή / μαθήτρια με αυτισμό …» 

Περιγράψτε έναν μαθητή / μία μαθήτρια με Δ.Α.Φ. - Περιγραφική αξιολόγηση. 

Φύλο, τάξη, ηλικία, φορέας διάγνωσης κ.λπ. 

Γνωστικές-νοητικές δεξιότητες. 

Κοινωνικές-επικοινωνιακές δεξιότητες. 

Συναισθηματικές δεξιότητες. 

Αδρή και λεπτή κινητικότητα. 

Επιλέξτε έως δύο συγκεκριμένες συμπεριφορές / δεξιότητες τις οποίες θέλετε να διδάξετε 
στον μαθητή / στη μαθήτριά σας (μείωση δυσλειτουργικών / μη επιθυμητών  

συμπεριφορών και αντικατάστασή τους από λειτουργικά ισοδύναμες αλλά κοινωνικά 
αποδεκτές, λειτουργικές / επιθυμητές συμπεριφορές). 

Οι συμπεριφορές / δεξιότητες – στόχοι πρέπει: 

Να είναι συγκεκριμένες. 

Να μπορούμε να τις παρατηρήσουμε. 

Να είναι μετρήσιμες. 

Να έχουν κοινωνική εγκυρότητα / socialvalidity (να είναι σημαντικές για τη ζωή του μαθητή 
/ της μαθήτριας και για το περιβάλλον του/της). 
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Σχεδιάστε το πρόγραμμα παρέμβασης. 

Περιγράψτε αναλυτικά και ευσύνοπτα τον στόχο / τους στόχους σας. 

Κάντε τον πίνακα αυτοδιαχείρισης – αυτοκαταγραφής. 

Δημιουργήστε μία κοινωνική ιστορία. Χρησιμοποιήστε όποια μέθοδο κρίνετε ενδεδειγμένη 
για τη επίτευξη των στόχων σας. 

Προσδιορίστε: 

Τη μονάδα καταγραφής και τον τρόπο καταγραφής (ποια ακριβώς συμπεριφορά/δεξιότητα 
αξιολογούμε / ανά πόσο χρονικό διάστημα / ποιο είναι το κριτήριο επιτυχίας). 

Τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος (για πόσο χρονικό διάστημα, ποιες μέρες, ποιες 
ώρες, για πόση ώρα…). 

Το πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος (τυπική τάξη, τμήμα ένταξης, παράλληλη 
στήριξη, διαθεματικό σχέδιο δράσης…). 

Τους μηχανισμούς ενίσχυσης. 

Την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας του προγράμματος. 

Γενίκευση κεκτημένων δεξιοτήτων - Πρόγραμμα συντήρησης κεκτημένων δεξιοτήτων. 

 

Ενδεικτικά στοιχεία από τις εργασίες των συμμετεχόντων /συμμετεχουσών: 

1. Άφησα κενά ανάμεσα στις λέξεις; 

 

2.Μαζεύω τα παιχνίδια – Τακτοποιώ 

 

 

 

 

 

Αν έχω κυκλώσει  όλα τα ναι κερδίζω…   

Άφησα κενά ανάμεσα στις λέξεις; 

ναι        ναι         ναι           ναι         ναι       ναι        ναι         ναι           ναι         ναι   

όχι        όχι         όχι           όχι         όχι          όχι        όχι         όχι           όχι         όχι 

 

Κέρδισα;       ναι     όχι  
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3. Λέω «Καλημέρα» και «Καλό μεσημέρι». 

 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 

Είπα Καλημέρα 
μπαίνοντας στην τάξη. 

     

Είπα Καλό Μεσημέρι 
Φεύγοντας από την τάξη. 

     

 

4. Μένω ήσυχος στη θέση μου. 

Μου αρέσει το σχολείο . Περνάω καλά και μαθαίνω πολλά στο σχολείο . 

 

Μπορώ να μείνω ήσυχος στο θρανίο μου κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

Η δασκάλα μου, η κ. Αφροδίτη , χαίρεται όταν κάθομαι ήσυχος στο θρανίο  

 

μου και κάνω τις εργασίες μου. 

Αν χρειαστώ ένα μικρό διάλειμμα  , θα το ζητήσω από την κ. Αφροδίτη χωρίς να 

φωνάζω . Οι συμμαθητές μου και η δασκάλα μου  ενοχλούνται όταν  

φωνάζω. Η δασκάλα μου μπορεί να μου πει ναι . Τότε μπορώ να κάνω ένα μικρό 

διάλειμμα και να επιστρέψω γρήγορα στη θέση μου . 

Μπορεί όμως να μου πει όχι ,αν δεν ολοκληρώσω την εργασία μου. Μπορώ να 

καθίσω ήσυχος στη θέση μου και να ολοκληρώσω την εργασία μου . 

Θα σηκωθώ από τη θέση μου ότανμου το επιτρέψει η δασκάλα μου  ή όταν χτυπήσει 

το κουδούνι  για διάλειμμα.  

Μου αρέσει το σχολείο . Περνάω καλά και μαθαίνω πολλά στο σχολείο. Η κ. Αφροδίτη 

είναι χαρούμενη όταν κάθομαι ήσυχος στη θέση μου και κάνω τις εργασίες μου . 
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J
Καλά τα 

πήγα!

K
Έτσι κι' 

έτσι

L
Δεν τα 

κατάφερα

 

 

5.  Είμαι ήσυχος; Αν έχω κυκλώσει όλα τα ναι στο τέλος της ώρας κερδίζω…  

 

5 λεπτά ναι                                                                   όχι 

5 λεπτά  ναι                                                                  όχι 

5 λεπτά  ναι                                                                  όχι 

5 λεπτά  ναι                                                                  όχι 

Ημερομηνία :     

Διδακτική ώρα:     

Μάθημα:    

 

6. Πώς τα πήγα;  

 

 

 

 

 

 

Τι έκανα J K L

Πρόσεχα για να καταλάβω τι 

λέει

Περίμενα να τελειώσει για να 

μιλήσω εγώ

Τον κοίταζα στα μάτια

Σκέφτομουν συνέχεια τι μου 

έλεγε

Ρωτούσα ερωτήσεις αν δεν 

καταλάβαινα

Απάντησα στις ερωτήσεις που 

μου έκανε

Αν δεν μπορούσα να πω τι 

σκεφτόμουν το έδειχνα σε 

εικόνα (στο tablet ή στο 

ντοσιέ)

Πίνακας 1:Πίνακας αυτοκαταγραφής "Όταν μιλάω" 

Τι έκανα J K L

Έπαιρνα βαθιές αναπνοές

Απομακρύνθηκα μέχρι να ηρεμήσω

Ξαναγύρισα και συζήτησα  με ηρεμία

Στεκόμουν ακίνητος

Εφάρμοσα τα πόστερ                                             

Όταν ακούω  και Όταν μιλάω

Δεν φωνάζα

Δεν άγγιζα 

Δεν χτύπησα

Δεν πήρα πράγματα που δεν είναι δικά 

μου!

Πίνακας 2:Πίνακας αυτοκαταγραφής "Όταν θυμώνω" 
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Εκπαιδευτικό - Υποστηρικτικό υλικό 
Παρουσιάσεις -  Άρθρα - Προγράμματα παρέμβασης 
 

1.   https://gbalgbal07.wixsite.com/giorgosbalamotis/copy-of-paroysiaseis-protaseis                     
- Γιώργος Δ. Μπαλαμώτης (PhD, MSc) - Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (1) 

- Γιώργος Δ. Μπαλαμώτης (PhD, MSc) - Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (2) 

- Γιώργος Δ. Μπαλαμώτης (PhD, MSc) - Οικογένεια και παιδί με αυτισμό 

- Γιώργος Δ. Μπαλαμώτης (PhD, MSc) -  Εκπαιδευτικοί και γονείς με Δ.Α.Φ.- Ε.Ε.Α.Ε. – 

  Σχέσεις συνεργασίας και ψυχοπιεστικοί παράγοντες. 

- Δρ. ΈρηΤσιρέμπολου-Ημερίδα Σχολικού Συμβούλου Ε.Α.Ε.-Ιούνιος 2013-Theory of mind 

  (1). 

- Δρ. ΈρηΤσιρέμπολου-Ημερίδα Σχολικού Συμβούλου Ε.Α.Ε.-Ιούνιος 2013-Theory of mind 

 (2). 

- Δρ. ΈρηΤσιρέμπολου-Ημερίδα Σχολικού Συμβούλου Ε.Α.Ε. -Ιούνιος 2013-Theory of mind 

 (3). 

- Δρ. Πέτρος Γαλάνης-Ημερίδα Σχολικού Συμβούλου Ε.Α.Ε.- 5-9-2012 (1) 

- Δρ. Πέτρος Γαλάνης - Αυτοκαταγραφή - Προβλήματα Συμπεριφοράς 

- Δρ. Πέτρος Γαλάνης-Ημερίδα Σχολικού Συμβούλου  Ε.Α.Ε.-Ιούνιος 2013 (1) 

- Δρ. Πέτρος Γαλάνης-Ημερίδα Σχολικού Συμβούλου  Ε.Α.Ε.-Ιούνιος 2013 (2) 

- Βασιλική Κυρίτση-ΠΕ71-Εναλλακτική επικοινωνία-Α' μέρος 

- Βασιλική Κυρίτση-ΠΕ71-Εναλλακτική επικοινωνία-Β' μέρος 

- Βασιλική Κυρίτση-ΠΕ71-Πρωτόκολλο παρατήρησης 

- Βασιλική Κυρίτση-ΠΕ71-Ειδικό Σχολείο και Τμήμα Ένταξης-Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

- Δροσινού Κ.-MScΣχολ. Ψυχ.-Υποψ. διδάκτωρ-Κοινωνική  Ιστορία  1 

- Δροσινού Κ.-MScΣχολ. Ψυχ.-Υποψ. διδάκτωρ-Κοινωνική  Ιστορία  2 

- Δροσινού Κ.-MScΣχολ. Ψυχ.-Υποψήφια διδάκτωρ-Προτάσεις 

 

2. https://gbalgbal07.wixsite.com/giorgosbalamotis/protaseis 

Δρ. Πἐτρος Γαλάνης (2020). Εκπαίδευση μαθητών με Δ.Α.Φ. 

Δρ. Πέτρος Γαλάνης (2017). Παιδαγωγικές πρακτικές για τη Δ.Α.Φ. 

Αναλυτικά προγράμματα Ειδικής Αγωγής 

https://gbalgbal07.wixsite.com/giorgosbalamotis/proedrika-diatagmata 

Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα -  Έγγραφα και 
φόρμεςhttps://gbalgbal07.wixsite.com/giorgosbalamotis/e-w-p-ektheseis-leitoyrgias 

Δ.Α.Φ. – Ενδεικτικές δυσκολίες συμπεριφοράς 

https://gbalgbal07.wixsite.com/giorgosbalamotis/protaseis 

 

https://gbalgbal07.wixsite.com/giorgosbalamotis/copy-of-paroysiaseis-protaseis
https://gbalgbal07.wixsite.com/giorgosbalamotis/protaseis
https://gbalgbal07.wixsite.com/giorgosbalamotis/proedrika-diatagmata
https://gbalgbal07.wixsite.com/giorgosbalamotis/e-w-p-ektheseis-leitoyrgias
https://gbalgbal07.wixsite.com/giorgosbalamotis/protaseis
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2η Θεματική Ενότητα:  Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - 
Υπερκινητικότητα - Παιδαγωγική προσέγγιση - Τρόποι αντιμετώπισης 

στο σχολικό περιβάλλον 
Βικτωρία Κατσιγιάννη  

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Γνωρίζουν τι είναι ΔΕΠ-Υ και ποια είναι τα κύρια συμπτώματα της 

διαταραχής, πώς εμφανίζεται συνήθως και με ποια άλλα 
χαρακτηριστικά εκδηλώνεται στο σχολικό περιβάλλον. 

- Ενημερωθούν για τα χαρακτηριστικά όπως εμφανίζονται σε παιδιά 
σχολικής ηλικίας με βάση τον τύπο που παρουσιάζεται. 

- Γνωρίσουν συνοπτικά τρόπους αντιμετώπισης στο σχολικό 
περιβάλλον. 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΔΕΠ-Υ : Βασικά χαρακτηριστικά, συμπτωματολογία, αιτιολογία, 
συχνότητα εμφάνισης στον μαθητικό πληθυσμό, συννοσηρότητα,  
εξέλιξη στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή, σύμφωνα με τα 
επιστημονικά δεδομένα. 
Συλλογή πληροφοριών και αναφορά συμπτωμάτων (με βάση 
ημερολόγιο, ερωτηματολόγιο), προφίλ μαθητή 
/μαθήτριας με ΔΕΠ-Υ. 
Μηχανισμοί ενίσχυσης. 
Σχολική – παιδαγωγική αντιμετώπιση. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Τρόποι εκδήλωσης της ΔΕΠ-Υ/ΔΕΠ-Υ και μαθησιακές δυσκολίες / 
ΔΕΠ-Υ και προβλήματα συμπεριφοράς. 

- Συλλογή ερευνητικών δεδομένων με την εξέλιξη του φαινομένου. 
- Στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σχολικό περιβάλλον για τη 

διαχείριση της ΔΕΠ-Υ. 
- Οργάνωση σχολικού χώρου για ενίσχυση αυτοελέγχου και μη 

διάσπασης προσοχής. 
-  Σημασία έγκαιρης παρέμβασης και στρατηγικών παρέμβασης. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Δομημένη συζήτηση (debate) 
- Εργασία σε ομάδες 
- Εργαστήρια – Μελέτες περίπτωσης 
- Συζήτηση – Αναστοχασμοί 
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2η Θεματική Ενότητα: Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - 
Υπερκινητικότητα - Παιδαγωγική προσέγγιση - Τρόποι αντιμετώπισης 
στο σχολικό περιβάλλον - Θεωρητικό πλαίσιο 

 

Α. Εννοιολογική προσέγγιση-ερευνητικά δεδομένα 

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), γνωστή και ως 
υπερκινητικό σύνδρομο, είναι η συνηθέστερη νευροαναπτυξιακή διαταραχή της παιδικής 
ηλικίας και αφορά το 5-8% ή το 6-12% των παιδιών, ανάλογα με τα κριτήρια επιλογής 
(Polanczyk 2007, Thomas 2015, Kamradt et al. 2018). Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής- 
υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) κατά DSM-IV-TR (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) 
ή υπερκινητική διαταραχή κατά ICD-10 (Hyperkinetic Disorder, HD), δεν αποτελεί μία 
διαταραχή που περιορίζεται μόνο στην παιδική ή την εφηβική ηλικία, αλλά συνεχίζει και 
στην ενήλικη ζωή. Σύμφωνα με τις Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου (2010, σ. 232) «η 
αιτιολογία μπορεί να είναι βιολογική, ψυχολογική ή κοινωνική». Εντούτοις,  δεν υπάρχει 
ξεκάθαρη αιτιολογία, η οποία να ευθύνεται αποκλειστικά για την εμφάνιση συμπτωμάτων 
της ΔΕΠ-Υ (Αναγνωστόπουλος & Ρότσικα 2006). Οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, όπως 
χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της οικογένειας, ανεργία, ελλιπής γονεϊκή μέριμνα 
κ.ά. δεν προκαλούν ΔΕΠ-Υ, αλλά μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα ή να δράσουν 
επιβαρυντικά στην ανάπτυξη του παιδιού (Beckeretal. 2010).  

Συνήθως στα παιδιά εμφανίζεται η ΔΕΠ-Υ με τρεις τύπουςξεχωριστά: με προεξέχοντα τον 
απρόσεχτο τύπο, ο οποίος συναντάται τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια (Taylor 1998), 
ΔΕΠ-Υ με προεξέχοντα τον υπερκινητικό-παρορμητικό τύπο, ο οποίος είναι πιο συχνός στα 
αγόρια (Taylor 1998), και ο συνδυαστικός τύπος, όταν τα παιδιά εμφανίζονται υπερκινητικά 
και απρόσεχτα μαζί (Wenar & Kerig 2000). Τα παιδιά του πρώτου τύπου δυσκολεύονται να 
παραμείνουν συγκεντρωμένα, χωρίς αυτό να αποτελεί χαρακτηριστικό της ηλικίας τους, 
ενώ εκείνα του δεύτερου τύπου παρουσιάζουν πιο αυξημένη κινητική δραστηριότητα και 
ομιλία σε σχέση με αυτή  των συνομηλίκων τους, καθώς επίσης λειτουργούν παρορμητικά, 
χωρίς να κάνουν δεύτερες σκέψεις. Ο τρίτος τύπος παρουσιάζεται με συνδυαστικά στοιχεία 
όλων των παραπάνω και παρατηρείται σε μεγαλύτερη αναλογία έναντι των άλλων δύο 
(Wenar & Kerig 2000, Skounti et al 2010). Τα κύρια συμπτώματα της διαταραχής είναι η 
υπερκινητικότητα, η παρορμητικότητα και η διάσπαση της προσοχής/απροσεξία (American 
Psychiatric Association 2000). Τα κλινικά χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ αλλάζουν με την ηλικία. 
Η υπερκινητικότητα  και η παρορμητικότητα  μειώνονται με την ηλικία. Το ίδιο συμβαίνει 
και με τη διάσπαση προσοχής, η οποία και παραμένει κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής. 
Στον πίνακα 1 που ακολουθεί καταγράφονται τα επιμέρους χαρακτηριστικά των παιδιών με 
ΔΕΠ-Υ (Σκουντή 2005):  

 

 

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ-ΑΠΡΟΣΕΞΙΑ 

1 Συχνά αποτυγχάνει να συγκεντρώσει την προσοχή σε λεπτομέρειες ή κάνει λάθη 
απροσεξίας σε σχολικές εργασίες, στη δουλειά ή σε άλλες δραστηριότητες. 

2 Συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή σε έργα ή δραστηριότητες παιχνιδιού. 

3 Συχνά φαίνεται  ότι δεν ακούει, όταν του απευθύνεται ο λόγος. 

4 Συχνά δεν ακολουθεί  μέχρι τέλους οδηγίες και αποτυγχάνει να διεκπεραιώσει 
σχολικές εργασίες ή άλλα καθήκοντα που του ανατίθενται στην τάξη ή στο σπίτι (χωρίς 
αυτό να οφείλεται σε εναντιωματική συμπεριφορά ή σε αποτυχία κατανόησης των 
οδηγιών). 

5 Συχνά δυσκολεύεται να οργανώσει δουλειές και δραστηριότητες. 
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Πίνακας 1. Συμπτωματολογία της ΔΕΠ-Υ σύμφωνα με το DSM-IV. 

 

Απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον έξι από τα παραπάνω συμπτώματα διάσπασης ή 
υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας τους τελευταίους 6 μήνες σε βαθμό 
δυσπροσαρμοστικό  και μη αναμενόμενο από  το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού. Τα 
συμπτώματα αυτά πρέπει να είναι παρόντα πριν από την ηλικία των 7 ετών. 

Η ΔΕΠ-Υ παρουσιάζεται συχνότερα στα αγόρια με αναλογία περίπου 4 έως 6:1, δεν 
αποτελεί νόσο του κινητικού συστήματος, δεν σχετίζεται με την υπερκινητικότητα των 
ψυχιατρικών διαταραχών και τη νοητική υστέρηση. Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ έχουν φυσιολογική 
νοημοσύνη. Παρόλο όμως το φυσιολογικό νοητικό δυναμικό τους, παρουσιάζουν 
μειωμένες σχολικές επιδόσεις, προβλήματα προσαρμογής, χαμηλή αυτοεκτίμηση, 
διαταραγμένες διαπροσωπικές σχέσεις, ακόμη και επιθετική συμπεριφορά σε κάποιες 
περιπτώσεις (Kolko et al. 1990, Landau 1991) και τα οποία σχετίζονται με τα τρία βασικά 
χαρακτηριστικά του συνδρόμου, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό αυτών, εμφανίζουν κατά τη 
φοίτηση τους στο σχολείο και μαθησιακές δυσκολίες κυρίως στην ανάγνωση, γραφή, 
ορθογραφία και στα μαθηματικά. Η ΔΕΠ-Υ δεν παρουσιάζεται συνήθως ως μεμονωμένη 
διαταραχή. Η διαταραχή διαγωγής, η εναντιωματική προκλητική διαταραχή, αγχώδεις 
διαταραχές, διαταραχές της διάθεσης και μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν τις πιο 
συνήθεις συνυπάρχουσες διαταραχές με τη ΔΕΠ-Υ (Storebø 2014). Πολλά μάλιστα από 
τασυμπτώματα που συμπεριλαμβάνονται στα διαγνωστικά κριτήρια της ΔΕΠ-Υ, συμπίπτουν 
με εκείνα των συνυπαρχουσών διαταραχών και αποτελούν τροχοπέδη στη διαγνωστική 
διαδικασία (Σκουντή 2005, Κάκουρος & Μανιαδάκη 2006).Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ έχουν βασικά 
ελλείμματα στις λειτουργίες εκτελεστικού ελέγχου (Barkley 2006). Οι 
λειτουργίεςεκτελεστικού ελέγχου είναι γνωστικές διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τις 
μεταγνωστικές ικανότητες σχετικά με τη στρατηγική για την ολοκλήρωση μιας εργασίας, τη 
μνήμη εργασίας και διαδικασίες αυτορρύθμισηςόπως τον προγραμματισμό, την 
αυτοκαθοδήγηση, την αυτοπαρατήρηση και τον αυτοέλεγχο (Meltzer 2007). Έχει 
διαπιστωθεί ότι τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ, εκτός από τα ελλείμματα που παρουσιάζουν συχνά 
στον φωνολογικό τομέα και τα οποία επηρεάζουν άμεσα την αναγνωστική ικανότητα και 
την ικανότητα κατανόησης και αναπαραγωγής κειμένου, παρουσιάζουν μαθησιακές 
δυσκολίες πουεπηρεάζουν τις συνολικές σχολικές τους επιδόσεις (Κάκουρος & Μανιαδάκη 

6 Συχνά αποφεύγει, αποστρέφεται ή δείχνει απροθυμία να εμπλακεί σε έργα που 
απαιτούν σταθερή και διαρκή πνευματική προσπάθεια. 

7 Συχνά χάνει αντικείμενα απαραίτητα για εργασίες ή δραστηριότητες. 

8 Συχνά διασπάται πολύ εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα. 

9 Συχνά ξεχνά καθημερινές δραστηριότητες. 

ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1 Συχνά κινεί νευρικά τα χέρια και τα πόδια ή στριφογυρίζει στη θέση του. 

2 Συχνά σηκώνεται από τη θέση του μέσα στην τάξη ή σε άλλες περιστάσεις, στις οποίες 
επιβάλλεται να παραμείνει καθισμένο. 

3 Συχνά τρέχει ή σκαρφαλώνει με τρόπο που δεν ταιριάζει σε χώρους ή περιστάσεις. 

4 Συχνά δυσκολεύεται να παίζει ή να συμμετέχει ήσυχα σε δραστηριότητες κατά τον 
ελεύθερο χρόνο του. 

5 Συχνά βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και ενεργεί σαν «κινούμενη μηχανή». 

6 Συχνά μιλά πολύ και ακατάπαυστα. 

ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1 Συχνά απαντά απερίσκεπτα πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση. 

2 Συχνά δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του/της. 

3 Συχνά διακόπτει ή παρεμβαίνει σε συζητήσεις-δράσεις άλλων. 
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2012, Lorch et al. 2020).Η προετοιμασία για το σχολείο είναι συνήθως μια 
επίπονηδιαδικασία, τόσο για το παιδί όσο και για τους γονείς, η οποία χαρακτηρίζεται από 
πολλά διαλείμματα,έλλειψη οργάνωσης στη διαχείριση του χρόνου, έλλειψη συνεργατικής 
διάθεσης εκ μέρους τους παιδιού και διασπαστική συμπεριφορά (Rogers et al. 2009). Η 
ΔΕΠ-Υ στα παιδιά συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για ατυχήματα κατά την παιδική ηλικία, 
χαμηλή αυτοεκτίμηση και προβλήματα εναντιωματικής συμπεριφοράς στο σχολείο, ενώ 
κατά τη διάρκεια της εφηβείας αυξάνεται ο κίνδυνος για χρήση ουσιών (αλκοόλ, κάπνισμα) 
(Κάκουρος & Μανιαδάκη 2006). 

 

Β. Στρατηγικές διαχείρισης για εκπαιδευτικούς 

Με βάση τη βιβλιογραφία που παρατίθεται παρακάτω και συνοψίζοντας, θα μπορούσε να 
γίνει μία σύντομη αναφορά στις παρακάτω στρατηγικές διαχείρισης των μαθητών/τριών με 
ΔΕΠ-Υ στο σχολικό περιβάλλον (τάξη-σχολείο)έτσι όπως έχουν καταγραφεί από τη Σκουντή 
(2005): 

- Ενδείκνυται να τοποθετείται το παιδί μακριά από παράθυρα, σώματα θέρμανσης και 
άλλα στοιχεία που ενδέχεται να διασπάσουν την προσοχή του, όπως παιχνίδια, βιβλία, 
χρώματα… και η πόρτα της τάξης καλό είναι να είναι κλειστή την ώρα του μαθήματος, 
ώστε να υπάρχουν λιγότεροι θόρυβοι. Η θέση του μαθητή να είναι μακριά από 
παράθυρα και φωνές του προαυλίου αλλά κοντά σε παιδιά που δεν αντιμετωπίζουν 
προβλήματα συμπεριφοράς. 

- Ο ελεύθερος χώρος πρέπει να είναι επαρκής. Η υπερκινητικότητα δεν αναπνέει σε μικρό 
χώρο εργασίας ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση, αν χρειαστεί. 

- Η τάξη και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων πρέπει να είναι άρτια δομημένα και 
προβλέψιμα. 

- Είναι βοηθητικό να υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις για τα υλικά, παιχνίδια και βιβλία 
μέσα στην τάξη. 

- Οι γωνιές χαλάρωσης, όπου ο μαθητής θα μπορεί να μετακινείται, όταν σηκώνεται από 
τη θέση του, αποφορτίζουν τον/τη μαθητή/τρια για λίγο εντός της τάξης, χωρίς να 
δημιουργείται ιδιαίτερος θόρυβος. 

- Προτείνονται συχνά διαλείμματα στο παιδί. Με αυτό τον τρόπο δίδεται η ευκαιρία για 
να σηκωθεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να εκτονώνει την ενέργεια του. 
Ιδιαίτερα, καλό είναι να υπάρχει μία διακοπή για ένα λεπτό για το παιδί, πριν ξεκινήσει 
μια δύσκολη δραστηριότητα. 

- Αν δεν ενοχλεί, μπορεί το παιδί να παραμένει όρθιο ή να κινείται σε προκαθορισμένες 
περιοχές μέσα στην τάξη. Διαπραγματευτείτε ωστόσο αυτή την ελευθερία μαζί του και 
με την υπόλοιπη τάξη. Οι κανόνες πρέπει να είναι κοινοί και αποδεκτοί από όλη την 
τάξη. 

- Είναι βοηθητικό να μη δημιουργείται ένα κλίμα αγωνίας, πριν την  οποιαδήποτε 
ερώτηση. 

- Είμαστε σίγουροι ότι το παιδί κατάλαβε τι πρέπει να κάνει πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε 
δραστηριότητα. 

- Επαναλαμβάνουμε, με ήρεμο τόνο, τις οδηγίες διατηρώντας την ηρεμία, και με 
διακριτική βλεμματική επαφή με το παιδί. 

- Δημιουργούμε περιβάλλον ασφάλειας για το παιδί, ώστε να μην διστάζει να ζητάει 
βοήθεια. 
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- Τόσο στις ομαδικές εργασίες όσο και στις ατομικές δραστηριότητες, η ανάθεση 
εργασιών να είναι  ανάλογη με τις δυνατότητες του και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει 
να είναι σύνθετες και αποθαρρυντικές για τον/τη μαθητή/τρια. 

- Αναφερόμαστε με το μικρό όνομα του παιδιού σε ερωτήσεις ή στο παραμύθι που 
ενδεχομένως διαβάζουμε και καλό είναι να μην επιμένουμε όταν δυσκολεύεται, γιατί 
«μπερδεύεται» περισσότερο. 

- Ένα νεύμα ή ένα χαμόγελο, στην προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων, δημιουργεί 
ατμόσφαιρα αποδοχής και κατανόησης. 

- Θεωρείται βοηθητικό να ζητείται από τα παιδιά να επαναλάβουν την ερώτηση, πριν 
απαντήσουν. 

- Καθιερώστε στην τάξη την παύση μερικών δευτερολέπτων για σκέψη, προτού σας 
απαντήσουν στις ερωτήσεις που τους απευθύνετε. 

- Όταν ο μαθητής σηκώνει το χέρι του για ν’ απαντήσει, φροντίστε να του δίνετε τον λόγο 
άμεσα. 

- Μπορείτε να δώσετε  στον μαθητή υπεύθυνη θέση στην ομάδα και αν υπάρχει χρόνος, 
να δίδονται ομαδικές εργασίες. 

- Η διαφοροποιημένη διδασκαλία και η εξατομικευμένη, αν χρειαστεί, καθιστά το μάθημα 
ενδιαφέρον και δίδεται σε όλους/ες η δυνατότητας συμμετοχής. 

- Οι φωτοτυπίες (και τα τεστ σας) καλό είναι να μην είναι ασφυκτικά γεμάτες με μεγάλες 
γραμματοσειρές στις φωτοτυπίες, κενά ανάμεσα στις ασκήσεις.  

- Οι ερωτήσεις δεν θα πρέπει να είναι σύνθετες. Στους μαθητές με ΔΕΠ-Υ οι ερωτήσεις 
κλειστού τύπου, σύντομης απάντησης ενδείκνυνται για τα διαγωνίσματα. 

- Αν υπάρχει η δυνατότητα, μπορεί να δοθεί ένα υπόδειγμα λύσης της άσκησης ή του 
τρόπου που πρέπει να δουλέψει το παιδί, καθώς  η εκφώνηση μπορεί να μη διαβαστεί 
από το παιδί. 

- Στα τεστ, αλλά και στην έκθεση μπορείτε να χρησιμοποιείτε χρονόμετρο για κάθε 
άσκηση, με δυνατότητα μικρής χρονικής παράτασης. 

- Στη διδασκαλία μαθημάτων στην τάξη,  τα σχεδιαγράμματα  είναι βοηθητικά και 
κατανοητά από τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ. Μπορούν επίσης  να συνοδεύονται από περίληψη, 
όπου είναι δυνατόν. 

- Τα σημαντικά σημεία ενός κεφαλαίου ή μιας φωτοτυπίας να είναι ευδιάκριτα (μέσα σε 
πλαίσια ή με έντονα γράμματα). 

- Στο βιβλίο του μαθητή μπορείτε να φωτοτυπήσετε τις σελίδες των μαθημάτων που είναι 
ασφυκτικά γεμάτες και να τις χωρίσετε σε μικρές παραγράφους ή κεφάλαια. Στα 
προβλήματα μαθηματικών  μπορείτε να τονίστε/χρωματίστε τις λέξεις που 
υποδεικνύουν ποια πράξη πρέπει να κάνει ο μαθητής. 

- Οι πίνακες με τα δεδομένα του προβλήματος, η απλοποίηση των σύνθετων 
προβλημάτων, ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας με τη βοήθεια της τεχνολογίας 
μειώνουν τον χρόνο αντιγραφής από τον πίνακα και διευκολύνουν την κατανόηση. 

- Οι ερωτήσεις, ο διάλογος, η ανάπτυξη θέματος από διάφορες πηγές, οι πολλαπλές 
λύσεις, το ευχάριστο και ζωηρό στυλ διδασκαλίας είναι βοηθητικές διδακτικές 
προσεγγίσεις για τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ. 

Οι σαφείς κανόνες συμπεριφοράς μέσα στην τάξη, η συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών 
της σχολικής μονάδας και ο χρόνος για κοινωνικές δεξιότητες ή τεχνικές αυτοδιαχείρισης 
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συμπεριφοράς (για παράδειγμα η διαχείριση του θυμού, οι αντιδράσεις σε προκλητικές 
συμπεριφορές κ.ά.) σε μαθητές/τριες με ΔΕΠ-Υ, ενδυναμώνουν τους μαθητές στις 
διαπροσωπικές τους σχέσεις με συμμαθητές και γονείς. Η υλοποίηση προγραμμάτων 
σχετικά με την επίλυση «δύσκολων» καταστάσεων επικεντρώνοντας στην ενσυναίσθηση σε 
όλους τους μαθητές/τριες της τάξης και η αλλαγή στον τρόπο σκέψης και αντίδρασης, 
ενισχύει τους μαθητές να «αγνοούν ή κατανοούν» διασπαστικές συμπεριφορές και 
ομαλοποιούν καταστάσεις εντός της τάξης. Ο έπαινος, όταν γίνεται σε συγκεκριμένες 
επιτυχίες για το μαθητή/τρια με ΔΕΠ-Υ λειτουργεί σαν κίνητρο για την αλλαγή 
συμπεριφοράς (Almerie 2015, Storebø et al. 2019).Τα παιδιά έχουν ανάγκη την καθοδήγηση 
και την κατανόηση τόσο των γονέων όσο και των δασκάλων, προκειμένου να αξιοποιήσουν 
στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητές τους και να επιτύχουν στο σχολείο. Η εκπαίδευση στις 
γονεϊκές δεξιότητες περιλαμβάνει την εκμάθηση της σωστής εφαρμογής επιβραβεύσεων 
και συνεπειών που θα συμβάλλει στην αλλαγή της συμπεριφοράς του παιδιού. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, όπου η συμπεριφορά του παιδιού είναι «εκτός ελέγχου» εφαρμόζεται η 
μέθοδος του «timeout” και  απομακρύνεται προσωρινά από το σημείο της έντασης για να 
ηρεμήσει (U.S. National Institute Mental Health, 2008, Morris et al. 2011). Σύμφωνα με τον 
ίδιο οργανισμό δίδονται συνοπτικά οι παρακάτω οδηγίες για τους γονείς: 

- Σχετικά με το καθημερινό πρόγραμμα του παιδιού με ΔΕΠ-Υ είναι ενδεδειγμένο να μη 
διαταράσσεται η καθημερινή ρουτίνα κατά τη διάρκεια της μέρας. Μπορεί να 
τοποθετηθεί πρόγραμμα σε εμφανές σημείο και να σημειώνετε την οποιαδήποτε 
αλλαγή έγκαιρα. 

- Η οργάνωση στα αντικείμενα καθημερινής χρήσης διευκολύνει την καθημερινότητα και 
απομακρύνει την αταξία (π.χ. σχολική τσάντα, παιχνίδια). 

- Η χρήση σημειωμάτων ή ημερολογίου, υπογραμμίζοντας τα σημαντικότερα σημεία για 
υπενθύμιση, βοηθά την οργάνωση και την ανάληψη ευθύνης από τον/την ίδιο/ια. 

- Η σαφήνεια και η συνέπεια  είναι σημαντικοί παράγοντες, τόσο στους κανόνες όσο και 
στην οργάνωση του προγράμματος. 

- Όταν τηρούνται οι κανόνες να υπάρχει επιβράβευση. Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ συνήθως 
περιμένουν και λαμβάνουν αρνητική κριτική πολλές φορές. Για τον λόγο αυτό, θετικές 
συμπεριφορές μπορούν να επιβραβευτούν.  

Η έγκαιρη διάγνωση, η ενημέρωση, η κατανόηση της συμπεριφοράς, η συναισθηματική 
προσέγγιση και η ολιστική παρέμβαση είναι σημαντικές διαδικασίες  παρέμβασης τόσο για 
τη διαχείριση της συμπεριφοράς από το ίδιο το άτομο, όσο και για μια ποιοτική 
καθημερινότητα για το ίδιο, την οικογένεια και το σχολείο. Λέξεις που αποτυπώνουν την 
υπερκινητικότητα, όπως «σβούρα», «σίφουνας» κ.ά. είναι μερικοί από τους 
χαρακτηρισμούς που έχουν ακουστεί κατά καιρούς, για τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ. Η Διαταραχή 
Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα, παρουσιάζεται με υψηλά σχετικά ποσοστά 
στην παιδική ηλικία και διαφοροποιείται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, αλλά σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι μπορεί να σταθεί εμπόδιο ώστε να 
μην επιτύχει τους στόχους και να έχει υψηλές προσδοκίες. Ο ρόλος του σχολείου είναι 
καθοριστικός στον/στη μαθητή/τρια, γιατί θα του/της δείξει το δρόμο να υπερκεράσει τις 
δυσκολίες και θα τον/την βοηθήσει να καταφέρει αυτό που νομίζει ίσως ακατόρθωτο για 
αυτόν/ή. 
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2η Θεματική Ενότητα: Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - 
Υπερκινητικότητα-Παιδαγωγική προσέγγιση-Τρόποι αντιμετώπισης 
στο σχολικό περιβάλλον  -  Ομαδικό εργαστήριο 

 
Μία από τις βιωματικές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στη θεματική ενότητα 
παρατίθεται παρακάτω. Με διαλογική συζήτηση εντός της ομάδας, αναπτύχθηκαν δράσεις 
από κάθε ομάδα και παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της θεματικής (κατάθεση 
ολοκληρωμένης απάντησης παρουσιάζεται στην 4η θεματική και αφορά τα βιωματικά 
εργαστήρια): 

 

«Πρόγραμμα παρέμβασης για μαθητή / μαθήτρια με  ΔΕΠ-Υ» 

Με βάση την εκπαιδευτική σας εμπειρία και το αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό: 
Περιγράψτε έναν μαθητή / μία μαθήτρια με ΔΕΠ-Υ  κάνοντας αναφορά στην τάξη, το φύλο, 
την ηλικία, διάγνωση, συμπτώματα, κοινωνικές δεξιότητες, ακαδημαϊκές δεξιότητες… και 
προσπαθήστε να απαντήστε με βάση όσα συζητήθηκαν στη θεματική, κυρίως στα εξής: 

- Ποιες είναι οι δυσκολίες του μαθητή/της μαθήτριας; 
 

- Τι κάνει και τι δεν κάνει στην τάξη; Ποια τα «δυνατά» και τα «αδύνατα» σημεία του 
μαθητή /της μαθήτριαςστην εκπαιδευτική διαδικασία; Τι του/της αρέσει και τι 
αποφεύγει;  

 

- Πότε εμφανίζεται κυρίως  η δυσκολία (τις πρώτες διδακτικές ώρες, καθόλη τη 
διάρκεια..); Σε ποιο γνωστικό αντικείμενο ή σε ποια δραστηριότητα ;  

-  Ποια είναι τα μαθησιακά του ελλείμματα (εάν υπάρχουν); Οι δυσκολίες του/της 
αποτελούν «κενά» από προηγούμενα έτη ή  έχουν έναν μόνιμο χαρακτήρα που απαιτεί 
προσαρμογές στο διδακτικό́ έργο και την αξιολόγηση;  

- Καθορίστε έναν στόχο και σχεδιάστε ένα πρόγραμμα παρέμβασης για τον μαθητή /τη 
μαθήτρια με βάση αυτόν τον στόχο που θέσατε. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να 
βασίζονται σε θετικές και υποστηρικτικές στρατηγικές, και όχι να έχουν επίκεντρο τις 
αρνητικές συνέπειες, όπως η  τιμωρία για παράδειγμα. Καλό είναι να περιλαμβάνουν 
μια συνολική προσέγγιση (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, άλλους).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1: ομαδική εργασία (φωτογραφία Κατσιγιάννη Βικτωρία) 
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3η Θεματική Ενότητα:  Συνεργασία με δομές υποστήριξης - Κ.Ε.Σ.Υ. : 
Κατάρτιση και εφαρμογή Εξατομικευμένων Προγραμμάτων 

Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.)                                          

Νικόλαος Παπαδόπουλος  

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Γνωρίζουν τις πρακτικές συνεργασίας με δομές υποστήριξης – 

Κ.Ε.Σ.Υ.. 
- Προσδιορίζουν  τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. 
- Ανιχνεύουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. 
- Προτείνουν τρόπους βελτιστοποίησης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας  
- Επιλέγουν το κατάλληλο Ε.Π.Ε.. 
- Σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά Ε.Π.Ε.. 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

- Συνεργασία με δομές υποστήριξης – Κ.Ε.Σ.Υ. 
- Κατάρτιση και εφαρμογή Εξατομικευμένων Προγραμμάτων 

Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) 
- Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση Ε.Π.Ε. 
- Μελέτες περίπτωσης- εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων 
- Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας εφαρμοζόμενων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Ο ρόλος των δομών υποστήριξης 
- Συνεργασία Κ.Ε.Σ.Υ.-ΕΔΕΑΥ-σχολείου 
- Τα κριτήρια για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών 
- Βασικές κατηγορίες Ε.Π.Ε. από πλευράς χαρακτηριστικών και από 

πλευράς δραστηριοτήτων με τη χρήση τους. 
- Συνοπτική παρουσίαση υφιστάμενων Ε.Π.Ε. 
- Ανάλυση και σχολιασμός επιλεγμένων μελετών περίπτωσης, 

σχεδίαση και ανάπτυξη, από ομάδες εκπαιδευτικών, διδακτικού 
υλικού, κατασκευή Ε.Π.Ε. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Ενεργοποίηση εκπαιδευομένων σε ομάδες  
Παρουσίαση 1 

- Εργαστηριακή μορφή μάθησης 
Παρουσίαση 2 

- Μελέτες περίπτωσης 
Παρουσίαση 3 

- Προσομοίωση 
- Λύση προβλήματος 
Παρουσίαση 4 
Παρουσίαση 5 
Παρουσίαση 6 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1wEzf3xLWIAMYFlcRb95TX7IsPpeBHSey/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GmusCFK7i-BcGvwtXOiVi3goevPF9tWL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k-ycqUzwfeQUUu-gGeX1K0NrFECX01_1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dhsIEP3h4PdJvaJ78kIfAsiDzrDGhZuU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H9Tufy1Ly1si6wloNYdSCP3RMS81Ns9c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19S6jAsDC6tuXhwynqV-8UCDdzfNLSpqG/view?usp=sharing
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3η Θεματική Ενότητα: Συνεργασία με δομές υποστήριξης - Κ.Ε.Σ.Υ. : 

Κατάρτιση και εφαρμογή Εξατομικευμένων Προγραμμάτων 

Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.)  - Μέθοδοι και εκπαιδευτικές στρατηγικές  
 

Α. Τεχνικές που χρησιμοποιούμε στην εκπαίδευση ενηλίκων 

Ομάδες εργασίας 

Στόχος της ομαδικής εργασίας είναι: 

- Στο επίπεδο ικανοτήτων, να γίνουν οι εκπαιδευόμενοι ικανοί να επιτυγχάνουν ένα στόχο 
μέσα από συνέργεια. 

- Στο επίπεδο γνώσεων, να μπορούν να διακρίνουν τα αίτια που οδηγούν σε επιτυχή ή 
ανεπιτυχή συνέργεια. 

- Στο επίπεδο στάσεων, να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα του ομαδικού πνεύματος    
(Ματσαγγούρας 1987). 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Ο εκπαιδευτής μεριμνά για την καλή λειτουργία των ομάδων, δίνει διευκρινίσεις ή 
πρόσθετες πληροφορίες, εάν χρειάζεται.Ελέγχει τον χρόνο. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ-ΣΥΝΘΕΣΗ 

Το σημαντικότερο στάδιο της ομαδικής εργασίας. Οι εκπρόσωποι των ομάδων 
παρουσιάζουν τις απόψεις τους, έτσι όλοι ακούν, συγκρίνουν, εμπλουτίζουν τις σκέψεις 
τους από τον αλληλοσχολιασμό. 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις και να διαχειριστεί τις απαντήσεις αλλά και 
τη συζήτηση, η οποία θα προκύψει(Καραλής 2007). 

 

Μελέτη περίπτωσης 

Πρόκειται για μορφή σύνθετης άσκησης, η οποία έχει τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 

Παρουσιάζεται με σκοπό να αναλυθεί σε βάθος και να διερευνηθούν οι λύσεις στα 
προβλήματα που αναδύονται. 

Έχει 2 πεδία εφαρμογής: 

- Χρησιμοποιείται με στόχο να γίνει εμπέδωση και εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων 
που αποκτήθηκαν. 

- Υιοθετείται όταν ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων 
και στόχος είναι να υποκινηθεί η ευρετική πορεία προς τη μάθηση (Καραλής 2007). 

 

Προσομοίωση 

Είναι μια μεγάλη άσκηση, κατά την  οποία οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν νοητά στην 
αναπαράσταση μιας κατάστασης που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

 

Λύση προβλήματος 

Αυτή η τεχνική ουσιαστικά αποτελεί μια εκτεταμένη μελέτη περίπτωσης. Η εφαρμογή της 
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μπορεί να διαρκέσει από λίγες ώρες ως μερικές ημέρες. Ενδείκνυται να συνδυάζεται και με 
την προσομοίωση και με άλλες ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές. 

Ακολουθεί τα πιο κάτω στάδια: 

- Παρουσίαση του προβλήματος 
- Μελέτη του προβλήματος και αναζήτηση λύσεων (εδώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν η 

προσομοίωση, οι ομάδες εργασίας, ο καταιγισμός ιδεών, η συζήτηση) 
- Συζήτηση του προβλήματος (κριτική ανάλυση) 
- Προτάσεις και συμπεράσματα  (Θεοδώρου 2012) 

 

Β. Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης  

Τι είναι το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.); 

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής  Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) είναι η μετεξέλιξη του 
Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών 
(ΚΕ.Δ.Δ.Υ). Πρόκειται ουσιαστικά για την αναβάθμιση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., αφού πλέον στο έργο 
του ενσωματώνονται ευρύτερες λειτουργίες υποστήριξης των σχολικών μονάδων, των 
μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων, καθώς και η ευαισθητοποίηση του 
κοινωνικού συνόλου. 

 

Οι αρμοδιότητες του Κ.Ε.Σ.Υ. ασκούνται σε πέντε επίπεδα: 

1. Διερεύνηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών  
2. Στοχευμένες εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και δράσεις 

επαγγελματικού προσανατολισμού  
3. Υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των εργαστηριακών 

κέντρων 
4. Ενημέρωσης και επιμόρφωσης 
5. Ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου. 

 

Υποστήριξη σχολείων 

- Η υποστήριξη της ενίσχυσης των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, της πρόληψης της 
σχολικήςδιαρροής και της δημιουργίας μίας ασφαλούς και υποστηρικτικής σχολικής 
κουλτούρας που ευνοεί  την ψυχοκοινωνική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία των 
μαθητών, 

- Η υποστήριξη της διατύπωσης προτεραιοτήτων και στόχων ψυχοκοινωνικής στήριξης 
των μαθητών, καθώς και του σχεδιασμού ολιστικών πολιτικών και στρατηγικών σε 
σχέση με ψυχοκοινωνικά ζητήματα, 

- Ο εντοπισμός δομικών φραγμών και εμποδίων στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών 
στη μάθηση και η εφαρμογή επιστημονικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων 
υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας, 

- Η υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης 
και προαγωγής της ψυχικής υγείας. 

 

Τι αλλάζει στη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών από το Κ.Ε.Σ.Υ.; 

α) Προηγούμενη της διενέργειας της αξιολόγησης υποβολή σχετικού αιτήματος των 
γονέων ή κηδεμόνων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., 
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β) Αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., από την οποία να 
προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική 
μονάδα του μαθητή, και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών (Νόμος 
4547/2018, άρθρα 7-11).  

 

Γ. Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης  

Ορισμός  

Το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) είναι ένα πρόγραμμα που 
αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες κάθε παιδιού και περιέχει τους ετήσιους 
μετρήσιμους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, τις υποστηρικτικές 
υπηρεσίες, τον χώρο, χρόνο και το αρμόδιο προσωπικό.  

Οφέλη του Ε.Π.Ε.:   

Ο μαθητής ωφελείται, επειδή οργανώνονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σύμφωνα με 
τις ανάγκες του. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και η πρόοδος του παρακολουθούνται και 
αξιολογούνται.  

Η οικογένεια του μαθητή ωφελείται, επειδή καθιερώνεται αποτελεσματική επικοινωνία και 
συνεργασία μεταξύ των γονέων και του σχολείου. Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να 
αποφασίζουν για τα εκπαιδευτικά δικαιώματα των παιδιών τους.  

Ο δάσκαλος του μαθητή ωφελείται, επειδή βλέπει καθαρά τις ικανότητες αλλά και τις 
ανάγκες του μαθητή. Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για τον σχεδιασμό της μετάβασης 
του μαθητή (Βλαχόπουλος  2015). 

Διάφορες ειδικότητες εμπλέκονται δυνητικά στη δημιουργία ενός Ε.Π.Ε. με βασικά στελέχη 
τον Ψυχολόγο, τον Κοινωνικό Λειτουργό και τον Ειδικό παιδαγωγό (καθώς και άλλοι 
ανάλογα με τις περιστάσειςή τις ανάγκες όπως φυσικοθεραπευτής, σχολικός νοσηλευτής 
κτλ.).Κατά τον σχεδιασμό του Ε.Π.Ε. λαμβάνονται υπόψη: 

- οι  ικανότητες-δυνατότητες του παιδιού 
- πρόσφατες αξιολογήσεις (εάν υπάρχουν) 
- απόψεις γονέων 
- διασαφήνιση μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων  στόχων 
- δραστηριότητες  ελεύθερου χρόνου, συμμετοχή στο μάθημα  της τάξης φοίτησης, 

ενδιάμεση αξιολόγηση και αναπροσαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος 
(Βλαχόπουλος   2015). 

 

Εκπαιδευτική αξιολόγηση - εντοπίζοντας τις ικανότητες-δυνατότητες του παιδιού 

- Διάγνωση από  Κ.Ε.Σ.Υ./Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα/Ιδιώτες 
- Κλείδες παρατήρησης 
- Άτυπα τεστ εκπαιδευτικής αξιολόγησης 
- Εκτίμηση της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης 
- Εντοπισμός των ενδιαφερόντων 
- Εντοπισμός των προτιμήσεων σε επίπεδο έμψυχου δυναμικού της τάξης φοίτησης 
- Εκτίμηση μαθησιακής ετοιμότητας (Κατσούγκρη 2014). 

 

Κατανοώντας το παιδί 

1. Το παιδί είναι το επίκεντρο της διαδικασίας σχεδιασμού. 
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2. Η οικογένεια, οι φίλοι, άλλα άτομα που φροντίζουν το παιδί και οι υπόλοιποι 
επαγγελματίες, όλοι συμμετέχουν στη διαδικασία.   

3. Ο προσωπο-κεντρικός σχεδιασμός στηρίζει την ενσωμάτωση του παιδιού στην κοινότητα 
και στηρίζει την κοινότητα προκειμένου αυτή με τη σειρά της να ενσωματώσει τον 
μαθητή (Ίδρυμα Λασκαρίδη 2017). 
 

Τρόποι για να ζητάμε τη γνώμη των παιδιών: 

- Ρωτήστε το παιδί ή διαβάστε τη γλώσσα του σώματός του. 

- Παρατηρήστε το παιδί στο σχολείο για μια μέρα ή μια εβδομάδα. 

 

Γονείς/Κηδεμόνες-Συνέργειες 

Κατανοώντας τους γονείς 

Οι γονείς/κηδεμόνες βλέπουν το παιδί σε πολλές διαφορετικές συνθήκες στο σπίτι και στην 
κοινότητα. 
Οι γονείς που καλούνται να μοιραστούν τις γνώσεις τους και έχουν λεπτομερή 
πληροφόρηση για τον τρόπο που το σχολείο στηρίζει το παιδί, είναι πιθανότερο να 
αισθανθούν πιο ήσυχοι και ενδυναμωμένοι.  

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια καρτέλα ατομικού προφίλ του μαθητή με 
πληροφορίες χρήσιμες  για συνεργασία με τους γονείς-καθορισμό στόχων (Κυργιόπουλος  
2019). 

- Το προσωπικό πρέπει να είναι ενήμερο για πληροφορίες που αφορούν το παιδί  
τηρώντας πάντα τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. 

- Χρησιμοποιείστε το ακόλουθο υπόδειγμα, για να προσθέσετε περαιτέρω πληροφορίες 
για το παιδί και μετά πείτε στην ομάδα σας για το παιδί αυτό. Σκεφτείτε τα δυνατά 
σημεία του παιδιού, τα ενδιαφέροντά του, τα κίνητρά του καθώς και τις περιοχές που 
χρειάζεται βοήθεια 

- Είμαστε πολύ προσεκτικοί στο ποιοι πρέπει να γνωρίζουν τις πληροφορίες αυτές και 
πιθανά ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με την εμπιστευτικότητα και τη προστασία 
προσωπικών δεδομένων   

 

Τομείς Εκπαιδευτικής Παρέμβασης  

Οι θεματικές της παρέμβασης προκύπτουν από τη γνωμάτευση, το αναλυτικό πρόγραμμα 
και την παιδαγωγική αξιολόγηση. 

Αφορούν σε : 
συμπεριφορά 
κοινωνική προσαρμογή 
 μαθησιακή ετοιμότητα 
αυτοεξυπηρέτηση 
ικανότητα στην ομιλία και στην επικοινωνία 
ψυχοκινητικές ικανότητες 
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ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ:   ΗΛΙΚΙΑ:                                 ΣΧΟΛΕΙΟ:  

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:  

Κατανόηση Προφορικού Λόγου/Επικοινωνία: 

 

 

Γνωστικός Τομέας: 

 

  

 

Φωτογραφία του 
Παιδιού 

 Σχολικές/Μαθησιακές 
Δεξιότητες 

 

 

Κοινωνικές Δεξιότητες & Συναισθηματική 
Ανάπτυξη:  

 

 Δεξιότητες Καθημερινής Ζωής και 
Aτομικής φροντίδας: 

 

 

Αισθητηριακή Ρύθμιση:  

 

 Δυνατά Σημεία: 

 

 Ελεύθερος Χρόνος/Ειδικά 
Ενδιαφέροντα: 

 

ΣΧΟΛΙΑ-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:................................................................................................................ ........... 

 

Βραχυπρόθεσμοι και Μακροπρόθεσμοι στόχοι 

Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι μπορεί να είναι ημερήσιοι, εβδομαδιαίοι, μηνιαίοι - κατά το 
δοκούν αποτελούν δε βήματα που εκκινούν από τις διαπιστωμένες δυνατότητες και 
ικανότητες των παιδιών. 

Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι ακολουθούν μία λογική σειρά ώστε να υπηρετούν τη συνοχή 
της διδασκαλίας  (Κατσούγκρη 2014) 

Βήματα για τη σύνταξη Ε.Π.Ε. 

Τωρινό Επίπεδο Επίδοσης 

Μακροπρόθεσμοι & Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι 

Εφαρμογή του Ε.Π.Ε. 
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Παρακολούθηση της Προόδου του Μαθητή 

Επανεξέταση και Αναθεώρηση (1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά 2019). 

Εξέταση βαθμού υλοποίησης στόχων 

Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί; 

 ΗΤΑΝ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΙ; 

 ΥΠΗΡΞΑΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ; 

 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (Βλαχόπουλος 2015). 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. 
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Παράγοντες που επηρεάζουν 

- Η ετοιμότητα του εκπαιδευτικού στην τάξη  

- Το περιβάλλον της τάξης   

- Η κατάρτιση και η ανταπόκριση του εκπαιδευτικού σε εξειδικευμένα θέματα Ειδικής 
Αγωγής   

- Ο συντονισμός και η συνεργασία των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών (δάσκαλος τάξης, 
δάσκαλος Τ.Ε., δάσκαλος Π.Σ., δάσκαλοι ειδικοτήτων)   

- Η συνεργασία με τους γονείς, η ανταπόκριση άλλων φορέων ή η ανταπόκριση του 
μαθητή (Βλαχόπουλος 2015). 
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3η Θεματική Ενότητα: Συνεργασία με δομές υποστήριξης - Κ.Ε.Σ.Υ. : 

Κατάρτιση και εφαρμογή Εξατομικευμένων Προγραμμάτων 

Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) - Υλοποιημένες δραστηριότητες                              
 

Από τις βιωματικές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε αυτή τη θεματική ενότητα 
επιλέγουμε γιααναλυτική παρουσίαση την παρακάτω: 

- Παρουσιάζουμε στους εκπαιδευτικούς  μελέτες  περίπτωσης. 

- Τους καλούμε και χωρίζονται σε 5 ομάδες. 

- Γίνεται περιγραφή των χαρακτηριστικών με βάση το  υλικό και προτείνεται ένα 
πρόγραμμα παρέμβασης. 

- Καλούνται να καταρτίσουν Ε.Π.Ε. θέτοντας προς υλοποίηση 2 τουλάχιστον  στόχους. 

 

Παράδειγμα: 

Ο μαθητής έχει επαρκώς κατακτήσει χωροχρονικές έννοιες, αναγνωρίζει και σχεδιάζει τα 
βασικά σχήματα, σειροθετεί, ταξινομεί και συγκρίνει επιτυχώς.Η αναγνωστική του 
ικανότητα είναι μέτρια. Διαβάζει με αργό ρυθμό, αποκωδικοποιεί με δυσκολία 
πολυσύλλαβες λέξεις, αντικαθιστά, συγχέει και παραλείπει φωνήματα. Δεν αξιοποιεί 
σωστά τη στίξη.Κατανοεί και αναπαράγει το κείμενο ακολουθώντας τις χωροχρονικές του 
αλληλουχίες, κριτικάρει και χαρακτηρίζει τα πρόσωπα και τη δράση τους. Απαντά εύστοχα 
σε ερωτήσεις.Στη γραπτή επεξεργασία του κειμένου η περίληψη που εξάγει είναι πολύ 
μικρής έκτασης με πολύ έντονες νοηματικές παραλείψεις και συντακτικά λάθη.  

- Ρωτάμε κάθε ομάδα τι θα κάνει για την κατάσταση που αντιμετωπίζει. 
- Καταρτίζεται ενδεικτικό πρόγραμμα παρέμβασης. 
- Κατευθύνουμε μια συζήτηση αναστοχασμού. 
- Αναζητούμε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν οι 

παρεμβάσεις διαφορετικά από τις άλλες ομάδες.  
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4η Θεματική Ενότητα:  Συνεργασία σχολείου, οικογένειας και δομών 
υποστήριξης - Αξιολόγηση αναγκών, κατάρτιση και εφαρμογή 

Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης -  
Μελέτες περίπτωσης - Παιχνίδι ρόλων 

           Γιώργος Δ. Μπαλαμώτης, Βικτωρία Κατσιγιάννη, Νίκος Παπαδόπουλος Αρχοντία 
Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Γνωρίζουν δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας σε 

ομάδα. 
- Κατανοούν τη θέση του κάθε μέλους της ομάδας εφαρμόζοντας δεξιότητες 

ενεργητικής ακρόασης με ενσυναίσθηση. 
- Αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες στη συγκρότηση και 

λειτουργία ομάδας εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών /μαθητριών. 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

- Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείριση θεμάτων ειδικής αγωγής και 
ενταξιακής-συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην τυπική εκπαίδευση και στις 
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.                             

- Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών ειδικής αγωγής και ενταξιακής-
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης / υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου στη 
σχολική μονάδα. 

- Λειτουργία και έργο της ομάδας   εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών 
/μαθητριών. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

Δύο τύποι ομάδων 
1η Ομάδα (πενταμελής) 
α. Εκπαιδευτικός τάξης 
β. Εκπαιδευτικός Τ.Ε. ή Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης  
γ. Μέλος της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. 
δ. Διευθυντής/ντρια σχολικής μονάδας 
ε. Γονέας μαθητή/τριας 
2η Ομάδα (τετραμελής)  
α. Εκπαιδευτικός τάξης 
β. Εκπαιδευτικός υπεύθυνος για την επικοινωνία με το Κ.Ε.Σ.Υ. 
γ. Διευθυντής/ντρια σχολικής μονάδας 
δ. Γονέας μαθητή/τριας 

- Αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 
- Εκπόνηση και εφαρμογή βραχύχρονου ή/ και εξατομικευμένου 

προγράμματος εκπαίδευσης σε συνεργασία και με τον γονέα του/της 
μαθητή/μαθήτριας. 

- Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας εφαρμογής του βραχύχρονου ή / και του 
εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης. 

- Σκέψεις και προτάσεις  για περαιτέρω δράσεις και ενέργειες - Ανακοίνωση 
αποτελεσμάτων στον γονέα – Αποφάσεις. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Παιχνίδι ρόλων-Μελέτες περίπτωσης 
- Εργαστήρια – Μελέτες Περίπτωσης 
- (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος / Διαταραχή Ελλειμματικής 
- Προσοχής -Υπερκινητικότητα / Προκλητική –Εναντιωματική συμπεριφορά – 

Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης) 
 



2ος Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 
Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση: Αξιολόγηση αναγκών και αποτελεσματικές παρεμβάσεις  

    

82 

 

4η Θεματική Ενότητα: Συνεργασία σχολείου, οικογένειας και δομών 

υποστήριξης- Αξιολόγηση αναγκών, κατάρτιση και εφαρμογή 

Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης - Μελέτες περίπτωσης 

- Παιχνίδι ρόλων 

Εισαγωγή 

Έχει επιστημονικά δειχτεί ο σημαντικός ρόλος της δυναμικής της ομάδας και της 
αποτελεσματικότητας της ομαδικής μάθησης, ειδικά σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης που 
απευθύνεται σε μία ομάδα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Η δυναμική της ομάδας υπήρξε καθοριστική στην εξεύρεση λύσεων και στη 
διατύπωση προτάσεων με βάση όλους τους προβληματισμούς που κατατέθηκαν στην 
ομάδα. Η δυναμική της ομάδας συνέβαλε, επίσης, στην αποτελεσματική συνεργασία στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο, σε ένα έργο που είχε καθορισμένους στόχους και ολοκληρώθηκε σε 
δεδομένο χρόνο. Σύμφωνα με τον Lewin (1948, σ. 184) η ομάδα είναι ένα δυναμικό σύνολο 
ατόμων σε αλληλεξάρτηση, ενώ σύμφωνα με τον Bass (1960) η ευχαρίστηση που 
αποκομίζουν τα μέλη μίας ομάδας από τη συμμετοχή τους στην ομάδα θεωρείται βασικό 
κριτήριο για την ομάδα. Συμπληρωματικά, ο Rogers (1967) αναφέρει ως βασικά 
χαρακτηριστικά της ομάδας την κοινή ταυτότητα,  δηλαδή τον κοινό στόχο των μελών, και 
την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθορίζουν την ομάδα των 
εκπαιδευομένων, καθώς είναι όλοι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί οι οποίοι επέλεξαν ελεύθερα 
την παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος και η αλληλεπίδραση θεωρείται 
βασική παράμετρος σύνθεσης και απόδοσης της ομάδας. Επιπλέον,  η ομάδα 
χαρακτηρίζεται από ενεργητικότητα, υποστηρίζει την προσπάθεια και αυξάνει τη 
δημιουργικότητα, σύμφωνα με τους Noue’ & Piveteau (1999). 

Οι ομάδες των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στον συγκεκριμένο ΘΕΚ, καθώς και όλες οι 
ομάδες που συμμετείχαν στους ΘΕΚ του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,  ήταν πρωτογενείς υπό την έννοια  
ότι ο βαθμός ενσωμάτωσης του ατόμου στην ομάδα ήταν υψηλός, εφόσον υπήρχαν 
επαγγελματικές ή / και διαπροσωπικές σχέσεις, με κύριο χαρακτηριστικό ότι όλοι οι 
συμμετέχοντες / όλες οι συμμετέχουσες ήταν εκπαιδευτικοί και, ως εκ τούτου, είχαν έντονο 
το συναίσθημα του «εμείς» (Λυμπερόπουλος 1991). Τα χαρακτηριστικά των ενήλικων  
εκπαιδευόμενων,  σύμφωνα με τον Rogers (1999), εμπίπτουν σε ορισμένες διακριτές 
κατηγορίες, όπως: 

 

α) Βρίσκονται σε  εν δυνάμει διαρκή επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη.  

β) Φέρουν ένα σύνολο εμπειριών και έχουν διαμορφώσει ένα σύνολο αξιών. 

γ) Έχουν τις προσδοκίες τους σχετικά με το πρόγραμμα επιμόρφωσης. 

δ) Έχουν ήδη διαμορφώσει δικά τους μοντέλα μάθησης. 

 

Ειδικότερα, ως προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης 
ενηλίκων, ο Knowles (1984) πρότεινε το μοντέλο «όλο – μέρος – όλο», σύμφωνα με το 
οποίο οι επιμορφωτές κάνουν, στην αρχή, μια συνολική αναφορά σχετικά με το 
περιεχόμενο και, στη συνέχεια, αναλύουν τις επιμέρους θεματικές ενότητες.  Στην τελική 
φάση συνδέουν τις επιμέρους ενότητες σε ένα ενιαίο σύνολο (Κόκκος 2005,Knowles 1984).  

Με βάση τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων, η οποία 
αναπτύχθηκε στη  δεκαετία του 1980 από τον Jack Mezirow, οι εκπαιδευτές ενηλίκων 
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χρειάζεται να λειτουργούν κυρίως ως εμψυχωτές και ως καθοδηγητές, οικοδομώντας ένα 
φιλόξενο μαθησιακό πλαίσιο. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο οι εκπαιδευόμενοι 
ενεργοποιούνται, ενδυναμώνονται και ασκούνται, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις 
δυνατότητές τους και να δράσουν κριτικά σε αλληλεπίδραση και ενσυναίσθηση με το 
κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να 
επαναξιολογήσουν συμπεριφορές και παγιωμένες αντιλήψεις και να προχωρήσουν σε 
θετικές αλλαγές και υψηλότερες προσδοκίες (Mezirow 1994). Οι εκπαιδευτές ενηλίκων 
συμπεριλαμβάνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως τεχνικές μάθησης και διδασκαλίας, 
τη νοηματική επεξεργασία αυθεντικών κοινωνικών ιστοριών, τη λειτουργική ανάλυση 
παγιωμένων αντιλήψεων και συμπεριφορών των εκπαιδευομένων, την τήρηση 
γραπτού/ψηφιακού ημερολογίου, τη μελέτη ποικιλίας πηγών και πόρων μάθησης, την 
ανοιχτή διαλεκτική συζήτηση με τη χρήση λογικών επιχειρημάτων και τη δραματοποίηση 
προσωπικών και κοινωνικών περιστάσεων του πραγματικού καθημερινού κόσμου (King 
1997). 

Η τεχνική της ενεργητικής ακρόασης που αναπτύχθηκε στις δραστηριότητες αποτελεί μια 
μέθοδο επικοινωνίας που εφαρμόζεται σε ομαδικό πλαίσιο και έχει στόχο την ενίσχυση και 
τη διευκόλυνση της προσωπικής επαφής, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος 
εμπιστοσύνης και στη σαφέστερη κατανόηση των λεγομένων του επιμορφωτή (Rogers 1967 
& 1983). Αυτό σημαίνει να ερχόμαστε στη θέση του άλλου, να προχωρούμε σταδιακά, να 
βρίσκουμε τη λύση εσωτερικά, να διαιρούμε τη δυσκολία σε μέρη, να βασιζόμαστε σε 
συγκεκριμένα γεγονότα, να κάνουμε τον άλλον να συνειδητοποιεί τα συναισθήματά του και 
να αποδραματοποιούμε (Courau  2000). 

Έχοντας ολοκληρώσει τις προηγούμενες τρεις θεματικές ενότητες, οι επιμορφούμενοι είχαν 
την ευκαιρία να εργαστούν ομαδικά, να ενημερωθούν, να σχεδιάσουν, αλλά και να 
επιχειρήσουν να κατανοήσουν και να βρουν λύσεις σε προβλήματα με βάση τη δική τους 
εμπειρία αλλά και με βάση τα νέα στοιχεία που αποκόμισαν από το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα. Ήδη εξοικειωμένοι στο να δουλεύουν σε σενάρια,ώστε να αποκομίζουν νέα 
γνώση και νέες εμπειρίες, κλήθηκαν να εργαστούν με βάση  το σενάριο της  ταινίας «Τέμπλ 
Γκράντιν, Ζωή σαν Τριαντάφυλλο».  

Με αφορμή την ταινία  με τίτλο « Τέμπλ Γκράντιν, Ζωή σαν Τριαντάφυλλο»: 

Η ταινία είναι βασισμένη σε αληθινά γεγονότα από τη ζωή της Τεμπλ Γκράντιν, η οποία 
διαγνώστηκε με αυτισμό σε μικρή ηλικία. Η ταινία περιγράφει στιγμές από τη ζωή της τα 
προβλήματα που αντιμετώπισε στο σχολικό της περιβάλλον, την απεριόριστη στήριξη που 
είχε από τους δικούς της ανθρώπους, τη μητέρα της, τη θεία της Κάθριν καθώς και τον 
καθηγητή της Κάρλακ. Η Τεμπλ Γκράντιν πάρα τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, λόγω του 
αυτισμού κατάφερε να γίνει μία από τις πρώτες ειδικούς στον κόσμο στον σχεδιασμό και 
την κατασκευή μηχανημάτων αγροτικού εξοπλισμού. Η Τεμπλ Γκράντιν επαναπροσδιόρισε 
την αντίληψη της κοινωνίας για τις δυνατότητες των ατόμων με αυτισμό, παίζοντας 
καθοριστικό ρόλο ώστε ο κόσμος να καταλάβει την αισθητηριακή ευαισθησία και τον τρόπο 
με τον οποίο σκέφτονται. 

Ενώ δεν μπορούσε να κατανοήσει την κοινωνική γλώσσα  -τους υπαινιγμούς, την ειρωνεία, 
τις μεταφορές, τα αστεία, τα θεωρούμενα ως δεδομένα- βρήκε στη γλώσσα της επιστήμης 
και της τεχνολογίας μια απέραντη ανακούφιση. Ήταν ξεκάθαρη, ρητή, και δεν βασιζόταν σε 
εξαρτημένες ή μη δηλωμένες παραδοχές (Grandin 2009).   

 

 

 



2ος Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 
Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση: Αξιολόγηση αναγκών και αποτελεσματικές παρεμβάσεις  

    

84 

 

Αναφορές στην ταινία: 

4 τομείς που χρειάζεται να λάβουμε υπόψη, όσον αφορά τα άτομα με αυτισμό: 
1. Κοινωνική Επικοινωνία 

Διαφορετικός τρόπος κατανόησης και χρήσης της γλώσσας: χιούμορ, σαρκασμός, τόνος 
φωνής και γλώσσα του σώματος, όπως εκφράσεις του προσώπου και χειρονομίες. Όλα τα 
παιδιά με αυτισμό έχουν δυσκολία στο να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν τη μη 
λεκτική επικοινωνία, όπως τις εκφράσεις του προσώπου, τις χειρονομίες, τη γλώσσα του 
σώματος και τον τόνο της φωνής (Μανουσάκη 2015). 
 

2. Κοινωνική Κατανόηση 

Διαφορετικός τρόπος κατανόησης της κοινωνικής συμπεριφοράς, των συναισθημάτων του 
άλλου, στο ξεκίνημα μιας συζήτησης και στη σύναψη φιλικών σχέσεων. 

 

3. Ενδιαφέροντα  και  Επεξεργασία Πληροφοριών 

Διαφορετικός τρόπος αντίληψης. Δυσκολίες στον σχεδιασμό ενεργειών, στην κατανόηση 
αφηρημένων εννοιών, στη γενίκευση, στην πρόβλεψη, στη λήψη αποφάσεων, στη 
μετάβαση από μία δραστηριότητα σε μία άλλη. Επίμονη ενασχόληση με συγκεκριμένα 
ενδιαφέροντα.  

 

4. Αισθητηριακή Επεξεργασία 

Διαφορετικός τρόπος επεξεργασίας αισθητηριακών ερεθισμάτων υπό- ή υπέρ-ευαισθησία 
σε  αφή, όραση, ακοή, γεύση, ιδιοδεκτική αίσθηση, αιθουσαία αίσθηση (εσωτερικό αυτί) ή 
αίσθηση ισορροπίας. Η πλειονότητα των παιδιών με αυτισμό έχουν δυσκολίες στην 
επεξεργασία αισθητηριακών ερεθισμάτων.  
Ένα παιδί μπορεί να έχει υπέρ- ή υπό-ευαισθησία, ανάλογα με την κατάσταση και τον τύπο 
του ερεθίσματος (AutismSocietyofNorthCarolina 1997). 
Παραδοχές:    
- Ο αυτισμός είναι μια χρόνια διαταραχή αλλά με κατάλληλη εκπαιδευτική παρέμβαση το 

άτομο με αυτισμό παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. 
- Η πρώιμη διάγνωση, η έγκαιρη παρέμβαση, το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η 

παροχή υπηρεσιών σε παιδιά και γονείς και η προσαρμογή του περιβάλλοντος 
ενισχύουν την εξέλιξη του ατόμου με αυτισμό. 

- Η αποτελεσματική εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό εξαρτάται από την κατανόηση 
των αναγκών του παιδιού και από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών 
προγραμμάτων εκπαίδευσης.  

 

Το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Π.Ε.) αποτελεί: 
 μια συμφωνία που τηρούν όλοι οι εμπλεκόμενοι 
 ένα σχέδιο ανταπόκρισης στις διαφορετικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες του ατόμου. 

Στοχεύει:  στην ποιοτική εκπαίδευση – ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη  (Χιουρέα  
2019). 

 Ερωτήματα-διασύνδεση με Ε.Π.Ε. 
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- Χρειάζεται να προσαρμόσουμε το  περιβάλλον ώστε  να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των ατόμων με  αυτισμό: τι έκανε η πρωταγωνίστρια και οι ήρωες της ταινίας; 

Στα δεκαπέντε της έφτιαξε τη «ζουληχτική» της μηχανή. Από μικρό κορίτσι, όπως κάθε 
παιδί, η Τεμπλ λαχταρούσε να την αγκαλιάσουν, αλλά ταυτόχρονα κάθε σωματική 
επαφή την τρομοκρατούσε. Όταν είδε ένα συσφιγκτικό αγωγό, που χρησιμοποιείται για 
την καθήλωση των βοοειδών, κατάλαβε ότι είχε βρει τη μαγική της μηχανή. Είχε την 
τύχη να πάρει την εμμονή της στα σοβαρά και να την αξιοποιήσει δημιουργικά ο 
καθηγητής των φυσικών επιστημών. Αυτός της πρότεινε να την κατασκευάσει μόνη της 
και της έδωσε τα κατάλληλα βιβλία (Grandin  2009).   

Η εκπαίδευση των παιδιών 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 ατόμου να ελέγχει το περιβάλλον και να γίνει αυτόνομο σε 
πολλούς τομείς της ζωής του. Προσαρμογές στο περιβάλλον μάθησης μπορεί να 
μειώσουν το άγχος και να υποστηρίξουν την πρόσβαση στη μάθηση. Δόμηση και 
οργάνωση του φυσικού περιβάλλοντος (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  2004). 

- Θα μπορούσαμε να δομήσουμε το μαθησιακό περιβάλλον, ώστε να μπορούν τα 
άτομα με αυτισμό να διαχειρίζονται καλύτερα τις αλλαγές; 
Το ίδιο το σχολικό περιβάλλον μπορεί να δυσκολεύει το παιδί με αυτισμό. Για 
παράδειγμα η διαρρύθμιση της τάξης μπορεί να μην το ευνοεί να μάθει. 
Περιορισμός ερεθισμάτων – αφαίρεση οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων που 
εμποδίζουν τη συγκέντρωση προσοχής. 
Χώρος λιτός, λειτουργικός, απλοποιημένος και οργανωμένος έτσι ώστε ο μαθητής να 
μπορεί να επεξεργάζεται τις πληροφορίες. 
Σαφή όρια. 

- Χτίζοντας σχέσεις με συνομήλικους: 
Τα παιδιά που χρειάζεται  να  αντιμετωπίσουν ένα συνομήλικο με αυτισμό συχνά 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες και βρίσκονται σε σύγχυση. 
Σωστή ενημέρωση των συνομηλίκων για τις ανάγκες, τις δυσκολίες αλλά και τις 
δυνατότητες των παιδιών με αυτισμό. 
Κατάρτιση προγραμμάτων υποστηρικτικής ομάδας συνομηλίκων, π.χ. κύκλος των φίλων, 
διαμεσολάβηση. 
Διοργάνωση δραστηριοτήτων στα διαλείμματα σχετικών με τα ειδικά ενδιαφέροντα των 
παιδιών με αυτισμό. 
Σχέσεις: 
Ποιους ανθρώπους γνωρίζω καλά και ποιους ανθρώπους γνωρίζω λιγότερο καλά; 
Η φύση της φιλίας. Πώς δημιουργείται και τι προσδοκίες έχει κάποιος από έναν φίλο. 

Συζήτηση για την εφηβεία, τη σεξουαλικότητα και τις ερωτικές σχέσεις (Faherty 2014). 

- Ενθαρρύνοντας τους γονείς: 
Η ομάδα του προσωπικού χρειάζεται να μοιράζεται πληροφορίες με άλλους 
επαγγελματίες, όπως λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, 
εργοθεραπευτές, και φορείς ή υπηρεσίες όπως τα Κ.Ε.Σ.Υ. ή τους Συντονιστές 
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Εκπαιδευτικού Έργου. Οι γονείς/κηδεμόνες αποτελούν ένα πολύ σημαντικό, 
αναπόσπαστο και σταθερό μέρος της ζωής του παιδιού. Είναι πιθανότερο να 
αισθάνονται ασφάλεια, εμπιστοσύνη και αισιοδοξία καθώς και να νιώθουν 
ενδυναμωμένοι, όταν έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς και 
τους άλλους ειδικούς συνεργαζόμενοι παρέχοντας  σημαντικές πληροφορίες και 
μαθαίνοντας πώς το σχολείο στηρίζει το παιδί. Χρειάζεται να βρεθούν αμοιβαία 
αποδεκτοί τρόποι επικοινωνίας που θα διασφαλίσουν την ανταλλαγή πληροφοριών 
ανάμεσα στο σχολικό πλαίσιο και το σπίτι (Βογινδρούκας & Sherratt  2005).  

- Τροφή για συζήτηση:  
Συζητήσαμε πάνω σε λέξεις-φράσεις κλειδιά όπως:      

Ασθένεια, θεραπεία, τυπική ανάπτυξη, λειτουργική/δυσλειτουργική συμπεριφορά, 
δυσκολία διαχείρισης συναισθημάτων, αντίσταση στις αλλαγές, εμμονή, μπαίνοντας στη 
θέση του άλλου, δυνατότητες, μυθεύματα , οίκτος. 

Εξετάσαμε το θέμα βάσει των δράσεων και  της εμπειρίας που αποκομίσαμε από τις 
προηγούμενες 3 θεματικές ενότητες. Προχωρήσαμε σε: 

α) Μελέτη/σχεδιασμό ενός Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης  ανά ομάδα 3-
4 ατόμων. Καταγραφή παρατηρήσεων -επισημάνσεων βάσει σχετικού Φύλλου 
Αξιολόγησης. 

β) Παρουσίαση του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης και 
καταγεγραμμένων παρατηρήσεων - επισημάνσεων (από την κάθε ομάδα) στο σύνολο. 

γ) Ατομική καταγραφή παρατηρήσεων - επισημάνσεων σε σχετικό Φύλλο Αξιολόγησης. 

 

Εκπαιδευτικό – Υποστηρικτικό υλικό 
Εργασίες επιμορφούμενων εκπαιδευτικών 

 
1. Επισημάνσεις – Παρατηρήσεις 

Θετικά και μη θετικά στοιχεία του μαθητή /της μαθήτριας, σύμφωνα με την περιγραφή του 
ιστορικού μάθησης, του προφίλ και λοιπών στοιχείων του μαθητή /της μαθήτριας 
(δυνατότητες, αδυναμίες, προβλήματα συμπεριφοράς…). 

2. Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

Στόχοι –Σημαντικοί στόχοι – Ανάλυση –Κριτική αποτίμηση 

(καίριοι ή μη, συγκεκριμένοι ή μη, με κοινωνική εγκυρότητα ή μη κ.λπ.) 

4. Μέθοδοι 

Ποιες μέθοδοι; Ποια η μονάδα καταγραφής; Διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. 
Μηχανισμοί και πρόγραμμα ενίσχυσης.  

5. Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος και προτάσεις για τη συνέχιση και τη βελτίωσή του 

Κριτήρια αποτελεσματικότητας του Προγράμματος. 

Προτάσεις. Νέοι στόχοι. 

6. Κριτική αποτίμηση – Αναστοχασμός 

Έχουμε πάντα  ως γνώμονα: 
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Ο αυτισμός είναι μια χρόνια αναπτυξιακή διαταραχή. Χαρακτηρίζεται από ποιοτική 
απόκλιση στους τομείς της αμοιβαίας κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας και 
από ακαμψία σκέψης και φαντασίας, περιορισμένα ενδιαφέροντα και στερεοτυπικές 
συμπεριφορές. Οι δυσκολίες αυτές επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο 
αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τον κόσμο, τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει, επηρεάζουν 
τη συμπεριφορά, την προσαρμογή και τη λειτουργικότητα του ατόμου στην καθημερινή 
ζωή. Επηρεάζουν, επίσης, τη όλη πορεία της ανάπτυξης  (Jordan 2000).Η ένταξη-
συμπερίληψη των ατόμων με αυτισμό θεωρείται πρόκληση λαμβάνοντας υπόψη τον 
διαφορετικό τρόπο σκέψης, μάθησης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που εμφανίζουν.  
Τα άτομα με αυτισμό έχουν ανάγκη από εξειδικευμένα και αποτελεσματικά προγράμματα 
παρέμβασης. Είναι σημαντικό να δίνεται έμφαση στην ποιότητα της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης (Μαυροπούλου 2007). 

Η εκπαίδευση πρέπει να έχει χαρακτήρα προετοιμασίας για τη μελλοντική ζωή των ατόμων 
με αυτισμό με την απόκτηση χρήσιμων δεξιοτήτων και γνώσεων. Ακόμη, πρέπει να βοηθά 
στην κατανόηση του κόσμου που τους περιβάλλει, καθώς η ποιότητα ζωής τους στο μέλλον 
είναι συνυφασμένη με το πόσο μπορούν να μάθουν να ζουν, να καταλαβαίνουν και να 
συναλλάσσονται με  άλλους ανθρώπους.  

Η παρέμβαση στηρίζεται στους κάτωθι άξονες: 

- Δομημένο περιβάλλον εργασίας στο σχολείο και στον αύλειο χώρο.  

- Σταθερό ημερήσιο πρόγραμμα.  

- Εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας.  

- Οπτικοποιημένο υλικό και φυσική καθοδήγηση. 

- Εμπλουτισμένες δραστηριότητες  με επίκεντρο τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του 
παιδιού (Βογινδρούκας & Sherratt  2005). 
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Σκοπός 

Η διδακτική αξιοποίηση της επιχειρηματολογίας ως κύριας λογικής, ρητορικής, 

διαλεκτικής, επικοινωνιακής πρακτικής με ηθικές προεκτάσεις σε ποικίλα γνωστικά 

αντικείμενα, κειμενικά και κοινωνικά περικείμενα. 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

Φωτεινή Εγγλέζου, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70, 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής    

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Αναστασία Μεσσάρη, Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων-ΠΕ02, 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής    

Παναγιώτης Πεφάνης, Σ.Ε.Ε. Φυσικών Επιστημών-ΠΕ04, 6ο ΠΕΚΕΣ 
Αττικής    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σχολικό έτος 2018-2019:  
18/03/2019, 01/04/2019, 08/04/2019, 15/04/2019 

3 Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 

Η επιχειρηματολογία στη διδακτική 
πράξη. Αναπτύσσοντας τον κριτικό 
στοχασμό, την προφορική και 
γραπτή έκφραση και τις 
επικοινωνιακές δεξιότητες των 
μαθητών. 
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1η Θεματική Ενότητα:  Αδρομερής απόπειρα κατανόησης της  
σύνθετης φύσης του επιχειρήματος στο πλαίσιο της 

επιχειρηματολογικής θεωρίας   
                  Φωτεινή Εγγλέζου Αρχοντία 

 Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 

- Κατανοούν την παρουσία της προφορικής και γραπτής  
επιχειρηματολογίας σε ποικίλες εκφάνσεις της καθημερινής ζωής 

- Αναγνωρίζουν τη διατύπωση συλλογιστικών, πειστικών/ρητορικών 
και διαλεκτικών επιχειρημάτων 

- Γνωρίζουν βασικές αρχές θεώρησης της επιχειρηματολογίας βάσει 
της επιχειρηματολογικής θεωρίας 

- Διατυπώνουν επιχειρήματα σε ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα 
- Αξιολογούν επιχειρήματα  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

- Επιχειρηματολογική Θεωρία 
- Γενικές πληροφορίες για την ορθολογική θεώρηση της 

επιχειρηματολογίας 
- Γενικές πληροφορίες για τη ρητορική θεώρηση της 

επιχειρηματολογίας 
- Γενικές πληροφορίες για τη διαλεκτική θεώρηση της 

επιχειρηματολογίας 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Η παρουσία του επιχειρήματος στην καθημερινή ζωή 
- Ορισμός επιχειρηματολογικής θεωρίας 
- Ορισμός εννοιών επιχείρημα, επιχειρηματολογία αντεπιχείρημα 
- Η λεκτική/ επικοινωνιακή  διάσταση της επιχειρηματολογίας 
- Η κοινωνική διάσταση της επιχειρηματολογίας 
- Η επιχειρηματολογία ως έλλογη δραστηριότητα 
- Το επιχείρημα ως δομή λόγου 
- Πειθώ και ρητορικό επιχείρημα  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Στρατηγικές διαφοροποιημένης προσέγγισης του επιχειρήματος από 
διαφορετικές αφετηρίες 

- Χρήση επιχειρηματολογικών κειμένων 
- Διαλογικά παιχνίδια παραγωγής επιχειρημάτων/ αντεπιχειρημάτων 

(π.χ. Ναι, και... Ναι μεν, αλλά...) 
- Αγώνες αντιλογίας (debates) 
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1η Θεματική Ενότητα: Αδρομερής απόπειρα κατανόησης της σύνθετης 
φύσης του επιχειρήματος στο πλαίσιο της επιχειρηματολογικής 
θεωρίας 

 

Eισαγωγή 

Το επιχείρημα, ως προϊόν, και η επιχειρηματολογία, ως διαδικασία, είναι σύμφυτα με την 
ανθρώπινη ύπαρξη και τις καθημερινές ανθρώπινες πρακτικές σε ποικίλους τομείς δράσης. 
Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε ότι το επιχείρημα βρίσκεται παντού γύρω μας: στις 
οικογενειακές συζητήσεις αλλά και διενέξεις, στις φιλικές συναλλαγές και ανταλλαγές 
απόψεων, στις  επαγγελματικές διαπραγματεύσεις και λήψεις αποφάσεων, στη δημόσια 
σφαίρα του δικαστηρίου αλλά και του κοινοβουλίου. Επιχειρήματα που χωρίζουν και 
επιχειρήματα που ενώνουν ανθρώπους, ομάδες, κράτη διαχέονται σε κάθε έκφανση της 
ιδιωτικής και δημόσιας δράσης, αναδεικνύοντας, ως επί το πλείστον, δημοκρατικά ιδεώδη 
και λειτουργίες μέσα στην κοινωνία.  

Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι ο χώρος της εκπαίδευσης δεν θα μπορούσε να μείνει 
ανεπηρέαστος από τη σημαντική επιρροή και παρουσία της επιχειρηματολογίας σε 
ποικίλους τομείς του επιστητού: στη Γλωσσολογία, στην Ιστορία, στις Φυσικές Επιστήμες, 
στα Μαθηματικά, στις Πολιτικές Επιστήμες, στην Ηθική και αλλού. Η γραπτή 
επιχειρηματολογία είναι, αντίστοιχα, ένα συχνά χρησιμοποιούμενο κειμενικό είδος προς 
διδακτική αξιοποίηση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, εμφανές στις πολυάριθμες 
διαφημιστικές ή προεκλογικές καμπάνιες, σε δημοσιογραφικά άρθρα, σε απολογίες 
δημόσιων προσώπων προάγοντας την αποδοχή ή την αξιολόγηση συγκεκριμένων 
πεποιθήσεων ή ιδεών ως αληθινών ή/και θετικών έναντι άλλων ψεύτικων ή/και αρνητικών. 
Σε  άλλες περιπτώσεις, το επιχείρημα και η επιχειρηματολογία διέπουν ποικίλες μορφές 
ακαδημαϊκού λόγου: μια διπλωματική εργασία ή μια διδακτορική διατριβή, ένα ερευνητικό 
άρθρο σε ένα επιστημονικό περιοδικό. 

Το επιχείρημα, ωστόσο, μπορεί να κρύβεται και πίσω από μια αφήγηση, μια παραβολή ή 
έναν μύθο. Σε ένα ανέκδοτο (Andrews 2009). Άλλες φορές, σιωπηλά και αδιάκριτα 
επιχειρήματα κρύβονται σε ένα βλέμμα, σε μια χειρονομία, σε ένα χαμόγελο (Warrenberg 
2009).  

 

1.Eπιχειρηματολογική θεωρία 

Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, στόχο έχουν να θίξουν τις αμέτρητες δυνατότητες 
θεώρησης του επιχειρήματος και να δικαιολογήσουν την ύπαρξη μιας μακραίωνης θεωρίας 
που έχει αναπτυχθεί και συνεχίζει να αναπτύσσεται σε σχέση με αυτό: της 
επιχειρηματολογικής θεωρίας. Πρόκειται για έναν διακριτό, διαθεματικό χώρο έρευνας του 
επιχειρήματος και της επιχειρηματολογίας, που ξεκινά από την αρχαία Αθήνα και καταλήγει 
στις μέρες μας. Η επιχειρηματολογική θεωρία αντλεί τα δεδομένα, τις υποθέσεις και τις 
μεθόδους της από ποικίλους τομείς γνώσης: από την τυπική λογική, τη ρητορική και την 
ανάλυση λόγου, από τη γλωσσολογία και τη νομική επιστήμη, από τη φιλοσοφία, την 
ψυχολογία, τις πολιτικές επιστήμες, την κοινωνιολογία, την παιδαγωγική αλλά και την 
τεχνητή νοημοσύνη με στόχο τη βαθύτερη και σφαιρικότερη κατανόηση του επιχειρήματος 
και της επιχειρηματολογίας (van Eeemeren et al. 1996). Στο πλαίσιο της πρώτης θεματικής 
ενότητας εστιάσαμε στην αδρομερή παρουσίαση στοιχείων της ορθολογικής, ρητορικής και 
διαλεκτικής προσέγγισης της επιχειρηματολογίας.  
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Η απάντηση στα φαινομενικά εύκολα ερωτήματα «Τι είναι επιχείρημα;», «Τι είναι 
επιχειρηματολογία;» δεν είναι απλή, λόγω της πολυδιάστατης φύσης του επιχειρήματος. Σε 
ένα αρχικό επίπεδο, το επιχείρημα, ως προϊόν, θα μπορούσε να αναγνωριστεί  ως κάθε 
έλλογος συλλογισμός, που παρέχεται για να στηρίξει ή να ανατρέψει μια θέση, οδηγώντας 
σε ένα αιτιολογημένο συμπέρασμα αναφορικά με μια προτεινόμενη προς αποδοχή 
πεποίθηση, ενέργεια, δράση. Αντίστοιχα, η διαδικασία της επιχειρηματολογίας, θα 
μπορούσε να οριστεί ως η ακολουθία έλλογων επιχειρημάτων, που αποδεικνύουν, 
στηρίζουν ή αντικρούουν μια θέση. Ωστόσο, οι παραπάνω απόπειρες ορισμού παραμένουν 
ατελείς στον βαθμό που αποκρύπτουν τις υπόλοιπες διαστάσεις του σύνθετου 
επιχειρηματολογικού φαινομένου. 

Καταρχάς, η επιχειρηματολογία αποτυπώνει μια λεκτική-επικοινωνιακή δραστηριότητα, η 
οποία αποσκοπεί στη μετάδοση κάποιων μηνυμάτων, που στόχο έχουν, κυρίως, να 
πείσουν, αλλά και να πληροφορήσουν, να ψυχαγωγήσουν κ.ά. Διεξάγεται είτε προφορικά 
είτε γραπτά σε μια κοινά συμφωνημένη φυσική γλώσσα (χωρίς να αποκλείεται η χρήση 
συμβολικής γλώσσας), ακολουθώντας τους εκάστοτε γραμματικούς και συντακτικούς 
κανόνες (ή συμβολικούς αντίστοιχα) που τη διέπουν. Στην περίπτωση της φυσικής γλώσσας 
αξιοποιείται, επιπλέον, ένα συγκεκριμένο -περισσότερο πλούσιο ή ‘φτωχό’ λεξιλόγιο καθώς 
και συγκεκριμένοι συνδετικοί δείκτες που διασφαλίζουν τη συνοχή και συνεκτικότητα της 
επιχειρηματολογίας τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο. Ταυτόχρονα, η 
γλωσσική αποτύπωση των επιχειρημάτων μπορεί να συνοδεύεται, να ανα-
νοηματοδοτείται, να ενδυναμώνεται  ή/και να ακυρώνεται από τη μη λεκτική επικοινωνία. 
Με την ευρύτερη έννοιά της, η μη λεκτική επικοινωνία περιλαμβάνει όχι μόνο τη γλώσσα 
του σώματος (βλεμματική επαφή, στάση σώματος, χειρονομίες κ.ά.) αλλά και στοιχεία του 
εκάστοτε χωρόχρονου μέσα στο οποίο διεξάγεται η επιχειρηματολογία (π.χ. 
ενδυματολογικός κώδικας, προσανατολισμός στον χώρο κ.ά.) (Εunson 2013).  

Η επιχειρηματολογία δεν διεξάγεται στο κενό. Παρότι μπορεί να εκδηλωθεί στο πλαίσιο 
μιας ενδοπροσωπικής επικοινωνίας (π.χ. στην περίπτωση ενός εσωτερικού ηθικού 
διλήμματος, όπου το ίδιο το άτομο παραθέτει επιχειρήματα υπέρ και κατά της λήψης μιας 
απόφασης, επιτελώντας ταυτόχρονα τον ρόλο του πομπού, δέκτη, διαύλου του μηνύματος 
κ.ά.) (Shedletsky 1989), ο χαρακτήρας της επιχειρηματολογίας είναι, κυρίως, κοινωνικός. 
Πρόκειται για μια κοινωνική δραστηριότητα, αφού: α) διεξάγεται ανάμεσα σε δύο ή 
περισσότερους εμπλεκομένους και β) απευθύνεται σε ένα ακροατήριο (ή αναγνωστικό 
κοινό), το οποίο μπορεί να απαρτίζεται από ένα άτομο ή να προσλαμβάνει την έκταση του 
παγκόσμιου ακροατηρίου. Κατά τη διεξαγωγή της, ποικίλες γνωστικές και ψυχολογικές 
διεργασίες λαμβάνουν χώρα, οι οποίες υπόκεινται σε ποικίλους κανόνες, συμβάσεις, 
συνήθειες κ.ά. Σε αυτό το πλαίσιο κοινωνικής (και πολιτισμικής πρακτικής) διερευνώνται 
κίνητρα, γεννιούνται συναισθήματα, κρίνονται απόψεις, αναλύονται και αξιολογούνται 
ιδέες, ιχνηλατούνται σκέψεις και συναισθήματα των συνομιλητών/τριών αλλά και του 
ακροατηρίου (ενσυναίσθηση) μέσα σε ένα συγκεκριμένο περικείμενο.  

 

2. Στοιχεία ορθολογικής θεώρησης του επιχειρήματος 

Aπαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των εκάστοτε στόχων της επιχειρηματολογίας 
(π.χ. πειθώ) είναι η διεξαγωγή της σε ένα πλαίσιο ορθού λόγου, ορθολογιστικής σκέψης. 
Με άλλα λόγια, η επιχειρηματολογία αποτελεί μια έλλογη δραστηριότητα. Η ορθολογική 
σκέψη οδηγεί στη διατύπωση ορθολογικών επιχειρημάτων, δηλαδή επιχειρημάτων που 
βοηθούν στην με τον καλύτερο τρόπο επίτευξη επιδιωκόμενων στόχων μέσα από την 
προσεκτική και ακριβή διερεύνηση των δυνατοτήτων που παρέχονται κάθε φορά, 
ανεξάρτητα από τρίτους παράγοντες (π.χ. προκαταλήψεις, συμφραζόμενα κ.ά.) που δεν 
σχετίζονται με τους στόχους. H διατύπωση ορθολογικών επιχειρημάτων διέπεται από 
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μεθόδους συμπερασμού και αρχές της λογικής σκέψης, μέσω των οποίων διασφαλίζεται η 
ορθότητα των συμπερασμάτων (και όχι πάντα του περιεχομένου τους). Η διαδικασία της 
ορθολογικής σκέψης και διατύπωσης ορθολογικών επιχειρημάτων δεν είναι εύκολη 
υπόθεση. Πολλές φορές οδηγούμαστε σε λάθος συμπεράσματα είτε γιατί παραβλέπουμε 
κάποια στοιχεία (τα αγνοούμε ή είναι αντίθετα με την άποψή μας) είτε γιατί δίνουμε 
έμφαση, μονομερώς, σε κάποια από αυτά είτε γιατί δεν έχουμε διερευνήσει το θέμα που 
μας αφορά με επάρκεια. Με άλλα λόγια, ένα ορθολογικό επιχείρημα οφείλει να είναι 
δίκαιο (να λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους), να χαρακτηρίζεται από επάρκεια 
(αναφορικά με την ποιότητα και την ποσότητα των λόγων/αιτιών που παρέχονται για την 
υποστήριξή του) και να είναι καρπός ενδελεχούς έρευνας σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα 
(Baron 1994). Επίσης, κατά τη διατύπωση ορθολογικών επιχειρημάτων είναι πολύ 
σημαντική η συνειδητοποίηση της συναισθηματικής προσκόλλησης στο προτεινόμενο 
επιχείρημα, δεδομένου ότι οι άνθρωποι τείνουμε να προσδίδουμε θετικό ή αρνητικό 
συναισθηματικό φορτίο σε σκέψεις και ιδέες μας. Ωστόσο, από ορθολογική άποψη, αυτή η 
τάση μπορεί να οδηγήσει στη διατύπωση πλανερών, παραπλανητικών επιχειρημάτων και 
για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να περιορίζεται.  

Μια σειρά κριτικών ερωτημάτων θα μπορούσε εύκολα να οδηγήσει στην ανίχνευση και 
εντοπισμό κύριων διαλογιστικών σφαλμάτων που, πιθανόν, εμφανίζονται κατά την 
παραγωγή ή εκφορά επιχειρημάτων.  

1. Μήπως χρησιμοποιώ μεροληπτικά τις πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου, για να 
στηρίξω ένα επιχείρημα σύμφωνα με τα δικά μου ‘πιστεύω’;  

2. Mήπως οι λόγοι/αιτίες που παραθέτω είναι άσχετοι σε σχέση με το συμπέρασμα που 
θέλω να υποστηρίξω; 

 3. Mήπως συνδέω το θετικό ή αρνητικό πρόσημο του συμπεράσματος ενός επιχειρήματος 
με το πρόσωπο που το διατυπώνει και όχι με την ορθότητα του επιχειρήματος (ad 
hominem);  

4. Μήπως τα στατιστικά δεδομένα, οι αριθμοί, τα διαγράμματα που χρησιμοποιώ, δεν 
αποδίδουν την ουσία του επιχειρήματος ή την αποδίδουν εν μέρει;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτό 1: Φρανσίσκο Γκόγια, Ο ύπνος της λογικής γεννάει τέρατα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CF%8D%CF%80%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BB%CE%BF
%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AC%CE%B5%CE%B9_%CF%84%CE%AD%C

F%81%CE%B1%CF%84%CE%B1 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CF%8D%CF%80%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AC%CE%B5%CE%B9_%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CF%8D%CF%80%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AC%CE%B5%CE%B9_%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CF%8D%CF%80%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AC%CE%B5%CE%B9_%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B1
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5. Μήπως υπεραπλουστεύω (ή αποκρύπτω) τις σχέσεις μεταξύ πραγμάτων ή προτάσεων με 
αποτέλεσμα να οδηγούμαι στην εξαγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων;  

6. Mήπως συγχέω τη χρονική ακολουθία δύο γεγονότων με την αιτιακή σχέση μεταξύ τους; 
(post hoc, ergo proper hoc). Ή μήπως συγχέω την υπόθεση με την πραγματικότητα;  

7. Mήπως συγχέω την εγκυρότητα ενός επιχειρήματος (δηλαδή τη λογική μορφή του 
επιχειρήματος που διασφαλίζει βάσει κανόνων τη σχέση μεταξύ προκειμένων και 
συμπεράσματος με την αλήθεια του επιχειρήματος (που σχετίζεται με το αληθές ή ψευδές 
περιεχόμενο των προκειμένων);  

8. Mήπως τείνω να υπεργενικεύω με τα επιχειρήματά μου ή να αναμασώ στερεοτυπικές 
αντιλήψεις; (π.χ. Όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι τεμπέληδες δημόσιοι υπάλληλοι).  

9. Μήπως χρησιμοποιώ ψευδείς αναλογίες για να υποστηρίξω το συμπέρασμα του 
επιχειρήματός μου; (Nickerson 1986). Όλα αυτά τα ερωτήματα τονίζουν την αναγκαιότητα 
διασφάλισης ενός στοιχειώδους λογικού υπόβαθρου διεξαγωγής της επιχειρηματολογίας. 
Την αναγκαιότητα αυτή, συμπληρωματικά, υπογραμμίζει και ο πίνακας τoυ Φρανσίσκο 
Γκόγια, Ο ύπνος της λογικής γεννάει τέρατα (Φωτό 1).  

 

3. Στοιχεία ρητορικής θεώρησης του επιχειρήματος 

Ωστόσο, πέρα από τη σύντομη αναφορά στη λογική θεώρηση της επιχειρηματολογίας, 
όπως αποτυπώθηκε παραπάνω, μέσα από την αναφορά στη λεκτική-επικοινωνιακή και 
κοινωνική διάσταση της επιχειρηματολογίας υποδηλώνεται εξίσου, αδρομερώς, η ρητορική  
ταυτότητα του επιχειρηματολογικού φαινομένου. 

 
                                      Φωτό 2                                                                                                                          Φωτό 3 

Στο πλαίσιο της πρώτης θεματικής, πριν προχωρήσουμε στη λεπτομερέστερη παρουσίαση 
των τριών βασικότερων θεωρήσεων της επιχειρηματολογίας (ορθολογικής, ρητορικής και 
διαλεκτικής), αξιοποιήσαμε την επίδειξη φωτογραφιών ποικίλου περιεχομένου ως 
αφόρμηση για την κατανόηση των ρητορικών διαστάσεων του επιχειρήματος και της 
επιχειρηματολογίας. Βασικός στόχος ήταν να αναδειχθούν και να κατανοηθούν βασικές 
λειτουργίες διαφορετικών μορφών επιχειρηματολογίας στην καθημερινή ζωή (Βλ. 
ενδεικτικά φωτό 2 και 3) σε διάφορα περικείμενα. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 
ερμηνεύσουν τις εικόνες και να δικαιολογήσουν τις απόψεις τους.  

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν αποσπάσματα μεταφρασμένων αυθεντικών 
επιχειρηματολογικών κειμένων. Ανεξάρτητα από το αν οι συμμετέχοντες/ουσες 
εκπαιδευτικοί συμφωνούσαν ή μη με το περιεχόμενό τους, κλήθηκαν να 
αποκωδικοποιήσουν τη βασική λειτουργία της προτεινόμενης επιχειρηματολογίας (Βλ. 
ενδεικτικά Κείμενα 1 και 2). 



3ος Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 
Η Επιχειρηματολογία στη διδακτική πράξη. Αναπτύσσοντας τον κριτικό στοχασμό, την προφορική και γραπτή έκφραση και τις 
επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών. 

    

96 

 

[Κείμενο 1]: «Δεν υπάρχει κάποια μαγική στιγμή στη ζωή, κατά την οποία η αυθεντική 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση γίνεται επιλογή, ιδίως, αν ο δείκτης νοημοσύνης είναι 
προβληματικός δηλαδή κάτω από 110. Αν θες να τα πας καλά, θα πρέπει ο Δείκτης 
Νοημοσύνης να είναι από 115 και  πάνω. Να το θέσω διαφορετικά, η πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση έχει νόημα μόνο για το 15% του πληθυσμού, 25%, αν κάποιος το τραβήξει…» 
(CharlesMurray, Tι τρέχει με την επαγγελματική εκπαίδευση; 
https://www.wsj.com/articles/SB116900815084478640).  

[Κείμενο 2]: «Όσοι κρίνουν τον καταναλωτισμό, με έμφαση στην παχυσαρκία των 
Αμερικάνων, υποστηρίζουν λίγο πολύ, ότι οι άνθρωποι πρέπει να καταναλώνουν λιγότερο. 
Μιλάνε για έναν κόσμο στον οποίο οι Αμερικάνοι θα μοιάζουν περισσότερο με αυτούς που 
ζουν σε φτωχότερες χώρες του κόσμου. Ωστόσο, μια τέτοια άποψη είναι λανθασμένη. Η 
άποψή μας για τον κόσμο θα έπρεπε να είναι να δοθούν στους φτωχούς οι ίδιες 
δυνατότητες, ώστε να έχουν τα ίδια πλεονεκτήματα με τους Δυτικούς. Το επίπεδο 
διαβίωσης σε χώρες, όπως η Νιγηρία και η Αιθιοπία, θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον τόσο 
υψηλό όσο και στην Αμερική. Με άλλα λόγια, θα έπρεπε να στοχεύουμε να γίνουν όλοι οι 
λαοί ‘χοντροί Αμερικάνοι’.» (Daniel Ben-Ami, Γιατί οι άνθρωποι μισούν τους χοντρούς 
Αμερικάνους; https://www.spiked-online.com/2005/09/09/why-people-hate-fat-americans/).  

H ανάδειξη της λειτουργίας της πειθούς σχετικά με την αλήθεια ή τη φαινομενική αλήθεια 
μιας προτεινόμενης άποψης ή τον επιθυμητό χαρακτήρα μιας προτεινόμενης δράσης από 
το εκάστοτε ακροατήριο αναδείχθηκε κυρίαρχη σε σχέση με άλλες (π.χ. ενημέρωση). Η 
ρητορική λειτουργία της πειθούς επιτυγχάνεται άλλοτε με λιγότερο και άλλοτε με 
περισσότερο έλλογα μέσα, όπως επισημαίνει ο Αριστοτέλης (Μπασάκος 2016). Η 
επιχειρηματολογία, για τον Blair (2012), εκπρόσωπο του ρεύματος της μη Τυπικής Λογικής, 
επιδιώκει τη διασφάλιση μιας περισσότερο ή λιγότερο έλλογης πειθούς, χωρίς αυτό να 
συνεπάγεται, ωστόσο, ότι όλες οι μορφές επιχειρηματολογίας αποσκοπούν στην πειθώ, 
δηλαδή σε εκείνη τη μορφή ανθρώπινης επικοινωνίας που αποσκοπεί στην τροποποίηση 
πεποιθήσεων, αξιών ή στάσεων των αποδεκτών των εκάστοτε μηνυμάτων (Simons 1976). 

Στη συνέχεια, σε μια προσπάθεια διαφοροποιημένης διδακτικής προσέγγισης της 
επιχειρηματολογίας, η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί τόσο σε μαθητές/τριες 
πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε 
ομάδες των 6 ατόμων με βάση τις διαφορετικές πιθανές Αφετηρίες που προτείνει ο 
Gardner (2006) σχετικά με τα διαφορετικά μαθησιακά προφίλ που απαντούν στη σχολική 
τάξη. Οι εκπαιδευτικοί κάθε ομάδας κλήθηκαν να προσεγγίσουν (γραπτά και προφορικά) 
μέσα από διαφορετικές οδούς την έννοια της επιχειρηματολογίας (Ηοckett 2018), 
ξεκινώντας ο καθένας/καθεμία από διαφορετικές αφετηρίες: αφηγηματική, λογική, 
ποσοτική, υπαρξιακή, αισθητηριακή, βιωματική. Αντίστοιχες χρωματικές κάρτες ανά 
αφετηρία (Πίνακας 1) μοιράστηκαν σε κάθε ομάδα και ο/η κάθε εκπαιδευτικός επέλεξε 
εκείνη που τον/την αντιπροσώπευε περισσότερο. Η αφηγηματική αφετηρία σχετίζεται με 
την ικανότητα μετάδοσης μηνυμάτων μέσα από την αφήγηση ιστοριών. Έτσι ζητήθηκε από 
τους εκπροσώπους αυτής της αφετηρίας να αφηγηθούν μια ιστορία που να περιγράφει μια 
προσωπική εμπειρία κατά την οποία με την επιχειρηματολογία κατάφεραν να πείσουν τον 
αντίπαλό τους (ή όχι) αναδεικνύοντας του λόγους με τους οποίους υποστήριξαν τη θέση 
τους. Από τους εκπροσώπους της λογικής αφετηρίας ζητήθηκε να δομήσουν ένα ισχυρό 
επιχείρημα υπέρ της άποψης ότι: Στην επιχειρηματολογία πρέπει να υπάρχει πάντα ένας 
νικητής και ένας χαμένος. Οι εκπρόσωποι της ποσοτικής αφετηρίας επιφορτίστηκαν με τη 
συγγραφή μιας λίστας 10 τεχνικών για την παραγωγή πειστικών επιχειρημάτων. Οι 
εκπρόσωποι της υπαρξιακής αφετηρίας προσέγγισαν με περισσότερο φιλοσοφική διάθεση 
το θέμα. Τους ζητήθηκε να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις: «Τι κάνει ένα 
επιχείρημα ισχυρό; Περισσότερο ισχυρό; Λιγότερο ισχυρό; Μπορεί ένα επιχείρημα να είναι 
ακατανίκητο;». Οι εκπαιδευτικοί της ομάδας που ξεκίνησαν από την αισθητηριακή 

https://www.wsj.com/articles/SB116900815084478640
https://www.spiked-online.com/2005/09/09/why-people-hate-fat-americans/
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αφετηρία κλήθηκαν να δομήσουν ένα επιχείρημα για να πείσουν το ακροατήριο ότι «Στα 
σχολεία το διάλειμμα για το κολατσιό πρέπει να διαρκεί 10 λεπτά περισσότερο», 
χρησιμοποιώντας λόγους που να απευθύνονται στις πέντε αισθήσεις του ακροατηρίου. 
Τέλος, οι εκπρόσωποι της βιωματικής προσέγγισης, αξιοποιώντας την εμπειρία τους 
κλήθηκαν να δώσουν παραδείγματα λόγου, όπου διαφαίνεται η διαφορά μεταξύ 
επιχειρήματος και εκφοράς μιας άποψης/θέσης.  

 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ 

 

 

ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ 

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ 

 

 

 
Πίνακας 1: Η στρατηγική διαφοροποίησης των διαφορετικών αφετηριών για την προσέγγιση της επιχειρηματολογίας  

 

H εφαρμογή της παραπάνω δραστηριότητας έδωσε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί 
διάλογος, ο οποίος οδήγησε στη βαθύτερη κατανόηση των διαστάσεων της λογικής, 
ρητορικής και διαλεκτικής θεώρησης της επιχειρηματολογίας και οδήγησε στην αναζήτηση 
του ορισμού της δομή ενός επιχειρήματος. Το θέμα της επιχειρηματολογικής δομής 
αναδεικνύεται εξίσου σύνθετο, αφού ανάλογα με την εκάστοτε θεώρηση της 
επιχειρηματολογίας υπάρχουν ποικίλες ταξινομήσεις των επιχειρημάτων βάσει της δομής. 
Σύμφωνα με τους Voss & Means (1991), ως δομή λόγου ενός επιχειρήματος νοείται μια 
τοποθέτηση ή συμπέρασμα που στηρίζεται από ένα λόγο/αιτία ή προκείμενη (Σχήμα 1). Για 
παράδειγμα: Η παρέμβαση δικηγόρων ισχυροποιεί τις συγκρούσεις των διαζευγμένων 
γονέων για την επιμέλεια των παιδιών (Τοποθέτηση/Συμπέρασμα), αφού με τη χρήση 
νομικών επιχειρημάτων προσπαθούν να επιβληθούν και να μειώσουν την αξία του ρόλου 
του άλλου γονέα προς όφελος των πελατών τους (Λόγος/Αιτία). Για τους μαθητές 
μικρότερης ηλικίας, η δομή αυτή θα μπορούσε να δοθεί μεταφορικά μέσα από την 
παρουσίαση της δομής του επιχειρήματος βάσει του μοντέλου του «Τρένου της 
Επιχειρηματολογίας» (Εγγλέζου 2014) (Φωτό 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: H δομή του επιχειρήματος (Voss & Means 1991:39) 

 

Η ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ 

Τοποθέτηση/ 
Συμπέρασμα 

Λόγος/Αιτία 
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Φωτό 4: Η δομή του επιχειρήματος για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Εγγλέζου 2014:273) 

 

4. Διαλεκτική θεώρηση της επιχειρηματολογίας 

Ωστόσο, η αδρομερής παρουσίαση της επιχειρηματολογίας δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί 
επαρκής χωρίς την αναφορά βασικών στοιχείων της διαλεκτικής θεώρησής της. Δύο είναι 
είναι οι βασικές έννοιες-κλειδιά που διέπουν τη διαλεκτική θεώρηση της 
επιχειρηματολογίας: ο λόγος και ο διάλογος. Αν ο Έρωτας, όπως τον παρουσιάζει η Διοτίμα 
στο Συμπόσιο του Πλάτωνα είναι καρπός της ‘οξύμωρης’ -τουλάχιστον λεκτικά-συνεύρεσης 
δύο αντιθετικών οντοτήτων, όπως του Πόρου και της Πενίας, αντίστοιχα, η 
επιχειρηματολογία ως γέννημα του Λόγου, της ανθρώπινης σκέψης, αναπτύσσεται και 
ολοκληρώνεται μέσα στο πεδίο της αμοιβαίας ανταλλαγής διαφορετικών απόψεων και 
θέσεων στο πλαίσιο ενός διαλόγου, που διεξάγεται τόσο με την κατάθεση απόψεων για ένα 
θέμα όσο και με την υποβολή ερωταποκρίσεων ανάμεσα στους/στις διαλεγόμενους/ες.   

Από ιστορική άποψη, σε αντίθεση με τον Πλάτωνα, που προέβαλε τη διαλεκτική ως 
επαρκές μέσο για την ανοδική πορεία της γνώσης, την κατάκτηση της επιστημονικής 
αλήθειας και του «ανυπόθετου» (Πολιτεία, 511b 7:224), ο Αριστοτέλης στα Τοπικά 
επαναφέρει τη διαλεκτική στο πεδίο της υποκειμενικότητας, ως διαδικασία ανταλλαγής, 
λόγων, επιχειρημάτων (Εγγλέζου 2014). Εδώ, ο διαλεκτικός συλλογισμός δεν βασίζεται στην 
αυστηρή λογική απόδειξη αληθών προτάσεων αλλά στα ένδοξα. Πρόκειται για προσωπικές 
γνώμες, για διυποκειμενικά και προσωρινά αποδεκτές αλήθειες ανάμεσα στην κοινότητα 
όλων ή των περισσότερων από τους ανθρώπους ή τους σοφούς, που καθιστά ευκολότερη 
την αποδοχή των επιχειρημάτων. Η χωροχρονική εξάρτησή τους από το εκάστοτε 
περικείμενο καθιστά τα ένδοξα ενδεχόμενες αλήθειες, υποκείμενες στη μεταβολή 
(Εγγλέζου 2014:85). Μάλιστα, ο Αριστοτέλης προτείνει τη συλλογή ενδόξων από γραπτά 
κείμενα ( «Εκλέγειν δε χρη και εκ των γεγραμμένων λόγων») ή από την τήρηση σημειώσεων 
σχετικά με απόψεις διακεκριμένων ατόμων («Παρασημαίνεσθαι δε και τας εκάστω δόξας 
[...] θείη γαρ αν τις το υπό τινος ειρημάνον ένδοξον» (Tοπικά, A 14, 105a 34 – 105b 18). 
Eπίσης, θεμέλιο των διαλεκτικών επιχειρημάτων αποτελούν οι τόποι. Αποτελούν πεδία 
άντλησης επιχειρημάτων, στρατηγικές ανάπτυξης της επιχειρηματολογικής διαδικασίας και 
κριτήρια καθορισμού των λογικών σχέσεων, οι οποίες συνδέουν τις προτάσεις με το 
εξαγόμενο συμπέρασμα.  

Οι εμπλεκόμενοι/ες στον διάλογο επιδιώκουν με την ανταλλαγή επιχειρημάτων και 
αντεπιχειρημάτων είτε να υπερασπιστούν τη θέση τους σχετικά με ένα αμφιλεγόμενο 
ζήτημα με επιχειρήματα είτε να ανασκευάσουν τα αντίθετα επιχειρήματα, που τείνουν να 
υπονομεύσουν την ισχύ των προτεινόμενων επιχειρημάτων. Με άλλα λόγια, η παρουσία 
αντεπιχειρημάτων σε ένα διάλογο, δηλαδή επιχειρημάτων που προβάλλουν ως βασικό/ή 
συμπέρασμα/ τοποθέτηση το αντίθετο σε σχέση με το/η συμπέρασμα/τοποθέτηση του 
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αρχικού επιχειρήματος, προϋποθέτει την ύπαρξη μιας ρητής, υπόρρητης ή άρρητης 
διαφωνίας σε σχέση με ένα πραγματευόμενο ζήτημα και, κατ’ επέκταση, την κριτική 
θεώρησή του. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανταλλαγή επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων καθίσταται όχι μόνο 
αναγκαία αλλά και συμπληρωματική για την αναζήτηση της αλήθειας (ή της φαινομενικής 
αλήθειας) ενώπιον ενός έλλογου ακροατηρίου, το οποίο καλείται να αξιολογήσει την 
αξιοπιστία και την εγκυρότητα των προτεινόμενων επιχειρημάτων βάσει έλλογων κριτηρίων 
και όχι στερεοτυπικών αντιλήψεων ή συναισθηματικών ανακλαστικών. Ωστόσο, στο 
πλαίσιο της διαλεκτικής επιχειρηματολογίας η ανασκευή των αντίθετων επιχειρημάτων δεν 
ανάγεται σε αυτοσκοπό.  

 
Πίνακας 2: Η ανασκευή/αντίκρουση ενός επιχειρήματος σε 4 βήματα 

 

Πώς ανασκευάζουμε ένα επιχείρημα; 

Aς πάρουμε για παράδειγμα τη θέση του ομιλητή Α: Oι μπανάνες είναι πιο ωφέλιμες από τα 
πορτοκάλια, γιατί περιέχουν περισσότερο ποτάσιο. Πώς θα ανασκευάσουμε το παραπάνω 
επιχείρημα; 

Bήμα 1ο: Ο ομιλητής Α ισχυρίζεται ότι… 

Αναφέρω συνοπτικά (3-7 λέξεις) το επιχείρημα του αντιπάλου (ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 
κρατάμε σημειώσεις όση ώρα επιχειρηματολογεί ο αντίπαλος). 

Βήμα 2ο: … αλλά διαφωνώ… Στο σημείο αυτό εκφράζω ρητά τη διαφωνία μου 

- είτε δηλώνοντας το αντίθετο από αυτό που ισχυρίζεται ο αντίπαλος 
- είτε αμφισβητώντας τη συλλογιστική του αντιπάλου 
- είτε αποδυναμώνοντας τα αποδεικτικά του στοιχεία. 

Βήμα 3ο: … γιατί… Στο σημείο αυτό εκφράζω: 

α) είτε τη συλλογιστική προκείμενη που στηρίζει την αντίθετη τοποθέτηση 

β) είτε μια έλλογη κριτική του επιχειρήματος του αντιπάλου. 

Βήμα 4ο: … επομένως… Εξάγω το συμπέρασμα που αντιπαραθέτει την άποψή μου στην 
προηγούμενη. Πρέπει να αναδειχθεί ότι το προτεινόμενο αντεπιχείρημά μου είναι 
ισχυρότερο γιατί: 

α)  βασίζεται σε καλύτερο συλλογισμό ή 

β) βασίζεται σε ισχυρότερες και πιο έγκυρες αποδείξεις ή 

γ) βασίζεται σε εμπειρικές αποδείξεις (δυνατά, κατάλληλα, συναφή παραδείγματα) ή 

δ) λαμβάνοντας υπόψη την αντίθετη άποψη, πάω ένα βήμα παραπέρα: … ακόμα κι αν 
δεχτούμε ότι…. μήπως αυτό… ή 

ε) η άποψή μου έχει μεγαλύτερη επίδραση ή εφαρμόζεται σε περισσότερους ανθρώπους ή 

στ) η άποψή μου εφαρμόζεται διαχρονικά, με συνέπεια, σε διαφορετικά μέρη και κάτω από 
διαφορετικές περιστάσεις.  

Παράδειγμα: O ομιλητής Α ισχυρίζεται ότι οι μπανάνες είναι πιο ωφέλιμες από τα 
πορτοκάλια, αλλά διαφωνώ. Τα πορτοκάλια είναι πιο ωφέλιμα για την υγεία, επειδή 
περιέχουν βιταμίνη C, η οποία ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Επομένως, πρέπει 
να προτιμάμε τα πορτοκάλια, αφού πολλές τροφές στην καθημερινή διατροφή αποτελούν 
πηγές ποτασίου, ενώ, αντίθετα λίγες τροφές περιέχουν σημαντική ποσότητα βιταμίνης C, 
την οποία ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να συνθέσει. Δεν είναι λοιπόν πιο 
σημαντικό να καταναλώνουμε πορτοκάλια, όταν έχουμε τη δυνατότητα, αντί για μπανάνες, 
που άλλωστε είναι και πιο παχυντικές; 
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Στο πλαίσιο της πρώτης θεματικής ενότητας, για την εξοικείωση με την παραγωγή 
αντεπιχειρημάτων οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στη διαδραστική επιχειρηματολογική 
δραστηριότητα με τίτλο: Ναι μεν, αλλά… Nαι, και… (Gleeck 2009). Οι μαθητές χωρίστηκαν 
σε ζευγάρια. Στη διάρκεια του πρώτου γύρου του παιχνιδιού, ο/η μαθητής/τρια Α 
διατύπωνε έναν ισχυρισμό. Ο/Η μαθητής/τρια Β έπρεπε να απαντήσει “Nαι μεν, αλλά…” και 
να αναπτύξει την άποψή του/της. Στη συνέχεια, ο/η μαθητής/τρια Α έπρεπε να απαντήσει 
ξανά “Nαι μεν, αλλά…” και να αναπτύξει εξίσου την άποψή του/της. Ο σκοπός του 
παιχνιδιού ήταν η εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με την έκφραση αντικρούσεων σε 
σχέση με την προαναφερθείσα άποψη. Για παράδειγμα: 

A: Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να παρέχουν οικιακή ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον είναι 
συνδεδεμένες με το παραδοσιακό δίκτυο ενέργειας.  

Β: Ναι μεν, αλλά, η αιολική ενέργεια δεν είναι σταθερή. Ακόμη και αν επιλέξεις την 
καλύτερη τοποθεσία, ο αέρας δεν θα φυσάει συνεχώς με την ίδια ταχύτητα... 

Στη διάρκεια του δεύτερου γύρου, ύστερα από τον αρχικό ισχυρισμό του/της παίκτη/τριας 
Α, ο/η παίκτης/τρια Β απαντούσε “Ναι, και…” αναπτύσσοντας την ιδέα του/της. Στη 
συνέχεια, ο /η παίκτης/τρια Α έκανε το ίδιο. Το παιχνίδι συνεχίστηκε για όσο χρονικό 
διάστημα οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να μοιράζονται νέες ιδέες-επιχειρήματα. 
Για παράδειγμα:  

A: H χρήση ανεμογεννητριών έχει αρκετά πλεονεκτήματα όσον αφορά την παραγωγή 
ηλεκτρισμού, αφού δεν εκλύεται διοξείδιο του άνθρακα.  

B: Ναι, και σέβεται το περιβάλλον, καθώς δεν προκαλεί καθόλου ρύπανση... • [Βλ. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ στο τέλος του κειμένου πριν τη βιβλιογραφία]. 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να προετοιμάσουν αντικρούσουν/ανασκευάσουν 
διάφορες επιχειρηματολογικές θέσεις ακολουθώντας το μοντέλο που προτείνεται από τον 
Quinn (2005:123) (Τι είπαν… -Γιατί είναι λάθος… -Τι είπαμε… -Γιατί είναι σωστό…)  ή αλλιώς 
την Ανασκευή των 4 Βημάτων. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του πίνακα που 
προυσιάστηκε. (Βλ. Πίνακα 2) 

Στο σημείο αυτό αξίζει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή παρανοήσεων σχετικά 
με τον χαρακτήρα της διαλεκτικής επιχειρηματολογίας λόγω της ανταλλαγής επιχειρημάτων 
και των επακόλουθων αντίκρουσεων και ανασκευών τους. Ήδη από την αρχαιότητα έχει 
τονιστεί ότι η διαλεκτική δεν έχει κανένα κοινό σημείο αναφοράς με την εριστική. Για τον 
Πλάτωνα, η εριστική τέχνη συνδέεται με την με οποιοδήποτε μέσο διασφάλιση της 
επιχειρηματολογικής νίκης (Κerferd 1981). Για τον Σωκράτη πάλι, η ειδοποιός διαφορά 
ανάμεσα σε έναν διαλεκτικό ομιλητή από ένα σοφιστή είναι η αναζήτηση της αλήθειας 
μέσα από τον διάλογο, ανεξάρτητα από την τελική έκβασή του. Για τον λόγο αυτό, στον 
Θεαίτητο καλεί τους πραγματικούς διαλεκτικούς, σε αντίθεση με τους σοφιστές που 
ενδιαφέρονται μόνο για τα λόγια, να επιδεικνύουν συνεργατικό πνεύμα μέσα από την 
υποβολή δίκαιων ερωτήσεων και να διορθώνoυν τους συνομιλητές τους μόνο όταν είναι 
αναγκαίο, υποδεικνύοντάς τους τα λάθη στα οποία έχουν υποπέσει (Benson 1989). 
Αντίστοιχα, ο Αριστοτέλης στους Σοφιστικούς Ελέγχους καταδικάζει τόσο το σοφιστικό 
διαλεκτικό επιχείρημα, που επιδιώκει «ένα είδος πλουτισμού από φαινομενική σοφία» όσο 
και το εριστικό διαλεκτικό επιχείρημα, που αποσκοπεί στη «φαινομενική νίκη» (171 b24-
31). 

Τον συνεργατικό χαρακτήρα της διαλεκτικής επιχειρηματολογίας και τη χρησιμότητά της 
για την επίλυση προβλημάτων (problem-solving) και την προώθηση της επιστημονικής 
γνώσης τονίζουν νεότερες έρευνες που σχετίζονται με τη διδακτική του επιχειρήματος στον 
χώρο των Φυσικών Επιστημών (Duschl & Osborne 2002:41). Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι η 
διαλεκτική επιχειρηματολογία είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τις επιστημονικές αντιλογίες 
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(Pera 1994) και ότι έχει επιστημικό χαρακτήρα στον βαθμό που επιφέρει σημαντικούς 
μετασχηματισμούς προηγούμενων γνωστικών αναπαραστάσεων και αναπτύσσει τις  
συλλογιστικές δεξιότητες χάρη στις διαφωνίες που αναπτύσσονται μεταξύ ομηλίκων 
μαθητών/τριών. Εδώ, οι συμμετέχοντες/ουσες στην επιχειρηματολογία καλούνται όχι μόνο 
να ενδυναμώσουν τις δικές τους τοποθετήσεις, αλλά και να αντικρούσουν τις τοποθετήσεις 
των υπολοίπων με τη χρήση αποδείξεων (Εrduran et al. 2004:927).  

Σε αντίστοιχα συμπεράσματα οδηγεί και η αξιοποίηση της διαλεκτικής αντιλογίας 
αναφορικά με ιστορικά ζητήματα λόγω διαφωνιών που πηγάζουν από διαφορετικές 
ερμηνείες ιστορικών γεγονότων  (Νokes & De La Paz 2018:552). Σε αυτήν την περίπτωση, οι 
συμμετέχοντες/ουσες στην ιστορική αντιλογία, βασιζόμενοι/ες σε υλικό που προέρχεται 
από έγκυρες και αξιόπιστες πηγές, επιδιώκουν να αποδείξουν την άποψή τους, παρέχοντας 
τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία για τις κυριότερες ή πιο ‘αληθινές’ αιτίες των γεγονότων 
(Frankel 1957:155). Mε τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η βαθύτερη κατανόηση του 
παρελθόντος και της σύνθετης φύσης των ιστορικών γεγονότων (Grafton 1997) και όχι η -
πάσῃ θυσία- πειθώ του ακροατηρίου προς τη μία ή την άλλη ερμηνεία. Οι ιστορικές 
αντιλογίες (Eγγλέζου 2021) ως παιδαγωγική και διδακτική πρακτική, μέσα από την 
ανάλυση, σύνθεση και ερμηνεία των ιστορικών πηγών, αποτρέπουν τη χρήση 
συναισθηματικά φορτισμένων ιστορικών αφηγήσεων, που αποδίδουν μονομερώς την 
ερμηνεία ιστορικών θεμάτων. Aντίθετα, παρέχουν στους εμπλεκόμενους ένα «ανοιχτό 
πλαίσιο προσανατολισμού στον χρόνο» (Κlein 2010:614) καθώς και τη δυνατότητα 
καλλιέργειας της ιστορικής σκέψης μέσα από την πλουραλιστική θεώρηση προοπτικών.  

 

5. Αγώνες αντιλογίας (debates) 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι οι αγώνες αντιλογίας 
(debates), ως παιδαγωγική και διδακτική πρακτική, μπορούν να αξιοποιηθούν 
αποτελεσματικά για την εξοικείωση των μαθητών/τριών τόσο με το διαλεκτικό επιχείρημα 
όσο και με τη ρητορική διάσταση της επιχειρηματολογίας. Αποτελούν πρακτική που 
‘παντρεύει’ τη ρητορική διάσταση του επιχειρήματος -μέσω της αποδοχής της 
επιχειρηματολογίας από το ακροατήριο που παρακολουθεί τη διεξαγωγή του αγώνα-  με 
την ορθολογική και διαλεκτική διάσταση της επιχειρηματολογίας, όπως  διασφαλίζεται από 
τη συμπληρωματική και διορθωτική αλληλεπίδραση των αντίθετων προτεινόμενων 
απόψεων.  

Η πρακτική των αγώνων λόγου, δηλαδή της ανταλλαγής αντίθετων επιχειρημάτων ανάμεσα 
σε δύο άτομα ή ομάδες για ένα αμφιλεγόμενο θέμα (κοινωνικό, πολιτικό, ιστορικό, 
επιστημονικό κ.ά.) βάσει συγκεκριμένων κανόνων και ενώπιον ενός έλλογου ακροατηρίου 
έχει μακρά ιστορία, ενώ συνδέεται με την πολιτική διαπαιδαγώγηση ενεργών πολιτών και 
τη διασφάλιση της πολυφωνίας μέσα σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον (Εγγλέζου 2019). 
Στην αρχαία Αθήνα του 4ου π.χ. αι. ο Πρωταγόρας εφάρμοζε τους δισσούς λόγους, ώστε οι 
μαθητές τους να ασκήσουν το δικαίωμα της ισηγορίας, να περιέλθουν σε κατάσταση 
προβληματισμού, απορίας, προκειμένου να οδηγηθούν στην ευβουλία, δηλαδή στη λήψη 
των σωστών (ή των σωστότερων) αποφάσεων για την αποτελεσματική επίλυση 
προβληματικών καταστάσεων της πόλης.  

Όπως διαφαίνεται, οι αγώνες αντιλογίας (debates) σχετίζονται με μια δυναμική, 
απαιτητική, αγωνιστική διαδικασία, μια ιδιάζουσα μορφή δημόσιου διαλόγου, η οποία 
προϋποθέτει, πέρα από την ελευθερία του λόγου, σύνθετες νοητικές και επικοινωνιακές 
δεξιότητες για τους συμμετέχοντες. Για παράδειγμα, θα αναφερθούμε: α) στην ενεργητική 
ακρόαση των αντίθετων επιχειρημάτων, β) στην άμεση κριτική ανάλυση και αποδόμησή 
τους μέσα σε ένα συγκεκριμένο περικείμενο μέσω κριτικών ερωτήσεων και 
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αντεπιχειρημάτων, γ) στην αποτελεσματική γλωσσική υποστήριξη της υποκειμενικής 
ερμηνείας που αποδίδει η κάθε ομάδα στο ζήτημα με τα κατάλληλα επιχειρήματα και δ) 
στις διαλεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες που απαιτούνται κατά την αντιπαράθεση των 
επιχειρημάτων. 

Στο πλαίσιο της πρώτης θεματικής ενότητας, οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες 
εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τους κανόνες διεξαγωγής ενός αγώνα 
αντιλογίας (debate) βάσει του επιστημονικού μοντέλου  αγώνων αντιλογίας Odyssey (βλ. 
Εγγλέζου 2019β). Το μοντέλο αυτό ενσωματώνει στοιχεία: α) από τους αγώνες αντιλογίας 
τύπου Oxford και β) από τους αγώνες αντιλογίας τύπου Δημόσιας Συζήτησης (Public Forum) 
(National Forensic League 2009) και μπορεί να εφαρμοστεί τόσο για τη διεξαγωγή αγώνων 
αντιλογίας σε σχέση με επιστημονικά ζητήματα όσο και για οποιοδήποτε άλλο θέμα 
αντιλογίας (κοινωνικό, πολιτικό, ιστορικό κτλ.). Μέσα από τη συμμετοχή σε έναν αγώνα 
αντιλογίας οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τις 
επιχειρηματολογικές, επικοινωνιακές και κριτικές δεξιότητές τους, να μοιραστούν γνώσεις 
και εμπειρίες τους σχετικά με ένα κοινωνικό ζήτημα και να συνειδητοποιήσουν ότι η 
διδακτική αξιοποίηση των αγώνων αντιλογίας μπορεί να διευκολύνει στην τάξη την 
πραγματοποίηση “αυθεντικών επεισοδίων μάθησης” (Wolf 1993:213). 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η εξάσκηση και εξοικείωση των 
μαθητών/τριών με τους δισσούς λόγους και τη διατύπωση αντιθετικών απόψεων για ένα 
θέμα είναι καθοριστική για την πολιτική διαπαιδαγώγησή τους. Η αντιλογία λειτουργεί ως 
μάθημα δημοκρατίας που διδάσκει την αξία της διαφωνίας, την με σεβασμό αντιμετώπισή 
της. Οι μαθητές κατανοούν, ως μελλοντικοί πολίτες, να διακρίνουν τη βαρύτητα και τον 
ουσιαστικό ρόλο μιας έντιμης αντιπολίτευσης. 

 

Σημείωση: Το παιχνίδι μπορεί να αξιοποιηθεί και για την προετοιμασία μαθητών/τριών 
Γυμνασίου και Λυκείου που συμμετέχουν σε αγώνες αντιλογίες αναφορικά με θέματα 
Φυσικών Επιστημών. Αναπτυγμένο παράδειγμα και πρόσθετες αντίστοιχες δραστηριότητες 
έχουν καταγραφεί από τη Φ. Εγγλέζου στο Παράρτημα 3 του Μεθοδολογικού Οδηγού για 
την εφαρμογή των Oxford Debates στη σχολική πρακτική της εκπαίδευσης STEM  στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Εrasmus+ ΚΑ2 Odyssey: Oxford 
Debates for Youths in Science Education (σσ.  56-73)  

Βλ. https://odyssey.igf.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/O3_GREEK.pdf? fbclid=IwAR 
3iZuY 0hZFYsU1-ro-73hTuYNaS9nAEw2rpuRYXf015bhu9kE4yfuXUUc . 

Αντίστοιχα παιχνίδια για μαθητές Δημοτικού και πρώτων τάξεων του Γυμνασίου μπορούν 
να βρεθούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παιχνίδια Ρητορικής Τέχνης: Σκέφτομαι... 
Εκφράζομαι... Επικοινωνώ...» (Εγγλέζου 2018).  

Βλ. https://odyssey.igf.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/ O3_GREEK.pdf?fbclid= 
IwAR3iZuY0hZFYsU1 -ro-73hT_uYNaS9nAEw2rpuRYXf015bhu9kE4yfuXUUc 
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2η Θεματική Ενότητα:  Επιχείρημα ορθού λόγου, 
θέμα δομής ή περιεχομένου; 

Παναγιώτης Πεφάνης  

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 

- Κατανοούν τη λογική δομή και το νοηματικό περιεχόμενο μιας 
πρότασης, ώστε να χαρακτηριστεί ως επιχείρημα 

- Αναγνωρίζουν τα είδη των επιχειρημάτων επαγωγικά και παραγωγικά 
- Διατυπώνουν επιχειρήματα με κατάλληλη δομή και νοηματικά άρτια 
- Αξιολογούν επιχειρήματα αναγνωρίζοντας λογικές και νοηματικές 

αδυναμίες τους 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

- Ορισμός επιχειρήματος 
- Δομή και περιεχόμενο επιχειρήματος  
- Προβλήματα στη δομή και το περιεχόμενο των επιχειρημάτων  
- H  σχέση αιτιότητας ως επιχείρημα 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Πώς ορίζεται και νοηματοδοτείται ένα επιχείρημα 
- Συγκριτική αντιπαράθεση δομής και περιεχομένου των 

παραγωγικών και επαγωγικών επιχειρημάτων 
- Προβλήματα δομής και περιεχομένου των επιχειρημάτων με 

αντιπαραδείγματα  
- Διερεύνηση της αιτιότητας ως περιεχομένου σε ένα επιχείρημα 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Στρατηγικές διαφοροποιημένης προσέγγισης του επιχειρήματος από 
διαφορετικές αφετηρίες 

- Χρήση  κειμένων επιχειρηματολογίας κυρίως στις φυσικές επιστήμες 
και τη φιλοσοφία 

- Διαλογικά  παιχνίδια με επιχειρήματα όπου αναγνωρίζονται 
σφάλματα και αναδιατυπώνονται ορθά 
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2η Θεματική Ενότητα: Επιχείρημα ορθού λόγου, θέμα δομής ή 
περιεχομένου - Θεωρητικό πλαίσιο 

 
Μια πεποίθηση είναι ορθολογική εάν υποστηρίζεται από επιχειρήματα  ορθού λόγου  και, 
ειδικότερα, από επιχειρήματα που καθιστούν την πεποίθηση πιθανώς αληθή ή σχετίζονται 
με την πιθανότητά της να είναι αληθής. Εξίσου, μια πεποίθηση είναι ορθολογική εάν έχει 
παραχθεί μέσω αξιόπιστων μεθόδων, δηλαδή μεθόδων που τείνουν να παράγουν αληθείς 
πεποιθήσεις. Ο πυρήνας, λοιπόν, της τεκμηρίωσης της ορθολογικότητας μιας πεποίθησης 
βρίσκεται στα επιχειρήματα που την διαμορφώνουν. Όσα ακολουθούν στη συνέχεια 
αναφέρονται σε αυτά. 

 

Α. Τι είναι γενικά επιχείρημα; 
 
Επιχείρημα είναι ένας συλλογισμός για να υποστηριχθεί μία πεποίθηση εξήγησης ή 
απόδειξης, που αποτελείται από δύο τουλάχιστον προτάσεις: το συμπέρασμα και μία 
τουλάχιστον προκείμενη. 

 Στα αγγλικά υπάρχει η διάκριση μεταξύ των όρων sentence και proposition.  Ένα 
επιχείρημα πρέπει, όπως είπαμε, να αποτελείται από τουλάχιστον δύο προτάσεις 
(propositions), δηλαδή μία τουλάχιστον προκείμενη και το συμπέρασμα, ανεξάρτητα εάν οι 
δύο αυτές προτάσεις (propositions) εμφανίζονται σε μία ή περισσότερες γραμματικές 
προτάσεις ή περιόδους (sentences). Η πρόταση (proposition) είναι ένα κομμάτι λόγου με 
νόημα και μπορεί να είναι μέρος μιας γραμματικής πρότασης (sentence). Όταν μιλούμε για 
επιχειρήματα, ενδιαφερόμαστε για τις προτάσεις που τα αποτελούν και όχι για τις 
γραμματικές προτάσεις στις οποίες οι προτάσεις εμφανίζονται. Έτσι, τα επιχειρήματά μας 
δεν είναι συνδεδεμένα με κάποια συγκεκριμένη διατύπωση ή συντακτική διάταξη ή με 
κάποια συγκεκριμένη γλώσσα. Επίσης,  οι προκείμενες μπορεί να είναι πολύ 
περισσότερες.Τέλος, το συμπέρασμα ενός επιχειρήματος (το οποίο μπορεί να εμφανίζεται 
στην αρχή, στο μέσον ή στο τέλος ενός συλλογισμού) μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ακόμη και 
στην ίδια περίοδο, ως προκείμενη ενός άλλου επιχειρήματος για να υποστηρίξει ένα άλλο 
συμπέρασμα.   

Ας δούμε το παρακάτω παράδειγμα:  

«Επειδή οι συνέπειες της χρήσης πυρηνικής ενέργειας είναι μακροχρόνιες και ολέθριες, η 
πυρηνική ενέργεια δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ενεργειακούς σκοπούς. Οπότε, τα 
σχέδια της Γαλλίας για την επέκταση του πυρηνικού της προγράμματος πρέπει να 
απορριφθούν». 
Στην παραπάνω διατύπωση έχουμε δύο επιχειρήματα:  

- Το πρώτο αποτελείται από την προκείμενη : «οι συνέπειες της χρήσης πυρηνικής 
ενέργειας είναι μακροχρόνιες και ολέθριες» και το συμπέρασμα «η πυρηνική ενέργεια 
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ενεργειακούς σκοπούς».  

- Το δεύτερο επιχείρημα αποτελείται από την προκείμενη: «η πυρηνική ενέργεια δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται για ενεργειακούς σκοπούς» και έχει ως συμπέρασμα την 
πρόταση:  
«τα σχέδια της Γαλλίας για την επέκταση του πυρηνικού της προγράμματος πρέπει να 
απορριφθούν». 

Όσα ακολουθούν  πρέπει να εφαρμόζονται, αφού προηγηθεί η ανάλυση μιας 
επιχειρηματολογίας σε αυτόνομα επιχειρήματα. 
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Β. Δομή και περιεχόμενο  επιχειρήματος ορθού λόγου 
 
Ένα επιχείρημα είναι λογικά  ορθό όταν εκπληρώνει δύο ομάδες κριτηρίων: 

Λογική δομή:  Διατυπώνεται με ορθή δομική συγκρότηση που το καθιστά λογικά  έγκυρο.   
Νοηματικό περιεχόμενο:  Χρησιμοποιώντας προτάσεις με οντολογικό νόημα αποδεικνύει 
κάτι το οποίο έχει νοηματική βάση στην πραγματικότητα 

 

Β1: Λογική δομή  

Για να έχουμε επιχείρημα με ορθή λογική δομή, θα πρέπει να μπορούμε να διακρίνουμε 
τον στενό λογικό δεσμό που συνδέει (ή θέλουμε να συνδέει) τις προκείμενες με το 
συμπέρασμα. Μόνο όταν κάποιες προτάσεις χρησιμοποιούνται ως λόγοι για να 
υποστηριχθεί κάποια άλλη πρόταση έχουμε επιχείρημα. Για να έχουμε επιχείρημα πρέπει 
να μπορούμε να πούμε ότι η χ πρόταση είναι αληθής, επειδή δεχόμαστε ότι ισχύουν οι 
προτάσεις ψ και ω. Κάθε ορθολογικό επιχείρημα έχει ενιαία δομή:  

 Προκείμενες  (Π)                               Συμπέρασμα (Σ) 

Διακρίνουμε δύο μεγάλες κατηγορίες  επιχειρημάτων, με βασική διαφορά ανάμεσα τους ως 
προς τον ρόλο που διαδραματίζουν οι προκείμενες και την ευρύτητα ισχύος  του 
συμπεράσματος. 

α) Επαγωγικό επιχείρημα: Οι προκείμενες  αποτελούν ένα πεπερασμένο σύνολο ενικών ή 
και πιο γενικών ισχυρισμών. Το συμπέρασμα αποτελεί γενίκευση που τεκμηριώνεται από 
το σύνολο των ισχυρισμών αυτών. Δείτε το παρακάτω απλό παράδειγμα: 

 Π. Ο κύκνος Α, Β, Γ,Δ, ….είναι λευκός [ ή αλλιώς πιο γενικά οι κύκνοι της Ασίας, της 
Αφρικής… είναι λευκοί] .  

 Σ. Όλοι οι κύκνοι είναι λευκοί 

Παρατηρούμε πως όσους κύκνους και να λάβουμε υπόψη, όσο και να γενικεύσουμε τη 
διατύπωση, πάντα θα υπάρχει η δυνατότητα να μην έχουμε λάβει υπόψη κάποιους στις 
προκείμενες. 

β) Παραγωγικό επιχείρημα: Οι προκείμενες εμπεριέχουν έναν γενικό νόμο και κάποιες  
παραδοχές  εφαρμογής του, που αναφέρονται σε κάποιο ενικό αντικείμενο ή γεγονός. Το 
συμπέρασμα αποτελεί αναφορά σε κάποια ιδιότητα, που συνδέεται με το ενικό 
αντικείμενο ή γεγονός και τεκμηριώνεται από τον συνδυασμό των προκειμένων. Ας δούμε 
πώς το συμπέρασμα στο προηγούμενο επιχείρημα αξιοποιείται ως προκείμενη σε ένα 
παραγωγικό επιχείρημα:  

- Π. Όλοι οι κύκνοι είναι λευκοί – Γενικός νόμος 

Το   Ω είναι κύκνος – Ενική παραδοχή 

- Σ. Το Ω είναι λευκό 

Εδώ, αντίστοιχα, παρατηρούμε πως  στην προκείμενη, θεωρείται πως έχουμε λάβει υπόψη 
όλους τους κύκνους. 

Παρά το ότι έχουν την ίδια λογική σειρά,  από τις προκείμενες στο συμπέρασμα, είναι 
ευδιάκριτες κάποιες διαφορές ανάμεσα στο επαγωγικό και το παραγωγικό επιχείρημα. Τις 
συνοψίζουμε στον παρακάτω πίνακα: 
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Επαγωγή Παραγωγή 

Ενισχυτική: Πρόσθετα τεκμήρια ενισχύουν 
την ισχύ της γενίκευσης. 

Μη ενισχυτική: Πρόσθετα τεκμήρια δεν 
προσθέτουν ισχύ στο επιχείρημα. 

Μη αναγκαία:  Η αλήθεια των προκειμένων 
δεν οδηγεί αναγκαστικά στην αλήθεια του 
συμπεράσματος. 

Αναγκαία: Η αλήθεια των προκειμένων 
οδηγεί αναγκαστικά στην αλήθεια του 
συμπεράσματος. 

Βαθμός ισχύος: Η ισχύς του επιχειρήματος 
είναι κυμαινόμενη, εξαρτώμενη από τον 
αριθμό και την αξιοπιστία των τεκμηρίων. 

Όλα ή τίποτε: Το επιχείρημα είναι ή 
αληθινό ή ψευδές, ανεξάρτητα από τον 
αριθμό και την αξιοπιστία των 
τεκμηρίων. 

Διαβρωτή: Νέες προκείμενες μπορούν να 
επηρεάσουν την εγκυρότητα αλλά και την 
ισχύ του επιχειρήματος. 

Αδιάβρωτη: Δεν μπορεί μια πρόσθετη 
προκείμενη να επηρεάσει θετικά ή 
αρνητικά   την εγκυρότητα και την ισχύ  
του επιχειρήματος. 

 

 Παρατηρούμε λοιπόν πως με τα επαγωγικά επιχειρήματα επεκτείνουμε τη γνώση μας με 
κόστος, όμως, την αβεβαιότητα, καθόσον με τη γενίκευση επεκτεινόμαστε πέραν αυτών 
που υποθέτουμε ως αληθή. Στα παραγωγικά επιχειρήματα που είναι έγκυρα, κερδίζουμε σε 
βεβαιότητα, εφόσον το συμπέρασμα είναι βέβαιο, δεδομένων των προκειμένων,  αλλά 
χάνουμε σε πληροφορία, διότι αυτό που λέγεται στο συμπέρασμα υπάρχει ήδη σε αυτό 
που έχουμε υποθέσει. Επομένως, το συμπέρασμα δεν προσθέτει κάτι σε όσα ήδη 
γνωρίζουμε. 

Τα ίδια τα επιχειρήματα που συγκροτούνται με βάση τους δύο παραπάνω λογικούς τύπους, 
μπορούν να ενταχθούν σε ένα φάσμα παραλλαγών, ανάλογα με τον χαρακτήρα των 
προκειμένων και την ισχύ του συμπεράσματός τους: 

Επιχείρημα Χαρακτηριστικά Παράδειγμα 

Παραγωγικό/ 
νομολογικό 

Η γενική προκείμενη είναι 
καθολικός νόμος [Ν] - το 
συμπέρασμα είναι απόλυτα 
λογικά  αναγκαία αλήθεια 

Ν: Όλα τα μέταλλα όταν θερμαίνονται 
διαστέλλονται. 

Α.Σ.  Ο σίδηρος είναι μέταλλο. 

…………………………………………. 

Σ. Ο σίδηρος  όταν θερμαίνεται 
διαστέλλεται. 

Παραγωγικό/
στατιστικό 

Η γενική προκείμενη είναι 
στατιστικός  νόμος [Σ] – το 
συμπέρασμα είναι στατιστική 
αλλά λογικά  αναγκαία αλήθεια 

Σε ένα σύνολο πυρήνων Ραδίου οι 
μισοί διασπώνται σε 1600 χρόνια. 

Έχουν περάσει 3200 χρόνια από τη 
στιγμή που άρχισε η αλυσιδωτή 
αντίδραση  σε ένα σύνολο πυρήνων 
Ραδίου. 

………………………………….  

Τα ¾ των πυρήνων έχουν διασπαστεί 

Επαγωγικό/ 
νομολογικό 

Οι προκείμενες είναι πλήρως 
αληθείς – το συμπέρασμα είναι  
καθολική γενίκευση με απαίτηση 

Το μέταλλο Α διαστέλλεται όταν 
θερμαίνεται. 
Το μέταλλο Β,Γ, Δ, Ε,…. ομοίως….. 
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για πλήρη ισχύ ………………………………………. 

Όλα τα μέταλλα διαστέλλονται όταν 
θερμαίνονται. 

Επαγωγικό/στ
ατιστικό 

Οι προκείμενες είναι πιθανά 
αληθείς -  το συμπέρασμα είναι 
στατιστική γενίκευση με 
πιθανοκρατική  ισχύ σε ενικές 
εφαρμογές 

Ο α κάπνιζε 1 πακέτο την ημέρα και 
έπαθε καρκίνο σε 30 χρόνια. 

Ο  α,β, γ, δ, ε, ζ, η,θ, όμοια. 

Ο κ, λ, μ δεν έπαθαν τίποτε σε 30 
χρόνια. 

…………………………………………. 

Οι πιθανότητες για καρκίνο σε 30 
χρόνια είναι 70% όταν κάποιος 
καπνίζει ένα πακέτο την ημέρα.  
Άρα, ο Ανδρέας είναι καπνιστής με 1 
πακέτο την μέρα.  
Ο Ανδρέας έχει 70% πιθανότητα να 
πάθει καρκίνο στα επόμενα 30 
χρόνια. 

 

Προβλήματα στη διατύπωση επιχειρημάτων 

Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να αναδείξουμε τα  δομικά προβλήματα που 
προκύπτουν στη λογική συνέπεια των επιχειρημάτων, με  πιο σημαντικό και με βαθιές ρίζες 
στην ιστορία το πρόβλημα της επαγωγής. Διατυπώθηκε από τον Hume και 
συστηματοποιήθηκε από τον Popper.  Έχει τρεις διακριτές  συνιστώσες: 
 

α. Δεν υπάρχει καμιά λογική αναγκαιότητα με την οποία να τεκμαίρεται απόλυτη  
βεβαιότητα για μια γενίκευση από ένα πεπερασμένο αριθμό ενικών τεκμηρίων. Τίποτε δεν 
εξασφαλίζει με απόλυτη σιγουριά, ειδικά στα εμπειρικής βάσης επαγωγικά επιχειρήματα, 
πως το επόμενο τεκμήριο θα επαληθεύει την γενίκευση. Ας δούμε το  παρακάτω 
παράδειγμα λογικού παραγωγικού επιχειρήματος που καταρρίπτει μια επαγωγική 
γενίκευση: 

Π. Όλοι οι κύκνοι είναι λευκοί [Συμπέρασμα από  επαγωγικό επιχείρημα]   
Ο  Ντόναλντ είναι κύκνος 
………………….. 
Σ. Ο Ντόναλντ είναι μαύρος 

Επομένως, η γενίκευση δεν ισχύει και ας είναι οι κύκνοι λευκοί κατά εκατομμύρια.  
Κατά συνέπεια, αφενός ένα μόνο τεκμήριο αντίθετου αποτελέσματος μπορεί να  
καταρρίψει μια επαγωγική  γενίκευση, αφετέρου δεν υπάρχει όριο στον βαθμό ισχύος της 
αλλά ούτε στην πιθανότητα διάψευσής της.  

 

β. Πρόβλημα modus tolens:  Ας πούμε πως επαγωγικά απεδείχθη πως   p          q. Τότε, 
ισχύει  λογικά πως  όχι q           όχι p. Επομένως, αν κάτι δεν είναι άσπρο, δεν  είναι κύκνος. 
Κατά συνέπεια, κάθε τι που δεν είναι κύκνος και δεν είναι άσπρο επαληθεύει την 
πρόταση!! 

Επομένως, εφόσον θέλει κάποιος να πείσει για ένα επαγωγικό επιχείρημα μπορεί να βρει 
πρακτικά αναρίθμητα τεκμήρια, με τη συνδρομή των βοηθητικών υποθέσεων  τέτοιου 
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τύπου. Αυτό συνεπάγεται ότι με κατάλληλη διατύπωση ο γενικός νόμος -  συμπέρασμα 
επαληθεύεται  στο διηνεκές. 

 

γ. Λήψη του ζητουμένου- κυκλικό επιχείρημα. Στις προκείμενες εμπεριέχεται το 
συμπέρασμα. Δείτε τα παρακάτω παραδείγματα: Ο Χριστός είναι Υιός Θεού, επειδή το 
αναφέρει η Καινή διαθήκη, την οποία πρέπει να θεωρούμε αξιόπιστη, επειδή το εγγυάται ο 
Υιός του Θεού, που ήταν δάσκαλος των συγγραφέων της. 

Ακόμη και η  ίδια η επαγωγική μέθοδος τεκμηριώνεται επαγωγικά. 

Η Θεωρία Α τεκμηριώνεται επαγωγικά και είναι αληθινή. 

Η Θεωρία Β, Γ,Δ,…. Ομοίως 

…………………………………………… 
Όλες οι θεωρίες που τεκμηριώνονται επαγωγικά είναι αληθινές. 

Είναι προφανές πως η παραπάνω τεκμηρίωση της επαγωγής υπόκειται στα ίδια 
προβλήματα με την ίδια την επαγωγή. 

 
Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της επαγωγής 

Στη συνέχεια, θα δούμε ορισμένες προτάσεις αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων 
που μας εισάγουν στη νοηματική συνιστώσα της αξιολόγησης των επιχειρημάτων. 

Εμπλουτισμός επαγωγικών μεθόδων [Bacon, Mill] ανάδειξης της αιτίας 
O Bacon πρότεινε και ο Mill συστηματοποίησε εναλλακτικές επαγωγικές μεθόδους, οι 
οποίες συνοπτικά περιγράφονται στη συνέχεια: 

Μέθοδος συμφωνίας: Αν σε δύο ή περισσότερες περιστάσεις συνυπάρχει ένας μόνο 
παράγοντας η παρουσία του οποίου συνδέεται με ένα μόνο από τα παρατηρούμενα 
φαινόμενα, ο παράγοντας αυτός είναι πιθανό να είναι αιτία του φαινομένου αυτού. 

Μέθοδος διαφοράς: Σε δύο διαφορετικές περιστάσεις, οι οποίες διαφοροποιούνται κατά 
ένα μόνο παράγοντα, ένα αποτέλεσμα εμφανίζεται μόνο στην περίσταση που περιλαμβάνει 
τον παράγοντα, άρα ο παράγοντας είναι απαραίτητο μέρος της αιτίας του. 

Μέθοδος συνακολούθων παραλλαγών: Σε μια σειρά περιστάσεων, ένα αποτέλεσμα 
εμφανίζεται μόνο σε σύνδεση με ένα παράγοντα με τον οποίο ακολουθεί παράλληλη 
πορεία, επομένως συνδέεται αιτιακά μαζί του. 

 

Β2:  Νοηματοδότηση του επιχειρήματος. Τι εξηγεί και τι αποδεικνύει  το επιχείρημα; 

Τα προβλήματα που επισημάνθηκαν παραπάνω και οι προτάσεις για τη λύση τους θέτουν 
επί τάπητος ένα ερώτημα: τι εννοούμε επιστημονική  εξήγηση ενός γεγονότος ή 
φαινομένου;  Η απάντηση ως προς τη μορφή είναι μάλλον φανερή. Ένα εξηγητικό 
επιχείρημα είναι  μια πρόταση παραγωγικού τύπου, η οποία περιλαμβάνει:  

- Αυτό που πρέπει να εξηγηθεί: ένα φαινόμενο, ένα ειδικό γεγονός, μια γενική 
δήλωση- εμπεριέχεται στο συμπέρασμα. 

-  Αυτά που βοηθούν στην εξήγηση: μια γενίκευση,  μια σειρά ειδικών συμβάντων – 
παρατηρήσεων,  μια σειρά από συνθήκες και - εμπεριέχονται στις προκείμενες.  

Το εξηγητικό επιχείρημα  θα πρέπει να είναι όχι μόνο δομικά ορθό, επομένως έγκυρο, αλλά 
να έχει και νόημα ως προς το ουσιαστικό του περιεχόμενο. Τα παρακάτω παραδείγματα θα 
δείξουν πως αυτό δεν είναι αυτονόητο: 
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1. Ψεύτικος γενικός νόμος 
Όλες οι γάτες έχουν 5 πόδια 
Η Μόρφω είναι η γάτα μου 
……………………….. 
Η Μόρφω έχει 5 πόδια 

2. Λανθασμένη διατύπωση γενικού νόμου 
Το αντισυλληπτικό χάπι προλαβαίνει την εγκυμοσύνη 

Ο Ανδρέας έλαβε αντισυλληπτικό χάπι 
……………………….. 
Ο Ανδρέας δεν έμεινε έγκυος 

3. Απόκρυψη γενικού νόμου – ασαφής αιτία 
Ο λεκές και το μελάνι 

Ένα ανοιγμένο δοχείο με μελάνι είναι στην άκρη του γραφείου 
Περνώ και το ρίχνω με τον αγκώνα μου  
Πέφτει στο χαλί 
………………………… 
Στο χαλί υπάρχει λεκές από μελάνι 

Σε όλα τα παραπάνω παραδείγματα προκαλούνται εύλογα ερωτηματικά όπως τα 
παρακάτω: Ποια είναι η αιτία; Ποιες γενικεύσεις επηρέασαν το αποτέλεσμα; Πώς είναι 
δυνατόν να εξηγείται κάτι σωστό με εσφαλμένη προκείμενη ή το αντίστροφο; 

Κοινή βάση όλων αυτών και πλήθους άλλων ερωτημάτων, αποτελεί  το ζήτημα της 
αναζήτησης της ουσίας στη σχέση αιτίας – αποτελέσματος σε ένα επιχείρημα εξήγησης, 
ώστε να έχει νόημα. Είναι το γνωστό πρόβλημα της αιτιότητας. 

Οι γενικεύσεις που οδηγούν σε  αιτιακές κανονικότητες, οι οποίες μπορούν να 
διεκδικήσουν νομολογική υπόσταση, διαμορφώνονται επαγωγικά. Κατά συνέπεια, η 
τεκμηρίωση ενός επιχειρήματος αναφοράς σε αυτές, εμπεριέχει τις αδυναμίες της 
επαγωγικής του μεθοδολογικής αφετηρίας και υπόκειται στην αντίστοιχη κριτική. Τίθεται 
λοιπόν εύλογα το ερώτημα για την αιτία ως βάση του αιτιακού επιχειρήματος:  

Είναι κάτι που υπάρχει ως γενική έννοια; 

Ναι -  αντικειμενισμός: 

Η αιτία ενυπάρχει στα πράγματα και απλά αναζητείται  ως γνώση ανεξάρτητα από την 
επίγνωση μας γι’ αυτή και από τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές των ατόμων. Άρα, και 
οι γενικοί αιτιακοί νόμοι, υπάρχουν ανεξάρτητα από όλα αυτά. 

Αιτιοκρατία. Η αιτία ενυπάρχει στα πράγματα και κατευθύνει τις διαδικασίες με μια 
αυστηρή ιεραρχία. 

Βουλησιαρχία. Η αιτία υπάρχει μόνο στον νου του Θεού για τη φύση και μη νοήμονα όντα. 
Τα νοήμονα όντα δεν δρουν αιτιοκρατικά. 

Θετικισμός. Η αιτία υπάρχει στα πράγματα, αναζητείται στο έδαφος της εμπειρίας, αλλά 
δεν νοείται πλήρης κατάδειξή της αλλά συνεχής σωρευτική προσπάθεια προσέγγισης της 
προς την πλήρη ανάδειξη της [τελεολογία]. 

Όχι  - ατομικισμός: 

Η αιτία αναζητείται από κάθε άτομο σε κάθε ξεχωριστό γεγονός. 

Πρόβλημα αναδρομής επ’ άπειρο. Αναζητώντας σε κάθε γεγονός ένα αίτιο, καταλήγουμε σε 
μια επ’ άπειρο αναδρομή αναζήτησης αιτίων. 
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Παράδειγμα: το πρόβλημα της  θεωρίας της μεγάλης έκρηξης. Αναδρομικά εξηγούνται όλα 
εκτός από το αρχικό. Πώς προκλήθηκε η πρώτη έκρηξη;  

 Λύνεται μόνο με την επίκληση μιας πρότασης ως αιτία – θεμέλιο. 

Μια πρόταση που προκύπτει με βάση μια ιδέα του νου [νοησιαρχία]: 

ΤΟ επιχείρημα του Καρτέσιου  

Ιδέα του νου: Έχω στο νου μου την ιδέα ενός τέλειου όντος.  

Προκείμενη ειδική 1:  Πώς, όμως, γίνεται εγώ, ένα ατελές ον να έχω την ιδέα του τέλειου;  

Προκείμενη ειδική 2:  Μόνο εάν το τέλειο ον μου την εμφύσησε.  
………………………………………………………………………………… 

Συμπέρασμα: Άρα το τέλειο Ον υπάρχει 

Τι νομιμοποιεί την ιδέα του νου;  

Μια πρόταση που προκύπτει από την εμπειρία με βάση τις έμφυτες ικανότητες μου να 
την ανασυνθέτω [εμπειρισμός]: 

Επιχείρημα  Λοκ 

Η κηλίδα στον τοίχο είναι κόκκινη. 

Απλή ιδέα 1: σημάδι στον τοίχο. Με την ικανότητα αντίληψης και διάκρισης σχημάτων 
αντιλαμβάνομαι σχήμα κηλίδας. 

Απλή ιδέα 2: κόκκινο χρώμα: η αίσθηση όρασης δίνει το χρώμα με την ικανότητα αντίληψης  
και διάκρισης χρωμάτων. 

Σύνθετη ιδέα:  ο συνδυασμος σχήμα – χρώμα με βάση την έμφυτη συνθετική ικανότητα του 
νου. 

 

Σημείωση: Το power point της παρουσίασης της 2ης Θεματικής Ενότητας βρίσκεται  
αναρτημένο στο ακόλουθο link: 
http://pefanispanagiotispe04pireaus.pbworks.com/w/browse/#view=ViewAllObjects  
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2η Θεματική Ενότητα: Επιχείρημα ορθού λόγου, θέμα δομής ή 
περιεχομένου - Υλοποιημένες δραστηριότητες 

 

1. Ποια από τα παρακάτω επιχειρήματα είναι έγκυρα και ποια όχι; Διατυπώστε τα μη 
έγκυρα επιχειρήματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνουν έγκυρα.  
(α) Αν κάποιος καπνίζει, κινδυνεύει από καρκίνο του πνεύμονα. Ο Γιάννης δεν καπνίζει. 
Άρα, δεν κινδυνεύει από καρκίνο του πνεύμονα.  
(β) Όταν βρέχει, παίρνω την ομπρέλα μου. Πήρα μαζί μου την ομπρέλα μου. Άρα βρέχει.  
(γ) Όταν βρέχει, υπάρχουν σύννεφα. Δεν υπάρχουν σύννεφα. Δεν βρέχει.  
(δ) Όταν βρέχει, υπάρχουν σύννεφα. Υπάρχουν σύννεφα. Βρέχει.  
(ε) Οι επιστήμονες χαίρουν εκτίμησης στην κοινωνία. Ο Κώστας χαίρει εκτίμησης στην 
κοινωνία. Ο Κώστας είναι επιστήμονας.  
ζ) Όλοι οι αθλητές της ομάδας Χ προπονούνται καθημερινά. Μερικοί μαθητές του 
σχολείου μας ανήκουν στην ομάδα Χ. Άρα, μερικοί μαθητές του σχολείου μας 
προπονούνται καθημερινά.  
(η) Μερικοί Έλληνες είναι αναλφάβητοι. Οι Πειραιώτες είναι Έλληνες. Άρα, μερικοί 
Πειραιώτες είναι αναλφάβητοι.  
(θ) Κανείς Ιταλός δεν είναι Έλληνας. Μερικοί Λονδρέζοι είναι Έλληνες. Άρα, μερικοί 
Λονδρέζοι είναι Ιταλοί. 

2.  Όταν λέμε ότι το Α είναι αιτία του β, εννοούμε όχι μόνο ότι το Α και το β σχετίζονται 
κατά κάποιο τρόπο μεταξύ τους, αλλά ότι το Α είναι αυτό που προκαλεί το B. Υπάρχουν 
γεγονότα που σχετίζονται μεταξύ τους ή που, όταν εμφανίζεται το ένα τότε εμφανίζεται 
και το άλλο, χωρίς το ένα να είναι αιτία του άλλου. Ας δούμε ένα παράδειγμα: «Ο κύριος 
Χ κάθε πρωί που πάει στο γραφείο του παραγγέλνει καφέ». Εδώ έχουμε δύο γεγονότα 
που σχετίζονται μεταξύ τους και που όταν συμβαίνει το ένα συμβαίνει και το άλλο. Είναι 
όμως λάθος να πούμε ότι η αιτία που ο κύριος Χ πηγαίνει στο γραφείο του είναι για να 
πιει καφέ. Η συσχέτιση ανάμεσα στα δύο γεγονότα είναι συμπτωματική. Έτσι, ένα 
επιχείρημα είναι πιο ισχυρό, όταν μαζί με τις αιτίες μας εξηγεί και με ποιο τρόπο η αιτία 
προκαλεί το αποτέλεσμα. Στο επιχείρημα «οι τροφές με πολλά λιπαρά είναι υπεύθυνες 
για μεγάλο αριθμό καρδιακών παθήσεων» η σύνδεση αιτίας - αποτελέσματος δεν είναι 
φανερή και εύλογα μπορεί να αμφισβητηθεί. Για να είναι ισχυρό, πρέπει να εξηγήσουμε 
πώς η αιτία προκαλεί το αποτέλεσμα και να το διατυπώσουμε ως εξής: «Οι τροφές με 
πολλά λιπαρά περιέχουν χοληστερίνη ή οποία έχει την τάση να παράγει θρόμβους στο 
αίμα. Γι' αυτό και είναι υπεύθυνες για μεγάλο αριθμό καρδιακών παθήσεων». 

3. Αξιολογήστε το παραπάνω κείμενο και διατυπώστε επιχειρήματα πειστικά για την 
πρόταση που υπογραμμίστηκε ακολουθώντας το σχήμα αλυσίδας αιτίων – 
αποτελεσμάτων.  Είναι η εκδοχή που θεωρήθηκε ισχυρότερη πλήρης νοηματικά ;  

4. Νόμος του Μέρφυ 
Αν υπάρχουν δύο τρόποι να κάνεις κάτι και ο ένας εξ αυτών οδηγεί στην απόλυτη 
καταστροφή, τότε κάποιος θα το κάνει με αυτόν τον τρόπο. 
Είναι δυνατόν να ελεγχθεί ο Νόμος αυτός και να καταρριφθεί; 
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3η Θεματική Ενότητα:  Η ρητορική θεώρηση της επιχειρηματολογίας. 

Tο ρητορικό επιχείρημα, το ενθύμημα, το παράδειγμα 

και οι ρητορικοί τόποι  

Φωτεινή Εγγλέζου 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Αναγνωρίζουν ρητορικά επιχειρήματα σε ποικίλες περιστάσεις  
- Κατανοήσουν τη δύναμη και τους κινδύνους της χρήσης ρητορικών 

επιχειρημάτων 
- Αξιοποιούν ρητορικούς τόπους για την εύρεση επιχειρημάτων και 

για δημιουργική γραφή 
- Διακρίνουν τα ενθυμήματα και τα παραδείγματα από τους 

παραγωγικούς συλλογισμούς 
- Αναγνωρίζουν τεχνικές πειθούς στον προφορικό και γραπτό λόγο 
- Αναλύουν ένα επιχειρηματολογικό κείμενο βάσει της αξιοπιστίας, 

του σκοπού, της τοποθέτησης, των λόγων, της απόδειξης, της 
πειστικότητάς του 

- Κρίνουν την αληθοφάνεια των ρητορικών επιχειρημάτων 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

- Προσεγγίσεις της ρητορικής επιχειρηματολογίας βάσει σκοπού, 
μέσων, κειμένων, θεμάτων 

- Το σώμα της ρητορικής πίστης: το ενθύμημα και το παράδειγμα 
- Ρητορικοί τόποι: το πεδίο εύρεσης ρητορικών επιχειρημάτων 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Ρητορικό επιχείρημα και πειθώ 
- Ρητορικό επιχείρημα και ενάργεια του λόγου 
- Το ρητορικό επιχείρημα στον δικανικό, συμβουλευτικό και 

επιδεικτικό λόγο 
- Ρητορικό επιχείρημα και πρακτική συλλογιστική 
- Ενθύμημα vs. παραγωγικός συλλογισμός 
- Παράδειγμα vs επαγωγική συλλογιστική 
- Κοινοί ρητορικοί τόποι 
- Ειδικοί ρητορικοί τόποι 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Αξιοποίηση της διαφοροποιημένης στρατηγικής ThinkDOTS© για την 
ανάλυση ενός επιχειρηματολογικού κειμένου 

- Δημιουργική αξιοποίηση του ρητορικού τόπου του ορισμού 
- Ανασύνθεση ενθυμημάτων σε συλλογισμούς 
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3η Θεματική Ενότητα: Η ρητορική θεώρηση της επιχειρηματολογίας. 
Το ρητορικό επιχείρημα, το ενθύμημα, το παράδειγμα και οι 
ρητορικοί τόποι  

“Η ρητορική είναι ένα φυτό που αναπτύσσεται  
στον ανοιχτό αέρα της πόλης και του δημόσιου χώρου” 

 (Jacques Brunschwig 1996:51) 

Εισαγωγή 

Η τρίτη θεματική ενότητα επιδιώκει να προβληματίσει τους αναγνώστες σχετικά με τη 
ρητορική διάσταση του επιχειρήματος δεδομένου ότι αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή 
επιχειρηματολογίας με την οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι στην καθημερινή ατομική, 
επαγγελματική, κοινωνική ζωή, κάθε φορά που καλούμαστε να δικαιολογήσουμε μιαν 
απόφαση, να δώσουμε λύση σε ένα πρόβλημα, να διαπραγματευτούμε ένα συμφέρον, να 
διεκδικήσουμε ένα δικαίωμα. Η πραγματική ζωή, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της απέχουν 
πολύ από τις έννοιες του απόλυτου σωστού και λάθους, όπως ισχύουν, απαρέγκλιτα, μόνο 
στον χώρο της Λογικής και των Μαθηματικών, όπου κυριαρχεί η επιβλητική δύναμη της 
απόδειξης. Αν μιλούσαμε με εικαστικούς όρους, θα λέγαμε ότι στην καθημερινή ζωή, τις 
περισσότερες φορές, δεν συνηθίζουμε να χρωματίζουμε τις επιλογές, τις αποφάσεις, τις 
ιδέες χρησιμοποιώντας μόνο το μαύρο ή το άσπρο χρώμα, αλλά επιλέγοντας μία από τις 
αναρίθμητες αποχρώσεις του γκρίζου. Και μάλιστα, δεν είναι σπάνιο, κάποιες φορές, να 
αλλάζουμε απόχρωση εξαιτίας της αλλαγής ποικίλων παραμέτρων που διέπουν τη ζωή μας. 
Ας σκεφτούμε ένα απλό παράδειγμα: τα επιχειρήματα προς τους γονείς ενός εφήβου που 
επιδιώκει να χαρεί τον ήλιο δίπλα στη θάλασσα για περισσότερο χρόνο. Και ας 
φανταστούμε τα επιχειρήματα του ίδιου εφήβου -είκοσι χρόνια αργότερα- σε σχέση με το 
ίδιο θέμα προς το δικό του παιδί.  

Σε αυτό το απέραντο πεδίο του υποκειμενικού γκρίζου γεννιέται και αναπτύσσεται το 
ρητορικό επιχείρημα. Η ρητορική προσέγγιση της επιχειρηματολογίας αποτελεί μια 
πολυεπίπεδη απόπειρα μελέτης του επιχειρήματος με γλωσσικές, φιλοσοφικές, 
επιστημικές, ηθικές, πολιτικές, λογικές, ψυχολογικές, κοινωνικές προεκτάσεις. Στο πλαίσιό 
της διερευνάται η σχέση επιχειρήματος και ρητορικής και επιδιώκεται η βαθύτερη 
κατανόηση και περιγραφή της έννοιας του ρητορικού επιχειρήματος, το οποίο αποτελεί για 
τον Αριστοτέλη, το κεντρικό και καθοριστικό στοιχείο της ρητορικής τέχνης (Ryan 1992). 

 

1. Προσεγγίσεις της ρητορικής επιχειρηματολογίας βάσει σκοπού, 

μέσων, κειμένων, θεμάτων. 

Η επικρατέστερη αντίληψη που, συνειδητά ή ασυνείδητα, οι περισσότεροι έχουμε 
σχηματίσει για τη ρητορική επιχειρηματολογία σχετίζεται με τον στρατηγικό σκοπό των 
παρεχόμενων επιχειρημάτων, την πειθώ. Στον πλατωνικό Γοργία (Πλάτων, Γοργίας, 453a2) 
η ρητορική ορίζεται ως «εργάτης της πειθούς». Τα επιχειρήματα μέσα στον λόγο αποκτούν 
τόση δύναμη, ώστε να γίνεται αποδεκτή κάθε θέση ή πρόταση του/της εκάστοτε 
ομιλητή/τριας από το ακροατήριο. Σε αυτήν την περίπτωση, η διασφάλιση της πειθούς 
ισοδυναμεί με τη νικηφόρα έκβαση μιας επιχειρηματολογικής παράστασης (performance). 

Μέσα από αυτό πρίσμα, η πειθώ, ως στρατηγός, καθορίζει την εξέλιξη της 
επιχειρηματολογικής διαδικασίας, τα διαλεκτικά βήματα που θα ακολουθηθούν και τα 
μέσα που θα αξιοποιηθούν για την πραγμάτωσή της (Jacobs 2000, van Eemeren & 
Houtlosser 1999). Για τον Αριστοτέλη, τα κύρια μέσα διαμόρφωσης της πειθούς 
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) τα άτεχνα και β) τα έντεχνα ή τεχνικά. Στα άτεχνα μέσα 
περιλαμβάνονται μαρτυρίες, ομολογίες, έγγραφα, γραπτές συμφωνίες. Τα έντεχνα μέσα 
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αποτελούν καρπό της ευριστικής προσπάθειας του ρήτορα, που σχετίζεται με την επίκληση 
του Λόγου, του Ήθους και του Πάθους. Η επίκληση στο ήθος του ρήτορα και, κατ’ 
επέκταση, η διασύνδεση του λόγου με άξιες αναφοράς πτυχές της προσωπικότητάς του 
(π.χ. εντιμότητα, αμεροληψία), θεωρείται από τον Αριστοτέλη «κυριωτάτη πίστις» 
(Ρητορική Α΄, 1356a 13), δηλαδή το σημαντικότερο μέσο πειθούς. Η επίκληση στο πάθος 
σχετίζεται με τεχνικές και μέσα, τα οποία διασφαλίζουν την εύνοια του ακροατηρίου. 
Τέλος, η επίκληση στον λόγο σχετίζεται με την έλλογη διάσταση των επιχειρημάτων και τη 
διασφάλισή της. Παρά την προτροπή του Αριστοτέλη για χρήση έλλογων ρητορικών 
επιχειρημάτων, πολλοί μελετητές έχουν επικρίνει την ευκολία με την οποία το ρητορικό 
επιχείρημα μπορεί να παραβιάσει βασικούς όρους ορθολογικότητας (Siegel & Biro 1997). 
Τη σκυτάλη παίρνουν από τον Locke (1996), που έχει στηλιτεύσει τη δύναμη της ρητορικής 
«να υπαινίσσεται λάθος ιδέες, να διεγείρει τα πάθη και να παραπλανεί την κρίση» (σ. 214), 
συνεχίζοντας μια μακραίωνη επικριτική παράδοση εναντίον της, που έχει ξεκινήσει στην 
αρχαιότητα. Πράγματι, στον πλατωνικό Γοργία ο Σωκράτης κατέτασσε τη ρητορική ως μία 
από τις τέσσερις μορφές κολακείας που αναγνωρίζει.  

Για άλλους πάλι, η ρητορική επιχειρηματολογία προσδιορίζεται με βάση τα λεκτικά μέσα 
που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του στόχου της πειθούς του εκάστοτε ακροατηρίου. 
Παρότι ο Αριστοτέλης (χ.χ.) στη Ρητορική δίνει έμφαση στην πειθώ μέσω του Λόγου 
(συλλογισμοί / ενθυμήματα) (Bormann 1977:155), δεν παραλείπει να υπογραμμίσει την 
παραστατική δύναμη του λόγου, η οποία συμπυκνώνεται στον όρο ενάργεια (11.21-23, σ. 
387). Με άλλα λόγια, μέσα από την καθαρότητα, τη διαύγεια, τη ζωηρότητα του λόγου 
διεγείρεται το συναίσθημα και η φαντασία του ακροατηρίου. Για τον Σταγειρίτη φιλόσοφο, 
μεταφορές, αντιθέσεις, επιτυχημένα αινίγματα, νέες εκφράσεις, απροσδόκητες λέξεις, 
λογοπαίγνια, υπερβολές, ειρωνεία και άλλα σχήματα λόγου, τα οποία συνδέονται με τις 
υφολογικές επιλογές του κάθε ομιλητή ενισχύουν την πειστικότητα του λόγου. Μάλιστα, ο 
Λογγίνος (Περί Ύψους, 15.2., σ. 75) τονίζει ότι η ενάργεια συνδυασμένη με πραγματικά 
επιχειρήματα, όχι μόνο πείθει αλλά και υποδουλώνει τον ακροατή» (ibid, 15.9., σ. 81).  

Μια τρίτη απόπειρα προσδιορισμού της ρητορικής επιχειρηματολογίας έχει κειμενικό 
υπόβαθρο (genre-based). Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, τα ρητορικά επιχειρήματα απαντούν 
σε τρία είδη λόγων: α) τον συμβουλευτικό (πολιτικό) λόγο, ο οποίος απευθύνεται στον 
πολίτη-κριτή όσων επιχειρημάτων προτείνονται για γεγονότα που θα συμβούν (μελλοντικά 
γεγονότα), β) τον επιδεικτικό (πανηγυρικό) λόγο, ο οποίος απευθύνεται σε παροντικό χρόνο 
στον «θεωρό» της δεινότητας του ρήτορα που καλείται να εγκωμιάσει ή να κατηγορήσει 
πρόσωπα και ενέργειες και γ) στον δικανικό λόγο, ο οποίος ζητά από τον δικαστή να 
αποφανθεί για γεγονότα που έχουν ήδη συμβεί (παρελθοντικά γεγονότα). 

Ωστόσο, πιθανόν, όσα αναφέρθηκαν παραπάνω να μην αποδίδουν με ακρίβεια εκείνη την 
κατηγορία επιχειρημάτων που δείχνουν να είναι ρητορικά από τη φύση τους. Παρότι ο 
Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι η ρητορική δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο είδος θεμάτων, 
καθώς έργο της είναι «το να διακρίνει για κάθε θέμα ό,τι το πειστικό υπάρχει» (1355b 11-
12), εντούτοις διακρίνει μια κατηγορία θεμάτων, τα οποία είναι συνυφασμένα με τη χρήση 
ρητορικών επιχειρημάτων. Πρόκειται για τα θέματα (ακόμα και επιστημονικά), τα οποία 
δεν επιδέχονται (ή δεν επιδέχονται μέχρι αυτή τη στιγμή) παραγωγική απόδειξη, ώστε να 
διασφαλιστεί η αλήθεια (ή το ψεύδος τους). Αναφέρει, χαρακτηριστικά, ο Αριστοτέλης 
(Ρητορική, 1357a, σ. 65): «Το έργο της ρητορικής έχει εξάλλου να κάνει με θέματα του 
είδους, σχετικά με τα οποία διασκεπτόμαστε [περί ων βουλευόμεθα] και για τα οποία δεν 
κατέχουμε τις [αντίστοιχες] τέχνες [και τέχνας μη έχομεν]...». Η έννοια του ρήματος 
‘βουλευόμεθα’ κρίνεται εδώ σημαντική, καθώς το ρήμα ‘βουλεύω΄στην αρχαία ελληνική 
γλώσσα έχει τη σημασία του συμβουλεύω, συζητώ, ανταλλάσσω γνώμες, αποφασίζω 
(Montanari 2013, σ. 443). Με άλλα λόγια, η ρητορική επιχειρηματολογία δείχνει να 
συνδέεται άμεσα με ενέργειες, αποφάσεις και επιλογές σχετικές με θέματα κατευθυντικού 
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ή επιτελεστικού, κυρίως, χαρακτήρα, τα οποία προτρέπουν ή αποτρέπουν από την επιλογή 
μιας απόφασης και την εκτέλεση (ή μη) μιας πράξης (Κοck 2013, σσ. 443-444). Οι επιλογές 
και οι αποφάσεις αυτές μπορεί να έχουν τόσο ατομικό όσο και δημόσιο / πολιτικό 
χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή επιδιώκεται η συναίνεση του ακροατηρίου (Perelman & 
Olbrecht-Tyteca 1969, σσ. 13-14). Ένα χαρακτηριστικό και επίκαιρο παράδειγμα είναι το αν 
και σε ποιο βαθμό πρέπει να τηρούνται τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης για τον 
περιορισμό της επιδημίας του COVID-19. 

Κατά συνέπεια, η έννοια του ρητορικού επιχειρήματος συσχετίζεται  με έναν κομβικό όρο 
στην ηθική φιλοσοφία του Αριστοτέλη: την προαίρεσιν (Καλοκαιρινού 2014). Ο όρος 
ανακλά τις κατόπιν σκέψεως επιλογές τόσο σε ατομικό όσο και σε δημόσιο επίπεδο 
(προαίρεσις πολιτείας) (Σταματάκος 1949, σ. 826) αναφορικά με θέματα τα οποία 
«ευρίσκονται στον έλεγχό μας και μπορούν να πραγματοποιηθούν με τις δυνάμεις μας» 
(Ηθικά Νικομάχεια, Γ΄, 1111b 30). Επομένως, μπορεί να συσχετιστεί με την πρακτική 
συλλογιστική, δηλαδή εκείνη τη μορφή συλλογιστικής που αποβλέπει όχι στην επιλογή του 
αληθινού, αλλά στην υλοποίηση (ή μη) ενός επιθυμητού (ή ανεπιθύμητου) στόχου, κατόπιν 
υπεύθυνης σκέψης αναφορικά με υφιστάμενες αντικρουόμενες αρνητικές παραμέτρους, 
έχοντας επίγνωση των δεδομένων συνθηκών και βάσει συγκεκριμένων αξιών (Εγγλέζου 
2020, σσ. 262-263). Η δυσκολία στη λήψη αυτών των αποφάσεων έγκειται στην απουσία 
μιας απόλυτης αλήθειας των επιχειρημάτων στον βαθμό που, όπως παρατηρεί ο 
Αριστοτέλης στα Ηθικά Ευδήμεια (1226 a), “η επιλογή δεν είναι ούτε αληθινή ούτε 
ψευδής». Κατ’ επέκταση, σε αντίστοιχες περιστάσεις δεν μπορεί να εφαρμοστεί μια 
μέθοδος διάψευσης, όπως στην  περίπτωση της επαγωγικών επιχειρημάτων (μέσα από τον 
αποκλεισμό ή την απόρριψη των περιπτώσεων που δεν καλύπτονται από την επαγωγική 
γενίκευση) ή στην περίπτωση της απαγωγής (όπου ερμηνευτικές υποθέσεις επαληθεύονται 
a posteriori) (Burks 1946). 

Ωστόσο, όσα αναφέρθηκαν δεν συνεπάγεται ότι νομιμοποιούν τη μη χρήση αληθών 
προκειμένων αναφορικά με τη σύσταση ενός ρητορικού επιχειρήματος. Για παράδειγμα, 
στη λήψη της απόφασης για απόβαση των αμερικανικών και βρετανικών στρατιωτικών 
δυνάμεων στο Ιράκ το 2003 με στόχο την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν και τον πόλεμο 
κατά της τρομοκρατίας, βάρυνε ιδιαίτερα η προκείμενη του επιχειρήματος ότι ο Σαντάμ 
έκρυβε όπλα μαζικής καταστροφής. Ο Δ. Περίκος, επικεφαλής της Επιτήρησης  και 
Εξακρίβωσης του ΟΗΕ, όμως, «παραπέμπει στην ιστορία να αποφασίσει αν θα δικαιώσει 
την επέμβαση στη Βαγδάτη», καθώς δεν βρέθηκαν τα όπλα (Καθημερινή, 03.08.2003).   

Επίσης, μια άλλη δυσκολία που σχετίζεται με την παραγωγή και αποδοχή (ή μη) 
αντίστοιχων ρητορικών επιχειρημάτων έγκειται στο ότι το θετικό πρόσημο της 
δικαιολόγησης μιας επιλογής σε ένα επίπεδο (π.χ. ανθρωπιστικό) δεν συνοδεύεται από 
αντίστοιχο πρόσημο κατά τη δικαιολόγηση της ίδιας επιλογής σε ένα διαφορετικό επίπεδο 
δράσης (π.χ. οικονομικό) ή/και από τις αναμενόμενες θετικές συνέπειες (π.χ. είναι πιθανό 
να προκύψουν αρνητικές συνέπειες που δεν είχαν προβλεφθεί). Για παράδειγμα, η τήρηση 
της κοινωνικής αποστασιοποίησης και η εφαρμογή ενός ‘σκληρού’ lockdown μπορεί να 
προστατεύει την υγεία ατόμων ευπαθών ομάδων, αλλά να βλάπτει οικονομικά συμφέροντα 
άλλων αδύναμων κοινωνικών ομάδων (ή και των ίδιων). Σε αυτήν την περίπτωση, ακόμα 
και ηθικές αξίες είναι δυνατό να έρθουν μεταξύ τους σε αντιπαράθεση (π.χ. η σύνεση ενός 
ατόμου με ευπαθή υγεία για να προστατεύσει τον εαυτό του έρχεται σε σύγκρουση με την 
υπευθυνότητα απέναντι στην οικογένειά του και την οικονομική της στήριξη).  

Αντιλαμβανόμαστε ότι όλα όσα αναφέρθηκαν γίνονται ακόμα πιο σύνθετα, όταν 
μεταφέρονται στον δημόσιο χώρο, όπου οι επιλογές και οι πολιτικές αποφάσεις, εν 
δυνάμει, εμπεριέχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τον κόσμο (Bitzer 1968:4). Πρόκειται για 
τον κατεξοχήν χώρο εκδήλωσης της ρητορικής επιχειρηματολογίας, η οποία επιδιώκει να 
επηρεάσει ή και να διαμορφώσει τις απόψεις του ακροατηρίου σχετικά με αντίστοιχα 
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θέματα. Κι αυτό, γιατί η τελική απόφαση ή/και επιλογή της υιοθέτησης (ή μη) μιας 
προτεινόμενης δράσης (π.χ. τήρηση των μέτρων αποστασιοποίησης) βασίζεται σε 
υποκειμενικά κριτήρια, σε ατομικές ερμηνείες, κρίσεις και προτεραιότητες, οι οποίες 
μπορούν να τροποποιηθούν μέσω του λόγου (π.χ. οι αποφάσεις του εκλογικού σώματος, 
του καταναλωτικού κοινού για ένα προϊόν κτλ.). Μέσα από αυτό το πρίσμα, το ρητορικό 
επιχείρημα αποκτά μεγάλη δύναμη, η οποία πολλές φορές μπορεί να αποβεί και 
καταστροφική (π.χ. στην περίπτωση της γκαιμπελικής προπαγάνδας υπέρ του ναζισμού). 

 

2. Το σώμα της ρητορικής πίστης: το ενθύμημα και το παράδειγμα 

Στη συνέχεια της θεματικής ενότητας, αφού αναδείχθηκε η ιδιοσυστασία του ρητορικού 
επιχειρήματος από ποικίλες οπτικές γωνίες (με βάση τον σκοπό, τα μέσα, το κειμενικό είδος 
και τα θέματα), επιδιώχθηκε η ανάδειξη του ενθυμήματος και του παραδείγματος, δηλαδή 
των έλλογων μέσων που χρησιμοποιεί ο ομιλητής, προκειμένου να πείσει για την 
αληθοφάνεια ή την πιθανότητα ισχύος μιας προτεινόμενης θέσης ‘εξ εικότων και σημείων’ 
(πιθανότητες και σημάδια) (Ρητορική, 1.2.14-17). 

Στη ρητορική επιχειρηματολογία τη θέση του παραγωγικού συλλογισμού παίρνει το 
ενθύμημα (<ενθυμέω), υποδηλώνοντας εκείνη τη μορφή γνώσης την οποία συγκρατεί ο 
νους, παρότι παρέχεται με τη μορφή μιας άρρητης αλλά κοινά αντιληπτής προκείμενης 
τόσο από το ακροατήριο όσο και τον ομιλητή (Jevons 1870:153-4). Πρόκειται για μια 
ελλειπτική, μη τυπική μορφή συλλογισμού, που αποτελείται από ένα συμπέρασμα και μία 
προκείμενη  (η δεύτερη προκείμενη υπονοείται, αφού θεωρείται μία κοινά αποδεκτή 
πρόταση) και εμπεριέχει τις έλλογες, ηθικές και συναισθηματικές κρίσεις του ομιλητή.  

 

Παραγωγικός Συλλογισμός Ενθύμημα Σχόλια 

Μείζων Προκείμενη: Όλα τα 
ουράνια σώματα που 
κινούνται σε ελλειπτικές 
τροχιές (μέσος  όρος) 
υπόκεινται στον νόμο της 
βαρύτητας. 

Χ Στο ενθύμημα υπονοείται η 
άρρητη μείζων προκείμενη: 
Όποιος/α δεν διαβάζει, 
αποτυγχάνει στις εξετάσεις. 

Ελάσσων προκείμενη: Oι 
κομήτες κινούνται σε 
ελλειπτικές τροχιές (μέσος 
όρος). 

Ελάσσων προκείμενη: 

Ο Γιάννης δεν διάβασε. 

Το ενθύμημα οδηγεί σε 
αβέβαιο συμπέρασμα που 
συντίθεται από πιθανές 
προκείμενες. 

Συμπέρασμα: Οι κομήτες 
υπόκεινται στον νόμο της 
βαρύτητας. 

Συμπέρασμα: Ο Γιάννης θα 
αποτύχει στις εξετάσεις. 

Ο συλλογισμός οδηγεί σε 
ένα βέβαιο συμπέρασμα 
βάσει καθολικά αληθών 
προκειμένων. 

 
Πίνακας 1: Σύγκριση παραγωγικού συλλογισμού και ενθυμήματος 

 

Ωστόσο, σε αυτή τη μορφή συλλογισμού δεν διασφαλίζεται η ισχυρή διασύνδεση μεταξύ 
προκειμένων (χάρη στον Μέσο Όρο) και συμπεράσματος, όπως στον παραγωγικό 
συλλογισμό (Πίν. 1). Οι προκείμενες από τις οποίες απορρέει το συμπέρασμα είναι πιθανές 
και όχι σίγουρες. Επομένως, η εγκυρότητα του συμπεράσματος εξαρτάται από τη 
δικαιολογητική επάρκεια των προκειμένων (Ross & Belnap 1961:714). Θα μπορούσε να 
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χαρακτηριστεί ως ένα είδος ‘διαισθητικού’ τουλμινικού επιχειρήματος (Βλ. για το 
διαδικαστικό επιχειρηματολογικό μοντέλο του Toulmin, Εγγλέζου 2014:77-82), αφού 
πρόκειται για μια συνδυαστική παράθεση μιας ιδέας με μια δεύτερη, η οποία παρέχεται ως 
λόγος/αιτία αποδοχής της πρώτης (Walker 1994:46). Για να θεωρηθεί έγκυρο ένα 
ενθύμημα, θα πρέπει να είναι εμφανές α) ποια είναι η άρρητη προκείμενη και β) η άρρητη 
προκείμενη να είναι αληθοφανής (Ross & Belnap 1961:719) ή πιθανή ή να πιστεύουν οι 
άνθρωποι ότι είναι αληθινή (Corbett & Connors 1999:54). Αναδεικνύεται, επομένως, ότι 
ποικίλες κοινωνικές (τι περιμένουμε να γνωρίζει το ακροατήριο) και ψυχολογικές 
παράμετροι (τι ισχυρίζεται ότι γνωρίζει)  παρεισφρέουν κατά τη διαδικασία  πειθούς του 
ακροατηρίου καθιστώντας το ενθύμημα «άλογο» (Ross & Belnap 1961:722).  

Επιπλέον, στη ρητορική επιχειρηματολογία τη θέση της επαγωγικής συλλογιστικής 
καταλαμβάνουν τα παραδείγματα. Η χρήση τους επιτρέπει στον ομιλητή να 
επιχειρηματολογήσει «από μια συγκεκριμένη δήλωση προς μία άλλη, ενώ υπονοείται μια 
γενίκευση της οικουμενικής εφαρμογής τους» (Kennedy 2014:95). Εδώ, σε αντίθεση με τον 
παραγωγικό συλλογισμό, όπου η εξαγωγή των συμπερασμάτων βασίζεται σε αξιωματικές 
δηλώσεις, οι συμπερασμοί βασίζονται σε επαληθεύσιμα φαινόμενα. Μάλιστα, η αξιοπιστία 
και ο βαθμός αλήθειας της γενίκευσης των παραδειγμάτων βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση 
με τον αριθμό των σχετικών επιμέρους περιπτώσεων. 

Ωστόσο, στην πράξη, τόσο ένας/μία ομιλητής/τρια όσο και ένας/μία συγγραφέας δεν έχουν 
απεριόριστο χρόνο και χώρο αντίστοιχα, ώστε να παραθέσουν μεγάλο αριθμό 
παραδειγμάτων στο πλαίσιο της ρητορικής επιχειρηματολογίας τους, γιατί κάτι τέτοιο θα 
μπορούσε να καταστεί βαρετό για το ακροατήριο/αναγνωστικό κοινό. Έτσι, οι πομποί των 
ρητορικών μηνυμάτων τείνουν να ακολουθούν κάποιες στρατηγικές που ενδυναμώνουν την 
αξιοπιστία των παραδειγμάτων στο πλαίσιο της συνολικότερης επιχειρηματολογίας τους, 
όπως ότι επιλέγουν προσεκτικά ένα παράδειγμα, το οποίο είναι το πιο αντιπροσωπευτικό, 
συναφές ή και το πιο εντυπωσιακό και αξιομνημόνευτο σε σχέση με το θέμα το οποίο 
πραγματεύονται. Αδιαμφισβήτητα, η αξιοποίηση ενός παραδείγματος δεν έχει ακλόνητη 
αποδεικτική αξία και εύκολα μπορεί να καταρριφθεί από ένα αντι-παράδειγμα στο πλαίσιο 
μιας διαλεκτικής αντιπαράθεσης. Σε αυτήν την περίπτωση, προσμετρώνται, συνολικότερα, 
και άλλες παράμετροι του προφορικού ή γραπτού κειμένου, όπως: α) η πειστικότητα των 
υπολοίπων επιχειρημάτων που στηρίζουν το περιεχόμενο μιας θέσης, β) η συνολική 
πειστικότητα που απορρέει από το ύφος του λόγου, γ) το ηθικό κύρος των ατόμων που 
προσκομίζουν τα παραδείγματα, δ) η ισχύς της συναισθηματικής επίκλησης που 
προκαλείται από τα χρησιμοποιούμενα παραδείγματα και ε) το συνολικό συναισθηματικό 
κλίμα της συγκεκριμένης εποχής που εκφωνείται ή γράφεται το κείμενο.  

 

3. Ρητορικοί τόποι: το πεδίο εύρεσης ρητορικών επιχειρημάτων 

Ποικιλότροπα αναγκαίοι για την εύρεση και την παραγωγή ενθυμημάτων αναδεικνύονται 
οι ρητορικοί  τόποι ή στοιχεία (Αριστοτέλης, Μετά τα Φυσικά, 1014b3). «Τους όρους 
‘στοιχείον’ και ‘τόπος’ μεταχειρίζομαι με την αυτήν έννοιαν, διότι στοιχείον και τόπος είναι 
οι κατηγορίαι εις τας οποίας πολλά ενθυμήματα υπάγονται» (Ρητορική, Β΄, B 26, 1403a 18–
19). Η μεταφορική διάσταση  του όρου τόπος, που αναδύεται στη Ρητορική του Αριστοτέλη 
-χωρίς να ορίζεται- και επανέρχεται στη λατινική ρητορική -με διαφορετική σημασία, 
παραπέμπει σε ένα νοερό χώρο από όπου ο ομιλητής μπορεί να αντλήσει το αναγκαίο 
υλικό, ώστε να συνθέσει ρητορικά επιχειρήματα (Brake 1965; Rubinelli 2006).  

O Αριστοτέλης ταξινομεί τους τόπους σε δύο κατηγορίες: τους κοινούς και τους ειδικούς. Οι 
κοινοί τόποι απαντούν ευρέως σε ποικίλα είδη λόγων, καθώς μαρτυρούν κοινούς τρόπους 
σκέψης για πρόσωπα, αντικείμενα και καταστάσεις (π.χ. ορισμός, αντίθεση, σύγκριση, 
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ομοιότητα, διαφορά, αναλογία κ.ά.) και ανακλούν πανανθρώπινα μοτίβα συλλογιστικής, τα 
οποία μπορούν να βρουν εφαρμογή σε κάθε πεδίο ανθρώπινης γνώσης και δράσης. «Είναι 
οι κοινοί τόποι που αναφέρονται στο δίκαιο, στη φυσική, στην πολιτική επιστήμη και σε 
πολλά άλλα, διαφορετικά μεταξύ τους, είδη θεμάτων...» (Ρητορική, I.2. 1358a 12-
13).Επομένως, μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δόμηση ρητορικών και διαλεκτικών 
επιχειρημάτων, εκπροσωπώντας μια διαδικαστική, συμπερασματική προoπτική της 
ρητορικής (inferential), η οποία προϋποθέτει ευκολομνημόνευτους, συμπαγείς και απλούς 
τόπους και μπορεί να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά (Miller 1987:64). [Για τη δημιουργική 
παιδαγωγική αξιοποίηση των ρητορικών κοινών τόπων στη γραφή βλ. Εgglezou 2016] 

Αντίθετα, οι ειδικοί τόποι (ίδια), δεν έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογής, αφού χρησιμοποιούνται 
σε συγκεκριμένα είδη λόγων ο καθένας και δεν μπορούν, αυτόνομα, να σχηματίσουν 
ενθυμήματα ή συλλογισμούς. Εκπροσωπούν μια περισσότερο «επιφανειακή» (materialist) 
προσέγγιση της ρητορικής, η οποία, πιθανόν, ανακλά αριστελικές εμπειρικές παρατηρήσεις 
σχετικά με τρόπους πραγμάτωσης της πειθούς μέσω διαθέσιμων λεκτικών πόρων σε 
συγκεκριμένες περιστάσεις (ibid, 1987:63). «Είναι, αντιθέτως, ειδικοί τόποι όσοι 
σχηματίζονται από προτάσεις για ορισμένο είδος ή γένος...» (Ρητορική, I.2. 1358 a 17-
18).Τέτοιες προτάσεις, για παράδειγμα, αποδεικνύουν πως κάτι είναι καλό, επιβλαβές, 
δίκαιο, άδικο, αξιοσέβαστο ή επαίσχυντο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προκείμενες 
των επιχειρημάτων. Για παράδειγμα, η πρόταση «Έγκειται λοιπόν το να αδικείται κάποιος 
στο να πάσχει τα άδικα από δράστη που ενεργεί εκούσια...» (Ρητορική, A 13, 1373b 27–28) 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μείζων προκείμενη για να στηρίξει το επιχείρημα ότι π.χ. η 
Λουκία έχει αδικηθεί στον επαγγελματικό χώρο και να αναπτύξουμε το γεγονός 
παρουσιάζοντας τους λόγους της ζήλιας της προϊσταμένης της. Με άλλα λόγια, οι ειδικοί 
τόποι αποτελούν ένδοξα, τα οποία παρέχουν γλωσσικό υλικό προς αξιοποίηση, ενώ οι 
κοινοί τόποι δίνουν κατευθυντήριες οδηγίες για το πώς θα οργανωθεί αυτό το υλικό σε 
επιχείρημα (Rubinelli 2009:66 ) (π.χ. με αιτιολόγηση ή εκ του αντιθέτου κ.ά.). 

Στη λατινική ρητορική, ο όρος τόπος (locus) εμφανίζεται στον Κικέρωνα, εκφράζοντας την 
έννοια του πραγματευόμενου θέματος (Cicero, De Inventione/Περί Ευρέσεως, I, 50) ή των 
δεικτών του εξεταζόμενου θέματος (ibid, 2009:102). H χρήση του όρου ταυτίζεται με τον 
όρο ιδιότητες (adtributa) (I, 34–44), οι οποίες μπορεί να συνοδεύουν, για παράδειγμα, ένα 
πρόσωπο (π.χ. όνομα, τρόπο ζωής, έξεις, εκπαίδευση, ενδιαφέροντα, συναισθήματα, 
κατορθώματα κτλ.) ή ένα γεγονός (αιτία, για ποιο σκοπό έγινε, πότε, πώς, πού, κτλ.), 
εμπνέοντας τον ομιλητή να δομήσει την ομιλία του. Αντίθετα, δεν γίνεται καμία αναφορά 
στους τόπους ως προκείμενες ενός επιχειρήματος σε αντιστοιχία με τους ειδικούς τόπους 
του Αριστοτέλη. Επίσης, ο όρος χρησιμοποιείται, για να υποδηλώσει ένα 
επιχειρηματολογικό σχήμα (π.χ. Ο έβδομος τόπος χρησιμοποιείται όταν εκφράζουμε τον 
αποτροπιασμό μας λέγοντας ότι μία τρελή, στυγνή, απάνθρωπη, τυραννική πράξη έχει 
συμβεί εξαιτίας δύναμης και βίας... (I, 102–103).  

Αξίζει να επισημανθεί ότι στο ίδιο έργο εμφανίζεται και ο όρος κοινοί τόποι (loci 
communes), με διαφορετική σημασιοδότηση από την αριστοτελική. Πρόκειται για 
επιχειρήματα τα οποία μπορούν να μεταφερθούν σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς, ωστόσο, 
να έχουν την καθολικό χαρακτήρα των αριστοτελικών κοινών τόπων. Πρόκειται για κοινά 
αποδεκτές προτάσεις (π.χ. Ένας παιδεραστής αξίζει την ανώτερη των ποινών...) ή μια 
δήλωση που μπορεί να υποστηριχθεί τόσο θετικά όσο και αρνητικά (π.χ. Είναι σωστό να 
εμπιστευόμαστε τις υποψίες μας ή, αντίθετα, δεν είναι σωστό). Ο ρόλος τους, θα λέγαμε, 
έγκειται στο να προετοιμάσουν ψυχολογικά το ακροατήριο να αποδεχθεί την 
επιχειρηματολογία που θα ακολουθήσει. Με πολύ απλό τρόπο, θα λέγαμε ότι λειτουργούν 
ως γλωσσικά ‘κλισέ’, συνήθη στον επιχειρηματολογικό λόγο, χωρίς, ωστόσο, να έχουν τη 
δύναμη σύνθεσης ενός επιχειρήματος (Cicero, De Inventione/Περί Ευρέσεως). Αποτελούν 
ολοκληρωμένα λεκτικά προϊόντα, τα οποία μπορεί να εμπεριέχουν ψήγματα λογικών 
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επιχειρημάτων, συναισθηματικών επικλήσεων και ύφους στη δομή τους, συμβάλλοντας 
«στη γενικότερη ανάπτυξη του λόγου, χωρίς, ωστόσο, να μπορούν να αποκοπούν και 
εκτιμηθούν ως ανεξάρτητες μονάδες» (Leff 1996:448). Ωστόσο, αργότερα, στο De Oratore 
(2, 117) (Ο Τέλειος Ρήτορας) ο Κικέρωνας θα παραδεχθεί ότι η χρήση αυτών των κοινών 
τόπων έχει μικρή αξία και ότι η εκμάθησή τους δεν προϋποθέτει ταλέντο αλλά πρακτική 
εξάσκηση, για να αναγνωρίσει, στη συνέχεια, την ευριστική αξία της τοπικής αριστοτελικής 
θεωρίας. 

 

4. Υλοποιημένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη διδασκαλία του 

ρητορικού επιχειρήματος 

Όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα σχετικά με τη ρητορική επιχειρηματολογία έχουν μεγάλη 
σημασία για την εκπαίδευση. Αναδεικνύουν την ανάγκη προβληματισμού και σταδιακής 
εξοικείωσης των μαθητών/τριών όλων των βαθμίδων με τη δύναμη (και τους κινδύνους) 
του ρητορικού επιχειρήματος σε ποικίλα περικείμενα. Ταυτόχρονα, γίνεται αντιληπτό ότι 
αφενός, ποικίλες εκφάνσεις του ρητορικού επιχειρήματος αναδεικνύουν ανώτερες 
συλλογιστικές δεξιότητες και αφετέρου ότι η συστηματική ενασχόληση με τη μελέτη της 
χρήσης ρητορικών επιχειρημάτων θα μπορούσε να συμβάλει στην ενδυνάμωση των 
συλλογιστικών και κριτικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών. Κατ’ επέκταση, θα 
υποστηρίξουμε ότι η ενασχόληση με τη ρητορική επιχειρηματολογία συσχετίζεται άμεσα με 
την ανάγκη καλλιέργειας του κριτικού γραμματισμού. Είναι σημαντικό να εκπαιδεύσουμε 
τους μαθητές όλων των βαθμίδων, ώστε να ‘διαβάζουν’ πίσω από τις γραμμές των 
κειμένων και να ακούν πέρα από τους ήχους των λέξεων, επιδιώκοντας βαθύτερη γνώση 
για τα τεκταινόμενα και αναζητώντας τις λογικές αρχές και τις αξίες, που στηρίζουν τις 
προτεινόμενες δράσεις και αποφάσεις/επιλογές τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό 
επίπεδο. Η διδακτική ενασχόληση με το ρητορικό επιχείρημα μπορεί να συμβάλει 
ουσιαστικά προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Στο πλαίσιο της τρίτης θεματικής ενότητας αξιοποιήθηκαν αρκετές παιγνιώδεις δράσεις 
που έδωσαν την ευκαιρία παραγωγής προφορικών ρητορικών επιχειρημάτων. Τέτοιες 
δραστηριότητες καταγράφονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παιχνίδια ρητορικής τέχνης 
στο δημοτικό σχολείο. Σκέφτομαι... Εκφράζομαι... Επικοινωνώ...» (Εγγλέζου 2018).   

Ωστόσο, εδώ, επιλέγουμε να παρουσιάσουμε μία από τις πραγματοποιηθείσες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η οποία αποσκοπεί στην κριτική προσέγγιση της ρητορικής 
επιχειρηματολογίας ακολουθώντας και πάλι στρατηγικές της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας (Ηοckett 2018:49). Ειδικότερα, βασιζόμενοι στη στρατηγική των Σκεπτόμενων 
Ζαριών (ThinkDOTS©) (Βrimijoin 2002; Brimijoin 2005) προσεγγίσαμε την ανάλυση των 
επιχειρηματολογικών κειμένων, ώστε να αποκωδικοποιήσουμε, στην πράξη, όσα 
αναφέρθηκαν σε θεωρητικό επίπεδο βάσει των ενδιαφερόντων (ή/και του βαθμού 
ετοιμότητας) των συμμετεχόντων/ουσών. Πρόκειται για μια στρατηγική, η οποία 
διευκολύνει την εμβάθυνση και συζήτηση ιδεών (και επιχειρημάτων) σε ομαδικό επίπεδο 
χάρη στην αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται (είτε στο πλαίσιο διαφοροποιημένης είτε μη 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας).  

Στην ουσία, με αυτήν τη στρατηγική αναθέτονται έξι διαφορετικές εργασίες σχετικά με ένα 
συγκεκριμένο θέμα. Οι εργασίες αυτές καταγράφονται σε έναν πίνακα 3 × 2 (Βλ. Πίν. 2), 
ενώ η κάθε εργασία σηματοδοτείται με μία από τις όψεις του ζαριού. Ο/Η κάθε 
παίκτης/τρια ρίχνει το ζάρι και αναλαμβάνει τη σχετική εργασία (μη διαφοροποιημένη 
προσέγγιση). Ωστόσο, η διδασκαλία μπορεί να διαφοροποιηθεί αν, όπως στην περίπτωσή 
μας, διαφοροποιηθεί ο βαθμός δυσκολίας του περιεχομένου του επιχειρηματολογικού 
κειμένου που δίνεται προς ανάλυση στους εμπλεκομένους/ες (π.χ. διαφήμιση, μια  
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ΟΜΑΔΑ 1 

 Aξιοπιστία 
 
 
Ποιος είναι ο 
ρόλος/επάγγελμα 
συγγραφέα / ομιλητή; 
(αναφορά στο ήθος)  
 

            Τοποθέτηση 
 
 
Tι πιστεύει ο συγγραφέας 
για το θέμα; 

 Λόγοι 
 
 
Ποιους λόγους/αιτίες 
χρησιμοποιεί ο/η 
συγγραφέας/ομιλητής-τρια, 
για να υποστηρίξει τις από-
ψεις του/της; Οι λόγοι αυτοί 
έχουν νόημα για σένα; Nαι ή 
όχι και γιατί;  Εσύ, ποιους θα 
χρησιμοποιούσες;   

                Σκοπός 
 
 
Κατά τη γνώμη σου, τι 
ελπίζει ο 
συγγραφέας/ομιλητής ότι το 
ακροατήριο/αναγνωστικό 
κοινό θα σκεφτεί ή θα 
πράξει; Γιατί το λες αυτό; 

Πεις    Πειστικότητα 
 
 
Συμφωνείς ή διαφωνείς με 
τον ομιλητή/συγγραφέα; 
Εξήγησε γιατί ναι ή γιατί 
όχι. Πώς προσπαθεί να σε 
πείσει ο 
συγγραφέας/ομιλητής; 
Ποιες στρατηγικές ή 
τεχνικές ακολουθεί; 

 Απόδειξη 
 
 
Τι είδος απόδειξης 
χρησιμοποιεί ο/η ομιλητής-
τρια/συγγραφέας για να σε 
πείσει για τα κύρια σημεία 
της θέσης του/της; Τη 
βρίσκεις λογική; Ναι ή όχι και 
γιατί; 

ΟΜΑΔΑ 2 

 Aξιοπιστία 
 
 
Πόσο αξιόπιστος/η είναι ο/η 
συγγραφέας/ομιλητής-τρια; 
Γιατί το  λες αυτό; Με ποιον 
τρόπο η αξιοπιστία του/της 
επηρεάζει το επιχείρημα που 
διατυπώνεται; Ενδυναμώνει 
ή αποδυναμώνει το 
επιχείρημα;  

 Toποθέτηση 
 

 
Ποια είναι η τοποθέτηση 
του ομιλητή/τριας σχετικά 
με το θέμα; Βρες την 
κεντρική θέση του που, 
πιθανόν, βρίσκεται 
κρυμμένη πίσω από τις 
λέξεις.  
 

 Λόγοι 
 

 
Πόσοι ορθολογικές σου 
φαίνονται οι  αιτίες που 
χρησιμοποιεί ο/η 
ομιλητής/τρια; Μήπως 
διαπιστώνεις προβλήματα 
στη συλλογιστική του; Ποια; 
Mπορείς να τα διορθώσεις;   

 Σκοπός 
 
 

Ποια είναι τα κίνητρα 
του/της ομιλητή-
τριας/συγγραφέα;Aντα-
ποκρίνονται στο 
συγκεκριμένο ακροατήριο; 
Ευρύτερα; 

 Πειστικότητα 
 
 

Πόσο πειστικό είναι το 
επιχείρημα του/της 
συγγραφέα/ομιλήτριας; Τι 
επικλήσεις, τεχνικές και 
στρατηγικές χρησιμοποιεί;  
Ποια θεωρείς περισσότερο 
αποτελεσματική ακόμα και 
αν δεν σε έχει πείσει 
απόλυτα;  

                     Απόδειξη 
 
 
Τι είδος απόδειξης 
χρησιμοποιεί 
ο/ησυγγραφέας/ομιλητής-
τρια για να υποστηρίξει τις 
τοποθετήσεις του/της; Είναι 
οι αποδείξεις που 
παρέχονται αξιόπιστες, 
σχετικές και επαρκείς;  

 
Πίνακας. 2: Η στρατηγική των Σκεπτόμενων Ζαριών στην ανάλυση ενός επιχειρηματολογικού κειμένου (Ηοckett 2018) 
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προεκλογική ομιλία, ένα δημοσιογραφικό άρθρο, ένα απόσπασμα λογοτεχνικού έργου,  
ηχογραφημένος επιχειρηματολογικός διάλογος κ.ά.). Επίσης, η διαφοροποίηση μπορεί να 
επέλθει με τη χρήση απλούστερων ή συνθετότερων ερωτήσεων κάθε φορά. Στην 
περίπτωση μας παρουσιάζονται δύο ομάδες ερωτήσεων, μία απλούστερη (Ομάδα 1) και 
μια συνθετότερη (Ομάδα 2).  

Στη δεύτερη θεματική ενότητα με τη στρατηγική αυτή αναλύθηκε ένας ρητορικός λόγος 
(Έχω ένα όνειρο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ). Η δραστηριότητα διαβαθμίστηκε ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων/ουσών με στόχο να γίνει κριτική προσπέλαση του 
κειμένου και στη συνέχεια να ακολουθήσει διάλογος μεταξύ των μελών της ομάδας 
αναφορικά με έννοιες-κλειδιά, όπως πειστικότητα, απόδειξη, αξιοπιστία, λόγοι, σκοπός κ.ά.  

Οι δραστηριότητες της Ομάδας 1 και της Ομάδας 2 περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα 
2. Εδώ, αξίζει να τονιστεί ότι η ίδια ομάδα ερωτήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλη 
την τάξη, μοιράζοντας τις/τους μαθήτριες/τές σε ομάδες ή οι ομάδες να δημιουργηθούν 
βάσει των ερωτημάτων. 
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4η Θεματική Ενότητα:  Η διαλεκτική θεώρηση της επιχειρηματολογίας 
(Ηθική διαλεκτική συλλογιστική και επιχειρηματολογία. 

Ο πλατωνικός μύθος ως ερεισίνωτο του διαλεκτικού επιχειρήματος) 

Αναστασία Μεσσάρη 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Να εντάξουν  τον φιλοσοφικό μύθο στα γνωστικά αντικείμενα 
- Να γνωρίσουν πρακτικές αξιοποίησης του φιλοσοφικού μύθου 
- Να χρησιμοποιούν τον μύθο για βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας 
- Να ενσωματώνουν στη διδασκαλία νέες μορφές επικοινωνίας και 

έκφρασης 
- Να διασκευάζουν μύθους ως μέσα καινοτομικής διδασκαλίας 
- Να δικαιολογούν με ηθικά επιχειρήματα τις θέσεις τους αναφορικά 

με ηθικά ζητήματα / διλήμματα 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

- Ηθική συλλογιστική 
- Ηθική επιχειρηματολογία 
- Οι ηθικές αξίες στη λήψη αποφάσεων 
- Ηθικά ζητήματα/διλήμματα 
- Ο πλατωνικός μύθος στην εκπαιδευτική πράξη 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Δομή ηθικού επιχειρήματος  
- Ηθικές θεωρίες 
- Ηθική του Care 
- Ηθικά κίνητρα και προθέσεις 
- Ηθική πράξη 
- Ηθική συμπεριφορά 
- Ηθικός χαρακτήρας 
- Χαρακτηριστικά πλατωνικού μύθου 
- Πλατωνικός μύθος και λόγος 
- Ο πλατωνικός μύθος ως εργαλείο καινοτομικής διδασκαλίας 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Κριτική ανάγνωση πλατωνικών (δραματοποιη-μένων) μύθων  
- Ασκήσεις ηθικής επιχειρηματο-λογίας 
- Προβλήματα βιοηθικής 
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4η Θεματική Ενότητα: Η διαλεκτική θεώρηση της επιχειρηματολογίας 
(Ηθική διαλεκτική συλλογιστική και επιχειρηματολογία. Ο πλατωνικός 
μύθος ως ερεισίνωτο του διαλεκτικού επιχειρήματος) 

 
Αναμφισβήτητα, ο λόγος επιδιώκει την πειθώ και αν η λογική επιχειρηματολογία 
αντιμετωπίζει πολλές φορές δυσκολίες, για να επιτύχει αυτή την επιδίωξη, η ηθική 
επιχειρηματολογία προσκρούει σε ανυπέρβλητα εμπόδια. 

Τι είναι για μας ηθική; Είναι οι αξίες, οι κανόνες, οι αρχές που προσδιορίζουν τη 
συμπεριφορά μας και καθορίζουν τι είναι καλό και κακό; Η καθημερινή ηθική συμπεριφορά 
επηρεάζεται από τη θρησκεία, την παράδοση, τα ΜΜΕ και τα κοινωνικά πρότυπα. Για τον 
λόγο αυτό είναι ανομοιογενείς οι κανονιστικές πεποιθήσεις σε συλλογικό και ατομικό 
επίπεδο. Συχνά, δεν υπάρχει καμιά ενοποιητική αρχή που να συνέχει όλες τις αρχές και 
τους κανόνες, με αποτέλεσμα παρόμοιες περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται με διαφορετικά 
κριτήρια. Πολλές αρχές και πολλοί κανόνες, μάλιστα, καλύπτονται με τον μανδύα της 
ηθικότητας, εξυπηρετούν όμως συγκεκριμένα συμφέροντα, ενώ έχουν αφομοιωθεί άκριτα, 
και δεν αιτιολογούνται. Ωστόσο, ο πλατωνικός Σωκράτης θεωρεί ότι απαιτείται μια 
τεκμηριωμένη και λογικά συνεκτική εικόνα του τρόπου με τον οποίο οφείλουμε να ζούμε. 

Η τέταρτη διδακτική ενότητα αναφέρεται στο πώς οι πλατωνικοί μύθοι ως όχημα ηθικών 
αξιών μπορούν να τεκμηριώσουν τους ηθικούς συλλογισμούς  στη σχολική πράξη, έτσι 
ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση των ηθικών 
ερωτημάτων και προβλημάτων, που αναδύονται στη σχολική ζωή. Στην ενότητα αυτή 
διερευνώνται οι  έννοιες μύθος,  πλατωνικός μύθος, Ηθική, Ηθικότητα, ηθικές θεωρίες, 
ηθικές έννοιες, ηθικοί συλλογισμοί, ηθικές πράξεις, κίνητρα, διλήμματα βιοηθικής εντός 
του θεσμικού πλαισίου, που στοχεύει σε ένα δημοκρατικό σχολείο ισότητας, συνεργασίας, 
πολιτότητας, διαπολιτισμικότητας. Ως μεθοδολογικές προσεγγίσεις προτείνονται θεατρικές 
τεχνικές και διδακτικές μέθοδοι λογοτεχνίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας, οι επιμορφούμενοι θα είναι 
σε θέση να εντάξουν  τον φιλοσοφικό μύθο στα γνωστικά αντικείμενα, να γνωρίσουν 
πρακτικές αξιοποίησης του φιλοσοφικού μύθου, να χρησιμοποιούν τον μύθο για 
βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να ενσωματώνουν στη διδασκαλία νέες 
μορφές επικοινωνίας και έκφρασης, να διασκευάζουν μύθους ως μέσα καινοτομικής 
διδασκαλίας, να δικαιολογούν με ηθικά επιχειρήματα τις θέσεις τους αναφορικά με ηθικά 
ζητήματα / διλήμματα, να αναπτύξουν την ηθική διαλογιστική και να αναγνωρίζουν τις 
αξίες που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων. Επίσης, θα αποκτηθούν 
μεταγνωστικές ικανότητες, καθώς ο εκπαιδευτικός που χρησιμοποιεί ηθική γλώσσα, θα 
κατανοήσει ότι αναφέρεται στην ηθική συμπεριφορά και όχι στη φυσική πραγματικότητα. 
Το νόημα των λέξεων και των προτάσεων δεν καθορίζεται από το σημείο αναφοράς τους, 
αλλά από τον τρόπο που τις μεταχειρίζεται ο χειριστής τους. Στο πλαίσιο της θεωρίας του 
νοήματος της γλώσσας, η ηθική γλώσσα βάσει της ενδοϊδιωματικής λειτουργία της,  
χρησιμοποιώντας  ηθικές λέξεις και εκφράσεις αναδύει ερωτήματα του τύπου «τι 
προσπαθούμε να πετύχουμε μέσω της χρήσης των ηθικών όρων». Στο ερώτημα γιατί οι 
άνθρωποι χρειάζονται την ηθική, η απάντηση εστιάζει στο ότι βελτιώνει τη θέση του 
ανθρώπου στον κόσμο, λόγω “των περιορισμένων συμπαθειών”, των “περιορισμένων 
πόρων“ και της “περιορισμένης λογικότητας” (δεν μπορούμε να λύσουμε μόνοι μας τα 
προβλήματά μας), ενώ παρέχει προστασία της ανθρώπινης ζωής και της αξιοπρέπειας. 

 Ίσως, αναρωτηθούμε εάν η φιλοσοφία -η ηθική ενέχει φιλοσοφικές διαστάσεις- είναι 
κατάλληλη για τα παιδιά; Η απάντηση είναι καταφατική, αφού τα παιδιά είναι περίεργα 
από τη φύση τους και η αρχή της φιλοσοφίας είναι το θαυμάζειν. Από την άλλη, η 
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διδασκαλία του στοχασμού είναι εφικτή; Είναι διδακτός ο στοχασμός; Ποιο είδος 
στοχασμού καλούμαστε να διδάξουμε; Οι στοχαστικές δεξιότητες καλλιεργούνται 
έμπρακτα. Καλλιεργούμε έξεις με επανειλημμένη πρακτική. Σε αυτό πρέπει να είναι 
πρωτίστως εξοικειωμένοι οι δάσκαλοι (ανάγκη για έρευνα). Το είδος του στοχασμού που 
καλούμαστε να διδάξουμε είναι ο κριτικός στοχασμός πλαισιωμένος από τη 
δημιουργικότητα, την αλληλεγγύη, και τη συνεργατικότητα. Εργαλείο του δασκάλου μπορεί 
είναι ο φιλοσοφικός διάλογος με όλη την τάξη, όπου ο δάσκαλος έχει συντονιστικό και 
υποβοηθητικό ρόλο. 

Η ηθική και οι αξίες στην Εκπαίδευση (moral and values in education) είναι η sine qua non 
πλαισίωση της μαθησιακής διαδικασίας. Η αρετή είναι μια συγκεκριμένη ποιότητα 
συμπεριφοράς συνδεδεμένη με τη συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα και με την 
κοινωνική ομάδα ή τάξη, όπου ανήκει το άτομο, που στα ενδιαφέροντά της ακριβώς 
ανταποκρίνονται οι ηθικές ιδέες που κάθε φορά επικαλείται κανείς. Εάν κατανοήσουμε τι 
παρακινεί ένα άτομο να ενεργοποιηθεί θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τη στάση μας και να 
πετύχουμε την παρώθησή του σε γνωστικό και συμπεριφορικό επίπεδο. Το σχολείο πρέπει 
να εμφυσήσει τις αξίες και τις συμπεριφορές μιας συμπεριληπτικής κοινωνίας, αν και 
συνήθως παραβλέπει την αξία της εκπαίδευσης, την ευχαρίστηση της μάθησης, την 
ανάπτυξη της λογικής και κριτικής σκέψης, την ηθική (με ποια μέσα θα κατακτηθεί και πώς 
θα χρησιμοποιηθεί η γνώση), την ουσιαστική γνώση, για να επιβιώσει το άτομο στην 
κοινωνία. 

Η έννοια της ηθικής, να σημειωθεί, συνδέεται με γνωστικές ιδιότητες, όπως είναι η 
αντίληψη, η συγκέντρωση και η λογική κρίση. Όλες αυτές οι ιδιότητες οδηγούν στη λήψη 
αποφάσεων - αν χρησιμοποιούνται με φρόνηση, τότε έχουμε ηθικές αποφάσεις. Στόχος της 
ηθικής στο σχολείο είναι η ηθική ανάπτυξη του μαθητή. Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής 
αποκτά συστηματική σκέψη για την επίλυση ενός ηθικού διλήμματος. Το επίπεδο 
ικανότητας ηθικού διαλογισμού αντανακλά το επίπεδο ηθικής ωριμότητας του ατόμου. 
Κάποιος μπορεί να είναι ηθικός, αν έχει αποκτήσει επίγνωση του εαυτού του και της σχέσης 
του με το περιβάλλον. 

Η αρχή της δημοκρατίας, εξάλλου, αποτελεί διάσταση της ηθικής, εφόσον εμπεριέχει την 
ισότητα, τη συμμετοχή, τη νομιμότητα, την ευθύνη, τον σεβασμό των ελευθεριών. Η 
παραγωγή γνώσης είναι μια κοινωνική διαδικασία από την οποία απορρέει η ανάπτυξη της 
δημοκρατικής κοινωνικής ευφυίας. Η ηθική διάσταση σε μια σχολική μονάδα προάγεται 
από τους βασικούς συντελεστές της και αυτός είναι ο εκπαιδευτικός. Ηθικός είναι ο 
εκπαιδευτικός που χαρακτηρίζεται από δύο στάσεις: ηθική της δικαιοσύνης και ηθική της 
φροντίδας, ενώ προαπαιτούμενα αυτών είναι  να αγαπά το επάγγελμά του, να αποδέχεται 
άνευ όρων τον μαθητή του, να είναι αυθεντικός και να έχει ενσυναίσθηση. 
Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης (Bandura 1991), την ηθική συμπεριφορά 
την μαθαίνει κανείς μέσω της παρατήρησης και της κοινωνικής σύγκρισης. Ο εκπαιδευτικός 
πρέπει να αποτελεί πρότυπο ηθικής συμπεριφοράς για τους μαθητές του. Να είναι 
αυθεντικά ηθικός χαρακτήρας. Οι ηθικές του αρχές περνούν στην παιδαγωγική 
συμπεριφορά του και αυτή μέσω της μίμησης στους μαθητές του. 

Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που συμβάλλουν στην ηθική ανάπτυξη των μαθητών, είναι αυτές 
που τους ενεργοποιούν στη διαδικασία της μάθησης, που βοηθούν την κριτική τους σκέψη, 
τους εμπλέκουν λογικοσυναισθηματικά με το υπό μάθηση αντικείμενο και ενισχύουν τη 
συνεργατική τους διάθεση και ικανότητα. Επιτακτικό καθήκον είναι η ηθική και πολιτική 
μόρφωση στα σχολεία (Kohlberg 1976). O μαθητής πρέπει να μαθαίνει στο σχολείο πώς να 
ζει ηθικά και επομένως με νόημα. Η κατανόηση του άλλου, χωρίς να τον απαξιώνουμε 
αποτελεί μέγα μάθημα.  
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Σημαντική συμβολή σε αυτό παρέχει η σφαιρική εξέταση των ζητημάτων, καθώς ο 
κατακερματισμός της γνώσης μέσα από τους επιστημονικούς κλάδους (εξειδίκευση), 
ατροφεί την ικανότητά μας να συνδέουμε τις γνώσεις (Morin 2018).Η αριστοτελική 
προσέγγιση της ηθικής μπορεί να δώσει το περιεχόμενο της ηθικής αγωγής στην 
εκπαίδευση, καθώς τάσσεται υπέρ της αξιοποίησης της φρόνησης (των κριτικών δυνάμεων) 
και λαμβάνει πάντοτε υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.  

Το σχολείο μπορεί να γίνει μια μαθητοκεντρική, βιωματική και δημιουργική εστία που 
μεριμνά για την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας στη βάση της ατομικής συνείδησης, 
της ταυτότητας του ανήκειν και της ταυτότητας του πολίτη του κόσμου. Η διαμόρφωση 
ηθικής συνείδησης, η ενδυνάμωση της διαδικασίας της ηθικής κρίσης και επιλογής θα 
οδηγήσει στην ηθική πράξη. Και όλα αυτά σε πρώτο πρόσωπο: η υπόθεση της ηθικής και 
της αξιολογίας είναι υπόθεση προσωπικής ανάληψης και όχι έξωθεν επιβολής. 

Ειδικότερα, σήμερα, η πολυπολιτισμική πραγματικότητα απαιτεί ικανοποίηση 
διαφορετικών πολιτισμικών αναγκών και αποδοχή της διαφορετικότητας, αίσθημα δικαίου 
και ισότητας, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, ομαλή συνύπαρξη ετερώνυμων 
πολιτισμικών στοιχείων. Ο/η  εκπαιδευτικός είναι ανάγκη να διαθέτει έναν αξιακό/ηθικό 
κώδικα, για να ενεργεί με βάση αρχές και αξίες, που οδηγούν στην ατομική ολοκλήρωση 
και την κοινωνική πρόοδο. Με βάση αυτόν τον κώδικα μπορεί να διευθετήσει συγκρούσεις 
που οφείλονται στη συνύπαρξη διαφορετικών/ασύμβατων αξιακών συστημάτων.  

Το σχολείο, λοιπόν, πρέπει  να αναπτύξει την ηθική κρίση των μαθητών/τριών με τη 
βελτίωση του επιπέδου ηθικής αιτιολόγησης μέσω της διδασκαλίας ηθικών διλημμάτων, 
την ηθική ευαισθησία, που αφορά στον γνωστικό και συναισθηματικό χαρακτήρα 
δεξιοτήτων πρόσληψης και ερμηνείας ηθικής υφής καταστάσεων, καθότι στην ερμηνεία 
τους συντελούν δεξιότητες γνωστικού (αναγνώριση αιτιώδους συνάφειας μιας σειράς 
ενεργειών και των συνεπειών τους) και συναισθηματικού χαρακτήρα (ενσυναίσθηση). 

Το ηθικό συναίσθημα είναι η κινητήριος δύναμη για ηθική δράση και παίρνει δύο μορφές: 
αυτοκριτικά συναισθήματα (ντροπή, τύψεις) και συναισθηματική ανταπόκριση προς τους 
άλλους (συμπόνια, συμπάθεια, ενσυναίσθηση, της οποίας προέκταση είναι η καλλιέργεια 
σχέσεων φροντίδας). Ο ηθικός χαρακτήρας (πώς ο μαθητής θα βρει τον εαυτό του μέσα 
στις αξίες) δρα σε συμφωνία με τις ηθικές του πεποιθήσεις. Η σύμπτωση λόγων και 
πράξεων, η αυτογνωσία, η αυτοκριτική, η αυτολογοδοσία, η υπευθυνότητα συνιστούν 
γνωρίσματα του ηθικού χαρακτήρα. 

Η κοινότητα δημοκρατίας και ευθύνης καλλιεργεί  ηθικο-δημοκρατικό κλίμα στο σχολείο 
και  υποκινεί ηθικές συμπεριφορές (Lapsley 2008). Η λειτουργία της κοινότητας 
θεμελιώνεται στον ηθικό διάλογο (Habermas 1997) που της προσδίδει χαρακτήρα 
διαβουλευτικής δημοκρατίας. Δίνει την «ηθική ατμόσφαιρα»/περιβάλλον. Μέσα σε ένα 
τέτοιο περιβάλλον ο μαθητής αισθάνεται υπεύθυνος για τον άλλον. Η ηθική της μέριμνας 
θεωρεί το σχολικό ηθικό κλίμα σημαντικό στην καλλιέργεια σχέσεων ενδιαφέροντος και 
φροντίδας (Νoddings 2002). 

Βέβαια, μπορεί ένα άτομο που έχει ηθική κρίση, ευαισθησία και ηθική υποκίνηση (μέσω 
της ενσυναίσθησης δίνει προτεραιότητα σε ηθικές αξίες έναντι άλλων προσωπικών, 
αισθητικών αξιών), να μην έχει όμως ηθικό χαρακτήρα (λόγω φόβου, άγχους κ.λπ) και να 
μην εκδηλώνει ηθική συμπεριφορά. Για την ανάπτυξη της ηθικής κρίσης, της ευαισθησίας, 
και του ηθικού χαρακτήρα σημαντικές είναι οι δραστηριότητες εντός τάξης (ηθικά 
διλήμματα, συζήτηση, βιωματικά παιχνίδια, αυτοπαρατήρηση, μελέτες περίπτωσης, 
παιχνίδια ρόλων, θεατρικές τεχνικές κ.ά.). 

Τα ηθικά διλήμματα μπορεί να αφορούν σε θέματα μακρο-ηθικής (βιοηθική, 
περιβαλλοντική ηθική, κοινωνικός αποκλεισμός κ.ά) και μικρο-ηθικής (ζητήματα 
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διαπροσωπικών σχέσεων), αν και ο Habermas, δεν θεωρούσε  τα διλήμματα μικροηθικής 
κατάλληλα για ηθικό στοχασμό, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει συναίνεση στη διατύπωση 
καθολικών αρχών ορθής πράξης. Ωστόσο, αν ακολουθήσουμε τη σωκρατικά ερωτήματα 
«ποια ζωή αξίζει να ζει κανείς»  και «ποιος είμαι», ο μαθητής μπορεί να ανοίξει έναν 
ορίζοντα αυτοκατανόησης και αυτονοηματοδότησης. Εξάλλου, ηθική ταυτότητα έχει το 
άτομο  στον βαθμό που οι ηθικές αξίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
αυτοκατανόησής του και της αυτογνωσίας του (Blasi  1983, Blasi 2004a, Blasi 2004b)). 

Πολλές φορές, οι εκπαιδευτικοί, ασκώντας τον παιδαγωγικό ρόλο τους καλούνται να 
επιβραβεύσουν ή να επιπλήξουν μια πράξη των μαθητών τους ως δέουσα ή ανεπίτρεπτη 
και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν άπτονται της ηθικού πλαισίου και των 
δεοντολογικών κανόνων της κοινωνίας. Οι προτάσεις της ηθικής που διατυπώνουν, 
αποσκοπούν να αξιολογήσουν ή να καθορίσουν μορφές συμπεριφοράς, που είναι 
καθολικεύσιμες (ό,τι είναι ορθό στην περίπτωση χ, είναι ορθό σε κάθε παρόμοια 
περίπτωση), εφαρμόσιμες (στα όρια των ανθρώπινων δυνατοτήτων), επιτακτικές (δεσμεύει 
αυτόν που αποδέχεται την ηθική πρόταση), δικαιολογημένες (καταδεικνύουμε την 
ορθότητα και σπουδαιότητα των ηθικών προτάσεων), ενώ λαμβάνουν υπόψη και τα 
συμφέροντα των άλλων (στοιχειώδης αλτρουισμός), ενώ καταδικάζεται η εγωιστική 
συμπεριφορά.  

Σε πολλές περιπτώσεις στη σχολική πράξη ο/η εκπαιδευτικός πέρα από τους τρόπους της 
πειθούς (επίκληση στο συναίσθημα, τη λογική, την αυθεντία) χρησιμοποιεί την επίκληση 
στο ήθος του πομπού, με την οποία  επιχειρείται να κερδηθεί η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο 
του πομπού, ώστε οι θέσεις – εισηγήσεις του να γίνουν αποδεκτές, π.χ. προβολή της 
εικόνας του ως έντιμου, αξιόπιστου, υπεύθυνου κ.λπ. Αυτό επιτυγχάνεται ενίοτε με 
λανθάνοντα αξιολογικό χαρακτηρισμό, ώστε ο πομπός να ταυτιστεί με ένα θετικό πρότυπο 
συμπεριφοράς και να αποκτήσει κύρος. Επίσης, με την επίκληση στο ήθος του 
δέκτη επιχειρείται να αισθανθεί ο δέκτης την ευθύνη απέναντι σε όσα του προβάλλονται 
και να αποδεχτεί τις απόψεις – εισηγήσεις του πομπού. Αυτό επιτυγχάνεται με άμεσο ή 
έμμεσο αξιολογικό χαρακτηρισμό, που ανάγει τον δέκτη σε ξεχωριστή προσωπικότητα, 
ηθικά και κοινωνικά αποδεκτή, ώστε να τον ταυτίσει με ένα θετικό πρότυπο συμπεριφοράς 
και να τον ωθήσει να προσπαθήσει να το αποδείξει με τη στάση του: παρακίνηση της 
φιλοτιμίας του δέκτη με αναφορά στην ηθική και τις αρετές του.  

Οι αξιολογικές κρίσεις (μπορεί να είναι αισθητικής ή ηθικής φύσης), που διατυπώνει συχνά 
ο εκπαιδευτικός, αποφαίνονται για την αξία ή απαξία ενός πράγματος, ενός προσώπου ή 
μιας πράξης και υπαγορεύουν (και προτρέπουν)  τι πρέπει ή τι δεν πρέπει να κάνει κανείς. 
Εξισώνονται με τις προτάσεις του πρέπει. Οι αξιολογικές κρίσεις μπορεί να είναι αισθητικής 
ή ηθικής φύσης: π.χ. Το ουράνιο τόξο είναι υπέροχο/ Η κλοπή είναι κακό πράγμα. Αποτελεί 
όμως περιγραφική κρίση, όταν παίρνει τη μορφή: Το ουράνιο τόξο είναι μετεωρολογικό 
φαινόμενο. Η έννοια της αξίας, τον όρο εισηγήθηκαν οι στωικοί,  σημαίνει ο,τιδήποτε 
αποτελεί αντικείμενο επιδοκιμασίας ή επαίνου είτε εξαιτίας της φύσης του είτε γιατί 
αποτελεί την αιτία προκειμένου να προκύψει κάτι άλλο, που αποτελεί αντικείμενο 
επιδοκιμασίας. Οι αξίες χαρακτηρίζονται είτε ως απόλυτες υπό την έννοια ότι υπάρχουν 
ανεξάρτητα από εμάς και παραμένουν αναλλοίωτες μέσα στον χρόνο και τις κατά τόπους 
συνθήκες είτε εκλαμβάνονται ως σχετικές, υπό την έννοια ότι υπάρχουν σε σχέση πάντα 
προς κάποιον που αποφαίνεται για αυτές. Ως προς τα κριτήρια βάσει των οποίων κάποιος 
αποφαίνεται για τις αξίες, αυτές διακρίνονται σε υποκειμενικές και αντικειμενικές. 
Υποκειμενικές είναι αυτές που ικανοποιούν κριτήρια που τίθενται από εμάς, ενώ 
αντικειμενικές αυτές που τα κριτήριά τους είναι έξω από μας και υπόκεινται σε αλλαγές 
ανάλογα με τις υφιστάμενες συνθήκες στον χώρο και χρόνο.  

Κατά τον Kant (2013), “η ηθικότητα ή η ανηθικότητα των πράξεων δεν βρίσκεται στον 
κανόνα που έχω επιλέξει να ρυθμίζω τη συμπεριφορά μου, αλλά στο πόσο συνεπής 
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αποδεικνύομαι προς τις επιλογές μου, αφού οι ηθικές αρχές έχουν σημασία μόνο μέσα σε 
ένα πλαίσιο πράξεων που διέπονται από τον ορθό λόγο” (Εισαγωγή στη Μεταφυσική των 
ηθών). Οι πράξεις ταξινομούνται σύμφωνα με την Ηθική σε επιτρεπτές (επαφίενται στην 
διακριτική ευχέρεια του δρώντος), σε επιβεβλημένες (υποχρεωτικές: καθήκοντα και 
υποχρεώσεις ), σε καταδικαστέες (απαγορευτικές) και σε αυτές πέραν του καθήκοντος 
(δυσβάσταχτο κόστος για τον δρώντα: π.χ δωρίζω όλη μου την περιουσία). Δυσκολία  
παρουσιάζουν οι πράξεις του διπλού αποτελέσματος: μια πράξη με καλές και κακές 
συνέπειες μπορεί να είναι ηθικά επιτρεπτή, εφόσον η πρόθεση ή ο στόχος του προσώπου 
που την επιτελεί είναι οι καλές συνέπειες της πράξης του και όχι οι κακές, οι οποίες όμως 
είναι εν γνώσει του (π.χ. η θεραπεία ενός ασθενούς είναι ηθικά θεμιτή, παρόλο που ο 
γιατρός ξέρει ότι μπορεί να αποβεί και μοιραία). Προϋποθέσεις της αρχής του διπλού 
αποτελέσματος είναι α) η πράξη καθεαυτή να μην είναι ηθικά επιλήψιμη, β) οι κακές 
συνέπειες της πράξης να μην είναι προϊόν της πρόθεσης του πράττοντος προσώπου, γ) οι 
καλές συνέπειες της πράξης να μην είναι αποτέλεσμα των κακών συνεπειών της, δ) οι καλές 
και κακές συνέπειες της πράξης να είναι ισομερείς, να μην πλεονεκτούν οι μεν των δε (το 
επιχείρημα της ολισθηρής πλαγιάς είναι συχνό στα διλήμματα της βιοηθικής). 

Στην αξιολογικού τύπου επιχειρηματολογία, για διατύπωση ηθικών εντολών που 
απορρέουν από αξιωματικές παραδοχές, έχουμε παρουσία της δεοντικής τροπικότητας 
(πρέπει, χρειάζεται, είναι ανάγκη,  είναι υποχρέωση, επιτρέπεται, απαγορεύεται) και 
λέξεων που δηλώνουν ψυχοδιανοητικές καταστάσεις (πιστεύω, νομίζω, προσωπικά, κατά 
την γνώμη/άποψη μου, έχω την αίσθηση κ.λπ). Αν το κατηγόρημα είναι περιγραφικό, τότε 
πρόκειται για απόδειξη συμφωνίας με τα πράγματα (γνωσιακό περιεχόμενο λογικού 
/αντικειμενικού τύπου, αιτιολόγηση /εξήγηση). Αν είναι αξιολογικό, τότε πρέπει να δειχθεί 
η υπεροχή του στη βάση μιας κλίμακας αξιών (ψυχολογικό περιεχόμενο 
ηθικού/υποκειμενικού τύπου, εννοιολογικές σχέσεις της βούλησης και της αξίας). Το 
αξιολογικό  κατηγόρημα αποτελεί περιεχόμενο μιας γνώμης, η αποδοχή της οποίας δεν 
εξαρτάται από την τεκμηρίωσή της, όσο από την υιοθέτηση της κλίμακας αξιών που 
προϋποθέτει. Η υπεροχή μιας αξίας δεν μπορεί να αποδειχθεί. Το αξιολογικό επιχείρημα 
επιδιώκει να πείσει τον δέκτη να συμμεριστεί ένα διαφορετικό από το δικό του σύστημα 
αξιών ως καλύτερο.  Οι προτάσεις του είναι (περιγραφικές) και οι προτάσεις του πρέπει 
(δεοντολογικές) και η σχέση τους απασχόλησε την μεταηθική (1960-1980). Από τον Χιούμ 
(18ος αι.) διαπιστώθηκε ότι οι ηθικοί συλλογισμοί παραβιάζουν τους κανόνες του 
συλλογισμού, ένας εκ των οποίων είναι ότι στο συμπέρασμα περιέχονται περισσότεροι όροι 
από τους όρους που αναφέρονται στις προκείμενες π.χ. Η πράξη χ συμβάλλει στη γενική 
ευδαιμονία. Άρα, πρέπει να επιτελέσω την πράξη χ (το πρέπει δεν μνημονεύεται στην 
προκείμενη), επομένως, ο συλλογισμός των ωφελιμιστών είναι λογικά επιλήψιμος. 

Προκειμένου να θεραπευτεί το λογικό αυτό σφάλμα, Άγγλοι φιλόσοφοι (Χερ, Χάτσον), που 
υπερασπίστηκαν τη θεωρία της επιτακτικοκρατίας, εισηγήθηκαν την ανάγκη εισαγωγής 
μιας γενικής κρίσης (μείζων προκείμενη) στην οποία να περιέχεται ο όρος πρέπει που 
περιλαμβάνεται στο συμπέρασμα, π.χ. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να πράττουν ό,τι είναι 
θέλημα Θεού. Είναι θέλημα θεού να μη λέμε ψέματα. Άρα, δεν πρέπει να λέμε ψέματα 
(έγκυρος συλλογισμός). Οι ηθικές κρίσεις είναι προτάσεις που μπορούν να γίνουν 
αντικείμενα γνώσης - αναφέρονται δηλαδή στον κόσμο και μπορούν να έχουν τιμές 
αλήθειας ή ψεύδους. Πάντως, ούτε μόνο ο υποκειμενισμός ούτε η αντικειμενικότητα 
εκφράζουν τη σύνθετη φύση των ηθικών κρίσεων, που κατά έναν ιδιότυπο τρόπο χωρούν 
μεταξύ ελευθερίας και δέσμευσης (Κάντ).  

Στην ενότητα του προγράμματος διερευνήθηκε και η έννοια του ηθικού προβλήματος που 
συνίσταται από ερωτήσεις του τύπου: «Ποιος βλάπτεται ή/και ποιος ωφελείται από μια 
πράξη ή λεκτική διατύπωση;»: ερώτηση ηθικά ενδιαφέρουσα. Αν η απάντηση είναι 
καταφατική, τότε έχουμε ηθικό πρόβλημα. Το επόμενο βήμα στην ενασχόληση με ένα 



Παρεμβατικές Δράσεις για Πρακτικές Σχολικής Καθημερινότητας 
Θεματικοί Επιμορφωτικοί Κύκλοι 

 

131 

 

ηθικό πρόβλημα είναι η απάντηση στο ερώτημα:  «ποιος ευθύνεται;»: αποτελεί σύνθετο 
θέμα. Επίσης, αναφύεται το ερώτημα: «τί πρέπει να γίνει;» Σε περίπτωση που δεν γίνει 
τίποτα, εκφράζουμε ακρασία (αδυνατούμε να ενεργήσουμε). Στη σχολική πράξη ο 
εκπαιδευτικός βρίσκεται αντιμέτωπος σχεδόν καθημερινά με ηθικά προβλήματα και 
διλήμματα. 

Επίσης, τα ηθικά διλήμματα (αφορούν σε πραγματικά ή φανταστικά γεγονότα) 
απασχόλησαν την επιμορφωτική συνάντηση. Η τεχνική του ηθικού διλήμματος ασχολείται 
με αξίες και αποσκοπεί στην ανάδειξη και αποσαφήνισή τους, ενώ εντοπίζονται οι 
εσωτερικές αντιφάσεις του ζητήματος, ανταλλάσσονται απόψεις και επιχειρήματα και 
οδηγούν στη λήψη αποφάσεων (Δημητρίου 2009). Σε κάθε περίπτωση η ενασχόληση με 
ηθικά διλήμματα, απαιτεί ενσυναίσθηση, σενάριο απλό, σαφές, σύντομο, χωρίς προφανή 
λύση και να υπάρχουν συγκρούσεις αξιών, στάσεων, εννοιών. Για την παρουσίαση του 
ηθικού διλήμματος, ο εκπαιδευτικός πρέπει να ακολουθήσει την ακόλουθη πορεία:  

1. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το πρόβλημα και θέτει ερωτήματα. 

2. Ο μαθητής τοποθετείται με βάση τις αξίες του. 

3. Χωρισμός σε ομάδες. 

4. Κάθε ομάδα πρέπει να πάρει μια απόφαση. 

5. Συζήτηση με τις αντικρουόμενες απόψεις. 

6. Ανακεφαλαίωση απόψεων και επιχειρημάτων και αξιών κάθε άποψης. 

Τα ηθικά διλήμματα εντοπίζονται κυρίως στον χώρο της βιοηθικής. Η βιοηθική ως 
αναστοχασμός (Βernard 1996) επιζητά να αναδείξει τις έννοιες της ψυχής, του πνεύματος, 
της εντελέχειας, του προσώπου (πνευματική ολότητα). Το άτομο έχει πιο αντικειμενική 
αντιμετώπιση και προσδιορίζεται ως το όλο, το οποίο διακρίνεται από τα υπόλοιπα άτομα 
βάσει των αναγκών, των σκοπών και των επιθυμιών του. Οι ηθικές έννοιες της Βιοηθικής 
αφορούν στα ζητήματα της αξιοπρέπειας, της ωφέλειας, της αυτονομίας. Για τον Καντ η 
ιδιότητα του ανθρώπου είναι αξία, ανεξάρτητα από τη συνείδηση και τη θέληση. Ο 
άνθρωπος δεν είναι ποτέ μέσο αλλά αυτοσκοπός. Και σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογεί 
η μεγαλύτερη ωφέλεια ένα μικρότερο κακό. Η συνείδηση και η βούληση είναι εκφάνσεις 
που συνθέτουν την αυτονομία (ελευθερία να επιλέγω τις πράξεις μου) και η αξιοπρέπεια, 
στην ηθική φιλοσοφία, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υπόσταση του ανθρώπου, είναι 
εγγενής ιδιότητα του.  

Σήμερα, η ηθική της μέριμνας (care) εστιάζει την προσοχή της στο πλέγμα των σχέσεων 
στην καθημερινότητα (γενναιοδωρία, καλοσύνη, καταδεκτικότητα, προσήνεια) και λιγότερο 
στις ηθικές έννοιες του καθήκοντος, της ορθότητας, του αγαθού, του δικαίου. Για την ηθική 
του care η λογοτεχνία αποτελεί πειραματικό εργαστήρι ηθικής. Το λογοτεχνικό έργο είναι 
όχημα, αγωγός ηθικότητας: μέσα από την ανάγνωση της λογοτεχνίας, ο άνθρωπος ασκείται 
σε μια δεξιότητα ηθικής κατανόησης, που εμπεριέχει τη διανοητική και συναισθηματική 
δραστηριότητα. To λογοτεχνικό έργο θέτει ηθικά προβλήματα και ηθικές καταστάσεις. 
Αναδεικνύει διλήμματα, τις θετικές και αρνητικές συνέπειες των επιλογών των ηρώων. Από 
αυτά τα αναπαριστώμενα επιμέρους γεγονότα αναγόμαστε στα καθολικά.  Η ηθική 
ανάγνωση δημιουργεί μια προσληπτική και μια ηθική κινητοποίηση του αναγνώστη,  τον 
κάνει να προβληματιστεί (βλ. Η Φόνισσα του Αλ. Παπαδιαμάντη, Η τιμή και το χρήμα του 
Θεοτόκη, Τα χταποδάκια του Καραγάτση κ.ά.). Η ανάγνωση των λογοτεχνικών έργων 
αναβαθμίζεται σε ηθική πρακτική: ο αναγνώστης μετατρέπεται σε ηθικό υποκείμενο, 
μπαίνει στη θέση του άλλου (ενσυναίσθηση). Ο συγγραφέας, εντέλει, επιτελεί και αυτός 
μια ηθική δράση. 
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Εκτός από τη λογοτεχνία, η χρήση των μύθων και δη των πλατωνικών, μπορεί να προσφέρει 
υποστηρικτικό υλικό στον εκπαιδευτικό, όταν καλείται να διατυπώσει ηθικούς 
συλλογισμούς και επιδιώκει να εμφιλοχωρήσει η αρετή στην προσωπικότητα του μαθητή. 
Ο μύθος αποτελεί ευρέως αποδεκτή πίστη, η οποία δίνει νόημα σε γεγονότα κοινωνικά, 
είτε είναι επαληθεύσιμη είτε όχι. Οι μύθοι είναι εύκολα αντιληπτοί και έτσι διευκολύνουν 
την αποδοχή και την επαφή με τα γεγονότα της ζωής, δίνουν ρόλους στη ζωή παρέχοντας 
μια αίσθηση του εαυτού που δεν μπορεί να προσφέρει η επιστημονική και τεχνολογική 
σκέψη. Επίσης, επειδή είναι κοινοί, σφυρηλατούν δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων και 
δημιουργούν κοινωνίες.  

Οι πλατωνικοί μύθοι, συγκεκριμένα, αποτελούν ιστορίες που υπερβαίνουν την ανθρώπινη 
εμπειρία, τοποθετούνται στο παρελθόν ή στο μέλλον, αναφέρονται στο συναίσθημα, 
αποτελούν μέσο πειθούς (στην παιδική ηλικία κυρίως), εμπεριέχουν συγκεκριμένες ηθικές 
αξίες, αποτελούν επέκταση της φιλοσοφικής συζήτησης με όρους συμβολικούς (αλληγορία 
σπηλαίου), αποτελούν φιλοσοφική έκφραση του Πλάτωνα. Οι πλατωνικοί μύθοι παίρνουν 
τις μορφές της αλληγορίας, των εικόνων, της αναλογίας, των παραδειγμάτων, των 
μεταφορών, των μυθολογικών διηγήσεων, των εικότων λόγων (και εικότων μύθων). Ο 
μύθος, στον Πλάτωνα, στηρίζει και συμπληρώνει το διαλεκτικό επιχείρημα για λόγους 
ηθικοπαιδαγωγικούς, πολιτικής στοχοθεσίας και δευτερευόντως για λόγους 
γνωσιοθεωρητικούς.  

Ο πολιτικός και διαλεκτικός χαρακτήρας της πλατωνικής φιλοσοφίας θεμελιώνει ηθικά το 
αξιακό και μεριμνά για το τι είναι γνώση και ποιοι οι διαβαθμοί της. Ο φιλόμυθος, κατά τον 
Αριστοτέλη, είναι φιλόσοφος, γιατί ο μύθος αποτελείται από παράξενα και θαυμαστά 
πράγματα και αυτός που αισθάνεται έκπληξη και απορία, έχει την αίσθηση ότι δεν γνωρίζει 
και έτσι ποθεί τη γνώση. Ο Πλάτων χρησιμοποιεί τον μύθο για ανάπαυλα και ψυχαγωγία 
του αναγνώστη και όταν ο φιλοσοφικός λόγος δεν μπορεί να μιλήσει και να εξηγήσει (π.χ. 
αθανασία της ψυχής, δημιουργία του κόσμου, ηθικές έννοιες, θεός, ευδαιμονία) τα κατά 
λόγον δέοντα, ανεπίδεκτα επιστημονικής γνώσης  (Postulata der reinen vernunft, κατά τον 
Κάντ).  

Οι πλατωνικοί μύθοι δεν μπορούν να μην συσχετιστούν με την πολεμική λογική που 
αναπτύσσει ο Πλάτων απέναντι σε πολλά είδη του λόγου, όπως την ποίηση και τη ρητορική. 
Οι μη φιλοσοφικοί λόγοι, δηλαδή οι λόγοι που είναι διαφορετικοί από αυτόν που ο ίδιος 
εγκαινιάζει, είναι ανώφελοι και πολλές φορές επικίνδυνοι, όταν εκφέρονται από 
ανθρώπους που δεν κατέχουν τη γνώση. Αντίθετα, ο φιλόσοφος είναι ο μόνος που, εξαιτίας 
της προνομιακής γνωστικής του κατάστασης, ξέρει και μπορεί να χειρίζεται όλα τα είδη του 
λόγου. Η μυθολογία, βέβαια, ανήκει από τη φύση της στον ποιητικό λόγο, που τόσο έντονα 
επικρίνει ο Πλάτων μέχρι να τον εξορίσει από την ιδανική  πολιτεία του. Μόνο η 
φιλοσοφική χρήση των μύθων είναι θεμιτή και γι’ αυτό είναι η πλατωνική μυθολογία που 
μπορεί και οφείλει να αντικαταστήσει την αναξιόπιστη μυθολογία των ποιητών. Οι μύθοι 
ενσωματώνουν βασικές πλατωνικές θέσεις, όπως τη θεωρία της ανάμνησης, τη θεωρία των 
Ιδεών, την αθανασία της ψυχής. Οι μύθοι αυτοί λειτουργούν ηθικοπλαστικά, αφού 
υποδεικνύουν τον ορθό τρόπο ζωής και θεωρούνται ηθικά σωτήριοι, αν καταφέρουν να 
είναι επαρκώς πειστικοί. Όπως λέει ο Πλάτων για τον μύθο του Ηρός, «θα μπορούσε να μας 
σώσει κι εμάς [η ιστορία] αν την πιστέψουμε» (Πολιτεία, 621c).  

Για ποιο λόγο όµως ο Πλάτων επέλεξε να παρεµβάλει στον φιλοσοφικό λόγο αυτές τις 
φανταστικές ιστορίες; Πρώτον, ο µύθος αποτελεί ένα ικανό µέσο πειθούς. Στην Πολιτεία, 
για παράδειγµα,  ο µύθος χρησιµοποιείται στην εκπαίδευση των παιδιών, τα οποία δεν 
έχουν αναπτύξει ακόµα την κριτική τους ικανότητα, για να κατανοήσουν ένα λογικό 
επιχείρηµα. Μέσω µιας ιστορίας η οποία, µολονότι φανταστική  στο σύνολό της, εµπεριέχει 
στοιχεία αλήθειας, τα παιδιά µπορούν να αποδεχτούν και να υιοθετήσουν, άκριτα και 
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παθητικά σε αυτό το στάδιο, συγκεκριµένες ηθικές αξίες. Ο µύθος όµως επιτελεί και έναν 
άλλο ρόλο. Σύµφωνα µε τον Πλάτωνα οι κάθε είδους περιορισµοί που επιβάλλει στον 
άνθρωπο η ίδια του η φύση  δεν του επιτρέπουν να κατακτήσει πλήρως τη γνώση και την 
αλήθεια για τον κόσµο γύρω του και τον ίδιο του τον εαυτό. Σε αυτή την περίπτωση ο 
µύθος αποτελεί το µέσο για να προσεγγίσει κανείς  αλήθειες που υπερβαίνουν τα όρια της 
ανθρώπινης νόησης. Για παράδειγµα, η αλληγορία του σπηλαίου στην Πολιτεία, η οποία 
µαζί µε τον µύθο του ήλιου και της γραµµής που προηγούνται, αποτελούν µέρος της 
προσπάθειας του Σωκράτη να εξηγήσει στους συνοµιλητές του τη φύση της Ιδέας του 
Αγαθού και την αξία της εκπαίδευσης που σταδιακά οδηγεί από την άγνοια στην γνώση. Η 
περιγραφή της Ιδέας του Αγαθού και η διάκριση µεταξύ άγνοιας και γνώσης, που 
αντανακλούν την αντίθεση µεταξύ αισθητού και νοητού κόσµου, υπερβαίνουν την 
ανθρώπινη εµπειρία και για αυτό θα ήταν δύσκολο να γίνουν αντιληπτά, µέσω ενός 
φιλοσοφικού επιχειρήµατος τόσο από τον αναγνώστη όσο και από τους συνοµιλητές του 
Σωκράτη στον διάλογο (βλ. για περισσότερα Μεσσάρη 2012 & 2013).  

Επειδή τα χαρακτηριστικά του πλατωνικού μύθου αφορούν στο ότι είναι ανοιχτός σε 
ερμηνεία -δεν είναι ούτε αληθής ούτε ψευδής (χωρίς σαφείς τιμές αλήθειας), έχει 
λογοτεχνικά χαρακτηριστικά, όχι όμως λογοτεχνικότητα, γιατί θέλει να εκφράσει μιαν 
αλήθεια, χωρίς να την επιβάλει. Η χρήση του στη διδακτική πράξη θα προσφέρει οφέλη σε 
ηθικό και γνωστικό επίπεδο. Ο μύθος βρίσκεται μεταξύ αλήθειας και ψεύδους. Δεν 
εκφράζει μόνο γνώμη, αλλά συντελεί στη γνώση, καθώς ο λόγος έχει όρια στην πειστική του 
δύναμη (π.χ. λόγω ιδεοληψιών). Επίσης, ο μύθος κινείται στον άξονα της συγχρονίας και 
της διαχρονίας. Ο πλατωνικός μύθος δεν είναι επικουρικός του λόγου, αλλά ελεγκτικός της 
θεωρητικής και πρακτικής ανθρώπινης δράσης και συμπληρωματικός της διαλεκτικής, ενώ 
μπορεί να διαχειριστεί ψυχολογικές καταστάσεις (αγωνία , φόβος θανάτου: ο φόβος του 
θανάτου υπονομεύει την ευδαιμονία) και απευθύνεται στο συναίσθημα.  

Ο μύθος οργανώνεται ως αφήγηση που επιχειρεί να ερμηνεύσει μια υφιστάμενη 
κατάσταση πραγμάτων με αναγωγή στο παρελθόν, ενώ ο φιλοσοφικός λόγος αναπτύσσεται 
σε περιβάλλον ανταγωνιστικού διαλόγου, γι' αυτό και παίρνει τη μορφή 
επιχειρηματολογίας, προσπάθειας δηλαδή στήριξης μιας θέσης. Παρά τα διακριτικά 
τυπολογικά χαρακτηριστικά τους, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως μύθος και λόγος επιτελούν 
την ίδια λειτουργία: συνθέτουν ερμηνείες του κόσμου, κοσμοεικόνες, και για τον σκοπό 
αυτό χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια εργαλεία, με βασικότερα τη διάκριση: 
θεϊκός-ανθρώπινος κόσμος, ουσία-φαινόμενο, δέον-είναι. Οι Σοφιστές χρησιμοποιούν τον 
μύθο είτε για να εκλαϊκεύσουν τις απόψεις τους είτε για να επιδείξουν τις ρητορικές τους 
ικανότητες σ' ένα ευρύτερο κοινό. Ο πλατωνικός μύθος ακολουθεί τον διαλεκτικό λόγο και 
προβαίνει σε ανακεφαλαίωση  του λόγου ή λειτουργεί ως προβαθμίδα του λόγου 
ενέχοντας προαισθήσεις και ενατενίσεις, για να κατοχυρωθεί ο λόγος διαλεκτικώς. Ο 
πλατωνικός μύθος συμβάλλει στην ενότητα του κόσμου, προδιαθέτει τον αναγνώστη-
ακροατή για αυτό που θα επακολουθήσει, διεισδύει εκεί που δεν μπορεί ο λόγος, 
προσφέρει υπηρεσίες στη φιλοσοφική έρευνα του Πλάτωνα, καθιστά τα κείμενα 
ελκυστικότερα, ενώ  συνδέεται με την ειρωνεία, γιατί σκεπάζει και φανερώνει κάτι 
συγχρόνως: εικονίζει την Ιδέα και συνάμα την απομακρύνει (βλ. Κυριακίδου-Νέστορος 
1986).  

Ο πλατωνικός μύθος οδηγεί στην αποφυγή του άκαμπτου δογματισμού. Ο μύθος, λοιπόν, 
είναι ένα εύρημα του Πλάτωνα, για να «γεμίσει» τα κενά της γνωσιοθεωρίας και της 
οντολογίας του. Εκεί που ούτως ή άλλως ο λόγος -προφορικός ή γραπτός- είναι αδύναμος 
σε επίπεδο σημαίνοντος και σημαινομένου να μιλήσει για πράγματα, που ο Νους δεν 
μπορεί να συλλάβει ή να ερμηνεύσει, έρχεται ο μύθος να συμπληρώσει με τα κομμάτια του 
την αινιγματική μορφή του κόσμου. Πέρα βεβαίως από τις γνωστικές παροχές του, που δεν 
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είναι και τόσο αξιόπιστες, προσφέρει και  ευχάριστους και πιο ανάλαφρους σταθμούς στην 
επίπονη πορεία της διαλεκτικής έρευνας (βλ. Μεσσάρη 2020). 

Για παράδειγμα, ο μύθος του Γύγη είναι ένα διανοητικό πείραμα: Τα τυπικά 
χαρακτηριστικά του τον εντάσσουν στην περιοχή του μαγικού παραμυθιού: (α) ανωνυμία 
των ηρώων (β) έντονη παρουσία του μαγικού και υπερφυσικού στοιχείου, που συνδράμει 
τον ήρωα στην αποστολή του και προαναγγέλλει το ένδοξο μέλλον του (στον Ηρόδοτο, 
αντιθέτως, η ιστορία παίρνει τη μορφή ρεαλιστικής νουβέλας, στην οποία κεντρική θέση 
έχει η παθολογία των ερωτικών και εξουσιαστικών σχέσεων). Η σοφιστική πηγή του 
Πλάτωνα πάντως ή ο ίδιος ο Πλάτωνας προσάρμοσε τον μύθο στις ανάγκες της 
συγκεκριμένης επιχειρηματολογίας, όπως είχε κάνει και ο Πρωταγόρας με τον δικό του 
μύθο. Αυτό γίνεται φανερό, αν προσέξουμε τη δυσανάλογα μεγάλη επιμονή της αφήγησης 
στην παρουσίαση των μαγικών ικανοτήτων του δακτυλιδιού, καθώς και το απότομο και 
βεβιασμένο κλείσιμο της ιστορίας, αφού οι λεπτομέρειες της κατάληψης της εξουσίας από 
τον Γύγη, δεν ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την επιχειρηματολογία. Τα ερωτήματα που 
αναδύονται μέσα από τον συγκεκριμένο μύθο είναι προφανή: “γιατί χρειαζόμαστε την 
ηθική;” ή “γιατί πρέπει να είμαι ηθικός;” Λειτουργούμε σύμφωνα με το καθήκον ή από 
καθήκον; (εστίαση στα κίνητρα της ηθικής πράξης). Τι έχει σημασία, να είναι κανείς 
πραγματικά δίκαιος ή να φαίνεται δίκαιος (είναι νόμιμος, πάντως); Το κείμενο αναδεικνύει 
την ευθύνη του ανθρώπου, την πραγματικότητα της ελευθερίας και όχι την απλή 
δυνατότητά της, τη  διάκριση μεταξύ χρονικής και αιτιακής αρχής, την ταύτιση της 
ελευθερίας με την αυτενέργεια.  

Και λίγο ποίηση για ανάπαυλα του νου: 

«Κι αν σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές, είναι γιατί τ’ ακούς γλυκότερα 

Κι η φρίκη δεν κουβεντιάζει 

Γιατί είναι ζωντανή, Γιατί είν’ αμίλητη και προχωράει…» (Σεφέρη Γ., Ο τελευταίος σταθμός) 

Στο τέλος της τέταρτης ενότητας, εκτός του υποστηρικτικού υλικού, δόθηκαν στους 
επιμορφούμενους  ασκήσεις (μελέτη περίπτωσης, συνθετικές εργασίες, ηθικά διλήμματα, 
αξιολογικά επιχειρήματα), ενώ υπήρξε ανατροφοδότηση από την επιμορφώτρια.  

- Εργασίες 4ης Θεματικής Ενότητας 

- Εισαγωγικές Ηθικές Έννοιες 

- Ηθική φιλοσοφία 

- Η αναγκαιότητα της Φιλοσοφίας στην εκπαίδευση στο σύγχρονο κόσμο 

- Καθήκον και Υποχρέωση κατά τον Ιm. Κant 

- Η μυθολογική επιχειρηματολογία στον πλατωνικό Τίμαιο 

- Τα όρια της διαλεκτικής 

- Η Πλατωνική διαλεκτική 

- Πλατωνικός Μύθος 
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Σκοπός 

Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού και η ενεργός εμπλοκή των 

εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, ώστε να γίνουν θετικά διακείμενοι 

και να εφαρμόζουν καινοτομικές διδακτικές προσεγγίσεις εισαγωγής της αειφορίας 

στη σχολική κουλτούρα. 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Αχιλλέας Μανδρίκας, Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία 6ο  
ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής    

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

Κατερίνα Μπαζίγου, Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία, 1ο 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σχολικό έτος 2018-2019:  
18/03/2019, 01/04/2019, 08/04/2019, 15/04/2019 

Σχολικό έτος 2019-2020:  
14/01/2020, 21/01/2020, 28/01/2020, 04/02/2020 

4 Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 

Προσεγγίζοντας την Εκπαίδευση     
για την Αειφορία 
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1η Θεματική Ενότητα:  Ιστορική εξέλιξη της έννοιας της αειφορίας 

Αχιλλέας Μανδρίκας 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Αναγνωρίζουν βασικά ιστορικά στοιχεία, που διαμόρφωσαν σταδιακά την 

έννοια της αειφορίας 
- Αποτιμούν κριτικά την προσφορά των θεματικών εκπαιδεύσεων  στην 

ελληνική εκπαίδευση 
- Απαριθμούν βασικά χαρακτηριστικά της της Εκπ. για την Αειφορία  
- Εφαρμόζουν τις αρχές της αειφορίας σε ένα σχολικό πρόγραμμα  
- Αναφέρουν δείκτες αειφορίας στη λειτουργία του  σχολείου 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Πρόδρομες εκπαιδευτικές κινήσεις, Περιβαλλοντικό κίνημα, Διεθνείς 
Διασκέψεις, Σημαντικά κείμενα 
Β. Η εισαγωγή των θεματικών εκπαιδεύσεων (Περιβ. Εκπαίδευση, Αγ. 
Υγείας, Πολιτιστικά Θέματα)  στην Ελλάδα, Θεσμικοί φορείς, Εισαγωγή της 
Εκπ. για την Αειφορία 
Γ. Έννοια των θεματικών εκπαιδεύσεων (Περιβ. Εκπαίδευση, Αγ. Υγείας, 
Πολιτιστικά Θέματα), Σκοπός και Στόχοι, Έννοια της αειφορίας, Βασικά 
χαρακτηριστικά της Εκπ. για την Αειφορία 
Βασικά χαρακτηριστικά ενός σχολικού προγράμματος, 
Βήματα υλοποίησης,  Στρατηγικές ενσωμάτωσης της Εκπ. για την Αειφορία 
στο εκπαιδευτικό σύστημα, Δείκτες για ένα αειφόρο σχολείο 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Πώς διαμορφώθηκε ιστορικά η έννοια της αειφορίας διαμέσου της 
συμβολής του περιβαλλοντικού κινήματος και διεθνών διασκέψεων.  

- Με ποιον τρόπο και με ποιους θεσμούς εισήχθηκαν στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα η Περιβ. Εκπαίδευση, η Αγ. Υγείας και τα  
Πολιτιστικά Θέματα. Τι ακριβώς προσέφεραν και πώς επηρέασαν την 
εισαγωγή της Εκπ. για την Αειφορία.  

- Πώς ορίζονται οι θεματικές εκπαιδεύσεις και πώς η Εκπ. για την Αειφορία.  
- Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της Εκπ. για την Αειφορία. Οργάνωση 

και λειτουργία του  αειφόρου σχολείου.  
- Πόσοι διαφορετικοί τρόποι υπάρχουν για την ενσωμάτωση της Εκπ. για την 

Αειφορία στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά 
και τα βήματα υλοποίησης ενός σχολικού προγράμματος 
προσανατολισμένου στην αειφορία. 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Παιχνίδια γνωριμίας 
- 4 γωνίες 
- Εργασία σε ομάδες 
- Το «διαμάντι» της αειφορίας 
- Παρουσίαση 1 
- Γραμμή γνώμης για το περιεχόμενο της αειφορίας 
- Εννοιολογικοί χάρτες 
- Καταιγισμός ιδεών 
- Το σπιράλ της αστάθειας 
- Παρουσίαση 2 
- Μελέτη περίπτωσης: Το σπίτι του Γιάννη 
- Μελέτη βασικών κειμένων 

 

https://drive.google.com/file/d/1yWBWGb2i2jMf2xgSdjM-MltyGIL1EO8R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bK1V6dMqO3AO2wHO5jm46hWmH2UuWSzD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y2W3Ytk4SUKK9AxUeVqvJ8RMBGMjzcrC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Rg2DbM3gSCgbxBKChCl00rql2HqMOw6/view?usp=sharing
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1η Θεματική Ενότητα:  Ιστορική εξέλιξη της έννοιας της αειφορίας - 
Θεωρητικό πλαίσιο 

 

Α. Το διεθνές περιβάλλον 

Πρόδρομες εκπαιδευτικές κινήσεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μπορούν να 
χαρακτηριστούν η Προοδευτική Κίνηση στην Εκπαίδευση, η Μελέτη της Φύσης, οι 
Αγροτικές Σπουδές, η Εκπαίδευση για τη Διατήρηση, η Εκπαίδευση έξω από το Σχολείο, η 
Μελέτη Πεδίου και οι Περιβαλλοντικές Σπουδές (βλ. αναλυτικά Παπαδημητρίου 1998, σ. 
20-34). Η αυτόνομη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αναπτύχθηκε σταδιακά μέσα στο κλίμα 
της περιβαλλοντικής κίνησης των δεκαετιών του 1960 και 1970. Τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του περιβαλλοντικού κινήματος που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1960 
περιγράφονται στην παρουσίαση 1.  

Σημαντικές διασκέψεις που προώθησαν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και παράλληλα 
σημαντικά κείμενα δημιουργήθηκαν:  

- Το 1975 στο Βελιγράδι οργανώνεται από την  UNESCO-UNEP το Διεθνές Εργαστήριο για 
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και διατυπώνεται η «Χάρτα του Βελιγραδίου», που 
καταγράφει σκοπό, στόχους και κατευθυντήριες αρχές της ΠΕ και διαμορφώνει για 
πρώτη φορά το σαφές εννοιολογικό της πλαίσιο. 

- Το 1977 η 1η Διακυβερνητική Διάσκεψη για την ΠΕ στην Τιφλίδα διατυπώνει 
συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη της ΠΕ στην εκπαίδευση και στρατηγικές 
ανάπτυξής της σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Η «Διακήρυξη της 
Τιφλίδας» για την ΠΕ αποτελεί έκτοτε σημείο αναφοράς για το εννοιολογικό και 
μεθοδολογικό πλαίσιο της ΠΕ (βλ. αναλυτικά Φλογαΐτη 1998, Παπαδημητρίου 1998, 
Ράπτης 2000, Τσαμπούκου-Σκαναβή 2004). 

- Το 1980 η συνεργασία του WWF (Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση), του UNEP και της 
IUCN οδηγεί στην έκδοση της «Στρατηγικής για την Προστασία του Πλανήτη» (World 
Conservation Strategy). Το κείμενο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainable Development) (βλ. 
περισσότερα για τον όρο «βιώσιμη ανάπτυξη» Φλογαΐτη 1998, σ. 77-80 και 147-148, 
Παπαδημητρίου 1998, σ. 122-132).  

- Το 1987 στη Μόσχα αναδιατυπώνονται οι στόχοι και οι προτάσεις της Τιφλίδας και 
επιλέγονται προτεραιότητες για τη δεκαετία του 1990 από το Διεθνές Συνέδριο της 
UNESCO-UNEP με θέμα: Διεθνής Στρατηγική για Δράση στον τομέα της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

- Την ίδια χρονιά (1987) εκδίδεται το κείμενο «Το κοινό μας μέλλον» (Our common 
future), γνωστό και ως «Έκθεση Brundtland» από το όνομα της Νορβηγίδας 
πρωθυπουργού, που ήταν πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιτροπής για το περιβάλλον και 
την ανάπτυξη (World Commission on Environment and Development-WCED). Το κείμενο 
αναφέρεται στην αναγκαιότητα σύγκλισης περιβάλλοντος και ανάπτυξης και στον ρόλο 
που μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση προς αυτή την κατεύθυνση. Για πρώτη 
φορά ορίζει την αειφόρο ανάπτυξη σαν «αυτή που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, 
χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν και 
αυτές τις δικές τους ανάγκες» (Αθανασάκης 2004, σ. 245).  

- Το 1991 δημοσιεύεται το κείμενο «Φροντίζω τη γη: μια στρατηγική για ένα βιώσιμο 
τρόπο ζωής» (Caring for the Earth: a strategy for a sustainable living) από την IUCN, το 
WWF και το UNEP, κείμενο που διευκρινίζει ότι «αειφόρος ανάπτυξη σημαίνει βελτίωση 
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ποιότητας ζωής μέσα στα όρια της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων» 
(Αθανασάκης 2004, σ. 245). 

- Το 1992 η ΠΕ επαναπροσδιορίζει τους στόχους της και κατευθύνεται προς την 
«αειφορία» σύμφωνα με την Παγκόσμια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED), που έγινε στο Rio de Janeiro της Βραζιλίας (Earth 
Summit). Στο κεφάλαιο 36 της AGENDA 21 γίνεται λόγος για προώθηση της 
εκπαίδευσης, αύξηση της ενημέρωσης του κοινού και ενίσχυση της επαγγελματικής 
κατάρτισης σε θέματα περιβάλλοντος.  

- Η Διεθνής Διάσκεψη της UNESCO με θέμα: Περιβάλλον και Κοινωνία: Εκπαίδευση και 
Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για την Αειφορία που έγινε στη Θεσσαλονίκη το 
Δεκέμβριο του 1997, προτείνει την «εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών» ως 
έναν από τους πυλώνες για την αειφορία μαζί με τη νομοθεσία, την οικονομία και την 
τεχνολογία (UNESCO 1997).  

- Τον Δεκέμβριο του 2002 στην 57η συνεδρία του ΟΗΕ προτείνεται να οργανωθεί η 
Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη (United Nations Decade of 
Education for Sustainable Development) (2005-2014). 

- Τέλος, το 2015 διατυπώνονται από τον ΟΗΕ οι 17 Στόχοι της Αειφόρου Ανάπτυξης με 
βασικό σκοπό την εξάλειψη των ανισοτήτων στον πλανήτη. Ο υποστόχος 4.7 ορίζει τον 
ρόλο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.  

 

Β. Η περίπτωση της Ελλάδας 

Η ουσιαστική ιστορία των θεματικών εκπαιδεύσεων στην Ελλάδα αρχίζει το 1990 όταν 
ψηφίζεται ο Νόμος 1892/31-7-90 με βάση τον οποίο α) εισάγεται η Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση (ΠΕ) ως τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης β) 
προβλέπεται η τοποθέτηση Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε κάθε νομό γ) 
προβλέπεται η ίδρυση Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ). 

Με βάση τον νόμο αυτό το 1991 γενικεύεται στη Β/θμια και επεκτείνεται και στην Α/θμια 
Εκπαίδευση ο θεσμός του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε κάθε Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης. Το 1993 ιδρύεται το πρώτο ΚΠΕ στην Κλειτορία Καλαβρύτων. Από το σημείο 
αυτό η εξέλιξη των θεματικών εκπαιδεύσεων παρουσιάζεται ραγδαία με τα εξής σημαντικά 
χρονικά σημεία και αποφάσεις: 

- 1995: ιδρύονται άλλα 6 ΚΠΕ  

- 1998:  λειτουργούν άλλα 9 ΚΠΕ  

- Τοποθετούνται Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας σε κάθε νομό (1998) 

- 1998:  προκηρύσσεται από το ΥΠΕΠΘ η αγορά έτοιμου και η συγγραφή νέου 
εκπαιδευτικού υλικού ΠΕ, καθώς και πρόγραμμα επιμόρφωσης στην ΠΕ για 
εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων  

- 2002: ιδρύονται άλλα 14 ΚΠΕ  

- 2003: προκηρύσσονται και χρηματοδοτούνται Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ) μέσω του Γ΄ ΚΠΣ του 2ου ΕΠΕΑΕΚ με ανάδοχο το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου 

- Τοποθετούνται Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων σε κάθε νομό (2003) 

- 2004: ιδρύονται άλλα 10 ΚΠΕ  
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- 2007-2008: υλοποιείται πρόγραμμα επιμόρφωσης στην ΠΕ για εκπαιδευτικούς όλων των 
βαθμίδων με ανάδοχο το ΕΜΠ με τίτλο «Εκπαίδευση για την Αειφόρο-Ολοκληρωμένη 
Ανάπτυξη» 

- 2008: προκηρύσσεται η συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο του 
προγράμματος ΚΑΛΛΙΣΤΩ, το οποίο είναι αναρτημένο στη διεύθυνση http://attik-
old.pde.sch.gr/6pekes/index.php/psifiako-apothetirio/ekpaidefsi-gia-tin-aeiforia  

- 2011: στην προκήρυξη συγγραφής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών  (ΝΠΣ) για το 
Δημοτικό και το Γυμνάσιο περιλαμβάνεται και το αντικείμενο «Περιβάλλον και 
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (ΠΕΑΑ) (έχει εγκριθεί ως συμπληρωματικό στα 
ισχύοντα http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/ps.jsp)  

- 2018: με τον Ν. 4547 εισάγεται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η Εκπαίδευση για 
την Αειφορία. Προβλέπεται η τοποθέτηση 21 Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου 
Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Προβλέπεται η μετατροπή των ΚΠΕ σε ΚΕΑ (Κέντρα 
Εκπαίδευσης για την Αειφορία), τα οποία θα έχουν τις αρμοδιότητες τόσο των πρώην 
ΚΠΕ όσο και των Υπευθύνων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. Επίσης,  προβλέπεται η 
ίδρυση τουλάχιστον ενός ΚΕΑ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας.  

Η προσφορά της ΠΕ είναι πολύ σημαντική, καθώς δημιούργησε μια ιδιαίτερη δυναμική 
καινοτομίας και σταδιακά συνέβαλε στο να γίνει:  

- Εμπλουτισμός του σχολ. προγράμματος με νέες σχολικές δραστηριότητες (1992)    

- Ώθηση στη διεύρυνση της έννοιας της Σχολικής Ζωής με βάση το ΠΔ 201/98 και θέσπιση 
θέσεων Υπευθύνων Αγωγής Υγείας (1998) 

- Πίεση για την πιλοτική εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης (2001) 

- Συμβολή στην περαιτέρω αποσαφήνιση του περιεχομένου των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων με τη θέσπιση θέσεων Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων (2003) 

- Συμβολή στην υιοθέτηση της διαθεματικότητας με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (2003) 

- Συμβολή στη διεύρυνση και στη γενίκευση της ΕΖ (2005) 

- Ώθηση στα προγράμματα των σχολείων με ΕΑΕΠ (2010)  

- Συμβολή στην επιτυχία του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης (2011)  

- Βοήθεια και ασφάλεια για την υλοποίηση των στοχοκεντρικών ΝΠΣ (2011)  

- Ώθηση στη θεσμοθέτηση των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο (2011) 

- Εισαγωγή της Εκπαίδευσης για την Αειφορία (2018) 

 

Γ. Έννοια και χαρακτηριστικά της Εκπαίδευσης για την Αειφορία 

Η επίσημη εκδοχή για την «αειφορία» (Sustainability) και την αειφόρο ανάπτυξη  
(Sustainable Development) έχει διατυπωθεί στις διεθνείς διασκέψεις (υιοθετούμε τον όρο 
«αειφόρο» ως ταυτόσημο με τον όρο «βιώσιμο»). Σύμφωνα με αυτή, η οικονομία, το 
περιβάλλον και η κοινωνία είναι οι τρεις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης, ως τρία 
αλληλεξαρτώμενα συστήματα (βλ. UNESCO-EPD 1997, Knapp 2000). Υιοθετώντας την 
άποψη ότι η «αειφορία» είναι ένας πολιτικός όρος, η Φλογαΐτη καταγράφει τις απόψεις 
που έχουν διατυπωθεί γι΄ αυτήν και τις εντάσσει σε ένα συνεχές που ξεκινά από την ήπια 
και καταλήγει στην ισχυρή αειφορία (βλ. αναλυτικά Φλογαΐτη 2006, σ. 99-115, Φλογαΐτη & 
Λιαράκου 2008).   

http://attik-old.pde.sch.gr/6pekes/index.php/psifiako-apothetirio/ekpaidefsi-gia-tin-aeiforia
http://attik-old.pde.sch.gr/6pekes/index.php/psifiako-apothetirio/ekpaidefsi-gia-tin-aeiforia
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/ps.jsp
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Τα γενικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσανατολισμένο 
στην αειφορία είναι: α) σφαιρική θεώρηση περιβάλλοντος/κοινωνίας/πολιτισμού β)  
διεπιστημονική θεώρηση γ) συστημική προσέγγιση δ) σύνδεση σχολείου με καθημερινή 
ζωή/κοινωνία/επιστήμη ε) δραστηριότητες/δράσεις για τοπικά ζητήματα στ) 
αναζήτηση/ανάδειξη της εθνικής & της παγκόσμιας διάστασης ζ)  
βιωματική/συμμετοχική/ενεργός μάθηση – πρακτική εργασία/αυθεντικές εμπειρίες η)  
εργασία σε ομάδες – επίλυση ανοικτών προβλημάτων θ) ποικιλία χώρων και διδακτικών 
πρακτικών ι) ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 

Βασικά χαρακτηριστικά ενός ένα εκπαιδευτικού προγράμματος προσανατολισμένου στην 
αειφορία είναι να: 

- Έχει νόημα για τα παιδιά – ασχολείται με ένα υπαρκτό πρόβλημα 

- Λαμβάνει υπόψη τις ατομικές διαφορές των παιδιών – αναπτύσσει και αναδεικνύει 
διαφορετικές δεξιότητες 

- Συμβαδίζει με τα στάδια ανάπτυξης των παιδιών 

- Λαμβάνει υπόψη την προηγούμενη εμπειρία και τις δεξιότητες μαθητών και 
εκπαιδευτικών 

- Λαμβάνει υπόψη τη διαθεσιμότητα υλικών και τον παράγοντα του χρόνου 

- Παρέχει ευελιξία και δυνατότητα αναπροσαρμογής της πορείας  

- Υιοθετεί ποικιλία μεθοδολογικών προσεγγίσεων και στρατηγικών 

- Δημιουργεί συνθήκες ελεύθερης διατύπωσης γνώμης, ανάπτυξης κριτικής σκέψης και 
λήψης απόφασης 

- Εμπλέκει το σχολείο με προβλήματα της κοινότητας 

- Διαπνέεται από την πεποίθηση ότι η συλλογική δράση μπορεί να επιφέρει επιθυμητά 
αποτελέσματα 

Οι στρατηγικές ενσωμάτωσης της Εκπαίδευσης για την Αειφορία σε κάθε εκπαιδευτικό 
σύστημα υπάγονται σε δυο βασικά μοντέλα:   

Α. Πολυεπιστημονικό, το οποίο υλοποιείται με τρεις τρόπους α) απλή εισαγωγή θεμάτων σε 
διάφορα μαθήματα («εμβολιασμός») β) «πρασίνισμα» του αναλυτικού προγράμματος γ) 
συντονισμός δραστηριοτήτων διαφόρων μαθημάτων 

Β. Διεπιστημονικό, το οποίο υλοποιείται με τρεις τρόπους α) ενοποίηση διδασκαλίας 
(θεματικές ενότητες) β) σχέδιο εργασίας (project) γ) «σχολείο ανοικτό στην κοινωνία» 
(ολιστικό ή δια-επιστημονικό) 

Τα ειδικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν ένα συνολικό σχέδιο για τον μετασχηματισμό 
ενός σχολείου σε φορέα αειφορίας είναι: α) φροντίδα για υγεία-ασφάλεια β) ανάπτυξη 
κοινωνικότητας-επικοινωνίας-πολιτισμού γ) παροχή ίσων ευκαιριών-δημοκρατία-
ελευθερία-δικαιοσύνη δ) ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων ε) ορθολογική διαχείριση 
αποβλήτων στ) εξοικονόμηση ενέργειας-μείωση απωλειών δικτύων ζ) βελτιώσεις στις 
μεταφορές η) διατήρηση βιοποικιλότητας-προστασίας έμβιας ζωής θ) ενημέρωση-
ευαισθητοποίηση κοινότητας- θέσπιση κανόνων ι) δέσμευση μονάδας. 

Ο μετασχηματισμός αυτός επιτυγχάνεται μέσα από αλλαγές σε τρία επίπεδα της σχολικής 
ζωής και καθημερινής λειτουργίας: 

1. στο παιδαγωγικό πλαίσιο (ΑΠΣ, διδ. προσεγγίσεις, σχολική  κουλτούρα, ποικιλία 
δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, κρυφό ΑΠΣ) 
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2. στο περιβαλλοντικό πλαίσιο (χρήση σχολικών χώρων για εκπαίδευση μαθητών, ενίσχυση 
υπευθυνότητας, μείωση δαπάνης ενέργειας & φυσ. πόρων, μείωση οικολογικού 
αποτυπώματος) 

3. στο κοινωνικό πλαίσιο (ανάπτυξη σχέσεων εντός σχολείου, ανάπτυξη δικτύων 
συνεργασίας εκτός σχολείου) 

Κάθε επίπεδο μπορεί να προσδιοριστεί από την επίτευξη ορισμένων στοχευμένων 
αλλαγών, οι οποίες μπορούν να μετρηθούν από συγκεκριμένους δείκτες ή από την 
υιοθέτηση καλών πρακτικών χωρίς την υποχρεωτική αριθμητική καταμέτρηση. Τέτοιοι 
δείκτες αναφέρονται αναλυτικά στην παρουσίαση 2. 

Γενικώς, ένα σχολείο, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αειφόρο, χρειάζεται να είναι: 

- Ήρεμο – χαρούμενο (θετικό συναισθηματικό κλίμα, ενσυναίσθηση) 

- Ασφαλές (κατανόηση διαφορετικότητας, διαπολιτισμική εκπαίδευση, πρόληψη βίας) 

- Προοδευτικό – συμμετοχικό (ποικιλία διδακτικών μεθόδων, ανάπτυξη κριτικής 
ικανότητας) 

- Καινοτόμο (ανάπτυξη ταλέντων μαθητών, επαγγ. ανάπτυξη εκπαιδευτικών, 
όραμα/δέσμευση) 

- Ανοικτό στην κοινωνία (ανάδειξη τοπικών ζητημάτων, συμμετοχή γονέων, ΟΤΑ, ΜΚΟ 
κλπ) 

- Ερευνητικό (έρευνα για επίδραση) 

- Ολιστικό (περιβάλλον/κοινωνία/οικολογία/πολιτισμός, συστημική προσέγγιση) 

Το «αειφόρο σχολείο» φαίνεται να απηχεί σήμερα τον ιδανικό στόχο, εφόσον πετυχαίνει 
ταυτόχρονα επιτεύγματα στον εκπαιδευτικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό 
τομέα. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση τόσο στο περιεχόμενο των αναλυτικών 
προγραμμάτων όσο και σε θέματα αντίληψης και χρήσης των φυσικών πόρων, όπως το 
νερό, η ενέργεια, τα απορρίμματα και η βιοποικιλότητα (Armstrong & Bottomley 2003, 
Henderson & Tilbury 2004). Είναι η πιο κατάλληλη στρατηγική για την ανανέωση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και της επίτευξης της ισότιμης εκπαίδευσης. Τέτοια 
προγράμματα με τη συμμετοχή ολόκληρης της σχολικής κοινότητας είναι τα Eco Schools 
(βλ. για περισσότερα Μάναλης κ.ά. 2002, Fazio & Karro 2013), το Βραβείο Αειφόρου 
Σχολείου (Καλαϊτζίδης 2013) και τα Green Schools, Enviroschools και Stormwater Action 
Project (Gough  2005).  

Η αειφόρος ανάπτυξη θεωρείται ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης που εξισορροπεί την 
οικονομική ευημερία, την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική δικαιοσύνη και 
συνοχή, ενώ χαρακτηρίζεται από τη διαγενεακή αλληλεγγύη. Σε αυτή την προοπτική, η 
Εκπαίδευση για την Αειφορία αποτελεί τον ασφαλέστερο τρόπο επίτευξης της αειφόρου 
ανάπτυξης και ως συνολικότερο επίπεδο θέασης της εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνει και 
συνενώνει τις προϋπάρχουσες θεματικές εκπαιδεύσεις, όπως την Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση, την Αγωγή Υγείας, την Αγωγή Καταναλωτή, την Ανάπτυξη του ενεργού πολίτη, 
την Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση, την Εκπαίδευση για τη Διεθνή Κατανόηση, την 
Εκπαίδευση για την ανάπτυξη του Τρίτου Κόσμου, την Εκπαίδευση για την Ειρήνη και την 
Οικουμενική Εκπαίδευση (Μανδρίκας 2015, σ. 140-141).  
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1η Θεματική Ενότητα:  Ιστορική εξέλιξη της έννοιας της αειφορίας  - 
Υλοποιημένες δραστηριότητες 
 

Από τις βιωματικές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε αυτή τη θεματική ενότητα 
επιλέγουμε για αναλυτική παρουσίαση τις παρακάτω:  

 

Α. Οι 4 γωνίες  
Έχουμε κολλήσει στις 4 γωνίες της αίθουσας πινακίδες με τις επιγραφές «θεωρητικό 
πλαίσιο», «διδακτικές πρακτικές», «ηθική-φιλοσοφία» και «τι αλλάζει στο σχολείο». 
Ζητάμε από τους συμμετέχοντες να σηκωθούν και να κατευθυνθούν στη γωνία που 
εκφράζει περισσότερο την οπτική της αειφορίας που τους ενδιαφέρει να ακούσουν σε αυτό 
το σεμινάριο. Όταν αυτό γίνει, εκπρόσωποι από κάθε ομάδα εξηγούν τα κριτήρια της 
προσωπικής τους επιλογής. Επιπλέον, αυτός είναι ένας τρόπος να δημιουργηθούν ομάδες 
με κοινά ενδιαφέροντα για τη συνέχιση της εργασίας.  

 

Β. Το «διαμάντι» της εκπαίδευσης για την αειφορία 
1. Μοιράζουμε στις 4 ομάδες, που δημιουργήθηκαν όπως περιγράφηκε παραπάνω, έναν 

φάκελο που περιέχει 9 καρτελάκια με κάποιες φράσεις, που αναφέρονται στην 
εκπαίδευση για την αειφορία. Ζητάμε από τις ομάδες να ταξινομήσουν τα καρτελάκια σε 
σειρά προτεραιότητας σε σχήμα ρόμβου. Στην κορυφή ζητείται να τοποθετηθεί το 
σημαντικότερο κατά τη γνώμη της ομάδας, σε δεύτερο επίπεδο τα δυο επόμενα, σε 
τρίτο επίπεδο τα τρία επόμενα, σε τέταρτο επίπεδο άλλα δύο και ένα στο τέλος μόνο 
του.  

2. Μετά από εύλογο χρόνο κάθε ομάδα παρουσιάζει η δική της ταξινόμηση. Σημειώνουμε 
στον πίνακα όλες τις ταξινομήσεις και προκαλούμε συζήτηση αναστοχασμού με στόχο 
να εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές στην οπτική των ομάδων. 

3. Στη συνέχεια ζητάμε από τις ομάδες να αντιστρέψουν τα καρτελάκια, ώστε να 
διαβάζονται με σειρά προτεραιότητας από το τέλος προς την αρχή. Ρωτάμε αν βγαίνει 
νόημα, αν υπάρχουν πάλι λογικές συνεπαγωγές.  

4. Ζητάμε να στραφούν τα καρτελάκια με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαβάζονται με αρχή το 
πρώτο αριστερά στο τρίτο επίπεδο. Ρωτάμε αν βγαίνει νόημα, αν μπορούν να 
διαβαστούν κι έτσι. Ζητάμε να στραφούν τα καρτελάκια με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
διαβάζονται με αρχή το πρώτο δεξιά στο τρίτο επίπεδο. Ρωτάμε με ποιες παραδοχές 
μπορεί να διαβάζονται κι έτσι. 

5. Κλείνουμε με το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει μία και μόνη απάντηση στην ταξινόμηση, 
καθώς όλα εξαρτώνται από την αιτιολόγηση που δίνει κάθε ομάδα, στην οποία 
συμπεριλαμβάνονται διδακτικές απόψεις, προσωπικές πεποιθήσεις, κοινωνικές 
προϋποθέσεις και ηθικές αξίες. Όλες οι απόψεις αξίζουν το ίδιο, όπως ένα «διαμάντι» 
που έχει την ίδια αξία, όπως κι αν το κοιτάζουμε.  

 

Γ. Γραμμή γνώμης: τι συμπεριλαμβάνεται στην αειφορία 
1. Βγαίνουμε σε έναν φαρδύ διάδρομο ή στην αυλή του σχολείου. Ζητάμε από τους 

συμμετέχοντες να παραταχθούν σε μια γραμμή ο ένας δίπλα στον άλλον.  
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2. Εξηγούμε ότι θα ακούνε ορισμένες φράσεις και θα κάνουν ένα βήμα μπροστά κάθε 
φορά που συμφωνούν με μία φράση.  

3. Εκφωνούμε αργά και με αργό ρυθμό τις φράσεις που ανακοινώνουν ότι στην έννοια της 
αειφορίας συμπεριλαμβάνεται α) η καλλιέργεια φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων β) η 
δημιουργία θετικού συναισθηματικού κλίματος γ) η κατανόηση και η ανοχή στη 
διαφορετικότητα δ) η καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας ε) η 
εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας στ) η ανάπτυξη των τεχνών και της 
πολιτιστικής δραστηριότητας ζ) η θετική στάση απέναντι στην καινοτομία (προσθέτουμε 
όσες ακόμα φράσεις θέλουμε).  

4. Διαπιστώνουμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες δε βρίσκονται πλέον στην ίδια γραμμή, καθώς 
έχουν κάνει διαφορετικό αριθμό βημάτων. Συζητάμε γιατί συμβαίνει αυτό, αναζητούμε 
εξηγήσεις, διαπιστώνουμε διαφορετικές αντιλήψεις και διαφορετικές απόψεις. Ρωτάμε 
αν σε κάποια φράση παρασύρθηκαν από τους άλλους να προχωρήσουν, αν σε κάποια 
φράση αμφιταλαντεύτηκαν και πώς το αντιμετώπισαν.  

5. Δεν αποκαλύπτουμε ποιες φράσεις ήταν σωστές και ποιες όχι. Εξασφαλίζουμε ότι όλοι 
είχαν την ελευθερία να εκφραστούν και ότι κανένας δεν αισθάνθηκε άσχημα για τις 
επιλογές του. Δίνουμε το σύνθημα για επιστροφή στην τάξη, όπου θα διαπιστώσουμε 
στη συνέχεια ποιοι είχαν δίκιο για κάθε βήμα που έκαναν.  

 

Δ. Το σπιράλ της αστάθειας 
1. Δίνουμε στις ομάδες το παρακάτω σχήμα και ζητάμε να τοποθετήσουν α) μέσα στους 

τρεις κύκλους τις λέξεις «υποβάθμιση περιβάλλοντος, υπερπληθυσμός,  φτώχεια» β) 
πάνω στις γραμμές που ενώνουν τους κύκλους ανά δύο τις λέξεις «εκχερσώσεις για 
καλλιέργεια, ερημοποίηση εδαφών, αυξημένες γεννήσεις για παραγωγή εργατικών 
χεριών, έλλειψη φυσικών πόρων, αστικοποίηση, έλλειψη μόρφωσης» και γ) να 
ζωγραφίσουν στις γραμμές βέλη, έτσι ώστε να δείχνουν τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των 
τριών βασικών εννοιών. 

 

 
Εικόνα 1: Το σπιράλ της αστάθειας (Δραστηριότητα από Γιαννακούρας Ι., Ζαραβέλα Δ., Μανδρίκας Α. (2008),  

Ανανεώσιμες – ήπιες μορφές ενέργειας, Πρόγραμμα Ανοικτών Περιβαλλοντικών Τάξεων Καλλιστώ, ΥΠΕΠΘ, σ. 25) 
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2. Μετά από εύλογο χρονικό διάστημα κάθε ομάδα παρουσιάζει το δικό της σχήμα, 
γίνονται συγκρίσεις, δίνονται εξηγήσεις, αναδεικνύεται το αμφίδρομο των βελών, που 
υποδεικνύει την αμοιβαιότητα αλλά και την πολυπλοκότητα των σχέσεων.  

3. Ανάλογα με την ηλικία των συμμετεχόντων και το βάθος της συζήτησης, μπορούμε να 
ρωτήσουμε τι λείπει από το σχήμα. Μετά από έναν καταιγισμό ιδεών κρατάμε μερικές 
σημειώσεις στον πίνακα.  

4. Ανάλογα με τις απαντήσεις και προκειμένου να προσδιοριστούν όλες οι κοινωνικές και 
πολιτικές παράμετροι μοιράζουμε το πλήρες σχήμα με τίτλο «το σπιράλ της αστάθειας», 
που είναι αναπτυγμένο σε περιοδικό της UNICEF (Ο κόσμος της UNICEF, τ. Καλοκαίρι 
1995, σ. 11).  

5. Αφήνουμε λίγο χρόνο για την ανάγνωση του σχήματος από τους συμμετέχοντες και 
παρέχουμε τυχόν διευκρινίσεις. Τονίζουμε ότι η έννοια της αειφορίας υποδηλώνει τη 
διαπλοκή και αλληλεξάρτηση φαινομενικά ανεξάρτητων παραγόντων, όπως η φτώχεια, 
ο υπερπληθυσμός, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η δημοκρατία, η οικονομία, η 
μετανάστευση κ. ά.  
 

Ε. Μελέτη περίπτωσης: Το σπίτι του Γιάννη 

Α. Δίνουμε σε ατομικά φύλλα μια μελέτη περίπτωση με τίτλο «Το σπίτι του Γιάννη» και 
ζητάμε να απαντηθούν δυο ερωτήματα μετά από ομαδική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων. Το σενάριο έχει ως εξής:  

Ο Γιάννης είναι γιατρός, ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Στο χωριό των παππούδων του, που 
βρίσκεται στα ορεινά της Πίνδου κι έχει σήμερα 200 κατοίκους, έχει κληρονομήσει ένα 
παλιό δίπατο σπίτι και σκέφτεται να το αξιοποιήσει.  

α) Ποιες επιλογές συνάδουν με την αειφόρο ανάπτυξη του χωριού; β) Ποια θεωρείτε εσείς 
καλύτερη; 

1. να πουλήσει το σπίτι, το οποίο αξίζει πολλά, σε κάποιους μετανάστες που θέλουν να 
επιστρέψουν στο χωριό για μόνιμη εγκατάσταση 

2. να επιδιορθώσει το σπίτι και να κατοικήσει μόνιμα εκεί 

3. να διαμορφώσει το σπίτι σε παραδοσιακό ξενώνα προσφέροντας έτσι θέσεις εργασίας 
σε αρκετούς ντόπιους κι ενισχύοντας την τοπική οικονομία 

4. να παραχωρήσει το σπίτι για να γίνει λαογραφικό μουσείο, ήδη του πρότειναν το 
μουσείο να φέρει και το όνομά του 

5. να γκρεμίσει το σπίτι γιατί είναι επικίνδυνο να καταρρεύσει και να χτίσει στη θέση του 
μια σύγχρονη βιοκλιματική κατοικία 

6. να κατεδαφίσει το ετοιμόρροπο σπίτι, ώστε ο ελεύθερος χώρος να ενοικιαστεί για να 
καλλιεργηθεί από τους ντόπιους 

7. να παραχωρήσει το σπίτι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την ανέγερση νέου σχολείου 

8. να φτιάξει με αυτοχρηματοδότηση στη θέση του σπιτιού μια μεγάλη και σύγχρονη 
ξενοδοχειακή μονάδα 

9. να μετατρέψει το σπίτι σε ιατρείο, κάτι που λείπει από το χωριό, και να εγκατασταθεί 
εκεί μόνιμα ασκώντας και το επάγγελμά του 

10. να πουλήσει το σπίτι σε μια εταιρεία που θέλει να δημιουργήσει στη θέση του ένα 
σύγχρονο συνεδριακό κέντρο, όπου θα γίνονται κατά περιόδους ιατρικά συνέδρια 
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Β. Μετά από εύλογο χρόνο κάθε ομάδα εκφράζει και αιτιολογεί τις απόψεις της. 
Αναζητούνται τα κριτήρια με βάση τα οποία δόθηκαν οι απαντήσεις και οι προτεραιότητες 
που έθεσε κάθε ομάδα. Γίνονται δεκτές όλες οι απόψεις που θεωρούνται επαρκώς 
τεκμηριωμένες. Σε κάθε περίπτωση είναι αναμενόμενο να αναδειχθεί η πολυπλοκότητα του 
θέματος και να διαφανεί η αλληλεξάρτηση των κοινωνικών, οικονομικών, εργασιακών, 
υγειονομικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων στη λήψη της τελικής απόφασης. Επίσης, 
μπορεί να γίνει συζήτηση για το ατομικό και το συλλογικό συμφέρον ή και για τον χρονικό 
ορίζοντα των συνεπειών μιας απόφασης.  

[H δραστηριότητα αυτή είναι δημοσιευμένη στο Μανδρίκας Α. (2012), Για μια κριτική 
περιβαλλοντική εκπαίδευση φοιτητών δημοτικής εκπαίδευσης, Κριτική – Επιστήμη & 
Εκπαίδευση (τ. 12, Δεκέμβριος 2012, σελ. 29-44), Αθήνα] 
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2η Θεματική Ενότητα:  Μέθοδοι και εκπαιδευτικές στρατηγικές 
προσανατολισμένες στην αειφορία 

Αχιλλέας Μανδρίκας 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Επιλέγουν μεθόδους και τεχνικές κατάλληλα προσαρμοσμένες στο 

δυναμικό των μαθητών τους  
- Εφαρμόζουν ποικιλία εκπαιδευτικών στρατηγικών 
- Διατυπώνουν κατάλληλα ερωτήματα που αναδεικνύουν τη 

συστημική προσέγγιση ενός θέματος 
Αναγνωρίζουν αντιτιθέμενες αξίες και αντικρουόμενα συμφέροντα 
στη μελέτη του θέματος που επιλέγουν για μελέτη 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Σχέδιο εργασίας (project), επίλυση προβλήματος, 15 ειδικότερες 
στρατηγικές, έμφαση σε στρατηγικές (παιχνίδι ρόλων, εννοιολογικός 
χάρτης, επισκόπηση ιδεών, μελέτη περίπτωσης, δομημένη 
συζήτηση) 
Β. Συστημική προσέγγιση (έμβια και τεχνολογικά συστήματα, 
βιογεωχημικοί κύκλοι, βρόχοι ανάδρασης, κυκλική οικονομία, κύκλοι 
προϊόντων, η πόλη ως σύστημα κλπ) 
Γ. Κριτική προσέγγιση (ποιότητα ζωής, αειφόρος οικονομία, δίκαιο 
εμπόριο, υπεύθυνος καταναλωτής, υπεύθυνες επενδύσεις, εταιρική 
κοινωνική ευθύνη, αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων 
του πλανήτη κλπ) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Εξοικείωση με τη βασική μεθοδολογία σχεδιασμού εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.  

- Εξοικείωση με 15 διαφορετικές εκπαιδευτικές στρατηγικές/τεχνικές. 
Διάκριση μεθόδων – στρατηγικών. Διάκριση δραστηριοτήτων – 
δράσεων.  

- Η έννοια του συστήματος. Βασικά χαρακτηριστικά της συστημικής 
σκέψης. Η συστημική προσέγγιση ως χαρακτηριστικό της αειφορίας. 
Θεματική και συστημική ανάλυση σχολικού προγράμματος με 
αειφορικό προσανατολισμό.  

- Η έννοια της κριτικής σκέψης και η συμβολή της στη διαμόρφωση 
του ενεργού πολίτη.  Βασικά χαρακτηριστικά της κριτικής 
προσέγγισης σε ένα σχολικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για την 
αειφορία. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Καταιγισμός ιδεών για επιλογή θέματος & Εννοιολογικοί χάρτες 
- Παρουσίαση 1 
- Παρουσίαση 2 
- Διάκριση δράσης από δραστηριότητα 
- Δομημένη συζήτηση (debate) 
- Παρουσίαση 3 
- Θεματική & συστημική ανάλυση (ενέργεια) 
- Παρουσίαση 4 
- Κέικ ανισοτήτων 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1W3HWnJYOl2cUlEKyKgkFNNs1t5-pQ29w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZKek16-l8ixmYD1HR4Sf_DzFTvqUohpc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dJjBjFJs0l0zUPpO4FcEqjXlp42UJqKV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SoNkSrb3qFbcHF08yXRJ2A6igdY6gk56/view?usp=sharing
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2η Θεματική Ενότητα:  Μέθοδοι και εκπαιδευτικές στρατηγικές 
προσανατολισμένες στην αειφορία - Θεωρητικό πλαίσιο 

 

Α. Μεθοδολογία 
Στην Εκπαίδευση για την Αειφορία για λόγους σχηματικής απλοποίησης και χρηστικότητας 
θεωρούμε ότι οι μέθοδοι είναι δύο και εμπεριέχουν πολλές στρατηγικές (βλ. Αγγελίδου & 
Βασιλοπούλου  1999, σ. 27-42). 

Η πρώτη είναι η «μέθοδος των σχεδίων εργασίας» ή «μέθοδος project». Ο όρος project 
προτάθηκε για πρώτη φορά το 1918 από τον W. Kilpatrick (1871-1965), μαθητή του J. 
Dewey (1859-1952), στο έργο του «The Project Method» και σήμερα χρησιμοποιείται σε 
πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας με την έννοια της πρόθεσης, του σκοπού, 
του έργου, του σχεδίου, του προγράμματος που διαρκεί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. 
Στην εκπαίδευση είναι ένας τρόπος ομαδικής διδασκαλίας στην οποία συμμετέχουν ενεργά 
μαθητές και εκπαιδευτικοί και η ίδια η διδασκαλία διαμορφώνεται και διεξάγεται από 
όλους όσοι συμμετέχουν (Frey 1986, σ. 9).  

Η «μέθοδος project» θεωρείται η βασικότερη για κάθε είδους βιωματική μάθηση και 
θεματική εκπαίδευση, καθώς μπορεί να οργανώσει ένα πλήρες πρόγραμμα που διαρκεί μια 
ολόκληρη σχολική χρονιά. Μπορεί να χωριστεί σε πέντε στάδια: α) επιλογή θέματος β) 
καθορισμός στόχων γ) σχεδιασμός εργασίας και συγκρότηση ομάδων δ) υλοποίηση της 
εργασίας και παρουσίαση ε) αξιολόγηση (Αγγελίδου & Βασιλοπούλου 1999, σ. 29). 
Αναλυτικότερα μπορεί να χωριστεί σε οκτώ βήματα υλοποίησης: 

- εντοπισμός θέματος 

- επισήμανση επιμέρους θεμάτων 

- κατανομή του έργου σε υποομάδες 

- ορισμός διαδικασιών, χρονικών ορίων και μορφής παρουσίασης 

- συλλογή και επεξεργασία υλικού 

- φάσεις αλληλοενημέρωσης 

- σύνθεση υλικού 

- παρουσίαση (Ματσαγγούρας 1987, σ. 77-78) 

Βασικές αρχές της μεθόδου project είναι: α) Εργασία σε ομάδες β) Αντιμετώπιση επίκαιρων 
(τοπικών) προβλημάτων γ) Διερεύνηση στοιχείων σε πολλαπλά μαθησιακά περιβάλλοντα δ) 
Ενεργός συμμετοχή των μαθητών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ε) Ελευθερία, 
πρωτοβουλία, ευελιξία, αυτοοργάνωση στ) Κίνητρο το ενδιαφέρον του μαθητή – 
δημιουργική σκέψη ζ) Σύνθεση απόψεων και καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων – 
συνεργασία η) Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία – σύνδεση με την καθημερινή ζωή θ) 
Βιωματική προσέγγιση ι) Διεπιστημονική θεώρηση (βλ. αναλυτικότερα Χρυσαφίδης 1996, 
Μάγος 2002). 

Η δεύτερη είναι η «μέθοδος επίλυσης προβλήματος» (problem solving) που θεωρεί ότι 
κάθε περιβαλλοντικό θέμα μπορεί να προσεγγιστεί ως ένα πρόβλημα προς επίλυση (βλ. 
αναλυτικά Φλογαΐτη 1998, σ. 193-204). Ένα γενικό πλάνο εργασίας είναι το εξής:  

- Εντοπισμός του προβλήματος 

- Διερεύνηση των αιτιών που το προκαλούν 

- Εντοπισμός των συνεπειών του προβλήματος 
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- Καταγραφή των εμπλεκόμενων ομάδων και των αξιών που πρεσβεύουν 

- Καθορισμός στόχων για την επίλυση του προβλήματος 

- Καθορισμός κριτηρίων και αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων 

- Διερεύνηση των θεσμών, των ομάδων και των φορέων που θα στηρίξουν τις 
προτεινόμενες λύσεις 

- Επιλογή της καταλληλότερης λύσης και συγκρότηση σχεδίου δράσης 

- Υλοποίηση της δράσης 

- Αξιολόγηση της λύσης και ολόκληρης της διαδικασίας 

Η μέθοδος αυτή θεωρείται ότι καλλιεργεί ιδιαίτερα την κριτική σκέψη των μαθητών, καθώς 
τους εμπλέκει σε θέματα αξιών και λήψης αποφάσεων για κρίσιμα περιβαλλοντικά θέματα, 
που συχνά παίρνουν τη μορφή διλημματικών καταστάσεων και εμπλέκουν κοινωνικούς, 
οικονομικούς, πολιτικούς και άλλους παράγοντες. Εμβαθύνει στις αιτίες των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, διερευνά τις πιθανές λύσεις τους, προτείνει δράσεις και τις 
αξιολογεί.  

Κατά την υλοποίηση δραστηριοτήτων από τους μαθητές, ανεξάρτητα από την υιοθέτηση 
μεθόδου, οι μαθητές μπορεί να εμπλακούν σε ειδικότερες στρατηγικές, οι οποίες θα τους 
καλλιεργήσουν επιμέρους δεξιότητες (βλ. Αγγελίδου & Βασιλοπούλου 1999, Δημητρίου 
2009, Μπλιώνης 2009, Μανδρίκας 2015). Τέτοιες στρατηγικές είναι: 

- η συζήτηση (discussion), η οποία μπορεί να είναι μεταξύ ομάδων, ομαδική στην 
ολομέλεια της τάξης ή δομημένη (debate) με βάση προκαθορισμένη μορφή για την 
ανταλλαγή αντίθετων επιχειρημάτων 

- η μελέτη πεδίου (field trip), η οποία απαιτεί ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων των 
μαθητών σε κατάλληλα οργανωμένη δραστηριότητα παρατήρησης και καταγραφής έξω 
από τη σχολική τάξη (με φύλλα εργασίας, καταμερισμό εργασιών στις ομάδες, λήψη 
τεκμηρίων και σύνθεση με την επιστροφή στην τάξη) 

- το περιβαλλοντικό μονοπάτι (environmental trail), μια ειδική περίπτωση μελέτης πεδίου, 
όταν η διαδρομή είναι προαποφασισμένη, προγραμματισμένη και καλά 
προετοιμασμένη, τόσο σε φυσικό όσο και σε αστικό περιβάλλον 

- η μελέτη περίπτωσης (case study), που αναφέρεται στη μελέτη συγκεκριμένων 
προβλημάτων μιας περιοχής και η οποία απαιτεί διερεύνηση, διατύπωση 
συμπεράσματος και προτεινόμενες λύσεις 

- η χαρτογράφηση εννοιών (concept mapping), που απαιτεί την αναπαράσταση των 
κύριων εννοιών ενός περιβαλλοντικού προβλήματος σε σχήμα με κομβικά σημεία και 
συνδετικές λέξεις, ώστε να αποδίδονται οι λειτουργικές, ιεραρχικές ή αιτώδεις σχέσεις 
των εννοιών  

- ο καταιγισμός ιδεών (brainstorming), που επιδιώκει την αυθόρμητη έκφραση ιδεών από 
τους μαθητές, χρήσιμη όχι μόνο ως εισαγωγική δραστηριότητα ή τρόπο επιλογής του 
θέματος αλλά και ως δραστηριότητα που θα αποκαλύψει σχέσεις ενός ζητήματος 

- η επισκόπηση (survey), μια μορφή έρευνας κατά την οποία οι μαθητές χρησιμοποιούν 
ερωτηματολόγια ή προσωπικές συνεντεύξεις για να συγκεντρώσουν πρωτογενή στοιχεία 

- η βιβλιογραφική έρευνα (library research), που γίνεται σε οποιαδήποτε πηγή 
πληροφόρησης, όπως βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, φυλλάδια, χάρτες, φωτογραφίες, 
διαδίκτυο κλπ 
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- η πειραματική μέθοδος (experimental demonstration workshop), η οποία συμβάλλει 
στην υιοθέτηση από τους μαθητές των πρακτικών που ακολουθούν οι επιστήμονες για 
τη διερεύνηση ενός προβλήματος (παρατήρηση, υπόθεση, πείραμα, συμπέρασμα, 
γενίκευση, εφαρμογή) 

- το παιχνίδι ρόλων (role playing), όταν οι μαθητές υποδύονται ρόλους συγκεκριμένων 
κοινωνικών ομάδων σε συνθήκες που προσομοιώνουν μια προβληματική κατάσταση  

- η ιστοριογραμμή (storyline), όταν οι μαθητές μελετούν το πρόβλημα μέσω μιας σειράς 
«επεισοδίων» είτε αυτά έχουν τη μορφή επισκέψεων είτε τη μορφή προετοιμασμένων 
συζητήσεων με τεχνητές αφορμές 

- τα περιβαλλοντικά παιχνίδια (simulation and outdoor games), ιδιαίτερα δημοφιλή στους 
μαθητές είτε πρόκειται για ηλεκτρονικά παιχνίδια στον υπολογιστή είτε για ομαδικά 
παιχνίδια στο φυσικό περιβάλλον (για παιχνίδια στο φυσικό περιβάλλον βλ. Πρες 1988, 
Cornell 1994, Κουσουρής & Παπαδογιαννάκη 2005) 

- το δίλημμα (dilemma), στρατηγική που μοιάζει με τη δομημένη συζήτηση, αλλά εστιάζει 
στον συναισθηματικό τομέα και όχι στην ανταλλαγή λογικών επιχειρημάτων 

- η ανάλυση & διασαφήνιση αξιών (values analysis & clarification), όταν στην προσπάθεια 
να αποκαλυφθούν οι αξίες των εμπλεκόμενων σε ένα ζήτημα ομάδων, τελικά οι μαθητές 
αποσαφηνίζουν τις δικές τους αξίες 

- η έρευνα δράσης (action research) και λήψη απόφασης (decision making), όταν οι 
μαθητές σχεδιάζουν σταδιακά τη δράση (με βάση αξίες, δεδομένα, επιπτώσεις κλπ) και 
ελέγχουν αν υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή της (χρόνος, 
εμπόδια, ικανότητες κλπ) 

- ο περιβαλλοντικός έλεγχος (environmental audit), όταν η έρευνα προσανατολίζεται στον 
έλεγχο της περιβαλλοντικής διαχείρισης ενός χώρου, κτηρίου, σχολείου, επιχείρησης 
κλπ 

 

Β. Συστημική προσέγγιση 
Η γέννηση της σύγχρονης έννοιας του συστήματος πηγάζει από τον συνδυασμό της 
ανάπτυξης της Κυβερνητικής (Wiener 1948), της Θεωρίας των Πληροφοριών (Shannon & 
Weaver 1949) και της Γενικής Θεωρίας Συστημάτων (Bertalanffy 1968). Ο όρος «συστημική» 
χρησιμοποιείται σήμερα πολύ και σε μεγάλη ποικιλία επιστημονικών τομέων (βλ. Σχίζα 
2008, σ. 40-46). Η συστημική προσέγγιση θεωρείται γενικότερα ότι μελετά την 
αμοιβαιότητα των σχέσεων. Η Διακήρυξη της Τιφλίδας θεωρώντας ότι «το περιβάλλον 
αποτελεί ένα σύστημα» και ότι «το ανθρώπινο περιβάλλον παρουσιάζει, όπως και κάθε 
άλλο οικοσύστημα, δομή, λειτουργία και ιστορία καθεαυτή» προτείνει στα κράτη-μέλη να 
«αναπτύξουν τη συστημική προσέγγιση στην ανάλυση και διαχείριση των φυσικών και 
ανθρώπινων οικοσυστημάτων» (UNESCO 1999 -  Διακήρυξη της Τιφλίδας, σελ. 20). 

Το σύστημα γενικά ορίζεται ως ένα «πεπερασμένο σύνολο αλληλεπιδρώντων μερών το 
οποίο μπορεί να εννοηθεί ως μια ενότητα» (Bertalanffy 1968). Σε κάθε σύστημα υπάρχουν 
δυο βασικές διαδικασίες μετακίνησης ύλης, ενέργειας ή πληροφορίας, που γίνονται 
ταυτόχρονα και το διατηρούν σε ισορροπία: η εισροή και η εκροή. Τα χαρακτηριστικά κάθε 
συστήματος είναι α) Έχει όρια, δεν μπορεί να είναι άπειρο β) Αποτελείται από διαφορετικά 
μέρη γ) Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των μερών του δ) Δημιουργεί μια νέα μονάδα σε 
διαφορετικό επίπεδο περιγραφής από αυτό των μερών του (Χατζημπίρος 1998). 

Η συστηµική θεωρία προσδιορίζει το σύστημα ως «ένα Ενιαίο Σύνολο που αποτελείται από 
αλληλένδετα µέρη, δηλαδή από στοιχεία που έχουν διασυνδέσεις αλληλεξάρτησης και 
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αλληλεπίδρασης» (Δεκλερής 1986). Σύµφωνα µε αυτήν την προσέγγιση, το περιβάλλον 
θεωρείται ως ένα σύστηµα δυναµικό που εξελίσσεται συνεχώς και διαµορφώνεται από τις 
σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των στοιχείων που το αποτελούν.  

Στην πρακτική της Εκπαίδευσης για την Αειφορία η συστημική προσέγγιση συνίσταται στην 
κατασκευή ενός σχήματος, που επιτρέπει την αναπαράσταση ενός συστήματος, όπως μιας 
περίπλοκης περιβαλλοντικής κατάστασης, ενσωματώνοντας τα στοιχεία του συστήματος, 
τις σχέσεις τους, τις αλληλεπιδράσεις τους και το είδος των ενδεχόμενων συσχετίσεων και 
συνεπειών. Η αξία της συστημικής προσέγγισης ξεπερνά την απλή μηχανική κατασκευή 
μοντέλων καθώς: 

- ευνοεί τη διαμόρφωση ενός ολιστικού και αυθεντικού τρόπου σκέψης 

- «διαβάζει» το περιβάλλον κυρίως ως σχέσεις αλληλεξάρτησης 

- ευνοεί την παραγωγή γνώσης από τον ίδιο τον μαθητή 

- προσφέρει τη δυνατότητα έκφρασης γνώσεων, αντιλήψεων κι αξιών μέσα από τα 
συστημικά σχήματα 

- συνεισφέρει σημαντικά στην κατανόηση των εννοιών της αιτιότητας και του χρόνου 

- δίνει τη δυνατότητα έκφρασης των μαθητών στο γνωστικό επίπεδο, εφόσον εκείνοι 
επιλέγουν τη συνθετότητα και την πολυπλοκότητα των συνδέσεων  

- αξιολογεί τις παρανοήσεις, τις ιεραρχήσεις, τις ταξινομήσεις και τις συνδέσεις μεταξύ 
παραγόντων (Ράγκου 2004). 

 

Γ. Κριτική προσέγγιση 
Η κριτική σκέψη είναι μία διαδικασία διαμέσου της οποίας το άτομο προσεγγίζει νοητικά 
και συναισθηματικά ένα ζήτημα προκειμένου να καταλήξει σε λογικά συμπεράσματα, 
κρίσεις, διαπιστώσεις με τελικό στόχο να κάνει επιλογές και να πάρει αποφάσεις (Ennis 
1987). Οι στόχοι της κριτικής σκέψης με αύξοντα βαθμό δυσκολίας και πολυπλοκότητας 
σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα είναι:  

- o σχηματισμός εννοιών 

- o σχηματισμός κρίσεων, γενικεύσεων και σχημάτων κατανόησης  

- η απόκτηση οργανωμένων γνώσεων δηλωτικής φύσης 

- η σχηματοποίηση και αυτοματοποίηση δεξιοτήτων διαδικαστικής γνώσης 

- η ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγικής σκέψης 

- η απόκτηση κοινωνικο-ηθικών στάσεων 

- η ανάπτυξη του μεταγνωστικού (Ματσαγγούρας 1998, σ. 202). 

Η Εκπαίδευση για την Αειφορία επιδιώκει την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των 
μαθητών, καθώς σε κάθε περιβαλλοντικό πρόβλημα κυριαρχεί το «γιατί», η αναζήτηση των 
αιτίων του προβλήματος. Η κριτική σκέψη στα εκπαιδευτικά προγράμματα που είναι 
προσανατολισμένα στην αειφορία προφανώς δεν καλλιεργείται μόνο με την παρατήρηση 
και την καταγραφή αλλά κυρίως με τον αναστοχασμό πάνω σε κοινωνικές διεργασίες, όπου 
εμπλέκονται διαφορετικές αξίες, κοσμοθεωρίες, συμφέροντα και πρακτικές. Αυτή η 
διαδικασία είναι ριζοσπαστική, με βαθιές πολιτικές προεκτάσεις, που μακροπρόθεσμα 
στοχεύει στη διαμόρφωση ενός ενεργού πολίτη (βλ. Φλογαΐτη 2006, σ. 201-215).  
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Το όφελος του μαθητή από την εμπλοκή του σε κατάλληλες δραστηριότητες που αφορούν 
περιβαλλοντικά προβλήματα είναι πολλαπλό: «Η κριτική σκέψη καθιστά το άτομο ικανό να 
κατανοήσει σύνθετα περιβαλλοντικά προβλήματα, να συλλέξει, να αναλύσει και να 
συνθέσει δεδομένα που αφορούν τις αιτίες δημιουργίας, τους μηχανισμούς των 
φαινομένων που σχετίζονται με αυτά, να αναζητήσει και να επεξεργαστεί την επιστημονική 
γνώση, να αντιληφθεί τις συγκρούσεις που εμπεριέχονται, να θεωρήσει κριτικά τις 
κοινωνικές επιλογές και πολιτικές αποφάσεις. Επιπλέον, να αναγνωρίζει και να ερμηνεύει 
το πλέγμα των φυσικών, οικολογικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών σχέσεων που 
διέπουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα και να αναγνωρίζει  τις μεταξύ τους αντιφάσεις, να 
εξετάζει εναλλακτικές λύσεις, να σκεφτεί άλλες εξηγήσεις ή παράγοντες που εμπεριέχονται 
στις καταστάσεις τις οποίες συζητά, να εξετάζει με ειλικρίνεια τις προσωπικές του απόψεις, 
πρακτικές, προκαταλήψεις και στερεότυπα, να κάνει επιλογές και να συμμετέχει σε 
αλλαγές σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο» (Δημητρίου  2014).  

Με την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας διαμέσου της μελέτης περιβαλλοντικών 
ζητημάτων ο μαθητής σταδιακά διαμορφώνει και την ιδιότητα του πολίτη (citizenship). Η 
ιδιότητα αυτή εμπεριέχει την εμπλοκή του ατόμου σε δημόσια ζητήματα, την ικανότητά του 
να λαμβάνει μέρος σε δημόσιες συζητήσεις, να διαμορφώνει άμεσα ή έμμεσα τους νόμους, 
να συμμετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων μέσα σε μια κοινότητα και να ασχολείται με 
θέματα της τοπικής κοινωνίας (Δημητρίου 2014). Η ιδιότητα του πολίτη χαρακτηρίζει εκείνο 
το άτομο που γνωρίζει τα κοινά, είναι εφοδιασμένο με ικανότητες συμμετοχής στη δημόσια 
ζωή, συνειδητοποιεί ότι ο πολίτης κυβερνά και κυβερνάται, έχει το αίσθημα του ανήκειν σε 
μια κοινότητα και αποδέχεται τις κοινωνικές αξίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
(Hodgson 2008, Huckle 2014). 

Το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των μαθητών είναι η 
διαμόρφωση μιας κοινωνίας της οποίας οι πολίτες θα είναι επιστημονικά καταρτισμένοι, 
οικολογικά ευαισθητοποιημένοι και πολιτικά ενεργοποιημένοι (Σκορδούλης 2005, σ. 23-
24).  
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2η Θεματική Ενότητα:  Μέθοδοι και εκπαιδευτικές στρατηγικές 
προσανατολισμένες στην αειφορία - Υλοποιημένες δραστηριότητες 
 

Από τις βιωματικές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε αυτή τη θεματική ενότητα 
επιλέγουμε για αναλυτική παρουσίαση τις παρακάτω:  
 

A. Δομημένη συζήτηση (debate) 

1. Μοιράζουμε σε ατομικά έντυπα το σενάριο: Σε ένα χωριό κοντά στη θάλασσα 
σχεδιάζεται να χτιστεί ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από λιθάνθρακα. Οι 
κάτοικοι της περιοχής έχουν διαφορετικές απόψεις και μερικές παρατίθενται εδώ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιτέλους! Η ανεργία  

θα πάψει να διώχνει  

τα παιδιά μας  

στις πόλεις! 

Όχι! Θα είναι τόση  

η ατμοσφαιρική 

ρύπανση! 

Οι ρύποι θα κατακάθονται  

στα χωράφια μας!  

Πώς θα πουλάμε τα 

γεωργικά μας προϊόντα;  

Καταστραφήκαμε! 

Τι καλά! Με το φορτηγό μου  

θα κάνω μεταφορές  

υλικών στο εργοστάσιο! 

Εγώ έχω μαγαζί!  

Θα αυξηθεί η 

πελατεία μου... 

Εγώ είμαι ψαράς.  

Με τόσα απόβλητα  

που θα καταλήγουν στη 

θάλασσα,  

ποιος θα τρώει ψάρια πια; 

Μην είστε ανόητοι!  

Εργοστάσιο  

σημαίνει πρόοδος! 

Ξέρετε τι επιδοτήσεις θα πάρουμε  

για τη ρύπανση που θα 

υποστούμε;  

Θα φτιάξουμε τόσα έργα! 

Ξέρεις ότι αυτά τα 

καυσαέρια  

που θα βγάζει είναι 

καρκινογόνα; 

Γιατί να εισάγουμε λιθάνθρακα;  

Αφού στην Ελλάδα έχουμε  

τόσο λιγνίτη! 

Ο λιθάνθρακας  

έχει μεγαλύτερη 

απόδοση  

όταν καίγεται. Τον 

χρησιμοποιούν  

όλες οι αναπτυγμένες  

χώρες. 
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2.  Χωρίζουμε τους συμμετέχοντες σε δυο ομάδες, μια που είναι θετική στη δημιουργία του 
εργοστασίου και μια που είναι αρνητική σε τέτοιο ενδεχόμενο. Οργανώνουμε μια 
δομημένη συζήτηση, στην οποία θα διατυπώνονται επιχειρήματα και  θα αντικρούονται 
γνώμες τηρώντας κάποιον κοινά και από πριν συμφωνημένο χρόνο. Δυο εκπρόσωποι 
της μιας ομάδας τοποθετούνται και οι εκπρόσωποι της δεύτερης αντικρούουν. Μπορεί 
ενδιάμεσα να προβλέπεται και σύσκεψη των ομάδων για ενίσχυση των επιχειρημάτων 
των εκπροσώπων τους. Τα επιχειρήματα αντλούνται από τις απόψεις των κατοίκων που 
ήδη μοιράστηκαν ή δημιουργούνται από τις ομάδες. (εικ. 1) 

 

 
 

Εικόνα 1: Δομημένη συζήτηση με βάση το παραπάνω σενάριο (φωτ. Α. Μανδρίκας) 

Και των δημοσιογράφων,  

επίσης!  

Σε όλα υπερβάλλουν! 

Όλα είναι υπερβολές των 

οικολόγων!  

Σε τόσες χώρες του κόσμου  

υπάρχουν τέτοια 

εργοστάσια... 

Άκουσα ότι τα υγρά απόβλητα  

του εργοστασίου  

θα καταλήγουν στο έδαφος... 

Τι νερό θα πίνουμε; 

Διάβασα ότι το εργοστάσιο  

θα βγάζει ένα σωρό ρύπους,  

θα έχουμε όξινη βροχή,  

θα παράγει ραδιενεργά απόβλητα,  

το χωριό μας θα μαυρίσει,  

στο λιμανάκι μας θα έρχονται μεγάλα 

πλοία να ξεφορτώνουν,  

θα αλλάξουμε τελείως ζωή!  
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3.   Διευθετούμε τον χώρο, καλούμε τους δυο εκπροσώπους να κάτσουν απέναντι από τους 

άλλους δυο και αναλαμβάνουμε τον ρόλο του δημοσιογράφου. Ως οργανωτές της 
συζήτησης, φροντίζουμε να τηρούμε όσο το δυνατό πιο ουδέτερη στάση, να δίνουμε ίσο 
χρόνο στις ομάδες και να αποτρέπουμε τις παρεκτροπές.  

4.   Μετά από εύλογο χρόνο ολοκληρώνουμε τη δομημένη συζήτηση και προκαλούμε μια 
συζήτηση αναστοχασμού. Στην αρχή, ρωτάμε τους εκπροσώπους των δυο 
αντιμαχόμενων ομάδων πώς αισθάνθηκαν, πόσο δύσκολο ήταν να αντιπαρατεθούν 
κατά πρόσωπο και πόσο δύσκολο ήταν να υπερασπιστούν στο σενάριο απόψεις που οι 
ίδιοι ως πρόσωπα ενδεχομένως δεν ασπάζονται. Έπειτα, ρωτάμε τις εντυπώσεις όσων 
παρακολούθησαν τη δομημένη συζήτηση. Τέλος, εξηγούμε τις διαφορές που 
προκύπτουν στην περίπτωση που δίνεται στη συζήτηση η μορφή του παιχνιδιού ρόλων.  

 

B. Το κέικ των ανισοτήτων 

1.   Παρουσιάζουμε στους εκπαιδευτικούς ένα κέικ με κυκλικό σχήμα, ρωτάμε αν θέλουν να 
το μοιραστούμε με άλλους, αν πουν όχι τους ρωτάμε γιατί και ρωτάμε ποιος είναι ο πιο 
δίκαιος τρόπος να μοιραστεί το κέικ.  

2. Τους καλούμε να φανταστούν ότι αντιπροσωπεύουν τον συνολικό πληθυσμό του 
πλανήτη και χωρίζονται σε 5 ομάδες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Δίνουμε σε 
κάθε ομάδα μια καρτέλα με το όνομα της ηπείρου την οποία αντιπροσωπεύουν.  

 
Πίνακας 1: Κατανομή των διαθέσιμων ενεργειακών φυσικών πόρων σύμφωνα με τον πληθυσμό (κατασκευή Α. Μπαζίγου) 

 
3. Το κέικ αντιπροσωπεύει όλες τις πηγές ενέργειας του πλανήτη. Ρωτάμε πώς νομίζουν ότι 

πρέπει να μοιράσουμε το κέικ για να φθάσει να φάνε όλοι το ίδιο. Ρωτάμε κάθε ήπειρο 
πώς θα ένιωθαν αν γινόταν μια τέτοια μοιρασιά. Η μοιρασιά αυτή αντιπροσωπεύει την 
πιο δίκαιη κατανομή του κέικ.  

Σχήμα 1: Κατανομή των διαθέσιμων ενεργειακών φυσικών πόρων σύμφωνα με το ΑΕΠ (κατασκευή Α. 
Μπαζίγου) 

 

4. Στη συνέχεια λέμε ότι αντί να κάνουμε την κατανομή του κέικ σύμφωνα με τον 
πληθυσμό, θα το μοιράσουμε ανάλογα με τη δυνατότητα πρόσβασης στις πηγές 

Ήπειροι % του πληθυσμού 
της Γης 

Ομάδα 20 
μαθητών  

Ομάδα 25 
μαθητών  

Ομάδα 30 
μαθητών  

Αφρική 13% 3 3 4 

ΗΠΑ & Καναδάς 5% 1 2 2 

Λατινική Αμερική  9% 2 2 3 

Ευρώπη 12% 2 2 4 

Ασία 61% 12 16 17 
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ενέργειας που έχουν οι κάτοικοι της κάθε ηπείρου. Η δυνατότητα αυτή εξαρτάται από 
το κατά κεφαλήν εισόδημα και από την αγοραστική δυνατότητα του κάθε κατοίκου.  

5. Κόβουμε το κέικ σε 5 άνισα κομμάτια, όπως δείχνει το γράφημα (Σχήμα 1), και δίνουμε 
τα κομμάτια στην ήπειρο στην οποία αντιστοιχεί το κάθε κομμάτι.  

6. Ρωτάμε τους κατοίκους κάθε ηπείρου πώς νιώθουν για το μερίδιο που πήραν. Τους 
ζητάμε να καταγράψουν τα συναισθήματά τους για την κατανομή αυτή. (εικ. 2)  

7. Ρωτάμε την Ασία και την Αφρική πώς σκέφτονται να μοιράσουν το κέικ ανάμεσα στους 
κατοίκους τους. Τους ρωτάμε αν σκοπεύουν να μοιράσουν το μικρό αυτό κομμάτι 
ανάμεσα στους κατοίκους ή αν θα το φάει ένας ή δυο. Το πιθανότερο είναι ότι μπορεί 
να αναπτυχθεί ένταση ανάμεσα στα μέλη των ομάδων. (εικ. 3) 

8. Ρωτάμε κάθε περιοχή τι θα κάνει για την κατάσταση που αντιμετωπίζει. Αφήνουμε 
χρόνο να συζητήσουν και να καταγράψουν πιθανές λύσεις (π.χ. να μετακινηθούν, να 
μεταναστεύσουν στα διπλανά τραπέζια, να δεχθούν ή να απορρίψουν τους μετανάστες,  
να σκεφθούν τι θα κάνουν με το περίσσευμα του κέικ κλπ).  

9. Κατευθύνουμε μια συζήτηση αναστοχασμού με βάση τα ερωτήματα α) Πώς συνδέεται 
το παιχνίδι αυτό με τον πραγματικό κόσμο; Β) Πόσο διαφορετικό θα ήταν αν ήταν 
πραγματικά πεινασμένοι ή αν αυτό θα ήταν η μοναδική τους τροφή για δυο-τρεις 
ημέρες; Γ) Ποια είναι τα πραγματικά παραδείγματα ανθρώπων που προσπαθούν να 
πάρουν περισσότερο κέικ; Δ) Υπάρχει άνιση κατανομή και στους κατοίκους της ίδιας 
ηπείρου ή χώρας;  Ε) ποιες είναι οι συνέπειες από τη διαιώνιση αυτής της ανισότητας 
(ηθικές, κοινωνικές, ασφάλειας;)  

10. Αναζητούμε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν ατομικά να αντιμετωπιστεί η  
ανισοκατανομή των πόρων (π.χ. με μείωση ή επαναχρησιμοποίηση, εθελοντική δουλειά 
σε ΜΚΟ οι οποίες δουλεύουν για την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης κλπ).  

 

        
 

            Εικόνα 2: Ο σχετικά μικρός πληθυσμός σε ΗΠΑ                             Εικόνα 3: Ο σχετικά μεγάλος πληθυσμός στην 
           & Καναδά  λαμβάνει μεγάλο κομμάτι της πίτας                                Αφρική λαμβάνει μικρό κομμάτι της πίτας 
                                  (φωτ. Α. Μανδρίκας)                                                                              (φωτ. Α. Μανδρίκας) 
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3η Θεματική Ενότητα:  Οι διαστάσεις του αειφόρου σχολείου στην 
εποχή της παγκοσμιοποίησης  

Αχιλλέας Μανδρίκας 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Απαριθμούν βασικά χαρακτηριστικά της ανθρωποκεντρικής και 

βιοκεντρικής προσέγγισης  
- Εξηγούν τις συνέπειες σημαντικών τοπικών και παγκόσμιων 

περιβαλλοντικών προβλημάτων 
- Προτείνουν κατάλληλες λύσεις για τα παραπάνω προβλήματα σε 

ατομικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο 
- Έχουν θετική στάση απέναντι στην επίτευξη των 17 στόχων για την 

αειφόρο ανάπτυξη 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Περιβαλλοντική Ηθική και Φιλοσοφία (Ανθρωποκεντρισμός, 
Βιοκεντρισμός, Βαθιά Οικολογία, Κοινωνική Οικολογία, 
Οικοφεμινισμός, Οικοσοσιαλισμός)  
Β. Τοπικά και παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, ενδείξεις 
κλιματικής αλλαγής – συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον, την 
ανθρώπινη υγεία και τα μνημεία πολιτισμού 
Γ. Οι 17 στόχοι για την αειφόρο ανάπτυξη ως το 2030 και ο ενεργός 
πολίτης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Ιστορική ανασκόπηση της Περιβαλλοντικής Ηθικής. Η χρήση της 
επιστήμης και της τεχνολογίας βασισμένη σε διαφορετικά 
κοσμοείδωλα. Βασικές αρχές του ανθρωποκεντρισμού, του 
βιοκεντρισμού και άλλων φιλοσοφικών ρευμάτων. 

- Παρουσίαση βασικών τοπικών και παγκόσμιων περιβαλλοντικών 
προβλημάτων.  

- Η κλιματική αλλαγή ως άμεσος κίνδυνος για την αποσταθεροποίηση 
των φυσικών λειτουργιών και για τη μείωση της έμβιας ζωής στον 
πλανήτη. 

- Γνωριμία με τους 17 στόχους για την αειφόρο ανάπτυξη ως το 2030 
ως όχημα για την επίτευξη της αειφορίας  

- Η έννοια και οι υποχρεώσεις του ενεργού πολίτη. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Μελέτη κειμένων 
- Συνδυασμός εισήγησης  και εργασίας σε ομάδες 
- Παρουσίαση 1 
- Εύρεση και διατύπωση ανθρωποκεντρικών και βιοκεντρικών 

απαντήσεων 
- Παρουσίαση 2 
- Εννοιολογικοί χάρτες με καρτελάκια 
- Παρουσίαση 3 
- Τεχνική: σκέψου-συζήτησε-παρουσίασε 
- Κατηγοριοποίηση εννοιών σε καρτέλες  
- Οι 17 στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης στον κόσμο 

Οι 17 στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης στην ολιστική προσέγγιση του 
σχολείου  

https://drive.google.com/file/d/1aXN1JMxjPkn8Azajm8AOaLXhkWdp-NRz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JZSDL-He_AsiLWDOlqf7Wb2FtIMaffv-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V6ESMlYAOm5Ko4kFnM_6nDM5XbEkp0QA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Buhn5vYJYA0ROCPDgvPCre67Hgal-rf3/view?usp=sharing
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3η Θεματική Ενότητα:  Οι διαστάσεις του αειφόρου σχολείου στην 
εποχή της παγκοσμιοποίησης - Θεωρητικό πλαίσιο 

 

Α. Περιβαλλοντική Ηθική και Φιλοσοφία 

Η Περιβαλλοντική Ηθική είναι η συστηματική διερεύνηση των ηθικών σχέσεων μεταξύ των 
ανθρώπινων όντων και του φυσικού περιβάλλοντος. Προτείνει κανόνες που ρυθμίζουν τις 
σχέσεις του ανθρώπου με τα άλλα έμβια όντα και με το αβιοτικό περιβάλλον. Η αρχή 
τέτοιων προβληματισμών έγινε με το άρθρο «The Land Ethic» («Η ηθική της Γης») του Aldo 
Leopold (1887-1948), που απορρίπτει την άποψη ότι η φύση έχει εργαλειακή αξία και 
υιοθετεί την αντίληψη της αυταξίας της  (βλ. για περισσότερα Γεωργόπουλος 2002, σ. 253-
278, Καραγεωργάκης κ. ά. 2005).  

Τη δεκαετία του 1960 δυο σημαντικά άρθρα τροφοδότησαν τη σχετική συζήτηση. Το πρώτο 
ήταν το «The Historical Roots of our Environmental Crisis» («Οι ιστορικές ρίζες της 
περιβαλλοντικής μας κρίσης») του Lynn White, που δημοσιεύτηκε το 1967 στο περιοδικό 
Science. Το άρθρο συνέδεσε τον χριστιανισμό με τον ανθρωποκεντρισμό θεωρώντας ότι ο 
πρώτος εγκαθίδρυσε μια δυιστική σχέση ανθρώπου-φύσης, η οποία άφηνε να εννοηθεί ότι 
η εκμετάλλευση της φύσης από τον άνθρωπο ήταν θέλημα θεού. Το δεύτερο άρθρο ήταν το 
«The Tragedy of the Commons» («Η τραγωδία των κοινών πραγμάτων») του Garett Hardin, 
που δημοσιεύτηκε επίσης στο περιοδικό Science το 1968, με στόχο να στηλιτεύσει την 
κατασπατάληση φυσικών πόρων (βλ. για περισσότερα Μανδρίκας 2015, σ. 84-96).  

Το νέο πεδίο της Περιβαλλοντικής Ηθικής θεμελιώθηκε σταδιακά από τη δεκαετία του 1970 
και μετά, όταν οι φιλόσοφοι άρχισαν να διατυπώνουν απόψεις για τα περιβαλλοντικά 
θέματα που ξέφευγαν από τα όρια του ιστορικού, θεολογικού και θρησκευτικού 
χαρακτήρα. 

Ο ανθρωποκεντρισμός είναι μια κοσμοθεωρία που ερμηνεύει τις σχέσεις του ανθρώπου με 
το περιβάλλον υιοθετώντας ένα κοσμοείδωλο που αποδέχεται την κυριαρχία του 
ανθρώπου πάνω στα άλλα έμβια όντα και στην αβιοτική φύση. Οι βασικές αρχές του 
ανθρωποκεντρισμού περιγράφονται αναλυτικά στην παρουσίαση 1 (βλ. για περισσότερα 
Παπαδημητρίου 1999, σ. 154-173, Γεωργόπουλος 2002 , σ. 33-173, Σκορδούλης 2005, σ. 6-
9). 

Ο βιοκεντρισμός ή φυσιοκεντρισμός πρεσβεύει τη διαμόρφωση ενός κοσμοειδώλου σε 
αρμονία με τη φύση θεωρώντας ότι ο άνθρωπος είναι ισότιμο μέλος της γήινης κοινότητας 
με τα άλλα έμβια όντα. Οι βασικές αρχές του βιοκεντρισμού περιγράφονται αναλυτικά στην 
παρουσίαση 1 (βλ. για περισσότερα Παπαδημητρίου 1999, σ. 154-173, Γεωργόπουλος 2002, 
σ. 213-278, Σκορδούλης 2005, σ. 9-13). 

Μια πιο προωθημένη ματιά του βιοκεντρισμού αποτελεί ο Οικοκεντρισμός, όπως τον 
διατύπωσε ο Warwick Fox (Fox 1990, Fox 2000). Ο Oικοκεντρισμός ανήκει στις βιοκεντρικές 
ολιστικές θεωρίες, ασπάζεται τις παραπάνω βιοκεντρικές αρχές και τις επεκτείνει. Σύμφωνα 
με αυτόν αποδέκτες των ανθρώπινων υποχρεώσεων δεν είναι τα άτομα αλλά σύνολα 
ατόμων. Πρεσβεύει δηλαδή ότι ένα σύνολο οργανισμών μπορεί να έχει διακριτά 
συμφέροντα από τα επιμέρους συμφέροντα καθενός οργανισμού. Με άλλα λόγια «το 
συμφέρον του συνόλου ΔΕΝ ισοδυναμεί με το άθροισμα των συμφερόντων των μελών 
του». Οι βασικές αρχές του Oικοκεντρισμού περιγράφονται στην παρουσίαση 1.  

Η Βαθιά Οικολογία είναι μια πιο προωθημένη βιοκεντρική κοσμοθεώρηση, όπως τη 
διατύπωσαν οι Arne Naess, Bill Devall και George Sessions. Οι βασικές αρχές της Βαθιάς 
Οικολογίας περιλαμβάνονται στην παρουσίαση 1 (βλ. για περισσότερα  Skolimowksi 1984, 
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Devall & Sessions 1985, Naess 1986, Γεωργόπουλος 2002, σ. 279-338,  Σκορδούλης 2005, σ. 
25-35). 

Η Κοινωνική Οικολογία, όπως τη διατύπωσε ο Murray Bookchin το 1982 στο βιβλίο του «Η 
Οικολογία της Ελευθερίας: η Ανάδυση και η Διάλυση της Ιεραρχίας», αποδίδει την 
υπερεκμετάλλευση της φύσης στην επικράτηση της έννοιας της «ιεραρχίας». Η ιεραρχία, 
ως κοινωνική πρακτική και κατάσταση της συνείδησης, διευκολύνει τον έλεγχο στην 
οικονομία και στην κοινωνία (βλ. για περισσότερα  Μπούκτσιν 2000, Γεωργόπουλος 2002, 
σ. 392-409,  Σκορδούλης 2005, σ. 36-41). 

Ο Οικοφεμινισμός συσχετίζει την κυριαρχία που υφίστανται οι γυναίκες από τους άνδρες 
με την κυριαρχία που υφίσταται η φύση από τον άνθρωπο. Είναι ρεύμα με πολλές 
διαβαθμίσεις απόψεων, το οποίο γενικά ενθαρρύνει τον περιβαλλοντικό ακτιβισμό των 
γυναικών και προτείνει ταυτόχρονα μια ριζοσπαστική κοινωνική αλλαγή (βλ. για 
περισσότερα  Γεωργόπουλος 2002, σ. 351-391,  Σκορδούλης 2005, σ. 41-44). 

Ο Οικοσοσιαλισμός θεωρεί ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα άρχισαν με την ανάπτυξη 
της βιομηχανίας και στηρίζονται στην εκμετάλλευση των σχέσεων παραγωγής, που 
συνεπάγονται καταπιεστικές ιδεολογικές δομές. Υπάρχουν πολλές και αντικρουόμενες 
απόψεις για τη σύνθεση οικολογικής και σοσιαλιστικής θεωρίας  (βλ. για περισσότερα  
O’Connor 1998, Lowy 2002, Foster 2005, Σκορδούλης 2005, σ. 44-53).  

 

Β. Τοπικά και παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα 

Η σύνθεση της ατμόσφαιρας έχει μεταβληθεί σημαντικά στη διάρκεια της ιστορίας της γης. 
Τα τελευταία 150 χρόνια ανθρωπογενείς πηγές, όπως η βιομηχανική δραστηριότητα, οι 
μεταφορές, οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, η κεντρική θέρμανση, οι εξορύξεις 
υλικών και δεκάδες άλλες καθημερινές δραστηριότητες, έχουν συσσωρεύσει στην 
ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες διαφόρων αερίων. Ως συνέπεια, έχουν δημιουργηθεί 
σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα (βλ. αναλυτικά Αθανασάκης & Κουσουρής 1987, 
Γεωργόπουλος 1996, Miller 1999α & 1999β, Σκορδούλης & Σωτηράκου 2005, Chiras 2006, 
Cunningham & Cunningham 2008, Wallace-Wells 2019). 

Β1. Η ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Η γη λειτουργεί σαν ένα φυσικό 
θερμοκήπιο, καθώς μέρος της θερμικής ενέργειας του ήλιου απορροφάται από την 
επιφάνεια της γης και ακτινοβολείται προς την ατμόσφαιρα και το διάστημα. Ορισμένα 
αέρια της ατμόσφαιρας (γνωστά και ως θερμοκηπικά αέρια), όπως οι υδρατμοί, το μεθάνιο, 
το όζον και το διοξείδιο του άνθρακα επιτρέπουν τη διέλευση της ηλιακής ακτινοβολίας 
προς τη γη, ενώ αντίθετα απορροφούν και επανεκπέμπουν προς το έδαφος ένα μέρος της 
υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέμπεται από την επιφάνεια της γης. Αυτή η παγίδευση της 
υπέρυθρης ακτινοβολίας (η οποία διαφορετικά θα χανόταν στο διάστημα) από τα 
συγκεκριμένα αέρια, ονομάζεται «φαινόμενο του θερμοκηπίου». Με αυτό τον τρόπο 
διατηρείται σταθερή η μέση θερμοκρασία του πλανήτη και επομένως οι ιδανικές συνθήκες 
διαβίωσης για όλους τους οργανισμούς.  Χωρίς αυτόν τον μηχανισμό η μέση θερμοκρασία 
της Γης θα ήταν περίπου κατά 350C χαμηλότερη, δηλαδή περίπου στους –200C αντί για 
+150C που είναι σήμερα και επομένως η ύπαρξη ζωής θα ήταν αδύνατη, τουλάχιστον στη 
μορφή που τη γνωρίζουμε σήμερα.  

Με την αύξηση της βιομηχανικής δραστηριότητας τα τελευταία 150 χρόνια, οι ποσότητες 
των θερμοκηπικών αερίων στην ατμόσφαιρα αυξάνονται υπερβολικά, με αποτέλεσμα να 
παγιδεύεται στην ατμόσφαιρα μεγαλύτερο ποσό θερμότητας, που οδηγεί σε αύξηση της 
μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη και πιθανόν σε κλιματικές αλλαγές. Εκτός από τις άμεσες 
ανθρωπογενείς εκπομπές θερμοκηπικών αερίων, σημαντικό ρόλο στη διαταραχή του 
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φαινομένου του θερμοκηπίου παίζει έμμεσα και η συνεχής αποδάσωση του πλανήτη, 
καθώς τα δάση μέσω της φωτοσύνθεσης δεσμεύουν το διοξείδιο του άνθρακα και 
παράγουν οξυγόνο, ενώ μέσω της διαπνοής ρυθμίζουν και τις ποσότητες των υδρατμών 
στην ατμόσφαιρα.  

Για την αποφυγή παρανοήσεων διευκρινίζεται ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
(greenhouse effect) είναι ένα φυσικό φαινόμενο με ευεργετικά αποτελέσματα στο κλίμα 
της γης. Η απειλή προέρχεται από την ενίσχυση του φαινομένου, που οφείλεται στις 
ανθρωπογενείς εκπομπές ρύπων και οδηγεί στην παγκόσμια υπερθέρμανση (global 
warming). Αυτή η υπερθέρμανση σε συνδυασμό με άλλες αιτίες οδηγεί σταδιακά σε 
ευρύτερη κλιματική αλλαγή (climate change). 

Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της ενίσχυσης του φαινομένου του θερμοκηπίου δεν μπορεί 
να είναι γνωστές επακριβώς. Υπάρχουν αβεβαιότητες ιδίως ως προς τον ρόλο που 
διαδραματίζουν οι ωκεανοί και τα νέφη. Ωστόσο, αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από 1 
βαθμό Κελσίου θα μπορούσε να είναι καταστροφική για τα οικοσυστήματα του πλανήτη.   

Οι πολλές συνέπειες αυτού του σεναρίου περιλαμβάνονται στην παρουσίαση 2.  

Το πρωτόκολλο του Κιότο (1997) ορίζει νομικά δεσμευτικές οριακές τιμές εκπομπών 
θερμοκηπικών αερίων από τις βιομηχανικές χώρες. Σύμφωνα με αυτές, οι βιομηχανικές 
χώρες υποχρεούνται να μειώσουν τις δικές τους εκπομπές έξι αερίων του φαινομένου του 
θερμοκηπίου (διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, μονοξείδιο του αζώτου, 
υδροφθοράνθρακες, πλήρως φθοριωμένοι υδρογονάνθρακες και εξαφθοριούχο θείο) κατά 
5,2% κατά μέσον όρο σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, κατά τη διάρκεια της πρώτης 
"περιόδου δέσμευσης", η οποία κάλυπτε τα έτη 2008 έως 2012. Για τις αναπτυσσόμενες 
χώρες δεν καθορίζονταν στόχοι ως προς τις εκπομπές.  

Για την επιστημονική μελέτη της κλιματικής αλλαγής ιδρύθηκε το 1988 από τον Παγκόσμιο 
Μετεωρολογικό Οργανισμό και το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών η 
Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (Intergovernmental Panel on 
Climate Change - IPCC).  Το 2007 στην 4η έκθεσή της η IPCC διαπίστωσε ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της υπερθέρμανσης του πλανήτη τα 50 τελευταία χρόνια πρέπει να αποδοθεί κατά 
90% σε ανθρώπινες δραστηριότητες (https://www.ipcc.ch/report/ar4/syr/). Το 2014 στην 5η 
έκθεσή της η IPCC ανακοίνωσε ότι η περίοδος 1983-2012 ήταν η θερμότερη 30ετία των 
τελευταίων 1400 ετών στο Β. Ημισφαίριο (https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/). Το 2018 η 
IPCC προειδοποίησε ότι ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5 ° C σε 
σύγκριση με τους 2 ° C θα μπορούσε να συμβαδίζει με την εξασφάλιση μιας πιο βιώσιμης 
και δίκαιης κοινωνίας (https://www.ipcc.ch/sr15/).  

Από το 2001 ο ΟΗΕ συγκαλεί συνεχώς συνδιασκέψεις για το κλίμα σε μια προσπάθεια 
διεθνούς συνεννόησης για την προστασία του κλίματος. Σήμερα υπάρχουν επαρκή 
επιστημονικά στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι η κλιματική αλλαγή  θα λειτουργήσει ως 
θετικός βρόγχος ανάδρασης στα ήδη υπάρχοντα παγκόσμια, περιφερειακά και τοπικά 
περιβαλλοντικά προβλήματα και θα έχει σημαντικές συνέπειες, που περιγράφονται στην 
παρουσίαση 2 (βλ. λεπτομερώς Γκορ 2007, Dow & Downing 2008, Kerry 2008, Lynas 2008, 
Sachs 2015, Mann & Toles 2016). 

 

Β2. Η μείωση της στιβάδας του στρατοσφαιρικού όζοντος. Η στιβάδα του όζοντος που 
βρίσκεται στη στρατόσφαιρα απορροφά το μεγαλύτερο μέρος από την υπεριώδη (UV) 
ακτινοβολία του ηλιακού φωτός, η οποία βλάπτει ανθρώπους, ζώα, φυτά και 
μικροοργανισμούς. Το στρώμα του όζοντος όχι μόνο προστατεύει τα έμβια όντα από την 
επιβλαβή συνιστώσα της ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά συμμετέχει και στη διατήρηση της 
θερμικής ισορροπίας του συστήματος ατμόσφαιρα - Γη αποτελώντας ένα σημαντικό 

https://www.ipcc.ch/report/ar4/syr/
https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
https://www.ipcc.ch/sr15/
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θερμοκηπικό αέριο. Η καταστροφή αλλά και η δημιουργία του στρατοσφαιρικού όζοντος 
αποτελεί μια φυσική διαδικασία, η οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να 
βρίσκεται σε ισορροπία. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες όμως έχουν διαταράξει αυτή την 
ισορροπία με αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση του συνολικού όζοντος της στρατόσφαιρας. 

Η καταστροφή της στιβάδας του όζοντος στη στρατόσφαιρα οφείλεται στους  
χλωροφθοράνθρακες. Οι ενώσεις αυτές είναι προωθητικά αέρια που χρησιμοποιούνται στα 
σπρέι, στα ψυκτικά μηχανήματα και ως οργανικοί διαλύτες. Οι πιο γνωστοί είναι οι CFC-11 
και CFC-12, οι οποίοι είναι μη διαλυτοί στο νερό και έχουν διάρκεια ζωής από 50 έως και 
110 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι στον κύκλο της ζωής του ένα μόριο αρκεί για να καταστρέψει 
δεκάδες χιλιάδες μόρια όζοντος. Διαχέονται δε στην ατμόσφαιρα, όπου υποβάλλονται στην 
έντονη υπεριώδη ακτινοβολία και διασπώνται σε μικρότερα κλάσματα απελευθερώνοντας 
χλώριο. Στη συνέχεια το χλώριο γίνεται καταλύτης στις αντιδράσεις που καταστρέφουν το 
όζον. Αυτό συμβαίνει σε μεγάλη κλίμακα στην Ανταρκτική λόγω χαμηλών θερμοκρασιών 
και ειδικά  όταν τελειώνει η περίοδος της νύχτας (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος).  

Ακόμα και ελάχιστη μείωση του όζοντος της τάξης του 1% θα έχει σημαντικές επιπτώσεις, 
που περιλαμβάνονται στην παρουσίαση 2. Η συνεχώς αυξανόμενη καταστροφή του 
στρατοσφαιρικού όζοντος και ιδιαίτερα στην περιοχή της Ανταρκτικής («τρύπα όζοντος») 
επέβαλε την αποδοχή διεθνούς συμφωνίας (Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, 1987), βάσει της 
οποίας επιβάλλεται στη βιομηχανία να ελαττώσει τον αριθμό των παραγομένων ουσιών 
που είναι υπεύθυνες για την μείωση αυτή και σταδιακά να τις αντικαταστήσει με άλλες, 
που δεν βλάπτουν το στρατοσφαιρικό όζον (βλ. λεπτομερώς Miller 1999α, Σκορδούλης & 
Σωτηράκου 2005, Chiras 2006, Cunningham & Cunningham 2008).  

 

Β3. Η ρύπανση των θαλασσών. Το 72% της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από νερό σε 
τρεις χώρους: θάλασσα, νερό των ηπείρων και νερό της ατμόσφαιρας. Το σύνολο όλων των 
υδάτινων αποθεμάτων που υπάρχουν στον πλανήτη χαρακτηρίζεται ως υδρόσφαιρα και 
κυκλοφορεί μέσω του υδρολογικού κύκλου. Η καθαρότητα του νερού έχει ιδιαίτερη 
σημασία, γιατί η ρύπανση των νερών μπορεί να προκαλέσει καταστροφές με απρόβλεπτες 
συνέπειες σε όλους τους τομείς της Βιόσφαιρας. Οι κύριοι ρυπαντές των υδάτων μπορούν 
να χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες: α) οργανική ρύπανση, που απαιτεί κατανάλωση 
οξυγόνου β) παθογόνοι μικροοργανισμοί (μικροβιακή ρύπανση – μόλυνση) γ) λιπάσματα δ) 
συνθετικές οργανικές ενώσεις ε) ανόργανες ενώσεις – στοιχεία στ) υδρογονάνθρακες 
(πετρελαιοκηλίδες) ζ) στερεά αιωρούμενα σωματίδια η) θερμότητα (θερμική ρύπανση) θ) 
ραδιενεργά υλικά (ραδιενεργός ρύπανση).  

Οι ωκεανοί διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για τη ζωή στον πλανήτη αλλά και στη 
διαμόρφωση του παγκόσμιου κλίματος (βλ. αναλυτικά στην παρουσίαση 2). Δυστυχώς, η 
χημική, θερμική, ραδιενεργός ρύπανση και η ρύπανση από στερεά απορρίμματα έχει 
επηρεάσει δραματικά την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων και έχει περιορίσει τις 
παραπάνω ευεργετικές ιδιότητες (βλ. αναλυτικά στην παρουσίαση 2 και για περισσότερα 
Flannery 2006, Cox 2007, Le Monde Diplomatique 2007, Goodall 2008) 

 

Β4. Περιφερειακά ή τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα αποτελούν το νέφος 
αιθαλομίχλης, το φωτοχημικό νέφος, η όξινη βροχή, η μείωση της βιοποικιλότητας, η 
καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (μεταλλαγμένα), η καταστροφή των 
δασών, η διάβρωση & ερημοποίηση των εδαφών κ.ά. Γενικές κατευθύνσεις λύσεων 
προσφέρουν η εξοικονόμηση ενέργειας, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η χρήση 
ενεργητικών και παθητικών ηλιακών συστημάτων για οικιακή θέρμανση και ψύξη, η 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων, η μείωση των γεωργικών απορροών, η αποφυγή 
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χρήσης χημικών λιπασμάτων κλπ (βλ. για περισσότερα  Αθανασάκης & Κουσουρής 1987, 
Γεωργόπουλος 1996, Miller 1999α & 1999β, Σκορδούλης & Σωτηράκου 2005, Wallace-Wells 
2019). 

 

Γ. Οι 17 στόχοι για την αειφόρο ανάπτυξη ως το 2030  

Σήμερα τα ζητήματα περιβάλλοντος θεωρούνται ταυτόχρονα θέματα υγείας και θέματα 
κοινωνίας και πολιτισμού. Έχει γίνει κατανοητό ότι χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια 
και παγκόσμια συνεργασία για την επίλυσή τους, πράγμα που θα επιφέρει βελτίωση στην 
ποιότητα ζωής των ανθρώπων σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Αυτό 
εκφράστηκε στην 70ή Γ. Σ. ΟΗΕ που έγινε στη Ν. Υόρκη στις 25/9/2015, οπότε υιοθετήθηκε 
το ψήφισμα 70/1: Ατζέντα 2030, το οποίο περιέχει 17 στόχους και 169 υποστόχους και 
παροτρύνει όλες τις χώρες σε μια κοινή προσπάθεια για την υλοποίηση των στόχων, που θα 
διαρκέσει μέχρι το 2030.  Το ψήφισμα υιοθετήθηκε από το ελληνικό κράτος με το άρθρο 43 
του Ν. 4440/2016 και αρμόδιο για την εφαρμογή του σε εθνικό επίπεδο είναι το Γραφείο 
Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της 
Κυβέρνησης. Οι 17 στόχοι συνοπτικά είναι:  

Στόχος 1: Μηδενική Φτώχεια - Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας, παντού  

Στόχος 2: Μηδενική Πείνα - Δίνουμε τέλος στην πείνα, πετυχαίνουμε την επισιτιστική 
ασφάλεια, βελτιώνουμε τη διατροφή και τη βιώσιμη γεωργία  

Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία - Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε την 
ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες  

Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση - Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική 
εκπαίδευση προάγοντας τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση  

Στόχος 5: Ισότητα των Φύλων - Επιτυγχάνουμε την ισότητα των φύλων και την 
χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών  

Στόχος 6: Καθαρό Νερό και Αποχέτευση - Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη 
διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους  

Στόχος 7: Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια - Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική, 
αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους  

Στόχος 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη - Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση και αξιοπρεπή 
εργασία για όλους  

Στόχος 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές - Οικοδομούμε ανθεκτικές υποδομές, 
προάγουμε την ανοιχτή και βιώσιμη βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε την καινοτομία  

Στόχος 10: Λιγότερες Ανισότητες - Μειώνουμε την ανισότητα εντός και μεταξύ των χωρών  

Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες - Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές  

βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς  

Στόχος 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή - Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη  

κατανάλωση και μεθόδους παραγωγής  

Στόχος 13: Δράση για το Κλίμα - Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την καταπολέμηση της  

κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της  

Στόχος 14: Ζωή στο Νερό - Προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους  
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ωκεανούς, τις θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους για βιώσιμη ανάπτυξη  

Στόχος 15: Ζωή στη Στεριά - Προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων  

και δασών, καταπολεμούμε την ερημοποίηση, αναστρέφουμε την υποβάθμιση  

του εδάφους και της βιοποικιλότητας  

Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί - Προάγουμε τις ειρηνικές και χωρίς  

αποκλεισμούς κοινωνίες, παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και  

οικοδομούμε αποτελεσματικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα  

Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους - Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και  

ανανεώνουμε την Παγκόσμια Συνεργασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

(βλ. για περισσότερα Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης Ηνωμένων Εθνών (UNRIC) 

(https://unric.org/el/17-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%B9-

%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%83-

%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%83/ ) 
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3η Θεματική Ενότητα:  Οι διαστάσεις του αειφόρου σχολείου στην 
εποχή της παγκοσμιοποίησης - Υλοποιημένες δραστηριότητες 
 
Από τις βιωματικές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε αυτή τη θεματική ενότητα 
επιλέγουμε για αναλυτική παρουσίαση τις παρακάτω:  

 

Α. Οι 17 στόχοι της Αειφόρου Ανάπτυξης στον κόσμο  

Ο στόχος της δραστηριότητας είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες το περιεχόμενο των 
17 στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης ως μέσο για τη γεφύρωση των κοινωνικών ανισοτήτων 
μέσα από παραδείγματα που αφορούν διάφορες χώρες του κόσμου.  

1. Κάθε ομάδα παίρνει τα εικονίδια των στόχων και τα κείμενα με τις περιπτώσεις των 
χωρών που επισυνάπτονται (τα εικονίδια χρειάζεται να κοπούν από τα λόγια που 
φαίνονται δίπλα στο καθένα και να δοθούν ξεχωριστά). 

2. Οι ομάδες προσπαθούν να αντιστοιχίσουν τους στόχους με τις περιπτώσεις μελέτης στις 
διάφορες χώρες. 

3. Όταν ολοκληρωθεί η εργασία των ομάδων, οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τον κάθε 
στόχο μαζί με την αντίστοιχη περίπτωση και τα τοποθετούν στον παγκόσμιο χάρτη. 

4. Ο μόνος στόχος που δεν θα έχει αναρτηθεί θα είναι ο τελευταίος (Νο 17) που αφορά τη 
συνεργασία. Το περιεχόμενο του στόχου θα δοθεί μέσα από τη συζήτηση με τους 
συμμετέχοντες.  

5. Ερωτήσεις που μπορεί να τροφοδοτήσουν τη συζήτηση:  
- Συνδέονται κάποιοι στόχοι μεταξύ τους; 
- Υπάρχουν στόχοι που αφορούν κυρίως αναπτυγμένες ή κυρίως αναπτυσσόμενες 

χώρες; 
- Μπορεί μια χώρα να υλοποιήσει μόνη της τους στόχους; 
- Ποιοι στόχοι απαιτούν τη συνεργασία των χωρών; 
- Ποιες δράσεις απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων;  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Οι 17 στόχοι της Αειφόρου Ανάπτυξης στον κόσμο (φωτ. Α. Μανδρίκας) 

Β. Οι 17 στόχοι της Αειφόρου Ανάπτυξης στην ολιστική προσέγγιση του 

σχολείου 

Στόχος της δραστηριότητας είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τη διασύνδεση 
ανάμεσα στους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης με συγκεκριμένες δράσεις της σχολικής 
κοινότητας.  
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1. Δίνουμε σε κάθε ομάδα την παρακάτω εικόνα ενός σχολείου. 
2. Μοιράζουμε στις ομάδες τα καρτελάκια με τους 17 στόχους της Αειφόρου  Ανάπτυξης 

(τα κομμένα από την προηγούμενη δραστηριότητα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 2: Το αειφόρο σχολείο (φωτ. από https://gemreportunesco.wordpress.com/2016/11/15/what-is-the-whole-school-

approach-to-environmental-education/ και στα ελληνικά http://attik-old.pde.sch.gr/6pekes/index.php/psifiako-

apothetirio/ekpaidefsi-gia-tin-aeiforia?start=12 ) 

3. Ζητάμε από τους συμμετέχοντες να διασυνδέσουν τις περιοχές της εικόνας με τους 
στόχους και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους. 

4. Οι ομάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους. 
5. Ακολουθεί συζήτηση αναστοχασμού, που κατευθύνεται σε συγκεκριμένες 

προτάσεις που αφορούν αλλαγές στα τρία επίπεδα του αειφόρου σχολείου: 
παιδαγωγικό πλαίσιο, περιβαλλοντικό πλαίσιο, κοινωνικό πλαίσιο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3: Οι 17 στόχοι της Αειφόρου Ανάπτυξης στην ολιστική προσέγγιση του σχολείου (φωτ. Α. Μανδρίκας) 

https://gemreportunesco.wordpress.com/2016/11/15/what-is-the-whole-school-approach-to-environmental-education/
https://gemreportunesco.wordpress.com/2016/11/15/what-is-the-whole-school-approach-to-environmental-education/
http://attik-old.pde.sch.gr/6pekes/index.php/psifiako-apothetirio/ekpaidefsi-gia-tin-aeiforia?start=12
http://attik-old.pde.sch.gr/6pekes/index.php/psifiako-apothetirio/ekpaidefsi-gia-tin-aeiforia?start=12


4ος Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 
Προσεγγίζοντας την Eκπαίδευση για την Αειφορία 

    

170 

 

 

4η Θεματική Ενότητα:  Μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις αειφορίας  

στον σχολικό χώρο και χρόνο 

Αικατερίνη Μπαζίγου 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Αναζητούν εκπαιδευτικό υλικό σε κατάλληλες πηγές στο διαδίκτυο 
- Εμπλουτίζουν τη διδασκαλία τους με δραστηριότητες 

προσανατολισμένες στην αειφορία 
- Σχεδιάζουν ένα πολύμηνο πρόγραμμα για τους μαθητές τους 

προσανατολισμένο στην αειφορία 
- Συνεργάζονται στο πλαίσιο μιας εργασίας και  νιώθουν υπεύθυνοι 

για την ολοκλήρωσή της. 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Εκπαιδευτικό υλικό, Θεματική πληροφορία στο διαδίκτυο 
(προγράμματα ΚΠΕ, θεματικά δίκτυα, διεθνή προγράμματα, 
προγράμματα ΜΚΟ κλπ) 
Β. Εφαρμογές δραστηριοτήτων Εκπαίδευσης για την Αειφορία στο 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
Γ. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης για την αειφορία σε 
όλες τις λειτουργίες της σχολικής ζωής 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.  
- Πηγές αναζήτησης εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο. 
- Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων Εκπαίδευσης για την 

Αειφορία με αφόρμηση από τα σχολικά εγχειρίδια 
- Οι ομάδες παρουσιάζουν τις δραστηριότητες που έχουν σχεδιάσει. 

Ακολουθεί συζήτηση και αναστοχασμός για τη συνολική διαδικασία. 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Παρουσίαση 1 
- Εργαστηριακή μορφή μάθησης 
- Προσομοίωση (μικροδιδασκαλία /αξιολόγηση) 
- Παρουσίαση 2 
- Παρουσίαση 3 
- Εργασία σε ομάδες 
- Τεχνική: σκέψου-συζήτησε-παρουσίασε 
- Παρουσίαση των εκπαιδευτικών σχεδίων δράσης 
- Παιχνίδι World Game με θέμα την αειφορία 
- Συζήτηση αναστοχασμού 
- Φύλλο αξιολόγησης σεμιναρίου 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1gKpnB0lbGQISf3u32HVk7Q2mHwdDMe2Z/view?usp=sharing
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4η Θεματική Ενότητα:  Μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις αειφορίας 
στον σχολικό χώρο και χρόνο - Θεωρητικό πλαίσιο 

 

Α. Εκπαιδευτικό υλικό, Θεματική πληροφορία στο διαδίκτυο 

Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν 53 ΚΠΕ, τα οποία προσφέρουν 623 διαφορετικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα με ημερήσια, διήμερη ή τριήμερη διάρκεια. Τα θέματα είναι 
κυρίως τοπικού ενδιαφέροντος και με κατάλληλες προσαρμογές προσφέρονται σε 
διάφορες ηλικίες μαθητών. Επιπλέον, για τη σχολική χρονιά 2018-19 έχουν εγκριθεί και 
λειτουργούν 47 Εθνικά Θεματικά Δίκτυα, στα οποία μπορεί να ενταχθεί μια 
περιβαλλοντική ομάδα. Όλη αυτή η πληροφόρηση αναφέρεται αναλυτικά στη φετινή 
εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ υπ΄αρ. 8223/18-1-2019 με θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και 
επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (νυν ΚΕΑ) για το σχολικό 
έτος 2018-19».  

 

Σήμερα υπάρχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για περιβαλλοντικά προγράμματα. Μερικοί 
ενημερωμένοι κόμβοι με ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό το υλικό είναι:   

http://www.env-edu.gr/Packs.aspx - Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβ. Εκπ/σης 

http://www.kpe.gr/ - Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

http://www.kee.gr/perivallontiki/teacher.html - ΚΕΕ 

http://www.peekpemagazine.gr/ - Περιοδικό: για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

https://www.helppost.gr/free/ebooks/periballontiki-ekpaidefsi/ - 37 δωρεάν λογοτεχνικά 
βιβλία σχετικά με το περιβάλλον 

http://sxediaergasias.weebly.com/  - Ελένη Νιάρχου & Νίκος Στεφανόπουλος, 2015,  ιδέες 
και προτάσεις από ενδεικτικά σχέδια ανάπτυξης στις βασικές θεματικές ενότητες 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

http://attik-old.pde.sch.gr/6pekes/index.php/psifiako-apothetirio/ekpaidefsi-gia-tin-aeiforia 
- ψηφιακό αποθετήριο υλικού εκπαίδευσης για την αειφορία του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής  

 

Εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρεται από ελληνικές ΜΚΟ:  

https://www.ecoschools.gr/ecoschools/material - Οικολογικά Σχολεία (ΕΕΠΦ) 

https://www.wwf.gr/shmeio_gnosis/perivallontiki_ekpaideush/ - WWF Ελλάς 

http://www.mio-ecsde.org/epeaek09/book.html - Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης  

http://www.eepf.gr/ - Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης 

http://www.aeiforum.eu/index.php/el/ - aeiforum 

https://aeiforosxoleio.wixsite.com/website?fbclid=IwAR1ITNr3KVvmaeoR-
7nG5EcEhb2hAJvmqxe7KH_0DbcYatMxK6KvCTxCy5U -  Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο 

https://helmepajunior.wordpress.com/ - Παιδική HELMEPA 

http://www.ornithologiki.gr/ - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 

http://www.env-edu.gr/Packs.aspx
http://www.kpe.gr/
http://www.kee.gr/perivallontiki/teacher.html
http://www.peekpemagazine.gr/
https://www.helppost.gr/free/ebooks/periballontiki-ekpaidefsi/
http://sxediaergasias.weebly.com/
http://attik-old.pde.sch.gr/6pekes/index.php/psifiako-apothetirio/ekpaidefsi-gia-tin-aeiforia
https://www.ecoschools.gr/ecoschools/material
https://www.wwf.gr/shmeio_gnosis/perivallontiki_ekpaideush/
http://www.mio-ecsde.org/epeaek09/book.html
http://www.eepf.gr/
http://www.aeiforum.eu/index.php/el/
https://aeiforosxoleio.wixsite.com/website?fbclid=IwAR1ITNr3KVvmaeoR-7nG5EcEhb2hAJvmqxe7KH_0DbcYatMxK6KvCTxCy5U
https://aeiforosxoleio.wixsite.com/website?fbclid=IwAR1ITNr3KVvmaeoR-7nG5EcEhb2hAJvmqxe7KH_0DbcYatMxK6KvCTxCy5U
https://helmepajunior.wordpress.com/
http://www.ornithologiki.gr/
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https://www.medasset.org/el/ - Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη σωτηρία των θαλάσσιων 
χελωνών  

https://www.mom.gr/h-mom - Εταιρεία για τη μελέτη και προστασία της μεσογειακής 
φώκιας  

http://medsos.gr/medsos/--sos.html - Δίκτυο Μεσόγειος SOS 

https://www.greenpeace.org/greece/ - Greenpeace Ελλάς 

http://www.herrco.gr/ - Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 

http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?lang=en - Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης  

https://ecoelastika.gr/ - Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων 
Ελαστικών  

http://www.electrocycle.gr/ - Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

https://www.afis.gr/ - Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών 

 

Εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρεται από δημόσιους φορείς και υπηρεσίες:   

https://ypen.gov.gr/ - ΥΠΕΝ 

https://www.eydap.gr/LearnAboutWater/enviromental-programms - ΕΥΔΑΠ 

https://www.hcmr.gr/el/ - ΕΛΚΕΘΕ 

http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Greek_Wetlands_el.html - ΕΚΒΥ 

http://www.cres.gr/cres/index.html - ΚΑΠΕ 

http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index.htm - ΕΚΚΕ 

 

Εκπαιδευτικό υλικό για προγράμματα αγωγής υγείας:  

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/ps.jsp - Οδηγός ΣΚΖ για Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

http://noiazomaikaidrw.gr/eksoseis-noiazomai-kai-drw/ - Νοιάζομαι και δρω 

http://research.pe.uth.gr/health/ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

http://agwgi-ygeias-yliko.blogspot.com/ - μπλογκ της Ευαγγελίας Σιαφαρίκα 

https://www.youth-life.gr/el/enable-gr/291 - Πρόγραμμα «Ενδυναμώνω» 

http://ekpaideusi.blogspot.com/2009/09/28.html  

http://kainotomesdraseis.blogspot.com/2016/04/blog-post_1.html  

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmYW5pc3Z
hbG1hc3N4b2xzeW12b3Vsb3N8Z3g6MzU5NDMyZDc1YTE0ZGZlMA  

 

Εκπαιδευτικό υλικό για πολιτιστικά προγράμματα:  

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cnode=149&cpage=NODE - ΕΚΕΒΙ 

http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria_list.asp - Μικρός Αναγνώστης  (ΕΚΕΒΙ) 

http://lesxhanagnosis.blogspot.gr/ - μπλογκ της Χρύσας Κουράκη  

https://www.medasset.org/el/
https://www.mom.gr/h-mom
http://medsos.gr/medsos/--sos.html
https://www.greenpeace.org/greece/
http://www.herrco.gr/
http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?lang=en
https://ecoelastika.gr/
http://www.electrocycle.gr/
https://www.afis.gr/
https://ypen.gov.gr/
https://www.eydap.gr/LearnAboutWater/enviromental-programms
https://www.hcmr.gr/el/
http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Greek_Wetlands_el.html
http://www.cres.gr/cres/index.html
http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index.htm
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/ps.jsp
http://noiazomaikaidrw.gr/eksoseis-noiazomai-kai-drw/
http://research.pe.uth.gr/health/
http://agwgi-ygeias-yliko.blogspot.com/
https://www.youth-life.gr/el/enable-gr/291
http://ekpaideusi.blogspot.com/2009/09/28.html
http://kainotomesdraseis.blogspot.com/2016/04/blog-post_1.html
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmYW5pc3ZhbG1hc3N4b2xzeW12b3Vsb3N8Z3g6MzU5NDMyZDc1YTE0ZGZlMA
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmYW5pc3ZhbG1hc3N4b2xzeW12b3Vsb3N8Z3g6MzU5NDMyZDc1YTE0ZGZlMA
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cnode=149&cpage=NODE
http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria_list.asp
http://lesxhanagnosis.blogspot.gr/
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https://blogs.sch.gr/varvan/2014/10/01/47/ - μπλογκ της Βάσως Αρβανιταντώνη 

http://cultureedu.gr/ - μπλογκ της Χαρίκλειας Τερζητάνου 

https://e-paideia.org/2020/04/29/katalogos-psifiakoy-ekpaideytikoy-yl/ - κατάλογος υλικού 
από το Α ως το Ω 

http://www.vivliaserodes.gr/themata/ βιβλία σε ρόδες 

 

Β. Ανάπτυξη ενδεικτικού εκπαιδευτικού προγράμματος 

Η Εκπαίδευση για την Αειφορία στην Ελλάδα δεν αποτελεί ξεχωριστό «μάθημα». Είναι μια 
ανοιχτή διαδικασία μάθησης που διαπερνά το Αναλυτικό Πρόγραμμα, ενσωματώνεται 
συνήθως στα επιμέρους μαθήματα και εμπλουτίζει τη συνολική λειτουργία του σχολείου. 
Με βάση το πνεύμα του Ν. 4547/2018 υλοποιείται με δυο τρόπους α) με τη μορφή ενός 
εκπαιδευτικού προγράμματος Εκπαίδευσης για την Αειφορία, το οποίο μπορεί να 
περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες και να διαρκεί λίγες εβδομάδες, μήνες ή ολόκληρο το 
σχολικό έτος. Ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται στα Δημοτικά Σχολεία 
είτε εντός της Ευέλικτης Ζώνης είτε με διάχυση στο ΑΠΣ είτε στο πλαίσιο του Ολοήμερου 
Σχολείου, ενώ στα Γυμνάσια και Λύκεια γίνεται κυρίως εκτός του ωραρίου των μαθημάτων. 
β) με τη μορφή ενός εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης για την αειφορία, το οποίο απαιτεί τη 
συνέργεια και συνεργασία όλης της σχολικής κοινότητας και μέσα στο οποίο μπορεί να 
εντάσσονται και τα εκπαιδευτικά προγράμματα.  

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που φιλοδοξούν να διαθέτουν χαρακτηριστικά αειφορίας 
και να συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία ενός σχολείου προσανατολισμένου 
στην αειφορία υλοποιούνται μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία: 

1. Ευαισθητοποίηση των μαθητών – Επιλογή θέματος 

2. Καθορισμός υποθεμάτων, χρονικών ορίων έρευνας και πιθανών φορέων για συνεργασία 

3. Ενημέρωση του Διευθυντή, του Συλλόγου Διδασκόντων και των γονέων των μαθητών  

4. Υποβολή της αίτησης - σχεδίου προγράμματος (αν και όπου προβλέπεται) 

5. Υλοποίηση του προγράμματος με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα 

6. Αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού, πληροφοριών και συνεργασιών που παρέχει ο 
Υπεύθυνος, το ΚΕΑ, ο ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία, κάποια ΜΚΟ ή άλλος σχετικός 
με το θέμα φορέας 

7. Σύνθεση του υλικού (πληροφορίες, φωτογραφίες, ζωγραφιές, κατασκευές, τραγούδια, 
ποιήματα, θεατρικό δρώμενο κλπ) 

8. Παρουσίαση του υλικού στη σχολική κοινότητα και σε φορείς της τοπικής κοινωνίας 

9. Αξιολόγηση του προγράμματος 

10. Έκδοση αναμνηστικού εντύπου (για τους μαθητές, τον εκπαιδευτικό, τους τοπικούς 
φορείς, όλους τους συνεργαζόμενους φορείς  και τη σχολική βιβλιοθήκη). 

 

Γ. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης για την αειφορία 

Η Εκπαίδευση για την Αειφορία εμπεριέχει και μια πρόταση για συνολικό μετασχηματισμό 
του σχολείου. Οι αξίες που χρειάζεται να αποτελούν οδηγό σε μια τέτοια διαδικασία είναι:  

- Ισότητα – Ισοκατανομή αγαθών – Δικαιοσύνη  

https://blogs.sch.gr/varvan/2014/10/01/47/
http://cultureedu.gr/
https://e-paideia.org/2020/04/29/katalogos-psifiakoy-ekpaideytikoy-yl/
http://www.vivliaserodes.gr/themata/
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- Αλληλεγγύη –  Αποφυγή διακρίσεων  
- Συλλογικότητα – συνεργασία  
- Σεβασμός έμβιας ζωής και οικοσυστημάτων 
- Ποιότητα ζωής 
- Υπευθυνότητα καταναλωτή 
- Αναγνώριση πεπερασμένου των φυσικών πόρων 
- Αρχές της Προφύλαξης και της Πρόληψης  
- Σφαιρική/ολιστική/συστημική σκέψη 
- Επόμενες γενιές  
Οι αλλαγές που επιδιώκονται μακροπρόθεσμα ανάγονται σε τρία επίπεδα:  

1. στο παιδαγωγικό πλαίσιο (εμπλουτισμός του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, βιωματικές και συνεργατικές 
διδακτικές προσεγγίσεις, καλλιέργεια και διεύρυνση σχολικής  κουλτούρας, ποικιλία 
δραστηριοτήτων και δράσεων, εμπειρίες και ερεθίσματα από εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
συμφωνία των τυπικών απαιτήσεων με το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα) 

2. στο περιβαλλοντικό πλαίσιο (χρήση σχολικών χώρων για εκπαίδευση μαθητών, ενίσχυση 
της υπευθυνότητας των μαθητών, μείωση της δαπάνης ενέργειας για θέρμανση και 
φωτισμό του σχολικού κτηρίου, εξοικονόμηση νερού, χαρτιού και άλλων φυσικών 
πόρων, μείωση οικολογικού αποτυπώματος) 

3. στο κοινωνικό πλαίσιο (ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των μαθητών, με τους διδάσκοντες, 
με τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, με τους εργαζόμενους στον σχολικό χώρο, 
ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με άλλα σχολεία, εντός θεματικών δικτύων, με τους 
γονείς, με επαγγελματίες της τοπικής κοινωνίας κλπ) 
 

Ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης για την αειφορία χρειάζεται να διαθέτει 
ξεκάθαρα διατυπωμένα τα εξής στοιχεία:  

- κριτήρια επιλογής (με βάση ποιες ανάγκες σχεδιάστηκε)  
- στόχοι (τι ακριβώς επιδιώκεται)  

- κατανομή των ενεργειών/δραστηριοτήτων/δράσεων ανάμεσα σε όλα τα μέλη της 
σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικούς, βοηθητικό προσωπικό, γονείς κλπ) 

- προσδοκώμενα οφέλη (για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς κλπ) 
-  πιθανές επιδράσεις ή εμπόδια (φορείς που θα διευκολύνουν, εξωτερικές βοήθειες, 

συνδρομές, φορείς αντίστασης, ανασταλτικές νοοτροπίες, οικονομικά θέματα κλπ) 
- διάχυση (πώς θα διαδοθεί, πώς θα επικοινωνηθεί περισσότερο) 
- αξιολόγηση (πώς θα μετρηθεί η επίτευξη των στόχων) 

 

Δ. Σύνδεση του ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των μαθημάτων με ζητήματα αειφορίας  

Ζητήματα αειφορίας μπορούν να αναδειχθούν μέσα από όλα τα διδακτικά αντικείμενα σε 
κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, αρκεί ο εκπαιδευτικός να έχει μελετήσει τον κατάλληλο τρόπο 
προσέγγισης λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, την αντιληπτική ικανότητα, τα ενδιαφέροντα 
και τις ανάγκες των μαθητών του. Σε κάθε περίπτωση, η οριζόντια διασύνδεση 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων αναδεικνύει την ολιστική και 
συστημική προσέγγιση της γνώσης, διευκολύνει τη σύνδεσή τους με την καθημερινή ζωή, 
συμβάλλει στη διαμόρφωση του ενεργού πολίτη και παραπέμπει στην επίτευξη των 17 
στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. 
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4η Θεματική Ενότητα:  Μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις αειφορίας 
στον σχολικό χώρο και χρόνο - Υλοποιημένες δραστηριότητες 
 
Από τις βιωματικές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε αυτή τη θεματική ενότητα 
επιλέγουμε για αναλυτική παρουσίαση τις παρακάτω:  

 

Α. Σχεδιάζοντας το σχέδιο δράσης του σχολείου μας 

1. Χωρίζουμε του συμμετέχοντες ανά βαθμίδα (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, ΓΕΛ-
ΕΠΑΛ) και παρέχουμε σχολικά εγχειρίδια της αντίστοιχης βαθμίδας 

2. Ζητάμε από κάθε ομάδα να επιλέξει ένα θέμα και να σχεδιάσει ένα εκπαιδευτικό σχέδιο 
δράσης, που να περιλαμβάνει τη συνολική λειτουργία του σχολείου.  

3. Ζητάμε επιπλέον να προβλεφθούν δράσεις, που μπορούν να συνδεθούν με το ΑΠΣ των 
μαθημάτων και τα συγκεκριμένα εγχειρίδια.  

4. Οι ομάδες προσπαθούν να αντιστοιχίσουν τους στόχους με τις περιπτώσεις μελέτης στις 
διάφορες χώρες. 

5. Μετά από εύλογο χρονικό διάστημα παρουσιάζεται  η εργασία των ομάδων με όποιον 
τρόπο επιλέγει κάθε ομάδα (προφορικά, εννοιολογικός χάρτης, ζωγραφιές, παιχνίδια 
ρόλων, τραγούδι κλπ) 

6. Προκαλούμε συζήτηση αναστοχασμού, η οποία εκκινεί από τις ομοιότητες και διαφορές 
στις επιλογές των ομάδων, περιλαμβάνει τις δυσκολίες υλοποίησης κάθε σχεδίου 
δράσης και καταλήγει στις διαφορετικές ανάγκες κάθε σχολικής κοινότητας, που 
καλύπτονται από τα διαφορετικά σχέδια δράσης. Η αειφορία δεν είναι τελικά ίδια για 
κάθε σχολείο, αντίθετα κάθε σχολείο επιδιώκει τη δική του αειφορία με βάση τις 
προτεραιότητες των μαθητών, τα δικά τους ενδιαφέροντα και τις τοπικές ιδιαίτερες 
συνθήκες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Ένα παράδειγμα από τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης με λίστες ενεργειών (φωτ. Α. Μπαζίγου) 
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Εικόνα 2: Ένα δεύτερο παράδειγμα από τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης με ζωγραφιά και ακροστιχίδα (φωτ. 

Α. Μπαζίγου) 

 

Εικόνα 3: Ένα παράδειγμα από τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης σε εννοιολογικό χάρτη (φωτ. Α. Μπαζίγου) 

 

Β. Το παιχνίδι World Game  

Στόχος της δραστηριότητας είναι να συνειδητοποιήσουν και να αισθανθούν οι 
συμμετέχοντες τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες που υπάρχουν σε παγκόσμιο 
επίπεδο καθώς και τις πολυδιάστατες συνέπειές τους.  

1. Αφήνουμε στο πάτωμα τους χάρτες των ηπείρων και ζητάμε από τους συμμετέχοντες να 
κατανεμηθούν μετακινούμενοι στις ηπείρους σαν να ήταν ο παγκόσμιος πληθυσμός.  

2. Μετά από εύλογο χρονικό διάστημα αποκαλύπτουμε τη σωστή απάντηση 
(συμβουλευόμενοι τον πίνακα που υπάρχει στο συνημμένο υλικό) και μετακινούμε 
αναλόγως άτομα από τη μία ήπειρο στην άλλη.  
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3. Εμφανίζουμε 20 καπάκια από πλαστικά μπουκάλια. Ανακοινώνουμε ότι αυτά 
αναπαριστούν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως. Ζητάμε από τους 
συμμετέχοντες να μοιράσουν τα καπάκια στις ηπείρους υποθέτοντας πώς μοιράζονται 
κατά κεφαλήν. Αν χρειαστεί, εξηγούμε ότι αναζητούμε την κατανομή των παγκοσμίως 
παραγόμενων θερμοκηπικών αερίων ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε ηπείρου.  

4. Οι συμμετέχοντες συζητούν, δοκιμάζουν, διαφωνούν, ώσπου να καταλήξουν σε μια 
κατανομή.  

5. Μετά από εύλογο χρονικό διάστημα αποκαλύπτουμε τη σωστή απάντηση 
(συμβουλευόμενοι τον πίνακα που υπάρχει στο συνημμένο υλικό) και μετακινούμε τα 
καπάκια αναλόγως από τη μία ήπειρο στην άλλη. Αν χρειαστεί διευκρινίζουμε τις 
διαφορές της κατανομής, αν υπολογίζουμε την κατανομή συνολικά ή κατά κεφαλήν.  

6. Ρωτάμε τις ομάδες τι διαπιστώνουν και προκαλούμε συζήτηση αναστοχασμού. Στόχος 
είναι να διαπιστωθεί ποιες ήπειροι ρυπαίνουν περισσότερο, αλλά και να συζητηθεί αν 
όσοι ρυπαίνουν περισσότερο υφίστανται και τις περισσότερες συνέπειες. 
Αναδεικνύονται, επομένως, θέματα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης.  

7. Εμφανίζουμε 2000 ευρώ σε εικονικά νομίσματα και ανακοινώνουμε ότι αυτά 
αναπαριστούν τον παγκόσμιο πλούτο. Ζητάμε από τους συμμετέχοντες να μοιράσουν 
τον παγκόσμιο πλούτο στις ηπείρους υπολογίζοντας πώς μοιράζεται κατά κεφαλήν.  

8. Οι συμμετέχοντες συζητούν, δοκιμάζουν, διαφωνούν, ώσπου να καταλήξουν σε μια 
κατανομή.  

9. Μετά από εύλογο χρονικό διάστημα αποκαλύπτουμε τη σωστή απάντηση 
(συμβουλευόμενοι τον πίνακα που υπάρχει στο συνημμένο υλικό) και μετακινούμε τα 
χρήματα αναλόγως από τη μία ήπειρο στην άλλη.  

10. Ακολουθεί συζήτηση αναστοχασμού, που υποβοηθείται από τις ερωτήσεις: Α) ποιοι 
ρυπαίνουν περισσότερο, οι πλουσιότεροι ή οι φτωχότεροι; Β) ποιοι υποφέρουν 
περισσότερο, οι πλουσιότεροι ή οι φτωχότεροι; Γ) πώς αισθάνεστε εσείς στη δική σας 
ήπειρο; Δ) τι θέλετε να κάνετε; ποιες λύσεις έχετε; Ε) σε ποια ήπειρο θέλετε να 
μεταναστεύσετε; Στ) εσείς θα τους δεχτείτε; πώς αισθάνεστε;  
 

 

Εικόνα 4: ΟΙ κάτοικοι της Ασίας στο World Game πριν τις τελικές απαντήσεις (φωτ. Α. Μπαζίγου) 
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Σκοπός 

Η ενεργός εμπλοκή των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, ώστε να 

γίνουν ικανοί να αξιοποιούν και να εφαρμόζουν καινοτομικές διεπιστημονικές 

διδακτικές προσεγγίσεις που βασίζονται στη μελέτη του τοπικού περιβάλλοντος.  

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Αχιλλέας Μανδρίκας, Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία, 6ο  
ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Μαρία Δημοπούλου,  Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Δ.Π.Ε. Α΄ Αθηνών 

Νικόλαος Καμήλος,  Σ.Ε.Ε. Δασκάλων ΠΕ70, 4ο  ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής 

Κατερίνα-Σοφία Κατσικοπούλου,  Αρχαιολόγος – Ανθρωπολόγος 

Ευγενία Κουνέλη,  Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης, Δρ Διδακτικής 
της Ιστορίας 

Καλλιόπη Κύρδη,  Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων, Δ.Π.Ε. Α΄ 
Αθηνών 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σχολικό έτος 2018-2019:  
19/03/2019, 26/03/2019, 09/04/2019, 16/04/2019 

5 Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 

Προσεγγίζοντας τον τόπο και 
τον χρόνο μέσα από το       
τοπικό περιβάλλον 
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1η Θεματική Ενότητα:  Γνωριμία με τον τόπο μου 

Αχιλλέας Μανδρίκας 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Αναγνωρίζουν βασικά στοιχεία του δομημένου περιβάλλοντος του 

τόπου που κατοικούν 
- Αναγνωρίζουν βασικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος του 

τόπου που κατοικούν 
- Περιγράφουν βασικές λειτουργίες του τόπου που κατοικούν 
- Εκτιμούν ποια είναι τα βασικά προβλήματα του τόπου τους 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Δομημένο περιβάλλον, Συνοικίες, οικισμοί, γειτονιές, τοπωνύμια, 
ιστορία του τοπίου, σπίτια, καταστήματα, το σπίτι μου 
Β. Φυσικό περιβάλλον , Μορφολογία, Γεωλογία, Χλωρίδα, Πανίδα, 
κλίμα, μικροκλίμα, Ελεύθεροι χώροι, Πλατείες, Πάρκα, Πεζόδρομοι, 
κήποι 
Γ. Λειτουργίες της πόλης, σχολεία, Η διατροφή στην πόλη, Το νερό 
που πίνουμε -  το νερό που χύνουμε, Ατμοσφαιρική ρύπανση 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Πώς διαμορφώθηκε ιστορικά ο τόπος μου (γειτονιές, συνοικίες, 
φυσικό τοπίο) 

- Γιατί υπάρχουν αυτές οι τοπικές ονομασίες; Τι σημαίνουν;  
- Πώς είναι τα σπίτια; (αρχιτεκτονική, οικοδομικά υλικά, όροφοι κλπ) 
- Πώς είναι το δικό μου σπίτι;  
- Ποια μορφολογικά στοιχεία χαρακτηρίζουν τον τόπο μου; 

(θάλασσα, παραλία, λιμάνι, βουνά, λόφοι, ποτάμια, ρέματα,  λίμνες 
κλπ) 

- Ποια είδη χλωρίδας και πανίδας διατηρούνται;  
- Πώς είναι το κλίμα; Υπάρχουν ιδιαίτερες μικροκλιματικές συνθήκες;  
- Υπάρχουν ελεύθεροι χώροι; Ποιοι είναι και πού βρίσκονται;  
- Τι γνωρίζουμε για τα σχολεία (ίδρυση, πρώτοι δάσκαλοι, σημερινή 

λειτουργία);  
- Πώς τρέφεται ο τόπος μας (παραγωγοί, αγορές, λαϊκές αγορές, 

σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, συσσίτια, απορρίμματα);  
- Ποια είναι τα βασικά προβλήματα στον τόπο μας;  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Καταιγισμός ιδεών 
- Παρουσίαση 1 
- Εργασία σε ομάδες 
- 3 γωνίες 
- Το «διαμάντι» του τοπικού περιβάλλοντος 
- Παρουσίαση 2 
- Ανάγνωση χάρτη, προσανατολισμός, δημιουργία επιτραπέζιου 

παιχνιδιού ή τουριστικού οδηγού με τοπόσημα 
- Γραμμή γνώμης για τις λειτουργίες της πόλης 
- Παρουσίαση 3 
- Συλλογή παλιών φωτογραφιών 

Γνωριμία με το εκπαιδευτικό πακέτο «Διαβάζουμε την πόλη» 
(διαδρομές στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη) 

 

https://drive.google.com/file/d/1hI5YtwcZXJNFeaC3jwLbWaxHPpCFDxF7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12VmaCt7uHAvADduUOeu64m9FwWuSbVMA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jTXd_45YKyO3GvZqnh2Q1OxzUFI30glX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HwflEwft7yRWOc983hajwJwAiOBmfEN6/view?usp=sharing
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1η Θεματική Ενότητα: Γνωριμία με τον τόπο μου - Θεωρητικό πλαίσιο 
 

Α. Εισαγωγή:  Αξία της διεπιστημονικής προσέγγισης της γνώσης 
Η σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης των μαθημάτων που διδάσκονται στην Α/θμια 
και Β/θμια Εκπαίδευση έχει αναγνωριστεί θεσμικά στην Ελλάδα ήδη από το 2003, όταν 
θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ τα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Πλήθος 
ερευνητικών εργασιών έχει καταδείξει τη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα της 
διεπιστημονικής προσέγγισης στη διδασκαλία  πολλών διαφορετικών αντικειμένων (βλ. 
ενδεικτικά Jones et al. 1999, Browne 2002, Pearce & Russill 2005).  

Αρχικά η διεπιστημονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών θεμάτων προτάθηκε από τη 
Διακήρυξη της Τιφλίδας καθώς θεωρήθηκε το κατάλληλο εργαλείο για την ανάδειξη της 
πολυπλοκότητας των ζητημάτων (UNESCO 1978). H Έκθεση Brundtland υποστήριξε ότι οι 
εκπαιδευτικοί και η εκπαίδευσή τους παίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της αειφόρου 
ανάπτυξης, δεδομένου ότι μπορούν να διαμορφώσουν στάσεις και αξίες των επόμενων 
γενεών, οι οποίες με τη σειρά τους θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη διαχείριση των 
φυσικών πόρων του πλανήτη στο μέλλον (WCED 1987).  

Η διεπιστημονική προσέγγιση έχει καταδειχθεί ως κατάλληλη και για την εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών (βλ. ενδεικτικά Summers et al. 2005, Visser et al. 2010, Omoogun & 
Omoogun 2013, Gough & Gough 2018, Yang et al. 2018). Συγκεκριμένα, μπορεί να συμβάλει 
στη συνειδητοποίηση των απόψεων ότι:  

- Η γνώση δεν προσεγγίζεται µόνο στα αυστηρά πλαίσια της επιστήµης, αλλά διερευνάται 
σε σχέση και µε τις άλλες παραμέτρους, οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, ιστορικές, 
συντελώντας έτσι σε µια σφαιρική ανάλυση και εξέτασή της.  

- Η διδακτική διαδικασία ξεφεύγει από τα πλαίσια της σχολικής αίθουσας. Το τοπικό 
περιβάλλον των μαθητών αποτελεί βασικό χώρο και πηγή ανάλυσης και αξιοποίησης 
των περιεχομένων μάθησης.  

- Οι στόχοι των μαθημάτων δεν περιορίζονται στην απλή γνώση των περιβαλλοντικών 
εννοιών, αλλά οδηγούνται στην κατεύθυνση μιας νέας προοπτικής που επικεντρώνεται 
στη συμμετοχή των μαθητών και στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την προστασία του 
περιβάλλοντος.  

- Υπάρχει ανάγκη για κατάργηση των υφιστάμενων τεχνοκρατικών πλαισίων, μέσα από τα 
οποία η γνώση προσεγγίζεται κατακερματισμένα παραγνωρίζοντας τόσο τις ανάγκες των 
μαθητών όσο και τις εξελίξεις και αλλαγές που συντελούνται στην παγκόσμια κοινότητα. 

- Χρειάζεται αναπροσαρμογή των θεωρητικών προσανατολισμών των μαθημάτων και 
σύνδεσή τους µε την εκπαιδευτική πράξη, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα στην 
καθημερνή σχολική διαδικασία. 

- Χρειάζεται όχι μόνο αναθεώρηση και εκσυγχρονισµός των διδακτικών εγχειριδίων ως 
προς τη διδακτέα ύλη, αλλά κυρίως αλλαγή στη μεθοδολογική προσέγγιση και διδακτική 
πορεία, ώστε να καθίσταται δυνατή η διαμόρφωση πολιτών µε κοινωνική ευθύνη και 
περιβαλλοντική ευαισθησία (βλ. ενδεικτικά Meichtry et al. 2001, Papadimitriou 2001, 
Gough 2002). 

Σήμερα, στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, θεωρείται αυτονόητο ότι  η 
επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο 
ενέχει και μια κοινωνική συνιστώσα. Το μοντέλο της αειφόρου ανάπτυξης βασίζεται εξίσου 
στη σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων και στην κοινωνική συνοχή, ενώ λαμβάνει 
υπόψη και τα συμφέροντα των επόμενων γενεών. Στο ισοζύγιο της ποιότητας ζωής 
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λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές ανισότητες, η φτώχεια, η ανεργία και η πείνα στον Τρίτο 
Κόσμο, γι΄ αυτό κρίσιμες αποφάσεις χρειάζεται να λαμβάνονται με γνώμονα την κοινωνική 
υπευθυνότητα και την κοινωνική αλληλεγγύη. Για τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με 
τα κοινωνικά θέματα απαιτείται η διεπιστημονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, ώστε να αναπτυχθεί ένας κριτικός περιβαλλοντικός εγγραμματισμός, που θα 
διαμορφώσει σταδιακά μια νέα γενιά επιστημονικά και πολιτικά εγγράμματων πολιτών. 
Αυτοί οι ενεργοί πολίτες θα δρουν σε τοπικό επίπεδο με βάση την αρχή «σκέψου 
παγκόσμια, δράσε τοπικά» και θα φτάνουν στη λήψη αποφάσεων για θέματα 
περιβάλλοντος με βάση κοινωνικές, πολιτικές και ηθικές στάσεις και αξίες (βλ. Gough 2002, 
Γεωργόπουλος 2002, Φλογαΐτη 2006). 

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελεί μια πρωτοβουλία για την ώθηση της 
καινοτομίας και την εισαγωγή της μελέτης του τοπικού περιβάλλοντος  στα σχολεία 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ως στόχο έχει τον εμπλουτισμό της 
σχολικής καθημερινότητας με δράσεις αειφορικού προσανατολισμού στο πλαίσιο 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που μελετούν διεπιστημονικά το τοπικό περιβάλλον. Με 
βάση το περιεχόμενο και τις προτεινόμενες τεχνικές υλοποίησής του αποσκοπεί αφενός 
στον εμπλουτισμό της διδακτικής μεθοδολογίας των μαθημάτων της Μελέτης 
Περιβάλλοντος, της Γεωγραφίας, της Ιστορίας, της Κοινωνικής & Πολιτικής Αγωγής και των 
Θρησκευτικών και αφετέρου στη δημιουργία αυτόνομων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με 
αειφορικό προσανατολισμό. 

 

Β. Το τοπικό περιβάλλον (δομημένο και φυσικό) 

Η σύγχρονη άποψη για την προσέγγιση της γνώσης υποστηρίζει ότι αυτή δε βασίζεται στην 
πληροφόρηση αλλά στις ερευνητικές και διδακτικές διαδικασίες και πρακτικές (Λεοντσίνης 
1996). Η εξοικείωση των μαθητών με την έρευνα καλλιεργείται ευκολότερα όταν πεδίο 
μελέτης είναι το τοπικό περιβάλλον, στο οποίο ζουν και αναπτύσσουν δραστηριότητες. 
Ειδικά η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας συμβάλλει (βλ. αναλυτικά Λεοντσίνης 1999, σ. 19-
61, Φραγκούλης 2011): 

- Στην εξοικείωση  με τη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας 

- Στην αξιοποίηση ευρέος φάσματος πηγών ιστορικής πληροφόρησης 

- Στη διαμόρφωση απόψεων για τα χαρακτηριστικά της ιστορικής εξέλιξης 

- Στη βαθμιαία κατανόηση του ιστορικού χρόνου και χώρου 

- Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων προσδιορισμού των αλλαγών στη ζωή των μαθητών, των 
οικογενειών και του τοπικού κοινωνικού περίγυρου 

- Στη διαμόρφωση προσωπικής ταυτότητας μέσω της κατανόησης και αξιολόγησης των 
αξιών της τοπικής κοινωνίας 

- Στην αποφυγή της μονομέρειας, του δογματισμού, του φανατισμού, του 
εθνοκεντρισμού και των προκαταλήψεων 

- Στην κοινωνικοποίηση των μαθητών μέσα από την ερμηνεία της συμπεριφοράς των 
ανθρώπων, από την ανοχή στη διαφορετικότητα, από την ανάγκη διαφύλαξης της 
τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και από την κατανόηση των εννοιών 
«διαπολιτισμικότητα» και «πολυπολιτισμικότητα» 

- Στην καλλιέργεια υπεύθυνης στάσης απέναντι στο περιβάλλον μέσω της 
συνειδητοποίησης της σημασίας του γεωγραφικού παράγοντα στη γένεση των 
κοινωνιών και στη διαμόρφωση της ιστορικής τους εξέλιξης 
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- Στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης μέσω της γνωριμίας και το ου 

- Το δομημένο περιβάλλον των σύγχρονων μεγαλουπόλεων υ σεβασμού του φυσικού 
περιβάλλοντος ως ιστορικού χώρου και χρόν 

 ρυθμίζει συνειδητά ή ασυνείδητα πολλές εκφάνσεις της καθημερινής ζωής των κατοίκων. 
Στοιχεία που συνυπολογίζονται στην ποιότητα ζωής, όπως ο ρυθμός ζωής, οι ελεύθεροι 
χώροι, ο ελεύθερος χρόνος, οι διανυόμενες αποστάσεις, η αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο, 
η εξυπηρέτηση από ΜΜΜ, η πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας είναι μερικοί 
μόνο από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών, αλλά είναι συνυφασμένοι 
και με το μέγεθος του οικισμού (χωριό, κωμόπολη, μεγαλούπολη κλπ).  

Οι κάτοικοι – και οι μικροί μαθητές ακόμα περισσότερο – δε συνειδητοποιούν ότι πολλές 
παράμετροι της ποιότητας ζωής τους εξαρτώνται από το μέγεθος του τόπου, στον οποίο 
ζουν και δραστηριοποιούνται. Η μελέτη των χαρακτηριστικών αυτού του τόπου συντελεί 
στην καταγραφή προβλημάτων, στη διατύπωση λύσεων, στην απόκτηση ταυτότητας και 
τελικά στην αυτογνωσία. Έχει καταγραφεί ερευνητικά ότι οι μαθητές έχουν αυθεντικό 
ενδιαφέρον, ευκαιρίες για πρωτογενή έρευνα και ιδιαίτερο κίνητρο, όταν ασχολούνται με 
τοπικά θέματα. Ερωτήματα που μπορεί να κινητοποιήσουν τους μαθητές στην έρευνα του 
τοπικού δομημένου περιβάλλοντος υπάρχουν στην παρουσίαση 2. 

Όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον, έχει καταγραφεί ότι οι μαθητές έχουν δυσκολία να 
αντιληφθούν τη σταδιακή του υποβάθμιση σε έναν τόπο. Εντυπωσιάζονται όταν μελετούν 
παλιές φωτογραφίες, όταν ακούνε ιστορίες των ηλικιωμένων για παλιότερες εποχές ή όταν 
διαβάζουν ιστορικά ντοκουμέντα για την αλλοίωση του φυσικού τοπίου. Ερωτήματα που 
μπορεί να κινητοποιήσουν τους μαθητές στην έρευνα του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος 
υπάρχουν στην παρουσίαση 2. 

Γενικότερα, η χρήση του τοπικού περιβάλλοντος ως χώρου έρευνας και μάθησης διευρύνει 
την έννοια των ιστορικών πηγών και μαρτυριών. Αρχαιολογικοί χώροι, ναοί, μοναστήρια, 
κάστρα, εργοστάσια, βιοτεχνίες, νερόμυλοι και ανεμόμυλοι, εκθέματα σε μουσεία, σχολεία, 
πλατείες, αγάλματα, σπίτια και καταστήματα αποτελούν αντικείμενο μελέτης. Επιπλέον, η 
προφορική ιστορία προσφέρει δυνατότητες άμεσης ιστορικής προσέγγισης  της εξέλιξης 
του τοπικού περιβάλλοντος και οδηγεί τον μαθητή στη διεύρυνση του ορίζοντα της δικής 
του καθημερινότητας και της ανάπτυξης της ιστορικής του συνείδησης. Κι ακόμα, η 
ενασχόληση με τοπικά ζητήματα φωτίζει και κάνει πιο κατανοητά γεγονότα της γενικής 
ιστορίας, την οποία οι μαθητές ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ως κάτι μακρινό, που δεν τους 
αφορά (βλ. Λεοντσίνης 1996, σ. 49-62). 

 

Γ. Οι λειτουργίες της πόλης  

Οι σύγχρονες μεγαλουπόλεις είναι τεχνητά οικοσυστήματα. Δεν έχουν αυτάρκεια ούτε σε 
φυσικούς πόρους ούτε σε παροχή ενέργειας. Το φυσικό τοπίο έχει μετασχηματιστεί και 
πιθανώς ακόμα διαμορφώνεται με συνεχείς ανθρώπινες παρεμβάσεις. Η τροφή παρέχεται 
από την κοντινή ή τη μακρινή περιφέρεια μέσω ενός κύκλου εργασιών (παραγωγή, 
μεταποίηση, μεταφορές, μεταπώληση, εμπόριο). Το νερό, απαραίτητος φυσικός πόρος για 
την ύπαρξη και τη διατήρηση ζωής, έρχεται από μακρινές λεκάνες απορροής μέσω 
ανοικτού ή κλειστού δικτύου ύδρευσης και υφίσταται επεξεργασίες καθαρισμού σε ειδικές 
εγκαταστάσεις. Η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται μέσω δικτύου υψηλής τάσης, ενώ οι 
εγκαταστάσεις παραγωγής βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις ανά τη χώρα. Ακόμα, οι 
κάτοικοι της πόλης ενδέχεται να μην είναι γηγενείς, αλλά να έχουν έλθει κατά καιρούς από 
άλλες περιοχές και κάτω από διαφορετικές συνθήκες.  
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Οι λειτουργίες της πόλης αποτελούν πολύπλοκα συστήματα. Οι μεταφορές προϊόντων, η 
κίνηση οχημάτων στους δρόμους και τα δίκτυα παροχής είναι μερικά χαρακτηριστικά 
παραδείγματα. Για να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές αυτήν τη διασύνδεση και την 
πολυπλοκότητα χρειάζεται να κινητοποιηθούν από ενδιαφέροντα ερωτήματα, όπως αυτά 
που περιέχονται στην παρουσίαση 3.  

Το σημαντικότερο στην ενασχόληση με θέματα τοπικού ενδιαφέροντος δεν είναι η 
συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού αλλά η αξιοποίησή του μέσω πρωτότυπων και 
ελκυστικών στρατηγικών. Το ενδιαφέρον των μαθητών αυξάνεται όταν η ενασχόληση 
γίνεται με βιωματικό τρόπο και ειδικά όταν χρησιμοποιούνται οι εξής στρατηγικές και 
δραστηριότητες (βλ. παραδείγματα Δημοπούλου κ. ά. 2001, Δημοπούλου κ. ά. 2003, Κάιζερ 
κ. ά. 2001, Δήμου κ. ά. 2005, Σχολή Χιλλ 2005):  

- καταιγισμός ιδεών 

- εννοιολογικοί χάρτες 

- επισκόπηση (συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια) 

- ανάγνωση χάρτη και προσανατολισμός  

- σύγκριση παλιών και νέων φωτογραφιών 

- δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού 

- κατασκευή μακέτας και χαρτοκατασκευές 

- συλλογές πινάκων ζωγραφικής και χαρακτικών 

- μέτρηση αποστάσεων 

- παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού  

- παιχνίδια μνήμης με κάρτες  

- ανθολόγιο κειμένων 

- μελέτη πεδίου (με φωτογράφιση & βιντεοσκόπηση) 

Ο παραπάνω τρόπος προσέγγισης της γνώσης αποσυμφορεί τη διδακτική πράξη από την 
πρακτική της απομνημόνευσης χρονολογιών, απομακρύνει την αφήγηση ως βασικό μέσο 
διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας ή της Γεωγραφίας και δίνει προτεραιότητα στις 
διαδικασίες που οδηγούν στην καλλιέργεια προσωπικών κριτηρίων ιστορικής αποτίμησης 
και κατανόησης (Λεοντσίνης 1999, σ. 72-73). Οι τρόποι αυτοί εισάγουν την περιβαλλοντική 
προσέγγιση της γενικής και τοπικής ιστορίας και συνεισφέρουν στην εισαγωγή του μαθητή 
α) σε διαδικασίες οργάνωσης της σκέψης β) σε γόνιμο προβληματισμό γύρω από 
παλαιότερα και σύγχρονα προβλήματα γ) σε διαδικασίες κριτικής σκέψης και αξιολογικής 
κρίσης δ) στην ανακάλυψη διαφορετικών απόψεων των ανθρώπων ε) στην κατανόηση των 
στοιχείων της συνέχειας, της αλλαγής, της εξέλιξης, της σύγκρισης, των ομοιοτήτων και 
διαφορών, των αιτίων και του αποτελέσματος στ) στη διαμόρφωση ενιαίας αντίληψης για 
το περιβάλλον (φυσικό, δομημένο, κοινωνικό-πολιτιστικό) (Λεοντσίνης 1999, σ. 73-78). 

Η οργάνωση της έρευνας καλό είναι να γίνεται σε ομόκεντρους κύκλος με κέντρο το 
σχολείο (Δημοπούλου κ. ά. 2003), ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν τον χώρο σταδιακά. 
Επίσης, είναι χρήσιμο να υπάρχουν σημεία αναφοράς, όπως η αγορά, ο σταθμός, το λιμάνι, 
ένα μνημείο, μια πλατεία, ένα σημείο τουριστικού ενδιαφέροντος. Η έρευνα ως προς τον 
χρόνο, καλό είναι να ξεκινά από το σήμερα και να εκτείνεται σταδιακά προς το παρελθόν. 
Με αυτόν τον τρόπο η Ιστορία γίνεται λιγότερο αποσπασματική και αποκτά ερείσματα στην 
προσωπική και οικογενειακή ιστορία των μαθητών.  
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Γενικότερα, ο χώρος και ο χρόνος αποτελούν δομικά υλικά της κατασκευής ταυτοτήτων και 
του συνανήκειν. Ο χώρος νοηματοδοτείται από την έννοια της γειτονιάς και ο χρόνος 
αιχμαλωτίζεται από το μνημείο. Προσεγγίζοντας αυτά τα δυο στοιχεία καλλιεργούμε την 
ιδιότητα του πολίτη, που συνδέεται με συλλογικές αξίες και αγαθά, όπως η αγάπη, το 
δημόσιο ήθος, η προστασία των θεσμών, του περιβάλλοντος και της ειρήνης. Οι 
παιδαγωγικές αρχές που διέπουν έναν τέτοιο τρόπο εργασίας είναι η κινητοποίηση της 
περιέργειας, η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στην αναζήτηση της γνώσης, η 
βιωματική μάθηση, η ομαδική δουλειά, η αξία της διαδικασίας και η απόδοση νοήματος 
(Δραγώνα 2018). 
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1η Θεματική Ενότητα:  Γνωριμία με τον τόπο μου - Υλοποιημένες 
δραστηριότητες 
 
Από τις βιωματικές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε αυτή τη θεματική ενότητα 
επιλέγουμε για αναλυτική παρουσίαση τις παρακάτω:  

 

Α. Οι 3 γωνίες  

Έχουμε κολλήσει σε 3 γωνίες της αίθουσας πινακίδες με τις επιγραφές «φυσικό 
περιβάλλον», «δομημένο περιβάλλον» και «λειτουργίες της πόλης». Ζητάμε από τους 
συμμετέχοντες να σηκωθούν και να κατευθυνθούν στη γωνία που αποτυπώνει το θέμα που 
θα τους ενδιέφερε περισσότερο να ασχοληθούν κατά τη διάρκεια μιας έρευνας στο τοπικό 
περιβάλλον. Όταν αυτό γίνει, εκπρόσωποι από κάθε ομάδα εξηγούν τα κριτήρια της 
προσωπικής τους επιλογής. Επιπλέον, αυτός είναι ένας τρόπος να δημιουργηθούν ομάδες 
με κοινά ενδιαφέροντα για τη συνέχιση της εργασίας.  

 

Β. Το «διαμάντι» του τοπικού περιβάλλοντος 

a. Μοιράζουμε στις 3 ομάδες, που δημιουργήθηκαν όπως περιγράφηκε παραπάνω, έναν 
φάκελο που περιέχει 9 καρτελάκια με κάποιες φράσεις, που αναφέρονται στη μελέτη 
θεμάτων τοπικού περιβάλλοντος. Ζητάμε από τις ομάδες να ταξινομήσουν τα 
καρτελάκια σε σειρά προτεραιότητας σε σχήμα ρόμβου. Στην κορυφή ζητείται να 
τοποθετηθεί το σημαντικότερο κατά τη γνώμη της ομάδας, σε δεύτερο επίπεδο τα δυο 
επόμενα, σε τρίτο επίπεδο τα τρία επόμενα, σε τέταρτο επίπεδο άλλα δύο και ένα στο 
τέλος μόνο του.  

b. Μετά από εύλογο χρόνο κάθε ομάδα παρουσιάζει η δική της ταξινόμηση. Σημειώνουμε 
στον πίνακα όλες τις ταξινομήσεις και προκαλούμε συζήτηση αναστοχασμού με στόχο 
να εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές στην οπτική των ομάδων. 

c. Στη συνέχεια ζητάμε από τις ομάδες να αντιστρέψουν τα καρτελάκια, ώστε να 
διαβάζονται με σειρά προτεραιότητας από το τέλος προς την αρχή. Ρωτάμε αν βγαίνει 
νόημα, αν υπάρχουν πάλι λογικές συνεπαγωγές.  

d. Ζητάμε να στραφούν τα καρτελάκια με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαβάζονται με αρχή το 
πρώτο αριστερά στο τρίτο επίπεδο. Ρωτάμε αν βγαίνει νόημα, αν μπορούν να 
διαβαστούν κι έτσι. Ζητάμε να στραφούν τα καρτελάκια με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
διαβάζονται με αρχή το πρώτο δεξιά στο τρίτο επίπεδο. Ρωτάμε με ποιες παραδοχές 
μπορεί να διαβάζονται κι έτσι. 

e. Κλείνουμε με το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει μία και μόνη απάντηση στην ταξινόμηση, 
καθώς όλα εξαρτώνται από την αιτιολόγηση που δίνει κάθε ομάδα, στην οποία 
συμπεριλαμβάνονται διδακτικές απόψεις, προσωπικές πεποιθήσεις, κοινωνικές 
προϋποθέσεις και ηθικές αξίες. Όλες οι απόψεις αξίζουν το ίδιο, όπως ένα «διαμάντι» 
που έχει την ίδια αξία, όπως κι αν το κοιτάζουμε.  

 

Γ. Ο χάρτης με τα τοπόσημα 

i. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 3 νέες ομάδες με βάση τον Δήμο στον οποίο κατοικούν 
ή εργάζονται. Δίνεται σε κάθε ομάδα ένας χάρτης του Δήμου (Πειραιά, Δραπετσώνας-
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Κερατσινίου, Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη) και μερικές εικόνες με γνωστά τοπόσημα για κάθε 
Δήμο.  

 
Εικόνα 1: Χάρτης με τοπόσημα του Δήμου Πειραιά (φωτ. Α. Μανδρίκας) 

ii. Ζητείται από κάθε ομάδα να επιλέξει κατά την κρίση της κάποια σημαντικά τοπόσημα 
για κάθε Δήμο και να τα αποτυπώσει στον χάρτη με όποιον τρόπο επιθυμεί (ζωγραφικά, 
με βέλη, με αυτοκόλλητα χαρτάκια κλπ) (εικ. 1, 2, 3) 

iii. Μετά από εύλογο χρόνο κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια το έργο της 
τονίζοντας τα κριτήρια επιλογής των τοπόσημων και προσθέτοντας όποιες άλλες 
πληροφορίες θεωρεί απαραίτητες σε κάποιον που γνωρίζει για πρώτη φορά τον Δήμο.  

iv. Προκαλούμε μια συζήτηση αναστοχασμού με σκοπό να αναδειχθούν όψεις της 
κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής κάθε τόπου, που δεν είναι ευρύτερα γνωστές. 
Τονίζουμε τα στοιχεία του συνεκτικού ιστού της πόλης σε κάθε επίπεδο και εντοπίζουμε 
τα τοπόσημα που υποδηλώνουν αυτή τη συνοχή. Επισημαίνουμε τη σύζευξη και τη 
συνύπαρξη των αρχαιοτήτων με τη σύγχρονη λειτουργία της πόλης. Δίνουμε έμφαση 
στην παρουσία και στις δραστηριότητες των ανθρώπων σήμερα και παλαιότερα 
αναζητώντας τοπόσημα που αποδεικνύουν την έννοια της συνέχειας και της εξέλιξης 
στην πόλη.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2: Χάρτης με τοπόσημα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (φωτ. Α. Μανδρίκας) 
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Εικόνα 3: Χάρτης με τοπόσημα του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη (φωτ. Α. Μανδρίκας)                                                                        
 

 

Δ. Παλιές φωτογραφίες 

1. Στις 3 ομάδες των συμμετεχόντων (με βάση τον Δήμο στον οποίο κατοικούν ή 
εργάζονται) δίνουμε από τέσσερις παλιές φωτογραφίες με γνωστά τοπόσημα για κάθε 
Δήμο. (εικ. 4) 

2. Ζητείται από κάθε ομάδα να παρατηρήσει προσεκτικά τις φωτογραφίες, να 
προσδιορίσει τον χώρο και τον χρόνο των αλλαγών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και να 
σχεδιάσει μια δραστηριότητα με μαθητές/τριες για την ανάδειξη αυτών των αλλαγών.  

3. Μετά από εύλογο χρόνο κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια τις φωτογραφίες, 
περιγράφει τις αλλαγές μέχρι τη σημερινή εποχή και προτείνει μαθητικές 
δραστηριότητες.  

4. Προκαλούμε συζήτηση αναστοχασμού με σκοπό να περιλάβουμε ισομερώς τις αλλαγές 
που αναφέρθηκαν, καθώς αυτές δεν περιορίζονται αμιγώς στο φυσικό και δομημένο 
περιβάλλον αλλά και στην οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης ακόμα και στα ήθη 
και έθιμα των ανθρώπων.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 4: Πειραιάς, το Ρολόι στο Δημαρχείο, 1939  (φωτ. από https://www.iefimerida.gr/news/129122) 
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2η Θεματική Ενότητα:  Γνωρίζοντας πρόσωπα, φορείς και θεσμούς 

Νικόλαος Καμήλος 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Συσχετίζουν ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα με τον τόπο που μελετούν 
- Προτείνουν τη  χρήση πρωτογενών πολυτροπικών και πολυπρισματικών  

πηγών  
- Εξηγούν την αλλαγή στάσης και νοοτροπίας των κατοίκων  
- Ερμηνεύουν αλλαγές μέσω των διαφορετικών καταγραφών της 

οικογενειακής ιστορίας, της  διαφορετικότητας  των επαγγελμάτων και της 
αξίας των παλιών αντικειμένων 
Αξιοποιούν την προφορική ιστορία για την κατανόηση  των προσώπων και 
των συλλογικών τοπικών φορέων  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Ιστορικά Γεγονότα, ιστορικά πρόσωπα, πνευματική κίνηση  
Σύγχρονοι κάτοικοι, προέλευση, κοινωνικές τάξεις, δεσμοί, εκδηλώσεις 
μνήμης, μετανάστευση, αστυφιλία, εξέλιξη πληθυσμού, οικογενειακή 
ιστορία, γενεαλογία, θυρεοί και σύμβολα, κοιμητήριο 
Β. Παραδοσιακά και σύγχρονα επαγγέλματα, εργοστάσια και βιοτεχνίες, 
βιομηχανική κληρονομιά, η ιστορία των αντικειμένων, επίσκεψη σε 
παλαιοπωλείο, χρήση μεταχειρισμένων αντικειμένων 
Γ. Δήμαρχοι, πολιτιστικοί φορείς, καλλιτεχνικοί σύλλογοι, οργανώσεις, 
αθλητικά σωματεία, αθλητικοί αγώνες, Δημοτικές υπηρεσίες, Υπηρεσίες 
βοήθειας,  
Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Ποια ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα έχουν συνδεθεί με τον τόπο μου και 
πώς συνδέονται με το σήμερα;  

- Ποια είναι η προέλευση των σύγχρονων κατοίκων;  
- Ποια η σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με το μεταναστευτικό ρεύμα 

διαχρονικά;  
- Ποιες κοινωνικές εξελίξεις συνέβαλαν στην αλλαγή  νοοτροπίας των 

κατοίκων;  
- Ποια είναι η ιστορία της δικής μου οικογένειας;  
- Ποια είναι τα παραδοσιακά και ποια τα σύγχρονα επαγγέλματα στον τόπο 

μου; 
- Τι μπορώ να μάθω από τα παλιά αντικείμενα;  
- Ποιο είναι το εντονότερο ζήτημα που  αντιμετωπίζει τώρα ο τόπος μου; 
- Γνωριμία με τις δημοτικές αρχές και υπηρεσίες  
- Υπηρεσίες βοήθειας  
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (φωτισμός, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, 

ταχυδρομείο) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Καταιγισμός ιδεών για επιλογή θέματος & Εννοιολογικοί χάρτες 
- Παρουσίαση 1 
- Δομημένη συζήτηση (debate) 
-  Βίντεο απόσπασμα από θεατρική παράσταση (Το συναξάρι του «Ανδρέα 

Κορδοπάτη») 
- Δραστηριότητα 1 (αναπαράσταση φωτογραφίας, γράμμα μετανάστη, 

δραματοποίηση) 
- Συνέχεια παρουσίασης 
- Βίντεο «Τα επαγγέλματα που «γεννήθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά» 
- Δραστηριότητα 2 (Η βαλίτσα του Κοινωνιολόγου) 

https://drive.google.com/file/d/1vcWVDSGBmeJMXhdCzcrnH0VBELiTYCWy/view?usp=sharing
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2η Θεματική Ενότητα:  Γνωρίζοντας πρόσωπα, φορείς και θεσμούς - 
Θεωρητικό πλαίσιο 
 

Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη,  που έχει ως βασικούς  πυλώνες της το 
Περιβάλλον, την Κοινωνία, την Οικονομία και τους Θεσμούς (Φλογαΐτη2006),  δεν μπορεί 
να εκληφθεί ως μία απλή καινοτομία που προσαρμόζεται στο εκάστοτε εκπαιδευτικό 
σύστημα αλλά ως  μια συνεχής παιδαγωγική διαδικασία μετασχηματισμού (Fullan 2001). 

Στο πλαίσιο αυτό  και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που θέτει το Πρόγραμμα Σπουδών 
του διδακτικού - μαθησιακού πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη» του ΙΕΠ, η  προσέγγιση ζητημάτων που θέτει η αειφορία  δύναται να αναδειχθεί 
και αξιοποιηθεί  μέσα  και από τη μελέτη της Ιστορίας (τοπικής και γενικής).   

Άξονες ιστορικής προσέγγισης του περιβάλλοντος κατά την ερευνητική διαδικασία και τη 
διδασκαλία της Ιστορίας μπορεί να είναι η έρευνα και διδασκαλία της μέσω της 
αμεσότερης δυνατής προσέγγισης του περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς), η  
αναγνώριση του περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς) για κάθε ιστορική περίοδο 
ως υπαρκτού και αναγκαίου διαμεσολαβητικού ερμηνευτικού παράγοντα του ιστορικού 
γίγνεσθαι, η σύνδεση της διδασκαλίας της Ιστορίας με το φυσικό, κοινωνικό και 
τεχνοπαραγωγικό περιβάλλον της εκάστοτε εξεταζόμενης ιστορικής περιόδου, με στόχο τη 
διαμόρφωση γνώμης και πέραν από τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας και θεωρητικές 
προσεγγίσεις  (Λεοντσίνης 1999, Λεοντσίνης  κ.ά. 2003, σ. 97-119 ).  

Με τη μελέτη της τοπικής ιστορίας οι μαθητές επιδιώκεται να αποκτήσουν δεξιότητες και 
να αναπτύξουν στάσεις  που θα τους επιτρέψουν να 

- αντιμετωπίζουν το περιβάλλον ερευνητικά διατυπώνοντας ερωτήματα και υποθέσεις 
- εντοπίζουν, επιλέγουν, αξιολογούν και αξιοποιούν τις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης 
- ευαισθητοποιούνται  για τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας στην οποία ζουν 
- ενεργοποιούνται δημιουργικά στις προσπάθειες διατήρησης της πολιτιστικής 

φυσιογνωμίας του τόπου τους 
- σέβονται και εκτιμούν τις συλλογικές προσπάθειες και τους αγώνες των ανθρώπων που 

έζησαν και έδρασαν στον τόπο τους 
- συνειδητοποιούν τη συμβολή των ανθρώπων του άμεσου περίγυρού τους και κατ’ 

επέκταση, τη δική τους συμμετοχή στη δημιουργία της Ιστορίας 
- κατανοούν τη σημασία του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος του τόπου τους 
- αποβάλουν τυχόν αισθήματα μειονεξίας που προκαλεί η έμφαση την οποία δίνει η 

διδασκαλία της εθνικής Ιστορίας σε ορισμένα εντυπωσιακά κατορθώματα ή πολιτιστικά 
επιτεύγματα κάποιων περιοχών της χώρας, στις οποίες πιθανόν να μη συγκαταλέγεται η 
ιδιαίτερη πατρίδα τους  (Κόκκινος 1998,σ. 249-264, Αβδελά 1998, σ. 86). 

 

Α. Ιστορικά Γεγονότα, ιστορικά πρόσωπα, πνευματική κίνηση 

Στις διατυπώσεις των θεμάτων τοπικής ιστορίας  δυο παράγοντες αναφέρονται ρητά ή 
υπολανθάνουν: ο τόπος και οι άνθρωποι. Παρά το ότι η διερεύνηση του  τόπου είναι άκρως 
απαραίτητη, διότι συμβάλλει στην απάντηση ερωτημάτων αναφερόμενων  στους τρόπους 
με τους οποίους επηρέασαν τους ανθρώπους, το αντικείμενο της ιστορίας είναι οι 
άνθρωποι και τα προβλήματά τους που συχνά μάλιστα τα δημιουργεί ο τόπος (Κουλούρη 
1988). 
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Η έμφαση στην κοινωνική ιστορία, ο φωτισμός των επιπτώσεων των «μεγάλων γεγονότων» 
στις ζωές των απλών ανθρώπων καθώς και η ανάλυση των συμπεριφορών που ανέπτυξαν 
σε οριακές καταστάσεις, όπως οι πόλεμοι, οι διώξεις και καταστροφές, μπορούν να 
συμβάλουν αναμφίβολα  στη βαθιά συνειδητοποίηση της αξίας θεμελιωδών συστατικών 
της ανθρώπινης  αξιοπρέπειας – των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως η 
ελευθερία η ισότητα και η δικαιοσύνη.   

Οι μαθητές εξοικειώνονται με την ιστορική μέθοδο και κατά συνέπεια αντιλαμβάνονται  ότι  
η ιστορική σημασία εξαρτάται από την οπτική και τον σκοπό του καθενός. Αντιλαμβάνονται 
ότι ένα ιστορικό πρόσωπο ή γεγονός μπορεί να αποκτήσει σημασία, αν οι ιστορικοί το 
συνδέσουν με ευρύτερες τάσεις ή ιστορίες.  Κατά συνέπεια και η ιστορία ενός εργάτη του 
τόπου τους, μπορεί να είναι σημαντική αν την προσεγγίσουν ως μέρος μιας ευρύτερης 
ιστορίας, όπως της ιστορίας των αγώνων των εργατών, της οικονομικής ανάπτυξης ή της 
μεταπολεμικής προσαρμογής.  

Η διδακτική  μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα στοχεύει έτσι ώστε οι μαθητές ανάλογα 
με το ηλικιακό και μαθησιακό τους επίπεδο:  

- να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές οπτικές και ερμηνείες  για τα 
συγκριμένα ιστορικά ζητήματα 

- να αξιολογούν τη σημασία και τον ρόλο των προσώπων, καταστάσεων και γεγονότων 
στο εκάστοτε ιστορικό και ερμηνευτικό τους πλαίσιο 

- να κατανοούν την επίδραση που έχει το ιστορικό παρελθόν και οι απόψεις για αυτό στο 
παρόν 

- να αντιλαμβάνονται το παρελθόν ως ένα πεδίο διαρκούς ιστορικής έρευνας και 
διαλόγου (Βαϊνά 1997, σ. 22-34), με τρόπο ανακαλυπτικό και βιωματικό (Δήμου κ.ά. 
2005).  

Σύμφωνα με την κοινωνικοπολιτισμική ανάλυση (Wertch 1998, σ. 13, Brown κ.ά. 1989, σ. 
32-42) που εστιάζει λιγότερο στην ατομική γνώση και περισσότερο στην κοινωνική 
πρακτική, οι  ενέργειες των μαθητών μας όταν μαθαίνουν Ιστορία θα είναι : 

- Να κάνουν ταυτίσεις, δηλαδή να αναγνωρίζουν τις συνδέσεις ανάμεσα στον εαυτό τους 
από τη μια και στους ανθρώπους και στα γεγονότα του παρελθόντος από την άλλη 
(Barton κ.ά. 2007, σ. 17-47). Για παράδειγμα, μελετώντας το θέμα  της  μετανάστευσης 
της χώρας και τις επιπτώσεις του για τους Έλληνες να   διασυνδέσουν την ιστορία των 
βαλκανικών και μεσογειακών λαών, με τους οποίους οι Έλληνες διαχρονικά βρίσκονταν 
σε συνεχή αλληλεπίδραση.  Η αξιοποίηση της προφορικής και οικογενειακής ιστορίας 
μπορεί κι αυτή να συμβάλλει σε αυτήν την κατεύθυνση (Κακάμπουρα 2011, Halbwachs 
2016). 

- Να αναλύουν, να διαπιστώνουν αιτιακές σχέσεις στην ιστορία και τις συνέπειές τους σε 
συνάφεια με τον τόπο και το γενικότερο ιστορικό πλαίσιο (Νάκου 2002, σ. 20, Βώρος 
1982, σ. 123-124), π.χ. των επιπτώσεων της βιομηχανικής επανάστασης.  Τίθενται 
ερωτήσεις που προτρέπουν τους μαθητές να αναζητήσουν τις ενέργειες, τις πεποιθήσεις 
και τις περιστάσεις που οδήγησαν σε αυτές τις συνέπειες. 

- Να αποκρίνονται ηθικά, δηλαδή να θυμούνται, να θαυμάζουν και να στέκονται με 
κριτική στάση απέναντι σε ανθρώπους και γεγονότα του παρελθόντος (Ferro 2000) π.χ. 
μεταναστευτικό ρεύμα από τον Πειραιά προς την Αμερική. 

- Να εκθέτουν, να παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά με το παρελθόν αξιοποιώντας 
πηγές πολυτροπικές και πολυπρισματικές. Οι πηγές πρέπει να αποτελούν τη βάση της 
διδασκαλίας, να αξιοποιούνται κριτικά και να ενεργοποιούν την ερευνητική και 
ανακαλυπτική διάθεση των παιδιών (Barton & Levstik 2007, Μαυροσκούφης 1989). 
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Β. Παραδοσιακά και σύγχρονα επαγγέλματα, εργοστάσια και βιοτεχνίες, 

βιομηχανική κληρονομιά 

Στη θεματολογία της τοπικής ιστορίας δεν υπάρχουν στεγανά ούτε περιορισμοί ανάμεσά 
τους. Τα ευρύτερα θεματικά πεδία είναι δυνατόν να ενταχθούν σε τυπολογίες θεμάτων 
όπως αυτή που σχετίζεται με τη μελέτη  της ιστορίας του φυσικού και ιστορικού τοπίου, τις 
καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες, την ιστορία της οικογένειας και της τοπικής 
κοινωνίας γενικότερα.  Ανάμεσα στις ενδεικτικές θεματολογίες που προτείνονται είναι και 
τα θέματα με άξονα αναφοράς τις καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως 
καθημερινή ζωή, επαγγέλματα, σχολείο, κατοικία, θρησκεία (Λεοντσίνης 2003, σ. 47-52).  

Η μελέτη της τοπικής οικονομίας και ειδικότερα οι οικονομικές δραστηριότητες σε έναν 
τόπο και η ενασχόληση των κατοίκων με αυτές, παρά τις δυσκολίες μελέτης του πεδίου, 
παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον. Η οικονοµική ζωή ενός τόπου αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα του προφίλ και δείκτη του πολιτισµού του και οι αλλαγές σε αυτήν 
προϋποθέτουν αλλά και προκαλούν αλλαγές στο συνολικό πλέγµα της ζωής.  

Μια τέτοια πτυχή για μελέτη και διερεύνηση είναι και αυτή των τοπικών παραδοσιακών 
επαγγελµάτων που τείνουν να εξαφανιστούν, η ιστορία ενός εργοστασίου ή μιας 
επιχείρησης που λειτουργούσε και έχει κλείσει. Τέτοιες  μελέτες είναι ενδιαφέρουσες  για  
τους  μαθητές  καθώς τους φέρνουν σε επαφή µε το ζωντανό - παραγωγικό κοµµάτι του 
τόπου και αποκαλύπτουν ενδεχομένως ξεχασµένες ή παραµεληµένες πλευρές της τοπικής 
πραγµατικότητας. Οι τοπικές ασχολίες, αναντίρρητο µέρος του πολιτισµικού πλούτου του 
τόπου και πιθανά αξιοποιήσιµες δυνάµεις σε µια αειφορική λογική, αποτελούν μέρος της 
μικροϊστορίας του και σκιαγραφούν την ιδιοσυγκρασία και τα βιώµατα του λαού. 

Με τη μελέτη τέτοιων θεμάτων η τοπική ιστορία προσφέρει τη δυνατότητα διασύνδεσης 
του ιστορικού ορίζοντα των μαθητών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο με την ίδια 
τους τη ζωή. Η Ιστορία γίνεται σύγχρονη, αποκτά παροντική διάσταση και συμβάλλει στη 
διεύρυνση της ταυτότητας του σύγχρονου ανθρώπου (Λεοντσίνης 2003,  Λεοντσίνης & 
Ρεπούση 2001, σ. 25-40). Μέσα από τον εντοπισμό των τοπικών ιδιαιτεροτήτων προάγεται 
η αναγνώριση της πολυμορφίας ως πολύτιμου φορέα ανάδειξης του πολιτισμικού πλούτου 
μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής ή μιας χώρας γενικότερα (Ασωνίτης & Παππάς 
2006, σ. 19). Όπως παρατηρεί η Αβδελά (2003), η μελέτη της τοπικής ιστορίας και μάλιστα 
της οικονομικής επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους «να βλέπουν την άμεση σχέση της με τη 
ζωή και την κοινότητα στην οποία ζουν». Μ’ αυτόν τον τρόπο προάγεται η διάσταση του 
τόπου ως κοινού στοιχείου ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα της κοινότητας. Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο η τοπική ιστορία λειτουργεί ως τόπος συνεύρεσης κοινού παρελθόντος, ως 
ενοποιητικό στοιχείο.  

Μερικά ενδεικτικά ερωτήματα που μπορούν να κινητοποιήσουν τους μαθητές: 

- Ποιες ήταν οι συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια ή τις βιοτεχνίες της περιοχής σας στις 
αρχές του αιώνα; 

- Δούλευαν εργάτριες ή παιδιά σε αυτά; 
- Οι εργάτες ήταν οργανωμένοι; Πότε δημιουργήθηκε συνδικάτο; 
- Ποια ήταν η θέση της επιχείρησης στην τοπική κοινωνία; 
- Πόσο διευκόλυνε τη ζωή στην περιοχή και πόσο τη δυσκόλεψε όταν έκλεισε; 
- Είχε επιπτώσεις η λειτουργία της στην υγεία των κατοίκων; 
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Γ. Πολιτιστικοί φορείς, καλλιτεχνικοί σύλλογοι, οργανώσεις, αθλητικά 

σωματεία 

Στην ελληνική πραγματικότητα η εμφάνιση και ανάπτυξη  πολιτιστικών συλλόγων είναι 
απόρροια του νεωτερικού πνεύματος, στο πλαίσιο του οποίου επιχειρείται να 
αναπροσδιοριστεί η θέση και ο ρόλος του ατόμου στο κοινωνικό του περιβάλλον.  

«Με αφετηρία την ίδρυση του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως το 
1861 διαπιστώνεται η εμφάνιση σημαντικού αριθμού οργανώσεων με διαφορετικές 
ονομασίες: σύλλογοι, αδελφότητες, εταιρείες, αναγνωστήρια, λέσχες... Η ποικιλία και η 
πυκνότητα των συλλόγων ήταν αρκετά σημαντικές ώστε να χρησιμοποιηθεί και ο όρος 
«συλλογομανία» .... Επιτυγχάνεται έτσι η κοινωνική επαφή και δημόσια συναναστροφή 
μιας ομάδας ατόμων με κοινά κοινωνικά χαρακτηριστικά....» (Kουλούρη 1997, σ. 171,175-
176). Ερωτήματα που μπορούν να κινητοποιήσουν τους μαθητές είναι: 

- Με ποιους τρόπους οργανώθηκαν σε συλλογικότητες οι άνθρωποι της περιοχής που 
μελετάτε κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα και για ποιους λόγους (συνδικάτα, 
σύλλογοι, φιλανθρωπικές οργανώσεις); 

- Πότε δημιουργήθηκε ένα γνωστό, πολιτιστικό ή αθλητικό σωματείο στον τόπο τους  και 
από ποιους; 

- Συμβολίζει κάτι η σημαία του, το έμβλημά του, η σφραγίδα του; 
- Ποιες ήταν οι διασυνδέσεις του με την τοπική κοινωνία; (γίνονταν δεκτά όλα τα μέλη με 

βάση το καταστατικό του, πώς χρηματοδοτούνταν, ποιες ήταν οι δραστηριότητές του 
που είχαν γενικότερο θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία; ) 

- Ποιοι ήταν οι λόγοι που ο σύλλογος αυτός  υφίσταται ή δε συνεχίζει τη δράση του 
σήμερα;  

- Ποιοι φορείς παρεμβαίνουν σήμερα στη ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο περνούν τον 
ελεύθερο τους χρόνο οι νέοι;  
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2η Θεματική Ενότητα:  Γνωρίζοντας πρόσωπα, φορείς και θεσμούς - 
Υλοποιημένες δραστηριότητες 
 
Από τις βιωματικές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε αυτή τη θεματική ενότητα 
επιλέγουμε για αναλυτική παρουσίαση τις παρακάτω:  

 

Α. Το γράμμα ενός μετανάστη ή μιας μετανάστριας  

1. Παρουσιάζουμε στους εκπαιδευτικούς φωτογραφίες, αποκόμματα από εφημερίδες, 
στατιστικά διαγράμματα, τα οποία σχετίζονται διαχρονικά με το μεταναστευτικό 
ρεύμα (π.χ φωτογραφία με Μικρασιάτες πρόσφυγες, διάγραμμα με προσφυγικές  
αφίξεις στο λιμάνι του Πειραιά από μονόστηλο εφημερίδας του 1922, γυναίκες 
μετανάστριες που πάνε στην Αμερική τη δεκαετία του 1950 για να γνωρίσουν τους 
μέλλοντες συζύγους τους, φωτογραφία με μέλη της ΕΛΜΕ Πειραιά που διανέμουν 
ανθρωπιστική βοήθεια σε μετανάστες στο λιμάνι του Πειραιά τον Μάρτιο 2016). 

2. Το παραπάνω υλικό μοιράζεται  στους εκπαιδευτικούς (έχουν χωριστεί σε 5 ομάδες), 
χωρίς να τους δίνουμε κανένα στοιχείο, καμία επεξήγηση. Αφού μελετήσουν τις πηγές, 
καλούνται να ανακαλύψουν τι αναπαριστά η κάθε μια και να την τοποθετήσουν στο 
ιστορικοκοινωνικό της πλαίσιο.  

3. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει στις υπόλοιπες τις εικασίες της για το θέμα και ενδεικτικά 
καταθέτουν τις εμπειρίες και τα βιώματά τους. 

4. Στο επόμενο στάδιο καλούμε τους συναδέλφους να εκφράσουν τις ενδεχόμενες 
σκέψεις και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών στις φωτογραφίες (αναπόσπαστη 
πηγή πληροφόρησης για την  κάθε ομάδα).  

5. Κατόπιν τους ζητάμε να αναπαραστήσουν ως ομάδα τη φωτογραφία τους, ποζάροντας 
οι ίδιοι όπως οι εικονιζόμενοι με σκοπό την ενσυναίσθησή τους. 

6. Στη συνέχεια τους δίνουμε ή μας αναφέρουν άλλες πηγές σχετικές με το θέμα π.χ. για 
τη μετανάστευση των γυναικών στην Αμερική μπορούμε να προβάλλουμε απόσπασμα 
από την ταινία «Νύφες» του Παντελή Βούλγαρη.     

7. Ακολουθεί η ανάγνωση ενός αποσπάσματος από το γράμμα ενός μετανάστη π.χ. από 
την Αμερική και συνέχεια γράφουμε ανά ομάδα ως μετανάστες/στριες ένα φανταστικό 
γράμμα.  

8. Η κάθε ομάδα διαβάζει το δικό της γράμμα και κάνουμε τις δικές μας εικασίες για τα 
πρόσωπα της ιστορίας, το ιστορικό πλαίσιο της εποχής που περιγράφεται και κυρίως 
για την ψυχοσύνθεσή τους.   

9. Με βάση τις παραπάνω δραστηριότητες συζητάμε για το θέμα της μετανάστευσης, 
πόσο επηρέασε την ιστορία του Πειραιά και της χώρας μας, για κατάλοιπα του 
παρελθόντος που μαρτυρούν τα γεγονότα και μας συνδέουν με το σήμερα (π.χ. η 
δράση και η λειτουργία ενός αθλητικού συλλόγου). 

10. Στο τέλος κατευθύνουμε μια συζήτηση αναστοχασμού για το  σημερινό ζήτημα  της 
μετανάστευσης, τις συνέπειες του μεταναστευτικού ρεύματος για την τοπική και τη 
γενική ιστορία και  προτείνουμε τρόπους για την εξεύρεση λύσεων.  
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Εικόνα 1: Εικονικό γράμμα μετανάστη γραμμένο από τους επιμορφούμενους  εκπαιδευτικούς (φωτ. Ν. Καμήλος) 
 
 
 

Β. «Η βαλίτσα του κοινωνιολόγου» 
1. Δίνουμε  στους εκπαιδευτικούς ένα μεγάλο κουτί ή «βαλίτσα» που έχει μέσα 
φωτογραφίες ή και αντικείμενα που αναπαριστούν παραδοσιακά επαγγέλματα του 
Πειραιά. 

2.  Η κάθε ομάδα επιλέγει ένα από τα περιεχόμενα της βαλίτσας και το συζητάει στην 
ομάδα της (είδος επαγγέλματος, χρησιμότητά του, πορεία του στον χρόνο κτλ.). 

3.   Στη συνέχεια αναλαμβάνουν τον ρόλο του κοινωνιολόγου που ανιχνεύει παραδοσιακά, 
χαμένα επαγγέλματα του Πειραιά. Φαντάζονται ότι βρίσκονται στην περιοχή και εκτός από 
ιστορίες ανθρώπων συλλέγουν και σχετικά αντικείμενα.    

4.   Η κάθε ομάδα σκέφτεται για τη φωτογραφία - με βάση τα στοιχεία που έχει διαλέξει 
από τη «βαλίτσα του κοινωνιολόγου» -  μια ιστορία και την παρουσιάζει.  Η ιστορία αυτή 
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μπορεί να είναι γραμμένη και από την οπτική του άλλου π.χ. ενός αντικειμένου  (π. χ. η 
φαλτσέτα ενός πεταλωτή).  

5.   Στο τέλος προωθούμε συζήτηση και  κριτικό αναστοχασμό για να αναδειχθεί ο ρόλος 
των  τοπικών ασχολιών, ως αναντίρρητο μέρος του πολιτισµικού πλούτου του τόπου και η 
αξιοποίησή τους σε µια αειφορική λογική, καθώς αποτελούν μέρος της μικροϊστορίας του 
και σκιαγραφούν την ιδιοσυγκρασία και τα βιώματα του λαού. 

 

 
 

Εικόνα 2: Εικονικό γράμμα μετανάστριας γραμμένο από τους επιμορφούμενους  εκπαιδευτικούς (φωτ. Ν. Καμήλος) 
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3η Θεματική Ενότητα:  Ανακαλύπτοντας τα μνημεία 

Μαρία Δημοπούλου & Καλλιόπη Κύρδη 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 

-  Εξοικειωθούν με μεθόδους προσέγγισης των μνημείων, των 
τοπόσημων, του δημόσιου χώρου και του τοπικού περιβάλλοντος.  

- Ασκηθούν σε δραστηριότητες γνωριμίας, ανάδειξης, υιοθεσίας και 
προστασίας των μνημείων.  

- Δημιουργούν πολυτροπικούς, δυναμικούς χάρτες.  
- Αναλαμβάνουν δράση για την προστασία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς.  
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Αρχαιολογικοί χώροι,  
Μνημεία, Αγάλματα,  
Εκκλησίες, Διατηρητέα κτίρια  
Μουσεία, η εκπαίδευση στο μουσείο, το μουσείο ως μέσο τέχνης και 
αγωγής 
Β. Σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, αξιοθέατα 
Γ. Ονοματολογία Δρόμων, Μεταφορικά μέσα, Μέσα μαζικής 
μεταφοράς , Συγκοινωνιακοί σταθμοί ή κόμβοι 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Δραστηριότητες ανάδυσης των βιωμάτων των συμμετεχόντων, 
αρχικής επεξεργασίας τους και επέκτασής τους. Εξοικείωση με  
διαφορετικές εκπαιδευτικές τεχνικές.  

- Εργασία με μεθόδους παρατήρησης, συλλογής στοιχείων, 
χαρτογράφησης, αποτύπωσης, σχολιασμού  

- Διερεύνηση σχετικά με τα θεσμικά όργανα που ασχολούνται με τα 
μνημεία, τη δραστηριότητα και τις πολιτικές τους  

-  Τρόποι ανάληψης δράσης, καλλιέργεια της έννοιας  της κριτικής 
σκέψης με στόχο τη διαμόρφωση του ενεργού πολίτη.   
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Φάση 1η: ανάδυση βιωμάτων, επεξεργασία τους και διατύπωση 
ερωτημάτων με καταιγισμό ιδεών & εννοιολογικούς χάρτες 

- Φάση 2η: έξοδος στο πεδίο, συλλογή στοιχείων, χαρτογράφηση, 
καταγραφή, σύνθεση. Πολυτροπικοί χάρτες.  Τρόποι προσέγγισης 
ενός μνημείου, γλυπτού, τοπόσημου με δημιουργικό τρόπο.   

- Φάση 3η: Χαρτογράφηση των θεσμών που ασχολούνται με το θέμα 
και σχολιασμός της πολιτικής τους.  

- Φάση 4η: κριτική προσέγγιση των ενεργειών των θεσμών για την 
ανάδειξη και προστασία των τοπόσημων  & του δημόσιου χώρου. 
Υιοθεσία ενός μνημείου.  
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3η Θεματική Ενότητα: Ανακαλύπτοντας τα μνημεία - Θεωρητικό 
πλαίσιο 

Θεωρητικό υπόβαθρο - Μεθοδολογικές κατευθύνσεις 

Η προτεινόμενη προσέγγιση βασίζεται στο θεωρητικό υπόβαθρο και τις αρχές ίδρυσης και 
λειτουργίας του Τοπικού Δικτύου το «Βλέμμα στην πόλη» (περιβαλλοντικό και πολιτιστικό 
δίκτυο σχολείων στη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας). Το Τοπικό Δίκτυο είναι οργανωμένο με 
βάση το δίπολο «χώρος και παιδί» και έχει σκοπό την υποστήριξη της σχέσης των  
μαθητών/τριών με τον χώρο και την πολυπρισματική ανάγνωσή του, καθώς και την 
ενδυνάμωσή τους στην ενεργό συμμετοχή και την ανάληψη δράσης. 

Ακολουθώντας την οπτική του επιστημονικού πεδίου «Γεωγραφίες των παιδιών» (children’s 
geographies), επιδιώκεται η συνεργατική διερεύνηση του χώρου από τους μαθητές και η 
αλληλεπίδρασή τους με αυτόν, καθώς και με και τα μέλη της κοινότητας, μέσω της οποίας 
θα δομηθεί σταδιακά η κοινωνική κατασκευή της παιδικής ταυτότητας. Οι μαθητές/τριες 
είναι «κοινωνικά ενεργά υποκείμενα, ως «άλλοι ενήλικες», με δικαιώματα, διαφορετικές 
ανάγκες και αντιλήψεις (Μίχα 2017, σ. 70-78). Οι διαστάσεις αυτές επιβάλλουν και την 
ανάγκη αναπροσδιορισμού της θεώρησης του χώρου, όχι πλέον ως στατικό πεδίο 
αποτελούμενο από «δεδομένα, «φυσικά και αδιαμφισβήτητα χαρακτηριστικά», αλλά που 
πέρα από τα ιστορικά του στοιχεία βρίσκεται διαρκώς υπό κατασκευή. (Μίχα 2017)  Το 
δίκτυο θεωρεί ότι τα παιδιά είναι πολίτες που μπορούν να συμβάλουν  στο παρόν ή (και) 
στο μέλλον στη διαμόρφωση του χώρου, αρκεί, με κίνητρο τις δικές τους εμπειρίες και 
ιστορίες, να ενθαρρυνθούν ώστε να συνειδητοποιήσουν το δικαίωμά τους στην πόλη, να 
κατανοήσουν τους εαυτούς τους ως υποκείμενα «συνδιαμόρφωσης» του χώρου, να τον 
επανεξετάσουν και να δράσουν για τη βελτίωσή του και την προστασία της πολιτισμικής 
ιστορίας του.  

Κάθε μαθητής γίνεται «συν-παραγωγός» γνώσης, παράγει τον δικό του λόγο, ο 
εκπαιδευτικός λειτουργεί ως σχεδιαστής μαθησιακών περιβαλλόντων (Kalantzis & Cope 
2006). Οι διαφορετικές εμπειρίες και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα που φέρει κάθε παιδί 
αξιοποιούνται ισότιμα στο χτίσιμο της γνώσης. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να 
διαπραγματευτούν το θέμα της πόλης βάσει των βιωμάτων και των σκέψεων που έχουν 
καταθέσει στην ομάδα, αναπτύσσοντας επιχειρήματα, και να αποφασίσουν ποιες 
δραστηριότητες θα υλοποιήσουν, ποια στοιχεία θα διερευνήσουν, ποιες πηγές θα 
αξιοποιήσουν, πώς θα οργανωθούν σε ομάδες, ποιες υπευθυνότητες θα αναλάβουν και 
πώς θα τις κατανείμουν, ποιες δράσεις θα οργανώσουν. Με λίγα λόγια πώς να 
διαμορφώσουν τη στρατηγική τους (Δημοπούλου, Κύρδη & Σβορώνου 2017).  

Ο/η εκπαιδευτικός υποστηρίζει τους μαθητές να κατευθύνουν το βλέμμα τους από τη 
μεγάλη ασαφή εικόνα στις λεπτομέρειες, να εστιάσουν σε αυτές κι ύστερα να κάνουν ένα 
βήμα πίσω, συνθέτοντας εκ νέου τη γενική εικόνα. Το βλέμμα πλέον κατευθύνεται στο 
σύνολο με διακριτά τα στοιχεία του αλλά και τη σύνθεσή του. 

Οι παιδαγωγικές κατευθύνσεις του δικτύου περιλαμβάνουν επίσης το μοντέλο ανάπτυξης 
ικανότητας δράσης IVAC  (investigations, visions, actions, changes) (Jensen 2004, σ. 405-425, 
Τσεβρένη 2009), που επιδιώκει να μετατρέψει τον μαθητή από καταναλωτή γνώσης σε 
παράγοντα δράσης. Το μοντέλο αυτό αποτελείται από τέσσερις διαστάσεις, τη 
γνώση/επίγνωση, τη δέσμευση, το όραμα και τις εμπειρίες δράσης. Ο μαθητής διερευνά 
κριτικά το πρόβλημα, τα αίτια και τις δυνατότητες επίλυσής του (γνώση/επίγνωση), 
παρωθείται και υποστηρίζεται η διάθεσή του για δράση (δέσμευση), συνειδητοποιεί τα 
διαμορφωτικά χαρακτηριστικά στοιχεία (ιδέες, όνειρα, αντιλήψεις) της μελλοντικής του 
στάσης (όραμα), οργανώνει και υλοποιεί το σχέδιο δράσης (δράση). 

Το μοντέλο δράσης συμπληρώνει το μοντέλο ανάπτυξης ικανότητας δράσης, που 
συμβάλλει στην αποτελεσματική εφαρμογή του. Επιδίωξη του μοντέλου αυτού είναι η 
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ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης των μαθητών/τριών, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αλλαγή 
της στάσης τους «από την άρνηση και την αδυναμία για δράση στη θέληση για δράση για 
τα ζητήματα του περιβάλλοντός τους» μέσω δραστηριοτήτων τέχνης (δημιουργική γραφή, 
φωτογραφία, δραματοποίηση) (Τσεβρένη 2008 & 2009) και μάλιστα, στον βαθμό που είναι 
δυνατόν, σε συνεργασία με την κοινότητά τους.  

Τέλος, χρησιμοποιείται η «Συστημική του Παρατηρητή» ως καταλληλότερη μεθοδολογική 
προσέγγιση της πόλης από τους/τις μαθητές/τριες. Οι μαθητές/τριες, διερευνώντας το 
θέμα, ξεκινούν από τις εμπειρίες τους και σταδιακά μεταβαίνουν «από το εγώ στο εγώ και 
ο άλλος, δηλαδή στο εμείς αλλά και από το εμείς στο εμείς και οι άλλοι, δηλαδή στο όλοι 
μαζί». Κατά τη μετάβαση αυτή η «Συστημική του Παρατηρητή» επιδιώκει την αλλαγή 
πλαισίου σκέψης των μαθητών από αυτά που θεωρούν ως δεδομένα του εαυτού τους και 
του χώρου στην «αναγνώριση των σχέσεων εξάρτησης της ατομικής (συνειδησιακό 
σύστημα-παρατηρητής) από τη συλλογική ζωή (κοινωνικό σύστημα-παρατηρητής) και τη 
διαμόρφωση των συνθηκών που θα τις εξαλείψουν» (Σχίζα 2006 & 2008). 

 

Προτεινόμενη μεθοδολογία  

Η πόλη προσφέρεται για διαθεματική, ολιστική προσέγγιση της γνώσης, αφού αποτελεί 
πεδίο όπου συναντώνται διαφορετικές επιστήμες και υποστηρίζεται ο γραμματισμός 
(γλωσσικός, πολιτισμικός, κοινωνικός, τεχνολογικός) με βιωματικό τρόπο και σε άμεση 
επαφή με περιβάλλοντα της καθημερινότητας. Ο τόπος, η πόλη μπορεί να διδάξει ιστορία, 
αρχιτεκτονική, πολεοδομία, φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, τεχνολογία, γλώσσα, τέχνη, 
κοινωνιολογία, πολιτική κτλ. 

Μέσα από τις ποικίλες συνεργασίες με επιστήμονες, καλλιτέχνες και φορείς από 
διαφορετικά πεδία και την προσέγγιση του θέματος από διαφορετικές οπτικές 
υποστηρίζεται η διεπιστημονική θεώρηση και η ανάπτυξη ερευνητικών, επικοινωνιακών και 
άλλων δεξιοτήτων. Με τη συστημική  προσέγγιση της πόλης επιδιώκεται: 

- Η καλλιέργεια του βλέμματος των παιδιών για μια ερευνητική προσέγγιση της γειτονιάς 
τους και ευρύτερα του δημόσιου χώρου. 

- Η  κατανόηση των τρόπων με τους οποίους ένας τόπος διαφυλάσσει τη μνήμη του 
(γλυπτά, ονομασίες δρόμων, πλατειών και άλλων χώρων, διατηρητέα κτίρια, τοπόσημα, 
μουσεία κ.ά.) και την ερμηνεία τους. 

- Η συνειδητοποίηση ότι η πόλη είναι ζωντανός εξελισσόμενος οργανισμός ανοιχτός σε 
πολλαπλές ερμηνείες. 

- Η δημιουργική οικειοποίηση της πόλης μέσα από καταγραφές, μαρτυρίες, λογοτεχνία, 
ντοκουμέντα, καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 

- Η ενδυνάμωση των παιδιών για να συνομιλήσουν για τις δικές τους επιλογές και 
προσδοκίες και να δεσμευτούν, με ενεργό δημιουργική συμμετοχή, στη βελτίωση του 
χώρου που δρουν. 

- Η ανάπτυξη της αίσθησης του ανήκειν όλων των παιδιών στην κοινότητα. 
- Η διαμόρφωση ενεργών πολιτών που εκτιμούν και προστατεύουν τον δημόσιο χώρο.  
- Η κατανόηση της γειτονιάς και ευρύτερα της πόλης ως τόπο συνάντησης πολιτισμών, 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρηνική συνύπαρξη και τη συνεργασία. 

Οι σχολικές ομάδες αναπτύσσουν τέσσερις φάσεις έρευνας και δράσης:   

- Στην 1η φάση οι μαθητές/τριες αναφέρονται στις βιωματικές εμπειρίες τους και την 
τοποθέτησή τους στα συμφραζόμενα της πόλης (Εμείς και η πόλη) 

- Στη 2η φάση επισκέπτονται το πεδίο, παρατηρούν, καταγράφουν, συλλέγουν 
πληροφορίες και επιστρέφοντας στην τάξη αναζητούν πηγές, ερευνούν και συνθέτουν 
(Έρευνα). 

- Στην 3η φάση μελετούν τους θεσμούς και τη λειτουργία τους (Θεσμοί). 
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- Στην 4η φάση επεξεργάζονται κριτικά ερωτήματα σχετικά με τους θεσμούς και την 
πολιτική που αυτοί εφαρμόζουν για τη γειτονιά, την πόλη, την ανάδειξη και την 
προστασία του δημόσιου χώρου. Σταδιακά, με αυτοκριτική διάθεση, εξετάζουν τις δικές 
τους στάσεις και ενέργειες. Τι κάνουν; Τι θα μπορούσαν να κάνουν; Στη συνέχεια 
προχωρούν στη δημιουργία ενός οργανωμένου σχεδίου δράσης: πρωτοβουλίες για την 
προστασία χώρων και μνημείων, προβολή στην κοινότητα της σημασίας τους και της 
ιστορίας τους, υιοθεσία, δημοσιοποίηση των προβλημάτων, προτάσεις για λύση τους 
κ.ά. (Κριτική και δράση). Ο σχεδιασμός είναι συμμετοχικός και στηρίζεται στη 
δημοκρατική επεξεργασία διαφορετικών απόψεων.  
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3η Θεματική Ενότητα: Ανακαλύπτοντας τα μνημεία - Υλοποιημένες 
δραστηριότητες 
 

Στο εργαστήριο οι εκπαιδευτικοί βίωσαν το πέρασμα από τις 4 φάσεις με σκοπό να 
εξοικειωθούν με τη μέθοδο και την πορεία της προτεινόμενης προσέγγισης, ακολουθώντας 
την βήμα-βήμα, ώστε να  έχουν τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσουν με την τάξη τους. 
Κυριότερες δραστηριότητες της επιμόρφωσης: 

 

Τρισδιάστατος  βιωματικός χάρτης  (Στηρίζεται σε μια ιδέα της ομάδας «Όχι 

παίζουμε».) 

Υλικά: λεπτά χρωματιστά χαρτόνια 10Χ10 εκ. ή post-it, κουβάρι με ζωηρόχρωμο νήμα, 
χαρτοταινία ή μανταλάκια, χαρτί του μέτρου, 2-3 καρέκλες. 

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να δεθεί το 
νήμα σε διαφορετικά ύψη και σημεία (μια καρέκλα, καρφιά ή κρεμάστρα στον τοίχο κ.ά.) 
Καλό είναι να επιλεγεί χώρος όπου θα μπορεί να παραμείνει η εγκατάσταση που θα 
σχηματιστεί, ώστε να συμπληρώνεται σταδιακά.  

Οι εκπαιδευτικοί έκαναν σε χαρτί του μέτρου ένα σκαρίφημα της γειτονιάς που 
τοποθετήθηκε στο δάπεδο. Στη συνέχεια έγραψαν σε μικρό χαρτόνι μια λέξη, μια φράση ή 
έκαναν ένα σκίτσο από μια ανάμνηση ή εμπειρία τους ή σκέψη ή διαπίστωσή τους που 
συνδεόταν με ένα σημείο στη γειτονιά τους (στην περίπτωση, στη γειτονιά του σχολείου 
της επιμόρφωσης). Η επιμορφώτρια έδεσε την άκρη του νήματος σε ένα ψηλό σημείο στον 
τοίχο κάνοντας την αρχή, με το κουβάρι στα χέρια, αφηγήθηκε  σύντομα αυτό που έγραψε, 
έδεσε το νήμα σε ένα άλλο σημείο και στη γραμμή που σχηματίστηκε  τοποθέτησε, 
στερεώνοντας με τη χαρτοταινία το χαρτονάκι της και το ένωσε με το σημείο του 
σκαριφήματος της γειτονιάς στο οποίο αναφέρθηκε. Έδωσε στη συνέχεια το κουβάρι σε 
έναν εκπαιδευτικό που με το κουβάρι στα χέρια αφού αφηγήθηκε τη δική του ιστορία, 
έδεσε το νήμα σε άλλο σημείο, σχηματίζοντας μια νέα γραμμή, όπου τοποθέτησε το δικό 
του χαρτονάκι και το συνέδεσε με το αντίστοιχο σημείο του σκαριφήματος. Εκείνος με τη 
σειρά του το έδωσε σε άλλον εκπαιδευτικό κοκ. 
 

 
Εικόνες 1 και 2: Τρισδιάστατος βιωματικός χάρτης (φωτ. Μ. Δημοπούλου) 
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Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε μια εικαστική εγκατάσταση, ένας τρισδιάστατος 
χάρτης, με τη μορφή πλέγματος. Μια αντίστοιχη εγκατάσταση στην τάξη μπορεί να 
συνεχίζεται και να εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία που προκύπτουν κατά την έρευνα των 
παιδιών.  

Προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα σε γονείς και σε ανθρώπους που έχουν μιλήσει με τα 
παιδιά για το παρελθόν της γειτονιάς να προσθέσουν τη δική τους γραμμή και το δικό τους 
χαρτονάκι.  

Συγκροτείται έτσι σταδιακά η συναισθηματική απεικόνιση ενός βιωμένου αστικού τοπίου 
που μέσα  από τη συν-δημιουργία από το μοίρασμα των εμπειριών υποστηρίζει το αίσθημα 
του ανήκειν και αναδεικνύει διαφορετικές οπτικές και τη διασταύρωση των πολιτισμικών 
στοιχείων των κατοίκων μιας γειτονιάς.  

Πάνω στην εγκατάσταση αυτή μπορεί να γίνει προβολή διαφανειών με φωτογραφίες των 
παιδιών και εικόνες της περιοχής από το παρελθόν της, δίνοντας μια διάσταση 
περισσότερο εικαστική.  
 

Έξοδος στο πεδίο - παρατήρηση - συλλογή πληροφοριών 

Οι εκπαιδευτικοί σε ομάδες περπάτησαν στη γειτονιά και παρατήρησαν το αστικό τοπίο  
καταγράφοντας τα ονόματα των δρόμων, γκράφιτι και tags, τα κτήρια, παλιά και καινούρια, 
τις χρήσεις τους, τα πεζοδρόμια και τους κάδους, τον δημόσιο χώρο ευρύτερα, το πράσινο, 
τους ανθρώπους. Είχε ζητηθεί να καταγράψουν επίσης εικόνες, ήχους, μυρωδιές, υφές 
αλλά και συναισθήματα, σκέψεις, μνήμες, σημεία που τράβηξαν το ενδιαφέρον τους και θα 
ήθελαν να τα ερευνήσουν περισσότερο. 

 
Εικόνες 3, 4, 5: Αποτυπώσεις από την έξοδο στο πεδίο (φωτ. Μ. Δημοπούλου) 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Εικόνες 6, 7, 8: Λεπτομέρειες από την έξοδο στο πεδίο (φωτ. Μ. Δημοπούλου) 
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Επιστροφή στο σχολείο και επεξεργασία των πληροφοριών που 
συλλέχθηκαν  

Οι εκπαιδευτικοί σε ομάδες προχώρησαν  στον σχεδιασμό ενός αδρού χάρτη στο δάπεδο 
με στοιχεία που είχαν συλλέξει, όπως ονόματα δρόμων και σημεία που τους τράβηξαν την 
προσοχή  κατασκευάζοντας έτσι μια πρώτη αποτύπωση που υποδέχτηκε τα υπόλοιπα 
ευρήματά τους. Η απεικόνιση των πληροφοριών στον αδρό αυτό  χάρτη  της γειτονιάς 
συνεχίστηκε με προσωπικές ανακοινώσεις των εκπαιδευτικών  με αναφορά  στα αρνητικά – 
θετικά στοιχεία καθώς και με  προτάσεις για την περαιτέρω έρευνα. Στη συνέχεια 
επιλέχτηκαν κτήρια που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ισχυρά τοπόσημα, κυρίως 
βιομηχανικού χαρακτήρα, που έδιναν πληροφορίες για την ιστορία της περιοχής και άλλα 
που είχε αρχίσει ο μετασχηματισμός τους ώστε να φιλοξενήσουν νέες χρήσεις. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνες 9, 10, 11: Σχεδιασμός χάρτη, καταγραφή και τοποθέτηση των καταγραφών  (φωτ. Μ. Δημοπούλου) 

 

Δημιουργικές δραστηριότητες ανάδειξης των μνημείων 

Στη συνέχεια  έγινε αναφορά  στον εκπαιδευτικό οδηγό του προγράμματος «Το παιδί η 
πόλη και τα μνημεία», τους άξονες και τη μεθοδολογία υλοποίησης του ομώνυμου 
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προγράμματος, καθώς και στις παιδαγωγικές δραστηριότητες που προτείνονται. Το 
πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων και υλοποιείται από την 
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης  Α΄ Αθήνας. Επίσης έγινε αναφορά σε δράσεις σχολείων. Παρουσίαση του 
προγράμματος στο video Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία, Καρπός, διαθέσιμο στο 
https://www.youtube.com/watch?v=3-RuZgPPJw4&feature=emb_logo. 

Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν παραδείγματα από σημεία ενδιαφέροντος, μνημεία, κτίρια, 
γλυπτά, στην περιοχή του σχολείου τους, τα οποία θα μπορούσαν να ερευνηθούν 
περισσότερο με τους/τις μαθητές/τριές τους. Με αφορμή γλυπτά και τοπόσημα του 
Πειραιά, παρουσιάστηκε η μεθοδολογία προσέγγισης των μνημείων μέσα από 
δραστηριότητες μουσειοπαιδαγωγικού χαρακτήρα, συζητήθηκαν ερωτήματα που μπορεί 
να θέσει η μαθητική ομάδα στο μνημείο που έχει επιλέξει και τρόποι δημιουργικής 
προσέγγισής τους, καθώς και προτάσεις σύνδεσης με λογοτεχνικά κείμενα, προφορική 
ιστορία κ.ά. Περισσότερες λεπτομέρειες στο βιβλίο των Μ. Δημοπούλου, Κ. Κύρδη & E. 
Σβορώνου, Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία: Οδηγός για εκπαιδευτικούς, διαθέσιμο στο 
https://kids4thecity.gr/odigos-programmatos/. 

Έγινε γνωριμία με τους θεσμούς που αποφασίζουν για τη διαχείριση των μνημείων, τον 
δημόσιο χώρο, την τοποθέτηση έργων δημόσιας τέχνης, το τοπικό περιβάλλον και 
προχώρησαν στην αποτύπωσή τους. 

Αποτυπώθηκαν τα σχόλια και η κριτική σχετικά με την εικόνα του δημόσιου χώρου. Ποια 
είναι η ευθύνη των αρχών και ποια των πολιτών; Τι μπορεί να κάνουν τα παιδιά ως ενεργοί 
πολίτες για τη βελτίωσή του; Πώς οργανώνουν τις παρεμβάσεις τους και ποιοι είναι οι 
δυνητικοί σύμμαχοί τους; Ποιοι είναι  τρόποι διάχυσης και δημοσιοποίησης των  
προτάσεών τους; 

Τέλος, ακολούθησε συζήτηση πάνω στη μεθοδολογία των τεσσάρων φάσεων και στη 
σημασία της οικειοποίησης του τοπικού περιβάλλοντος από τα παιδιά, καθώς της σύνδεσής 
τους  με τον δημόσιο χώρο  και της καλλιέργειας της αίσθησης του ανήκειν  για την πόλη.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 12: Αποτύπωση δημιουργικών δραστηριοτήτων με βάση φωτογραφίες μνημείων  (φωτ. Μ. Δημοπούλου) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3-RuZgPPJw4&feature=emb_logo
https://kids4thecity.gr/odigos-programmatos/
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4η Θεματική Ενότητα:  Άυλη πολιτιστική κκληρονομιά του τόπου μου 

Ευαγγελία Κουνέλη & Κατερίνα-Σοφία Κατσικοπούλου 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Περιγράφουν τοπικά έθιμα, γιορτές, μύθους ή τοπικές ιδιωματικές 

φράσεις 
- Περιγράφουν τοπικά δρώμενα, χορούς και τέχνες 
- Αναγνωρίζουν  τοπικά στοιχεία ως μέρος της άυλης πολιτιστικής 

κληρονομιάς  
- Συσχετίζουν ενότητες μαθημάτων με δραστηριότητες  προσέγγισης 

της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Μύθοι, γλώσσα, παράδοση (επαγγελματικές συνθηματικές  
φράσεις, ιδιωματισμοί,  ντοπιολαλιές, λαϊκές διηγήσεις,  προφορικές 
παραδόσεις κλπ) Σύνδεση μουσείου-μνημείων- τόπου-πολιτισμού. 
Β. Μουσική, χορός, δρώμενα, λαϊκή τέχνη, τεχνουργήματα, 
κοινωνικές αξίες, εκδηλώσεις , τοπικές γιορτές, τοπικά έθιμα  
Γ. Συνδέσεις με ΑΠΣ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Υπάρχουν τοπικοί μύθοι, τοπικά έθιμα ή τοπικές ιδιωματικές 
γλώσσες ή διάλεκτοι με ιδιαίτερη αξία; 

- Υπάρχουν τοπικά δρώμενα, τοπικοί χοροί, τέχνες, εκδηλώσεις , 
τοπικές γιορτές, έθιμα ή αξίες που διατηρούνται;  

- Τι σημαίνει πολιτισμός και πώς συνδέεται με το μουσείο και τα 
μνημεία του τόπου μας;  

- Τι είναι το Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
Ελλάδας; 

- Με ποια μαθήματα και ενότητες μπορώ να συνδέσω δραστηριότητες 
στο τοπικό περιβάλλον; Ποιες μπορώ να αξιοποιήσω για τη μελέτη 
της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς; 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Εργαστηριακή μορφή μάθησης 
- Συνδυασμός εισήγησης και εργασίας σε ομάδες 
- Παρουσίαση 1 
- Καταιγισμός ιδεών 
- Εννοιολογικοί χάρτες 
- Έκφραση με απλά υλικά για εικαστικά έργα 
- Δημιουργία εικονο-ιστοριών 
- Χρήση αφηγήσεων, συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων 
- Θεατρικά δρώμενα 
- Παρουσίαση 2 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/19Gfn0OqskUVW0fxdnIJtb2hziS6ZUCWd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10DmPK9Fz27nSgiaqJ2D6ycXo1dZIBXoc/view?usp=sharing
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4η Θεματική Ενότητα:  Άυλη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μου - 
Θεωρητικό πλαίσιο 
 

Α. «Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά»: ορισμός και περιεχόμενο 

Ο όρος Πολιτιστική Κληρονομιά περιλαμβάνει τον απτό πολιτισμό (όπως αντικείμενα, 
κτήρια, χώρους κ.ά.), τον άυλο πολιτισμό (όπως πρακτικές, παραστάσεις, εκφράσεις, 
γνώσεις, δεξιότητες, παραδόσεις, προφορική ιστορία), τη φυσική κληρονομιά, (όπως το 
φυσικό περιβάλλον, τα τοπία και τα γεωλογικά στοιχεία, τη χλωρίδα και πανίδα), καθώς και 
την ψηφιακή κληρονομιά, τους πόρους που έχουν δημιουργηθεί σε ψηφιακή μορφή (όπως 
η ψηφιακή τέχνη, τα κινούμενα σχέδια κτλ.) ή που έχουν ψηφιοποιηθεί για να διατηρηθούν 
(συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, βίντεο και αρχείων). 

Από το 2002, στον Νόμο 3028 «Περί Προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α’/28.6.2002), η ελληνική Πολιτεία υιοθέτησε τον όρο 
«άυλα πολιτιστικά αγαθά», για να διαφυλάξει τις μορφές της πολιτισμικής κληρονομιάς 
που ως τότε περιγράφονταν ως «παραδοσιακός και σύγχρονος λαϊκός πολιτισμός».  

Τα άυλα πολιτιστικά αγαθά περιλαμβάνουν προφορικές παραδόσεις, μουσικές και 
τραγούδια, χορούς, έθιμα, λαϊκά δρώμενα, πρακτικές γνώσεις, διατροφικές συνήθειες του 
παρελθόντος, κάποιες συνδεδεμένες με εθιμικές πρακτικές, θρησκευτικούς εορτασμούς και 
τελετουργίες, με τον ίδιο τον κύκλο ζωής του ανθρώπου. Όλα στοιχεία της συλλογικής 
εμπειρίας και μνήμης κάθε κοινωνίας.  

Όλες οι παραπάνω εκφράσεις αποτελούν πολιτιστικά αγαθά που μπορεί να μην έχουν 
υλική υπόσταση, αλλά είναι σημαντικά στοιχεία της άυλης κληρονομιάς κάθε τόπου, 
διαμορφωμένα σταδιακά μέσα από συνεχείς αλλά αργές αναπροσαρμογές. Αυτή η 
κληρονομιά μοιράζεται στα μέλη της κοινότητας ή της ομάδας που την (ανα)δημιουργεί, 
και ανταποκρίνεται στις ανάγκες, το περιβάλλον της και την αλληλεπίδρασή της με τη φύση 
και την ιστορία της. Επιπλέον, τα μέλη της ομάδας συνδέονται με μια αίσθηση ταυτότητας 
και συνέχειας (Βλ. αρ.2, παρ. 1 Σύμβασης της UNESCO για τη Διαφύλαξη της Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς). 

 

Β. Πώς νοηματοδοτείται η παράδοση στις σημερινές κοινωνίες;  

Συχνά η παράδοση ταυτίζεται αποκλειστικά με την τελετουργική και θεατρική επιτέλεση 
(έθιμα, λαϊκά δρώμενα, παραδοσιακή μουσική ή χορός) ίσως γιατί γοητεύουν περισσότερο 
τον σύγχρονο άνθρωπο. Η ανάγκη αυτή, ωστόσο, μπορεί να οδηγεί και στην υπερβολή της 
τεχνητής αναβίωσης τρόπων ζωής του παρελθόντος, κυρίως σε αστικές κοινωνίες. Το 
παρελθόν ενίοτε εξωραΐζεται στο όνομα του «παλιού και καλού», φανερώνοντας μια 
νοσταλγική διάθεση (Μερακλής 1986).  

Επιχειρώντας να αποσαφηνίσουμε τις έννοιες, η λαϊκή παράδοση ορίζεται με βάση τον 
τόπο, τον χρόνο και την κοινωνική ομάδα. Αποτελεί σύμβολο ταυτότητας, κώδικα έκφρασης 
κι επικοινωνίας, φορέα συλλογικής μνήμης και μέτρο της δημιουργικής της ικανότητας. Στις 
μεταπολεμικές δεκαετίες της έντονης αστικοποίησης, ωστόσο, το «αυθεντικό» πρωτογενές 
υλικό της παράδοσης μεταλλάσσεται σε φολκλόρ. Αποκόβεται από τους φορείς του και 
αναπαράγεται σε διαφορετικές συνθήκες και χώρους, συνήθως με τη μορφή «αναβίωσης» 
ή (ανα)παράστασης. Το έθνικ, τέλος, αποτελεί προϊόν της παγκοσμιοποίησης, μια 
μετάπλαση του παραδοσιακού υλικού μέσα από τις τεχνικές ενός πολυεθνικού μάρκετινγκ, 
σε συνδυασμό και με άλλα παραδοσιακά υλικά και φόρμες (Κάβουρας 2010). 
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Αυτό που προκύπτει πάντως ως ερώτημα σε κάθε προσπάθεια αναβίωσης τοπικών 
παραδόσεων από μία κοινότητα είναι εάν πρόκειται για μια αυστηρή προσκόλληση σε ένα 
«νεκρό παρελθόν» με τα ήθη, τις συνήθειες και τις αντιλήψεις που το χαρακτήριζαν, χωρίς 
κανένα σημείο αναφοράς στο παρόν, κι ακόμα αν διαφυλάσσονται τα ζωντανά στοιχεία της 
παράδοσης με τρόπο δημιουργικό για το παρόν και το μέλλον ενός λαού.  

 

Γ. Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Η διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς προϋποθέτει την κριτική στάση κάθε 
γενιάς σε ό,τι κληρονομεί από τις παλαιότερες. Επιλέγει επομένως ποια στοιχεία της θα 
κρατήσει, θα τα προσαρμόσει στις κοινωνικές συνθήκες που ισχύουν κάθε φορά και θα τα 
αναδείξει. Η αναγκαιότητα ή μη διαφύλαξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς συνδέεται 
άμεσα με την ατομική και συλλογική αυτογνωσία μιας κοινωνίας.  

Οι Δεοντολογικές Αρχές για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
καταρτίστηκαν στο πνεύμα της Σύμβασης του 2003 και των υφιστάμενων διεθνών 
νομοθετικών οργάνων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών. Στοχεύουν στη διαμόρφωση βέλτιστων 
πρακτικών προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητά της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς και, ως εκ τούτου, να αναγνωριστεί η συμβολή της στην ειρήνη και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. 

Η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση το 2006, ενώ μέχρι σήμερα έχει κυρωθεί από 178 κράτη. 
Σύμφωνα με το άρθρο 12 κάθε κράτος-μέλος οφείλει να δημιουργήσει ένα ή περισσότερα 
ευρετήρια άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα ευρετήρια αυτά πρέπει να ενημερώνονται 
τακτικά, ενώ κάθε κράτος-μέλος υποβάλλει περιοδική έκθεσή (periodic report) στην 
Επιτροπή. Λίστα των στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο ελληνικό εθνικό ευρετήριο 
μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας 
(http://ayla.culture.gr). 

 

Δ. Ανανεώνεται η παράδοση; Δημιουργούνται σήμερα νέα ήθη και 

έθιμα; 

Η σχεδόν στερεότυπη φράση «ήθη και έθιμα» χρησιμοποιείται σήμερα σε περιπτώσεις 
κατά τις οποίες μια κοινότητα αναζητά τρόπους για την τόνωση της ταυτότητάς της μέσω 
της σύνδεσης με το παρελθόν και τις αξίες του. Ο Μ. Γ. Μερακλής αναφέρει ότι «τα ήθη 
αποτελούν, από μιαν άποψη, ένα άμορφο υλικό συμπεριφοράς των μελών των κοινωνικών 
ομάδων. Είναι τα αισθήματα, οι αντιλήψεις, οι νοοτροπίες, οι κλίσεις κλπ. που επικρατούν 
σε μια δεδομένη εποχή. Τα έθιμα είναι τα ήθη, όταν παίρνουν μιαν ορισμένη, σταθερά 
επαναλαμβανόμενη τελεστική μορφή. Η επανάληψη αυτή σχηματίζει και την παράδοσή 
τους. Ήθη και έθιμα πάντα έχει ένας λαός. Αλλά δεν δημιουργούνται τώρα έθιμα: τα ήθη 
δεν μορφοποιούνται σε έθιμα» (Μερακλής 1986).   

Ο χαρακτήρας των σημερινών κοινωνιών διαφέρει τελείως από τις παραδοσιακές αγροτικές 
κοινωνίες, όπου ο τρόπος ζωής ευνοούσε τη δημιουργία εθίμων. Για να απαντήσει λοιπόν 
κανείς στην παραπάνω ερώτηση, χρειάζεται πρώτα απ’ όλα να έχει διερευνήσει τα αίτια 
που παρακινούσαν τα μέλη των αγροτικών κοινοτήτων να δημιουργούν και να επιτελούν 
έθιμα. Η ριζική τομή είναι στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και τον χρόνο. Στις 
κοινωνίες αγροτικού χαρακτήρα ο άνθρωπος ήταν εξαρτημένος από τη φύση. Η αγωνία για 
το μέλλον, την καρποφορία των σπαρτών ή την ευγονία των κοπαδιών, για παράδειγμα, 
δημιουργούσε την ανάγκη για τον εξευμενισμό της φύσης με μια σειρά από πράξεις ή 
δρώμενα με συμβολικό και τελετουργικό χαρακτήρα. Τα έθιμα, λοιπόν, πήγαζαν από την 

http://ayla.culture.gr/
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ανάγκη του ανθρώπου να εξασφαλίσει την επιβίωσή του. Ήταν ακόμη ο κύκλος των εποχών 
που όριζε την κανονικότητα κάθε εθίμου (Πηγή: http://ayla.culture.gr/educational-
material/). 

 

Ε. Λαϊκή δημιουργία και διαδίκτυο: Αποτελεί μια σύγχρονη 
«παράδοση»; 

Η πλήρης ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα του διαδικτύου στην 
καθημερινότητά μας αναπτύσσει μια καινούργια δυναμική τόσο στη διαμόρφωση νέων 
κοινωνικών μορφών υποκειμενικότητας όσο και στη συγκρότηση καινούργιων συλλογικών 
ταυτοτήτων.  

Η λαϊκή δημιουργία, που συνθέτει την «παράδοση», ήταν και παραμένει ένας ζωντανός 
οργανισμός, που αλλάζει και αναδιαμορφώνεται, ανάλογα με τα δεδομένα κάθε περιόδου. 
Η σημερινή κοινωνία κατέχει ψηφιακά εργαλεία που ενθαρρύνουν τη δημιουργία μιας 
σύγχρονης λαϊκής παράδοσης: ευφυολογήματα, ανέκδοτα, παραινέσεις, λόγια (λαϊκής ή 
μη) σοφίας, αστικοί θρύλοι, θεωρίες συνομωσίας, κωμικά περιστατικά, σατιρικά τραγούδια 
και  σύμβολα (emoticons και memes) (Καλαντζής 2016α).  

Θα μπορούσε, άραγε, να αντιστοιχίσει αυτές τις εκφρασμένες στο περιβάλλον των 
καινούργιων μέσων πρακτικές απέναντι στα ήθη και τις πρακτικές της παραδοσιακής 
κοινωνίας;  

Οι λαογράφοι για να ορίσουν ένα προϊόν ως «λαϊκό – παραδοσιακό» στηρίχθηκαν σε 
τέσσερα χαρακτηριστικά: 

- την ανώνυμη δημιουργία,  
- την υιοθέτηση του πολιτισμικού προϊόντος από πλήθος ανθρώπων,  
- τη διατήρησή του σε μεγάλο βάθος χρόνου, και  
- την κληροδότηση από γενιά σε γενιά.  

Η σύγχρονη λαϊκή δημιουργία του διαδικτύου δεν έχει μεγάλο παρελθόν, για να 
διαπιστώσει κανείς αν παραδίδεται από την μία γενιά στην άλλη. Διατηρεί όμως κάποια 
συναφή χαρακτηριστικά του λαϊκού πολιτισμού: Η ταχύτητα και το εύρος διάδοσης κάθε 
δημιουργίας, επιβραβεύεται (like) και ανακοινοποιείται (share) από τα μέλη μιας 
διαδικτυακής κοινότητας, γίνεται στοιχείο της κουλτούρας της και συμβάλλει στη σταδιακή 
απόσχιση από τον αρχικό εμπνευστή, παίρνοντας ίσως τον χαρακτήρα μιας ανώνυμης 
δημιουργίας. 

Επιπλέον, δημιουργείται μια ιδιότυπη online γλώσσα («netspeak» ή «netspeach»), που 
τείνει να αποτελέσει μια νέα μορφή «λαϊκής ομιλίας». Στοιχεία ελληνικών, λατινικών 
χαρακτήρων και συμβόλων παραπέμπουν σε καταστάσεις και συναισθήματα και συνθέτουν 
το σύγχρονο μείγμα ομιλίας και γραφής, οι επικριτές του οποίου αποκαλούν «ψηφιακό ιό» 
και «slanguage», ενώ οι υποστηρικτές του το βλέπουν ως απόδειξη δημιουργικότητας και 
«νέα γλωσσική αναγέννηση».  

Η «γλώσσα» του διαδικτύου και των κινητών έχει άπειρους νεολογισμούς και ακρώνυμα: 
LOL (laughing out loud), OMG (oh my God), GTG (got to go), YOLO (you only live once) κ.λπ. 
Τα συναισθήματα αντικαθιστούνται από emoticons ή  emoji, τα κεφαλαία υποδηλώνουν ότι 
φωνάζεις, ενώ η επιμήκυνση των λέξεων με την επανάληψη χαρακτήρων («coooollll» ή 
«suuuupeeeer»), εκφράζουν την ένταση του συναισθήματος. 

Οι προτάσεις των μηνυμάτων έχουν κατά μέσο όρο 6-8 λέξεις, οι οποίες συχνά 
παραμερίζουν γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες για χάρη της απλοποίησης και της 
ταχύτητας. 

http://ayla.culture.gr/educational-material/
http://ayla.culture.gr/educational-material/
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Στην ουσία, «το ψηφιακό γλωσσικό ιδίωμα δεν είναι ούτε ομιλία, ούτε γραφή, όπως 
τουλάχιστον τις γνωρίζαμε μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, αλλά κάτι ενδιάμεσο», μία 
πολυμεσική μορφή επικοινωνίας σε συνεχή εξέλιξη και (ανα)διαμόρφωση, ακολουθώντας 
τα νεότερα τεχνολογικά εργαλεία (Καλαντζής 2016α). 
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http://www.postmodern.gr/1854-2-o-fetixismos-tis-paradosis-kai-i-proforikotita-sta-chronia-tou-facebook/
https://www.opi.gr/images/library/nomothesia/%20ethniki/nomoi/3521_2006.pdf
http://www.unesco-hellas.gr/
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4η Θεματική Ενότητα:  Άυλη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μου – 
Υλοποιημένες δραστηριότητες 
 
Στο Α΄ Μέρος, όλες οι ομάδες καλούνται να συμμετάσχουν αρχικά σε μία κοινή 
δραστηριότητα.  
 
Κοινή Δραστηριότητα Ομάδων: Παρατηρούμε τη συλλογή γραμματοσήμων του 2014 
«Λαογραφία των μηνών» και απαντούμε σε ερωτήσεις σχετικά με τα επιβιώματα της 
παραδοσιακής κοινωνίας και το θρησκευτικό στοιχείο με το οποίο απεικονίζεται κάθε 
μήνας, καθώς και τη σύνδεση των εικόνων της φύσης με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά. 
Προτείνουμε εναλλακτικές απεικονίσεις των μηνών, βασισμένες σε έθιμα, παραδόσεις ή 
στον «χαρακτήρα» κάθε μήνα.  

Εικόνα 1: Υλοποίηση της κοινής δραστηριότητας (16/4/2019) (φωτ. Κ.Σ. Κατσικοπούλου) 

 
Στο Β΄ Μέρος, οι ομάδες καλούνται να εντοπίσουν και να επεξεργαστούν τον άυλο λαϊκό 
πολιτισμό στη μελοποιημένη ποίηση.  

Στόχος μας είναι να αναγνωρίσουμε, να εντοπίσουμε στοιχεία της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς στη νεότερη ποίηση και μουσική. 

Αξιοποιούνται  

1. Το «Δοξαστικόν» (αποσπάσματα) από το λαϊκό ορατόριο Άξιον Εστί σε στίχους Οδυσσέα 
Ελύτη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη 

2. Το μελοποιημένο ποίημα «Τα τζιτζίκια» Οδυσσέα Ελύτη, σε μουσική Λίνου Κόκοτου. 

3. Το τραγούδι «Δέκα Παλικάρια», σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Μάνου 
Λοΐζου. 

4. Το τραγούδι «Τσάμικος», σε στίχους Νίκου Γκάτσου και μουσική Μάνου Χατζηδάκι.  

Ερωτήσεις (κοινές για όλες τις ομάδες) 

1. Σε ποια σημεία εντοπίζουμε στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς;  

2. Πώς συνδυάζονται ιστορικά και θρησκευτικά στοιχεία;  
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3. Ποιους ελληνικούς χορούς αναγνωρίζετε στους ρυθμούς των τραγουδιών; 

 
Δραστηριότητες για κάθε ομάδα 
 
1η Ομάδα: Εντοπίζουμε τα λαϊκά ονόματα των ανέμων στο Δοξαστικό του Ελύτη και 
αναζητούμε τη σημασία τους και την αντίστοιχη λόγια ή αρχαιοελληνική τους ονομασία.  
Αξιοποιούμε το εκπαιδευτικό υλικό για να παρουσιάσουμε τους άνεμους (με αφίσα, κολάζ, 
κείμενο, ζωγραφική κ.λπ.)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2: Ομαδικό έργο από τις διά ζώσης συναντήσεις (16/4/2019) (φωτ. Κ.Σ. Κατσικοπούλου) 

 
2η Ομάδα: Εντοπίζουμε στο Δοξαστικό του Ελύτη τον θρύλο για τη γοργόνα. 
Αξιοποιούμε το εκπαιδευτικό υλικό για να παρουσιάσουμε το πέρασμα από το στοιχειό 
γοργόνα στην Παναγία τη Γοργόνα (με αφίσα, κολάζ, κείμενο, ζωγραφική κ.λπ.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3: Ομαδικό έργο από τις διά ζώσης συναντήσεις (16/4/2019) (φωτ. Κ.Σ. Κατσικοπούλου) 
 
 

3η Ομάδα: Εντοπίζουμε σε απόσπασμα από το Δοξαστικό του Ελύτη λέξεις που 
αποτυπώνουν την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και τις ομαδοποιούμε (με δικά μας 
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κριτήρια). Αξιοποιούμε το εκπαιδευτικό υλικό για να φτιάξουμε ένα - δύο «συννεφόλεξα» 
(με ζωγραφική ή στον υπολογιστή).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Εικόνα 4: Ομαδικό έργο από τις διά ζώσης συναντήσεις (16/4/2019) (φωτ. Κ.Σ. Κατσικοπούλου) 

 
4η Ομάδα: Εντοπίζουμε σε απόσπασμα από το Δοξαστικό του Ελύτη και άλλα κείμενα 
σχετικά με το έργο «Παναγιά η Γοργόνα» (απόσπασμα και από το ομώνυμο έργο του Στρ. 
Μυριβήλη) λεκτικές ή/και εικονικές αναπαραστάσεις που αποτυπώνουν την άυλη 
πολιτιστική κληρονομιά. Αξιοποιούμε το εκπαιδευτικό υλικό για να φτιάξουμε έναν πίνακα 
λαϊκής ζωγραφικής που θα μπορούσε να μας εμπνεύσει κάποια από αυτές τις εικόνες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 5: Ομαδικό έργο από τις διά ζώσης συναντήσεις (16/4/2019) (φωτ. Κ.Σ. Κατσικοπούλου) 
 



5ος Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 
Προσεγγίζοντας τον τόπο και τον χρόνο μέσα από το τοπικό περιβάλλον  

    

216 

 



6ος Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 
Ανάπτυξη και λειτουργία ενδοσχολικού δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού  

 

217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκοπός 

Η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυθεντικές συνθήκες ενδοσχολικής 

κινητοποίησης, στοχασμού και ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων για την πρόληψη και  

την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού. 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Δημήτριος Σκρέτας, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Φωτεινή Αζναουρίδου,   Σ.Ε.Ε. Νηπιαγωγών-ΠΕ60,  6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Αττικής 

Ιωάννης Έξαρχος,  Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70,  6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 

Βικτωρία Κατσιγιάννη,  Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Αττικής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σχολικό έτος 2018-2019:  
06/04/2019, 13/04/2019, 04/05/2019, 11/05/2019 

6 Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 

Ανάπτυξη και λειτουργία 
ενδοσχολικού δικτύου πρόληψης   
και αντιμετώπισης των φαινομένων 
σχολικής βίας και εκφοβισμού 
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1η Θεματική Ενότητα:  Εννοιολογική οριοθέτηση της σχολικής βίας και 
του σχολικού εκφοβισμού, διάγνωση και διαστάσεις του φαινομένου 

Δημήτριος Σκρέτας 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Κατανοήσουν τα κριτήρια της οριοθέτησης του σχολικού 

εκφοβισμού 
- Ξεχωρίζουν τον σχολικό εκφοβισμό από μεμονωμένα περιστατικά 

επιθετικότητας των μαθητών 
- Αναγνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές σχολικού εκφοβισμού και 

τους τόπους όπου αναπτύσσεται 
- Εντοπίζουν και αξιολογούν τα ψυχολογικά φαινόμενα στα 

εμπλεκόμενα μέρη 
- Κατανοούν τις διαστάσεις του φαινομένου 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Α.Εννοιολογική οριοθέτηση του φαινομένου της σχολικής βίας και  
του εκφοβισμού: Διάγνωση και διαστάσεις του φαινομένου 
Β.Θεωρητικό υπόβαθρο της επιθετικότητας: Κοινωνιολογική 
θεώρηση του φαινομένου και ερμηνευτικές προσεγγίσεις 
Γ. Κριτική επισκόπηση των ερευνητικών πορισμάτων (μετα-ανάλυση) 
για τη σχολική βία και εκφοβισμό στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Τι είναι σχολικός εκφοβισμός; 
- Κριτήρια οριοθέτησης του σχολικού εκφοβισμού 
- Τι δεν είναι σχολικός εκφοβισμός; 
- Γιατί μας νοιάζει; 
- Ποιοι εμπλέκονται; 
- Συνηθέστεροι χώροι διάπραξης σχολικής βίας 
- Μορφές σχολικού εκφοβισμού 
- Αιτίες και αποτελέσματα 
- Νομικές διαστάσεις του σχολικού εκφοβισμού 
- Ευρωπαϊκές πολιτικές  
- Ψυχολογικές και Κοινωνικές διαστάσεις 
- Το παιδί που βιώνει τον εκφοβισμό 
- Το παιδί που εκφοβίζει 
- Τα παιδιά θεατές 
- Ενέργειες πρόληψης στο πλαίσιο του σχολείου 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Καταιγισμός ιδεών για εννοιολογική οριοθέτηση σχ. εκφοβισμού 
- Διάκριση τι είναι και τι δεν είναι σχολικός εκφοβισμός. 
- Μελέτη περίπτωσης 

http://youtu.be/LOMbySJTKpg 
- Μορφές εκφοβισμού 

https://www.youtube.com/watch?v=fEt9_ymBhzY 
- Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων για τη σχολική βία και τον 

σχολικό εκφοβισμό από τα ΜΜΕ. Αύξηση ή μείωση 
http://www.tovima.gr/science/article/?aid=633399 

- Δομημένη συζήτηση (debate) 
Παρουσίαση 1 

http://youtu.be/LOMbySJTKpg
https://www.youtube.com/watch?v=fEt9_ymBhzY
http://www.tovima.gr/science/article/?aid=633399
https://drive.google.com/file/d/1PBkQJz_4DGCW_Z82MzWT9jtEdwgKNbz-/view?usp=sharing
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1η Θεματική Ενότητα: Εννοιολογική  οριοθέτηση της σχολικής βίας και 
του σχολικού εκφοβισμού, διάγνωση και διαστάσεις του φαινομένου  
 

Εισαγωγή 
 
Το πρόβλημα της σχολικής βίας και του εκφοβισμού (ΣΒΕ) παρατηρείται όλο και 
περισσότερο στις σύγχρονες κοινωνίες με σοβαρές επιπτώσεις για την 
ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου, αλλά και για τη διαδικασία 
της μάθησης (Smith et al. 2004, Georgiou & Stavrinides 2008, Stavrinides et al. 2010). Οι 
έννοιες σχολικός εκφοβισμός και βία μπορούν να γίνουν κατανοητές ως ένα πεδίο 
«αντικοινωνικών» συμπεριφορών στον χώρο του σχολείου και μορφές κακοποίησης 
(Dawkins 1995), κυμαινόμενων από την αντίθεση, τη διαφορετικότητα και τον εκφοβισμό, 
μέχρι τις βίαιες επιθέσεις (Αντωνίου 2008). Το φαινόμενο αυτό μελετήθηκε για πρώτη 
φορά το 1978 στο Πανεπιστήμιο του Bergen στη Νορβηγία από τον Σουηδό καθηγητή 
ψυχολογίας Dan Olweus. Αφορμή αποτέλεσε η αυτοκτονία τριών θυμάτων, περίπτωση στην 
οποία ο εκφοβισμός αναγνωρίστηκε ως κοινωνικό ζήτημα, ενώ το 1987, εννιά χρόνια μετά, 
εμφανίζεται ο σχετικός όρος «bullying» σε πολλά επιστημονικά περιοδικά (Βασιλείου2005). 
Στην Ελλάδα ο όρος «bullying» χρησιμοποιείται, για να δηλώσει τον εκφοβισμό και τη 
θυματοποίηση (Αρτινοπούλου 2001). Ο σχολικός εκφοβισμός έχει επικρατήσει με τον 
αγγλικό όρο «bullying», μιας και στην ελληνική γλώσσα και βάσει ελληνικής βιβλιογραφίας 
αποδίδεται με διάφορες ονομασίες, όπως «εκφοβισμός / θυματοποίηση», «σχολικός 
εκφοβισμός», «σχολική επιθετικότητα», «κακοποίηση συνομηλίκου», «άσκηση βίας από 
μαθητή σε μαθητή», «κάνω τον μάγκα», «ταλαιπωρώ», «μειώνω», «είδος επιθετικής 
συμπεριφοράς», «αντικοινωνική συμπεριφορά», «αντικοινωνική-επιθετική συμπεριφορά 
μεταξύ μαθητών στον χώρο του σχολείου» (Παραδεισιώτη & Τζιόγκουρος 2008:3). Στο 
παρόν θα χρησιμοποιούμε τον όρο «σχολική βία και εκφοβισμός», ο οποίος αποτυπώνει 
και προσδιορίζει όλες τις μορφές εκδήλωσης φαινομένων σχολικού εκφοβισμού και 
επιθετικών ενεργειών. 

Οι έννοιες σχολική βία και εκφοβισμός έχουν αποδοθεί με διάφορους ορισμούς. Ο Roberts 
(2006:14) ορίζει τον σχολικό εκφοβισμό ως ένα συνδυασμό λεκτικών και σωματικών 
επιθέσεων και κακοποιήσεων, που απευθύνονται από έναν δράστη-θύτη («εκφοβιστή») 
(the bully) σε έναν στόχο (το θύμα). Επιπλέον,ο σχολικός εκφοβισμός έχει οριστεί ως η 
πραγμάτωση σκόπιμων, επαναλαμβανόμενων, βλαβερών ενεργειών ή λέξεων ή άλλου 
είδους συμπεριφοράς, όπως βρισιές, απειλές, οι οποίες διαπράττονται από ένα παιδί ή 
ομάδα παιδιών ενάντια σε ένα άλλο παιδί ή ομάδα παιδιών. Ενώ, σύμφωνα με τους Smith 
& Sharp (1994:1) πρόκειται για μία συμπεριφορά, η οποία συνιστά συστηματική κατάχρηση 
εξουσίας και υποδηλώνει μια επιθυμία για εκφοβισμό και κυριαρχία. Οι Smith, Schneider, 
Smith & Ananiadou (2004:547) έχουν ορίσει τον σχολικό εκφοβισμό «ως ένα ιδιαίτερο 
εχθρικό είδος επιθετικής συμπεριφοράς, το οποίο διακρίνεται από επαναλαμβανόμενες 
πράξεις εναντίον πιο αδύναμων θυμάτων που δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό 
τους». Σύμφωνα με τον Olweus (1993, 1997), ο οποίος είναι πρωτοπόρος στην έρευνα για 
τη διερεύνηση του φαινομένου του εκφοβισμού, ο σχολικός εκφοβισμός και η βία 
αποτελούν φαινόμενο που παρατηρείται όταν ένα παιδί «εκτίθεται, κατ’ επανάληψη και σε 
διάρκεια χρόνου, σε αρνητικές πράξεις από ένα ή περισσότερα άτομα». Ο Olweus διακρίνει 
τον σχολικό εκφοβισμό ως μια υποκατηγορία της επιθετικής συμπεριφοράς, διαχωρίζοντάς 
τον με αυτόν τον τρόπο από τη βίαιη συμπεριφορά, αν και σε πολλές περιπτώσεις είναι 
αλληλοκαλυπτόμενος. 

Βάσει της διατύπωσης αυτής του Olweus, θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι μορφές 
μαθητικής επιθετικότητας δεν αποτελούν εκφάνσεις της βίας στο σχολικό περιβάλλον. Η 
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επιθετικότητα, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο αλλά και οικουμενικό χαρακτηριστικό της 
ανθρώπινης φύσης, δεν αποτελεί πάντα μορφή εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Όπως για 
παράδειγμα στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού στη σχολική αυλή, η έκφραση επιθετικότητας 
εξαιτίας μιας διαφωνίας δεν αποτελεί αυτόματα και μορφή εκφοβισμού. Αντίθετα, η 
επιθετικότητα μπορεί να εκφραστεί σε μορφές συμπεριφοράς κοινωνικά αποδεκτές, σε 
κάποιες περιπτώσεις, όταν εκδηλώνεται με τη μορφή του θάρρους της γνώμης, της 
διεκδίκησης, της πρωτοβουλίας κ.λπ. Μάλιστα, ο Olweus τονίζει τη διαφορά του σχολικού 
εκφοβισμού με το «πείραγμα» στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού. Το «πείραγμα» εκδηλώνεται 
μεταξύ φίλων, δεν περιλαμβάνει την πρόκληση σωματικού πόνου των άλλων και ταυτίζεται 
με την έννοια του αστεϊσμού, ενώ και τα δύο μέρη φαίνεται να το απολαμβάνουν. Βέβαια, 
είναι δυνατόν και το «πείραγμα» να μετατραπεί σε εκφοβισμό, αν συμβαίνει για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και το παιδί στο οποίο απευθύνεται αισθανθεί ότι οι πράξεις των άλλων 
δε θεωρούνται αστείες και δε γίνονται μέσα στα όρια του παιχνιδιού. Αντίθετα, με την 
έννοια του σχολικού εκφοβισμού αναφερόμαστε σε επιθετικές συμπεριφορές, οι οποίες 
στοχεύουν πάντα στην εμπρόθετη και επαναλαμβανόμενη τρομοκράτηση των πιο 
«αδύναμων», ενώ εμπλέκονται άτομα που δεν έχουν φιλικές σχέσεις. 

Μολονότι οι ερευνητές αποδίδουν διαφορετικούς ορισμούς για τον σχολικό εκφοβισμό, ο 
Greene (Griffin & Gross 2004) αναφέρει ότι υπάρχουν πέντε χαρακτηριστικά του σχολικού 
εκφοβισμού στα οποία φαίνεται να συμφωνούν πολλοί ερευνητές:  

- Εσκεμμένη αρνητική πράξη/ επιθετική συμπεριφορά 
- Απρόκλητη επιθετική συμπεριφορά 
- Επανάληψη 
- Ανισορροπία δύναμης ή εξουσίας 
- Εκδήλωση του φαινομένου μέσα σε οικείες κοινωνικές ομάδες. 

Με τον όρο «αρνητική πράξη» αναφερόμαστε σε ενέργειες που ασκούνται από ένα άτομο ή 
από πολλά άτομα σε άλλο ή άλλα άτομα, προκειμένου να τους προκαλέσουν εσκεμμένη 
βλάβη ή να τους πληγώσουν συναισθηματικά είτε ασκώντας σωματική ή λεκτική βία ή και 
με άλλες εχθρικές και επιθετικές εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές επιθετικής 
συμπεριφοράς γίνονται απρόκλητα, χωρίς ο μαθητής που δέχεται εκφοβισμό να έχει 
προκαλέσει ή εκδηλώσει κανένα είδος επιθετικότητας, λεκτικής ή σωματικής. Όσον αφορά 
στο στοιχείο της επανάληψης, θα πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι αναφερόμαστε στη 
διάπραξη σχολικής βίας μόνο όταν το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο και δεν 
αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, όπως για παράδειγμα ένας τυχαίος καβγάς ή μια λεκτική 
διαμάχη ανάμεσα σε μαθητές. Επίσης,το φαινόμενο της σχολικής βίας εκδηλώνεται σε 
καταστάσεις ,όπου ενυπάρχει το στοιχείο της ανισορροπίας δύναμης ή εξουσίας μεταξύ του 
παιδιού που εκφοβίζει και του παιδιού που εκφοβίζεται είτε πρόκειται για αντικειμενική 
ανισότητα δύναμης (π.χ. σωματική) είτε για αντιληπτή (π.χ. προσωπικότητας) 
(Χατζηγεωργίου & Αντωνίου 2014). Επομένως, δεν μπορούμε να μιλάμε για «εκφοβισμό, 
εάν οι εμπλεκόμενες δυνάμεις είναι περίπου ίσης ισχύος, γιατί ο εκφοβισμός αφορά σε 
επίδειξη δύναμης μέσα από την επιθετικότητα και την κυριαρχία του» (Αρτινοπούλου 
2001:164). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το παιδί που βιώνει τον εκφοβισμό αδυνατεί να 
υπερασπιστεί τον εαυτό του (Farrington 1995, Smith & Brain2000). Επιπλέον, η εκδήλωση 
του φαινομένου θα λαμβάνει χώρα μέσα σε οικείες κοινωνικές ομάδες όπου ήδη 
συμμετέχουν τα παιδιά, όπως το σχολείο, οι αθλητικές ομάδες κ.λπ. Και βέβαια, οι πράξεις 
σχολικού εκφοβισμού έχουν αποτέλεσμα ή θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα 
σωματική βλάβη ή συναισθηματικές δυσκολίες (ψυχολογικές, δυσκολίες συμπεριφοράς) 
πάνω στο παιδί που ασκούνται. Πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα φαίνεται όμως να 
διαφωνούν ως προς την εννοιολόγηση του σχολικού εκφοβισμού βάσει των 
προαναφερθέντων χαρακτηριστικών. Το στοιχείο της επανάληψης αντικρούεται από την 
αντίληψη ότι και ένα μεμονωμένο περιστατικό εκφοβισμού μπορεί να είναι επιβλαβές, 
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όπως στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, όπου το επιβλαβές αναρτημένο υλικό 
μπορεί να είναι ορατό για μεγάλη χρονική περίοδο (Slonje & Smith 2008, Slonje et al.  
2013). Σύμφωνα με τους Volk, Dane & Marini (2014) προτείνεται ένας αναθεωρημένος 
ορισμός του σχολικού εκφοβισμού, ο οποίοςορίζει τρία βασικά χαρακτηριστικά για την 
οροθέτηση του φαινομένου: τη στοχευμένη συμπεριφορά, την ανισορροπία δύναμης και 
την πρόκληση βλάβης των θυμάτων. Παραλείπεται λοιπόν, η έννοια της επανάληψης και 
τονίζεται το στοιχείο της στοχευμένης (goal oriented) και όχι απλά σκόπιμης (intentional) 
εχθρικής ενέργειας, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη στενή διασύνδεση του φαινομένου 
με την προληπτική (proactive) παρά με την αντιδραστική (reactive) επιθετικότητα (Volk et 
al. 2014). Στον αναθεωρημένο ορισμό του σχολικού εκφοβισμού διαφαίνεται και η σημασία 
της ανισορροπίας δύναμης ως καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση 
αποτελεσματικών παρεμβάσεων κατά της σχολικής βίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες διαφοροποιήσεις για τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά 
του σχολικού εκφοβισμού καταλήγουμε στον παρακάτω ορισμό: 

Σχολικός εκφοβισμός είναι η εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και 
επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή, την  
καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε συμμαθητές από 
συμμαθητές τους, στο πλαίσιο μιας διαπροσωπικής σχέσης που χαρακτηρίζεται από 
δυσαναλογία εξουσίας, εντός και εκτός σχολείου.  

Τι δεν είναι σχολικός εκφοβισμός 

- Μεμονωμένα επιθετικά περιστατικά μεταξύ μαθητών. 
- Όταν τα εμπλεκόμενα μέρη είναι ίσης δύναμης (λόγω αριθμού, σωματικής διάπλασης, 

κοινωνικής θέσης κ.λπ.). 
- Όταν τα εμπλεκόμενα μέρη διακατέχονται από την ίδια συναισθηματική φόρτιση (π.χ. 

και οι δύο μαθητές είναι θυμωμένοι). 
- Αστεϊσμοί μεταξύ των μαθητών με τη μορφή των καλοπροαίρετων πειραγμάτων και 

εφόσον ο αποδέκτης φαίνεται να μην ενοχλείται. 

Στην Ελλάδα το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις 
και σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, τουλάχιστον 10%-15% των μαθητών είναι θύματα 
συστηματικής βίας από συμμαθητές τους, ενώ το 5% παραδέχονται ότι ασκούν βία (με 
συντριπτική πλειοψηφία των αγοριών στην άσκηση σωματικής βίας σε σύγκριση με τα 
κορίτσια που επιδίδονται περισσότερο στον κοινωνικό εκφοβισμό). Παράλληλα, ένας 
μεγάλος αριθμός του μαθητικού πληθυσμού φαίνεται να αποτελεί τους μάρτυρες στα 
περιστατικά σχολικού εκφοβισμού (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. 2008, Pateraki & Houndoumadi 
2001,Sapouna 2008). Τα αγόρια εμφανίζονται να είναι πιο επιθετικά, καθώς η εμπλοκή τους 
σε περιστατικά βίας είναι 3 προς 1 έναντι των κοριτσιών. 

Ερευνητικές μελέτες καταδεικνύουν ότι συνηθέστεροι χώροι διάπραξης περιστατικών 
σχολικής βίας και εκφοβισμού, αναφέρονται οι εξής:  

- Η τάξη - Η αυλή του σχολείου - Το γήπεδο - Οι τουαλέτες - Ο δρόμος προς και από το 
σχολείο 

Ο εκφοβισμός μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορες μορφές,άμεσες ή έμμεσες, οι οποίες 
αναφέρονται σε διάφορα περιστατικά, τα οποία παραβιάζουν τα δικαιώματα των παιδιών 
(Χηνάς & Χρυσαφίδης 2000, Pinheiro 2006). Οι άμεσες μορφές εκφοβισμού αναγνωρίζονται 
πιο εύκολα ,προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα, ενώ οι 
έμμεσες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και παρατήρησης εκ μέρους των εκπαιδευτικών και 
των γονέων. Χαρακτηρίζονται δε ως έμμεσες λόγω της «καλυμμένης φύσης» τους και της 
ανάμιξης τρίτων προσώπων, όπως για παράδειγμα η διαρροή άσχημων φημών και η 
κοινωνική απομόνωση. Όλες, όμως, οι μορφές έχουν βαρύτατες αρνητικές συνέπειες στα 
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άτομα στα οποία ασκούνται είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα, ενώ δυστυχώς σε 
μερικές περιπτώσεις απειλείται ακόμα και η σωματική ακεραιότητα των μαθητών. Πολλές 
από τις μορφές είναι επικαλυπτόμενες και διακρίνονται μόνο βάσει πολύ συγκεκριμένων 
λεπτομερειών. Είναι, λοιπόν, ιδιαίτερα σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζουν και να 
διακρίνουν μεταξύ του άμεσου εκφοβισμού, με σχετικά ανοιχτές επιθέσεις απέναντι στο 
θύμα, και του έμμεσου εκφοβισμού, με τη μορφή της κοινωνικής απομόνωσης και του 
σκόπιμου αποκλεισμού από την ομάδα, προκειμένου να προβαίνουν στις κατάλληλες 
θεραπευτικές ενέργειες (Βασιλείου 2005, Stavrinides et al. 2010). 

Σε έρευνα 800 περίπου μαθητών και μαθητριών της Ε και ΣΤ τάξης δημοτικών σχολείων της 
Αττικής  βρέθηκε ότι το 38,4% είχαν δεχτεί εκφοβισμό στον χώρο του σχολείου σε αντίθεση 
με το 61,6% που δήλωσαν το αντίθετο. Τα αγόρια έναντι των κοριτσιών απάντησαν ότι 
θυματοποιήθηκαν περισσότερο και οι μαθητές της Ε τάξης συγκριτικά με τους μαθητές της 
ΣΤ τάξης (Ανδρεαδάκης κ.ά. 2007). 

Σύμφωνα με έρευνα σε μαθητές δημοτικού από σχολεία της Αθήνας και του Πειραιά, μέσα 
από την κλίμακα αυτοεκτίμησης και την κλίμακα φανερού άγχους, τα αγόρια εκδήλωσαν 
πιο συχνά επιθετική συμπεριφορά σε σχέση με τα κορίτσια και οι μαθητές που 
χαρακτηρίζονται ως "θύτες" παρουσιάζουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση από τις υπόλοιπες 
ομάδες που εμπλέκονται στην εκδήλωση του φαινομένου. Τα κορίτσια που εκδηλώνουν 
επιθετική συμπεριφορά, σύμφωνα με την έρευνα, χαρακτηρίζονται ως ομιλητικά στην τάξη, 
αγενή πολλές φορές και κυρίαρχα, σε αντίθεση με αυτά που δέχονται εκφοβιστική 
συμπεριφορά, που χαρακτηρίζονται από έναν συνδυασμό ανησυχίας και ανασφάλειας, με 
εξάρτηση από ανθρώπους του περιβάλλοντός τους (Ξανθάκου κ.ά. 2005). 

 

Μορφές σχολικού εκφοβισμού  

Οι μορφές του σχολικού εκφοβισμού (Αρτινοπούλου2001, Espelage & Swearer 2003, Ψάλτη 
& Κωνσταντίνου 2007, Lidzhegu 2012) είναι ο λεκτικός, ο συναισθηματικός, ο ψυχολογικός, 
ο σωματικός, ο κοινωνικός, ο σεξουαλικός, ο ρατσιστικός, ο εκβιασμός και ο ηλεκτρονικός. 

Λεκτικός: Πρόκειται για άμεση μορφή εκφοβισμού, ο οποίος περιλαμβάνει τη χρήση 
υβριστικών ή περιπαικτικών εκφράσεων, παρατσουκλιών, πειραγμάτων, απειλών, 
εκβιασμών, αγενών σχολίων και ειρωνείας ή και άλλου είδους κοροϊδευτικών και 
σαρκαστικών εκφράσεων, που απευθύνονται σκόπιμα από κάποιο άτομο ή ομάδα ατόμων 
σε κάποιο άλλο, προκειμένου να το πληγώσουν (Barone 1997, Smith & Sharp 1994). 
Δεδομένου ότι αναφέρεται σε διάπραξη προφορικών επιθέσεων, είναι δύσκολο να 
διευθετηθεί, ακόμα και όταν γίνεται αναφορά στους εκπαιδευτικούς ή και σε άλλους 
ενήλικες, εφόσον αυτοί που τον ασκούν πάντα το αρνούνται και ειδικά στις περιπτώσεις 
που δεν υπάρχουν χειροπιαστές αποδείξεις και μαρτυρίες από τους παρευρισκόμενους 
μάρτυρες (Van Niekerk 1993). 

Συναισθηματικός: Πρόκειται κυρίως για έμμεση μορφή εκφοβισμού. Ο συναισθηματικός 
εκφοβισμός περιλαμβάνει απειλές, εκβιασμούς, διάδοση κακοηθών και ψευδών φημών, 
υβριστικές ή περιπαικτικές εκφράσεις για τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την 
ταυτότητα αναπηρίας, τη σεξουαλική ταυτότητα του θύματος, επιδιωκόμενη απομάκρυνση 
των φίλων, απομόνωση ή και άσκηση πίεσης από τους συμμαθητές (Neser et al 2002). 

Ψυχολογικός: Πρόκειται για έμμεση μορφή εκφοβισμού, όπου τα θύματα βιώνουν 
εσκεμμένα σε μεγάλη συχνότητα αποκλεισμό από κοινωνικές ή/και ομαδικές 
δραστηριότητες, κοινωνική απομόνωση ή αποκλεισμό από το παιχνίδι στα διαλείμματα. 
Όπως και στον συναισθηματικό εκβιασμό και εδώ τα θύματα μπορεί να είναι αποδέκτες 
δυσφήμησης και κακοπροαίρετων κουτσομπολιών ή επεισοδίων με στόχο τη γελοιοποίησή 
τους (Whitney & Smith1993, Krige et al. 2000). 
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Σωματικός: Ο σωματικός εκφοβισμός αποτελεί την πιο άμεση μορφή εκδήλωσης του 
φαινομένου. Αφορά την άσκηση φυσικής βίας, χτυπήματα, τσιμπήματα, δαγκωνιές, 
σπρωξίματα, τρικλοποδιές, γρονθοκοπήματα, την καταστροφή ή την κλοπή προσωπικής 
περιουσίας. Τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια αποτελούν αποδέκτες σωματικής βίας. 
Αυτή η μορφή εκφοβισμού συνδέεται άμεσα με τη μυϊκή δύναμη ή τη σωματική διάπλαση 
του «εκφοβιστή» (bully). Για τον λόγο αυτό, συχνά εκδηλώνεται από μεγαλύτερης ηλικίας 
μαθητές σε μαθητές μικρότερων τάξεων με σπρωξίματα στους διαδρόμους και τις σκάλες 
του σχολείου, εγκλεισμούς σε τουαλέτες και αποθηκευτικούς χώρους ή με την άσκηση 
πίεσης, προκειμένου τα θύματα να κάνουν κάτι παρά τη θέλησή τους (Van Niekerk 1993, 
Smith & Sharp 1994, Byrne 1994, Leach 1997). 

Κοινωνικός: Ο κοινωνικός εκφοβισμός αφορά στον σκόπιμο αποκλεισμό των μαθητών από 
κοινωνικές δραστηριότητες ή στην άσκηση επιρροής στην ομάδα των συνομηλίκων, ώστε 
να αισθανθούν αντιπάθεια για το θύμα, προκειμένου να υποδαυλίζεται συστηματικά η 
αυτοεκτίμηση του θύματος και μπορεί να είναι άμεσος ή έμμεσος. Άμεσα εκδηλώνεται με 
τον συστηματικό αποκλεισμό, απομόνωση και αδιαφορία απέναντι στο θύμα. Έμμεσα 
εκδηλώνεται με «σιωπηλό» αποκλεισμό, ο οποίος γίνεται αντιληπτός από το θύμα μόνο 
όταν επιχειρήσει να συμμετέχει στη συγκεκριμένη ομάδα (Coloroso 2003, Lee 2004).  

Σεξουαλικός: Πρόκειται για μια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης, η οποία αφορά σε 
αγόρια και κορίτσια και εκδηλώνεται με υβριστικά σχόλια ή πειράγματα σεξουαλικού 
περιεχομένου, ανήθικες χειρονομίες, ανεπιθύμητα αγγίγματα ή δημοσιοποίηση 
περιπαιχτικών σεξουαλικών σκίτσων μέχρι και σοβαρών σεξουαλικών επιθέσεων. 

Ρατσιστικός: Πρόκειται για την εκδήλωση λεκτικής, συναισθηματικής ή και σωματικής βίας 
που στόχο έχει να προσβάλει το θύμα λόγω της καταγωγής του, της κοινωνικής τάξης του, 
της οικονομικής κατάστασης της οικογένειάς του και, γενικά, της διαφορετικότητάς του από 
το σύνολο της πλειοψηφίας. 

Εκφοβισμός με εκβιασμό (extortion): Συνήθως, αναφέρεται στην κλοπή ή καταστροφή 
υλικών αντικειμένων του θύματος, όπως στην ακούσια απόσπαση χρημάτων ή προσωπικών 
αντικειμένων και συνοδεύεται από απειλές ή και τον εξαναγκασμό σε ανεπιθύμητες, 
αντικοινωνικές πράξεις. 

Ηλεκτρονικό bullying/cyberbullying: Το cyberbullying περιγράφεται ως «η 
επαναλαμβανόμενη και εκ προθέσεως βλάβη που προκαλείται διαμέσου της χρήσης 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών και 
εμφανίζεται συχνότερα σε ιστότοπους όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός εφήβων» 
(Patchin & Hinduja 2010, Slonje et al. 2013). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η 
αποστολή υβριστικού ή απειλητικού υλικού, η δημοσίευση μη κολακευτικών φωτογραφιών 
χωρίς συναίνεση, η διάδοση ανυπόστατων φημών μέσω e-mails και των υπηρεσιών MMS 
και SMS των κινητών τηλεφώνων και των διαδικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης ή ο 
αποκλεισμός ενός ατόμου από μια δικτυακή ομάδα ή επαναλαμβανόμενες κλήσεις στο 
κινητό του από άγνωστο νούμερο. Ηλεκτρονικός εκφοβισμός είναι και η υποκλοπή 
στοιχείων λογαριασμού κάποιου και αποστολή μηνυμάτων σε άλλους χρήστες (Γάκη & 
Αντωνίου 2014, Μέλλου & Αντωνίου 2013). 

 Άμεσος Έμμεσος 

Σωματική Σωματική βία, 
Σεξουαλική βία 

Όταν προωθείς «άλλον» να 
Κακοποιήσει το θύμα. 

Μη σωματική-λεκτική Λεκτική βία, 
Σεξουαλική λεκτική βία 

Διάδοση φημών 
Ηλεκτρονικός εκφοβισμός 

Μη-λεκτική Ψυχολογική βία 
Ηλεκτρονικός εκφοβισμός 

Κοινωνικός αποκλεισμός 
Ηλεκτρονικός εκφοβισμός 

 
Πίνακας 1: Ταξινόμηση μορφών βίας και εκφοβισμού 

 



6ος Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 
Ανάπτυξη και λειτουργία ενδοσχολικού δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού  

    

224 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Ανδρεαδάκης, Ν., Ξανθάκου, Γ., Κατσιγιάννη, Β., Καΐλα, Μ (2007). Εκφοβισμός και 
θυματοποίηση: Μια πραγματικότητα στο σχολικό περιβάλλον. Επιστήμες της 
Αγωγής, τ. 4, 187-195. 

Αντωνίου, Α.-Σ. (2008). Ψυχολογία ατόμωνμε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.Αθήνα:   
Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης. 

Αρτινοπούλου, Β. (2001). Βία στο σχολείο. Έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη. Αθήνα: 
Μεταίχμιο. 

Βασιλείου, Π.Σ. (2005). Το σχολείο ως κοινωνικό πλαίσιο για την κατανόηση του φαινομένου 
του εκφοβισμού.Διπλωματική εργασία -Πάντειο Πανεπιστήμιο. Διατμηματικό ΠΜΣ 
«Κοινωνικός Αποκλεισμός, Μειονότητες και Φύλο», κατεύθυνση Εγκληματολογίας.  

Γάκη, Α., Αντωνίου, Α.-Σ. (2014). Σύγχρονες μορφές διαδικτυακής παρενόχλησης σε παιδιά 
και εφήβους- Προτάσεις αντιμετώπισης του φαινομένου.Στα Πρακτικά του 4ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, 20-22 Ιουνίου. Αθήνα: ΕΚΠΑ, 
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Π.Τ.Δ.Ε. & Κέντρο Μελέτης 
Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης. 

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου – E.Ψ.Υ.Π.Ε. (2008). Μίλα μη 
φοβάσαι. Αθήνα: Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. 

Μέλλου, Ευσ., Αντωνίου, Α.-Σ. (2013). Η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του 
ηλεκτρονικού εκφοβισμού στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Στο Χ. 
Μπαμπούνης (Επιμ.), Πρακτικά του Συνεδρίου: Παιδική Ηλικία-Κοινωνιολογικές, 
Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις, 11-14 Απριλίου Αθήνα: 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών, 
1145-1151 

Ξανθάκου, Γ., Κατσιγιάννη, Β., Καίλα, Μ. (2005). Το φαινόμενο του εκφοβισμού στο 
δημοτικό σχολείο: Η αυτοεκτίμηση και το κέντρο ελέγχου στου "εμπλεκόμενους" 
μαθητές. Στο Δ. Χατζηδήμου, Χ.Βιτσιλάκη. Το σχολείο στην κοινωνία της 
πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας. Αθήνα: Αδελφοί Κυριακίδη,  967-980 

Παραδεισιώτη, Α., Τζιόγκουρος, Χ. (2008). Η εκφοβιστική συμπεριφορά μεταξύ των 
μαθητών στο σχολείο. Εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
ΔΑΦΝΗ II.  

Χατζηγεωργίου, Σ., Αντωνίου, Α.-Σ. (2014). Ο ρόλος συγκεκριμένων χαρακτηριστικών 
προσωπικότητας (νευρωτισμού, εσωστρέφειας) στο φαινόμενο του σχολικού 
εκφοβισμού.Στα Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών 
Εκπαίδευσης, 20-22 Ιουνίου. Αθήνα: ΕΚΠΑ, Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας Π.Τ.Δ.Ε. & Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης. 

Χηνάς, Π. & Χρυσαφίδης, Κ. (2000). Επιθετικότητα στο σχολείο: Προτάσεις για πρόληψη και 
αντιμετώπιση. ΥΠΕΠΘ. 

Ψάλτη, Αν. & Κωνσταντίνου, Κ. (2007). Το φαινόμενο του εκφοβισμού στα σχολεία της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Η επίδραση του φύλου και της εθνοπολιτισμικής 
προέλευσης. Ψυχολογία,14(4),329–345. 

 
Barone, F.J. (1997). Bullying in schools. Phil Delta Kappen,79(1),80–82. 
Byrne, B. (1994). Coping with bullying in schools. London: Cassel. 
Coloroso, B. (2003). The bully, the bullied and the bystander. New York: Harper Collins 

Publishers. 
Dawkins, J. (1995). Bullying in schools:Doctors’ responsibilities. British Medical Journal,310, 

274–275. 
Espelage, D., Swearer, S.M. (2003). Research on school bullying and victimization: what we 

learned and where do we go from here? School Psychology Review,32(3),365–383. 



Παρεμβατικές Δράσεις για Πρακτικές Σχολικής Καθημερινότητας 
Θεματικοί Επιμορφωτικοί Κύκλοι 

 

225 

 

Farrington, D. P. (1995). The Twelfth Jack Tizard Memorial Lecture. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry, 36(6),1469–7610. 

Georgiou, St., Stavrinides, P. (2008). Bullies, victims, and bully-victims: psychosocial profiles 
and attributions styles. School Psychology International, 29(5), 574–589. 

Griffin, R. S., Gross, A. M. (2004). Childhood bullying: Current empirical findings and future 
directions for research. Aggression and Violent Behavior, 9(4),379-400. 

Krige, H., Pettipher, R., Squelch, Swart, E. (2000). A teachers’ and parents’ guide to bullying. 
Auckland Park: Rand Afrikaans University. 

Leach, J.J. (1997). Teachers and pupil perceptions of bullying behavior in model C primary 
schools in the Pietermaritzburg area. Pietermaritzburg: University of Natal. 

Lee, C. (2004). Preventing Bullying in Schools. A guide for teachers and other professionals. 
London: Paul Chapman Publishing. 

Lizhegu, M. E. (2012). A whole-school approach to managing bullying behaviour among 
learners in secondary schools in the Vhembe district in the Limporo province. 
(minor-dissertation). 

Olweus, D. (1993). Bullying at school: what we know and what we can do. Oxford: Blackwell. 
Olweus, D. (1997). Bullying or Victim problems in school. Facts and Intervention. European 

Journal of Psychology of Education,12(4),495–510. 
Patchin, J. W., Hinduja, S. (2010). Bullying, Cyberbullying, and Suicide. Archives of Suicide 

Research,14(3), 206-221. 
Pateraki, L., Houndoumadi, A. (2001). Bullying among primary schoolteachers in Athens, 

Greece. Educational Psychology, 21(2), 167–175. 
Pinheiro, P.S. (2006). World report on violence against children. United Nations Secretary 

General’s Study on Violence Against Children. New York: United States. 
Roberts, Jr. W.B. (2006). Bullying from both sides. Strategic Intervention for working with 

bullies and victims. California: Corwin Press. 
Sapouna, M. (2008). Bullying in Greek Primary and Secondary Schools. School Psychology 

International, 29(2): 199–213. 
Slonje, R., Smith, P.K. (2008). Cyberbullying: Another main type of bullying?.Scandinavian 

Journal of Psychology, 49(2), 147-154. 
Slonje, R., Smith, P. K., Frisén, A. (2013). The nature of cyberbullying, and strategies for 

prevention. Computers in Human Behavior,29(1), 26-32. 
Smith, J. D., Schneider, B. H., Smith, P. K., Ananiadou, K. (2004). The effectiveness of whole-

school antibullying programs: A synthesis of evaluation research. School Psychology 
Review, 33, 548-561. 

Smith, P.K., Brain, P. (2000). Bullying in schools: lessons from two decades of research. 
Aggressive Behavior, 26,1–9. 

Smith, P.K., Sharp, S. (1994). School bullying. Insights and perspectives. London: David 
Fulton. 

Stavrinides, P., Paradeisiotou, A., Tziogouros, C.,Lazarou, C. (2010). Prevalence of Bullying 
among Cyprus Elementary and High School Students. International Journal of 
Violence and School, 114–128.  

Van Niekerk, A.S.L. (1993). The school bully. Education and Culture,16, 35–36. 
Volk, A. A., Dane, A. V., Marini, Z. A. (2014). What is bullying? A theoretical redefinition. 

Developmental Review, 34(4), 327-343. 
Whitney, I., Smith, P.K. (1993). A survey of the nature and extent of bullying in junior/ 

middle and secondary schools. EducationalResearch,35(1), 3–25. 
 



6ος Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 
Ανάπτυξη και λειτουργία ενδοσχολικού δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού  

    

226 

 

 

2η Θεματική Ενότητα:  Το προφίλ των «εμπλεκόμενων» μαθητών σε 
φαινόμενα σχολικής βίας και εκφοβισμού -  

Κοινωνικοψυχολογικές επιπτώσεις  

Βικτωρία Κατσιγιάννη 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του θύματος και  του θύτη σε 

περιστατικά εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον. 
-  Κατανοήσουν τις κοινωνικοψυχολογικές επιπτώσεις του εκφοβισμού 

σε μαθητές που υφίστανται εκφοβισμό αλλά και στους/στις 
μαθητές/τριες που είναι παρόντες/-ούσες σε περιστατικά 
εκφοβισμού στον σχολικό χώρο 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Χαρακτηριστικά θύτη - θύματος και παρατηρητή σε φαινόμενα 
βίας κι εκφοβισμού στο σχολείο ή εκτός του σχολικού περιβάλλοντος  
Β.Κοινωνικοψυχολογικές επιπτώσεις θυτών, θυμάτων και 
παρατηρητών. Ποιες οι βραχυπρόθεσμες και ποιες οι 
μακροπρόθεσμες  συνέπειες στην καθημερινότητα και στη μετέπειτα 
ζωή τους με βάση τα ερευνητικά δεδομένα 
Γ. Κριτική προσέγγιση - προτάσεις διαχείρισης από τη σχολική 
κοινότητα-υλικό  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Αναγνώριση χαρακτηριστικών βασικών εμπλεκόμενων σε φαινόμενα 
εκφοβισμού στη σχολική κοινότητα  

- Ανάδειξη ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων στην καθημερινή ζωή των 
παιδιών και η συσχέτιση με τη μελλοντική τους πορεία 
(βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα) 

- Στρατηγικές ευαισθητοποίησης και πρόληψης της σχολικής βίας και 
του σχολικού εκφοβισμού. Προτάσεις προγραμμάτων 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Η θεματική ενότητα έχει εργαστηριακό χαρακτήρα και είναι 
προσανατολισμένη στη σχολική πράξη. Βασίζεται στη συνδυασμένη 
μάθηση (blended learning). 

- Περιλαμβάνει επεξεργασία εννοιών, διαλογικές αντιπαραθέσεις, 
συζητήσεις, επίλυση προβλήματος, συλλογικές μαθησιακές 
δραστηριότητες 
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2η Θεματική Ενότητα: Το προφίλ των «εμπλεκόμενων» μαθητών σε 
φαινόμενα σχολικής βίας και εκφοβισμού. Κοινωνικοψυχολογικές 
επιπτώσεις - Θεωρητικό πλαίσιο 
 
Ο σχολικός εκφοβισμός και η βία μεταξύ των μαθητών αναγνωρίζονται ως κοινωνικά 
προβλήματα που λαμβάνουν χώρα στο σχολικό περιβάλλον κι επιφέρουν σοβαρές 
επιπτώσεις στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου αλλά και στη 
διαδικασία της μάθησης (Smith et al. 2004,  Georgiou & Stavrinides 2008, Stavrinidis et al. 
2010). 

Σκοπός της θεματικής είναι να παρουσιάσει το προφίλ των μαθητών/τριών που 
εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε περιστατικά βίας και εκφοβισμού στη σχολική μονάδα και 
να καταγράψει τις βραχυπρόθεσμες αλλά και τις μακροπρόθεσμες κοινωνικοψυχολογικές 
επιπτώσεις, που μπορεί να επιφέρει ο σχολικός εκφοβισμός και η ενδοσχολική βία τόσο 
στους θύτες όσο και στα θύματα και να αναδείξει τον ρόλο των παρατηρητών, των 
μαθητών δηλαδή που παρίσταται σε φαινόμενα σχολικής βίας. Ο όρος θύτης ή δράστης ή 
νταής αντικαθίσταται πολλές φορές με την περιφραστική ιδιότητα, ως αυτός που 
εκδηλώνει εκφοβισμό και το θύμα αυτός/ή που δέχεται εκφοβισμό, καθώς επικεντρώνεται 
στην πράξη περισσότερο παρά στο πρόσωπο, ενώ ο Olweus (2009) κάνει λόγο για νταή και 
θύμα.  Ο ίδιος, μελετητής του φαινομένου από  τη δεκαετία του 1970, υπολογίζει με βάση 
τις έρευνες ότι το 15% του συνόλου των μαθητών/τριών δημοτικού-γυμνασίου σε σχολεία 
της Νορβηγίας έχει εμπλακεί είτε ως θύτης είτε ως θύμα σε περιστατικά 
εκφοβισμού/θυματοποίησης (Olweus 1993, 1997). Η διεθνής έρευνα του Ερευνητικού 
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ 2000) σε 4.300 Έλληνες 
μαθητές/τριες 11-15 ετών σχετικά με την ψυχική και σωματική υγεία κατέδειξε ότι τα 
ποσοστά θυματοποίησης ανέρχονταν στο 34%-39% αντίστοιχα. Ο σχολικός εκφοβισμός 
αποτελεί ένα ομαδικό φαινόμενο και δεν αφορά μόνο στον/στους μαθητή/ές που 
εκφοβίζουν και σε εκείνον/ους που εκφοβίζονται, αλλά και στους μαθητές/τριες που 
μπορεί να είναι παρόντες/ούσες σε αυτά τα περιστατικά τη στιγμή που συμβαίνουν, 
δηλαδή στους παρατηρητές, ή ακόμα και σε όσους/ες δεν είναι μάρτυρες τέτοιων 
περιστατικών καθημερινά, αλλά γνωρίζουν ότι συμβαίνουν, ανήλικοι κι ενήλικες. 
Επομένως, η εμπλοκή κυρίως αφορά:  

- Toν  θύτη (ο/η μαθητής/τρια ή ομάδα μαθητών που ασκεί εκφοβισμό)  

- Το θύμα (ο/η  μαθητής/τρια που δέχεται εκφοβισμό) 

- Τα παιδιά θεατές ή παρατηρητές. 

Σύμφωνα με τον Olweus (1978, 1993) τα τυπικά θύματα είναι περισσότερο αγχώδη και 
ανασφαλή από τον μέσο όρο των μαθητών. Είναι επιφυλακτικά συνήθως, ευαίσθητα, 
ντροπαλά και ήσυχα. Σε περίπτωση επίθεσης από άλλους μαθητές αποσύρονται ή ξεσπούν 
σε κλάματα. Παρουσιάζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση κι έχουν αρνητική άποψη για τον εαυτό 
τους, καθώς τον θεωρούν αποτυχημένο. Δεν προκαλούν, γι’ αυτό δεν αποδίδεται η επίθεση 
που δέχονται σε δική τους προκλητική συμπεριφορά. Άλλωστε έχουν αρνητική στάση προς 
τη βία και, αν είναι αγόρια, φαίνεται να είναι πιο αδύναμα από τον μέσο όρο. Υπάρχουν και 
τα προκλητικά θύματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από έναν συνδυασμό αγχώδους και 
επιθετικής συμπεριφοράς. Οι μαθητές αυτοί, σύμφωνα με τον Olweus (1978), 
παρουσιάζουν συχνά προβλήματα συγκέντρωσης και η συμπεριφορά τους ενδέχεται να 
προκαλέσει εκνευρισμό και ένταση γύρω τους. Ανιχνεύοντας το προφίλ του παιδιού-
θύματος στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας κι εφαρμόζοντας το ερωτηματολόγιο του 
Achenbach για γονέα, έφηβο κι εκπαιδευτικό, διαφαίνεται μία διάσταση στις τρεις 
αναφορές και ότι ο ίδιος ο μαθητής παρουσιάζει μια σαφή εικόνα για τον εαυτό του με τα 
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τυπικά χαρακτηριστικά του παιδιού θύματος, όπως ευαίσθητος, επιφυλακτικός, έλλειψη 
φίλων και συχνά απομονωμένος (Κατσιγιάννη & Ξανθάκου 2005α, Κατσιγιάννη κ.ά. 2011). 

Τα παιδιά που γίνονται θύματα εκφοβισμού είναι δυνατόν να νιώσουν έντονο άγχος και 
ανασφάλεια (Kaltiala-Heimo et al. 2000). Συχνά αισθάνονται «ανόητα», αποτυχημένα, μη 
ελκυστικά σε κοινωνικό επίπεδο, ενώ διακατέχονται από ντροπή. Κατά τη μαθησιακή 
διαδικασία στο σχολείο, έχουν την τάση να «κρύβουν» τις πιθανές απορίες τους, 
φοβούμενα μήπως ξαναπέσουν «θύματα εκφοβισμού» (Byrne 1994). Επιπλέον, ενδέχεται 
να παρουσιάσουν διάφορες φοβίες, να εμφανίσουν σχολική άρνηση, απουσιάζοντας συχνά 
από το σχολείο, εξαιτίας του γεγονότος ότι η σχολική ζωή γίνεται γι’ αυτούς μια ανυπόφορη 
εμπειρία. Έτσι, οδηγούνται σε μείωση της σχολικής τους επίδοσης, σε μαθησιακές 
δυσκολίες και κατ’ επέκταση σε σχολική αποτυχία (Nansel et al. 2001). 

Σε αντίθεση, τα παιδιά που εκδηλώνουν εκφοβισμό σε συμμαθητές τους και είθισται να 
ονομάζονται θύτες ή νταήδες ή δράστες, έχουν θετική άποψη για τον εαυτό τους, είναι 
συχνά παρορμητικά και έχουν ανάγκη να κυριαρχούν έναντι των άλλων. Μερικές φορές 
είναι επιθετικά και προς τους ενηλίκους, εκπαιδευτικούς και γονείς (Olweus 1993, 2009). Τα 
αγόρια έχουν συνήθως μεγαλύτερη σωματική δύναμη από τους υπόλοιπους συνομηλίκους 
και ειδικότερα από τα θύματα. Οι έρευνες του ίδιου μελετητή έχουν καταδείξει ότι οι 
νταήδες μπορεί να είναι δημοφιλείς και περιβάλλονται από μία ομάδα λίγων φίλων που 
τους υποστηρίζουν και υποτάσσονται σε αυτούς κάποιες φορές. Ο Lagerspetz και οι 
συνεργάτες του (1982) υποστήριξαν ότι τα αγόρια-θύτες χαρακτηρίζονται ως κυρίαρχα 
άτομα, τα οποία προκαλούν φασαρία στην τάξη και παρουσιάζουν δυσκολία συγκέντρωσης 
προσοχής, ενώ τα κορίτσια αντίστοιχα χαρακτηρίζονται ως ομιλητικά στην τάξη, αγενή και 
«με άσχημη γλώσσα» όχι μόνο σε συμμαθητές αλλά και σε εκπαιδευτικούς. Σε έρευνα με 
βάση το ερωτηματολόγιο του Achenbach σε γονείς, εκπαιδευτικούς και εφήβους, η 
επιθετική συμπεριφορά των μαθητών αυτών τοποθετείται στο κλινικό φάσμα και η 
διάσπαση προσοχής  με οριακές αποκλίσεις (Κατσιγιάννη & Ξανθάκου 2010). Αυτό εξηγεί 
σε έναν βαθμό και τη δυσκολία εξεύρεσης εποικοδομητικής λύσης σε θέματα 
διαπροσωπικών σχέσεων στην ομάδα του (Olweus 1993). Οι Perry et al. (1988) μελέτησαν 
τη σχέση μεταξύ θυματοποίησης και επιθετικότητας, υποστηρίζοντας ότι τα δύο αυτά 
στοιχεία έχουν άμεση συσχέτιση, καθώς μερικά θύματα εκφοβιστικών συμπεριφορών 
εκδηλώνουν και τα ίδια επιθετικότητα και χαρακτηρίζονται ενίοτε ως θύτες. 

Μια τρίτη κατηγορία συμμετεχόντων είναι αυτή των παρατηρητών, όπως συνηθίζεται να 
αναφέρεται. Έρευνα  των Tapper & Boulton (2005) έδειξε ότι οι συνομήλικοι ήταν παρόντες 
κατά 88% σε φαινόμενα σωματικής επιθετικότητας και μόνο το 15% παρείχε βοήθεια στο 
θύμα και το 5% παρενέβη για την επίλυση της διαφοράς. Στην περίπτωση που ορισμένοι 
μαθητές εκφράσουν την ανησυχία και τη δυσαρέσκειά τους για φαινόμενα εκφοβισμού στο 
σχολικό περιβάλλον, διστάζουν να αναφέρουν και να επέμβουν, προκειμένου να 
σταματήσουν τέτοια συμβάντα. Οι πιο συχνοί λόγοι που επικαλούνται για να 
δικαιολογήσουν τη μη εμπλοκή τους είναι, σύμφωνα  με τους Thompson, Arora & Sharp 
(2002), ότι μπορεί να άξιζε αυτή τη συμπεριφορά το θύμα είτε να φοβούνται τις συνέπειες 
για τους ίδιους μετά την εμπλοκή τους είτε να μη θεωρούν σωστή μία τέτοια παρέμβαση 
από την πλευρά τους είτε να μη γνωρίζουν τη σωστή διαχείριση ενός τέτοιου περιστατικού. 

 

Κοινωνικοψυχολογικές επιπτώσεις στους θύτες και τα θύματα 

Τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά εκφοβισμού είναι δυνατόν να προκαλέσουν τόσο 
βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις. Όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει η Αρτινοπούλου, «γνωρίζουμε πια ότι για τους δράστες, με βάση τις 
μακροχρόνιες έρευνες που έχουν γίνει, υπάρχει συνέχεια της επιθετικότητάς τους στο 
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χρόνο, ενώ τα θύματα υποφέρουν από μακρόχρονες συνέπειες της θυματοποίησής τους» 
(Αρτινοπούλου 2001:164). To γεγονός αυτό καθιστά δύσκολο για τα θύματα να 
σχηματίσουν στενές και ειλικρινείς σχέσεις με τους συνομηλίκους τους στο σχολείο. Σε 
αρκετές μάλιστα περιπτώσεις, δεν είναι εύκολη για τους θύτες η αποφυγή ενός 
παραβατικού τρόπου ζωής όπως, ενδεχομένως, να εκδηλώνουν ενδοοικογενειακή βία 

(Rigby 2007) ή ακόμη να  παρουσιάσουν διαταραχές ψυχιατρικής φύσεως, όπως χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη και αυτοκτονικό ιδεασμό (Klomek et al. 2008). 

Τα παιδιά ή οι έφηβοι που προκαλούν τέτοια περιστατικά, δηλαδή τα άτομα που ασκούν 
βία κι εκφοβισμό, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να απομακρυνθούν από το σχολείο, να 
διακόψουν τη σχολική φοίτηση ή ακόμα να εμφανίσουν τάσεις φυγής από το σπίτι, 
σύμφωνα με έρευνα της ΕΨΥΠΕ. Ο Olweus (1994) παρατήρησε μετά από μακροχρόνια 
μελέτη ότι το 60% των θυτών ηλικίας 12-15 ετών είχαν συλληφθεί τουλάχιστον μια φορά 
από την αστυνομία και το 35% έως 40% είχαν συλληφθεί τρεις ή περισσότερες φορές μόλις 
από την ηλικία των 24 ετών. 

Εξίσου σημαντικά είναι και τα ευρήματα για τις επιπτώσεις στη ζωή των παιδιών που έχουν 
θυματοποιηθεί. Έχει διαπιστωθεί πως τα θύματα αντιμετωπίζουν δυσκολίες κοινωνικής 
προσαρμογής. Ειδικότερα, η συσχέτιση του εκφοβισμού με τη χαμηλή ψυχοκοινωνική 
προσαρμογή στα θύματα είναι εντυπωσιακά παρόμοια στις περισσότερες χώρες (Nansel et 
al. 2004). Επιπρόσθετα, τα θύματα συνήθως αντιμετωπίζουν συναισθήματα μοναξιάς, 
εγκατάλειψης και αποξένωσης από την ομάδα των συνομηλίκων τους (Graham & Juvonen 
1998, Xanthakou et al. 2007). Τα παιδιά αυτά είναι συχνά απομονωμένα. Η κοινωνική 
απομόνωση μπορεί να οφείλεται είτε στον αποκλεισμό που βιώνουν σαν πράξη 
εκφοβισμού από τον θύτη είτε στον φόβο που παρουσιάζουν για πιθανή στοχοποίηση από 
τους θύτες (Graham & Juvonen 1998, Nansel et al. 2001). Όπως αναφέρει και ο Olweus 
(2009), τα παιδιά αυτά φαίνεται να είναι συχνά μόνα και αποκλεισμένα από την ομάδα των 
συνομηλίκων τους κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και της ώρας του φαγητού στο 
σχολείο. Επιπλέον, φαίνεται να μην έχουν κανένα στενό φίλο μέσα στην τάξη, ενώ είναι οι 
τελευταίοι μαθητές τους οποίους διαλέγουν οι συνομήλικοί τους στα ομαδικά παιχνίδια. 
Συνήθως δεν καλούν συμμαθητές τους στο σπίτι, ενώ σπάνια πηγαίνουν στο σπίτι κάποιου 
συμμαθητή τους. Επίσης, χάνουν το ενδιαφέρον τους και παραιτούνται από 
δραστηριότητες και χόμπι που τα θεωρούσαν ελκυστικά και ενδιαφέροντα (Suckling & 
Temple 2002). Η ευρωπαϊκή επιτροπή τα τελευταία χρόνια αναφέρει και τον όρο 
«μισαλλόδοξο λόγο»  (hate speech), για να περιγράψει  την ιδιαίτερα υβριστική, έως και 
απειλητική συμπεριφορά, καθώς και σχόλια που είναι συνήθως προσβλητικά.  Η ρητορική 
μίσους είναι επίθεση στην ταυτότητα. Ο θύτης δεν επιτίθεται στο θύμα για κάτι που κάνει, 
αλλά για κάτι που είναι (Κατσιγιάννη & Καΐλα 2018).  

Οι παρατηρητές, αν και θεωρούνται αμέτοχοι φαινομενικά σε περιστατικά εκφοβισμού, 
παρίστανται και έμμεσα συνηγορούν, καθώς η παρατήρηση βίαιων και εκφοβιστικών 
πράξεων προκαλεί την εξοικείωσή τους με καταστάσεις που προκαλούν πόνο, σωματικό ή 
ψυχικό. Μέσα από την παρατήρηση των πράξεων αυτών, εξοικειώνονται με μηνύματα, 
όπως για παράδειγμα ότι κυριαρχεί πάντα ο δυνατός, ενώ παράλληλα μαθαίνουν να 
φοβούνται τον δυνατό με ό,τι αυτό συνεπάγεται (Κυριακίδη 2013). Από τη στιγμή, μάλιστα, 
που δεν είναι ικανοί να δράσουν αποτελεσματικά την κρίσιμη στιγμή που συμβαίνει το 
περιστατικό, είναι πολύ πιθανό να αναπτύξουν αισθήματα ενοχής και ανικανότητας, 
εξαιτίας της δυσκολίας τους να παρέμβουν σε περιστατικά εκφοβισμού, στα οποία υπήρξαν 
μάρτυρες. Παράλληλα, βιώνουν συναισθήματα φόβου στην ιδέα της συναναστροφής τους 
με τα θύματα, διότι θεωρούν ότι μπορεί να θυματοποιηθούν και οι ίδιοι (Rivers et al. 2009). 

 

 



6ος Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 
Ανάπτυξη και λειτουργία ενδοσχολικού δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού  

    

230 

 

Στρατηγικές αντιμετώπισης 

Ο Olweus (1993) προτείνει το ολιστικό μοντέλο αντιμετώπισης σε φαινόμενα βίας και 
εκφοβισμού στη σχολική μονάδα και κυρίως στον προσανατολισμό των τριών διαστάσεων: 
στο σχολείο ως κοινότητα, στην τάξη και σε κάθε παιδί ξεχωριστά. Ο ίδιος μελετητής 
ενέταξε και τη συμμετοχή των γονέων όταν προκύπτουν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, 
ενώ παράλληλα η τοπική κοινότητα θα πρέπει να παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική 
στήριξη στους θύτες, στα θύματα και στις οικογένειές τους. Σύμφωνα με έρευνες (Olweus 
1997), οι συναντήσεις, οι εκδηλώσεις και οι διαλέξεις μπορούν να ενημερώσουν και να 
ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες σχετικά με το φαινόμενο αυτό. Ένας νέος θεσμός που 
εφαρμόζεται στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι η καθιέρωση του 
Συμβούλου Σχολικής Ζωής από τον Σεπτέμβρη του 2020.  Ο Σύµβουλος Σχολικής Ζωής, 
μεταξύ άλλων,  βρίσκεται σε άµεση και διαρκή επικοινωνία µε τους µαθητές, τον σύλλογο 
διδασκόντων και το εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως επίσης τους γονείς και κηδεµόνες. 
Ενεργεί όποτε αυτό του ζητηθεί, αλλά και µε δική του πρωτοβουλία, εφόσον υποπέσει στην 
αντίληψή του κατάσταση η οποία χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης.  

Είναι προφανές ότι όλα τα φαινόμενα και οι συμπεριφορές σχολικού εκφοβισμού απαιτούν 
άμεση παρέμβαση. Τα τελευταία χρόνια στις σκανδιναβικές χώρες, στην Ιταλία, στη 
Γερμανία, στο Βέλγιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες πραγματοποιούνται πολλές 
εκστρατείες και προγράμματα στο πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας της κάθε 
χώρας,  σε συνεργασία με πανεπιστήμια, ινστιτούτα και οργανώσεις καθηγητών και άλλους 
εκπαιδευτικούς φορείς (Politi 2014). Τα προγράμματα αυτά για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση των φαινομένων της σχολικής βίας διαρκούν συνήθως ένα με δύο έτη. Έχει 
αποδειχθεί πως είναι αποτελεσματικά, διότι υιοθετούν συνήθως την Κοινωνική-
Οικοσυστημική Προσέγγιση. Ειδικότερα, μέσω της ολιστικής προσέγγισης επιτυγχάνεται η 
αλλαγή του κλίματος του σχολείου, ώστε να μην αναπαράγεται η βία. Έτσι, στις 
παρεμβάσεις εμπλέκονται όλοι: το σχολείο, η τάξη, ο εκπαιδευτικός οι μαθητές, οι γονείς 
και ολόκληρη η τοπική κοινωνία. Οι Cooper και Upton (1990) υποστηρίζουν ότι η 
προβληματική συμπεριφορά δε δημιουργείται μόνο από τον μαθητή που παρουσιάζει τη 
βίαιη συμπεριφορά, αλλά πυροδοτείται και από προβληματικές κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις. Αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι η αιτία για την εμφάνιση 
της προβληματικής αυτής συμπεριφοράς θα πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο των δράσεων 
και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συμμετεχόντων στο συγκεκριμένο περιβάλλον, δεδομένα 

της οικοσυστημικής θεωρίας. Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, δεν υπάρχει μια καθολική 
λύση για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της σχολικής βίας. Δεν μπορεί να 
δημιουργηθεί και να εφαρμοστεί ένα πρότυπο ή ένα σύστημα που να βοηθά στην 
αντιμετώπιση του φαινομένου σε όλες τις χώρες. Κι αυτό συμβαίνει, διότι, σύμφωνα με 
ερευνητικά ευρήματα, τα αίτια της βίας, αλλά και η ίδια η φύση των περιστατικών 
σχολικής βίας, διαφέρουν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά από χώρα σε χώρα. Τα 
περισσότερα προγράμματα πρόληψης κι αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού έχουν 
πεδίο εφαρμογής την κοινότητα, την οικογένεια, το σχολείο, την τάξη, τους συνομηλίκους 
και το άτομο (Γαλανάκη 2010). Το πρόγραμμα σχολικής διαμεσολάβησης που εφαρμόστηκε 
σε  σχολεία με θετικά αποτελέσματα και θα αναλυθεί στην 3η θεματική είναι ένα 
επιτυχημένο πρόγραμμα παρέμβασης συνομηλίκων στο σχολικό περιβάλλον με υποστήριξη 
από εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις, όπως 
για παράδειγμα θα μπορούσαν να είναι οι Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής που έγινε λόγος 
παραπάνω. Ο ρόλος των συνομηλίκων είναι καθοριστικής σημασίας στην εφαρμογή των 
προγραμμάτων αφενός γιατί γνωρίζουν για τα περιστατικά εκφοβισμού και εισακούονται 
από τους συμμαθητές τους, αφετέρου γιατί πολλοί μαθητές/τριες εμπιστεύονται σε 
αυτούς/ές αυτό που τους συνέβη (Κατσιγιάννη & Ξανθάκου 2005β). Πολλά προγράμματα, 
όπως του ΚΕ.Θ.Ε.Α. (Οδηγός για ασφαλή σχολεία 2013), της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. (stop στην 
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ενδοσχολική βία 2013) κ.ά.  στοχεύουν στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και τη 
διαχείριση κρίσεων, διότι τόσο οι μαθητές που εκφράζουν βίαιη συμπεριφορά όσο και 
αυτοί που τη δέχονται, δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν αυτό που τους συμβαίνει και 

συνήθως δεν αντιδρούν. Στους δράστες ή θύτες παρέχεται η δυνατότητα συζήτησης και 
εκπαίδευση στην ενσυναίσθηση, στη διαχείριση του θυμού και στην καλλιέργεια του  
αυτοελέγχου. Προγράμματα παρέμβασης αποτελούν και η μέθοδος της 
«αποενοχοποιητικής προσέγγισης» ή «μέθοδος της υποστηρικτικής ομάδας», η 
επανορθωτική δικαιοσύνη ή ακόμη και η στέρηση προνομίων κ.ά. Βασικοί μηχανισμοί 
πρόληψης, συνοπτικά, είναι : 

- Η αναγνώριση παραγόντων κινδύνου, δηλαδή, η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους 
παράγοντες κινδύνου και τα φαινόμενα που προειδοποιούν, όπως, για παράδειγμα, 
ανεξέλεγκτος θυμός, απόρριψη από συνομηλίκους, κοινωνική απομόνωση, έλλειψη 
ανοχής σε πολιτισμικές διαφορές, σοβαρή λεκτική απειλή κ.ά. 

- Καλλιέργεια της ικανότητας εποικοδομητικής επίλυσης συγκρούσεων, ώστε να γίνει 
αντικείμενο μάθησης με επικοινωνία, δημιουργική σκέψη, ενασχόληση με δράσεις, 
δημιουργία θετικού περιβάλλοντος και ενεργητικής ακρόασης κ.ά. 

- Διαμόρφωση σχολικού κλίματος μέσω του σχεδιασμού παιδαγωγικής στρατηγικής αλλά 
και τη διευθέτηση του σχολικού χώρου, ώστε να δημιουργεί ασφάλεια και αίσθηση 
φροντίδας στους μαθητές. 

- Διεύρυνση συνεργασιών μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων με κοινές δράσεις, ομίλους, 
σχολές γονέων κ.ά. 

- Αναμόρφωση της μαθησιακής διαδικασίας ώστε να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες και 
τα ενδιαφέροντα των μαθητών και το σχολείο να αποτελεί έναν χώρο δημιουργίας και 
μάθησης με την ενεργητική συμμετοχή όλων των μαθητών. 
 

Ενδυναμώνοντας την πρόληψη και καλλιεργώντας ένα θετικό σχολικό περιβάλλον με 
αυξημένη επαγρύπνηση σε θέματα ασφάλειας αλλά και φροντίδας για τους μαθητές μας, 
με τη συμμετοχή όλων και την ειρηνική και δημοκρατική επίλυση των διαφορών, η βία και 
ο φόβος μετατρέπεται σε χαμόγελο και  αισιοδοξία. 
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2η Θεματική Ενότητα: Το προφίλ των «εμπλεκόμενων» μαθητών σε 
φαινόμενα σχολικής βίας και εκφοβισμού. Κοινωνικοψυχολογικές 
επιπτώσεις - Δραστηριότητα αναστοχασμού, διαλόγου και επίλυσης 
προβλήματος 

 
Με βάση την παρακάτω εικόνα, τα όσα έχουν αναφερθεί στη θεματική για τις 
ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στα παιδιά που δέχονται επιθετική συμπεριφορά συστηματικά 
και λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση του Βογιατζή (2014) που ακολουθεί, μπορείτε να 
διατυπώστε την άποψή σας σχετικά με τις επιπτώσεις τέτοιων περιστατικών σε μαθητές με 
αναπηρία αλλά και τον τρόπο που μπορεί η σχολική κοινότητα να αντιδράσει αν πρόκειται 
για μαθητή του σχολείου, σε τέτοιου είδους περιστατικά που ίσως υποτιμηθούν στην αρχή 
και λάβουν μία διαφορετική διάσταση αργότερα;  

 

«Έχουμε συχνά φαινόμενα μαθητών με αμαξίδιο ή βακτηρίες, που τους παρεμποδίζουν στο 
πέρασμά τους για την τάξη ή τον προαύλιο χώρο. Τους σπρώχνουν, τους κολλάνε στον 
τοίχο, χρησιμοποιούν υποτιμητικά επίθετα για να τους χαρακτηρίσουν. Καταλαβαίνετε πως 
αυτό καταρρακώνει τη ψυχολογία ενός παιδιού που με χαρά θέλει να πάει στο σχολείο» 
(Βογιατζής 2014).  

 

 
Εικόνα 1 

 

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι 
- Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού 

http://paratiritirio.minedu.gov.gr 
- Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού https://ddp.gr 
- Συνήγορος του Παιδιού http://www.0-18.gr 
- Το Χαμόγελο του Παιδιού https://www.hamogelo.gr 
- Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου https://saferinternet4kids.gr 
- Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας http://www.antiviolence-net.eu 
 
 
 

http://paratiritirio.minedu.gov.gr/
https://ddp.gr/
http://www.0-18.gr/
https://www.hamogelo.gr/
https://saferinternet4kids.gr/
http://www.antiviolence-net.eu/
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Εικόνα 2 (Πηγή https://www.minedu.gov.gr/news/47263-10-12-20-2exeis-foni-eimaste-dipla-sou-2) 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3 (Πηγή: https://saferinternet4kids.gr/sid/sid-2021/ekpaideutiko-yliko-sid2021) 

https://www.minedu.gov.gr/news/47263-10-12-20-2exeis-foni-eimaste-dipla-sou-2
https://saferinternet4kids.gr/sid/sid-2021/ekpaideutiko-yliko-sid2021


6ος Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 
Ανάπτυξη και λειτουργία ενδοσχολικού δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού  

    

236 

 

 

Εικόνα 4: Έργο μαθητή στο πλαίσιο του προγράμματος t4e για τον σχολικό εκφοβισμό (φωτ. Β. Κατσιγιάννη) 
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3η Θεματική Ενότητα:  Πρόληψη και διαχείριση περιστατικών     
σχολικής βίας και εκφοβισμού 

Ιωάννης Έξαρχος 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Αναπτύξουν πολιτικές, στρατηγικές και πρακτικές για την πρόληψη 

του φαινομένου της σχολικής βίας και εκφοβισμού 
- Εφαρμόζουν αποτελεσματικές πολιτικές στρατηγικές και πρακτικές 

στη διαχείριση περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού 
- Κατανοούν το κοινωνικό, πολιτισμικό, οικογενειακό και ατομικό 

πλαίσιο που λαμβάνει χώρα το φαινόμενο 
- Αναγνωρίζουν αντιτιθέμενες αξίες και αντικρουόμενα συμφέροντα 

στη μελέτη του θέματος που επιλέγουν να διερευνήσουν 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Οικοσυστημική προσέγγιση της σχολικής βίας και του σχολικού 
εκφοβισμού 
Β. Επιτυχημένα εφαρμοσμένα σχολικά προγράμματα κατά της 
σχολικής βίας και εκφοβισμού στο εξωτερικό (Olweus-Νορβηγία) 
Γ. Σχολικά Προγράμματα στην Ελλάδα 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Οικοσυστημική προσέγγιση του φαινομένου 
- Η έννοια της πρόληψης φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού 
- Επίπεδα προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης 
- Πρόγραμμα Olweus της Νορβηγίας 
- Πρόγραμμα KiVA της Φιλανδίας 
- Καλές πρακτικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής 

βίας και του εκφοβισμού 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Δομημένη συζήτηση (debate) 
- Μελέτη περίπτωσης 
- Ιδεοθύελλα 
- Παρουσίαση 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/19eOz5vphT5Cb8liFX8z6ZT3_h4Hdc3TW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19eOz5vphT5Cb8liFX8z6ZT3_h4Hdc3TW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-PpdQks7A8V-CwL6WW2azacOaxMl57QY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-PpdQks7A8V-CwL6WW2azacOaxMl57QY/view?usp=sharing
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3η Θεματική Ενότητα: Πρόληψη και διαχείριση περιστατικών σχολικής 
βίας και εκφοβισμού - Κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο 
 
Σε ένα περιστατικό σχολικής βίας και εκφοβισμού, τόσο το «θύμα» όσο και ο «νταής» 
χρειάζονται βοήθεια, ώστε να αποκατασταθεί  ή να αναπτυχθεί  η ομαλή και ειρηνική 
σχέση και επικοινωνία μεταξύ τους. Ο ρόλος του σχολείου, του εκπαιδευτικού και 
γενικότερα του προσωπικού του σχολείου είναι καταλυτικός για την εκτόνωση του 
φαινομένου. Υπάρχουν δύο πεδία ανάπτυξης πολιτικών στρατηγικών ή πρακτικών κατά της 
σχολικής βίας και του εκφοβισμού: Πρόληψη του φαινομένου και Διαχείριση των 
περιστατικών. 

Για να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας ότι η σχολική 
κοινότητα αποτελείται από άτομα με διαφορετικό κοινωνικοπολιτισμικό, οικογενειακό και 
ατομικό υπόβαθρο. Παρόλα αυτά, το σχολικό κλίμα θα πρέπει να βασίζεται σε κοινές αξίες 
και όρια σχετικά με την ανεκτικότητα και τον σεβασμό που θα διαποτίζουν κάθε σχολική 
δραστηριότητα. Ένα σύνολο υποστηρικτικών υπηρεσιών και πρακτικών θα πρέπει να 
αναπτυχθεί για τη διαχείριση περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού, καθώς και ένα 
σύνολο προσεγγίσεων που θα προστατεύουν αποτελεσματικά τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας από την βία και τον εκφοβισμό. Σε κάθε περίπτωση, τέτοιες υπηρεσίες και 
προσεγγίσεις θα πρέπει να έχουν ένα εύρος στοιχείων που να ανταποκρίνονται στις 
διαφορετικές και ποικίλες ανάγκες των μελών της σχολικής κοινότητας. 

Αξίζει να τονισθεί ότι: 

- Οι μεμονωμένες ή σποραδικές πρακτικές δε φαίνεται να είναι τόσο αποτελεσματικές 
στη μείωση των επιπέδων βίας και εκφοβισμού, ενώ μπορεί ακόμα και να συντελέσουν 
στην έξαρση του φαινομένου μετά το τέλος της παρέμβασης. Κάτι τέτοιο μπορεί να 
συμβεί, όταν ομάδες και άτομα  κατηγοριοποιηθούν ή στιγματιστούν ως ευάλωτα ή 
επικίνδυνα. 

- Πολλά διαφορετικά  είδη παρεμβάσεων και προληπτικών πρακτικών θα πρέπει να 
λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους. Ορισμένες παρεμβάσεις χρειάζεται να 
στοχεύουν στη βελτίωση του σχολικού κλίματος ή στην ασφάλεια της σχολικής 
κοινότητας και άλλες να στοχεύουν στη διαμόρφωση ειρηνικών στάσεων,  απόψεων και 
κινήτρων μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και στην εκμάθηση στρατηγικών 
του φαινομένου. Η ύπαρξη αυτού του εύρους των παρεμβάσεων είναι πιο πιθανό να 
έχει περισσότερα ποσοστά επιτυχίας. 

- Η διαχείριση περιστατικών σχολικής βίας δεν αφορά μόνο τους άμεσα εμπλεκομένους. 
Ένα σύνολο ενδιαφερόμενων μερών είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του φαινομένου (π.χ. γονείς, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, ειδικοί 
επιστήμονες). 

 

Στόχοι και προσεγγίσεις των μέτρων και πρακτικών 

Οι στόχοι των μέτρων και πρακτικών κατά της σχολικής βίας και εκφοβισμού είναι ποικίλοι. 
Συνοπτικά οι στόχοι αυτοί μπορούν να αφορούν: 

- Την προώθηση ενός δημοκρατικού σχολείου 
- Την προστασία και τον σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Δικαιωμάτων 

του Παιδιού 
- Την προαγωγή και προστασία της ψυχικής υγείας 
- Την ενίσχυση της ασφάλειας στον σχολικό χώρο 
- Τη θέσπιση σχολικών κανόνων 
- Την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας στο σχολείο 
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- Την ανάπτυξη γνωστικών στόχων και κοινωνικής διαπαιδαγώγησης (π.χ. κατανόηση 
κοινωνικών αξιών, ανάπτυξη σεβασμού μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας) 

- Την ανάπτυξη μηχανισμών ενσωμάτωσης και συμμετοχής 
- Τον σεβασμό της πολυπολιτισμικότητας και της διαφορετικότητας 
- Την προαγωγή των αξιών της ειρήνης 
- Την προαγωγή της συναισθηματικής ωριμότητας 
- Την προαγωγή της επικοινωνίας και της ελεύθερης έκφρασης 
- Τη βελτίωση του επιπέδου διδασκαλίας 
- Την προαγωγή της σχολικής επιτυχίας 
- Την αποτελεσματική αντιμετώπιση στοχευμένων περιστατικών  
- Την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών 
Για την επίτευξη αυτών των στόχων σε συλλογικό επίπεδο, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι κάτωθι προσεγγίσεις, οι οποίες αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη 
στρατηγικών κατά του φαινομένου: 

 

Οικοσυστημική προσέγγιση 

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή (Molnar & Lindquist 1998, Ματσόπουλος 2009), η 
σχολική βία και ο εκφοβισμός ερμηνεύεται μέσα σε ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης 
διαφόρων παραγόντων που συντελούν στη συντήρηση του φαινομένου. Πολλές φορές 
αυτοί οι παράγοντες δεν είναι εμφανείς. Στο πλαίσιο αυτό, οι στάσεις και οι αντιδράσεις 
των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων απέναντι στη βία και στην επιθετικότητα 
παίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς δύνανται να συντηρούν, να ενισχύουν ή να βοηθούν στην 
αντιμετώπιση του φαινομένου. Η αντιμετώπιση των περιστατικών βίας και εκφοβισμού 
συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την αλλαγή των στάσεων και των αντιδράσεων που τη 
συντηρούν στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας. Η αλλαγή του σχολικού κλίματος θα 
συμβάλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου και ο ρόλος των μελών της σχολικής 
κοινότητας (διευθυντών, εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων) είναι καθοριστικός για την 
επίτευξη αυτής της αλλαγής. 

 

Ολιστική Προσέγγιση του σχολείου (Whole School Approach) 

Η ολιστική προσέγγιση του σχολείου (Artinopoulou & Michael 2014a, 2014b) βασίζεται στον 
ανοιχτό διάλογο, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στη συμμετοχή όλων των μελών της 
σχολικής κοινότητας στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του 
εκφοβισμού. Τέτοιες προσεγγίσεις λαμβάνουν υπόψη τις σχέσεις εξουσίας, τις διακρίσεις 
λόγω φύλου ή κοινωνικοπολιτισμικού υπόβαθρου ή κοινωνικοοικονομικής θέσης ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού ή ιδεολογίας, καθώς και τη δομική ιεραρχία του σχολείου.  

Για να υιοθετηθεί μια ολιστική προσέγγιση από το σχολείο, μιας και κάθε σχολείο είναι 
μοναδικό, πρέπει το σχολείο να προσαρμόσει την πολιτική και τα μέτρα ενάντια στη βία και 
τον εκφοβισμό στις ανάγκες του. Οι δυναμικές στο πλαίσιο μεταβάλλονται και 
αλληλεπιδρούν με διάφορους ενδοσχολικούς και εξωσχολικούς παράγοντες. Η διοίκηση 
του σχολείου πρέπει να κατανοεί τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η 
ανάπτυξη πολιτικών και στρατηγικών κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού 
χρειάζεται να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της σχολικής κοινότητας με τη 
συνεργασία όλων των μελών (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς και υπόλοιπο προσωπικό). Η 
υιοθέτηση πολιτικών και μέτρων προσαρμοσμένων στις εκάστοτε συνθήκες του σχολείου 
θεμελιώνεται στη βάση των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
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Η  «φωνή του παιδιού» (children’s voice) 

Αυτή η προσέγγιση (Cremin 2007, Johnson & Johnson 1996a, 1996b) ενθαρρύνει τη 
δημιουργική και καταλυτική συμμετοχή των παιδιών στην καθημερινότητα του σχολείου, 
ενδυναμώνοντας τη φωνή του μαθητή (student voice) και την επιρροή του στη λήψη 
αποφάσεων και στη διαμόρφωση πολιτικών. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην 
ατομοκεντρική φιλολογία (humanistic psychology) και στην ανθρωποκεντρική παιδεία, που 
σέβεται τα δικαιώματα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας συμπεριλαμβανομένων 
και των παιδιών στη βάση της δημοκρατίας. 

Τα οφέλη αυτής της προσέγγισης είναι πολλά: 

- Ενδυνάμωση της προσωπικότητας των μαθητών 
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τη διαχείριση, την αναφορά και την 

αντιμετώπιση περιστατικών σχολικής βίας και του  εκφοβισμού 
- Πιο εύκολη αποδοχή και προθυμία στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και 

αντιμετώπισης του φαινομένου 
- Εξασφάλιση ότι οι πολιτικές, στρατηγικές και πρακτικές αντιμετώπισης του φαινομένου 

καλύπτουν τις ανάγκες όλου του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου 
 

Σχολείο φιλικό προς το παιδί (Child Friendly School) 

Η προσέγγιση αυτή αφορά στην ανάπτυξη φιλικών προς το παιδί πρακτικών και σχολικού 
κλίματος (UN SRSG on violence against children 2011, UNICEF 2009). Στο πλαίσιο αυτό η 
αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών αποτελούν ουσιαστικές πτυχές 
της σχολικής καθημερινότητας. Τα περιστατικά βίας και εκφοβισμού δεν αναλύονται 
μεμονωμένα, αλλά ως μέρος του ευρύτερου σχολικού περιβάλλοντος ή ακόμα και της 
ευρύτερης κοινότητας. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο δικαίωμα των παιδιών στη μάθηση 
και στη δυνατότητα όλων των παιδιών να φοιτούν στο σχολείο. Η εφαρμογή πρακτικών 
κατά της σχολικής βίας γίνεται με βάση το αναπτυξιακό επίπεδο και τις ιδιαίτερες ανάγκες 
των μαθητών. Πρέπει να τονισθεί ότι η ποινικοποίηση καταστάσεων και ατόμων δεν έχει 
θετικές επιδράσεις στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Αντιθέτως, τέτοιες προσεγγίσεις 
στιγματίζουν τους εμπλεκομένους και ίσως να απομακρύνουν τους εκπαιδευτικούς από την 
αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών. 

Στη συνέχεια θα περιγραφούν ορισμένα αποτελεσματικά και δημοφιλή προγράμματα 
πρόληψης και αντιμετώπισης τα οποία εφαρμόζονται σε αρκετές χώρες του εξωτερικού. 
Αυτά είναι: 

Πρόγραμμα Olweus (2005, 2009) της Νορβηγίας 

Η εφαρμογή του προγράμματος αυτού στη Νορβηγία οδήγησε σε σχεδόν 50% μείωση του 
σχολικού εκφοβισμού και της θυματοποίησης. Για τον λόγο αυτόν, το Πρόγραμμα αυτό έχει 
κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση. Είναι σχεδιασμένο για μαθητές 5 έως 15 ετών, αλλά με 
μερικές προσαρμογές μπορεί να εφαρμοστεί και σε μαθητές λυκείου. Κατά την εφαρμογή 
του, οι μαθητές που αποτελούν τους «θύτες» ή τα «θύματα» λαμβάνουν επιπλέον 
εξατομικευμένη παρέμβαση. Στους στόχους του Προγράμματος περιλαμβάνονται: 
- Η μείωση των υφιστάμενων προβλημάτων εκφοβισμού μεταξύ των μαθητών 
- Η πρόληψη των νέων περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού 
- Η επίτευξη καλύτερης σχέσης συνομηλίκων στα σχολεία 

Οι δράσεις του Προγράμματος Olweus είναι οι εξής: 

- Δράσεις σε επίπεδο σχολείου (Συντονιστική Επιτροπή Πρόληψης Σχολικού Εκφοβισμού - 
Κατάρτιση και συμβουλευτικές υπηρεσίες - Διανομή του ερωτηματολογίου Olweus - 
Ομάδες συζήτησης προσωπικού - Σχολικοί κανόνες και θετικές και αρνητικές επιπτώσεις 
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τήρησης ή μη των κανόνων - Εποπτικό Σύστημα - Σχολική εναρκτήρια εκδήλωση - 
Γονεϊκή εμπλοκή) 

- Δράσεις σε επίπεδο τάξης (Ανάρτηση και επιβολή των κανόνων κατά του σχολικού 
εκφοβισμού - Μαθητικά συμβούλια - Συναντήσεις στην τάξη με τους γονείς) 

- Δράσεις σε ατομικό επίπεδο 
- Δράσεις σε επίπεδο Κοινότητας 

Πρόγραμμα KiVa της Φινλανδίας 

Το Πρόγραμμα KiVa της Φινλανδίας αναπτύχθηκε βασιζόμενο σε δεκαετίες έρευνας για τον 
σχολικό εκφοβισμό και τους μηχανισμούς του. Αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο του 
Τούρκου (University of Turku) της Φινλανδίας, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού της Φινλανδίας. Βασικές πτυχές του είναι η πρόληψη του 
εκφοβισμού, η αποτελεσματική αντιμετώπισή του, όπως, επίσης, η συνεχής 
παρακολούθηση της κατάστασης στο εκάστοτε σχολείο και των αλλαγών που λαμβάνουν 
χώρα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το Πρόγραμμα KiVa περιλαμβάνει τόσο 
καθολικές, όσο και εξειδικευμένες δράσεις. Οι καθολικές δράσεις απευθύνονται σε όλους 
τους μαθητές και εστιάζουν, κυρίως, στην πρόληψη του εκφοβισμού. Οι εξειδικευμένες 
ενέργειες τίθενται σε λειτουργία, όταν προκύπτουν συμβάντα σχετικά με σχολικό 
εκφοβισμό ή βία. 
Το πρόγραμμα KiVa απευθύνεται σε διάφορες ηλικιακές ομάδες. Διαθέτει τρεις ενότητες. Η 
πρώτη ενότητα είναι σχεδιασμένη για παιδιά 6-9 ετών, η δεύτερη για παιδιά 10-12 ετών και 
η τρίτη προορίζεται για μετά το γυμνάσιο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης μια 
εκτεταμένη ποσότητα υλικού για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Το υλικό αυτό είναι 
διαθέσιμο σε αρκετές γλώσσες. Το πρόγραμμα KiVa δεν προορίζεται για εφαρμογή ενός 
μόνο έτους, αλλά λειτουργεί ως ένα μόνιμο κομμάτι της προσπάθειας των σχολείων για την 
αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. Τα αποτελέσματα του προγράμματος KiVa έχουν 
αξιολογηθεί σε πολυάριθμες μελέτες και δείχνουν ότι ο σχολικός εκφοβισμός και η 
θυματοποίηση έχουν σημειώσει σημαντική μείωση στη Φινλανδία. Επιπλέον, οι διεθνείς 
μελέτες από την Ολλανδία, την Εσθονία, την Ιταλία, την Ουαλία αναδεικνύουν το γεγονός 
ότι το πρόγραμμα αυτό είναι αποτελεσματικό και έξω από τα όρια της Φινλανδίας. 

Πρέπει να τονισθεί ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί και να εφαρμοστεί ένα πλαίσιο ή 
σύστημα που να βοηθά στην αντιμετώπιση του φαινομένου σε όλες τις χώρες, καθώς τα 
αίτια της βίας, αλλά και η ίδια η φύση των περιστατικών σχολικής βίας διαφέρουν τόσο 
ποσοτικά όσο και ποιοτικά από χώρα σε χώρα. Η παρέμβαση και η τροποποίηση των 
συστημάτων (εκπαιδευτικοί, σχολεία, οικογένειες, τοπική κοινωνία) μέσα στα οποία 
εμπλέκονται και αλληλεπιδρούν οι μαθητές, είναι καθοριστικής σημασίας (Mylonakou-Keke 
2015). 

 

Δράσεις και σχολικά προγράμματα στην Ελλάδα 

Οι δράσεις και τα σχολικά προγράμματα που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα από διάφορους 
φορείς, όσο και από το Υπουργείο Παιδείας την προηγούμενη χρονική περίοδο ήταν 
αποσπασματικά και μέσα στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα Δάφνη Ι, ΙΙ & ΙΙΙ 2013). Ταυτόχρονα το Υπουργείο Παιδείας κατά τα σχολικά έτη 
2013-2015, ίδρυσε το Δίκτυο Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας 
και Εκφοβισμού με δράσεις που στόχευαν: 

- στη δημιουργία μόνιμης δομής πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας και 
εκφοβισμού σε πανελλαδικό επίπεδο 

- στην περιοδική εκτίμηση του φαινομένου σχολικής βίας και εκφοβισμού σε επίπεδο 
Σχολικής Μονάδας 



6ος Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 
Ανάπτυξη και λειτουργία ενδοσχολικού δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού  

    

242 

 

- στην επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα 
αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία και τη βιωσιμότητα της δομής πρόληψης και 
αντιμετώπισης της σχολικής βίας και εκφοβισμού  

- στην καταγραφή, την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την αντιμετώπιση σε πρώιμο 
στάδιο του φαινομένου 

- στην ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, της 
οικογένειας και της ευρύτερης τοπικής κοινότητας. 

Φυσικά, τα ελληνικά σχολεία δεν διαθέτουν κοινωνικές υπηρεσίες ή κάποια συνεργασία με 
τις υπηρεσίες της κοινότητας για την προσέγγιση των οικογενειών των παιδιών και για τη 
διαπίστωση ενδεχομένως προβλημάτων που αυτές αντιμετωπίζουν, με αποτέλεσμα οι 
δράσεις να  περιορίζονται στα πλαίσια της τάξης ή του σχολείου και να μην εμπλέκονται 
ενεργά όλοι οι φορείς της τοπικής κοινότητας. 
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4η Θεματική Ενότητα:  Η σχολική διαμεσολάβηση 

Φωτεινή Αζναουρίδου 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 

- Κατανοούν την έννοια της σχολικής διαμεσολάβησης 
- Γνωρίζουν τις βασικές αρχές και τους όρους της σχολικής 

διαμεσολάβησης 
- Εφαρμόζουν τη  διαδικασία της διαμεσολάβησης 
- Διακρίνουν τα μοντέλα σχολικής διαμεσολάβησης 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Εννοιολογική προσέγγιση της έννοιας «σχολική διαμεσολάβηση» 
Β. Βασικές αρχές  και όροι διαμεσολάβησης 
Γ. Διαδικασία της διαμεσολάβησης 
Δ. Μοντέλα σχολικής διαμεσολάβησης 
Ε. Η σχολική  διαμεσολάβηση  σε χώρες της Ευρώπης 
ΣΤ. Δραστηριότητες εργαστηρίων για τη σχολική διαμεσολάβηση 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

Α. Η σχολική διαμεσολάβηση ως μια καλή πρακτική πρόληψης και 
επίλυσης της βίας και των συγκρούσεων στο σχολείο και ως μια 
πρακτική της επανορθωτικής δικαιοσύνης 
Β. Βασικές αρχές  και όροι διαμεσολάβησης  
Γ. Ο ρόλος του συντονιστή για την επιτυχία του προγράμματος 
διαμεσολάβησης 
Δ. Ταξινομήσεις μοντέλων της σχολικής διαμεσολάβησης 
Ε. «Καλές πρακτικές» καταλυτικής και αναδιαμορφωτικής 
διαμεσολάβησης για την αντιμετώπισης της βίας 
ΣΤ. 1η δραστηριότητα: Τα 6 καπέλα της σκέψης 
2η δραστηριότητα: Η επικοινωνία δίχως βία -  «Η γλώσσα της 
καμηλοπάρδαλης» 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Εμπλουτισμένη εισήγηση 
- Εργασία σε ομάδες  
- Ιδεοθύελλα 
- Συζήτηση 
- Επίλυση προβλήματος 
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4η Θεματική Ενότητα: Η σχολική διαμεσολάβηση - Θεωρητικό πλαίσιο 
 

Α. Εννοιολογική προσέγγιση της έννοιας «σχολική διαμεσολάβηση» 

Η σχολική διαμεσολάβηση είναι μια καλή πρακτική πρόληψης και επίλυσης της βίας και 
των συγκρούσεων στο σχολείο και μια πρακτική της επανορθωτικής δικαιοσύνης. Σύμφωνα 
με την Αρτινοπούλου, «σχολική διαμεσολάβηση είναι η διαδικασία ειρηνικής επίλυσης μιας 
σύγκρουσης στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, μεταξύ δύο ή περισσότερων διαφωνούντων 
μαθητών με τη βοήθεια ενός τρίτου και ουδέτερου μαθητή -του λεγόμενου διαμεσολαβητή- 
μέσα από μια δομημένη διαδικασία με σαφή όρια, ενεργητική συμμετοχή και άμεση 
επικοινωνία μεταξύ των μερών με σκοπό μια εποικοδομητική επίλυση της διαφωνίας» 
(Αρτινοπούλου 2010α: 60). 

Μέσω της πρακτικής αυτής οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τα 
συναισθήματά τους, τις σκέψεις τους, τους προβληματισμούς τους και με τη βοήθεια του 
διαμεσολαβητή να καταφέρουν να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση στο πρόβλημα. Οι 
εμπλεκόμενοι μαθητές μέσω του προγράμματος της σχολικής διαμεσολάβησης ενισχύονται   
συναισθηματικά και ψυχολογικά για την καλύτερη διαχείριση των συγκρούσεων, για την 
απόκτηση κατάλληλων γνώσεων, στάσεων και αξιών σε θέματα επικοινωνίας, ανθρωπίνων 
σχέσεων, οριοθέτησης, δικαιοσύνης, αυτοελέγχου, κριτικής σκέψης, αλληλεγγύης, 
σεβασμού και αμοιβαιότητας με σκοπό την επικοινωνία, την ομαλή συνύπαρξή τους με 
τους άλλους ανθρώπους και την απόρριψη κάθε μορφής βίας, ως μέσο επίλυσης 
διαφωνιών. Η διαμεσολάβηση καλλιεργεί την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων, την 
ενεργή συμμετοχή, την κοινωνική ευθύνη με αποτέλεσμα τη βελτίωση του αισθήματος 
ασφάλειας στη σχολική κοινότητα και του σχολικού κλίματος γενικότερα (Karp & Breslin 
2001). 

 

Β. Βασικές αρχές  και όροι διαμεσολάβησης  

Βασικές αρχές της διαδικασίας της διαμεσολάβησης (Αρτινοπούλου 2010β: 83) είναι: 

- Η εθελοντική συμμετοχή των μαθητών/τριών που βίωσαν κάποια σύγκρουση στο 
σχολείο και ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, δίχως 
κανένα εξαναγκασμό. 

- Η αντικειμενικότητα και ουδετερότητα των  διαμεσολαβητών, οι οποίοι πρέπει να είναι   
απαλλαγμένοι από στερεότυπα και προκαταλήψεις, για να διασφαλίζεται η 
αντικειμενικότητα και ουδετερότητα  στη διαδικασία. 

- Η αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αμεροληψία. 
Γι’ αυτό οι διαμεσολαβητές δεν πρέπει  να αναλαμβάνουν υποθέσεις με τις οποίες 
συνδέονται προσωπικά  με κάποιον/α από τους διαφωνούντες. 

- Η εχεμύθεια των διαμεσολαβητών/τριών διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των 
εμπλεκόμενων. 

- Η ποιότητα της διαδικασίας, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευγένεια, ισότητα, 
σεβασμό και ειλικρίνεια προς τα διαφωνούντα μέλη. 

- Η συνεχής βελτίωση της διαδικασίας από μέρους των διαμεσολαβητών/τριών. 
- Η διαφήμιση και προώθηση του προγράμματος διαμεσολάβησης στη σχολική 

κοινότητα με διάφορα μέσα όπως: ανάρτηση σε εμφανές σημείο των ονομάτων και 
φωτογραφιών των διαμεσολαβητών και  των αρχών της λειτουργίας του προγράμματος. 

- Ο χώρος όπου συντελείται η διαδικασία της διαμεσολάβησης στο σχολείο κατά τη 
διάρκεια του σχολικού ωραρίου, ο οποίος είναι μόνο στη διάθεση της ομάδας της 
διαμεσολάβησης. 
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Γ. Διαδικασία της διαμεσολάβησης  

Οι διαμεσολαβητές έχουν στόχο να επιλύσουν τις διαφορές των συγκρουόμενων μελών. Οι 
διαμεσολαβητές είναι μια ομάδα μαθητών και καθηγητών με εξειδικευμένη επιμόρφωση 
από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Τα κριτήρια 
επιλογής ενός διαμεσολαβητή είναι η διαθεσιμότητά του, το ανοιχτό του πνεύμα, η 
εθελοντική συμμετοχή του, η ετοιμότητα του μαθητή να εκπαιδευτεί και να αναλάβει ρόλο 
διαμεσολαβητή, η υιοθέτηση εκ μέρους του της φιλοσοφίας ειρηνικής επίλυσης των 
συγκρούσεων, η αποδοχή του διαφορετικού, η εκπροσώπηση και των δύο φύλων. Τα 
προγράμματα συναντήσεων καταρτίζονται από τη Συντονιστική Ομάδα Διαμεσολάβησης 
(ΣΟΔ), η οποία συνεργάζεται με την ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού. Ο διαμεσολαβητής ελέγχει τη διαδικασία και φροντίζει να τηρούνται οι 
ισορροπίες, οι αρχές και οι κανόνες της διαμεσολάβησης, κρατώντας ουδέτερη στάση. 
Όμως το αποτέλεσμα το αξιολογούν τα συγκρουόμενα μέλη. Βασικοί κανόνες στη σχολική 
διαμεσολάβηση είναι η τήρηση κάθε συμφωνίας, η εχεμύθεια, η εθελοντική συμμετοχή, ο 
σεβασμός, το κόσμιο λεξιλόγιο και η αποφυγή κάθε μορφής βίας. 

Για να είναι επιτυχημένη η διαδικασία της διαμεσολάβησης, θα πρέπει οι διαφωνούντες να 
επιθυμούν να πάρουν μέρος στη διαδικασία και να είναι ίσης δύναμης, δηλαδή να υπάρχει 
ισότητα των μελών. Με την έναρξη της συνεδρίας γίνεται το καλωσόρισμα, οι συστάσεις 
των εμπλεκόμενων πλευρών και ο διαμεσολαβητής εξηγεί τη διαδικασία, τους κανόνες και 
τον ρόλο του. Εφόσον αναπτυχθεί εμπιστοσύνη για τη διαδικασία, αλλά και μεταξύ των 
μερών που συμμετέχουν, αρχίζει η διαδικασία. Κάθε μέρος αναφέρει τη δική του οπτική, το 
ιστορικό της διένεξης, δίχως διακοπές από άλλους. Ο διαμεσολαβητής κάνει κατάλληλες 
ερωτήσεις, προκειμένου να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του προβλήματος. Στη 
συνέχεια ορίζεται το πρόβλημα από κοινού όλων των μερών της διαδικασίας. Ο 
διαμεσολαβητής προσπαθεί να βρει κάποια κοινά σημεία ταύτισης των δύο μερών της 
σύγκρουσης, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για να διαπραγματευτούν τη λύση. 
Καλείται η κάθε πλευρά να εκφράσει τα συναισθήματά της για το πρόβλημα, αλλά και για 
το άλλο μέρος, καθώς και τις πιθανές λύσεις του προβλήματος και κατά πόσο αυτές θα 
επηρεάσουν τις μεταξύ τους σχέσεις. 

Οι δύο πλευρές στη συνέχεια αξιολογούν τις λύσεις και καταλήγουν στη λύση που 
εξυπηρετεί και τα δύο μέρη. Τέλος, συντάσσεται ένα συμβόλαιο γραπτό, προκειμένου να 
δεσμευτούν τα δύο μέρη να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα, για να μην επαναληφθεί αυτή η 
διένεξη. Ορίζουν μια νέα συνάντηση για ανατροφοδότηση και συζήτηση και ο 
διαμεσολαβητής, αφού ευχαριστήσει τις δύο πλευρές για τη συμμετοχή τους, υπενθυμίζει 
την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο όσων συζητήθηκαν (Αρτινοπούλου 2010α: 60-62). 

Η σχολική διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία όπου διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή 
των μερών της, η προσωπική έκφραση των συναισθημάτων τους, των ιδεών, απόψεων και 
κοινά αποδεκτών τρόπων επίλυσης του προβλήματος. Το σχολείο ως φορέας 
κοινωνικοποίησης των μαθητών θα πρέπει να  καλλιεργεί ένα κλίμα ισότητας, ασφάλειας, 
αποδοχής  και δικαιοσύνης, σε κάθε περίπτωση ακόμη και σε αυτή της διαχείρισης βίαιων 
περιστατικών. Η μέθοδος της επανορθωτικής δικαιοσύνης καλλιεργεί στα παιδιά-θύτες 
θετικά συναισθήματα με σκοπό  να συνειδητοποιήσουν πως η πράξη τους δεν βλάπτει μόνο 
τα ίδια ή το θύμα, αλλά και ολόκληρη τη μαθητική κοινότητα. Έτσι, βρίσκουν μια κοινώς 
αποδεκτή λύση, κατανοώντας το λάθος τους (Αρτινοπούλου 2010β: 66). 

Η διαμεσολάβηση μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, αλλά στο 
δημοτικό σχολείο επιλέγονται μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων ή δάσκαλοι. Η εκπαίδευση 
των μαθητών στη διαμεσολάβηση γίνεται βιωματικά μέσα από παιχνίδια ρόλων, ομαδικά 
παιχνίδια, δραματοποιήσεις και μέσα από επιλεγμένες στρατηγικές μάθησης, όπως είναι η 
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βιωματική μάθηση. Σημαντικός είναι ο ρόλος του συντονιστή για την επιτυχία του 
προγράμματος διαμεσολάβησης.  

Ο συντονιστής του προγράμματος επιλέγει  τους σχολικούς διαμεσολαβητές, τους 
ενθαρρύνει να αποδεχτούν τον ρόλο του διαμεσολαβητή, οργανώνει συνεδρίες και σχετικά 
επιμορφωτικά προγράμματα. Καθιερώνει συστηματικές συναντήσεις, παρατηρεί τους 
μαθητές - διαμεσολαβητές, τους βοηθάει στον ρόλο τους, διατηρεί την επικοινωνία με τη 
διοίκηση του σχολείου για την πρόοδο του προγράμματος και δρα ως εκπρόσωπος του 
προγράμματος στο σχολείο και στην ευρύτερη κοινότητα. 

Ένα από τα βασικά προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν στη διαδικασία της 
διαμεσολάβησης είναι η αδιαλλαξία, όταν οι εμπλεκόμενοι/ες είναι απρόθυμοι/ες να 
συνεργαστούν και η διαμεσολάβηση διακόπτεται, όταν υπάρχει παραβίαση θεμελιωδών 
κανόνων, συχνή αίτηση για διαμεσολάβηση, η κατάχρηση της διαδικασίας και η παραβίαση 
ιδιωτικότητας. Βασικοί στόχοι της σχολικής διαμεσολάβησης, κατά την Αρτινοπούλου 
(Αρτινοπούλου 2010α: 68),είναι: 

- Ενδυνάμωση ατομικότητας και ισότητας 
- Μείωση των βίαιων και αντικοινωνικών συμπεριφορών και αποφυγή διάλυσης των 

φιλικών σχέσεων 
- Κλίμα συνεργασίας, αυτονομίας και εποικοδομητικού διαλόγου 
- Ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης μελλοντικών προβλημάτων 
- Βελτίωση εν γένει της σχολικής καθημερινότητας 
- Εύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων 
- Ενδυνάμωση των μαθητών και μαθητριών 
- Αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση  
- Οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης στη σχολική 

κοινότητα 
- Διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας 

 
Όπως αναφέραμε, η σχολική διαμεσολάβηση είναι μια  εναλλακτική διαδικασία στο 
παραδοσιακό σύστημα προσέγγισης της επίλυσης και διαχείρισης συγκρούσεων, μια 
διαδικασία, όπου τα εμπλεκόμενα μέρη προσφεύγουν εθελοντικά στους συνομήλικους 
διαμεσολαβητές και με τη βοήθειά τους γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια εύρεσης λύσης σε 
συγκρουσιακές καταστάσεις και προβλήματα. Διαμεσολάβηση μπορούμε να έχουμε σε 
περιπτώσεις συγκρούσεων και διαφορών μεταξύ των μαθητών και μαθητών και δασκάλων 
και δεν μπορούμε να έχουμε σε θέματα σχετικά με επιθέσεις με αντικείμενα, χρήση 
ουσιών, ποινικά αδικήματα, κλοπές, σεξουαλική παρενόχληση και χρήση βίας από δάσκαλο 
σε μαθητή και από μαθητή σε δάσκαλο. Τα σοβαρά περιστατικά παραβατικότητας και βίας 
παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ή τη Διεύθυνση ή τον Σύλλογο Διδασκόντων. 
Στην περίπτωση μιας σύγκρουσης μεταξύ μαθητών ή μαθητών και δασκάλων 
παραπέμπονται στη Σχολική Ομάδα Διαμεσολάβησης, εφόσον το επιθυμούν οι 
εμπλεκόμενοι. 

 

Δ. Μοντέλα σχολικής διαμεσολάβησης 

1ος τρόπος ταξινόμησης (Johnson & Johnson 2001): Διαχωρισμός των προγραμμάτων 
διαμεσολάβησης  με βάση την ολιστική προσέγγιση και  τα προγράμματα της carde 
προσέγγισης. 

- Τα προγράμματα της ολιστικής προσέγγισης περιλαμβάνουν την εκπαίδευση όλων των 
μαθητών, προκειμένου όλοι οι μαθητές να έχουν την ικανότητα  να λειτουργούν ως 
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διαμεσολαβητές. Αυτό βέβαια απαιτεί πολύ καλή οργάνωση και μεγάλο κόστος, γι’ αυτό 
και εφαρμόζεται ελάχιστα. 

- Η carde προσέγγιση είναι μια μέθοδος, όπου επιλέγονται κάποιοι μαθητές, οι οποίοι 
εκπαιδεύονται στη σχολική διαμεσολάβηση. 

2ος τρόπος ταξινόμησης: Προγράμματα curriculum που έχουν προληπτικό χαρακτήρα 
διδάσκοντας τους μαθητές πώς να διαχειρίζονται περιστατικά βίας μέσα στο σχολείο και τα  
προγράμματα διαμεσολάβησης. 

3ος τρόπος ταξινόμησης: Τα προγράμματα επίλυσης συγκρούσεων και σχολικής 
διαμεσολάβησης χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

- Προσεγγίσεις δεξιοτήτων: Οι μαθητές διδάσκονται προσωπικές δεξιότητες. 
- Ακαδημαϊκού τύπου προσεγγίσεις: Οι μαθητές μαθαίνουν γνωστικές και θεωρητικές 

δεξιότητες. 
- Προσεγγίσεις δομικής αλλαγής: Αυτές οι προσεγγίσεις στοχεύουν στη δομική αλλαγή 

του σχολείου και στη στροφή σε πιο συνεργατικά περιβάλλοντα. 

 

Ε. Η σχολική  διαμεσολάβηση σε χώρες της Ευρώπης 

Σε πολλές χώρες της Ευρώπης εφαρμόστηκαν στα σχολεία «καλές πρακτικές» καταλυτικής 
και αναδιαμορφωτικής διαμεσολάβησης, για την αντιμετώπισης της βίας (Σπυρόπουλος  
2010: 275-321).   

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι διαμεσολαβητές λειτουργούν σε ζεύγη (συνδιαμεσολάβηση). Στη 
Φινλανδία, εφαρμόζεται το μοντέλο διαμεσολάβησης μεταξύ συνομηλίκων (μαθητών), 
καθώς και το μοντέλο της καθοδηγητικής διαμεσολάβησης με κάποιον ενήλικο στον ρόλο 
του διαμεσολαβητή. 

Στην Ισπανία το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην επίλυση των συγκρούσεων μέσα από τη 
βελτίωση των επικοινωνιακών ικανοτήτων των μαθητών. 

Στην Ιρλανδία, η διαμεσολάβηση είναι η κεντρική μέθοδος επίλυσης διαφορών στο 
σχολείο. Στην Ελλάδα, προγράμματα διαμεσολάβησης εφαρμόζονται στη  Γερμανική Σχολή 
Αθηνών και στο 2ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου (από το 2006 το πρόγραμμα των «Ομότιμων 
Μεσολαβητών» στο πλαίσιο, αρχικά, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius 
«Πρωτοβουλίες για ένα σχολείο χωρίς βία» και έπειτα του Προγράμματος «Αγωγή Υγεία») 
και το 2009 στην Ιωνίδειο Σχολή του Πειραιά. 
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4η Θεματική Ενότητα: Η σχολική διαμεσολάβηση - Υλοποιημένες 
δραστηριότητες 

 

1η Δραστηριότητα: Τα 6 καπέλα της σκέψης 
 
Κάθε καπέλο της σκέψης είναι ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης. Έτσι μπορούμε να 
ωφεληθούμε από μια αντιπαράθεση διαφορετικών απόψεων για ένα πρόβλημα.  
 

Το λευκό καπέλο: Η ουδέτερη σκέψη 

Το λευκό καπέλο συλλέγει στοιχεία και έπειτα τα χρησιμοποιεί, ώστε να λύσει το κάθε 
πρόβλημα, χωρίς ερμηνεία.  
Οι κύριοι παράγοντες που το χαρακτηρίζουν είναι: αντικειμενική οπτική των γεγονότων, 
αναζήτηση στοιχειών που δεν επηρεάζονται από πιστεύω και προσωπικές απόψεις, 
καταγραφή λογικών πιθανών λύσεων. 
Ερωτήσεις Κλειδιά: Τι γνωρίζω για το πρόβλημα; Πώς μπορώ να μάθω από το πρόβλημα; 
  

Το μαύρο καπέλο: Η απαισιόδοξη οπτική 
Το συγκεκριμένο καπέλο μάς ωθεί στην αξιολόγηση πιθανών αρνητικών επιπτώσεων-
αρνητικές πτυχές της ιδέας που εξετάζουμε 

Ερωτήσεις Κλειδιά: Ποιες οι πιθανότητας αποτυχίας; Ποια είναι τα πιθανά ρίσκα και οι 
επιπτώσεις αυτών; Έχω όντως τις απαραίτητες πηγές, για να λύσω αποτελεσματικά το 
πρόβλημα; 

 

Το πράσινο καπέλο: Ο δημιουργικός τρόπος-Δημιουργικές λύσεις στο πρόβλημα 
Το πράσινο καπέλο είναι η ίδια η δημιουργικότητα. Βοηθά στο να επεκτείνουμε την 
παρούσα πραγματικότητά μας, χωρίς να υπολογίζουμε, αρχικά, περιορισμούς που μας 
κάνουν να αισθανόμαστε ανασφαλείς. Δημιουργία νέων αντιλήψεων. 
Ερωτήσεις Κλειδιά: Υπάρχουν νέες πιθανότητες, για να εξερευνήσω; Πώς μπορώ να δω το 
συγκεκριμένο πρόβλημα με διαφορετική ματιά; 

 

Το κόκκινο καπέλο: Η ενεργοποίηση του ενστίκτου-Διαίσθηση 

Με βάση τις πληροφορίες καλούμαστε να διατυπώσουμε υποκειμενική γνώμη, 
συναισθήματα της ερμηνείας των δεδομένων. Η δημιουργικότητα στηρίζεται σε μεγάλο 
βαθμό στο ένστικτο της στιγμής. Το ένστικτο είναι τα συναισθήματα που νιώθουμε για την 
κατάσταση. Η στοχευμένη ανάλυσή τους μπορεί να μας οδηγήσει σε λύσεις που δεν είχαμε 
σκεφτεί πριν. Καταθέτουμε αυθόρμητες αντιδράσεις και συναισθήματα. 

Ερωτήσεις Κλειδιά: Τι μου αποκαλύπτουν τα συναισθήματά μου για την απόφαση που 
σκοπεύω να πάρω; Ποια είναι η διαίσθησή μου; Στηριζόμενος στα συναισθήματά μου, 
υπάρχει καλύτερος τρόπος να λύσω το συγκεκριμένο πρόβλημα; 

 
Το κίτρινο καπέλο: Αισιοδοξία  
Βρίσκουμε τα πλεονεκτήματα  και λύσεις με θετικό πρόσημο, θετικά στοιχεία σαν πιθανή 
εύρεση λύσης, θετικές πλευρές μιας απόφασης. Πνεύμα αισιοδοξίας. 
Μας μετατοπίζει με τέτοιο τρόπο, ώστε αισθανόμαστε ενθουσιασμένοι με την επίλυση του 
προβλήματος.  
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Ερωτήσεις Κλειδιά: Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να προσεγγίσω το πρόβλημα; Πώς 
μπορώ να κάνω τη λύση να δουλέψει προς όφελός μου; Ποια είναι τα θετικά αποτελέσματα 
που θα προκύψουν από αυτή τη λύση; Ποια είναι τα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα; 
 
Το μπλε καπέλο – Η Δύναμη στη διαχείριση-συντονισμός συναντήσεων - Λογική - Συνοχή 
και Οργάνωση 
Το πρώτο καπέλο κατευθύνει τη δημιουργικότητα με τρόπο λογικό. Παροτρύνει έναν τρόπο 
σκέψης, όπου οι πληροφορίες που παρέχονται χρησιμοποιούνται για μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητας της κάθε διαδικασίας. Οι τομείς που περιλαμβάνει είναι: 

 Καθόρισε το πρόβλημα.  

 Εντόπισε γενικές πληροφορίες για το πρόβλημα και τη λύση του. 

 Διαχειρίσου τον χρόνο σωστά.  

 Διαχειρίσου τη ροή ιδεών. 

Ερωτήσεις Κλειδιά: Τι πρόβλημα αντιμετωπίζω; Πώς μπορώ να καθορίσω το πρόβλημα με 
αντικειμενικό τρόπο; Ποιος είναι ο στόχος μου επιλύοντας το πρόβλημα; Ποια είναι η πιο 
αποτελεσματική μέθοδος επίλυσης; 
 

2η Δραστηριότητα: Ιδεοθύελλα - Η επικοινωνία δίχως βία - «Η γλώσσα 
της καμηλοπάρδαλης» 
 
Τέσσερα βασικά βήματα στην επικοινωνία. Εμπεριέχονται  έννοιες και συμπεριφορές της 
ενσυναίσθησης, του διαλόγου, του σεβασμού, της αποδοχής, της διαφορετικότητας, της 
εμπιστοσύνης. 
Οι συμμετέχοντες να είναι ικανοί σε: 
Γνώσεις:  να  γνωρίζουν,να κατανοήσουν,… 
Ικανότητες:  να αξιοποιούν, να παρουσιάζουν, … 
Στάσεις: να  συνειδητοποιήσουν  ότι.., να αναθεωρούν, … 
 
Τέσσερα βασικά βήματα στην επικοινωνία μας: 

α)  Παρατήρηση: Παρατηρούμε ένα γεγονός μέσω της τέχνης. 

β) Συναισθήματα: Εκφράζουμε πώς αισθανόμαστε, όταν παρατηρούμε το συγκεκριμένο 
γεγονός 

γ) Ανάγκες: Εκφράζουμε ποια ανάγκη είναι συνδεδεμένη με το συγκεκριμένο γεγονός και 
συναίσθημα. 

δ) Αιτήματα: Εκφράζουμε με σαφήνεια και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τι χρειαζόμαστε 
από τους άλλους και τις άλλες να πράξουν. 
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Σκοπός 

Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού και η ενεργός εμπλοκή του κατά τη 

διάρκεια επιμόρφωσης, προκειμένου αυτό να είναι θετικά διακείμενο και να 

εφαρμόζει καινοτομικές προσεγγίσεις αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στον 

παιδαγωγικό και τον διοικητικό τομέα. 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 

Μαρία Καλαματιανού, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70, 6ο  ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  
Αττικής     

Κυριακή Μέλλιου, Σ.Ε.Ε. Νηπιαγωγών-ΠΕ60, 6ο  ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής     

Παναγιώτης Φατσέας, Σ.Ε.Ε. Εφαρμοσμένων Τεχνών-ΠΕ89, 6ο  
ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής     

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

Εύη Πίνη, Αρχαιολόγος, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σχολικό έτος 2018-2019:  
15/03/2019, 29/03/2019, 05/04/2019, 12/04/2019 

Σχολικό έτος 2019-2020:  
18/01/2020, 25/01/2020, 01/02/2020, 08/02/2020 

7 Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 

Έν-τεχνες προσεγγίσεις στη   
διδακτική πράξη 



7ος Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 
Έν-τεχνες προσεγγίσεις στη διδακτική πράξη 

    

252 

 

 

1η Θεματική Ενότητα:  Έντεχνος Συλλογισμός (Artful Thinking) και 
Ψηφιακά Περιβάλλοντα Τέχνης 

Μαρία Καλαματιανού 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Γνωρίσουν τις βασικές αρχές της προσέγγισης του Έντεχνου Συλλογισμού(Artful 

Thinking): στοχαστικές διαθέσεις, ρουτίνες σκέψης και έργα τέχνης 
- Εξοικειωθούν με την αξιοποίηση των ρουτινών σκέψης του Artful Thinking για την 

καλλιέργεια συγκεκριμένων μαθησιακών δεξιοτήτων 
- Περιηγηθούν σε ψηφιακά περιβάλλοντα τέχνης καλλιεργώντας δεξιότητες 

αναζήτησης ψηφιακού πολιτιστικού υλικού 
- Πλοηγηθούν σε ψηφιακά αποθετήρια πολιτισμικού υλικού και εικαστικών 

δραστηριοτήτων, αλλά και σε ειδικά σχεδιασμένα λογισμικά εικαστικών έργων 
τέχνης και να αξιοποιούν το παραπάνω υλικό στη δημιουργία διδακτικών μ-
σεναρίων 

- Γνωρίσουν μία ψηφιακή πλατφόρμα ελεύθερης πρόσβασης σε παγκόσμια εικονικά 
μουσεία έργων τέχνης και να εξοικειωθούν με ψηφιακά εργαλεία σύγχρονης 
τεχνολογίας που διευκολύνουν την επαφή με παγκόσμιους πολιτιστικούς 
θησαυρούς προκειμένου να τους αξιοποιήσουν στη διδακτική πράξη 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

- Η εκπαιδευτική προσέγγιση του Έντεχνου Συλλογισμού (Artful Thinking) του 
Οργανισμού Project Zero της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard και 
η παιδαγωγική της αξιοποίηση 

- Ψηφιακοί πόροι με πολιτισμικές συλλογές 
- Εκπαιδευτικά λογισμικά με αντικείμενο τις Εικαστικές Τέχνες, ιστοσελίδες με 

εικονικά μουσεία και δραστηριότητες τέχνης 
- Εκπαιδευτικά σενάρια με δραστηριότητες Τέχνης 
- Παρουσίαση της πλατφόρμας Google Cultural Institute και γνωριμία με τα εργαλεία 

του GoogleArt Project 
- Βιωματικές και διαδραστικές αισθητικές δραστηριότητες σε ψηφιακά περιβάλλοντα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Βασικές αρχές του Έντεχνου Συλλογισμού (Artful Thinking), πρότυπα, στρατηγικές 
και εργαλεία 

- Παρουσίαση της «παλέτας» του Έντεχνου Συλλογισμού (Artful Thinking) 
- Εξοικείωση με τις έξι στοχαστικές διαθέσεις του Έντεχνου Συλλογισμού (Artful 

Thinking) 
- Πειραματισμός με βασικές ρουτίνες σκέψης (thinking routines) του Έντεχνου 

Συλλογισμού (Artful Thinking) 
- Αναζήτηση σε  επιλεγμένους ψηφιακούς πόρους: «Europeana», ψηφιακά 

αποθετήρια μουσείων ή άλλων φορέων, «Φωτόδεντρο -Πολιτισμός» 
- Αξιοποίηση δραστηριοτήτων από εκπαιδευτικά λογισμικά και ιστοσελίδες σχετικές 

με τις Εικαστικές Τέχνες 
- Παραδείγματα αξιοποίησης πολιτιστικού ψηφιακού υλικού σε μ-δραστηριότητες ή 

μ-σενάρια 
- Εικονική περιήγηση σε μουσείο ή πινακοθήκη ελεύθερης επιλογής που εμπεριέχεται 

στην πλατφόρμα Google Cultural Institute και αξιοποίηση των εργαλείων σε 
δραστηριότητες προσεκτικής παρατήρησης έργων τέχνης με την προσέγγιση του 
Έντεχνου Συλλογισμού (Artful Thinking) 

- Δραστηριότητες προσεκτικής παρατήρησης έργων τέχνης με αξιοποίηση ψηφιακών 
εργαλείων: art camera, street view, 360ovideos) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Ανοιχτή συζήτηση 
- Μελέτη περίπτωσης 
- Καταγραφές με post its 
- Αναστοχασμός  
- Επίδειξη ψηφιακών περιβαλλόντων 
- ΤΠΕ (Λογισμικά- Δραστηριότητες σε ψηφιακό περιβάλλον-Εικονικά μουσεία) 
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1η Θεματική Ενότητα:  Έντεχνος Συλλογισμός (Artful Thinking)  
και Ψηφιακά Περιβάλλοντα Τέχνης - Θεωρητικό πλαίσιο 
 
 

Α. Εισαγωγή 

Η αναγκαιότητα αξιοποίησης των τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία και τα 
πλεονεκτήματα που προσφέρει η αισθητική εμπειρία στην ολόπλευρη ανάπτυξη του 
ατόμου, αποτυπώνονται με την ένταξη των Τεχνών στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 
πολλών χωρών, αλλά αποτελούν και τεκμηριωμένες απόψεις σημαντικών ερευνητών εδώ 
και πολλά χρόνια. Ο Dewey (1934) υποστήριξε ότι η αισθητική εμπειρία αποτελεί το 
κατεξοχήν μέσο για την ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας, οι οποίες 
αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της διεργασίας της μάθησης, ενώ ο Gardner (1990) 
αποδεικνύει ότι η ενασχόληση με τα έργα τέχνης μπορεί να συμβάλλει στην πολύπλευρη 
ανάπτυξη της νοημοσύνης, καθώς προσφέρει πλήθος συμβόλων για επεξεργασία.  

Tα έργα τέχνης μπορούν επομένως ως μαθησιακά εργαλεία και στοχαστικά ερεθίσματα να 
συσχετισθούν με όλες σχεδόν τις γνωστικές περιοχές του Προγράμματος Σπουδών, όλων 
των βαθμίδων, καθώς έχουν τη δυνατότητα να προκαλούν διαφορετικούς νοητικούς 
συσχετισμούς, να εγείρουν ερωτήματα, να παραπέμπουν σε συνδέσεις με προσωπικές 
εμπειρίες, να ενεργοποιούν την κριτική και δημιουργική διάθεση και να εθίζουν τους 
μαθητές στην «ανάγνωση» της ζωής με στόχο την κατανόησή της. Στο πλαίσιο αυτό, της 
αξιοποίησης δηλαδή των έργων Τέχνης στην εκπαιδευτική πράξη, έχουν σχεδιαστεί 
διάφορα εκπαιδευτικά μοντέλα προσέγγισης και ερμηνείας τους. Τα «μοντέλα 
παρατήρησης» έργων τέχνης είναι μια γνωστική διαδικασία βασισμένη σε ένα δομημένο 
φάσμα ερωτημάτων που ο εκπαιδευτικός θέτει στους μαθητές του. Τα ερωτήματα αυτά 
κατηγοριοποιούνται σε φάσεις ανάλογα με τους ειδικούς στόχους που εξυπηρετούν. Όλες 
οι φάσεις στοχεύουν μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη των στοχαστικών ικανοτήτων των 
μαθητών, στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα πολιτισμού και στην ολιστική ανάπτυξη 
της προσωπικότητάς τους. Ανάλογα με το μοντέλο παρατήρησης που θα υιοθετήσει ο 
εκπαιδευτικός, η παρατήρηση του έργου  τέχνης μπορεί να αποτελεί ένα μικρό μέρος του 
διδακτικού σχεδιασμού, διάρκειας 10-15 λεπτών, ή το βασικό μέρος της διδακτικής πράξης, 
διάρκειας 1-2 διδακτικών ωρών και δεν αποτελούν αυτοσκοπό της μαθησιακής πορείας 
(Perkins 1994, Anderson & Milbrandt 2005). 

Τα εξελιγμένα ψηφιακά περιβάλλοντα και οι διαδικτυακές εφαρμογές διαμοιρασμού 
αρχείων και επικοινωνίας έρχονται να υποστηρίξουν το πλαίσιο ενός διδακτικού 
σχεδιασμού, που περιλαμβάνει την αξιοποίηση των έργων τέχνης στη μαθησιακή 
διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός μπορεί πλέον να αναζητήσει και να επιλέξει στο Διαδίκτυο, 
από μεγάλα ψηφιακά αποθετήρια πολιτιστικού υλικού, έργα τέχνης, ανάλογα κάθε φορά 
με τη στοχοθεσία της διδασκαλίας του, να τα επεξεργαστεί και να τα αποθηκεύσει για 
μελλοντική χρήση, να αξιοποιήσει τις πληροφορίες ή και τις διδακτικές προτάσεις-
δραστηριότητες που συνοδεύουν τα εκθέματα. Οι μαθητές από την άλλη μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν δυναμικάεργαλεία οπτικοποίησης και αλληλεπίδρασης, που προσφέρουν 
δυνατότητες ενεργούς επαφής και επικοινωνίας με το έργο τέχνης, ανά πάσα στιγμή και 
από οποιοδήποτε μέρος και να βρίσκονται.  Μπορούν ακόμα να περιηγηθούν σε εικονικά 
μουσεία, πινακοθήκες, πολιτιστικούς ή αρχαιολογικούς χώρους, που θα ήταν αδύνατον να 
επισκεφτούν σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ψηφιακής ανάλυσης και 
τρισδιάστατης απεικόνισης.  Περιορισμοί σε χρόνο, τόπο, πρόσβαση, περιεχόμενο και 
γνώσεις αίρονται μέσα σε ένα «διαδικτυακό σύννεφο».  
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Β. Το μοντέλο παρατήρησης έργων τέχνης Artful Thinking 

Η εκπαιδευτική προσέγγιση Artful Thinking http://pzartfulthinking.org/ (Project Zero, 
Πανεπιστήμιο Harvard, http://www.pz.harvard.edu/) προωθεί τη συστηματική χρήση έργων 
τέχνης στη σχολική τάξη, ώστε να εξυπηρετούνται αφενός οι μαθησιακοί στόχοι των 
εκπαιδευτικών και αφετέρου να καλλιεργείται η στοχαστική διάθεση των μαθητών. 
Βασίζεται κυρίως σε ένα δομημένο φάσμα ερωτημάτων που θέτει ο εκπαιδευτικός στους 
μαθητές σχετικά με το έργο τέχνης και τα οποία εξυπηρετούν κάθε φορά τους αντίστοιχους 
μαθησιακούς στόχους. Ένα τέτοιο μοντέλο δίνει έμφαση στην αυτονομία της σκέψης του 
μαθητή, στη χρήση συγκεκριμένων στρατηγικών (thinking routines) που προκαλούν τη 
στοχαστική διάθεση των μαθητών, στην παρουσίαση ορατών στοιχείων που αποδεικνύουν 
τον τρόπο σκέψης των μαθητών (γραπτά ντοκουμέντα) και στη σύνδεση της τέχνης με τα 
γνωστικά αντικείμενα. Η προσέγγιση αφορά κυρίως εκπαιδευτικούς παρά εικαστικούς 
καλλιτέχνες, καθώς επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της αισθητικής εμπειρίας, στην 
παρατήρηση και ερμηνεία έργων τέχνης και όχι στην παραγωγή εικαστικών προϊόντων. Στη 
διεργασία αυτή βασικό ρόλο παίζει η επιλογή ενός δυνατού ερεθίσματος για την 
ενεργοποίηση του στοχασμού. Το ερέθισμα αυτό πολύ συχνά είναι ένα έργο τέχνης σε 
ποικίλες μορφές του (εικαστικό έργο, κινηματογραφικό απόσπασμα, μουσική, 
φωτογραφία, ποίηση, λογοτεχνία). Αν και στο πλαίσιο του επιμορφωτικού κύκλου οι 
δέσμες των ερωτημάτων αυτών σχετίστηκαν κυρίως με εικαστικά έργα τέχνης, στη διεθνή 
βιβλιογραφία ονομάζονται «ρουτίνες», με την έννοια ότι είναι επαναλαμβανόμενες σε 
συχνά χρονικά διαστήματα εκπαιδευτικές τεχνικές, που διαπνέουν όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα, ανεξάρτητα του είδους του αισθητηριακού ερεθίσματος. Η προσέγγιση του 
Artful Thinking επικεντρώνει σε μία ομάδα έξι στοχαστικών διαθέσεων (1. Σύγκριση και 
σύνδεση, 2. Διερεύνηση εναλλακτικών απόψεων, 3. Εντοπισμός της πολυπλοκότητας, 4. 
Παρατήρηση και περιγραφή, 5. Διατύπωση ερωτήσεων και διερεύνηση και 6. Αιτιολόγηση), 
που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική ως προς τη διερεύνηση έργων τέχνης. Πιο 
συγκεκριμένα, οι στοχαστικές διαθέσεις είναι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Συμβολική αναπαράσταση των έξι διαθέσεων της σκέψης και των ρουτινών που μπορούν να τις ενεργοποιήσουν, 
σύμφωνα με το μοντέλο παρατήρησης έργου τέχνης του Artful Thinking 

http://pzartfulthinking.org/
http://www.pz.harvard.edu/
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Ως σύνολο, οι έξι στοχαστικές διαθέσεις σπάνια λειτουργούν  αυτόνομα. Οι μελετητές του 
Artful Thinking έχουν επιλέξει να χρησιμοποιήσουν την εικόνα μιας καλλιτεχνικής παλέτας, 
προκειμένου να παρουσιάσουν τη συνέργεια και αλληλεπίδραση ανάμεσα στις έξι 
στοχαστικές διαθέσεις.  

Καθεμιά από τις στοχαστικές διαθέσεις που περιλαμβάνονται στην παλέτα της 
προσέγγισης, περιλαμβάνει ρουτίνες σκέψης, οι οποίες υποστηρίζουν τα άτομα στην 
εκδήλωση μίας αντίστοιχα στοχαστικής συμπεριφοράς (Ritchhart et al. 2006). Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται βασικές ρουτίνες σκέψης της προσέγγισης του Artful Thinking, 
κατηγοριοποιημένες ανάλογα με τη στοχαστική διάθεση που στοχεύουν να αναπτύξουν, οι 
οποίες χρησιμοποιήθηκαν από τους επιμορφούμενους κατά την παρατήρηση έργου τέχνης, 
στη διάρκεια του επιμορφωτικού κύκλου. 

 

Πίνακας 1: Ρουτίνες σκέψης του μοντέλου  Artful Thinking που χρησιμοποιήθηκαν στον επιμορφωτικό κύκλο 

Στοχαστικές 
διαθέσεις 

Στόχοι 
Τίτλος 

ρουτίνας 
Δέσμη ερωτημάτων 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ - Ανάπτυξη 
διερευνητικής και 

- ερμηνευτικής 
διάθεσης των 
μαθητών. 

Γιατί το λες αυτό; 
 
 
 

Τι συμβαίνει σε αυτό το έργο τέχνης; 
Τι βλέπεις και το λες αυτό; 
Πού στηρίζεις την άποψή σου; 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

- Ανάπτυξη 
προσεκτικών 
εκτιμήσεων σχετικά 
με το γιατί κάτι 
παρουσιάζεται με 
συγκεκριμένο 
τρόπο. 

Βλέπω,  
σκέφτομαι, 
αναρωτιέμαι. 

Τι βλέπεις στο έργο τέχνης που σου 
προξενεί το ενδιαφέρον; 
Τι νομίζεις γι’ αυτό που βλέπεις/ποιες 
είναι οι πρώτες σου εκτιμήσεις; 
Σου προκαλούνται ερωτήσεις-απορίες 
σε σχέση με αυτό που βλέπεις; 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΕΣΗ 

- Ενεργοποίηση 
στοχαστικής 
διάθεσης  πριν την 
έναρξη διαλόγου 
για το έργο τέχνης. 

- Ενεργοποίηση 
γραπτής έκφρασης. 

Προσεκτικό 
κοίταγμα. 
 
 
Αρχή, μέση ή 
τέλος. 

Παρατήρησε το έργο τέχνης προσεκτικά 
για ένα λεπτό. Άφησε τη ματιά σου να 
περιπλανηθεί. 
 
Αν αυτό το έργο τέχνης αποτελεί την 
αρχή μιας ιστορίας, τι θα συμβεί μετά; 
Αν αυτό το έργο τέχνης αποτελεί τη μέση 
μιας ιστορίας, τι έχει προηγηθεί και τι θα 
συμβεί μετά; 
Αν αυτό το έργο τέχνης αποτελεί το 
τέλος μιας ιστορίας, τι έχει προηγηθεί; 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΕΣΗ 

- Ενεργοποίηση 
αναστοχασμού. 

 
 
 
 
 
 
 
- Ενεργοποίηση 

γραπτής έκφρασης. 
- Συνειδητοποίηση 

νέας πληροφορίας. 

Συνδέω- 
Επεκτείνω- 
Προβληματίζο-μαι. 
 
Τότε Σκεφτόμουν-
Τώρα Σκέφτομαι/ 
Ξέρω. 
 
 
Τίτλοι. 

Πώς οι ιδέες και οι πληροφορίες που 
αναδύει το έργο τέχνης συνδέονται με 
αυτά που ήδη γνωρίζεις; 
 
Ποιες νέες ιδέες σου προκλήθηκαν 
παρατηρώντας το έργο τέχνης, που σε 
οδήγησαν σε άλλες κατευθύνσεις από 
αυτές που αρχικά είχες; 
 
Πριν αρχίσει η προσέγγιση: Αν επρόκειτο 
να γράψεις έναν τίτλο για αυτό το έργο 
τέχνης που να κάλυπτε τα πιο βασικά 
του σημεία, ποιος θα ήταν αυτός ο 
τίτλος;  
Μετά την προσέγγιση: Θα άλλαζες τίτλο 
μετά από την ολοκλήρωση της 
συζήτησης μας; Σε τι διαφέρει από τον 
προηγούμενο; 
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Γ. Ψηφιακά Αποθετήρια Τέχνης 

Τα Ψηφιακά Αποθετήρια Τέχνης είναι  συσσωρευτές ψηφιακού περιεχομένου πολιτιστικής 
κληρονομιάς, που αναπτύσσονται με πρωτοβουλία ή με συνέργειες δημόσιων ή ιδιωτικών 
φορέων. Το έργο τους είναι η συγκέντρωση, ενοποίηση και οργάνωση του ψηφιακού 
πολιτιστικού αποθέματος που παράγεται από φορείς με δημόσια ή ιδιωτική 
χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση στα πλαίσια  έργων ανάπτυξης διεθνικών 
πρωτοβουλιών. Στόχοι των Αποθετηρίων είναι η ελεύθερη κεντρική πρόσβαση και ενιαία 
διάθεση ψηφιακών πολιτιστικών πόρων -στο πλαίσιο των πολιτικών που ακολουθούν οι 
φορείς παραγωγής τους- η ανάδειξη και διασύνδεσή τους, η ασφαλής διαφύλαξή τους και 
η ένταξή τους σε Ευρωπαϊκές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (βλ. Europeana)  σε συμφωνία με 
εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες ή σε Παγκόσμιες Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (βλ. 
GoogleArts&Culture). Τα Αποθετήρια αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά κάθε 
κράτους στον εθνικό ή διηπειρωτικό δημόσιο ψηφιακό χώρο μέσω σύγχρονων τεχνολογιών 
και υποδομών και διασφαλίζουν στο διηνεκές το αποτέλεσμα μεγάλων έργων 
ψηφιοποίησης, που χρηματοδοτούνται με δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς πόρους προς 
όφελος της ευρύτερης κοινότητας. Χιλιάδες τεκμήρια, ενός μεγάλου αριθμού και εύρους 
δραστηριότητας φορέων πολιτιστικού περιεχομένου κάθε χώρας, όπως μουσεία, αρχεία, 
εφορείες αρχαιοτήτων, δήμοι, πολιτιστικοί οργανισμοί, διατίθενται σε οργανωμένο 
ψηφιακό περιβάλλον ενιαίας πρόσβασης και προηγμένης αναζήτησης της εκάστοτε 
ψηφιακής πλατφόρμας, διατηρώντας συνδέσμους στον δικτυακό τόπο των συλλογών του 
κάθε φορέα. Το ψηφιακό περιεχόμενο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αρχαιολογικά μνημεία, 
ιστορικά έγγραφα και χειρόγραφα, λαογραφικά αντικείμενα και κειμήλια, έργα καλών 
τεχνών, θρησκευτικά έργα τέχνης, χαρτογραφικό υλικό, τεκμήρια άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς και βιβλία. Διατίθεται με άδειες χρήσης που έχουν ορίσει οι φορείς, όπως 
ανοικτές άδειες Creative Commons ή άλλες άδειες, σε συμφωνία με τους όποιους 
περιορισμούς θέτουν η νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και για την προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Στα πλαίσια του επιμορφωτικού κύκλου ασχοληθήκαμε με τις ψηφιακές πλατφόρμες 
Europeana και Google Arts &Culture. 

 
Γ1. Europeana 

H ψηφιακή πλατφόρμα της  Europeana είναι μια δικτυακή πύλη για την ψηφιακή 
πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Εγκαινιάστηκε το 2008 και έχει έδρα την Εθνική Βιβλιοθήκη των Κάτω Χωρών, στη Χάγη της 
Ολλανδίας. Παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε μια συνεχώς αυξανόμενη συλλογή ψηφιακών 
τεκμηρίων, περισσότερα από 60 εκατομμύρια, όπως ψηφιοποιημένα βιβλία, χάρτες, 
χειρόγραφα, εφημερίδες, φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, αποσπάσματα από 
κινηματογραφικές ταινίες, μουσικά έργα και ηχητικές εγγραφές κλπ. από τα οποία περίπου 
20 εκατομμύρια αντικείμενα είναι κατάλληλα για εκπαιδευτική αξιοποίηση.  

Πρωτοβουλία του δικτύου αποτελεί η συλλογή Europeana Education, η οποία έχει στόχο 
την υποστήριξη της χρήσης ψηφιακού υλικού πολιτιστικού περιεχομένου από τους 
εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων στις τάξεις τους. Στόχοι της πρωτοβουλίας είναι η 
αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, η συμβολή στη 
δημιουργία ενεργών πολιτών, η προώθηση των κοινών αξιών και η υποστήριξη της 
ευχάριστης και δημιουργικής μάθησης. Για την επίτευξη αυτών των στόχων της, το δίκτυο 
της Europeana συνεργάζεται με θεσμικά όργανα (Υπουργεία, Ινστιτούτα κλπ.), με 
επιχειρήσεις (εκδότες κ.λπ.) καθώς και με μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και δίκτυα, όπως 
το European Schoolnet, που υποστηρίζει την καινοτομία στη διδασκαλία και τη μάθηση στις 

http://www.europeana.eu/
https://artsandculture.google.com/
https://classic.europeana.eu/portal/el
https://pro.europeana.eu/page/education
http://www.eun.org/
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ψηφιακές κοινωνίες του 21ου αιώνα. Ο οργανισμός προσφέρει δωρεάν ψηφιακά εργαλεία, 
όπως τα Webinars and MOOCs, ενώ έχει επίσης δημιουργήσει δίκτυα μέσω του Teaching 
with Europeana blog. Το 2018 ενεπλάκησαν ενεργά πάνω από 2.000 εκπαιδευτικοί με 
άμεσο αντίκτυπο σε πάνω από 38.000 μαθητές και μαθήτριες σε όλη την Ευρώπη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Κεντρική σελίδα Europeana (ελληνική γλώσσα) 

 

Το υλικό που φιλοξενεί η πλατφόρμα έχει τη μορφή μεταδεδομένων –  metadata: π.χ. 
μικρογραφία, όνομα αρχείου, περιγραφή, χρονολογία, δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, θέμα, τόπος και link και ανήκει σε περισσότερες από 27 ευρωπαϊκές χώρες και 
3500 πολιτιστικά ιδρύματα που ως πιστοποιημένοι συνεργάτες διαθέτουν το ψηφιακό τους 
πολιτιστικό απόθεμα στην Europeana. Το υλικό στην πλατφόρμα είναι οργανωμένο σε 
επιλεγμένες περιοδικές ή μόνιμες εκθέσεις και θεματικές συλλογές και παρέχεται σε 27 
μέχρι στιγμής γλώσσες. Τα εργαλεία πρόσβασης και χρήσης περιεχομένου γίνονται μέσω 
πλαισίου αναζήτησης και η περιήγηση έχει θεματικά κριτήρια, όπως το είδος του 
αντικειμένου, την ημερομηνία εισόδου του, τη συλλογή που ανήκει, τη χρονική περίοδο 
που ανήκει, το θέμα του, τον δημιουργό του, το βασικό του χρώμα κλπ. Το ελληνικό 
περιεχόμενο που φιλοξενείται στην Europeana πλησιάζει σήμερα περίπου το 1,4% του 
συνολικού περιεχομένου της. 

 
Γ2. Google Arts & Culture 

H Google Arts & Culture είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί από 1/2/2011 
(τότε Google Art Project), μέσω της οποίας το κοινό μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε 
υψηλής ανάλυσης εικόνες έργων τέχνης, που στεγάζονται στα μουσεία των 
συνεργαζόμενων εταίρων της πρωτοβουλίας.  Παρέχει ελεύθερη πρόσβαση  σε κάθε 
ενδιαφερόμενο να επισκέπτεται ουσιαστικά τις γκαλερί των συνεργαζόμενων μουσείων, να 
διερευνά τις φυσικές και συναφείς πληροφορίες για τα έργα τέχνης και να συνθέτει τη δική 
του εικονική συλλογή. Περιλαμβάνει πάνω από 100.000 έργα τέχνης περισσότερων από 
12.000 καλλιτεχνών, προερχόμενα από πάνω από 2500 ιδρύματα, Ινστιτούτα, Μουσεία και 
Πινακοθήκες από πάνω από 60 χώρες. Το υλικό είναι οργανωμένο κατά καλλιτέχνη, 
μουσείο ή ίδρυμα προέλευσης, τύπο αντικειμένου, χρονολογία δημιουργίας, χώρα 
προέλευσης, χρόνο, βασικό χρώμα, χαρακτηριστικές ιστορίες, συλλογές, περιήγηση σε 

https://teachwitheuropeana.eun.org/
https://teachwitheuropeana.eun.org/
https://artsandculture.google.com/
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χώρους, zoom in κτλ. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του ψηφιακά εργαλεία ώστε να έχει 
πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό ή να αλληλεπιδράσει με αυτό, όπως τα εργαλεία: artc amera, 
zoom in, 360o create a collection, explore and discover, audio and video content, educational 
experiments, Google Apps, educational games.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3: Κεντρική σελίδα Google Arts & Culture 
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1η Θεματική Ενότητα:  Έντεχνος Συλλογισμός (ArtfulThinking) 
και Ψηφιακά Περιβάλλοντα Τέχνης - Υλοποιημένες Δραστηριότητες 

 
Στα δύο χρόνια υλοποίησης της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας αναπτύχθηκαν αρκετές 
βιωματικές δραστηριότητες. Στόχος τους ήταν η γνωριμία των εκπαδευτικών με ψηφιακές 
συλλογές τέχνης και αποθετήρια πολιτιστικού υλικού, η εξοικείωσή τους με εργαλεία 
αναζήτησης των ψηφιακών αυτών τεκμηρίων και η παιδαγωγική τους αξιοποίηση με 
στρατηγικές και εργαλεία της προσέγγισης «Έντεχνος Συλλογισμός» (Artful Thinking) της 
Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard.  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες: 

A. Δραστηριότητα γνωριμίας με βασικές ρουτίνες της προσέγγισης 
Artful Thinking 

Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα σχηματίστηκαν εταιρικές ομάδες στις οποίες 
μοιράστηκαν για παρατήρηση έργα από τη Γαλάζια (1901-1903) και Ροζ Περίοδο (1903-
1905) του Πικάσο (https://picasso.shsu.edu/: On-line Picasso Project). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Εικ. 4: Φτωχοί στην ακρογιαλιά, 1903                                       Εικόνα 5: Οικογένεια ακροβατών με μαϊμού, 1905 

(Από τα έργα του Πικάσο [Γαλάζια και Ροζ Περίοδος] που χρησιμοποιήθηκαν στη δραστηριότητα.) 

 

Οι συμμετέχοντες προσέγγισαν κάθε έργο απαντώντας γραπτά σε ερωτήματα που 
περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ρουτίνες σκέψης, με τη βοήθεια σχετικού φύλλου 
εργασίας (entexnes_1_fylloergasias_1A): 

1. «Βλέπω-Σκέφτομαι-Αναρωτιέμαι»: 

- Παρατηρήστε προσεκτικά το έργο τέχνης. Τι βλέπετε σε αυτό;  
- Ποιες σκέψεις σάς έρχονται στο νου και συνδέονται με ό,τι παρατηρήσατε στο 

προηγούμενο στάδιο, σε σχέση με το έργο; 
- Σας δημιουργούνται απορίες ή προβληματισμοί σχετικά με το έργο; Τι θα θέλατε να 

μάθετε επιπλέον για όσα σας απασχολούν;   
 

https://picasso.shsu.edu/
https://drive.google.com/file/d/12LahgdN5jTEkLO_lIJfZV77cTi6IsITh/view?usp=sharing
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2. «Τίτλοι»: 
- Αν επρόκειτο να δώσετε έναν δικό σας τίτλο στο έργο, ποιος θα ήταν αυτός;  

3. «Αρχή – Μέση – Τέλος»: 
- Παρατηρήστε προσεκτικά το έργο για λίγα λεπτά. Αν αυτό το έργο τέχνης αποτελεί το 

τέλος (την αρχή ή τη μέση) μιας ιστορίας, τι νομίζετε ότι έχει προηγηθεί; Γράψτε την 
υπόλοιπη ιστορία σε λίγες σειρές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 6: Στιγμιότυπα από τη δραστηριότητα γνωριμίας με βασικές ρουτίνες της προσέγγισης Artful Thinking 

 

Β. Δραστηριότητα αξιοποίησης τεκμηρίων από Europeanaμε θέμα την 
μετανάστευση 

Στη δραστηριότητα αξιοποιήθηκαν δύο τεκμήρια- φωτογραφίες από την συλλογή Migration 
της πλατφόρμας Europeana, χωρίς να δίνονται επιπλέον πληροφορίες. Η συγκεκριμένη 
συλλογή στη θεματική ενότητα “People on the Moove” παρουσιάζει με φωτογραφικά 
τεκμήρια το μεταναστευτικό κίνημα κυρίως εργατών από χώρες του φτωχού νότου και του 
ανατολικού μπλοκ σε χώρες της βόρειας Ευρώπης με βιομηχανική παραγωγή λίγο μετά το 
τέλος του Β΄παγκοσμίου πολέμου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Από τη συλλογή Migration>People on the moove>The land of oportunityτηςEuropeana: 

https://www.europeana.eu/el/exhibitions/people-on-the-move/migrant-workers ) 

Εικόνα 7: Italian women on their way to Lancashire, 1949,  

TopFoto.co.uk, άγνωστος δημιουργός. 

 

Εικόνα8: Living at the ‘gezellenhuis’ in Leyenbroek-Sittard 
(Limburg, The Netherlands), 1957, Historisch centrum Limburg, 

άγνωστοςδημιουργός. 
 

https://www.europeana.eu/el/exhibitions/people-on-the-move/migrant-workers
https://www.europeana.eu/el/item/2024904/photography_ProvidedCHO_TopFoto_co_uk_0975439
https://www.europeana.eu/el/item/2024904/photography_ProvidedCHO_TopFoto_co_uk_0975439
https://www.europeana.eu/el/item/2021646/HttpHandler_icoon_ico_file_5973773
https://www.europeana.eu/el/item/2021646/HttpHandler_icoon_ico_file_5973773
https://www.europeana.eu/el/item/2021646/HttpHandler_icoon_ico_file_5973773
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Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να προσεγγίσουν τις δύο φωτογραφίες (Εικ. 7 και 8) συγκριτικά 

σε φύλλο εργασίας (entexnes_1_fylloergasias_1B) αξιοποιώντας τις ακόλουθεςρουτίνες 

σκέψης της προσέγγισης του Artful Thinking: «Βλέπω, Σκέφτομαι, Αναρωτιέμαι», «Τι σε 

κάνεις να το λες αυτό;», «Συνδέω, Επεκτείνω, Προβληματίζομαι», «Τότε νόμιζα, τώρα 

ξέρω».  

Οι συμμετέχοντες προσεγγίζουν τα τεκμήρια μέσα από μια διαδικασία 
προσεχτικήςπαρατήρησης, εστιάζοντας σε σημεία που τους προκαλούν σκέψεις, απορίες, 
προβληματισμούς ή συνδέονται με κάποιο τρόπο με δικές τους εμπειρίες ή βιώματα. Μέσα 
από διαλεκτική συζήτηση οι συμμετέχοντες κάνουν υποθέσεις, ενεργοποιούν τη στοχαστική 
τους διάθεση, ανταλλάσουν σκέψεις και προτάσεις με τους άλλους και δημιουργούν τις 
δικές τους ιστορίες γύρω από τα τεκμήρια, που δρουν ως ερεθίσματα για στοχασμό και 
δημιουργική σκέψη. Στο τέλος πλοηγούμενοι στη συγκεκριμένη συλλογή της Europeana 
βρίσκουν τις φωτογραφίες και τα συνοδευτικά κείμενα και αναστοχάζονται για τα τεκμήρια 
που αφορούν εργάτες μετανάστες στην μεταπολεμική περίοδο του 1950.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Εικ. 9: Στιγμιότυπα από την υλοποίηση της δραστηριότητας 

 

Γ. Δραστηριότητα αξιοποίησης έργου τέχνης από την Google Art & 
Culture με χρήση του ψηφιακού εργαλείου “zoom in” 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα προτείνει την παρατήρηση ενός σύγχρονουέργου τέχνης σε 
ψηφιακή μορφή, από τη συλλογή της Tate Gallery Britain, έργα της οποίας φιλοξενεί η 
πλατφόρμα Google Arts & Culture. Με τη βοήθεια των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων 
που διαθέτει η πλατφόρμα επιτρέπεται ηυψηλή ψηφιακή ανάλυση του έργου και η 
αποτύπωση λεπτομερειών που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, ενώ ο χρήστης – θεατής 
προσαρμόζει την παρατήρησή του με το εργαλείο “zoom in”. Η προσβασιμότητα στο έργο 
χωρίς περιορισμούς και η ψηφιακή τεχνολογία που επιτρέπει την εις βάθος παρατήρηση 
του έργου και την εστίαση σε λεπτομέρειες, επιτρέπουν στους θεατές του έργου σε 
δεύτερο χρόνο να κάνουν στοχαστικά άλματα και δημιουργικές συγκρίσεις με τη βοήθεια 
συγκεκριμένων ρουτινών σκέψης της προσέγγισης Artful Thinking.  

Αξιοποιώντας τις βασικές ρουτίνες: «Βλέπω, Σκέφτομαι, Αναρωτιέμαι» - «Τι σε κάνεις να το 
λες αυτό;» οι συμμετέχοντες προσεγγίζουν το έργο, αρχικά σε φύλλο εργασίας 
(entexnes_1_fylloergasias_1Γ) μέσα από μια διαδικασία προσεχτικής παρατήρησης, 
εστιάζοντας σε σημεία που τους προκαλούν σκέψεις, απορίες, προβληματισμούς ή 
συνδέονται με κάποιο τρόπο με δικές τους εμπειρίες ή βιώματα. Στη συνέχεια 
επισκέπτονται το έργο στη σελίδα της ψηφιακής πλατφόρμας και χρησιμοποιούν το 
εργαλείο “zoom in” που τους δίνει τη δυνατότητα  να εστιάσουν σε λεπτομέρειες του έργου 
και κρυφά μηνύματα. Με τη βοήθεια του εργαλείου υψηλής ανάλυσης και της ρουτίνας 
«Συνδέω, Επεκτείνω, Προβληματίζομαι» αναστοχάζονται στις υποθέσεις τους, ανταλλάσουν 

https://drive.google.com/file/d/1ZtD9lYdmNEpQQnKBMd4cnX3cN66ej_5r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G9RNLkicIM0rqOYdZ_z9Z9RgVSFtJTqJ/view?usp=sharing
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νέες απορίες και προβληματισμούς με τους άλλους και δημιουργούν νέες συνδέσεις, 
επεκτείνοντας τις αρχικές τους σκέψεις ή δημιουργώντας ιστορίες γύρω από τα στοιχεία 
του έργου, που δρουν ως ερεθίσματα για στοχασμό και δημιουργική σκέψη. Στο τέλος 
παίρνουν επιπλέον πληροφορίες από τα μεταδεδομένα του έργου τέχνης, που υπάρχουν 
στην ίδια σελίδα με το έργο. Συνοδευτικά βίντεο με τον δημιουργό του έργου και 
εναλλακτικές προβολές του έργου με ειδικό φωτισμό οδηγούν τους συμμετέχοντες στην 
αληθινή ιστορία φυλετικών διακρίσεων πίσω από το έργο και στην αξιοποίηση της ρουτίνας 
σκέψης «Τότε νόμιζα, τώρα ξέρω». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 10: “No woman, No Cry”, Chris Ofili, 1998.  

Από τα εκθέματα της Tate Britain, στην Google Arts & Culture με την τεχνολογία του zoom in: 
https://artsandculture.google.com/asset/view-in-light/bwEqkX2cKDce7Q?childAssetId=ygGPI7L9OPC7TA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 11: Υλικό από τη δραστηριότητα 
 

 

 

 

https://artsandculture.google.com/asset/view-in-light/bwEqkX2cKDce7Q?childAssetId=ygGPI7L9OPC7TA
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2η Θεματική Ενότητα:  Εργα-(λεία) Τέχνης στην Εκπαιδευτική 
Διαδικασία και τη Διαπολιτισμική Συμπεριληπτική Εκπαίδευση 

Κυριακή Μέλλιου 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Αντιλαμβάνονται τις ευκαιρίες που παρέχει η αισθητική εμπειρία για κριτικό στοχασμό,   
- Αναγνωρίζουν τον κεντρικό ρόλο των στοχαστικών διαθέσεων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

κριτικής σκέψης, ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και ενσυναίσθησης, 
- Επιλέγουν έργα τέχνης με γνώμονα τους στόχους της διαπολιτισμικής συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης 
- Στοχάζονται πάνω σε πρότερες αντιλήψεις,    
- Αντιλαμβάνονται τις διάφορες όψεις της πολιτισμικής ετερότητας. 
- Ερμηνεύουν πολύπλοκα ζητήματα (όπως η μετανάστευση) και να προσδίδουν σε αυτά νέες 

διαστάσεις μέσα από την αποκωδικοποίηση έργων τέχνης, 
- Αναπτύσσουν ενσυναίσθηση 
- Αξιοποιούν επιμέρους στοιχεία της προσέγγισης Έντεχνος Συλλογισμός (Artful Thinking)  για τον 

σχεδιασμό διδακτικών παρεμβάσεων συμπερίληψης  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

- Επισκόπηση της έννοιας «αισθητική εμπειρία» υπό το πρίσμα της διαπολιτισμικής 
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

- Προσεκτική παρατήρηση και κριτική θέαση αυθεντικών έργων τέχνης είτε ως προς τη μορφή 
είτε ως προς το περιεχόμενο 

- Ανάδειξη παγειωμένων παραδοχών που σχετίζονται με την πολιτισμική ετερότητα 
- Διερεύνηση της έννοιας «διαφορετικός» μέσα από τη λεπτομερή και εις βάθος παρατήρηση 

έργων τέχνης 
- Θέαση της πολιτισμικής ετερότητας μέσα από την οπτική της επίλυσης προβλήματος.   
- Σύνδεση των αρχών της προσέγγισης του Έντεχνου Συλλογισμού με τους άξονες μίας 

συμπεριληπτικής διδακτικής παρέμβασης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Ο ρόλος της αισθητικής  εμπειρίας στην καλλιέργεια του στοχασμού και της μάθησης στον 21ο 
αιώνα 

- Τα έργα τέχνης ως εργαλεία «πρόκλησης» για σκέψη 
- Συγκριτικές τεχνικές επιλογής έργων τέχνης 
- Πειραματισμός με ρουτίνες σκέψης (thinking routines) του Έντεχνου Συλλογισμού (Artful 

Thinking) που προτείνονται για τη διαπολιτισμική συμπεριληπτική εκπαίδευση 
- Προσδιορισμός της έννοιας «διαφορετικός» μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες των 

συμμετεχόντων 
- Διατύπωση κριτικών ερωτημάτων και συσχετισμός με την επιλογή κατάλληλων έργων τέχνης  
- Οργάνωση προσεκτικής παρατήρησης έργου τέχνης 
- Εντοπισμός λεπτομερειών, αποκωδικοποίηση κρυφών συμβολισμών και νοηματοδότηση 

στάσεων και αντιλήψεων ξενοφοβίας και ρατσισμού 
- Εξοικείωση με τεχνικές καλλιέργειας διαπολιτισμικής ενσυναίσθησης μέσα από την επαφή με 

φωτογραφίες – ντοκουμέντα του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου  
- Οι ρουτίνες σκέψης ως υποστηρικτικές δομές οικοδόμησης συμπεριληπτικής κουλτούρας στη 

σχολική τάξη 
- Παρουσίαση διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων συμπερίληψης με αξιοποίηση έργων 

τέχνης 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Εργασία σε ομάδες 
- Παρουσίαση επιλεγμένων έργων τέχνης από διάφορες εποχές και καλλιτεχνικά κινήματα  
- Καταιγισμός ιδεών 
- Ανοιχτή συζήτηση 
- Καταγραφές με post its 
- Ενεργοποίηση εκπαιδευομένων σε μικρές ομάδες  
- Εννοιολογική χαρτογράφηση 
- Ζωγραφική Αφήγηση (Draw telling) 
- Αξιοποίηση ρουτίνας σκέψης προσεκτικής παρατήρησης και περιγραφής της προσέγγισης 

«Έντεχνος Συλλογισμός» (Artful Thinking) 
- Συλλογή τεκμηρίων μέσω της ψηφιακής κατάτμησης εικόνας 
- Δραματοποιημένη αφήγηση με τη χρήση ρουτίνας σκέψης αιτιολογημένης ερμηνείας  
- Ανοιχτή συζήτηση 
- Καταγραφές με post its 
- Μελέτη περίπτωσης 
- Αναστοχασμός 
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2η Θεματική Ενότητα:  Εργα-(λεία) Τέχνης στην Εκπαιδευτική 
Διαδικασία και τη Διαπολιτισμική Συμπεριληπτική Εκπαίδευση - 
Θεωρητικό πλαίσιο 
 

Α. Εισαγωγή 

Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από σημαντικές παγκόσμιες εκπαιδευτικές προκλήσεις, που 
οδηγούν στη δημιουργία σχολικών τάξεων με μαθητές/φορείς ετερογενών πολιτισμικών 
κεφαλαίων και «μικτής» δυναμικότητας, που διαφέρουν όχι μόνο ως προς την επίδοση 
αλλά και ως προς το βαθμό ανάπτυξης, τα ενδιαφέροντα, την προηγούμενη γνώση και τις 
θεωρίες που έχουν για την καθημερινότητα. Οι μαθητές που απαρτίζουν τον πληθυσμό των 
σύγχρονων σχολικών τάξεων διαθέτουν μία διαφορετικότητα  που εμπεριέχει 
δημογραφικές διαστάσεις, όπως φύλο, ηλικία, εθνική ή τοπική προέλευση, 
κοινωνικοοικονομικές ομάδες, μητρική γλώσσα, ειδικές μαθησιακές ανάγκες, καθώς και 
διαστάσεις που σχετίζονται με τον τόπο και τρόπο ζωής (εμπειρίες, ενδιαφέροντα, φίλοι, 
αξίες, στάσεις, τύπο σκέψης και μάθησης) . 

Αν και η δημιουργία ενός πλουραλιστικά προσανατολισμένου σχολείου ενέχει σημαντικά 
οφέλη για όλους (μαθητές, εκπαιδευτικούς αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον), 
ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις η «διαφορετικότητα» εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως 
«πρόβλημα» με συνέπειες τον κοινωνικό αποκλεισμό, την περιχαράκωση ατόμων και 
ομάδων, καθώς και τη δημιουργία παράλληλων κοινωνιών μέσα στην κυρίαρχη κοινωνία 
του σχολείου. Απάντηση στις προκλήσεις αντιστάθμισης της προβληματικής «μαθητικής 
παραφωνίας» επιδιώκει να προσδώσει η αρχή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 

 

Β. Συμπεριληπτική Εκπαίδευση 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση αποσκοπεί στην πλήρη αποδοχή των διαφορετικών 
ικανοτήτων των παιδιών, στην ανταπόκριση των εκπαιδευτικών σε όλες τις μαθησιακές 
ανάγκες τους και στην ισότιμη μεταχείρισή τους, χωρίς διακρίσεις. Μέσα από την εξάλειψη 
των προκαταλήψεων απέναντι τους και την αποβολή της ιδρυματικής περίθαλψής τους, 
γίνεται πράξη η δημιουργία ενός σχολείου για όλους, στο οποίο θα φοιτούν όλοι 
ανεξαρτήτως οι μαθητές. Σε ένα τέτοιο σχολείο η ένταξη δεν θεωρείται αυτοσκοπός αλλά 
μέσον για δράση και για ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρακτικών, που θα ξεφεύγουν από τη 
συνηθισμένη θεώρηση των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης (UNESCO 1994). 

Τον Ιούνιο του 1994, όταν ενενήντα δύο κυβερνήσεις και είκοσι πέντε διεθνείς οργανισμοί 
συνυπέγραψαν τη Διακήρυξη της Σαλαμάνκα, διατυπώθηκε η αρχή «εκπαίδευση για 
όλους» (UNESCO 1994). Εκεί τονίζεται ότι τα σχολεία πρέπει να υποδέχονται όλα τα παιδιά, 
ανεξάρτητα από τις φυσικές, πνευματικές, κοινωνικές, συναισθηματικές, γλωσσικές ή άλλες 
ικανότητες. Αυτό συμπεριλαμβάνει παιδιά με εξαιρετικές δεξιότητες, παιδιά από 
γλωσσικές, πολιτισμικές ή εθνικές μειονότητες, καθώς και παιδιά από υποβαθμισμένες 
διαφορετικά περιθωριοποιημένες ομάδες ή περιοχές. Η συνεκπαίδευση ή το Σχολείο για 
Όλους – Ένα Σχολείο για Όλους, όπως ονομάζεται στη Χάρτα του Λουξεμβούργου (1996) – 
διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για τους μαθητές με διαφορετικούς τύπους ειδικών αναγκών σε 
όλους τους τομείς της ζωής τους. 

Σύμφωνα με τους Sebba & Ainscow (2009) ο όρος συμπερίληψη περιγράφει τη διαδικασία 
κατά την οποία το σχολείο επιχειρεί να ανταποκριθεί σε όλους τους μαθητές ξεχωριστά, με 
το να αναθεωρεί την οργάνωση και παροχή αναλυτικού προγράμματος. Μέσω αυτής της 
διαδικασίας δίνεται η δυνατότητα να φοιτούν στο σχολείο όλο και περισσότεροι μαθητές 
της τοπικής κοινότητας, συμμετέχοντας έτσι σε μία γιορτή της διαφορετικότητας.  
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Γ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Αποστολή ενός σχολείου που υιοθετεί πρακτικές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η 
πλήρης αποδοχή της πολιτισμικής διαφορετικότητας των παιδιών, η ανταπόκριση σε όλες 
τις μαθησιακές ανάγκες τους και η ισότιμη μεταχείρισή τους χωρίς διακρίσεις.  

Πρωταρχικός στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η ανάκτηση των ικανοτήτων 
που συμβάλλουν στην εποικοδομητική συμβίωση μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό κοινωνικό 
ιστό (Παπάς 1995). Στοχεύει όχι μόνο στην αποδοχή και τον σεβασμό του «διαφορετικού», 
αλλά επίσης στην αναγνώριση της πολιτισμικής ταυτότητας των ατόμων, μέσα από μια 
καθημερινή προσπάθεια διαλόγου, κατανόησης και συνεργασίας. Η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση αξιοποιεί τους διάφορους πολιτισμούς, επιδιώκει να εμποδίσει τον 
σχηματισμό στερεότυπων και προκαταλήψεων, απέναντι σε πρόσωπα και πολιτισμούς και 
να υπερβεί κάθε μορφή εθνοκεντρικής αντιμετώπισης, πραγματοποιώντας μια 
εκπαιδευτική διαδικασία που δίνει ουσία στα ανθρώπινα δικαιώματα προωθώντας την 
κατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ των λαών, για να οδηγηθούν οι κοινωνίες στην 
πρόοδο και την ειρήνη (Δαμανάκης 1989, Γκότοβος 2002). 

Οι βασικές αρχές που διέπουν την πολιτική της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 
επισημαίνουν ότι όλοι οι μαθητές: (α) αποτελούν αναπόσπαστα μέλη της γενικής 
εκπαίδευσης, (β) αξίζουν σεβασμό στο σύνολο της προσωπικότητάς τους και μια θετική 
προσέγγιση που θα αυξήσει τη συμμετοχή στη σχολική πραγματικότητα και θα μειώσει την 
απομόνωσή τους και (γ) είναι σημαντικό να διδάσκονται εξατομικευμένα, κάτι που οδηγεί 
στην υποχρέωση του σχολείου να προετοιμαστεί κατάλληλα, έτσι ώστε να μπορεί να 
ανταποκριθεί στη διαφορετικότητα του κάθε παιδιού. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση 
χαρακτηρίζεται από μια διαρκή και συνειδητή προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων μελών, 
με στόχο τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος που αποδέχεται τη διαφορετικότητα 
και προσφέρει ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους. 

Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύονται κάποιοι κεντρικοί άξονες που χαρακτηρίζουν την 
υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Essinger 1991, 
Αγγελίδης & Αβρααμίδου 2011): 

- η ενσυναίσθηση, δηλαδή η κατανόηση των άλλων και των προβλημάτων τους και η 
καλλιέργεια της συμπάθειας,  

- η αλληλεγγύη, που υπερβαίνει τα όρια των ομάδων και των κρατών και παραμερίζει την 
αδικία και την κοινωνική ανισότητα, 

- ο σεβασμός στη πολιτισμική ετερότητα, που πραγματοποιείται με το άνοιγμα στους 
άλλους πολιτισμούς και την ταυτόχρονη συμμετοχή αυτών στο δικό μας και,  

- η καταπολέμηση του εθνικιστικού τρόπου σκέψης και η εξάλειψη των εθνικών 
στερεοτύπων και προκαταλήψεων. 

Οι άξονες είναι συμβατοί με τις κεντρικές θέσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που 
είναι η «Κοινωνική Μάθηση» και έχει ως προϋπόθεση την έλλειψη των διακρίσεων για τα 
άτομα με διαφορετικά βιώματα, η «Πολιτική Παιδεία», που επικεντρώνει στο να 
προετοιμάσει, την πολυπολιτισμική κοινωνία ως μια μεταβλητή της πλουραλιστικής 
κοινωνίας καλλιεργώντας την ανοχή και την έλλειψη συγκρούσεων και διακρίσεων 
απέναντι στους αλλοδαπούς, η «Αντιρατσιστική Παιδεία», που αναφέρεται στον 
«πολιτισμικό σχετικισμό», και η «Παιδαγωγική της Υποστήριξης», που υποστηρίζει την 
ισότητα των ευκαιριών για τους αλλοδαπούς, τη σταθεροποίηση της πολιτισμικής τους 
ταυτότητας, λόγω των επιδράσεων της κουλτούρας καταγωγής και της κουλτούρας της 
χώρας υποδοχής, με στόχο τη διατήρηση της διγλωσσίας.  
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Δ. Διαπολιτισμική Συμπεριληπτική Εκπαίδευση 

Τα τελευταία χρόνια, οι έννοιες της διαπολιτισμικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 
θεωρούνται από πολλούς ταυτόσημες. Μάλιστα, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι οι  
έννοιες  αυτές,  αποτελούν  δύο  όψεις  του  ίδιου  νομίσματος,  μια  και  οι θεμελιώδεις 
αρχές και αξίες πάνω στις οποίες οικοδομούνται είναι κοινές και περιλαμβάνουν  την  
ισότητα,  τη  δημοκρατία,  την  ίση  πρόσβαση  και  τη συμμετοχή,  τον  σεβασμό  και  την  
αποδοχή,  την  κοινωνική  δικαιοσύνη  και πολλές  άλλες. Η διαπολιτισμική συμπεριληπτική 
εκπαίδευση είναι μια προσπάθεια αντιμετώπισης των εμποδίων, που αποτρέπουν τη 
συμμετοχή μαθητών με ιδιαίτερα διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά στην εκπαίδευση (Booth 
& Ainscow 1998). Τέτοιου είδους χαρακτηριστικά μπορεί να είναι η εθνικότητα, το 
κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και η γλώσσα.  

Η διαπολιτισμική συμπεριληπτική εκπαίδευση και η δημιουργία ενός σχολείου για όλους, 
έχει αποτυπωθεί ξεκάθαρα πως έχει σημαντικά οφέλη για όλους τους μαθητές, τους 
εκπαιδευτικούς αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Πανταζής 2003). Κατά τη 
διάρκεια της διαπολιτισμικής συμπεριληπτικής εκπαίδευσης οι μαθητές έχουν τη 
δυνατότητα να συμβιώνουν και αλληλοεπιδρούν μέσα στο σχολικό περιβάλλον, 
αποφεύγοντας την απομόνωση και τον αποκλεισμό τους από την εκπαιδευτική διαδικασία. 
Δημιουργούνται θετικές συμπεριφορές καθώς οι μαθητές μαθαίνουν να δέχονται, να 
κατανοούν και να σέβονται τους άλλους. Μέσα από τη διαπολιτισμική συμπερίληψη 
προκύπτουν τόσο ακαδημαϊκές όσο και κοινωνικές δεξιότητες διαχείρισης της 
διαπολιτισμικής ετερότητας. Η διαπολιτισμική ετερότητα οδηγεί συχνά σε μια κατάσταση 
«ευπάθειας» και αδυναμίας του μαθητή στο σχολικό πεδίο. Έτσι, το άτομο γίνεται θύμα 
κοινωνικού αποκλεισμού, επειδή και μόνο ανήκει σε μια ομάδα με συγκεκριμένα και 
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έτσι, απώτερος σκοπός του πεδίου είναι η εξάλειψη των 
συστημάτων κατηγοριοποίησης των μαθητών και του αποκλεισμού τους από την 
εκπαίδευση. 

Η εφαρμογή της διαπολιτισμικής συμπεριληπτικής εκπαίδευσης προϋποθέτει από το 
προσωπικό του σχολείου να αντιμετωπίζει τα παιδιά ως ένα τμήμα του μαθητικού 
πληθυσμού και όχι ως μια υποομάδα, η οποία απαιτεί ειδική μεταχείριση. Ο ρόλος των 
εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι καθοριστικός, καθώς 
παρέχουν ευκαιρίες για διαμόρφωση κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των συνομήλικων που 
συμβάλλουν στη μείωση του στίγματος καθώς η αλληλεπίδραση, η συνεργασία και η 
συνύπαρξη αποτρέπει την κατηγοριοποίηση και ενισχύει την αυτοεκτίμηση των μαθητών 
φορέων διαφορετικών πολιτισμικών κεφαλαίων. 

 

Ε. Η αξιοποίηση των τεχνών στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

Σημαντικότερη προϋπόθεση για την ευόδωση των στόχων της συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης αποτελεί η εύρεση εργαλείων και προσεγγίσεων που θα ανταποκρίνονται στις 
μαθησιακές ανάγκες όλων των μαθητών. Ταυτόσημη με αυτά τα χαρακτηριστικά θεωρείται 
η αξιοποίηση των τεχνών.  

Η προσφορά των τεχνών στη διαπολιτισμική συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι 
αδιαμφισβήτητη. Ο εικαστικός τρόπος έκφρασης λειτουργεί επικουρικά για τους μαθητές 
που δυσκολεύονται να εκφράσουν λεκτικά τα συναισθήματά, τις σκέψεις και τις ιδέες τους 
(Melliou 2018). Μέσω της αξιοποίησης των τεχνών δημιουργούνται δυναμικές ευκαιρίες 
που καθιστούν τους μαθητές ικανούς:  
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1. να εκφράζονται μέσα από ένα πλήθος μέσων (εικόνες, ήχοι, χρώματα, κινήσεις), που 
υπερβαίνουν τα εμπόδια που δημιουργεί η λεκτική επικοινωνία και η γνώση 
διαφορετικής γλώσσας, 

2. να έχουν ανοικτό πνεύμα και να είναι δεκτικοί στον πλουραλισμό και την έκφραση 
διαφορετικών απόψεων, 

3. να είναι ανεκτικοί απέναντι σε καταστάσεις, οι οποίες είναι αβέβαιες και υπόκεινται σε 
πολλαπλές αντικρουόμενες ερμηνείες, 

4. να αποκτούν εργαλεία και στρατηγικές, που θα τους ενθαρρύνουν να επικοινωνούν τις 
προσωπικές τους οπτικές στην ευρύτερη κοινωνία,  

5. να διευκολύνουν την ισότιμη αισθητηριακή τους επαφή με τα έργα τέχνης και τους 
χώρους πολιτισμού, που διαφορετικά έχουν υψηλό κόστος και περιορισμένη 
προσβασιμότητα, και, 

6. να οικοδομούν μία κουλτούρα διαφορετικότητας που περιλαμβάνει όλες τις 
πολιτισμικές ταυτότητες παιδιών που συναντιούνται στον χώρο του σχολείου. 

Η επαφή με τα έργα τέχνης τούς δίνει τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν την «οπτική 
γλώσσα» που επιτρέπει την επικοινωνία ιδεών, νοημάτων, πληροφοριών και 
συναισθημάτων, με τρόπους ιδιαίτερους που δε μπορεί να μιμηθεί κανένα άλλο σύστημα 
συμβόλων.Η οπτική σκέψη που ενεργοποιείται κατά την επαφή με ένα έργο τέχνης, 
αναπτύσσει  την ικανότητα των μαθητών να ομαδοποιούν τις σκέψεις και τα συναισθήματα 
τους για το πώς λειτουργεί ο κόσμος (Malchiodi 2009). Μάλιστα, οι εικαστικές και 
δραματικές τέχνες έχουν αναδειχθεί ως αποτελεσματικό μέσο θεραπευτικού χαρακτήρα, 
καθώς βοηθούν αλλόγλωσσους μαθητές που δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν, να 
απελευθερώσουν και να εκφράσουν καταπιεσμένα συναισθήματα που εμποδίζουν την 
ισότιμη συμπερίληψή τους στο σχολείο. 
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2η Θεματική Ενότητα:  Εργα-(λεία) Τέχνης στην Εκπαιδευτική 
Διαδικασία και τη Διαπολιτισμική Συμπεριληπτική Εκπαίδευση - 
Υλοποιημένες Δραστηριότητες 

 
Στα δύο χρόνια υλοποίησης της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας αναπτύχθηκαν αρκετές 
βιωματικές δραστηριότητες. Για κάθε δραστηριότητα αξιοποιήθηκαν στρατηγικές και 
εργαλεία της προσέγγισης «Έντεχνος Συλλογισμός» (Artful Thinking) της Παιδαγωγικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard.  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες: 

A. Δραστηριότητα εισαγωγής στο θέμα - Ερμηνεία των όρων της 
μετανάστευσης 

Στην ολομέλεια παρουσιάζεται ένα έργο τέχνης σχετικής θεματικής. Για τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα επιλέχθηκε το «Κουτσό» του Βλάση Κανιάρη (1974) που εκτίθεται στη 
συλλογή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ). Στους συμμετέχοντες 
απευθύνονται τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται στη ρουτίνα σκέψης «Βλέπω-
Σκέφτομαι-Αναρωτιέμαι»: 

- Τι βλέπετε; (Ονομάστε μόνο ό, τι υπάρχει στο έργο τέχνης). 
- Τι σκέφτεστε; (Διατυπώστε σκέψεις που συνδέονται με όσα έχετε ήδη εντοπίσει από το 

προηγούμενο στάδιο). 
- Τι αναρωτιέστε; (Αναφέρετε προβληματισμούς, ασαφή σημεία για τα οποία χρειάζεστε 

περισσότερες πληροφορίες). 

Οι συμμετέχοντες μοιράζονται μεγαλόφωνα τις απαντήσεις που έχουν καταγράψει. Με 
βάση τα σχόλια των συμμετεχόντων ακολουθεί συζήτηση πάνω στα ερωτήματα που 
εμπεριέχονται στο πλαίσιο της ρουτίνας σκέψη «Ο κύκλος των Οπτικών» (Εικ. 1): 

- Ο Κανιάρης επιλέγει ως τίτλο του έργου του «Το Κουτσό». Ποιο είναι το μήνυμα που 
θέλει να μεταφέρει από τη δική του προσωπική οπτική; 

- Τι συμβολίζει το «κουτσό» με βάση τη δική σας οπτική γωνία;  
- Παρουσιάστε την άποψή σας ξεκινώντας με τη φράση «Από τη δική μου οπτική……» 
- Ακούστε με προσοχή τις απόψεις των συνομιλητών σας. Εντοπίζετε σημεία διαφοράς; Αν 

ναι, ποια; Εντοπίζετε σημεία σύγκλισης; Αν ναι, ποια;  
- Αναπτύξτε σύντομα γιατί το ίδιο έργο τέχνης μπορεί να δημιουργεί όμοιες ή 

διαφορετικές απόψεις σε διαφορετικούς παρατηρητές; Τι σας κάνει να το λέτε αυτό; 
(Τεκμηριώστε την άποψή σας). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Εικ. 1 Στιγμιότυπα από την υλοποίηση της ρουτίνας «Ο κύκλος των Οπτικών»  

 
 

http://collection.emst.gr/artists/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82/
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Β. Δραστηριότητα προσέγγισης της έννοιας της «διαφορετικότητας» 

Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα αξιοποιήθηκαν τα πορτρέτα του διαδραστικού 
προγράμματος «Face Forward …into my home», το οποίο σχεδιάστηκε από την 
επιστημονική ομάδα του ΕΜΣΤ. Το πρόγραμμα εστιάζει σε ιστορίες ανθρώπων που 
αναγκάστηκαν να αφήσουν την πατρίδα τους και προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους 
στην Ελλάδα. Στην ολομέλεια παρουσιάστηκε το κείμενο της προσωπικής ιστορίας ενός από 
τα πορτρέτα του προγράμματος, χωρίς να δοθεί καμία επιπλέον πληροφορία: 

Είμαι πρόσφυγας από τη Συρία. Έχω χάσει πολλούς δικούς μου και τώρα έχουν απομείνει 
μόνο τα παιδιά μου, ό,τι πιο ανεκτίμητο έχω στη ζωή μου. Ζούμε εδώ μαζί. 
Αυτό που πιστεύω ότι δεν μπορώ να σας περιγράψω με λόγια είναι τα εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας που είδα να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μου. Πώς να περιγράψει κανείς 
πώς είναι να βλέπει η μάνα το παιδί της σκοτωμένο και να μην μπορεί να πάει κοντά του, 
επειδή από πάνω είναι οι σκοπευτές…  
Οι σκοπευτές μπορούν να σκοτώνουν οποιονδήποτε. Μπορεί να στοχεύσουν έναν 
περαστικό στο πόδι και να περιμένουν τον επόμενο που θα περάσει να του προσφέρει 
βοήθεια, να στοχεύσουν και αυτόν, και να συνεχίσουν έτσι, μέχρι να δημιουργηθεί ένας 
σωρός από νεκρά σώματα. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οχτώ (8) διαφορετικές φωτογραφίες ανθρώπων και 
ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εντοπίσουν σε ποιο από τα πορτρέτα ανήκει η 
ιστορία (Εικ. 2). Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να σκεφθούν υπό το πρίσμα της ρουτίνας 
«Κάνε ένα βήμα μέσα στα παπούτσια του/της», ώστε να αναδείξουν και να στοχαστούν 
πάνω στις προσωπικές, υποσυνείδητες και ενδεχόμενα στερεοτυπικές τους παραδοχές 
σχετικά την έννοια του «ξένου», του διαφορετικού.  

 
 

Εικόνα 2: Ενδεικτικές εικόνες για την υλοποίηση της δραστηριότητας 

 

Γ. Δραστηριότητα διαπολιτισμικής ενσυναίσθησης 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα προτείνει τη θέαση της πολιτισμικής ετερότητας μέσα από 
τον οπτική επίλυσης προβλήματος. Για τον σκοπό αυτό επιλέχθηκε ο σχεδιασμός 
φανταστικών ιστοριών με αφορμή φωτογραφικά ντοκουμέντα του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. 
Οι συμμετέχοντες καλούνται να παρατηρήσουν προσεκτικά τη φωτογραφία “Children of the 

https://www.faceforward.gr/en/face-forward-into-my-home/
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Weill public school shown in a flag pledge ceremony” της Dorothea Lange (Dorothea Lange 
pledge of allegiance.jpg Ελεύθερα διαθέσιμο στο Wikimedia Commons 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dorothea_Lange_pledge_of_allegiance.jpg) και να 
επιλέξουν ένα από τα εικονιζόμενα άτομα στο οποίο θα εμβαθύνουν. Αξιοποιώντας τη 
δομή της ρουτίνας «Κοιτώ για 10Χ2 φορές» εντοπίζουν στοιχεία σχετικά με το άτομο που 
έχουν επιλέξει, προκειμένου να το παρουσιάσουν στην ολομέλεια. Η καταγραφή των 
δεδομένων γίνεται σε έναν γραφικό οργανωτή σύμφωνα με το μοντέλο Frayer (Εικ. 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3: Υλικό από τη δραστηριότητα  
 

Τα άτομα που θα παρουσιαστούν αποτελούν την αφορμή για το υποθετικό σενάριο, ότι 
αποτελούν τους μαθητές της ίδιας τάξης. Οι συμμετέχοντες καλούνται στη συνέχεια να 
εμπλακούν σε μία συζήτηση, όπου αναζητούν στρατηγικές αποτελεσματικής ενσωμάτωσης 
της διαπολιτισμικής ετερότητας στη σχολική τάξη (Εικ. 4). Για τη συζήτηση αξιοποιούνται 
προτεινόμενα εργαλεία διαπολιτισμικού διαλόγου, του προγράμματος OutofEdenLearn, 
που έχουν εκπονηθεί από τον ερευνητικό Οργανισμό Project Zeroτης Παιδαγωγικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Harvard (https://learn.outofedenwalk.com/dialogue-toolkit/). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Εικ. 4: Στιγμιότυπα από την υλοποίηση της δραστηριότητας 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dorothea_Lange_pledge_of_allegiance.jpg
https://learn.outofedenwalk.com/dialogue-toolkit/
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3η Θεματική Ενότητα:  Από τη Ζωγραφική στο Κόμικ 

Παναγιώτης Φατσέας 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Αναγνωρίζουν τα είδη των κόμικ 
- Επιλέγουν εκείνα που μπορούν να αξιοποιήσουν διδακτικά 
- Αναγνωρίζουν το κόμικ ως μέσο οπτικού γραμματισμού 
- Στοχάζονται επάνω στην παιδαγωγική αξία του κόμικ 
- Αντιλαμβάνονται την αλληλένδετη σχέση κειμένου και εικόνας στο 

κόμικ 
- Εντοπίζουν τα σημεία κλειδιά σε ένα έργο τέχνης 
- Εφαρμόζουν τη ρουτίνα σκέψης «Αρχή-Μέση-Τέλος» με αφορμή ένα 

έργο τέχνης για την παραγωγή κόμικ στριπ 
- Αξιοποιούν διδακτικά τη ρουτίνα σκέψης «Αρχή-Μέση-Τέλος» και το 

κόμικ σε εκπαιδευτικό σενάριο της ειδικότητάς τους 
- Γνωρίζουν τα κυριότερα ψηφιακά εργαλεία δημιουργίας κόμικ 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

- Από τα Κόμικ Στριπς στα Γκράφικ Νόβελς 
- Εικόνα + Λόγος = Αφήγηση 
- Κόμικ: με αφορμή την τέχνη 
- Κόμικ και εκπαιδευτικό σενάριο 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Κόμικ και τέχνη 
- Τα είδη των κόμικ 
- Σύντομη ιστορία των κόμικ  

Επιλεγμένα παραδείγματα 
- Παιδαγωγική αξιοποίηση των κόμικ 
- Κόμικ και οπτικός γραμματισμός 
- Εικόνα και λόγος στα κόμικ 
- Η ρουτίνα σκέψης «Αρχή-Μέση-Τέλος» του Έντεχνου Συλλογισμού 

(Artful Thinking) και το κόμικ 
- Γνωριμία με ψηφιακά εργαλεία δημιουργίας κόμικ 
- Ένταξη του κόμικ σε εκπαιδευτικό σενάριο 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Ανοιχτή συζήτηση 
- Εννοιολογικός χάρτης 
- Μελέτη περίπτωσης 
- Αξιοποίηση ρουτίνας σκέψης «Αρχή-Μέση-Τέλος» 
- Βιωματικό εργαστήριο 
- Εργασία σε ομάδες 
- Αναστοχασμός 
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3η Θεματική Ενότητα:  Από τη Ζωγραφική στο Κόμικ - Θεωρητικό 

πλαίσιο 
 

Α. Εισαγωγή 

Με τον όρο κόμικς εννοούμε την «παράθεση εικόνων σε μια ηθελημένη ακολουθία με 
σκοπό τη μετάδοση πληροφοριών ή/και την αισθητική ανταπόκριση του θεατή» (McCloud, 
1994: 9). 

Ο Μαρτινίδης ορίζει τα κόμικς ως «την τέχνη της αφήγησης ιστοριών με διαδοχή 
σχεδιασμένων εικόνων στην τυπογραφική επιφάνεια» (Μαρτινίδης, 1991: 14), θεωρώντας 
ότι κυρίαρχο συστατικό στοιχείο των κόμικς είναι η αφήγηση, που έχει ως βασικό φορέα 
της την εικόνα (Μαρτινίδης, 1991:17, 29). 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, εικόνα και κείμενο συνυπάρχουν σε ένα κόμικ. Η 
αλληλεπίδραση του εικονιστικού και του γλωσσικού μηνύματος, μπορεί να περιγραφεί από 
τους όρους της «αγκύρωσης» (ancrage) και της «αναμετάδοσης» (relais) που προτείνει ο 
Roland Barthes (Barthes 2001: 47-48). Με τον όρο αγκύρωση εννοοείται η ικανότητα του 
κειμένου να μειώνει την πολυσημία της εικόνας, ενώ με τον όρο αναμετάδοση, η ικανότητα 
του κειμένου και της εικόνας να συμμετέχουν από κοινού στη γένεση του νοήματος. 

Σύμφωνα με τον Groensteen, ωστόσο, το κείμενο παίζει δευτερεύοντα ρόλο στη διαδικασία 
αυτή (Μίσιου 2010: 38). Δεν πρέπει να ξεχνάμε εξάλλου, ότι υπάρχουν και τα «βωβά» 
κόμικς, στα οποία απουσιάζει εντελώς το γλωσσικό στοιχείο. 

Σε κάθε περίπτωση, σε μια ιστορία κόμικς, οι λέξεις, οι διάλογοι, οι σκέψεις, τα 
συναισθήματα, ο χρόνος, ακόμα και η σιωπή, εικονοποιούνται, μετατρέποντας το 
αφηρημένο σε συγκεκριμένο, προκαλώντας τις αισθήσεις και διεγείροντας τη φαντασία του 
αναγνώστη. 

 

Β. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των κόμικς 

Η αξιοποίηση των κόμικς στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι μια καινούργια ιδέα. Ήδη 
το 1944, το περιοδικό Journal of Educational Sociology αφιέρωσε ένα όλόκληρο τεύχος (vol. 
18, τεύχος 4) σε αυτή την προοπτική. Ακολούθησε μια περίοδος έντονων συζητήσεων γύρω 
από το θέμα αυτό, όπου τα κόμικς αντιμετωπίζονταν ως αναγνώσματα χαμηλής ποιότητας, 
ένα είδος υπο-κουλτούρας, με αμφιλεγόμενη επίδραση στην ψυχολογία των νέων. Ο 
ψυχίατρος Fredric Wertham για παράδειγμα, με το βιβλίο του Seduction of the Innocent 
που κυκλοφόρησε το 1954, κατόρθωσε να πείσει την αμερικανική κοινή γνώμη ότι τα 
κόμικς εκτός από μέσο ηθικής διαφθοράς της νεολαίας, είναι και επιζήμια για την 
εκπαίδευση, χαρακτηρίζοντάς τα ως τον «θάνατο της ανάγνωσης» (Wertham 1954: 120). 
Την ίδια εποχή η παιδοψυχίατρος Lauretta Bender τάχθηκε υπέρ των κόμικς και των εν 
δυνάμει θετικών επιδράσεών τους στον ψυχισμό των παιδιών (Hall & Hatters-Freidman 
2020). 

Το 1991, κυκλοφορεί το γκράφικ νόβελ Maus του Art Spiegelman (είχε προηγηθεί η 
δημοσίευση του σε συνέχειες από τη δεκαετία του 1980), που αφηγείται την πραγματική 
ιστορία ενός Πολωνοεβραίου επιζώντα από τα στρατόπεδα εξόντωσης των ναζί. Παρά το 
αρχικό «μούδιασμα» που προκάλεσε, το Maus απέδειξε ότι τα κόμικς μπορούν να 
διαπραγματευθούν σοβαρά θέματα, κέρδισε την εκτίμηση των κριτικών, απέσπασε ειδικό 
βραβείο Pulitzer (το 1992) και άλλαξε οριστικά την αντιμετώπιση των κόμικς. 
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Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται ένα αυξημένο ενδιαφέρον από την ακαδημαϊκή 
και την εκπαιδευτική κοινότητα για τη χρήση των κόμικς στη διδακτική πράξη. 

Βασικό θεωρητικό υπόβαθρο για την προσέγγιση αυτή είναι η γνωστική θεωρία της διπλής 
κωδικοποίησης του Allan Paivio, σύμφωνα με την οποία το άτομο κωδικοποιεί με διπλό 
τρόπο τις οπτικές και τις λεκτικές πληροφορίες που λαμβάνει. Αρχικά τις αντιλαμβάνεται 
ξεχωριστά, στο οπτικό και το λεκτικό κανάλι αντίστοιχα, ενώ στη συνέχεια τις συσχετίζει και 
τις αποθηκεύει στην τελική τους μορφή στη μακρόχρονη μνήμη (Paivio 1991: 255). Αυτή 
άλλωστε είναι και η διαδικασία που επιτρέπει στη μάθηση να γίνεται αποτελεσματικότερη 
όταν ένα κείμενο συνοδεύεται από εικόνα ή το αντίστροφο, κάτι που είναι αναπόσπαστα 
συνδεδεμένο με τη φύση των κόμικς. 

Πολλά είναι τα θετικά στοιχεία που μπορεί να προσφέρει το μέσο του κόμικ μέσα στη 
σχολική τάξη. Για τον McVicker τα κόμικς ενισχύουν τον οπτικό γραμματισμό (McVicker 
2007: 86), ενώ για τον Jacobs τα κόμικς, ως πολυτροπικά κείμενα, μπορούν να βοηθήσουν 
τους/τις μαθητές/μαθήτριες να αναπτυχθούν ως κριτικοί αναγνώστες, αναπτύσσοντας την 
ικανότητά τους να αποτιμούν με ακρίβεια το περιεχόμενο και την ποιότητά τους (Jacobs 
2007: 19). Ο ρόλος των κόμικς αναγνωρίζεται, πλέον, για την προαγωγή της κριτικής σκέψης 
αλλά και την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της εγγραματοσύνης των μαθητών/μαθητριών, 
τόσο μέσα από τη διαδικασία της ανάγνωσής τους, όσο και μέσα από τη δημιουργία τους 
(Μίσιου 2010: 279). 

Ως χώρος οικείος και προσφιλής, τα κόμικς μπορούν να ενισχύσουν το ενδιαφέρον των 
μαθητών/μαθητριών της τάξης και να αποβούν ένα αποτελεσματικό διδακτικό εργαλείο 
στα χέρια ενός δημιουργικού εκπαιδευτικού (Μίσιου 2010: 286). Ως συναισθηματικό και 
γνωστικό εργαλείο, είναι σε θέση να κάνουν τη διδασκαλία διαφορετική και πιο ελκυστική 
(McVicker 2007 85), ενώ η ενσωμάτωσή τους στο πρόγραμμα σπουδών μπορεί να 
γεφυρώσει τον διαχωρισμό ανάμεσα στη ζωή εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας 
(Μουλά 2010: 32). 

Τα κόμικς, λοιπόν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια μιας εναλλακτικής διδακτικής 
προσέγγισης, που θα συνδυάζει τις δυνατότητες ερμηνείας, κατανόησης και κριτικής των 
μηχανισμών παραγωγής νοήματος και δημιουργικής έκφρασης, όπως απαιτούν η σύγχρονη 
φιλοσοφία της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης αλλά και η ανάγκη ενίσχυσης της 
αγωγής της διαπολιτισμικής συνείδησης και του πλουραλισμού (Μουλά 2010: 34-35). 

Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά των κόμικς που τα καθιστούν δημοφιλή είναι το γεγονός ότι 
αποτελούν μέρος της αναγνωστικής ιστορίας των παιδιών, έχουν ευρεία θεματολογία και 
ποικιλία αφηγηματικών τρόπων, ενθαρρύνουν την ενεργητική εμπλοκή στη μαθησιακή 
διαδικασία και προάγουν την καλλιτεχνική και αισθητική αγωγή (Μίσιου 2010: 278). Τα 
χαρακτηριστικά των κόμικς που τα αναδεικνύουν σε αποτελεσματικά εκπαιδευτικά 
εργαλεία, συνοψίζονται από τον Elder στα «3Ε κόμικς» (Engagement, Efficiency, 
Effectiveness), καθώς τα κόμικς δεσμεύουν την ενεργό εμπλοκή του αναγνώστη με γραπτή 
γλώσσα και παράλληλες εικόνες, είναι αποδοτικά καθώς μεταφέρουν μεγάλη ποσότητα 
πληροφορίας σε σύντομο χρονικό διάστημα και αποτελεσματικά, καθώς μέσω της 
επεξεργασίας κειμένου και εικόνων επιτυγχάνεται η καλύτερη ανάκληση και μεταφορά της 
γνώσης (Manno 2014). 

Σήμερα έχει πλέον επικρατήσει η άποψη ότι τα κόμικς αποτελούν μια ολοκληρωμένη 
μορφή τέχνης, που πολλές φορές χαρακτηρίζεται από πολύπλοκες δομές διήγησης και 
σύνθετους χαρακτήρες. Όμως η κατανόηση, η σωστή επιλογή και τελικά η αποτελεσματική 
χρήση τους ως εκπαιδευτικά εργαλεία, απαιτεί από τον σύγχρονο εκπαιδευτικό να είναι 
εξοπλισμένος με έναν ειδικό τύπο οπτικής εγγραματοσύνης, που αφού αποκτηθεί έχει να 
προσφέρει πολλά στο σύγχρονο πολιτισμικό περιβάλλον της οπτικής επικοινωνίας (Μίσιου 
2010: 284).  
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Όπως όλα τα είδη της ποπ (λαϊκής) κουλτούρας, έτσι και η αξιοποίηση του κόμικ σε τομείς 
όπως η εκπαίδευση, προϋποθέτει προσεκτική επιλογή του, ώστε να είναι εστιασμένο στο 
θέμα, να μην επιτρέπει περιθώρια παρερμηνείας, να είναι απαλλαγμένο από κάθε είδους 
στερεότυπα, να ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα και να είναι συμβατό με το γνωστικό 
υπόβαθρο και το πολιτιστικό απόθεμα των μαθητών/μαθητριών (Hall & Hatters-Freidman 
2020). 

 

Γ.  Το ψηφιακό κόμικ ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

Στην εποχή μας γίνεται όλο και μεγαλύτερος λόγος για τα ψηφιακά κόμικς, τόσο ως ένα νέο 
αναγνωστικό είδος με μεγάλη απήχηση στο ολοένα και περισσότερο ψηφιακά 
εγγραματισμένο νεανικό κοινό, όσο και ως ένα εν δυνάμει αποτελεσματικό μέσο 
προσέγγισης της διδασκαλίας. Τα ψηφιακά κόμικς μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές 
ένα ευχάριστο διαδραστικό περιβάλλον μάθησης, που συνδυάζει πολλά μέσα όπως η 
εικόνα, το κείμενο, αλλά και ο ήχος ή το βίντεο. Μέσω της ψηφιακής δημιουργίας οι 
μαθητές/μαθήτριες παρακινούνται να οικοδομήσουν τη νέα γνώση, αναπτύσσοντας την 
κριτική τους ικανότητα και καλλιεργώντας τις τεχνολογικές τους δεξιότητες, ενώ παράλληλα 
ενισχύουν το ενδιαφέρον τους για ενεργό συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία, 
μαθαίνουν να επιλύουν προβλήματα, να αυτενεργούν αλλά και να συνεργάζονται. 
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3η Θεματική Ενότητα:  Από τη Ζωγραφική στο Κόμικ - Υλοποιημένες 
δραστηριότητες 

 

Στα δύο χρόνια υλοποίησης της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας αναπτύχθηκαν αρκετές 
βιωματικές δραστηριότητες. Στόχος τους ήταν η εξοικείωση με την τέχνη των κόμικς και η 
κατανόηση του κώδικα επικοινωνίας τους, μέσω της εικόνας ή/και του λόγου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες: 

 

A. Διερευνώντας τη γλώσσα των κόμικς 

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, δόθηκε στους συμμετέχοντες ο μύθος της θυσίας της 
Ιφιγένειας. Μέσα από την ανάγνωσή του, οι συμμετέχοντες προσπάθησαν να εντοπίσουν 
και να απαριθμήσουν τα σημεία κλειδιά που χαρακτηρίζουν την ιστορία και την εξέλιξή της. 
Στη συνέχεια αναζήτησαν τα στοιχεία αυτά στον πίνακα Η θυσία της Ιφιγένειας (Francois 
Perrier, 1632-1633) (εικόνα 1) παρατηρώντας και σχολιάζοντας κριτικά την «εικονοποίηση» 
της ιστορίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Η θυσία της Ιφιγένειας, FrancoisPerrier, 1632-3, λάδι σε καμβά, 213 x 154 εκ., Musée des Beaux-Arts de Dijon. 

 

Στη συνέχεια, με αφορμή τη ρουτίνα σκέψης «Αρχή-Μέση-Τέλος», οι συμμετέχοντες 
αξιοποίησαν και άλλους πίνακες ζωγραφικής με το ίδιο θέμα, προκειμένου να αφηγηθούν 
εικονιστικά την εξέλιξη της ιστορίας, δημιουργώντας, στην ουσία, ένα ιδιότυπο κόμικ στριπ 
(εικόνα 2). Ενδεικτικά χρησιμοποιήθηκαν πίνακες των Sebastien Bourdon (1653) και Arnold 
Houbraken (1690-1700). 
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Εικόνα 2: Η αξιοποίηση της ρουτίνας σκέψης «Αρχή-Μέση-Τέλος» για την ιστορία της θυσίας της Ιφιγένειας.  
Αριστερά: Η θυσία της Ιφιγένειας, Arnold Houbraken, 1690-1700, λάδι σε καμβά, 80 x 64 εκ., Rijksmuseum. 

Κέντρο: Η θυσία της Ιφιγένειας, Francois Perrier, 1632-3, λάδι σε καμβά, 213 x 154 εκ., Musée des Beaux-Arts de Dijon. 
Δεξιά: Η θυσία της Ιφιγένειας, Sébastien Bourdon, 1653, λάδι σε καμβά, 142 x 110 εκ., Musée des beaux-arts d'Orléans. 

 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα βασίστηκε εν μέρει στην εκπαιδευτική δραστηριότητα 
Image and Text: The language of the Comic Book, που προτείνεται από το Philadelphia 
Museum of Art. 

 

Β. Η εικονιστική ακολουθία ως αφηγηματικό μέσο 

Στη δραστηριότητα αξιοποιήθηκε το βωβό γκράφικ νόβελ The arrival του ShaunTan, που 
αφηγείται τη φανταστική ιστορία ενός ταξιδιού μετανάστευσης σε έναν απροσδιόριστο 
τόπο και χρόνο (εικόνα 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3: The arrival, Shaun Tan, 2006, 2
η 

έκδοση, Hodder Chrildren’s Books. 

 

Αρχικά, δόθηκαν στους συμμετέχοντες κάρτες με επιλεγμένα καρέ από την εικονογράφηση 
του βιβλίου, τα οποία κλήθηκαν να τα τοποθετήσουν σε κάποια σειρά, προκειμένου να 
αφηγηθούν μια δική τους ιστορία (εικόνα 4). Παράλληλα δόθηκαν και λευκά καρέ, στα 
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οποία οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν (εάν το έκριναν απαραίτητο) 
τις δικές τους εικόνες, που θα συμπλήρωναν την ιστορία τους. 

 
Εικόνα 4: Στιγμιότυπα από την α΄ φάση της δραστηριότητας. 

 

Στη β΄ φάση της δραστηριότητας οι συμμετέχοντες επιχείρησαν να προσθέσουν το δικό 
τους κείμενο επάνω στην ιστορία τους και να παρατηρήσουν πώς η προσθήκη του κειμένου 
μπορεί να υποστηρίξει ή/και να αλλάξει το νόημα της ιστορίας (εικόνα 5). 
 

  
 

Εικόνα 5: Στιγμιότυπα από την β΄ φάση της δραστηριότητας. 

 

Γ. Δημιουργία ψηφιακών κόμικς 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε σε εργαστήριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, όπου οι συμμετέχοντες δημιούργησαν το δικό τους ψηφιακό κόμικ, τριών 
έως πέντε καρέ. Για τη δραστηριότητα χρησιμοποιήθηκε το Pixton, ένα εύχρηστο web 2.0 
εργαλείο δημιουργίας ψηφιακών κόμικς. Αρχικά παρουσιάστηκαν τα βασικά 
χαρακτηριστικά της εφαρμογής και οι επιλογές που προσφέρει. Στη συνέχεα οι 
συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ζεύγη και κλήθηκαν να δημιουργήσουν το δικό τους 
ψηφιακό κόμικ, τριών έως πέντε καρέ, προσαρμοσμένο στο διδακτικό τους αντικείμενο. 
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4η Θεματική Ενότητα:  Οι Ιστορίες του Μουσείου 

Εύη Πίνη 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Γνωρίσουν  τις βασικές αρχές   της μουσειακής εκπαίδευσης που θα 

τους επιτρέψουν να αξιοποιήσουν το μουσείο  ως ένα ελκυστικό 
εκπαιδευτικό εργαλείο 

- Κατανοήσουν οι επιμορφούμενοι  την αναγκαιότητα επινόησης 
πρωτότυπων τρόπων προσέγγισης του μουσείου 

- Σχεδιάσουν, να αφηγηθούν, να παραστήσουν τις δικές τους ιστορίες 
για τα εκθέματα του μουσείου στο πλαίσιο βιωματικού εργαστηρίου 
δημιουργικής γραφής 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

- Εισαγωγή 
- Από το Σχολείο στο Μουσείο και αντιστρόφως  
- Η δημιουργική γραφή στη μουσειακή εκπαίδευση 
- «Ας δώσουμε φωνή στα αγάλματα» 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Βασικές αρχές για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δράσεων σε ένα 
αρχαιολογικό μουσείο: 

- Προετοιμασία στην τάξη 
- Σχεδιασμός εκπαιδευτικής δράσης  βήμα – βήμα 
- Επίσκεψη στο Μουσείο 
- Αξιοποίηση της μουσειακής εμπειρίας,  ανατροφοδότηση, 

σύνδεση με την σχολική ύλη 
- Παιδαγωγική αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής με στόχο να 

«ζωντανέψουν τα εκθέματα» 
- Βασικές τεχνικές σχεδιασμού μιας «ιστορίας του Μουσείου» με αρχή 

- μέση - τέλος 
- Εφαρμογή των βασικών τεχνικών σχεδιασμού μιας «ιστορίας του 

Μουσείου» 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Ανοιχτή συζήτηση 
- Εννοιολογικός χάρτης 
- Μελέτη περίπτωσης 
- Αξιοποίηση ρουτίνας σκέψης «Αρχή-Μέση-Τέλος» 
- Βιωματικό εργαστήριο 
- Εργασία σε ομάδες 
- Αναστοχασμός 

 
 

 

 

 



7ος Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 
Έν-τεχνες προσεγγίσεις στη διδακτική πράξη 

    

280 

 

4η Θεματική Ενότητα: Οι Ιστορίες του Μουσείου - Θεωρητικό πλαίσιο 
 

Από το Σχολείο στο Μουσείο και αντιστρόφως. Βασικές αρχές για τον 

σχεδιασμό εκπαιδευτικών δράσεων σε ένα αρχαιολογικό μουσείο 
 

Σκοπός τῆς τῶν μουσείων ἱδρύσεως εἶναι ἡ διδασκαλία καὶ  ἡ  μελέτη τῆς ἀρχαιολογίας, ἡ  
γενική διάδοσις τῆς ἀρχαιολογικῆς γνώσεως καὶ ἡ ἀνάπτυξις ἒρωτος πρὸς τὰς καλάς τέχνας. 

(ΦΕΚ 113, 1885). 

Το μουσείο είναι ένας οργανισμός που στην πορεία του έχει διαδραματίσει διάφορους 
ρόλους, απαντώντας στις εκάστοτε ανάγκες των καιρών: μουσείο - θησαυροφυλάκιο, 
μουσείο - ναός της τέχνης, μουσείο - θεματοφύλακας του παρελθόντος,μουσείο - χώρος 
διαμόρφωσης ιδεών.  Πολλοί από αυτούς τους ρόλους με το πέρασμα του χρόνου και υπό 
το πρίσμα των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων αναθεωρήθηκαν ή καταργήθηκαν, 
αυτός που έμεινε ωστόσο σταθερός είναι ο εκπαιδευτικός ρόλος του καθώς ήδη από τον 
19ο αι. το σχολείο αναζητούσε μέσα στις μουσειακές αίθουσες στοιχεία για να εμπλουτίσει 
το σχολικό μάθημα (Νικονάνου 2010), καθώς επίσης να προσφέρει βιωματικές εμπειρίες 
και στοιχεία αισθητικής αγωγής (Πίνη 1998) στο κοινό του.  

Ως οργανισμός που αδιάκοπα εξελίσσεται, το μουσείο δεν θα μπορούσε να μην 
ακολουθήσει τις εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης αλλά και γενικότερα της κοινωνίας. 
Ήδη από την δεκαετία του ’80 στην Ελλάδα (Χρυσουλάκη & Πίνη 2008) είχε ξεκινήσει μια 
συζήτηση μεταξύ των εργαζομένων στα μουσεία (πρώτιστα μεταξύ των αρχαιολόγων, αφού 
στην Ελλάδα τα περισσότερα μουσεία είναι αρχαιολογικά):  Τι είδους μουσείο θέλουμε; 
Ποια πρέπει να είναι η αποστολή και η λειτουργία του για να απαντά στις κοινωνικές και 
εκπαιδευτικές ανάγκες των καιρών; Και εγένετο μουσειοπαιδαγωγική, μια νέα επιστήμη 
(νέα εκείνη την εποχή για την Ελλάδα) που αποτελεί εφαρμοσμένη παιδαγωγική, με χώρο 
δράσης το μουσείο (Νικονάνου 2010), ενώ δημιουργήθηκε και ένας νέος όρος για τις 
εφαρμογές  της μουσειοπαιδαγωγικής, τα εκπαιδευτικά προγράμματα.  

Από τα πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα που δειλά  δειλά άρχισαν να υλοποιούν τα 
δημόσια μουσεία, αρχής γενομένης από το 1985 (Χρυσουλάκη 1993), μέχρι σήμερα η 
μουσειοπαιδαγωγική στην Ελλάδα έχει κάνει μεγάλα βήματα (ΥΠ.ΠΟ. 2002) και έχει θέσει  
βασικές αρχές για τον σχεδιασμό και την υλοποίησή τους, που θα παρουσιαστούν 
επιγραμματικά στη συνέχεια.  

Θα πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ ότι τα βήματα σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος, όπως και η επιλογή του θέματος,  διαφέρουν ανάλογα με τον φορέα 
σχεδιασμού (Νικονάνου 2010), αν δηλαδή φορέας είναι το μουσείο ή το σχολείο, καθώς 
έχουν, ο καθένας από την πλευρά του, διαφορετικά κριτήρια και στόχους να επιτελέσουν.  

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης παρουσίασης θα αναλυθεί η περίπτωση σχεδιασμού 
μιας εκπαιδευτικής δράσης με φορέα υλοποίησης το σχολείο. 

 

Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά: τα τρία στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης της 
εκπαιδευτικής δράσης 

 

1. Στάδιο πρώτο, πριν την επίσκεψη 

1.1. Ο δάσκαλος προετοιμάζεται. Στοχοθεσία, επιτόπια έρευνα, σχεδιασμός εποπτικού 
υλικού και δραστηριοτήτων 
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α) Είναι πολύ βασικό για μία επιτυχημένη εκπαιδευτική δράση να έχει θέση εξ αρχής 
στόχους ο δάσκαλος. Τι θέλει να επιτύχει με την εκπαιδευτική δράση, ποιους 
παιδαγωγικούς και γνωστικούς στόχους; 

β) Επόμενο στάδιο της προετοιμασίας είναι αυτό που θα ονομάζαμε επιτόπια έρευνα: ο 
δάσκαλος επισκέπτεται το μουσείο, περιηγείται τους χώρους του για να επιλέξει τα 
εκθέματα  και να σχεδιάσει την διαδρομή των μαθητών του μέσα σε αυτό. 

γ) Σχεδιασμός εποπτικού υλικού  για την προετοιμασία της τάξης και δραστηριοτήτων 
ανάλογα με το μοντέλο επίσκεψης (βλ. Στάδιο δεύτερο). 

γ1) Το συμπληρωματικό εποπτικό υλικό θα βοηθήσει την τάξη να κατανοήσει 
καλύτερα αυτά που θα δει στο μουσείο. 

Ανάλογα με το θέμα, το υλικό μπορεί να είναι:  

- Πλαστικοποιημένες εικόνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο μέσα στο σχολείο 
όσο και μέσα στο μουσείο. Τέτοιου τύπου υλικό μπορεί να αποτελείται από χάρτη – 
κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου, αναπαραστάσεις, σχέδια, φωτογραφίες κλπ.  

- Παρουσίαση με διαφάνειες (PowerPoint)  

- Αντίγραφα αρχαιολογικών αντικειμένων από το πωλητήριο του Μουσείου. Αυτού του 
είδους το υλικό είναι πολύ ελκυστικό και ενδιαφέρον για κοινό κάθε ηλικίας και πολύ 
χρήσιμο κυρίως όταν έχουμε ιδιαίτερες κατηγορίες κοινού, όπως είναι τα ΑμεΑ ή τα 
παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας.  

γ2) Φύλλα εργασίας  για την περιήγηση στο μουσείο  

Αυτού του τύπου το υλικό (Νικονάνου 2010) βοηθά το κοινό  να περιηγηθεί μέσα στο 
μουσείο έχοντας ένα σαφή στόχο, π.χ. να ανακαλύψει και να καταγράψει συγκεκριμένα 
εκθέματα. Επίσης οξύνει την παρατηρητικότητά του και «διδάσκει» τους νεαρούς 
επισκέπτες  πώς να παρατηρούν ένα έκθεμα. 

Τα φύλλα εργασίας θα πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε να καθοδηγούν με σαφήνεια τους 
επισκέπτες στον χώρο, να είναι συμβατά με την ηλικία και τις δεξιότητές τους (Βέμηκ.α. 
2011) και να είναι ελκυστικά, για να μην τα εκλάβουν ως μια ακόμη σχολική εργασία. Τα 
φύλλα εργασίας θα μπορούσαν επίσης να δίνουν έναν ρόλο στον μαθητή, π.χ. τον ρόλο του 
ερευνητή που αναζητά κάτι συγκεκριμένο μέσα στο μουσείο ή να έχουν δομηθεί γύρω από 
ένα σενάριο, ιστορία μυστηρίου κ.ά. 

γ3) Δραστηριότητα 

Είναι το επιστέγασμα της εκπαιδευτικής δράσης και μπορεί να υλοποιηθεί είτε στο μουσείο 
μετά την μετά την περιήγηση είτε στην σχολική τάξη μετά την επίσκεψη.Οι μαθητές  μέσα 
από τη δραστηριότητα προσεγγίζουν το θέμα με βιωματικό τρόπο. Αυτή η προσέγγιση 
εμπλέκει συναισθηματικά το κοινό και το οδηγεί να κατανοήσει με τρόπο ουσιαστικό τα 
όσα άκουσε και είδε μέσα στο μουσείο. 

Η δραστηριότητα μπορεί να έχει ποικίλες μορφές: καλλιτεχνικό εργαστήριο, θεατρικό 
παιχνίδι, αυτοσχεδιαστικό παιχνίδι ρόλων, επιδαπέδιο παιχνίδι γνώσεων (ΥΠ.ΠΟ. 2002).Τι 
θα πρέπει να προσέξουμε σχεδιάζοντας μια δραστηριότητα: 

- Να συνδέεται άμεσα και στενά με το θέμα, διαφορετικά δε θα μπορεί να επιτελέσει τον 
στόχο της και θα φαίνεται ότι «κάνουμε κάτι για να το κάνουμε».  

- Να συνάδει με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα του κοινού, να μην είναι πολύ δύσκολη 
και να μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στα χρονικά όρια που έχουμε στη διάθεσή μας, 
στην περίπτωση που υλοποιείται μέσα στο μουσείο.   
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- Αν σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε τη δραστηριότητα μέσα στο μουσείο αυτό θα πρέπει 
να γίνει χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα τόσο στον χώρο όσο και στους άλλους 
επισκέπτες. 

1.2. Η τάξη προετοιμάζεται 

Η επικείμενη επίσκεψη στο μουσείο μπορείνα συνδεθεί με διάφορα μαθήματα (ιστορία, 
γεωγραφία, γλώσσα, καλλιτεχνικά, ξένη γλώσσα κλπ) και να αποτελέσει αφορμή για 
δραστηριότητες και ομαδικές εργασίες. 

 

2. Στάδιο δεύτερο, κατά την επίσκεψη 

Μοντέλα επίσκεψης 

1) Περιήγηση με φύλλα εργασίας 

Τα παιδιά  μόνα τους ή κατά ομάδες μαθαίνουν πώς να κινούνται μέσα στο μουσείο, πώς 
εντοπίζουν τα εκθέματα, πώς να αντλούν πληροφορίες, τι πρέπει και τι δεν πρέπει να 
κάνουν. 

2) Περιήγηση σε επιλεγμένα εκθέματα 

Καθοδηγούμε τα παιδιά ναπαρατηρήσουν, να εκφέρουν τη γνώμη τους και τελικά να 
καταλάβουν τι είναι αυτό που βλέπουν μέσα στην προθήκη. Εφαρμόζοντας διάφορες 
μεθόδους, π.χ. μαιευτική, αποκαλυπτική μέθοδο (Νικονάνου 2010) μπορούμε να 
κερδίσουμε το ενδιαφέρον της τάξης.  

Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η ξενάγηση με τον δάσκαλο σε ρόλο ξεναγού δεν 
αποτελεί μοντέλο εκπαιδευτικής δράσης, καθώς δεν στοχεύει στην ενεργητική συμμετοχή 
του κοινού και για τον λόγο αυτό δεν συστήνεται γενικά. 

 

3. Στάδιο τρίτο, μετά  την επίσκεψη 

Η μουσειακή εμπειρία δεν πρέπει να σταματά στην έξοδο του μουσείου, αλλά να 
συνεχίζεται στο σχολείο (Κύρδη 2010). Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται:  

- Να δοθούν στους/στις  μαθητές/τριες εργασίες στο πλαίσιο διαφόρων μαθημάτων 
(γλώσσα, μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος κλπ) που θα συνδέσουν τα εκθέματα του 
μουσείου με τη σχολική ύλη. 

- Να διοργανωθούν διάφορα εργαστήρια, όπως θεατρικό ή καλλιτεχνικό εργαστήριο, 
εργαστήριο δημιουργικής γραφής (Μπουλώτης 2012). 

- Να γίνουν προγράμματα φιλαναγνωσίας επιλέγοντας ιστορικά μυθιστορήματα και 
βιβλία γνώσεων για παιδιά (Ντεκάστρο 2010), προσκαλώντας συγγραφείς στην τάξη 
κλπ. (Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου 2008). 

Με αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον των  μαθητών/τριών για όσα είδαν στο μουσείο 
διατηρείται και ανατροφοδοτείται  για αρκετό καιρό μετά την επίσκεψη. 
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Παρεμβατικές Δράσεις για Πρακτικές Σχολικής Καθημερινότητας 
Θεματικοί Επιμορφωτικοί Κύκλοι 

 

283 

 

προγράμματα και τη μουσειακή αγωγή. Ρέθυμνο: ΚΕ’ Εφορεία Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου, 185 - 195  

Κύρδη, Κ. (2010). Αξιοποίηση μουσειακών χώρων στο πλαίσιο της σχολικής πράξης, στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Μπ. Βέμη, Ει.Νάκου (Επιμ.),Μουσεία και 
Εκπαίδευση. Αθήνα: Νήσος, 349 – 355. 

Μπουλώτης, Χ. (2012).Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι ως σκηνικό για θαυμαστές 
ιστορίες. Στο Ν. Γαλανίδου, L.H.Dommasnes (Επιμ.), Μιλώντας στα παιδιά για το 
παρελθόν. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο, 221 -230. 

Νικονάνου, Ν. (2010). Μουσειοπαιδαγωγική, από τη θεωρία στην πράξη, Αθήνα: Πατάκης. 
Ντεκάστρο, Μ. (2010). Το αρχαιολογικό βιβλίο για παιδιά. Στο Μπ. Βέμη, Ει.Νάκου (Επιμ.), 

Μουσεία και Εκπαίδευση. Αθήνα: Νήσος, 393 -400. 
Πέτροβιτς– Ανδρουτσοπούλου, Λ. (2008). Ο συγγραφέας Παιδικών Βιβλίων στο Σχολείο. Στο 

Δ. Πολίτης (Επιμ.), Λογοτεχνικό Βιβλίο και Σχολείο. Αθήνα: Παπαδόπουλος, 75 – 86.  
Πίνη, Ε. (1998). Αισθητική αγωγή και αρχαιολογικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Στο Μ. 

Καρδαμίτση – Αδάμη (Επιμ.) Το παιδί και η αισθητική αγωγή. 25 – 27 Απριλίου 
1996. Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Αισθητικής, 265 -270. 

ΦΕΚ. (1885). Περὶ διοργανισμοῦ τῶν ἐν Ἀθήναις Μουσείων. Βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ113/7-
12-1885). Αθήνα, 1885.  

Χρυσουλάκη, Σ. Πίνη, Ε. (2008) Το κόκκινο νήμα: αρχαιολογικές εκπαιδευτικές εκθέσεις.Στο 
Κ. Κασβίκης, Ν. Νικονάνου (Επιμ.) Εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο. Αθήνα: 
Πατάκης, 208 – 237. 

Χρυσουλάκη, Σ. (1993). Σύνδεση της σχολικής ύλης με τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα 
μουσεία. Στο 3ο Περιφερειακό Σεμινάριο «Μουσείο Σχολείο», Πάτρα 15 – 
17/1/1993. Αθήνα: ΥΠ.ΠΟ. - ΥΠ.Ε.Π.Θ. – ICOM. 25-33. 

ΥΠ.ΠΟ. 2002. Παιχνίδια Πολιτισμού. Εκπαιδευτικές Δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. 
Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού. 

 
  



7ος Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 
Έν-τεχνες προσεγγίσεις στη διδακτική πράξη 

    

284 

 

4η Θεματική Ενότητα: Οι Ιστορίες του Μουσείου - Υλοποιημένες 
δραστηριότητες 

 

Α. Η δημιουργική γραφή στη μουσειακή εκπαίδευση 

Η δημιουργική γραφή (μετάφραση του αγγλικού όρου creative writing) είναι η διαδικασία 
μέσα από την οποία ένα άτομο (ο γράφων) μετουσιώνει τον κόσμο σε λέξεις και από αυτή 
τη διαδικασία προκύπτει ένας νέος κόσμος που αποτυπώνεται στις σελίδες ενός 
μυθιστορήματος, διηγήματος, νουβέλας κλπ. Για τον αναγνώστη που θα ήθελε να περάσει 
στην «απέναντι όχθη», την όχθη του γράφοντος, η δημιουργική γραφή λειτουργεί ως ένα 
είδος κριτικής ανάγνωσης και ανάπλασης του λογοτεχνικού κειμένου και ως εκ τούτου είναι 
μια καλή άσκηση γραφής (Βλ. Τζ. Ροντάρι, Γραμματική της φαντασίας. Εισαγωγή στην τέχνη 
να επινοείς ιστορίες, μτφρ. Γ. Καραπίδης, Μεταίχμιο 2003). 

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα έχει περάσει τις πύλες του Σχολείου και έχει αναδειχθεί ως 
ένα σημαντικό εργαλείο για την εξοικείωση του μαθητή με τη συγγραφική και αναγνωστική 
πράξη (βλ. Σ. Νικολαΐδου (Επιμ.) Η Δημιουργική Γραφή στο Σχολείο. Μεταίχμιο 2015, e-
book) 

Εκτός όμως από τις σχολικές αίθουσες, η δημιουργική γραφή εισέβαλε δυναμικά και στις 
αίθουσες των μουσείων. Έτσι, συνδυάζοντας το μουσείο με τη δημιουργική γραφή, 
μπορούμε να δούμε το μουσείο αλλιώς, να δούμε τον άνθρωπο πίσω από το έκθεμα και να 
έχουμε μία ανεπανάληπτη μουσειακή εμπειρία με μικρούς και μεγάλους μαθητές 

 

Β. Βασικές αρχές σχεδιασμού μιας «Ιστορίας του Μουσείου» με αρχή, 
μέση και τέλος 

Αν και η δημιουργική γραφή δεν διδάσκεται, με τη στενή έννοια του όρου, ωστόσο 
υπάρχουν κάποιες γενικές αρχές που μπορεί να τις έχει υπόψη του ο γράφων. Για μια 
«ιστορία του μουσείου» ισχύουν οι ίδιες αρχές με του ιστορικού μυθιστορήματος 
/διηγήματος και αυτές συνοπτικά  είναι οι ακόλουθες: 

Δεν γράφουμε Ιστορία, αλλά χρησιμοποιούμε το ιστορικό πλαίσιο ως καμβά για να 
εντάξουμε τον ήρωα και να πλέξουμε την ιστορία του και δεν παραποιούμε για τις ανάγκες 
της μυθοπλασίας τα ιστορικά στοιχεία. 

Για να δημιουργήσουμε έναν αληθοφανή ήρωα θα πρέπει να έχουμε υπόψη τα ακόλουθα:  

Ο ήρωάς μας, ακόμη και αν δεν είναι άνθρωπος αλλά ένα αντικείμενο (π.χ. άγαλμα) πρέπει 
να δίνει την εντύπωση ότι είναι υπαρκτό πρόσωπο. Με άλλα λόγια πρέπει να είναι 
ολοκληρωμένος χαρακτήρας με παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ακόμα και αν κάποια από 
αυτά τα  στοιχεία δεν παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας, το γεγονός ότι 
υπάρχουν, εδραιώνει τον ήρωα.  

Επίσης ο ήρωας πρέπει να σκέφτεται και να δρα σύμφωνα με τον χαρακτήρα του, να έχει 
συμπεριφορά ανάλογη με τις ιδιότητές του και τον κοινωνικό του περίγυρο και τέλος να 
γνωρίζει μόνο όσα  του επιτρέπουν η εποχή, η κοινωνικήτου θέση, η ηλικία και οι ιδιότητές 
του. 

Ο ήρωας δρα μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο τόπου και χρόνου, το οποίο θα πρέπει να 
το δημιουργήσουμε ενθέτοντας στοιχεία από την κοινωνία, την καθημερινή ζωή και τα 
έθιμα της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής.  
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Γ. «Ας δώσουμε φωνή στα αγάλματα»: εργαστήριο δημιουργικής 
γραφής 

Στο πλαίσιο της 4ης Θεματικής Ενότητας οι επιμορφούμενοι επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Πειραιά και παρακολούθησαν εκπαιδευτική περιήγηση. Στη συνέχεια τους 
δόθηκαν δέκα εκθέματα και πληροφοριακό υλικό για αυτά και ζητήθηκε να σχεδιάσουν, να 
αφηγηθούν ή να αναπαραστήσουν μια σύντομη ιστορία με πρωταγωνιστή ένα από τα 
εκθέματα.  

Οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά, αξιοποιώντας τη ρουτίνα σκέψης «Αρχή-
Μέση-Τέλος» καθώς και τις βασικές αρχές σχεδιασμού μιας «Ιστορίας του Μουσείου».   

 
 

Εικόνα 1: Υλικό παρουσίασης για την α΄ θεματική ενότητα 
«Από το Σχολείο στο Μουσείο» 

 

 
 

Εικόνα 2: Υλικό παρουσίασης για τη β’  θεματική ενότητα 
«Η δημιουργική γραφή στη μουσειακή εκπαίδευση»  

 

 
 

Εικόνα 3: Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, 8/2/2020. 
Στιγμιότυπο από την άσκηση «Ας δώσουμε φωνή στα αγάλματα» 
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Σκοπός 

Η αναγνώριση της αξίας της Φυσικής Αγωγής στην προαγωγή της ψυχικής και 

σωματικής υγείας, της καλλιέργειας αξιών και της ισότιμης πρόσβασης όλων των 

μαθητών στο εκπαιδευτικό αγαθό. 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Παναγιώτης Παππάς, Σ.Ε.Ε. Φυσικής Αγωγής-ΠΕ11, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Αττικής     

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Παρασκευή Λιούμπη, Σ.Ε.Ε. Φυσικής Αγωγής-ΠΕ11, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  
Αττικής 

Ευδοκία Σαμουηλίδου, Σ.Ε.Ε. Φυσικής Αγωγής-ΠΕ11, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  
Αττικής 

Κωνσταντίνος Τάμπαλης, Σ.Ε.Ε. Φυσικής Αγωγής-ΠΕ11, 3ο   
ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σχολικό έτος 2019-2020:  
14/01/2020, 21/01/2020, 28/01/2020, 04/02/2020 

8 Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 

Ο πολυδιάστατος ρόλος της    
Φυσικής Αγωγής στην Εκπαίδευση 
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1η Θεματική Ενότητα:  Άσκηση και Υγεία 

Κωνσταντίνος Τάμπαλης 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Ενημερωθούν για την παθοφυσιολογία της επίδρασης της άσκησης 

στην παιδική ηλικία 
- Αναγνωρίσουν με ποιο τρόπο η έλλειψη της σωματικής 

δραστηριότητας πιθανά εμπλέκεται στην αιτιολογία παθήσεων στην 
παιδική ηλικία 

- Κατανοήσουν τις επιδράσεις της άσκησης στην πρόληψη και τη 
βελτίωση παραμέτρων που σχετίζονται με την υγεία των παιδιών 

- Πάρουν γνώσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά της άσκησης που 
είναι απαραίτητα, ώστε να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα 
χωρίς να δημιουργηθούν κίνδυνοι επιπλοκών. 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

- Σωματική Υγεία 
- Παχυσαρκία 
- Σωματική Αδράνεια 
- Διεθνείς συστάσεις σωματικής δραστηριότητας 
- Ψυχική Υγεία 
- Κοινωνική επίδραση 
- Σχολική-Ακαδημαϊκή επίδοση  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Επιδημιολογικά δεδομένα αναφορικά με την επίδραση της 
σωματικής αδράνειας και της παχυσαρκίας στην υγεία των μαθητών 
της χώρας 

- Ο ρόλος της ΦΑ στην σωματική υγεία των μαθητών 
- Ο ρόλος του σχολείου στην αύξηση της σωματικής δραστηριότητας 

των μαθητών 
- Ο ρόλος της ΦΑ στην ψυχική υγεία των μαθητών. 
- Ο ρόλος της ΦΑ στην κοινωνικοποίηση των μαθητών 
- Ο ρόλος της ΦΑ στην ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Διάλεξη 
- Ενεργοποίηση εκπαιδευομένων σε ομάδες  
- Καταιγισμός Ιδεών 
- Εννοιολογικός χάρτης 
- Ημιδομημένος Διάλογος 
- Ενεργοποίηση εκπαιδευομένων σε ομάδες 
- Κριτική ανάλυση επιστημονικών άρθρων 
- Μελέτη ανασκοπήσεων της επιστημονικής βιβλιογραφίας 
- Παρουσίαση 1 
- Παρουσίαση 2 

Παρουσίαση 3 

 

https://drive.google.com/file/d/1RKmoGUnQEzNn0P5U-8R1OxYTnvxcgi7d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yXwJ32pJ4t6mwlTUbfC_a3BWFpszhOU6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-lafXM0VmaXLPTupvM_6Nh-a4UxxoK2T/view?usp=sharing


Παρεμβατικές Δράσεις για Πρακτικές Σχολικής Καθημερινότητας 
Θεματικοί Επιμορφωτικοί Κύκλοι 

 

289 

 

1η Θεματική Ενότητα: Άσκηση και Υγεία  
 

H Φυσική Αγωγή στην Εκπαίδευση 

Η Φυσική Αγωγή (ΦΑ) αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι του σχολικού προγράμματος 
στις περισσότερες χώρες του κόσμου και η καθημερινή ΦΑ συστήνεται από πολλές 
επιστημονικές οντότητες ("Guidelines for school and community programs to promote 
lifelong physical activity among young people. National Center for Chronic Disease 
Prevention and Health Promotion, Centers for Disease Control and prevention," 1997). Εκτός 
του να παρέχει τη δυνατότητα για φυσική δραστηριότητα και οργανωμένη άσκηση, η ΦΑ 
εμπεριέχει στους σκοπούς της και θέματα τα οποία δεν σχετίζονται ευθέως με το θέμα της 
υγείας, όπως γνωστικά, κοινωνικά και συναισθηματικά ζητήματα. Σύμφωνα με τις 
τρέχουσες διεθνείς συστάσεις ο συνιστάμενος χρόνος της ΦΑ για την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση είναι 150 λεπτά εβδομαδιαίως (Burgeson, Wechsler, Brener, Young, & Spain 
2001). Η σωματική άσκηση βρίσκεται σε κίνδυνο αυξανόμενης περιθωριοποίησης κατά τη 
διάρκεια της σχολικής ημέρας. Κατά τα τελευταία έτη ο χρόνος που αφιερώνεται στη ΦΑ 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει μειωθεί σταδιακά. Συγκεκριμένα, από το 2002 μειώθηκε 
από τα 121 στα 109 λεπτά εβδομαδιαίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και από τα 117 
λεπτά στα 101 λεπτά στη δευτεροβάθμια, ενώ σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου υπάρχουν ενδείξεις ότι η επισήμως αναγνωρισμένη διάρκεια της ΦΑ στα 
σχολεία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι δεν εμπίπτει στις νομικές 
υποχρεώσεις ή προσδοκίες όλων των χωρών (Council 2007). Στη χώρα μας ο εβδομαδιαίως 
χρόνος της ΦΑ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κυμαίνεται από 80 έως 90 λεπτά και είναι 
σημαντικά μικρότερος από τον μέσο χρόνο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και από 
αυτόν που συστήνεται. Σύμφωνα με πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα στη χώρα μας, ο 
συνολικός χρόνος που αφιερώνεται σε φυσικές δραστηριότητες συμπεριλαμβανόμενης και 
της οργανωμένης σωματικής άσκησης τις ημέρες του σχολείου κατά τις οποίες διεξάγεται 
και το μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι 69,3±22,5 λεπτά για τα αγόρια και 61,8±20,5 
λεπτά για τα κορίτσια. Από τον παραπάνω χρόνο τα 58,7±21,2 λεπτά των αγοριών και τα 
44,3±25,9 λεπτά των κοριτσιών αφορούν μέτριας έως υψηλής έντασης φυσικές 
δραστηριότητες, όταν οι διεθνείς συστάσεις προτείνουν τουλάχιστον 60 λεπτά ημερήσιας 
συμμετοχής σε μέτριας έως υψηλής έντασης φυσικές δραστηριότητες. Περαιτέρω ανάλυση 
των δεδομένων ανέδειξε ότι στη διάρκεια του μαθήματος της ΦΑ ο μέσος χρόνος άσκησης 
με μέτριας έως υψηλής έντασης φυσικές δραστηριότητες είναι περίπου 35 λεπτά και για τα 
δύο φύλα, εύρημα που υποδηλώνει τη σημαντική συμβολή της καθημερινής ένταξης στο 
ημερήσιο πρόγραμμα του μαθήματος της ΦΑ (Tambalis 2011). 

 

Η πολύπλευρη συμβολή του σχολείου στη δυνατότητα σωματικής 
δραστηριοποίησης των παιδιών 

Τα ευεργετικά οφέλη για την υγεία, ως αποτέλεσμα της αυξημένης σωματικής 
δραστηριότητας, είναι πλέον αναμφισβήτητα και εύκολα αντιληπτά στον καθένα (Tambalis, 
Panagiotakos, Papoutsaki & Sidossis 2012). Σε όλες τις εθνικές και διεθνείς συστάσεις για 
την Αγωγή Υγείας η αυξημένη σωματική δραστηριότητα αναγνωρίζεται ως πρωταρχικός 
παράγοντας και η ένταξή της στην καθημερινότητα ως μια σημαντική προτεραιότητα (Wu 
et al. 2017). Σε ανασκόπησή του ο Fogelholm (2008) αναφέρει ότι ένας μη-υγιής τρόπος 
ζωής στην παιδική ηλικία εύκολα οδηγεί σε αντίστοιχο τρόπο ζωής κατά την ενηλικίωση, 
ενώ ένα παιδί φυσικά δραστήριο είναι πιθανότερο να συνεχίσει να είναι και κατά την 
ενηλικίωση αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη για την υγεία του. 
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Ο χρόνος τον οποίο μπορούν να διαθέσουν για οποιασδήποτε μορφής σωματική 
δραστηριότητα (π.χ. οργανωμένη άσκηση, ελεύθερο παιχνίδι, περπάτημα) οι μαθητές στο 
σχολείο περιλαμβάνει εκτός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, τη μετάβαση από και 
προς το σχολείο, τα διαλείμματα αλλά και άλλες οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες, 
οι οποίες λαμβάνουν χώρα περιστασιακά κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Τα σχολικά 
διαλείμματα στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας κυμαίνονται από 
45 έως 50 λεπτά την ημέρα στο πρωινό πρόγραμμα του σχολείου και είναι υποχρεωτικά για 
όλους τους μαθητές. Για τους μαθητές οι οποίοι παρακολουθούν και την απογευματινή 
ζώνη (ολοήμερο πρόγραμμα) ο χρόνος των διαλειμμάτων αυξάνεται κατά 10-15 λεπτά 
ημερησίως. Η χρονική περίοδος των διαλειμμάτων δεν απαιτεί απαραίτητα την 
οποιασδήποτε μορφής σωματική δραστηριότητα εκ μέρους των παιδιών και σε πολλές 
περιπτώσεις όχι μόνο δεν ενθαρρύνεται κάτι τέτοιο, αλλά αντίθετα αποθαρρύνεται. Σε 
πολλά σχολεία προβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς λόγοι ασφάλειας (π.χ. αποφυγή 
πτώσεων, συγκρούσεων και άλλων ατυχημάτων) ή επίβλεψης και απαγορεύονται τα 
ομαδικά παιχνίδια, όπως το ποδόσφαιρο ή η καλαθοσφαίριση, με αποτέλεσμα να 
περιορίζεται η έντονη σωματική δραστηριότητα των παιδιών στα διαλείμματα.  

Σύμφωνα με πρόσφατα ευρήματα επιστημονικής έρευνας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 
μαθητών ηλικίας 10-12 ετών της χώρας μας, ο μέσος χρόνος που αφιέρωναν τα παιδιά σε 
σωματικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων του σχολείου ήταν 
24,3±21,4 λεπτά για τα αγόρια και 22±20,1 λεπτά για τα κορίτσια, χρόνος που αντιστοιχεί 
περίπου στο 50% του χρόνου των διαλειμμάτων (45-50 λεπτά) (Tambalis 2011). Επίσης, σε 
σχέση με τον συνολικό ημερήσιο χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά σε σωματικές 
δραστηριότητες τις καθημερινές, ο χρόνος της σωματικής δραστηριότητας των 
διαλειμμάτων αποτελεί ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 20% περίπου, το οποίο είναι 
μεγαλύτερο για εκείνα τα παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
εξωσχολικές οργανωμένες σωματικές δραστηριότητες ή σε ελεύθερο παιχνίδι.  

Ένα άλλο μέσο για την ενασχόληση των παιδιών με οργανωμένες φυσικές δραστηριότητες 
μέσω του σχολείου είναι τα σχολικά πρωταθλήματα, που οργανώνονται από τα κατά 
τόπους Γραφεία Φυσικής Αγωγής ή τους Δήμους. Βέβαια, οι δραστηριότητες αυτές 
αφορούν μικρό αριθμό μαθητών και μόνο των μεγαλύτερων τάξεων για συγκεκριμένες 
χρονικές περιόδους, ενώ τα προβλήματα μεταφοράς στους χώρους άθλησης και 
επιτήρησης των μαθητών περιορίζουν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητές τους. 
Δεδομένου ότι αυτά τα προγράμματα δεν έχουν προηγούμενα αξιολογηθεί, οι ειδικοί της 
ΦΑ πιστεύουν ότι σε αυτά συμμετέχουν οι πιο φυσικά δραστήριοι μαθητές.  

Τέλος, σημαντικό ρόλο στη δυνατότητα αύξησης της σωματικής δραστηριότητας των 
μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παίζουν και οι αθλητικές δραστηριότητες (κυρίως 
εκμάθησης ομαδικών αθλημάτων), που εντάσσονται αφιλοκερδώς στα προγράμματα των 
δραστηριοτήτων των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των σχολείων και οι οποίες 
διενεργούνται εντός των χώρων των σχολείων εκτός του ωραρίου λειτουργίας του. 
Συμπερασματικά, από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο ρόλος της συμβολής του σχολείου στις 
δυνατότητες και ευκαιρίες για σωματική δραστηριοποίηση των παιδιών, τουλάχιστον στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είναι σημαντικός και πολύπλευρος και πρέπει να στηριχθεί από 
όλους τους φορείς της κοινωνίας μας. 

 

Ο ρόλος της Φυσικής Αγωγής και του Ολοήμερου Προγράμματος στην 
αύξηση της Φυσικής Δραστηριότητας των μαθητών 

H φυσική δραστηριότητα (ΦΔ) είναι μία βασική παράμετρος της ζωής των παιδιών η οποία 
συνδέεται αποδεδειγμένα με οφέλη της υγείας τους όπως: (α) η αποφυγή απόκτησης 
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υπερβολικού βάρους, (β) η χαμηλότερη πίεση αίματος, (γ) το καλύτερο ψυχολογικό προφίλ, 
(δ) η προδιάθεση για αυξημένη ΦΔ ως ενήλικας κ.α. (Williams et al. 2002). Ερευνητές 
προτείνουν ότι η άσκηση με μέτρια έως υψηλή ένταση μπορεί να έχει καλύτερο 
αποτέλεσμα στη διατήρηση και προώθηση της υγείας σε σχέση με τη χαμηλής έντασης 
άσκηση (Wittmeier, Mollard & Kriellaars 2008). Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
ΦΔ αναφέρουν ότι τα παιδιά θα πρέπει να είναι σωματικά δραστήρια τουλάχιστον 60 
λεπτά ημερησίως σε μέτρια έως υψηλής έντασης άσκηση για να επιτύχουν το βέλτιστο 
όφελος στην υγεία τους (Gelius et al. 2020). Η Φυσική Αγωγή (ΦΑ) είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι του σχολικού προγράμματος και συστήνεται διεθνώς ως απαραίτητη, αφού 
παρέχει τη δυνατότητα για αύξηση της ΦΔ και οργανωμένη άσκηση. Ερευνητικά ευρήματα 
στη χώρα μας προτείνουν ότι ο συνολικός χρόνος ΦΔ και ο χρόνος που δαπανάται σε 
υψηλής έντασης ΦΔ είναι υψηλότερος τις ημέρες τις οποίες τα παιδιά συμμετέχουν στη 
ΦΑ, όπως επίσης και μεταξύ των παιδιών τα οποία παρακολουθούν το Ολοήμερο 
Πρόγραμμα (ΟΠ) (p<0,001) και για τα δύο φύλα. Επιπροσθέτως, τα αγόρια και τα κορίτσια 
τις ημέρες που είχαν το μάθημα της ΦΑ και παρακολούθησαν και το ΟΠ δήλωσαν 
σημαντικά υψηλότερο χρόνο ΦΔ (198 και 175 λεπτά, αντίστοιχα) σε σύγκριση με τα αγόρια 
(124 λεπτά) και τα κορίτσια (115 λεπτά) τα οποία δεν συμμετείχαν σε κανένα από τα δύο 
(p<0,001). Μεγαλύτερο ποσοστό αγοριών (86,1%) και κοριτσιών (68,4%) πληρούσαν τις 
συστάσεις για ΦΔ τις ημέρες που περιλαμβανόταν η ΦΑ στο πρόγραμμά τους (p<0,001) σε 
σύγκριση με τις ημέρες που δεν περιλαμβάνονταν (69,1% και 53,5% για αγόρια και κορίτσια 
αντίστοιχα). Επίσης, τα αγόρια (86,9%) και τα κορίτσια (76,7%) τα οποία παρακολουθούσαν 
το ΟΠ κατέγραψαν υψηλότερα ποσοστά συμμόρφωσης με τις συστάσεις της ΦΔ σε σχέση 
με τα υπόλοιπα αγόρια (71,3%) και κορίτσια (55%) αντίστοιχα (p<0,001). Τέλος, όλα τα 
αγόρια και το 91,9% των κοριτσιών ήταν σύμφωνα με τις συστάσεις, όταν εκτός από τη 
συμμετοχή τους στο ΟΠ είχαν και το μάθημα της ΦΑ στο ημερήσιο πρόγραμμα, σε 
σύγκριση με τα αγόρια (72,1%) και τα κορίτσια (55,2%) τα οποία δεν παρακολούθησαν 
κανένα από τα παραπάνω (p<0,001) (Τάμπαλης 2012).  

Συμπερασματικά, ενώ τα πληθυσμιακά δεδομένα στη χώρα μας προτείνουν ότι τα 
Ελληνόπουλα είναι μεταξύ των πιο παχύσαρκων στην Ευρώπη, επιπροσθέτως ένα 
σημαντικό ποσοστό αυτών δεν καλύπτει τα συνιστάμενα επίπεδα ΦΔ (Tambalis, 
Panagiotakos, Kavouras, Papoutsakis & Sidossis 2013). Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός 
ότι το παιδί περνάει τη μισή του σχεδόν ημέρα στο σχολείο, η πολιτεία πρέπει να 
διασφαλίσει ότι τα παιδιά θα συμμετάσχουν το λιγότερο 30 λεπτά την ημέρα σε μέτριας 
έως υψηλής έντασης ΦΔ κατά τη διάρκεια του σχολείου. Σύμφωνα με τα παραπάνω 
αποτελέσματα φαίνεται ότι ο απαιτούμενος χρόνος ΦΔ των παιδιών καλύπτεται σχεδόν 
πλήρως, εάν στο σχολικό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται καθημερινά η ΦΑ και τα παιδιά 
παρακολουθούν το ΟΠ.  

 

Φυσική Αγωγή και Ακαδημαϊκή Επίδοση 

Αν και στη χώρα μας δεν έχει διερευνηθεί η συσχέτιση μεταξύ της φυσικής δραστηριότητας 
ή της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) και της ακαδημαϊκής επίδοσης, κρίνεται απαραίτητο να 
επισημανθούν ορισμένα ευρήματα άλλων χωρών, ώστε να τονιστεί η περαιτέρω ανάγκη 
ενίσχυσης της φυσικής δραστηριότητας στο σχολικό περιβάλλον. Διαχρονική μελέτη των 
Menschik, Ahmed, Alexander και Blum (2008) έχει δείξει ότι για κάθε ημέρα της εβδομάδας 
που συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ένα νορμοβαρές αγόρι, ο κίνδυνος να 
γίνει υπέρβαρο ως ενήλικας μειώνεται κατά 5%. Η ΦΑ, η φυσική δραστηριότητα και η 
συμμετοχή σε σπορ στο σχολείο συνδέονται με την καλύτερη φυσική κατάσταση των 
μαθητών. Η σύνδεση μεταξύ της συμμετοχής στο μάθημα της ΦΑ αλλά και των άλλων 
δυνατοτήτων φυσικής δραστηριότητας που παρέχει το σχολείο με την ακαδημαϊκή 
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επίδοση, είναι λιγότερο προβεβλημένη. Ανασκόπηση μελετών των Trudeau και Shephard 
(2008) συμπεραίνει ότι περισσότερο από μία ώρα καθημερινού προγράμματος φυσικής 
δραστηριότητας θα μπορούσαν να προστεθούν στο σχολικό πρόγραμμα μέσω της ΦΑ, 
παίρνοντας χρόνο από άλλα γνωστικά αντικείμενα, χωρίς να επηρεαστεί αρνητικά η 
επίδοση των μαθητών σε αυτά τα αντικείμενα (Trudeau & Shephard 2008). Αντίστροφα, 
παίρνοντας χρόνο από τη ΦΑ και προσθέτοντας χρόνο στα υπόλοιπα μαθήματα δεν 
βελτιώνει ούτε τους βαθμούς των μαθητών σε αυτά τα μαθήματα (πρακτική η οποία 
ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
χώρας) ούτε τη φυσική τους κατάσταση (Marsh 1992). Επίσης, σύμφωνα με σημαντικές 
ανασκοπήσεις μελετών, η φυσική δραστηριότητα βελτιώνει την ικανότητα της μάθησης, 
ενώ πρόσφατη μετά-ανάλυση των Fedewa και Ahn (2011), η οποία συμπεριέλαβε ένα 
σύνολο 59 μελετών από το 1947 έως το 2009, καταδεικνύει μια σημαντική και θετική 
επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στη σχολική ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών και 
τα γνωστικά αποτελέσματα, με την αερόβια άσκηση να έχει την υψηλότερη επίδραση 
(Fedewa & Ahn 2011). Τέλος, πρόσφατη μελέτη των Ardoy et al. (2013) στην Ισπανία, η 
οποία χρησιμοποίησε τρεις ομάδες εφήβων σε παρέμβαση 4 μηνών: Ομάδα Ελέγχου (2 
φορές ΦΑ/εβδομάδα), Ομάδα Παρέμβασης 1 (4 φορές ΦΑ/εβδομάδα) και Ομάδα 
Παρέμβασης 2 (4 φορές ΦΑ υψηλής έντασης/εβδομάδα), συμπέρανε ότι σε όλες τις 
παραμέτρους των γνωστικών επιδόσεων που εξετάστηκαν, τα αποτελέσματα ήταν 
καλύτερα στην Ομάδα Παρέμβασης 2 σε σχέση με την Ομάδα Ελέγχου (all p-values < 0,05), 
ενώ η Ομάδα Παρέμβασης 2 συνολικά βελτιώθηκε περισσότερο και από την Ομάδα 
Παρέμβασης 1. Φαίνεται δηλαδή ότι όχι μόνο η αυξημένη συχνότητα του μαθήματος (4 
φορές/εβδομαδιαίως) αλλά και η έντονη σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκειά του, 
έχουν θετική επίδραση στις γνωστικές επιδόσεις (Mahar et al. 2006). 

Άλλοι τρόποι με τους οποίους οι σχολικές φυσικές δραστηριότητες συνδέονται έμμεσα με 
την ακαδημαϊκή επίδοση είναι οι χαμηλότεροι ρυθμοί απόρριψης μεταξύ των μαθητών, η 
καλύτερη συμπεριφορά και αυτοεκτίμηση στην τάξη και η μεγαλύτερη συμμετοχή και 
συνεκτικότητα της τάξης σε δραστηριότητες του σχολείου (Mahar et al. 2006).  
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2η Θεματική Ενότητα:  Κατάλληλη προετοιμασία πριν την άσκηση για 
την προστασία από τραυματισμούς και τη βελτίωση της απόδοσης 

Παναγιώτης Παππάς 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Εξηγούν τη σημαντικότητα της προθέρμανσης 
- Αναφέρουν τρόπους ασφαλής άσκησης 
- Διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ στατικών και δυναμικών διατάσεων 
- Περιγράφουν τους μηχανισμούς που επηρεάζουν την απόδοση με 

την εφαρμογή των διατάσεων 
- Εκμεταλλεύονται την προθέρμανση για τη βελτίωση της απόδοσης 
- Σχεδιάζουν κατάλληλους τρόπους προθέρμανσης για την προστασία 

από τραυματισμούς και τη βελτίωση της απόδοσης 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

- Ασφάλεια στην άσκηση 
- Ρόλος της Προθέρμανσης 
- Στατικές Διατάσεις και η επίδρασή τους στην προστασία από 

τραυματισμούς και στην απόδοση 
- Δυναμικές Διατάσεις και η επίδρασή τους στην προστασία από 

τραυματισμούς και στην απόδοση 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Κατάλληλο περιβάλλον για άσκηση με ασφάλεια. Έλεγχος και 
ενέργειες για την ασφαλή διεξαγωγή του μαθήματος της Φυσικής 
Αγωγής 

- Τα μέρη της προθέρμανσης, οι βιολογικές προσαρμογές και ο τρόπος 
που συμβάλει στην προστασία από τραυματισμούς και στην 
απόδοση της αθλητικής δραστηριότητας  

- Η μακροχρόνια και άμεση επίδραση των διατάσεων στις φυσικές 
ικανότητες. Νευρικοί και μηχανικοί παράγοντες  που εμπλέκονται 
στη διαδικασία των διατάσεων και επηρεάζουν την απόδοση 

- Κατάλληλη διάρκεια, ένταση εφαρμογής των στατικών διατάσεων 
για θετική επίδραση στην απόδοση 

- Επίδραση των δυναμικών διατάσεων στην προστασία από τους 
τραυματισμούς και στην αύξηση της απόδοσης 

- Μηχανισμοί που εμπλέκονται στην απόδοση κατά την εφαρμογή των 
δυναμικών διατάσεων 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Διάλεξη 
- Ενεργοποίηση εκπαιδευομένων σε ομάδες  
- Καταιγισμός Ιδεών 
- Εννοιολογικός χάρτης 
- Ημιδομημένος Διάλογος 
- Επίλυση προβλήματος 
-  Παρουσίαση 1 
-  Παρουσίαση 2 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1NfxBaRpPpeoLesxIMdLrc4JTuuT3k5lu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vZpl2q9pvNMXdGPoC7lk8asPBGZz5phD/view?usp=sharing


Παρεμβατικές Δράσεις για Πρακτικές Σχολικής Καθημερινότητας 
Θεματικοί Επιμορφωτικοί Κύκλοι 

 

295 

 

2η Θεματική Ενότητα: Κατάλληλη προετοιμασία πριν την άσκηση για 
την προστασία από τραυματισμούς και τη βελτίωση της απόδοσης  

 

1. Προθέρμανση 

Η προθέρμανση προηγείται πάντα πριν την εκτέλεση έντονων κινητικών δραστηριοτήτων 
και έχει ως σκοπό την προετοιμασία του ασκούμενου για την αθλητική προσπάθεια που θα 
ακολουθήσει. Πιο συγκεκριμένα, η προθέρμανση έχει καθιερωθεί στην αθλητική πρακτική 
με στόχο την προετοιμασία του καρδιοαναπνευστικού συστήματος, την αύξηση της 
θερμοκρασίας του σώματος, τη βελτίωση της ενζυματικής δραστηριοποίησης και των 
νευρομυϊκών διαδικασιών. Επίσης, η προθέρμανση θεωρείται ότι μπορεί να προστατεύσει 
τον ασκούμενο από την πρόκληση τραυματισμών (Bishop 2003).  

Η προθέρμανση περιλαμβάνει συνήθως υπομέγιστη αεροβική άσκηση, στατικές διατάσεις, 
γενικές ασκήσεις για τη μυϊκή δύναμη και την ευκινησία και ειδικές ασκήσεις παραπλήσιες 
με το κινητικό μοντέλο που πρόκειται να εκτελεσθεί (Behm, Blazevich, & McHugh 2016; 
Behm et al. 2016). 

Η υπομέγιστη αεροβική δραστηριότητα που εκτελείται κατά την προθέρμανση εξαρτάται 
από το ατομικό επίπεδο φυσικής κατάστασης των ασκούμενων. Συνήθως αντιστοιχεί σε 
δραστηριότητα έντασης του 40–60% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας, διαρκεί για 
περίπου 5–10 min και χαρακτηρίζεται από την πρόκληση ελαφριάς εφίδρωσης. Η εκτέλεση 
της υπομέγιστης αερόβιας δραστηριότητας αυξάνει την καρδιακή και αναπνευστική 
συχνότητα, αυξάνει επίσης τη ροή του αίματος με αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη και 
ταχύτερη μεταφορά οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών στους ιστούς (Young 2007, Young 
& Behm 2002). Επίσης, η υπομέγιστη αεροβική δραστηριότητα προκαλεί αύξηση της 
θερμοκρασίας του σώματος κατά 1-2 οC. Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί 
βελτίωση της νευρικής αγωγιμότητας και της ενζυματικής δραστηριοποίησης. 
Επιπροσθέτως, αυξάνει τη μυϊκή ενδοτικότητα και επιταχύνει την παραγωγή ενέργειας 
(Bishop 2003, Young & Behm 2002). Σύμφωνα με τον Bishop (2003), η προθέρμανση δεν 
πρέπει να γίνεται πολύ νωρίς, διότι τα ευεργετικά της οφέλη μπορούν να ανασταλούν. Συν 
τοις άλλοις, η προθέρμανση δεν πρέπει να γίνεται με υψηλή ένταση, διότι μπορεί να 
προκαλέσει κούραση στον ασκούμενο (Bishop 2003). 

 

2. Διατάσεις 

Οι διατάσεις έχουν σημαντικό ρόλο στην επιδίωξη της βελτίωσης των φυσικών ικανοτήτων. 
Η μακροχρόνια εφαρμογή των διατάσεων έχει ως σκοπό τη βελτίωση της ευλυγισίας των 
ασκούμενων. Επίσης, οι διατάσεις συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται και στη φάση της 
προθέρμανσης πριν από την έντονη κινητική δραστηριότητα (Bishop 2003). 
 

2.1. Μακροχρόνια επίδραση των διατάσεων 

Παραδοσιακά, θεωρείται ότι η μακροχρόνια χρησιμοποίηση διατατικών ασκήσεων 
βελτιώνει την ευκαμψία των ασκούμενων. Με τις διατάσεις αυξάνεται η ελαστικότητα των 
μυών που κινούν τις αρθρώσεις και με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται το λειτουργικό εύρος 
κίνησης, οδηγώντας σε αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες κινήσεις. Η ευλυγισία 
αποτελεί πολύ σημαντική φυσική σωματική ικανότητα. Χαρακτηρίζει τον βαθμό του εύρους 
κίνησης μιας ή πολλών αρθρώσεων. Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο ευλυγισία εννοούμε την 
ικανότητα μιας άρθρωσης να κινείται, δηλαδή να διπλώνει, να τεντώνει ή να περιστρέφεται 
στο κανονικό και απαραίτητα λειτουργικό εύρος χωρίς τραυματισμό (Alter 1996). Η 
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ευλυγισία προσδίδει ένα ιδανικό εύρος κίνησης στις αρθρώσεις και έτσι συμβάλλει σε 
αποδοτικότερες μηχανικά κινήσεις. Απεναντίας, η έλλειψη ιδανικού εύρους κίνησης μπορεί 
να προκαλέσει τραυματισμούς στο μυοτενόντιο σύστημα και στις αρθρώσεις (Power, Behm, 
Cahill, Carroll, & Young 2004). Η ευλυγισία είναι μια φυσική ιδιότητα, που παρουσιάζει 
μεγάλη συσχέτιση με το είδος του αθλήματος. Το ιδανικό εύρος κίνησης είναι διαφορετικό 
και εξαρτάται από τα κινητικά μοντέλα και τον βαθμό ελαστικότητας που απαιτεί 
συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα (Alter 1996). Η ευλυγισία επηρεάζεται από 
διάφορους ενδογενείς και εξωτερικούς παράγοντες. Στους ενδογενείς παράγοντες 
περιλαμβάνονται η ανατομική κατασκευή του ασκούμενου, η σύνθεση των μυϊκών ινών του 
μυϊκού συστήματος, η σκληρότητα των μυϊκών περιτονιών και των τενόντων, οι σύνδεσμοι, 
το δέρμα και το υποδόριο λίπος, η θερμοκρασία των αρθρώσεων και των αντίστοιχων 
ιστών και το είδος της άρθρωσης. Στους εξωτερικούς παράγοντες περιλαμβάνονται η 
θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η ώρα της ημέρας, η ηλικία και το φύλο, όπως και 
διάφοροι πιθανοί περιορισμοί που λειτουργούν ως ανασταλτικοί παράγοντες στο 
φυσιολογικό εύρος κίνησης (Alter 1996). Η ελαστικότητα, επίσης, φαίνεται να εξαρτάται 
τόσο από την κληρονομικότητα όσο και από την προπόνηση. Η σχετική συνεισφορά τους 
όμως είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, ειδικά όταν η προπόνηση ξεκινά από μικρή ηλικία (Gleim 
& McHugh 1997). Η ηλικία μεταξύ των 5 και 8 ετών είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη 
της ευλυγισίας στα παιδιά (Uzunov 2008). Αυτό συμβαίνει διότι η φυσική ελαστικότητα και 
η ικανότητα διάτασης του κολλαγόνου βρίσκεται στην κορύφωσή της. Το κολλαγόνο 
θεωρείται η κύρια δομή του συνδετικού ιστού, η οποία και επηρεάζεται από τις διατάσεις. 
Επίσης, παρόλο που η ελαστικότητα μπορεί να αναπτυχθεί με τη χρήση των διατάσεων και 
μετά την ηλικία των 8 ετών, παρατηρείται γρήγορη μείωση της ευλυγισίας με την πάροδο 
του χρόνου. Άρα, σε μεγαλύτερες ηλικίες η ευλυγισία αναπτύσσεται δυσκολότερα και με 
περισσότερη προπόνηση διατάσεων από ότι στις μικρές ηλικίες, διότι η φυσική 
ελαστικότητα του κολλαγόνου έχει χαθεί (Uzunov 2008). 

Ερευνητικά δεδομένα, σχετικά με τη χρόνια επίδραση των διατάσεων, δείχνουν θετική 
επίδραση στην ευλυγισία χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση (Kallerud & Gleeson 
2013, Rubini, Costa, & Gomes 2007). 

 

2.2. Άμεση επίδραση των διατάσεων 

Οι διατάσεις, εκτός από τη μακροχρόνια εφαρμογή τους με κύριο προπονητικό στόχο την 
ανάπτυξη της ευλυγισίας (Uzunov 2008), χρησιμοποιούνται και στη φάση της 
προθέρμανσης (Behm et al. 2016).  

Υπάρχουν διάφορα είδη διατάσεων, όπως οι στατικές, οι δυναμικές, οι βαλλιστικές και οι 
διατάσεις ιδιοδεκτικής νευρομυϊκής διευκόλυνσης (Uzunov 2008). Στην αθλητική 
προπόνηση χρησιμοποιούνται κυρίως οι στατικές και οι δυναμικές διατάσεις. Η εφαρμογή 
συγκεκριμένου τύπου διατάσεων έχει συγκεκριμένα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. 
Αυτά σχετίζονται τόσο με την ανάπτυξη της ευλυγισίας κατά τη μακροχρόνια εφαρμογή 
διατάσεων, όσο και με τη χρήση τους στη διάρκεια της προθέρμανσης και την άμεση 
επίδραση που έχουν στην απόδοση της προσπάθειας που ακολουθεί (Behm & Chaouachi 
2011). 

 

3. Στατικές διατάσεις 

Οι στατικές διατάσεις αποτελούν βασικό στοιχείο της προθέρμανσης και περιλαμβάνουν 
ασκήσεις με σκοπό την επιμήκυνση ενός σκελετικού μυός ή ομάδας μυών για τη βελτίωση 
της ελαστικότητάς τους. Κατά τις στατικές διατάσεις τα άκρα μιας άρθρωσης κινούνται στα 
όρια του εύρους κίνησης της άρθρωσης και διατηρούνται σε αυτή τη θέση για 15–60 s 
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(Young & Behm 2002). Συνήθως πραγματοποιούνται 2–4 επαναλήψεις και ο συνολικός 
χρόνος εφαρμογής τους είναι 0,5–2 min. Η εφαρμογή των διατάσεων πιστεύεται ότι 
αυξάνει το εύρος της κίνησης της άρθρωσης (Bandy, Irion & Briggler 1997, Power et al. 
2004, Taniguchi, Shinohara, Nozaki & Katayose 2015), μέσω των αλλαγών στο μήκος και τη 
σκληρότητα της μυοτενόντιας μονάδας που διατείνεται (Alter 1996). Επιπλέον, οι διατάσεις 
θεωρείται ότι μειώνουν (Safran, Seaber & Garrett 1989) ή προλαμβάνουν (Smith 1994) τους 
τραυματισμούς και βελτιώνουν την απόδοση (Young 2007, Young & Behm 2002). Ωστόσο, 
αρκετοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχουν επαρκή ερευνητικά δεδομένα που να 
δείχνουν ότι οι στατικές διατάσεις προλαμβάνουν ή μειώνουν την πιθανότητα 
μυοσκελετικών τραυματισμών κατά τις αθλητικές δραστηριότητες (Herbert & Gabriel 2002, 
Pope, Herbert, Kirwan & Graham 2000, Thacker, Gilchrist, Stroup & Kimsey 2004). 

Επιπλέον των αμφιβολιών που έχουν προκύψει σχετικά με την προστασία από τους 
τραυματισμούς, έρευνες έχουν δείξει ότι οι στατικές διατάσεις μπορούν να επηρεάσουν 
άμεσα αρνητικά την απόδοση (Behm, Bambury, Cahill & Power 2004, Behm, Button & Butt 
2001, Paradisis et al. 2014). Ενώ τα αποτελέσματα των διατάσεων στην ελαστικότητα των 
μυών και στη βελτίωση του εύρους κίνησης της άρθρωσης είναι θετικά (Bacurau et al. 2009, 
Bandy et al. 1997, Umegaki et al. 2015), εντούτοις υπάρχει αβεβαιότητα αναφορικά με τον 
ρόλο των διατάσεων στην απόδοση, όταν αυτές εφαρμόζονται πριν από την προσπάθεια. 
Για τον προσδιορισμό της απόδοσης μετά την εφαρμογή των διατάσεων οι έρευνες έχουν 
κυρίως επικεντρωθεί στη μέτρηση της μέγιστης μυϊκής δύναμης, της μυϊκής ισχύος και της 
εκρηκτικής μυϊκής απόδοσης. Επιπροσθέτως, σε κάποιες έρευνες έχει μετρηθεί μετά από 
στατικές διατάσεις η δρομική οικονομία, η επιδεξιότητα και η ισορροπία. Ενώ μερικές 
μελέτες παρέχουν στοιχεία που υποστηρίζουν μειωμένη αλματική απόδοση μετά από 
διατάσεις (Robbins & Scheuermann 2008), ωστόσο, άλλες το αμφισβητούν δείχνοντας πως 
δεν επιφέρουν καμιά επίδραση (Power et al. 2004, Robbins & Scheuermann 2008).  

Η επικρατούσα άποψη είναι ενάντια στην εφαρμογή στατικών διατάσεων πριν την 
προσπάθεια, ειδικά όταν σε αυτή εμπλέκεται υψηλή ταχύτητα, δύναμη και ισχύς. Ωστόσο, 
δεν πρέπει να αγνοηθούν ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν ότι εφαρμογή διατάσεων, 
υπό ορισμένες συνθήκες, όχι μόνο δεν επηρεάζει αρνητικά την απόδοση, αλλά μπορεί και 
να την αυξήσει. 

Παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην άμεση επίδραση των διατάσεων στην 
απόδοση είναι: η διάρκεια των διατάσεων, ο τύπος της μυϊκής συστολής, η ένταση των 
διατάσεων, ο πληθυσμός που εφαρμόζονται οι διατάσεις και ο χρόνος που μεσολαβεί 
μεταξύ διατάσεων και προσπάθειας. 

 

3.1. Επίδραση της διάρκειας των διατάσεων στην απόδοση 

Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα αυξάνεται η πιθανότητα μείωσης της απόδοσης 
καθώς και το ποσοστό της μείωσης, όσο αυξάνεται η διάρκεια των στατικών διατάσεων 
(Kay & Blazevich 2012). Έτσι, οι στατικές διατάσεις με διάρκεια μεγαλύτερη των 90 s 
οδηγούν σε μείωση της απόδοσης. Ωστόσο, στατικές διατάσεις συνολικής διάρκειας 
μικρότερης των 90 s εμφανίζουν μεγάλη μεταβλητότητα ως προς την επίδρασή τους στην 
απόδοση, ενώ διατάσεις διάρκειας μικρότερης των 30 s έχουν ασήμαντη επίδραση (Behm & 
Chaouachi 2011). Επιπλέον, διατάσεις μικρής διάρκειας (15 και 20 s) μπορούν να αυξήσουν 
την απόδοση (Avloniti et al. 2016). 

Βασιζόμενοι στην πλειονότητα της βιβλιογραφίας, θα ήταν λοιπόν λογικό να καταλήξουμε 
ότι παρατεταμένης διάρκειας διατάσεις δεν πρέπει να εφαρμόζονται πριν από υψηλού ή 
ανταγωνιστικού επιπέδου αθλητικής ή προπονητικής δραστηριότητας. Ωστόσο, είναι 
γνωστό ότι σε πολλά αθλήματα η αυξημένη ευλυγισία συνδέεται άμεσα με την απόδοση, 
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όπως για παράδειγμα στην ενόργανη γυμναστική και στην πάλη. Σε αυτή την περίπτωση, αν 
κρίνεται απαραίτητο, εφαρμόζονται στατικές διατάσεις όχι παρατεταμένης διάρκειας. 

 

3.2. Σχέση των διατάσεων με το είδος της μυϊκής συστολής 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ένα περισσότερο ενδοτικό μυϊκό σύστημα, λόγω διατάσεων, 
θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση, σε υψηλής ταχύτητας μυϊκές συστολές, 
ή αντίθετα, να οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη αποθήκευση και μεταφορά ενέργειας, σε 
μεγαλύτερης διάρκειας και μικρότερης ταχύτητας δραστηριότητες. 

 

3.3. Επίδραση της έντασης των διατάσεων στην απόδοση 

Συνήθως, οι μύες διατείνονται μέχρι το σημείο που ο αθλούμενος θα αισθανθεί ήπια 
ενόχληση (ΣΗΕ). Έρευνες αναφέρουν μείωση της απόδοσης μετά από διατάσεις στο ΣΗΕ 
(Behmetal. 2004, Fowles, Sale & MacDougall 2000, Poweretal. 2004). Αντιθέτως, άλλες 
έρευνες δείχνουν ότι η απόδοση δεν επηρεάζεται μετά από εφαρμογή διατάσεων 
χαμηλότερης έντασης από το ΣΗΕ (Knudson, Noffal, Bahamonde, Bauer & Blackwell 2004). 
Ωστόσο, τα ερευνητικά δεδομένα δεν οδηγούν σε σαφή συμπεράσματα αναφορικά με την 
σχέση της έντασης εφαρμογής των στατικών διατάσεων και της απόδοσης στη 
δραστηριότητα που ακολουθεί. 

 

3.4. Επίδραση των διατάσεων στην απόδοση ανάλογα με το δείγμα της έρευνας 

 

3.4.1. Διατάσεις και επίπεδο προπόνησης 

Σύμφωνα με απόψεις ερευνητών, οι προπονημένοι αθλητές είναι λιγότερο επιρρεπείς στις 
αρνητικές συνέπειες των διατάσεων από τους απροπόνητους (Egan, Cramer, Massey & 
Marek 2006, Unick, Kieffer, Cheesman & Feeney 2005). Πιθανά, ένα μεγαλύτερο εύρος 
κίνησης των αρθρώσεων ή η προπόνηση για την αύξηση του εύρους κίνησης, να περιορίζει 
τις άμεσες αρνητικές συνέπειες των στατικών διατάσεων, διότι οι ασκούμενοι έρχονται 
συχνά αντιμέτωποι με υψηλά επίπεδα τάσης στο μυοτενόντιο σύστημα και ίσως τα 
συνηθίζουν (Behm & Chaouachi 2011). 

 

3.4.2. Επίδραση των διατάσεων ανάλογα με το φύλο 

Σύμφωνα με τον Knudson (2006), η επίδραση των διατάσεων στην απόδοση είναι παρόμοια 
σε άνδρες και γυναίκες, με εμφανή τη δοσοεξαρτώμενη σχέση μεταξύ διατάσεων και 
απόδοσης και με τις στατικές διατάσεις διάρκειας 20 – 40 s να προκαλούν σημαντικές 
μειώσεις στην απόδοση. Εντούτοις, είναι γνωστό ότι υπάρχει διαφορά στον συνδετικό ιστό 
μεταξύ ανδρών και γυναικών (Kjær & Hansen 2008). Οι άνδρες σύμφωνα με τους ερευνητές 
για να αυξήσουν το εύρος κίνησης των αρθρώσεων στον ίδιο βαθμό με τις γυναίκες, πρέπει 
να εκτελέσουν διατάσεις υψηλότερης έντασης ή μεγαλύτερης διάρκειας. 

 

3.4.3. Επίδραση των διατάσεων αναφορικά με την ηλικία των δοκιμαζόμενων 

Η απόδοση των πιο νεαρών αθλητών φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο από τις 
διατάσεις. Επειδή οι ηλικιωμένοι παρουσιάζουν χαμηλότερης ταχύτητας μυϊκή συστολή, οι 
πιο ενδοτικοί και ελαστικοί μύες θα μπορούσαν να αποτελέσουν πλεονέκτημα, καθώς 
μπορούν να αποθηκεύουν περισσότερη ελαστική ενέργεια για περισσότερο διάστημα 
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(Behm & Chaouachi 2011). Οι νεαροί αθλητές υψηλού επιπέδου χρειάζονται σχεδόν άμεση 
μεταφορά της ελαστικής ενέργειας στις δραστηριότητες υψηλής ταχύτητας. 

 

3.5. Επίδραση του χρόνου μεταξύ διατάσεων και προσπάθειας 

Το διάλειμμα μεταξύ διατάσεων και προσπάθειας είναι σημαντικός παράγοντας για την 
επίδραση των διατάσεων στην απόδοση. Φαίνεται πως μετά από περίοδο ξεκούρασης, 
μεταξύ της φάσης των διατάσεων και της φάσης προσπάθειας, περιορίζεται η αρνητική 
επίδραση και βελτιώνεται η απόδοση (Unick et al. 2005). 

 

3.6. Υπεύθυνοι μηχανισμοί για την αρνητική επίδραση των στατικών διατάσεων 
στην απόδοση 

Η μείωση της απόδοσης έχει συνδεθεί με δύο κυρίως μηχανισμούς. Ο πρώτος αναφέρεται 
σε μηχανικές αλλαγές και ο δεύτερος σε νευρικές. Μηχανικά, οι διατάσεις προκαλούν 
μείωση της μυοτενόντιας σκληρότητας οδηγώντας σε χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης 
δύναμης και καθυστέρηση στη μυϊκή δραστηριοποίηση (Costa et al. 2010, Fowles et al. 
2000). Επιπλέον, αυξάνεται η τενόντια χαλάρωση, η οποία καθυστερεί τη μυϊκή σύσπαση, 
με αποτέλεσμα λιγότερο αποτελεσματική μεταφορά της δύναμης από τους μύες στα οστά 
(Kokkonen, Nelson & Cornwell 1998). 

Επίσης, νευρικοί παράγοντες φαίνεται να συμμετέχουν στη μείωση της παραγωγής της 
μυϊκής δύναμης. Αυτό πιθανά να συμβαίνει λόγω μειωμένης δραστηριοποίησης και 
συχνότητας ενεργοποίησης του κινητικού νεύρου και ίσως σε αλλαγές στην ευαισθησία του 
μυϊκού αντανακλαστικού (Avela, Kyröläinen & Komi 1999). Η μείωση της διεγερσιμότητας 
του κινητικού νεύρου, θεωρείται πιθανός λόγος για τη μείωση της απόδοσης μετά από 
στατικές διατάσεις (Behm et al. 2001, Fowels et al. 2000). 

 

4. Δυναμικές διατάσεις 

Οι δυναμικές διατάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ελεγχόμενες κινήσεις των άκρων εντός 
του εύρους κίνησης της άρθρωσης (Fletcher 2010), φαίνεται ότι είτε βελτιώνουν άμεσα την 
απόδοση στην ισχύ (Manoel, Harris-Love, Danoff & Miller 2008, Yamaguchi, Ishii, Yamanaka 
& Yasuda 2007), στην ταχύτητα (Fletcher & Anness 2007, Little & Williams 2006, Paradisis et 
al. 2014) και στο άλμα (Jaggers, Swank, Frost & Lee 200, Pearce, Kidgell, Zois & Carlson 
2009) είτε δεν προκαλούν αρνητικά αποτελέσματα στην απόδοση (Samuel, Holcomb, 
Guadagnoli, Rubley & Wallmann 2008, Torres et al. 2008, Unick et al. 2005).  
Οι δυναμικές διατάσεις θεωρούνται ως αποτελεσματική μέθοδο για την αύξηση της 
ελαστικότητας (Behm et al. 2016, Fletcher 2010, Paradisis et al. 2014).  
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, φαίνεται πως μικρής διάρκειας δυναμικές διατάσεις δεν 
επιδρούν αρνητικά στην απόδοση, ενώ μεγαλύτερης διάρκειας δυναμικές διατάσεις μάλλον 
επιδρούν θετικά στην απόδοση. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των Behm και 
Chaouachi (2011), δυναμικές διατάσεις διάρκειας έως 30 s προκαλούν μικρή μείωση στην 
απόδοση της παραγωγής δύναμης και ροπής, ενώ όσο αυξάνεται η διάρκεια των 
δυναμικών διατάσεων παρατηρείται αύξηση της παραγωγής δύναμης και ισχύος. 
 

4.1. Υπεύθυνοι μηχανισμοί για τη θετική επίδραση των δυναμικών διατάσεων 
στην απόδοση 

Οι δυναμικές διατάσεις είναι προτιμότερες από τις στατικές σαν μέρος της προθέρμανσης 
λόγω της ευεργετική τους επίδραση στην απόδοση. Οι μηχανισμοί που φαίνεται να 
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βοηθούν την αύξηση της απόδοσης, είναι η αύξηση της θερμοκρασίας των μυών και του 
σώματος (Fletcher & Jones 2004), ο μηχανισμός της μεταδιεγερτικής διευκόλυνσης στη 
διατεινόμενη μυϊκή ομάδα λόγω της σύσπασης της ανταγωνιστικής μυϊκής ομάδας (Torres 
et al. 2008, Yamaguchi & Ishii 2005), η διέγερση του νευρικού συστήματος ή/και η μειωμένη 
αναστολή των ανταγωνιστών μυών (Jaggers et al. 2008, Yamaguchi & Ishii 2005). Επιπλέον, 
οι δυναμικές διατάσεις μπορούν να ευνοήσουν την απόδοση στη δραστηριόρτητα που θα 
ακολουθήσει, λόγω της ομοιότητας που παρουσιάζουν με τις κινήσεις της αθλητικής 
δραστηριότητας (Behm & Chaouachi 2011). 
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3η Θεματική Ενότητα:  Φυσική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση 

Ευδοκία Σαμουηλίδου 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Ενημερωθούν για την Ενταξιακή Εκπαίδευση 
- Κατανοήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την Ενταξιακή 

Εκπαίδευση 
- Γνωρίσουν τη Συνεκπαίδευση 
- Εκπαιδευτούν σε Καλές Πρακτικές Φυσικής Αγωγής  & Αθλητικών 

δραστηριοτήτων για μαθητές με και χωρίς αναπηρία 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

- Ένταξη  
- Ενσωμάτωση 
- Συνεκπαίδευση 
- Στάσεις εκπαιδευτικών για την Ένταξη  
- Πλάνο Δειγματικής Διδασκαλίας Συνεκπαίδευσης  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Σύγχρονες Τάσεις της Παιδαγωγικής της Ένταξης 
- Σημαντικότητα της Φυσικής Αγωγής στην Συνεκπαίδευση 
- Ρόλος εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής στη διαδικασία της ένταξης  
- Προγράμματα Φυσικής Αγωγής για την Ένταξη 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Βιωματικές Προσεγγίσεις (Ομάδες Εργασίας ) 
- Συνεργατικές Πρακτικές  
- Άρθρα-Αναλύσεις  
-  Παρουσίαση 1 
-  Παρουσίαση 2 
-  Παρουσίαση 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1l2nlcay8Y28UdH38fnkES_27FOtA1iGi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zoNqT9nlP2DoadH4k_XjWkQrnwB-lEZO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p_vVFcPJ4WV3A93XX93hJgwE637JJe9U/view?usp=sharing


8ος Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 
Ο πολυδιάστατος ρόλος της Φυσικής Αγωγής στην Εκπαίδευση  

    

304 

 

3η Θεματική Ενότητα: Φυσική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση  
 

Εισαγωγή  

Στην εκπαιδευτική διαδικασία επιχειρείται η προώθηση μιας σύγχρονης προσέγγισης με 
στόχο το όραμα της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στο αγαθό της εκπαίδευσης, 
γεγονός που απασχολεί πλήθος θεωρητικών και ερευνητών που δραστηριοποιούνται στον 
χώρο της παιδαγωγικής επιστήμης (Slee 2011). Η Εκπαίδευση με προσανατολισμό την 
ένταξη είναι και ζητούμενο αρκετών ανεπτυγμένων χωρών. Διεθνείς οργανισμοί, φορείς 
όπως ο Ο.Ο.Σ.Α και η UNESCO υποστηρίζουν την κατεύθυνση που αφορά ένα σχολείο για 
όλους (Armstrong, Armstrong & Spandagou 2011).  

Ως όρος, η Ένταξη χρησιμοποιείται για να περιγράψει και να δηλώσει την αποδοχή του 
ατόμου από μια ομάδα ήδη υφιστάμενη με τις δικές της δυναμικές και με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά (βιολογικά, ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά). Κάθε άτομο πρέπει να 
λάβει κάθε δυνατή βοήθεια, ώστε να διατηρήσει τη θέση αυτή και να αναλάβει έναν ρόλο 
στο πλαίσιο της ομάδας (Ζώνιου–Σιδέρη 1998). Επιπλέον, ο όρος Ένταξη αντικατοπτρίζει 
την από κοινού ζωή και μάθηση των ατόμων, όπου στόχος είναι η συν-δημιουργία και η 
συμμετοχή μέσω αλληλεπίδρασης, ανεξάρτητα από τη σωματική, νοητική ή ψυχολογική 
κατάσταση του ατόμου. 

Ο όρος Ενσωμάτωση χρησιμοποιείται προκειμένου να δηλώσει την αποδοχή του ατόμου 
από την ομάδα και αντίστροφα καθώς και την ανάπτυξη των σχέσεων. Η ενσωμάτωση 
αναφέρεται στη σχέση μεταξύ ατόμου και ομάδας, ενώ το τελικό αποτέλεσμα αυτής 
συνδέεται με την πλήρη απορρόφηση του ατόμου στην ήδη διαμορφωμένη κατάσταση 
χωρίς παροχή βοήθειας από την ομάδα ή εξωτερικούς παράγοντες (Κουτσούκη 2004). 

Η Ενταξιακή Εκπαίδευση καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη. 
Αφορά αφενός την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές, 
συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
και αφετέρου τη διασφάλιση κοινής μάθησης για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από κοινωνικά, 
γλωσσικά, εθνοτικά και λοιπά χαρακτηριστικά (Ζώνιου–Σιδέρη 2000, Allan 2008). Η ένταξη 
αποτελεί προ-στάδιο για την ενσωμάτωση. Τα οφέλη δε που προκύπτουν γενικότερα από 
την επιτυχημένη ένταξη του ατόμου με αναπηρία στην κοινωνία είναι η βελτίωση του 
υφισταμένου περιβάλλοντος ως προς τα προγράμματα, τις μεθόδους, την υλικοτεχνική 
υποδομή κ.α. Επιπλέον, ευνοείται η ανάπτυξη θετικών στάσεων και αντιλήψεων για κάθε 
άτομο – μέλος της κοινωνίας, η κατάλυση παρωχημένων στερεότυπων και η ανάδειξη 
στοιχείων και παραγόντων που ενισχύουν τον ανθρωπιστικό ρόλο της κοινωνίας. 

 

Ένταξη και Ενταξιακή Εκπαίδευση (Inclusive Education) - Φραγμοί στην 
Εκπαίδευση - Εμπόδια στην Αναπηρία  

Η Ενταξιακή Εκπαίδευση που εφαρμόζεται μέσα από ενταξιακές πολιτικές στην Εκπαίδευση 
δεν είναι απλή διαδικασία, δύναται να αντιμετωπίζει εμπόδια και φραγμούς (Harris & 
Enfield 2003). Πιθανοί φραγμοί στην εκπαίδευση σχετίζονται με την αρνητική στάση των 
εκπαιδευτικών, την κακή ποιότητα της παρεχόμενης διδασκαλίας, την έλλειψη επαρκών και 
σύγχρονων διδακτικών μέσων, την εφαρμογή παρωχημένων διδακτικών μεθόδων, την 
έλλειψη υποστήριξης στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τα μη προσβάσιμα 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

H παραπάνω συλλογιστική οδηγεί στην κατηγοριοποίηση των παιδιών σε «φυσιολογικά ή 
κανονικά παιδιά», τη διάκριση σε «φυσιολογικούς» ή και «ειδικούς» μαθητές κ.α. Οι 
φραγμοί στην ενταξιακή εκπαίδευση συνδέονται και με τα ίδια τα εκπαιδευτικά 
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συστήματα, καθώς είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις εκπαιδευτικών συστημάτων που 
οδηγήθηκαν στην Ειδική Εκπαίδευση και διαχωρίστηκαν από τη Γενική Εκπαίδευση, με το 
γνωμικό ότι οι μαθητές με αναπηρία αποτελούν ξεχωριστή ομάδα που πρέπει να λάβει 
ειδική εκπαίδευση, εκπαίδευση που δεν συνάδει με τις μαθησιακές διαδικασίες που 
ακολουθούνται στη γενική εκπαίδευση. Οι παραπάνω θεωρήσεις προσκρούουν στις θέσεις 
των υποστηρικτών του αναπηρικού κινήματος και θεωρητικών στον χώρο της αναπηρίας 
(Oliver & Sapey 1999), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η φοίτηση των μαθητών σε ειδικές δομές 
συμβάλλει στην περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό των μαθητών. Αυτή η 
προσέγγιση λειτουργεί ως φραγμός των ατόμων – μαθητών με αναπηρία και περιορίζει ή 
και αποκλείει την ισότιμη πρόσβασή τους στην εκπαίδευση.  

Αν ανατρέξουμε στον όρο της Αναπηρίας, όπου «η Αναπηρία ορίζεται ως μειονέκτημα ή 
περιορισμός μιας δραστηριότητας, που προκαλείται από ένα σύγχρονο κοινωνικά 
ιεραρχημένο σύνολο, που λαμβάνει ελάχιστα ή καθόλου υπόψη τους ανθρώπους που 
έχουν βλάβες και κατά συνέπεια τους αποκλείει από επικρατούσες κοινωνικές 
δραστηριότητες» (Union of the Physically Impaired Against Segregation 1976). Η Αναπηρία 
είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, κοινωνικά καθορισμένο, διαφοροποιείται ανάλογα με την 
κουλτούρα και την ιστορία κάθε χώρας, επηρεάζεται δε από παράγοντες, όπως η έναρξη 
της αναπηρίας, το είδος, το φύλο, την εθνικότητα και τις ατομικές αντιλήψεις σε σχέση με 
τους ρόλους, τις προσδοκίες και βλέψεις του ατόμου (Sherril 2004). Το κοινωνικό μοντέλο 
της αναπηρίας υποστηρίζει ότι το «πρόβλημα» έγκειται στην ίδια την κοινωνία που βάζει 
φραγμούς, και μπορεί να οδηγήσει τα άτομα αυτά σε αποκλεισμούς από το σύστημα 
εκπαίδευσης, εργασίας και ασφάλισης, ενώ παράλληλα να καλλιεργήσει στερεοτυπίες του 
στείρου παρελθόντος. Όπως αναφέρουν οι Harris και Enfield (2003), τα εμπόδια που θέτει η 
κοινωνία στην αναπηρία έχουν σχέση με την εμφάνιση προκαταλήψεων, διακρίσεων και 
τάσεων διαχωρισμού, την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την έλλειψη 
προσβασιμότητας σε κτήρια και εγκαταστάσεις, ανεπαρκείς υποστηρικτικές υπηρεσίες, 
ανεπάρκεια στην εκπαίδευση, τη φτώχεια και την οικονομική εξαθλίωση. 

Συνεπώς, θα πρέπει να δίνεται ουσιαστική παρέμβαση σε θέματα αναπηρίας και να 
ενισχύεται η θέση και ο ρόλος των αναπήρων, κάτι που θα βοηθήσει τα ίδια αυτά άτομα να 
διεκδικήσουν ευπρεπώς το δικαίωμα και την αξίωση να ζήσουν σε ένα δίκαιο κοινωνικό 
σύστημα (Barnes, Mercer & Shaekespeare 1999). 
 

Το περιεχόμενο και ο προσδιορισμός της Ενταξιακής Εκπαίδευσης 

Τον Ιούνιο του 1994 σταθμό για την προώθηση της Ενταξιακής Εκπαίδευσης αποτέλεσε το 
Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ειδική Αγωγή στη Σαλαμάνκα της Ισπανίας, όπου εκπονήθηκε 
η αναγκαιότητα του όρου «ένταξη», υπογράφηκε από 88 χώρες και μένει ευρέως γνωστή 
με την επωνυμία ως η «Διακήρυξη της Σαλαμάνκα» (UNESCO 1994). Η Διακήρυξη 
υποστηρίζει την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και δείχνει το μονοπάτι για τη 
μετέπειτα δημιουργία που αφορά «ένα σχολείο για όλους». Βασικές αρχές αυτής της 
διακήρυξης υποστηρίζουν πως: 

- Κάθε παιδί έχει μοναδικά χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα, δυνατότητες, ικανότητες και 
μαθησιακές ανάγκες  

- Κάθε παιδί έχει θεμελιώδες δικαίωμα στην εκπαίδευση, γι΄ αυτό πρέπει να του 
παρέχεται η ευκαιρία να κατακτά και να διατηρεί ένα αποδεκτό επίπεδο μάθησης  

- Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε γενικά 
σχολεία που να μπορούν να ικανοποιούν τις ανάγκες τους στα πλαίσια μιας 
παιδοκεντρικής παιδαγωγικής 
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- Γενικά σχολεία με ενταξιακό προσανατολισμό είναι πιο αποτελεσματικά μέσα από την 
αντιμετώπιση προκαταλήψεων, τη δημιουργία φιλόξενων κοινοτήτων και την εδραίωση 
μιας ενταξιακής κοινωνίας που αποβλέπει στην επιτυχή «εκπαίδευση για όλους». 
 

Στο πλαίσιο των διεργασιών του Παγκοσμίου Φόρουμ για την Εκπαίδευση, το 2000 στο 
Ντακάρ της Σενεγάλης, εκπρόσωποι 185 χωρών συνέταξαν ένα «Πλαίσιο Δράσης» (UNESCO 
2000, Dakar Framework for Action). Σε αυτό το πλαίσιο δράσης επισημαίνεται η 
αναγκαιότητα της Εκπαίδευσης για όλους και αναδεικνύεται ο ρόλος των σχολικών 
μονάδων που οφείλουν να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στη διαφορετικότητα των 
αναγκών όλων των παιδιών, ακόμη και των παιδιών που πλήττονται από ακραία φαινόμενα 
φτώχειας, πείνας και εξαθλίωσης, παιδιών που εξαναγκάζονται σε εργασία, παιδιών 
απομακρυσμένων περιοχών, παιδιών νομαδικών ομάδων, παιδιών μειονοτήτων που 
προέρχονται από πληθυσμούς με εθνικές και γλωσσικές διαφορές, παιδιών εμπόλεμων 
περιοχών, παιδιών με προβλήματα υγείας, παιδιών με αναπηρία ή και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ παράλληλα αποδίδεται ιδιαίτερη μνεία στην εκπαίδευση 
κοριτσιών και γυναικών . 

Η ενταξιακή εκπαίδευση αποτελεί σύγχρονη διδακτική πρακτική που συμβάλλει στην 
αποδοχή της διαφορετικότητας, στην υποστήριξη της κοινωνικής δικαιοσύνης και της 
ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές. Επιπλέον, ως εκπαιδευτική 
πρακτική τοποθετεί τον μαθητή στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας, συμβάλλει στην 
άμβλυνση και καταστρατήγηση φαινομένων αποκλεισμού, κοινωνικού ρατσισμού μέσα στο 
εκπαιδευτικό σύστημα και στην εξάλειψη της μαθητικής διαρροής. Ο δίκαιος χειρισμός των 
διαφορών μεταξύ των μαθητών, η ικανότητα προσέγγισης αυτών των διαφορών, ως πηγή 
βοήθειας και δυνατότητα μάθησης, πρέπει να αντιμετωπιστεί εποικοδομητικά και όχι ως 
πρόβλημα. Με αυτόν τον τρόπο αποκτά ουσιαστικό νόημα η κρίσιμη διάσταση της έννοιας 
«εργάζομαι υπέρ της ενταξιακής εκπαίδευσης» (Ainscow 1999). Σε άρθρο του Slee (2004) 
με θέμα: «Ενταξιακή και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη Νέα εποχή» ανακεφαλαιώνονται 
οι βασικές του θέσεις για την ενταξιακή εκπαίδευση, ως ακολούθως: 

- Η Ενταξιακή Εκπαίδευση αφορά όλους τους μαθητές και οφείλει να οδηγεί σε 
πολιτισμική επαγρύπνηση με στόχο τον προσδιορισμό και την αποκατάσταση όλων των 
μορφών εκπαιδευτικού αποκλεισμού  

- Η Ενταξιακή Εκπαίδευση αφορά στον τρόπο που κατανοούμε και δεσμευόμαστε 
απέναντι στη διαφορά με εποικοδομητικούς και διευκολυντικούς τρόπους. 
 

Ήδη από την εποχή της «Διακήρυξης της Σαλαμάνκα» (UNESCO 1994) εφαρμόστηκαν σε 
πολλές χώρες μοντέλα με στόχο την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση όλων των παιδιών. 
Τέτοια μοντέλα είχαν να κάνουν με ιατρική θεώρηση (κλινικό μοντέλο), όπου η αναπηρία 
ταυτίζεται με σωματική η αισθητηριακή απώλεια και για τον λόγο αυτό αποτελεί ατομική 
υπόθεση του ατόμου με μειονεξία, συνέπεια της «μειονεκτικής κατάστασης» του σώματος 
(Oliver & Sapey 1999). Στην περίπτωση του κλινικού μοντέλου εφαρμόζονται διαδικασίες 
γνωματεύσεων, όπου η ταξινόμηση του ατόμου σε κατηγορίες διαφόρων συνδρόμων και 
άλλων διαταραχών αποσκοπεί και προσδιορίζει της δυνατότητες εξέλιξης και 
αποκατάστασης του (Ζώνιου–Σιδέρη 2000). 

 

Από την Ειδική Αγωγή στην Ενταξιακή Εκπαίδευση (Ισότιμη Πρόσβαση 
στην Εκπαίδευση) 

Το ενταξιακό αίτημα για την εκπαίδευση προστάζει τη σωστή εκπαίδευση, επιμόρφωση και 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο σύγχρονων ψυχοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων, 
αναφορικά με τα άτομα με και χωρίς αναπηρία, με και χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες. Αξίζει 
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να σημειωθεί ότι η βελτίωση των διδακτικών μεθόδων και ο μετασχηματισμός των 
θεωρητικών γνώσεων στις κατάλληλες διδακτικές πρακτικές, καθώς επίσης η προετοιμασία 
των εκπαιδευτικών και η ικανότητά τους να μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεθόδους που 
θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική σκέψη, την επικοινωνία 
καθώς και τη διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ τους, ενισχύουν σημαντικά τις 
προσπάθειες για την υιοθέτηση, υλοποίηση και εφαρμογή ενταξιακών πολιτικών για την 
εκπαίδευση (Καραντζής 2007).  

 

Ειδική Αγωγή Αποκλεισμός ΑμεΑ από Γενική Εκπαίδευση με χωριστές δομές 

Ενσωμάτωση  
(Integration) 

Τοποθέτηση ΑμεΑ στη Γενική Εκπαίδευση, χωρίς αλλαγές στο 
σύστημα 

Το προφίλ του μαθητή ΑμεΑ: 

Είναι διαφορετικός 
από τους άλλους 
μαθητές – είναι 
μαθητής με ειδικές 
εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

Δεν ανταποκρίνεται 
στις υποχρεώσεις 
και απαιτήσεις της 
σχολικής μονάδας 
(Γενικής 
Εκπαίδευσης) 

Απαιτείται: 
Ειδικό Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό, Ειδικός 
εξοπλισμός, 
Υποστηρικτικό 
Περιβάλλον κα.  

Ενταξιακή 
Εκπαίδευση 

Δημιουργία ενός σχολείου για όλους (με μεταρρυθμίσεις του 
Γενικού Εκπαιδευτικού Συστήματος προκειμένου να ανταποκριθεί 
στην ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού) 

 

 
Πηγή: Ντεροπούλου–Ντέρου Ε. 2004 (Επεξ. Συγγραφέως) 

 

Ενταξιακή Εκπαίδευση. Από το Χτες στο Σήμερα. Πρακτικές και 
Διαχείριση. Σύγχρονες Τάσεις Ενταξιακής Εκπαίδευσης. 

Στο Γενικό σχολείο εφαρμόζεται η συνεκπαίδευση, όπου μαθητές με αναπηρία ή άλλες 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν είναι υποχρεωμένοι να φοιτούν στο Ειδικό σχολείο αλλά 
έχουν τη δυνατότητα η φοίτησή τους να γίνεται στο Γενικό σχολείο, με την ενίσχυση ειδικά 
εκπαιδευμένου προσωπικού (Ε.Ε.Π) και ειδικού βοηθητικού προσωπικού (Ε.Β.Π). Η 
πρακτική αυτή οδήγησε σε νέες εκπαιδευτικές δομές, όπως η Παράλληλη Στήριξη, όπου 
στον μαθητή παρέχεται στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό εντός της τάξης, το Τμήμα Ένταξης 
(Τ.Ε.), όπου ο μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα για συγκεκριμένες ώρες και 
σε καθημερινή βάση σε χαρακτηρισμένο χώρο μέσα στο σχολείο Γενικής ή επαγγελματικής 

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Αδυναμίες) 

Αρνητική στάση απέναντι 
στην αναπηρία 

Ελλιπής εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών 

 
 
 

Διαρροή μαθητών με 
αναπηρία 

Ελλιπής κτιριακή πρόσβαση 
Ελλείψεις σε εκπαιδευτικό 

υλικό και εξοπλισμό 

Μη συμμετοχή των γονέων 
στην εκπαιδευτική 

διαδικασία  

Ανυπαρξία διεπιστημονικής 
συνεργασίας 

 

Δύσκαμπτο αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών 

Μη διαφοροποιημένες 
εκπαιδευτικοί μέθοδοι 
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εκπαίδευσης αλλά εκτός της τυπικής τάξης. Το τμήμα ένταξης δέχεται μαθητές από όλες τις 
τάξεις και συνίστανται κυρίως από μαθητές που έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, 
προβλήματα συμπεριφοράς και χαμηλές μαθησιακές επιδόσεις. Δημιουργούνται ομάδες 
μαθητών στις οποίες μπορούν και συμμετέχουν μαθητές από διαφορετικές τάξεις. Σε 
περιπτώσεις που αφορούν μαθητές με σοβαρές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο εκπαιδευτικός 
του Τ.Ε. εφαρμόζει Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Παρέμβασης. Για την επιτυχία του 
Ενταξιακού εγχειρήματος, είναι αναγκαίο τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα Γενικής 
παιδείας να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στη διαφορετικότητα, είτε όταν αυτή 
εκφράζεται με όρους αναπηρίας και όρους εκπαιδευτικών αναγκών, είτε με όρους 
αποκλεισμού των μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Τα Τ.Ε. ουσιαστικά παρέχουν σε περισσότερους μαθητές ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη 
γνώση, καθώς ο μαθητής που εργάζεται στο Τ.Ε. υποστηρίζεται στις εκπαιδευτικές του 
ανάγκες και αυτό αντανακλά θετικά τόσο στην επίδοσή του στην τάξη, όσο και γενικότερα 
στη σχολική ζωή. Συνεπώς, η θετική στάση όλων μας απέναντι στα Τ.Ε. εκτιμάται πως μόνο 
επιτυχή αποτελέσματα θα φέρει προς όφελος του μαθητικού πληθυσμού, αλλά και όλης 
της σχολικής κοινότητας. 

 

Η Φυσική Αγωγή στην Ενταξιακή Εκπαίδευση 

Η Φυσική Αγωγή στην Ενταξιακή Εκπαίδευση στόχο έχει να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί 
Φυσικής Αγωγής το εννοιολογικό πλαίσιο της ένταξης, ενώ παράλληλα να γνωρίσουν και να 
αναλύσουν εκείνους τους παράγοντες που αναδεικνύουν τόσο την καθοριστική σημασία 
της ενταξιακής εκπαίδευσης στη διαμόρφωση μίας εκπαιδευτικής διαδικασίας χωρίς 
φραγμούς και περιορισμούς, όσο και τον πολυδιάστατο ρόλο και τη συμβολή αυτής στο 
χώρο της παιδαγωγικής επιστήμης. Πιο συγκεκριμένα στους στόχους αναφέρονται: 

- Η ενημέρωση για την Ενταξιακή Εκπαίδευση 
- Η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την Ενταξιακή Εκπαίδευση 
- Η ενημέρωση για τη Συνεκπαίδευση 
- Η επαφή με καλές πρακτικές Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) και Αθλητικών Δραστηριοτήτων για 

μαθητές με και χωρίς αναπηρία 
 

Η ΦΑ αποτελεί εργαλείο που μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τη διαδικασία της 
ένταξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη Γενική και την Επαγγελματική 
εκπαίδευση, καθώς διαμέσου του μαθήματος της ΦΑ μαθητές με και χωρίς Ειδικές 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες εκπαιδεύονται με στόχο την αλληλεπίδραση και την 
κοινωνικοποίηση. Επιπλέον, οι μαθητές αναπτύσσουν κοινωνικές, κινητικές, αλλά και 
γνωστικές δεξιότητες, που συμβάλλουν τόσο στη δημιουργία θετικών στάσεων απέναντι 
στη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό, όσο και στη καλλιέργεια ενός πνεύματος 
αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης που συντελεί στην άμβλυνση στερεοτυπικών 
συμπεριφορών και λοιπών προκαταλήψεων. Η ΦΑ και ο αθλητισμός έχει άλλωστε 
επίδραση στην προσωπικότητα κάθε μαθητή και στις στάσεις των μαθητών με αναπηρία, 
τόσο απέναντι προς την κάθε φυσική δραστηριότητα, όσο και απέναντι προς τον ίδιο τους 
τον εαυτό (Sherrill 2004). 

Σχετικά με τα οφέλη που δύναται να αποκομίσουν οι μαθητές από τη Φ.Α, κρίνεται 
επιτακτική η ανάγκη το μάθημα της ΦΑ να είναι καλά σχεδιασμένο και δομημένο. 
Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επικοινωνία και η συνεργασία του 
εκπαιδευτικού ΦΑ με το ειδικό προσωπικό (σ.σ. παράλληλη στήριξη ή Ειδικό Βοηθητικό 
Προσωπικό). 
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Η ΦΑ «συμβάλλει στη σωματική ανάπτυξη των μαθητών, βοηθάει στην ψυχική και 
πνευματική τους καλλιέργεια καθώς και στην αρμονική ένταξή τους στη κοινωνία» (ΦΕΚ 
Τεύχος Β ΄ αρ. Φ 304/13-03-03). Στο πλαίσιο της Συμμετοχικής – Ενταξιακής εκπαίδευσης 
(Inclusive Education) τα προγράμματα για τη ΦΑ προάγουν την ισότιμη συμμετοχή στο 
μάθημα της ΦΑ των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Lieberman and Houston-
Wilson 2009), σε αντίθεση με πρακτικές και προγράμματα που είχαν δημιουργηθεί και 
απέκλειαν μαθητές με κινητικά προβλήματα και όχι μόνο από το να συμμετέχουν στο 
μάθημα της ΦΑ. 

Η διαμόρφωση του μαθήματος της ΦΑ, είτε αυτό αφορά την Πρωτοβάθμια είτε τη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έχει να κάνει με τη στάση του εκπαιδευτικού ΦΑ που θα 
υλοποιήσει το μάθημα (Rouse 2009, Γούδας, Χασάνδρα, Παπαχαρίσης & Γεροδήμος 2006). 

Οι Μέθοδοι διδασκαλίας που προτείνονται είναι η βιωματική μέθοδος – πρακτικής 
άσκησης, η μέθοδος του παραγγέλματος, η μέθοδος της αμοιβαίας διδασκαλίας, η μέθοδος 
του αυτοελέγχου και η μέθοδος της καθοδηγούμενης ανακάλυψης. 

Ερευνητές που υποστηρίζουν την Ενταξιακή εκπαίδευση και τη συμμετοχή των μαθητών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα μαθήματα του σχολείου καθώς και στο μάθημα της ΦΑ 
θεωρούν ότι μέσα από ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα ένταξης μαθητών με αναπηρία 
στη ΦΑ προσφέρονται περισσότερα οφέλη από ένα μη σχεδιασμένο πρόγραμμα (Block 
2007). Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετά χρόνια πριν οι μαθητές με αναπηρία 
αντιμετωπίζονταν με διαφορετικό τρόπο εκπαίδευσης από τους μαθητές χωρίς αναπηρία 
και η εκπαίδευσή τους πραγματοποιούταν σε ειδικές δομές – ειδικά σχολεία (Armstrong 
2003, Shakespeare & Watson 1997). Αξίζει να σημειωθεί, ότι για τη ΦΑ η συμμετοχή 
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξαρτάται από τη μορφή της αναπηρίας (αν 
είναι κινητική, αισθητηριακή ή άλλη μορφή αναπηρίας), το περιβάλλον (υποστηρικτικό) και 
τη διδασκαλία (προσαρμοσμένη μέθοδος διδασκαλίας – συνδυαστική – διαφοροποιημένη).  

 

Προσαρμογή της διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής στην Ενταξιακή 
Εκπαίδευση 

Οι προσεγγίσεις των μεθόδων διδασκαλίας της ΦΑ, εμπλουτισμένες με τεχνικές διαχείρισης 
προσωπικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, παίζουν σημαντικό ρόλο για τη διδασκαλία 
της ΦΑ στο Ενταξιακό σχολείο. Με αρωγό τις προσαρμογές στη διδασκαλία, το περιβάλλον, 
τον εξοπλισμό και την προσβασιμότητα δύναται να υλοποιηθεί το μάθημα της Φ.Α και να 
ικανοποιήσει τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο ενταξιακό πλαίσιο, οι 
προσαρμογές για τη διδασκαλία της ΦΑ, που δύνανται να εφαρμοστούν προκειμένου να 
συμμετέχουν οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αφορούν:  
- Την πολυεπίπεδη προσέγγιση όπου, στην περίπτωση αυτή, όλοι οι μαθητές εργάζονται 

τον ίδιο χρόνο και στον ίδιο χώρο, εφαρμόζονται μικρές αλλαγές στον εξοπλισμό αλλά 
και σε κανόνες μιας αθλητικής δράσης (πχ. χρήση ελαφρύτερων αντικειμένων βλ. 
μπάλα). Αξίζει να επισημανθεί ότι κατά την περίπτωση αυτή, οι μαθητές παρουσιάζουν 
έναν μεσαίο βαθμό αναπηρίας (Μπάτσιου & Αντωνίου 2003).  

- Την επικάλυψη της διδακτέας ύλης, όπου ο μαθητής μπορεί να εκτελεί μια 
δραστηριότητα για ένα χρονικό διάστημα, που εξυπηρετεί τους δικούς του στόχους.  

- Την εφαρμογή εναλλακτικών δραστηριοτήτων, όπου ο μαθητής συμμετέχει σε ό,τι έχει 
σχέση με την εφαρμογή εναλλακτικών δραστηριοτήτων, αναγκαίο συστατικό για τη 
κοινωνικοποίησή του.  
 

Με την προσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας αναγκαίο είναι να επιλέγεται από τον 
εκπαιδευτικό εκείνη η μέθοδος που καλύπτει τις ανάγκες της ομάδας (Block 2007).  
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Προσαρμογή Μεθόδων Διδασκαλίας (Σχεδιασμός) 
 

 

Πηγή: Block 2007 (Επεξεργασία Συγγραφέως) 

 

Αξίζει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση που μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
έχουν παράλληλη στήριξη (σ.σ. εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή που 
υποστηρίζουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας το μαθητή), τότε ο εκπαιδευτικός ΦΑ της 
τάξης συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης. Ο εκπαιδευτικός της 
παράλληλης στήριξης έχει γνώση των δεξιοτήτων του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, γνωρίζει τις επιθυμίες, τις απόψεις, τη συμπεριφορά του σε τυχόν ερεθίσματα, 
γνωρίζει το προφίλ του μαθητή που καλείται να στηρίξει. Τις πληροφορίες αυτές ο 
εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης τις γνωστοποιεί στον εκπαιδευτικό ΦΑ, σε μία 
τακτική που επηρεάζει την κοινωνική, κινητική αλλά και γνωστική ανάπτυξη του μαθητή 
(Rouse 2015). Διαμέσου της συνεργασίας εκπαιδευτικών ΦΑ, παράλληλης στήριξης, ειδικού 
προσωπικού και μαθητών με δημιουργική σκέψη, φαντασία και οργάνωση η ΦΑ γίνεται 
ένα ελκυστικό μάθημα για όσους συμμετέχουν σε αυτό, γεγονός που συνάδει με τους 
στόχους του Ενταξιακού σχολείου, ενός σχολείου για όλους. 
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4η Θεματική Ενότητα:  Καλλιεργώντας αξίες στη Φυσική Αγωγή 

Παρασκευή Λιούμπη 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Αναγνωρίζουν τον ρόλο της φυσικής αγωγής στην ηθική ανάπτυξη 

των μαθητών και των μαθητριών 
- Αναγνωρίζουν ποιες αξίες καλλιεργούνται στο μάθημα της φυσικής 

αγωγής 
- Σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν στοχευμένα μαθήματα φυσικής 

αγωγής στην καλλιέργεια αξιών όπως ο σεβασμός, η φιλία, το τίμιο 
παιχνίδι 

- Αξιολογούν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή αυτών των 
μαθημάτων 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

- Η Φυσική Αγωγή ως εκπαίδευση αξιών 
- Η καλλιέργεια του τίμιου παιχνιδιού στο μάθημα της φυσικής 

αγωγής 
- Η καλλιέργεια του σεβασμού στον άλλο μέσα από τη σχολική φυσική 

αγωγή 
- Πώς προάγεται η φιλία στο μάθημα της φυσικής αγωγής 
- Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Ανασκόπηση βιβλιογραφίας και ερευνών για την ηθική ανάπτυξη στη 
φυσική αγωγή 

- Σύγχρονες προσεγγίσεις αναλυτικών προγραμμάτων φυσικής αγωγής 
σε σχέση με την ηθική ανάπτυξη. Ποια η θέση της ηθικής ανάπτυξης 
στα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής στην Ελλάδα 

- Μορφές αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων φυσικής 
αγωγής 

- Αρχές τίμιου παιχνιδιού. Παραδείγματα μαθημάτων φυσικής αγωγής 
στοχευμένα στο τίμιο παιχνίδι και τις αρχές του 

- Κινητικές δραστηριότητες και παιχνίδια για την ανάπτυξη των 
διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών/τριών με στόχο τον σεβασμό 
και τη φιλία 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Διάλεξη 
- Διαδραστική διδασκαλία 
- Συζήτηση με τη χρήση της Σωκρατικής μεθόδου 
- Συνεργατικές μέθοδοι διδασκαλίας (καταιγισμός ιδεών, επίλυση 

προβλήματος) 
- Εργαστήρια (Κινητικές δραστηριότητες και παιχνίδια που προάγουν 

τη φιλία και τον σεβασμό) 
- Συζητήσεις, ερωτηματολόγια 
- Παρουσίαση 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1kVz52zX3XFtX6F4Zy9vQ-VIyRYDDfdiD/view?usp=sharing
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4η Θεματική Ενότητα: Η καλλιέργεια των αξιών στη Φυσική Αγωγή 
 

Εισαγωγή 

Η σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία προσφέρει γνώσεις, αξίες, και δεξιότητες στο/στη 
μαθητή/τρια, που στόχο έχουν τη δια βίου μάθηση. Κατά τη διάρκεια των σχολικών τους 
χρόνων οι μαθητές/τριες θα αναπτύξουν στάσεις και συμπεριφορές, που κάποιες από 
αυτές θα υιοθετήσουν στην ενήλικη ζωή τους, οι οποίες δεν εξαρτώνται μόνο από τη 
σχολική τους ζωή αλλά και από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο ζουν και 
αναπτύσσονται. Υπήρξε πολλή συζήτηση κατά την τελευταία δεκαετία, σε διεθνές επίπεδο, 
για τον καλύτερο τρόπο προώθησης των αξιών μέσω της εκπαίδευσης, με στόχο την 
καλλιέργεια θετικών στάσεων και συμπεριφορών, τόσο σε προσωπικό όσο και 
ενδοπροσωπικό επίπεδο. Η ανάγκη αυτή προέκυψε από τη συνεχιζόμενη αύξηση της 
ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, που έχει παρατηρηθεί τόσο στα σχολεία όσο και στην 
κοινωνία γενικότερα. Αλλά τι σημαίνει ο όρος αξία; Η αξία είναι κάτι που βοηθά τους 
ανθρώπους να αποφασίσουν τι είναι σωστό ή λάθος σε ηθικό επίπεδο. Οι αξίες έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο μελέτης σε διάφορους κλάδους, όπως στην ηθική φιλοσοφία, στην 
κοινωνιολογία, στην ανθρωπολογία, στις πολιτικές επιστήμες, στην κοινωνική ψυχολογία, 
στην επιχειρηματική ηθική. Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες αξιών: 

- Κοινωνικές αξίες, όπως η φιλία, η υπομονή, η ανοχή, η αγάπη  
- Προσωπικές αξίες, όπως η ειλικρίνεια, η δημιουργικότητα, η φαντασία, η αριστεία 
- Οικουμενικές αξίες, όπως η ειρήνη, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ισότητα των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, η ελευθερία 
- Ηθικές Αξίες, όπως η σχέση με τους άλλους και τον εαυτό μας, η τήρηση των 

υποσχέσεων, η ευγνωμοσύνη σε άλλους, η ενθάρρυνση των άλλων 
- Πνευματικές αξίες, όπως η καθαρότητα, η ευσέβεια, ο διαλογισμός, η αυτοπειθαρχία, ο 

αυτοέλεγχος, η αφοσίωση στον Θεό 
- Πολιτιστικές αξίες, που επιτρέπουν στον άνθρωπο να τοποθετηθεί σε σχέση με την 

κοινωνία στην οποία ζει. 

Στην εκπαίδευση η καλλιέργεια των αξιών είναι μια δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια της 
οποίας οι άνθρωποι βοηθούνται από κατάλληλα ειδικευμένους ενήλικες και μερικές φορές 
από μεγαλύτερα παιδιά να κατανοήσουν τις αξίες που διέπουν τις δικές τους 
συμπεριφορές. Επίσης, να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα αυτών των αξιών για τη 
μακροπρόθεσμη ευημερία των ιδίων και των άλλων και να προβληματιστούν σχετικά με την 
απόκτηση και άλλων αξιών, που είναι πιο αποτελεσματικές για τη βραχυπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη ευημερία τους. 

 Η φυσική αγωγή, όπως επισημαίνεται στο ισχύον ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, έχει 
πολλούς στόχους που αναδεικνύουν τον πλούτο και τις δυνατότητες του μαθήματος στη 
σωματική, πνευματική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/τριών. Ο σκοπός της 
φυσικής αγωγής συνδέεται με τον γενικό σκοπό της εκπαίδευσης και επηρεάζεται από το 
εκάστοτε πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον. Σκοπός της φυσικής αγωγής στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση είναι: «να συμβάλλει κατά προτεραιότητα στη σωματική 
ανάπτυξη των μαθητών και παράλληλα να βοηθήσει στην ψυχική και πνευματική τους 
καλλιέργεια καθώς και στην αρμονική ένταξή τους στην κοινωνία» (ΦΕΚ 304/τ.Β'/13-3-
2003). «Φυσική αγωγή δε σημαίνει απλά διδασκαλία της τεχνικής των αθλημάτων. Σημαίνει 
ότι μέσα από την κίνηση διδάσκουμε τρόπους άσκησης, κανόνες παιχνιδιών, στάσεις, αξίες, 
τη χαρά της άσκησης, τη σωστή αθλητική ή φίλαθλη συμπεριφορά και βοηθάμε τον κάθε 
μαθητή να αναπτυχθεί ως ολοκληρωμένη προσωπικότητα» (Διγγελίδης, Θεοδωράκης, 
Ζέτου & Δήµας 2006).  
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Το περιεχόμενο της φυσικής αγωγής προσαρμόζεται ανάλογα με τις ηλικίες των 
μαθητών/τριών. Για τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού και το γυμνάσιο, όσον αφορά στον 
ψυχοκινητικό τομέα, η φυσική αγωγή περιλαμβάνει σύνθετες και περίπλοκες κινητικές 
δεξιότητες, ασκήσεις ανάπτυξης φυσικών ικανοτήτων, δραστηριότητες για προαγωγή της 
υγείας και ασκήσεις ρυθμού. Στον συναισθηματικό τομέα στο περιεχόμενο του μαθήματος 
της φυσικής αγωγής εντάσσονται κοινωνικές δεξιότητες, όπως συνεργασία, θάρρος, 
αυτοπεποίθηση και ελεύθερη έκφραση. Επίσης, εντάσσονται και ασκήσεις για την 
ανάπτυξη ηθικών στοιχείων, όπως η τιμιότητα, η δικαιοσύνη, η αξιοκρατία, ο σεβασμός των 
αντιπάλων, ο αυτοσεβασμός, η μετριοφροσύνη, η αποδοχή της νίκης ή της ήττας. Στον 
γνωστικό τομέα περιλαμβάνονται γνώσεις σχετικές με τους κανονισμούς των αθλημάτων, 
την Ολυμπιακή ιδέα, τους παραδοσιακούς χορούς, την υγιεινή και τις πρώτες βοήθειες. 
Επίσης, δίνονται πληροφορίες για τα οφέλη της συστηματικής άσκησης και της «δια βίου» 
ενασχόλησης με τον αθλητισμό (Παπαϊωάννου κ. ά. 2006). Επιπλέον, στο περιεχόμενο του 
μαθήματος της φυσικής αγωγής εντάσσονται διαθεματικές έννοιες και δεξιότητες για να 
επιτευχθούν οι στόχοι της διαθεματικής διδασκαλίας, όπως αυτή ορίζεται από το 
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Έτσι, στη φυσική αγωγή 
προτείνονται έννοιες που συναντιούνται και σε άλλα μαθήματα, όπως η επικοινωνία, η 
συνεργασία, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η ικανότητα κριτικής επεξεργασίας 
πληροφοριών κ.α. Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα της φυσικής αγωγής για το 
δημοτικό, στους στόχους του μαθήματος στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄, περιλαμβάνονται η αξία της 
συμμετοχής, η επιμονή και η θέληση, ο καλός και τίμιος αγώνας, ο σεβασμός του άλλου, η 
επίδραση της άσκησης στην υγεία. Όμως, παρά το γεγονός ότι στοχεύουμε στα 
προαναφερθέντα, η διδακτική μεθοδολογία που προτείνεται στα βιβλία της φυσικής 
αγωγής αυτών των τάξεων δίνει έμφαση στην ανάπτυξη σύνθετων κινητικών δεξιοτήτων, 
στις τεχνικές των αθλημάτων και στην ανάπτυξη φυσικών ικανοτήτων. Στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, πέρα από τους παραπάνω στόχους, περιλαμβάνονται και κοινωνικοί στόχοι, 
όπως η συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα, η αυτοπειθαρχία,η υπευθυνότητα, το θάρρος, η 
αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση. Περιλαμβάνονται, επίσης, και ηθικοί στόχοι, όπως η 
δικαιοσύνη, η αξιοκρατία, ο σεβασμός των αντιπάλων, ο αυτοσεβασμός, η μετριοφροσύνη, 
η συνετή αντιμετώπιση της νίκης και της ήττας. Όσο πιο μικροί σε ηλικία είναι οι 
μαθητές/τριες, τόσο πιο πρόσφορο είναι το έδαφος για να δεχτεί τους «σπόρους» 
καλλιέργειας των αξιών που αναφέρθηκαν. 

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής είναι σημαντικός, καθώς είναι αυτός που θα 
επιλέξει τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους για την καλλιέργεια των αξιών, ώστε να 
επιτευχθούν οι επιθυμητές συμπεριφορές των μαθητών και μαθητριών μακροπρόθεσμα. 
Το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων της φυσικής αγωγής της πρωτοβάθμιας και 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνει ψυχοκινητικές και μουσικοκινητικές 
δραστηριότητες, αθλοπαιδιές, κλασικό αθλητισμό και χορούς, που αποτελούν παιδαγωγικά 
εργαλεία για την ηθική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών και των μαθητριών. Η 
κατάκτηση αυτών των στόχων, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων 
που το παιδί θα πετυχαίνει καθώς μεγαλώνει, θα αποτελέσουν τη βάση για την υιοθέτηση 
της «δια βίου άσκησης», δίνοντας παράλληλα σε κάθε άτομο τα εφόδια να απολαμβάνει 
τον υγιή αθλητισμό και ως αθλούμενος και ως φίλαθλος. Ο εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής 
θα πρέπει να στοχεύει στην καλλιέργεια σωματικών, ψυχικών και πνευματικών 
χαρακτηριστικών των μαθητών/τριών του. Ο Arnold (1994), αναφερόμενος στον ρόλο του 
εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής, τονίζει πως «όση προσοχή πρέπει να δοθεί στη διδασκαλία 
των κανονισμών των αθλημάτων, στις δεξιότητες, τεχνικές, τακτικές και στρατηγικές τους, 
άλλη τόση προσοχή πρέπει να δοθεί στην εσωτερική ηθική τους (moral  ethos) και στις 
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ιδέες και αξίες στις οποίες στηρίζονται». Ο Parry (1998) ενισχύει την παραπάνω άποψη 
επισημαίνοντας πως «οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής θα πρέπει να δουλεύουν 
ταυτόχρονα στον χώρο των δραστηριοτήτων και των ιδεών αντιμετωπίζοντας την κινητική 
δραστηριότητα ως ένα εργαστήριο για πειράματα ανάπτυξης αξιών, αναπτύσσοντας έτσι τη 
συνοχή ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη. Αφού η φυσική δραστηριότητα εμπεριέχει τις 
αξίες και τις ιδέες, οι εκπαιδευτικοί μπορούν πολύ καλά να τις διδάξουν στα παιδιά πριν 
αυτά μεγαλώσουν, ώστε να τις κατανοήσουν πλήρως». 

Το περιβάλλον μάθησης στη φυσική αγωγή παίζει και αυτό έναν εξίσου σημαντικό ρόλο, 
γιατί από αυτό εξαρτάται πολύ η παρακίνηση των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή στο 
μάθημα. Μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας αναφέρει τον ενεργό ρόλο που παίζει ο 
εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής στη δημιουργία κλίματος παρακίνησης στο σχολείο 
(Treasure & Roberts 1994). Οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής θα πρέπει να παρακινούν 
τους μαθητές/τριες να βελτιώνουν τις φυσικές τους ικανότητες μέσα από την προσπάθεια 
και να αποφεύγουν τον ανταγωνισμό στο μάθημα. Επίσης, να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή 
χρησιμοποιώντας ποικίλες μεθόδους διδασκαλίας, βοηθώντας τους/τις μαθητές/τριες να 
αποκτήσουν μια θετική αυτοαντίληψη. Όσον αφορά στα στυλ διδασκαλίας, η αμοιβαία 
διδασκαλία, ο μη αποκλεισμός, η καθοδηγούμενη και η συγκλίνουσα εφευρετικότητα και η 
αποκλίνουσα παραγωγικότητα αποτελούν σπουδαία παιδαγωγικά εργαλεία για την 
επίτευξη των στόχων της ηθικής ανάπτυξης. Η ηθική συμπεριφορά κάθε μαθητή/τριας στο 
μάθημα της φυσικής αγωγής επηρεάζεται από τις προσωπικές ηθικές αρχές και αξίες του, 
αλλά και από τις ηθικές αξίες και αρχές που αντιλαμβάνεται ότι έχουν οι συμμαθητές και ο 
καθηγητής φυσικής αγωγής (Χασάνδρα 2006).  

Από έρευνα των Biddle και Goudas (1998) προκύπτει πως οι στόχοι του αναλυτικού 
προγράμματος επιτυγχάνονται καλύτερα, αν οι ίδιοι οι καθηγητές φυσικής αγωγής τους 
θεωρούν αξιόλογους και αισθάνονται σίγουροι για την επίτευξή τους. Σύμφωνα με έρευνα 
της Χασάνδρα (2004), ο ηθικο-κοινωνικός στόχος στη φυσική αγωγή παρά το γεγονός ότι 
αξιολογείται ως πολύ σημαντικός από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής, δεν 
θεωρείται επιτεύξιμος. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν την άποψη πως από μόνη της η 
συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της φυσικής αγωγής αποτελεί ικανό 
παράγοντα επίδρασης στην ηθική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/τριών. Παρά το 
γεγονός ότι η παραπάνω άποψη είναι ευρέως διαδεδομένη, βρίσκει πολύ μικρή στήριξη 
από τους ερευνητές (Μυλώσης 2004). Η ηθική συμπεριφορά στον αθλητισμό αναφέρεται 
στη σημασία των κανόνων (γραπτών και άγραφων), οι οποίοι και συνεπάγονται την 
αποδοχή ή όχι συγκεκριμένων αξιών. Οι αξίες αυτές αποτελούν τη βάση για πράξεις που 
οδηγούν σε συμπεριφορές, που σχετίζονται με τον σεβασμό των άλλων. 

 

Φυσική αγωγή και αξίες 

Ο Hardman (2008) επισημαίνει ότι σε κάποιες χώρες αυξάνεται διαρκώς η προσπάθεια για 
μια ποιοτική σχολική φυσική αγωγή. Κατά την άποψή του, η ποιοτική φυσική αγωγή: 
«συνεισφέρει στην ολιστική ανάπτυξη του παιδιού, προωθεί τη θετική αντίληψη για το 
σώμα και την αυτοαντίληψη καθώς και την κοινωνική αλληλεπίδραση σε μια σειρά από 
ψυχο-κοινωνικά χαρακτηριστικά, ηθικές αξίες και συμπεριφορές, αυξάνει την κοινωνική και 
γνωστική ανάπτυξη, έτσι ώστε να μπορεί το παιδί να αποκτήσει την ικανότητα να 
διαχειρίζεται τα προσωπικά και διαπροσωπικά προβλήματα και συγκρούσεις γενικά ως 
εγγενείς κινητικά-ιδιαίτερες καταστάσεις». Στον χώρο της εκπαίδευσης, διαπιστώνεται 
διαρκώς, μέσα από έρευνες, η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην ανάπτυξη αξιών 
στα παιδιά και στους νέους, με σκοπό την καλλιέργεια θετικών στάσεων και 
συμπεριφορών, σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Η καλλιέργεια των αξιών σχετίζεται 
άμεσα με την ηθική ανάπτυξη (Μπαλασάς κ. ά. 2006). Η φυσική αγωγή, ως μάθημα του 
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αναλυτικού προγράμματος, συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Το 2007 η Eυρωβουλή 
με διακήρυξή της αναγνώρισε τον ρόλο του αθλητισμού στην εκπαίδευση, επισημαίνοντας 
πως η φυσική αγωγή είναι το μόνο μάθημα που συμβάλλει στην καλλιέργεια ενός υγιεινού 
τρόπου ζωής και στη φυσική και ηθική ανάπτυξη του παιδιού. Επιπλέον, καλλιεργεί 
κοινωνικές αξίες όπως η δικαιοσύνη, το ομαδικό πνεύμα, ο εθελοντισμός και το δίκαιο 
παιχνίδι. Η EUPEA (European Physical Education Association) υποστηρίζει την άποψη πως 
δεν μπορεί να υπάρξει αγωγή χωρίς τη φυσική αγωγή. H UNESCO διεκδικεί από τις 
κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών την καθιέρωση του μαθήματος της φυσικής 
αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, κάθε παιδί θα έχει ίσα 
δικαιώματα στην εκπαίδευσή, καθώς η φυσική αγωγή είναι απαραίτητη για τη φυσική, 
διανοητική και πνευματική του ανάπτυξη.  

Στο μάθημα της φυσικής αγωγής στο σχολείο, σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνεται έμφαση 
περισσότερο στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και λιγότερο στην καλλιέργεια υγιεινών 
συμπεριφορών και ενεργού τρόπου ζωής (Hardman 2008). Η συμβολή της φυσικής αγωγής 
στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού αναγνωρίζεται σε μικρό βαθμό 
παγκοσμίως, ενώ η συμβολή της στην ηθική ανάπτυξή του δεν αναγνωρίζεται σχεδόν 
καθόλου. Μόλις το 4% του περιεχομένου της φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση και το 3% στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αφορά στην ηθική ανάπτυξη. Οι 
Shields και Bredemeier (1995) υποστηρίζουν ότι η φυσική αγωγή, σε σχέση με τον 
αγωνιστικό αθλητισμό και τις άλλες φυσικές δραστηριότητες, αποτελεί την πιο πρόσφορη 
περιοχή για την ηθική καλλιέργεια. Οι λόγοι που επικαλούνται είναι:  

- ότι το μάθημα της φυσικής αγωγής δεν διαπνέεται από το εμπορικό πνεύμα του 
οργανωμένου πρωταθλητισμού  

- έχει οργάνωση και δομή σε αντίθεση με τα παιχνίδια της γειτονιάς  
- η καλλιέργεια του ανταγωνισμού δεν αποτελεί πρωταρχικό στόχο 
- οι μαθητές/τριες έχουν πάντα τον εκπαιδευτικό να τους επιβλέπει και  
- στη φυσική αγωγή συμμετέχει μεγαλύτερο πλήθος ατόμων. 

Στην Ελλάδα, οι έρευνες σχετίζονται με τις στάσεις και τις συμπεριφορές των 
μαθητών/τριών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συνήθως, αυτές οι 
έρευνες μελετούν την επίδραση παρεμβατικών προγραμμάτων φυσικής αγωγής στην 
επίτευξη κινητικών στόχων, στη συμμετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής, στην ηθική 
ανάπτυξη, στην παρακίνηση, στην επίτευξη προσωπικών στόχων, στις υγιεινές συνήθειες 
κ.ά. (Manios, Moschandreas, Hatzis & Kafatos 1999, Mamalakis, Kafatos, Manios, 
Anagnostopoulou & Apostolaki 2000, Christodoulos, Douda, Polykratis & Tokmakidis 2006, 
Hassandra, Goudas, Hatzigeorgiadis & Theodorakis 2007). Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή 
προβάλλει ως τις κυριότερες αξίες του αθλητισμού τον σεβασμό, τη φιλία και την αριστεία. 
Επίσης, εστιάζει μέσα από τα εγχειρίδιά της σε πέντε εκπαιδευτικά θέματα:  

- τη χαρά της προσπάθειας  
- το δίκαιο παιχνίδι 
- τον σεβασμό στους άλλους 
- την ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ θέλησης, σώματος και νου και  
- την επιδίωξη της αριστείας. 

Τα εκπαιδευτικά αυτά θέματα προτείνεται να καλλιεργούνται μέσα από διαθεματικές 
προσεγγίσεις στα σχολεία ή/και μέσα από το μάθημα της φυσικής αγωγής (IOC 2016).  
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Η χαρά της προσπάθειας 

Η χαρά είναι μια έννοια που παραπέμπει στα υψηλά επίπεδα των θετικών εμπειριών. Για 
να ζήσει την απόλαυση κάποιος πρέπει να έχει επενδύσει σε προσπάθεια και προσοχή. Οι 
νέοι για να αναπτύξουν και να εξασκήσουν τις διανοητικές δεξιότητες θα πρέπει να 
συμμετέχουν σε φυσικές δραστηριότητες, στην κίνηση, στα παιχνίδια και στον αθλητισμό. 
Τα μικρά παιδιά είναι από τη φύση τους ενεργά. Ωστόσο, καθώς μεγαλώνουν είναι πιθανό 
να εμφανίζονται λιγότερο ενεργά. Οι πιο δραματικές πτώσεις της φυσικής δραστηριότητας 
συμβαίνουν στην εφηβική ηλικία, ιδιαίτερα μεταξύ των κοριτσιών και των νέων γυναικών. 
Οι νέοι/ες πρέπει να παρακινηθούν με μια ποικιλία εμπνευσμένων μεθόδων και 
δραστηριοτήτων, καθώς και από σαφείς ενδείξεις προόδου. Είναι σημαντικό για τους 
εφήβους να αναγνωρίσουν τη χαρά σε αθλητικές εκδηλώσεις μέσω της προσπάθειας και 
της συμμετοχής. Οι αθλητές/τριες μπορεί να είναι πολύ καλοί σε ένα συγκεκριμένο 
άθλημα, να έχουν άριστη φυσική ικανότητα, αλλά είναι μάλλον απίθανο να βρουν το 
κίνητρο για να φτάσουν στην κορυφή, αν δεν απολαμβάνουν τη συμμετοχή το άθλημά 
τους. Στον αθλητισμό, το κίνητρο πηγάζει συνήθως από την απόλαυση, τη συγκίνηση του 
ανταγωνισμού, καθώς και την ικανοποίηση της επίτευξης προσωπικών στόχων. Ωστόσο, σε 
κάποιες περιπτώσεις, ο κόπος και η ιδιαίτερα αυξημένη προσπάθεια που απαιτείται σε 
συνθήκες προπόνησης ή αγώνα, μειώνουν τον παράγοντα της απόλαυσης. Στη φυσική 
αγωγή το παιδί πρέπει να συμμετέχει ισότιμα, να επιβραβεύεται για την προσπάθειά του 
και να χαίρεται πραγματικά. Επίσης, η δύναμη της θέλησης των Παραολυμπιακών αθλητών 
και η σκληρή δουλειά είναι παράδειγμα για την κοινωνία. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε 
ότι οι αθλητές με αναπηρία συμμετέχουν στον αθλητισμό για τους ίδιους λόγους και τα ίδια 
κίνητρα με τους υπόλοιπους αθλητές. Για τα παιδιά και τους νέους, οι αθλητές και οι 
αθλήτριες αποτελούν πρότυπα που ίσως τα μιμηθούν στην πορεία της ζωής τους. 

 

Το δίκαιο παιχνίδι 

Ο όρος "δίκαιο παιχνίδι" περιλαμβάνει μια ομάδα από κοινωνικές και ηθικές αξίες που 
ισχύουν στον τομέα του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής. Η Επιτροπή για το «ευ 
αγωνίζεσθαι» στον Καναδά ορίζει το ευ αγωνίζεσθαι ως τον σεβασμό των κανόνων, τον 
σεβασμό προς τους συμπαίκτες, τους διαιτητές και τις αποφάσεις τους και τον σεβασμό του 
αντιπάλου. Το τίμιο παιχνίδι εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο με πολλούς διαφορετικούς 
τρόπους. Η υιοθέτηση της δίκαιης συμπεριφοράς στον αθλητισμό οδηγεί στην ανάπτυξη 
και την ενίσχυση της δίκαιης συμπεριφοράς στο παιχνίδι, στην κοινότητα και στη ζωή. 
Σήμερα, το τίμιο παιχνίδι (fairplay) έχει ιδιαίτερο νόημα και αξία πέρα από τον αθλητισμό 
και την απλή τήρηση των κανόνων. Το «πνεύμα του ευ αγωνίζεσθαι» είναι δύσκολο να 
οριστεί, αλλά είναι εύκολο να διαπιστωθεί μέσω τυπικών συμπεριφορών στο παιχνίδι (π.χ. 
χειραψία στο τέλος του παιχνιδιού). Η συμμετοχή των παιδιών και των νέων σε ομάδες και 
αθλητικές δραστηριότητες δεν προεξοφλεί αυτομάτως και το δίκαιο παιχνίδι. Στην 
πραγματικότητα, η έρευνα σε πολλές χώρες εγείρει την ανησυχία ότι ορισμένες 
ανταγωνιστικές αθλητικές δραστηριότητες συμβάλλουν στην άδικη συμπεριφορά, την 
εξαπάτηση, την κατάχρηση ουσιών και την επιθετικότητα. Τα παιδιά έχουν μια ισχυρή 
αίσθηση του τι είναι δίκαιο. Πολλοί εκπαιδευτικοί και προπονητές ξέρουν ότι οι θετικές 
συμπεριφορές πρέπει συνεχώς να μαθαίνονται και να ενισχύονται. Στα περισσότερα μέρη 
του κόσμου η εκμάθηση της δίκαιου παιχνιδιού και της ηθικής συμπεριφοράς αποτελούν 
πρωτεύοντες εκπαιδευτικούς στόχους, όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και τη ζωή. Πρέπει να 
θυμόμαστε: «Δίκαιο παιχνίδι δεν σημαίνει μόνο την τήρηση των γραπτών κανόνων, κύρια 
περιγράφει τις σωστές στάσεις των αθλητών και αθλητριών και το δίκαιο πνεύμα με το 
οποίο συμπεριφέρονται». 
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Αμοιβαίος σεβασμός 

Ο σεβασμός για τους άλλους σημαίνει την αποδοχή ότι οι άλλοι άνθρωποι είναι 
διαφορετικοί αλλά εξίσου σημαντικοί. Ο σεβασμός για τους άλλους βασίζεται και πηγάζει 
από τον αυτοσεβασμό και κάνει τον κόσμο πιο αξιοπρεπή και πολιτισμένο. Όταν οι νέοι 
άνθρωποι που ζουν σε ένα πολυπολιτισμικό κόσμο μάθουν να αποδέχονται τους άλλους, 
να σέβονται την ποικιλομορφία και να λειτουργούν με ειρηνική συμπεριφορά, τότε 
προωθούν την ειρήνη και τη διεθνή κατανόηση. Σε ειρηνικές κοινωνίες όλοι οι άνθρωποι 
μπορούν να ζήσουν μια ασφαλή και υγιή ζωή. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν 
πολλά μέρη στον κόσμο, όπου οι άνθρωποι υφίστανται διακρίσεις, επειδή έχουν 
διαφορετικό χρώμα δέρματος, διαφορετική θρησκεία, άλλη πολιτιστική παράδοση, κάποιο 
είδος σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας ή απλά επειδή είναι γυναίκες ή κορίτσια. 
Συναισθήματα φόβου, απογοήτευσης και θυμού φέρνουν συχνά συγκρούσεις μεταξύ των 
διαφόρων ομάδων σε μια κοινότητα. Ο Σεβασμός και η προστασία των δικαιωμάτων όλων 
των ανθρώπων και η διδασκαλία της αποδοχής και του σεβασμού της διαφορετικότητας 
είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους ηγέτες σε όλα τα μέρη του κόσμου. Οι εκπαιδευτικοί 
καλούνται να παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο στην αποδοχή της διαφορετικότητας και της 
ισότιμης συμμετοχής και πρόσβασης όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό αγαθό. Το 
μάθημα της φυσικής αγωγής μέσα από την κοινωνική του διάσταση μπορεί να συνεισφέρει 
στην κατεύθυνση αυτή. 

 

Ισόρροπη ανάπτυξη θέλησης, σώματος και νου 

Λέγοντας ισόρροπη ανάπτυξη θέλησης σώματος και νου εννοούμε ότι η μάθηση λαμβάνει 
χώρα σε ολόκληρο το σώμα, όχι μόνο στο μυαλό. Η μάθηση, μέσα από την κίνηση, 
συμβάλλει στην ανάπτυξη τόσο της ηθικής όσο και πνευματικής εκπαίδευσης. Για τους 
αρχαίους Έλληνες ένα υγιές σώμα θεωρήθηκε ως ο ναός του υγιούς μυαλού. Νέοι 
άνθρωποι πήγαιναν στο σχολείο, αλλά και εκπαιδεύονταν στον αθλητισμό. Η σωματική 
άσκηση συνοδευόταν από μουσική, χορό και αθλητισμό, βοηθώντας έτσι να επιτευχθεί η 
αρμονική ισορροπία του σώματος και του νου. Τοπικά φεστιβάλ περιελάμβαναν μουσική, 
θέατρο και αθλητικούς αγώνες, παρέχοντας τη δυνατότητα στους πολίτες των πόλεων-
κρατών να αποδείξουν τις αρετές τους και να αγωνιστούν για την αριστεία σε 
ποικιλόμορφες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτών των φεστιβάλ είχαν άμεση 
σχέση με την ελληνική ιδέα της αρμονίας ανάμεσα στο σώμα και το μυαλό. Στην εποχή μας, 
το μυαλό, το σώμα και το πνεύμα των δραστηριοτήτων εκφράζουν τη χαρά της ζωής και την 
κουλτούρα της κοινότητας. Στην Αφρική, για παράδειγμα, ο χορός είναι μια σημαντική 
έκφραση της ταυτότητας της κοινότητας. Σήμερα κορυφαίοι παγκόσμιοι οργανισμοί 
αναγνωρίζουν και προωθούν τη σημασία της σωματικής άσκησης στη ζωή των νέων 
ανθρώπων. Τα παιδιά που είναι σωματικά δραστήρια, μαθαίνουν και ζουν καλύτερα, ενώ 
είναι παράλληλα πιο ευτυχισμένα. Σε όλες τις κοινωνίες, οι ενήλικες έχουν την ευθύνη για 
την έμπνευση των παιδιών, την παροχή κινήτρων για να αναπτύξουν υγιείς οργανισμούς 
και για την εκμάθηση σημαντικών κοινωνικών συμπεριφορών. Η φυσική αγωγή συμβάλλει 
σε αυτό διδάσκοντας στους μαθητές/τριες την ισορροπία μεταξύ του σώματος και του νου. 

 

Η επιδίωξη της αριστείας 

Η επιδίωξη της αριστείας αντιπροσωπεύει τη μέγιστη προσπάθεια στον χώρο του 
παιχνιδιού ή στον επαγγελματικό στίβο. Δεν αφορά μόνο τη νίκη, αλλά και τη συμμετοχή, 
την πρόοδο στην κατάκτηση των προσωπικών στόχων, προσπαθώντας το καλύτερο στην 
καθημερινή ζωή. Η εστίαση στην αριστεία οδηγεί τους νέους και τις νέες σε θετικές, 
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χαρούμενες, υγιείς επιλογές, κατά την επιδίωξη του βέλτιστου αποτελέσματος σε κάθε τους 
προσπάθεια. Ο Terry Orlick (2015) τονίζει ότι δύο βασικά στοιχεία της αριστείας που 
επιτρέπουν την υπεροχή στην επίτευξη του στόχου, είναι η δέσμευση και η πίστη. Δεν 
απαιτείται μόνο η αυτοδέσμευση με στόχο την τελειότητα, αλλά απαιτείται επίσης 
δέσμευση σε καθημερινές ενέργειες με τρόπο που θα οδηγήσουν στην τελειότητα. Για να 
υπερέχει κάποιος, σε οτιδήποτε κάνει, θα πρέπει να έχει ή να αναπτύξει ένα εξαιρετικά 
υψηλό επίπεδο αφοσίωσης, αυτοπειθαρχίας, πάθους και αγάπης για αυτό που κάνει. Η 
Αριστεία καθοδηγείται από την πίστη στις προσωπικές ικανότητες και δυνατότητες, την 
προσήλωση στον στόχο και την εμπιστοσύνη για την κατάκτησή του. 

Για να πετύχει κάποιος, θα πρέπει να πιστεύει ότι επενδύει σε κάτι που αξίζει και ότι έχει τη 
δυνατότητα να το ολοκληρώσει. Η πεποίθηση αυτή ενισχύεται όταν κάποιος βιώνει τη 
βελτίωση και την επιτυχία, λαμβάνει θετική, εποικοδομητική ανατροφοδότηση, νιώθει την 
υποστήριξη των άλλων και αναπτύσσει βασικές νοητικές ικανότητες, που σχετίζονται με την 
αριστεία. Ο στόχος της προσωπικής αριστείας είναι να κάνει κάποιος ό,τι είναι δυνατόν για 
να εκπληρώσει τους στόχους και τα όνειρά του. 

Στη Νέα Ζηλανδία το 2001 μέσα από το πρόγραμμα “Attitudes and Values: Olympic Ideals in 
physical education”, το οποίο και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, δίνεται έμφαση στις αξίες και 
τη διαμόρφωση θετικών στάσεων και συμπεριφορών μέσα από το μάθημα της φυσικής 
αγωγής. Ο Naul (2008) επισημαίνει πως το παράδειγμα της Νέας Ζηλανδίας γίνεται 
προοδευτικά διεθνώς αποδεκτό καθώς μέσα από μία ολιστική προσέγγιση συνδυάζει την 
υγεία στη φυσική αγωγή με τις κοινωνικές και ηθικές αξίες του αθλητισμού. 
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Σκοπός 

Η ενεργός εμπλοκή των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, ώστε να 

γίνουν ικανοί να αξιοποιούν και να εφαρμόζουν καινοτομικές διδακτικές προσεγγίσεις 

κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στη σχολική τάξη.  

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 

Μαρία Κασκαντάμη, Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων-ΠΕ02, 6ο  ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής 

Αχιλλέας Μανδρίκας, Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία, 6ο  
ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής 

Αρχοντία Μαντζαρίδου, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Αττικής 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Παναγιώτης Γατσωτής, Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων-ΠΕ02, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Αττικής 

Ιγνάτιος Καράμηνας, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων-ΠΕ70, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 

Παναγιώτης Πυρπυρής, Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων-ΠΕ02, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Αττικής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σχολικό έτος 2019-2020:  

16/01/2020, 23/01/2020, 06/02/2020, 13/02/2020 
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1η Θεματική Ενότητα:  Οι ιστορικές έννοιες στη διαμόρφωση ιστορικής 
συνείδησης και στην καλλιέργεια ιστορικής σκέψης 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Προσεγγίσουν την ιστορική κατανόηση και την  ιστορική συνείδηση 

μέσα από τη σύγχρονη ακαδημαϊκή συζήτηση. 
- Στοχαστούν πάνω στους τρόπους μετάδοσης της ιστορικής γνώσης 

και στην καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης σε παιδιά και εφήβους. 
- Συνδεθούν με τα διεθνή δίκτυα της σύγχρονης μεθοδολογίας του 

μαθήματος της Ιστορίας. 
- Προσεγγίζουν και να προσλαμβάνουν το παρελθόν μέσα από τις έξι 

έννοιες του Peter Seixas. 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

- Ο σκοπός του μαθήματος της ιστορίας 
- Ιστορική σκέψη των μαθητών 
- Οι έξι έννοιες της ιστορικής σκέψης του Peter Seixas στη διδακτική 

της Ιστορίας  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Εννοιολογικές διευκρινίσεις και δομή του Προγράμματος Σπουδών 
Ιστορίας 

- Διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης 
- Καλλιέργεια ιστορικής σκέψης 
- Οι έξι έννοιες της ιστορικής σκέψης του Peter Seixas 
- Ιστορική σημασία 
- Χρήση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών 
- Συνέχεια και αλλαγή 
- Αιτία και αποτέλεσμα 
- Υιοθέτηση ιστορικής οπτικής 
- Κατανόηση των ηθικών διαστάσεων της ιστορίας 
- Η καλλιέργεια της εθνικής ταυτότητας, της δημοκρατικής συνείδησης 

και των ανθρωπιστικών αξιών μέσα από στοχευόμενες μαθητικές 
δραστηριότητες.  

- Διδακτικές τεχνικές έκφρασης , διατύπωσης επιχειρήματος, 
επεξεργασίας δεδομένων, κριτικής προσέγγισης των πηγών 
(Fishbowl, Tα έξι σκεπτόμενα καπέλα, Θέατρο Φόρουμ, Debate)  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Εισήγηση 
- Συζήτηση  
- Ενεργοποίηση εκπαιδευομένων σε ομάδες  
- Πρακτική άσκηση 
- Παιχνίδι ρόλων 
- Παρουσίαση  
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1η Θεματική Ενότητα:  Οι ιστορικές έννοιες στη διαμόρφωση 
ιστορικής συνείδησης και στην καλλιέργεια ιστορικής σκέψης - 
Θεωρητικό πλαίσιο 

 

Α. Η σύγχρονη διδακτική της Ιστορίας 

Το να μαθαίνουμε Ιστορία είναι... μια ζωτική και αναζωογονητική διαδικασία: το κάθε τι 
έχει την Ιστορία του και ως μάθημα η Ιστορία έχει την ιδιότητα να συναρπάζει διαρκώς, να 
ανοίγει νέους ορίζοντες και να μορφώνει – το να βαρεθεί κανείς την Ιστορία ισοδυναμεί, 
τρόπον τινά, με το να βαρεθεί την ίδια τη ζωή (Chapman κ.ά. 2012). 

Η διδακτική της Ιστορίας στα τέλη της δεκαετίας του 1970 απομακρύνεται από τα 
«κλειστά» εθνικά αφηγήματα δίνοντας πλέον έμφαση στην ιστορική σκέψη των 
μαθητών/τριών. Η διδακτική της Ιστορίας, ως Νέα Ιστορία (New History) στην Αγγλία και 
Νέες Κοινωνικές Σπουδές (New Social Studies) στις Η.Π.Α. (Wineburg 2001, 2010), 
επικεντρώνεται στην κριτική εξέταση των πηγών, στη δυνατότητα γενίκευσης και εξαγωγής 
συμπερασμάτων.  

Η νέα κατεύθυνση ορίζει την Ιστορία ως επιστήμη και η διδασκαλία της στο σχολείο παύει 
να είναι η απλή απόκτηση γνώσεων σχετικά με το παρελθόν. Το ζητούμενο πλέον είναι να 
μάθουν οι μαθητές/τριες να σκέφτονται με και να σκέφτονται για την ιστορική γνώση, 
κατανοώντας τον τρόπο που παράγεται η γνώση αυτή. Οι μαθητές/τριες μπορούν να 
αναπτύξουν ιστορική σκέψη ως μορφή γνώσης και αυτή η σκέψη μπορεί να διδαχθεί.  

Η νέα διδακτική της Iστορίας λαμβάνει υπόψη τις θεμελιώδεις αρχές της μάθησης: 

- Οι μαθητές/τριες έρχονται στο σχολείο με συγκεκριμένες προϋπάρχουσες γνώσεις για 
τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος. Η διδασκαλία οφείλει να εμπλέξει αυτές τις 
αρχικές αντιλήψεις των παιδιών, προκειμένου να κατανοήσουν τις νέες έννοιες και 
πληροφορίες που θα διδαχθούν.  

- Προκειμένου να εμπλακούν σε διαδικασίες διερεύνησης οι μαθητές/τριες πρέπει να 
έχουν τις πραγματολογικές γνώσεις, να εντάσσουν τα δεδομένα και τις ιδέες σε 
εννοιολογικά πλαίσια και να οργανώνουν τη γνώση με τρόπους που διευκολύνουν την 
ανάκληση και την εφαρμογή της. 

- Η μεταγνώση μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές/τριες να μάθουν τον έλεγχο της δικής 
τους μάθησης, δηλαδή να προσδιορίζουν μαθησιακούς στόχους και να παρακολουθούν 
την πρόοδο της επίτευξής τους.  

Στο πλαίσιο της Ιστορίας η πρώτη αρχή υποδεικνύει την αναγκαιότητα της γνωστικής 
σύγκρουσης που πρέπει να συμβαίνει ανάμεσα στη βιωμένη ή αλλιώς προεπιστημονική 
γνώση που έχουν οι μαθητές/τριες μέσα από τη διαδικασία της κοινωνικοποίησής τους και 
τη σχολική επιστημονική γνώση που αποκτάται στο σχολείο. Η κοινωνική και πολιτισμική 
ποικιλομορφία των μαθητών/τριών φέρνει στο σχολείο απόψεις και προκαταλήψεις, 
ενδεχομένως παρανοήσεις και στερεότυπα που πρέπει να αναδυθούν, προκειμένου να 
κατασκευάσουμε την έγκυρη και πλουραλιστική γνώση για το παρελθόν. Η δεύτερη αρχή 
αναδεικνύει τη σημασία της κατανόησης εννοιών που σχετίζονται με το περιεχόμενο της 
Ιστορίας που διδάσκουμε (κράτος, φεουδαρχία) και την κατανόηση των εννοιών που 
σχετίζονται με την επιστήμη της Ιστορίας (ιστορική σημασία, αίτια και αποτελέσματα, 
ιστορικά τεκμήρια). Η τρίτη αρχή θυμίζει τη σπουδαιότητα του αναστοχασμού επάνω στις 
ερευνητικές και ερμηνευτικές μαθησιακές διαδικασίες, ώστε εντέλει οι μαθητές/τριες να 
μαθαίνουν αυτόνομα. 
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Ο σκοπός της σύγχρονης διδακτικής της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης, 
δηλαδή οι μαθητές/τριες να κατακτήσουν γνώσεις, να κατανοήσουν ιστορικούς όρους και 
έννοιες, ώστε να είναι σε θέση να προβούν σε δυνητικές γενικεύσεις και ερμηνείες, να 
αποκτήσουν δηλαδή ιστορικό εγγραμματισμό. Ο ιστορικός εγγραμματισμός είναι η 
ικανότητα των μαθητών/τριών να θέτουν ερωτήσεις στο παρελθόν και να συγκεντρώνουν 
τεκμήρια για να διαμορφώσουν τις απαντήσεις τους, να αναζητούν, να συνθέτουν, να 
επιλέγουν, να διαβάζουν κριτικά, να αιτιολογούν, να συνδυάζουν, να αξιολογούν (Shemilt 
1987).  

Οι Βρετανοί Shemilt (2011) και Lee (2014) θα αναδείξουν τις έννοιες πρώτου και δεύτερου 
βαθμού ως εκείνες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κατανοήσουμε το 
παρελθόν. Οι έννοιες πρώτου βαθμού ή έννοιες περιεχομένου αφορούν (α) στη γνώση του 
παρελθόντος (γεγονότα, ονόματα, ημερομηνίες), (β) στη γνώση των εννοιών του 
παρελθόντος (για παράδειγμα δήμος όπως γινόταν κατανοητή την περίοδο του Βυζαντίου), 
(γ) στη γνώση σημαντικών εννοιών που προέρχονται από ένα εύρος γνωστικών περιοχών 
τις οποίες χρησιμοποιούμε για να κατανοήσουμε το παρελθόν (για παράδειγμα 
επανάσταση, πόλεμος, ανεργία). 

Οι έννοιες δεύτερου βαθμού ή διαδικαστικές έννοιες δομούν και εξηγούν τα γεγονότα κατά 
τη διαδικασία της διερεύνησης του παρελθόντος. Είναι «οι κανόνες και τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν τι έχουμε το δικαίωμα να ισχυριστούμε για το 
παρελθόν, πώς κατασκευάζουμε τις ιστορικές αφηγήσεις και πώς ερμηνεύουμε αυτά που 
συνέβησαν». Οι έννοιες δευτέρου βαθμού περιλαμβάνουν έννοιες όπως ο «χρόνος», η 
«αιτία», η «αλλαγή», τα «τεκμήρια», οι «αναφορές», η «σημαντικότητα» και η «ιστορική 
ενσυναίσθηση». Τέτοιες έννοιες ορίζουν τη σχέση μεταξύ «του παρελθόντος που 
γνωρίζουμε» και «του πραγματικού παρελθόντος» και δίνουν προτεραιότητα στις ιστορικές 
αναφορές αντί στα προϊόντα του μύθου, της λαϊκής μνήμης, του δημοσιογραφισμού και της 
μυθοπλασίας (Chapman 2015).   

Επομένως, η νέα ιστορία δίνει έμφαση στη διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας. Οι 
μαθητές/τριες καθοδηγούνται να αποκτήσουν πληροφορίες, να αντιληφθούν σχέσεις, να 
καταλήξουν σε συμπεράσματα και να προεκτείνουν παραπέρα τις σκέψεις τους.   

 

Β. Μοντέλα διδασκαλίας της ιστορικής σκέψης 

Ο Peter Seixas (2004, 2012), καθηγητής στο Πανεπιστήμιο British Columbia και δημιουργός 
του  Historical Thinking Project  περιγράφει έξι έννοιες που συνδέονται με την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων της ιστορικής σκέψης των μαθητών/τριών.  

Οι έξι ιστορικές έννοιες αφορούν τον προσδιορισμό της ιστορικής σημασίας, τη χρήση 
πρωτογενών πηγών ως τεκμηρίων, την αναγνώριση της συνέχειας και της αλλαγής, την 
ανάλυση της αιτίας και του αποτελέσματος, την αντίληψη της ιστορικής οπτικής και την 
κατανόηση της ηθικής διάστασης. 

 

Ιστορική σημασία 

Το παρελθόν αποτελείται από όσα συνέβησαν σε κάθε άνθρωπο και σε κάθε μέρος, αλλά 
δεν μπορούμε να τα θυμηθούμε ή να τα μάθουμε όλα. Κατά συνέπεια, το κεντρικό ερώτημα 
που θέτουμε στο παρελθόν είναι ποια γεγονότα και ποιοι άνθρωποι του παρελθόντος έχουν 
ενδιαφέρον και γιατί. Με άλλα λόγια όταν εξετάζουμε την ιστορική σημασία ρωτάμε: Τι και 
ποιους είναι σημαντικό να θυμηθούμε, να ερευνήσουμε και να διδάξουμε; Οι ιστορικοί και 
οι εκπαιδευτικοί  πρέπει να επιλέξουν τα γεγονότα και τους ανθρώπους που θα στρέψουν 
την προσοχή τους, να αποφασίσουν ποιες λεπτομέρειες πρέπει να συμπεριλάβουν στην 

http://historicalthinking.ca/
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περιγραφή τους και να καθορίσουν πόσο σημαντικά είναι αυτά τα γεγονότα σε σχέση με 
άλλες πτυχές του παρελθόντος.  

Στόχος είναι οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν ότι: 

1. Η ιστορική σημασία εξαρτάται από τρία κριτήρια: 
- Πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός τη στιγμή που συνέβη. 
- Πόση έκταση και διάρκεια είχαν οι συνέπειές του. 
- Πόσο συμβολικό ή αντιπροσωπευτικό των ιστορικών ζητημάτων ή τάσεων ήταν το 

γεγονός. 
2. Αυτό που είναι ιστορικά σημαντικό για μια ομάδα ανθρώπων δεν είναι απαραίτητα 

σημαντικό για τους άλλους. 
 

Ενδεικτικές δραστηριότητες: 
- Τακτική μελέτη της ιστορικής σημασίας παράλληλων γεγονότων ή προσώπων (για 

παράδειγμα, η εφεύρεση της τυπογραφίας και του υπολογιστή, η βιομηχανική και η 
ψηφιακή επανάσταση, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄). 

- Αξιολόγηση της ιστορικής σημασίας ενός τρέχοντος ή πρόσφατου γεγονότος (για 
παράδειγμα, οι εκλογές σε ένα ευρωπαϊκό κράτος) χρησιμοποιώντας τα ίδια κριτήρια 
αποτίμησης. Ενθαρρύνετε τους μαθητές/τριες να προβλέψουν πώς η άποψή τους για 
κάτι που θεωρούν σημαντικό τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή μπορεί να αλλάξει με την 
πάροδο του χρόνου. 

- Ζητήστε από τους μαθητές/τριες να εξετάσουν συγκεκριμένα κεφάλαια του σχολικού 
εγχειριδίου της Ιστορίας, αποφασίζοντας ποια γεγονότα ή πρόσωπα είναι περισσότερο ή 
λιγότερο σημαντικά. 

- Από μια σειρά πρωτογενών ή δευτερογενών πηγών ζητήστε από τους μαθητές/τριες να 
επιλέξουν 5-10 σημαντικά γεγονότα μιας ιστορικής περιόδου (για παράδειγμα 
Μεσαιωνική Ευρώπη ή Βαυαροκρατία). Ζητήστε από τους μαθητές/τριες να 
χρησιμοποιήσουν αυτά τα γεγονότα για να συντάξουν δύο παραγράφους που θα 
περιγράφουν αυτή την περίοδο. 

 

Τεκμηρίωση και ερμηνεία πηγών 

Ιστορία δεν είναι απλά η περιγραφή του «τι συνέβη». Αυτό που μαθαίνουμε για το 
παρελθόν προέρχεται από πηγές που έχουν διασωθεί στο πέρασμα του χρόνου όπως 
τεχνουργήματα (εργαλεία, φωτογραφίες, κτήρια, σχέδια), έγγραφα (γενεαλογίες, κατάλογοι, 
αφίσες) ή γραπτές και προφορικές αφηγήσεις (ομιλίες, συνεντεύξεις, λογοτεχνικά έργα και 
ιστοριογραφικά έργα, ημερολόγια, αλληλογραφία). Οι πηγές πρέπει να εξεταστούν κριτικά 
απαντώντας στην ερώτηση: Είναι επαρκείς για να υποστηρίξουν την διατύπωση 
συμπερασμάτων; Η κατανόηση των περιορισμών για τη χρήση κάθε ιστορικής πηγής είναι 
απαραίτητη, προκειμένου οι μαθητές/τριες να αναγνωρίσουν την αβέβαιη φύση της 
ιστορικής γνώσης.  

 
Ενδεικτικές δραστηριότητες: 

- Οι μαθητές/τριες εξετάζουν φωτογραφίες και άλλες πρωτογενείς πηγές που βρίσκονται 
σε βιβλία ή στο διαδίκτυο. Μερικές από τις ερωτήσεις που θα πρέπει «να υποβάλλουν» 
στις πηγές αυτές είναι: Είναι ολοκληρωμένες; Τι λείπει; Από πού προέρχεται η εικόνα ή το 
έγγραφο; Το τεκμήριο είναι αυθεντικό δηλαδή πρωτότυπο; Μήπως απεικονίζει αυτό που 
θέλει ο δημιουργός να απεικονιστεί και όχι η πραγματικότητα; Είναι η φωτογραφία 
σκηνοθετημένη; Αν ναι, από ποιον; 

- Τακτική αξιολόγηση των βιβλίων όσον αφορά τις πηγές που περιλαμβάνουν και την 
ερμηνεία τους. Η ερμηνεία που τους αποδίδεται υποστηρίζεται από τα αποδεικτικά 
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στοιχεία; Αν ναι, είναι επαρκείς οι αποδείξεις; Είναι σχετικές με το ερώτημα που έχουμε 
θέσει; Είναι αξιόπιστες; 

- Ανάπτυξη ιστορικών επιχειρημάτων. Σε τακτά χρονικά διαστήματα καλέστε τους 
μαθητές/τριες να αναζητήσουν πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, για να 
υποστηρίξουν ένα ιστορικό ερώτημα. Εναλλακτικά, δώστε στους μαθητές/τριες τις πηγές 
και ζητήστε τους να θέσουν, με βάση αυτές, ένα ιστορικό ερώτημα. 

- Αξιολογήστε αντικρουόμενες ερμηνείες. Αντικρουόμενες ερμηνείες των πηγών 
εμφανίζονται συχνά. Δώστε στους μαθητές/τριες δύο διαφορετικά βιβλία και ζητήστε να 
αξιολογήσουν τις ερμηνείες που τα βιβλία δηλώνουν για το ίδιο γεγονός. 
 

Συνέχεια και αλλαγή 

Η έκφραση «όλα αλλάζουν, για να παραμείνουν όλα ίδια» είναι με κάποιο τρόπο αλήθεια. 
Ενώ οι καταστάσεις αλλάζουν από ορισμένες απόψεις, από κάποιες άλλες παραμένουν 
ίδιες. Όταν εξετάζουμε τη συνέχεια και την αλλαγή στον ιστορικό χρόνο το ερώτημα που 
θέτουμε είναι: Πώς οι ζωές και οι καταστάσεις έχουν παραμείνει ίδιες με την πάροδο του 
χρόνου και πώς έχουν αλλάξει;  

Στόχος είναι οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν ότι: 

- Οι έννοιες της συνέχειας και της αλλαγής διαπερνούν όλες τις πτυχές της ζωής. 
- Η αλλαγή μπορεί να συμβεί με διαφορετικούς ρυθμούς. 
- Η αλλαγή μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. 
- Οι χρονικές στιγμές κατά τις οποίες συμβαίνουν σημαντικές και κρίσιμες αλλαγές 

θεωρούνται «τομές» ή «σημεία καμπής». 
- Η περιοδολόγηση είναι ένας τρόπος ανάλυσης και μελέτης της ιστορικής συνέχειας και 

αλλαγής. 
- Η κριτική προσέγγιση της συνέχειας και της αλλαγής μας βοηθά να κατανοήσουμε τη 

θέση μας στην ιστορία.  
 

Ενδεικτικές δραστηριότητες: 

- Ζητάτε, τακτικά, από τους μαθητές/τριες να εντοπίζουν συνέχειες και αλλαγές μεταξύ 
δύο ιστορικών περιόδων (π.χ. αλλαγές στην πόλη της Αθήνας πριν και μετά την 
οθωμανική κυριαρχία, το αγροτικό ζήτημα πριν και μετά την εξέγερση του Κιλελέρ). 

- Τα σημεία καμπής, τα οποία σηματοδοτούν την έναρξη νέων συνεχειών, είναι δυνατό να 
εντοπιστούν μέσα από τη μελέτη μιας σειράς γεγονότων που παρουσιάζονται σε 
φωτογραφίες, σε μια λίστα ή σε χρονοδιάγραμμα.  

- Νέες περιοδολογήσεις. Για παράδειγμα, η Ιστορία του δυτικού πολιτισμού χωρίζεται 
στην αρχαία, μεσαιωνική και νεότερη εποχή. Ζητήστε από τους μαθητές/τριες να 
επανεξετάσουν τον συγκεκριμένο καθορισμό περιόδων, δημιουργώντας ένα νέο 
εναλλακτικό σχήμα. 

 

Αίτια και συνέπειες 

Οι ιστορικοί λειτουργούν ως ερευνητές προσπαθώντας να καταλάβουν τι συνέβη στο 
παρελθόν και γιατί. Οι έννοιες της αιτίας και των επακόλουθων συνεπειών μελετούν ποιος 
ή τι επηρέασε τα ιστορικά γεγονότα και ποιες ήταν οι επιπτώσεις αυτών των γεγονότων.  

Το ερώτημα «Ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν στο να συμβεί το γεγονός αυτό;»  μπορεί να 
δώσει μια έγκυρη απάντηση για τις αιτίες που προκάλεσαν ένα γεγονός, καθώς οι 
μαθητές/τριες θα διερευνήσουν ανθρώπους, ιδέες και πεποιθήσεις, θεσμούς, άλλα 
γεγονότα, καταλήγοντας για το ποιες αιτίες ήταν άμεσες και ποιες έμμεσες. 
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Επιπλέον, τίθεται το ερώτημα «Ποιες από τις αιτίες είχαν μεγαλύτερη επίδραση;», ώστε να 
διευκρινιστεί αν οι αιτίες ήταν άμεσες ή έμμεσες. Ακολουθεί η έρευνα σχετικά με τις 
συνέπειες αυτού του γεγονότος, τόσο στις αναμενόμενες και προγραμματισμένες όσο και 
στις απρόσμενες και μη σχεδιασμένες. 

Στόχος είναι οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν ότι: 

- Τα γεγονότα είναι αποτέλεσμα μιας ποικιλίας διαφορετικών αιτιών, που συχνά δεν τους 
αποδίδεται η σημασία που έχουν. 

- Οι αιτίες μπορεί να είναι άμεσες ή έμμεσες, δηλαδή λιγότερο ορατές. 
- Οι συνέπειες μπορεί να είναι άμεσες ή μακροχρόνιες. 
- Οι έμμεσες αιτίες συχνά είναι περισσότερο σημαντικές από τις άμεσες. 
- Οι άνθρωποι, ατομικά ή σε ομάδες, μπορούν να προκαλέσουν γεγονότα, όπως και άλλες 

δυνάμεις, π.χ. οι ιδέες και οι πεποιθήσεις (θρησκευτικές και πολιτικές), οι θεσμοί 
(κυβερνήσεις) ή άλλα γεγονότα. 

- Οι συνέπειες μπορεί να είναι σκόπιμες ή όχι. 
 
Ενδεικτικές δραστηριότητες: 
- Προσδιορίστε τους κρίσιμους παράγοντες ενός ιστορικού γεγονότος. Για παράδειγμα, 

ποιες ήταν οι αιτίες της αναγνώρισης του δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες; 
- Συγκρίνετε τις προθέσεις με τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα της 

δολοφονίας του Μαρίνου Αντύπα ήταν αυτά που περίμεναν οι τσιφλικάδες της 
Θεσσαλίας; 

- Προσδιορίστε τα σημαντικά αίτια. Για παράδειγμα, τα σημαντικά αίτια της χρεοκοπίας 
του 1893 επί διακυβέρνησης Χαρίλαου Τρικούπη ήταν τα εξωτερικά και εσωτερικά 
δάνεια για τα μεγάλα έργα υποδομής, όπως ο σιδηρόδρομος και η διάνοιξη της 
διώρυγας της Κορίνθου, η υλοποίηση της Μεγάλης Ιδέας για την απελευθέρωση των 
ελληνικών εδαφών που ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά και η σταφιδική 
κρίση, η κατευθυνόμενη δημοσιογραφία, η πολιτική αστάθεια, η σπατάλη του δημόσιου 
χρήματος, η φοροδιαφυγή.  

- Αναζητήστε την αλληλουχία αιτιών και συνεπειών ενός γεγονότος, όπως του Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου. 

- Διερευνήστε αιτιακές αλληλεπιδράσεις. Για παράδειγμα, οι αιτίες της καταστροφής του 
φυσικού περιβάλλοντος είναι η αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονομικών παραγόντων, όπως η κλιματική αλλαγή, η υπερβολική χρήση πόρων ή οι 
πολιτικές «ανάπτυξης». 

 

Ιστορική οπτική 

Δεν μπορούμε να μεταφερθούμε πίσω στον χρόνο, επομένως είναι δύσκολο να 
καταλάβουμε τι σημαίνει το παρελθόν για τους ανθρώπους που το έζησαν. Αν και ο στόχος 
στην ιστορία είναι να κατανοήσουμε το παρελθόν, οι προσπάθειές μας θα έρθουν 
αντιμέτωπες με τις ανάγκες, τις πεποιθήσεις και τις αξίες του παρόντος, οι οποίες 
επισκιάζουν την κατανόησή μας για τις ανάγκες, τις πεποιθήσεις και τις αξίες των ανθρώπων 
της εποχής που μελετάμε. Πώς, λοιπόν, κατανοούμε ένα παρελθόν που είναι τόσο 
διαφορετικό από τον τρόπο που κατανοούμε το παρόν; Η ιστορική οπτική περιλαμβάνει την 
εξέταση του παρελθόντος μέσα από τους κοινωνικούς, πνευματικούς και συναισθηματικούς 
φακούς της εποχής, προκειμένου να καταλάβουμε ποια ήταν η ζωή εκείνων που την έζησαν. 

Το βασικό ερώτημα που εισάγουμε στους μαθητές/τριες είναι: Χρησιμοποιούμε τη γνώση 
μας για τις αξίες και τις πεποιθήσεις που υπήρχαν εκείνη την εποχή για να ερμηνεύσουμε τα 
γεγονότα και τις πρακτικές του παρελθόντος;   

Στόχος είναι οι μαθητές/τριες να: 
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- Προσδιορίσουν τις ιστορικές αξίες, τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές των ανθρώπων μιας 
διαφορετικής εποχής. 

- Αναγνωρίσουν τη διαφορά ανάμεσα στην κοσμοθεωρία του παρόντος και εκείνη του 
παρελθόντος. 

- Καθορίσουν εάν ο παροντισμός επηρεάζει τον τρόπο που ερμηνεύουμε το παρελθόν. 
- Καθορίσουν εάν η ερμηνεία αντιπροσωπεύει έναν αριθμό ατόμων ή ομάδων. 
- Προσδιορίσουν τις διαφορετικές οπτικές για οποιοδήποτε γεγονός του παρελθόντος. 
 
Ενδεικτικές δραστηριότητες: 
- Ζητάτε από τους μαθητές/τριες να εξετάσουν τις οπτικές των ανθρώπων που έζησαν τις 

«σημαντικές» χρονικές στιγμές που συνάντησαν στο μάθημα της ιστορίας (π.χ. Πώς οι 
Έλληνες στρατιώτες αντιλαμβάνονταν τη συμμετοχή τους στον πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο;) 

- Όταν μελετάτε ιστορικά κινήματα εξετάστε τις οπτικές της εποχής που εκδηλώθηκαν (π.χ. 
Γιατί μερικές γυναίκες αντιτάχθηκαν στο δικαίωμα ψήφου;) 

- Εξετάστε ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα/συμβάν μέσα από τις διαφορετικές οπτικές των 
ομάδων που συμμετείχαν σε αυτό. 

- Προσδιορίστε και εξετάστε την οπτική ανθρώπινων ομάδων που συνδέονται με ιστορικά 
γεγονότα, αλλά δεν αναφέρονται στα σχολικά εγχειρίδια. Για παράδειγμα, πολλές φορές 
δεν αναφέρονται τα παιδιά, οι γυναίκες, οι εργάτες ή οι  μειονότητες. 

 

Ηθική διάσταση 

Είναι αυτό που συνέβη σωστό και δίκαιο; Όταν μελετούν οι ιστορικοί το παρελθόν δεν 
περιγράφουν απλά αυτό που συνέβη, αλλά εξετάζουν εάν οι ενέργειες και οι αποφάσεις 
ήταν δίκαιες, εάν έπρεπε ή δεν έπρεπε να έχουν ληφθεί αυτές οι αποφάσεις. Οι ηθικές 
κρίσεις αφορούν τις επιπτώσεις των ενεργειών ή των αποφάσεων στους ανθρώπους. 
Συνήθως οι μαθητές/τριες, πριν εισαχθούν στην έννοια της ηθικής διάστασης, τείνουν να 
κρίνουν τις πράξεις του παρελθόντος αυστηρά. «Διαβάζουν» τα γεγονότα με βάση τα 
πρότυπα του παρόντος. Για τον λόγο αυτό η ηθική διάσταση συνδέεται με την ιστορική 
σκέψη, ώστε να μάθουν να κρίνουν οι μαθητές/τριες το παρελθόν με τα δικά του κριτήρια.  

Στόχος είναι οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν ότι: 

- Οι ηθικές κρίσεις μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές. 
- Οι ηθικές κρίσεις μπορεί να δηλωθούν άμεσα ή να υπονοηθούν άμεσα. 
- Οι ηθικές κρίσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις, τις αξίες όλων των 

κοινωνικών ομάδων που εμπλέκονται σε ένα γεγονός. 
- Οι ηθικές κρίσεις λαμβάνουν υπόψη το ιστορικό πλαίσιο. 
- Η ποιότητα των ηθικών κρίσεων εξαρτάται από την επάρκεια των αποδεικτικών 

στοιχείων. 
- Για να προσδιοριστεί εάν μία ηθική κρίση είναι έγκυρη και υπερασπίσιμη, απαιτούνται 

αποδεικτικά στοιχεία. 
- Όταν κρίνουμε την ατομική ηθική ευθύνη για ένα ιστορικό γεγονός, εξετάζουμε 

περισσότερο εάν ένα άτομο ήταν η αιτία μιας πράξης ή όχι. Είναι απαραίτητο να ληφθεί 
υπόψη ποιος είχε χρέος ή δύναμη να επηρεάσει το αποτέλεσμα. 

- Όλες οι αξιολογικές κρίσεις δεν έχουν ηθική διάσταση.  
 

Ενδεικτικές δραστηριότητες: 

- Ζητήστε από τους μαθητές/τριες να αξιολογούν τις ενέργειες ομάδων ή ατόμων (π.χ. 
Ήταν ο Τρικούπης αποτυχημένος ή χαρισματικός πρωθυπουργός;). 

- Αναζητήστε άμεσες ή έμμεσες ηθικές κρίσεις στα κείμενα των ιστορικών. 
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- Αξιολογήστε την ευθύνη των σημερινών γενεών απέναντι στα μεγάλα ζητήματα της 
ανισότητας και της αδικίας (π.χ. Τι πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση σχετικά με 
τους Σύριους πρόσφυγες; Τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη για το ζήτημα αυτό;) 

 

Γ. Διαδικτυακές εφαρμογές για την ιστορική σκέψη των μαθητών/τριών 

Το διαδίκτυο αποτελεί έναν σημαντικό πόρο ιστορικών πηγών που μπορούν να συμβάλλουν 
στην ιστορική μάθηση, καλλιεργώντας, μέσα από προτεινόμενες μεθόδους, την ιστορική 
σκέψη των μαθητών/τριών και αναιρώντας τους περιορισμούς του σχολικού εγχειριδίου. 
Στα παραδείγματα που ακολουθούν, οι ιστορικές πηγές και τα ιστορικά ερωτήματα 
αποτελούν τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο αναπτύσσονται η έρευνα, η διατύπωση 
συμπερασμάτων και ερμηνειών, η διαμόρφωση απόψεων.  

1. Το ηλεκτρονικό βιβλίο «Shared histories for a Europe without dividing lines» περιλαμβάνει 
εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με σημαντικά ιστορικά γεγονότα, φαινόμενα και ζητήματα της 
ευρωπαϊκής ιστορίας, τα οποία προσεγγίζονται με σύγχρονες στρατηγικές και μεθόδους 
διδασκαλίας. Απώτερος στόχος είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες 
τις αλληλεπιδράσεις και τις συγκλίσεις που παρουσίασαν οι ιστορίες των ευρωπαϊκών 
κοινωνιών σε κρίσιμα ζητήματα, που μας επηρεάζουν μέχρι σήμερα. Αυτό το διδακτικό 
υλικό έγινε προσπάθεια να αναπτυχθεί σε ένα πλαίσιο ενεργητικής μάθησης και 
πολυπρισματικότητας, ενώ επιδιώκεται να συμβάλλει στην πρόσκτηση και καλλιέργεια 
βασικών ιστορικών δεξιοτήτων (Παληκίδης, από την εισαγωγή της ψηφιακής έκδοσης). 

2. Η εφαρμογή «Επεξεργασία ιστορικών πηγών» αποτελεί ένα γνωστικό εργαλείο για την 
κριτική ανάγνωση των ιστορικών πηγών. Περιέχει έναν μεγάλο αριθμό ιστορικών πηγών 
ποικίλης μορφής για ιστορικά γεγονότα και περιόδους. Οι πηγές είναι προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Κάθε ιστορικό θέμα εισάγεται μέσα από 
ιστορικά ερωτήματα, τα οποία αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές για τους/τις 
μαθητές/τριες στην εμπλοκή τους με τις πηγές. 

3.  Διαδικτυακά προγράμματα στην αγγλική γλώσσα, που προτείνουν έγκυρες μεθοδολογίες, 
τεχνικές και εργαλεία για την ουσιαστική εμπλοκή των μαθητών/τριών με την 
επεξεργασία/ανάλυση των ιστορικών πηγών, τη διατύπωση ιστορικών ερωτημάτων και 
την ανάπτυξη ιστορικής σκέψης είναι: 

Το «Historical Thinking Matters» το οποίο, όπως και η εφαρμογή «Επεξεργασία ιστορικών 
πηγών», σχεδιάστηκε για να κατευθύνει τους μαθητές/τριες της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στην κριτική ανάγνωση των ιστορικών πηγών και τη δημιουργία ιστορικών 
αφηγήσεων.  

Το πρόγραμμα «Historical scene investigation» σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει την ένταξη 
των πρωτογενών πηγών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ιστορική σκέψη ενισχύεται μέσα 
από ένα διδακτικό πρότυπο που παρέχει πρωτογενείς ιστορικές πηγές και δραστηριότητες 
επίλυσης ιστορικών προβλημάτων. Οι μαθητές/τριες μετατρέπονται σε ντεντέκτιβς και 
μπαίνουν στον χώρο της έρευνας με πληροφορίες για το πώς πρέπει να δράσουν, 
προκειμένου να λύσουν την «υπόθεση». Στην πραγματικότητα τους δίνονται τα ιστορικά 
ερωτήματα και τρόποι ανάλυσης των ιστορικών πηγών/πληροφοριών, προκειμένου να 
απαντήσουν στα ερωτήματα. Τα διδακτικά βήματα είναι: α) γίνομαι ντεντέκτιβ, β) διερευνώ 
τα τεκμήρια, γ) αναζητώ τα ίχνη, δ) επίλυση περίπτωσης. 

 
 
 
 

https://www.he.duth.gr/sharedhistories/
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/194
http://historicalthinkingmatters.org/
https://hsi.wm.edu/
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1η Θεματική Ενότητα:  Οι ιστορικές έννοιες στη διαμόρφωση 
ιστορικής συνείδησης και στην καλλιέργεια ιστορικής σκέψης - 
Υλοποιημένες δραστηριότητες 
 
Προσπαθώντας να εφαρμόσουμε στρατηγικές διδασκαλίας που ενισχύουν την ανάπτυξη 
της ιστορικής σκέψης των μαθητών και συγκεκριμένα των έξι ιστορικών εννοιών της 
ιστορικής σκέψης του Peter Seixas, δίνουμε ως κύριο τεκμήριο μία πρωτογενής πηγή που 
να προκαλεί το ενδιαφέρον και, όσο είναι δυνατόν, να εμπλέκει τους μαθητές στη 
διαδικασία. 
 

 
Εικόνα: «Αφροαμερικανοί πολίτες που κάθονται στο πίσω μέρος του λεωφορείου σύμφωνα με τον νόμο φυλετικών 

διακρίσεων της Φλόριντα». Η εικόνα προέρχεται από τα αρχεία του περιοδικού LIFE και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 
στις 7 Μαΐου 1956. 

 
Ακολουθεί κατευθυνόμενος διάλογος και χρήση ανοιχτών ερωτήσεων: 

Γιατί η σκηνή που αποτυπώνεται στη συγκεκριμένη φωτογραφία είναι ιστορικά σημαντική; 
Πώς αυτά τα πρόσωπα ενσωματώνονται στη μεγάλη ιστορική αφήγηση που επέφεραν οι 
φυλετικές διακρίσεις;  

Πώς η ιστορική σημασία των φυλετικών διακρίσεων διαφοροποιούνται μέσα στον χρόνο 
και από χώρα σε χώρα;  

Ξεπεράστηκαν οι φυλετικές διακρίσεις από τις αρχές του 20ου αιώνα έως σήμερα;  

Τι έχει αλλάξει και τι έχει μείνει ίδιο; Ποια ήταν τα αίτια και οι συνέπειες του φαινομένου; 
Πώς θα εξηγούσαν οι άνθρωποι τότε τις αιτίες και πώς διαφέρει αυτό από το πώς θα το 
εξηγούσαμε σήμερα;  

Πώς ένιωθαν οι έγχρωμοι τότε;  

Πώς αντιμετώπιζαν τις καθημερινές δυσκολίες επιβίωσης, επαγγέλματος αλλά και του 
ρατσισμού;  

Το φαινόμενο του ρατσισμού, ως συγκρουσιακό γεγονός στο παρελθόν: Ποιες οπτικές του 
υπάρχουν στο παρόν και πώς μπορεί να μας διδάξει σήμερα;  

Η διδακτική προσέγγιση περιλαμβάνει: 
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Χρήση πηγών σε τρία διαδοχικά στάδια:  

1) Πηγή πρώτου βαθμού: πρόκειται για την πηγή πάνω στην οποία θα εστιάσει η 
διδασκαλία. Στη φάση αυτή δίνονται οι κατευθυνόμενες ερωτήσεις, οι οποίες 
προτείνεται να αντλούν από το μοντέλο στοχαστικής παρατήρησης του David N. Perkins 
«The Intelligent eye: learning to think by looking at art». Το συγκεκριμένο μοντέλο, 
εφαρμοσμένο στη διδακτική της ιστορίας, έχει στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
ιστορικής σκέψης των μαθητών/τριών με αφορμή ένα οπτικό ερέθισμα πλούσιο σε 
πολιτισμικές, συμβολικές και ερμηνευτικές αναφορές.  

2) Πηγές δεύτερου βαθμού με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση των πληροφοριών που 
αντλούνται από την πρώτη πηγή. Ορισμένες από τις πηγές αυτές πρέπει να είναι 
σχετικές με τις ιδέες της πρώτης (υποστήριξη), ενώ οι υπόλοιπες πρέπει να είναι 
αντιτιθέμενες (αμφισβήτηση). Με τον τρόπο αυτό είναι εφικτό να κατανοηθούν 
διαφορετικές αποχρώσεις του παρελθόντος. 

3) Πηγές τρίτου βαθμού: αναζήτηση από τους μαθητές/τριες πηγής ή πηγών που είναι 
σχετικές με την πρώτη, με σκοπό την ανάλυση, τη συσχέτιση και την παρουσίασή τους. 

Κριτήρια επιλογής πηγών α’ και β’ βαθμού 

α) Ιστορική αξία: επειδή η επιλογή των πηγών είναι πράξη ερμηνείας, που επηρεάζει τη 
διδασκαλία και κατευθύνει τη συζήτηση, είναι απαραίτητο η βασική πηγή να αναφέρεται 
στον πυρήνα του ιστορικού θέματος ή της περιόδου. 

β) Συνεισφορά της πηγής στην ιστορική γνώση και την καλλιέργεια της σκέψης των 
μαθητών/τριών: η πηγή πρέπει να εκφράζει με τόση ζωηρότητα μια θέση, ώστε να 
δημιουργείται ενδιαφέρον για την αναζήτηση άλλων, που θα την υποστηρίζουν ή θα την 
αμφισβητούν. 

γ) Ερωτήματα κατά τη διαδικασία επιλογής των πηγών: 

Θα είναι ενδιαφέρουσες; Θα διευκολύνουν τους/τις μαθητές/τριες να αναπτύξουν την ήδη 
υπάρχουσα γνώση τους; Θα τους επιτρέψουν να συσχετίσουν τις έννοιες, τις ιδέες και τα 
γεγονότα με τη γνώση που τους είναι οικεία; Θα τους προσφέρουν ευκαιρίες να εξετάσουν 
την αλλαγή μέσα στο χρόνο; Είναι κατάλληλες για το γνωστικό επίπεδό τους; Πώς μπορεί να 
βοηθήσουν στη βαθύτερη κατανόηση του παρελθόντος; Πώς θα επιδράσουν στις 
αντιλήψεις των μαθητών/τριών για το ιστορικό θέμα ή την περίοδο; Πώς θα τους/τις 
βοηθήσουν να εξαγάγουν συμπεράσματα; Κατά πόσο ανταποκρίνεται σε γενικούς 
διδακτικούς στόχους ή κριτήρια μάθησης; Με ποιους τρόπους ζητούν από τους/τις 
μαθητές/τριες να χρησιμοποιήσουν την ιστορική σκέψη τους; 

δ) Πρόταξη βασικών ερωτήσεων: Ποιος είναι ο δημιουργός της πηγής; Πότε δημιουργήθηκε; 
Τι είδους ντοκουμέντο είναι; Ποιοι ήταν οι πραγματικοί αποδέκτες της; Ποιες ήταν οι 
προθέσεις δημιουργίας της; 

 

Συζήτηση για το νόημα της πηγής 

Αφού πρώτα απαντηθούν οι παραπάνω ερωτήσεις, θα πρέπει να συζητηθεί διεξοδικά το 
νόημα της πηγής με διπλό στόχο, την ανάλυση δηλαδή και τη συσχέτισή της με το ιστορικό 
πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε. Στη φάση αυτή πρέπει να υποβάλλονται 
ερωτήσεις για τη διατύπωση αξιολογικών κρίσεων και υποθέσεων, για την εξήγηση των 
γεγονότων, για τον εντοπισμό σχέσεων σε επίπεδο τοπικό, εθνικό ή παγκόσμιο, καθώς και 
για τη σύνδεση της πηγής με κάποιο θέμα (π.χ. σύγκρουση, προπαγάνδα) και άλλες 
επιστήμες (π.χ. γεωγραφία). 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED375069.pdf
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2η Θεματική Ενότητα:  Οι Θεματικοί Φάκελοι του Προγράμματος 
Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας και ο Ιστορικός Οπτικός 

Γραμματισμός 

Παναγιώτης Γατσωτής, Ιγνάτιος Καράμηνας, Παναγιώτης Πυρπυρής 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Εφαρμόζουν ένα πλαίσιο διδακτικών αρχών στην ιστορική εκπαίδευση 

προκειμένου να βοηθήσουν τους μαθητές να οικοδομήσουν συνεκτική 
γνώση και κατανόηση του παρελθόντος με το οποίο θα συσχετίσουν και τη 
δική τους προσωπική και οικογενειακή ιστορία. 

- Κατευθύνουν τους μαθητές σε μορφές ιστορικής έρευνας και να 
ενθαρρύνουν τη βιωματική και διαθεματική κατανόηση και έρευνα του 
παρελθόντος. 

- Στοχαστούν σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των καλλιτεχνημάτων στο 
μάθημα της Ιστορίας. 

- Κατανοήσουν τη σημασία του οπτικού γραμματισμού, ιδίως σε περιπτώσεις 
όπως: κατασκευή εκπαιδευτικών σεναρίων, διοργάνωση σχολικών εορτών 
και αξιοποίηση οπτικών αναπαραστάσεων στη διδακτική πρακτική. 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

-  Ιστοριογραφικές παραδοχές και μεθοδολογικές αρχές στο μάθημα   
   της Ιστορίας 
-  Οι διαδοχικές φάσεις εξέτασης των ιστορικών πληροφοριών με την   
   αξιοποίηση εγχειριδίων και θεματικών φακέλων 
-  Μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας και μάθησης 
-  Μορφές των ιστορικών πηγών 
-  Ιστορικός οπτικός γραμματισμός 
-  Εισαγωγή των  Θεματικών Φακέλων στον προγραμματισμό   
   διδασκαλίας  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Μέθοδοι διαμόρφωσης ενός λειτουργικού πλαισίου ιστορικής γνώσης που  
αναπτύσσει στους μαθητές δεξιότητες επεξεργασίας ιστορικών στοιχείων 

- Το  περιεχόμενο, η δομή και η οργάνωση της ιστορικής ύλης 
- Η διδακτική μεθοδολογία της ιστορίας 
- Σχεδίαση (Ιστορικό Ερώτημα) 
- Έρευνα (Ιστορικό Υλικό) 
- Ανάλυση (Αναζήτηση και Ανάλυση Πηγών) 
- Συγγραφή (Αποτελέσματα Έρευνας) 
- Συζήτηση (Διάλογος/Αναθεώρηση) 
- Απάντηση του ερωτήματος 
- Παρουσίαση Θεματικών Φακέλων και αναζήτηση της κεντρικής σημασίας 

των δραστηριοτήτων που αναδεικνύουν στην ανάπτυξη των ιστορικών 
δεξιοτήτων. 

- Μεθοδική παρατήρηση έργων τέχνης για την καλλιέργεια του ιστορικού 
οπτικού γραμματισμού  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Εισήγηση 
- Συζήτηση 
- Ενεργοποίηση εκπαιδευομένων σε ομάδες 
- Πρακτική άσκηση 
- Παρουσίαση 
- Συμμετοχική συζήτηση  
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2η Θεματική Ενότητα: Οι Θεματικοί Φάκελοι του Προγράμματος 
Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας και ο Ιστορικός Οπτικός 
Γραμματισμός - Θεωρητικό πλαίσιο 

 

Τα Προγράμματα Σπουδών Ιστορίας του 2018-2019 

Τα Προγράμματα Σπουδών Ιστορίας του 2018-2019, και ειδικότερα οι Θεματικοί τους 
Φάκελοι, αποτέλεσαν ουσιαστικά το πλαίσιο αναφοράς, από διδακτική και θεωρητική 
άποψη, των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων και του διδακτικού υλικού που αναπτύχθηκε 
κατά την υλοποίηση της παρούσας Θεματικής Ενότητας. Γι’ αυτό χρειάζεται να 
αναφερθούμε, σε αδρές γραμμές έστω, στην πορεία και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. 

Το καλοκαίρι του 2016, μία σχετικά πολυάριθμη ομάδα ειδικών (καθηγητές πανεπιστημίου 
και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικευμένοι στην 
Ιστορία και τη Διδακτική της) άρχισαν να εργάζονται για τη σύνταξη ενός νέου 
Προγράμματος Σπουδών Ιστορίας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 
οποίο κυρώθηκε και δημοσιεύτηκε τελικά από το Υπουργείο Παιδείας σε διαδοχικά Φύλλα 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) από τον Δεκέμβριο του 2018 μέχρι τον Ιούνιο του 2019 
(Για το Δημοτικό ΦΕΚ 5222/21-11-2018, τ. Β΄, για το Γυμνάσιο ΦΕΚ 959/21-03-2019, τ. Β΄, 
για τις Α΄ και Β΄ ΓΕΛ ΦΕΚ 2020/03-06-2019, τ. Β΄). Την ομάδα συγγραφής των 
Προγραμμάτων Σπουδών Ιστορίας του 2018-2019 αποτελούσαν οι: Πολυμέρης Βόγλης 
(συντονιστής), Κώστας Κασβίκης, Γιώργος Κόκκινος, Χριστίνα Κουλούρη, Άγγελος 
Παληκίδης, Βασίλης Τσάφος, Μαρία Βλαχάκη, Παναγιώτης Γατσωτής, Σοφία Γελαδάκη, 
Ιγνάτιος Καράμηνας, Ιωάννης Κασκαμανίδης, Χαράλαμπος Κουργιαντάκης, Γεωργία 
Κουσερή, Κωνσταντίνος Κωσταβασίλης, Γεώργιος Μακαρατζής, Ζέτα Παπανδρέου, 
Εμμανουήλ Περάκης, Τριαντάφυλλος Πετρίδης, Παναγιώτης Πυρπυρής, Βασιλική Σακκά, 
Θεοδώρα Χασεκίδου-Μάρκου. 

Συνοπτικά επρόκειτο, κατά την άποψή μας τουλάχιστον, για ένα αναγκαίο και ώριμο 
εκσυγχρονιστικό εγχείρημα, που απέβλεπε στη συμπόρευση της ελληνικής σχολικής 
ιστορικής εκπαίδευσης –σε επίπεδο σκοπών, μεθόδων, περιεχομένων, αξιών και 
διδακτικών πρακτικών– με τα ισχύοντα σε ομόλογα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης 
και της Βόρειας Αμερικής. Με άλλα λόγια, η ομάδα προσπάθησε να ενσωματώσει στα νέα 
Προγράμματα Σπουδών Ιστορίας τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της σύγχρονης ιστορικής 
εκπαίδευσης. 

Η κίνηση γύρω από τη συγγραφή και τη δημοσίευση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών 
Ιστορίας –μεταξύ 2017-2019– είχε ως αποτέλεσμα μια νέα έντονη δημόσια αντιπαράθεση. 
Η περίσταση εύλογα θύμισε διαδοχικές «αποσύρσεις» στο παρελθόν, όπως αυτές του 
Προγράμματος Σπουδών Ιστορίας του 2015, των σχολικών εγχειριδίων της Γ΄ Λυκείου το 
2002, της Στ΄ Δημοτικού το 2007 κ.ά. (Millas 2019, Αθανασιάδης 2015, Nakou & Apostolidou 
2010, Repoussi 2009, Liakos 2008, Liakos 2009, Kokkinos & Gatsotis 2008). Δυστυχώς, η 
εισαγωγή των Προγραμμάτων Σπουδών Ιστορίας του 2018-2019 στη διδακτική πράξη κατά 
το σχολικό έτος 2019-2020 δεν συνοδεύτηκε από το κατάλληλο διδακτικό υλικό ούτε από 
την προαπαιτούμενη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Εκ των υστέρων μόνο αναζητήθηκαν 
τρόποι εφαρμογής τους σε μορφή «Οδηγιών διδασκαλίας», με δεδομένη την αναντιστοιχία 
τους με το πνεύμα και το γράμμα των διαθέσιμων (παλαιότερων) σχολικών βιβλίων. Αυτό 
σημαίνει ότι δεν μεθοδεύτηκε και δεν υποστηρίχθηκε κατάλληλα η εισαγωγή της 
καινοτομίας, ώστε να έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας σε ένα δύσβατο 
εκπαιδευτικό τοπίο. 

Τα Προγράμματα Σπουδών Ιστορίας του 2018-2019 δεν αποσύρθηκαν επίσημα μέχρι τα 
τέλη του σχολικού έτους 2019-2020. Αλλά στις αρχές του σχολικού έτους 2020-2021, η νέα 
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–μετά τις εκλογές του 2019– πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, προχώρησε στην 
κατάργησή τους με το ΦΕΚ 3971/Β/17-09-2020, επαναφέροντας ταυτόχρονα σε ισχύ –
τουλάχιστον προσωρινά– τα Προγράμματα Σπουδών Ιστορίας του 2002-2003. Η 
παλινδρόμηση αναδεικνύει, για άλλη μια φορά, τη στενή σχέση μεταξύ πολιτικής και 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα (και όχι μόνο), καθώς και την ειδική βαρύτητα του μαθήματος 
της Ιστορίας στις διαμάχες που εκτυλίσσονται στη δημόσια σφαίρα. 

Οι μάλλον πλουραλιστικοί και διαπολιτισμικοί προσανατολισμοί των Προγραμμάτων 
Σπουδών Ιστορίας του 2018-2019 περιελάμβαναν ως γενικούς σκοπούς: 

- Την ανάπτυξη μιας «γενετικού τύπου» ιστορικής συνείδησης, ως αντίδοτου στον διάχυτο 
παροντισμό της εποχής. 

      Στον γενετικό τύπο το υποκείμενο δημιουργεί μία νέα αντίληψη των ιστορικών 
εξελίξεων, συσχετίζοντας τη γνώση για το παρελθόν με την κατάσταση στο παρόν και τις 
προσδοκίες για το μέλλον. Σύμφωνα με τον Rüsen (2017, 163), η σύγχρονη ιστορική 
σκέψη καθορίζεται από γενετικές διαδικασίες παραγωγής νοήματος, ενώ η γενετικού 
τύπου ιστορική συνείδηση αφήνει στα ίδια τα άτομα την ευθύνη συγκρότησης της 
προσωπικής τους ταυτότητας. Είναι η άλλη όψη του νομίσματος της χειραφέτησης. 

- Τη χρήση πολυδιάστατων, μεικτών και ισορροπημένων μορφών ιστορικής μάθησης, που 
συνδυάζουν διερευνητικές, κριτικές και πολυαισθητηριακές προσεγγίσεις βασισμένες 
στην επεξεργασία πολυτροπικών ιστορικών πηγών. 

- Την ανάπτυξη μιας ιστορικής κουλτούρας που αρμόζει στη δημοκρατική συνείδηση και 
τις ανθρωπιστικές αξίες και η οποία αναπτύσσεται μέσα από την ενεργητική συμμετοχή 
στην κοινότητα μάθησης του «Εργαστηρίου Ιστορίας», καθώς και μέσα από την 
ενσυναισθητική προσέγγιση των Άλλων στο παρελθόν, ιδιαίτερα εκείνων που υπέφεραν. 

- Τη συστηματική διδακτική αξιοποίηση των «δευτέρου βαθμού» / «δευτερογενών» 
ιστορικών εννοιών (Seixas & Morton 2012). 

- Μία στενότερη σχέση με την ακαδημαϊκή ιστοριογραφία, κατάλληλα όμως 
αναπλαισιωμένη και προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες 
συγκεκριμένων κάθε φορά μαθητών/τριών. 

 

Στο πλαίσιο των νέων Προγραμμάτων Σπουδών Ιστορίας οι Θεματικοί Φάκελοι, σύντομα 
σχέδια εργασίας (projects) διάρκειας 3-4 διδακτικών ωρών, εισήχθησαν με στόχους: 

1. Να αντισταθμίσουν τη χρονολογική προσέγγιση του σχολικού εγχειριδίου. 

2. Να εμπλουτίσουν και να εμβαθύνουν, εξειδικεύοντας, τη γενική προσέγγιση, π.χ.,  
εισάγοντας θέματα τοπικής και θεματικής ιστορίας. 

3. Να διαφωτίσουν από ποικίλες οπτικές ιστορικά ζητήματα κομβικής σημασίας, 
εφαρμόζοντας την πολυπρισματική μεθοδολογία που ενδείκνυται για τη διδακτική 
προσέγγιση επίμαχων και τραυματικών ζητημάτων. 

4. Να διευκολύνουν την ανάπτυξη διερευνητικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, 
θέτοντάς τους/τες ενώπιον ενός προβλήματος προς επίλυση με υποθέσεις εργασίας, 
συλλογή, αξιολόγηση και σύνθεση πληροφοριών στο πλαίσιο μιας κοινότητας μάθησης, 
ενός «Εργαστηρίου Ιστορίας». 

5. Να ενθαρρύνουν τις/τους εκπαιδευτικούς να επενδύσουν τα δικά τους ενδιαφέροντα, 
σε συνδυασμό με εκείνα των μαθητών/τριών τους, στη μαθησιακή διαδικασία, ώστε να 
την κάνουν αυθεντικά ελκυστική. 
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6. Να προαγάγουν εναλλακτικές και διαφοροποιημένες μεθόδους ιστορικής διδασκαλίας, 
μάθησης και αξιολόγησης, όπως το portfolio, προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες όλων των μαθητών/τριών. 

 

Εξάλλου, αξίζει να σημειωθεί ότι οι Θεματικοί Φάκελοι, όντας οργανικό μέρος των 
Προγραμμάτων Σπουδών Ιστορίας του 2018-2019, μετά την κατάργηση των τελευταίων και 
κατά το σχολικό έτος 2020-2021, τουλάχιστον παρέμειναν αναρτημένοι στον ιστότοπο του 
Φωτόδεντρου – Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (ebooks.edu.gr), ως διδακτικό υλικό – τμήμα 
του διδακτικού πακέτου που αντιστοιχεί στο μάθημα της Ιστορίας κάθε τάξης της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ωστόσο, πέρα από τις προδιαγραφές ενός Προγράμματος Σπουδών, βασικός συντελεστής 
για την επιτυχημένη εφαρμογή του αποτελεί ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η αξιοποίηση 
του κατάλληλου υποστηρικτικού πολυτροπικού υλικού, που εφαρμόζει την τελευταία – την 
πιο ενημερωμένη «τεχνολογία» της σύγχρονης ιστορικής έρευνας. Προς την κατεύθυνση 
αυτή –πιστεύουμε– κινήθηκαν τόσο οι εισηγήσεις όσο και το διδακτικό-επιμορφωτικό 
υλικό που προέκυψε στο πλαίσιο του παρόντος Θεματικού Επιμορφωτικού Κύκλου και σας 
παρουσιάζουμε στη συνέχεια. 
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2η Θεματική Ενότητα:  Οι Θεματικοί Φάκελοι του Προγράμματος 
Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας και ο Ιστορικός Οπτικός 
Γραμματισμός - Υλοποιημένες δραστηριότητες 

 

Α. Οι Θεματικοί Φάκελοι της ΣΤ΄ Δημοτικού και της Β΄ Γυμνασίου - 

Παναγιώτης Γατσωτής 

Σε συνέχεια του διδακτικού και θεωρητικού πλαισίου που παρουσιάστηκε παραπάνω, 
σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά των Προγραμμάτων Σπουδών Ιστορίας του 2018-2019 
και των Θεματικών Φακέλων τους, ακολούθησε η παρουσίαση και επεξεργασία 
συγκεκριμένων σημείων, διαδικασία που έδωσε την ευκαιρία στις/στους εκπαιδευτικούς να 
κατανοήσουν τη λογική του δείγματος, αλλά και να εμπλακούν στη δημιουργία και 
διαχείριση ανάλογου διδακτικού υλικού, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη 
διδασκαλία τους. 

Η οργάνωση αυτή στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αποτελούν απλούς 
ιμάντες μεταβίβασης μιας προδιαγεγραμμένης διδακτικής διαδικασίας, αλλά, από τη θέση 
τους, διαμεσολαβούν ουσιαστικά, για να προσαρμόσουν κάθε φορά τις προτάσεις των 
Προγραμμάτων Σπουδών, των σχολικών βιβλίων και κάθε άλλης πηγής διδακτικού υλικού, 
στις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα όχι μόνο των μαθητών-τριών τους, αλλά και των 
ίδιων. Στηρίζεται επίσης στην παραδοχή ότι η σχολική τάξη μπορεί και πρέπει να 
μετατραπεί σε «Εργαστήρι Ιστορίας» μέσα από την επεξεργασία πολυτροπικού, 
πολυπρισματικού, κατάλληλα επιλεγμένου και διαμορφωμένου διδακτικού υλικού, τέτοιου 
ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των παιδιών και να αποτελέσει τη βάση για την 
ανάπτυξη των αναλυτικών και συνθετικών εκείνων ικανοτήτων που συγκροτούν την 
ιστορική σκέψη και ευνοούν την ανάπτυξη της ιστορικής συνείδησης. 

Όσον αφορά, ειδικότερα, στον Θεματικό Φάκελο του μαθήματος της Ιστορίας στην ΣΤ΄ 
Δημοτικού με τίτλο «Τα παιδιά στη δουλειά και στο σχολείο [..]» (Κόκκινος κ.ά. 2018), 
παρουσιάστηκε υλικό από τον πρώτο υποφάκελο (συνολικά τρεις) «Το Παιδί του Δρόμου», 
μία διδακτική πρόταση με βασικά θέματα τα παιδιά-εργάτες και τα παιδιά-πρόσφυγες, με 
πεδίο αναφοράς την ανθρωπιστική κρίση της μεσοπολεμικής Ελλάδας, με υλικό από τη 
Συλλογή Φωτογραφιών Πέτρου Πουλίδη (αρχείο ΕΡΤ) και από το Ιστορικό Αρχείο 
Προσφυγικού Ελληνισμού, ένα ρεμπέτικο τραγούδι της εποχής, έργα τέχνης (ζωγραφικής 
και κινηματογραφικής) σχετικά με τα παραπάνω θέματα, καθώς και προτάσεις για τη 
διδακτική αξιοποίηση του παρατιθέμενου υλικού (πρβλ. Κόκκινος & Γατσωτής 2020, 87-
110). 

Όσον αφορά, ειδικότερα, στον Θεματικό Φάκελο του μαθήματος της Ιστορίας στη Β΄ 
Γυμνασίου με τίτλο «Πλούτος και φτώχεια στη βυζαντινή κοινωνία [..]» (Παληκίδης κ.ά. 
2018), παρουσιάστηκε υλικό από τον τρίτο υποφάκελο (συνολικά τρεις) «Η φιλανθρωπία 
στο Βυζάντιο», η τυπολογία των ερωτήσεων του Θεματικού Φακέλου και ένα παράδειγμα 
επεξεργασίας επιλεγμένης γραπτής ιστορικής πηγής. 

Η παρουσίαση των Θεματικών Φακέλων, επιλεγμένου υλικού τους και διδακτικών 
προτάσεων συνεχίστηκε με συζήτηση και προβληματισμό αναφορικά με ζητήματα 
οργάνωσης και αξιοποίησης του υλικού τους από τις/τους εκπαιδευτικούς στο σχολικό 
καθημερινό περιβάλλον. 

Διαθεματικές συνδέσεις, επικαιροποίηση, μεθοδολογία επεξεργασίας ιστορικών πηγών, 
ένταξη στο ιστορικό, αλλά και στο διδακτικό πλαίσιο, θέση στόχων, είναι οι πτυχές της 
σκέψης που αποτυπώθηκαν στο επιμορφωτικό αυτό πλαίσιο. 

 



Παρεμβατικές Δράσεις για Πρακτικές Σχολικής Καθημερινότητας 
Θεματικοί Επιμορφωτικοί Κύκλοι 

 

339 

 

Β. Πρόγραμμα Σπουδών και  Θεματικός Φάκελος  Ιστορίας της  Ε΄ 

Δημοτικού - Ιγνάτιος Καράμηνας 

Αρχικά παρουσιάστηκε συνοπτικά το νέο Πρόγραμμα Σπουδών συγκριτικά με το 
προηγούμενο, με αναφορές και επισημάνσεις τόσο για τη φιλοσοφία συγγραφής, τα 
περιεχόμενα, τη διάταξη και αναδιάταξή τους, όσο -κυρίως- για τη μεθοδολογική 
προσέγγιση, τους διδακτικούς στόχους, την ανάδειξη των ιστορικών εννοιών (πρωτογενών 
και δευτερογενών) και τις ενδεικτικές δραστηριότητες υποστήριξης και διεξαγωγής της 
διδασκαλίας. Για την πλαισίωση των παραπάνω προβλήθηκε η διάρθρωση της διδακτέας 
ύλης (10 κεφάλαια) και ειδικότερα το κεφάλαιο 2 με τίτλο «Κωνσταντινούπολη, η Ρώμη της 
Ανατολής», προτεινόμενης διάρκειας 2-3 διδακτικών ωρών. 

Στη συνέχεια έγινε αναφορά στους  προτεινόμενους τίτλους των Θεματικών Φακέλων 
Ιστορίας της Ε΄ τάξης και, πιο συγκεκριμένα, στους τίτλους των 2 υποχρεωτικών και 5 
επιλεγόμενων, στη θεματική διασύνδεσή τους με συγκεκριμένες ενότητες του μαθήματος 
και στον προτεινόμενο διαθέσιμο διδακτικό χρόνο. Επισημάνθηκε η οργανική σύνδεση των 
εν λόγω Θεματικό Φάκελο με τη διδακτέα ύλη συγκεκριμένων ενοτήτων ως εκπαιδευτική 
διαδικασία επέκτασης και εμπέδωσης. 

Σε ένα πλαίσιο διαλόγου και εποικοδομητικής συζήτησης, αιτιολογήθηκε η επιλογή της 
συγκεκριμένης θεματικής για τον Θεματικό Φάκελο, ο οποίος λειτουργεί συμπληρωτικά ως 
προς το περιεχόμενο και τους μαθησιακούς στόχους της Θεματικής Ενότητας «5. Ο κόσμος 
του Βυζαντίου» και «5.1 Βυζαντινή κοινωνία και πολιτισμός» του Προγράμματος Σπουδών  
Ιστορίας της Ε΄ Δημοτικού. 

Επισημάνθηκε η ανάγκη για την κατανόηση και διάκριση εκ μέρους των μαθητών/τριών  
των πρωτογενών και δευτερογενών ιστορικών εννοιών, για την ανάπτυξη μεταγνωστικών 
δεξιοτήτων που αφορούν στην ιστορική έρευνα και τη δημιουργία της ιστορικής γνώσης 
(διαδικαστική γνώση) και για την καλλιέργεια στάσεων και αξιών που θεωρούνται 
απαραίτητες για την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της δημοκρατικής πολιτειότητας. 

Επεξηγήθηκε ότι ο Θεματικός Φάκελος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
εστιάζουν στις διατροφικές συνήθειες στη βυζαντινή κοινωνία και ενθαρρύνουν τη 
συσχέτιση αυτών των συνηθειών με την οικονομική κατάσταση και την κοινωνική θέση των 
ανθρώπων, τη θρησκευτική πίστη (π.χ. νηστεία), τις γεωγραφικές συνθήκες (π.χ. απόσταση 
από τη θάλασσα), την ευφορία της γης, τις εμπορικές συναλλαγές και τις πολιτισμικές 
αλληλεπιδράσεις των κατοίκων του Βυζαντίου με άλλους λαούς. 

Επιπλέον, διευκρινίστηκε ότι ως τόπος επιλέγεται η Κωνσταντινούπολη και ως χρονικό 
σημείο αναφοράς ο 11ος αιώνας, ακριβώς επειδή είναι ένα μεγάλο αστικό και 
εμπορευματικό κέντρο στο σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, το οποίο διαθέτει μεγάλη 
ποικιλία διατροφικών αγαθών. 

Κατόπιν υποστηρίχθηκε ότι η σχεδίαση και η υλοποίηση της διδασκαλίας του εν λόγω 
Θεματικού Φακέλου δομείται και εκτυλίσσεται ως ένα διδακτικό σενάριο, με το οποίο 
επιχειρείται η προσέγγιση του παρελθόντος αναδρομικά από το παρόν. Με βάση τις αρχές 
του εποικοδομητισμού, αξιοποιούνται οι οικείες εμπειρίες και οι προϋπάρχουσες γνώσεις 
των μαθητών/τριών και ενεργοποιείται η συμμετοχή τους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι 
μαθητές/τριες μεταφέρονται χωροχρονικά στην αγορά της Κωνσταντινούπολης τον 11ο αι. 
και κατόπιν σε μία αστική οικία. Στην ενσυναισθητική μεταφορά τους αυτή συμβάλλει 
καθοριστικά η αξιοποίηση συναφούς θεματικά εικονιστικού υλικού. Κατά τη διάρκεια της 
εικονικής «επίσκεψης» οι μαθητές/-τριες συνεργάζονται ομαδικά, παρατηρούν και 
καταγράφουν πληροφορίες που αφορούν σε θέματα όπως τρόφιμα, μαγειρικά και 
αποθηκευτικά σκεύη, τρόπους, υλικά μαγειρέματος και διατροφικές συνήθειες. Στο τέλος 
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της «διαδρομής-επίσκεψης» επιστρέφουν στο παρόν, αξιοποιούν τις πληροφορίες που 
συγκέντρωσαν και από κοινού συνεργάζονται για την προετοιμασία και την 
πραγματοποίηση ενός βυζαντινού γεύματος στην τάξη και στο σχολείο τους. 

Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν με τις προτεινόμενες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες  του Θεματικού Φακέλου, έγινε εστιασμένη επιλογή και παρουσίαση και 
ζητήθηκε η ενεργή συμμετοχή τους στον αναστοχασμό για τη σκοπιμότητα ένταξης των 
δραστηριοτήτων αυτών. Επιπλέον, ζητήθηκαν οι προτάσεις τους για πιθανό  εμπλουτισμό 
τους. 

Πιο συγκεκριμένα, για τη διερεύνηση του ιστορικού ερωτήματος «Ποια φαγητά έτρωγαν 
στην Κωνσταντινούπολη τον 11ο αιώνα»; (Φάση Β΄-Θέμα 5ο-Τα Φαγητά) αξιοποιήθηκαν οι 
Δραστηριότητες «15: Συγκεντρώνουμε σημειώματα με συνταγές φαγητών και γλυκών και 
τα ταξινομούμε, σύμφωνα με την κοινωνική και οικονομική κατάσταση κάθε οικογένειας 
και τη διαφορετική πολιτισμική καταγωγή. Στη συνέχεια μελετάμε τις πηγές Π 5.1, Π 5.2, Π 
5.3, Π 5.4, Π 5.5 και καταγράφουμε τα υλικά και τον τρόπο παρασκευής κάθε φαγητού» και  
«16:  Ετοιμάζουμε ομαδικά ένα βιβλίο συνταγών με διαφορετικά φαγητά, στο οποίο 
περιλαμβάνεται η εικόνα του φαγητού, τα υλικά και ο τρόπος παρασκευής». 

Επιπλέον, επιχειρήθηκε η αξία της διερεύνησης διαφορετικών πηγών με εστίαση στο 
ερώτημα «Τι συμπεραίνουμε για τη θέση της γυναίκας στη βυζαντινή οικογένεια 
εξετάζοντας τις παρακάτω πηγές;» (Φάση Β΄-Θέμα 7ο-Το Βυζαντινό Γεύμα -Οι Συνήθειες του 
Τραπεζιού). Οι πηγές που μελετήθηκαν ήταν: Π.7.6.α. Νικολάου, Κ. (2005). Η γυναίκα στη 
μέση βυζαντινή εποχή. Κοινωνικά πρότυπα και καθημερινός βίος στα αγιολογικά κείμενα. 
Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών: «Η σύζυγος συνήθιζε να 
τρώει με τον άντρα της στο καθημερινό τραπέζι ακούγοντας τις περιγραφές του για το πώς  
περνούσε την ημέρα του εκτός του σπιτιού. Ωστόσο, όταν ο Φιλάρετος παρακάθισε στο 
τραπέζι με τους φιλοξενούμενους η γυναίκα του δεν κάθισε μαζί τους, γιατί αυτό ήταν 
άπρεπο για τις γυναίκες. Μόνο όταν οι απεσταλμένοι ζήτησαν να τη δουν, την κάλεσε ο 
Φιλάρετος και την είδαν οι άντρες» και Π.7.6.γ. Κουκουλέ Φ. (1952). Βυζαντινών βίος και 
Πολιτισμός. τόμος Ε΄. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, σ. 169:  «Οι παντρεμένοι και οι λαϊκοί 
μπορούσαν να τρώνε με τους συγγενείς και τις γυναίκες τους σε στενό κύκλο. […] Στα 
συμπόσια […] άνδρες και γυναίκες, και μάλιστα κόρες, δεν επιτρέπεται, χάριν κοσμιότητας, 
να τρώνε μαζί». 

Τέλος, σχετικά με δραστηριότητες που εμπλέκουν τους/τις μαθητές/τριες στην 
πολυαισθητηριακή μάθηση και τους/τις εξοικειώνουν με την έννοια της πολυτροπικότητας 
του ιστορικού αφηγήματος  (Φάση Β΄-Θέμα 1ο: Η αγορά της Κωνσταντινούπολης) 
παρουσιάστηκαν οι Δραστηριότητες «6: Επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Βρίσκουμε το διαδραστικό παιχνίδι 
“Στην εμποροπανήγυρη”. Ακολουθούμε τις οδηγίες του παιχνιδιού  και απαντάμε στις 
ερωτήσεις» και «7: Επισκεπτόμαστε τον ιστότοπο του ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟΥ και ειδικότερα τη 
διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9668?locale=el. Καταγράφουμε τα 
ονόματα των επαγγελματιών  που συνδέονται με την παραγωγή και την πώληση προϊόντων 
στην Κωνσταντινούπολη και τα συγκρίνουμε με ανάλογα σημερινά επαγγέλματα». 

 

Γ. Οι Θεματικοί Φάκελοι της Α΄ Γενικού Λυκείου. Προσέγγιση 
ευαίσθητων και συγκρουσιακών θεμάτων - Παναγιώτης Πυρπυρής 

Το 2009 το Συμβούλιο της Ευρώπης εξέδωσε την Οδηγία 1880 (Συμβούλιο της Ευρώπης 
2009) για το μάθημα της Ιστορίας. Σε αυτήν περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=game&lang=gr&id=2
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9668?locale=el
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α) η αναγνώριση ότι «η διδασκαλία της ιστορίας αποτελεί μία διαδικασία κατά την οποία οι 
εκπαιδευτικοί δέχονται συμβουλές, εκπαιδεύονται, επανεκπαιδεύονται, 
υποστηρίζονται, αποκτούν τα μέσα, ενθαρρύνονται, αλλά και προστατεύονται κατά την 
εφαρμογή των νέων προσεγγίσεων σε συγκρουσιακά και ευαίσθητα θέματα», 

β) η αποδοχή ότι «στις νεότερες αναθεωρήσεις Αναλυτικών Προγραμμάτων έχει 
αναγνωριστεί η ανάγκη για την εξισορρόπηση της προσέγγισης των συγκρουσιακών, 
ευαίσθητων και τραγικών γεγονότων με περισσότερο θετικά (με αίσια κατάληξη) και 
περιεκτικά ζητήματα, τα οποία δεν αφορούν κατ’ αποκλειστικότητα την πολιτική σφαίρα 
και εκτείνονται πέρα από εθνικά σύνορα». 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, λοιπόν, προέκρινε την προσέγγιση των συγκρουσιακών και 
ευαίσθητων θεμάτων στις σχολικές τάξεις. Η επιλογή αυτή βασιζόταν στην πεποίθηση ότι  
σημαντικό εργαλείο για τη δημοκρατική πολιτειότητα και την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα  είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων γόνιμου διαλόγου από τους μαθητές/τριες, ιδίως 
σε σχέση με ευαίσθητα και αμφιλεγόμενα ζητήματα. Το Συμβούλιο προέτρεπε επίσης στην 
επιδίωξη μιας ισορροπίας ανάμεσα στα ζητήματα  αυτά και σε εκείνα με αίσια κατάληξη 
και αναγνώριζε την ανάγκη εκπαίδευσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών. Δύο χρόνια 
αργότερα, με νέα Οδηγία του (CM/Rec, 2011(6)), ενέταξε στις επιδιώξεις της σχολικής 
ιστορίας τη δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν στους/στις μαθητές/τριες να 
αποκτήσουν ολοκληρωμένη κατά τον δυνατόν αντίληψη των συγκρουσιακών ζητημάτων 
και ικανότητα να τα αναλύουν τοποθετώντας τα σε ευρύτερο πλαίσιο, καθώς και να 
εκφράζουν τα συναισθήματά τους για τα θέματα αυτά. 

Στη χώρα μας, οι Οδηγίες  του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν βρήκαν ευήκοα ώτα παρά δέκα 
περίπου χρόνια αργότερα. Το 2016 η επιστημονική ομάδα που ανέλαβε τη σύνταξη νέων 
Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις 
στην Ιστορία και τη Διδακτική της και  ακολουθώντας το σύνολο σχεδόν της Οδηγίας, 
ενέταξε τόσο στα Προγράμματα Σπουδών όσο και στους Θεματικούς Φακέλους την 
προσέγγιση τόσο ευαίσθητων και συγκρουσιακών/επίμαχων θεμάτων, όσο και όψεων και 
ζητημάτων που εντάσσονται στην κοινωνική,  οικονομική και  πολιτισμική ιστορία, στην 
ιστορία της τέχνης, στην  ιστορία του περιβάλλοντος και του κλίματος, στην ιστορία της 
καθημερινής ζωής των ανθρώπων κ.ά. 

Κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού σεμιναρίου παρουσιάστηκαν οι τρεις υποενότητες 
του Θεματικού Φακέλου της Α΄ Γενικού Λυκείου με τίτλο «Ο ναζισμός και τα θύματά του». 
Οι υποενότητες είναι: Α. Η ναζιστική προπαγάνδα, Β. Ευγονική και πρόγραμμα ευθανασίας, 
Γ. Αντισημιτισμός και δίωξη άλλων κοινωνικών ομάδων (ανάκτηση από 
https://bit.ly/37uIfTh). Ο Θεματικός Φάκελος εκπονήθηκε από τους Π. Βόγλη και Π. 
Πυρπυρή (κατατέθηκε στο ΙΕΠ ως παράδειγμα) και διατυπώθηκαν  προτάσεις για τη 
διδακτική αξιοποίηση του υλικού τους. Την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση σχετικά με 
την οργάνωση και την αξιοποίηση του υλικού τους από τις/τους εκπαιδευτικούς στο 
σχολικό τους περιβάλλον. 

Επειδή κατά τη διατύπωση των σκέψεων και προβληματισμών των επιμορφούμενων 
διαπιστώθηκε η ανάγκη ενημέρωσης για τις μεθοδολογικές αρχές της διδασκαλίας 
ευαίσθητων και συγκρουσιακών θεμάτων, και καθώς οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν 
συνήθως προκλήσεις όταν τα διδάσκουν, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι βασικότερες 
αρχές προσέγγισης τέτοιων θεμάτων στη σχολική τάξη. Αναγνωρίστηκε, πως, μολονότι δεν 
υπάρχουν εύκολες απαντήσεις για τον χειρισμό των προκλήσεων, μείζονος σημασίας είναι: 

1. Η εκ μέρους του/της εκπαιδευτικού επίγνωση της φύσης των ευαίσθητων και 
συγκρουσιακών ζητημάτων, καθώς και των προκλήσεων που μπορεί να  δημιουργήσουν. 

https://bit.ly/37uIfTh
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2. Η προσωπική ευαισθητοποίηση και ο στοχασμός του/της εκπαιδευτικού πριν από τη 
διδασκαλία για τις δικές του/της πεποιθήσεις και αξίες και στο πώς επηρεάζουν αυτές 
τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους μαθητές, τόσο ατομικά όσο και ως σύνολο. 
Προς την κατεύθυνση αυτή βοηθούν ερωτήματα όπως: Ποια είναι η άποψή μου για το 
θέμα; Μέχρι ποιο σημείο θα μοιραστώ αυτήν την άποψη στην τάξη; Τι είδους 
συναισθήματα με επηρεάζουν όταν αντιμετωπίζω αυτό το θέμα; Πώς μπορώ να ελέγξω 
αυτά τα συναισθήματα κατά τη  διάρκεια της συζήτησης; Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι 
είμαι ανοιχτός/ή στις εμπειρίες, απόψεις κ.λπ. των μαθητών μου; Οι ειλικρινείς 
απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα μπορούν να συνδράμουν, μεταξύ άλλων, και στο να 
μπορέσει ο/η εκπαιδευτικός να ισορροπήσει την προσωπική άποψη με τη δημόσια. 

3. Η εκ μέρους του/της εκπαιδευτικού γνώση της «σύστασης» της τάξης και του σχολικού 
περιβάλλοντος: γνώση  της «προέλευσης» των μαθητών/τριών και ευαισθησία για τις 
προσωπικές τους βιογραφίες, γνώση  των ρητών και σιωπηρών παραδοχών τους για το  
τι συνέβη στο παρελθόν (Ποιες από τις διαφορετικές οπτικές για το ζήτημα ασπάζονται 
οι μαθητές/τριες μου;) 

4. Η ικανότητα του /της εκπαιδευτικού να υιοθετεί και να εφαρμόζει διαφορετικούς 
τρόπους και ποικίλες στρατηγικές διδασκαλίας, αλλά και η επίγνωση του ότι μια 
στρατηγική που λειτουργεί θετικά σε μια τάξη ενδέχεται να μην λειτουργήσει το ίδιο 
καλά σε μια άλλη. 

5. Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους μαθητές/τριες, η δημιουργία κατάλληλης 
ατμόσφαιρας στην τάξη και ενός δημοκρατικού σχολείου, ώστε οι μαθητές/τριες να 
εκφράζουν με άνεση και ασφάλεια, αλλά και εμπεριστατωμένα, άποψη διαφορετική 
από εκείνη των εκπαιδευτικών και των συμμαθητών/τριών τους. Η ενεργητική ακρόαση 
και η δημιουργία ενός κώδικα δεοντολογίας ή κανόνων συμπεριφοράς που πρέπει να 
ακολουθούνται σε περίπτωση διαφωνίας για ένα θέμα, ώστε να μην ακούγονται 
προσβλητικές ή υβριστικές εκφράσεις, θεωρούνται σημαντικά  για τη διαμόρφωση  
θετικής ατμόσφαιρας. 

6. Η εξοικείωση των μαθητών/τριών με τις αρχές μιας δημοκρατικής συζήτησης. Αυτή 
μπορεί να επιτευχθεί τόσο με το ζωντανό παράδειγμα του/της εκπαιδευτικού, στην 
πράξη, όσο και με τη θεωρητική, αναλυτική, προσέγγιση εννοιών (λ.χ. της έννοιας της 
δημοκρατίας) ή/και  τη διεξαγωγή συζητήσεων με θέμα λ.χ. «Η κοινωνία που 
ονειρεύομαι» (Stradling et al. 1984, Crombie & Rowe 2009, Hess 2009). Επισημάνθηκε 
επίσης πως σε κάποιες περιπτώσεις καλό είναι να μην επιχειρείται η προσέγγιση 
«δύσκολων» ζητημάτων, πριν εκπαιδευτούν οι μαθητές/τριες στις βασικές αρχές και 
τεχνικές διαλόγου με πιο ουδέτερα, «ασφαλέστερα» θέματα (Crombie & Rowe 2009). 

7. Η εκ μέρους του/της εκπαιδευτικού αποφυγή της υιοθέτησης του ρόλου του ειδήμονα. 
Ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών 
υποβάλλοντας ερωτήσεις και θέτοντας προβληματισμούς, αλλά και να παρωθεί σε  
περαιτέρω έρευνα, όταν κρίνει αναγκαίο να τροφοδοτηθεί η συζήτηση με επιπλέον 
πληροφορίες. Προς την κατεύθυνση συνδράμουν ερωτήματα όπως: Ποια είναι τα 
επιχειρήματα; Πώς παρουσιάζονται αυτά; Ποιο είναι το κύριο ζήτημα; Ποιες είναι οι 
υποθέσεις γύρω από το ζήτημα αυτό; κ.ά.. 

8. Η εκ μέρους του/της εκπαιδευτικού ικανότητα να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται  μια 
συζήτηση. Ο/η εκπαιδευτικός καλείται να διευκολύνει τη διεξαγωγή εποικοδομητικού 
διαλόγου  μεταξύ των μαθητών/τριών στην τάξη. Να  προσφέρει ευκαιρίες, ώστε να 
ακουστούν διαφορετικές, αλλά τεκμηριωμένες απόψεις, Να είναι ευέλικτος/η στις 
απαντήσεις που παίρνει, αλλά και να αμφισβητεί τις αντιφατικές (controversial)  
απόψεις, δίνοντας  ταυτόχρονα στους μαθητές/τριες τη δυνατότητα να συμπεριφερθούν 
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ως “ειδικοί” με το να τους προτρέπει  να ερευνήσουν και να αναστοχαστούν πάνω στις 
σκέψεις και τις απόψεις τους. 

9. Η  άσκηση των μαθητών/τριών στον εντοπισμό των προκαταλήψεων (bias). 

10. Η συμμετοχή στο μάθημα άλλων εκπαιδευτικών ή ειδικών ή/και ενδιαφερόμενων 
φορέων. 

Επειδή ένα από τα ζητούμενα της θεματικής ενότητας του επιμορφωτικού κύκλου ήταν ο 
Ιστορικός Οπτικός Γραμματισμός και επειδή ο  Θεματικός Φάκελος περιελάμβανε πολλές 
οπτικές πηγές, έγινε, κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής δράσης, και εφαρμογή διάφορων 
μοντέλων «ανάγνωσης» σε κάποιες πηγές αυτής της μορφής (βλ. Πυρπυρής 2016). 
Διαπιστώθηκε ότι οι επιμορφούμενοι ήταν ασκημένοι στην αποκωδικοποίησή τους. 
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3η Θεματική Ενότητα:  Διδάσκοντας την Τοπική Ιστορία (τόπος, μνημεία, 
άνθρωποι, άυλη πολιτιστική κληρονομιά) 

Αχιλλέας Μανδρίκας 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Αναγνωρίζουν βασικά στοιχεία του φυσικού  και δομημένου περιβάλλοντος του 

τόπου που κατοικούν 
- Περιγράφουν βασικές λειτουργίες του τόπου 
- Έχουν θετική στάση απέναντι στη διατήρηση των μνημείων 
- Εξηγούν ποια είναι σημεία τοπικού τουριστικού ενδιαφέροντος 
- Ταξινομούν  τοπικές οδούς σε κατηγορίες ονομάτων 
- Συσχετίζουν ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα με τον τόπο που μελετούν 
- Αξιοποιούν την προφορική ιστορία για την κατανόηση  των προσώπων και φορέων  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Α. Δομημένο περιβάλλον  
Φυσικό περιβάλλον, λειτουργίες της πόλης  
Β. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, μνημεία, αγάλματα, εκκλησίες 
Ονοματολογία Δρόμων, ΜΜΜ, Συγκοιν. σταθμοί  
Γ. Ιστορικά Γεγονότα, ιστορικά πρόσωπα 
 Σύγχρονοι κάτοικοι, προέλευση, κοινωνικές τάξεις, εκδηλώσεις μνήμης, 
μετανάστευση, αστυφιλία, εξέλιξη πληθυσμού, οικογενειακή ιστορία, κοιμητήριο 
Παραδοσιακά και σύγχρονα επαγγέλματα, βιομηχανική κληρονομιά 
Πολιτιστικοί φορείς, αθλητικά σωματεία  
Δ. Μύθοι, γλώσσα, παράδοση  
Μουσική, χορός, δρώμενα, λαϊκή τέχνη, τεχνουργήματα,   
κοινωνικές αξίες, εκδηλώσεις, τοπικές γιορτές, τοπικά έθιμα 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Ποια μορφολογικά στοιχεία χαρακτηρίζουν τον τόπο μου; 
- Υπάρχουν ελεύθεροι χώροι; Ποιοι είναι και πού βρίσκονται;  
- Πώς είναι τα σπίτια;  
- Τι γνωρίζουμε για τα σχολεία;  
- Γιατί υπάρχουν αυτές οι τοπικές ονομασίες; Τι σημαίνουν;  
- Υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία στον τόπο;  
- Είναι ο τόπος μας πόλος έλξης τουριστών;  
- Πώς ονομάζονται οι δρόμοι;  
- Ποια ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα έχουν συνδεθεί με τον τόπο;  
- Ποια είναι η προέλευση των σύγχρονων κατοίκων;  Ποιες πηγές μαρτυρούν αλλαγές 

στα δημογραφικά στοιχεία και στη σύνθεση του τοπικού πληθυσμού; 
- Ποια είναι η ιστορία της δικής μου οικογένειας; Τι μπορώ να μάθω από τα παλιά 

αντικείμενα;  
- Υπάρχουν τοπικοί μύθοι, τοπικά έθιμα ή τοπικές διάλεκτοι; 
- Τι είναι το Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστ. Κληρονομιάς της Ελλάδας;  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Παρουσίαση 1  
- Οι 3 γωνίες 
- Το «διαμάντι» του τοπικού περιβάλλοντος 
- Μελέτη πεδίου, ζωγραφική αποτύπωση, αποτύπωση συναισθημάτων 
- Παρουσίαση 2 
- Ανάγνωση χάρτη,  δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού ή  τουριστικού οδηγού 
- Το νήμα με τα τοπόσημα 
- Παρουσίαση 3 
- Παρουσίαση 4 
- Παρουσίαση 5 
- Συγγραφή επιστολής, της ιστορίας ενός αντικειμένου, μιας πρόσκλησης 

Παρουσίαση 6  
 

https://drive.google.com/file/d/1aeZ3NcE5jGz8jxn0XQ4DL89Er58ugEEc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_6J9QvSMxggtPzGPKWFOD0h8gSYXAlNb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je5SLQ6yumKTCJn_mbGMLvW_oseFV1wz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zg6W7WygEaDdannZO1QGzXW7BLAx_xng/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hyti06X9cfG7tAQyon3-k5-Aaf2fl16P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17oj_x8wzE4zSyLoQ3et5QdjA6FL2xVto/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FbUiZ0_av1iXT0ALgSu8rtPioAco4FR_/view?usp=sharing
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3η Θεματική Ενότητα:  Διδάσκοντας την Τοπική Ιστορία  (τόπος, 
μνημεία, άνθρωποι, άυλη πολιτιστική κληρονομιά) - Θεωρητικό 
πλαίσιο 

 

Α. Εισαγωγή:  Αξία της διεπιστημονικής προσέγγισης της γνώσης 

Η σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης των μαθημάτων που διδάσκονται στην Α/θμια 
και Β/θμια Εκπαίδευση έχει αναγνωριστεί θεσμικά στην Ελλάδα ήδη από το 2003, όταν 
θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ τα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Πλήθος 
ερευνητικών εργασιών έχει καταδείξει τη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα της 
διεπιστημονικής προσέγγισης στη διδασκαλία  πολλών διαφορετικών αντικειμένων (βλ. 
ενδεικτικά Jones et al. 1999, Browne 2002, Pearce & Russill 2005).  

Αρχικά η διεπιστημονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών θεμάτων προτάθηκε από τη 
Διακήρυξη της Τιφλίδας, καθώς θεωρήθηκε το κατάλληλο εργαλείο για την ανάδειξη της 
πολυπλοκότητας των ζητημάτων (UNESCO 1978). Η διεπιστημονική προσέγγιση έχει 
καταδειχθεί ως κατάλληλη και για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών (βλ. ενδεικτικά Summers 
et al. 2005, Visser et al. 2010, Omoogun & Omoogun 2013, Gough & Gough 2018, Yang et al. 
2018). Συγκεκριμένα, μπορεί να συμβάλει στη συνειδητοποίηση των παρακάτω απόψεων:  

- Η γνώση δεν προσεγγίζεται µόνο στα αυστηρά πλαίσια της επιστήµης, αλλά διερευνάται 
σε σχέση και µε τις άλλες παραμέτρους, οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, ιστορικές, 
συντελώντας έτσι σε µια σφαιρική ανάλυση και εξέτασή της.  

- Η διδακτική διαδικασία ξεφεύγει από τα πλαίσια της σχολικής αίθουσας. Το τοπικό 
περιβάλλον των μαθητών αποτελεί βασικό χώρο και πηγή ανάλυσης και αξιοποίησης 
των περιεχομένων μάθησης.  

- Οι στόχοι των μαθημάτων δεν περιορίζονται στην απλή γνώση των περιβαλλοντικών 
εννοιών, αλλά οδηγούνται στην κατεύθυνση μιας νέας προοπτικής που επικεντρώνεται 
στη συμμετοχή των μαθητών και στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την προστασία του 
περιβάλλοντος.  

- Υπάρχει ανάγκη για κατάργηση των υφιστάμενων τεχνοκρατικών πλαισίων, μέσα από τα 
οποία η γνώση προσεγγίζεται κατακερματισμένα παραγνωρίζοντας τόσο τις ανάγκες των 
μαθητών όσο και τις εξελίξεις στην παγκόσμια κοινότητα. 

- Χρειάζεται αναπροσαρμογή των θεωρητικών προσανατολισμών των μαθημάτων και 
σύνδεσή τους µε την εκπαιδευτική πράξη 

- Χρειάζεται όχι μόνο αναθεώρηση και εκσυγχρονισµός των διδακτικών εγχειριδίων ως 
προς τη διδακτέα ύλη, αλλά κυρίως αλλαγή στη μεθοδολογική προσέγγιση και διδακτική 
πορεία, ώστε να καθίσταται δυνατή η διαμόρφωση πολιτών µε κοινωνική ευθύνη και 
περιβαλλοντική ευαισθησία (βλ. ενδεικτικά Meichtry et al. 2001, Papadimitriou 2001, 
Gough 2002). 

Σήμερα, στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, θεωρείται αυτονόητο ότι  η 
επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο 
ενέχει και μια κοινωνική συνιστώσα. Για τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με τα 
κοινωνικά θέματα απαιτείται η διεπιστημονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, ώστε να αναπτυχθεί ένας κριτικός περιβαλλοντικός εγγραμματισμός, που θα 
διαμορφώσει σταδιακά μια νέα γενιά επιστημονικά και πολιτικά εγγράμματων πολιτών (βλ. 
Gough 2002, Γεωργόπουλος 2002, Φλογαΐτη 2006). Σε αυτή την προοπτική μπορεί να 
συμβάλει τα μέγιστα η Τοπική Ιστορία, με την προϋπόθεση ότι διδάσκεται με 
διεπιστημονικό τρόπο.  
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Β. Το τοπικό περιβάλλον (δομημένο και φυσικό) – Τα μνημεία ενός 
τόπου 

Η σύγχρονη άποψη για την προσέγγιση της γνώσης υποστηρίζει ότι αυτή δε βασίζεται στην 
πληροφόρηση αλλά στις ερευνητικές και διδακτικές διαδικασίες και πρακτικές (Λεοντσίνης 
1996). Η εξοικείωση των μαθητών με την έρευνα καλλιεργείται ευκολότερα όταν πεδίο 
μελέτης είναι το τοπικό περιβάλλον, στο οποίο ζουν και αναπτύσσουν δραστηριότητες. 
Ειδικά η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας συμβάλλει (βλ. αναλυτικά Λεοντσίνης 1999, σ. 19-
61, Φραγκούλης 2011): 

- Στην εξοικείωση  με τη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας 

- Στην αξιοποίηση ευρέος φάσματος πηγών ιστορικής πληροφόρησης 

- Στη διαμόρφωση απόψεων για τα χαρακτηριστικά της ιστορικής εξέλιξης 

- Στη βαθμιαία κατανόηση του ιστορικού χρόνου και χώρου 

- Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων προσδιορισμού των αλλαγών στη ζωή των μαθητών, των 
οικογενειών και του τοπικού κοινωνικού περίγυρου 

- Στη διαμόρφωση προσωπικής ταυτότητας μέσω της κατανόησης και αξιολόγησης των 
αξιών της τοπικής κοινωνίας 

- Στην αποφυγή της μονομέρειας, του δογματισμού, του φανατισμού, του 
εθνοκεντρισμού και των προκαταλήψεων 

- Στην κοινωνικοποίηση των μαθητών μέσα από την ερμηνεία της συμπεριφοράς των 
ανθρώπων, από την ανοχή στη διαφορετικότητα, από την ανάγκη διαφύλαξης της 
τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και από την κατανόηση των εννοιών 
«διαπολιτισμικότητα» και «πολυπολιτισμικότητα» 

- Στην καλλιέργεια υπεύθυνης στάσης απέναντι στο περιβάλλον μέσω της 
συνειδητοποίησης της σημασίας του γεωγραφικού παράγοντα στη γένεση των 
κοινωνιών και στη διαμόρφωση της ιστορικής τους εξέλιξης 

- Στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης μέσω της γνωριμίας και του σεβασμού 
του φυσικού περιβάλλοντος ως ιστορικού χώρου και χρόνου 

Το δομημένο περιβάλλον των σύγχρονων μεγαλουπόλεων ρυθμίζει συνειδητά ή 
ασυνείδητα πολλές εκφάνσεις της καθημερινής ζωής των κατοίκων. Στοιχεία που 
συνυπολογίζονται στην ποιότητα ζωής, όπως ο ρυθμός ζωής, οι ελεύθεροι χώροι, ο 
ελεύθερος χρόνος, οι διανυόμενες αποστάσεις, η αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο, η 
εξυπηρέτηση από ΜΜΜ, η πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας είναι μερικοί 
μόνο από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών, αλλά είναι συνυφασμένοι 
και με το μέγεθος του οικισμού (χωριό, κωμόπολη, μεγαλούπολη κτλ.).  

Οι κάτοικοι – και οι μικροί μαθητές ακόμα περισσότερο – δε συνειδητοποιούν ότι πολλές 
παράμετροι της ποιότητας ζωής τους εξαρτώνται από το μέγεθος του τόπου, στον οποίο 
ζουν και δραστηριοποιούνται. Η μελέτη των χαρακτηριστικών αυτού του τόπου συντελεί 
στην καταγραφή προβλημάτων, στη διατύπωση λύσεων, στην απόκτηση ταυτότητας και 
τελικά στην αυτογνωσία. Έχει καταγραφεί ερευνητικά ότι οι μαθητές έχουν αυθεντικό 
ενδιαφέρον, ευκαιρίες για πρωτογενή έρευνα και ιδιαίτερο κίνητρο, όταν ασχολούνται με 
τοπικά θέματα. Ερωτήματα που μπορεί να κινητοποιήσουν τους μαθητές στην έρευνα του 
τοπικού δομημένου περιβάλλοντος υπάρχουν στην παρουσίαση 2.  

Στο δομημένο περιβάλλον περιλαμβάνονται και τα μνημεία, που βοηθούν τον μαθητή να 
αντιληφθεί καλύτερα την έννοια του χώρου και του χρόνου. Η επιλογή των μνημείων 
αναδεικνύει τη συνέχεια του παρελθόντος με το παρόν και την κοινότητα μεταξύ 
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ανθρώπων που είναι διαφορετικοί. Κάθε μνημείο έχει τη δική του χρονικότητα, και 
επομένως τη δική του περιοδολόγηση, επιτρέποντας στους μαθητές να σκεφτούν 
συγχρόνως εκείνα τα στοιχεία που αλλάζουν και εκείνα που μένουν ίδια. Στο επίπεδο της 
διδακτικής, τα μνημεία μπορεί να αποτελέσουν αφορμή για τη μελέτη ιστορικών πηγών  
αλλά και σύγχρονων αφηγήσεων (βλ. Δημοπούλου κ.ά. 2018). Ως μνημεία νοούνται 
τοπόσημα που αποτελούν σημεία αναφοράς για μια περιοχή ή έναν τόπο, δημιουργίες που 
συνδέονται άμεσα με την κοινωνική και την εθνική ιστορία μιας περιοχής κι έχουν μεγάλη 
σημειολογική δύναμη, ώστε συχνά λειτουργούν ως σύμβολα δηλωτικά μιας εποχής, μιας 
κοινωνίας ή ενός συνόλου αφηρημένων αρχών και αξιών: αρχαιολογικοί χώροι, κάστρα - 
φρούρια, κλασικά αγάλματα και μοντέρνα γλυπτά σε πλατείες, εκκλησίες και μοναστήρια, 
διατηρητέα και άλλα σημαντικά κτήρια, τάφοι, κενοτάφια και κοιμητήρια, μουσεία και 
ναυάγια, γέφυρες, φάροι, σπήλαια, καταρράκτες κτλ. 

Όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον, έχει καταγραφεί ότι οι μαθητές έχουν δυσκολία να 
αντιληφθούν τη σταδιακή του υποβάθμιση σε έναν τόπο. Εντυπωσιάζονται όταν μελετούν 
παλιές φωτογραφίες, όταν ακούνε ιστορίες των ηλικιωμένων για παλιότερες εποχές ή όταν 
διαβάζουν ιστορικά ντοκουμέντα για την αλλοίωση του φυσικού τοπίου. Ερωτήματα που 
μπορεί να κινητοποιήσουν τους μαθητές στην έρευνα του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος 
υπάρχουν στην παρουσίαση 2. 

Γενικότερα, η χρήση του τοπικού περιβάλλοντος ως χώρου έρευνας και μάθησης διευρύνει 
την έννοια των ιστορικών πηγών και μαρτυριών. Αρχαιολογικοί χώροι, ναοί, μοναστήρια, 
κάστρα, εργοστάσια, βιοτεχνίες, νερόμυλοι και ανεμόμυλοι, εκθέματα σε μουσεία, σχολεία, 
πλατείες, αγάλματα, σπίτια και καταστήματα αποτελούν αντικείμενο μελέτης. Επιπλέον, η 
προφορική ιστορία προσφέρει δυνατότητες άμεσης ιστορικής προσέγγισης της εξέλιξης του 
τοπικού περιβάλλοντος και οδηγεί τον μαθητή στη διεύρυνση του ορίζοντα της δικής του 
καθημερινότητας και στην ανάπτυξη της ιστορικής του συνείδησης. Κι ακόμα, η 
ενασχόληση με τοπικά ζητήματα φωτίζει και κάνει πιο κατανοητά γεγονότα της γενικής 
ιστορίας, την οποία οι μαθητές ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ως κάτι μακρινό, που δεν τους 
αφορά (βλ. Λεοντσίνης 1996, σ. 49-62). 

 

Γ. Οι λειτουργίες της πόλης - Οι άνθρωποι ενός τόπου - Άυλη 
πολιτιστική κληρονομιά 

Οι σύγχρονες μεγαλουπόλεις είναι τεχνητά οικοσυστήματα. Δεν έχουν αυτάρκεια ούτε σε 
φυσικούς πόρους ούτε σε παροχή ενέργειας. Το φυσικό τοπίο έχει μετασχηματιστεί και 
πιθανώς ακόμα διαμορφώνεται με συνεχείς ανθρώπινες παρεμβάσεις. Η τροφή παρέχεται 
από την κοντινή ή τη μακρινή περιφέρεια μέσω ενός κύκλου εργασιών (παραγωγή, 
μεταποίηση, μεταφορές, μεταπώληση, εμπόριο). Το νερό, απαραίτητος φυσικός πόρος για 
την ύπαρξη και τη διατήρηση ζωής, έρχεται από μακρινές λεκάνες απορροής μέσω 
ανοικτού ή κλειστού δικτύου ύδρευσης και υφίσταται επεξεργασίες καθαρισμού σε ειδικές 
εγκαταστάσεις. Η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται μέσω δικτύου υψηλής τάσης, ενώ οι 
εγκαταστάσεις παραγωγής βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις ανά τη χώρα. Ακόμα, οι 
κάτοικοι της πόλης ενδέχεται να μην είναι γηγενείς, αλλά να έχουν έλθει κατά καιρούς από 
άλλες περιοχές και κάτω από διαφορετικές συνθήκες.  

Οι λειτουργίες της πόλης αποτελούν πολύπλοκα συστήματα. Οι μεταφορές προϊόντων, η 
κίνηση οχημάτων στους δρόμους και τα δίκτυα παροχής είναι μερικά χαρακτηριστικά 
παραδείγματα. Ερωτήματα που μπορεί να κινητοποιήσουν τους μαθητές να 
συνειδητοποιήσουν αυτήν τη διασύνδεση και την πολυπλοκότητα υπάρχουν στην 
παρουσίαση 4. 
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Στις λειτουργίες της πόλης - και κάθε τόπου γενικότερα - περιλαμβάνονται και οι άνθρωποι 
με τις δραστηριότητες που ασκούν τώρα και παλιότερα, ιστορικά πρόσωπα, πνευματική 
κίνηση και σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Βασικό αντικείμενο της Ιστορίας είναι οι 
άνθρωποι και τα προβλήματά τους που συχνά μάλιστα τα δημιουργεί ο τόπος (Κουλούρη 
1988). Η έμφαση στην κοινωνική ιστορία και ο φωτισμός των επιπτώσεων των «μεγάλων 
γεγονότων» στις ζωές των απλών ανθρώπων κάνει την Ιστορία ένα αντικείμενο πιο προσιτό 
στους μαθητές για μελέτη, ειδικά αν τοπικά υπήρξαν σημαντικές συνέπειες αυτών των 
γεγονότων (Βαϊνά 1997). Έτσι οι μαθητές σταδιακά μαθαίνουν να αναλύουν αιτιακές 
σχέσεις στην ιστορία σε συνάφεια με τον τόπο και το γενικότερο ιστορικό πλαίσιο (Νάκου 
2000), αλλά και να παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά με το παρελθόν αξιοποιώντας 
πολυτροπικές και πολυπρισματικές πηγές (Barton & Levstik 2007). Στο ίδιο πνεύμα, η 
ενασχόληση με παραδοσιακά και σύγχρονα τοπικά επαγγέλματα, με εργοστάσια και 
βιοτεχνίες, με την τοπική βιομηχανική κληρονομιά, αναδεικνύουν διαχρονικά την τοπική 
οικονομία και τις πιθανές μεταβολές της οικονομικής δραστηριότητας, αποτελούν μέρος 
του πολιτισµικού πλούτου του τόπου και διασυνδέουν τον ιστορικό ορίζοντα των μαθητών 
με την ίδια τους τη ζωή (Λεοντσίνης 2003).  

Στα αντικείμενα μελέτης στο πλαίσιο της Τοπικής Ιστορίας περιλαμβάνεται και η άυλη 
πολιτιστική κληρονομιά, η οποία από το 2002 (Ν. 3028/2002, ΦΕΚ 153/Α΄/28.6.2002) 
προστατεύεται με νομοθετική ρύθμιση στην Ελλάδα. Σε αυτήν περιλαμβάνονται α) 
προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις (παραμύθια, μύθοι, διηγήσεις, αφηγηματικά 
τραγούδια) β) τέχνες του θεάματος (χορός, μουσική, λαϊκό θέατρο) γ) κοινωνικές πρακτικές, 
τελετουργίες και εορταστικές εκδηλώσεις (λαϊκά δρώμενα, έθιμα στον κύκλο του χρόνου, 
σημαντικοί σταθμοί στη ζωή του ανθρώπου) δ) γνώσεις και πρακτικές που αφορούν τη 
φύση και το σύμπαν (παραδοσιακές καλλιέργειες, εθνοβοτανική γνώση, λαϊκές αντιλήψεις 
για τη μετεωρολογία) ε) τεχνογνωσία που συνδέεται με την παραδοσιακή χειροτεχνία 
(υφαντική, αγγειοπλαστική, ξυλοναυπηγική κ.ά.).  

Αυτή η κληρονομιά μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, αναπροσαρμόζεται συνεχώς από τις 
κοινότητες και τις ομάδες σε συνάρτηση με τις ανάγκες τους, το περιβάλλον τους και την 
αλληλεπίδρασή τους με τη φύση και την ιστορία τους (Μερακλής 1986). Η διαφύλαξη της 
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί αντικείμενο της Σύμβασης της UNESCO από το 
2003, προκειμένου αφενός να διασφαλισθεί η βιωσιμότητά της και αφετέρου να 
αναγνωριστεί η συμβολή της στην ειρήνη και την αειφόρο ανάπτυξη. Η Ελλάδα κύρωσε τη 
Σύμβαση το 2006, ενώ μέχρι σήμερα έχει κυρωθεί από 178 κράτη. Με βάση το άρθρο 12 
της Σύμβασης για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά κάθε κράτος-μέλος της Σύμβασης 
οφείλει να δημιουργήσει ένα ή περισσότερα ευρετήρια άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η 
Ελλάδα δημιούργησε το δικό της Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 
2008, στο οποίο μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί 30 στοιχεία (δείτε αναλυτικά στο 
http://ayla.culture.gr).  

 

Δ. Διδακτική προσέγγιση της Τοπικής Ιστορίας  

Το σημαντικότερο στην ενασχόληση με θέματα τοπικού ενδιαφέροντος δεν είναι η 
συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού αλλά η αξιοποίησή του μέσω πρωτότυπων και 
ελκυστικών στρατηγικών. Το ενδιαφέρον των μαθητών αυξάνεται όταν η ενασχόληση 
γίνεται με βιωματικό τρόπο και ειδικά όταν χρησιμοποιούνται οι εξής στρατηγικές και 
δραστηριότητες (βλ. παραδείγματα Δημοπούλου κ.ά. 2001, Δημοπούλου κ.ά. 2003, Κάιζερ 
κ.ά. 2001, Δήμου κ.ά. 2005, Σχολή Χιλλ 2005):  

- καταιγισμός ιδεών 

- εννοιολογικοί χάρτες 

http://ayla.culture.gr/
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- επισκόπηση (συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια) 

- ανάγνωση χάρτη και προσανατολισμός  

- σύγκριση παλιών και νέων φωτογραφιών 

- δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού 

- κατασκευή μακέτας και χαρτοκατασκευές 

- συλλογές πινάκων ζωγραφικής και χαρακτικών 

- μέτρηση αποστάσεων 

- παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού  

- παιχνίδια μνήμης με κάρτες  

- ανθολόγιο κειμένων 

- μελέτη πεδίου (με φωτογράφιση - βιντεοσκόπηση). 

Ο παραπάνω τρόπος προσέγγισης της γνώσης αποσυμφορεί τη διδακτική πράξη από την 
πρακτική της απομνημόνευσης χρονολογιών, απομακρύνει την αφήγηση ως βασικό μέσο 
διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας και δίνει προτεραιότητα στις διαδικασίες που 
οδηγούν στην καλλιέργεια προσωπικών κριτηρίων ιστορικής αποτίμησης και κατανόησης 
(Λεοντσίνης 1999, σ. 72-73). Οι τρόποι αυτοί εισάγουν την περιβαλλοντική προσέγγιση της 
γενικής και τοπικής ιστορίας και συνεισφέρουν στην εισαγωγή του μαθητή α) σε 
διαδικασίες οργάνωσης της σκέψης β) σε γόνιμο προβληματισμό γύρω από παλαιότερα και 
σύγχρονα προβλήματα γ) σε διαδικασίες κριτικής σκέψης και αξιολογικής κρίσης δ) στην 
ανακάλυψη διαφορετικών απόψεων των ανθρώπων ε) στην κατανόηση των στοιχείων της 
συνέχειας, της αλλαγής, της εξέλιξης, της σύγκρισης, των ομοιοτήτων και διαφορών, των 
αιτίων και του αποτελέσματος στ) στη διαμόρφωση ενιαίας αντίληψης για το περιβάλλον 
(φυσικό, δομημένο, κοινωνικό-πολιτιστικό) (Λεοντσίνης 1999, σ. 73-78). 

Η οργάνωση της έρευνας καλό είναι να γίνεται σε ομόκεντρους κύκλους με κέντρο το 
σχολείο (Δημοπούλου κ.ά. 2003), ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν τον χώρο σταδιακά. 
Επίσης, είναι χρήσιμο να υπάρχουν σημεία αναφοράς, όπως η αγορά, ο σταθμός, το λιμάνι, 
ένα μνημείο, μια πλατεία, ένα σημείο τουριστικού ενδιαφέροντος. Η έρευνα ως προς τον 
χρόνο, καλό είναι να ξεκινά από το σήμερα και να εκτείνεται σταδιακά προς το παρελθόν. 
Με αυτόν τον τρόπο η Ιστορία γίνεται λιγότερο αποσπασματική και αποκτά ερείσματα στην 
προσωπική και οικογενειακή ιστορία των μαθητών.  

Γενικότερα, ο χώρος και ο χρόνος αποτελούν δομικά υλικά της κατασκευής ταυτοτήτων και 
του συνανήκειν. Ο χώρος νοηματοδοτείται από την έννοια της γειτονιάς και ο χρόνος 
αιχμαλωτίζεται από το μνημείο. Προσεγγίζοντας αυτά τα δύο στοιχεία καλλιεργούμε την 
ιδιότητα του πολίτη, που συνδέεται με συλλογικές αξίες και αγαθά, όπως η αγάπη, το 
δημόσιο ήθος, η προστασία των θεσμών, του περιβάλλοντος και της ειρήνης. Οι 
παιδαγωγικές αρχές που διέπουν έναν τέτοιο τρόπο εργασίας είναι η κινητοποίηση της 
περιέργειας, η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στην αναζήτηση της γνώσης, η 
βιωματική μάθηση, η ομαδική δουλειά, η αξία της διαδικασίας και η απόδοση νοήματος 
(Δραγώνα 2018). 
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3η Θεματική Ενότητα:  Διδάσκοντας την Τοπική Ιστορία  (τόπος, 
μνημεία, άνθρωποι, άυλη πολιτιστική κληρονομιά) - Υλοποιημένες 
δραστηριότητες 
 
Από τις βιωματικές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε αυτή τη θεματική ενότητα 
επιλέγουμε για αναλυτική παρουσίαση τις παρακάτω:  
 

Α. Οι 3 γωνίες  
Έχουμε κολλήσει σε 3 γωνίες της αίθουσας πινακίδες με τις επιγραφές «φυσικό 
περιβάλλον», «δομημένο περιβάλλον» και «λειτουργίες της πόλης». Ζητάμε από τους 
συμμετέχοντες να σηκωθούν και να κατευθυνθούν στη γωνία που αποτυπώνει το θέμα που 
θα τους ενδιέφερε περισσότερο να ασχοληθούν κατά τη διάρκεια μιας έρευνας στο πλαίσιο 
της Τοπικής Ιστορίας. Όταν αυτό γίνει, εκπρόσωποι από κάθε ομάδα εξηγούν τα κριτήρια 
της προσωπικής τους επιλογής. Επιπλέον, αυτός είναι ένας τρόπος να δημιουργηθούν 
ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα για τη συνέχιση της εργασίας.  
 

Β. Το «διαμάντι» του τοπικού περιβάλλοντος 
1. Μοιράζουμε στις 3 ομάδες, που δημιουργήθηκαν όπως περιγράφηκε παραπάνω, έναν 

φάκελο που περιέχει 9 καρτελάκια με κάποιες φράσεις, που αναφέρονται στη μελέτη 
θεμάτων τοπικού περιβάλλοντος. Ζητάμε από τις ομάδες να ταξινομήσουν τα 
καρτελάκια με σειρά προτεραιότητας σε σχήμα ρόμβου. Στην κορυφή ζητείται να 
τοποθετηθεί το σημαντικότερο κατά τη γνώμη της ομάδας, σε δεύτερο επίπεδο τα δυο 
επόμενα, σε τρίτο επίπεδο τα τρία επόμενα, σε τέταρτο επίπεδο άλλα δύο και ένα στο 
τέλος μόνο του.  

2. Μετά από εύλογο χρόνο κάθε ομάδα παρουσιάζει η δική της ταξινόμηση. Σημειώνουμε 
στον πίνακα όλες τις ταξινομήσεις και προκαλούμε συζήτηση αναστοχασμού με στόχο 
να εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές στην οπτική των ομάδων. 

3. Στη συνέχεια ζητάμε από τις ομάδες να αντιστρέψουν τα καρτελάκια, ώστε να 
διαβάζονται με σειρά προτεραιότητας από το τέλος προς την αρχή. Ρωτάμε αν βγαίνει 
νόημα, αν υπάρχουν πάλι λογικές συνεπαγωγές.  

4. Ζητάμε να στραφούν τα καρτελάκια με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαβάζονται με αρχή το 
πρώτο αριστερά στο τρίτο επίπεδο. Ρωτάμε αν βγαίνει νόημα, αν μπορούν να 
διαβαστούν κι έτσι. Ζητάμε να στραφούν τα καρτελάκια με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
διαβάζονται με αρχή το πρώτο δεξιά στο τρίτο επίπεδο. Ρωτάμε με ποιες παραδοχές 
μπορεί να διαβάζονται κι έτσι. 

5. Κλείνουμε με το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει μία και μόνη απάντηση στην ταξινόμηση, 
καθώς όλα εξαρτώνται από την αιτιολόγηση που δίνει κάθε ομάδα, στην οποία 
συμπεριλαμβάνονται διδακτικές απόψεις, προσωπικές πεποιθήσεις, κοινωνικές 
προϋποθέσεις και ηθικές αξίες. Όλες οι απόψεις αξίζουν το ίδιο, όπως ένα «διαμάντι» 
που έχει την ίδια αξία, όπως κι αν το κοιτάζουμε.  

 

Γ. Μελέτη πεδίου, ζωγραφική αποτύπωση, αποτύπωση συναισθημάτων 
1. Βγαίνουμε στη γειτονιά του σχολείου, περπατάμε, παρατηρούμε, αναρωτιόμαστε, 

ρωτάμε περαστικούς και φωτογραφίζουμε γύρω από ένα οικοδομικό τετράγωνο. 
2. Επιστρέφουμε στην αίθουσα, συζητάμε τι είδαμε, τι ακούσαμε, τι αναρωτηθήκαμε, τι 

ρωτήσαμε και τι πληροφορηθήκαμε. Αποτυπώνουμε ζωγραφικά κάποιο κτήριο ή χώρο 
που έκανε εντύπωση στον καθένα προσωπικά (σε σκίτσο, σκαρίφημα, ζωγραφιά κτλ.) σε 
μισό χαρτί Α4, ώστε όλες οι αποτυπώσεις να είναι ίδιες. 
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3. Δημιουργούμε στο πάτωμα με κολλητική ταινία το οικοδομικό τετράγωνο που βαδίσαμε 
και γράφουμε τις οδούς. Καλούμε κάθε συμμετέχοντα να τοποθετήσει τη ζωγραφιά του 
πάνω στο οικοδομικό τετράγωνο κάνοντας και μια σύντομη περιγραφή αυτού που 
αποτυπώνει. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1: Ζωγραφιές και κείμενα γύρω από το οικοδομικό τετράγωνο (φωτ. Α. Μανδρίκας) 
 

4. Ζητάμε από κάθε συμμετέχοντα να γράψει ένα μικρό κείμενο που να αναφέρεται στις 
σκέψεις και στα συναισθήματα που του προκάλεσε η επαφή με τη γειτονιά ή το 
συγκεκριμένο κτήριο που αποτύπωσε ζωγραφικά. Όποιος θέλει, μπορεί να το διαβάσει 
δυνατά, ώστε να μοιραστεί με όλους τα συναισθήματά του. 

5. Καλούμε κάθε συμμετέχοντα να τοποθετήσει και το κείμενό του πάνω στο οικοδομικό 
τετράγωνο. Συζητάμε και αποτιμούμε συλλογικά αυτή την εμπειρία (εικ. 1). 

 

Δ. Ο χάρτης με τα τοπόσημα 
1. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 3 νέες ομάδες με βάση τον Δήμο στον οποίο κατοικούν 

ή εργάζονται. Δίνεται σε κάθε ομάδα ένας χάρτης του Δήμου (Πειραιά, Δραπετσώνας-
Κερατσινίου, Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη) και μερικές εικόνες με γνωστά τοπόσημα.  

2. Ζητείται από κάθε ομάδα να επιλέξει κατά την κρίση της κάποια σημαντικά τοπόσημα 
για κάθε Δήμο και να τα αποτυπώσει στον χάρτη με όποιον τρόπο επιθυμεί (ζωγραφικά, 
με βέλη, με αυτοκόλλητα χαρτάκια κτλ) (εικ. 2). 

3. Μετά από εύλογο χρόνο κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια το έργο της 
τονίζοντας τα κριτήρια επιλογής των τοπόσημων και προσθέτοντας όποιες άλλες 
πληροφορίες θεωρεί απαραίτητες για κάποιον που γνωρίζει για πρώτη φορά τον Δήμο.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2: Χάρτης με τοπόσημα του Πειραιά (φωτ. Α. Μανδρίκας) 
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Ε. Το «νήμα» των αναμνήσεων 
1. Μοιράζουμε στους συμμετέχοντες ένα μικρό αυτοκόλλητο χαρτάκι και ζητάμε να 

γράψουν ένα τοπόσημο της πόλης (κτήριο, γειτονιά, πλατεία, λιμάνι, οποιοδήποτε 
χαρακτηριστικό σημείο), με το οποίο τους συνδέει κάποια έντονη ανάμνηση.  

2. Δένουμε έναν σπάγκο σε κατάλληλα σημεία ενός διαδρόμου, ώστε να δημιουργείται 
ένα πολύπλοκο πλέγμα, χωρίς να το έχουν δει οι συμμετέχοντες.  

3. Βγάζουμε τους συμμετέχοντες από την αίθουσα με τα αυτοκόλλητα χαρτάκια στο χέρι 
και τους οδηγούμε μπροστά στο πλέγμα, αφήνοντας λίγο χρόνο για να υποθέσουν τι 
είναι αυτή η κατασκευή και τι θα κληθούν να κάνουν.  

4. Καλούμε τους συμμετέχοντες να μοιραστούν με όλη την ομάδα τις αναμνήσεις τους. 
Ζητείται από τον καθένα να ανακοινώσει το τοπόσημο της πόλης που έχει γράψει και να 
περιγράψει την εμπειρία που τον συνδέει με αυτό κολλώντας το χαρτάκι του σε όποιο 
σημείο του πλέγματος επιλέξει. Ενθαρρύνουμε όλους να μοιραστούν τόσα 
συναισθήματα και σκέψεις όσα τους κάνουν να αισθάνονται άνετα και δεν πιέζουμε για 
υπερβολικές εκμυστηρεύσεις.  

5. Όταν όλοι (ή όσοι θέλουν) κολλήσουν τα χαρτάκια στο πλέγμα, κάνουμε μια αποτίμηση 
της δραστηριότητας.  Τονίζουμε ότι η πόλη μάς ενώνει, καθώς δεν αποτελείται μόνο από 
άψυχα κτήρια, αλλά στεγάζει και τις αναμνήσεις μας. Αν υπάρχουν κοινές ή αντιφατικές 
αναμνήσεις, επισημαίνονται ιδιαίτερα. Αναδεικνύεται η παρουσία και η ιστορία των 
ανθρώπων της πόλης, που δημιουργείται από την οικογενειακή και τελικά από κάθε  
προσωπική ιστορία. Τονίζεται ότι το πλέγμα που έχουμε μπροστά μας είναι το «νήμα» 
των αναμνήσεων που μας δένουν με την πόλη και το οποίο καθορίζει ενδόμυχα και τη 
στάση που διατηρούμε απέναντι στο φυσικό περιβάλλον της, στο δομημένο περιβάλλον 
της και στις λειτουργίες της πόλης.  

6. Τοποθετούμε κάτω από το πλέγμα έναν χάρτη της πόλης και τον κρεμάμε με αρκετά 
νήματα αυτοκόλλητης ταινίας από διάφορα σημεία του πλέγματος, ώστε να μην 
ακουμπά στο πάτωμα, αλλά να φαίνεται ότι ίπταται πάνω από το έδαφος. Ζητάμε και 
συζητάμε συμβολικές ερμηνείες, που οδηγούν στην ανάγκη εξύψωσης του τοπικού 
περιβάλλοντος, που θα προέλθει από την προσωπική συμβολή του καθενός σε 
πολλαπλά επίπεδα (εικ. 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3: Το «νήμα» των αναμνήσεων (φωτ. Α. Μανδρίκας)                                                                        
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4η Θεματική Ενότητα:  Ψηφιακά Μέσα στη διδακτική του μαθήματος 
της Ιστορίας 

Μαρία Κασκαντάμη 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Γνωρίζουν ποικιλία ψηφιακών εργαλείων που μπορούν να αξιοποιήσουν στο 

μάθημα της Ιστορίας. 
- Μπορούν να διακρίνουν τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούν ένα ψηφιακό 

εργαλείο / τη λειτουργία του εργαλείου. 
- Μπορούν να σχεδιάσουν μικρές δραστηριότητες με αξιοποίηση των ψηφιακών 

εργαλείων.  
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

- Εργαλεία γενικής χρήσης 
- Υλικό από το διαδίκτυο                           
- Διαδικτυακές εφαρμογές 
- Διαδικτυακά επικοινωνιακά μέσα 
- Εργαλεία Web 2.0 
- Μαθησιακά αντικείμενα από το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ 
- Ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό λογισμικό 
- Γιατί χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο ψηφιακό εργαλείο;  
- Πότε η χρήση του εργαλείου εμπλουτίζει τη διδασκαλία μου;  
- Πώς θα το χρησιμοποιήσω;  
- Είδη δραστηριοτήτων με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Εκπαιδευτικές εφαρμογές με εργαλεία γενικής χρήσης 
- Διαδίκτυο 
- Αρχειακό υλικό 
- Ιστορικές πηγές  
- Αρχαιολογικοί χώροι 
- Μουσεία, πινακοθήκες 
- Εικονικές αναπαραστάσεις 
- Διαδραστικοί χάρτες 
- Εννοιολογικοί χάρτες 
- Ιστοριογραμμή 
- Προσομοίωση 
- Βιβλιοθήκες 
- Εκπαιδευτικό λογισμικό 
- Αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων ως: 

Α. Μέσο ανάπτυξης δεξιοτήτων που απαιτεί η ιστορική επιστήμη.  
Β. Παιδαγωγικό εργαλείο στο πλαίσιο συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων. 

- Έρευνα, αναζήτηση, επεξεργασία ποικίλων πηγών 
- Συλλογή και ταξινόμηση δεδομένων 
- Δημιουργία εικονικού μουσείου 
- Δημιουργία ιστοριογραμμής 
- Αναπαράσταση δομής ιστορικού κειμένου μέσω εννοιολογικού χάρτη  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Εισήγηση 
- Παρουσίαση ενδεικτικών παραδειγμάτων   
- Παρουσίαση 1  
- Παρουσίαση 2        
- Παρουσίαση 3 
- Συζήτηση 
- Εργασία στον Η/Υ 
- Ανατροφοδότηση 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1H6tDYnNzIVCaaw24XLYhmg1_FgORgifo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVMpbaQ5pkRySXjr_G0aJy6dKVck9Mil/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lOJlmMM4MLa-wre3suznhp3buIyhaqwd/view?usp=sharing
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4η Θεματική Ενότητα:  Ψηφιακά Μέσα στη διδακτική του μαθήματος 
της Ιστορίας - Θεωρητικό πλαίσιο 

 
Ο σύγχρονος προβληματισμός για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας εστιάζεται όχι 
μόνο στις γνώσεις που θα αποκτήσει ο μαθητής (γνωρίζω ότι), αλλά κυρίως στις δεξιότητες 
που θα αναπτύξει και οι οποίες θα του επιτρέψουν να κατανοήσει, να αναλύσει και να 
ερμηνεύσει τα γεγονότα (γνωρίζω πώς) (Massialas & Allen 1996, Taylor 2000). Προς την 
κατεύθυνση αυτή ισχυρό εργαλείο αποτελούν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών / Ψηφιακά Μέσα (Lee 2002, BECTA 2004, Heafner 2004) και τα Προγράμματα 
Σπουδών προβλέπουν τον εμπλουτισμό της παραδοσιακής αφηγηματικής προσέγγισης του 
μαθήματος της Ιστορίας με Ψηφιακά Μέσα.  

Ο όρος Ψηφιακά Μέσα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές εφαρμογές με το λογισμικό γενικής 
χρήσης, διαδικτυακό υλικό, ψηφιακά εργαλεία, διαδικτυακά μέσα επικοινωνίας, 
διαδικτυακές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και το εκπαιδευτικό λογισμικό. Στόχος της 
παρούσας Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιαστούν Ψηφιακά Μέσα που μπορούν να 
αξιοποιηθούν στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, να συζητηθούν τρόποι γόνιμης 
ένταξής τους, καθώς και να υλοποιηθούν δραστηριότητες που αποτελούν παραδείγματα 
εποικοδομητικής ενσωμάτωσής τους στη διδακτική του μαθήματος της Ιστορίας.  

 

Τρόποι αξιοποίησης των Ψηφιακών Μέσων 

Τα Ψηφιακά Μέσα αξιοποιούνται ως 

Α. Μέσο ανάπτυξης δεξιοτήτων που απαιτεί η ιστορική επιστήμη: 

- Αναζήτηση και κατανόηση αιτίων 
- Αναζήτηση και συγκέντρωση πηγών 
- Επεξεργασία πηγών 
- Κατανόηση της έννοιας του χρόνου 
- Σύνδεση της έννοιας του χρόνου με την έννοια του χώρου 
- Σύνδεση του χώρου με τα ιστορικά γεγονότα 
- Κατανόηση μικρής, μέσης και μακράς διάρκειας 
- Ένταξη του ιστορικού γεγονότος σε ιστορικές περιόδους (Sampson 2000).  

 
Β. Παιδαγωγικό εργαλείο στο πλαίσιο συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων, κατά 
τις οποίες οικοδομείται η γνώση σύμφωνα με τις Γνωστικές και των Κοινωνικοπολιτισμικές 
Θεωρίες της Μάθησης (Piaget 1999, Vygotsky 2008). Σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές, ο 
μαθητής μαθαίνει σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον που τον ωθεί να 
επαναπροσδιορίσει ανάλογα τις νοητικές του δομές και η γνώση δομείται, καθώς ο 
μαθητής ενεργεί και επικοινωνεί μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά και πολιτιστικά 
περιβάλλοντα. 

Ψηφιακά Μέσα αξιοποιούνται επίσης ως υλικό για τον εμπλουτισμό της παραδοσιακής 
διδασκαλίας. Καίριας σημασίας για την αξιοποίησή τους αποτελεί η απάντηση στο 
ερώτημα: «Τι κερδίζουν οι μαθητές/τριες με την αξιοποίηση του συγκεκριμένου Ψηφιακού 
Μέσου, σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία;»  
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Ψηφιακά Εργαλεία - Ψηφιακό Υλικό 

Ποικίλα ψηφιακά εργαλεία και ψηφιακό υλικό μπορούν να αξιοποιηθούν στο μάθημα της 
Ιστορίας. Για τις ανάγκες της παρούσας Θεματικής Ενότητας επιλέγουμε να τα 
παρουσιάσουμε εντάσσοντάς τα στις ακόλουθες τρεις ομάδες: 

Ι. Εκπαιδευτικές εφαρμογές με λογισμικό γενικής χρήσης  

Το λογισμικό γενικής χρήσης μπορεί να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά μέσω κατάλληλων 
δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα ο επεξεργαστής κειμένου για τη δημιουργία ημερολογίου 
σημαντικών ιστορικών γεγονότων με χρήση του αντίστοιχου προτύπου που παρέχεται από 
το ίδιο το λογισμικό, το λογισμικό παρουσιάσεων  για τη δημιουργία εικονικού μουσείου 
(δραστηριότητα με το εν λόγω εργαλείο θα παρουσιαστεί στο 2ο μέρος της Θεματικής 
Ενότητας: «Υλοποιημένες δραστηριότητες») (Κασκαντάμη 2019), το λογιστικό φύλλο για την 
καταγραφή δεδομένων από ερωτηματολόγια που έχουν δημιουργήσει οι μαθητές και στη 
συνέχεια τη γραφική τους αναπαράσταση. 

 

ΙΙ. Διαδικτυακό υλικό/διαδικτυακές εφαρμογές 

Το διαδικτυακό υλικό και οι διαδικτυακές εφαρμογές αποτελούν μια μεγάλη ομάδα υλικών 
και εφαρμογών αξιοποιήσιμων στο μάθημα της ιστορίας, όπως: 

- Γενικό πληροφοριακό υλικό ιστορικού ενδιαφέροντος, από έγκριτους και αξιόπιστους 
ιστοχώρους (Harris 2020),  με τη μορφή υπερκειμένου που επιτρέπει τη μη γραμμική 
ανάγνωση μέσω συνδέσμων προς άλλο υλικό γραπτού λόγου, οπτικό ή ηχητικό 
(Δημητρούλια & Τικτοπούλου 2015, 18-30).  

- Ιστορικές πηγές (γραπτού λόγου, οπτικές, ακουστικές, έγγραφα, εικόνες, 
χειροτεχνήματα, ηχητικά ντοκουμέντα). 

- Αρχειακό υλικό οργανωμένο σε βάσεις δεδομένων, όπως αυτές που παρέχει το Ελληνικό 
Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ), στις οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται 
φωτογραφικό αρχείο, συλλογή εφήμερων τεκμηρίων, συλλογή Τύπου.  

- Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις μνημείων, μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, όπως η 
τρισδιάστατη αναπαράσταση του Κολοσσαίου στη Ρώμη ή του Ανακτόρου των 
Βερσαλλιών έξω από το Παρίσι, μέσω της εφαρμογής Google Earth.  

- Ψηφιακοί χάρτες, όπως ο χάρτης της εδαφικής εξέλιξης της βυζαντινής αυτοκρατορίας 
στον οποίο παρουσιάζονται με απλό και εύληπτο τρόπο οι αλλαγές των συνόρων του 
Βυζαντίου από το 324 έως το 1451 μ.Χ.  

- Διαδραστικοί χάρτες, στους οποίους αξιοποιώντας τα παρεχόμενα εργαλεία μπορούμε 
να εστιάσουμε στα δεδομένα που επιθυμούμε να μελετήσουμε. Π.χ. στον διαδραστικό 
χάρτη Οι συμμαχίες κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μπορούμε να μελετήσουμε τις 
συμμαχίες των ευρωπαϊκών κρατών κατά τον εν λόγω πόλεμο.  

- Ιστότοποι μουσείων, πραγματικών ή εικονικών (Χουρμουζιάδη 2015), όπως ο ιστότοπος 
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας με πληροφορίες για τις μόνιμες και 
περιοδικές εκθέσεις του μουσείου, καθώς και διαδικτυακές εκπαιδευτικές δράσεις.  

- Ψηφιακές βιβλιοθήκες. 

- Ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, όπως η  Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, στην 
οποία καταγράφεται η παρουσία του ελληνικού πολιτισμικού στοιχείου σε όλη τη 
χωροχρονική του εξέλιξη.   

http://www.elia.org.gr/
http://www.elia.org.gr/
https://www.google.com/earth/
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/xartes/edafiki%20exelixi%20byz.%20aut..htm
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9411
https://www.namuseum.gr/
http://www.ehw.gr/
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- Αναπαραστάσεις μαχών, όπως η Αναπαράσταση της Μάχης του Μαραθώνα (490 π.Χ.) 
κατά την οποία οι τρεις φάσεις της μάχης παρουσιάζονται με απλά σκίτσα και γραφικά, 
ώστε τα διαδραματιζόμενα να γίνονται εύκολα κατανοητά.  

- Εικονικές περιηγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, όπως οι 
περιηγήσεις σε 10 μουσεία του κόσμου (ανάμεσά τους το Βρετανικό Μουσείο και το 
Μουσείο της Περγάμου, στο Βερολίνο), που προσφέρει η διαδικτυακή πλατφόρμα 
Google Art & Culture. 

- Πολυμεσικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, όπως η Καστροπολιτεία του Μυστρά. Μέσα από το 
εν λόγω παιχνίδι οι μαθητές καλούνται να ταξιδεύσουν στο παρελθόν με σκοπό να 
μάθουν για την ιστορία του Μυστρά, την τέχνη και τους τεχνίτες της καλύτερα 
σωζόμενης βυζαντινής πολιτείας στον ελλαδικό χώρο.  

Ξεχωριστή θέση στα διαδικτυακά εργαλεία κατέχουν τα εργαλεία του web 2.0, τα οποία 
επιτρέπουν να δημιουργήσουμε δικό μας υλικό. Ειδικότερα, μπορούμε να δημιουργήσουμε  

- Ιστοριογραμμές, για παράδειγμα με το εργαλείο Timetoast (δραστηριότητα με το εν 
λόγω εργαλείο θα παρουσιαστεί στο 2ο μέρος της Θεματικής Ενότητας: «Υλοποιημένες 
δραστηριότητες»). 

- Εννοιολογικούς χάρτες, όπως με το εργαλείο Popplet (δραστηριότητα με το εν λόγω 
εργαλείο θα παρουσιαστεί στο 2ο μέρος της Θεματικής Ενότητας: «Υλοποιημένες 

δραστηριότητες») (Novak & Cañas 2008).  

- Ψηφιακούς διαδραστικούς χάρτες, για παράδειγμα με το εργαλείο My maps, το οποίο 
παρέχει τη δυνατότητα να προσθέσουμε πληροφορίες πάνω στον χάρτη, ενώ 
υποστηρίζει και τη συνεργατική παραγωγή και δημοσίευση των χαρτών, ώστε να είναι 
ορατοί από όλους.  

- Συνεργατικά περιβάλλοντα Wikis, όπως με το εργαλείο Pbworks, που παρέχει τη 
δυνατότητα συνεργατικής δημιουργίας ιστότοπου από ομάδα μαθητών, οι οποίοι 
μπορούν να επεξεργάζονται το περιεχόμενό του.  

- Συνεργατικά έγγραφα Google docs, δηλαδή online λογισμικά επεξεργασίας κειμένου, 
υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων, βάσεων δεδομένων, ερωτηματολογίων και 
επεξεργασίας εικόνων. 

- Παρουσιάσεις, για παράδειγμα με το εργαλείο Prezi, που παρέχει τη δυνατότητα 
δημιουργίας παρουσιάσεων  με μεγάλη ευκολία με τις διαφάνειες τοποθετημένες πάνω 
σε έναν μεγάλο καμβά, ενώ η δυνατότητα zoom in και zoom out δίνει την αίσθηση μιας 
animated (κινούμενης) παρουσίασης.  

- Συννεφόλεξα, για παράδειγμα με το εργαλείο WordArt, που δημιουργεί μια εικόνα από 
τις λέξεις ενός κειμένου. Οι λέξεις με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στο κείμενο 
απεικονίζονται με μεγαλύτερο μέγεθος από τις υπόλοιπες.  

- Ιστολόγια, όπως με το εργαλείο Wordpress. Οι μαθητές δημιουργούν ιστολόγια με 
θέματα ιστορικού ενδιαφέροντος, στα οποία αναρτούν τις εργασίες τους. Η δυνατότητα 
ανάρτησης σχολίων στα δημοσιευμένα κείμενα, καθώς και η δυνατότητα για δημόσια 
συζήτηση συντελούν στη διαμόρφωση κοινοτήτων μάθησης με αντικείμενο την Ιστορία.  

Στην Παρουσίαση 1 παρουσιάζονται και άλλα παραδείγματα ψηφιακών εργαλείων και 
ψηφιακού υλικού.  

Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί η αξιοποίηση των επικοινωνιακών μέσων του 
Διαδικτύου, όπως το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείου (E-mail), η Λίστα Συζήτησης και η 
Τηλεδιάσκεψη. Τα μέσα αυτά  επιτρέπουν την ασύγχρονη ή σύγχρονη επικοινωνία των 
μαθητών με ειδικούς, φορείς ή οργανώσεις, με τους οποίους θα συζητήσουν για ιστορικά 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/xartes/video/Marathon%20video.htm
https://artsandculture.google.com/story/igKSKBBnEBSGKg
http://www.culture.gr/war/mystras-edu/
http://www.timetoast.com/
file:///C:/Users/archo/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7UOW9Y25/popplet.com
https://www.google.com/intl/el/maps/about/mymaps/
https://www.pbworks.com/
https://prezi.com/
https://wordart.com/
https://wordpress.org/
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θέματα και θα αντλήσουν σχετικές πληροφορίες, καθώς και την επικοινωνία μεταξύ 
σχολείων για την εκπόνηση εργασιών με ιστορικό ενδιαφέρον (Παπανικολάου κ.ά. 2002). 
Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια στον χώρο της εκπαίδευσης αξιοποιούνται οι 
διαδικτυακές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως χώροι εκπόνησης συνεργατικών 
εργασιών στο πλαίσιο της Ιστορίας, καθώς οι υπηρεσίες αυτές ενσωματώνουν πλήθος 
δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των μαθητών (Hargadon 2009, 
Κασκαντάμη 2011).   

 

ΙΙΙ. Ειδικά κατασκευασμένο Εκπαιδευτικό Λογισμικό 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι λογισμικό κατασκευασμένο ειδικά για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς. Ως ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού για την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση παραθέτουμε τα εξής:  

- Διαδραστική Ιστορία. Αποτελεί έναν διαδραστικό ιστορικό άτλαντα της Ελλάδας που 
καλύπτει χρονικά από την εποχή του Λίθου ως τη Σύγχρονη Ελλάδα. Οι μαθητές/τριες 
έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στον χώρο και τον χρόνο, εστιάζοντας σε τόπους ή 
σε χρονικές περιόδους και μελετώντας το σχετικό υλικό.  

- Ιστορία Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Το λογισμικό χωρίζεται σε τρία μέρη: Μυθολογία, 
Προϊστορία, Αρχαία Ελληνική Ιστορία. Κείμενα, χάρτες αλλά και αφήγηση αποτελούν το 
υλικό που παρέχεται στους μαθητές/τριες για επεξεργασία.  

- Στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων: η ζωή στη βυζαντινή αυτοκρατορία. Αντικείμενο 
μελέτης του λογισμικού αποτελεί ο Βυζαντινός Πολιτισμός. Το υλικό αρθρώνεται σε 10 
διδακτικά σενάρια, μέσα από τα οποία προσεγγίζονται ποικίλες πλευρές του εν λόγω 
θέματος.  

- Το ελληνικό κράτος: γέννηση και ανάπτυξη της Σύγχρονης Ελλάδας. Στο λογισμικό αυτό 
μελετάται η πορεία της συγκρότησης της Σύγχρονης Ελλάδας μέσα από την εξέταση 
σχετικών πηγών για ιστορικά θέματα της εποχής.  

- Πολιτικά και Διπλωματικά Γεγονότα της Νεότερης Ιστορίας μας. Στόχος του λογισμικού 
αυτού είναι οι μαθητές/τριες να  κατανοήσουν τη διπλωματική δραστηριότητα και τις 
πολιτικές πράξεις της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, μέσω επεξεργασίας και ανάλυσης 
των προσφερόμενων πληροφοριών. 

Ως ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
παραθέτουμε τα εξής:  

- Κασταλία. Λογισμικό για τη διερευνητική μελέτης της Ιστορίας και της Τέχνης που 
αναπτύχθηκε στην Αθήνα και στην Κόρινθο. Περιλαμβάνει ιστορικές πηγές και εργαλεία 
για την επεξεργασία των πηγών. Επίσης, περιλαμβάνει δραστηριότητες που ανατίθενται 
στους/στις μαθητές/τριες ατομικά ή σε ομάδες εργασίας.  

- Μυκήνες (Αβάκιο). Διερευνητικό λογισμικό με αντικείμενο μελέτης τον Μυκηναϊκό 
Πολιτισμό. Ο/Η μαθητής/τρια αναλαμβάνει τον ρόλο του/της αρχαιολόγου και 
πραγματοποιεί αρχαιολογική ανασκαφή στις Μυκήνες μέσω προσομοίωσης της 
διαδικασίας.  

- Τοπική Ιστορία Το λογισμικό χωρίζεται σε τέσσερεις ενότητες: Εγκατάσταση 
προσφυγικών πληθυσμών σε μια περιοχή, Κάστρα και Πολιτείες, Οικιστική ταυτότητα 
μιας περιοχής, Από την «περίκλειστη» πόλη στην αστική κοινωνία. Ο/Η μαθητής/τρια 
προσεγγίζει τα θέματα μέσα από κείμενα με παραπομπές σε σχετικούς δικτυακούς 
τόπους, λεξικό, αρχείο φωτογραφιών, βιογραφίες, δραστηριότητες.  

http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/243?locale=el
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/273?locale=el
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/228?locale=el
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/230?locale=el
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/216?locale=el
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/313?locale=el
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/248?locale=el
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/262?locale=el
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- Η Ελλάδα και ο κόσμος από τον 19ο έως τον 20ο αι. Διερευνητικό λογισμικό που 
αποτελείται από δύο σενάρια. Το πρώτο αναφέρεται στη μελέτη της Νεότερης Ελληνικής 
Ιστορίας και το δεύτερο στη μελέτη της Νεότερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Ο/Η 
μαθητής/τρια σε ρόλο ιστορικού, αφού εντοπίσει μέσω του διαδραστικού χάρτη και της 
χρονομηχανής τον προς μελέτη τόπο στον ζητούμενο χρόνο, αναζητά πηγές που θα 
τον/την οδηγήσουν να ανασυνθέσει τα γεγονότα, καθορίζοντας έτσι ο/η ίδιος/ια την 
πορεία του σεναρίου.   

- Θέματα Ιστορίας της Τέχνης. Λογισμικό διερευνητικής πλοήγησης στην τέχνη του 14ου, 
15ου, 16ου και 19ου αι. μέσω χρονομηχανής, που επιτρέπει την επιλογή χώρας και πόλης 
στον χάρτη κάθε ιστορικής περιόδου. Το λογισμικό εστιάζει σε καλλιτέχνες που έδρασαν 
σε κάθε περιοχή, καθώς και στο έργο τους, εντάσσοντάς το στο κοινωνικό, πολιτικό και 
οικονομικό περιβάλλον της περιοχής.  

- Ιστορικός Άτλαντας Centennia. Η ιστορία της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της 
Βόρειας Αφρικής κατά τη δεύτερη χιλιετία μ.Χ. παρουσιάζεται μέσα από μια ακολουθία 
χαρτών. 9.500 χιλιάδες αλλαγές συνόρων αυτοκρατοριών, βασιλείων και εθνικών 
κρατών συντελούνται κατά τη διάρκεια της χρονικής αυτής περιόδου. Το λογισμικό 
περιλαμβάνει επίσης σύντομα πληροφοριακά κείμενα και μπορεί να αξιοποιηθεί και 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από δραστηριότητες κατάλληλες για την ηλικία 
των μαθητών του δημοτικού σχολείου.   

Τα προαναφερθέντα εκπαιδευτικά λογισμικά φιλοξενούνται στο ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ, τον εθνικό 
συσσωρευτή εκπαιδευτικού περιεχομένου για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, όπου μπορούμε να βρούμε ποικίλο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό προς 
αξιοποίηση στο μάθημα της Ιστορίας: μαθησιακά αντικείμενα, εκπαιδευτικά βίντεο, 
διδακτικά σενάρια. Ψηφιακά διδακτικά σενάρια για το μάθημα της Ιστορίας 
συμπεριλαμβάνονται στην πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ, τα οποία αυτούσια ή μετασχηματισμένα 
μπορούμε να αξιοποιήσουμε στη διδασκαλία μας.   

 

Είδη δραστηριοτήτων 

Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές με το λογισμικό γενικής χρήσης, τα ψηφιακά εργαλεία, το 
διαδικτυακό υλικό, τα διαδικτυακά μέσα επικοινωνίας, οι διαδικτυακές υπηρεσίες 
κοινωνικής δικτύωσης και το εκπαιδευτικό λογισμικό αξιοποιούνται στα πλαίσια 
διδακτικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών σεναρίων (ΙΤΥΕ 2017) για το μάθημα της 
Ιστορίας και οι μαθητές/τριες εμπλέκονται σε: 

- Έρευνα – Αναζήτηση ιστορικού πληροφορικού υλικού, ιστορικών πηγών, αρχειακού 
υλικού, οπτικών και ακουστικών πηγών 

- Αξιοποίηση ψηφιακών ηλεκτρονικών και διαδικτυακών εγκυκλοπαιδειών και 
βιβλιοθηκών 

- Συλλογή, καταχώρηση, ταξινόμηση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων 
- Σύνθεση ιστορικού κειμένου (γραπτού λόγου, πολυτροπικού, αφήγησης, 

επιχειρηματολογίας σε γραμμική ή υπερκειμενική μορφή) 
- Αναπαράσταση της δομής ιστορικού κειμένου 
- Δημιουργία χωροχρονικών αναπαραστάσεων 
- Εικονικές επισκέψεις σε μνημεία, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και περιηγήσεις σε 

διαδικτυακές εκθέσεις με ανάληψη δράσης  
- Συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων σε ομάδες σε φυσικό χώρο ή διαδικτυακά 
- Επικοινωνία με ειδικούς επιστήμονες  
- Δημοσίευση εργασιών στο διαδίκτυο (Harrison 2004, Haydn 2004, Γκίκα 2014, 184).  

http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/318?locale=el
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/320?locale=el
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/250?locale=en
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
http://aesop.iep.edu.gr/
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Στο πλαίσιο των παραπάνω δραστηριοτήτων οι μαθητές/τριες αποκτούν πρωταγωνιστικό 
ρόλο. Ταυτόχρονα,  ο/η διδάσκων/ουσα αποκτά νέο αναβαθμισμένο ρόλο. Δεν είναι πια 
ο/η μεταδότης των γνώσεων στο πλαίσιο της μετωπικής διδασκαλίας. Είναι αυτός/ή που 
σχεδιάζει διδακτικές δραστηριότητες βασισμένες στην ανάλυση, σύνθεση, σύγκριση και 
αντιπαραβολή της πληροφορίας, αυτός/ή που θέτει ερωτήσεις και μορφοποιεί υποθέσεις, 
παρακολουθεί τις ομάδες εργασίας και παρεμβαίνει όπου και όταν χρειάζεται. Είναι κατά 
συνέπεια ο/η συνεργάτης, εμψυχωτής/τρια και βοηθός του/της μαθητή/τριας στην 
αναζήτηση της γνώσης, στην επιλογή και αξιοποίηση της σωστής πληροφορίας. Ο/Η 
διδάσκων/ουσα μαθαίνει τον/την μαθητή/τρια πώς να μαθαίνει (Κάββουρα κ.ά. 2000, 
Brush & Saye 2009). 
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4η Θεματική Ενότητα:  Ψηφιακά Μέσα στη διδακτική του μαθήματος 
της Ιστορίας - Υλοποιημένες δραστηριότητες 

 
Στο πλαίσιο της παρούσας θεματικής ενότητας υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες 
δραστηριότητες: 

 

Α. Δημιουργία εικονικού μουσείου  

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής δημιουργήσαμε ένα εικονικό μουσείο 
χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή ενός εργαλείου γενικής χρήσης και συγκεκριμένα μία μη 
γραμμική παρουσίαση του λογισμικού παρουσιάσεων. Πρόκειται για την εφαρμογή 
«Εκπαιδευτικά Εικονικά Μουσεία» (Educational Virtual Museums), η οποία δημιουργήθηκε 
από εκπαιδευτικούς στο Keith Valley Middle School, στην Πενσυλβάνια, και  
χρησιμοποιήθηκε αντί της συγγραφής εργασίας στο μάθημα της Ιστορίας. Στην εν λόγω 
εφαρμογή οι συνδέσεις μεταξύ των διαφανειών είναι έτοιμες. Έτσι, δεν απαιτούνται 
ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις για τη χρήση της πέρα από τις βασικές δεξιότητες στη χρήση 
των ΤΠΕ, με αποτέλεσμα την άμεση εξοικείωση εκπαιδευτικού και μαθητών/τριών με την 
εφαρμογή. Κατά συνέπεια, η έμφαση δίνεται στις διαδικασίες αναζήτησης, επιλογής, 
πραγμάτευσης και παρουσίασης του υλικού στο μουσείο, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων 
δομημένων με βάση τις Γνωστικές και Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Εικόνα 1: Η εισαγωγική οθόνη – είσοδος στο μουσείο 

 

Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής εμφανίζεται η κεντρική αίθουσα – είσοδος του μουσείου 
(εικόνα 1). Διακρίνεται η ταμπέλα του μουσείου, όπου αναγράφουμε το όνομα του 
μουσείου μας. Επίσης διακρίνονται οι είσοδοι προς τις πέντε αίθουσες του μουσείου, 
καθώς και τόξο στα δεξιά, μέσω του οποίου μεταβαίνουμε στο γραφείο του/της 
Διευθυντή/ντριας – δημιουργού του μουσείου (οθόνη με δομή ανάλογη της οθόνης 
«έκθεμα», βλ. εικόνα 2). Στην οθόνη αυτή υπάρχει χώρος όπου καταγράφεται το όνομα του 
διευθυντή, καθώς και χώροι για το βιογραφικό του, τη φωτογραφία του και το e-mail 
επικοινωνίας. Στην οθόνη αυτή καταγράφουμε το όνομά μας ως δημιουργού του μουσείου, 
το σκεπτικό της δημιουργίας του και τον στόχο του μουσείου. Η επιστροφή μας στην 
κεντρική αίθουσα γίνεται μέσω της σχετικής ταμπέλας.  

Για τη μετάβαση στις αίθουσες επιλέγουμε την αντίστοιχη είσοδο, η οποία αρχικά φέρει τον 
αριθμό της αίθουσας και την οποία μετονομάζουμε ανάλογα με τα εκθέματά της. Σε κάθε 
αίθουσα παρουσιάζονται τέσσερα εκθέματα (εικόνα 2), τις φωτογραφίες των οποίων 

http://christykeeler.com/EducationalVirtualMuseums.html
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ενθέτουμε στα σχετικά πλαίσια. Επιλέγοντας ένα από τα εκθέματα, μεταβαίνουμε στην 
αντίστοιχη οθόνη πληροφοριών για το έκθεμα (εικόνα 3), όπου συμπληρώνουμε το όνομα 
του εκθέματος, τη φωτογραφία του (πρόκειται για τη φωτογραφία που υπήρχε στην οθόνη 
της αίθουσας), πληροφορίες γι’ αυτό: γραπτό κείμενο, εξωτερικούς συνδέσμους σε 
ιστότοπους σχετικούς με το έκθεμα, βίντεο, μουσική, σύνδεση στο google earth για την 
τρισδιάσταση αναπαράσταση του εκθέματος (στην περίπτωση που πρόκειται για μνημείο, 
αρχαιολογικό χώρο, εκκλησία). Επίσης, σε ειδικό χώρο καταγράφουμε την ηλεκτρονική 
διεύθυνση από την οποία αντλήσαμε τις πληροφορίες και τη φωτογραφία. Η επιστροφή 
μας στην αίθουσα των εκθεμάτων γίνεται μέσω της σχετικής ταμπέλας. Ανάλογα, για την 
επιστροφή από την αίθουσα των εκθεμάτων στην κεντρική αίθουσα του μουσείου 
επιλέγουμε τη σχετική ταμπέλα. Μπορούμε να τροποποιήσουμε τα χρώματα του μουσείου 
σύμφωνα με τη δική μας αισθητική και να προσθέσουμε στον χώρο φιγούρες ανθρώπων, 
σταθερές ή κινούμενες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                        Εικόνα 2: Η 1
η
 αίθουσα του μουσείου                                       Εικόνα 3: Η οθόνη πληροφοριών εκθέματος 

 

Στην Παρουσίαση 2 σκιαγραφείται μια διδακτική πρόταση αξιοποίησης του εν λόγω 
εργαλείου για τη δημιουργία ενός εικονικού μουσείου Βυζαντινής Τέχνης. Στόχος είναι οι 
μαθητές/τριες να γνωρίσουν τη Βυζαντινή Τέχνη με τρόπο παιγνιώδη και προσφιλή στις 
δικές τους πρακτικές, να ασκηθούν στην αναζήτηση, κριτική αποτίμηση, αξιοποίηση και 
επιλογή υλικού από ποικίλες πηγές, να εργαστούν σε ομάδες αναπτύσσοντας δεξιότητες 
συνεργασίας και υπευθυνότητας, να ασκηθούν στη γραφή ευσύνοπτων κειμένων και να 
λάβουν αποφάσεις για τη σχεδίαση και την αισθητική του μουσείου τους. Στο πλαίσιο της 
εν λόγω διδακτικής πρότασης, οι μαθητές/τριες συνεργάζονται για την υλοποίηση 
πρωτότυπων δημιουργημάτων-μουσείων, αναπτύσσουν δεξιότητες διαφορετικού τύπου σε 
σχέση με τη συγγραφή μιας εργασίας στο χαρτί, αξιοποιούν μέσα αναπαράστασης της 
σκέψης τους διαφορετικά από αυτά που χρησιμοποιούν στην καθημερινή παραδοσιακή 
διδασκαλία στην τάξη. Τέλος, εμπλέκονται σε διαδικασίες αισθητικής αναζήτησης και 
έκφρασης, οι οποίες εμπλουτίζουν τη μάθηση με το στοιχείο της δημιουργικότητας, 
αναδεικνύοντας δυνατότητες, κλίσεις και ενδιαφέροντα, που τα συμβατικά μέσα 
συγγραφής και παρουσίασης εργασιών συνήθως δεν παρέχουν. Ο/Η εκπαιδευτικός 
μετακινείται στο παρασκήνιο της εκπαιδευτικής πράξης, δίνοντας το προβάδισμα 
στους/στις μαθητές/τριες και παραμένοντας αρωγός στην προσπάθειά τους.   

 

Β. Δημιουργία ιστοριογραμμής  

Η ιστοριογραμμή αποτελεί αναπαράσταση της αφηρημένης σχέσης του χρόνου με την 
ανθρώπινη δραστηριότητα. Τα εργαλεία web 2.0 για τη δημιουργία 
χρονογραμμών/ιστοριογραμμών αποτελούν πολυμεσικές εφαρμογές που μας δίνουν τη 



Παρεμβατικές Δράσεις για Πρακτικές Σχολικής Καθημερινότητας 
Θεματικοί Επιμορφωτικοί Κύκλοι 

 

365 

 

δυνατότητα να περιηγηθούμε στον χρόνο παρακολουθώντας διαδοχικά γεγονότα. Στη 
χρονογραμμή/ ιστοριογραμμή μπορεί να απεικονίζονται -εκτός από γεγονότα- πρόσωπα και 
τόποι. Για τη δημιουργία των απεικονίσεων χρησιμοποιούνται φωτογραφίες, πίνακες, 
σύμβολα, επεξηγηματικά κείμενα, χάρτες, πηγές.  

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα δημιουργήσαμε μια ιστοριογραμμή χρησιμοποιώντας το 
εργαλείο web 2.0. Timetoast, το οποίο υποστηρίζει την απεικόνιση συμβάντων αλλά και 
περιόδων χρόνου. Επιτρέπει επίσης τη συνεργατική δημιουργία ιστοριογραμμών. Η χρήση 
του εργαλείου απαιτεί εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού, καθώς και  ενεργοποίηση 
του λογαριασμού μέσω ενημερωτικού e-mail. Επιλέγοντας Add timeline ξεκινάμε τη 
δημιουργία της ιστοριογραμμής μας, γράφοντας στο κατάλληλο πλαίσιο τον τίτλο της και 
προσθέτοντας σχετική φωτογραφία. Η ιστοριογραμμή μας δημιουργείται επιλέγοντας 
Create timeline. Για την προσθήκη γεγονότος επιλέγουμε Add event (για την προσθήκη 
χρονικής περιόδου Add timespan). Στη νέα καρτέλα προσθέτουμε τίτλο γεγονότος, σύντομο 
περιγραφικό κείμενο (μέχρι 500 λέξεις), ημερομηνία και αντιπροσωπευτική φωτογραφία, 
και επιλέγουμε create event. Στη συνέχεια προχωρούμε στη δημιουργία νέου γεγονότος. 
Έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε τόσο το γεγονός όσο και την ιστοριογραμμή ανά 
πάσα στιγμή, καθώς και να δούμε την ιστοριογραμμή μας σε οριζόντια διάταξη ή ως κάθετη 
λίστα γεγονότων. Στο τέλος κάνουμε την ιστοριογραμμή μας Public, ώστε να είναι ορατή σε 
όλους. Μπορούμε να στείλουμε την ηλεκτρονική διεύθυνσή της στους/στις μαθητές/τριες 
μας, για να τη μελετήσουν. Μπορούμε επίσης να την ενσωματώσουμε σε άλλες 
ιστοσελίδες.  

Στην Παρουσίαση 3 σκιαγραφείται δραστηριότητα δημιουργίας ιστοριογραμμής από 
τους/τις μαθητές/τριες και περιγράφονται τα βήματα δημιουργίας της. Στην προτεινόμενη 
δραστηριότητα οι μαθητές/τριες συνεργάζονται σε ομάδες μπροστά στους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. Η δραστηριότητα στοχεύει στο να ασκηθούν οι μαθητές/τριες στην αναζήτηση 
και επιλογή ιστορικού υλικού από ποικίλες πηγές, να περιγράψουν σύντομα και περιεκτικά 
τα γεγονότα, να συνεργαστούν στις ομάδες τους, να αποκτήσουν βιωματικά γνώσεις και -
κυρίως- να κατανοήσουν την αφηρημένη έννοια του χρόνου. Καθώς ο χρόνος 
αναπαρίσταται μέσω του υλικού με συγκεκριμένο τρόπο, οι μαθητές/τριες διευκολύνονται 
στο να σχηματίσουν τις δικές τους προσωπικές αναπαραστάσεις του χρόνου, κατανοούν 
ευκολότερα την έννοια του χρόνου.  

 

Γ. Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη  

Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι εργαλεία οργάνωσης και παρουσίασης της γνώσης και 
συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του θέματος, καθώς και στην ανάπτυξη και 
καλλιέργεια κριτικής σκέψης. Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων διευκολύνει τη 
δημιουργία εννοιολογικών χαρτών και ενισχύει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα μέσω της 
οπτικοποίησης των πληροφοριών και της δυνατότητας ενσωμάτωσης πολυτροπικής 
παρουσίασης της πληροφορίας.  

Στην εν λόγω δραστηριότητα δημιουργήσαμε έναν εννοιολογικό χάρτη χρησιμοποιώντας το 
εργαλείο web 2.0. Popplet. Συγκεκριμένα αναπαραστήσαμε τη δομή μιας διδακτικής 
ενότητας μέσω εννοιολογικού χάρτη, αξιοποιώντας το εργαλείο ως μέσο οργάνωσης και 
παρουσίασης του μαθήματος στην τάξη. Το Popplet είναι ένα εύχρηστο εργαλείο. Για τη 
χρήση του απαιτείται εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού, καθώς και ενεργοποίηση του 
λογαριασμού μέσω ενημερωτικού e-mail. Οι κόμβοι δημιουργούνται πολύ εύκολα με κλικ 
πάνω στην οθόνη. Μετακινούνται επίσης πολύ εύκολα. Μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα 
και να τροποποιήσουμε το μέγεθος του κόμβου, να γράψουμε κείμενο, να ζωγραφίσουμε, 
να εισάγουμε πολυμεσικό υλικό (βίντεο, εικόνες). Οι συνδέσεις μεταξύ των κόμβων 
δημιουργούνται επίσης με εύκολο τρόπο, ενώ το ίδιο το εργαλείο παρέχει δυνατότητες 

http://www.timetoast.com/
https://www.popplet.com/


9ος Θεματικός Επιμορφωτικός Κύκλος 
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα  της Ιστορίας 

    

366 

 

οργάνωσης με πολλούς τρόπους. Στο τέλος κάνουμε τον εννοιολογικό χάρτη μας Public, 
ώστε να είναι ορατός από όλους.  

Το εργαλείο Popplet μπορεί να αξιοποιηθεί από τους/τις μαθητές/τριες ατομικά αλλά και 
στο πλαίσιο συνεργατικών δραστηριοτήτων (το Popplet υποστηρίζει και τη συνεργατική 
δημιουργία εννοιολογικών χαρτών). Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να είναι η δημιουργία 
εννοιολογικού χάρτη μετά τη μελέτη ιστορικού γεγονότος, η διόρθωση λανθασμένων 
συνδέσεων εννοιολογικού χάρτη, η συμπλήρωση ημιτελούς ως προς τους κόμβους ή/και τις 
συνδέσεις εννοιολογικού χάρτη. 
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Σκοπός 

Η εμπλοκή των εκπαιδευτικών με τα είδη των λαϊκών αφηγήσεων, τα χαρακτηριστικά, 

τις λειτουργίες και τη δομή του λαϊκού παραμυθιού και του μύθου. Η διδακτική 

αξιοποίηση βασικών τεχνικών αφήγησης καθώς και η εξοικείωση με τις τεχνικές και τα 

εργαλεία της ψηφιακής αφήγησης. 
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1η Θεματική Ενότητα:  Ετοιμάζοντας μια γωνιά αφήγησης                      
στη σχολική τάξη 

Δημήτρης Μάλλης 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Αναγνωρίζουν και διακρίνουν  τα είδη των λαϊκών αφηγήσεων 
- Κατανοούν τα οφέλη από την εφαρμογή της αφήγησης στη σχολική 

τάξη 
- Προετοιμάζουν ένα κατάλληλο κλίμα αφήγησης στη σχολική τάξη 
- Οργανώνουν παιχνίδια αφήγησης 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

- Λαϊκές αφηγήσεις, λαϊκό παραμύθι και μύθος 
- Η αφήγηση στη σχολική τάξη - Προετοιμασία - Παιχνίδια αφήγησης 
- Βασικές τεχνικές αφήγησης  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Τα είδη των λαϊκών αφηγήσεων - Το λαϊκό παραμύθι και ο μύθος 
- Οφέλη από την διδακτική αξιοποίηση της αφήγησης  του λαϊκού  

παραμυθιού και του μύθου στη σχολική τάξη 
- Πώς επιλέγουμε το κατάλληλο παραμύθι για τους μαθητές μας 
- Ετοιμάζοντας μια γωνιά αφήγησης στην τάξη 
- Παιχνίδια αυθόρμητου λόγου και αφήγησης 
- Η φωνή στην αφήγηση 
- Αφήγηση- παρουσίαση παραμυθιών και μύθων από τους 

επιμορφούμενους 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Εισήγηση 
- Συζήτηση  
- Ενεργοποίηση εκπαιδευομένων σε ομάδες  
- Πρακτική άσκηση 
- Παιχνίδι ρόλων 
- Παρουσίαση  
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1η Θεματική Ενότητα: Ετοιμάζοντας μια γωνιά αφήγησης στη σχολική 
τάξη  
 

Α. Το λαϊκό παραμύθι: ορισμός 

«Ταῦτα μὲν γάρ ἐστιν ὁ λεγόμενος γραῶν ὕθλος» 
Πλάτων, Θεαίτητος 176b  
 
 «Μία διήγηση η οποία πλάθεται με ποιητική φαντασία από τον κόσμο του μαγικού ή 
διήγηση περί θαυμασίων συμβάντων μη προσαρμοζόμενων προς τους όρους της 
πραγματικής ζωής»  
Γ. Μέγας, Εισαγωγή εις  την Λαογραφίαν, Αθήνα 1967, σ. 70  
 
«Παραμύθι είναι η λαϊκή διήγηση, που μοιάζει με μεγάλο περιπετειακό μύθο ή έχει 
συντεθεί από περισσότερους πυρήνες (μοτίβα) ανθρωπο-μεταφυσικών μύθων που είναι 
γνωστοί σε περισσότερους λαούς. Ό,τι είναι στη λογοτεχνία το μυθιστόρημα είναι στη 
Λαογραφία το παραμύθι». 
Δ.Σ. Λουκάτος, «Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία, Αθήνα 1978, σ. 140 
  
«Μία αφήγηση με κάποιο μήκος, η οποία εμπεριέχει διαδοχή μοτίβων ή επεισοδίων. 
Κινείται σε έναν πλαστό, χιμαιρικό κόσμο, χωρίς να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο τόπο 
και χρόνο ούτε σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά αόριστα σε κάποιο βασιλιά, σε κάποια 
πριγκίπισσα, σε μία κόρη ή έναν γιό, μια φτωχή κοπέλα ή κάποιο νέο» 
Stith Thompson  
 
«Μία διήγηση δημιουργημένη με ποιητική φαντασία, παρμένη ιδιαίτερα από τον κόσμο 
του μαγικού, μια ιστορία του θαύματος, που δεν εξαρτάται από τους όρους της 
πραγματικής ζωής, και την ακούνε με ευχαρίστηση μεγάλοι και μικροί, έστω και αν δε την 
θεωρούν πιστευτή»  
Bolte-Polivka, ( μελετητές των αδελφών Grimm)  
 

Β. Η καταγωγή του παραμυθιού  

Β1. Θεωρίες καταγωγής 

i) Ινδοευρωπαϊκή Θεωρία  - αδερφοί Grimm 19° αιώνας 

Τα όμοια τμήματα παραμυθιών που συναντά κανείς στον μεσογειακό χώρο, αλλά και στη 
βόρεια Ευρώπη, μαρτυρούν την κοινή καταγωγή από την περιοχή όπου έζησε και η 
ινδοευρωπαϊκή ή άρια φυλή.  

Η άρια φυλή, καθώς μετακινήθηκε από τις χώρες των Ινδιών προς την Ευρώπη, έφερε μαζί 
με τη γλώσσα της, τη θρησκεία της και τους μύθους της, οι οποίοι συγχωνεύτηκαν σταδιακά 
και εμπλουτίστηκαν με πολιτιστικά και θρησκευτικά στοιχεία από τους λαούς που ήρθαν σε 
επαφή και δημιουργήθηκαν κοινά παραμύθια στον ευρωπαϊκό και ασιατικό χώρο. Έτσι, τα 
παραμύθια  αποτελούν κατάλοιπα των μύθων της άριας φυλής (Σακελλαρίου 1995, Ζαν 
1996). 

ii) Ινδική θεωρία  - Theodor Benfey  

Kοιτίδα των παραμυθιών είναι η Ινδία. Τα παραμύθια δημιουργήθηκαν στους κλασικούς 
ινδικούς χρόνους γύρω στα 1000 π.Χ. πάνω σε παλιά μυθικά μοτίβα. Τα ινδικά αυτά 
παραμύθια διαδόθηκαν στον μεσογειακό χώρο και στη Δύση μέσω τριών δρόμων: 
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 α) της προφορικής παράδοσης πριν από το 10° αιώνα μ.Χ. από εμπόρους, ταξιδιώτες 

 β) της γραπτής μετάδοσης, δηλαδή μετά τις αραβικές κατακτήσεις τα παραμύθια 
μεταφράστηκαν στα αραβικά και στα περσικά. Οι Ευρωπαίοι τα γνώρισαν μέσω της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας   

γ) διαμέσου των Μογγόλων. Οι Μογγόλοι με τις επιδρομές τους έφτασαν έως την Κίνα και 
το Θιβέτ, χώρες που επικρατούσε ο Βουδισμός, πήραν τα παραμύθια και με τη σειρά τους 
τα μετέδωσαν στην Ευρώπη. 

iii) Πολυγενετική ή Εθνολογική θεωρία  -   Άγγλοι ανθρωπολόγοι  (Hartland, Von der 
Leyen κ.ά.) – Ν. Πολίτης  

Η  παράλληλη εμφάνιση ίδιων φαινομένων σε διαφορετικούς τόπους οφείλεται σε ένα 
είδος ψυχικής ενότητας, που χαρακτηρίζει την ανθρωπότητα.  

iv) Ιστορικογεωγραφική θεωρία ή Φινλανδική Σχολή - Julius Krohn, Kaarle Krohn, Antti 
Αarne  

Αυτή η θεωρία χρησιμοποιεί δύο άξονες στην επιστημονική επεξεργασία του υλικού της, 
τον χώρο και τον χρόνο. Ενδιαφέρεται να αποκαταστήσει το αρχέτυπο, την αρχική μορφή, 
από την οποία προήλθε ένα παραμύθι, για τον λόγο αυτό εξετάζει ποιος είναι ο τόπος 
γέννησής του, ποιον δρόμο ακολούθησε κατά τη μετανάστευσή του και ποιες αλλαγές 
υπέστη κατά τη διαδικασία αυτή. Έτσι από διάφορες εθνικές παραλλαγές του κάθε 
παραμυθιού ξεχωρίζει τις πιο άρτιες, τις αναλύει, τις συγκρίνει, και με βάση τη λογοτεχνική 
τους πληρότητα και τα πραγματολογικά και πολιτιστικά τους στοιχεία προσδιορίζει την 
πατρίδα και τον χρόνο της πρώτης σύνθεσης του κάθε παραμυθιού. Ακόμη ταξινόμησε τις 
παραλλαγές ενός παραμυθιού κατά γεωγραφικές περιοχές (Αυδίκος 1994, Καπλάνονγλου 
2002). 

Η θεωρία αυτή συνέβαλε στη συγγραφή μονογραφιών και στη δημιουργία ενός 
συστήματος ταξινόμησης, ενός διεθνούς καταλόγου παραμυθιών των Antti Amatus Aarne 
(1867-1925) και Stith Thompson (1885-1976) με τίτλο Types of the Folklore και Motif-index 
of Folklore, αποδεκτό από τους λαογράφους όλου του κόσμου. 

 

Β2. Θεωρίες με προσέγγιση περιεχομένου  

i) Mυθολογική θεωρία  των Max Muller, Angelo de Cubernatis, John Fiske, George Co  

Τα παραμύθια προέρχονται από πρωτόγονους και κοσμογονικούς μύθους και μπορεί να 
είναι ανάπλαση των μύθων ή και προέκτασή τους.  

Προσπαθεί να ανακαλύψει κάτω από τα παραμύθια φυσικά φαινόμενα, όπως την αυγή, τον 
ήλιο και άλλα φυσικά στοιχεία. Για παράδειγμα, ο λύκος που καταπίνει την 
Κοκκινοσκουφίτσα είναι ο ήλιος που καταπίνει την αυγή ή τη νύχτα. 

ii) Η συμβολιστική θεωρία του P. Sanitizes 

Tα παραμύθια προέρχονται από κάποιες τελετουργίες. Aποτελούν μακρινές απηχήσεις και 
μνήμες παλιών θρησκευτικών-παγανιστικών τελετουργιών. Οι τελετουργίες αυτές δίνονται 
στο παραμύθι με τρόπο συμβολικό.  

iii) Η θεωρία των ονείρων του Ludwig Laistner     

Τα παραμύθια είναι προϊόν των ονείρων. Tο νήμα για την κατανόηση των παραμυθιών, 
θρύλων και παραδόσεων είναι τα όνειρα και η σημασία τους. 

iv) Η ψυχολογική ή ψυχαναλυτική σχολή των Jung, Jones, Bettelheim 
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Τα παραμύθια αντανακλούν τα αισθήματα και την ψυχή των μελών μια κοινωνικής ομάδας. 

Οι ατομικοί χαρακτήρες του παραμυθιού θεωρούνται συστατικά μέρη της ανθρώπινης 
προσωπικότητας. Κοινός συνδετικός άξονας στα παραμύθια είναι η διαδικασία της 
ωρίμανσης.  

Τα παραμύθια μεταδίδουν το μήνυμα πως ο αγώνας εναντίον σοβαρών δυσκολιών στη ζωή 
είναι αναπόφευκτος. Όποιος δεν λιγοψυχήσει και αντιμετωπίσει τις δοκιμασίες, στο τέλος 
κυριαρχεί και αναδεικνύεται νικητής.  

 

Β3.Η μορφολογική προσέγγιση    του V. Propp  

Επικεντρώνεται  στη μορφολογική ανάλυση του παραμυθιού δηλαδή στην περιγραφή του 
παραμυθιού κατά τα συστατικά του μέρη και τη σχέση των μερών μεταξύ τους και προς το 
σύνολο.  

Σύμφωνα με τον V. Propp, τα πρόσωπα των παραμυθιών εκτελούν «Λειτουργίες» που 
έχουν κοινά και μόνιμα χαρακτηριστικά. Η επαναληπτικότητα των λειτουργιών είναι 
εκπληκτική. Ο αριθμός των λειτουργιών είναι περιορισμένος:  31, και αυτό γιατί καθεμιά 
από αυτές μπορεί να μετακινείται από πρόσωπο σε πρόσωπο και από παραμύθι σε 
παραμύθι (βλ. Προπ 1987). 

 

Γ. Είδη λαϊκών αφηγήσεων  

Τα είδη των λαϊκών αφηγήσεων χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες α) μύθοι β) θρύλοι ή 
παραδόσεις γ) παραμύθια (βλ. Αναγνωστόπουλος 1987, Αναγνωστόπουλος & Λιάττης 
1995).  

 

Δ.Ταξινόμηση παραμυθιών κατά υποθέσεις 

Στον κατάλογο του Aarne-Thompson περιλαμβάνονται 2.000 τύποι παραμυθιών, οι οποίοι 
ταξινομούνται ως εξής (βλ. Αγγελοπούλου & Μπρούσκου 1994 & 1999, Αγγελοπούλου,  
Καπλάνογλου & Κατρινάκη 2004, Καπλάνογλου 2014):  

Μύθοι ζώων (ΑΤ 1-299)  

α) μύθοι με ζώα 
 β) μύθοι με ζώα και ανθρώπους 
 γ) μύθοι μόνο με ανθρώπους  
 

Καθαρά παραμύθια (ΑΤ 300-1199)  

α) μαγικά παραμύθια 
β)  θρησκευτικά παραμύθια 
γ) κοσμικά ή διηγηματικά ή νουβέλες 
 

Ευτράπελες διηγήσεις (ΑΤ 1200-1999)  

α) τοπικά σκώμματα κοινωνικών ομάδων  
β) κυρίως ευτράπελες διηγήσεις  
γ) ευτράπελα παραμύθια  
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Κλιμακωτά παραμύθια (ΑΤ 2000-2399)  

α) Δρακοκτόνοι ήρωες  
β) Γονιμοποίηση-απόκτηση παιδιού από σπόρο φυτού  
γ) Γάμος με μαγικό/ή σύζυγο  
δ) Παιδιά εκτεθειμένα στο δάσος  
ε) Ο τεμπέλης που τα καταφέρνει σε πολύ δύσκολα προβλήματα 
στ) Οι μοίρες 
ζ) Τα ευγνώμονα ζώα 
η) Τα μαγικά αντικείμενα 
θ) Οι βοηθοί με τις θαυμαστές ιδιότητες 
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2η Θεματική Ενότητα:  Η αφήγηση στις πρώτες τάξεις του          
Δημοτικού Σχολείου 

Δημήτρης Μάλλης 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Επιλέγουν παραμύθια και μύθους κατάλληλους για μικρά παιδιά 
- Οργανώνουν και προετοιμάζουν μια αφήγηση στη σχολική τάξη 
- Δραματοποιούν ένα παραμύθι 
- Γνωρίζουν βασικές τεχνικές αφήγησης 
- Παρουσιάζουν έναν μύθο, ένα λαϊκό παραμύθι 

Δημιουργούν πρωτότυπες δράσεις σχετικές με το παραμύθι 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

- Μύθοι και παραμύθια κατάλληλα για μικρά παιδιά 
- Το σώμα στην αφήγηση 
- Αφήγηση - παρουσίαση ιστοριών από τους επιμορφούμενους  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Μύθοι και παραμύθια κατάλληλα για μικρά παιδιά 
- Πηγές για αναζήτηση παραμυθιών και μύθων - Αναζήτηση στα 

σχολικά εγχειρίδια, στη βιβλιογραφία και στο διαδίκτυο 
- Επιδιώκοντας τη διαδραστικότητα στην αφήγηση 
- Το σώμα στην αφήγηση 
- Αφήγηση- παρουσίαση παραμυθιών και μύθων από τους 

επιμορφούμενους 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Εισήγηση 
- Συζήτηση  
- Ενεργοποίηση εκπαιδευο-μένων σε ομάδες  
- Πρακτική άσκηση 
- Παιχνίδι ρόλων 
- Παρουσίαση  
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2η Θεματική Ενότητα:  Η αφήγηση στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού 
Σχολείου  

 

Α. Οι λειτουργίες του παραμυθιού σύμφωνα με τον Vladimir Propp 

Ο Ρώσος λαογράφος Vladimir Propp δημοσίευσε για πρώτη φορά τη Μορφολογία του 
Παραμυθιού (Morphology of the Folktale) το 1928, αν και μεταφράστηκε στα Αγγλικά μόλις 
το 1958. Στο έργο αυτό ο Propp παρουσίασε τα αποτελέσματα μιας πρωτοποριακής 
μελέτης, για την εποχή εκείνη, σχετικά με τη δομή των ρωσικών παραμυθιών. Άντλησε 
εργαλεία μελέτης από τον ρωσικό φορμαλισμό, που άκμαζε στις αρχές του 20ου αιώνα και 
ερχόταν σε ρήξη με τις προγενέστερες συμβολιστικές και μυστικιστικές προσεγγίσεις των 
λογοτεχνικών κειμένων (Μιχαηλίδης 2018). Ο Propp παραλείπει το επίπεδο του 
«αφηγείσθαι» στα ρωσικά μαγικά παραμύθια κι επιχειρεί να περιγράψει την ιδιομορφία 
του περιεχομένου τους. Αποδεικνύει μέσα από την αντικειμενική ανάλυση των μοτίβων και 
των τεχνικών, τις «λειτουργίες» που διέπουν τα παραμύθια ως λογοτεχνικά κείμενα.  Οι  
«λειτουργίες» αναδεικνύονται ως βασικές συστατικές μονάδες καθοριστικές της δομής και 
της φύσης του παραμυθιού.  

Ο ορισμός που δίνει ο Propp είναι «ως λειτουργία εννοείται η ενέργεια ενός δρώντος 
προσώπου, που ορίζεται από την άποψη της σημασίας της για την πορεία της δράσης. Τα 
μόνιμα σταθερά στοιχεία του παραμυθιού είναι οι λειτουργίες των δρώντων προσώπων, 
ανεξάρτητα από το ποιοι και πώς τις επιλέγουν. Συγκροτούν τα θεμελιώδη συστατικά μέρη 
του παραμυθιού. Ο αριθμός των λειτουργιών είναι περιορισμένος» (Propp 1991: 27). 

Ο Propp μέσα από την αποσύνθεση των παραμυθιών στα συστατικά τους μέρη και τη 
μελέτη των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ τους δημιούργησε μία τυπολογία, η οποία 
όπως ισχυρίζεται ο ίδιος «δεν έχει πραγματική αξία έξω από την ανθρώπινη νόηση, καθώς 
είναι μια γενική ιδέα με την οποία μπορούμε να εξερευνήσουμε τον κόσμο των 
παραμυθιών, να ανακαλύψουμε τους νόμους τους και να μάθουμε να τους ελέγχουμε» 
(Propp 1984: 74). 

Η βασική ιδέα του Propp (1968) είναι ότι ενώ τα επιφανειακά στοιχεία των παραμυθιών 
είναι μεταβλητά, οι ενέργειες των χαρακτήρων, αν ληφθούν υπόψη από την άποψη της 
σημασίας τους για την πλοκή, είναι σταθερές. Για παράδειγμα «εάν ένας αετός μεταφέρει 
τον ήρωα στη χώρα της πριγκίπισσας, δεν έχουμε τη λειτουργία του πετάγματος πάνω σε 
ένα πουλί, αλλά τη λειτουργία της μετακίνησης στον τόπο που βρίσκεται το αντικείμενο της 
αναζήτησης (Propp 1984: 74). Πολλά τέτοια παραδείγματα μπορούμε να βρούμε σε 
παραμύθια όπως (Propp 1968: 19):  

- Ένας τσάρος δίνει έναν αετό σε έναν ήρωα. Ο αετός μεταφέρει τον ήρωα σε ένα άλλο 
βασίλειο. 

- Ένας μάγος δίνει στον Ιβάν μία μικρή βάρκα. Η βάρκα μεταφέρει τον Ιβάν σε άλλο 
βασίλειο. 

- Μια πριγκίπισσα δίνει στον Ιβάν ένα δαχτυλίδι. Τα πνεύματα του δαχτυλιδιού 
μεταφέρουν τον Ιβάν σε ένα άλλο βασίλειο. 

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις η πράξη που έχει σημασία για την πορεία της 
δράσης είναι η ίδια: ο ήρωας μετακινείται σε άλλον τόπο για να αναζητήσει ένα 
αντικείμενο. Τα ονόματα και τα χαρακτηριστικά των προσώπων αλλάζουν καθώς και τα 
μέσα για την πραγματοποίηση της μεταφοράς, αλλά η λειτουργία της μετακίνησης 
παραμένει η σταθερή. 
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Ο Propp υπολογίζει ότι οι λειτουργίες που απαιτούνται για να περιγράψει κανείς τη δομή 
του αφηγηματικού περιεχομένου σε κάθε μαγικό παραμύθι περιορίζονται σε 31 και η μία 
απορρέει από την άλλη. Επισημαίνει ότι τα περισσότερα παραμύθια αρχίζουν με μια αρχική 
κατάσταση. Στην αρχική αυτή κατάσταση παρουσιάζονται τα μέλη της οικογένειας, ο ήρωας 
για τον οποίο μαθαίνουμε είτε το όνομα είτε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Μετά 
την αρχική κατάσταση ακολουθεί η σειρά των λειτουργιών. Αυτές είναι: 

1. Απομάκρυνση. Ένα από τα μέλη της οικογένειας απουσιάζει από το σπίτι ή η οικογένεια 
στερείται κάτι. Κάποιο μέλος πηγαίνει στη δουλειά, στο δάσος, στον πόλεμο. Μπορεί 
όμως να απουσιάζουν και τα παιδιά που πηγαίνουν για ψάρεμα ή βόλτα. 

2. Απαγόρευση. Στον ήρωα προβάλλεται μια απαγόρευση. Η απαγόρευση παίρνει τη 
μορφή εντολής, παράκλησης ή συμβουλής. 

3. Παράβαση. Ο ήρωας παραβαίνει την απαγόρευση. Συνήθως κατά τη διάρκεια αυτής της 
λειτουργίας εμφανίζεται το δεύτερο πιο σημαντικό πρόσωπο μετά τον ήρωα, ο 
ανταγωνιστής, ο οποίος παίρνει διάφορες μορφές και ο ρόλος του είναι να διαταράξει 
την ησυχία και να προκαλέσει κακό. 

4. Διερεύνηση. Ο ανταγωνιστής επιχειρεί να αποσπάσει πληροφορίες από τον ήρωα με 
έμμεσο ή άμεσο τρόπο προκειμένου να βλάψει τα θύματά του. 

5. Εκχώρηση. Ο ανταγωνιστής παίρνει πληροφορίες για το θύμα του. Κατά τον Propp η 
εκχώρηση των απαραίτητων (για τον ανταγωνιστή) πληροφοριών παίρνει τη μορφή μιας 
απερίσκεπτης ενέργειας. Ο ήρωας δεν καταλαβαίνει το σφάλμα του. 

6. Εξαπάτηση. Ο ανταγωνιστής επιχειρεί να εξαπατήσει το θύμα του προκειμένου να 
αποκτήσει τον ίδιο ή τα υπάρχοντά του. Συνήθως για να ξεγελάσει το θύμα του 
μεταμφιέζεται, χρησιμοποιεί πειθώ, διάφορα μαγικά μέσα, απάτη ή καταναγκασμό. 

7. Συνενοχή. Το θύμα πέφτει στην παγίδα και βοηθά, χωρίς να το γνωρίζει, τον εχθρό. 
Πείθεται ή αναγκάζεται να δοκιμάσει κάτι, αντιδρά μηχανικά στα μαγικά μέσα κλπ. 

8. Δολιοφθορά/Βλάβη ή Έλλειψη. Ο ανταγωνιστής προκαλεί ζημιά ή τραύμα σε κάποιο 
από τα μέλη της οικογένειας. Η συγκεκριμένη ενέργεια είναι βασική, γιατί συμβάλλει 
στην εξέλιξη της πλοκής. Σύμφωνα με τον Propp, οι προηγούμενες ενέργειες ήταν οι 
προπαρασκευαστικές για να εμφανιστεί η δολιοφθορά. Με την δολιοφθορά αρχίζει 
επίσημα η πλοκή του παραμυθιού. Η δολιοφθορά ως λειτουργία μπορεί να πάρει 
πολλές μορφές, όπως απαγωγή, κλοπή, καταστροφή, φόνος, μαγεία, φυλάκιση. Όπου 
δεν εμφανίζεται η λειτουργία της δολιοφθοράς, ορίζεται ως συνώνυμό της η λειτουργία 
της έλλειψης της οποίας τα αποτελέσματα είναι ίδια με εκείνα της δολιοφθοράς. Η 
έλλειψη εμφανίζεται με τη μορφή της αναζήτησης συζύγου, αναζήτηση μαγικού μέσου, 
εξαφάνιση ενός αντικειμένου που είναι ανάγκη να αποκτηθεί κλπ. 

9. Μεσολάβηση. Η δολιοφθορά ή η έλλειψη γνωστοποιούνται και καλείται ο ήρωας να τις 
διορθώσει. Σε κάποιες περιπτώσεις ο ήρωας μπορεί να είναι το ίδιο το πρόσωπο που 
έχει εξαφανιστεί, απαχθεί κλπ. Το σημαντικό είναι ότι στο σημείο αυτό ο ήρωας φεύγει 
από το σπίτι του ή μεταφέρεται μακριά από αυτό. Οι μορφές της μεσολάβησης είναι 
διάφορες: αποστέλλεται έκκληση για βοήθεια, ο ήρωας αποφασίζει αυτοβούλως να 
φύγει από το σπίτι, διατάζουν τον ήρωα (συχνά και με απειλές) να βρει το αντικείμενο ή 
το πρόσωπο της αναζήτησης ή ο ήρωας που έχει καταδικαστεί σε θάνατο ελευθερώνεται 
κρυφά. 

10. Έναρξη αυτενέργειας/Συναίνεση του ήρωα. Η λειτουργία αυτή εμφανίζεται μόνο στα 
παραμύθια του ήρωα-αναζητητή. Ο ήρωας επιλέγει να ψάξει το αντικείμενο ή το 
πρόσωπο που εξαφανίστηκε, απήχθη κλπ.  
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11. Αναχώρηση. Υπάρχει περίπτωση να μην εμφανίζεται καθόλου τοπική μετακίνηση του 
ήρωα και η πλοκή να εξελίσσεται σε έναν μόνο τόπο. Στο σημείο αυτό εισάγεται το τρίτο 
σημαντικό πρόσωπο της πλοκής, ο δωρητής ή αλλιώς προμηθευτής ο οποίος, συνήθως 
συναντάται τυχαία και δωρίζει στον ήρωα ένα μαγικό μέσο που θα τον βοηθήσει να 
εξαλείψει τη δυστυχία. 

12. Δοκιμασία. Ο ήρωας δοκιμάζεται από τον δωρητή προκειμένου να πάρει το μαγικό μέσο 
που θα τον βοηθήσει στην αναζήτησή του. Ο δωρητής μπορεί να υποβάλλει τον ήρωα σε 
διάφορες δοκιμασίες, όπως να του θέσει μια σειρά ερωτήσεων, να τον βάλει να 
πολεμήσει ενάντια σε κάποιον πολύ πιο δυνατό, να του προτείνει κάτι ως αντάλλαγμα 
για το μαγικό μέσο. Άλλες φορές η δράση του δωρητή δεν είναι τόσο εμφανής και 
δίνεται έμφαση στις δράσεις του ήρωα. Για παράδειγμα ο ήρωας μπορεί να εκπληρώσει 
μία παράκληση ή μία επιθυμία, ή να βοηθήσει κάποιον που το έχει ανάγκη και να 
ανταμειφθεί για την καλοσύνη του. 

13. Αντίδραση. Ο ήρωας αντιδρά στις πράξεις του μελλοντικού δωρητή. Αντέχει στις 
δοκιμασίες του και προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες για να αποδείξει ότι είναι ικανός. 
Ωστόσο, η αντίδρασή του μπορεί να είναι και αρνητική. 

14. Εφοδιασμός/Λήψη μαγικού μέσου. Ο δωρητής αποφασίζει να δωρίσει στον ήρωα το 
μαγικό μέσο. Το μαγικό μέσο μπορεί να είναι ένα ζώο, ένα αντικείμενο με συγκεκριμένα 
μαγικά γνωρίσματα, ιδιότητες που χαρίζονται άμεσα στον ήρωα, όπως η δύναμη να 
πετάει. Οι τρόποι με τους οποίους τα μαγικά μέσα μεταβιβάζονται στον ήρωα είναι 
πολλοί. Άμεση μεταβίβαση, παρασκευή του μέσου, πώληση και αγορά, βρώση ή πόση ή 
αρπαγή. 

15. Μετακίνηση. Συνήθως το αντικείμενο της μετακίνησης βρίσκεται σε άλλο βασίλειο ή 
γενικά σε άλλον τόπο. Έτσι λοιπόν ο ήρωας ταξιδεύει στον αέρα, στην ξηρά ή στο νερό, 
ακολουθεί ίχνη, του δείχνουν το δρόμο ή ακόμα τον οδηγούν. 

16. Πάλη. Ο ήρωας και ο ανταγωνιστής συναντούνται και παλεύουν. Οι μορφές της πάλης 
μπορεί να είναι είτε σύγκρουση κατά πρόσωπο είτε πιο χιουμοριστικοί τρόποι επίλυσης 
της διαφοράς, όπως ένας συναγωνισμός μεταξύ των δύο. Στον συναγωνισμό κερδίζει 
συνήθως ο ήρωας χρησιμοποιώντας την πονηριά του. 

17. Στιγμάτισμα. Το στίγμα μπορεί να είναι κάποιο σημάδι που προκύπτει με μαγικό τρόπο 
(π.χ. φιλί) είτε κάποιο τραύμα μετά από μάχη. 

18. Νίκη. Ο ήρωας νικάει. 

19. Εξάλειψη της δυστυχίας ή της έλλειψης. Είναι το σημείο κορύφωσης της πλοκής. Το 
αντικείμενο της αναζήτησης αποκτάται με τίμια ή άτιμα μέσα ή με τη χρήση του μαγικού 
μέσου. Γενικά, η δυστυχία που προκάλεσε ο ανταγωνιστής ή η έλλειψη, η οποία 
παρουσιάστηκε ως δεδομένη κατάσταση στην αρχή του παραμυθιού, σταματούν να 
υφίστανται. 

20. Επιστροφή. Ο ήρωας επιστρέφει στον τόπο του. Δεν πρέπει όμως να ταυτίζεται με την 
άφιξη, αφού ο δρόμος της επιστροφής θα είναι μακρύς και γεμάτος εμπόδια. 

21. Καταδίωξη. Το πρώτο εμπόδιο που εμφανίζεται είναι η καταδίωξη του ήρωα από τον 
ανταγωνιστή του. Η καταδίωξη λαμβάνει χώρα και με άλλα μέσα, όπως μια ελκυστική 
μεταμφίεση ή μια μεταμόρφωση που δρα προς όφελος του διώκτη. 

22. Διάσωση. Ο ήρωας σώζεται με διάφορους τρόπους, όπως μεταφορά με μαγικό τρόπο 
μακριά από τον διώκτη, κρύψιμο, μεταμόρφωση κλπ. Στο σημείο αυτό αρκετά 
παραμύθια σταματούν. Δηλαδή μόλις ο ήρωας φτάσει στον τόπο του συνήθως 
παντρεύεται. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ήρωας ξαναδοκιμάζεται και 
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δημιουργείται μια νέα αφήγηση, η οποία αποτελείται από τις ίδιες περίπου λειτουργίες 
που προκάλεσαν και την πρώτη διήγηση. 

23. Μη αναγνωρίσιμη άφιξη. Ο ήρωας φτάνει στον τόπο του χωρίς να τον αναγνωρίσει 
κανείς. 

24. Αβάσιμες απαιτήσεις. Εδώ δρουν οι ψεύτικοι ήρωες, καθώς ο αληθινός ήρωας δεν έχει 
φανερωθεί, οπότε παρουσιάζονται ως ήρωες στη θέση του. 

25. Δύσκολο πρόβλημα. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται η αξία του ήρωα. Τα 
προβλήματα μπορεί να είναι ποικίλα, όπως δοκιμασίες αντοχής, δύναμη υπομονής, 
ορθής εκλογής ενός συγκεκριμένου αντικειμένου από ένα πλήθος.  

26. Λύση. Το πρόβλημα που τίθεται στον ήρωα επιλύεται. 

27. Αναγνώριση. Ο αληθινός ήρωας αναγνωρίζεται είτε από κάποιο σημάδι είτε από κάποιο 
αντικείμενο που του δόθηκε. 

28. Ξεσκέπασμα. Ο ψεύτικος ήρωας αποκαλύπτεται είτε γιατί δεν μπορεί να λύσει το 
πρόβλημα είτε γιατί δεν φέρει το σημάδι ή αντικείμενο όπως ο αληθινός ήρωας. 

29. Μεταμόρφωση. Ο ήρωας αποκτά νέα όψη με τη βοήθεια του μαγικού βοηθού. 

30. Τιμωρία. Ο ανταγωνιστής του παραμυθιού τιμωρείται και την ποινή του την ορίζουν είτε 
οι εχθροί του (ο ήρωας της ιστορίας) είτε την επιβάλλει ο ίδιος στον εαυτό του. 

31. Γάμος. Ο ήρωας παντρεύεται και ανεβαίνει στον θρόνο (διπλό αποτέλεσμα). 

Τα παραπάνω βασικά συστατικά στοιχεία της συλλογής παραμυθιών που ανέλυσε ο Propp 
δεν παρουσιάζονται όλα μαζί σε κάθε παραμύθι. Για να γίνει η δομή ενός δεδομένου 
παραμυθιού συντίθενται ορισμένα μόνο από αυτά. Κανένα παραμύθι δεν έχει και τις 31 
λειτουργίες. Το καθένα έχει μία επιλογή από αυτές. Ωστόσο, οι λειτουργίες βρίσκονται 
πάντοτε με τη σειρά που παρατίθενται. Για παράδειγμα, ένα παραμύθι μπορεί να 
αποτελείται από τις λειτουργίες 5, 7, 14, 18, 30 και 31: έτσι ο ανταγωνιστής παίρνει 
πληροφορίες για τον ήρωα/θύμα (5) και τον εξαπατά (7) αλλά ο ήρωας παίρνει βοήθεια 
από ένα ζώο με μαγικές δυνάμεις (14), νικά τον ανταγωνιστή (18), ο οποίος τιμωρείται (30) 
και στη συνέχεια ο ήρωας παντρεύεται και γίνεται βασιλιάς (31). Αλλά κανένα παραμύθι 
δεν θα μπορούσε να έχει μία μορφή στην οποία η λειτουργία 30 θα βρισκόταν πριν από την 
18, γιατί στην προκειμένη περίπτωση ο ανταγωνιστής δεν μπορεί να τιμωρηθεί προτού 
νικηθεί. 

Ο Propp εντοπίζει πιθανούς τύπους χαρακτήρων στα παραμύθια, οι οποίοι ομαδοποιούνται 
σε 7 κύκλους ή «σφαίρες δράσης» (για παράδειγμα καταδίωξη, σύλληψη και τιμωρία έχουν 
μια φυσική ομαδοποίηση). Ως εκ τούτου, είναι πιο λογικό να δει κανείς τις 7 «σφαίρες 
δράσης» ως ρόλους παρά ως χαρακτήρες, καθώς αυτό αντανακλά την υποταγή του 
χαρακτήρα στη δράση. Οι 7 «σφαίρες δράσης» του Propp είναι: 

1. Ο ανταγωνιστής 

2. Ο δωρητής 

3. Ο βοηθός 

4. Η πριγκίπισσα (το αντικείμενο αναζήτησης και ο πατέρας της) 

5. Ο αποστολέας 

6. Ο ήρωας 

7. Ο ψεύτικος ήρωας 
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Χρησιμοποιώντας τη λίστα με τις 31 λειτουργίες και τις 7 σφαίρες δράσης μπορεί κάποιος 
να παράξει την πλοκή οποιουδήποτε παραμυθιού. 

 

Β. Η τράπουλα του Propp: Ένα παιχνίδι αφήγησης και δημιουργικής 
γραφής 

Ο Τζιάννι Ροντάρι (1994: 93-94) αναφέρει ότι «μία θεωρία μπορεί να είναι εξίσου καλή με 
μία άλλη και ίσως καμιά δεν είναι σε θέση να δώσει πλήρη εξήγηση των παραμυθιών. Ο 
θεωρία του Προπ έχει μια ιδιαίτερη γοητεία, επειδή θεμελιώνει για πρώτη φορά ένα βαθύ 
δεσμό – μερικοί θα πουν σε επίπεδο «συλλογικού ασυνειδήτου» – ανάμεσα στο 
προϊστορικό παιδί που έζησε τις τελετές μύησης και στο παιδί των ιστορικών χρόνων που 
ζει ακριβώς με το  παραμύθι μια πρώτη του μύηση στην κοινωνία των ανθρώπων. Στο φως 
αυτής της θεωρίας, η ταύτιση του μικρού ακροατή με τον Κοντορεβιθούλη του παραμυθιού 
που του διηγείται η μητέρα του, δεν έχει μόνο μία ψυχολογική αιτιολογία: έχει και μία 
αιτιολογία ακόμη βαθύτερη, ριζωμένη βαθιά στο αίμα μας». 

Η τυπολογία του Propp αξιοποιήθηκε από σύγχρονους παιδαγωγούς με αποτέλεσμα να 
προταθούν διδακτικές προσεγγίσεις δημιουργικής γραφής αλλά και παιχνίδια αφήγησης. 
Χαρακτηριστική είναι η Tράπουλα του Προπ,  που μας περιγράφει ο Τζιάνι Ροντάρι (1994: 
96-101). 

Ο Ροντάρι αναφέρεται στις 31 λειτουργίες των δρώντων προσώπων του Propp και τονίζει 
πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε αναρίθμητες ιστορίες, όπως με 
12 νότες μπορούμε να συνθέσουμε αναρίθμητες μελωδίες. Ελάττωσε τις 31 λειτουργίες σε 
20 «πηδώντας μερικές και αντικαθιστώντας άλλες με ισάριθμα παραμυθικά θέματα». 
Ζωγράφοι σχεδίασαν 20 τραπουλόχαρτα και στο καθένα έγραψαν μία λέξη που 
αντιστοιχούσε στον γενικό τίτλο της λειτουργίας και ζωγράφισαν μία εικόνα, συμβολική ή 
γελοιογραφική αλλά σχετική με το θέμα. Οι 20 αυτές λειτουργίες/καρτέλες είναι: 
«απαγόρευση», «παράβαση», «ζημιά ή έλλειψη», «αναχώρηση του πρωταγωνιστή», 
«αποστολή», «συνάντηση με τον δωρητή», «μαγικά δώρα», «εμφανίζεται ο ανταγωνιστής», 
«διαβολικές δυνάμεις του ανταγωνιστή», «μονομαχία», «νίκη», «επιστροφή», «άφιξη στο 
σπίτι», «ψεύτικος πρωταγωνιστής», «δύσκολες δοκιμασίες», «η ζημιά διορθώνεται», 
«αναγνώριση του πρωταγωνιστή», «ο ψεύτικος πρωταγωνιστής αποκαλύπτεται», «τιμωρία 
του ανταγωνιστή», «γάμος». 

Στη συνέχεια μία ομάδα έφτιαξε μία ιστορία ακολουθώντας τη σειρά των 20 
τραπουλόχαρτων του Propp. Διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά έφτιαχναν με ευκολία ένα 
παραμύθι ακολουθώντας τις εικόνες των τραπουλόχαρτων, επειδή κάθε λέξη της σειράς 
(«λειτουργία» ή «παραμυθικό θέμα») παρουσιαζόταν φορτισμένη με μυθικές σημασίες και 
προσφερόταν για ένα ατέρμονο παιχνίδι παραλλαγών.  

Οποιοσδήποτε μπορεί να φτιάξει μία «τράπουλα του Προπ» με 20 ή 31 «χαρτιά» ή και με 
50 αν θέλει, φτάνει να γράψει επάνω σε κάθε χαρτί τον τίτλο της «λειτουργίας» ή του 
«θέματος», ενώ η εικονογράφηση δεν είναι απαραίτητη. Ο Ροντάρι συνεχίζει 
διευκρινίζοντας ότι η «τράπουλα του Προπ» δεν πρέπει να συνδέεται με το παζλ, καθώς το 
τελευταίο αποτελεί μία σπαζοκεφαλιά, όπου μας δίνονται ανακατωμένα κομμάτια ενός 
ενιαίου συνόλου, τα οποία πρέπει να ανασυνθέσουμε σαν μωσαϊκό. Η «τράπουλα του 
Προπ», αντίθετα, μας επιτρέπει να φτιάξουμε έναν απεριόριστο αριθμό από σχέδια, γιατί 
το κάθε τραπουλόχαρτο δεν έχει μία μοναδική σημασία, αλλά μπορεί να αποκτήσει πολλές 
σημασίες. Κάθε «λειτουργία» είναι πλούσια σε ερεθίσματα που απευθύνονται στον 
προσωπικό κόσμο του παιδιού.  
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Παρουσιάζονται παρακάτω οι κάρτες που δημιούργησε και χρησιμοποίησε o Sean Paul Hammond (2011) στη διδακτορική 
του διατριβή με τίτλο «Children’s story authoring with Propp’s morphology» προκειμένου να μελετήσει τη μορφολογία του 
Propp ως μοντέλο αφήγησης και εργαλείο κατασκευής ιστοριών από παιδιά.  
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3η Θεματική Ενότητα:  Η αφήγηση στις μεγάλες τάξεις του        
Δημοτικού Σχολείου 

Δημήτρης Μάλλης 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Αναγνωρίζουν ή εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες και 

τα σύμβολα των λαϊκών παραμυθιών 
- Συνθέτουν τη δική τους παραλλαγή ενός λαϊκού παραμυθιού. 
- Αξιοποιούν το παραμύθι σε όλα τα μαθήματα, αλλά και ως εργαλείο 

παρέμβασης 
- Εικονοποιούν ένα παραμύθι 
- Αφηγούνται 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

- Χαρακτηριστικά και λειτουργίες των λαϊκών παραμυθιών και των 
μύθων 

- Οι παραλλαγές ενός λαϊκού παραμυθιού ή ενός μύθου 
- Η αξιοποίηση της αφήγησης σε όλα τα μαθήματα 
- Εικονοποίηση στην αφήγηση 
- Αφήγηση – παρουσίαση ιστοριών από τους επιμορφούμενους 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Χαρακτηριστικά και λειτουργίες του λαϊκού παραμυθιού 
- Τα σύμβολα στον μύθο και το παραμύθι 
- Κατασκευάζοντας τη δική μας παραλλαγή 
- Αξιοποιώντας το παραμύθι ως εργαλείο παρέμβασης 
- Η αξιοποίηση της αφήγησης στην Ιστορία, τα Μαθηματικά, τη 

Φυσική και στα υπόλοιπα μαθήματα - Παραδείγματα 
- Εικονοποίηση στην αφήγηση 
- Αφήγηση- παρουσίαση παραμυθιών και μύθων από τους 

επιμορφούμενους 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Εισήγηση 
- Συζήτηση  
- Ενεργοποίηση εκπαιδευομένων σε ομάδες  
- Πρακτική άσκηση 
- Παιχνίδι ρόλων 
- Παρουσίαση  
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3η Θεματική Ενότητα: Η αφήγηση στις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού 
Σχολείου  

 

Α. Σύστημα καταγραφής των μύθων 

Το 1910 ο Antti Aarne δημοσίευσε μια πρώτη μορφή του διεθνούς συστηματικού 
Καταλόγου των Παραμυθιών. Το 1928 ο Αμερικανός Stith Thompson συμπλήρωσε τον 
κατάλογο αυτό, που συνέχισε να εμπλουτίζεται μέχρι που επανεκδόθηκε πολύ διευρυμένος 
το 1961. Η τρίτη αναθεώρηση του καταλόγου έγινε το 2004 από τον H. J. Uther ο οποίος 
επανεκδόθηκε το 2011. Η διεθνής αυτή ταξινόμηση των Aarne – Thompson και Uther (ATU), 
όπως λέγεται από τα ονόματα των βασικών συντακτών της, αποτελεί μέχρι σήμερα τη μόνη 
κοινή γλώσσα σε διεθνές επίπεδο μεταξύ των ειδικών του παραμυθιού (Καπλάνογλου 
2014).  

Στην Ελλάδα ο Νικόλαος Πολίτης ανέθεσε στον Γεώργιο Μέγα τη σύνταξη ενός τέτοιου 
έργου με βάση το ταξινομικό σχήμα που πρώτος εφάρμοσε ο Φιλανδός Antti Aarne. Ο 
Γεώργιος Μέγας, ενασχολούμενος συστηματικά με το παραμύθι, συγκέντρωνε και 
αποδελτίωνε τις δημοσιευμένες και αδημοσίευτες παραμυθιακές παραλλαγές, που 
διαρκώς εμπλουτίζονταν με νέες συλλογές κι έφτασαν τις 23.000 κείμενα. Έτσι, 
καταγράφεται και η αντιπροσώπευση του ελληνικού παραμυθιού στη δεύτερη 
αναθεώρηση του διεθνούς Καταλόγου το 1961, καθώς ο συντάκτης του Stith Thompson 
επισκέφτηκε το 1957 την Αθήνα, συμβουλεύτηκε τον ανέκδοτο ελληνικό Κατάλογο και 
παρέλαβε τους νέους τύπους που μέχρι τότε είχε προσθέσει ο Γεώργιος Μέγας. 

 

Β. Κατάλογος των ελληνικών μύθων 

Οι ερευνήτριες Άννα Αγγελοπούλου και Αίγλη Μπρούσκου κατάφεραν να συμπληρώσουν 
το 1999 τον  Κατάλογο των ελληνικών παραμυθιών του Γεωργίου Α. Μέγα, που βασίζεται 
στο ανέκδοτο αρχείο του πρωτοπόρου της ελληνικής λαογραφίας έκτασης 23.000 δελτίων 
και ακολουθεί το σύστημα της διεθνούς ταξινόμησης (AT). Υπενθυμίζεται ότι από το Αρχείο 
του Γ. Α. Μέγα είχαν δημοσιευτεί δύο τόμοι,  ο πρώτος που περιέχει τους Μύθους Ζώων 
(AT 1-299) και ο δεύτερος, που περιέχει τους παραμυθιακούς τύπους AT 700-749 που 
αντιπροσωπεύουν το τελευταίο μέρος των Μαγικών Παραμυθιών (Αγγελοπούλου &  
Μπρούσκου 1994). 

Οι ερευνήτριες στον τρίτο τόμο, πάντα σε αναφορά με τη διεθνή κατάταξη των Aarne-
Thompson, εράνισαν τις ελληνικές παραλλαγές των παραμυθιακών τύπων AT 300-499, 
τύπων που επίσης θεωρούν ότι περιλαμβάνονται στα Μαγικά Παραμύθια (AT 300-749). 
Θεματολογικά οι τύποι αυτοί κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες (Αγγελοπούλου &  
Μπρούσκου 1999):  

1. AT 300 - 399 (Υπερφυσικοί αντίπαλοι) 

2. AT 400 - 459 (Υπερφυσικοί σύζυγοι και άλλοι συγγενείς) 

3. AT 460 - 499 (Υπερφυσικά ζητήματα). 

 

Στον τέταρτο τόμο περιλήφθηκαν οι παραμυθιακοί τύποι ΑΤ 500-559, ελληνικά παραμύθια 
που δημιουργήθηκαν τηρώντας τη γεωγραφική και πολιτισμική συνοχή δύο 
αυτοκρατοριών, της οθωμανικής και της βυζαντινής, γι΄ αυτό και διατηρούνται πέρα από 
την Ελλάδα και σε πολλά νέα εθνικά κράτη, όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία, η 
Αλβανία, η Τουρκία αλλά και άλλες γειτονικές χώρες, όπως η Νότια Ιταλία, η Αλγερία, η 
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Αίγυπτος, περάσματα εμπορικών συναλλαγών και μεταναστευτικών μετακινήσεων 
(Αγγελοπούλου, Καπλάνογλου & Κατρινάκη 2004). 

Η ταξινόμηση έγινα παραβλέποντας τις απόψεις του Ρώσου φορμαλιστή Βλαντίμιρ Προπ, 
που αλλάζει την οπτική της κατάταξης των παραμυθιών και αμφισβητεί την εγκυρότητα της 
ιστορικογεωγραφικής μεθόδου της φινλανδικής σχολής. Η καταγραφή εξακολουθεί να 
βασίζεται στον κατάλογο Aarne-Thompson, καθώς παραμένει το μόνο ισχύον σύστημα 
αναφοράς. Έτσι, μπορούμε να συγκρίνουμε μύθους, αφηγήσεις και παραμύθια, που 
προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Μπορούμε να ονομάσουμε και να κατατάξουμε τα 
ελληνικά παραμύθια, πολιτογραφούμενοι στη μεγάλη ευρωπαϊκή αλλά και στην παγκόσμια 
οικογένεια. Τα παραμύθια ανέκαθεν ταξίδευαν πέραν των συνόρων, είναι το πρώτο τους 
γνώρισμα. Μια αφηγηματική παράδοση υποδεικνύει απλά τις προτιμήσεις του αφηγητή 
και του ακροατηρίου του μέσα σ' ένα πολιτισμικό πλαίσιο.  

Ωστόσο, στον τόνο αυτόν προστίθενται μια νέα όψη των πραγμάτων, οι τοπικές αφηγήσεις, 
που περιγράφονται με τον όρο «αποκλίσεις» σε σχέση με την περιγραφή του κάθε 
παραμυθιακού τύπου στον Διεθνή Κατάλογο. Έτσι αναδεικνύονται ασυνείδητοι μηχανισμοί, 
που υποβαστάζουν τους μετασχηματισμούς των παραμυθιών, καθώς αυτά κυκλοφορούν 
από γλώσσα σε γλώσσα κι από περιοχή σε περιοχή. Για παράδειγμα, νέες εκδοχές του 
«Κοντορεβιθούλη», όπου ο ήρωας είναι πλασμένος από ζυμάρι, βρίσκουμε τώρα σε 
νεότερες αφηγήσεις με πρωταγωνιστή τον «Ζυμαρένιο», που οι παλιότεροι δεν είχαν 
καταγράψει. 

Στον πέμπτο τόμο παρουσιάζεται  η επεξεργασία του τελευταίου μέρους των μαγικών 
παραμυθιών (AT 300-749), που καλύπτει τους τύπους AT 560-649 (μαγικά αντικείμενα) και 
AT 650-699 (υπερφυσική δύναμη και γνώση). Πολλά από τα παραμύθια που εξετάζονται 
προβάλλουν ως κύριο λόγο της επιτυχίας των ηρώων τους την απόκτηση κάποιου μαγικού 
αντικειμένου. Όσο το έχει στην κατοχή του ο πρωταγωνιστής, όλες του οι επιθυμίες 
πραγματοποιούνται, ενώ μόλις το χάσει καταστρέφεται, χάνει το θρόνο του, τη γυναίκα 
του, τα πάντα. Τα αντικείμενα είναι συνήθως φανταστικά, όπως το λυχνάρι του Αλαντίν, η 
κουκιά που φτάνει στον ουρανό, ο μαγικός μύλος που έκανε τη θάλασσα αρμυρή, το 
πουγκί που βγάζει ασταμάτητα φλουριά, η μαγική φλογέρα, το τραπεζομάντιλο που γεμίζει 
φαγητά, ένα χαλί που σε μεταφέρει όπου θέλεις. 

Μια δεύτερη ομάδα αποτελούν τα παραμύθια, όπου οι ήρωες χρησιμοποιούν μαγικά 
αντικείμενα που αλλάζουν υποχρεωτικά τη συμπεριφορά των ανθρώπων και υποχρεώνουν 
τους πάντες να υποταχθούν στη θαυμάσια δύναμη τους. Έτσι ανατρέπουν τα δεδομένα της 
χαμηλής κοινωνικής τους προέλευσης και αντιστρέφουν τους όρους του πεπρωμένου τους, 
αναγκάζοντας τους ισχυρούς να υπακούσουν στις πλέον ανομολόγητες επιθυμίες τους. 

Η τρίτη τέλος ομάδα αφορά την υπερφυσική δύναμη και γνώση. Αφηγούνται περιπέτειες 
ανθρώπων που έχουν ή αποκτούν μαγικές ιδιότητες και χαρίσματα που τους εξομοιώνουν 
με υπερφυσικά όντα. Έτσι κατορθώνουν να πραγματοποιούν αδύνατα ζητήματα αλλά και 
τις βαθύτερές τους επιθυμίες κοινωνικής ή και σεξουαλικής επιτυχίας. Στα παραμύθια αυτά 
συμπεριλαμβάνονται διηγήσεις δομημένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιβεβαιώνουν στο 
τέλος τον κανόνα «οι καλοί ανταμείβονται και οι κακοί τιμωρούνται» (Αγγελοπούλου, 
Καπλάνογλου & Κατρινάκη 2007). 

 

Γ. Διδασκαλία των μύθων 

Τα λαϊκά παραμύθια, προφορικές αφηγήσεις που λέγονταν από τους αγράμματους 
χωρικούς ή τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα των πόλεων και θεωρήθηκαν την εποχή της 
εθνικής αφύπνισης των ευρωπαϊκών λαών ότι εκφράζουν το πνεύμα ενός έθνους, 
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περιγράφουν σήμερα ένα πλήθος λογοτεχνικών, κινηματογραφικών και άλλων 
δημιουργημάτων, που ως ένα βαθμό μιμούνται τα προφορικά παραμύθια. 

Τους τελευταίους δύο αιώνες, τα λαϊκά παραμύθια έχουν δεχτεί μια ευρεία λογοτεχνική 
προσαρμογή, ξαναγράφονται και διασκευάζονται, πολλές φορές, ενώ οι σύγχρονοι λαϊκοί 
αφηγητές είναι πια εγγράμματοι. Στις νεότερες κοινωνίες, παραμυθιακά θέματα έχουν 
μεταφερθεί στην όπερα και στο μπαλέτο, στην παιδική λογοτεχνία, τα σχολικά βιβλία, τις 
ταινίες κινουμένων σχεδίων και τη διαφήμιση. Τα θέματα και οι μορφές του λαϊκού 
παραμυθιού έγιναν σταδιακά αναπόσπαστο τμήμα της έντυπης και τώρα της ηλεκτρονικής 
κοινωνίας. Το σύγχρονο παράδοξο είναι ότι τα σημερινά παιδιά γνωρίζουν τις παρωδίες 
των παραμυθιών πριν ή αντί να γνωρίσουν τα ίδια τα παραμύθια στα οποία βασίζονται. 
Είναι, δηλαδή, πιθανότερο να γνωρίζουν σήμερα τα Τρία μικρά λυκάκια από τα Τρία μικρά 
γουρουνάκια ή τον Γάτο Σπιρουνάτο αντί τον Παπουτσωμένο Γάτο  (Καπλάνογλου 2014). 

Επομένως, σε μια εποχή με κύριο χαρακτηριστικό την ανεξέλεγκτη τεχνολογική εξέλιξη, η 
ανάδειξη της αξίας της πολιτισμικής κληρονομιάς προβάλλει επιτακτική. Αν ληφθεί υπόψη 
ότι η λαϊκή παράδοση συγκροτεί έναν κόσμο αξιών, αντιλήψεων, νοοτροπιών με 
πολιτισμική αυταξία, δική του νομοτέλεια και ιστορικότητα, τότε η διάσωση αυτής της 
παράδοσης είναι αναγκαία. Η επαφή με στοιχεία του λαϊκού μας πολιτισμού δίνει 
ερεθίσματα για τη νέα πολιτιστική παραγωγή, οξύνει το αισθητήριο επιλογής των 
αξιόλογων ξένων πολιτιστικών προϊόντων εμπλουτίζοντας τις δυνατότητες ποιοτικής 
εκμετάλλευσης και ενσωμάτωσής τους στη ζωή μας και, κυρίως, μέσα από τη γνώση των 
συμβολισμών και του τρόπου ζωής παλαιότερων εποχών βοηθά την ανάπτυξη της εθνικής 
μας ταυτότητας (Μερακλής 2004). 

Τα οφέλη από τη μελέτη της λαϊκής λογοτεχνίας στο σχολείο είναι πραγματικά πολύ μεγάλο 
γιατί (Λουκάτος 1978): 

- Δίνεται η ιστορική και πολιτιστική εικόνα ενός λαού ήδη από τις απαρχές της ύπαρξής 
του. 

- Δίνεται η εικόνα της ανθρωπογεωγραφίας μιας ευρύτερης περιοχής . 

- Βοηθά στην καλύτερη κατανόηση ενός λαού μέσα από την έκθεση των θετικών και 
αρνητικών στοιχείων του, που χαρακτηρίζουν την εθνική ιδιοτυπία του και την 
παράδοσή του. 

- Μπορεί, μέσα από την περιγραφή των ηθών και των εθίμων, αλλά και του συνόλου της 
λαϊκής ζωής, να βοηθήσει στην κατανόηση της ίδιας της ανθρώπινης ψυχής. 

Στην ελληνική εκπαίδευση, στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης διάστασης της 
εκπαίδευσης και με την βοήθεια της διδασκαλίας της γλώσσας, η ελληνική πολιτισμική 
κληρονομιά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως. Το πλούσιο λαογραφικό και 
πολιτισμικό υλικό της κληρονομιάς μας, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τόσο συνέχιση 
του πολιτισμού μας, όσο και για την ανάδειξη του σπουδαίου παρελθόντος μας. Τέλος θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια εθνικών και διεθνικών αξιών και να 
διαμορφώσει μία κουλτούρα συναδέλφωσης και συνύπαρξης των λαών, να μειώσει τις 
ανισότητες και να διαμορφώσει ένα μοντέλο ανθρωπιστικής κοινωνίας με ίσες ευκαιρίες 
για όλους (Κόνσολας 2002, σελ. 154). 

Η λαϊκή παράδοση στην εκπαίδευση διδάσκεται στους μαθητές κυρίως μέσα από το 
μάθημα της Γλώσσας, που είναι ένα από τα πιο βασικά μαθήματα του αναλυτικού και 
ωρολόγιου προγράμματος του σχολείου. Το γλωσσικό μάθημα χρησιμοποιείται ως 
κυρίαρχο μέσο επικοινωνίας. Με τη διδασκαλία των μύθων στο μάθημα της Γλώσσας 
επιδιώκεται (Σπυροπούλου-Παπαδημητρίου 2012). 
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1. Ψυχαγωγία: Τα διάφορα είδη της λογοτεχνίας και ιδιαίτερα τα παραμύθια τέρπουν και 
ψυχαγωγούν. Το παραμύθι είναι ένα έργο τέχνης που ξυπνά το αίσθημα του ωραίου και 
χαρίζει χαρά.  

2. Παρέχουν γενικές γνώσεις για τον κόσμο που μας περιβάλλει με αβίαστο τρόπο. 

3. Καλλιεργούν με τρόπο έμμεσο τις ηθικές αξίες και τον ανθρωπισμό στα παιδιά.  

4. Βοηθούν στην εξέλιξη των δημιουργικών ικανοτήτων των παιδιών: Η διήγηση 
παραμυθιών και μύθων από τα παιδιά, τα οδηγεί να συναρμολογήσουν και να συνθέσουν 
όσα άκουσαν και έτσι αφυπνίζεται το δημιουργικό τους πνεύμα.  

5. Τα είδη της λογοτεχνίας βοηθούν επίσης στην ανάπτυξη εκφραστικής ικανότητας των 
παιδιών. Οι διάφορες διηγήσεις είναι το καταλληλότερο μέσο με το οποίο το παιδί 
μαθαίνει ν’ ακούει προσεκτικά τους άλλους, να διηγείται το ίδιο, να εικονογραφεί και να 
δραματοποιεί, κάτι που το συναρπάζει και το χαροποιεί.  
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4η Θεματική Ενότητα:  Ψηφιακή Αφήγηση 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

Αρχοντία Μαντζαρίδου 

ΣΤΟΧΟΙ Oι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Αναγνωρίζουν τεχνικές, παραδείγματα και δομές ψηφιακής 

αφήγησης 
- Αναλύουν και διαφοροποιούν τις εκφάνσεις και περιπτώσεις 

ψηφιακής αφήγησης 
- Αφηγούνται ιστορίες με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων 
- Κατηγοριοποιούν, περιγράφουν και αναπαράγουν ψηφιακές 

αφηγήσεις ανάλογα με την εκπαιδευτική τους χρησιμότητα 
- Προσαρμόζουν και συνδυάζουν διαφορετικές τεχνικές και 

διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία σχεδίων 
ψηφιακής αφήγησης 

- Διευκολύνουν τους μαθητές για τη σχεδίαση, δημιουργία και 
ανάπτυξη σχεδίων ψηφιακής αφήγησης  
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

- Ψηφιακή Aφήγηση (Digital Storytelling) 
- Δομικά στοιχεία για τη δημιουργία ψηφιακής αφήγησης από 

εκπαιδευτικούς για διδακτικό σκοπό 
- Βήματα δημιουργίας ψηφιακής αφήγησης 
- Προϋποθέσεις επιτυχημένης ψηφιακής αφήγησης ως στρατηγική 

μάθησης 
- Εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης 
- Εργαλεία ψηφιακής Αφήγησης 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

- Εισαγωγή στο Storytelling - Με ποιους τρόπους οι αρχές της 
αφήγησης εμπλέκονται με τα εργαλεία της τεχνολογίας, ώστε να 
παραχθούν ψηφιακές αφηγήσεις για την προώθηση μιας 
αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας 

- Τεχνικές παραγωγής των ψηφιακών αφηγήσεων που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός, προκειμένου να παράγει ο ίδιος 
πετυχημένες ψηφιακές αφηγήσεις και να βοηθήσει τους μαθητές του 
να δημιουργήσουν τις δικές τους 

- Εργαλεία που συμβάλουν στην παραγωγή και παρουσίαση 
ψηφιακών ιστοριών - 

- Voice Thread 
- Toondoo και  Pixton (comic) 
- Storyline και StoryMap  
- Οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν τη δική τους ψηφιακή αφήγηση 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

- Εργαστηριακή μορφή μάθησης 
- Γνωστική μαθητεία με προτυποποίηση (modeling) 
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4η Θεματική Ενότητα:  Ψηφιακή αφήγηση  
 

Α. Εισαγωγή στην αφήγηση (storytelling) 

Τα πρώτα δείγματα αφήγησης εντοπίζονται στην αρχαία μυθολογία (π.χ. Όμηρος), όπου η 
συμμετρία και η αρμονία ήταν σημαντικές για την απομνημόνευση αλλά και τον 
αυτοσχεδιασμό. Σε αυτή την παράδοση οι ιστορίες αναλύθηκαν με αφηγηματικούς όρους 
σύμφωνα με δομές και στοιχεία: γεγονότα, πρόσωπα και οι συνδέσεις τους (Chatman 
1978). Η αφήγηση κατανοήθηκε ως η σημειωτική αναπαράσταση μιας σειράς γεγονότων, 
τα οποία έχουν αιτιώδη συνάφεια μεταξύ τους και αφορούν είτε μια εμπειρία είτε μια 
κατάσταση φανταστική ή πραγματική. Η περιγραφή αυτή επιτρέπει στον αποδέκτη της 
ιστορίας να ερμηνεύσει το γεγονός ή την κατάσταση στη βάση των δικών του εμπειριών και 
αντιλήψεων, κάνοντας χρήση του συνόλου των αισθήσεών του και όχι μόνο της λογικής 
αντίληψής του.  

Η αφήγηση ιστοριών προσλαμβάνεται ως ο τρόπος μιας παράδοσης για να εξηγήσει την 
πραγματικότητα ή τη φύση, ένας τρόπος μετάδοσης πληροφοριών με σκοπό να διδάξει 
(Andrews et al. 2009), ένας τρόπος να δώσουμε νόημα στη ζωή μας (Bruner 2018). Οι 
ιστορίες, σύμφωνα με τον Bruner (ό.π.), –  είτε με τη μορφή χρονικών, είτε με τη μορφή 
φανταστικών μύθων – διαποτίζουν τον κόσμο μας, διαμορφώνουν τις βασικές εντυπώσεις 
μας για την πραγματικότητα και επιβάλλουν δομή στη ζωή μας.  

Η λέξη αφήγηση περιλαμβάνει την έννοια του αγγλικού όρου storytelling δηλώνοντας την 
τέχνη να χρησιμοποιεί κάποιος τη γλώσσα, τη φωνή και τη φυσική κίνηση/χειρονομία για 
να αποδώσει όσο το δυνατόν καλύτερα τα στοιχεία και τις εικόνες της ιστορίας σε ένα 
συγκεκριμένο, ζωντανό ακροατήριο. Η ιστορία (story) εξασφαλίζει τη βάση πάνω στην 
οποία ο αφηγητής θα δομήσει την προσέγγισή του, ενώ η αφήγηση της ιστορίας (telling) θα 
τοποθετήσει τον αποδέκτη της ιστορίας στο επίκεντρο. Ο αφηγητής προετοιμάζει και 
παρουσιάζει τα στοιχεία της ιστορίας για να δημιουργήσει «μαγεία». Παράλληλα ακούει 
(και με τα μάτια) τις αντιδράσεις του κοινού και αντιδρά κατάλληλα για να διατηρεί το 
ενδιαφέρον. Η αφηγηματική τεχνική σύμφωνα με την Eck (2006) είναι ο θεμελιώδης τρόπος 
με τον οποίο οι άνθρωποι νοηματοδοτούν τη ζωή και τις εμπειρίες τους. 

 

Β. Ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling) 

Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί για την ψηφιακή αφήγηση αλλά σε γενικές 
γραμμές όλοι περιστρέφονται γύρω από την ιδέα του συνδυασμού της τέχνης της 
αφήγησης ιστοριών με μια ποικιλία ψηφιακών μέσων, όπως εικόνες, ήχος και βίντεο. 
Σχεδόν όλες οι ψηφιακές ιστορίες αποτελούν μία συνδυαστική χρήση κειμένου, 
ηχογραφημένης αφήγησης, βίντεο και μουσικής, προκειμένου να παρουσιάσουν 
πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο θέμα. Όπως συμβαίνει στην παραδοσιακή αφήγηση, οι 
ιστορίες περιστρέφονται γύρω από ένα επιλεγμένο θέμα και συχνά περιέχουν την άποψη 
του δημιουργού τους.  

Παρά την σύγχρονη ανάπτυξη των ψηφιακών μέσων η ψηφιακή αφήγηση δεν είναι νέα 
έννοια. Το Κέντρο Ψηφιακής Αφήγησης (Centre Digital Storytelling), ένας μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός, με τον Joe Lambert από το 1990 βοηθάει άτομα που ενδιαφέρονται να 
δημιουργήσουν τις προσωπικές ψηφιακές τους ιστορίες. Στο συγκεκριμένο κέντρο 
διαμορφώθηκαν τα 7 στοιχεία της ψηφιακής αφήγησης, τα οποία χρησιμοποιούν όσοι 
εμπλέκονται με την τέχνη αυτή. Τα 7 στοιχεία της ψηφιακής αφήγησης είναι: 

https://www.storycenter.org/
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1. Άποψη. Ποιο είναι το κεντρικό θέμα της ιστορίας και ποια η οπτική του συγγραφέα. Ο 
συγγραφέας μπορεί να είναι και ο αφηγητής. Ο αφηγητής μπορεί να είναι ένα 
φανταστικό ή υπαρκτό πρόσωπο. Το πρόσωπο αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο στην 
αφήγηση γιατί με αυτό ταυτίζεται ο θεατής. 

2. Δραματικό ερώτημα. Ένα ερώτημα που συντηρεί το ενδιαφέρον του θεατή και θα 
απαντηθεί στο τέλος της ιστορίας. Το ερώτημα ή τα ερωτήματα αυτά μπορεί να 
διατυπωθούν με σαφήνεια από την αρχή ή να αναδύονται από τα στοιχεία της ιστορίας.  

3. Συναισθηματικό περιεχόμενο. Σοβαρά ζητήματα που παίρνουν ζωή με έναν προσωπικό 
και δυνατό τρόπο και συνδέουν την ιστορία με το κοινό. Μέσα από τα συναισθήματα η 
εμπλοκή του θεατή θα είναι περισσότερο ενεργή.  

4. Το δώρο της φωνής. Ένας τρόπος να προσωποποιήσετε την ιστορία και να βοηθήσετε το 
ακροατήριο να κατανοήσει το περιεχόμενο. Το σπικάζ, δηλαδή το εκφωνημένο κείμενο 
που συνοδεύει την οπτικοποίηση της ψηφιακής αφήγησης, πρέπει να είναι γραμμένο με 
αμεσότητα σε μικρές προτάσεις, ώστε να βοηθήσει τον θεατή να κατανοήσει καλύτερα 
την ιστορία. Επιπλέον, ο τρόπος που εκφωνείται είναι σημαντικός στο να παρασύρει τον 
θεατή και να τον εμπλέξει στην ιστορία ουσιαστικά. Το σπικάζ μπορεί να έχει διάφορες 
λειτουργίες όπως α) να εκθέσει γρήγορα κάποιες πληροφορίες για να εξηγήσει και να 
περιγράψει, β) να καθοδηγήσει, με τρόπο άλλοτε διδακτικό ή επεξηγηματικό, άλλοτε 
ποιητικό αλλά ποτέ ουδέτερο, στον τρόπο που θα ερμηνευτούν οι εικόνες από το κοινό, 
γ) να εστιάσει το βλέμμα του θεατή σε λεπτομέρειες που αλλιώς θα του διέφευγαν, δ) 
να σχολιάσει ένα πλάνο οδηγώντας τις ερμηνείες, ε) να αναβιώσει φωνές από το 
παρελθόν ή να εκφράσει τον εσωτερικό μονόλογο κάποιου χαρακτήρα της ιστορίας.  

5. Η δύναμη του ήχου. Μουσική ή άλλοι ήχοι που υποστηρίζουν και ομορφαίνουν το 
σενάριο. Η μουσική θα πρέπει να είναι ανάλογη με τα συναισθήματα που ο δημιουργός 
θέλει να δημιουργήσει στον θεατή. Η μουσική μπορεί να αποδώσει νόημα στις εικόνες ή 
να τις συνθέσει αρμονικά, αλλά και να εστιάσει την προσοχή των θεατών σε 
συγκεκριμένα σημεία ή πρόσωπα. Η αναλογία της μουσικής στην ψηφιακή αφήγηση 
είναι άλλοτε κυρίαρχη και άλλοτε έχει συνοδευτικό ρόλο. 

6. Οικονομία. Η χρήση μόνο της απαραίτητης ποσότητας περιεχομένου για την αφήγηση 
της ιστορίας χωρίς να παραφορτώνουμε τον θεατή. 

7. Ρυθμός. Ο ρυθμός της ιστορίας και πόσο αργά ή γρήγορα εξελίσσεται. Μια ιστορία στην 
οποία τα γεγονότα θα εξελίσσονται πολύ γρήγορα μπορεί να κουράσει. Το ίδιο μπορεί 
να συμβεί εάν τα γεγονότα εξελίσσονται πολύ αργά. Ο ρυθμός εξέλιξης μιας ιστορίας 
μεταβάλλεται κατά την εξέλιξή της, καθώς εξαρτάται από τα μηνύματα που 
μεταδίδονται κάθε φορά.  

Ο Robin (2008) οργάνωσε τις ψηφιακές ιστορίες σε τρεις τύπους: τις ιστορικές, τις 
προσωπικές και τις εκπαιδευτικές.  

Οι ιστορικές ψηφιακές ιστορίες αφηγούνται γεγονότα από το παρελθόν και ξεδιπλώνουν 
ενδιαφέρουσες πτυχές του παρελθόντος ιστορικής σημασίας. Αυτός ο τύπος ψηφιακής 
ιστορίας απαιτεί από τον μαθητή διεξαγωγή έρευνας, επιλογή και σύνθεση των σημαντικών 
πληροφοριών. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η ψηφιακή ιστορία Kindertrasport: Τα άγνωστα 
παιδιά του Ολοκαυτώματος.  

Οι προσωπικές ψηφιακές ιστορίες είναι μαρτυρίες πραγματικές ή φανταστικές με 
συναισθηματικό περιεχόμενο. Μας βοηθούν να νοηματοδοτήσουμε τα ταξίδια μας, τις 
σχέσεις μας με ανθρώπους που έχουμε συναντήσει στη ζωή μας, τις προκλήσεις που 
έχουμε συναντήσει και τις σημαντικές στιγμές της ζωής μας. Στην ψηφιακή ιστορία How did 

https://digitalstorytelling.coe.uh.edu/view_story.cfm?vid=397&otherid=searchds&d_title=none
https://digitalstorytelling.coe.uh.edu/view_story.cfm?vid=397&otherid=searchds&d_title=none
https://digitalstorytelling.coe.uh.edu/view_story.cfm?vid=487&categoryid=8&d_title=Personal%20Reflection
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I become Asian American η δημιουργός μας περιγράφει σε μια προσωπική ιστορία πώς 
ήταν να μεγαλώνει κάποια στην Αμερική ως Ασιάτισσα.  

Οι εκπαιδευτικές ψηφιακές ιστορίες στοχεύουν στη μεταφορά συγκεκριμένων 
πληροφοριών και γνώσεων με σκοπό την κατανόηση μίας έννοιας ή ενός φαινομένου. Στην 
ψηφιακή ιστορία με θέμα In search of the Pythagoreans παρουσιάζονται παραδείγματα 
από την πραγματική ζωή που συνδέονται με το Πυθαγόρειο Θεώρημα. 

Κάθε ένας από αυτούς τους τύπους απαιτεί διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο 
σχεδιασμού του με αποτέλεσμα μικρές αλλαγές στον τρόπο παραγωγής του.  

Ο Nilsson (2008) πρόσθεσε ότι οι ψηφιακές ιστορίες μπορούν να δομηθούν πάνω στο 
μοντέλο του Freytag (1963). Στο μοντέλο αυτό αρχικά εισάγονται οι χαρακτήρες και 
παρουσιάζεται το θέμα. Ακολουθούν γεγονότα τα οποία θα συμβάλλουν στην δημιουργία 
έντασης που, σε πολλές περιπτώσεις, οδηγεί σε κρίση. Στη συνέχεια, η δράση κορυφώνεται 
με τα γεγονότα  να εξελίσσονται δραματικά. Ακολουθεί η πορεία προς την επίλυση όπου 
κλείνει η ιστορία.  

Μία ψηφιακή ιστορία που σχεδιάζεται στην απλή δομή η οποία περιλαμβάνει είσοδο/αρχή, 
εξέλιξη γεγονότων με λογική σειρά και ένα τέλος που δεν αφήνει τίποτα αναπάντητο, 
μπορεί να είναι συναρπαστική. Πρόκειται για ένα μοντέλο που μπορεί να εφαρμοστεί σε 
όλους τους τύπους ψηφιακών ιστοριών.  

 

 

Σχήμα 1: Μοντέλο Freytag  

 

Γ. Η ψηφιακή αφήγηση στην εκπαίδευση 

Από τη δεκαετία του 1990, ένα συνεχώς αυξανόμενο επιστημονικό ενδιαφέρον έχει 
παρατηρηθεί για την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση. Η ψηφιακή 
αφήγηση ως ένα παιδαγωγικό εργαλείο μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές σε δράσεις 
διερεύνησης, επίλυση προβλήματος, λήψης αποφάσεων και κριτικών συλλογισμών 
(Standley 2003). Καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο 
στην τάξη, η ψηφιακή αφήγηση εισάγεται δυναμικά συνδυάζοντας τη σοφία της 
προφορικής και γραπτής αφήγησης με την καινοτομία της τεχνολογίας.  

Η ψηφιακή αφήγηση αναπτύσσει την οπτική σκέψη των μαθητών και επομένως αποτελεί 
εργαλείο κατανόησης και ερμηνείας του κόσμου μέσα από έναν διαφορετικό τρόπο 
προσέγγισης της πραγματικότητας.  

https://digitalstorytelling.coe.uh.edu/view_story.cfm?vid=487&categoryid=8&d_title=Personal%20Reflection
https://digitalstorytelling.coe.uh.edu/view_story.cfm?vid=241&categoryid=6&d_title=Mathematics
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Η ψηφιακή αφήγηση συνδέεται με την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των 
παιδιών, καθώς διευρύνει τα όρια μέσα στα οποία πραγματοποιείται και αυξάνοντας 
ταυτόχρονα το βάθος και τη δύναμη αυτής της επικοινωνίας. 

Η ψηφιακή αφήγηση επιτρέπει στους μαθητές να ανακαλύψουν τη δημιουργική τους 
έκφραση, να την εφαρμόσουν και να την επεκτείνουν. 

Η ψηφιακή αφήγηση παρέχει μία αυθεντική εμπειρία μάθησης και ως εκ τούτου συμβάλει 
στην προσωπική έκφραση και στην βελτίωση των τελικών προϊόντων.   

Στην ιστοσελίδα Educational Uses of Digital Storytelling που δημιουργήθηκε από το 
Πανεπιστήμιο του Χιούστον, μπορεί κάποιος να βρει παραδείγματα ψηφιακών ιστοριών και 
χρήσιμες πληροφορίες για τη δημιουργία τους.  

Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να μετατραπεί σε ισχυρό γνωστικό εργαλείο μέσα στην 
σχολική τάξη από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι τις επιλέγουν για να παρουσιάσουν μία 
θεματική ενότητα, να τραβήξουν το ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών, να τους 
εμπνεύσουν για να εξερευνήσουν νέες ιδέες. Οι ψηφιακές ιστορίες έχει διαπιστωθεί ότι 
βοηθούν στη συγκράτηση των πληροφοριών και στην κατανόηση δύσκολων εννοιών.  

Οι ψηφιακές ιστορίες που δημιουργούνται από τους μαθητές μπορούν να συμβάλουν στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και παρέχουν κίνητρα στους μαθητές και στις μαθήτριες να 
εκφραστούν σύμφωνα με τις δυνατότητες, την ετοιμότητα και τα ενδιαφέροντά τους. Η 
διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξη μίας ψηφιακής ιστορίας, μπορεί να αναδείξει 
ιδιαίτερα ταλέντα μαθητών και μαθητριών, να τους οδηγήσει σε ερευνητικά μονοπάτια 
ανακάλυψης και κατασκευής της γνώσης, να ενισχύσει τις αναλυτικές και συνθετικές τους 
δεξιότητες, καθώς θα παίρνουν αποφάσεις για την επιλογή των κατάλληλων πληροφοριών, 
για την παρουσίασή τους, για τη δημιουργία των πολυμέσων (Robin 2006). Οι μαθητές που 
δημιουργούν τις δικές τους ψηφιακές ιστορίες μαθαίνουν να οργανώνουν τις ιδέες τους, να 
υποβάλουν ερωτήματα, να εκφράζουν απόψεις και να κατασκευάζουν επιχειρήματα.  

Δημοσιεύοντας τις ψηφιακές ιστορίες στο διαδίκτυο, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 
μοιραστούν τη δουλειά τους με συνομηλίκους, να αποκτήσουν εμπειρία στην κριτική του 
δικού τους έργου αλλά και στην άσκηση κριτικής σε άλλους, κάτι που αυξάνει τη 
συναισθηματική νοημοσύνη τους και ενισχύει την κοινωνική μάθηση. 

Όταν οι μαθητές δημιουργούν τις δικές τους ψηφιακές ιστορίες δημιουργούνται οι 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (Brown et al. 2005), 
δεξιοτήτων όπως: 

- ο ψηφιακός γραμματισμός, οι ικανότητες και δεξιότητες, που πρέπει να έχει ένα άτομο, 
ώστε να αναζητάει, να διαχειρίζεται, να οργανώνει, να αναλύει, να αξιολογεί και να 
κατανοεί το πλήθος των πληροφοριών, που προέρχονται από τα ψηφιακά περιεχόμενα 
και τις τεχνολογικές εφαρμογές, καθώς και τις διαδικασίες δημιουργίας, ανάπτυξης και 
συγγραφής αυτών των περιεχομένων, 

- ο παγκόσμιος γραμματισμός, η ικανότητα όλων των πολιτών να αναγνωρίζουν, να 
αναλύουν, να συνθέτουν, να δημιουργούν, να χρησιμοποιούν, να επικοινωνούν και να 
μοιράζονται νέες γνώσεις χρησιμοποιώντας τα πολυμέσα και τις τεχνολογίες 
επικοινωνίας με ένα παγκόσμιο κοινό, 

- ο οπτικός γραμματισμός, η ικανότητα να ερμηνεύει κάποιος, να διαπραγματεύεται και 
να παράγει νόημα από πληροφορίες που παρουσιάζονται με τη μορφή εικόνων, 

- ο πληροφοριακός γραμματισμός, η ικανότητα εύρεσης, αξιολόγησης και σύνθεσης 
πληροφοριών με ψηφιακά μέσα και τη χρήση εργαλείων πολυμέσων. 

 

https://digitalstorytelling.coe.uh.edu/page.cfm?id=26&cid=26
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Δ. Στάδια δημιουργίας μίας ψηφιακής αφήγησης 

Αναλύονται, στη συνέχεια, τα στάδια δημιουργίας μίας ψηφιακής αφήγησης από τους 
εκπαιδευτικούς ή τους μαθητές. 

 

Στάδιο Σχεδιασμού 

Το στάδιο του σχεδιασμού περιλαμβάνει δεξιότητες σκέψης υψηλής τάξης, καθώς σε αυτό 
καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να συλλεχθούν ή και να δημιουργηθούν για την 
απεικόνιση της ιστορίας και τη μεταφορά του μηνύματος που επιδιώκει. Στο στάδιο αυτό 
αποφασίζονται τον τρόπο που το κείμενο θα αλληλεπιδράσει με τις εικόνες, τον ήχο και τα 
άλλα πολυμεσικά στοιχεία της ιστορίας. 
 
Βήμα 1ο: Πρόκειται για την αρχική ιδέα. Επιλέγουμε ένα θέμα και το αναπαριστούμε με μια 
εικόνα, ένα σχέδιο. Αρχίζουμε να σκεπτόμαστε τον σκοπό της ιστορίας μας. Θέλουμε να 
ενημερώσουμε μεταφέροντας πληροφορίες, να παρουσιάσουμε μία ιδέα, να 
προκαλέσουμε σε δράση ή να πείσουμε; Επίσης, σκεπτόμαστε ποιο είναι το κοινό μας γι’ 
αυτή την ιστορία. 
 
Βήμα 2ο: Γράφουμε ένα προσχέδιο του σεναρίου, το οποίο θα χρησιμεύσει ως βάση για την 
αφήγηση που θα ηχογραφήσουμε αργότερα. Διαβάζουμε σε άλλους ή διαμοιράζουμε όσα 
έχουμε γράψει για να βεβαιωθούμε ότι το σενάριό μας ακολουθεί μια λογική αλληλουχία 
γεγονότων και μπορεί να γίνει κατανοητό. Στη συνέχεια με βάση τα σχόλια που έχουμε από 
τους «κριτικούς αναγνώστες» αναθεωρούμε το σενάριό μας, μέχρι να είμαστε 
ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. 
 
Βήμα 3ο: Μεταφέρουμε το σενάριό μας σε storyboard ή διάγραμμα ιστορίας. Πρόκειται για 
την οπτικοποίηση των σκηνών της ψηφιακής μας ιστορίας. Σε αυτό αναπαριστούμε τον 
χώρο και τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν σε κάθε σκηνή. Επίσης, αναφέρουμε 
σημαντικές λεπτομέρειες, όπως τον εκτιμώμενο χρόνο της κάθε σκηνής, τα ηχητικά εφέ ή 
τη μουσική που θα τις πλαισιώνουν. Τέλος, γράφουμε σε κάθε σκηνή το κείμενο που θα 
εκφωνείται σε voice over (σπικάζ). 
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Το storyboard μπορεί να δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας το παραπάνω πρότυπο το οποίο 
επαναλαμβάνεται τόσες φορές όσες είναι οι σκηνές της ψηφιακής μας ιστορίας. 

Το storyboard μπορεί να γίνει με ψηφιακά μέσα από τους μαθητές και τις μαθήτριες κυρίως 
εάν είναι λίγο μεγάλοι/ες σε ηλικία. Για παράδειγμα μπορεί να αξιοποιηθεί το 
StoryboardThat (https://www.storyboardthat.com/), ένα εργαλείο που επιτρέπει τη 
δημιουργία storyboard και διαθέτει μια μεγάλη συλλογή φόντων, αντικειμένων και 
χαρακτήρων. 

 

Στάδιο παραγωγής 

Το στάδιο της παραγωγής περιλαμβάνει έρευνα για τη συλλογή ή δημιουργία του 
πολυμεσικού υλικού της ψηφιακής μας ιστορίας. Απαιτεί ερευνητικές δεξιότητες, 
δεξιότητες κριτικής σκέψης και λήψης αποφάσεων, καθώς οι μαθητές/τριες επιλέγουν τόσο 
κυριολεκτικές όσο και συμβολικές εικόνες και ήχους για να μεταφέρουν μηνύματα (Fries-
Gaither 2010). Στη συνέχεια συνδέουν τα πολυμεσικά στοιχεία για να ολοκληρώσουν το 
σενάριο. Στο σημείο αυτό απαιτούνται δημιουργικές δεξιότητες, καθώς η ανάπτυξη της 
πλοκής θα πρέπει να διακρίνεται από λογική αλληλουχία (αρχή-μέση-τέλος), και αποφάσεις 
για το τι πρέπει να αποφύγουμε ή να παραλείψουμε για να εξασφαλίσουμε την οικονομία 
δηλαδή τη σωστή αναλογία των στοιχείων της ιστορίας μας. Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές 
θα εξασκηθούν στην χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων.   
 
Βήμα 4ο: Συλλέγουμε τους πόρους. Αναζητούμε ή δημιουργούμε εικόνες, σχέδια, 
φωτογραφίες, χάρτες ή διαγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ιστορία μας. 
Επιλέγουμε τη μουσική, τα ηχητικά εφέ και ηχογραφούμε την αφήγηση σε voice over 
(σπικάζ). Αν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε αποσπάσματα από βίντεο προσπαθούμε να 
δημιουργήσουμε σύντομα κλιπ που θα επισημάνουν στοιχεία της ιστορίας μας. 
Τα ψηφιακά εργαλεία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για τη δημιουργία ή επεξεργασία 
εικόνων είναι το PhotoPea (https://www.photopea.com/) και για τη δημιουργία ή 
επεξεργασία ήχου είναι το Audacity (https://www.audacityteam.org/).  
 
Βήμα 5ο: Επιλέγουμε ένα πρόγραμμα δημιουργίας βίντεο και εισάγουμε τα στοιχεία της 
ιστορίας μας δημιουργώντας τα πλάνα σύμφωνα με το storyboard. Προσθέτουμε τίτλους ή 
λεζάντες που θα υποστηρίξουν τα στοιχεία αυτά. 
Τα ψηφιακά εργαλεία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για τη σύνθεση του 
οπτικοακουστικού υλικού και την ολοκλήρωση της ψηφιακής ιστορίας είναι: 
Animoto (https://animoto.com/), ένα εργαλείο που μετατρέπει τις φωτογραφίες και τα 
βίντεο σε επαγγελματικές προβολές βίντεο διαφανειών. 
Microsoft Photo Story (https://download.cnet.com/Photo-Story-3-for-Windows/3000-
12511_4-10339154.html), μία εφαρμογή για τη δημιουργία μιας οπτικοποιημένης ιστορίας 
με βάση ψηφιακές φωτογραφίες. Παρέχει δυνατότητες για προβολές διαφανειών, ειδικά 
εφέ, μουσική επένδυση και την προσθήκη φωνητικής αφήγησης στις φωτογραφικές 
ιστορίες και την εξατομίκευσή τους με τίτλους και λεζάντες. 
StoryBird (http://storybird.com/), μία ιστοσελίδα που επιτρέπει σε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν μικρές ιστορίες εμπνευσμένες από την τέχνη για να τις 
διαβάσουν, να τις κοινοποιήσουν ή να τις εκτυπώσουν. 
Storyjumper (https://www.storyjumper.com/), ιστοσελίδα με δημιουργικά εργαλεία για τη 
δημιουργία και την έκδοση βιβλίων με ιστορίες με εύκολο τρόπο. 

https://www.storyboardthat.com/
https://www.photopea.com/
https://www.audacityteam.org/
https://animoto.com/
https://download.cnet.com/Photo-Story-3-for-Windows/3000-12511_4-10339154.html
https://download.cnet.com/Photo-Story-3-for-Windows/3000-12511_4-10339154.html
http://storybird.com/
https://www.storyjumper.com/
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UtellStory (http://www.utellstory.com/), μία κοινότητα αφήγησης και κοινοποίησης 
πολυμέσων που επιτρέπει σε άτομα με διαφορετική ηλικία και παρελθόν να λένε εύκολα 
ιστορίες και να μοιράζονται θέματα με φωτογραφίες, βίντεο, ήχο, μουσική και λέξεις. 
ZooBurst (http://www.zooburst.com/), ένα εργαλείο που επιτρέπει τη δημιουργία ενός 
τρισδιάστατου βιβλίου pop-up με πολλές εικόνες και υλικά διαθέσιμα στην ενσωματωμένη 
βάση δεδομένων του. 
OpenShot (https://www.openshot.org/download/), πρόγραμμα δημιουργίας ή 
επεξεργασίας βίντεο. Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
προγράμματος και Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Hack the Map:  Η Χάρτα του Ρήγα 
και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Ψηφιακής Αφήγησης περιγράφεται η ενδεικτική χρήση 
προγραμμάτων ψηφιακής αφήγησης, παρέχεται συνοδευτικό υλικό και περιγράφεται η 
διαδικασία δημιουργίας μίας ψηφιακής ιστορίας στο πρόγραμμα OpenShot. 
 

Στάδιο Διαμοιρασμού και Αξιολόγησης 

Το στάδιο του διαμοιρασμού περιλαμβάνει την προβολή των ψηφιακών ιστοριών στην τάξη 
και τη συμμετοχή των μαθητών σε ομαδικές συζητήσεις και ανταλλαγή σχολίων σχετικά με 
τον τρόπο που εργάστηκαν και το αποτέλεσμα που πέτυχαν. Στην πράξη, μέσα από την 
υπεράσπιση της δουλειά τους αλλά και την κριτική που θα ασκήσουν στις ψηφιακές 
ιστορίες των συμμαθητών τους, εξασκούνται σε δεξιότητες επικοινωνίας και μεταγνωστικές 
δεξιότητες, οι οποίες αποτελούν τις ανώτερες νοητικές διεργασίες (Freidus 2002, Sadik 
2008).  

Βήμα 6ο: Μοιραζόμαστε την ψηφιακή μας ιστορία με άλλους χρησιμοποιώντας, συνήθως, 
τα κοινωνικά δίκτυα ή την ιστοσελίδα του σχολείου μας.  
 
 

Ε. Αξιολόγηση ψηφιακής αφήγησης 

Οι Robin και Pierson (2005) αναφέρουν ότι η ψηφιακή αφήγηση πρέπει να πληροί τις 
παρακάτω προϋποθέσεις οι οποίες συνδέονται με τα 7 βασικά στοιχεία της ψηφιακής 
αφήγησης: 

- Οπτική γωνία: να είναι ξεκάθαρο το κεντρικό σημείο και η οπτική της ιστορίας. 
Ο σκοπός/θέμα της ιστορίας είναι ορατός από την αρχή και διατηρείται κατά τη διάρκειά 
της; 
Ο δημιουργός ευαισθητοποιεί το κοινό/θεατές; 
Η ιστορία ανταποκρίνεται στο κοινό που απευθύνεται; 

 
- Δραματικό ερώτημα: να περιλαμβάνονται ερωτήσεις που απαντώνται στο τέλος και 

κινητοποιούν το ενδιαφέρον. 
Δημιουργούνται ή διατυπώνονται ερωτήματα που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του 
θεατή; 
 

- Συναίσθημα: να ενεργοποιούνται τα συναισθήματα του ακροατή. 
Τα συναισθήματα που προκαλεί η ιστορία είναι συμβατά με την πλοκή της; 
Οι θεατές ταυτίζονται με τους χαρακτήρες; 
 

- Εκφωνημένο φωνή: η ιστορία συνοδεύεται από αφήγηση σε voice over (σπικάζ) που 
συνεισφέρει στην κατανόηση και νοηματοδότησή της. 
Το εκφωνημένο κείμενο απευθύνεται άμεσα στον θεατή; 
Το εκφωνημένο κείμενο περιέχει μικρές περιόδους βοηθώντας περισσότερο στην 
κατανόησή του; 

http://www.utellstory.com/
http://www.zooburst.com/
https://www.openshot.org/download/
https://classroom.onassis.org/course/view.php?id=15
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- Μουσική: επένδυση με κατάλληλη μουσική υπόκρουση και ήχους. 

Η μουσική επένδυση ταιριάζει με το περιεχόμενο; 
Η μουσική επένδυση είναι κατάλληλα συγχρονισμένη με τις εικόνες; 
 

- Εικόνες: η επιλογή των εικόνων συνεισφέρει στην κατάλληλη οπτικοποίηση της 
αφήγησης. 
Οι εικόνες συνάδουν με την αφήγηση και δημιουργούν την κατάλληλη ατμόσφαιρα; 
Οι εικόνες και οι φωτογραφίες βοηθούν στην κατανόηση της ιστορίας; 
 

- Οικονομία περιεχομένου: ισορροπημένη χρήση ακουστικών και οπτικών στοιχείων. 
Η έκταση της ιστορίας είναι σωστή; 
Η ιστορία περιέχει ακουστικά και οπτικά στοιχεία σε ισορροπημένη αναλογία, που 
μεταδίδουν με σαφήνεια τα μηνύματα που επιθυμεί ο δημιουργός; 
 

- Ρυθμός εξέλιξης: ο ρυθμός μεταβάλλεται ανάλογα.  
Ο ρυθμός εξέλιξης συμβαδίζει με την ιστορία και εμπλέκει τους θεατές σε αυτήν; 
Ο ρυθμός εξέλιξης μεταβάλλεται ανάλογα με τα μηνύματα; 
 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι μαθητές/τριες κατανοούν τα κριτήρια 
επιτυχίας χρησιμοποιώντας ξεκάθαρη γλώσσα, που έχει νόημα για αυτούς και τους 
εμπλέκουν άμεσα στην αναγνώριση, τη διευκρίνηση και την εφαρμογή των κριτηρίων 
αυτών στη μάθησή τους.  
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