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Περίληψη 
 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει ως στόχο τη «∆ηµιουργία οδηγού διδασκαλίας για 

την Έκφραση - Έκθεση Β’ Λυκείου στα πλαίσια της θεωρίας της Εµπλαισιωµένης ή 

Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning) µε αξιοποίηση τεχνολογίας» ο οποίος θα 

απευθύνεται στους καθηγητές φιλολογίας της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν 

το συγκεκριµένο µάθηµα κυρίως, αλλά και άλλα γνωστικά αντικείµενα. 

 

Αφορµή για τη δηµιουργία του οδηγού διδασκαλίας αποτέλεσε το γεγονός ότι έχουµε 

εντοπίσει ορισµένα προβλήµατα, που αφορούν όχι µόνο στη διδασκαλία του µαθήµατος της 

Έκφρασης-Έκθεσης Β’ Ενιαίου Λυκείου, αλλά και γενικότερα της γλωσσικής διδασκαλίας 

στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και τα οποία µπορούν να αντιµετωπιστούν µε αξιοποίηση 

της τεχνολογίας. Επίσης, το µάθηµα της Έκθεσης προσφέρεται πολύ για δηµιουργία 

δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών σεναρίων που επιτρέπουν τη βιωµατική µάθηση και την 

ενεργητική συµµετοχή των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, γεγονός που αναµένεται 

να κάνει τη διδασκαλία του εν λόγω µαθήµατος πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική. 

 

Εκτός από αυτά, ο οδηγός διδασκαλίας συνοδεύεται από επιπρόσθετο υπερµεσικό υλικό, 

το οποίο εµπλουτίζει και συµπληρώνει το σχολικό εγχειρίδιο και θεωρείται απαραίτητο 

βοήθηµα για τον καθηγητή στην πραγµατοποίηση της διδασκαλίας. 

 

Τέλος, για τη διερεύνηση και την αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας του «οδηγού 

διδασκαλίας» µε τις προτεινόµενες δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σενάρια στην 

εκπαιδευτική πράξη διεξήχθη ποιοτική έρευνα, η οποία στηρίχθηκε σε συνεντεύξεις µε 

καθηγητές/τριες φιλολογίας που διδάσκουν το µάθηµα της Έκφρασης - Έκθεσης. Η έρευνα 

εστιάστηκε στο να δείξει πόσο ο «οδηγός διδασκαλίας» πληροί συγκεκριµένα ποιοτικά 

κριτήρια και συµβάλλει αποτελεσµατικά στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, προκειµένου 

η εκπαιδευτική διαδικασία και η διδασκαλία του µαθήµατος  «Έκφραση - Έκθεση» να 

βελτιωθεί ουσιαστικά.  
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 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Η διδασκαλία των Νέων Ελληνικών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
 

 

Το µάθηµα των Νέων Ελληνικών στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια αποτελείται από δύο 

ανεξάρτητους κλάδους, τη γλωσσική διδασκαλία και τα κείµενα της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας.  

 

Η ενσωµάτωση και των δύο αυτών κλάδων στο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αποτελεί αδήριτη ανάγκη, καθώς η σπουδαιότητά τους και η 

µορφωτική τους αξία κρίνεται ανυπέρβλητη (Τζιόβας, 1987; Φλουρής &  Gagne, 1980). Αυτό 

γίνεται εµφανές, αν µελετήσει κανείς τους σκοπούς και το πλαίσιο διδασκαλίας τόσο της 

Νεοελληνικής Γλώσσας, όσο και των κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 

 

Ξεκινώντας από τη γλωσσική διδασκαλία και το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας (για 

το Γυµνάσιο) ή της Έκφρασης – Έκθεσης για το Ενιαίο Λύκειο, η σηµαντικότητά του 

καταφαίνεται από το ίδιο το αντικείµενο διδασκαλίας, δηλαδή τη γλώσσα. Σύµφωνα, λοιπόν, 

µε το «Ενιαίο πλαίσιο προγράµµατος σπουδών για τη γλωσσική διδασκαλία στο 

Γυµνάσιο και στο Λύκειο» (ΥΠΕΠΘ, 1998): 

 

 Η γλώσσα είναι κοινωνικό προϊόν: εκπορεύεται από την κοινωνία, υπηρετεί την 

κοινωνία και επιστρέφει σ’ αυτήν. 

 

 Η γλώσσα είναι επικοινωνιακό προϊόν: γεννήθηκε κατά την ανθρώπινη 

επικοινωνία και αυτήν θεραπεύει και εξελίσσει. 

 

 Η γλώσσα είναι ενέργεια: Είναι πνευµατική, ψυχική και σωµατική ενέργεια η 

γλώσσα, ενέργεια η οποία παράγεται και αναπαράγεται, σχηµατίζεται και 

ανασχηµατίζεται, δοµείται και αναδοµείται, χρωµατίζεται και µεταχρωµατίζεται 

διαρκώς κατά τις περιστάσεις / συνθήκες επικοινωνίας. 
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 Η γλώσσα είναι κοινωνική ενέργεια, αφού παράγεται από τα µέλη της ανθρώπινης 

κοινότητας, από τα οποία εκπορεύεται, στα οποία απευθύνεται και τα οποία 

υπηρετεί. 

 

 Η γλώσσα είναι κοινωνική αλληλενέργεια: µε τη γλώσσα τα µέλη µιας γλωσσικής 

κοινότητας δέχονται και ασκούν επιδράσεις. 

 

 Η γλώσσα είναι πολιτιστικό προϊόν. 

 

 Η γλώσσα είναι πολιτισµός. 

 

 Η γλώσσα είναι φορέας πολιτισµού και παιδείας. Αυτό σηµαίνει ότι έχει 

ενσωµατωµένες τις πολιτιστικές κληρονοµιές των Ελλήνων, οι οποίες µέσα από τη 

γλώσσα και µε τη γλώσσα φτάνουν έως εµάς. 

 

 Η γλώσσα δένεται στενά µε τη σκέψη. Η εννοηµατωµένη λέξη είναι ο 

µικρόκοσµος της ανθρώπινης σκέψης και της ανθρώπινης συνείδησης. 

 

 Χαρακτηριστικό γνώρισµα της γλώσσας, όπως και της σκέψης, είναι η 

διαφορότητα. Κανένα γλωσσικό στοιχείο, τόσο στον προφορικό όσο και στον 

γραπτό λόγο, δεν είναι το ίδιο µε κάποιο άλλο. Το καθετί στη γλώσσα είναι 

µοναδικό. Και όµως όλα πειθαρχούν στους νόµους του λόγου, από όπου αναδύεται 

η δηµοκρατία και η αρµονία του λόγου. 

 

Αν θέλουµε µάλιστα να διερευνήσουµε περισσότερο τη σηµασία της γλώσσας για 

τον άνθρωπο, θα διαπιστώσουµε ότι αυτή είναι πολύ µεγάλη, αφού η γλώσσα αποτελεί 

ένα όργανο επικοινωνίας το οποίο καθορίζει τη ζωή του ανθρώπου σε όλους τους 

τοµείς (Ριζά et al., 2000; Λούλος & Μπατζίνας, 1998). Ειδικότερα στον: 

 

 Κοινωνικό τοµέα: συντελεί στην κοινωνικοποίηση του ανθρώπου µε την:  

 

- ανάπτυξη διαλόγου και την ανταλλαγή απόψεων για την ειρηνική επίλυση των 

διαφορών. 
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- διευκόλυνση της συνεργασίας, της συνεννόησης και του καλύτερου συντονισµού 

στον εργασιακό χώρο, για ποιοτική βελτίωση του παραγόµενου έργου. 

- διεύρυνση της ατοµικότητας και την απόδοση κοινωνικού περιεχοµένου στα 

ατοµικά επιτεύγµατα και τις εµπειρίες. 

- σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων και την ανάπτυξη δεσµών φιλίας και αγάπης 

των ανθρώπων.  

 

 Πολιτικό τοµέα: αποτελεί το βασικότερο παράγοντα για ην ανάπτυξη πολιτικής 

συνείδησης, αφού: 

 

- ο διάλογος αποτελεί την πεµπτουσία της δηµοκρατίας. 

- µε την εξασφάλιση της παρρησίας διατυπώνονται ελεύθερα οι απόψεις και οι 

ιδέες τόσο των µεµονωµένων ατόµων όσο και των οργανωµένων φορέων   

(συνδικαλιστικές οργανώσεις, κόµµατα κ.λ.π.). 

- οι πολίτες καθίστανται υποκείµενα στις πολιτικές εξελίξεις και όχι παθητικοί 

δέκτες. 

- περιορίζεται η αυθαιρεσία και τα φαινόµενα πολιτικού αµοραλισµού. Έτσι, 

πρυτανεύει το δηµοκρατικό πολίτευµα, που είναι το λιγότερο ανήθικο πολίτευµα. 

 

 Πνευµατικό τοµέα: η γλώσσα συµβάλλει στην πνευµατική ανάπτυξη, γιατί: 

 

- διαφυλάσσει την αποκτηµένη γνώση και την µεταλαµπαδεύει στους 

µεταγενέστερους, συντελώντας στη γρήγορη εξέλιξη κάθε ανθρώπινης 

δραστηριότητας. 

- η ανάπτυξη των Επιστηµών, των Γραµµάτων, και των Τεχνών βασίστηκε στις 

λέξεις, γιατί η αισθητοποίηση των οραµάτων, των ιδεών και των αξιών 

εκφράζεται µε το λόγο. Η γλώσσα, δηλαδή, δεν είναι µόνο κώδικας οµιλίας αλλά 

και κώδικας σκέψης. 

- στη διαδικασία της επικοινωνίας εντάσσεται η διάδοση πληροφοριών και 

γνώσεων. 

- είναι το µέσο για την αυτογνωσία και, γενικότερα, την ανθρωπογνωσία. 

- αποτελεί όργανο τεράστιας παιδαγωγικής δύναµης, αφού µπορεί να διδάσκει, να 

επαινεί και να ψέγει. 
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 Ψυχολογικό τοµέα:  

 

- αποτελεί µέσο έκφρασης των συναισθηµάτων και του εσωτερικού κόσµου του 

ανθρώπου. 

- µε την έκφραση των σκέψεων και των προβληµάτων του καταπολεµά την 

εσωστρέφεια και τη µοναξιά. 

- µε το διάλογο µετριάζονται τα συναισθήµατα και αποφεύγονται ακραίες 

εκδηλώσεις. 

- ευαισθητοποιεί τους ανθρώπους και συντελεί στον ψυχικό συµπλησιασµό τους.  

 

 Ηθικό τοµέα: 

 

- µε το λόγο προσεγγίζονται, αναλύονται και διαµορφώνονται ηθικές αξίες, ιδανικά 

και πρότυπα. 

- η ηθική διαπαιδαγώγηση είναι απαραίτητη για τη διαµόρφωση ηθικού 

χαρακτήρα. 

 

 Εθνικό  

 

- είναι ο φορέας µετάδοσης και διατήρησης της εθνικής κληρονοµιάς και 

συνείδησης. 

- η ίδια η γλώσσα αποτελεί το πρωταρχικό στοιχείο προσδιορισµού της ταυτότητας 

ενός λαού. 

 

Τέλος, η γλώσσα συµβάλλει στη δηµιουργία µιας παγκόσµιας κοινωνίας, στην οποία 

εδραιώνεται η ειρήνη, η φιλία και η συνεργασία των λαών.  

 

Στην κοίτη του Νεοελληνικού λόγου χύνεται όλος ο γλωσσικός θησαυρός που κατεβαίνει 

από το παρελθόν και από τις ελληνικές διαλέκτους και τα ιδιώµατα. Όλος αυτός ο θησαυρός, 

ενεργός και ανενεργός, είναι αξιοποιήσιµος µέσα από τη διδασκαλία της νεοελληνικής δοµής 

της γλώσσας µας. Έτσι, η νεοελληνική γλώσσα, από τη µια µεριά, µε την πλαστικότητά της 

αντλεί από τη βαθιά γλωσσική της παράδοση και από την άλλη, δεν διασπάται από την 

πολυµορφία των επιπέδων της διαχρονίας της, αλλά ανταποκρίνεται στα κοινωνικοπολιτικά 

και πολιτιστικά κελεύσµατα της κάθε εποχής. 
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Ειδική χρήση της γλώσσας, δηµιουργική και γι’ αυτό µορφωτική αποτελεί η λογοτεχνία. Η 

λογοτεχνία εµπεριέχει τα στοιχεία εκείνα  (ποιότητες, στάσεις, αξίες) που ενισχύουν και 

διευρύνουν το αίτηµα της ανθρωπιστικής παιδείας. Επιπλέον, η χώρα µας διαθέτει (και 

παράγει) υψηλής ποιότητας και µε παγκόσµια αναγνώριση λογοτεχνία. Επιλεγµένα κείµενα 

της παραγωγής αυτής, συµβατά µε τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και µε την ηλικία 

των µαθητών κατά τάξη µπορούν να αποτελέσουν πολύτιµο µορφωτικό αγαθό. 

 

Αυτό το µορφωτικό αγαθό επιβάλλεται να αξιοποιηθεί διδακτικά µε συστηµατικό και 

µεθοδικό τρόπο. Κατάλληλη διδασκαλία θεωρείται αυτή που γίνεται µε µέθοδο και ήθος και 

που στοχεύει στην ουσιαστική επικοινωνία του µαθητή µε το κείµενο ανιχνεύοντας  τη µορφή 

και το περιεχόµενο του κειµένου, σε συνάρτηση µε την τεχνική και την τέχνη του λόγου, µε 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γλωσσικού ύφους, που συνιστούν τη λογοτεχνικότητα του 

κειµένου. Καταδεικνύεται εποµένως η αδιάρρηκτη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στη 

γλωσσική διδασκαλία και στη διδασκαλία κειµένων  Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 

 

Η γλωσσική διδασκαλία και η διδασκαλία των κειµένων  Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραµµα για τέσσερις ώρες 

την εβδοµάδα σε όλες τις τάξεις του Γυµνασίου και του Ενιαίου Λυκείου. Συγκεκριµένα, η 

Νεοελληνική Γλώσσα ή Έκφραση – Έκθεση (τοµέας γλωσσικής διδασκαλίας) διδάσκεται 

δύο ώρες την εβδοµάδα, συνήθως συνεχόµενες, αφού οι µαθητές σε τακτά διαστήµατα 

καλούνται να γράψουν εκθέσεις, κριτικά δοκίµια, περιλήψεις κλπ, άρα χρειάζονται αρκετό 

χρόνο. Το µάθηµα των κειµένων  Νεοελληνικής Λογοτεχνίας διδάσκεται επίσης δύο ώρες την 

εβδοµάδα, όχι κατ’ ανάγκη συνεχόµενες. 

 

Οι σκοποί της γλωσσικής διδασκαλίας είναι πολύπλευροι και προσδίδουν στο µάθηµα της 

Νεοελληνικής Γλώσσας µία δυναµικότητα, γεγονός που το καθιστά πιο ενδιαφέρον και κατά 

βάση ουσιαστικό και απαραίτητο. Συγκεκριµένα, µε τη διδασκαλία της νεοελληνικής 

γλώσσας επιδιώκεται: 

 

 Να αναγνωρίσουν και να εκτιµήσουν οι µαθητές/τριες τη µακρόχρονη πορεία της 

ελληνικής γλώσσας και τον πλούτο των διαλεκτικών της µορφών. 
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 Να αναγνωρίζουν και να αιτιολογούν οι µαθητές τις επιδράσεις άλλων γλωσσών 

στη νεοελληνική γλώσσα. 

 

 Να κατανοήσουν οι µαθητές ότι η προσπάθεια για τη βελτίωση του γλωσσικού 

επιπέδου δεν περιορίζεται µόνο στο µάθηµα της γλωσσικής διδασκαλίας, αλλά 

εκτείνεται σε όλα τα µαθήµατα και σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της 

σχολικής και εξωσχολικής ζωής. 

 

 Να ασκηθούν οι µαθητές/τριες στο να επιλέγουν και να χρησιµοποιούν µε επιτυχία 

το ανάλογο επίπεδο λόγου σε κάθε περίσταση επικοινωνίας. 

 

 Να αναγνωρίζουν οι  µαθητές/τριες τις διάφορες µορφές λόγου, π.χ. ηµερολόγιο, 

βιογραφικό σηµείωµα, επιστολή, άρθρο κτλ. και να τα χρησιµοποιούν µε το πιο  

κατάλληλο για την περίπτωση επίπεδο λόγου.  

 

 Να εκτιµήσουν την αξία του διαλόγου και να ασκηθούν στο είδος αυτό του λόγου -

βασικού στοιχείου του δηµοκρατικού πολιτεύµατος- καθώς και στην κριτική 

αντιµετώπιση των διαφόρων απόψεων. 

 

 ∆εδοµένου ότι οι λέξεις είναι φορείς εννοιών επιδιώκεται η διεύρυνση του 

λεξιλογίου των µαθητών.  

 

 Να εξοικειωθούν οι µαθητές µε τους χώρους των βιβλιοθηκών και γενικά των 

κέντρων πληροφόρησης και τεκµηρίωσης, από όπου µπορούν να αντλούν τις 

απαραίτητες για κάθε περίπτωση πληροφορίες. 

 

 Να καθιερωθούν οι ερευνητικές εργασίες στη γλωσσική διδασκαλία, ώστε να 

εξοικειωθούν οι µαθητές/τριες στην άντληση και συλλογή στοιχείων και 

πληροφοριών και στην παραγωγή λόγου τεκµηριωµένου και σύνθετου. 

 

 Να αναπτυχθεί µε τις ερευνητικές εργασίες πνεύµα συνεργασίας και οµαδικότητας 

στη σχολική και εξωσχολική ζωή. 
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 Να µπορούν οι µαθητές να συγκεντρώνουν στοιχεία και πληροφορίες από διάφορες 

πηγές (γραπτές ή προφορικές), να τις επεξεργάζονται και τέλος να συνθέτουν µια 

εργασία στην οποία να εκφράζουν και να τεκµηριώνουν τις δικές τους απόψεις και 

ιδέες. 

 

 Να εξοικειωθούν οι µαθητές/τριες µε την τεχνολογία της πληροφορικής, ώστε να 

µπορούν  να διαβάζουν και να γράφουν κείµενα µέσω των Η/Υ και να επικοινωνούν 

µέσω  των Η/Υ ως ποµποί ή δέκτες. 

 

 Να συνδεθεί η παραγωγή λόγου µε τη δραµατοποίηση, ώστε οι µαθητές/τριες να 

εξοικειώνονται µε τη χρήση της γλώσσας σε ποικίλους ρόλους και καταστάσεις της 

ζωής. 

 

Τον ίδιο χαρακτήρα, της βιωµατικότητας και της δυναµικότητας (Κουκουλοµµάτης, 1990) 

έχουν και οι σκοποί της διδασκαλίας των κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, που είναι: 

 

 Να διεγερθεί το ενδιαφέρον των µαθητών για τη λογοτεχνία, ώστε µέσα από 

µεθοδική, σταδιακή άσκηση να οδηγούνται σε δηµιουργική ανάγνωση, ερµηνεία και 

κριτική των κειµένων και διερεύνηση της προσωπικής εµπειρίας τους. 

 

 Να αποκοµίζουν οι µαθητές ποικίλες πληροφορίες για σηµαντικά ιστορικά, 

κοινωνικά, πολιτικά και άλλα θέµατα που θίγονται στα λογοτεχνικά έργα, να 

σχολιάζουν τις διάφορες σκέψεις που εκτίθενται σε αυτά, να εκφράζουν 

τεκµηριωµένα τις δικές τους θέσεις και να ευαισθητοποιούνται από τα 

διατυπούµενα ζητήµατα. 

 

 Να κατανοήσουν καλύτερα και να απολαύσουν βαθύτερα οι µαθητές το κείµενο 

µέσα από την παρατήρηση, την επεξεργασία, τη διερεύνηση, την ανταλλαγή 

αναγνωστικής ευαισθησίας και πείρας. 

 

 Να ασκηθούν οι µαθητές στην ανάγνωση κειµένων, ώστε να καταστούν κατά το 

δυνατόν επαρκείς και µε κριτική συνείδηση αναγνώστες µε την έφεση να 

εκφράζουν και οι ίδιοι τις δηµιουργικές ή κριτικές δυνατότητές τους. 
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 Να ευαισθητοποιηθούν οι µαθητές σε καίρια θέµατα-προβλήµατα του ανθρώπου 

και της κοινωνικής ζωής του. 

 

 Να αποκτήσουν οι µαθητές ανάλογα µε την ηλικία τους ορισµένες γνώσεις 

αναφορικά µε τα λογοτεχνικά γένη και είδη, την εξέλιξή τους, την ειδική χρήση του 

λόγου και την τεχνική, κατά περίπτωση και σε σχέση µε το είδος του κειµένου, το 

συγγραφέα, την εποχή, τα ρεύµατα. 

 

 Να αντιληφθούν οι µαθητές το φαινόµενο της λογοτεχνικότητας σε σχέση µε τη 

χρήση της γλώσσας. 

 

 Να είναι σε θέση οι µαθητές να εκφράζουν, προφορικά ή γραπτά την αναγνωστική 

τους πρόσληψη, να σχολιάζουν και να αξιολογούν τεκµηριώνοντας στο κείµενο την 

άποψή τους. 

 

Από την παραπάνω παράθεση των στόχων φαίνεται ότι υπάρχει στενή σχέση ανάµεσα 

στη γλωσσική διδασκαλία και τη διδασκαλία των κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 

Ασφαλώς, η διδασκαλία κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας δεν υπηρετεί στενά 

γλωσσικούς στόχους και ούτε προβάλλει τη λογοτεχνικότητα ενός κειµένου ως γλωσσικό 

πρότυπο. Επειδή όµως το κείµενο είναι τελικά µια γλωσσική µορφή, µια γλωσσική δοµή στην 

οποία δίνει λογοτεχνική αξία η ποιότητα του λόγου και ο ιδιαίτερος τρόπος της 

γλωσσοτεχνικής σύνθεσης (ύφος), γίνεται σαφές ότι η γλώσσα του κειµένου και οι 

εκφραστικοί τρόποι µε τους οποίους αυτή προβάλλει τα νοήµατα και τις ιδέες του κειµένου, 

ασκούν άµεσα γλωσσική αγωγή στο µαθητή  διότι µε την παρατήρηση της γλωσσικής 

µορφής του το κείµενο γίνεται περισσότερο εναργές και η ερµηνευτική του προσέγγιση 

περισσότερο τεκµηριωµένη. Άλλωστε, στη λογοτεχνία το «πώς» προβάλλεται ένα νόηµα ή 

µήνυµα είναι πιο σηµαντικό από το ίδιο το νόηµα, το οποίο µπορεί να ειπωθεί και µε πολλούς 

άλλους (και µη λογοτεχνικούς) τρόπους. Η συγκεκριµένη γλωσσική στιγµή όµως είναι αυτή 

που µετατρέπει ένα περιεχόµενο σε µοναδικό λογοτεχνικό κείµενο. Αυτή ακριβώς η σύνθεση 

µορφής και περιεχοµένου αναλύεται κατά τη διδασκαλία µε την παρατήρηση της γλώσσας 

του κειµένου, που συνιστά τον «κορµό» του και που είναι, ως κορµός, άµεσα ορατός και 

παρατηρήσιµος (Καραδήµας, 1993). 
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Καταλήγουµε, λοιπόν, στο συµπέρασµα ότι µπορεί η γλωσσική διδασκαλία και τα κείµενα 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας να είναι δύο ανεξάρτητοι και αυτοτελείς κλάδοι µαθηµάτων, δεν 

παύουν όµως να έχουν κοινή βάση, τα Νέα Ελληνικά και, ως εκ τούτου, να είναι άρρηκτα 

δεµένοι µεταξύ τους κυρίως ως προς τους στόχους που επιδιώκουν.  

Ορµώµενοι από αυτή την σύνδεση και µε αφετηρία τη στοχοθεσία και των δύο 

µαθηµάτων, προσπαθούµε στην παρούσα διπλωµατική εργασία να δείξουµε διδακτικές 

εφαρµογές και εκπαιδευτικά σενάρια, µέσα από την υλοποίηση των οποίων θα επιτευχθούν οι 

βασικοί στόχοι της διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών. Τα σενάρια προάγουν τη 

βιωµατικότητα και τη διαθεµατικότητα, ενισχύουν την αλληλεπίδραση των µαθητών µε 

διαφορετικά είδη κειµένων και πηγών γενικότερα, οξύνουν την κριτική τους σκέψη και τον 

προβληµατισµό τους γύρω από θέµατα κοινωνικού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα τους 

κινητοποιούν στη σύνθεση δηµιουργικών εργασιών και στην παραγωγή προφορικού και 

γραπτού λόγου.  

Οι διδακτικές αυτές εφαρµογές και τα εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποιούν τις τεχνολογίες 

πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει τάση και ανάγκη 

αυτές οι τεχνολογίες να ενσωµατώνονται στην εκπαιδευτική πράξη, η οποία έτσι γίνεται πιο 

ενδιαφέρουσα, αποτελεσµατική και ελκυστική. 

1.2 Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών 
 

Η συνεχώς αυξανόµενη χρήση της τεχνολογίας σε όλους σχεδόν τους τοµείς της 

ανθρώπινης δραστηριότητας εγκαινιάζει µία νέα εποχή µε κύριο χαρακτηριστικό την ανάγκη 

χειρισµού της πληροφορίας και την ανανέωση της γνώσης µε ταχείς ρυθµούς. 

∆ηµιουργούνται έτσι αυξηµένες απαιτήσεις διαρκούς ενηµέρωσης και κατάρτισης του 

ανθρώπινου δυναµικού.  

Το εκπαιδευτικό σύστηµα καλείται να αντιµετωπίσει την πρόκληση αυτή, 

προετοιµάζοντας τους αυριανούς πολίτες οι οποίοι θα κληθούν να ζήσουν σε µία κοινωνία 

διαρκούς ανανέωσης της γνώσης. Κύριο µέληµά του η διασφάλιση της ισότιµης και επαρκούς 

συµµετοχής όλων των πολιτών στη διαµορφούµενη Κοινωνία της Πληροφορίας 

(http://www.government.gr/). Οι συµµετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία χρειάζεται να 
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απαντήσουν θετικά στο καινούργιο δίνοντας στην τεχνολογία τη θέση που της αρµόζει στην 

εκπαιδευτική αυτή διαδικασία. 

Χαρακτηριστικές είναι οι απόψεις του Γ. Μπαµπινιώτη, που δηµοσιεύτηκαν το 

∆εκέµβριο του 2000, επί του θέµατος αυτού: 

«Οι νέες τεχνολογίες, ιδίως η πληροφορική µε το τεράστιο πλήθος των σύγχρονων 

εφαρµογών, έχει σχεδόν ταυτισθεί µε ό,τι χαρακτηρίζουµε ως ανάπτυξη. Κάθε χώρα που 

προσβλέπει στην ανάπτυξη (οικονοµική, τεχνολογική κ.λπ.) έχει κυριολεκτικά «γαντζωθεί» 

από τις νέες τεχνολογίες: τις έχει εισαγάγει στην Εκπαίδευση, ενισχύει την έρευνά τους, 

χρηµατοδοτεί τις εφαρµογές τους, προωθεί µε κάθε τρόπο ό,τι έχει σχέση µ' αυτές, ιδιαίτερα 

µε την τεχνολογία των Η/Υ. Εκείνο που δεν έχει ίσως βαθύτερα συνειδητοποιηθεί, ιδίως στην 

Ελλάδα, είναι η σπουδαιότητα των νέων τεχνολογιών για µια ποιοτική παιδεία που αποτελεί 

και την προϋπόθεση για κάθε µορφής ανάπτυξη µιας χώρας. Ο χώρος αυτός στις πραγµατικές 

διαστάσεις, προεκτάσεις και εφαρµογές του άρχισε να µελετάται πολύ πρόσφατα, και για 

χώρες όπως η Ελλάδα θα µπορούσε να πει κανείς ότι βρίσκεται ακόµη σε προκαταρκτικό 

στάδιο. Και όµως η πραγµατικότητα είναι µία: χωρίς τις νέες τεχνολογίες, χωρίς την 

πληροφορική και τις ποικίλες εφαρµογές της στην «κοινωνία των πληροφοριών» όπου ζούµε, 

στην κοινωνία ιδίως τού 21ου αιώνα, δεν µπορεί να νοηθεί ανάπτυξη τής παιδείας. Ήδη 

έχουν αρχίσει να εισάγονται σταδιακά, µε αργούς ακόµη ρυθµούς και µεγάλη καθυστέρηση, 

οι νέες τεχνολογίες στην ελληνική Εκπαίδευση» (Μπαµπινιώτης, 2000). 

Είναι γεγονός ότι οι πρώτες οργανωµένες προσπάθειες για την εισαγωγή της 

Πληροφορικής στα Ελληνικά σχολεία, σε στοιχειώδη και µέση εκπαίδευση, ξεκίνησαν στις 

αρχές της δεκαετίας του ’80 και αυτές από το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Όπως επίσης 

είναι γεγονός ότι η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) γίνεται 

στα ελληνικά σχολεία µε καθυστέρηση, ιδιαίτερα αν αναλογιστούµε πως στο εξωτερικό τα 

πρώτα πιλοτικά προγράµµατα είχαν ξεκινήσει από το 1968 (ειδικότερα µε τις εργασίες του 

Papert στο MIT αλλά και πολλών άλλων ερευνητών σε χώρες όπως η ΗΠΑ, η Αγγλία, η 

Γαλλία κλπ) (Κωτσάνης, 2005). 

 

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, ειδικά στη χώρα µας, συνδέεται 

µε την ανάγκη ανανέωσης των µεθόδων διδασκαλίας και µάθησης και είναι µια διαδικασία 

στενά συνδεδεµένη µε το γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασµό και την εκπόνηση των 

Προγραµµάτων Σπουδών (Π.Σ.). Αυτό που επιδιώκεται είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων  
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που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για τη δηµιουργία 

ενός πλούσιου, ελκυστικού και προκλητικού µαθησιακού περιβάλλοντος που θα ευνοεί τη 

διερευνητική, την ενεργητική και τη δηµιουργική µάθηση. Επιδιώκεται δηλαδή, η 

τεχνολογία να αποτελέσει ένα επιπλέον µέσο για την επίτευξη των στόχων που θέτουν τα 

Π.Σ. και για την ποιοτική βελτίωση της διαδικασίας διδασκαλίας και µάθησης. Έτσι 

αναµένεται να συµβάλει: 

 

 στη φιλικότερη, ελκυστικότερη, πλουσιότερη και πολύπλευρη παρουσίαση της ύλης 

 

 στη βιωµατική προσέγγιση της γνώσης 

 

 στην ενεργοποίηση του µαθητή µέσα από δηµιουργικές δραστηριότητες, 

πειραµατισµό και διερεύνηση 

 

 στη συµπύκνωση πολλών µακροσκελών κειµένων σε οπτικοακουστικά µηνύµατα 

µε µεγάλη περιεκτικότητα πληροφορίας 

 

 στη µείωση του χρόνου που αφιερώνει ο µαθητής και του κόπου που καταβάλλει 

για την αφοµοίωση της ύλης-περιεχοµένου 

 

 στην προώθηση της συνεργατικής αλλά και της εξατοµικευµένης µάθησης (οι 

µαθητές στο πλαίσιο κοινών δραστηριοτήτων µαθαίνουν να συνεργάζονται αλλά 

και ο κάθε µαθητής ξεχωριστά µπορεί να ακολουθήσει τους δικούς του ρυθµούς 

µάθησης) (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1998). 

Όλα αυτά, λοιπόν, δε θα µπορούσαν να µην είναι αξιοποιήσιµα στη διδασκαλία των Νέων 

Ελληνικών, τόσο της Νεοελληνικής Γλώσσας όσο και των κειµένων Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας. 

Η τεχνολογία έχει εισαγάγει αρκετές καινοτοµίες στις ανθρωπιστικές σπουδές µε 

κυριότερη ίσως την ανάπτυξη του υπερκειµένου και του πολυτροπικού κειµένου. Η έννοια 

του υπερκειµένου συνίσταται στο ότι το κείµενο δεν παρουσιάζεται γραµµικά, αλλά 

πολυεπίπεδα. Από την άλλη, πολυτροπικό είναι το κείµενο που δεν προβάλλει τα νοήµατα 

και τις ιδέες από µόνο του, αλλά αξιοποιεί και την εικόνα και τον ήχο. Σε µία εποχή που 
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βοµβαρδιζόµαστε από την εικόνα, ένα ξερό κείµενο µπορεί να είναι βαρετό έως και 

απωθητικό.  Το κείµενο µετεξελίσσεται στην εποχή µας λόγω των ραγδαίων εξελίξεων της 

τεχνολογίας, ενσωµατώνοντας οπτικο-ακουστικά ερεθίσµατα (Γιακουµάτου, 2003).Ο 

συνδυασµός κειµένου - εικόνας - ήχου µας επιτρέπει να µη βλέπουµε πια το λογοτεχνικό έργο 

ως ένα άκαµπτο και ανελαστικό κείµενο. Η τεχνολογία των πολυµέσων και υπερµέσων δίνει 

τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και στους µαθητές να προσεγγίσουν και να αναλύσουν 

ένα κείµενο ποικιλοτρόπως. Ο µαθητής παύει να είναι ο παθητικός δέκτης της µονολογικής 

ανάλυσης που µπορεί να γίνεται από τον καθηγητή στην τάξη και γίνεται ενεργητικός 

δηµιουργός της γνώσης του. Έτσι, όταν µελετά ένα λογοτεχνικό κείµενο, µπορεί µέσω της 

τεχνολογίας να παίρνει πληροφορίες για το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο της 

εποχής, που γράφτηκε το έργο, µε εικόνα, µε ήχο και φυσικά µε κείµενο.  

Επίσης, η τεχνολογία διευκολύνει τη σύγκριση του εξεταζόµενου λογοτεχνικού έργου µε 

ένα άλλο ή µε άλλα  κείµενα που µπορούν να εξεταστούν παράλληλα. Τη δυνατότητα αυτή 

το έντυπο κείµενο δεν την παρέχει, καθώς στο σχολικό βιβλίο δεν περιλαµβάνεται στο τέλος 

κάθε κειµένου, άλλο προς σύγκριση κείµενο. Αντίθετα, η τεχνολογία παρέχει στους ίδιους 

τους µαθητές  τη δυνατότητα να ανατρέξουν σε συγκεκριµένους ιστοτόπους και να βρουν 

κείµενα σχετικά µε αυτό που µελετούν, ώστε να προβούν στις ανάλογες συγκρίσεις και 

κριτικές τοποθετήσεις.  

Γενικότερα, κανείς δεν αµφισβητεί το γεγονός ότι το έντυπο κείµενο αποτελεί βασική 

πηγή πληροφοριών και νοηµάτων, αλλά πολλές φορές η λογοτεχνία κρύβει νοήµατα και 

εγείρει ερωτήµατα που δεν µπορούν να απαντηθούν χωρίς εξωτερικά βοηθήµατα, πηγές και 

εργαλεία. Σε αυτό το σηµείο η τεχνολογία µπορεί να προσφέρει και τις πηγές και τα εργαλεία 

για ανεύρεση πληροφοριών και για εµπλουτισµό και ενίσχυση της αναγνωστικής διαδικασίας. 

Με αυτόν τον τρόπο, ένα µάθηµα που ίσως εξ αρχής φαίνεται βαρετό µπορεί να 

παρουσιαστεί µε νέους ελκυστικούς, ανανεωµένους και ουσιαστικούς τρόπους, µε 

αποτέλεσµα να γίνει ενδιαφέρον και να θεωρηθεί αναπόσπαστο κοµµάτι του προγράµµατος 

σπουδών. 

Από την άλλη, η αξιοποίηση της τεχνολογίας στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας ή 

Έκφρασης - Έκθεσης φαίνεται να έχει επίσης αρκετά πλεονεκτήµατα.  

Κατ’ αρχάς, ενισχύεται η ενεργητική συµµετοχή του µαθητή στη µαθησιακή διαδικασία, 

καθώς αυτός εµπλέκεται σε δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται µέσω της διερεύνησης, 
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της ανακάλυψης και της συνεργασίας. Σε αυτό βοηθά το διαδίκτυο και οι πηγές του, στις 

οποίες µε τη σωστή καθοδήγηση από το διδάσκοντα ο µαθητής ανατρέχει, προκειµένου να 

συλλέξει πληροφορίες και να πραγµατώσει τις ανατιθέµενες εργασίες. Επιπλέον, οι µαθητές 

ανταλλάσσουν απόψεις, υλικό και πληροφορίες πάνω σε θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος 

(που σχετίζονται όµως µε τις εργασίες τους, π.χ. ρατσισµός) µέσω του Ηλεκτρονικού 

Ταχυδροµείου , ενός forum ή ενός chat, συνεργαζόµενοι έτσι για την παραγωγή κειµένων. 

Εκτός από αυτό, µε δεδοµένο το γεγονός ότι η ανάπτυξη θεµάτων από τους µαθητές τίθεται 

σε επικοινωνιακό πλαίσιο, η τεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν 

επικοινωνιακές δραστηριότητες. Για παράδειγµα, οι µαθητές γίνονται δηµοσιογράφοι και 

αρθρογραφούν στη «διαδικτυακή» εφηµερίδα του σχολείου τους, στην οποία µπορεί να 

παραθέσουν την κριτική τους ως κριτικοί έργου τέχνης ή συµµετέχουν σε ένα «debate», όπου 

εκθέτουν τις απόψεις τους γύρω από ένα θέµα. 

Πέρα όµως από τα παιδαγωγικού χαρακτήρα πλεονεκτήµατα, η τεχνολογία µπορεί να 

συµβάλλει και στην καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων των µαθητών, καθώς και στην 

ανάπτυξη της ικανότητας παραγωγής λόγου. Παύει πλέον να ενδιαφέρει µόνο η τελική 

εργασία του µαθητή στην παραδοτέα της µορφή και αρχίζουµε να δίνουµε σηµασία και στη 

διαδικασία συγγραφής. Είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουµε το µετασχηµατισµό ενός 

κειµένου µέσα από την επαναδιατύπωσή του, όπως και να προχωρήσουµε σε µια αξιολόγηση 

από τους συµµαθητές. Η ανασκόπηση είναι µια διαδικασία που λαµβάνει χώρα καθ’ όλη τη 

διάρκεια της συγγραφής. Το κείµενο είναι ρευστό, οπότε µπορεί κάποιος να πειραµατίζεται 

και να προβαίνει σε διορθώσεις χωρίς κανένα κόστος. Αυτή η ελευθερία στη συγγραφή και 

στις αλλαγές απελευθερώνει το µαθητή, ο οποίος αποστασιοποιείται από το κείµενό του 

(Κουτσογιάννης, 2000) και µπορεί πια να ασχοληθεί µε την ουσία του γραπτού του (Daiute, 

1985).  

Tέλος, τα  ηλεκτρονικά µέσα παραγωγής γραπτού λόγου, όπως ο επεξεργαστής κειµένου, 

το λογισµικό παρουσίασης και δηµιουργίας ιστοσελίδων, παρέχουν τη δυνατότητα 

ταυτόχρονης  ανάγνωσης, γραφής οµιλίας και κατανόησης του προφορικού λόγου. 

Από όλα τα παραπάνω διαπιστώνουµε ότι, παρά τις όποιες δυσκολίες που µπορεί να 

υπάρξουν, η ενσωµάτωση και η αξιοποίηση της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό σύστηµα είναι 

αδήριτη ανάγκη σε ένα παγκόσµιο επικοινωνιακό και διαδικτυακό περιβάλλον. Απώτερος 

στόχος είναι η δηµιουργία ενός σχολείου σύγχρονου και ελκυστικού για τους µαθητές. Η 

τεχνολογία µπορεί να συµβάλλει στην ποιοτική βελτίωση και στον επαναπροσανατολισµό 
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της διαδικασίας της µάθησης, µετατρέποντας το σχολείο σε χώρο αναζήτησης και 

ανακάλυψης της γνώσης, ανταλλαγής ιδεών και απόψεων, καθώς και δηµιουργικής 

απασχόλησης.  

Κύριο µέληµα αποτελεί οι µαθητές να αποκτήσουν την ικανότητα να εξερευνούν, να 

αναζητούν, να ανακαλύπτουν, να συλλέγουν και να παράγουν πληροφορία. Να µπορούν να 

διαχειρίζονται την πληροφορία, να την επεξεργάζονται µε κριτική σκέψη και µεθοδικότητα, 

να την παρουσιάζουν σε κατάλληλη µορφή και να την διανέµουν. Να µάθουν να 

συνεργάζονται αναπτύσσοντας οµαδικό πνεύµα και κοινωνική συµπεριφορά, αναδεικνύοντας 

ταυτόχρονα τις κλίσεις και το ταλέντο τους. Να µάθουν να µαθαίνουν, προσαρµοζόµενοι σε 

µία κοινωνία όπου βασικό της χαρακτηριστικό και απαίτηση είναι η δια βίου κατάρτιση και 

εκπαίδευση (Κελεσίδης, 1998).  

Ασφαλώς, το ζήτηµα της ενσωµάτωσης της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη δεν είναι 

κάτι απλό. Αρκετοί εκπαιδευτικοί, ειδικά στην αρχή της προσπάθειας αξιοποίησης της 

τεχνολογίας στην εκπαίδευση, ταλανίζονταν από το ερώτηµα «γιατί ο υπολογιστής στην 

εκπαίδευση;» και το φόβο ότι «ο υπολογιστής θα αντικαταστήσει το δάσκαλο» (Fisher, C. et 

al., 1996; Collins, J. et al. 1997). Έτσι, πολλοί καθηγητές αντιµετωπίζουν µε σκεπτικισµό την 

όλη αυτή προσπάθεια, καθώς µάλιστα παραδέχονται ότι τους είναι πολύ δύσκολο να 

αλλάξουν τη διδακτική πρακτική τους. Άλλωστε οι εκπαιδευτικοί γενικά δεν αλλάζουν 

εύκολα τον τρόπο διδασκαλίας ούτε τις παιδαγωγικές τους συνήθειες. Και, αν υπάρξουν 

αλλαγές, αυτές χρειάζονται πολύ χρόνο, απαιτείται δηλαδή οι εκπαιδευτικοί να δουν και να 

εφαρµόσουν στην πράξη έναν καινούργιο τρόπο διδασκαλίας και να πειστούν για την 

ορθότητα και την αποτελεσµατικότητά του. Από αυτό το σκεπτικό λοιπόν, πηγάζει η ανάγκη 

για επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και εν προκειµένω των φιλολόγων, οι οποίοι φαίνεται να 

αποτελούν τον κλάδο που αντιµετωπίζει µε µεγαλύτερο φόβο από τους άλλους την 

τεχνολογία. 

 

1.3 Η ανάγκη επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και συγκεκριµένα των 
φιλολόγων στη χρήση της τεχνολογίας 
 
 
Οι ραγδαίες επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαίο τον 

επαναπροσδιορισµό του ρόλου της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες, ξεκινώντας από το 
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νηπιαγωγείο και φθάνοντας ως το πανεπιστήµιο (Laurillard et al., 2000). Επιβάλλεται να 

αναθεωρηθεί παράλληλα ο ρόλος της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς είναι 

αναγκαία η προσαρµογή κάθε ατόµου στις νέες εξελίξεις.  

 

Μέσα σ’ αυτές λοιπόν τις συνθήκες, όπου η τεχνολογία πλέον έχει κατακλύσει όλους τους 

τοµείς της ζωής µας, ο/η εκπαιδευτικός καλείται να διαδραµατίσει ένα νέο δυναµικό ρόλο και 

να αξιοποιήσει στη διδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου της ειδικότητας του τα 

πλεονεκτήµατα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Ο/η εκπαιδευτικός δεν είναι πλέον αυτός που 

απλώς µεταδίδει γνώσεις στους µαθητές. Γίνεται πια ο εκπαιδευτής που αναλαµβάνει το 

κύριο βάρος της καθοδήγησης, συµβουλευτικής, παρακολούθησης, επίλυσης αποριών και 

αξιολόγησης της επίδοσης των συµµετεχόντων σε ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης. Γίνεται «αυτός που διευκολύνει» τους εκπαιδευόµενους, και ο ρόλος του είναι 

σηµαντικός στη διαµόρφωση του αρχικού κλίµατος της ηλεκτρονικής τάξης. Θα πρέπει να 

δηµιουργεί καταστάσεις αλληλεπίδρασης, να προσπαθεί να δώσει στους µαθητές 

καθοδήγηση στον τρόπο µάθησης, ανατροφοδότηση ως προς την ατοµική µαθησιακή πορεία, 

καθώς και πρόσβαση σε ποικιλία µορφωτικών πηγών (Kirschner et al., 2004).  

 

Προκειµένου, όµως, να µπορέσει ο εκπαιδευτικός να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της 

σύγχρονης εποχής και εκπαίδευσης, πρέπει να διαθέτει και τις ανάλογες δεξιότητες. 

∆ιαπιστώνουµε ωστόσο ότι τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο (Leung et al., 

2005) οι εκπαιδευτικοί είναι καθόλου έως ελάχιστα εξοικειωµένοι µε την τεχνολογία. 

Συνακόλουθα, παρατηρείται µικρή χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, ενώ τα 

αναλυτικά προγράµµατα δεν προβλέπουν ενσωµάτωση της τεχνολογίας στα διδασκόµενα 

µαθήµατα.  

 

Και όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό γίνεται όλο και περισσότερο λόγος 

για την «ηλεκτρονική µάθηση» και τα οφέλη που αυτή προσφέρει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Αν ψάξουµε στη βιβλιογραφία, θα βρούµε πολλούς διαφορετικούς ορισµούς για 

τον όρο «ηλεκτρονική µάθηση». Ένας από αυτούς είναι και ο ακόλουθος: «Ως ηλεκτρονική 

µάθηση µπορεί να οριστεί γενικά οποιαδήποτε χρήση του Παγκόσµιου Ιστού και του 

∆ιαδικτύου για τη δηµιουργία µαθησιακών εµπειριών» (Horton & Horton, 2003). 

 

Πολλά άρθρα προτείνουν την επιµόρφωση, προκειµένου να αυξηθεί η χρήση της 

τεχνολογίας από τους εκπαιδευτικούς (Cooper, 1998; Mathews et al., 1996). Ωστόσο, η 
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έλλειψη σχετικής εκπαίδευσης σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών (Wetzel et al,1996) και 

επιµόρφωσης, κατά το χρόνο που οι εκπαιδευτικοί υπηρετούν την εκπαίδευση (Ertmer & 

Hruskocy, 1999) είναι δύο λόγοι, για τους οποίους οι καθηγητές δεν αξιοποιούν την 

τεχνολογία και τις δυνατότητές της στη διδακτική διαδικασία.  Επιπλέον, πολλοί 

εκπαιδευτικοί δε µορφώθηκαν µέσα σε ένα τεχνολογικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και 

συνήθως δεν έχουν προσωπική εµπειρία των ευεργετικών επιδράσεων της τεχνολογίας στην 

εκπαίδευση (Hsiung, 2001). 

 

Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, έχουν ήδη ξεκινήσει σε παγκόσµιο επίπεδο οι 

διαδικασίες επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης. Χώρες, όπως η Αυστραλία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Νέα Ζηλανδία, το 

Ηνωµένο Βασίλειο, η Αµερική και άλλες, αναπτύσσουν πολιτική που θα εξασφαλίζει ότι: α) 

οι σχολικές τάξεις έχουν υπολογιστές µε κατάλληλα πακέτα εκπαιδευτικού λογισµικού και 

σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο, β) η χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας ενσωµατώνεται στο 

αναλυτικό πρόγραµµα, γ) οι εκπαιδευτικοί επιµορφώνονται για την αποτελεσµατική 

ενσωµάτωση των τεχνολογιών µέσα στην τάξη (Leu, 2000b; Leu & Kinzer, 2000). Κάποιες 

χώρες έχουν δηµιουργήσει ιστοσελίδες, για να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στην 

προσπάθεια ενσωµάτωσης της τεχνολογίας στο αναλυτικό πρόγραµµα (π.χ. το Scoilnet της 

Ιρλανδίας [http://www.scoilnet.ie/], το EdNa  της Αυστραλίας 

[http://www.edna.edu.au/EdNA/], το SchoolNet/Rescol του Καναδά 

[http://www.schoolnet.ca/home/], το National Grid for Learning της Αγγλίας 

[http://www.ngfl.gov.uk/index.html], και το Te Kete Ipurangi της Νέας Ζηλανδίας 

[http://www.tki.org.nz/]). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει το σηµαντικό πρόγραµµα European 

SchoolNet (http://www.eun.org), όπου συµµετέχουν εκπρόσωποι από όλες τις χώρες - µέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Επίσης, στην Ελλάδα, έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία επιµόρφωσης εκπαιδευτικών στα 

πλαίσια του έργου «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ). Το έργο αυτό αφορά στην 

επιµόρφωση και πιστοποίηση 76.000 εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση των Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση (Επίπεδο Α΄, 2003-2005). Το 

πρόγραµµα σπουδών καλύπτει εισαγωγικές έννοιες της Πληροφορικής και βασικά στοιχεία 
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χρήσης προσωπικού Η/Υ, επεξεργαστή κειµένου, υπολογιστικών φύλλων, λογισµικού 

παρουσίασης, διαδικτύου και επικοινωνιών. Επίσης στο περιεχόµενο της επιµόρφωσης 

περιλαµβάνεται και παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού. 

http://www.cti.gr/epimorfosi/ 

 

Το επόµενο βήµα (Επίπεδο Β΄, 2005-2007) αφορά στις παρακάτω βασικές ενέργειες: 

 

 προγράµµατα επιµόρφωσης για 15.000 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τα οποία αφορούν στην απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του 

γνωστικού τους αντικειµένου (επιµόρφωση Β’ επιπέδου),  

 

 προγράµµατα εκπαίδευσης 400 επιµορφωτών, τα οποία αφορούν στην εκπαίδευση 

µόνιµων εκπαιδευτικών ώστε να αξιοποιηθούν ως επιµορφωτές Β’ επιπέδου (µετά 

την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους οι επιµορφωτές θα κληθούν να 

συµµετάσχουν στη διαδικασία πιστοποίησης για ένταξη στο Μητρώο Επιµορφωτών 

Β’ Επιπέδου), 

 

 δηµιουργία Μητρώου Επιµορφωτών Β’ Επιπέδου, αποτελούµενο από 

πιστοποιηµένους επιµορφωτές των ειδικοτήτων. 

http://www.eye-ypepth.gr/epimorfosi_B 

 

Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, δεν πρέπει να σταθούµε µόνο σε αυτό. ∆ηλαδή, δεν πρέπει 

να θεωρήσουµε ότι η επιµόρφωση που λαµβάνει χώρα, αφού οι εκπαιδευτικοί εισέλθουν στον 

εκπαιδευτικό στίβο, αρκεί. Ένα σεµινάριο µερικών ωρών ίσως να µην είναι τόσο 

αποτελεσµατικό (Hinson et al., 1989). Παράλληλα, το αναλυτικό πρόγραµµα είναι πολύ 

ασφυκτικό και απαιτεί πολλή δουλειά από τους καθηγητές, οι οποίοι διδάσκουν πολλές φορές 

δύο και τρία αντικείµενα, κι έτσι οι περισσότεροι από αυτούς δεν βρίσκουν το χρόνο να 

συµµετάσχουν σε επιµορφωτικά σεµινάρια.   

 

Συνεπώς, πρέπει να δοθεί έµφαση και στην προπτυχιακή εκπαίδευση (pre-service 

training), αφού αυτή φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο στην απόκτηση τεχνολογικών 

δεξιοτήτων εκ µέρους των καθηγητών σε πρώιµο στάδιο. Επίσης, στα προγράµµατα 
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προπτυχιακών σπουδών πρέπει να αξιοποιούνται οι εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Το Γραφείο 

Εκτίµησης της Τεχνολογίας (Office of Technology Assessment, 1995) υποστήριξε ότι ένας 

από τους λόγους, για τους οποίους οι νέοι εκπαιδευτικοί δεν εµβαθύνουν στην τεχνολογία 

είναι ότι δεν είχαν, κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών, καθηγητές µε καλή 

γνώση της χρήσης της τεχνολογίας που θα µπορούσαν να αποτελέσουν πρότυπα 

ενσωµάτωσης της τεχνολογίας στη διδασκαλία.  

 

Το ερώτηµα που τίθεται είναι αν τα Πανεπιστήµια και οι καθηγητικές σχολές τους έχουν 

αντιληφθεί τη σηµασία της προπτυχιακής εκπαίδευσης (pre-training service) για τη χρήση της 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας και αν έχουν εντάξει στα προγράµµατα σπουδών τους µαθήµατα 

σχετικά µε αυτήν. Ενδιαφέροντα αποτελέσµατα µάλιστα µπορούν να προκύψουν από µία 

έρευνα στον ελλαδικό χώρο και στα προγράµµατα σπουδών παραδοσιακών καθηγητικών 

σχολών, όπως είναι για παράδειγµα η Φιλοσοφική Σχολή. Συγκεκριµένα, αξίζει να 

εστιάσουµε το ενδιαφέρον µας στα προγράµµατα σπουδών των Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς 

οι φιλόλογοι είναι από τους βασικούς κλάδους εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τη 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και στο µεγαλύτερο ποσοστό τους δεν έχουν σχέση µε τις 

νεώτερες εξελίξεις της τεχνολογίας. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι η αξιοποίηση τεχνολογίας, 

όπως οι πηγές του ∆ιαδικτύου, τα πολυµέσα, τα συστήµατα ασύγχρονης επικοινωνίας 

(forum), σε γνωστικά αντικείµενα, όπως αυτά της Ιστορίας, της Έκφρασης – Έκθεσης ή της 

Λογοτεχνίας µπορεί να προσφέρει πολλά θετικά. 

 

Έτσι, για να διαπιστώσουµε την ύπαρξη µαθηµάτων σχετικών µε την ηλεκτρονική µάθηση 

και γενικότερα τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες στις φιλοσοφικές σχολές, αρχικά, ανατρέξαµε 

σε ενδεικτικά προγράµµατα σπουδών όπως αυτά του τµήµατος Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής 

– Ψυχολογίας (κατεύθυνση Φιλοσοφίας) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, των τµηµάτων Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου 

Ιωαννίνων και του τµήµατος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, οι απόφοιτοι των οποίων εργάζονται ως καθηγητές 

φιλολογίας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Η επιλογή των 

συγκεκριµένων σχολών και τµηµάτων των συγκεκριµένων πανεπιστηµίων στηρίχθηκε στο 

ότι πρόκειται για τα πιο παλιά και µε τη µεγαλύτερη παράδοση στις κλασικές σπουδές 

Πανεπιστήµια, ενώ, ταυτόχρονα, σύµφωνα µε τις βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήµια, 

φαίνεται να έρχονται πρώτες στις προτιµήσεις των υποψηφίων µαθητών/τριών που επιθυµούν 

να ακολουθήσουν φιλολογικές-φιλοσοφικές σπουδές. Παράλληλα, εντοπίσαµε τους αριθµούς 
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εισακτέων στις Φιλοσοφικές Σχολές όλων των πανεπιστηµίων της Ελλάδας, για να δούµε 

περίπου πόσοι εκκολαπτόµενοι φιλόλογοι ετοιµάζονται να στελεχώσουν τη δηµόσια και 

ιδιωτική εκπαίδευση κάθε χρόνο. 

 

Μελετώντας, λοιπόν, τα προγράµµατα σπουδών των παραπάνω τµηµάτων και σχολών, 

κάναµε τις εξής διαπιστώσεις: Όλα τα προγράµµατα είναι αυστηρά επικεντρωµένα στο 

αντικείµενο ειδίκευσης των τµηµάτων και - εκτός µίας περίπτωσης - δεν περιλαµβάνουν 

µαθήµατα πληροφορικής. Αναλυτικότερα, στο πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος 

Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας (κατεύθυνση Φιλοσοφίας) του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών δεν περιλαµβάνεται κανένα µάθηµα που να 

σχετίζεται µε την πληροφορική ή τη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας 

(http://www.uoa.gr ). Στο πρόγραµµα του τµήµατος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, στην κατεύθυνση «Ιστορικές Σπουδές», συστήνεται να επιλέξουν 

οι φοιτητές µάθηµα πληροφορικής. Το ίδιο ισχύει και για την κατεύθυνση «Αρχαιολογικές 

Σπουδές» του ίδιου τµήµατος του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (http://www.uoi.gr ). Όµως στο 

πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος Φιλολογίας του ίδιου Πανεπιστηµίου δεν περιλαµβάνεται 

κανένα µάθηµα πληροφορικής (ούτε κατ’ επιλογή), αλλά ο χαρακτήρας των σπουδών είναι 

αυστηρά προσανατολισµένος στον τοµέα της Φιλολογίας (Αρχαία Ελληνική, Λατινική, 

Μεσαιωνική και Νεοελληνική, Βυζαντινή).  

 

Τέλος, το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος Φιλολογίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (http://www.auth.gr), δεν περιλαµβάνει µάθηµα πληροφορικής 

σε κανένα εξάµηνο, ωστόσο προβλέπει κύκλο σεµιναρίων στην Πληροφορική για 

Φιλολόγους, που όµως δεν πιστώνεται µε διδακτικές µονάδες και παρακολουθείται 

προαιρετικά. Τα σεµινάρια αυτά, προκειµένου να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες  του 

τµήµατος Φιλολογίας µε τις δυνατότητες που προσφέρει η Πληροφορική για τις Φιλολογικές 

Σπουδές, περιλαµβάνουν µία εισαγωγή στην πλοήγηση του ∆ιαδικτύου (Internet) και στη 

συνέχεια τους παρουσιάζονται τα εξής: 

 

α) ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος του Συστήµατος Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ., οι Ηλεκτρονικές 

Υπηρεσίες - Ηλεκτρονικές Πηγές του Συστήµατος Βιβλιοθηκών (∆ίκτυο Ακαδηµαϊκών 

Βιβλιοθηκών, ∆ιεθνής Συλλογικός Κατάλογος Βιβλίων και άρθρων Περιοδικών, Συλλογικός 

Κατάλογος Περιοδικών Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης, Βάσεις ∆εδοµένων σε CD-ROMs 

(Arts and Humanities Citation Index, Λεξικά κ.λπ.), β) χρήσιµες για τους φιλολόγους 
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ιστοσελίδες (π.χ. ιστοσελίδα EKEBI, KEΓ κ.λπ.), γ) ηλεκτρονικές πηγές για τις Κλασικές 

Σπουδές, δ) ηλεκτρονικές πηγές για τις Μεσαιωνικές και Νέες Ελληνικές Σπουδές, ε) 

ηλεκτρονικές πηγές για τη Γλώσσα και τη Γλωσσολογία. 

 

Μελετώντας ταυτόχρονα και τους αριθµούς εισακτέων στα τµήµατα κλασσικών σπουδών 

όλων των Πανεπιστηµίων της Ελλάδας για το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 (www.ypepth.gr ), 

είδαµε ότι συνολικά εισήχθησαν 3560 φοιτητές, που σηµαίνει ότι θα υπάρξει αντίστοιχος 

αριθµός αποφοίτων που θα εργαστούν ως καθηγητές φιλολογίας και - απ’ ότι φαίνεται από τα 

προγράµµατα σπουδών - οι περισσότεροι από αυτούς θα έχουν λάβει από τις προπτυχιακές 

τους σπουδές ελάχιστες έως µηδαµινές γνώσεις χρήσης υπολογιστών. Και φυσικά αυτός ο 

αριθµός αυξάνει, αν προστεθούν οι απόφοιτοι των προηγούµενων ακαδηµαϊκών ετών.  

 

Ωστόσο, προκειµένου να δούµε τι γίνεται και σε παγκόσµιο επίπεδο και να κάνουµε τις 

ανάλογες συγκρίσεις, δεν περιοριστήκαµε µόνο στα προγράµµατα κλασσικών σπουδών των 

ελληνικών πανεπιστηµίων, αλλά αναζητήσαµε προγράµµατα και ξένων πανεπιστηµίων που 

φηµίζονται για τις κλασικές σπουδές, όπως αυτά της Οξφόρδης, του Cambridge, του UCLA 

και του Stanford. Συγκεκριµένα, είδαµε τα εξής προγράµµατα προπτυχιακών σπουδών:  

 

 «Faculty of Classics, University of Oxford, Department of Classical Archeology and 

Ancient History» (http://www.classics.ox.ac.uk/clasarch/index.html)  

 «University of Cambridge, English Course outline»   

(http://www.cam.ac.uk/admissions/undergraduate/courses/)  

 «UCLA, Department of classics» 

(http://www.humnet.ucla.edu/humnet/classics/courses/courses.htm ) 

 «Stanford University, Department of English» (http://english.stanford.edu/ )  

  

∆ιαπιστώσαµε ότι και εκεί η κατάσταση δεν είναι διαφορετική. Μόνο στο fall quarter 

2005-2006 του Πανεπιστηµίου του Stanford, από τα 52 µαθήµατα που προσφέρονται στο 

πρόγραµµα σπουδών, υπάρχει ένα που αφορά στην τεχνολογία και στη σύνδεσή της µε τη 

λογοτεχνία. Συγκεκριµένα, πρόκειται για το µάθηµα «Digital Humanities: Literature and 

Technology». Το µάθηµα αυτό εξετάζει µε ποιους τρόπους τα ηλεκτρονικά κείµενα, τα 

λογοτεχνικά δεδοµένα και ηλεκτρονικοί υπολογιστές µας προσφέρουν µοναδικούς τρόπους 

για τη µελέτη, την ανάλυση και την κατανόηση της λογοτεχνίας. Επίσης, εξετάζει τις 

δυνατότητες που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά κείµενα, τα ψηφιακά corpora, οι λογοτεχνικές 
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βάσεις δεδοµένων, ενώ παράλληλα διερευνά το πώς οι επιστηµονικές µέθοδοι, 

συµπεριλαµβανοµένων και των ποσοτικών µεθόδων, η στατιστική ανάλυση και η 

ηλεκτρονική κωδικοποίηση µας βοηθούν στη µελέτη της λογοτεχνίας 

(http://www.stanford.edu/class/archive/english/english153h/english153h.1062/).    

 

Πραγµατικά, όλα τα προγράµµατα σπουδών των παραπάνω Πανεπιστηµίων είναι πολύ 

ενδιαφέροντα για κάποιον που θέλει να εντρυφήσει και να εισχωρήσει εις βάθος σε 

επιστηµονικά πεδία, όπως αυτά της Φιλολογίας, της Ιστορίας - Αρχαιολογίας ή της 

Φιλοσοφίας. Εντούτοις, οι απόφοιτοι τµηµάτων κλασσικών σπουδών - και οπωσδήποτε όλων 

των καθηγητικών σχολών - δεν µπορούν να εκκωφεύουν στις τεχνολογικές προκλήσεις της 

εποχής ούτε συντελεί στην προαγωγή της εκπαίδευσης η στελέχωσή της µε εκπαιδευτικούς 

που δεν έχουν αποκτήσει από τις πανεπιστηµιακές τους σπουδές βασικές δεξιότητες στη 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

 

Πάντως ακόµα και οι βασικές δεξιότητες και γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών είναι λίγες µπροστά στα κελεύσµατα της εποχής που σχετίζονται µε την 

αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη και ειδικότερα µε την ηλεκτρονική 

µάθηση. Πιο συγκεκριµένα, οι φοιτητές/τριες - υποψήφιοι εκπαιδευτικοί  θα πρέπει να 

αποκτήσουν ένα νέο προφίλ αποτελούµενο από νέες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις 

απέναντι στην ηλεκτρονική µάθηση.  

 

 ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

 

Στην προσπάθειά µας να περιγράψουµε και να ορίσουµε το νέο προφίλ που χρειάζεται να 

έχουν οι εκπαιδευτικοί σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής µάθησης, κατ’ αρχάς,  είδαµε κάποια 

προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών ελληνικών πανεπιστηµίων, που στηρίζονται στη 

φιλοσοφία της αξιοποίησης και ενσωµάτωσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. 

Συγκεκριµένα, είδαµε τα εξής προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία απευθύνονται 

και σε φιλολόγους: 

 

 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τµήµατος «∆ιδακτική της Τεχνολογίας και 

Ψηφιακών Συστηµάτων» του Πανεπιστηµίου Πειραιώς µε κατεύθυνση «Ηλεκτρονική 

Μάθηση» (www.ted.unipi.gr ).  
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 ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών  του τµήµατος Φιλολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

συνεργαζόµενο µε το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Η/Υ Ε.Μ.Π. µε τίτλο 

"ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ"  και ειδίκευση στη ''Γλωσσική Τεχνολογία'' (www.ypepth.gr).  

 Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στη ''Θεωρία, Πράξη και  Αξιολόγηση του 

Εκπαιδευτικού  Έργου'' µε κατεύθυνση «Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» του 

τµήµατος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (www.ypepth.gr ).  

 Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στην «Πληροφορική» µε κατεύθυνση «Τεχνολογίες 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» του τµήµατος Πληροφορικής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης  (www.ypepth.gr ).  

 

Ταυτόχρονα, είδαµε κάποια προγράµµατα επιµόρφωσης για εκπαιδευτές ηλεκτρονικής 

µάθησης, όπως τα ακόλουθα: 

 

• Online Education and Training, Institute of Education, University of London, 

http://www.ioe.ac.uk/english/OET2.htm    

• Certificate in Online Learning, CIPD, www.cipd.co.uk   

• e-Learning Primer IITT/Training Foundation, www.trainingfoundation.com 

• ICT & teacher training, Unesco, http://www.unesco.org   

 

Έτσι, καταλήξαµε σε κάποια συµπεράσµατα για τις γνώσεις και δεξιότητες ηλεκτρονικής 

µάθησης που πρέπει να αποκτήσουν οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί, συµπεριλαµβανοµένων 

των φιλολόγων, και οι οποίες θα επηρεάσουν τις στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική χρήση 

της τεχνολογίας. 

 

Όσον αφορά, λοιπόν, στις γνώσεις «ηλεκτρονικής µάθησης», ο/η  φιλόλογος 

εκπαιδευτικός πρέπει να µάθει: 

 

 τις βασικές έννοιες της «Ηλεκτρονικής Μάθησης» και πώς ενσωµατώνονται στη 

σχολική τάξη 
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 τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται στην «Ηλεκτρονική Μάθηση» (π.χ. εργαλεία 

σχεδίασης ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, εργαλεία ανάπτυξης 

ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχοµένου, συστήµατα διαχείρισης ηλεκτρονικής 

τάξης, κ.α.) 

 τις σύγχρονες προδιαγραφές σχεδίασης και υλοποίησης δραστηριοτήτων σε 

ηλεκτρονικά περιβάλλοντα µάθησης, όπως επίσης και τα πρότυπα προδιαγραφές 

µαθησιακών τεχνολογιών  

 τον τρόπο ανάπτυξης και δηµιουργίας δραστηριοτήτων αξιολόγησης (π.χ. εργαλεία 

αυτό-αξιολόγησης, διαχείρισης ηλεκτρονικού φακέλου µαθητών (e-portfolio), κ.α.) 

 τις διαφορετικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού (π.χ.  περιβάλλοντα 

διερευνητικής µάθησης, µικρόκοσµοι, συστήµατα drill and practice, προσοµοιώσεις, 

κ.α.)  

 τις δυνατότητες αξιοποίησης της ηλεκτρονικής µάθησης σε γνωστικά αντικείµενα της 

ειδικότητάς τους 

 

Αν οι εκπαιδευτικοί κατακτήσουν τις παραπάνω γνώσεις που σχετίζονται µε την 

ηλεκτρονική µάθηση, θα αποκτήσουν σχετικές δεξιότητες και θα µπορούν να κάνουν τα 

παρακάτω: 

 

 να εξηγούν τις αρχές και τις ιδιαιτερότητες της ηλεκτρονικής µάθησης, 

 να καταγράφουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι δικτυακές τεχνολογίες και τα 

εξειδικευµένα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα διαχείρισης τάξης για την υποστήριξη 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 

 να επιλέγουν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία για την υποστήριξη της διδακτικής 

διαδικασίας σε ηλεκτρονικά µαθησιακά περιβάλλοντα,  

 να σχεδιάζουν προγράµµατα ηλεκτρονικής µάθησης αξιοποιώντας, οργανώνοντας και 

διαχειριζόµενοι µαθησιακά αντικείµενα (learning objects), 

 να συντονίζουν και να καθοδηγούν (tutoring, moderating) εκπαιδευόµενους που 

παρακολουθούν προγράµµατα ηλεκτρονικής µάθησης, 

 να  αξιολογούν τη συµµετοχή και την επίδοση των µαθητών/τριών που παρακολουθούν 

προγράµµατα ηλεκτρονικής µάθησης, 
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 να εφαρµόζουν τις δυνατότητες που προσφέρει η ηλεκτρονική µάθηση στη διδασκαλία 

των µαθηµάτων της ειδικότητάς τους. 

 

Ως αποτέλεσµα όλων των παραπάνω, αναµένεται να αλλάξουν και οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών απέναντι στην τεχνολογία. Το να γνωρίζουν οι καθηγητές την τεχνολογία 

επηρεάζει την αντίληψή τους για την ενσωµάτωση της τεχνολογίας στη διδασκαλία, γεγονός 

το οποίο επηρεάζει την απόφασή τους να την χρησιµοποιήσουν. Με άλλα λόγια, 

εκπαιδευτικοί µε καλύτερη γνώση της τεχνολογίας τείνουν να έχουν θετικότερη στάση 

απέναντι στην τεχνολογία (Coffland, 2000). Συνεπώς, η γνώση της τεχνολογίας και η 

απόκτηση δεξιοτήτων ηλεκτρονικής µάθησης ενισχύει την αυτοαποτελεσµατικότητά τους. Ο 

όρος αυτοαποτελεσµατικότητα αναφέρεται στις αξιολογικές κρίσεις και τις εκτιµήσεις που 

κάνει το άτοµο για την προσωπική του αξία και δείχνει το πώς και κατά πόσο το άτοµο 

αντιλαµβάνεται ότι είναι άξιο και ικανό να πραγµατοποιήσει έναν επιδιωκόµενο στόχο 

(Bandura, 1977). Ειδικότερα, η αυτοαποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών αναφέρεται 

στην ικανότητά τους να κάνουν κάτι διαφορετικό ή να είναι πιο αποτελεσµατικοί ως 

εκπαιδευτικοί. Στο πλαίσιο της ενσωµάτωσης της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη, η 

αυτοαποτελεσµατικότητα σηµαίνει «πόσο αποτελεσµατικός/ή νιώθω ως εκπαιδευτικός, όταν 

χρησιµοποιώ την τεχνολογία στη διδασκαλία;» (Hsiung, 2001). Είναι, επίσης, φανερό ότι οι 

προηγούµενες εµπειρίες των εκπαιδευτικών στη χρήση της τεχνολογίας επηρεάζουν τις 

αντιλήψεις τους για το πόσο αποτελεσµατικοί είναι. Η εµπειρία του να εκπαιδεύονται και να 

εκπαιδεύουν µε τη χρήση της τεχνολογίας επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την πρόθεση των 

διδασκόντων/ουσών να ενσωµατώσουν την τεχνολογία στη διδασκαλία. Ταυτόχρονα, η 

αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών ενισχύεται από τη χρήση της τεχνολογίας στην 

εκπαιδευτική πράξη (Molebash and Milman, 2000). 

 

Καταλήγουµε εποµένως στο συµπέρασµα ότι, για να γίνει εφικτή η ενσωµάτωση της 

τεχνολογίας και η αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της στην εκπαιδευτική πράξη, χρειάζεται 

να αλλάξει όλη η εκπαιδευτική κουλτούρα γύρω από τις τεχνολογίες και να ξεριζωθούν οι 

όποιοι φόβοι και προκαταλήψεις σχετικά µε τη χρήση της. Σηµαντική αρωγός σε αυτή την 

προσπάθεια αποτελεί η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών - και εν προκειµένω των φιλολόγων- 

τόσο κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών, όσο και κατά τη διάρκεια της 

επαγγελµατικής τους πορείας ως καθηγητών της δηµόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης. Έτσι, θα 
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καθίστανται ικανοί να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογικές 

απαιτήσεις και θα συµβάλλουν και οι ίδιοι στη βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών. 

 

Μάλιστα, η εκπαιδευτική αξία της χρήσης της τεχνολογίας στη διδασκαλία των 

φιλολογικών µαθηµάτων θα φανεί και µέσα από την παρούσα διπλωµατική εργασία, στην 

οποία θα προσπαθήσουµε να δείξουµε παραστατικά το πώς είναι δυνατό να ενσωµατωθεί 

ποικιλότροπα η τεχνολογία στη διδασκαλία ενός παραδοσιακού µαθήµατος, όπως αυτού της 

Έκφρασης-Έκθεσης, προκειµένου να την καταστήσει πολύ πιο ενδιαφέρουσα και 

αποτελεσµατική. 

 

1.4 Το αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας 
 

 
Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει ως στόχο να δηµιουργηθεί ένας «οδηγός 

διδασκαλίας» που θα περιλαµβάνει οδηγίες διδασκαλίας για το µάθηµα της Έκφρασης - 

Έκθεσης Β’ τάξης Ενιαίου Λυκείου µε παραδειγµατικά εκπαιδευτικά σενάρια και 

δραστηριότητες που διαµορφώθηκαν µε γνώµονα τις αρχές της θεωρίας της Εµπλαισιωµένης 

ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning) και προβλέπουν την παιδαγωγική χρήση και 

αξιοποίηση συγκεκριµένων τεχνολογιών. Ο οδηγός αυτός απευθύνεται στους καθηγητές 

φιλολογίας της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν το συγκεκριµένο µάθηµα 

κυρίως. Η φιλοσοφία του οδηγού αυτού µπορεί να έχει γενικότερο χαρακτήρα και να 

εφαρµοστεί στη διδασκαλία και άλλων γνωστικών αντικειµένων του κλάδου της φιλολογίας, 

όπως Ιστορία, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία.   

 

Συγκεκριµένα, ο οδηγός διδασκαλίας αφορά στις παρακάτω ενότητες από την ύλη του 

µαθήµατος της Έκφρασης – Έκθεσης Β’ τάξης Ενιαίου Λυκείου: 

 

• «Η είδηση και το σχόλιο» από το κεφάλαιο «Η Είδηση» (Σελ. 14 - 25 σχολικού 

εγχειριδίου)  

 

• «Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση»: 

 σχετικά µε την εργασία και την επιλογή επαγγέλµατος (Σελ. 95 – 103 του 

σχολικού εγχειριδίου). 

 σχετικά µε το χαρακτηρισµό ατόµου, τις στερεότυπες αντιλήψεις, το 



   30

φυλετικό και κοινωνικό ρατσισµό. (Σελ.  119 – 126 του σχολικού 

εγχειριδίου). 

 

• «Παρουσίαση και κριτική µιας θεατρικής παράστασης - άλλων µορφών τέχνης» από το 

κεφάλαιο «Παρουσίαση - Κριτική» (Σελ.  192 – 218 του σχολικού εγχειριδίου). 

 

 

Η επιλογή των συγκεκριµένων ενοτήτων στηρίχτηκε στο ότι θεωρήσαµε ότι σε αυτές 

υπάρχουν κάποια προβλήµατα, που αφορούν όχι µόνο στη διδασκαλία του µαθήµατος της 

Έκφρασης-Έκθεσης Β’ Ενιαίου Λυκείου, αλλά και γενικότερα της γλωσσικής διδασκαλίας 

στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και τα οποία µπορούν να αντιµετωπιστούν µε αξιοποίηση 

της τεχνολογίας. Επίσης, οι συγκεκριµένες ενότητες προσφέρονται πολύ για δηµιουργία 

δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών σεναρίων που επιτρέπουν τη βιωµατική µάθηση και την 

ενεργητική συµµετοχή των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, γεγονός που αναµένεται 

να κάνει τη διδασκαλία του εν λόγω µαθήµατος πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική. 

 

Κανείς δεν αµφισβητεί το γεγονός ότι πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί φιλόλογοι που 

διδάσκουν το συγκεκριµένο µάθηµα έρχονται αντιµέτωποι µε µαθητές αδιάφορους, οι οποίοι 

τις περισσότερες φορές αντιµετωπίζουν την ώρα του µαθήµατος της Έκθεσης ως «την ώρα 

του παιδιού». Και, ενώ το πλαίσιο της ύλης του µαθήµατος παρέχει πολλές δυνατότητες για 

δηµιουργική αξιοποίηση της διδακτικής ώρας που αφιερώνεται σ’ αυτό, εντούτοις οι 

καθηγητές δυσκολεύονται να πετύχουν κάτι τέτοιο στην πράξη. 

 

Ο στόχος µας, λοιπόν, είναι να δώσουµε στους εκπαιδευτικούς που εµπλέκονται στη 

γλωσσική διδασκαλία το εναρκτήριο λάκτισµα για µια ουσιαστική και αποτελεσµατική 

αξιοποίηση των πολλών πραγµατικά εκπαιδευτικών και µαθησιακών δυνατοτήτων που 

παρέχει το µάθηµα της Έκθεσης-Έκφρασης µέσα στο πλαίσιο µιας συγκεκριµένης θεωρίας 

µάθησης µε ταυτόχρονη αξιοποίηση συγκεκριµένης τεχνολογίας.  

 

Η όλη φιλοσοφία µας θα ενταχθεί κατ’ αρχάς στο πλαίσιο της παιδαγωγικής θεωρίας της 

Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (situated learning) της J. Lave. Σύµφωνα µε 

αυτήν, η µάθηση είναι συνδεδεµένη µε την πρακτική, καθώς δεν υφίσταται γνώση χωρίς 

πράξη και µαθαίνουµε µε την πρακτική. Η γνώση πρέπει να παρουσιαστεί σε ένα αυθεντικό 

πλαίσιο, όπως συµβαίνει στην περίπτωσή µας, όπου οι µαθητές έχουν για τη δυνατότητα να 
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µελετήσουν άρθρα και ειδήσεις της επικαιρότητας ή κριτικές θεατρικών παραστάσεων και 

κινηµατογραφικών έργων. Παράλληλα, για την εµπέδωση και επέκταση των γνώσεών τους, 

θα υπάρχει πρακτική εξάσκηση, καθώς οι ίδιοι θα αναλαµβάνουν να αρθρογραφούν πάνω σ’ 

ένα θέµα της επικαιρότητας, να γίνονται κριτικοί τέχνης, να συµµετέχουν σε debate ή να 

εκφωνούν λόγο - οµιλία. Άλλωστε, σύµφωνα µε τις αρχές του situated learning, καταστάσεις 

στις οποίες οι εκπαιδευόµενοι συµµετέχουν δηµιουργικά, µπορούν να δηµιουργήσουν τα πιο 

ισχυρά περιβάλλοντα µάθησης.  

 

Όλα τα εκπαιδευτικά σενάρια και οι δραστηριότητες που εµπεριέχονται στον οδηγό  

διδασκαλίας περιλαµβάνουν αξιοποίηση συγκεκριµένης τεχνολογίας, όπως επιλεγµένους 

ιστότοπους από το χώρο του διαδικτύου, συστήµατα σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας 

(chat-forum), σύστηµα ψηφοφορίας (e-voting system), εργαλείο επεξεργασίας και 

σχολιασµού βίντεο (video annotator), διαδραστικός πίνακας, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-

mail). 

 

Εκτός από αυτά ο οδηγός διδασκαλίας παρέχει επιπρόσθετο υπερµεσικό υλικό για καθεµία 

από τις διδακτικές ενότητες που εξετάζει, το οποίο εµπλουτίζει και θα συµπληρώνει το 

σχολικό εγχειρίδιο και θεωρείται απαραίτητο βοήθηµα για τον καθηγητή στην 

πραγµατοποίηση της διδασκαλίας. 

 

Για τη διερεύνηση και την αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας του «οδηγού 

διδασκαλίας» µε τις προτεινόµενες δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σενάρια στην 

εκπαιδευτική πράξη διεξάγεται τελικά ποιοτική έρευνα, η οποία στηρίζεται σε συνεντεύξεις 

µε καθηγητές/τριες φιλολογίας που διδάσκουν το µάθηµα της Έκφρασης - Έκθεσης. Η 

έρευνα εστιάζεται στο να δείξει πόσο ο «οδηγός διδασκαλίας» πληροί συγκεκριµένα ποιοτικά 

κριτήρια, συµβάλλει αποτελεσµατικά στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, προκειµένου η 

εκπαιδευτική διαδικασία και η διδασκαλία του µαθήµατος  «Έκφραση - Έκθεση» να 

βελτιωθεί ουσιαστικά.  

 

Με δεδοµένο το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν στη συγκεκριµένη έρευνα 

είναι φιλόλογοι που έχουν όλοι διδάξει τις συγκεκριµένες ενότητες από την ύλη της 

Έκφρασης - Έκθεσης της Β’ τάξης του Ενιαίου Λυκείου και άρα γνωρίζουν τις παιδαγωγικές 

δυνατότητες που αυτές παρέχουν, αλλά τις δυσκολίες που υπάρχουν, ο ερευνητής µπορεί να 

αντλήσει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε το αν θεωρούν το συγκεκριµένο «οδηγό 
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διδασκαλίας» αποδοτικό, παιδαγωγικά αξιοποιήσιµο και εν τέλει ανταποκρινόµενο στις 

ανάγκες κατάρτισης που µπορεί να έχουν.  

 

Σηµαντικό βήµα στην εκπόνηση της έρευνας αποτελούν τα ερευνητικά ερωτήµατα, εφόσον 

θα ακολουθηθεί η ποιοτική έρευνα. Αυτά είναι τα ακόλουθα:  

 

 Τι µαθησιακές ευκαιρίες προσφέρει ο οδηγός διδασκαλίας στον εκπαιδευτικό;  

Εδώ δίνεται έµφαση στον συναισθηµατικό - ψυχολογικό τοµέα και αποτιµάται το κατά 

πόσο τελικά ωφελήθηκαν οι εκπαιδευτικοί από τον οδηγό διδασκαλίας και την 

επιµόρφωση που αυτός προσφέρει.  

 

 Ποια είναι τα µαθησιακά αποτελέσµατα για τον εκπαιδευτικό; 

Εδώ ελέγχεται το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί έχουν κατανοήσει τα εκπαιδευτικά 

σενάρια του οδηγού διδασκαλίας, καθώς και τις αρχές της Εµπλαισιωµένης ή 

Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning). 

 

 Υπάρχει σαφήνεια στον τρόπο επιµόρφωσης; 

Με τα ερωτήµατα αυτής της οµάδας η έρευνα εξετάζει το κατά πόσο είναι σαφείς και 

ξεκάθαρες οι οδηγίες του οδηγού και η επιµόρφωση που αυτός προσφέρει και αν τελικά 

οι καθηγητές κατάλαβαν µε σαφήνεια όλα όσα προτείνονται. 

 

 Μπορεί να είναι αποτελεσµατικός ο τρόπος επιµόρφωσης που παρέχει ο οδηγός 

διδασκαλίας; 

Αυτό που εξετάζεται στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι αν τελικά ο οδηγός 

διδασκαλίας είναι επαρκές βοήθηµα για τον καθηγητή και αν αυτός ο τρόπος 

επιµόρφωσης είναι ελκυστικός και ευέλικτος. 

 

 Πώς αξιολογούνται τα γενικότερα χαρακτηριστικά του οδηγού; 

Εδώ µετράµε στοιχεία που έχουν να κάνουν µε το πόσο χρόνο θα χρειαστούν οι 

καθηγητές, για να κατακτήσουν γνωστικά το περιεχόµενο του οδηγού, µε την 

παιδαγωγική επάρκεια του οδηγού, σχετικά µε το περιεχόµενο του οδηγού. Ως προς το 

περιεχόµενο, εξετάζουµε τη δοµή του οδηγού, το περιεχόµενο, τον τρόπο παρουσίασης 

και την παιδαγωγική αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών σεναρίων, καθώς και την 
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ποιότητα και την παιδαγωγική αξία των εκπαιδευτικών µέσων (εργαλείων και υλικού ) 

που χρησιµοποιούνται. 

 

 Πώς κρίνεται η αισθητική του οδηγού διδασκαλίας; 

Τα ερωτήµατα που έχουν να κάνουν µε την αισθητική του οδηγού εξετάζουν καθαρά 

θέµατα τεχνικής του τρόπου παρουσίασης του περιεχοµένου του οδηγού, τις εικόνες 

που περιέχει, τα σχήµατα, τα γραφικά. 

 

Με την ολοκλήρωση της έρευνας και την εξαγωγή των ανάλογων συµπερασµάτων 

ευελπιστούµε ότι το γενικό αίσθηµα θα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο «οδηγός 

διδασκαλίας» αποτελεί ένα σηµαντικό βοήθηµα για τη δουλειά τους, ότι ο τρόπος σκέψης 

τους ως προς τη διδασκαλία έχει κάπως αλλάξει και ότι έχει ανοίξει ο δρόµος για τη 

δηµιουργία ανάλογων οδηγών και την ανάπτυξη ανάλογων τρόπων επιµόρφωσης.  

 

Γενικότερα, η φιλοσοφία και ο τρόπος της δηµιουργίας του οδηγού διδασκαλίας είναι, 

αφού εξεταστούν τα προβλήµατα που υπάρχουν στη διδασκαλία του µαθήµατος της 

Έκφρασης - Έκθεσης, να προταθούν διδακτικές λύσεις και σενάρια στα πλαίσια της θεωρίας 

της Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης που θα εµπεριέχουν την παιδαγωγική 

αξιοποίηση των υπολογιστών και των τεχνολογιών στο µάθηµα της γλωσσικής αγωγής. Ο 

οδηγός διδασκαλίας θα πάρει τη µορφή ενός εγχειριδίου επιµόρφωσης, ώστε να βοηθήσει 

τους επιµορφούµενους φιλολόγους να ανταποκριθούν µε επιτυχία στις απαιτήσεις της 

διδασκαλίας ενός τόσο σπουδαίου γνωστικού αντικειµένου. Ασφαλώς, απώτερη φιλοδοξία 

µας αποτελεί, ορµώµενοι εκ του µαθήµατος της Έκφρασης - Έκθεσης, ο οδηγός διδασκαλίας 

που προτείνουµε να αποτελέσει αφετηρία δηµιουργίας ανάλογων οδηγών και για άλλα 

γνωστικά αντικείµενα, όπως για παράδειγµα αυτά της Ιστορίας, της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας, της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας. 

 

1.5 Η δοµή της διπλωµατικής εργασίας 
 

Η διπλωµατική εργασία, εκτός από την εισαγωγή, περιλαµβάνει τα παρακάτω κεφάλαια: 

  

Κεφάλαιο 2: Το παιδαγωγικό πλαίσιο της εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται 

και αναλύονται οι βασικές αρχές της Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated 

Learning), καθώς µε βάση αυτές τις αρχές δηµιουργήθηκαν τα εκπαιδευτικά σενάρια του 
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οδηγού. Επίσης, για καλύτερη κατανόηση της συγκεκριµένης θεωρίας µάθησης, αναλύονται 

τα χαρακτηριστικά των αυθεντικών δραστηριοτήτων που αποτελούν το βασικό κορµό των 

σεναρίων που στηρίζονται στην εµπλαισιωµένη µάθηση, καθώς και η έννοια της γνωστικής 

µαθητείας (cognitive apprenticeship), η οποία συνδέεται άµεσα µε την Εµπλαισιωµένη ή 

Εγκαθιδρυµένη Μάθηση (situated learning). 

  

Κεφάλαιο 3: Το τεχνολογικό πλαίσιο της εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται 

και αναλύονται τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 

σεναρίων που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: 

 

 Οι πηγές του ∆ιαδικτύου 

 Συστήµατα ∆ηµιουργίας ∆ραστηριοτήτων Αξιολόγησης και Αυτοαξιολόγησης 

 Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Μάθησης 

 Συστήµατα Ασύγχρονης Συνεργατικής Μάθησης  

 Εργαλεία επεξεργασίας και σχολιασµού ψηφιακών βίντεο 

 Συστήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

 Ο ∆ιαδραστικός Πίνακας 

 Το σύστηµα σύγχρονης συνεργατικής µάθησης SYNERGO 

 

Κεφάλαιο 4: Το περιεχόµενο του οδηγού διδασκαλίας. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται 

οι λόγοι για τους οποίους κρίθηκε απαραίτητη η δηµιουργία του οδηγού, το κοινό στο οποίο 

απευθύνεται, οι στόχοι του, η δοµή του, τα εκπαιδευτικά σενάρια για καθεµία από τις 

ενότητες, καθώς και το υποστηρικτικό υλικό που τον συνοδεύει. 

 

Κεφάλαιο 5: Αξιολόγηση του οδηγού διδασκαλίας. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται 

τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας, αφού αυτή η µορφή έρευνας θα χρησιµοποιηθεί 

κατά τη φάση της αξιολόγησης, καθώς και όλη η µεθοδολογία και το πλαίσιο διεξαγωγής 

έρευνας (τρόπος δηµιουργίας ερωτήσεων των συνεντεύξεων, το προφίλ των ατόµων που θα 

δώσουν συνέντευξη, το χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής της έρευνας). Εν τέλει, καταγράφονται 

τα αποτελέσµατα της έρευνας, όπως αυτά προέκυψαν από τις συνεντεύξεις. 

 

Τέλος, στα παραρτήµατα περιλαµβάνονται το εγχειρίδιο «Οδηγός ∆ιδασκαλίας για το 

Μάθηµα της Έκφρασης - Έκθεσης Β’ Ενιαίου Λυκείου», οι ερωτήσεις που ετέθησαν στις 
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συνεντεύξεις, οι πίνακες της αξιολόγησης, ενώ στο συνοδευτικό cd βρίσκεται το επιπρόσθετο 

πληροφοριακό υπερµεσικό υλικό.   
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2. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

2.1 ∆ιδασκαλία και Μάθηση 
 

Βασικός σκοπός σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραµµα και σε κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης είναι 

η προώθηση της µάθησης. 

 

Πριν από την ύπαρξη του σχολείου ως φορέα εκπαίδευσης, κύρια πηγή µάθησης και ένας 

σηµαντικός παράγοντας διαµόρφωσης του ατόµου ήταν η εµπειρία της ζωής. Όµως χωρίς 

συστηµατική µέθοδο ο άνθρωπος δε θα µπορούσε στη διάρκεια της ζωής του να ανταποκριθεί 

στο περιβάλλον του κατά τρόπο απόλυτα ικανοποιητικό και να φτάσει σε ένα επίπεδο ζωής 

ανάλογο προς εκείνο του σηµερινού ανθρώπου. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος, για να 

επιταχυνθεί και να διευκολυνθεί η µάθηση και να κατακτηθεί από όλους η συσσωρευµένη 

πείρα των προηγούµενων γενεών. Έτσι, από τότε που θεσµοποιήθηκε η λειτουργία του 

σχολείου, η διδασκαλία αποτέλεσε ένα από τα πιο βασικά µέσα για την παροχή της «γνώσης» 

και γενικά για την υλοποίηση των σκοπών και στόχων της παιδείας. Με αυτόν τον τρόπο η 

κάθε σύγχρονη και αναπτυγµένη κοινωνία διοχετεύει και καλλιεργεί, µέσω της διδασκαλίας, 

τις επιθυµητές γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και άλλα αγαθά που συµβάλλουν στην ολική 

ανάπτυξη των προσωπικών δυνατοτήτων των µαθητών. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι, όπου 

γίνεται διδασκαλία, πραγµατοποιείται αναγκαστικά και µάθηση. Ούτε πρέπει να υποτεθεί ότι 

πραγµατοποιείται µάθηση κάθε φορά που ο δάσκαλος και ο µαθητής αλληλεπιδρούν µέσα 

στη σχολική τάξη. Μάλιστα αυτό δεν ισχύει κυρίως εκεί όπου η διδασκαλία περιορίζεται στο 

µονόλογο του δασκάλου και στην αναφορά µόνο πλήθους πληροφοριακών στοιχείων τα 

οποία ο µαθητής υποχρεούται να µάθει (Φλουρής, 1992). Τι είναι όµως η µάθηση και τι η 

διδασκαλία; 

 

H µάθηση, που αποτελεί και την επιδίωξη κάθε διδασκαλίας, έχει γίνει αντικείµενο 

µελέτης πολυάριθµων και αξιόλογων επιστηµόνων που προέρχονται τόσο από τους κλάδους 

της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής, όσο και από άλλους επιστηµονικούς κλάδους, όπως η 

φυσιολογία, η βιολογία και η ιατρική. Έτσι, η διαδικασία της µάθησης µελετάται εδώ και 

πολλά χρόνια µε καθαρά επιστηµονικούς τρόπους και σήµερα οι ειδικοί είναι σε θέση και να 

προσδιορίσουν και να περιγράψουν τις συνθήκες µε τις οποίες γίνεται η µάθηση, να 

καθορίσουν τις σχέσεις και να διατυπώσουν υποθέσεις σχετικά µε το τι έµαθε ένας µαθητής 
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και πώς αυτό επιτεύχθηκε. Με βάση τις υποθέσεις αυτές, λοιπόν, είναι δυνατό να 

διαµορφώνονται επιστηµονικές θεωρίες και µοντέλα µάθησης. Από τα παιδαγωγικά µοντέλα 

και θεωρίες µάθησης που υπάρχουν σήµερα οι πιο σηµαντικές είναι οι εξής (Κολλιάδης, 

2006): 

 

 Συµπεριφορισµός (I. Pavlov, J. Watson, Β.F. Skinner) 

 Γνωστικές και Κονστρουκτιβιστικές Θεωρίες Μάθησης (Cognitivism & 

    Constructivism) 

 Κοινωνικοπολιτισµικές και Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες Μάθησης 

 Θεωρία Γνωστικής Ευελιξίας (Cognitive flexibility theory) (Spiro) 

 Θεωρία της Εγκαθιδρυµένης ή Εµπλαισιωµένης Μάθησης (Situated 

    Learning) 

 Συνεργατική Μάθηση  

 

Η καθεµία από τις παραπάνω θεωρίες αντιµετωπίζει τη διαδικασία της µάθησης µε 

διαφορετικό τρόπο και δίνει γι’ αυτήν διαφορετικό ορισµό, γεγονός που αποδεικνύει ότι η 

µάθηση είναι µία διαδικασία που είναι δύσκολο να κατανοηθεί πλήρως και να ερµηνευτεί 

κατά τρόπο απόλυτα παραδεκτό από όλους. Από την πληθώρα των ορισµών που υπάρχουν 

για τη µάθηση ενδεικτικά παραθέτουµε τους παρακάτω: 

 

Κατ’ αρχάς, σύµφωνα µε η θεωρία του συµπεριφορισµού, κύριοι εκπρόσωποι της οποίας 

είναι οι Pavlov I., Watson J., Skinner Β.F. (Παρασκευόπουλος, 1988), «η µάθηση και η 

απόκτηση της γνώσης είναι αποτέλεσµα συνεξαρτήσεων ανάµεσα στα ερεθίσµατα που δέχεται 

το άτοµο από το περιβάλλον του και τις αντιδράσεις του σ΄ αυτά». Ο Gagné (1975) από την 

άλλη, εκπρόσωπος της Γνωστικής Ψυχολογίας, υποστηρίζει ότι «µάθηση είναι η διαδικασία 

που υποβοηθά τους οργανισµούς να τροποποιήσουν ή να αλλάξουν τη συµπεριφορά τους σε ένα 

σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα και µε έναν µάλλον µόνιµο τρόπο έτσι, ώστε η ίδια 

τροποποίηση ή αλλαγή να µη χρειαστεί να συµβεί ξανά σε κάθε νέα ανάλογη περίπτωση». Η 

τροποποίηση ή η αλλαγή αυτή γίνεται αντιληπτή από τους άλλους, αλλά και από το ίδιο το 

άτοµο που µαθαίνει, καθώς, όταν συντελεστεί η µάθηση, θα είναι σε θέση να εκτελεί 

ορισµένες πράξεις (π.χ. να διαβάζει, να γράφει, να λύνει ασκήσεις, να χρησιµοποιεί εργαλεία 

κλπ.) που δεν µπορούσε να κάνει προηγουµένως. Ένας άλλος εκπρόσωπος της  Γνωστικής 

Ψυχολογίας, ο Bruner (1966) ορίζει τη µάθηση ως «µια ανακαλυπτική διαδικασία και 

χαρακτηρίζεται από πολύπλοκες γνωστικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν σχέση µε την 
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πρόσκτηση, την επεξεργασία και την κωδικοποίηση των πληροφοριών». Επιπρόσθετα, 

σύµφωνα µε τους κονστρουκτιβιστές «η µάθηση είναι η προσωπική ανακάλυψη, που 

προκύπτει ως αποτέλεσµα ενδελεχούς έρευνας (η µάθηση είναι ανάπτυξη). Η οικοδόµηση της 

γνώσης είναι ο σκοπός της µάθησης». Τέλος, σύµφωνα µε την J. Lave (1991), η οποία 

θεµελίωσε τη θεωρία της Εγκαθιδρυµένης ή Εµπλαισιωµένης Μάθησης (Situated Learning), 

«η µάθηση είναι συνάρτηση της δραστηριότητας, του περιβάλλοντος και της κουλτούρας». 

 

Από την άλλη, σύµφωνα µε τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, η διδασκαλία είναι 

µια διαδικασία κατά την οποία µε τις κατάλληλες ενέργειες του δασκάλου ή του καθηγητή 

και τη δηµιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων και συνθηκών, δίνεται η δυνατότητα στο 

µαθητή εκτός από το να δέχεται τη γνώση, να την παράγει και ο ίδιος. Η παραγωγή γνώσης 

εκ µέρους του µαθητή έχει την έννοια της δηµιουργικής αξιοποίησης των όσων µαθαίνει και 

µέσα σε αυτό το πλαίσιο η µετάδοση γνώσεων από τον εκπαιδευτικό δεν καταργείται· απλά 

στο ρόλο αυτό προστίθενται και διάφοροι άλλοι, ένας από τους οποίους είναι η υποβοήθηση 

του µαθητή να κυριαρχήσει πάνω στη σωρεία των πληροφοριών των οποίων είναι φορέας, να 

τις κρίνει και να τις αξιοποιήσει δηµιουργικά (Φλουρής, 1992). 

 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία επιλέξαµε να σχεδιάσουµε εκπαιδευτικά σενάρια και 

δραστηριότητες για το µάθηµα της Έκφρασης - Έκθεσης, που στηρίζονται στην παιδαγωγική 

θεωρία της Εγκαθιδρυµένης ή Εµπλαισιωµένης Μάθησης (Situated Learning), αφού, 

σύµφωνα µε αυτήν, η γνώση παρουσιάζεται σε αυθεντικό πλαίσιο, ενώ σχετίζεται µε τα 

βιώµατα και τις εµπειρίες των µαθητών, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση µε τις µαθησιακές 

δραστηριότητες, που λαµβάνουν χώρα σε µία παραδοσιακή τάξη και οι οποίες αφορούν 

γνώση αφηρηµένη και εκτός κάποιου συγκεκριµένου πλαισίου. Το βασικό χαρακτηριστικό 

της θεωρίας αυτής είναι ότι προάγει την βιωµατική µάθηση, επιτρέπει το σχεδιασµό και 

υλοποίηση δραστηριοτήτων που περιλαµβάνουν πρακτική εξάσκηση και ενασχόληση µε 

αυθεντικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα στηρίζονται στην κοινωνική αλληλεπίδραση και 

τη συνεργασία. Με αυτό τον τρόπο ο µαθητής γίνεται κεντρικός πρωταγωνιστής της 

εκπαιδευτικής πράξης και η µάθηση αποκτά ενδιαφέρον και ελκυστικότητα.  

 

Με δεδοµένο, µάλιστα, το γεγονός ότι το µάθηµα της Έκφρασης - Έκθεσης και ειδικότερα 

οι ενότητες από την ύλη της Β’ τάξης Ενιαίου Λυκείου που επιλέξαµε, δηλαδή «Η είδηση και 

το σχόλιο» από το κεφάλαιο «Η Είδηση», «Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση» 

(σχετικά µε την εργασία, την επιλογή επαγγέλµατος, το χαρακτηρισµό ατόµου, τις 
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στερεότυπες αντιλήψεις, το φυλετικό και κοινωνικό ρατσισµό), «Παρουσίαση και κριτική µιας 

θεατρικής παράστασης - άλλων µορφών τέχνης» από το κεφάλαιο «Παρουσίαση – Κριτική», 

προσφέρονται για ανάπτυξη αυθεντικών και βιωµατικών δραστηριοτήτων πιστεύουµε ότι η 

θεωρία της Εγκαθιδρυµένης ή Εµπλαισιωµένης Μάθησης (Situated Learning) και οι 

αρχές της µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικό αρωγό στο σχεδιασµό και την εφαρµογή των 

δραστηριοτήτων αυτών. Αυτό άλλωστε αναµένεται να καταφανεί εναργέστερα από την 

παράθεση και ανάπτυξη της συγκεκριµένης θεωρίας που ακολουθεί αµέσως παρακάτω. 
  

2.2 Η θεωρία της Εγκαθιδρυµένης ή Εµπλαισιωµένης Μάθησης (Situated 
Learning) 

 
Η θεωρία της εµπλαισιωµένης ή εγκαθιδρυµένης µάθησης είναι µια θεωρία, σύµφωνα µε 

την οποία η µάθηση είναι συνδεδεµένη µε αυθεντικές δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα 

σε αυθεντικό εκπαιδευτικό και πολιτισµικό πλαίσιο (Brown, Collins, & Duguid, 1989) 

ενισχύοντας τη γνωστική µαθητεία, σύµφωνα µε την οποία οι εκπαιδευόµενοι µαθαίνουν 

καλύτερα εάν «µαθητεύσουν» δίπλα σε κάποιον ειδικό (π.χ. οι αρχιτέκτονες µαθαίνουν να 

κάνουν σχέδια όχι στηριζόµενοι µόνο στις γενικές θεωρητικές γνώσεις που πήραν κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους, αλλά εργαζόµενοι δίπλα σε έναν έµπειρο και ενεργό 

αρχιτέκτονα). Υποστηρίζει µάλιστα ότι είναι δύσκολο να µάθουµε µέσα από «τεχνητές 

δραστηριότητες» (artificial activities), οι οποίες έχουν αφηρηµένο χαρακτήρα και πολλές 

φορές είναι ξεκοµµένες από την πραγµατική ζωή. Με άλλα λόγια, σύµφωνα µε την 

εµπλαισιωµένη µάθηση, όπως άλλωστε µαρτυρεί και το όνοµά της, οι δραστηριότητες 

τίθενται σε ένα πλαίσιο, το οποίο αποτελείται από τις προσωπικές εµπειρίες, τα 

ενδιαφέροντα των µαθητών και την κουλτούρα τους, καθώς και τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις που έχουν µεταξύ τους οι µαθητευόµενοι. Η µαθησιακή διαδικασία, η οποία 

στηρίζεται σε δραστηριότητες που δεν αφορούν συγκεκριµένο πλαίσιο παρά είναι γενικές και 

αφηρηµένες και δεν έχουν σχέση µε την πραγµατικότητα και το πολιτισµικό και περιβάλλον 

στο οποίο λαµβάνουν χώρα, καταντά ανιαρή, ανούσια και σίγουρα δεν επιφέρει τα 

αναµενόµενα και επιθυµητά αποτελέσµατα. 

 

Η εµπλαισιωµένη µάθηση έχει ασκήσει σηµαντική επίδραση στην εκπαιδευτική σκέψη 

από τότε που αρχικά αναπτύχθηκε από τους Brown, Collins και Duguid στο άρθρο τους: 

“Situated cognition and the culture of learning” που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Educational 
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Researcher το 1989. Αυτή όµως που έθεσε µε τις εργασίες της την ερευνητική βάση για τη 

θεωρία ήταν η Jean Lave. ∆ιάφοροι ερευνητές όπως οι Resnick (1987), Lave and Wegner 

(1991) διατύπωσαν και αποτύπωσαν διάφορες ιδέες για τη λεγόµενη «µαθητεία» 

(apprenticeship), ωστόσο οι Brown, Collins και Duguid (1989) ήταν οι πρώτοι που 

χρησιµοποίησαν αυτές τις ιδέες, για να προτείνουν ένα µοντέλο µάθησης που περιλαµβάνει 

την έννοια της «γνωστικής µαθητείας» στη σχολική τάξη. Οι τρεις αυτοί ερευνητές στο 

προτεινόµενο µοντέλο µάθησης υποστήριξαν ότι η ουσιαστική µάθηση λαµβάνει χώρα µόνο 

όταν ενσωµατώνεται στο κοινωνικό και στο φυσικό πλαίσιο, στο οποίο θα χρησιµοποιηθεί. 

Το «παραδοσιακό» µοντέλο µάθησης συνήθως είναι αρκετά αποµακρυσµένο από την 

αυθεντική δραστηριότητα. Πολλές δραστηριότητες, τις οποίες  αναλαµβάνουν οι µαθητές, 

δεν έχουν σχέση µε αυτές που θα κληθούν να αναλάβουν στην καθηµερινή τους ζωή. Ένας 

τρόπος, για να επιτύχουµε την αυθεντικότητα είναι, σύµφωνα µε τους Brown, Collins και 

Duguid (1989), το µοντέλο της γνωστικής µαθητείας (cognitive apprenticeship), το οποίο 

διαµορφώθηκε «για να µυήσει τους µαθητές σε αυθεντικές πρακτικές µέσω δραστηριοτήτων 

και κοινωνικής αλληλεπίδρασης» (Brown, Collins, & Duguid, 1989).  

 

Για να κατανοήσουµε, ωστόσο, καλύτερα τη θεωρία της εµπλαισιωµένης ή 

εγκαθιδρυµένης µάθησης, κρίνουµε σκόπιµο να αναπτύξουµε τις έννοιες «αυθεντικές 

δραστηριότητες (authentic activities)» και «γνωστική µαθητεία (cognitive 

apprenticeship)». 

 

2.2.1. Αυθεντικές ∆ραστηριότητες (authentic activities) 

 
Η εκπαιδευτική πράξη έχει αποδείξει ότι η χρήση αυθεντικών δραστηριοτήτων σε ένα 

µαθησιακό περιβάλλον έχει πολλά πλεονεκτήµατα και ενισχύει τη µαθησιακή διαδικασία. 

Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα µαθηµάτων όπου αντί να δίνονται στους µαθητές εργασίες 

τυποποιηµένες και έξω από ένα αυθεντικό πλαίσιο εφαρµογής,  οι αυθεντικές εργασίες και 

δραστηριότητες µπορούν να αποτελέσουν το βασικό κορµό τους και µε την ολοκλήρωση 

αυτών οι µαθητές στο σύνολό τους νιώθουν ότι πραγµατικά συµµετέχουν και εµβαθύνουν 

στη µαθησιακή διαδικασία. 

 

Πριν παραθέσουµε όµως τα χαρακτηριστικά των αυθεντικών δραστηριοτήτων, καλό είναι 

να ερευνήσουµε αρχικά τι σηµαίνει ο όρος «δραστηριότητα» στην εκπαιδευτική πράξη. Οι 
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Brophy και Alleman (1991) έχουν ορίσει τις δραστηριότητες ως «οτιδήποτε αναµένεται να 

κάνουν οι µαθητές, προκειµένου να µάθουν, να εξασκήσουν, να εφαρµόσουν, να 

αξιολογήσουν αυτά που περιλαµβάνονται στο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών τους». Επίσης, 

ο Lockwood (1992) υποστήριξε ότι οι δραστηριότητες «ενισχύουν και προωθούν τη 

µάθηση... µπορούν να πάρουν διάφορες µορφές, αλλά κυρίως ενθαρρύνουν το µαθητή να 

είναι ενεργός συµµέτοχος στη µαθησιακή διαδικασία και να µην παραµένει παθητικός δέκτης 

των προσφερόµενων γνώσεων».  

 

Όσον αφορά τώρα στον όρο «αυθεντικές δραστηριότητες», στην υπάρχουσα βιβλιογραφία 

εντοπίζονται δέκα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των αυθεντικών δραστηριοτήτων, τα οποία 

διαµορφώνουν µια πολύ χρήσιµη λίστα για τους εκπαιδευτικούς και τους σχεδιαστές των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τα οποία λάβαµε και εµείς υπόψη µας κατά τη σχεδίαση 

των δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στα σενάριά µας. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν 

ως εξής: 

 

1. Οι αυθεντικές δραστηριότητες έχουν άµεση σχέση µε την πραγµατική ζωή 

    

Οι δραστηριότητες προσοµοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο µε εργασίες που 

πραγµατοποιούν στην πραγµατική ζωή οι επαγγελµατίες και δεν είναι εργασίες 

ξεκοµµένες από ένα αυθεντικό πλαίσιο που πρέπει απλώς να διεκπεραιωθούν στα 

πλαίσια της παραδοσιακής σχολικής τάξης.  

 

Για παράδειγµα, στο δικό µας σενάριο οι µαθητές δε διαβάζουν απλώς τη θεωρία 

για την τεχνική της συγγραφής ενός άρθρου ή µίας κριτικής, αλλά καλούνται να 

γίνουν οι ίδιοι δηµοσιογράφοι ή κριτικοί µίας θεατρικής παράστασης και στην 

πράξη να καταλάβουν πώς γράφεται ένα άρθρο ή µία κριτική. 

 

2. Οι αυθεντικές δραστηριότητες δεν είναι καθορισµένες µε ακρίβεια (ill-defined), αλλά 

χρειάζεται οι ίδιοι οι µαθητές να ορίσουν τις εργασίες ή υπο-εργασίες που 

απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων 

 

Τα ζητούµενα και τα προβλήµατα που ενυπάρχουν στις δραστηριότητες είναι 

δυνατόν να επιδέχονται πολλές και διαφορετικές λύσεις, τις οποίες οι ίδιοι οι 
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µαθητές πρέπει να βρουν και να εφαρµόσουν, προκειµένου να φέρουν εις πέρας τις 

δραστηριότητες.  

 

Στο δικό µας σενάριο, σε µία δραστηριότητα οι µαθητές καλούνται να γράψουν 

την κριτική σε µια θεατρική παράσταση χωρίς να είναι προκαθορισµένο εάν αυτή 

πρέπει να είναι θετική ή αρνητική. Για να γράψουν το κείµενό τους οι µαθητές 

καλούνται να αναζητήσουν και να εντοπίσουν υποδείγµατα κριτικών που 

ταιριάζουν στο ύφος και στο στυλ τους, ενώ προηγουµένως είναι απαραίτητο να 

έχουν παρακολουθήσει το αντικείµενο της κριτικής τους και να έχουν 

διαµορφώσει άποψη για αυτό. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το παραδοσιακό και 

στατικού χαρακτήρα σχολικό βιβλίο δεν παρέχει τις δυνατότητες αυτές, 

χρειάζεται οι ίδιοι να αναλάβουν την εργασία της αναζήτησης των χρειαζούµενων 

στοιχείων για την ολοκλήρωση της ανατεθείσας δραστηριότητας. 

 

3. Οι αυθεντικές δραστηριότητες αποτελούνται από σύνθετες εργασίες που πρέπει να 

γίνουν από τους µαθητές σε µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 

Οι δραστηριότητες ολοκληρώνονται σε µέρες, εβδοµάδες ή µήνες και όχι σε µερικά 

λεπτά ή σε ελάχιστες ώρες. Απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους σηµαντική 

επένδυση σε χρόνο και σε πνευµατικά και ψυχικά αποθέµατα.  

 

Αυτό ισχύει και στη δική µας περίπτωση, αφού για την ολοκλήρωση µίας 

εργασίας, όπως για παράδειγµα για τη συγγραφή ενός λόγου πάνω σε ένα θέµα 

σύγχρονου προβληµατισµού (π.χ. ανεργία), ο οποίος θα «εκφωνηθεί» στη Βουλή 

των Εφήβων, θα απαιτηθεί κάποιος χρόνος για τη συλλογή των στοιχείων, την 

ανταλλαγή απόψεων, την επιλογή κατάλληλων επιχειρηµάτων και τέλος τη 

σύνθεση της εργασίας. 

 

4. Οι αυθεντικές δραστηριότητες δίνουν στους µαθητές την ευκαιρία να µελετήσουν την 

εργασία τους από διαφορετικές πλευρές χρησιµοποιώντας ποικιλία πηγών. 
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Στην περίπτωση αυτή η εργασία δίνει την ευκαιρία στους µαθητές να εξετάσουν ένα 

θέµα από διαφορετικές οπτικές τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο 

και δεν τους περιορίζει σε µία οπτική αντιµετώπισης του θέµατος. Η αξιοποίηση 

ποικίλων και διαφορετικών πηγών επιτρέπει στους µαθητές να οξύνουν την κριτική 

τους σκέψη, καθώς διακρίνουν την ουσιώδη από τη µη ουσιώδη πληροφορία.  

 

Τα σενάρια που εµείς προτείνουµε κυρίως προβλέπουν τη χρήση και την 

αξιοποίηση ποικιλίας πηγών για την περάτωση εργασιών, όπως η συγγραφή ενός 

άρθρου πάνω σε ένα θέµα της επικαιρότητας. 

 

5. Οι αυθεντικές δραστηριότητες δίνουν την ευκαιρία για συνεργασία 

 

Η συνεργασία θεωρείται αναπόσπαστο µέρος µίας εργασίας τόσο στα πλαίσια της 

σχολικής τάξης, όσο και της πραγµατικής ζωής, καθώς µε αυτή σε πολλές 

περιπτώσεις πετυχαίνονται καλύτερα αποτελέσµατα απ’ ό,τι µε την ατοµική 

προσπάθεια.  

 

Η συνεργασία εµπεριέχεται και στα δικά µας σενάρια, αφού οι µαθητές 

σχολιάζουν ο ένας τις εργασίες του άλλου, ανταλλάσσουν απόψεις και 

λαµβάνουν µέρος σε οµαδικό debate. 

 

6. Οι αυθεντικές δραστηριότητες δίνουν την ευκαιρία για αναστοχασµό 

 

Οι δραστηριότητες πρέπει να επιτρέπουν στους µαθητές να κάνουν επιλογές και να 

αναστοχάζονται πάνω σε αυτά που έµαθαν τόσο ατοµικά, όσο και οµαδικά. 

 

Στη δικιά µας περίπτωση, οι µαθητές, αφού ολοκληρώσουν την δραστηριότητα, 

θα κληθούν να αναστοχαστούν πάνω στο πώς έφεραν εις πέρας τη 

δραστηριότητα και να µοιραστούν το συλλογισµό τους µε τους συµµαθητές 

τους. Σε αυτό θα τους κινητοποιήσουν ερωτήσεις, όπως: «Πώς συνέλεξες το 

υλικό σου;», «Ποια βήµατα ακολούθησες για τη σύνθεση της εργασίας;».  
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7. Οι αυθεντικές δραστηριότητες µπορούν να έχουν εφαρµογή σε διαφορετικές θεµατικές 

περιοχές και να οδηγήσουν σε αποτελέσµατα που δεν αφορούν µόνο στο συγκεκριµένο 

τοµέα που εξετάζεται 

 

Αυτό σηµαίνει ότι οι δραστηριότητες επιτρέπουν να ειδωθεί το αντικείµενο µελέτης 

και πέραν των ορίων του συγκεκριµένου θεµατικού τοµέα στον οποίο ανήκει και να 

εξεταστεί διαθεµατικά.  

 

Όταν, για παράδειγµα, εµείς ζητάµε από το µαθητή να παρακολουθήσει και 

κρίνει µία θεατρική παράσταση, αυτό που θα παρακολουθήσει δε θα το κρίνει 

µόνο από εικαστική-καλλιτεχνική άποψη, αλλά θα µελετήσει και το ιστορικό, 

κοινωνικό, πολιτικό πλαίσιο της εποχής στην οποία αναφέρεται το έργο ή ακόµα 

µπορεί να το κρίνει και από φιλολογική-γλωσσική άποψη. 

 

8. Οι αυθεντικές δραστηριότητες έχουν άµεση συνάφεια µε την αξιολόγηση 

 

Οι αυθεντικές δραστηριότητες εµπεριέχουν αξιολόγηση που είναι οµοιογενώς 

ενσωµατωµένη σε αυτές και σχετίζεται µε τους στόχους µίας αυθεντικής 

κατάστασης που λαµβάνει χώρα και στην πραγµατική ζωή. Αυτό σηµαίνει ότι 

αποφεύγεται µία τεχνητή (artificial) µορφή αξιολόγησης, η οποία είναι ξεκοµµένη 

από την φύση της δραστηριότητας και το αυθεντικό πλαίσιο µάθησης.  

 

Για να γίνει αυτό σαφέστερο, αναφέρουµε ενδεικτικά τη δραστηριότητα του 

δικού µας σεναρίου, όπου οι µαθητές θα πρέπει να «εκφωνήσουν» ένα λόγο στη 

Βουλή των Εφήβων. Στην περίπτωση αυτή η αξιολόγηση τους δε θα γίνει µε 

βάση τις οδηγίες διόρθωσης µίας γραπτής έκθεσης σε εξετάσεις, αλλά µε βάση τα 

κριτήρια µε τα οποία αξιολογούµε έναν πραγµατικό λόγο που εκφωνείται 

δηµοσίως. 

 

9. Οι αυθεντικές δραστηριότητες παράγουν ολοκληρωµένα και αυτοτελή αποτελέσµατα 

που δεν αποτελούν τον προποµπό κάποιου άλλου παραγόµενου αποτελέσµατος 
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Οι δραστηριότητες οδηγούν στην παραγωγή ολοκληρωµένου µαθησιακού 

αποτελέσµατος που δεν αποτελεί προπαρασκευαστική άσκηση, για να προκύψει 

κάτι άλλο.  

 

Στα σενάριά µας, ζητάµε από τους µαθητές να γράψουν ένα άρθρο, µία κριτική 

ή να εκφωνήσουν ένα λόγο. Και τα τρία αυτά, το άρθρο, η κριτική και ο λόγος 

είναι αυτοτελή µαθησιακά προϊόντα που µε την παραγωγή τους επιτυγχάνονται 

και οι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί στόχοι. 

 

10. Οι αυθεντικές δραστηριότητες επιτρέπουν ανταγωνιστικές λύσεις και πολυµορφία 

αποτελεσµάτων 

 

Οι δραστηριότητες επιτρέπουν ένα φάσµα και µια πολυµορφία αποτελεσµάτων που 

είναι ανοιχτά σε διαφορετικές λύσεις, οι οποίες έχουν µία αυθεντικότητα και δεν 

περιορίζονται σε στενά όρια κανόνων και διαδικασιών.  

 

Όταν, για παράδειγµα εµείς καλούµε τους µαθητές να γράψουν ένα άρθρο πάνω 

σε ένα θέµα της επικαιρότητας, είναι προφανές ότι δεν αναµένουµε όλοι οι 

µαθητές να γράψουν ακριβώς το ίδιο κείµενο ή να εκφράσουν τις ίδιες απόψεις 

παρά το γεγονός ότι µπορεί να έχουν ακολουθήσει κάποιους γενικούς κανόνες 

συγγραφής ενός άρθρου. Αυτό άλλωστε συµβαίνει και στην πραγµατική ζωή 

όπου είναι δυνατό να διαβάσουµε άρθρα µε ποικίλο περιεχόµενο και µορφή που 

θα αφορούν ωστόσο όλα το ίδιο θέµα.    

 

Τα χαρακτηριστικά αυτά φαίνονται συγκεντρωµένα στον παρακάτω πίνακα  (Πίνακας 1) 

µαζί µε τους αντίστοιχους µελετητές και ερευνητές (Reeves et al., 2002). 

 

Νο. Χαρακτηριστικά αυθεντικών δραστηριοτήτων Συγγραφείς, µελετητές, ερευνητές 

1. Έχουν άµεση σχέση µε την πραγµατική ζωή 

(Lebow & Wager, 1994) (Cronin, 
1993) (Oliver & Omari, 1999) 
(Brown et al., 1989; Cognition and 
Technology Group at Vanderbilt, 
1990a; Jonassen, 1991; Resnick, 
1987; Winn, 1993; Young, 1993) 
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2. 

 
∆εν είναι καθορισµένες µε ακρίβεια, αλλά 
χρειάζεται οι ίδιοι οι µαθητές να ορίσουν τις 
εργασίες ή υπο-εργασίες που απαιτούνται για 
την ολοκλήρωση της δραστηριότητας 
 

(Sternberg, Wagner, & Okagaki, 
1993) (Lebow & Wager, 1994) 
(Bransford, Vye, Kinzer, & Risko, 
1990) (Young, 1993) (Brown et al., 
1989; Cognition and  Technology 
Group at Vanderbilt, 1990a; Winn, 
1993;Young, 1993) 

3. 

 
Αποτελούνται από σύνθετες εργασίες που 
πρέπει να γίνουν από τους µαθητές σε µία 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 
 

(Lebow & Wager, 1994) (Bransford, 
Vye et al., 1990) (Cognition and 
Technology Group at Vanderbilt, 
1990b) (Bransford, Vye et al., 1990; 
Cognition and Technology Group at 
Vanderbilt, 1990b; Jonassen, 1991) 

4. 

 
∆ίνουν στους µαθητές την ευκαιρία να 
µελετήσουν την εργασία τους από 
διαφορετικές πλευρές χρησιµοποιώντας 
ποικιλία πηγών 
 

(Sternberg et al., 1993) (Bransford, 
Vye et al., 1990) (Young, 1993) 
(Cognition and Technology Group at 
Vanderbilt, 1990b) 

5. ∆ίνουν την ευκαιρία για συνεργασία (Lebow & Wager, 1994) (Young, 
1993) (Gordon, 1998) 

6. ∆ίνουν την ευκαιρία για αναστοχασµό (Young, 1993) (Myers, 1993) 
(Gordon, 1998) 

7. 

 
Μπορούν να έχουν εφαρµογή σε διαφορετικές 
θεµατικές περιοχές και να οδηγήσουν σε 
αποτελέσµατα που δεν αφορούν µόνο στο 
συγκεκριµένο τοµέα που εξετάζεται 

 

(Bransford, Sherwood et al., 1990; 
Bransford, Vye et al., 1990; 
Jonassen, 1991) 

8. Έχουν άµεση συνάφεια µε την αξιολόγηση 
(Reeves & Okey, 1996; Young, 
1995) (Herrington & Herrington, 
1998) 

9. 

 
Παράγουν ολοκληρωµένα και αυτοτελή 
αποτελέσµατα που δεν αποτελούν τον 
προποµπό κάποιου άλλου παραγόµενου 
αποτελέσµατος 

 

(Barab, Squire, & Dueber, 2000) 
(Gordon, 1998)  

10. 

 
Επιτρέπουν ανταγωνιστικές λύσεις και 
πολυµορφία αποτελεσµάτων 

 

(Duchastel, 1997) (Bottge & 
Hasselbring, 1993) (Young & 
McNeese, 1993) (Bransford, 
Sherwood et al., 1990; Bransford, 
Vye et al., 1990) 

Πίνακας 1 Χαρακτηριστικά αυθεντικών δραστηριοτήτων µε αντίστοιχους συγγραφείς 

 
Γενικότερα, ο σχεδιασµός και η ενσωµάτωση αυθεντικών δραστηριοτήτων στην 

εκπαιδευτική πράξη δίνουν το έναυσµα για µια ενεργή συµµετοχή των µαθητών στη 

µαθησιακή πράξη, πράγµα που αυτόµατα προσδίδει ζωντάνια και ενδιαφέρον στη διαδικασία 

της µάθησης. Επιπλέον, τόσο το παιδαγωγικό µοντέλο της γνωστικής µαθητείας  (cognitive 
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apprenticeship), όσο και η παιδαγωγική θεωρία της Εγκαθιδρυµένης ή Εµπλαισιωµένης 

Μάθησης (Situated Learning) θεωρούν «εκ των ων ουκ άνευ» την ενασχόληση των 

µαθητών µε αυθεντικές δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό άλλωστε θεωρήσαµε απαραίτητο 

να αναλύσουµε την έννοια «αυθεντικές δραστηριότητες» και να καταγράψουµε τα βασικά 

χαρακτηριστικά τους, πριν προβούµε στην ανάλυση της γνωστικής µαθητείας  (cognitive 

apprenticeship) και της Εγκαθιδρυµένης ή Εµπλαισιωµένης Μάθησης (Situated 

Learning), ώστε να γίνουν ακόµα καλύτερα κατανοητές οι βασικές αρχές τους, η παράθεση 

των οποίων έπεται αµέσως.  

 

2.2.2. Γνωστική µαθητεία (cognitive apprenticeship) 

 

Σύµφωνα µε το µοντέλο της γνωστικής µαθητείας (cognitive apprenticeship) οι µαθητές 

µαθαίνουν µε τη βοήθεια και την καθοδήγηση ενός «ειδικού». Αυτή η καθοδηγούµενη 

συµµετοχή στη µαθησιακή διαδικασία βοηθά το µαθητή να ολοκληρώσει επιτυχώς µία 

εργασία ή δραστηριότητα που θα ήταν πολύ δύσκολο ή περίπλοκο να το πετύχει χωρίς 

εξειδικευµένη βοήθεια. 

 

Το µοντέλο της γνωστικής µαθητείας αποτελείται από τα εξής στάδια (Lave, 1988): 

 

1. Ο καθηγητής πρέπει να σκεφτεί τις διαδικασίες, στις οποίες υπάρχει ο ρόλος του 

ειδικού και οι οποίες περιλαµβάνονται σε µία δύσκολη, επαγγελµατική 

δραστηριότητα. 

 

2. Σχεδιάζονται αυθεντικές δραστηριότητες, για να οδηγηθούν οι µαθητές στις 

διαδικασίες αυτές που περιλαµβάνουν ρόλους ειδικών και για να αναδυθούν 

αποτελεσµατικές στρατηγικές µάθησης. 

 

3. Ο καθηγητής αρχικά διαµορφώνει τις απαιτούµενες στρατηγικές, αφήνει τους 

µαθητές να τις εφαρµόσουν και να πειραµατιστούν µε αυτές µόνοι τους, ενώ ο ίδιος 

τους βοηθά όποτε χρειαστεί. Αυτή η επιπρόσθετη βοήθεια καλείται «σκαλωσιά» - 

γνωστικό στήριγµα (scaffolding). 
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4. Ζητείται από τους µαθητές να συζητήσουν και να εξηγήσουν τις στρατηγικές που 

εφάρµοσαν και τις διαδικασίες που ακολούθησαν, για να φέρουν εις πέρας τη 

δραστηριότητα που τους ανατέθηκε και στη συνέχεια να τις συγκρίνουν µε αυτές 

που εφάρµοσαν και ακολούθησαν οι συµµαθητές τους. 

 

5. Καθώς οι µαθητές αποκτούν ειδικές γνώσεις, ο καθηγητής τους καθοδηγεί όλο και 

λιγότερο και τους επιτρέπει να αναλαµβάνουν δραστηριότητες που τις σχεδιάζουν 

από µόνοι τους. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το µοντέλο της γνωστικής µαθητείας, εφόσον εφαρµοστεί 

στη σχολική πράξη, έχει κάποια πλεονεκτήµατα που συνοψίζονται ως εξής: 

 

 Τον έλεγχο της µαθησιακής διαδικασίας τον έχουν πλέον οι µαθητές και όχι ο 

καθηγητής. Με αυτόν τον τρόπο οι µαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες διαχείρισης 

της γνώσης: θέτουν στόχους, οργανώνουν στρατηγικές, κινητοποιούνται, 

αξιολογούν, αναστοχάζονται και αναθεωρούν αποκτηθείσες γνώσεις. Όλες αυτές 

οι δεξιότητες είναι κοµβικά χαρακτηριστικά της αποτελεσµατικής µάθησης 

(Berryman, http://www.ilt.columbia.edu/k12/livetext/docs/berry1.html). Τελικά, 

καθώς η βοήθεια του καθηγητή περιορίζεται όλο και περισσότερο, ο καθηγητής 

παίζει ελάχιστο ως µηδαµινό ρόλο (from sage on the stage to guide on the side). 

 

 Επιπλέον, ο µαθητής είναι ένας ενεργητικός και όχι παθητικός εκπαιδευόµενος. 

Και αυτό είναι ένα βασικό πλεονέκτηµα, αφού η εκπαιδευτική πράξη έχει δείξει 

ότι όταν οι µαθητές είναι παθητικοί δέκτες γνώσεων, θεωρούν την όλη µαθησιακή 

διαδικασία βαρετή και αδηµονούν να τελειώσει. ∆εν έχουν καµία διάθεση ούτε να 

προσέξουν ούτε να προσπαθήσουν ούτε να εµπλακούν καθοιονδήποτε τρόπο στη 

διαδικασία της µάθησης. Συνακόλουθα, δε µαθαίνουν ούτε συγκρατούν την 

πληροφορία και τη γνώση, παρά µόνο την αποµνηµονεύουν και την αναπαράγουν 

µηχανικά, όταν τους ζητηθεί χωρίς να την έχουν κάνει κτήµα τους ούτε ασφαλώς 

να την έχουν αγαπήσει (Berryman, 2000). 

 

 Το µοντέλο της γνωστικής µαθητείας θα λέγαµε ότι αναδύεται από τη θεωρία της 

Ζώνης της Σχετικής Ανάπτυξης - Zone of Proximal Development (ZPD) του Lev 

Vygotsky (Vygotsky, 1978). Αυτή η ζώνη αποτυπώνει το πώς βελτιώνονται και 
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διανθίζονται οι ικανότητες ενός εκπαιδευόµενου, όταν αυτός συνεργάζεται µε 

έναν άλλο συν-εκπαιδευόµενό του, που όµως διαθέτει περισσότερες ικανότητες 

και δεξιότητες, ή µε έναν δάσκαλο (Koschman, 1996). Οι Shrum and Glisan 

(2000) την ορίζουν ως τη ζώνη ανάπτυξης, η οποία βρίσκεται ανάµεσα σε αυτό 

που ο µαθητής µπορεί να κάνει επιτυχώς από µόνος του και σε αυτό που θα 

µπορεί να κάνει στο µέλλον. Με άλλα λόγια, η Ζώνη της Σχετικής Ανάπτυξης - 

Zone of Proximal Development (ZPD) προτείνει να σχεδιάζονται αυθεντικές 

δραστηριότητες που είναι τόσο δύσκολες, ώστε ο µαθητής να µην µπορεί να τις 

κάνει εύκολα µόνος του, αλλά να τις φέρνει εις πέρας µε τη βοήθεια ενός 

εµπειρότερου συµµαθητή ή ενός δασκάλου µε την εφαρµογή των κατάλληλων 

στρατηγικών. Όλο αυτό κινητοποιεί και προκαλεί γνωστικά και µαθησιακά το 

µαθητή, ενώ παράλληλα ενισχύεται το αίσθηµα της αυτοαποτελεσµατικότητάς 

του.  

 

 Τέλος, µέσα από την προσέγγιση της γνωστικής µαθητείας η µάθηση 

«εµπλαισιώνεται», τοποθετείται δηλαδή σε ένα πλαίσιο, το οποίο αποτελούν οι 

εµπειρίες και η κουλτούρα των εκπαιδευοµένων, οι οποίες είναι άµεσα 

συνυφασµένες µε την πραγµατικότητα και µε το κοινωνικό και πολιτισµικό 

περιβάλλον, στο οποίο ζουν και συντελείται η µάθηση. Η ύπαρξη του πλαισίου 

στη µαθησιακή διαδικασία έχει αποδειχτεί ότι είναι βασική για την κατανόηση 

και την πρόσκτηση νέων γνώσεων. Η Berryman (2000) υποδεικνύει ότι µόνο σε 

ένα πλαίσιο οι περισσότεροι µαθητές θα µάθουν πότε, πού και πώς οι γνώσεις που 

απέκτησαν µπορούν να εφαρµοστούν σε άλλες καταστάσεις. 

 

Γενικά, οι µέθοδοι της γνωστικής µαθητείας (cognitive apprenticeship methods) 

προσπαθούν να µυήσουν τους µαθητές σε αυθεντικές πρακτικές µε έναν τρόπο που µοιάζει µε 

αυτόν που ακολουθείται στην επαγγελµατική µαθητεία και τελικά αποδεικνύεται 

επιτυχηµένος (Brown, Collins, & Duguid, 1989). Μπορούµε άλλωστε να αναλογιστούµε πώς 

διδάσκονταν οι δεξιότητες ή τα επαγγέλµατα, πριν δηµιουργηθούν τα πανεπιστηµιακά 

ιδρύµατα. Το πιο συνηθισµένο ήταν ότι οι δεξιότητες διδάσκονταν µε µαθητεία. Για 

παράδειγµα, οι αρχάριοι αρχιτέκτονες µάθαιναν να σχεδιάζουν δουλεύοντας κοντά σε 

έµπειρους αρχιτέκτονες. Το ζητούµενο είναι να δηµιουργήσουµε κατά το πρότυπο αυτό 

αποτελεσµατικές µαθησιακές εµπειρίες για τους µαθητές µας και να αντιληφθούµε τη στενή 

σχέση που υπάρχει ανάµεσα στη «µαθητεία» και τη γνώση. 
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Μαθητεία και Γνώση (Apprenticeship and Cognition) 

 

Όπως είδαµε από τα παραπάνω, η ανάπτυξη ιδεών και η απόκτηση δεξιοτήτων και 

γνώσεων µέσα από συνεχή ενασχόληση µε αυθεντικές δραστηριότητες είναι η βασική αρχή 

της γνωστικής µαθητείας (αξίζει να παρατηρήσουµε µάλιστα ότι ο όρος είναι στενά 

συνδεδεµένος µε την ιδέα µας για τη γνώση ως εργαλείο). Η γνωστική µαθητεία υποστηρίζει 

τη µάθηση σε ένα τοµέα δίνοντας στους µαθητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν, να 

αναπτύξουν και να χρησιµοποιήσουν τα γνωστικά εργαλεία σε αυθεντικές δραστηριότητες 

που σχετίζονται µε τον τοµέα αυτό (Brown, Collins, & Duguid, 1989). Κατά τον ίδιο τρόπο, η 

επαγγελµατική µαθητεία επιτρέπει στους µαθητευόµενους - ειδικευόµενους να αποκτήσουν 

και να αναπτύξουν τα εργαλεία και τις δεξιότητες που απαιτεί το επάγγελµά τους µέσα από 

την αυθεντική και πραγµατική τους εργασία, καθώς και µέσα από τη συνεργασία µε 

συναδέλφους ή συνεργάτες στον επαγγελµατικό τους χώρο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι 

µαθητευόµενοι αποκτούν πρακτική κουλτούρα.  

 

Έτσι, µε τον όρο «µαθητεία» (apprenticeship) δίνεται έµφαση στον κεντρικό ρόλο που 

κατέχει η έννοια της δραστηριότητας στη µάθηση και στη γνώση και υπογραµµίζει την 

εµπλαισιωµένη και εγκαθιδρυµένη φύση της µάθησης. Από την άλλη πλευρά, ο όρος 

«γνωστική» (cognitive) τονίζει ότι οι τεχνικές της µαθητείας βοηθούν να αναπτυχθούν 

περισσότερες δεξιότητες από αυτές που αναπτύσσονται στο παραδοσιακό εκπαιδευτικό 

µοντέλο (π.χ. κριτική, αναστοχασµός κλπ.). Το µοντέλο της «γνωστικής» µαθητείας  τονίζει 

την  ανάγκη για πρακτική πέρα από τη στείρα απόκτηση γνώσεων. Άλλωστε, πολλά 

επαγγέλµατα µε πλούσιο γνωστικό περιεχόµενο, όπως η Νοµική, η Ιατρική και η 

Αρχιτεκτονική, µαθαίνονται µέσα από την πρακτική εξάσκηση.  

 

Επιπλέον, φοιτητές των ανθρωπιστικών, κοινωνικών ή φυσικών επιστηµών που µετά την 

ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους θέλουν να συνεχίσουν σε ερευνητικό επίπεδο, 

αποκτούν πολλές γνώσεις και ερευνητικές δεξιότητες, εφόσον µαθητεύσουν δίπλα σε 

έµπειρους καθηγητές. Και τότε πρέπει, όπως όλοι οι µαθητευόµενοι, να αναγνωρίσουν και να 

επιλύσουν ερευνητικά προβλήµατα που δεν είναι σαφώς οριοθετηµένα και προσδιορισµένα 

και προέρχονται από αυθεντικές και εµπειρικές καταστάσεις, σε αντίθεση µε τα τυπικά 

προβλήµατα που περιλαµβάνονται στα βιβλία ή που τίθενται ως θέµατα εξετάσεων στα 

πρώιµα σχολικά έτη. Σε αυτό το στάδιο, λοιπόν, οι µαθητές - φοιτητές, δεν συµπεριφέρονται 

ως µαθητές, αλλά ως πρακτικιστές (practitioners) και αναπτύσσουν τις γνώσεις τους  σε ένα 
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τοµέα µέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση και συνεργασία στα πλαίσια του τοµέα και 

όχι στο αποστειρωµένο και πολλές φορές αποκοµµένο από την πραγµατική ζωή εκπαιδευτικό 

περιβάλλον.  

 

Στην ουσία, η γνωστική µαθητεία επιχειρεί να προωθήσει τη γνώση µέσα από το τρίπτυχο, 

δραστηριότητα - εργαλείο (γνώση) - κουλτούρα. Η µάθηση, τόσο µέσα όσο και έξω από το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον, ενισχύεται µέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση και 

συνεργασία, καθώς και µέσα από την κοινωνική δηµιουργία και παραγωγή της γνώσης. Ο 

Resnick (1988) έχει τονίσει ότι στο µεγαλύτερο µέρος της ζωής τους οι άνθρωποι µαθαίνουν 

και εργάζονται συνεργατικά και όχι µόνοι τους και ανεξάρτητοι, όπως τους ζητείται να 

κάνουν πολλές φορές στο σχολείο.  

 

Μέσα σε ένα περιβάλλον µε µια συγκεκριµένη κουλτούρα, ανταλλάσσονται και 

διαµορφώνονται ιδέες και πεποιθήσεις µέσα από συζητήσεις και αφηγήσεις, οι οποίες γι’ 

αυτό το λόγο πρέπει να ενισχύονται και όχι να παρεµποδίζονται. Αν και η συζήτηση και η 

ανταλλαγή απόψεων είναι κάτι που αποφεύγεται στην παραδοσιακή διδασκαλία, όπου 

κυριαρχεί ο µονόλογος του δασκάλου, ωστόσο φαίνεται να είναι απαραίτητο στοιχείο της 

αλληλεπίδρασης και, συνεπώς, της µάθησης, αφού και η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων 

παρέχουν πρόσβαση σε ένα µεγάλο µέρος της διαδεδοµένης γνώσης (Orr, 1987). 

 

∆ιαπιστώνουµε λοιπόν από τα παραπάνω ότι η γνωστική µαθητεία (cognitive 

apprenticeship) διακονεί και προωθεί τη συνεργατικότητα στη µαθησιακή διαδικασία, γι’ 

αυτό θεωρούµε σωστό να δούµε τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στη γνωστική µαθητεία 

(cognitive apprenticeship) και τη συνεργατική µάθηση (collaborative learning). 

 

 

Γνωστική Μαθητεία (cognitive apprenticeship) και Συνεργατική  Μάθηση 

(collaborative learning) 

 

Αν, όπως υποθέσαµε, η µάθηση είναι µία διαδικασία κατά την οποία προσλαµβάνουµε τα 

στοιχεία της κουλτούρας και του περιβάλλοντος στο οποίο ζούµε και η οποία ενισχύεται 

µέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη συζήτηση, τότε η δηµιουργία οµάδων είναι 

απαραίτητη, γιατί µόνο µέσα σε αυτές µπορούν να λάβουν χώρα η κοινωνική αλληλεπίδραση 
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και η συζήτηση. Κάποια βασικά χαρακτηριστικά της οµαδοσυνεργατικής µάθησης είναι τα 

ακόλουθα: 

 

 Συλλογική επίλυση προβληµάτων. Οι οµάδες δεν είναι απλώς ένας τρόπος να 

συγκεντρωθεί και να συσσωρευθεί η ατοµική γνώση του κάθε µέλους τους. 

Παρέχουν επίσης τη δυνατότητα να προβληθούν ποικίλες λύσεις ώστε να επιλεγεί 

η καταλληλότερη. 

 Ανάληψη ποικίλων ρόλων. Για την επιτυχή εκτέλεση των περισσότερων 

ατοµικών εργασιών είναι απαραίτητο να κατανοήσουν οι µαθητές ότι απαιτούνται 

πολλοί διαφορετικοί ρόλοι, για να έλθει εις πέρας οποιαδήποτε µαθησιακή 

δραστηριότητα. Το να καταφέρει ένα άτοµο να παίξει όλους τους ρόλους που 

απαιτεί µία αυθεντική συνεργατική δραστηριότητα και να αναστοχαστεί 

δηµιουργικά πάνω στην απόδοσή του είναι θεµελιώδης µαθησιακή ενέργεια στην 

εκπαιδευτική πράξη.  

 Αντιµετώπιση της εφαρµογής αναποτελεσµατικών στρατηγικών, 

λανθασµένων µαθησιακών χειρισµών και εξαγωγής λανθασµένων 

συµπερασµάτων. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία (diSessa, 1982, 1983, 1986; 

McCloskey et al. 1980; White, 1983) είναι πιθανό οι µαθητές να οδηγούνται σε 

λανθασµένα µαθησιακά συµπεράσµατα και οι δάσκαλοι δεν έχουν πάντα τη 

δυνατότητα να ακούσουν τα συµπεράσµατα του κάθε µαθητή χωριστά. Οι 

οµάδες, όµως, δίνουν την ευκαιρία να παρουσιαστούν, να συζητηθούν και να 

αντιµετωπιστούν και τα λανθασµένα συµπεράσµατα και οι αναποτελεσµατικές 

στρατηγικές που εφαρµόστηκαν. 

 Απόκτηση συνεργατικών δεξιοτήτων. Οι µαθητές που δε συµµετέχουν σε 

οµαδική διαδικασία µάθησης, αλλά µαθαίνουν ατοµικά, δυσκολεύονται να  

συνεργαστούν αργότερα στο εργασιακό περιβάλλον. Στις πραγµατικές 

εργασιακές συνθήκες, θεωρείται πολύ σηµαντικό να µπορεί κάποιος να µαθαίνει 

να δουλεύει συνεργατικά. Αυτή όµως τη συνεργατικότητα, την οποία πρόκειται 

να εφαρµόσει αργότερα στο εργασιακό του περιβάλλον, ο καθένας καλό είναι να 

την καλλιεργεί και να την αναπτύσσει σε αυθεντικές µαθησιακές καταστάσεις 

κατά τη σχολική ζωή του. 
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Συµπεράσµατα 

 

Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω, µπορούµε να πούµε συνοπτικά ότι σύµφωνα µε το 

µοντέλο της γνωστικής µαθητείας (cognitive apprenticeship) που προτάθηκε από τους Brown, 

Collins και Duguid (1989), η µάθηση αποκτά νόηµα και είναι ευκολότερο να συµβεί, όταν οι 

µαθητευόµενοι βρίσκονται σε ένα αυθεντικό πλαίσιο και µαθαίνουν το υπό διδασκαλία 

αντικείµενο µέσω συγκεκριµένων και αυθεντικών δραστηριοτήτων, ενώ ταυτόχρονα οι 

µαθητευόµενοι µαθαίνουν καλύτερα, εάν «µαθητεύσουν» δίπλα σε κάποιον ειδικό είτε αυτός 

είναι ο καθηγητής ή γενικότερα οποιοσδήποτε άλλος επιστήµονας είτε ένας ικανότερος 

συµµαθητευόµενος.  

 

Πολλές από τις αρχές της γνωστικής µαθητείας (cognitive apprenticeship) εµπεριέχονται 

και στα δικά µας σενάρια. Για παράδειγµα, όταν εµείς ζητάµε από τους µαθητές να γράψουν 

µία κριτική για µια θεατρική παράσταση, τους υποδεικνύουµε κατ’ αρχάς να δουν τη 

θεατρική παράσταση, οπότε αυτοµάτως η δραστηριότητα τίθεται σε συγκεκριµένο πλαίσιο, 

αφού δεν τους ζητάµε γενικά και αφηρηµένα να γράψουν µία κριτική, αλλά πρώτα τους 

ζητάµε να παρακολουθήσουν το αντικείµενο της κριτικής τους που θα πρέπει προφανώς να 

συνάδει µε την κουλτούρα τους, το περιβάλλον και τα ενδιαφέροντά τους. Έπειτα, τους 

ζητάµε, πριν γράψουν τη δική τους κριτική, να µελετήσουν αντίστοιχες κριτικές που έχουν 

γραφεί από κριτικούς θεάτρου, δηλαδή τους ζητάµε να «µαθητεύσουν» δίπλα στους ειδικούς. 

Τέλος, και στις δικές µας δραστηριότητες υπάρχει κοινωνική αλληλεπίδραση και συνεργασία, 

αφού οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να σχολιάζουν τις εργασίες των συµµαθητών τους, ενώ 

σχηµατίζουν οµάδες, οι οποίες λαµβάνουν µέρος σε οµαδικό debate. 

 

Αναλυτικότερα όµως όλα αυτά θα τα δούµε στη θεωρία της Εγκαθιδρυµένης ή 

Εµπλαισιωµένης Μάθησης (Situated Learning), τις ερευνητικές βάσεις της οποίας έθεσε η 

J. Lave, στης οποίας τις µελέτες στηρίχθηκαν, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, και οι Brown, 

Collins και Duguid, για να αναπτύξουν το µοντέλο της γνωστικής µαθητείας (cognitive 

apprenticeship).  
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2.2.3. Η θεωρία της Εγκαθιδρυµένης ή Εµπλαισιωµένης Μάθησης (Situated Learning) 

 

Πολλές από τις θεωρίες της µάθησης στηρίζονται στη θέση ότι η µάθηση είναι ατοµική 

διαδικασία, δηλαδή, ένα καθαρά προσωπικό ζήτηµα. Επιπλέον, συχνά διατυπώνεται η άποψη 

πως η µάθηση «έχει αρχή και τέλος, ξεχωρίζει από τις άλλες µας δραστηριότητες και είναι το 

αποτέλεσµα της διδασκαλίας» (Wenger, 1998). Aν όµως δούµε τα πράγµατα από άλλη 

οπτική γωνιά, αν, δηλαδή, υποθέσουµε ότι η µάθηση είναι κοινωνική διαδικασία και ότι 

προέρχεται, σε µεγάλο βαθµό, από τις καθηµερινές µας εµπειρίες, τότε σχηµατίζεται 

διαφορετική εικόνα για τη διαδικασία της µάθησης. Aυτή ακριβώς η διαπίστωση είναι που 

οδήγησε κάποιους παιδαγωγούς στην αναδόµηση της θεωρίας της µάθησης κατά τα τέλη της 

δεκαετίας του 1980 και της αρχές της δεκαετίας του 1990. Aνάµεσα σε άλλα, η ιδέα της 

κοινωνικοπολιτισµικής θεωρίας του Vygotsky (1993, 1998) οδήγησε τους Jean Lave και 

Etienne Wenger να διατυπώσουν το µοντέλο της Εγκαθιδρυµένης ή Εµπλαισιωµένης 

Μάθησης (Situated Learning), υποστηρίζοντας ότι η µάθηση είναι άρρηκτα συνδεδεµένη 

µε τη δραστηριότητα, το περιβάλλον και την κουλτούρα και επίσης περιλαµβάνει µια 

διαδικασία συµµετοχής σε «κοινότητες πρακτικών» (communities of practice) ή αλλιώς 

«κοινότητες µάθησης» (learning communities). Tο κλασικό τους βιβλίο Situated Learning: 

Legitimate Peripheral Participation (1991), καθώς, επίσης, και η µετέπειτα συµβολή των 

Lave (1997), Lave και Chaiklin (1993), Wenger (1998) και Wenger και Snyder (2000α, 

2000β) δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για σηµαντικές παιδαγωγικές µεταρρυθµίσεις σε 

πολλά επίπεδα. 

 

Η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι µία πολύ σηµαντική παράµετρος της θεωρίας αυτής και 

γι’ αυτό το λόγο προβλέπει ότι οι µαθητές γίνονται µέλη µίας κοινότητας πρακτικών, η οποία 

έχει συγκεκριµένες πεποιθήσεις και έχει αναπτύξει συγκεκριµένες συµπεριφορές. Η 

δηµιουργία «κοινοτήτων πρακτικών» φαίνεται να είναι µία συνεχώς διαδεδοµένη προσέγγιση 

ανάπτυξης θετικών και ισχυρών περιβαλλόντων µάθησης, ειδικά για τους επαγγελµατίες οι 

οποίοι πρέπει να ενηµερώνονται διαρκώς για τις επιστηµονικές εξελίξεις της ειδικότητάς τους 

και τις εφαρµογές τους. Αυτή η προσέγγιση βλέπει τη µάθηση ως µία συλλογική πράξη σε 

µια κοινότητα, τα µέλη της οποίας έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Οι «κοινότητες πρακτικών» 

στηρίζονται στις παρακάτω υποθέσεις (Wegner, 1998): 

 

1. Η µάθηση είναι από τη φύση της κοινωνικό φαινόµενο. Οι άνθρωποι οργανώνουν 

τη µάθησή τους ανάλογα µε το κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο ζουν και τις 
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κοινότητες στις οποίες ανήκουν. Συνεπώς, ισχυρά µαθησιακά περιβάλλοντα είναι 

τα σχολεία, τα οποία αποτελούν µικρογραφία των κοινοτήτων, στις οποίες ζουν οι 

µαθητές. 

 

2. Η γνώση είναι ενσωµατωµένη στη ζωή των κοινοτήτων, οι οποίες µοιράζονται 

αξίες, πεποιθήσεις, και πρακτικές. Αυτές ονοµάζονται κοινότητες πρακτικής. Η 

πραγµατική γνώση είναι ενσωµατωµένη στην πρακτική, στις κοινωνικές σχέσεις, 

και την πείρα αυτών των κοινοτήτων. 

 

3. Η διαδικασία της µάθησης και η ιδιότητα του µέλους οµάδας (membership) σε µια 

κοινότητα πρακτικής είναι αδιάσπαστες. Επειδή η µάθηση συνδυάζεται µε την 

ιδιότητα του µέλους, επιτρέπει στο άτοµο να αισθάνεται ότι ανήκει κάπου και να 

ρυθµίζει τη θέση του στην οµάδα. Με δεδοµένο ότι αλλάζει η µάθησή µας, η 

ταυτότητά µας – και η σχέση µας µε την οµάδα – αλλάζει. 

 

4. Η γνώση είναι συνδεδεµένη µε την πρακτική. ∆εν υφίσταται η γνώση χωρίς την 

πράξη. Με την πρακτική µαθαίνουµε. 

 

5. Η ενδυνάµωση (empowerment) - ή η συνεισφορά στην κοινότητα - δηµιουργεί τις 

προϋποθέσεις για µάθηση. Καταστάσεις στις οποίες συµµετέχουµε πραγµατικά, 

και που έχουν συνέπειες για µας και την κοινότητά µας, δηµιουργήσουν τα πιο 

ισχυρά µαθησιακά περιβάλλοντα. 

 

Ο παρακάτω ορισµός του Wegner (1998) συνοψίζει όλα τα παραπάνω: 

 

Οι «κοινότητες πρακτικών» είναι οµάδες αποτελούµενες από ανθρώπους που 

µοιράζονται µια ανησυχία ή ένα πάθος για κάτι που κάνουν και µαθαίνουν πώς να το 

κάνουν καλύτερα, καθώς αλληλεπιδρούν τακτικά.  

(http://www.ewegner.com/theory/index.htm) 

 

Αντί λοιπόν να αντιµετωπίσουν τη µάθηση ως την κατάκτηση συγκεκριµένων γνωστικών 

σχηµάτων, οι Lave και Wenger (1991) την τοποθέτησαν µέσα στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση, δηλαδή, σε καταστάσεις συµµετοχικής δράσης. Έτσι οι µαθητές δεν 

διδάσκονται δοµές, σκέψεις ή νοητικά µοντέλα κατανόησης του κόσµου, αλλά συµµετέχουν 



   56

σε περιβάλλοντα-πλαίσια, που είναι ήδη δοµηµένα. Mε άλλα λόγια, οι Lave και Wenger 

διατύπωσαν το επιχείρηµα ότι η µάθηση είναι τόσο η διαδικασία όσο και το αποτέλεσµα του 

συγκερασµού της δραστηριότητας, του περιβάλλοντος-πλαισίου και της κουλτούρας µέσα 

στην οποία πραγµατοποιείται – είναι δηλαδή εµπλαισιωµένη. Έτσι, η εν λόγω θέση 

αντιτίθεται στις παραδοσιακές µαθησιακές δραστηριότητες –µέσα από τις οποίες η γνώση 

εµφανίζεται συχνά ως απόλυτη και ως κάτι που υπάρχει «έξω από το άτοµο» και εκτός 

οποιωνδήποτε συγκεκριµένων περιβαλλόντων-πλαισίων– και καθιστά την κοινωνική 

αλληλεπίδραση αδήριτη ανάγκη για την εµπλαισιωµένη µάθηση. Oι µαθητές, λοιπόν, 

εµπλέκονται σε κοινότητες µάθησης, που ενστερνίζονται συγκεκριµένες αντιλήψεις και 

συµπεριφορές για το τι είναι αναµενόµενο. Αρχικά λειτουργούν «περιφερειακά», αλλά όσο 

γίνονται πιο ικανοί και έµπειροι προχωρούν προς το «κέντρο» της κοινότητας. Γι’ αυτόν, 

άλλωστε, ακριβώς το λόγο η µάθηση αντιµετωπίζεται ως κατεξοχήν διαδικασία κοινωνικής 

συµµετοχής και όχι ως απόκτηση γνώσης πάνω σε ατοµική βάση. 

 

H πιο πάνω διαδικασία έχει χαρακτηριστεί από τους Lave και Wenger (1991) ως «έγκυρη 

περιφερειακή συµµετοχή» (legitimate peripheral participation). «Έγκυρη» γιατί όλοι οι 

συµµετέχοντες αποδέχονται τη θέση του µαθητή ως µέλους της κοινότητας µάθησης, 

«περιφερειακή» γιατί αρχικά οι συµµετέχοντες βρίσκονται στην περιφέρεια της κοινότητας 

µέχρι που να εµπλακούν σε πιο σηµαντικά πράγµατα και, τέλος, «συµµετοχική» γιατί 

συνιστά τη διαδικασία εκείνη κατά την οποία η γνώση αποκτιέται µέσω της ενεργητικής 

συµµετοχής όλων των ατόµων που εµπλέκονται. 

 

Μελετώντας τα έργα των βασικών ερευνητών της θεωρίας της Εγκαθιδρυµένης ή 

Εµπλαισιωµένης Μάθησης (Situated Learning), µπορούµε να ξεχωρίσουµε κάποιες από 

τις βασικές αρχές της θεωρίας αυτής. Οι συγγραφείς και οι ερευνητές αυτοί πιστεύουν ότι 

χρήσιµη γνώση αποκτάται πολύ ευκολότερα σε µαθησιακά περιβάλλοντα που διαθέτουν τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά. Αυτά λοιπόν τα περιβάλλοντα µάθησης (Herrington and Oliver, 

1995): 

 

 Παρέχουν αυθεντικό πλαίσιο µάθησης. Αυτό το αυθεντικό πλαίσιο µάθησης 

αναπαριστά τον τρόπο µε τον οποίο η γνώση θα χρησιµοποιηθεί στην πραγµατική 

ζωή, διασώζει ακέραιο και πλήρες το πλαίσιο µιας πραγµατικής κατάστασης, 

προωθεί την εξερεύνηση και διατηρεί τη φυσική πολυπλοκότητα του 
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πραγµατικού κόσµου (Brown, Collins, & Duguid, 1989; Brown and Duguid, 

1993; Collins, Brown and Newman, 1989; CTGV, 1990, 1993a, 1993c).  

 

Το αυθεντικό πλαίσιο µάθησης υπάρχει και στα δικά µας σενάρια, όπου οι 

µαθητές τοποθετούνται σε αυθεντικές καταστάσεις. Σε µία από αυτές πρέπει 

να συγγράψουν ένα άρθρο σχετικό µε ένα θέµα της επικαιρότητας, σε άλλη 

«εκφωνούν» ένα λόγο στη Βουλή των Εφήβων µε αφορµή ένα θέµα 

σύγχρονου προβληµατισµού ή συµµετέχουν σε «debate», ενώ σε άλλη 

καλούνται να γράψουν µία κριτική για το θέατρο, για τον κινηµατογράφο ή 

για ένα έργο τέχνης. 

 

 Παρέχουν αυθεντικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν είναι απόλυτα 

καθορισµένες (ill-defined) και οι µαθητές βρίσκουν και λύνουν τα προβλήµατα. 

Σε ένα τέτοιο µαθησιακό περιβάλλον οι εργασίες επιτρέπουν τη διαθεµατική 

προσέγγιση ενός θέµατος και επίσης δίνεται η ευκαιρία να εντοπιστεί του υλικού 

που είναι σχετικό µε την εργασία και να παραβλεφθεί το υλικό που δεν είναι 

απαραίτητο για τη συγκεκριµένη εργασία (Brown, Collins, & Duguid, 1989; 

Collins, Brown and Newman, 1989; CTGV, 1990, 1993c; Young, 1993). 

 

 Παρέχουν τη δυνατότητα παρατήρησης συµπεριφορών ειδικών-επαϊόντων 

ενός αντικειµένου και της διαµόρφωσης διαδικασιών. Έτσι, οι µαθητές έχουν 

τη δυνατότητα να παρατηρήσουν και να µελετήσουν µία εργασία, πριν την 

προσπαθήσουν οι ίδιοι. Αυτό δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος για συζητήσεις και 

ανταλλαγή απόψεων και κινητοποιεί το µαθητή να παρατηρεί τις στρατηγικές 

πριν τις εφαρµόσει ο ίδιος, γεγονός που θέτει σε εφαρµογή την «έγκυρη 

περιφερειακή συµµετοχή» (legitimate peripheral participation) (Lave and Wenger, 

1991; Brown, Collins, & Duguid, 1989; Brown and Duguid, 1993). Ταυτόχρονα 

βλέπουµε ότι ενεργοποιείται το µοντέλο της «µαθητείας», όπου οι µαθητές 

µαθαίνουν παρατηρώντας έναν ειδικό και όχι γενικά και αφηρηµένα από ένα 

τυποποιηµένο βιβλίο.  

 

Όλα αυτά εντοπίζονται και στις δικές µας δραστηριότητες, όπου οι 

µαθητές, πριν γράψουν το άρθρο τους ή την κριτική τους αναζητούν και 
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µελετούν υποδείγµατα άρθρων και κριτικών και δεν αρκούνται στη 

µελέτη µόνο των γενικών θεωρητικών αρχών που διέπουν τη σύνθεση 

των παραπάνω ειδών λόγου, για να µπορέσουν στη συνέχεια και αυτοί να 

γράψουν τη δικιά τους κριτική ή το δικό τους άρθρο.  

 

 Παρέχουν τη δυνατότητα ανάληψης διαφορετικών ρόλων στη διαδικασία της 

µάθησης και να δουν το θέµα τους από διαφορετικές οπτικές (Bransford et al., 

1990; Brown, Collins, & Duguid, 1989; CTGV, 1990, 1993a, 1993b, 1993c; 

Young, 1993).  

 

Για παράδειγµα, εµείς βάζουµε τους µαθητές πότε να αρθρογραφούν υπέρ 

ενός κοινωνικού φαινοµένου πότε κατά, πότε να συµµετέχουν σε οµαδικό 

debate υποστηρίζοντας ή ερχόµενοι σε αντίθεση µε µία θέση. Έτσι, µπορούν 

και ποικίλους ρόλους να παίξουν, αλλά και να δουν το εξεταζόµενο θέµα 

από διαφορετικές πτυχές, πράγµα που θα τους προσδώσει µία ευρύτητα 

πνεύµατος και οξύνοια. 

 

 Υποστηρίζουν τη συνεργατική οικοδόµηση της µάθησης. Όπως έχουµε ήδη 

τονίσει πολλές φορές και όπως πολλές έρευνες υποστηρίζουν (π.χ. Del Marie 

Rysavy and Sales, 1991) προκύπτουν πολλά παιδαγωγικά πλεονεκτήµατα από τη 

συνεργασία µεταξύ των µαθητών, από τους οποίους ζητείται να προβλέψουν, να 

υποθέσουν και τελικά να προτείνουν µια λύση.  

Βασισµένοι σε αυτή την αρχή και εµείς βάζουµε τους µαθητές να 

σχολιάζουν τις εργασίες των συµµαθητών τους και να ανταλλάσσουν 

απόψεις πάνω σε αυτές ή να παίρνουν µέρος σε οµαδικό debate, όπου 

χωρίζονται σε οµάδες κάθε µία από τις οποίες υποστηρίζει µία θέση, οπότε, 

για να εκφραστεί η θέση της οµάδας πρέπει να υπάρξει συνεργασία και 

συζήτηση µεταξύ των µελών της οµάδας. Επίσης, καλούνται να σχολιάσουν 

και να αναλύσουν ανά οµάδες ένα κείµενο κριτικής, στο οποίο πρέπει να 

εντοπίσουν και να επισηµάνουν τις θεωρητικές αρχές της κριτικής που 

έχουν διδαχθεί. 
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 Παρέχουν τη δυνατότητα αναστοχασµού, προκειµένου να διαµορφωθούν 

έννοιες (Brown, Collins, & Duguid, 1989; CTGV, 1990; Collins, 1988; Collins, 

Brown and Newman, 1989; Resnick, 1987). Στο σηµερινό εκπαιδευτικό σύστηµα 

η γνώση παρέχεται χωρισµένη σε διδακτικές ενότητες, καθεµία από τις οποίες 

είναι χωρισµένη σε υπο-ενότητες. Όταν λοιπόν οι µαθητές βρίσκονται σε µία 

ενότητα και θέλουν να πάρουν µία πληροφορία, για να λύσουν ένα πρόβληµα 

είναι πιθανόν να πάρουν την πληροφορία που χρειάζονται από µία συγκεκριµένη 

υπο-ενότητα χωρίς να έχουν απόλυτη επίγνωση για το αν η πληροφορία είναι 

σωστή. Υποθέτουν ότι η πληροφορία είναι σωστή, αφού βρίσκεται στη 

συγκεκριµένη υπο-ενότητα της ενότητας στην οποία βρίσκονται. ∆ηλαδή, 

γνωρίζουν ότι θα αντλήσουν γνώσεις, ώστε να λύσουν το πρόβληµα, από τη 

συγκεκριµένη υποενότητα µόνο και µόνο επειδή βρίσκονται στην ενότητα που 

την περιέχει. ∆εν φαίνεται να υπάρχει κάποιος λόγος να αναστοχαστούν ή να 

σκεφτούν πάνω στην παρεχόµενη γνώση. Αντίθετα µαθαίνουν µηχανικά 

πράγµατα που ίσως µάλιστα δε σχετίζονται µε τα ενδιαφέροντά τους και τα 

βιώµατά τους. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε, όταν καλούνται να λύσουν ένα 

πραγµατικό πρόβληµα που βασίζεται στις ίδιες γνώσεις, οι µαθητές 

δυσκολεύονται να πραγµατοποιήσουν τη µεταφορά γνώσεων, εφαρµόζοντας αυτά 

που ήδη γνωρίζουν. Αντιθέτως, ένα «εµπλαισιωµένο» περιβάλλον µάθησης 

απαιτεί από τους µαθητές να αναστοχαστούν και να προβληµατιστούν πάνω σε 

ένα ευρύ φάσµα γνώσεων, που είναι συνδεδεµένο µε τις εµπειρίες τους, όπως 

αυτές έχουν διαµορφωθεί µέσα στο συγκεκριµένο περιβάλλον στο οποίο ζουν. Το 

γεγονός ότι µια πληροφορία σχετίζεται µε τον ευρύτερο θεµατικό τοµέα στον 

οποίο εντάσσεται το πρόβληµα δε σηµαίνει ότι σχετίζεται άµεσα και µε το ίδιο το 

πρόβληµα και ότι η πληροφορία είναι τελικά χρήσιµη.  

 

Αυτό φαίνεται και στα δικά µας εκπαιδευτικά σενάρια, όπου, για παράδειγµα, 

οι µαθητές πρέπει να «εκφωνήσουν» ένα λόγο στη Βουλή των Εφήβων. Στην 

περίπτωση αυτή έχει ληφθεί υπόψη ότι οι µαθητές δε θα ακούσουν λόγους 

µόνο ή θα παρακολουθήσουν κάποιες συνεδριάσεις της Βουλής των Εφήβων, 

όπως προβλέπεται στην ύλη της υποενότητας αλλά θα κληθούν να ανατρέξουν 

σε εµπειρίες τους από λόγους πολιτικών που παρακολούθησαν στην 

τηλεόραση ή δια ζώσης. Επίσης, θα πρέπει να ανακαλέσουν γνώσεις που 
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αφορούν τη δόµηση και  σύνθεση ενός γραπτού κειµένου. Και τέλος, θα 

πρέπει να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά µε το θέµα για το οποίο θα 

µιλήσουν (π.χ. ανεργία) από ποικίλες πηγές που δεν περιλαµβάνονται όλες στη 

συγκεκριµένη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου.   

 

 Παρέχουν τη δυνατότητα έκφρασης και διατύπωσης, ώστε να καταγραφεί ο 

τρόπος και η διαδικασία απόκτησης της γνώσης. Οι Lave και Wenger (1991) 

τονίζουν ότι είναι σηµαντικό να µπορεί κάποιος να αφηγείται και να περιγράφει 

τον τρόπο µε τον οποίο επιτέλεσε µία εργασία ή µια δραστηριότητα,  να 

παρουσιάζει τα ευρήµατα της αναζήτησής του και να τα µοιράζεται µε τους 

συµµαθητές του και γενικότερα να µπορεί να υποστηρίζει τη δουλειά που έκανε.  

 

Έτσι και στις δραστηριότητες, που εµείς σχεδιάσαµε, προβλέπεται οι µαθητές 

µε την ολοκλήρωση της εργασίας τους να παρουσιάζουν τον τρόπο µε τον 

οποίο την έκαναν και τα βήµατα που ακολούθησαν, προκειµένου να φτάσουν 

στο επιθυµητό αποτέλεσµα. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό βοήθηµα στη 

µαθησιακή διαδικασία, καθώς ο καθένας από τους µαθητές µπορεί να ακούσει 

κάποια ιδέα που ο ίδιος δεν την είχε ως τώρα σκεφτεί και να την εφαρµόσει σε 

µία άλλη εργασία. Με αυτό τον τρόπο προάγεται, βελτιώνεται και ενισχύεται η 

µαθησιακή διαδικασία.  

 

 Παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη σε κρίσιµες στιγµές της µαθησιακής 

διαδικασίας, µε την έννοια ότι ο καθηγητής προσφέρει τις δεξιότητες, τις 

στρατηγικές και τις γνωστικές πηγές σε σηµεία που οι µαθητές αδυνατούν να τα 

παράσχουν οι ίδιοι κατά την επιτέλεση της εργασίας, προκειµένου αυτή να 

ολοκληρωθεί. Σταδιακά αυτή η υποστήριξη και η παροχή γνωστικών 

στηριγµάτων (scaffolding) µειώνεται, έως ότου οι µαθητές µπορούν να 

συνεχίσουν µόνοι τους (Collins, Brown and Newman, 1989; Griffin, 1995; 

Harley, 1993; Collins, 1988; Young, 1993). Στην εµπλαισιωµένη µάθηση ο 

καθηγητής απλώς παρατηρεί τους µαθητές και παρεµβαίνει στη γνωστική 

διαδικασία παρέχοντας συµβουλές, καθοδήγηση και ανατροφοδότηση που 

σταδιακά υποχωρεί εφόσον οι µαθητές γίνονται κυρίαρχοι της γνωστικής και 
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µαθησιακής διαδικασίας. Οι Collins, Brown και Newman (1989) υπογραµµίζουν 

ότι αυτή η παρέµβαση και η καθοδήγηση δε γίνεται πάντα, αλλά µόνο όταν το 

απαιτεί µια συγκεκριµένη κατάσταση και ένα συγκεκριµένο πρόβληµα που 

µπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της µαθησιακής διαδικασίας.  

 

Το ίδιο συµβαίνει και στη δική µας περίπτωση, όπου ο καθηγητής αφήνει τους 

µαθητές να βρουν το υλικό τους και να το επεξεργαστούν, αφού βέβαια ο ίδιος 

τους έχει καθοδηγήσει σχετικά µε το πού θα το αναζητήσουν, για να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος να χαθούν στον κυκεώνα των πληροφοριών που 

µπορούν να προσφέρουν πηγές, όπως το ∆ιαδίκτυο. Επιπλέον, οι µαθητές 

αφήνονται να σχολιάσουν µεταξύ τους τις εργασίες τους, να συµµετάσχουν σε 

οµαδικό debate και να ανταλλάξουν απόψεις επί ενός θέµατος. Ωστόσο, ο 

καθηγητής µπορεί να είναι ένας σιωπηρός θεατής σε όλα αυτά, αλλά είναι 

πάντα εκεί, για να παρέµβει και να κάνει σθεναρή την παρουσία του, όταν οι 

µαθητές ζητήσουν τη βοήθειά του ή και όταν αντιληφθεί ο ίδιος ότι αυτή είναι 

απαραίτητη (π.χ έντονες διαφωνίες στους κόλπους της οµάδας), ενώ τελικά, 

πέρα από τα σχόλια που θα κάνουν οι µαθητές για τις εργασίες των 

συµµαθητών τους, δίνει και ο ίδιος ανατροφοδότηση στους µαθητές για τις 

εργασίες τους, αλλά και για την όλη συµµετοχή τους στη µαθησιακή 

διαδικασία. Επίσης, καθοδήγηση και γνωστικό στήριγµα (scaffolding) µπορεί 

να θεωρηθεί και το διαγνωστικό τεστ που θα κληθούν θα κάνουν οι µαθητές, 

αφού µε αυτό θα γίνει εξατοµίκευση της διδασκαλίας και ο κάθε µαθητής θα 

οδηγηθεί στο σηµείο της ύλης που είναι κατάλληλο γι’ αυτόν και δε αφεθεί 

την τύχη του.   

 

 Παρέχουν τη δυνατότητα της εµβάθυνσης στη µαθησιακή διαδικασία µέσα 

από δραστηριότητες και εργασίες (Mc Lellan, 1993; Young, 1993, 1995). Όπως 

έχουµε ήδη πει, σε ένα εµπλαισιωµένο περιβάλλον, η γνώση δεν προσφέρεται σε 

θεωρητικό µόνο επίπεδο, αλλά οι µαθητές εµπλέκονται σε δραστηριότητες 

εφαρµογής των θεωρητικών γνώσεων που έλαβαν, οι οποίες όµως έχουν άµεση 

συνάφεια µε τα ενδιαφέροντά τους, τα βιώµατά τους και την κουλτούρα τους. 

Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να εµβαθύνουν στη διαδικασία απόκτησης των 

σχετικών γνώσεων.  
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Αυτό ακριβώς γίνεται και στα σενάρια που εµείς σχεδιάσαµε, όπου οι µαθητές 

δε µαθαίνουν απλώς θεωρητικά πώς γράφεται µία κριτική ή ένα άρθρο, αλλά 

µελετούν ένα κείµενο κριτικής, στο οποίο έχουν επισηµανθεί οι θεωρητικές 

αρχές της κριτικής και στη συνέχεια σχολιάζουν και «αποδοµούν» ένα άλλο 

κείµενο κριτικής είτε ατοµικά είτε -κατά προτίµηση- οµαδικά. Επίσης, 

διαβάζουν κριτικές έργων ή παραστάσεων που έχουν δει ή ένα άρθρο σε µια 

εφηµερίδα, άρα το βλέπουν και πρακτικά πώς γίνεται ενώ στη συνέχεια 

αναλαµβάνουν και οι ίδιοι το ρόλο του κριτικού ή του αρθρογράφου, οπότε 

αντιλαµβάνονται έσωθεν και ενδελεχώς το γνωστικό αντικείµενο που 

διδάχτηκαν.  

 

Ανακεφαλαιωτικά, το µοντέλο της εγκατεστηµένης µάθησης στηρίζεται σε δύο βασικές 

αρχές (Tennant, 1997, σ. 77): 

 

1. Είναι αδιανόητο να θεωρούµε πως υπάρχει γνώση αφηρηµένου ή γενικού 

χαρακτήρα και εκτός συγκεκριµένου περιβάλλοντος-πλαισίου. Είναι αναγκαίο η 

γνώση να τοποθετείται και να µαθαίνεται σε αυθεντικά περιβάλλοντα-πλαίσια, 

δηλαδή, σε πλαίσια, όπου η γνώση κατακτάται µέσα σε εµπειρικές συνθήκες. 

 

2. H νέα γνώση και µάθηση βρίσκεται µέσα στις κοινότητες µάθησης και απαιτεί 

κοινωνική αλληλεπίδραση και οµαδική συνεργασία.  

 

Το µοντέλο της εγκατεστηµένης µάθησης αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, αν αναλογιστεί 

κανείς τις σύγχρονες ανάγκες που δηµιουργούνται σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο κόσµο, 

µέσα στον οποίο τα άτοµα πρέπει να ανταποκρίνονται άµεσα σε νέες απαιτήσεις, να 

µαθαίνουν από το παρελθόν και τις εµπειρίες τους και να ανατρέχουν σε συλλογική γνώση, 

την οποία κανένα άτοµο από µόνο του δεν κατέχει. 
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3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
 
 

Η ραγδαία ανάπτυξη στην επιστήµη και την τεχνολογία έχουν επιφέρει τεράστιες 

µεταβολές στην καθηµερινή µας ζωή, τόσο στο σπίτι όσο και στο χώρο της εργασίας και της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (T.Π.E.) έχουν 

παρουσιάσει τη θεαµατικότερη ανάπτυξη. Πριν από 50 χρόνια, µόνο 50 χιλιάδες υπολογιστές 

υπήρχαν στον πλανήτη. Το 1985, µόνο 300.000 χρήστες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) 

υπήρχαν διεθνώς. Την τελευταία δεκαετία οι χρήστες του ∆ιαδικτύου έχουν αυξηθεί σε πέραν 

του 40% στις ΗΠΑ, ενώ έχουν ξεπεράσει το 25% του πληθυσµού στις πλείστες αναπτυγµένες 

χώρες. Ο χώρος του γραφείου έχει γίνει αγνώριστος. Η διακίνηση πληροφοριών αποτελεί όλο 

και σηµαντικότερο µέρος της παγκόσµιας οικονοµίας. Η επέκταση των δεξιοτήτων χρήσης 

των TΠE σε µεγαλύτερα ποσοστά του ανθρώπινου δυναµικού έχει εντοπιστεί από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2000) ως επιτακτική ανάγκη και ως µία από τις σηµαντικότερες 

προκλήσεις που θα κληθεί να αντιµετωπίσει η ευρωπαϊκή κοινωνία κατά την επόµενη 

δεκαετία. Συνάµα, η εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκεται αντιµέτωπη, σήµερα, µε µια 

πρόκληση, αλλά και πρόσκληση να ικανοποιήσει µε µαθησιακά αποδοτικό και οικονοµικά 

βιώσιµο τρόπο τις Τ.Π.Ε. σε όλα γνωστικά αντικείµενα και βαθµίδες εκπαίδευσης.  

 
 

3.1 Η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση  
 
 

Οι ραγδαίες αλλαγές στην παγκόσµια οικονοµία και κοινωνία, αλλά και τα µεγάλα 

τεχνολογικά άλµατα των τελευταίων πενήντα χρόνων, επιβάλλουν την επανεξέταση του 

βαθµού στον οποίο η εκπαίδευση ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της σύγχρονης εποχής, η 

οποία χαρακτηρίζεται από την ταχύτατη εξέλιξη των κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών. 

Ο µαθητής έχει πρόσβαση σε πληροφορίες πολύ πιο πλούσιες και ενδιαφέρουσες σε σχέση µε 

αυτές που του προσφέρονται στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήµατος. Στην διάρκεια της 

ζωής του, ως µαθητής τώρα, ως εργαζόµενος αργότερα, αλλά και γενικά ως ενεργός πολίτης 

η ικανότητα να µαθαίνει καινούργια πράγµατα, να αξιολογεί και να επιλέγει πληροφορίες, να 

συνεργάζεται και να επικοινωνεί σε έντονο ρυθµό, θα είναι πολύ σηµαντική. Το σχολείο 

πρέπει να στραφεί στη διαµόρφωση ανθρώπων µε αυτές τις ικανότητες, ανθρώπων ικανών να 

µαθαίνουν και όχι µόνο να αποµνηµονεύουν γνώσεις (Fullan, 1993).  
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Η µεγάλη ανάπτυξη των Τ.Π.Ε έχει επιφέρει σηµαντικές κοινωνικές αλλαγές σε πολλούς 

τοµείς. Η εκπαίδευση ως κοινωνική συνιστώσα ήδη παρακολουθεί τις αλλαγές αυτές και 

εντάσσει ολοένα και περισσότερο τις Τ.Π.Ε στο παραδοσιακό σχολικό περιβάλλον µε στόχο 

την ποιοτική αναβάθµιση της διδακτικής διαδικασίας και τη βελτίωση του µαθησιακού 

αποτελέσµατος. Η κοινωνική πίεση για την ενσωµάτωσή τους στην σχολική καθηµερινότητα 

µαζί µε την προσδοκία για βελτίωση της εκπαιδευτικής πρακτικής, συγχρόνως θέτει στην 

εκπαιδευτική κοινότητα ενδιαφέροντα ερωτήµατα. Σε ποιο βαθµό, για παράδειγµα, οι Τ.Π.Ε. 

πράγµατι µπορούν να αξιοποιηθούν βέλτιστα στο σχολικό περιβάλλον; Πώς µπορεί να 

προετοιµαστούν οι εκπαιδευτικοί να τις χρησιµοποιήσουν και πώς πρέπει να αλλάξουν τα 

Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών και η λειτουργία της τάξης για να ενσωµατωθούν οµαλά 

και ουσιαστικά οι Τ.Π.Ε. στη διδακτική διαδικασία; Ποιες τελικά δράσεις είναι αυτές που θα 

οδηγήσουν σε αναβάθµιση τη διδακτική διαδικασία µε την ένταξη των Τ.Π.Ε στην 

εκπαιδευτική διαδικασία; 

 

Πολλοί ειδικοί της χρήσης των Τ.Π.Ε πιστεύουν ότι το σηµαντικότερο κέρδος από τις νέες 

τεχνολογίες έγκειται στο ότι παρέχουν δυνατότητα για την υποστήριξη παιδαγωγικών 

προσεγγίσεων οι οποίες ενθαρρύνουν τους µαθητές να συµµετέχουν ενεργητικά στην 

µαθησιακή διαδικασία και να αναπτύσσουν κριτική σκέψη και ικανότητα διαχείρισης 

πληροφορίας. Αναλυτικότερα, οι Τ.Π.Ε προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς και στους 

µαθητές πηγές πληροφόρησης, µέσα επικοινωνίας νέους τρόπους αξιολόγησης και αυτό-

αξιολόγησης, και εργαλεία για έκφραση, διερεύνηση, προσοµοίωση φαινοµένων και 

κατασκευή µοντέλων. Επίσης, η χρήση των Τ.Π.Ε είναι δυνατόν να βοηθήσει τους µαθητές 

να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου γνωσιακές δεξιότητες (higher order cognitive skills) οι 

οποίες ενισχύουν τη µαθησιακή διαδικασία όπως η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων, η 

διερεύνηση κι ανακάλυψη επιλογών και πολλαπλών οπτικών ενός γνωστικού θέµατος και ο 

αναστοχασµός της µεθόδου και των κριτηρίων επιλογής της πιο κατάλληλης, η δυνατότητα 

για επικοινωνία, συνεργασία, καθώς και η κριτική σκέψη και η αµφισβήτηση (Sampson et al, 

2002c).  

 

Οι µαθητές έχουν πλέον πρόσβαση σε πολλαπλές πηγές πληροφοριών που υπάρχουν στο 

διαδίκτυο. Η αλλαγή του τρόπου πρόσβασης στην πληροφορία αποτελεί βασική παράµετρο, 

µέσω της οποίας οι Τ.Π.Ε. επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο που µαθαίνουµε. Ο όγκος και η 

ποικιλία των πληροφοριών που είναι διαθέσιµες στο µαθητή µέσω του διαδικτύου είναι 
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τόσος, ώστε υποχρεώνεται αυτός να αποκτήσει µεταγνωστικές δεξιότητες διαχείρισης αυτών, 

όπως συλλογή, συσχετισµός, οργάνωση, ταξινόµηση, αποθήκευση, αξιοποίηση, µετάδοση 

κ.α.  

 

Επίσης, είναι γεγονός ότι σήµερα ο υπολογιστής έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο 

υποστήριξης για κάθε επιστηµονικό πεδίο. Οι δυνατότητες που προσφέρει για γρήγορους 

υπολογισµούς, επεξεργασία συµβόλων και εικόνων, προσοµοίωση και µοντελοποίηση 

φαινοµένων έχουν οδηγήσει στην εξέλιξη των προγραµµάτων σπουδών των γνωστικών 

αντικειµένων που διδάσκονται στην εκπαίδευση. Μέσα από καλά σχεδιασµένες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι µαθητές προτρέπονται να µάθουν µέσα από διερεύνηση, 

έκφραση και έλεγχο υποθέσεων, παρουσίαση επίλυσης σύνθετων προβληµάτων, εµβάθυνση 

σε σύνθετες έννοιες που πριν ήταν δύσκολο να προσεγγιστούν. 

 

Έτσι, το ζητούµενο από την εισαγωγή των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση δεν µπορεί να 

εξαντλείται ούτε στο να γίνουν οι µαθητές καλοί χρήστες των Τ.Π.Ε αλλά να «µάθουν να 

µαθαίνουν» και να οικοδοµούν τη γνώση αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε (Papert, 1993).  

 

Αναµφίβολα, βασικός συντελεστής της αποτελεσµατικής χρήσης των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη είναι ο εκπαιδευτικός. Για να 

µπορέσουν οι µαθητές να εµπλακούν σε δραστηριότητες που βασίζονται στη χρήση Τ.Π.Ε., 

πρέπει οι εκπαιδευτικοί να πάρουν σωστές και τεκµηριωµένες αποφάσεις σχετικά µε τα 

τεχνολογικά εργαλεία που θα χρησιµοποιήσουν, κατανοώντας ότι η επιλογή του 

τεχνολογικού εργαλείου εξαρτάται από το διδακτικό στόχο, τις διαθέσιµες πηγές και τη 

διαθέσιµη υποστήριξη και, κυρίως, τις ειδικότερες ανάγκες των µαθητών. Για αυτό το λόγο 

δεν αρκεί οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν τα σχετικά µε τη λειτουργία και την τεχνική στήριξη 

του υπολογιστή αλλά να είναι καταρτισµένοι για την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

στο γνωστικό τους αντικείµενο. 

 

Ας σηµειωθεί ότι οι Τ.Π.Ε δεν επιβάλλουν από µόνες τους ένα τρόπο διδασκαλίας ούτε 

ένα τρόπο µάθησης και συλλογισµού. Οι Τ.Π.Ε δεν είναι παρά το εργαλείο για να 

οικοδοµήσουν από κοινού διδάσκοντες και διδασκόµενοι τη γνώση και για τη βελτίωση του 

µαθησιακού αποτελέσµατος και την ποιοτική αναβάθµιση του µαθησιακού περιβάλλοντος 

(µέσα από δράσεις συνεργασίας, ελεύθερης έκφρασης, διερεύνησης πολλαπλών οπτικών, 

κ.λπ.). Ο εκπαιδευτικός µέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον παίζει ένα νέο ρόλο. Παρεµβαίνει στη 
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µαθησιακή διαδικασία σαν σύµβουλος και συνεργάτης των µαθητών όποτε αυτό χρειαστεί 

και ταυτόχρονα σχεδιάζει ελκυστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Albright & David, 

1992). 

 

∆υστυχώς, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις, ώστε να 

αξιοποιήσουν σωστά τις Τ.Π.Ε στη διδασκαλία τους, παρόλο που αρκετοί από αυτούς 

αντιλαµβάνονται την αξία της χρήσης των Τ.Π.Ε. για τη βελτίωση του µαθησιακού 

αποτελέσµατος.  

 

Άλλωστε, αποτελεί γεγονός ότι η εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία 

έχει εγείρει διάφορες αντιδράσεις κατά καιρούς. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπε ο 

Thomas Edison το 1922: «Πιστεύω ότι ο κινηµατογράφος θα φέρει την επανάσταση στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα και σε λίγα χρόνια θα αντικαταστήσει τα βιβλία» (Cuban, 1986). Αυτό 

όµως δεν έχει συµβεί. Παρόµοιες προφητείες είχαν διατυπωθεί κατά καιρούς για διάφορα 

τεχνολογικά µέσα όπως την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 

τα οποία δε χρησιµοποιούνται όσο θα ήθελαν οι θερµοί υποστηρικτές όπως άλλωστε 

διατύπωσε ο ιστορικός Larry Cuban (1986) στο βιβλίο του “Teachers and Machines. The 

Classroom Use of Technology Since 1920”. Οι δύο τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται 

περισσότερο, µέχρι και σήµερα, στα σχολεία είναι το βιβλίο και ο µαυροπίνακας. υποστηρίζει 

ότι τεχνολογίες όπως το ραδιόφωνο, ο κινηµατογράφος, η τηλεόραση και οι υπολογιστές δεν 

χρησιµοποιούνται όπως θα περίµενε κανείς. 

 

∆ιάφορες έρευνες έχουν δείξει πως ορισµένοι από τους κύριους λόγους για τους οποίους η 

εκπαιδευτική τεχνολογία δεν έχει αξιοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό στα σχολεία είναι (Cuban, 

1986, 2001; Vrasidas & McIsaac, 2001) : 

 

 Η προσπάθεια αξιοποίησης των Τ.Π.Ε σε αµιγώς παραδοσιακά µοντέα διδασκαλίας, 

η οποία αδυνατεί να εκµεταλλευτεί τα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας και όσα µας 

επιτρέπει να κάνουµε (affordances). 

 

 Η έλλειψη κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισµικών/εργαλείων Τ.Π.Ε. που να 

ανταποκρίνονται στο επίπεδο των µαθητών, στην ύλη του αναλυτικού προγράµµατος 

και στις ανάγκες των εκπαιδευτικών. 
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 Οι προσπάθειες εισαγωγής των τεχνολογιών αυτών µε συγκεντρωτικό χαρακτήρα 

που δεν επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να συµµετάσχουν σε καινοτόµες 

διαδικασίες οργάνωσης, εφαρµογής και αξιολόγησης της καινοτοµίας. 

 

 Η έλλειψη υποστήριξης των εκπαιδευτικών, σχολείων και διοικητικών στελεχών 

κατά τη διάρκεια της εφαρµογής της καινοτοµίας. 

 

 Η έλλειψη δεξιοτήτων από µέρους των εκπαιδευτικών και η µη παροχή ευκαιριών 

και κινήτρων για συνεχή επιµόρφωση αλλά και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

 

 Η οργάνωση των φυσικών χώρων στις παραδοσιακές τάξεις αποτρέπει την εύκολη 

εφαρµογή των τεχνολογιών αυτών. 

 

 Η αντίσταση σε κάθε είδους αλλαγή που χαρακτηρίζει τα εκπαιδευτικά συστήµατα  

 

Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι η τεχνολογία δεν χρησιµοποιείται στην εκπαίδευση. 

Αντιθέτως, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγµατα επιτυχούς χρήσης της εκπαιδευτικής 

τεχνολογίας (Ρετάλης, 2005). Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: 

 

 WISE (Web-based Inquiry Science Education) [http://wise.berkeley.edu]. Το WISE 

είναι ένα µαθησιακό περιβάλλον που παρέχει ευκαιρίες µελέτης φυσικών και 

επιστηµονικών φαινοµένων και δυνατότητες πειραµατισµού µε δεδοµένα, τόσο σε 

µαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς.  

 

 Global Schoolnet Foundation [http://www.gsn.org/]. Πρόγραµµα που παρέχει 

ευκαιρίες συνεργασίας, συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων και υλικού µεταξύ 

εκπαιδευτικών από όλο τον κόσµο.  

 

 Webquests [http://webquest.sdsu.edu/]. Στηρίζεται σε ένα εκπαιδευτικό µοντέλο 

βάσει του οποίου οι µαθητές εξερευνούν ένα θέµα ακολουθώντας δραστηριότητες 

και υλικό που είναι εξ ολοκλήρου στο ∆ιαδίκτυο.  

 

 Solar System Simulator (http://space.jpl.nasa.gov/). Ιστοσελίδα δηµιουργηµένη από 

τη NASA, που –µε τη βοήθεια προσοµοιώσεων– παρέχει την ευκαιρία σε µαθητές, 
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εκπαιδευτικούς και άλλους ενδιαφερόµενους να πειραµατιστούν µε τις θέσεις των 

πλανητών στο ηλιακό σύστηµα. 

 

 Science Learning Network (http://www.sln.org). Οργανισµός που προωθεί την 

συνεργασία µεταξύ όλων όσοι ενδιαφέρονται για την προώθηση της µάθησης µέσω 

της διερεύνησης και της τεχνολογίας στη διδακτική της επιστήµης.  

 

3.2. Βασικά στοιχεία παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ  
 
 

Η αντίληψη για το τι σηµαίνει µάθηση και διδασκαλία επηρεάζει βαθιά όλους τους 

παράγοντες της ένταξης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, από τον προσδιορισµό 

των τεχνικών προδιαγραφών του σχολικού εργαστηρίου µέχρι την άποψη για τον τρόπο µε 

τον οποίο θα ενταχθούν στο αναλυτικό πρόγραµµα.  

 

Η επικρατούσα αντίληψη συνίσταται σε ένα δασκαλοκεντρικό µοντέλο µετάδοσης 

πληροφορίας από ένα δάσκαλο ποµπό σε ένα µαθητή δέκτη. Η µάθηση θεωρείται ότι 

συντελείται αν ο µαθητής είναι σε θέση να αναπαράγει τις γνώσεις που του µεταδόθηκαν. Το 

γνωστικό περιεχόµενο είναι αυστηρά καθορισµένο και η οµοιογένεια στον τρόπο που ο κάθε 

µαθητής προσεγγίζει και επεξεργάζεται την πληροφορία επιθυµητή. Αυτή η αντίληψη 

υποδηλώνει µια στάση απέναντι στον υπολογιστή θεωρώντας τον υποκατάστατο του 

δασκάλου και εργαλείο για την αύξηση του όγκου της παρεχόµενης πληροφορίας και 

διαφοροποίησης του τρόπου παρουσίασής της. Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν 

ως βασικό εργαλείο για τη δουλειά τους το σχολικό εγχειρίδιο και το περιβάλλον 

επικοινωνίας µε τους µαθητές τους είναι κυρίως αυτό του µαυροπίνακα. Ως επαγγελµατίες 

είναι αποµονωµένοι ο ένας από τον άλλο και σπάνια χρησιµοποιούν συστηµατικά τους 

υπολογιστές στη δουλειά τους αν και χρησιµοποιούν άλλα εποπτικά µέσα διδασκαλίας.  

 

Τις τελευταίες δεκαετίες η έρευνα µας δείχνει ότι η σκέψη στο παιδί διαµορφώνεται 

ποιοτικά και έχει καλύτερες πιθανότητες εξέλιξης µέσα από τη διαδικασία προσωπικών 

βιωµάτων σε κοινωνικό συνεργατικό πλαίσιο. Τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήµατα 

δίνουν πολύ λίγες τέτοιες ευκαιρίες στο µαθητή. Από τη διεθνή εµπειρία εφαρµογής και 

έρευνας σχετικά µε αυτό το θέµα γνωρίζουµε ότι οι υπολογιστές µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως εκφραστικά εργαλεία από τους µαθητές και να βελτιώσουν το 
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µαθησιακό αποτέλεσµα αξιοποιώντας µεταξύ άλλων τη συµβολική έκφραση και διερεύνηση 

εννοιών µέσω του προγραµµατισµού, τον πειραµατισµό µε τους προσοµοιωτές, τη γραπτή 

έκφραση µε τους επεξεργαστές κειµένου, την αναζήτηση, οργάνωση, επεξεργασία, ανάλυση 

και δηµοσίευση πληροφορίας µε τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων και την επικοινωνία µε τα 

δικτυακά εργαλεία. Αυτές οι κατηγορίες δραστηριοτήτων νοούνται ως νέοι τρόποι µάθησης 

οι οποίοι βασίζονται σε κατάλληλα διαµορφωµένο αναλυτικό πρόγραµµα και οδηγούν σε ένα 

µοντέλο ενεργητικής βιωµατικής και συνεργατικής µάθησης, µε τη συµβουλευτική και 

παιδαγωγική καθοδήγηση ενός εκπαιδευτικού µε υψηλό επίπεδο κατάρτισης. Το µοντέλο 

αυτό στηρίζεται σε ποιοτικές µεθόδους αξιολόγησης και επιτρέπει στο µαθητή να διερευνά 

και να εκφράζεται αυτόνοµα και σύµφωνα µε τους προσωπικούς του µαθησιακούς ρυθµούς 

να «οικοδοµεί» τις γνώσεις του.  

 

Η υιοθέτηση αυτού του µοντέλου προϋποθέτει την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών µε 

στόχο τον προβληµατισµό τους και την αλλαγή της στάσης τους ως προς τις έννοιες της 

µάθησης και της διδασκαλίας και το ρόλο του δασκάλου σε ένα τέτοιο µοντέλο. Θα πρέπει να 

επιµορφωθούν ώστε να γνωρίσουν καινούριες διδακτικές µεθόδους και την κατάλληλη χρήση 

της αντίστοιχης τεχνολογίας. ∆εν θα πρέπει η επιµόρφωση να αφορά στενά τη χρήση των 

εργαλείων αλλά να εστιάζει στις νέες δυνατότητες διδακτικής αντίληψης και µεθοδολογίας 

που η χρήση των Τ.Π.Ε. επιτρέπει και οι οποίες αναβαθµίζουν το ρόλο και το έργο του 

εκπαιδευτικού. Όµως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν τις σύγχρονες θεωρίες 

µάθησης και είναι συνηθισµένοι στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας 

(http://www.cti.gr/epimorfosi/journal/epimo_training.html ).  

 

Σύµφωνα µε ευρωπαϊκή έρευνα για την ένταξη των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση (Task Force 

1996, Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://www2.echo.lu) αποτελεσµατική διδασκαλία 

µε τη χρήση των Τ.Π.Ε σηµαίνει: 

 

 Μετάβαση από την µετωπική διδασκαλία, που κυριαρχεί ακόµα στην εκπαίδευση 

και εξυπηρετούσε τις ανάγκες µιας άλλης εποχής, στη διδασκαλία µε οµάδες.  

 

 Μετάβαση από τη διάλεξη σαν διδακτική µέθοδο στην αναζήτηση και τη 

διαµεσολάβηση.  
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 Μετάβαση σε µια κινητοποιηµένη σχολική τάξη µέσα από την ενεργητική 

συµµετοχή, την επικοινωνία µεταξύ µαθητών και τις αυθεντικές δραστηριότητες.  

 

 Μετάβαση σε µια µέθοδο αξιολόγησης του µαθητή που βασίζεται σε διαδικασίες και 

παραγόµενα προϊόντα τύπου project.  

 

 Μετάβαση από ένα σύστηµα που όλοι µαθαίνουν τα ίδια σε ένα σύστηµα που 

ενδεχοµένως ο καθένας µαθαίνει διαφορετικά πράγµατα.  

 

 Μετάβαση από τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας (κυρίως λεκτική) σε τρόπους 

επικοινωνίας που ενσωµατώνουν πολλές αναπαραστάσεις, εικόνες, γράµµατα, 

σύµβολα, χάρτες πολλαπλών αναπαραστάσεων κ.ά).  

 

Γενικότερα, η παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας παρέχει τη δυνατότητα να 

ενισχυθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα που αντιλαµβάνονται τη µάθηση ως µηχανισµό 

διερώτησης, οικοδόµησης νοήµατος και επικοινωνίας. 

 
 

3.2.1.  Προϋποθέσεις ένταξης της τεχνολογίας στο αναλυτικό πρόγραµµα και ειδικότερα 

στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας 

 

Η εισαγωγή της τεχνολογίας στα σχολεία δεν αποτελεί αυτοσκοπό ούτε πανάκεια στη 

λύση όλων των προβληµάτων που απασχολούν τη σύγχρονη εκπαίδευση. Υπάρχουν µάλιστα 

ορισµένες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι απαραίτητο να πληρούνται, προκειµένου να ενταχθεί 

η τεχνολογία µε επιτυχία στο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών. Ορισµένες από αυτές είναι και 

οι ακόλουθες (Handa, 1990; Ρετάλης, 2005): 

 

 Αντιµετώπιση και χρήση του υπολογιστή ως εργαλείου της σκέψης και της αντίληψης 

(cognitive tool).  

 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η γνώση οικοδοµείται µε τη βοήθεια εργαλείων και 

συµβόλων που έχει στη διάθεσή της η κάθε κοινότητα, τότε οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές και γενικότερα η τεχνολογία δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται ως µέσα 

τα οποία χρησιµοποιούνται για την απλή µετάδοση της γνώσης αλλά ως αντιληπτικά 
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εργαλεία, εργαλεία που οι εµπλεκόµενοι στη διαδικασία της µάθησης θα 

χρησιµοποιούν για να βοηθήσουν τον τρόπο σκέψης τους, τη συνοικοδόµηση της 

γνώσης και την πραγµάτευση του νοήµατος. Η ηλεκτρονική, µάλιστα, µάθηση 

µπορεί να αποτελέσει πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη µαθησιακών δραστηριοτήτων 

βασισµένων στο θεωρητικό µοντέλο της εµπλαισιωµένης ή εγκαθιδρυµένης µάθησης 

(situated learning). Με την κατάλληλη χρήση του υπολογιστή θα µπορούν οι 

µαθητές και οι εκπαιδευτικοί να αλληλεπιδρούν και να συνοικοδοµούν γνώση καθώς 

ο υπολογιστής θα είναι ένα από τα εργαλεία που θα χρησιµοποιούν για νόηση και 

επικοινωνία. Για παράδειγµα, στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας οι µαθητές 

θα µπορούν να εµπλακούν σε εικονικές διαδικτυακές συζητήσεις και διάλογο για ένα 

θέµα της σύγχρονης επικαιρότητας ή να λάβουν µέρος σε ένα οµαδικό debate, 

δραστηριότητα για την οποία ενδείκνυνται τα συνεργατικά συστήµατα µάθησης. 

 

 Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην αποτελεσµατική χρήση της τεχνολογίας, στα 

πλαίσια του αναλυτικού προγράµµατος.  

 

Χωρίς να διαθέτουν την κατάλληλη κατάρτιση, οι εκπαιδευτικοί δεν πρόκειται να 

αξιοποιήσουν τις καινούργιες τεχνολογίες στο µέγιστο δυνατό βαθµό. Έτσι, µεγάλη 

σηµασία πρέπει να δοθεί και στην ανάπτυξη διαδικασιών και δεξιοτήτων για την 

εφαρµογή σύγχρονων µοντέλων διδασκαλίας και µάθησης. Στο πλαίσιο της 

επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, πρέπει να δίνονται ευκαιρίες αξιοποίησης των 

δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία. ∆εν αρκούν οι µεγάλες οριζόντιες 

δράσεις όπως αυτή του εξοπλισµού των σχολείων και της µικρής διάρκειας 

ενηµερωτικής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών µε αντικείµενο την ίδια την 

Τεχνολογία µε τρόπο αποστασιοποιηµένο από τις συγκεκριµένες δυνατότητες 

αξιοποίησής της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αναλύοντας τις συνιστώσες της 

αναγκαιότητας επιµόρφωσης µπορούµε να εστιάσουµε στα εξής:  

 

• Αναγκαιότητα απόκτησης βασικών δεξιοτήτων διαχείρισης των Τ.Π.Ε. από τους 

εκπαιδευτικούς  

• Ανάγκη προσανατολισµού της χρήσης των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη ώστε να 

εξασφαλιστεί η παιδαγωγική αξιοποίησή τους  

• Αλλαγή προδιάθεσης των εκπαιδευτικών απέναντι στην Τεχνολογία και 

κατανόησης του νέου ρόλου που αυτή διαµορφώνει για τον εκπαιδευτικό.  
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 Αναδόµηση του αναλυτικού προγράµµατος έτσι, ώστε να µπορεί να αξιοποιηθεί η 

τεχνολογία όσο το δυνατό πιο αποτελεσµατικά.  

 

Όπως είναι δοµηµένο το αναλυτικό πρόγραµµα, πολλές φορές δεν επιτρέπει την 

αξιοποίηση των τεχνολογιών για διαθεµατική προσέγγιση της ύλης. Τα σύγχρονα 

παιδαγωγικά µοντέλα, µεταξύ των οποίων και αυτό της εµπλαισιωµένης ή 

εγκαθιδρυµένης µάθησης (situated learning) υποστηρίζουν τη διαθεµατική 

προσέγγιση της διδασκαλίας, η οποία στηρίζεται στις αρχές της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης και της συνοικοδόµησης της γνώσης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  

2003).  

 

 Επένδυση στην υλικοτεχνική υποδοµή των σχολείων και των εκπαιδευτικών 

οργανισµών.  

 

∆ίνεται τεράστια σηµασία στη χρήση εργαλείων και συµβόλων για την οικοδόµηση 

της γνώσης. Eίναι αναγκαίο να επενδυθούν χρήµατα για την υλικοτεχνική υποδοµή 

των σχολείων και τη συνεχή υποστήριξη των προγραµµάτων εφαρµογής της 

τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε σχολείο 

πρέπει να υπάρχουν εργαστήρια, εξοπλισµένα µε υπολογιστές, περιφερειακά 

συστήµατα και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και, αν θέλουµε να µιλάµε για ένα 

ανώτερο επίπεδο ηλεκτρονικής µάθησης που θα προάγει και θα ενισχύει τη µάθηση, 

καλό είναι να εισαχθεί και τεχνολογία που δε θα περιορίζεται µόνο στην αξιοποίηση 

των πηγών του διαδικτύου και θα επιτρέπει την επιτέλεση ποικιλίας δραστηριοτήτων 

σε όλα τα µαθήµατα και κυρίως σε αυτό της Νεοελληνικής Γλώσσας που αποτελεί 

το αντικείµενο του ενδιαφέροντός µας στην προκειµένη περίπτωση. Για παράδειγµα, 

σε ένα από τα σενάρια µας οι µαθητές πρέπει να παρακολουθήσουν µία 

κινηµατογραφική ταινία ή µία θεατρική παράσταση σε βίντεο, για να την 

κριτικάρουν. Το εργαλείο video annotator που είναι ένα ασύγχρονο εργαλείο 

προσθήκης σηµειώσεων σε ψηφιακό βίντεο, τους δίνει τη δυνατότητα, ενώ 

παρακολουθούν την ταινία, να κάνουν τις σηµειώσεις τους και να σχολιάζουν, 

γεγονός που οξύνει την κριτική τους σκέψη. Επίσης, πολύ σηµαντικά είναι και τα 

συστήµατα διαχείρισης µάθησης (LMS), τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα 
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αποθήκευσης µαθησιακού υλικού, στο οποίο µπορούν να έχουν εύκολα πρόσβαση οι 

µαθητές. Τέλος, απαραίτητη σε κάθε σχολικό εργαστήριο θεωρείται η παρουσία 

εργαλείων δηµιουργίας αξιολογητικών τεστ και κουίζ, τα οποία πολλές φορές 

καλούνται να πραγµατοποιήσουν οι µαθητές, για να ελεγχθούν οι γνώσεις τους. 

Τέτοια λοιπόν τεχνολογία και ακόµη πιο εµπλουτισµένη καλό είναι να αποτελεί τον 

τεχνικό εξοπλισµό κάθε σχολείου. 

 

 ∆ιαµορφωτική αξιολόγηση, αναθεώρηση και βελτίωση τεχνολογικών καινοτοµιών.  

 

Η πολύπλευρη αξιολόγηση είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επιτυχίας και της 

υψηλής ποιότητας των αποτελεσµάτων από την επιτυχή εισαγωγή των τεχνολογιών 

στα σχολεία. Υπάρχουν δύο, κυρίως, είδη αξιολόγησης: η διαµορφωτική (formative) 

και η τελική (summative). Η διαµορφωτική έχει κυρίως στόχο τη συλλογή 

δεδοµένων για τη βελτίωση ενός προγράµµατος. Η τελική έχει κυρίως στόχο την 

εξακρίβωση του βαθµού στον οποίο το πρόγραµµα επιτυγχάνει τους στόχους του και 

κατά πόσο θα συνεχιστεί ή θα τερµατιστεί. 

 

 Συµµετοχή των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες οργάνωσης, εφαρµογής και 

αξιολόγησης της καινοτοµίας.  

 

Ο House (1979) υποστήριξε πως οι µελέτες για την εισαγωγή καινοτοµιών στην 

παιδεία έχουν δείξει ότι για την επιτυχία µιας καινοτοµίας είναι απαραίτητη η 

συµµετοχή όλων των εκπαιδευτικών στη διαδικασία σχεδιασµού, εφαρµογής και 

αξιολόγησης της καινοτοµίας. Προηγούµενες εµπειρίες έχουν αποδείξει ότι η 

εισαγωγή καινοτοµιών έχει αποτύχει δραµατικά, όταν οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν την 

ευκαιρία να συµµετάσχουν ενεργά σε όλα τα στάδια της καινοτοµίας (Means, 1994). 

 

 Αναγνώριση της ιδέας ότι η µάθηση είναι εµπλαισιωµένη.  

 

Το γεγονός ότι η µάθηση είναι εξαρτηµένη από το περιβάλλον µέσα στο οποίο 

οικοδοµείται έχει επιπτώσεις στο σχεδιασµό µαθησιακών περιβαλλόντων. Για το 

λόγο αυτό η γνώση πρέπει να οικοδοµείται µέσα σε περιβάλλοντα-πλαίσια όπου οι 

µαθητές θα κληθούν να τη χρησιµοποιήσουν. Εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, 

περιβάλλοντα εικονικής πραγµατικότητας και εκπαιδευτικές ηλεκτρονικές 
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προσοµοιώσεις, µπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες στους µαθητές να οικοδοµήσουν 

γνώση σε πληθώρα από διάφορα αυθεντικά περιβάλλοντα. Για παράδειγµα, στο 

µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας, σύµφωνα µε τα σενάριά µας, οι µαθητές 

χρησιµοποιούν τις πηγές του διαδικτύου για εύρεση και µελέτη αρθρογραφίας ή 

«εκφωνούν» ένα λόγο στη Βουλή των Εφήβων, οπότε εικονικά µεταφέρονται στον 

αντίστοιχο χώρο.  

 

Όπως φάνηκε από τα παραπάνω η υλοποίηση των σεναρίων µας προβλέπει τη χρήση και 

αξιοποίηση διαφόρων εργαλείων και ποικίλης τεχνολογίας, η παράθεση και ανάλυση της 

οποίας ακολουθεί αµέσως µετά. 

 

3.3.  Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην παρούσα διπλωµατική εργασία 
 
 

Το γεγονός ότι η τεχνολογία έχει να προσφέρει τόσα πολλά και σηµαντικά στην 

εκπαιδευτική διαδικασία δε θα µπορούσε να περάσει απαρατήρητο και από εµάς. Για το λόγο 

αυτό τα σενάρια τα οποία έχουµε σχεδιάσει και περιγράφονται στο κεφάλαιο που ακολουθεί 

(Κεφ. 4), προβλέπουν τη χρήση µίας σειράς εργαλείων και συστηµάτων, προκειµένου να 

υλοποιηθούν. Αυτά είναι (πίνακας 2): 

 

 Οι πηγές του ∆ιαδικτύου 

 Τα Συστήµατα ∆ηµιουργίας ∆ραστηριοτήτων Αξιολόγησης και 

Αυτοαξιολόγησης 

 Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Μάθησης 

 Τα Συστήµατα Ασύγχρονης Συνεργατικής Μάθησης  

 Τα Εργαλεία Επεξεργασίας και Σχολιασµού Ψηφιακών Βίντεο 

 Συστήµατα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας 

 Ο ∆ιαδραστικός Πίνακας 

 Το σύστηµα σύγχρονης συνεργατικής µάθησης SYNERGO 

Πίνακας 1 Τα εργαλεία που αξιοποιούνται στην παρούσα διπλωµατική εργασία 

 

Η χρησιµότητα και οι δυνατότητες αξιοποίησης όλων των παραπάνω φαίνεται στην 

ανάλυση που ακολουθεί. 
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3.3.1.  Η αξιοποίηση των πηγών του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 

Το ∆ιαδίκτυο προσφέρει άµεση πρόσβαση σε µεγάλης κλίµακας πληροφορία -

συµπεριλαµβανοµένων µαθησιακών πόρων και σχεδίων µαθηµάτων που έχουν δηµιουργήσει 

εκπαιδευτικοί από όλα τα σηµεία του πλανήτη- που µπορεί να εξυπηρετήσει τους σκοπούς 

της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειµένων του σχολείου.  

 

Η πρώτη και πιο διαδεδοµένη χρήση του διαδικτύου στην εκπαίδευση είναι για άντλησης 

κειµενικού και οπτικοακουστικού υλικού. Για παράδειγµα, εκπαιδευτικοί και µαθητές 

µπορούν να έχουν πρόσβαση σε διάφορα έργα ενός συγγραφέα/ποιητή κι όχι µόνο σε αυτά 

που περιέχονται στο σχολικό βιβλίο (π.χ. για τον Νίκο Εγγονόπουλο 

http://www.egonopoulos.gr).  

 

Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα να µπει κανείς (εκπαιδευτικός ή µαθητές) σε 

βιβλιοθήκες, ξένες και ελληνικές, να προσπελάσει τόσο ειδησεογραφικές όσο και 

εξειδικευµένες ανά θεµατικό αντικείµενο δικτυακές πύλες (portals), να µελετήσει άρθρα σε 

περιοδικά και δυσεύρετα µε άλλον τρόπον δηµοσιεύµατα. Αυτή η δυνατότητα που αίρει 

ανυπέρβλητες δυσκολίες τις οποίες για πολλά χρόνια αντιµετώπιζε η εκπαιδευτική κοινότητα.  

 

Για παράδειγµα, στα σενάριά µας αξιοποιούνται άρθρα από ηλεκτρονικές εφηµερίδες τόσο 

ως βοήθηµα –πληροφοριακό υλικό- των µαθητών στη σύνταξη εργασιών όσο και ως 

παραδείγµατα συγγραφής µίας κριτικής, µίας είδησης. Επίσης, οι µαθητές µπορούν να 

προσπελάσουν ένα δικτυακό µουσείο όπου υπάρχει το έκθεµα που πρόκειται να κριτικάρουν. 

Ακόµα, καλούνται να δουν στο διαδίκτυο ένα στιγµιότυπο µίας κινηµατογραφικής ή µιας 

θεατρικής παράστασης που αφορά διασκευή  ενός λογοτεχνικού έργου ώστε να κατανοήσουν 

τις διαφορές µεταξύ των µορφών τέχνης. Επίσης, οι µαθητές προτρέπονται να επισκεφτούν 

επιλεγµένες ελληνικές και ξένες δικτυακές πύλες για να διαβάσουν κείµενα όπου 

παρουσιάζεται ένα θέµα-έννοια του µαθήµατος από εναλλακτικές σκοπιές.  

 

Οι εκπαιδευτικοί συχνά συνεργάζονται µε συναδέλφους τους για τη συλλογή και 

παραγωγή µαθησιακού υλικού, τη δηµιουργία και ανταλλαγή σχεδίων µαθήµατος, όπως 

συµβαίνει µέσω του  κόµβου του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Σχολείων,  The European Schoolnet 

(http://www.eun.org). Ο κόµβος αυτός προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, πηγές, πληροφορίες, 
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νέα και επικοινωνία για τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές όλων των χωρών 

της Ευρώπης. Άλλοι ενδεικτικοί κόµβοι είναι οι παρακάτω: 

 

 Canada's Schoolnet (http://www.schoolnet.ca) 

 Global Schoolnet Foundation ([http://www.gsn.org/).  

 Educasource (http://www.educasource.education.fr). Κόµβος που παρέχει στους 

εκπαιδευτικούς της Γαλλίας πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης 

(βάσεις δεδοµένων, καταλόγους, συλλογές εικόνων κτλ.) και σε ένα χώρο 

ανταλλαγής απόψεων και εµπειριών. 

 

Επίσης, υπάρχουν πολλές δικτυακές πύλες µε ελεύθερα προσπελάσιµους µαθησιακούς 

πόρους (learning resources). Οι πόροι αυτοί είναι συλλογές εκπαιδευτικού υλικού, όπως 

εκπαιδευτικό λογισµικό, εργαστηριακές δραστηριότητες/πειράµατα, σχέδια µαθηµάτων, test 

αξιολόγησης, κ.α. Τέτοιες Ελληνικές πύλες είναι: 

 

 Εκπαιδευτική Πύλη ΥΠΕΠΘ http://www.e-yliko.gr     

 Η πύλη του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου, http://www.sch.gr 

 Η εκπαιδευτική πύλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, http://www.pi-schools.gr/ 

 Η Έδρα Εκπαίδευσης, http://www.edra.ipet.gr/ 

 H e-Πύλη Εκπαίδευσης, http://www.pe.sch.gr/~vmpousio/pe.htm 

 

Οι εκπαιδευτικοί είναι σκόπιµο να κάνουν χρήση δικτυακών τόπων/πυλών για τη 

δηµιουργία διδακτικών. Οι παρακάτω λόγοι υπαγορεύουν την ανάπτυξη τέτοιου είδους 

δεξιοτήτων (Wiley, 2000): 

 

 Οι εκπαιδευτικοί, πέρα από την εξοικείωση, αξιοποίηση ή ακόµη και την εκ-µάθηση 

(mastery) προκαθορισµένου τύπου εκπαιδευτικών εφαρµογών είναι σκόπιµο να 

αποκτήσουν υψηλού επιπέδου δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να ανανεώνουν τις 

γνώσεις τους και να προσαρµόζουν τη διδακτική τους πρακτική στις ταχύτατες 

µεταβολές που συµβαίνουν, τόσο στο ειδικό γνωστικό τους αντικείµενο όσο, κυρίως 

στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία. 

 

 Ένας πολύ µεγάλος αριθµός µη πιστοποιηµένων λογισµικών συστηµάτων είναι 

ελεύθερα διαθέσιµα µέσω του ∆ιαδικτύου για όλα τα γνωστικά αντικείµενα. Παρά 
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το γεγονός ότι η χρήση του συνόλου αυτού των λογισµικών είναι αδύνατο να 

διδαχθεί στο πλαίσιο του συγκεκριµένου επιµορφωτικού προ-γράµµατος, είναι 

σκόπιµο οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να το αξιοποιήσουν διδακτικά. 

 

 Οι εκπαιδευτικοί, εκτός από την αξιοποίηση έτοιµων προϊόντων εκπαιδευτικού 

λογισµικού και εκπαιδευτικών εργαλείων, µπορούν να πάρουν χρήσιµες ιδέες για 

σχέδια µαθηµάτων, για σχεδίαση δραστηριοτήτων, για δηµιουργία υλικού 

προσαρµοσµένου στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του ειδικού γνωστικού τους 

αντικειµένου και της σχολικής τάξης. 

 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό και υλικό  που είναι διαθέσιµα στο ∆ιαδίκτυο παρουσιάζουν 

από την άλλη µια σειρά από µειονεκτήµατα: 1) Σε πολλές περιπτώσεις είναι αµφισβητήσιµης 

ποιότητας, καθώς δεν έχει κριθεί ή πιστοποιηθεί από κάποια αρχή, 2) είναι ξενόγλωσσο, 3) 

παρέχει ανεπαρκή τεκµηρίωση και 4) δεν είναι προσαρµοσµένο στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα. Ως αποτέλεσµα, οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να το αξιοποιήσουν πρέπει να 

είναι σε θέση να ανακαλύψουν το κατάλληλο λογισµικό, να το αξιολογήσουν ως προς την 

παιδαγωγική του αξία και την καταλληλότητά του και στη συνέχεια να το ενσωµατώσουν στη 

διδασκαλία, θεωρητική ή πειραµατική. 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα επιλεγεί να αξιοποιηθεί οφείλει να είναι (Αβούρης, 2000): 

 

 αλληλεπιδραστικό: να υπακούει σε ενέργειες άµεσου χειρισµού από τους χρήστες 

του αλλά και να αλληλεπιδρά δυναµικά µε αντίστοιχο υλικό όταν συντρέχουν οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις,  

 διαισθητικό: να περιγράφει µε απλό και εποπτικό τρόπο τις βασικές πτυχές της 

έννοιας που αναπαριστά ώστε να επιτρέπει τη µετατροπή του αφηρηµένου σε 

συγκεκριµένο,  

 συνεπές οπτικά: να χρησιµοποιεί κατάλληλες εξωτερικές αναπαραστάσεις µέσα από 

ένα σύνολο κοινωνικά αποδεκτών συµβόλων για την έκφραση των ιδεών µε έµφαση 

στις αναλογικής και όχι στις συµβολικής µορφής αναπαραστάσεις,  

 κατάλληλο παιδαγωγικά-διδακτικά: να προκύπτει από τις γνώσεις που έχουµε για τα 

νοητικά µοντέλα των εκπαιδευόµενων στους οποίους απευθύνεται και ταυτόχρονα 

να ανταποκρίνεται στη δοµή του γνωστικού τοµέα που αφορά,  
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 σύνθετο: να αναπαριστά, εάν αυτό είναι γνωστικά απαραίτητο, τις αλληλεπιδράσεις 

των επιµέρους ιδιοτήτων του αντικειµένου ή της έννοιας που αντιπροσωπεύει,  

 επεξεργάσιµο και εξελίξιµο: να υπόκειται, εάν αυτό κρίνεται διδακτικά αναγκαίο, σε 

επεξεργασία της δοµής και του περιεχοµένου του από τον τελικό χρήστη 

(εκπαιδευτικό ή/και εκπαιδευόµενο),  

 «συνεργάσιµο»: να έρχεται σε συνέργια µε εκπαιδευτικό υλικό ανάλογης µορφής 

στο πλαίσιο δηµιουργίας πιο σύνθετων εκπαιδευτικών αντικειµένων,  

 ανοικτό και επαναχρησιµοποιήσιµο: να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από διαφορετικά 

ανοικτά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, αρκεί αυτά να υποστηρίζουν τον τρόπο 

περιγραφής του.  

 

Τέλος, η πρόσβαση, η εκτίµηση και η αξιοποίηση της πληροφορίας που ανακτάται µέσα 

από το ∆ιαδίκτυο, δεν είναι ούτε αυτόµατη, ούτε προφανής. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι 

πολύ προσεκτικοί στο υλικό που θα επιλέξουν. Επίσης, δε θα πρέπει να δίνουν στους µαθητές 

µόνο τις διευθύνσεις των δικτυακών τόπων αλλά να εξηγούν γιατί έχουν επιλεγεί οι τόποι 

αυτοί και να τους καθοδηγούν για τις ενέργειες που πρέπει να πραγµατοποιήσουν ώστε να 

αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα της διδακτικής διαδικασίας.  Οι µαθητές ως χρήστες λοιπόν 

του ∆ιαδικτύου, θα πρέπει να είναι ενήµεροι πάνω στην ψηφιακή πραγµατικότητα. Η 

αξιοποίηση της πληροφορίας απαιτεί µια σειρά από ιδιαίτερες δεξιότητες αλλά, κυρίως, µια 

κριτική στάση από την πλευρά του χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να γνωρίζει όχι µόνο τρόπους 

για να την εντοπίσει, αλλά να γνωρίζει και τους τρόπους µε τους οποίους θα ελέγξει την 

αξιοπιστία της, τη χρησιµότητά της και τις τεχνικές της αξιοποίησής της (Martinez, 2000).  

 

3.3.2. Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Μάθησης 

 

Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Μάθησης (Learning Management Systems) είναι 

λογισµικά συστήµατα  που συνθέτουν λειτουργίες επικοινωνιών, διαχείρισης και παράδοσης 

µαθησιακού υλικού, διοίκησης τάξης, συνεργατικής µάθησης κλπ (IEEE LTSC 2001). Τα 

Σ∆Μ έχουν καθιερωθεί ως η βασική υποδοµή για την υποστήριξη της ανοικτής και εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευσης που βασίζεται στην τεχνολογία, µε εύχρηστο, οικονοµικά 

αποδοτικό και παιδαγωγικά ορθό τρόπο. Τα Σ∆Μ χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση και 

στην κατάρτιση, όχι µόνο επειδή έχουν διαφηµιστεί ως η πλέον προηγµένη µαθησιακή 

τεχνολογία, αλλά και επειδή έχουν συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα να προσφέρουν. Πιο 

συγκεκριµένα, τα Σ∆Μ αίρουν τους χωρικούς και χρονικούς περιορισµούς, προσφέρουν έναν 
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εξαιρετικό βαθµό ελευθερίας όσον αφορά στον τρόπο µάθησης, υποστηρίζουν εκτεταµένη 

αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών και των καθηγητών και επιτρέπουν τη γρήγορη και 

ανέξοδη συντήρηση των µαθησιακών πόρων (McCormack & Jones, 1997, Lowe & Hall 

1999). 

 

Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Μάθησης παρέχουν ολοκληρωµένες υπηρεσίες, όπως η 

δηµιουργία και η διανοµή των on-line µαθησιακών πόρων, η επικοινωνία και η συνεργασία 

µεταξύ των διαφόρων µερών, η διαχείριση των εκπαιδευτικών οργανισµών κλπ. (Collier 

2002, Oleg and Liber 1999). Τα συστήµατα αυτά προσφέρουν µια ενιαία και οµοιόµορφη 

διαπροσωπεία πρόσβασης στους µαθητές, στους διδάσκοντες, στους συγγραφείς µαθησιακού 

υλικού, στους σχεδιαστές και διαχειριστές εκπαιδευτικών συστηµάτων. Τέλος τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται µια τάση, τα συστήµατα αυτά να προσφέρουν µεταφερσιµότητα 

(portability) των µαθησιακών πόρων και διαλειτουργησιµότητα  (interoperability) µεταξύ 

τους, κάνοντας χρήση ειδικών προτύπων.  

 

Τα Σ∆Μ προσφέρουν σε αυτούς που τα χρησιµοποιούν µια σειρά από δυνατότητες, όπως 

(Horton & Horton, 2003): 

  

 Να δηµιουργήσουν, να λειτουργήσουν και να διαχειριστούν ένα on-line µάθηµα. 

 

 Να υποστηρίξουν τη συνεργασία µεταξύ των µαθητών και να χορηγήσουν κίνητρα 

και πόρους για τη συνεργατική µάθηση µέσω οµάδων εργασίας. 

 

 Να δηµιουργήσουν και να παραδώσουν µέσω του Παγκοσµίου Ιστού ερωτήσεις και 

διαγωνίσµατα για την αξιολόγηση των µαθητών. 

 

 Να οργανώσουν µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο εκπαιδευτικούς, οικονοµικούς και 

ανθρώπινους πόρους. 

 

 Να διαχειριστούν εικονικές κατανεµηµένες τάξεις, όπου οι µαθητές είναι 

γεωγραφικά διασκορπισµένοι και επικοινωνούν µόνο µέσω διαδικτύου. 

 

Τα δηµοφιλέστερα  εµπορικά ΣΜ∆ είναι τα ακόλουθα:  
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 WebCT http://www.webct.com  

 CoSE             http://www.staffs.ac.uk/COSE  

 BlackBoard http://www.blackboard.com  

 TopClass http://www.wbtsystems.com  

 VirtualU http://www.vlei.com  

 

Τα δηµοφιλέστερα  ΣΜ∆ ανοικτού κώδικα είναι τα ακόλουθα: 

 

 ATutor  http://www.atutor.ca   

 Claroline http://www.claroline.net/  

 Moodle  http://moodle.org  

 

Στα δικά µας σενάρια µπορεί να αξιοποιηθεί το Moodle (βλ. Σχήµα 3.1.) αφού είναι πολύ 

εύχρηστο και υποστηρίζει επαρκώς όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες που περιγράφονται 

στα σενάρια. ∆ηλαδή, οι µαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν και να αξιοποιούν 

ψηφιοποιηµένο µαθησιακό υλικό, θα µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους ασύγχρονα και 

σε πραγµατικό χρόνο για ανταλλαγή απόψεων πάνω σε ένα θέµα της σύγχρονης 

επικαιρότητας, ενώ θα καλούνται να πραγµατοποιήσουν διαγωνίσµατα αξιολόγησης που θα 

βρίσκονται σε συγκεκριµένο «αποθηκευτικό» χώρο. 

 

 
Σχήµα 3.1. Το σύστηµα διαχείρισης µάθησης Moodle  
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3.3.3. Συστήµατα Ασύγχρονης Συνεργατικής Μάθησης  

 

Πληθώρα συστηµάτων που ενισχύουν την επικοινωνία και συνεργασία µέσω υπολογιστών 

αξιοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κι αυτό, γιατί σηµαντικοί παράγοντες της 

µάθησης είναι ο διάλογος µεταξύ εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών, η συνεργασία των 

εκπαιδευόµενων για την πραγµατοποίηση µαθησιακών δραστηριοτήτων και η παροχή 

ευκαιριών για ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευόµενων σε αντίθεση µε την παθητική 

παρακολούθηση διαλέξεων και τη µοναχική πραγµατοποίηση ατοµικών εργασιών. Η 

συµβολή των συστηµάτων συνεργατικής µάθησης είναι ιδιαίτερα σηµαντική στην ανάπτυξη 

των σχέσεων µεταξύ των εκπαιδευόµενων που αναλαµβάνουν ρόλους σε οµάδες, µε τη 

συνακόλουθη ανάπτυξη των αισθηµάτων αλληλοεκτίµησης, εµπιστοσύνης  και 

αποτελεσµατικότερης διαδικασίας επίλυσης ενός προβλήµατος µέσα από συζήτηση και 

συνεργασία.  

 

Τα συστήµατα συνεργατικής µάθησης µπορούν να ταξινοµηθούν στις ακόλουθες 

κατηγορίες (Dillenburg, 1999), όπως σχηµατικά φαίνεται στην εικόνα 1: 

 

 στα ασύγχρονα κειµενικά συστήµατα, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, οι λίστες 

συζήτησης, τα συστήµατα ασύγχρονων συνδιασκέψεων παγκοσµίου ιστού (web 

discussion fora), οι ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων (bulletin boards), κ.λπ.  

 

 στα σύγχρονα κειµενικά συστήµατα, όπως αυτά που χρησιµοποιούν την υπηρεσία IRC 

του ∆ιαδικτύου (chat), ή περισσότερο πολύπλοκα συστήµατα σαν τα MUD και 

ΜΟΟ.  

 

 στα σύγχρονα συνεργατικά συστήµατα πολυµέσων, όπως τα συστήµατα βιντεο-

διάσκεψης ή συστήµατα σύγχρονης συνεργασίας που προσφέρουν υπηρεσίες, όπως 

είναι ο διαµοιραζόµενος ασπροπίνακας.  

 

 στα ασύγχρονα συνεργατικά συστήµατα πολυµέσων, όπως το XMAS. 

 

Στην παρούσα εργασία θα χρησιµοποιήσουµε ασύγχρονα συστήµατα. Αυτά τα συστήµατα  

επιτρέπουν µεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη χρήση του διδακτικού χρόνου. ∆ίνεται 
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περισσότερος χρόνος και ευκαιρίες στους µαθητές να υποβάλουν ερωτήσεις, απορίες και να 

σχολιάσουν, όπως προβλέπουν οι δραστηριότητες τις εργασίες των συµµαθητών τους ή τη 

µέθοδο που χρησιµοποίησαν οι συµµαθητές τους για την πραγµατοποίηση της εργασίας τους, 

από οπουδήποτε είναι και οποτεδήποτε προτιµούν. Συµβάλλουν στο να αυξηθεί η αυτο-

εικόνα και η αυτο-αποτελεσµατικότητα, αφού τώρα πια ο µαθητής είναι ενεργό µέλος µιας 

µαθησιακής κοινότητας µε άποψη και µε προσφορά για την επίτευξη κοινών µαθησιακών 

στόχων (Kirschner et al., 2004). Επίσης, οι µαθητές και ο καθηγητής µπορούν, µέσω ερωτο-

αποκρίσεων, να συνδιαλέγονται µε εύγλωττο τρόπο χρησιµοποιώντας τη γλώσσα στην 

ολοκληρωµένη της µορφή (σε αντίθεση µε τα σύγχρονα συστήµατα των οποίων οι χρήστες 

κάτω από την πίεση του χρόνου χρησιµοποιούν συντοµογραφίες, αδόκιµο και άτυπο ύφος 

(chatty). Οι τοποθετήσεις-απόψεις ενός µαθητή είναι δυνατόν να αποτελέσουν νέο ερέθισµα 

για περαιτέρω σχολιασµό από άλλους µαθητές και η όλη µαθησιακή διαδικασία να 

εξελίσσεται συχνά χωρίς την άµεση παρέµβαση του καθηγητή. Ο εκπαιδευτής µπορεί να 

ασκεί απλά το ρόλο του συντονιστή και να παρεµβαίνει µόνο όταν είναι ανάγκη, γεγονός που 

έρχεται σε συµφωνία µε τις αρχές της γνωστικής µαθητείας και της εµπλαισιωµένης µάθησης. 

∆ηλαδή, είναι πιθανή η επέµβασή του, εάν η συµµετοχή κάποιων εκπαιδευοµένων είναι 

περιορισµένη, εάν η συζήτηση ξεφεύγει από το θέµα ή/και το επιτρεπτό ύφος, και εάν 

χρειάζεται να  ενισχύσει τον περαιτέρω προβληµατισµό.  

 

Συστήµατα
Συνεργατικής µάθησης 

Ασύγχρονα
κειµενικά 

Σύγχρονα 
κειµενικά 

Σύγχρονα 
µε πολυµέσα

Ασύγχρονα
µε πολύµεσα

Συνεργασία –
Επικοινωνία

Μέσο

 
∆ιάσταση 
Χρόνου 

ΑσύγχρονηΣύγχρονη Κείµενο Πολυµέσα 
(ήχος, εικόνα, βίντεο) 

 
Εικόνα 1. Ταξινόµηση συστηµάτων συνεργατικής µάθησης 
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∆ηµιουργείται, λοιπόν, µε αυτόν τον ασύγχρονο κι ευέλικτο τρόπο συνεργασίας µία 

διαδικτυακή µαθησιακή  κοινότητα, της οποίας τα µέλη µπορούν να προσλαµβάνουν 

πληροφορίες, ιδέες, προτάσεις και λύσεις προβληµάτων από άλλα µέλη. Έχει παρατηρηθεί 

µάλιστα ότι µε την χρήση του ασύγχρονου κι ευέλικτου τρόπου συνεργασίας αναπτύσσεται 

µία θετικότερη στάση των µαθητών απέναντι στο µάθηµα, καθώς δίνονται κίνητρα για 

µάθηση, αλλά και απέναντι στον καθηγητή (Mackay, 1990).  

 

Τα συστήµατα ασύγχρονης µορφής επικοινωνίας και συνεργασίας αφορούν, στην πιο 

απλή περίπτωση, στην ανταλλαγή µηνυµάτων κειµένου και επισυναπτόµενων αρχείων 

(οποιασδήποτε µορφής), π.χ. newsgroups, bulletin boards, κλπ. και, κατ’ επέκταση, 

περιλαµβάνουν λειτουργίες για δηµιουργία και διαχείριση οµάδας ή οµάδων µαθητευοµένων, 

για συνεργατική επεξεργασία και αποθήκευση αρχείων, κ.α. Τα πιο σύνθετα συστήµατα 

(integrated) ασύγχρονης συνεργατικής µάθησης χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες 

(Steeples & Mayers, 1998): 

 

• Συστήµατα που σχεδιάζονται ειδικά για την ασύγχρονη συνεργατική µάθηση, όπως 

FLE3 (http://fle3.uiah.FI/), ΙΒΜ Lotus Learning Space της 

(http://www.lotus.come/learnspace/), Cedefop learning community 

(www.Cedefop.ee.int), Blackboard/Polaris (http://www.blackboard.com), 

KnowledgeForum (http://www.knowledgeforum.com/), κ.α.. 

• Συστήµατα που έχουν αναπτυχθεί για ασύγχρονη συλλογική εργασία και τα οποία 

αξιοποιούνται ως περιβάλλοντα για συνεργατική µάθηση, όπως BSCW 

(http://bscw.gmd.de/) (η εκπαιδευτική έκδοσή του καλείται Synergeia). Αυτά τα 

συστήµατα δίνουν έµφαση στη διαχείριση και στη διανοµή εγγράφων και 

εκδόσεων αυτών, στο σχολιασµό των µηνυµάτων που ανταλλάσσονται, κ.α.  

• Υποσυστήµατα των συστηµάτων διαχείρισης µαθησιακής διαδικασίας όπως 

WebCT, Moodle, κ.λπ., που αφορούν στην ασύγχρονη επικοινωνία µεταξύ των 

εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών, στο σχηµατισµό οµάδων κ.α.. 

 

Στα σενάριά µας µπορεί να αξιοποιηθεί το forum του Moodle µε σκοπό όχι µόνο να 

επιτρέψει την απλή αλληλεπίδραση µεταξύ των  συµµετεχόντων, αλλά και να προαγάγει την 

ανταλλαγή ιδεών, πληροφοριών ή υλικού µέσα από σχεδιασµένες συνεργατικές δράσεις, 
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προκειµένου να αποκτηθούν νέες γνώσεις και ικανότητες και να ενισχυθεί η αντιληπτική 

ικανότητα. 

 

3.3.4. Συστήµατα δηµιουργίας δραστηριοτήτων αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης 

 

Η έννοια της αξιολόγησης κατέχει κεντρική θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία. και 

αναφέρεται στην αποτίµηση, τόσο της επίδοσης των µαθητών, όσο και της ίδιας της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας µε σκοπό τη βελτίωσή της, καθώς και τη συνολική εκτίµηση ενός 

προγράµµατος σπουδών ή µιας εκπαιδευτικής µονάδας ή εκπαιδευτικού συστήµατος. Μέσω 

της αξιολόγησης εκτιµάται η πρόοδος των µαθητών και αναπροσαρµόζεται η διδασκαλία 

ανάλογα µε αυτή. Επίσης, καταγράφεται η επίδοση των µαθητών, µε άλλα λόγια η «ποσότητα 

και η ποιότητα των γνώσεων που αποκοµίζουν ή µαθαίνουν να χρησιµοποιούν» 

(Παπακωνσταντίνου, 1993). Η αξιολόγηση αποτελεί, επίσης, µηχανισµό απονοµής 

πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών µέσω της αποτίµησης για την επάρκεια των µαθητών ως 

προς τους στόχους ενός συγκεκριµένου προγράµµατος. Τέλος, η αξιολόγηση των 

µαθητευοµένων σε ένα πρόγραµµα κατάρτισης αποτελεί συνιστώσα της εκτίµησης της 

ποιότητας του ίδιου του προγράµµατος (Kilkpatrick, 1998). 

 

Οι τύποι αξιολόγησης, ανάλογα µε τη φάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην οποία 

εφαρµόζεται, είναι (Horton and Horton, 2003): 

 

 Αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση.  

 

Είναι διαδικασία κατά την οποία εκτιµώνται οι αποκτηµένες γνώσεις και δεξιότητες, 

καθώς και το προφίλ του µαθητή ή εκπαιδευόµενου γενικότερα, τις οποίες φέρει 

πριν την παρακολούθηση ενός συγκεκριµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος. Στη 

δική µας περίπτωση, στην ενότητα «Η είδηση και το σχόλιο» οι µαθητές καλούνται 

να πραγµατοποιήσουν ένα διαγνωστικό τεστ, µε το οποίο θα αποτιµηθεί το επίπεδο 

των γνώσεών τους πάνω στην ύλης της ενότητας.  

 

 Ενδιάµεση ή διαµορφωτική αξιολόγηση.  

 

Πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια ενός προγράµµατος διδασκαλίας και στόχο έχει 

τον έλεγχο της πορείας της µάθησης του µαθητευόµενου, µε σκοπό τον εντοπισµό 
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δυσκολιών του  και την αντιµετώπισή τους. Αυτή η µορφή αξιολόγησης 

εµπεριέχεται και στα δικά µας σενάρια, αφού οι µαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να 

καταθέτουν ενδιάµεσα παραδοτέα πριν την τελική παράδοση της ολοκληρωµένης 

εργασίας, προκειµένου να µπορούν ξέρουν αν όλα πηγαίνουν καλά ή αν χρειάζονται 

διορθωτικές παρεµβάσεις στην εργασία τους. 

 

 Τελική ή συνολική αξιολόγηση.  

 

Πραγµατοποιείται µετά το πέρας µίας διδακτικής ενότητας στα πλαίσια του 

αναλυτικού προγράµµατος, µε σκοπό την εκτίµηση της επίτευξης των µαθησιακών 

στόχων από τους µαθητές.  Τελική ή συνολική αξιολόγηση γίνεται και στη δική µας 

περίπτωση, καθώς οι µαθητές πρέπει τελικά να παραδώσουν µία ολοκληρωµένη 

µορφή εργασίας, όπως είναι ένα άρθρο ή µία κριτική.  

 

 

Οι µέθοδοι αξιολόγησης ποικίλουν ανάλογα µε την εκπαιδευτική φιλοσοφία, το θεωρητικό 

υπόβαθρο που εκφράζεται µε τη µορφή θεωριών µάθησης, τους στόχους του φορέα που 

σχεδιάζει ένα αναλυτικό πρόγραµµα ή γενικότερα πραγµατοποιεί ένα πρόγραµµα 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης.  

 

Με τον όρο αυτοαξιολόγηση εννοούµε το σύνολο των δραστηριοτήτων ενός µαθητή κατά 

την αυτόνοµη µελέτη του, ώστε αυτός ο ίδιος να διαπιστώνει την αποτελεσµατικότητά της. Η 

αυτοαξιολόγηση αποτελεί τύπο διαµορφωτικής αξιολόγησης, καθώς πραγµατοποιείται κατά 

τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος. Παραδείγµατα αυτοαξιολόγησης είναι η 

απάντηση σε ερωτηµατολόγια που αφορούν στη γνωστική περιοχή της µελέτης του µαθητή 

και η σύγκριση των απαντήσεων µε τις σωστές, η αλληλεπίδραση µε ένα σύστηµα 

εξοµοίωσης ενός περιβάλλοντος και η εκτίµηση της επίδοσής του. Η αυτοαξιολόγηση έχει 

ιδιαίτερη σηµασία, αφού ο µαθητής αξιολογεί το αποτέλεσµα της µελέτης του και µπορεί να 

επιµείνει στη µελέτη µιας διδακτικής ενότητας, αν το αποτέλεσµα ενός τεστ 

αυτοαξιολόγησης πάνω στην συγκεκριµένη ενότητα δεν ήταν ικανοποιητικό. Επιπλέον, µέσω 

ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης ο µαθητής µπορεί να εµβαθύνει περισσότερο κατά τη µελέτη 

του και να αποκτήσει µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σχετικά µε τη γνώση ενός αντικειµένου 

που έχει αποκτήσει µελετώντας µόνος του. Μορφή αυτοαξιολόγησης αποτελεί και το 

διαγνωστικό τεστ υπό µορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, όπου οι µαθητές µπορούν οι 
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ίδιοι να διαπιστώσουν αν κατέχουν τις απαιτούµενες γνώσεις για την απρόσκοπτη ή µη 

παρακολούθηση της ενότητας που θα ακολουθήσει (∆ηµητρόπουλος, 1999). 

 

  Αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση µε χρήση της µαθησιακής τεχνολογίας 

 

Οι Μαθησιακές Τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πραγµατοποίηση της 

αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης, τόσο συµπληρωµατικά σε προγράµµατα παραδοσιακής 

διδασκαλίας, όσο και σε προγράµµατα διδασκαλίας αποκλειστικά µέσω του Υπολογιστή, του 

∆ιαδικτύου και του Παγκόσµιου Ιστού. Οι µορφές αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης µε τη 

χρήση και τη βοήθεια της µαθησιακής τεχνολογίας είναι οι ακόλουθες: 

 

 Η συµµετοχή σε οµάδες εργασίας πάνω σε ένα συγκεκριµένο έργο.  

 

Ειδικά εργαλεία συνεργατικής µάθησης (collaborative learning) χρησιµοποιούνται 

για τον ορισµό και τη διαχείριση οµάδων µαθητών που εργάζονται σε κοινά 

ανατεθειµένα έργα. Τέτοια εργαλεία είναι συνήθως ενσωµατωµένα σε  Συστήµατα 

∆ιαχείρισης Μάθησης. Επιπλέον, ειδικά συστήµατα που βασίζονται στο διαδίκτυο 

και τον Παγκόσµιο Ιστό είναι διαθέσιµα (BSCW, FLE, CSILE), τα οποία 

υποστηρίζουν συνήθως το δικό τους µοντέλο µάθησης. Τα εργαλεία αυτά είναι 

δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για την εξ αποστάσεως αξιολόγηση της επίδοσης 

σπουδαστών σε δραστηριότητες, όπως η απονοµή ρόλων (role playing),  η 

«βαθµολόγηση από οµοίους» (peer review) (Brown et al., 1999) η αξιολόγηση µε 

βάση το φάκελο των σπουδαστών (portfolio-based assessment) κλπ. Οι πρακτικές 

αυτές είναι σύµφωνες µε τις αρχές της «µαθητοκεντρικής αξιολόγησης» (Paris, 

1994; Paris, 1998) σύµφωνα µε τις οποίες οι σπουδαστές ελέγχουν µόνοι τους την 

επίδοσή τους, καθώς έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν τη µάθησή τους µέσω της 

προόδου που επιτελούν µέσα σε µια πραγµατική (ή εικονική) τάξη. Η πρόοδος αυτή 

ελέγχεται µε συγκεκριµένα κριτήρια τόσο από τους διδάσκοντες όσο και από τους 

ίδιους τους σπουδαστές (αυτο-αξιολόγηση). Στα δικά µας σενάρια αξιοποιούνται 

εργαλεία συνεργατικής µάθησης για το σχολιασµό και αξιολόγηση που κάνουν οι 

µαθητές στις εργασίες των συµµαθητών τους (µέθοδος peer review), αλλά και για 

την δραστηριότητα, στην οποία οι µαθητές χωρίζονται σε δύο οµάδες και 

συµµετέχουν σε οµαδικό debate. 
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 Τεστ αυτοαξιολόγησης.  

 

Με αυτά ο µαθητής ελέγχει την πρόοδό του σε µια διδακτική ενότητα (Rios et al., 

2000), όπως αναφέρθηκε παραπάνω, όπως συµβαίνει και στα δικά µας σενάρια, 

όπου οι µαθητές µε το διαγνωστικό τεστ που προηγείται της ενότητας «Η είδηση και 

το σχόλιο», ελέγχουν και οι ίδιοι την ύπαρξη ή µη σχετικών µε την ενότητα 

γνώσεων. 

 

 Ασκήσεις. 

 

 Πρόκειται για ένα σύνολο προβληµάτων που τίθενται για την εµπέδωση της 

µάθησης  σε µια διδακτική ενότητα (Rios et al., 2000). Στο µάθηµα της Έκφρασης - 

Έκθεσης, µε το οποίο εµείς ασχολούµαστε ανατίθεται στους µαθητές να γράψουν 

ένα άρθρο ή µια κριτική, για να αποτιµηθεί το κατά πόσο εµπέδωσαν τη θεωρία που 

αφορά στην είδηση και στην κριτική διαφόρων µορφών τέχνης. 

 

Γενικότερα, η χρήση της µαθησιακής τεχνολογίας για την αξιολόγηση έχει αρκετά 

πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις παραδοσιακές µεθόδους αξιολόγησης, όπως (Alessi & 

Trollip, 2004; Brown et al., 1999): 

 

• εξοικονόµηση χρόνου για την ανάπτυξη και τη διάθεση των ερωτηµατολογίων.  

• µείωση του συνολικού χρόνου της αξιολόγησης, αφού η χρήση ενός συστήµατος 

αυτόµατης διόρθωσης ερωτηµατολογίων µειώνει το συνολικό χρόνο διενέργειας 

ενός διαγωνίσµατος. 

• ανάγκη για λιγότερους πόρους. Συγκεκριµένοι τύποι ερωτηµατολογίων 

διορθώνονται αυτόµατα Οι ανθρώπινοι πόροι που απαιτούνται για τη διενέργεια ενός 

τεστ αξιολόγησης είναι δυνατόν να ελαττωθούν, καθώς. Επί πλέον, οι ερωτήσεις 

µπορούν να δηµιουργηθούν, να συγκεντρωθούν, να διορθωθούν και να επιστραφούν 

στους µαθητές ηλεκτρονικά εξοικονοµώντας χαρτί και µειώνοντας το χρόνο 

εκτύπωσης και αποστολής. 

• πιο άνετη διεξαγωγή της αξιολόγησης.  Η αυτοµατοποιηµένη συλλογή και (ως ένα 

βαθµό) διόρθωση ερωτηµατολογίων αξιολόγησης επιτρέπει στους µαθητές να έχουν 

στιγµιαία απόκριση για κάποια ερωτηµατολόγια, κυρίως ερωτηµατολόγια 

αυτοαξιολόγησης.  
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• αυξηµένη ευκολία στο χειρισµό των δεδοµένων. Καθώς τα δεδοµένα από τη 

διόρθωση των ερωτηµατολογίων είναι αποθηκευµένα σε ηλεκτρονική µορφή, είναι 

εύκολο να αναλυθούν για την εξαγωγή συµπερασµάτων µε χρήση  λογιστικών 

φύλλων ή άλλων στατιστικών πακέτων λογισµικού. 

• εξατοµίκευση των ερωτήσεων και απαντήσεων. Το σύστηµα που διαθέτει τα 

ερωτηµατολόγια είναι δυνατόν να παρέχει λεπτοµερή σχόλια ανάλογα µε την 

επίδοση του µαθητή σε κάθε ερώτηση, να τον παραπέµπει σε αντίστοιχα  βοηθώντας 

τον στη διαδικασία της µάθησης (Mason & Bruning, 1998).  

• δυνατότητα χρήσης πολυµεσικών πόρων. Τα ερωτηµατολόγια που διατίθενται 

στον Παγκόσµιο Ιστό ή σε άλλα περιβάλλοντα πολυµέσων είναι δυνατόν να 

περιέχουν πληροφορία σε µορφή εικόνων, ήχων ή βίντεο ή ακόµη και ενεργά 

στοιχεία. 

 

Υπάρχει µία πληθώρα εργαλείων που προσφέρονται στους διδάσκοντες και δηµιουργούς 

µαθησιακού υλικού για τη δηµιουργία, διάθεση και διαχείριση ερωτηµατολογίων 

αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. Τα εργαλεία αυτά προσφέρουν τις εξής υπηρεσίες 

(Christie, 1998): 

 

 Εύκολη και γρήγορη συγγραφή ερωτηµατολογίων µέσα από οδηγούς (wizards). 

  

Ο χρήστης, κυρίως αυτός που δε διαθέτει ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις µπορεί να 

δηµιουργήσει ερωτηµατολόγια συγκεκριµένων τύπων µε τη µορφή φορµών HTML 

µε όλους τους παρεπόµενους περιορισµούς που επιφέρει αυτή η ευκολία. Επιπλέον, 

ορισµένες φορές οδηγοί (wizards) είναι διαθέσιµοι οι οποίοι καθοδηγούν την 

δηµιουργία ερωτηµατολογίων σε µια σειρά από βήµατα. Η ύπαρξη τέτοιων 

εργαλείων, παρ’ όλα αυτά, δεν απαγορεύει την επαναχρησιµοποίηση 

ερωτηµατολογίων δηµιουργηµένων µε άλλο τρόπο, για παράδειγµα µε τη χρήση 

ενός εξειδικευµένου εργαλείου, ή ακόµη και µε απ’ ευθείας ανάπτυξη από τον 

προγραµµατιστή – συγγραφέα ερωτηµατολογίων αξιολόγησης.  

 

 Αυτόµατη διόρθωση ερωτηµατολογίων.  

 

Εργαλεία για την αυτόµατη διόρθωση ερωτηµατολογίων είναι διαθέσιµα στα 

περισσότερα συστήµατα διαχείρισης µάθησης. Η αυτόµατη διόρθωση είναι εφικτή 
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µόνο σε ερωτηµατολόγια κλειστού τύπου, και όχι, για παράδειγµα, σε ερωτήσεις 

ελεύθερης ανάπτυξης, παρά τις σχετικές ερευνητικές προσπάθειες. 

 

 Αυτόµατη δηµιουργία αναφορών µε στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων.  

 

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων παρέχει σηµαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση 

της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε σκοπό τη βελτίωσή της. Τέτοια εργαλεία 

σχετίζονται κυρίως µε ερωτηµατολόγια αξιολόγησης των µαθητών, για παράδειγµα 

σε ένα on-line διαγώνισµα, παρά σε ερωτηµατολόγια αυτοαξιολόγησης. 

 

 Υποστήριξη πολλών τύπων ερωτήσεων.  

 

Μια ποικιλία τύπων ερωτήσεων υποστηρίζονται από τα συστήµατα αυτά. 

 

Εκτός από τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης που έχουν εργαλεία για τη δηµιουργία και 

διαχείριση ερωτηµατολογίων αυτοαξιολόγησης υπάρχουν συστήµατα που έχουν 

κατασκευαστεί µε µοναδικό σκοπό την αξιολόγηση και παρέχουν εκτεταµένες λειτουργίες τις 

οποίες στερούνται τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Γνώσης. Αναφέρονται στην αυτοαξιολόγηση, 

τόσο στο περιβάλλον του Παγκόσµιου Ιστού, όσο και στο περιβάλλον ενός µεµονωµένου 

υπολογιστή κατά το µοντέλο της Εκπαίδευσης µέσω Υπολογιστή (Computer Based Training). 

 

Τα πιο γνωστά από αυτά είναι τα συστήµατα Perception, CourseBuilder, CASTLE και Hot 

Potatoes. Μια εκτενής λίστα µε συστήµατα δηµιουργίας ερωτηµατολογίων αξιολόγησης 

παρουσιάζεται στο (http://www.caacentre.ac.uk/resources/web/onlres4.shtml). Στην παρούσα 

διπλωµατική εργασία χρησιµοποιούµε το Hot Potatoes για τη δηµιουργία ενός διαγνωστικού 

τεστ, γι’ αυτό κρίνουµε σκόπιµο να αναλύσουµε τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου 

συστήµατος. 

 

Το Hot Potatoes (http://www.halfbakedsoftware.com.) είναι µια σουίτα από έξι εργαλεία 

συγγραφής ερωτηµατολογίων. Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν τη δηµιουργία 

ερωτηµατολογίων διαφόρων τύπων. Τα ερωτηµατολόγια διατίθενται στους µαθητές µέσω του 

Παγκόσµιου Ιστού ως ιστοσελίδες. Η γλώσσα XHTML χρησιµοποιείται για τη δοµή και την 

παρουσίαση των σελίδων, ενώ η JavaScript για τον έλεγχο της αλληλεπίδρασης µε το χρήστη. 
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Τα εργαλεία επιτρέπουν τη συγγραφή τέτοιων σελίδων ερωτηµατολογίων χωρίς γνώση των 

παραπάνω γλωσσών και είναι τα ακόλουθα: 

 

• Το JQuiz είναι µια εφαρµογή δηµιουργίας ερωτηµατολογίων. Οι ερωτήσεις µπορεί 

να είναι τεσσάρων διαφορετικών τύπων, πολλαπλής επιλογής, σύντοµης απάντησης, 

υβριδικές (συνδυασµός των παραπάνω) και πολλών επιλογών (περισσότερες από µια 

σωστές επιλογές).  

• Το JClose δηµιουργεί ασκήσεις ταιριάσµατος κειµένου (gap-fill). Είναι δυνατόν να 

οριστεί απεριόριστος αριθµός σωστών απαντήσεων και υποδείξεις. 

• Το JCross δηµιουργεί σταυρόλεξα οποιουδήποτε µεγέθους που µπορούν να 

συµπληρωθούν µέσω του ∆ιαδικτύου.  

• Το JMix δηµιουργεί ασκήσεις που αφορούν στο σχηµατισµό προτάσεων από 

δεδοµένες λέξεις. 

• Τέλος, το Masher συνθέτει τις σελίδες των ασκήσεων που δηµιουργήθηκαν µε τα 

άλλα εργαλεία σε ενότητες όπως ολόκληροι τόποι στον Ιστό (web sites).  

 

Τα παραπάνω εργαλεία µοιράζονται ένα σύνολο από κοινά χαρακτηριστικά: Ορισµός 

αποκρίσεων (feedback) για τις σωστές και λανθασµένες απαντήσεις και υποδείξεων (hints), 

ορισµός χαρακτηριστικών µορφοποίησης των σελίδων των ερωτηµατολογίων (χρώµατα 

γραµµατοσειρές, κλπ), ορισµός χρόνου για τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων, 

δυνατότητα αποστολής της βαθµολογίας των ερωτήσεων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

στο διδάσκοντα. 
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Σχήµα 3.2. Το εργαλείο Hot Potatoes  

 

3.3.5 Εργαλεία παρουσίασης και σχολιασµού ψηφιακών βίντεο  

 

Η παιδαγωγική αξία του βίντεο είναι αρκετά σηµαντική, καθώς όπως φαίνεται από την 

πράξη κάποιες έννοιες, κάποια εµπειρική γνώση µπορούν   να µεταδοθούν πιο εύκολα ή να 

διατυπωθούν (ή παρουσιαστούν) πιο παραστατικά µε οπτικο-ακουστικό τρόπο (βίντεο, ήχο). 

Σε γνωστικά αντικείµενα όπως η γλώσσα  και η λογοτεχνία , οι µαθητές µπορούν, 

χρησιµοποιώντας τα µη γραµµικά πολυµέσα, να αναπτύξουν επικοινωνιακή δεξιότητα, 

δεξιότητες κατανόησης του τρόπου έκφρασης και συµπεριφοράς προσώπων, καθώς και 

ικανότητες επικοινωνίας µε ήχο και κείµενο. Επιπλέον, καλούνται να συγκρίνουν και να 

σχολιάζουν τις διάφορες οπτικοποιηµένες και δραµατουργηµένες µορφές ενός κειµένου, π.χ. 

σκηνές από µία κινηµατογραφική διασκευή ενός λογοτεχνικού έργου, δραστηριότητες που 

κάνουν την όλη µαθησιακή διαδικασία πιο ευχάριστη και πιο αποτελεσµατική.  

 

Ωστόσο πολύ σηµαντικό είναι οι µαθητές όχι απλώς να έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν 

ένα βίντεο, αλλά και να µπορούν, έχοντας ως αφετηρία µία αναπαράσταση σε µορφή 

πολυµέσων (video ή ήχο), να δηµιουργήσουν ένα πλέγµα από παρατηρήσεις, σχόλια, 

συνεισφορές, κ.λπ. που είναι κι αυτές σε µορφή πολυµέσων. ∆ηλαδή, έχει µεγάλη σηµασία οι 

µαθητές όχι µόνο να δουν ένα video, αλλά επίσης να ακούσουν κάποιο ηχητικό µήνυµα, να 

το σταµατήσουν σε κάποιο συγκεκριµένο καρέ ή δευτερόλεπτο του αρχείου, ώστε να 

διατυπώσουν σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις που σχετίζονται µε αυτό το σηµείο (π.χ. δεν 
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κατάλαβε κάποιος την προφορά του οµιλητή).  Η απορία µπορεί να αποτελέσει την αφετηρία 

συζητήσεων ανάµεσα σε συµµαθητές και να συντελέσει στη δηµιουργία ενός πλέγµατος από 

µηνύµατα των οποίων το περιεχόµενο µπορεί να είναι σε µορφή πολυµέσων. Παράλληλα, ο 

καθηγητής µπορεί να θέτει ερωτήσεις σε κάποιο συγκεκριµένο σηµείο του video ώστε να 

παροτρύνει τους µαθητές να προσέξουν κάποιο συγκεκριµένο θέµα. Γενικότερα, µπορεί να 

ειπωθεί ότι τα εκπαιδευτικά υλικά πολυµέσων συνδυασµένα µε δράσεις ασύγχρονης 

επικοινωνίας συµβάλλουν στην επίτευξη  ενός από τους βασικούς στόχους της εκπαίδευσης 

που είναι η καλλιέργεια ανώτερων νοητικών λειτουργιών και δεξιοτήτων. 

 

Συστήµατα και εργαλεία που επιτρέπουν τις παραπάνω διαδικασίες είναι τα εξής (Cherry 

et al., 2003):  

 

• Το NCSA Video Annotation Tool, που χρησιµοποιήθηκε από παιδιά ∆ηµοτικού, για να 

µάθουν σχετικά µε τους τυφώνες  

[http://archive.ncsa.uiuc.edu/Cyberia/DVE/FusionDVE/html/hurricane_lesson_plan.ht

ml] 

• Το Video Traces System  που χρησιµοποιήθηκε σε διάφορα εκπαιδευτικά σενάρια 

όπως για εκµάθηση χορού σε ενήλικες. 

• Το XMAS, σύστηµα σχολιασµών σε βίντεο, που έχει αναπτύξει το Πανεπιστήµιο MIT, 

σε συνεργασία µε τη Microsoft. Το σύστηµα αυτό έχει χρησιµοποιηθεί σε µάθηµα 

θεατρικών σπουδών και επιτρέπει σε σπουδαστές να παρακολουθήσουν σκηνές από 

θεατρικά έργα, να  συγκρίνουν τις παραπλήσιες εκδόσεις θεατρικών παραστάσεων 

των έργων του Shakespeare, να σχολιάσουν τη θεατρική διασκευή, την 

παραστασιολογία και να εµπλακούν σε ασύγχρονες συζητήσεις.  

• To Video Annotator που είναι ένα ασύγχρονο εργαλείο προσθήκης σηµειώσεων σε 

ψηφιακό βίντεο. Οι σηµειώσεις αυτές µπορεί να είναι κειµενικές (Text) , ηχητικές 

(sound) ή Γραφικές (Graphics). Το εργαλείο αυτό στοχεύει γενικά στην υποστήριξη 

ασύγχρονων συστηµάτων συνεργατικής µάθησης.  

 

Στην παρούσα εργασία, όπου οι µαθητές προβλέπεται να δουν σε µορφή βίντεο µία 

θεατρική παράσταση ή µία κινηµατογραφική ταινία και να την κριτικάρουν, εργαλεία η 

αξιοποίηση κάποιου από τα παραπάνω φαίνεται πολύ σηµαντική. Έτσι λοιπόν επιλέξαµε το 

Video Annotator (βλ. Σχήµα 3.3.), το οποίο έχει µία σειρά από δυνατότητες, όπως:  
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• Αναπαραγωγή βίντεο και υποστήριξη των κυριότερων και σηµαντικότερων  

τύπων αρχείων  όπως Avi, Mpeg κλπ. 

 

• Υποστήριξη των σηµαντικότερων λειτουργιών αναπαραγωγής ψηφιακού βίντεο 

όπως Play, Pause, Stop ,Volume Up/Down κλπ 

 

• ∆υνατότητα προσθήκης , διαγραφής και επεξεργασίας σηµειώσεων µε µορφή 

ήχου, γραφικών ή απλού κειµένου σε κάποιο συγκεκριµένο καρέ του βίντεο. Η 

προσθήκη γραφικών γίνεται µέσω µιας ειδικής µπάρας (drawing bar) που περιέχει 

δυνατότητα σχεδιασµού διάφορων αντικειµένων όπως κύκλους, ορθογώνια, 

τρίγωνα , ελεύθερο σχέδιο κλπ. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να 

µεγεθύνει ή να σµικρύνει ένα συγκεκριµένο καρέ του βίντεο όπως επίσης και να 

αναιρεί.   

 

• Εµφάνιση σε λίστα καθώς και δυνατότητα διαγραφής (delete) και επεξεργασίας 

(edit) όλων των σηµειώσεων. Επίσης εµφάνιση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών που αφορούν τις σηµειώσεις αυτές όπως τύπος (type), εκδότης 

(author),τίτλος (title) και χρόνος (time). 

 

• ∆υνατότητα επανάληψης κάποιου συγκεκριµένου κοµµατιού του βίντεο 

(Looping). Η επανάληψη ξεκινά από το καρέ εισαγωγής (Loop In) ενώ τελειώνει 

στο καρέ εξαγωγής (Loop Out) όπως φαίνεται στο πιο κάτω διάγραµµα. 

 

• ∆υνατότητα αναζήτησης συγκεκριµένου καρέ του βίντεο µέσω του τροχού 

αναζήτησης (Jog Wheel) ή µέσω της µπάρας αναζήτησης. 

 

• Υποστηρίζει την αναπαραγωγή τοπικών (Local) και αποµακρυσµένων αρχείων. Η 

αναπαραγωγή των αποµακρυσµένων αρχείων να είναι δυνατή µέσω  streaming 

τεχνολογιών όπως Progressive Download ή Real Streaming. 
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Σχήµα 3.3. Το εργαλείο video annotator 

 

3.3.6. Συστήµατα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας  

 

Με τον όρο ηλεκτρονική ψηφοφορία (electronic voting / e-voting), εννοούµε την 

υποστήριξη/αυτοµατοποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής µιας εκλογικής διαδικασίας µε τη 

χρήση εξειδικευµένων διαδικτυακών συστηµάτων. Η συµµετοχή στην ηλεκτρονική 

ψηφοφορία γίνεται από οποιοδήποτε ιδιωτικό χώρο, οικία, επαγγελµατικός χώρος, σχολείο, 

δηµόσιος χώρος όπως τα "internet café", κοκ. Το σύστηµα αυτό ψηφοφορίας είναι προφανές 

ότι µεγιστοποιεί την ευκολία συµµετοχής στην ψηφοφορία. Επίσης τα συστήµατα που 

υποστηρίζουν την ηλεκτρονική ψηφοφορία αυτοµατοποιούν τη διαδικασία καταµέτρησης 

των ψήφων, ανακοίνωσης και παρουσίασης των αποτελεσµάτων.  Η ευκολία µε την οποία 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µία ηλεκτρονική ψηφοφορία ενθαρρύνουν και εκπαιδεύουν την 

ανάµιξη των µαθητών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η προώθηση των νέων 

τεχνολογιών στις διαδικασίες ψηφοφορίας, αφενός θα αυξήσει τα ποσοστά συµµετοχής των 

πολιτών στη λήψη αποφάσεων, διευρύνοντας την εκλογική βάση και  αφετέρου αποτελέσει 

επιπλέον κίνητρο για τους πολίτες να εξοικειωθούν και αξιοποιήσουν το διαδίκτυο (Mitrou, 

et al. 2001).  

 

Οι θετικές επιπτώσεις που προσφέρει η ηλεκτρονική ψηφοφορία βασίζονται κυρίως:  
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1. Στην αύξηση της ευκολίας συµµετοχής των ψηφοφόρων (voters convenience), 

λόγω των εναλλακτικών λύσεων που προσφέρονται στον τρόπο άσκησης του 

εκλογικού δικαιώµατος. Η ηλεκτρονική ψήφος θα αποτελεί µία ικανοποιητική 

λύση για τη µείωση του κόπου, αλλά και του κόστους, που συνεπάγεται η 

υποχρέωση προσέλευσης σε συγκεκριµένο χώρο.  Η ηλεκτρονική ψήφος 

εξάλλου έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµη για τους ψηφοφόρους µε κινητικά 

προβλήµατα ή άλλες σωµατικές αναπηρίες.  

2. Στο δυναµικό και καινοτόµο χαρακτήρα της διαδικασίας µέσω του διαδικτύου ο 

οποίος θα δώσει µια νέα πνοή σε µία παγιωµένη και ενδεχοµένως ιδιαίτερα 

στατική, για την ενθουσιώδη φύση της νεαρής ηλικίας, εκλογική πρακτική.  

3. Στη µείωση του µέσο-µακροπρόθεσµου κόστους της διεξαγωγής της διαδικασίας 

της ψηφοφορίας και στην ταυτόχρονη βελτίωση της διοικητικής 

αποτελεσµατικότητας. Η καταµέτρηση των ψήφων πραγµατοποιείται 

γρηγορότερα και µε µεγαλύτερη ακρίβεια, µειώνοντας την πιθανότητα 

αµφισβητήσεως των αποτελεσµάτων και ανάγκης για επανάληψη της εκλογικής 

διαδικασίας.  

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται τα κυριότερα διεθνή έργα, τα οποία σχετίζονται µε 

το ζήτηµα της Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας, όπως περιγράφονται στην έκθεση της Οµάδας 

Εργασίας ΣΤ-4, του e-business forum µε τίτλο «Συστήµατα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας», που 

δηµοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2004.   

  

διεθνή έργα URL 

e-VOTE  http://www.instore.gr/evote/  

E-Poll  http://www.e-poll-project.net/  

CYBERVOTE  http://www.eucybervote.org/  

AGORA 2000  http://www.agora2000.org/  

E-POWER http://www.belastingdienst.nl/epower 

VSIIS  http://www.models-research.ie/projects/vsiis.html  

E-COURT  http://laplace.intrasoft-intl.com/e-court/  

The EVOX Voting System http://theory.lcs.mit.edu/~cis/voting/voting.html#evox 
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Τα διάφορα συστήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας έχουν τα προσφέρουν τις ακόλουθες 

δυνατότητες: 

 

 Ευκολία συµµετοχής των ψηφοφόρων (Voter convenience) 

  

Η ευκολία συµµετοχής των ψηφοφόρων σχετίζεται µε τη δυνατότητα της άµεσης 

ψηφοφορίας, όπως στις συµβατικές εκλογές, που οι ψηφοφόροι µπορούν να 

ψηφίσουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, χωρίς να είναι αναγκαία η επιστροφή τους 

και η συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς προκειµένου να ολοκληρωθεί η 

εκλογική διαδικασία.  

 

 ∆υνατότητα ψηφοφορίας από οποιαδήποτε τοποθεσία (Voter mobility)  

 

Ελαχιστοποιούνται οι περιορισµοί που ορίζουν οι συµβατικές εκλογικές διαδικασίες 

δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισµοί όσο αφορά την τοποθεσία όπου ένα ψηφοφόρος 

µπορεί να ψηφίσει 

 

 Ευελιξία (flexibility)  

 

Ένα σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας επιτρέπει µια µεγάλη ποικιλία στη µορφή 

των ψηφοδελτίων, στις υποστηριζόµενες γλώσσες, καθώς και να µπορεί εύκολα να 

προσαρµοσθεί σε διάφορους τύπους εκλογικών διαδικασιών. Η δυνατότητα 

υποστήριξης ανοικτών ερωτήσεων (open-ended questions) µπορεί επίσης να 

υποστηριχθεί µέσω της συγκεκριµένης ιδιότητας, αλλά δεν είναι συµβατική µε το 

σχήµα χωρίς απόδειξη (receipt-freeness). 

 

 Αποδοτικότητα (Efficiency)  

 

Ο χρόνος που απαιτείται από ένα ψηφοφόρο προκειµένου να ολοκληρώσει τη 

διαδικασία ψηφοφορίας είναι πολύ µικρός και έτσι αυξάνεται ο αριθµός των 

ψηφοφόρων που µπορούν να πάρουν µέρος στις εκλογές. Έτσι η διαδικασία 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας µπορεί να ολοκληρωθεί σε πολύ σύντοµο χρονικό 

διάστηµα.  
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Στην παρούσα εργασία µπορούµε να αξιοποιήσουµε ένα εργαλείο e-voting που είναι 

ενσωµατωµένο στο σύστηµα διαχείρισης µάθησης Moodle.  

 

3.3.7. Ο ∆ιαδραστικός Πίνακας (interactive whiteboard) 

 

Ο διαδραστικός πίνακας είναι ένα ιδανικό µέσο για εργαστήρια και τάξεις, που επιτρέπει 

στους καθηγητές να «µοιράζουν» τις σηµειώσεις τους σε αυτόν,  στους υπολογιστές των 

µαθητών τους, σε πραγµατικό χρόνο. ∆ηλαδή, αν και λειτουργεί µε παρόµοιο τρόπο µε τον 

ασπροπίνακα της τάξης, µέσω του τοπικού δικτύου της τάξης συνδέεται µε τον υπολογιστή 

του κάθε µαθητή και µεταφέροντα ό,τι αναγράφεται σε αυτόν στην οθόνη του κάθε 

διασυνδεδεµένου στο δίκτυο υπολογιστή του µαθητή. Με τον τρόπο αυτό, κάθε µαθητής έχει 

πρόσβαση µέσω του υπολογιστή του, σε ό,τι γράφει ο δάσκαλος/καθηγητής στον πίνακα και 

µπορεί να φυλάξει, να επεξεργαστεί και να αναπαραγάγει το υλικό αυτό (Solvie, 2004).  

 

Βλέποντας τις σηµειώσεις σε πραγµατικό χρόνο, οι µαθητές µπορούν να συγκεντρωθούν 

στην ουσία του µαθήµατος και τις έννοιες που αναλύονται από τον καθηγητή, και όχι απλά να 

αντιγράφουν όλες τις σηµειώσεις που γράφονται ή σχεδιάζονται πάνω στον πίνακα κατά τη 

διάρκεια του µαθήµατος (βλ. Σχήµα 3.4.).  

 

Με τον διαδραστικό πίνακα, οι µαθητές µπορούν να προσθέσουν τα δικά τους σχόλια στις 

σηµειώσεις του καθηγητή, έτσι ώστε να τις αποθηκεύσουν εκ νέου και στη συνέχεια να τις 

µελετήσουν όποτε ξανά θελήσουν: ύστερα από ώρες, ηµέρες ή ακόµα και εβδοµάδες. 

 

Ο διαδραστικός πίνακας δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να συµµετέχουν ενεργά στην 

παράδοση του µαθήµατος, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά ερωτήσεις, σχόλια και απαντήσεις 

προς τον καθηγητή, είτε σε πραγµατικό χρόνο είτε να αποθηκευτούν και να επεξεργαστούν 

αργότερα, µετά το πέρας της τάξεως (Tate, 2002). 
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Σχήµα 3.4. Ο διαδραστικός πίνακας (Πηγή: www.mdata.gr) 

 

3.3.8. Το σύστηµα σύγχρονης συνεργατικής µάθησης SYNERGO  

 

    Το SYNERGO Collaborative Mapping Environment δίνει έµφαση στην σύγχρονη και 

από κοινού εργασία συνεργατών εξ αποστάσεως (βλ. Σχήµα 3.5.). Είναι ένα πειραµατικό 

πρωτότυπο λογισµικό που αναπτύχθηκε από την οµάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – 

Υπολογιστή του Πανεπιστηµίου Πατρών (Avouris et al., 2004), το οποίο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για να υποστηρίξει την συνεργατική επίλυση προβληµάτων σε πραγµατικό 

χρόνο και την ανάλυση και διερεύνηση της συνεργατικής δραστηριότητας. Πρόκειται για 

πρωτότυπη πλατφόρµα συνεργατικής επίλυσης µε διαγραµµατικές αναπαραστάσεις όπως 

∆ιαγράµµατα Ροής, ∆ιαγράµµατα Οντοτήτων Συσχετίσεων, κλπ για µικρές οµάδες (2-3 

ατόµων) που δουλεύουν από απόσταση.  

 

Κατά τη συνεργασία  οι µαθητές  µοιράζονται τον ίδιο (διαµοιρασµένο) χώρο και 

πραγµατοποιούν ενέργειες σε αυτόν (προσθέτουν, µετακινούν, διαγράφουν αντικείµενα). Με 

τη βοήθεια ενός εργαλείου chat τα µέλη της οµάδας επικοινωνούν για να αποφασίσουν 

κάποιες ενέργειες ή να ζητήσουν διευκρινίσεις από κάποιο µέλος της οµάδας που έκανε 

κάποια ενέργεια στο διαµοιρασµένο χώρο.   

 



   99

  

 
 

Σχήµα 3.5. Το SYNERGO Collaborative Mapping Environment 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 3) φαίνεται συνοπτικά πώς έχουν συνδυαστεί οι 

θεωρητικές αρχές της Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning), που 

παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 2, µε την αντίστοιχη τεχνολογία, που παρουσιάζεται στο 

παρόν κεφάλαιο (3) και πώς τελικά ο συνδυασµός αυτός βρίσκει εφαρµογή στα εκπαιδευτικά 

σενάρια που περιγράφουµε στο κεφάλαιο 4: 

  
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΕΜΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΗΣ Ή 
ΕΓΚΑΘΙ∆ΡΥΜΕΝΗΣ 

ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΑ-∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Αυθεντικό πλαίσιο µάθησης -
Αυθεντικές δραστηριότητες 

1. Οι πηγές του ∆ιαδικτύου 
2. Τα Συστήµατα 

∆ιαχείρισης της Μάθησης 
3. Τα Συστήµατα 

Ασύγχρονης 
Συνεργατικής Μάθησης  

4. Τα Εργαλεία 
Επεξεργασίας και 
Σχολιασµού Ψηφιακών 
Βίντεο 

5. Συστήµατα Ηλεκτρονικής 
Ψηφοφορίας 

6. Ο ∆ιαδραστικός Πίνακας 
7. Το σύστηµα σύγχρονης 

συνεργατικής µάθησης 
SYNERGO 

Οι µαθητές: 
 α. συγγράφουν ένα άρθρο σχετικό µε 
ένα θέµα της επικαιρότητας,  
β. «εκφωνούν» ένα λόγο στη Βουλή 
των Εφήβων µε αφορµή ένα θέµα 
σύγχρονου προβληµατισµού, 
γ. γράφουν µία κριτική για το θέατρο, 
για τον κινηµατογράφο ή για ένα έργο 
τέχνης. 
δ. συµµετέχουν σε «debate» 

2. Παρατήρηση συµπεριφορών 
επαϊόντων ενός αντικειµένου 

1. Οι πηγές του ∆ιαδικτύου 
 

Οι µαθητές, πριν γράψουν το άρθρο 
τους ή την κριτική τους αναζητούν και 
µελετούν υποδείγµατα άρθρων και 
κριτικών και δεν αρκούνται στη µελέτη 
µόνο των γενικών θεωρητικών αρχών 
που διέπουν τη σύνθεση των παραπάνω 
ειδών λόγου, για να µπορέσουν στη 
συνέχεια και αυτοί να γράψουν τη δικιά 
τους κριτική ή το δικό τους άρθρο. 
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3. Ανάληψη διαφορετικών ρόλων 
στη διαδικασία της µάθησης 

1. Συστήµατα Ηλεκτρονικής 
Ψηφοφορίας 

2. Τα Συστήµατα 
Ασύγχρονης 
Συνεργατικής Μάθησης  

 

Οι µαθητές: 
1. πότε αρθρογραφούν υπέρ ενός 

κοινωνικού φαινοµένου πότε κατά, 
2. συµµετέχουν σε οµαδικό debate 

υποστηρίζοντας ή ερχόµενοι σε 
αντίθεση µε µία θέση. 

  Έτσι, µπορούν και ποικίλους ρόλους 
να παίξουν, αλλά και να δουν το 
εξεταζόµενο θέµα από διαφορετικές 
πτυχές, πράγµα που θα τους προσδώσει 
µία ευρύτητα πνεύµατος και οξύνοια. 

4. Συνεργατική οικοδόµηση 
µάθησης-Αλληλεπίδραση 

1. Τα Συστήµατα 
Ασύγχρονης 
Συνεργατικής Μάθησης  

2. Συστήµατα Ηλεκτρονικής 
Ψηφοφορίας 

3. Ο ∆ιαδραστικός Πίνακας 
4. Το σύστηµα σύγχρονης 

συνεργατικής µάθησης 
SYNERGO 

Οι µαθητές: 
1. σχολιάζουν τις εργασίες των 

συµµαθητών τους και 
ανταλλάσσουν απόψεις πάνω σε 
αυτές ή  

2.  παίρνουν µέρος σε οµαδικό 
debate, όπου χωρίζονται σε οµάδες 
κάθε µία από τις οποίες 
υποστηρίζει µία θέση, οπότε, για 
να εκφραστεί η θέση της οµάδας 
πρέπει να υπάρξει συνεργασία και 
συζήτηση µεταξύ των µελών της 
οµάδας.   

3. σχολιάζουν και αναλύουν ανά 
οµάδες ένα κείµενο κριτικής, στο 
οποίο πρέπει να εντοπίσουν και να 
επισηµάνουν τις θεωρητικές αρχές 
της κριτικής που έχουν διδαχθεί. 

5. Έκφραση και διατύπωση, για να 
καταγραφεί ο τρόπος και η 
διαδικασία απόκτησης γνώσης 

1. Τα Συστήµατα 
Ασύγχρονης 
Συνεργατικής Μάθησης  

2. Τα Συστήµατα 
∆ιαχείρισης της Μάθησης 

 

Οι µαθητές µε την ολοκλήρωση της 
εργασίας τους παρουσιάζουν τον τρόπο 
µε τον οποίο την έκαναν και τα βήµατα 
που ακολούθησαν, προκειµένου να 
φτάσουν στο επιθυµητό αποτέλεσµα. 

6. Αναστοχασµός 

1. Τα Συστήµατα 
∆ιαχείρισης της Μάθησης 

2. Οι πηγές του ∆ιαδικτύου 
 

Οι µαθητές πρέπει να «εκφωνήσουν» 
ένα λόγο στη Βουλή των Εφήβων. Στην 
περίπτωση αυτή έχει ληφθεί υπόψη ότι 
οι µαθητές δε θα ακούσουν λόγους 
µόνο ή θα παρακολουθήσουν κάποιες 
συνεδριάσεις της Βουλής των Εφήβων, 
όπως προβλέπεται στην ύλη της 
υποενότητας αλλά θα κληθούν να 
ανατρέξουν σε εµπειρίες τους από 
λόγους πολιτικών που 
παρακολούθησαν στην τηλεόραση ή 
δια ζώσης. Επίσης, θα πρέπει να 
ανακαλέσουν γνώσεις που αφορούν τη 
δόµηση και  σύνθεση ενός γραπτού 
κειµένου. Και τέλος, θα πρέπει να 
αντλήσουν πληροφορίες σχετικά µε το 
θέµα για το οποίο θα µιλήσουν (π.χ. 
ανεργία) από ποικίλες πηγές που δεν 
περιλαµβάνονται όλες στη 
συγκεκριµένη ενότητα του σχολικού 
εγχειριδίου.   

7. Καθοδήγηση και υποστήριξη 
(scaffolding) 

1. Τα τεστ αυτοαξιολόγησης 
2. Τα Συστήµατα 

Ασύγχρονης 

Ο καθηγητής αφήνει τους µαθητές 
ελεύθερους να «περιηγηθούν» στη 
µαθησιακή διαδικασία, αλλά είναι 
πάντα εκεί, για να παρέµβει και να 
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Συνεργατικής Μάθησης  
3. Τα Συστήµατα 

∆ιαχείρισης της Μάθησης 
 

κάνει σθεναρή την παρουσία του, όταν 
οι µαθητές ζητήσουν τη βοήθειά του ή 
και όταν αντιληφθεί ο ίδιος ότι αυτή 
είναι απαραίτητη (π.χ έντονες 
διαφωνίες στους κόλπους της οµάδας), 
ενώ τελικά, πέρα από τα σχόλια που θα 
κάνουν οι µαθητές για τις εργασίες των 
συµµαθητών τους, δίνει και ο ίδιος 
ανατροφοδότηση στους µαθητές για τις 
εργασίες τους, αλλά και για την όλη 
συµµετοχή τους στη µαθησιακή 
διαδικασία. Επίσης, γνωστικό στήριγµα 
µπορεί να θεωρηθεί και το διαγνωστικό 
τεστ που θα κληθούν θα κάνουν οι 
µαθητές, αφού µε αυτό θα γίνει 
εξατοµίκευση της διδασκαλίας και ο 
κάθε µαθητής θα οδηγηθεί στο σηµείο 
της ύλης που είναι κατάλληλο γι’ αυτόν 
και δε αφεθεί την τύχη του. 

8. Εµβάθυνση στη µαθησιακή 
διαδικασία µέσω δραστηριοτήτων 

1. Τα Συστήµατα 
∆ιαχείρισης της Μάθησης 

2. Τα Συστήµατα 
Ασύγχρονης 
Συνεργατικής Μάθησης  

3. Τα Εργαλεία 
Επεξεργασίας και 
Σχολιασµού Ψηφιακών 
Βίντεο 

4. Συστήµατα Ηλεκτρονικής 
Ψηφοφορίας 

5. Ο ∆ιαδραστικός Πίνακας 
6. Το σύστηµα σύγχρονης 

συνεργατικής µάθησης 
SYNERGO 

Οι µαθητές δε µαθαίνουν απλώς 
θεωρητικά πώς γράφεται µία κριτική ή 
ένα άρθρο, αλλά µελετούν ένα κείµενο 
κριτικής, στο οποίο έχουν επισηµανθεί 
οι θεωρητικές αρχές της κριτικής και 
στη συνέχεια σχολιάζουν και 
αποδοµούν ένα άλλο κείµενο κριτικής 
είτε ατοµικά είτε -κατά προτίµηση- 
οµαδικά. Επίσης, διαβάζουν κριτικές 
έργων ή παραστάσεων που έχουν δει ή 
ένα άρθρο σε µια εφηµερίδα, άρα το 
βλέπουν και πρακτικά πώς γίνεται ενώ 
στη συνέχεια αναλαµβάνουν και οι ίδιοι 
το ρόλο του κριτικού ή του 
αρθρογράφου, οπότε αντιλαµβάνονται 
έσωθεν και ενδελεχώς το γνωστικό 
αντικείµενο που διδάχτηκαν. 

Πίνακας 2 Αντιστοίχιση θεωρητικών αρχών  µε τεχνολογία και δραστηριότητες 
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4. Ο Ο∆ΗΓΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ 
ΈΚΦΡΑΣΗΣ - ΈΚΘΕΣΗΣ 
 

4.1. Η ανάγκη δηµιουργίας του οδηγού διδασκαλίας 
 

Το µάθηµα της Έκφρασης – Έκθεσης είναι ένα από τα δηµιουργικότερα και ωφελιµότερα. 

Από όποια οπτική γωνία κι αν εξετάσει κανείς το θέµα και από κάθε θέση, ως εκπαιδευτικός 

ή µαθητής, θα διαπιστώσει τη σηµασία που κρύβει η διδασκαλία της ορθής χρήσης της 

γλώσσας και η εκµάθηση της παρουσίασης λογικής και τεκµηριωµένης επιχειρηµατολογίας 

πάνω σε επίκαιρα ή διαχρονικά ζητήµατα.  

 

Ωστόσο αποτελεί αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η διδασκαλία ενός τόσο σηµαντικού 

µαθήµατος εµπεριέχει αρκετές δυσκολίες, καθώς πολλοί µαθητές, οι οποίοι δε χαρίζονται στη 

µαγεία της γλωσσικής έκφρασης, υποτιµούν τη φύση του µαθήµατος και δείχνουν αποστροφή 

για τα γλωσσικά µαθήµατα (αρχαία και νέα ελληνικά, λατινικά, ιστορία, φιλοσοφία), ενώ 

παράλληλα και οι εκπαιδευτικοί είτε λόγω πίεσης χρόνου, αφού καλούνται να διδάξουν έναν 

τεράστιο όγκο διδακτέας ύλης σε µικρό αναλογικά χρονικό διάστηµα, είτε λόγω έλλειψης 

επικουρικών µέσων διδασκαλίας, αδυνατούν πολλές φορές να ανταποκριθούν στη 

σπουδαιότητα του µαθήµατος. 

 

Ορµώµενοι, λοιπόν, από τα παραπάνω στην παρούσα εργασία αποφασίσαµε να φτιάξουµε 

έναν οδηγό διδασκαλίας για το γνωστικό αντικείµενο της Έκφρασης – Έκθεσης της Β’ τάξης 

Ενιαίου Λυκείου τοποθετηµένου στα πλαίσια της θεωρίας της Εµπλαισιωµένης ή 

Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning), ο οποίος ταυτόχρονα εγκολπώνει την 

παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας. Συγκεκριµένα, ο οδηγός διδασκαλίας αφορά στις 

παρακάτω ενότητες από την ύλη του µαθήµατος της Έκφρασης – Έκθεσης Β’ τάξης Ενιαίου 

Λυκείου: 

• «Η είδηση και το σχόλιο» από το κεφάλαιο «Η Είδηση» (Σελ. 14 - 25 σχολικού 

εγχειριδίου)  

• «Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση»: 

 σχετικά µε την εργασία και την επιλογή επαγγέλµατος (Σελ. 95 – 103 του 

σχολικού εγχειριδίου). 

 σχετικά µε το χαρακτηρισµό ατόµου, τις στερεότυπες αντιλήψεις, το 
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φυλετικό και κοινωνικό ρατσισµό. (Σελ.  119 – 126 του σχολικού 

εγχειριδίου). 

 

• «Παρουσίαση και κριτική µιας θεατρικής παράστασης - άλλων µορφών τέχνης» από το 

κεφάλαιο «Παρουσίαση - Κριτική» (Σελ.  192 – 218 του σχολικού εγχειριδίου). 

 

 

Ο λόγος, για τον οποίο αποφασίσαµε να φτιάξουµε οδηγό διδασκαλίας που να αφορά τις 

εν λόγω ενότητες  από τη διδακτέα ύλη του µαθήµατος της Έκφρασης-Έκθεσης Β’ Λυκείου 

Γενικής Παιδείας είναι το ότι θεωρούµε ότι µε τον τρόπο που παρουσιάζεται οι 

συγκεκριµένες ενότητες στο σχολικό βιβλίο και ο οποίος υπαγορεύει τον τρόπο διδασκαλίας, 

δεν καλύπτονται συγκεκριµένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτό που χρειάζεται ωστόσο να 

πούµε είναι ότι αποφασίσαµε να αναφερθούµε ενδεικτικά στις συγκεκριµένες 

προαναφερθείσες ενότητες, µέσα από την εξέταση των οποίων είναι πολύ πιθανό να 

αναδειχτούν ζητήµατα που αφορούν γενικότερα τη γλωσσική διδασκαλία και το µάθηµα της 

Έκφρασης-Έκθεσης στο Ενιαίο Λύκειο, αλλά και τη διδασκαλία άλλων γνωστικών 

αντικειµένων, όπως αυτών της Ιστορίας, της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, της Αρχαίας 

Ελληνική Γλώσσας και Γραµµατείας. 

 

∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι στις ενότητες που προαναφέραµε υπάρχουν ορισµένες 

ελλείψεις οι οποίες δυσκολεύουν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το συγκεκριµένο 

µάθηµα, να καλύψουν µε τη διδασκαλία τους βασικές ανάγκες των εκπαιδευοµένων, οι 

οποίες πηγάζουν και διαµορφώνονται από το πλαίσιο του αναλυτικού προγράµµατος 

σπουδών.  

 

Αναλυτικά, στην ενότητα «Η είδηση και το σχόλιο» από το κεφάλαιο «Η Είδηση», οι 

ελλείψεις που υπάρχουν δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στους εκπαιδευτικούς να βοηθήσουν 

τους µαθητές να: 

 

 αναπτύξουν την ικανότητα να προσεγγίζουν µία δηµοσιογραφική είδηση µε κριτικό 

πνεύµα. 

 διακρίνουν το σχόλιο από το γεγονός σε µία είδηση, µε στόχο να καταστούν 

υποψιασµένοι δέκτες αλλά και αποτελεσµατικοί ποµποί µιας είδησης. 
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 συζητούν για το γεγονός και το σχόλιο αξιοποιώντας το σχετικό λεξιλόγιο 

αντιλαµβανόµενοι παράλληλα την πολυσηµία των λέξεων, πράγµα που θα τους 

επιτρέψει να χρησιµοποιούν µε επάρκεια και συνείδηση το λόγο και να αφηγούνται 

µε συντοµία, σαφήνεια και ακρίβεια.  

 

Στην επόµενη ενότητα που εξετάζουµε, «Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση» 

(σχετικά µε την εργασία, την επιλογή επαγγέλµατος, το χαρακτηρισµό ατόµου, τις 

στερεότυπες αντιλήψεις, το φυλετικό και κοινωνικό ρατσισµό), δεν είναι εφικτό µε τη 

διδασκαλία να καλυφθούν οι ανάγκες των µαθητών να: 

 

 προβληµατιστούν γενικότερα πάνω σε θέµατα που θα τους απασχολήσουν στη ζωή 

τους, όπως αυτό της επιλογής επαγγέλµατος και της επαγγελµατικής τους 

αποκατάστασης. 

 ευαισθητοποιηθούν γύρω από διάφορα κοινωνικά προβλήµατα, όπως αυτό του 

ρατσισµού και να ενισχυθούν στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν και να 

ερµηνεύσουν τον κόσµο που τους περιβάλλει. 

 

Τέλος, οι ελλείψεις στην ενότητα «Παρουσίαση - Κριτική» καθιστούν δύσκολη την 

διδασκαλία που θα µπορέσει να καλύψει τις ανάγκες των µαθητών να: 

 

 επισηµάνουν τις διαφορές ανάµεσα στην παρουσίαση ενός «αντικειµένου» (βιβλίου, 

έργου τέχνης, θεατρικής παράστασης, κινηµατογραφικής ταινίας, κλπ.) και στην 

κριτική του αποτίµηση. 

 προσεγγίσουν τα διάφορα είδη παρουσίασης και κριτικής (π.χ. βιβλιοπαρουσίαση – 

βιβλιοκριτική, παρουσίαση κριτική έργου τέχνης, θεατρικής παράστασης κλπ.).  

 αποκτήσουν την ικανότητα να παρουσιάζουν επαρκώς ένα «αντικείµενο» και να το 

αξιολογούν κριτικά µε τεκµηριωµένα επιχειρήµατα. 

 καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη γενικότερα και την εκφραστική τους 

ικανότητα, για  να αντιµετωπίζουν µε ευχέρεια διάφορα θέµατα στην καθηµερινή 

τους επικοινωνία. 

 

Ειδικότερα, αυτά που εκτιµούµε ότι δεν επιτυγχάνονται µε τον παραδοσιακό τρόπο 

διδασκαλίας, στον οποίο το βασικό διδακτικό µέσο είναι το παραδοσιακό βιβλίο,  είναι τα 

ακόλουθα, που παρουσιάζονται ανά ενότητα: 
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Αρχικά, όσον αφορά στην ενότητα «Η είδηση και το σχόλιο» από το κεφάλαιο «Η 

Είδηση», πρέπει να πούµε ότι η ενότητα αυτή, όπως και όλες οι ενότητες του βιβλίου, 

περιλαµβάνει θεωρία, στην προκειµένη περίπτωση σχετική µε την είδηση και το σχόλιο, 

ασκήσεις πάνω σ΄αυτή, λεξιλόγιο σχετικό µε το σχόλιο και την είδηση και λεξιλογικές  

ασκήσεις. 

 

Το πρόβληµα εντοπίζεται στο ότι η θεωρία σε ορισµένα σηµεία δεν αναλύεται αρκετά, ενώ 

είναι γραµµένη σε συνεχές και πυκνό κείµενο τη στιγµή που θα µπορούσε να δοθεί σε µορφή 

σχεδιαγραµµατική, ώστε ο µαθητής να είναι σε θέση να συγκρατήσει στο µυαλό του τα 

βασικά σηµεία της, προκειµένου να µπορέσει να την εφαρµόσει στις ασκήσεις που έπονται 

της θεωρίας. 

 

Επίσης, µετά την παρουσίαση της θεωρίας δεν υπάρχουν παραδείγµατα εφαρµογής της, 

αλλά ακολουθούν αµέσως ασκήσεις, τις οποίες ο µαθητής καλείται να κάνει. Έτσι, οι µαθητές 

δεν µπορούν να εξοικειωθούν µε την αποκωδικοποίηση και την ερµηνεία των πληροφοριών, 

τις οποίες δέχονται από τον Τύπο και τα άλλα µέσα ενηµέρωσης, ενώ δυσκολεύονται να 

γίνουν κριτικοί δέκτες των ειδήσεων που λαµβάνουν και να αναπτύξουν την ικανότητα ως 

ποµποί να µεταδίδουν µε ακρίβεια και υπευθυνότητα ένα νέο, για να µην πέσουν στην παγίδα 

της παραπληροφόρησης. Κρίνουµε  λοιπόν ότι καλό θα ήταν να υπάρχουν περισσότερα 

παραδείγµατα προς επίρρωση της θεωρίας. 

 

Επιπλέον, το βασικό πρόβληµα που εντοπίζουµε γενικότερα στο κεφάλαιο «Η Είδηση» 

και ειδικά στη συγκεκριµένη ενότητα του κεφαλαίου είναι ότι, ενώ οι µαθητές πρέπει να 

καταπιάνονται µε ειδήσεις και πληροφορίες που δέχονται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 

και πολλές από τις ασκήσεις του βιβλίου απαιτούν επεξεργασία ειδήσεων και κειµένων του 

Τύπου και της επικαιρότητας, εντούτοις ο στατικός χαρακτήρας του βιβλίου δεν επιτρέπει τις 

παραπάνω ενέργειες. ∆ηλαδή, στο σχολικό βιβλίο δεν περιλαµβάνονται πρόσφατα άρθρα 

ούτε ειδήσεις, αφού αυτές συνεχώς αλλάζουν και συνακόλουθα οι µαθητές δεν µπορούν να 

προσεγγίσουν άµεσα τη δηµοσιογραφική είδηση και να αποκτήσουν κριτική στάση απέναντι 

στα γεγονότα. Αντιθέτως, ο οδηγός διδασκαλίας που θα δηµιουργήσαµε περιλαµβάνει 

δραστηριότητες που θα αξιοποιούν µαθησιακά αντικείµενα που σχετίζονται µε επίκαιρες 

ειδήσεις σε ηλεκτρονική µορφή. Έτσι, θα δίνεται  η δυνατότητα στους µαθητές να έρχονται 

σε επαφή και να εξοικειώνονται µε τα ειδησεογραφικά κείµενα, να σχολιάζουν την τρέχουσα 

επικαιρότητα, να αποκωδικοποιούν και να ερµηνεύουν τις εκάστοτε πληροφορίες που 
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λαµβάνουν και να µπορούν στη συνέχεια να προχωρήσουν και οι ίδιοι στη γραφή µιας 

είδησης. Στην παραδοσιακή διδασκαλία ο καθηγητής χρειάζεται να δώσει στους µαθητές 

φωτοτυπηµένα κείµενα που αναφέρονται σε επίκαιρα γεγονότα, για να αντλήσουν στοιχεία 

από αυτό και να γράψουν µια είδηση, ενώ µέσα σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον οι 

εκπαιδευτικοί θα µπορούν να καθοδηγούν τους µαθητές να βρίσκουν πληθώρα τέτοιων 

κειµένων γρήγορα και εύκολα.  

 

Εκτός από αυτά, στο µέρος του λεξιλογίου που συνδέεται µε τη θεµατική της ενότητας, 

δηλαδή το σχόλιο και την είδηση, υπάρχει η παράθεση των σχετικών λέξεων και ακολουθούν 

λεξιλογικές ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση και ορθότερη χρήση των λέξεων αυτών. 

Εντούτοις, θα µπορούσαµε να «απαιτήσουµε» περισσότερες και µε µεγαλύτερη ποικιλία 

ασκήσεις, για να µπορούµε να ελπίζουµε στην ικανοποίηση του στόχου που σχετίζεται µε την 

απόκτηση γλωσσικής επάρκειας από τους µαθητές και την αντιµετώπιση της γλωσσικής τους 

ένδειας.  

 

Κατόπιν, αναφορικά µε την ενότητα «Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση» (σχετικά 

µε την εργασία, την επιλογή επαγγέλµατος, το χαρακτηρισµό ατόµου, τις στερεότυπες 

αντιλήψεις, το φυλετικό και κοινωνικό ρατσισµό) µπορούµε να κάνουµε τις εξής γενικές 

παρατηρήσεις: 

 

Σε όλες τις ενότητες του σχολικού βιβλίου που αφορούν στα «Θέµατα για συζήτηση και 

έκφραση – έκθεση», υπάρχουν οι θεµατικές, όπως τύπος, η είδηση - δηµοσιογραφία, 

ρατσισµός, επάγγελµα, κριτική, τέχνη, λακωνικότητα, ελεύθερος χρόνος, οι οποίες 

προσανατολίζουν τους εµπλεκόµενους στη µαθησιακή διαδικασία και έτσι το µάθηµα µπορεί 

να διδαχθεί µε βάση προγραµµατισµένη µέθοδο και µε γνώµονα ένα σχέδιο. Έτσι, δεν είναι 

πια η έκθεση η «ώρα του παιδιού», στην οποία µαθητές και εκπαιδευτικοί συζητούν για 

γενικά θέµατα και εκφράζουν τις απόψεις τους πάνω σε αυτά, αλλά η συζήτηση 

επικεντρώνεται σε συγκεκριµένα θέµατα (και τις προεκτάσεις τους ασφαλώς, καθώς το 

µάθηµα δεν παύει να αποτελεί πεδίο προσωπικής έκφρασης). Ωστόσο, το σχολικό βιβλίο δεν 

εµπεριέχει υποστηρικτικό - σχεδιαγραµµατικό υλικό των θεµάτων ούτε πολλά κείµενα 

δοκιµιακού τύπου σχετικά µε τα θέµατα. Πόσες ώρες δεν έχουν χάσει οι φιλόλογοι πάνω από 

ένα φωτοτυπικό µηχάνηµα, προκειµένου να µοιράσουν στα παιδιά αντίτυπα 

σχεδιαγραµµάτων που αφορούν τα συγκεκριµένα εξεταζόµενα θέµατα έκθεσης και που στο 

τέλος καταλήγουν σαΐτες και καραβάκια!   
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Εκτός από τα παραπάνω, στα πλαίσια του µαθήµατος διδάσκονται συστηµατικά και 

γίνεται προσπάθεια να καλλιεργηθούν τα εξής: 

  

1) η προφορική επικοινωνία («ακούω»-«µιλώ»), που νοείται ως: 

 ακρόαση και κατανόηση του λόγου και 

 προφορική έκφραση 

2) η γραπτή επικοινωνία («διαβάζω»-«γράφω»), που νοείται ως: 

 ανάγνωση και κατανόηση του λόγου, σε διάφορα επίπεδα και επικοινωνιακές 

καταστάσεις και  

 έκφραση σε γραπτό λόγο 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις επιδιώκεται η ένταξη του λόγου, γραπτού ή προφορικού, σε 

επικοινωνιακό πλαίσιο: περίσταση, ποµπός, δέκτης, σκοπός. Μάλιστα η άσκηση του µαθητή 

στη σύνταξη κειµένου θα πρέπει να είναι συνεχής και συστηµατική, να σχετίζεται µε τα 

εξεταζόµενα θέµατα και είδη κειµένων µε ένταξη σε επικοινωνιακό πλαίσιο. Έτσι οι µαθητές 

καλούνται να αναπτύξουν γραπτώς τις σκέψεις τους πάνω σε ένα θέµα σε ένα κείµενο που θα 

έχει τη µορφή επιστολής ή άρθρου ή οµιλίας. Ωστόσο, στο σχολικό βιβλίο δεν υπάρχει ένα 

πρότυπο για τα κείµενα αυτά (επιστολή, άρθρο, οµιλία) ούτε δίνονται κάποια στοιχεία για το 

ύφος τους ή τον τρόπο διάρθρωσής τους, µε αποτέλεσµα ο καθηγητής να χρειάζεται να 

αναζητήσει σε άλλες πηγές τα στοιχεία αυτά και να αφιερώσει για την παράθεσή τους 

επιπλέον χρόνο, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι περιορισµένος.  

 

Έτσι, τελικά οι µαθητές, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς στο µεγαλύτερο ποσοστό τους δε 

φαίνεται να αρέσκονται τόσο στην παρακολούθηση κοινωνικών θεµάτων, δυσκολεύονται να 

αναπτύξουν τον προβληµατισµό τους, καθώς οι εµπειρίες τους πάνω στα προτεινόµενα 

θέµατα για συζήτηση είναι συνήθως λίγες, ενώ η περιορισµένη µελέτη σχετικών δοκιµίων 

τους εµποδίζει να συµµετέχουν ενεργά στη µαθησιακή διαδικασία µε ανταλλαγή ιδεών, µε 

την τεκµηρίωση των σκέψεών τους, µε τη δηµιουργική τους έκφραση, προφορική και γραπτή. 

 

Με αυτό το σκεπτικό, θεωρήσαµε σκόπιµο ο οδηγός διδασκαλίας που δηµιουργήσαµε να 

περιλαµβάνει επιπρόσθετο υποστηρικτικό υλικό σχετικό µε τα παραπάνω θέµατα, τόσο 

σχεδιαγραµµατικό όσο και δοκιµιακό, σε ηλεκτρονική µορφή, ώστε ο καθηγητής να 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση να το βρίσκει ο ίδιος και να το µοιράζει σε φωτοτυπίες, 

των οποίων η τύχη είναι µάλλον γνωστή σε όλους. Επιπλέον, και οι µαθητές θα µπορούν να 
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µελετούν το υλικό κάθε στιγµή που οι ίδιοι επιθυµούν, ώστε και οι ίδιοι να νιώθουν 

επαρκέστεροι γνωστικά πάνω στα θέµατα αυτά, αλλά και να κερδίζεται πολύτιµος διδακτικός 

χρόνος, ο οποίος θα αφιερώνεται σε γόνιµη και παραγωγική συζήτηση. Επίσης, οι 

δραστηριότητες που θα πρέπει να επιτελέσουν οι µαθητές, οπωσδήποτε θα βρίσκονται σε 

επικοινωνιακό πλαίσιο και θα έχουν έντονο το βιωµατικό στοιχείο, προκειµένου να 

αξιοποιούν (οι µαθητές) τα βιώµατά τους και να εµπλέκονται έτσι ουσιαστικότερα στη 

διαδικασία της µάθησης. 

 

Τέλος, στην ενότητα «Παρουσίαση - Κριτική» τα προβλήµατα που επισηµαίνονται είναι τα 

ακόλουθα: 

 

Στο κεφάλαιο «Παρουσίαση – Κριτική», οι µαθητές καλούνται να παρουσιάσουν και να 

κριτικάρουν ένα έργο τέχνης, ένα βιβλίο, ένα κινηµατογραφικό έργο, µία θεατρική 

παράσταση ακόµα κι ένα άτοµο. Και, ενώ όλο αυτό το κοµµάτι της διδακτέας ύλης φαίνεται 

αρκετά ενδιαφέρον, εντούτοις αποδεικνύεται στην εκπαιδευτική πράξη ότι µε τον τρόπο που 

παρουσιάζεται από το σχολικό βιβλίο, όχι µόνο χάνει το ενδιαφέρον του, αλλά σε αρκετές 

περιπτώσεις καθίσταται αρκετά δύσκολο να το διδάξει ο καθηγητής και τελικά να κατακτηθεί 

γνωστικά από τους µαθητές.  

 

Συγκεκριµένα, στην ενότητα «Παρουσίαση και κριτική µιας θεατρικής παράστασης - άλλων 

µορφών τέχνης», το βασικότερο πρόβληµα, που υπάρχει και που προφανώς οφείλεται στο 

στατικό χαρακτήρα του βιβλίου, είναι το εξής: ο καθηγητής είναι υποχρεωµένος να περιλάβει 

στη διδασκαλία του και να παρουσιάσει κείµενα κριτικών για θεατρικές παραστάσεις, 

συναυλίες, κινηµατογραφικές ταινίες, µουσικές δηµιουργίες, που παρατίθενται στο βιβλίο και 

τα οποία µάλιστα - ειδικά στην περίπτωση των θεατρικών κριτικών - είναι αρκετά 

εκτεταµένα και άρα κουραστικά, ενώ συνήθως οι µαθητές δεν έχουν δει ούτε ακούσει 

προηγουµένως κάποιο από αυτά τα έργα τέχνης, προκειµένου να µπορέσουν και οι ίδιοι να 

εκτιµήσουν το περιεχόµενο της κριτικής. Επίσης, δεν περιλαµβάνεται στο σχολικό βιβλίο 

κάποια θεωρία µε τις βασικές αρχές σύνταξης και συγγραφής µιας κριτικής, προκειµένου να 

µπορέσει ο καθηγητής να τις διδάξει άµεσα και να καθοδηγήσει έτσι το µαθητή στη σύνταξη 

ενός κειµένου κριτικής, δραστηριότητα, την οποία θα χρειαστεί να επιτελέσει για την 

επίτευξη βασικών διδακτικών στόχων της ενότητας. Τέλος, στο σχολικό βιβλίο δεν υπάρχουν 

δηµιουργικές εργασίες που θα κινητοποιήσουν τους µαθητές να ασχοληθούν ουσιαστικά µε 

ένα, έστω, έργο τέχνης και την κριτική του, για να µπορέσουν να καλλιεργηθούν ως 
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προσωπικότητες, αλλά και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και την εκφραστική τους 

ικανότητα.  

 

Από όλα τα παραπάνω, λοιπόν, προκύπτει η ανάγκη δηµιουργίας ενός οδηγού διδασκαλίας 

που θα αποτελεί πολύτιµο αρωγό του καθηγητή για τη διδασκαλία του µαθήµατος της 

Έκφρασης - Έκθεσης Β’ Λυκείου και ειδικότερα συγκεκριµένων ενοτήτων και θα προσφέρει 

ποικιλία διδακτικών προτάσεων, για καλύτερη διδακτική αξιοποίηση του το παραδοσιακού 

σχολικού βιβλίου. ∆ηλαδή, µε τις δραστηριότητες που προτείνονται στον οδηγό, οι µαθητές - 

εκτός των άλλων - θα µπορούν να δουν αποσπάσµατα από µια θεατρική παράσταση, 

κινηµατογραφική ταινία, µουσική συναυλία και ενδεικτική κριτική της ή θα µπορούν να 

επισκέπτονται εικονικά µουσεία. Με αυτό τον τρόπο, θα καταστεί δυνατό να επιτευχθούν 

κάποιοι από τους βασικούς στόχους της ενότητας, όπως είναι να έρθουν οι µαθητές σε επαφή 

µε έργα τέχνης και µε είδη κριτικής που δεν τους είναι αρκετά  οικεία, ενώ µε τις 

δραστηριότητες που θα καλούνται να επιτελέσουν, θα εξασκηθούν στην παρουσίαση και 

κριτική αποτίµηση διαφόρων µορφών έργων τέχνης και παράλληλα θα δοκιµαστούν και θα 

καλλιεργηθούν οι ικανότητές τους σε ένα σηµαντικό είδος λόγου, που είναι ο κριτικός λόγος.  

 

Σκοπός της δηµιουργίας του οδηγού διδασκαλίας είναι, αφού εξεταστούν τα προβλήµατα 

που υπάρχουν στη διδασκαλία του µαθήµατος της Έκφρασης - Έκθεσης, να προτείνει 

διδακτικές λύσεις, και σενάρια στα πλαίσια της θεωρίας της Εµπλαισιωµένης ή 

Εγκαθιδρυµένης Μάθησης που θα εµπεριέχουν την παιδαγωγική αξιοποίηση των 

υπολογιστών και των τεχνολογιών στο µάθηµα της γλωσσικής αγωγής και που θα βοηθήσουν 

τους εµπλεκόµενους στη µαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία του συγκεκριµένου 

µαθήµατος να ανταποκριθούν µε επιτυχία στις απαιτήσεις ενός τόσο σπουδαίου γνωστικού 

αντικειµένου. Ασφαλώς, απώτερος σκοπό αποτελεί, ορµώµενοι εκ του µαθήµατος της 

Έκθεσης - Έκφρασης, να προτείνουµε έναν οδηγό διδασκαλίας που θα αποτελέσει αφετηρίας 

δηµιουργίας ανάλογων οδηγών και για άλλα γνωστικά αντικείµενα, όπως για παράδειγµα 

αυτά της Ιστορίας, της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, της Αρχαίας Ελληνική Γλώσσας και 

Γραµµατείας και ενδεχοµένως θα συνδράµουν στην αντιµετώπιση ανάλογων διδακτικών 

προβληµάτων. 
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4.2. Σε ποιους απευθύνεται ο οδηγός διδασκαλίας 
 

 
Ο οδηγός που διαµορφώσαµε και περιλαµβάνει οδηγίες διδασκαλίας για το µάθηµα της 

Έκφρασης - Έκθεσης Β’ τάξης Ενιαίου Λυκείου, καθώς και εκπαιδευτικά σενάρια και 

δραστηριότητες που διαµορφώθηκαν µε γνώµονα τις αρχές της θεωρίας της Εµπλαισιωµένης 

ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning) και προβλέπουν την παιδαγωγική χρήση και 

αξιοποίηση συγκεκριµένων τεχνολογιών απευθύνεται στους καθηγητές φιλολογίας της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν το συγκεκριµένο µάθηµα κυρίως, αλλά και 

άλλα µαθήµατα του κλάδου της φιλολογίας, όπως Ιστορία, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Αρχαία 

Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, καθώς η φιλοσοφία του οδηγού αυτού µπορεί να έχει 

γενικό χαρακτήρα και να εφαρµοστεί στη διδασκαλία και άλλων γνωστικών αντικειµένων.   

 

Προκειµένου ωστόσο να µπορέσουν οι εκπαιδευτικοί φιλόλογοι να κατανοήσουν το 

περιεχόµενο του προτεινόµενου οδηγού διδασκαλίας και να το εφαρµόσουν πρέπει να 

διαθέτουν ορισµένα χαρακτηριστικά, τα οποία προφανώς επηρεάζουν την εκπαιδευτική 

πράξη. 

 

Αυτό που είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό πρωτίστως είναι ότι ο ρόλος των του 

καθηγητή κατά την εφαρµογή των οδηγιών και την υλοποίηση των συγκεκριµένων 

εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων, δεν είναι ο κλασικός ρόλος του καθηγητή της 

παραδοσιακής τάξης.  

 

 Κατ’ αρχάς, µε δεδοµένο ότι, όπως προβλέπεται από τον οδηγό, στη διδασκαλία του 

µαθήµατος της Έκφρασης - Έκθεσης πρόκειται να εµπλακεί και η τεχνολογία - µε τη χρήση 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή - εκτός από την επιστηµονική κατάρτιση και τις γνώσεις πάνω 

στο συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο, οι καθηγητές διαθέτουν βασικές τεχνολογικές 

δεξιότητες. Αυτό σηµαίνει ότι οι καθηγητές γνωρίζουν θέµατα βασικών εννοιών 

Πληροφορικής, χρησιµοποιούν κειµενογράφο, πλοηγούνται στο διαδίκτυο και χρησιµοποιούν 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, χρησιµοποιούν τα υπολογιστικά φύλλα (MS Excel) και 

πρόγραµµα δηµιουργίας  παρουσιάσεων (Powerpoint). Αυτές οι δεξιότητες θα τους δώσουν 

τη δυνατότητα να µπορέσουν να κατανοήσουν και να χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία, τα 

συστήµατα και τα εργαλεία που πρέπει να αξιοποιηθούν για την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων και των σεναρίων. Άλλωστε, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν 
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στη δηµόσια εκπαίδευση έχουν ήδη παρακολουθήσει πρόγραµµα επιµόρφωσης στα πλαίσια 

του έργου «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 

και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ). Το έργο αυτό αφορά στην επιµόρφωση και 

πιστοποίηση 76.000 εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην 

απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση (Επίπεδο Α΄, 2003-2005). Το πρόγραµµα σπουδών 

καλύπτει εισαγωγικές έννοιες της Πληροφορικής και βασικά στοιχεία χρήσης προσωπικού 

Η/Υ, επεξεργαστή κειµένου, υπολογιστικών φύλλων, λογισµικού παρουσίασης, διαδικτύου 

και επικοινωνιών. Επίσης στο περιεχόµενο της επιµόρφωσης περιλαµβάνεται και παρουσίαση 

εκπαιδευτικού λογισµικού. 

http://www.cti.gr/epimorfosi/ 

 

Το επόµενο βήµα (Επίπεδο Β΄, 2005-2007) αφορά στις παρακάτω βασικές ενέργειες: 

 

 προγράµµατα επιµόρφωσης για 15.000 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τα οποία αφορούν στην απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του 

γνωστικού τους αντικειµένου (επιµόρφωση Β’ επιπέδου),  

 

 προγράµµατα εκπαίδευσης 400 επιµορφωτών, τα οποία αφορούν στην εκπαίδευση 

µόνιµων εκπαιδευτικών ώστε να αξιοποιηθούν ως επιµορφωτές Β’ επιπέδου (µετά 

την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους οι επιµορφωτές θα κληθούν να 

συµµετάσχουν στη διαδικασία πιστοποίησης για ένταξη στο Μητρώο Επιµορφωτών 

Β’ Επιπέδου), 

 

 δηµιουργία Μητρώου Επιµορφωτών Β’ Επιπέδου, αποτελούµενο από 

πιστοποιηµένους επιµορφωτές των ειδικοτήτων. 

 

http://www.eye-ypepth.gr/epimorfosi_B 

 

Πέρα από αυτά, δεν πρέπει να παραβλέπουµε τις παιδαγωγικές δεξιότητες που διαθέτουν 

οι εκπαιδευτές. Έτσι, λοιπόν, στα σενάρια που θα περιγράψουµε παρακάτω, ο εκπαιδευτικός 

λειτουργεί ως ολοκληρωµένος συντονιστής της εκπαιδευτικής διεργασίας, συµβουλεύει, 
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εµψυχώνει, παρακινεί τους εκπαιδευόµενους να δραστηριοποιούνται, να µαθαίνουν 

ενεργώντας, να επεξεργάζονται τις γνώσεις που διαθέτουν και να αναζητούν νέες πηγές 

γνώσης. Όπως προβλέπει και η θεωρία της γνωστικής µαθητείας πάνω στην οποία στηρίζεται 

η Εµπλαισιωµένη ή Εγκαθιδρυµένη Μάθηση (Situated Learning), ο καθηγητής οργανώνει τη 

διδασκαλία, ορίζει τις σχετικές δραστηριότητες και διαµορφώνει στρατηγικές µάθησης για 

την υλοποίησή τους, αλλά αφήνει τους µαθητές να τις εφαρµόσουν και να πειραµατιστούν µε 

αυτές µόνοι τους, ενώ ο ίδιος τους βοηθά όποτε χρειαστεί, παρέχει δηλαδή τα λεγόµενα 

στηρίγµατα (scaffolding). Αυτό που τελικά επιδιώκεται είναι ο καθηγητής προϊούσης της 

µαθησιακής διαδικασίας να καθοδηγεί τους µαθητές όλο και λιγότερο και να παρεµβαίνει, 

µόνο όταν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο.  

 

Συνεπώς, για να είναι σε θέση να αντιληφθεί όλα αυτά, ο καθηγητής χρειάζεται να είναι 

ενήµερος γύρω από τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και ειδικότερα να γνωρίζει τις 

βασικές αρχές της  Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning). 

Σύµφωνα µε αυτές, χρειάζεται να διαµορφώνει τις προϋποθέσεις εκείνες που ενισχύουν την 

ενεργό συµµετοχή των εκπαιδευοµένων στη µαθησιακή διαδικασία και οξύνουν την κριτική 

τους σκέψη, να προσδιορίζει κατάλληλα το διδακτικό υλικό, να συνδέει το περιεχόµενο της 

εκπαίδευσης µε τα βιώµατα και τα ενδιαφέροντα των µαθητών. Εν ολίγοις, ο εκπαιδευτικός 

χρειάζεται να είναι συντονιστής ενεργητικών και συµµετοχικών διεργασιών µάθησης.  

 

Τέλος, ο καθηγητής οφείλει να ελέγχει κριτικά την αποτελεσµατικότητα της δουλειάς του, 

να είναι ενήµερος γύρω από τις σύγχρονες επιστηµονικές εξελίξεις και να επιµορφώνεται 

συνεχώς τόσο πάνω στο γνωστικό αντικείµενο της διδασκαλίας του, όσο και πάνω στην 

χρήση και αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Ωστόσο, αυτό που δεν πρέπει να παραβλέπουµε είναι ότι µπορεί ο οδηγός διδασκαλίας να 

απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς φιλολόγους της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, όµως η 

εφαρµογή του επηρεάζει τελικά τους µαθητές, που είναι και οι κύριοι αποδέκτες των 

αποτελεσµάτων της υλοποίησης του. Εποµένως, θεωρείται απαραίτητο να έχουµε υπόψη µας 

τα κύρια χαρακτηριστικά των βασικών - εν τέλει - πρωταγωνιστών της µαθησιακής 

διαδικασίας, που δεν πρέπει να είναι άλλοι από τους µαθητές. 

 

Κατ’ αρχάς, οι εκπαιδευόµενοι, οι οποίοι θα κληθούν να περατώσουν εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που περιλαµβάνει ο οδηγός, θα είναι µαθητές και µαθήτριες της Β’ τάξης 
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Ενιαίων Λυκείων όλης της χώρας αλλά και κάθε ελληνικού σχολείου σε όλο τον κόσµο. Με 

δεδοµένο το γεγονός ότι οι υπολογιστές έχουν πλέον εγκαθιδρυθεί στη σύγχρονη ζωή και οι 

µαθητές διδάσκονται τη χρήση τους από το ∆ηµοτικό κιόλας, θεωρούµε ότι οι 

εκπαιδευόµενοι είναι αρκετά έως πολύ εξοικειωµένοι µε αυτούς. Επιπλέον, έχουν πρόσβαση 

στις υπηρεσίες του διαδικτύου (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, παγκόσµιος ιστός, κοκ). Αξίζει, 

µάλιστα, να σηµειώσουµε ότι µόλις έχουν τελειώσει την Α’ τάξη του Ενιαίου Λυκείου, όπου 

στα πλαίσια του µαθήµατος «Εφαρµογές Πληροφορικής» έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις 

και δεξιότητες σε θέµατα, όπως: 

 

 Ο υπολογιστής και οι εφαρµογές του 

 Η έννοια και η παράσταση της πληροφορίας στον υπολογιστή 

 Το υλικό του υπολογιστή 

 Λογισµικό συστήµατος 

 Κατηγορίες υπολογιστικών συστηµάτων 

 Λογισµικό εφαρµογών 

 Προγραµµατισµός υπολογιστή 

 Πληροφοριακά συστήµατα 

 Πολυµέσα 

 Επικοινωνίες, ∆ίκτυα, ∆ιαδίκτυο & Ιστοσελίδες 

 

Εκτός από αυτά, οι υπολογιστές και οι δυνατότητες που αυτοί προσφέρουν, είναι κοµµάτι 

της καθηµερινότητας των νέων, οι οποίοι συνεχώς διαπιστώνουν την παρουσία και 

αξιοποίησή τους σε διάφορους τοµείς της ζωής µας, όπως στην εκπαίδευση, στην ψυχαγωγία, 

στις τέχνες, στις επιστήµες, στην τεχνολογία. Φαίνεται, µάλιστα, να αντιλαµβάνονται πλήρως 

τη σηµασία του ∆ιαδικτύου για εύρεση και συλλογή πλούτου πληροφοριών, γι’ αυτό και το 

χρησιµοποιούν όλο και περισσότερο, ενώ η περιήγηση στους χώρους του προφανώς συνάδει 

µε τα ενδιαφέροντά τους.  

 

Από τα παραπάνω καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι δεξιότητες και οι στάσεις των 

εκπαιδευοµένων αναφορικά µε τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι τέτοιες, που 

οι εκπαιδευόµενοι δεν αναµένεται να έχουν ιδιαίτερο πρόβληµα µε την διεκπεραίωση 

ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  
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Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί, διαθέτουν σύνθετες ικανότητες, παιδαγωγική και 

επιστηµονική επάρκεια, καθώς και δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, προσόντα 

που θα τους επιτρέψουν να φέρουν εις επιτελέσουν µε επιτυχία το ρόλο τους ως καθοδηγητών 

σε ένα περιβάλλον µάθησης, όπου θα συνδυάζεται η παραδοσιακή διδασκαλία που θα έχει ως 

άξονα την Εµπλαισιωµένη Μάθηση µε την ηλεκτρονική µάθηση, που περιλαµβάνει την 

αξιοποίηση συγκεκριµένης τεχνολογίας στην εκπαιδευτική και µαθησιακή διαδικασία.  

 

4.3. Οι στόχοι του οδηγού διδασκαλίας 

 
Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, στόχος της παρούσης διπλωµατικής εργασίας είναι να 

δηµιουργηθεί ένα εγχειρίδιο που θα περιλαµβάνει οδηγίες διδασκαλίας στο πλαίσιο 

συγκεκριµένης θεωρίας µάθησης και µε αξιοποίηση συγκεκριµένης τεχνολογίας, θα 

απευθύνεται στους καθηγητές φιλολόγους της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και θα αποτελεί 

αφετηρία για εφαρµογή της φιλοσοφίας, βάσει της οποίας δηµιουργήθηκε, και σε άλλα 

γνωστικά αντικείµενα. ∆ηλαδή, ο συγκεκριµένος οδηγός διδασκαλίας αναφέρεται στη 

διδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου της Έκφρασης - Έκθεσης Β’ Λυκείου και ειδικότερα 

των ενοτήτων:  

 

• «Η είδηση και το σχόλιο» από το κεφάλαιο «Η Είδηση» (Σελ. 14 - 25 σχολικού 

εγχειριδίου)  

 

• «Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση»: 

 σχετικά µε την εργασία και την επιλογή επαγγέλµατος (Σελ. 95 – 103 του 

σχολικού εγχειριδίου). 

 σχετικά µε το χαρακτηρισµό ατόµου, τις στερεότυπες αντιλήψεις, το 

φυλετικό και κοινωνικό ρατσισµό. (Σελ.  119 – 126 του σχολικού 

εγχειριδίου). 

 

• «Παρουσίαση και κριτική µιας θεατρικής παράστασης - άλλων µορφών τέχνης» από το 

κεφάλαιο «Παρουσίαση - Κριτική» (Σελ.  192 – 218 του σχολικού εγχειριδίου). 

 

µέσα στα πλαίσια της θεωρίας της Εγκαθιδρυµένης ή Εµπλαισιωµένης Μάθησης (Situated 

Learning) και µε ταυτόχρονη αξιοποίηση συγκεκριµένης τεχνολογίας, αλλά γενικότερη 
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φιλοδοξία µας αποτελεί να εφαρµοστούν οι βασικές αρχές του και σε άλλα γνωστικά 

αντικείµενα, όπως αυτά της Ιστορίας, της Λογοτεχνίας, των Αρχαίων Ελληνικών. 

 

Πρότυπό µας για τη δηµιουργία του οδηγού αποτέλεσε το βιβλίο «Οδηγίες για τη 

διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων στο Ενιαίο Λύκειο» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

2002-2003), καθώς και το βιβλίο «Έκφραση-Έκθεση για το Λύκειο, Τεύχος Β’ - Βιβλίο του 

καθηγητή» του Οργανισµού Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων. Ωστόσο, βασική κλείδα 

δηµιουργίας του οδηγού αυτού διδασκαλίας αποτέλεσαν οι στόχοι που εµείς επιθυµούσαµε 

να επιτυγχάνονται µετά τη µελέτη του από τους σχετικούς µε το αντικείµενο εκπαιδευτικούς. 

Συγκεκριµένα, στόχος της δηµιουργίας του οδηγού διδασκαλίας του µαθήµατος της 

Έκφρασης - Έκθεσης Β’ Λυκείου που βασίζεται στις αρχές της θεωρίας της Εγκαθιδρυµένης 

ή Εµπλαισιωµένης Μάθησης (Situated Learning) και στην αξιοποίηση συγκεκριµένης 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας, είναι οι καθηγητές - φιλόλογοι, αφού τον µελετήσουν: 

 

 Να έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της θεωρίας της 

µπορούν να παρουσιάσουν της Εγκαθιδρυµένης ή Εµπλαισιωµένης Μάθησης 

(Situated Learning) 

 

 Να µπορούν να παρουσιάζουν και να διατυπώνουν τις βασικές αρχές της 

συγκεκριµένης παιδαγωγικής θεωρίας 

 

 Να είναι σε θέση να περιγράφουν και να παρουσιάζουν τα εκπαιδευτικά σενάρια που 

προτείνει ο οδηγός 

 

 Να παρουσιάζουν παραλλαγές των εκπαιδευτικών σεναρίων είτε ως προς τις 

διδακτικές ενότητες είτε ως προς τις παιδαγωγικές θεωρίες µάθησης ή τα 

τεχνολογικά εργαλεία 

 

 Να οργανώνουν τη διδασκαλία τους βάσει των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που 

προτείνονται 

 

 Να περιγράφουν και να παρουσιάζουν ένα δικό τους εκπαιδευτικό σενάριο που 

στηρίζεται στις αρχές της βιωµατικής µάθησης και της θεωρίας της Εγκαθιδρυµένης 
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ή Εµπλαισιωµένης Μάθησης (Situated Learning) 

 

 Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δικές τους αυθεντικές δραστηριότητες βιωµατικού 

τύπου 

 

 Να κατανοήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει συγκεκριµένη τεχνολογία στη 

διδασκαλία φιλολογικών µαθηµάτων 

 

 Να παρουσιάζουν τους λόγους για τους οποίους είναι κατάλληλη η χρήση και η 

αξιοποίηση ορισµένων εργαλείων στη διδασκαλία που στηρίζεται στις αρχές της 

Εγκαθιδρυµένης ή Εµπλαισιωµένης Μάθησης (Situated Learning) 

 

 Να κατανοήσουν την ανάγκη δηµιουργίας συµπληρωµατικού του σχολικού 

εγχειριδίου πληροφοριακού υλικού 

 

 Να είναι σε θέση να δηµιουργούν και οι ίδιοι επιπρόσθετο πληροφοριακό 

 

 

Ανακεφαλαιωτικά, το εγχειρίδιο του συγκεκριµένου οδηγού διδασκαλίας ελπίζουµε ότι θα 

ενισχύσει και θα βοηθήσει τους καθηγητές φιλολογίας της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να 

οργανώσουν τη διδασκαλία του µαθήµατος της Έκφρασης - Έκθεσης βασισµένοι στις αρχές 

της θεωρίας της Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning) και της 

αξιοποίησης συγκεκριµένων εργαλείων και να είναι γενικότερα σε θέση να οργανώνουν τη 

διδασκαλία τους µε αυτή τη φιλοσοφία σε οποιοδήποτε άλλο γνωστικό αντικείµενο. 

 

4.4. Το περιεχόµενο του οδηγού  

4.4.1 Οι ενότητες του γνωστικού αντικειµένου της Έκφρασης - Έκθεσης Β’ Λυκείου 

 

Όπως προαναφέραµε, ο οδηγός διδασκαλίας που σχεδιάσαµε και προτείνουµε αφορά στο 

γνωστικό αντικείµενο της Έκφρασης – Έκθεσης της Β’ τάξης Ενιαίου Λυκείου και 

συγκεκριµένα στις εξής ενότητες (Τσολάκης et al., 2003): 
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• «Η είδηση και το σχόλιο» από το κεφάλαιο «Η Είδηση» (Σελ. 14 - 25 σχολικού 

εγχειριδίου)  

 

• «Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση»: 

 σχετικά µε την εργασία και την επιλογή επαγγέλµατος (Σελ. 95 – 103 του 

σχολικού εγχειριδίου). 

 σχετικά µε το χαρακτηρισµό ατόµου, τις στερεότυπες αντιλήψεις, το 

φυλετικό και κοινωνικό ρατσισµό. (Σελ.  119 – 126 του σχολικού 

εγχειριδίου). 

 

• «Παρουσίαση και κριτική µιας θεατρικής παράστασης - άλλων µορφών τέχνης» από το 

κεφάλαιο «Παρουσίαση - Κριτική» (Σελ.  192 – 218 του σχολικού εγχειριδίου). 

 

 

Αναλυτικότερα, η ενότητα «Η είδηση και το σχόλιο» από το κεφάλαιο «Η είδηση» 

περιλαµβάνει τα εξής:  

 

1. Το γεγονός και το σχόλιο στην είδηση. Εδώ εξετάζεται κατά πόσο µία είδηση 

ανακοινώνει απλώς ένα γεγονός ή συνδυάζει την ανακοίνωση του γεγονότος µε το 

σχόλιο. Ειδική αναφορά γίνεται στο ρόλο των σηµείων στίξης σε µία είδηση ως 

φορέων διαφόρων ειδών σχολίων (θαυµασµός, ενθάρρυνση, έκπληξη κλπ.) στην 

υποενότητα Και η στίξη είναι σχόλιο.   

2. Προβολή και διαφοροποίηση της είδησης. Στην ενότητα αυτή αναλύεται το πώς 

και πόσο προβάλλεται ή παραµερίζεται ένα γεγονός σε µία εφηµερίδα ανάλογα µε 

τη στάση της απέναντί του και µε την ιεράρχηση των ειδήσεων. Επίσης, 

καταφαίνεται ότι ένα γεγονός – είδηση δεν γίνεται αντιληπτή µε τον ίδιο τρόπο από 

όλους τους δέκτες, αφού όλοι δεν έχουν τα ίδια βιώµατα γύρω από το θέµα. Για 

παράδειγµα, αλλιώς θα προσλάβει τον τίτλο "Η «Βέροια» ξανάγινε «βασίλισσα» 

µετά από δέκα χρόνια" ένας ποδοσφαιρόφιλος και αλλιώς ένας αναγνώστης αδαής 

περί τα αθλητικά. 

3. Παρεµβολή ξένου σχολίου στην είδηση. Πολλές φορές οι δηµοσιογράφοι 

περιλαµβάνουν στην είδηση το σχόλιο που έκανε κάποιος άλλος (και όχι οι ίδιοι) 

για το γεγονός. 
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4. ∆ιαπλοκή γεγονότος µε το σχόλιο στην είδηση. Εδώ µελετάται κατά πόσο σε µία 

είδηση το σχόλιο παρουσιάζεται χωριστά από την ανακοίνωση του γεγονότος και 

εποµένως είναι ευδιάκριτο ή αν το σχόλιο του δηµοσιογράφου συνυφαίνεται µε την 

ανακοίνωση του γεγονότος, οπότε ελλοχεύει ο κίνδυνος ο αναγνώστης να 

παραπλανηθεί και η γνώµη του δηµοσιογράφου να εκληφθεί ως εξακριβωµένο 

γεγονός. 

5. Λεξιλόγιο (σχετικό µε το σχόλιο και την είδηση). Εδώ παρατίθενται λέξεις και 

αναζητείται µέσω ασκήσεων και εφαρµογών η σηµασία τους και η λειτουργία τους 

σε γλωσσικά πλαίσια σχετικά µε το θέµα της ενότητας.  

 

Κατόπιν, η ενότητα «Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση», περιλαµβάνει κύκλο 

θεµάτων που σχετίζεται άµεσα µε το (αυτό)βιογραφικό σηµείωµα που έχει ως στόχο, κυρίως, 

την ανεύρεση εργασίας. Με τα θέµατα αυτά, επιχειρείται ένας ευρύτερος προβληµατισµός 

και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µαθητών σε θέµατα που αφορούν την εργασία και την 

επιλογή επαγγέλµατος. Επίσης, µελετάµε θέµατα σχετικά µε το φυλετικό και κοινωνικό 

ρατσισµό, τα οποία έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τους µαθητές να κατανοήσουν τις 

ανθρώπινες σχέσεις και τις επιπτώσεις που προκαλούν σε αυτές φαινόµενα, όπως αυτό του 

ρατσισµού. 

 

Τέλος, η ενότητα  «Παρουσίαση και κριτική µιας θεατρικής παράστασης - άλλων 

µορφών τέχνης» από το κεφάλαιο «Παρουσίαση - Κριτική» περιλαµβάνει τα εξής: 

 

Αρχικά, στην ενότητα «Παρουσίαση και κριτική µιας θεατρικής παράστασης» 

παρατίθενται κριτικές για κάποιες θεατρικές παραστάσεις, όπως είναι η «Ειρήνη» (από το 

«Άρµα θεάτρου»), οι «Σφήκες» (Εθνικό Θέατρο «Επιδαύρια, 1963»), ο «Κύκλωπας» (Λαϊκό 

θέατρο Παγκρατίου), «Η Μαµά η ∆ιαλεκτική», καθώς και ένα κείµενο του Μ. Πλωρίτη 

(«“Νεωτερισµοί” και Αρχαίο ∆ράµα») σχετικά µε τους «νεωτερισµούς» που εισάγονται σε 

παραστάσεις αρχαίου δράµατος. Οι µαθητές καλούνται να διαβάσουν όλα αυτά τα κείµενα 

και σε ορισµένες περιπτώσεις να τα σχολιάσουν και να διατυπώσουν τη γνώµη τους. Στη 

συνέχεια, η ενότητα «Παρουσίαση και κριτική άλλων µορφών τέχνης» καταπιάνεται µε 

µια ποικιλία καλλιτεχνικών δηµιουργηµάτων, όπως: κινηµατογραφικές ταινίες, µουσικά έργα, 

συναυλίες, έργα ζωγραφικής, για τα οποία υπάρχουν αντίστοιχες κριτικές. 
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Ανακεφαλαιωτικά, µπορούµε να πούµε ότι οι ενότητες αυτές του γνωστικού αντικειµένου 

της Έκφρασης - Έκθεσης επιτρέπουν σε πολύ µεγάλο βαθµό τη δηµιουργία και εφαρµογή 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τα βιώµατα τω µαθητών για την 

ουσιαστικότερη εµπλοκή τους στη διαδικασία της µάθησης και ενδείκνυνται για την 

εφαρµογή των αρχών της Εµπλαισιωµένης Μάθησης σε συνδυασµό µε την ενσωµάτωση 

συγκεκριµένης τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη. 

 

4.4.2 Η δοµή του οδηγού  διδασκαλίας 

 

Ο οδηγός διδασκαλίας αποτελείται από τέσσερα µέρη - ενότητες, που έχουν ως εξής: 

 

Το πρώτο µέρος του οδηγού περιλαµβάνει τη στοχοθεσία και το σκοπό δηµιουργίας του. 

Περιγράφονται µε σαφήνεια οι στόχοι του και το τι θέλουµε να έχει κατακτήσει ο καθηγητής 

µε την ολοκλήρωση της µελέτης του οδηγού. 

 

Στο δεύτερο µέρος περιγράφεται αδροµερώς η θεωρία της Εµπλαισιωµένης ή 

Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning) και δίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά της, 

προκειµένου να µπορέσουν οι καθηγητές να κατανοήσουν το παιδαγωγικό πλαίσιο µέσα στο 

οποίο διαµορφώθηκαν τα εκπαιδευτικά σενάρια και οι σχετικές δραστηριότητες. 

 

Στο τρίτο µέρος δίνονται αναλυτικές οδηγίες προς τον καθηγητή για την υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών σεναρίων που αφορούν στην ενότητα «Η είδηση και το σχόλιο» από το 

κεφάλαιο «Η Είδηση», καθώς και γενικές οδηγίες για τις άλλες δύο ενότητες, ενώ 

παρουσιάζεται και το υποστηρικτικό υλικό που συνοδεύει τα σενάρια. 

 

Στο τέταρτο και τελευταίο µέρος του οδηγού υπάρχουν οι λεγόµενες ασκήσεις εµπέδωσης 

και επέκτασης των σεναρίων. ∆ηλαδή, εδώ περιλαµβάνονται δραστηριότητες που αφενός 

ελέγχουν το κατά πόσο κατανόησαν οι καθηγητές όλα όσα µελέτησαν, ενώ ταυτόχρονα τους 

ζητείται προσπαθήσουν να ανιχνεύσουν και να διαπιστώσουν την επεκτασιµότητα των 

σεναρίων και των δραστηριοτήτων αυτών και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα, όπως αυτά της 

Ιστορίας, της Λογοτεχνίας, των Αρχαίων Ελληνικών.  
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Ο οδηγός συνοδεύεται επίσης από ένα cd το οποίο περιέχει το επιπρόσθετο υλικό σε 

ηλεκτρονική -ψηφιακή µορφή το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί σε καθένα από τα εκπαιδευτικά 

σενάρια, σύµφωνα µε τις οδηγίες διδασκαλίας. 

 

4.5. Τα εκπαιδευτικά σενάρια του οδηγού διδασκαλίας 

 

 Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουµε εκπαιδευτικά σενάρια, που περιλαµβάνουν 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα πλαίσια ορισµένων ενοτήτων του µαθήµατος Έκφραση - 

Έκθεση για τη Β’ τάξη Ενιαίου Λυκείου που ικανοποιούν τις αρχές της θεωρίας της 

Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning) και προβλέπουν την 

αξιοποίηση συγκεκριµένης τεχνολογίας. 

 

Η δηµιουργία και ο σχεδιασµός των εκπαιδευτικών σεναρίων και των δραστηριοτήτων για 

το µάθηµα της Έκφρασης – Έκθεσης Β’ τάξης Ενιαίου Λυκείου που περιλαµβάνει ο οδηγός 

διδασκαλίας αποσκοπεί στην επίτευξη κάποιων εκπαιδευτικών στόχων, οι οποίοι βρίσκονται 

σε αντιστοιχία µε τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων που παρακολουθούν το συγκεκριµένο 

µάθηµα. Έχοντας, µάλιστα, υπ’ όψιν µας ότι µε τον τρόπο που διδάσκεται σήµερα το µάθηµα 

της Έκφρασης – Έκθεσης,  οι ανάγκες αυτές δεν καλύπτονται, καθώς εµφανίζονται δυσκολίες 

που ήδη αναφέρθηκαν, η επίτευξη των στόχων του εν λόγω µαθήµατος κρίνεται απαραίτητη. 

 

Γενικότερα, λοιπόν, οι σκοποί της Γλωσσικής ∆ιδασκαλίας στη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση και ειδικότερα στο Ενιαίο Λύκειο είναι οι µαθητές: 

 

 Να κατακτήσουν το βασικό όργανο επικοινωνίας της γλωσσικής τους κοινότητας, 

ώστε να αναπτυχθούν διανοητικά, συναισθηµατικά και κοινωνικά, αποκτώντας τις 

απαραίτητες για την ηλικία τους γνώσεις της λειτουργίας του γλωσσικού 

συστήµατος και χρησιµοποιώντας µε επάρκεια και συνείδηση το λόγο, προφορικό 

και γραπτό) στις διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις. 

 Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία του λόγου για τη συµµετοχή στην κοινωνική 

ζωή, ώστε να µετέχουν στα κοινά είτε ως ποµποί είτε ως δέκτες του λόγου µε 

κριτική και υπεύθυνη στάση. 
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 Να εκτιµήσουν οι µαθητές την πολιτισµική αξία της γλώσσας, καθώς αυτή αποτελεί 

φορέα της έκφρασης του πολιτισµού κάθε λαού. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, οι 

µαθητές πρέπει να µάθουν:  

 

1. να επισηµαίνουν τις δοµές και τις ιδιαιτερότητες της εθνικής 

τους γλώσσας συνειδητοποιώντας την πολιτισµική τους 

παράδοση, καθώς επίσης  

2. να εκτιµούν και να σέβονται τη γλώσσα κάθε λαού ως βασικό 

στοιχείο του πολιτισµού του, προετοιµαζόµενοι να ζήσουν ως 

πολίτες σε µια πολυγλωσσική και πολυπολιτισµική Ευρώπη. 

 

Ωστόσο, πέρα από τους παραπάνω στόχους που ανταποκρίνονται στις γενικότερες ανάγκες 

των µαθητών που παρακολουθούν το µάθηµα της Έκφρασης – Έκθεσης, επιδιώκουµε την 

επίτευξη συγκεκριµένων στόχων, που αφορούν στις ενότητες: 

 

• «Η είδηση και το σχόλιο» από το κεφάλαιο «Η Είδηση»  

 

• «Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση»: 

 σχετικά µε την εργασία και την επιλογή επαγγέλµατος 

   σχετικά µε το χαρακτηρισµό ατόµου, τις στερεότυπες αντιλήψεις, το 

φυλετικό και κοινωνικό ρατσισµό.  

 

• «Παρουσίαση και κριτική µιας θεατρικής παράστασης - άλλων µορφών τέχνης» από το 

κεφάλαιο «Παρουσίαση - Κριτική» 

 

και οι οποίοι θα παρουσιαστούν αµέσως παρακάτω µαζί µε τα εκπαιδευτικά σενάρια για την 

κάθε ενότητα και τους χρονικούς περιορισµούς για κάθε ενότητα.  

 

Γενικότερα πάντως αυτό που πρέπει να επισηµάνουµε  είναι ότι η παρακολούθηση του 

µαθήµατος είναι υποχρεωτική για όλους τους µαθητές της Β’ τάξης Ενιαίου Λυκείου, εφόσον 

πρόκειται για µάθηµα γενικής παιδείας, ενώ για την αξιολόγησή τους στο συγκεκριµένο 

µάθηµα λαµβάνονται υπόψη κάποια γενικά κριτήρια, που αφορούν κυρίως στην γραπτή τους 

έκφραση και  είναι η σαφήνεια, η ακριβολογία, ο εκφραστικός πλούτος, η επάρκεια 
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περιεχοµένου, η υιοθέτηση ύφους που ταιριάζει στο επικοινωνιακό πλαίσιο στο οποίο είναι 

ενταγµένο το κείµενο, το οποίο θα κληθούν να συντάξουν οι µαθητές.   

 

4.5.1  Εκπαιδευτικό Σενάριο 1 - Ενότητα: «Η είδηση και το σχόλιο» 

    

 Εκπαιδευτικοί Στόχοι Σεναρίου 1 

 

Η διδασκαλία της ενότητας «Η είδηση και το σχόλιο» από το κεφάλαιο «Η Είδηση» έχει 

ως στόχο οι µαθητές να: 

   

 Αναπτύξουν, µε την προσέγγιση της δηµοσιογραφικής είδησης, την ικανότητα 

να αφηγούνται µε συντοµία, σαφήνεια και ακρίβεια αξιοποιώντας µάλιστα και 

λεξιλόγιο σχετικό µε την ειδησεογραφία. 

 Αποκτήσουν κριτική στάση απέναντι στα µέσα ενηµέρωσης και να ασκηθούν 

στη διάκριση του γεγονότος από το σχόλιο σε µια είδηση, ώστε να εξοικειωθούν 

µε την αποκωδικοποίηση και την ερµηνεία των πληροφοριών που δέχονται από 

τον Τύπο και τα άλλα µέσα ενηµέρωσης. 

 Να καταστούν υποψιασµένοι δέκτες αλλά και αποτελεσµατικοί ποµποί µιας 

είδησης. Αυτό σηµαίνει: 

 

1. να διαµορφώνουν ως δέκτες µια κριτική στάση απέναντι στα 

µηνύµατα / ειδήσεις που δέχονται, είτε πρόκειται για τη 

δηµοσιογραφική είδηση είτε για κάθε άλλη πληροφόρηση. 

 

2. να είναι σε θέση ως ποµποί να µεταδίδουν υπεύθυνα, µε 

ακρίβεια και αντικειµενικότητα µία είδηση, αποφεύγοντας τη 

σύγχυση ανάµεσα στο γεγονός και το σχόλιο, σύγχυση που 

µπορεί να παραπλανήσει το δέκτη του µηνύµατος. 

 

Σε συνάφεια µε τα παραπάνω, µπορούµε να πούµε ότι η εξοικείωση µε τον 

ειδησεογραφικό λόγο τόσο της εφηµερίδας, όσο και των άλλων µέσων ενηµέρωσης, 

αποβαίνει αναγκαία στην εποχή µας, διότι δεχόµαστε έναν καταιγισµό πληροφοριών για 
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διάφορα γεγονότα, τις οποίες πολλές φορές χρειάζεται να µεταδώσουµε και να 

κατανοήσουµε. Από αυτή την άποψη και στο βαθµό που µε τη γλωσσική διδασκαλία της 

δηµοσιογραφικής είδησης προσεγγίζουν οι µαθητές το µηχανισµό της αποκωδικοποίησης και 

της ερµηνείας των πληροφοριών που δεχόµαστε από τα µέσα ενηµέρωσης, το σχολείο αρχίζει 

να συνδέεται άµεσα µε τη ζωή.  

 

 Περιγραφή του Σεναρίου 1 

 

Το εκπαιδευτικό σενάριο που αφορά στην ενότητα «Η είδηση και το σχόλιο» 

περιλαµβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων, τις οποίες ο µαθητής πραγµατοποιεί σειριακά. 

∆ηλαδή, είναι απαραίτητο να επιτελέσει ο µαθητής τις δραστηριότητες κατ’ αλληλουχία και 

µε σειρά προκαθορισµένη, ενώ δε θα µπορεί να επιλέξει ο ίδιος τη σειρά µε την οποία θα τις 

επιτελέσει.  

 

Αυτή η σειριακή µορφή πλοήγησης στις δραστηριότητες κρίνεται αναγκαία για την 

επίτευξη των µαθησιακών στόχων. Συγκεκριµένα, προκειµένου να µπορέσει ο 

εκπαιδευόµενος να προχωρήσει παρακάτω στη διδακτέα ύλη, θα πρέπει να έχει αντιληφθεί 

και εµπεδώσει ό,τι έχει προηγηθεί. Για παράδειγµα, στην ύλη που προβλέπεται να διδαχθεί 

στο συγκεκριµένο σενάριο, για να µπορέσει ο µαθητής να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 

ενότητας  «Παρεµβολή ξένου σχολίου στην είδηση», θα πρέπει πρώτα να έχει κατανοήσει τι 

θα πει «γεγονός» και «σχόλιο» σε µία είδηση, πράγµατα που έχουν διδαχθεί σε προηγούµενη 

ενότητα. Το ίδιο µπορεί να ισχύει και στα πλαίσια του µαθήµατος της Ιστορίας, της 

Λογοτεχνίας, των Αρχαίων Ελληνικών κλπ., καθώς σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα 

υπάρχουν προαπαιτούµενες έννοιες. 

 

Σύµφωνα, λοιπόν, µε αυτή τη λογική στην εκπαιδευτική διαδικασία προβλέπονται 

τέσσερις φάσεις: 

 

Στην πρώτη φάση, χωρίς να έχει προηγηθεί καµία διδασκαλία, παρουσιάζεται στους 

εκπαιδευόµενους ένα διαγνωστικό τεστ (diagnostic test) πάνω στην ύλη της ενότητας, το 

οποίο όλοι πρέπει να κάνουν, προκειµένου να συνεχίσουν (Καρατζά & Παππά, 1999). 

Ανάλογα µε την απόδοσή του, ο κάθε εκπαιδευόµενος βλέπει τα λάθη του και τις σωστές 

απαντήσεις και προχωράει σε αντίστοιχο επίπεδο της δεύτερης φάσης. Συγκεκριµένα, η 
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δεύτερη φάση περιλαµβάνει παρουσίαση των ενοτήτων του µαθησιακού υλικού 

ταξινοµηµένων σε επίπεδα. Στην προκειµένη περίπτωση έχουµε τρία επίπεδα δυσκολίας 

(αρχάριο, µεσαίο, προχωρηµένο) για πέντε υποενότητες µαθησιακού υλικού (Έναρξη 

επιπέδου1  από υποενότητα1, Έναρξη επιπέδου2  από υποενότητα2 και Έναρξη επιπέδου3  

από υποενότητα3). ∆ηλαδή, ο µαθητής που συγκέντρωσε βαθµολογία 0-50 θα αρχίσει από το 

επίπεδο1 (και θα µελετήσει τις υποενότητες 1,2,3,4,5), ο µαθητής µε βαθµολογία 51-79 από 

το επίπεδο2 (θα παρακάµψει την 1η υποενότητα και θα αρχίσει από τη 2η  συνεχίζοντας στις 

3,4,5). Τέλος, ο µαθητής µε βαθµολογία 80-100 θα οδηγηθεί αυτόµατα στο επίπεδο3, όπου θα 

µελετήσει τις υποενότητες 3,4,5 (δε θα χρειαστεί να µελετήσει τις υποενότητες 1 και 2). 

 

Η δεύτερη φάση περιλαµβάνει µία σειρά από σηµειώσεις θεωρίας (theory), η δοµή των 

οποίων είναι τέτοια, ώστε να καλύπτονται µε τη σειρά οι θεµατικές υποενότητες της ενότητας 

που διδάσκεται. Στην περίπτωσή µας, οι σηµειώσεις θεωρίας καλύπτουν τις ακόλουθες πέντε 

υποενότητες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τρία επίπεδα δυσκολίας: 

 

1. Το γεγονός και το σχόλιο στην είδηση. (Επίπεδο1) 

 

 Και η στίξη είναι σχόλιο  

 

2. Προβολή και διαφοροποίηση της είδησης. (Επίπεδο2) 

 

3. Παρεµβολή ξένου σχολίου στην είδηση. (Επίπεδο3) 

 

4. ∆ιαπλοκή γεγονότος µε το σχόλιο στην είδηση. 

  

5. Λεξιλόγιο (σχετικό µε το σχόλιο και την είδηση).  

 

Στη φάση αυτή, ο µαθητής πρέπει απλώς να µελετήσει το παρεχόµενο υλικό, για να 

µπορέσει να κατανοήσει την ενότητα.  

 

Η τρίτη φάση αποτελεί διαδικασία αξιολόγησης (final test) των εκπαιδευοµένων σχετικά 

µε τις αποκτηθείσες γνώσεις στην διδαχθείσα ενότητα του γνωστικού αντικειµένου, ενώ 

παράλληλα αποτιµάται το κατά πόσο µπόρεσαν ν’ αποκτήσουν κάποιες δεξιότητες σχετικές 

µε την ύλη που διδάχθηκαν. Αυτό που πρέπει να τονίσουµε είναι ότι η διαδικασία 
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αξιολόγησης έχει βιωµατικό χαρακτήρα και οι µαθητές αναλαµβάνουν ρόλους. Μάλιστα το 

µάθηµα της Έκφρασης – Έκθεσης Β’ Λυκείου και κυρίως η εν λόγω ενότητα προφέρονται 

για ανάληψη ρόλων από τους µαθητές στη φάση τη αξιολόγησης. Στην συγκεκριµένη 

περίπτωση θέλουµε να δούµε αν οι µαθητές κατέκτησαν γνωστικά την ύλη της ενότητας «Η 

είδηση και το σχόλιο» και αν απέκτησαν δεξιότητες επεξεργασίας, ερµηνείας, 

αποκωδικοποίησης και αναπαραγωγής του ειδησεογραφικού λόγου. Έτσι, λοιπόν, δίνονται 

στους µαθητές επιλεγµένα άρθρα από διαδικτυακούς τόπους ειδησεογραφικών πρακτορείων 

(π.χ. http://www.medium.gr/ articles/104047514760615.shtml,      http://www. 

amnesty.org.gr/news/2005-04-05-1.htm, http://www.hri.org/news/ europe/bbc/2003/03-08-

07.bbc.html) σχετικά µε ένα αµφιλεγόµενο θέµα της επικαιρότητας, π.χ. «η θανατική ποινή», 

από τα οποία κάποια περιλαµβάνουν θέσεις υπέρ και άλλα κατά αυτής. Στη συνέχεια, κάθε 

µαθητής πρέπει, αναλαµβάνοντας ρόλο δηµοσιογράφου, να παρουσιάσει µε µορφή άρθρου 

τα επιχειρήµατά του πάνω στο δοθέν θέµα. Κάτι αντίστοιχο µπορεί να γίνει στο µάθηµα της 

Ιστορίας, όπου µπορούµε να ζητήσουµε από τους µαθητές να αναλάβουν το ρόλο του 

ιστορικού, ο οποίος καταγράφει τα ιστορικά γεγονότα σε µορφή ιστορικών πηγών. Επίσης, 

στο µάθηµα της Λογοτεχνίας, οι µαθητές µπορούν να γίνουν δηµοσιογράφοι, οι οποίοι 

παίρνουν συνέντευξη από έναν λογοτέχνη και µιλούν για τη σύνθεση του έργου του, ενώ στο 

µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών µπορούν να γίνουν δηµοσιογράφοι της εποχής, οι οποίοι 

είναι ανταποκριτές ενός σηµαντικού γεγονότος, π.χ. της τελευταίας στρατιωτικής επιχείρησης 

του Πελοποννησιακού Πολέµου. 

 

Στην τέταρτη φάση και τελευταία, έχουµε ανατροφοδότηση (feedback). Συγκεκριµένα, 

πρώτα ζητείται από τους µαθητές να σχολιάσουν τις εργασίες των συµµαθητών τους µε βάση 

κάποιες οδηγίες αξιολόγησης και κάποιους κανόνες δεοντολογίας. Με αυτόν τον τρόπο 

γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης της παιδαγωγικής αξίας της συνεργατικότητας. Στη 

συνέχεια, ο καθηγητής, ο οποίος έως τώρα, αφού καθοδήγησε τους µαθητές όσο και όπως 

έπρεπε, παρακολουθούσε απλώς τα όσα συνέβαιναν, «παρεµβαίνει» στην  όλη διαδικασία, 

για να αναλάβει τον ουσιαστικό και αναγκαίο ρόλο του τελικού αξιολογητή. Έτσι, λαµβάνει 

τις εργασίες των παιδιών και τις αξιολογητικές κρίσεις των συµµαθητών τους (π.χ. από το 

forum του µαθήµατος) βαθµολογεί τις εργασίες και ανακοινώσει (π.χ. στέλνει e-mail) στον 

κάθε µαθητή σχόλια για την εργασία του καθώς και το βαθµό επίδοσης. Τέλος, παρέχει στους  

µαθητές υποδειγµατικές λύσεις των εργασιών που τους ανατέθηκαν στη φάση της 

αξιολόγησης. Στο παράδειγµά µας δίνεται ένα υποδειγµατικό κείµενο µε θέσεις υπέρ ή κατά 
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της θανατικής ποινής, για να δουν και οι ίδιοι αν ανέπτυξαν επαρκώς τα επιχειρήµατά τους  

και  γενικότερα αν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις της εργασίας.  

 

 Με την ολοκλήρωση και των τεσσάρων φάσεων ευελπιστούµε ότι θα έχουν επιτευχθεί 

στο µέγιστο βαθµό οι τιθέντες εκπαιδευτικοί στόχοι στην ενότητα αυτή.   

 

 Οι χρονικοί περιορισµοί της διδασκαλίας Σεναρίου 1 

 

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που µπορεί να επηρεάσει τη διδασκαλία της  

ενότητας «Η είδηση και το σχόλιο» έχει να κάνει µε το χρόνο διδασκαλίας που προβλέπει 

για τη συγκεκριµένη ενότητα το αναλυτικό πρόγραµµα και που είναι δύο διδακτικές ώρες την 

εβδοµάδα. Πρέπει να επισηµάνουµε πάντως ότι το µάθηµα της Έκφρασης – Έκθεσης 

διδάσκεται µία φορά την εβδοµάδα ένα συνεχόµενο δίωρο. Άρα, στην προκειµένη περίπτωση 

πρέπει να σχεδιάσουµε δραστηριότητες διάρκειας  δύο διδακτικών ωρών µε αρκετή 

αυτοτέλεια (συµπεριλαµβανοµένης και της εξέτασης µε το πέρας της ενότητας), ώστε να µην 

µένουν υπόλοιπα για την επόµενη ενασχόληση µε το µάθηµα που στην καλύτερη περίπτωση 

(αν δε χαθούν µαθήµατα) θα είναι µετά από µία εβδοµάδα.  

 

4.5.2  Εκπαιδευτικό Σενάριο 2 - Ενότητα: «Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση» 

(σχετικά µε την εργασία, την επιλογή επαγγέλµατος, το χαρακτηρισµό ατόµου, τις 

στερεότυπες αντιλήψεις, το φυλετικό και κοινωνικό ρατσισµό)  

 

 Εκπαιδευτικοί Στόχοι Σεναρίου 2 

 

Στην ενότητα «Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση» σχετικά µε την εργασία, την 

επιλογή επαγγέλµατος, το χαρακτηρισµό ατόµου, τις στερεότυπες αντιλήψεις, το φυλετικό 

και κοινωνικό ρατσισµό βασικοί στόχοι είναι οι µαθητές: 

 

 Να προβληµατιστούν πάνω σε θέµατα που θα τους απασχολήσουν έντονα σε 

λίγο καιρό στη ζωή τους, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι µαθητές της Β’ 

Λυκείου πολύ σύντοµα θα κληθούν να αποφασίσουν το επαγγελµατικό τους 

µέλλον και οι όποιες αποφάσεις τους ενδέχεται να τους συνοδεύουν σε όλη τους 

τη ζωή. 
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 Να διαµορφώσουν και να ανταλλάξουν απόψεις µε τους συµµαθητές τους 

σχετικά µε την επιλογή επαγγέλµατος και την εύρεση εργασίας. 

 Να αναπτύξουν ευαισθησίες αναφορικά µε κοινωνικά προβλήµατα, στη βάση 

των οποίων βρίσκονται φαινόµενα, όπως αυτό του ρατσισµού. 

 Να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες που µπορεί να έχει ένα τέτοιο φαινόµενο, 

όπως ο ρατσισµός, στην οµαλή και απρόσκοπτη κοινωνική συµβίωση, η οποία 

αποτελεί βασικό παράγοντα κοινωνικής και πολιτισµικής προόδου. 

 Να κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν τον κόσµο, στον οποίο ζουν και στον 

οποίο χρειάζεται να συνυπάρχουν αρµονικά µε άλλους ανθρώπους. 

 Να αντιληφθούν ότι η διαφορετικότητα των ανθρώπων πρέπει να είναι ανεκτή 

και σεβαστή από όλους, για να µην υπάρχουν συγκρούσεις και προστριβές, που 

αποτελούν τροχοπέδη της κοινωνικής εξέλιξης.  

 

Γενικότερα, ο κύκλος των θεµάτων αυτών έχει σκοπό να προβληµατίσει τους µαθητές 

γύρω από θέµατα που θα αντιµετωπίσουν στη ζωή τους, να τους ευαισθητοποιήσει γύρω από 

τα διάφορα κοινωνικά προβλήµατα και τους ενισχύσει στην προσπάθειά τους να 

κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν τις ανθρώπινες σχέσεις καθώς και τις επιπτώσεις που 

προκαλούν σε αυτές οι διάφορες αντιλήψεις.   

 

 Περιγραφή του Σεναρίου 2 

 

Το σενάριο που αφορά στην ενότητα αυτή περιλαµβάνει ουσιαστικά δύο φάσεις, σε 

καθεµία από τις οποίες γίνονται τα ακόλουθα: 

 

Στην πρώτη φάση παρέχεται στους µαθητές υλικό προς µελέτη, το οποίο έχει δύο µορφές: 

 

1) Παρουσιάζονται στους µαθητές σε ψηφιακή µορφή σχεδιαγράµµατα σχετικά µε τα 

εξεταζόµενα θέµατα, π.χ. ανεργία, ρατσισµός, τα οποία µελετούν. 

2) Στη συνέχεια, διαβάζουν κείµενα που αφορούν στα θέµατα αυτά, π.χ. ανεργία, πάνω 

στα οποία οι µαθητές προβληµατίζονται. 

 

Αφού, λοιπόν, µελετήσουν τα σχετικά σχεδιαγράµµατα και κείµενα, καλούνται να 

συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις µε τους συµµαθητές τους ορµώµενοι από το υλικό 
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που τους δόθηκε. Αυτό µπορεί να γίνει είτε σύγχρονα (µέσα από ένα chat) είτε µέσω ενός 

συστήµατος ασύγχρονης επικοινωνίας (forum). 

 

Στη δεύτερη φάση ανατίθεται στους µαθητές εργασία σύνταξης κειµένου τοποθετηµένου 

σε επικοινωνιακό πλαίσιο. Συγκεκριµένα, ζητείται από τους µαθητές να αναπτύξουν τις ιδέες 

τους γύρω από το ρατσισµό ή την ανεργία και να τις εκθέσουν υποθέτοντας ότι εκφωνούν ένα 

λόγο στη Βουλή των Εφήβων. Και εδώ, εποµένως, οι µαθητές αναλαµβάνουν ρόλο εφήβου 

βουλευτή, κάτι που ίσως χρειαστεί να κάνουν και στην πραγµατικότητα, καθώς στη Βουλή 

των Εφήβων συµµετέχουν µαθητές της Β’ τάξης του Λυκείου. Έτσι συνδέεται η εργασία τους 

µε τα βιώµατά τους και η όλη µαθησιακή διαδικασία αποκτά βιωµατικό χαρακτήρα. 

Ταυτόχρονα, ανακαλούν τις προσωπικές τους εµπειρίες, αφού είναι πολύ πιθανό να έχουν 

παρακολουθήσει - έστω από την τηλεόραση - οµιλίες στη Βουλή ή να έχουν παρευρεθεί σε 

προεκλογικές συγκεντρώσεις και να έχουν άµεση εµπειρία από εκφώνηση ενός πολιτικού 

λόγου. 

 

 Στη συνέχεια, οι µαθητές «ανεβάζουν» τις εργασίες τους σε έναν διαµοιραζόµενο 

διαδικτυακό τόπο. Η εργασία τους θα πρέπει να είναι ένα κείµενο περίπου 300-350 λέξεων, 

που θα συνοδεύεται από ένα βίντεο διάρκειας το πολύ 5 λεπτών που θα περιέχει το λόγο τους. 

Με αυτόν τον τρόπο συνδυάζεται η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου και 

ταυτόχρονα οι µαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες στην χρήση της τεχνολογίας.  

 

Αφού ολοκληρώσουν την εργασία τους, η οποία απαιτεί αρκετό χρόνο ενασχόλησης µε 

αυτή και δεν πραγµατοποιείται µέσα σε λίγα λεπτά της ώρας, οι µαθητές καλούνται να 

µοιραστούν µε τους συµµαθητές τους τη διαδικασία που ακολούθησαν για την 

πραγµατοποίηση της εργασίας τους. ∆ηλαδή µπορούν να µιλήσουν για τη µέθοδο σύνταξης 

του κειµένου τους που εφάρµοσαν, για τα στοιχεία που χρησιµοποίησαν, προκειµένου να µη 

φανούν ανακόλουθοι µε τον επικοινωνιακό χαρακτήρα που έπρεπε να έχει το κείµενό τους 

και για τον τρόπο µε τον οποίο δηµιούργησαν το βίντεό τους.  

 

Για την αξιολόγησή τους, η οποία γίνεται στην κλίµακα του 100 από τον καθηγητή 

λαµβάνεται υπόψη κυρίως η γραπτή εργασία. Επίσης, λαµβάνεται υπόψη και το βίντεο που 

δηµιούργησαν οι µαθητές, ενώ προσµετράται και η συµµετοχή τους στη διαδικασία κατά την 

οποία διηγούνται και µοιράζονται µε τους συµµαθητές τους τον τρόπο δηµιουργίας της 

εργασίας τους. Τέλος, ο καθηγητής ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης στο 
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forum ή στέλνει σε κάθε µαθητή ατοµικά µε e-mail το βαθµό της επίδοσής του και τα σχόλιά 

του. 

 

Στη δεύτερη αυτή φάση µπορούµε, εναλλακτικά, να αναθέσουµε στους µαθητές τη 

διεξαγωγή ενός debate, µίας δηλαδή συζήτησης, όπου θα πρέπει να επιχειρηµατολογήσουν 

υποστηρίζοντας τις θέσεις τους πάνω σε ένα θέµα. Ο καθηγητής χωρίζει τους µισούς µαθητές 

σε οµάδες των 2 ατόµων και κάθε οµάδα θα «διαγωνίζεται» µε µία άλλη πάνω σε ένα θέµα 

που θα τους έχει θέσει ο καθηγητής. Θα γίνεται δηλαδή ένας «αγώνας λόγων» µε αφορµή ένα 

θέµα, π.χ. την ανεργία ή το ρατσισµό. Οι υπόλοιποι µαθητές θα αποτελούν το κοινό το οποίο 

θα παρακολουθεί το debate και θα ψηφίζει µέσω ενός συστήµατος ψηφοφορίας (e-voting 

system) για την ανάδειξη του νικητή του debate. Κατόπιν, θα διοργανωθεί άλλο ένα debate µε 

τους µαθητές σε αντιστραµµένους ρόλους, δηλαδή αυτοί που αποτελούσαν το κοινό, τώρα θα 

«διαγωνιστούν» πάνω σε ένα θέµα, ενώ αυτοί που πριν διαγωνίστηκαν τώρα θα αποτελούν το 

κοινό. 

 

Για την αξιολόγησή τους στην περίπτωση αυτή, ο καθηγητής θα κρίνει την ποιότητα των 

επιχειρηµάτων κάθε οµάδας, αλλά θα λαµβάνει υπόψη του και το βαθµό απήχησης που είχαν 

αυτά στο κοινό, ο οποίος θα προκύψει από την ψηφοφορία των συµµαθητών τους. Και εδώ ο 

καθηγητής θα ανακοινώσει τα αποτελέσµατα είτε δηµοσίως στο forum είτε ατοµικά µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail). 

 

  Η ενσωµάτωση µίας δραστηριότητας τύπου debate κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική, αφού 

σ’ αυτόν τον τύπο συζήτησης οι µαθητές µαθαίνουν κυρίως να σέβονται τους κανόνες της 

συζήτησης, να παρουσιάζουν και να υποστηρίζουν σε ευρύτερο ακροατήριο τις απόψεις τους 

µε δοµηµένο και καλά τεκµηριωµένο λόγο, ενώ το σηµαντικότερο ίσως είναι ότι µαθαίνουν 

να συνεργάζονται και να επικοινωνούν µε τους γύρω τους κάτι που θα χρειαστεί οπωσδήποτε 

να κάνουν και αργότερα στην επαγγελµατική τους ζωή. 

 

 Οι χρονικοί περιορισµοί της διδασκαλίας Σεναρίου 2  

 

Για τη διδασκαλία της ενότητα «Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση» σχετικά µε την 

εργασία, την επιλογή επαγγέλµατος, το χαρακτηρισµό ατόµου, τις στερεότυπες αντιλήψεις, το 

φυλετικό και κοινωνικό ρατσισµό θα χρειαστούν, σύµφωνα πάντα µε το αναλυτικό 
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πρόγραµµα, 2-3 διδακτικές ώρες. Στο χρονικό αυτό πλαίσιο θα µελετηθούν κείµενα, που θα 

αποτελέσουν αφετηρία για συζήτηση και έκφραση πάντα έχοντας ως βασικό στόχο την 

ενεργητική συµµετοχή των µαθητών, µε ανταλλαγή ιδεών, µε την τεκµηρίωση των σκέψεών 

τους, µε τη δηµιουργική τους έκφραση. Τέλος, θα απαιτηθεί άλλη µία διδακτική ώρα για την 

διεκπεραίωση δραστηριότητας που σχετίζεται µε τη σύνταξη κειµένου ενταγµένου σε 

επικοινωνιακό πλαίσιο, δηλαδή κειµένου που απευθύνεται σε συγκεκριµένο δέκτη, γράφεται 

για συγκεκριµένο σκοπό και παίρνει ορισµένη µορφή, π.χ. άρθρο, επιστολή, οµιλία, είδηση, 

αναφορά, απολογισµός.  

 

4.5.3  Εκπαιδευτικό Σενάριο 3 - Ενότητα: «Παρουσίαση και κριτική µιας θεατρικής 

παράστασης - άλλων µορφών τέχνης» 

 

 Εκπαιδευτικοί Στόχοι Σεναρίου 3 

 

Στην ενότητα «Παρουσίαση και κριτική µιας θεατρικής παράστασης - άλλων µορφών 

τέχνης» από το κεφάλαιο «Παρουσίαση - Κριτική» αυτά που επιδιώκονται είναι να 

µπορέσουν οι µαθητές να: 

 

 κατανοήσουν τη διαφορά ανάµεσα στην παρουσίαση ενός «αντικειµένου» -  

θεατρικής παράστασης, κινηµατογραφικής ταινίας, µουσικού έργου, συναυλίας, 

έργου εικαστικής τέχνης - και στην διατύπωση κριτικής  για το συγκεκριµένο 

«αντικείµενο». 

 έλθουν σε επαφή και να γνωρίσουν τα διάφορα είδη παρουσίασης και κριτικής, για 

παράδειγµα παρουσίαση κριτική θεατρικής παράστασης, κινηµατογραφικής ταινίας, 

µουσικού έργου, συναυλίας, έργου εικαστικής τέχνης  

 γίνουν ικανοί να παρουσιάζουν και οι ίδιοι µε επιτυχία και ενδελεχώς ένα 

«αντικείµενο» στη συνέχεια και να προβαίνουν στην τεκµηριωµένη κριτική του 

αξιολόγηση. 

 εξοικειωθούν µε έννοιες, όπως η «τέχνη», ο «δηµιουργός», το «έργο τέχνης». 

 οξύνουν την κριτική τους σκέψη, προκειµένου να πετύχουν πνευµατική αφύπνιση 

και να είναι ενεργητικοί συµµέτοχοι στην κοινωνική ζωή, όπου θα χρειαστεί να 

διατυπώνουν γενικότερες αξιολογικές κρίσεις και κριτικές απόψεις. 
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 να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και την εκφραστική τους ικανότητα, 

ώστε όχι µόνο να µην επηρεάζονται εύκολα από κάθε κριτική, αλλά να είναι και σε 

θέση να την ανατρέψουν. 

 

Ειδικότερα, σε µία εποχή, όπου οι περισσότεροι φαίνεται να έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα 

απόκτησης όσο το δυνατόν περισσότερων υλικών αγαθών και η πνευµατική καλλιέργεια έχει 

τοποθετηθεί σε δεύτερη θέση, θεωρείται αδήριτη ανάγκη οι µαθητές να αποκτήσουν 

αντιστάσεις απέναντι σε αυτό τον «υλιστικό» καταιγισµό, γνωρίζοντας πλευρές της ζωής, που 

ίσως οι πιο πολλοί αγνοούν και που σχετίζονται µε τέχνες και πνευµατικές δηµιουργίες. 

  

 Περιγραφή του Σεναρίου 3 

 

Το εκπαιδευτικό σενάριο που αφορά στην ενότητα «Παρουσίαση και κριτική µιας 

θεατρικής παράστασης - άλλων µορφών τέχνης» περιλαµβάνει τα εξής: 

 

Αρχικά, οι µαθητές παρακολουθούν τη θεωρητική παρουσίαση των αρχών της κριτικής 

µίας θεατρικής παράστασης, µίας κινηµατογραφικής ταινίας, ενός µουσικού έργου, µιας 

συναυλίας, ενός έργου ζωγραφικής. Η φάση αυτή είναι απαραίτητο να ενσωµατωθεί και να 

προηγηθεί στην διδασκαλία της συγκεκριµένης ενότητας, γιατί, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, 

το σχολικό βιβλίο δεν περιλαµβάνει θεωρία για την κριτική των διαφόρων αυτών 

αντικειµένων, παρά µόνο παραθέτει απ’ ευθείας κείµενα κριτικής. Είναι σαφές, εποµένως, 

ότι, για να µπορέσουν οι µαθητές να αντιληφθούν την έννοια της κριτικής των αντικειµένων 

αυτών, θα πρέπει πρώτα να έχουν µελετήσει κάποιες θεωρητικές αρχές της έννοιας αυτής.  

 

Στη συνέχεια, τους παρουσιάζεται ένα παραδειγµατικά αποδοµηµένο κείµενο κριτικής, 

στο οποίο έχουν εντοπιστεί και επισηµανθεί - υπογραµµιστεί οι θεωρητικές αρχές της 

κριτικής, που έχουν ήδη διδαχθεί οι µαθητές. Κατόπιν, τους δίνεται ένα κείµενο κριτικής 

(Ριζά, 2002) και τους ζητείται να εντοπίσουν και να υπογραµµίσουν µόνοι τους τις 

θεωρητικές αρχές της κριτικής. Αυτό µπορεί να γίνει είτε στο χαρτί µε σχόλια στο περιθώριο 

του κειµένου είτε στον υπολογιστή µε τη βοήθεια του εργαλείου «παρακολούθηση αλλαγών» 

(track changes) του κειµενογράφου (Word). Στη δεύτερη περίπτωση, οι µαθητές αναρτούν 

στο forum τα σχολιασµένα κείµενα. Ο καθηγητής µπορεί να επιλέξει κάποια από αυτά και να 

τα παρουσιάσει σε ένα διαδραστικό πίνακα, ώστε να τα σχολιάσει και να τα αναλύσει. Ο 

ηλεκτρονικός τρόπος σχολιασµού των κειµένων είναι προτιµότερος, γιατί δίνεται η 
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δυνατότητα να παρουσιαστούν σε όλους και να σχολιαστούν περαιτέρω αρκετά κείµενα 

µαθητών, κάτι που ο στατικός χαρακτήρας του έντυπου κειµένου δεν το επιτρέπει επαρκώς.  

 

Ασφαλώς είναι ακόµα προτιµότερο ο ηλεκτρονικός σχολιασµός ενός κειµένου κριτικής να 

γίνει ανά οµάδες των δύο-τριών ατόµων µε τη βοήθεια σύγχρονου συνεργατικού 

περιβάλλοντος διαµοιραζόµενου πίνακα (synchronous collaborative learning system with 

shared desktop), όπως το SYNERGO (Avouris et al., 2004). Πιο συγκεκριµένα, στην οθόνη 

του υπολογιστή του κάθε µαθητή της οµάδας εµφανίζεται το κείµενο, στο οποίο πρέπει να 

εντοπίσουν και να σηµειώσουν τις θεωρητικές αρχές της κριτικής. Την ώρα που ο κάθε 

µαθητής της οµάδας προσθέτει τις σηµειώσεις του αποδοµώντας στο κείµενο ως προς τις 

αρχές της κριτικής, αυτές εµφανίζονται αυτόµατα στην οθόνη των «συνεργατών» του-

συµµαθητών του, οι οποίοι σε πραγµατικό χρόνο (real time) µπορούν να τροποποιήσουν ή να 

συµπληρώσουν τις σηµειώσεις αυτές και ταυτόχρονα να ανταλλάξουν µηνύµατα µέσω chat, 

ώστε να καταλήξουν σε ένα κοινό παραδοτέο. Κατά την επιτέλεση της εργασίας οι µαθητές 

µπορούν ανά πάσα στιγµή να ανατρέξουν είτε στη θεωρία είτε στο παραδειγµατικά 

αποδοµηµένο κείµενο. Αυτός ο τρόπος επιτρέπει στον καθηγητή να αναλύσει τη 

συνεργατικότητα κάθε οµάδας, δηλαδή να παρακολουθήσει το βαθµό συµµετοχικότητας του 

κάθε µέλους της οµάδας και να τον αποτιµήσει αναλόγως.  

 

Ωστόσο, από τη στιγµή που δεν έχει νόηµα να διαβάσει κάποιος µία κριτική για µια 

θεατρική παράσταση ή για µία κινηµατογραφική ταινία χωρίς να τα έχει δει προηγουµένως, 

οργανώνουµε µία εκπαιδευτική εκδροµή, για να παρακολουθήσουν οι µαθητές µία θεατρική 

παράσταση ή διοργανώνουµε την προβολή µίας κινηµατογραφικής ταινίας στο χώρο του 

σχολείου. Στη συνέχεια, δίνουµε στους µαθητές  κείµενα κριτικών που έχουν γραφεί από 

κριτικούς τέχνης και αφορούν στο έργο ή την παράσταση που παρακολούθησαν για την 

πραγµατοποίηση της ατοµικής ή οµαδικής δραστηριότητας που περιγράψαµε παραπάνω. Με 

αυτόν τον τρόπο, οι µαθητές «µαθητεύουν» δίπλα σε έναν ειδικό, αφού µελετάνε πρότυπες 

κριτικές, τις σχολιάζουν αποδοµώντας τες, προκειµένου να προετοιµαστούν γνωστικά πριν 

προβούν στη σύνθεση της δικής τους κριτικής, κάτι που θα τους ζητηθεί ως τελική 

δραστηριότητα. Τέλος, γίνεται συζήτηση µε αφετηρία όλα όσα είδαν και διάβασαν οι 

µαθητές. 

 

Στο επόµενο στάδιο, οι µαθητές καλούνται να αναλάβουν ρόλο κριτικού θεάτρου ή 

κινηµατογράφου. Μπορούµε λοιπόν, σε αυτή τη φάση, να δώσουµε στους µαθητές µία 
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θεατρική παράσταση ή κινηµατογραφική ταινία σε ψηφιακό µέσο (dvd) και να τους 

ζητήσουµε να γράψουν την κριτική τους για αυτήν βάσει των αρχών και των προτύπων 

κριτικής που έχουν ήδη διδαχτεί. Επίσης, µπορούν να δουν απόσπασµα της παράστασης ή της 

ταινίας και να επικεντρώσουν την κριτική τους σε συγκεκριµένες πτυχές της παράστασης, 

π.χ. σκηνικά, κουστούµια, µουσική επένδυση. Ακόµα, µε τη χρήση εργαλείου σχολιασµού 

ψηφιακού βίντεο, θα έχουν τη δυνατότητα να «παγώνουν» την εικόνα και να γράφουν σχόλια 

πάνω στο βίντεο. 

 

Επιπλέον, σε αυτή την ενότητα και προκειµένου οι µαθητές να γνωρίσουν και άλλες 

µορφές τέχνης, π.χ. ζωγραφική, για να τις κριτικάρουν, ενδείκνυται να γίνει µία περιήγηση σε 

«εικονικό» µουσείο (π.χ. http://www.louvre.fr, http://www.benaki.gr). Η «εικονική» αυτή 

επίσκεψη δε θα έχει τη µορφή στείρας ξενάγησης, γιατί αυτό καταντά µια κουραστική 

αναπαραγωγή της µονολογικής αφήγησης που γίνεται στη σχολική τάξη, αλλά θα υπάρχει 

δυναµική αλληλεπίδραση του µαθητή µε τον εικονικό χώρο. Κατά το πρότυπο της κριτικής 

της θεατρικής παράστασης ή κινηµατογραφικής ταινίας, θα καθοδηγούµε τους µαθητές να 

βρουν σε συγκεκριµένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις κριτικές για τα εκθέµατα του µουσείου ή 

για εκθέσεις που µπορεί να φιλοξενεί, και στη συνέχεια θα τους ζητάµε να επιλέξουν οι ίδιοι 

ένα έργο τέχνης και να το κριτικάρουν συνδέοντάς το µε τις ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές 

συνθήκες της εποχής που δηµιουργήθηκε και που επηρέασαν τη δηµιουργία του, αφού η 

διαθεµατικότητα είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας της Εµπλαισιωµένης ή 

Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning). 

 

Κατά τη φάση της αξιολόγησης, θα αποτιµάται όχι µόνο το τελικό παραγόµενο 

αποτέλεσµα-µαθησιακό προϊόν, δηλαδή το κείµενο της κριτικής, αλλά η προσπάθεια που 

κατέβαλε ο µαθητής σε όλες τις φάσεις της πραγµατοποίησης της εργασίας, από την 

αναζήτηση και µελέτη σχετικών κριτικών στο διαδίκτυο, έως τον επιµέρους σχολιασµό των 

διαφόρων µορφών τέχνης και τη συγγραφή ολοκληρωµένης κριτικής. 

 

Με τις δραστηριότητες αυτές ευελπιστούµε να διευρυνθούν οι πνευµατικοί ορίζοντες των 

µαθητών, να αποκτήσουν αισθητική καλλιέργεια και να οξυνθεί η κριτική τους σκέψη και η 

φαντασία τους. 
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 Οι χρονικοί περιορισµοί της διδασκαλίας Σεναρίου 3 

 

Για τη διδασκαλία της ενότητας «Παρουσίαση και κριτική µιας θεατρικής παράστασης - 

άλλων µορφών τέχνης» θα χρειαστούν δύο διδακτικές ώρες, για να µελετηθεί το σχετικό µε 

την ενότητα υλικό και να δοθούν οδηγίες αναφορικά µε την κριτική των µελετηθέντων 

«αντικειµένων», ενώ στη συνέχεια θα ανατεθεί στους µαθητές εργασία, που θα πρέπει να την 

παραδώσουν σε ορισµένη ηµεροµηνία. Αυτό σηµαίνει ότι ο κάθε µαθητής θα µπορεί να 

αφιερώσει όσο χρόνο θέλει για την επιτέλεση της εργασίας, αρκεί να την παραδώσει στην 

καταληκτική ηµεροµηνία. 

 

Συµπερασµατικά, όπως µπορεί να διαπιστώσει κανείς, βασικό άξονα για τη δηµιουργία 

των προηγηθέντων εκπαιδευτικών σεναρίων, αποτέλεσαν οι αρχές της Θεωρίας της 

Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning), ενώ βασικό κορµό των 

σεναρίων αποτέλεσε η ενσωµάτωση και η παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας.  

 

Η εφαρµογή της Θεωρίας της Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated 

Learning) σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διδασκαλία ενός 

παραδοσιακού µαθήµατος, όπως είναι αυτό της Έκφρασης – Έκθεσης µπορεί να προσδώσει 

καινοτόµα χαρακτηριστικά στην εκπαιδευτική πρακτική. Με αυτό τον τρόπο, η µαθησιακή 

διαδικασία θα γίνει πιο ευχάριστη και ελκυστική, ενώ ταυτόχρονα θα δηµιουργηθούν οι 

συνθήκες για ενίσχυση της ενεργητικής µάθησης και της κατάκτησης διαδικαστικής γνώσης 

στις σύγχρονες κοινωνίες των πληροφοριών. 
       

4.6. Το υποστηρικτικό υλικό του οδηγού διδασκαλίας 
 

 
Εκτός από τα εκπαιδευτικά σενάρια, τις δραστηριότητες και τις οδηγίες προς τον 

καθηγητή για υλοποίηση και εφαρµογή των σεναρίων, ο οδηγός περιλαµβάνει επιπρόσθετο 

πληροφοριακό υλικό (Ριζά, 2002; Πάσσας et al., 2003; Λούλος, 2002) για καθεµία από τις 

ενότητες που εξετάζουµε, το οποίο συµπληρώνει το υλικό του σχολικού εγχειριδίου (Σχήµα 

1). Η δηµιουργία και ανάπτυξη του υλικού αυτού κρίθηκε απαραίτητη, καθώς όπως έχουµε 

ήδη επισηµάνει, το υλικό του σχολικού βιβλίου δεν είναι πάντα επαρκές κι έτσι ή ο 

καθηγητής χρειάζεται να ψάχνει ο ίδιος συνεχώς επιπρόσθετο υλικό ή σε περίπτωση που δεν 
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το κάνει αρκετά κοµµάτια της διδακτέας ύλης παραµένουν αδιευκρίνιστα, µε αποτέλεσµα να 

µην επιτυγχάνονται οι στόχοι του µαθήµατος. 

 

  
Σχήµα 1: Υποστηρικτικό υλικό του οδηγού  

 
Το υλικό που περιλαµβάνει ο οδηγός που δηµιουργήσαµε είναι πολυµεσικό και έχει την 

ακόλουθη µορφή ανά ενότητα: 

 

Στην ενότητα «Η είδηση και το σχόλιο» από το κεφάλαιο «Η Είδηση» (Σχήµα 2) αρχικά 

παρουσιάζεται ένα διαγνωστικό τεστ που αποτελεί µια µορφή αυτοαξιολόγησης. Το τεστ 

αυτό που δηµιουργήθηκε µε το εργαλείο «hot potatoes» περιλαµβάνει µία άσκηση 

αντιστοίχησης που πρέπει να ολοκληρωθεί σε 10 λεπτά της ώρας. Τα αποτελέσµατα βγαίνουν 

αυτοµάτως και ανάλογα µε την απόδοσή του, ο κάθε εκπαιδευόµενος βλέπει τα λάθη του και 

τις σωστές απαντήσεις και προχωράει σε αντίστοιχο επίπεδο της δεύτερης φάσης. 

Συγκεκριµένα, η δεύτερη φάση περιλαµβάνει παρουσίαση των ενοτήτων του µαθησιακού 

υλικού ταξινοµηµένων σε επίπεδα. Στην προκειµένη περίπτωση έχουµε τρία επίπεδα 

δυσκολίας (αρχάριο, µεσαίο, προχωρηµένο) για πέντε υποενότητες µαθησιακού υλικού 

(Έναρξη επιπέδου1  από υποενότητα1, Έναρξη επιπέδου2  από υποενότητα2 και Έναρξη 

επιπέδου3  από υποενότητα3). ∆ηλαδή, ο µαθητής που συγκέντρωσε βαθµολογία 0-50 θα 

αρχίσει από το επίπεδο1 (και θα µελετήσει τις υποενότητες 1,2,3,4,5), ο µαθητής µε 

βαθµολογία 51-79 από το επίπεδο2 (θα παρακάµψει την 1η υποενότητα και θα αρχίσει από τη 

2η  συνεχίζοντας στις 3,4,5). Τέλος, ο µαθητής µε βαθµολογία 80-100 θα οδηγηθεί αυτόµατα 

στο επίπεδο3, όπου θα µελετήσει τις υποενότητες 3,4,5 (δε θα χρειαστεί να µελετήσει τις 
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υποενότητες 1 και 2). Το υλικό στη δεύτερη αυτή φάση που όπως είπαµε είναι ταξινοµηµένο 

σε επίπεδα αποτελείται από σηµειώσεις θεωρίας που είναι σε µορφή σχεδιαγραµµάτων, αφού 

το πρόβληµα του σχολικού βιβλίου είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις ή δεν έχει 

επεξηγηµατική θεωρία ή αν έχει δεν είναι σε σχεδιαγραµµατική µορφή, η οποία βοηθάει τον 

καθηγητή να την παρουσιάσει πιο απλά και πιο αποτελεσµατικά, άρα και το µαθητή να 

συγκρατήσει ευκολότερα τουλάχιστον τα βασικά σηµεία της θεωρίας. 

 

Στη φάση της αξιολόγησης, όπου οι µαθητές καλούνται να συνθέσουν το δικό τους 

κείµενο σε µορφή άρθρου γύρω από ένα θέµα της επικαιρότητας, που εµείς εδώ επιλέξαµε να 

είναι η θανατική ποινή, κατ’ αρχάς τους δίνεται η εκφώνηση της εργασίας και διάφοροι 

σύνδεσµοι (π.χ. http://www.medium.gr/ articles/104047514760615.shtml,      http://www. 

amnesty.org.gr/news/2005-04-05-1.htm, http://www.hri.org/news/ europe/bbc/2003/03-08-

07.bbc.html), µέσω των οποίων οδηγούνται σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις που περιλαµβάνουν 

άρθρα για τη θανατική ποινή, τα οποία µπορούν να  συµβουλευτούν, ενώ επίσης µπορούν να 

παρακολουθήσουν ένα χιουµοριστικό βιντεάκι που αφορά σε αυτήν υπάρχουν υποδειγµατικά 

κείµενα µε θέσεις υπέρ και κατά της θανατικής ποινής, προκειµένου οι µαθητές να τα 

συµβουλευτούν.  Στη συνέχεια, αφού οι µαθητές συνθέσουν την εργασία τους και πριν 

λάβουν τα σχόλια από τον καθηγητή, πρέπει να σχολιάσουν και να αξιολογήσουν τις 

εργασίες των συµµαθητών τους, υπάρχουν κανόνες δεοντολογίας, προκειµένου να 

διαφυλαχτεί το κύρος της αξιολόγησης και οδηγίες για την αξιολόγηση. Τέλος, όταν και ο 

καθηγητής αξιολογήσει τις εργασίες των µαθητών, τους παρουσιάζονται δύο υποδειγµατικά 

κείµενα,  ένα µε θέσεις υπέρ και ένα µε θέσεις κατά της θανατικής ποινής, για να κρίνουν και 

οι ίδιοι αν ανέπτυξαν επαρκώς τα επιχειρήµατά τους. 
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Σχήµα 2: Εκπαιδευτικό υλικό για το Σενάριο 1 
 
 

Στην ενότητα «Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση» (Σχήµα 3) σχετικά µε την 

εργασία και την επιλογή επαγγέλµατος, το χαρακτηρισµό ατόµου, τις στερεότυπες 

αντιλήψεις, το φυλετικό και κοινωνικό ρατσισµό, δίνονται αρχικά στους µαθητές οι γενικές 

αρχές συγγραφής ενός άρθρου, µίας οµιλίας, µίας επιστολής, ενός ηµερολόγιου,  που δεν 

περιλαµβάνονται στο σχολικό βιβλίο, παρά το γεγονός ότι οι µαθητές καλούνται να εντάξουν 

το λόγο τους σε επικοινωνιακό πλαίσιο. Επιπλέον, δίνεται σε σχεδιαγραµµατική µορφή 

πληροφοριακό υλικό για την ανεργία και το ρατσισµό, καθώς και ένα κείµενο για κάθε ένα 

από τα δύο αυτά θέµατα, προκειµένου να τα µελετήσουν οι µαθητές, γιατί για κάποιο από 

αυτά θα κληθούν να «εκφωνήσουν» ένα λόγο. ∆υστυχώς, επειδή σήµερα οι µαθητές δε 

διαβάζουν από µόνοι τους κείµενα κοινωνικού ενδιαφέροντος και εφόσον το σχολικό βιβλίο 

δεν περιλαµβάνει πληροφοριακό υλικό για κάθε θέµα που πρέπει να αναπτυχθεί και τα 

κείµενα που έχει είναι περιορισµένα, η παροχή αυτού του υλικού κρίνεται απολύτως 

αναγκαία. Τέλος, δίνεται η εκφώνηση της εργασίας που πρέπει να πραγµατοποιήσουν οι 

µαθητές. Σε περίπτωση πάντως που ο καθηγητής επιλέξει να διεξαχθεί ένα debate µεταξύ των 

µαθητών, δίνονται και οδηγίες διεξαγωγής δηµοσίων διαλόγων, για να διασφαλιστούν τα 

όρια της συζήτησης. 
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Σχήµα 3: Εκπαιδευτικό υλικό για το Σενάριο 2 
 
 
Στην τελευταία ενότητα που εξετάζουµε «Παρουσίαση και κριτική µιας θεατρικής 

παράστασης - άλλων µορφών τέχνης» από το κεφάλαιο «Παρουσίαση - Κριτική» (Σχήµα 4), 

αρχικά δίνονται σε σχεδιαγραµµατική µορφή οι γενικές θεωρητικές αρχές της κριτικής µίας 

θεατρικής παράστασης και άλλων µορφών τέχνης, καθώς και κείµενο κριτικής µίας 

θεατρικής παράστασης, στο οποίο έχουν εντοπιστεί και επισηµανθεί οι αρχές της κριτικής 

µίας θεατρικής παράστασης κάτι που επίσης απουσιάζει από το σχολικό βιβλίο και καθιστά 

δύσκολη τόσο τη διδασκαλία της ενότητας για τον καθηγητή, όσο και την εµπέδωσή της από 

τους µαθητές. Επιπλέον, δίνονται ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στις οποίες οι µαθητές µπορούν 

να πλοηγηθούν, για να βρουν κείµενα κριτικών, ούτως ώστε να έχουν ένα πρότυπο και να 

συµβουλευτούν τους «ειδικούς», κάτι που προβλέπεται και από τις αρχές της γνωστικής 

µαθητείας και της Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning). Επίσης, 

δίνεται στους µαθητές σε ψηφιακή µορφή (dvd, video) µία θεατρική παράσταση ή 

κινηµατογραφική ταινία, την οποία θα κληθούν να σχολιάσουν. Το ενδιαφέρον στην παρούσα 

φάση είναι ότι οι µαθητές θα µπορούν µε το κατάλληλο εργαλείο (video annotator), να 

«παγώνουν» την εικόνα και να σχολιάζουν το σηµείο που θέλουν πάνω σε αυτήν. Τέλος, 

δίνονται στους µαθητές αποσπάσµατα από µουσικά cd και ηλεκτρονικές διευθύνσεις (π.χ. 

http://www.louvre.fr, http://www.benaki.gr), για να πραγµατοποιήσουν «εικονικές» 

περιηγήσεις σε µουσεία, αφού είναι ενδεχόµενο να τους ζητηθεί να σχολιάσουν ένα 

οποιοδήποτε έργο τέχνης, που ο στατικός χαρακτήρας του βιβλίου δεν τους δίνει τη 

δυνατότητα να το δουν, πριν το σχολιάσουν και, όπως είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς, 
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είναι αδύνατο να σχολιάσει ή να κριτικάρει κάποιος κάτι χωρίς να έχει ιδία άποψη περί του 

αντικειµένου της κριτικής. Τέλος, υπάρχει η εκφώνηση της εργασίας της σχετικής µε την 

κριτική µιας παράστασης ή ταινίας που θα κάνουν οι µαθητές. 

 

 
 

Σχήµα 4: Εκπαιδευτικό υλικό για το Σενάριο 3 
 
 
Επιλογικά, οι γενικότερες ελλείψεις και ο στατικός χαρακτήρας του σχολικού βιβλίου 

καθιστούν απολύτως αναγκαία την δηµιουργία και ανάπτυξη επιπρόσθετου πληροφοριακού 

υλικού, προκειµένου να µπορέσει ο καθηγητής να εφαρµόσει στην πράξη τα εκπαιδευτικά 

σενάρια και τις δραστηριότητες που προτείνει ο οδηγός διδασκαλίας που του παρέχεται και 

να έχουµε έτσι τα ευκτέα και προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα.   
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5. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ  
 

     5.1 Η φιλοσοφία της αξιολόγησης του οδηγού 
 
Όπως αναφέρθηκε ήδη στο κεφάλαιο της εισαγωγής, η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει 

ως στόχο να διαµορφωθεί ένας «οδηγός διδασκαλίας» για τους εκπαιδευτικούς φιλολόγους 

της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν το συγκεκριµένο µάθηµα βασικά, ο οποίος 

περιλαµβάνει οδηγίες διδασκαλίας για το µάθηµα της Έκφρασης - Έκθεσης Β’ τάξης Ενιαίου 

Λυκείου µε υποδειγµατικά εκπαιδευτικά σενάρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

διαµορφώθηκαν µέσα στα πλαίσια της θεωρίας της Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης 

Μάθησης (Situated Learning) και προβλέπουν την παιδαγωγική χρήση και αξιοποίηση 

συγκεκριµένων τεχνολογιών.  

 

Για την αξιολόγηση του «οδηγού διδασκαλίας» µε τις προτεινόµενες δραστηριότητες και 

εκπαιδευτικά σενάρια και τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητάς του στην εκπαιδευτική 

πράξη διεξάγεται τελικά ποιοτική έρευνα, η οποία στηρίζεται σε συνεντεύξεις µε 

καθηγητές/τριες φιλολογίας που διδάσκουν το µάθηµα της Έκφρασης - Έκθεσης. Η έρευνα 

εστιάζεται στο να δείξει πόσο ο «οδηγός διδασκαλίας» πληροί συγκεκριµένα ποιοτικά 

κριτήρια, συµβάλλει αποτελεσµατικά στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, προκειµένου η 

εκπαιδευτική διαδικασία και η διδασκαλία του µαθήµατος  «Έκφραση - Έκθεση» να 

βελτιωθεί ουσιαστικά.  

 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας στόχος του ερευνητή είναι να µετρήσει την 

αποτελεσµατικότητα του «οδηγού διδασκαλίας» µόνο ως προς το δείγµα των καθηγητών 

φιλολόγων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι συµµετέχουν στην έρευνα και 

αποτελούν το δείγµα της. Ασφαλώς, το δείγµα αυτό είναι ενδεικτικό, καθώς οι φιλόλογοι που 

υπηρετούν στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - δηµόσια και ιδιωτική - ανέρχονται σε αρκετές 

χιλιάδες, είναι διαφόρων ηλικιών και έχουν  διαφορετικού βαθµού δεξιότητες στη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πάντως, είναι σαφές ότι εκπαιδευτικοί φιλόλογοι που δε 

διαθέτουν τις βασικές δεξιότητες στη χρήση της τεχνολογίας θα δυσκολευτούν πολύ στην 

εφαρµογή του προτεινόµενου οδηγού διδασκαλίας. 
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Η έρευνα αυτή αφορά στην τελική (εκτίµηση της επιτυχίας της εκπαιδευτικής 

προσπάθειας)  ή ολική (συνολική εκτίµηση µετά το πέρας του προγράµµατος και διαπίστωση 

του βαθµού επιτυχίας του εγχειρήµατος) αξιολόγηση ως προς την αποτελεσµατικότητα των 

εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων που προτείνει ο «οδηγός µελέτης». Με τον όρο 

«τελική» εννοούµε ότι προσδοκούµε να εκτιµηθεί η επιτυχία ή µη της συγκεκριµένης 

εκπαιδευτικής προσπάθειας. Με δεδοµένο το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν 

στη συγκεκριµένη έρευνα είναι φιλόλογοι που έχουν όλοι διδάξει το γνωστικό αντικείµενο 

της Έκφρασης - Έκθεσης της Β’ τάξης του Ενιαίου Λυκείου (και ειδικά τις ενότητες «Η 

είδηση και το σχόλιο», «Θέµατα για συζήτηση και έκθεση» σχετικά µε την εργασία και την 

επιλογή επαγγέλµατος, µε το χαρακτηρισµό ατόµου, τις στερεότυπες αντιλήψεις, το φυλετικό 

και κοινωνικό ρατσισµό, «Παρουσίαση και κριτική µίας θεατρικής παράστασης - άλλων 

µορφών τέχνης») και άρα γνωρίζουν τις παιδαγωγικές δυνατότητες που αυτό προσφέρει, 

αλλά και τις δυσκολίες που υπάρχουν στη διδασκαλία του, ο ερευνητής µπορεί να αντλήσει 

σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε το αν θεωρούν το συγκεκριµένο «οδηγό διδασκαλίας» 

αποδοτικό, παιδαγωγικά αξιοποιήσιµο και εν τέλει ανταποκρινόµενο στις ανάγκες 

κατάρτισης που µπορεί να έχουν. 

 

Το δείγµα της έρευνας αποτελούν τέσσερις φιλόλογοι ηλικίας 30-40 ετών. Οι δύο εξ αυτών 

εργάζονται στον ιδιωτικό χώρο, διδάσκουν σε φροντιστήρια  Μέσης Εκπαίδευσης της 

Αθήνας και διαθέτουν σχετικά καλές γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ οι 

άλλες δύο εργάζονται στη δηµόσια εκπαίδευση, έχουν εµπειρία από σχολεία της επαρχίας και 

έχουν περάσει µε επιτυχία τις εξετάσεις για την Πιστοποίηση  των Εκπαιδευτικών 

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 

Εκπαίδευση». Υπάρχει λοιπόν µια σχετική ποικιλία στο δείγµα ως προς την ηλικία, το χώρο 

διδασκαλίας (ιδιωτική - δηµόσια εκπαίδευση, αστικές - επαρχιακές πόλεις), αλλά και τις 

τεχνολογικές δεξιότητες. Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι έχουµε κάνει µία πρώτη 

επαφή µε τους ανθρώπους από τους οποίους θα πάρουµε συνέντευξη, αφού η εθελοντική τους 

συµµετοχή και υποστήριξή τους έχει µεγάλη σηµασία. 

 

Σηµαντικό βήµα στην εκπόνηση της έρευνας αποτελούν τα ερευνητικά ερωτήµατα, εφόσον 

θα ακολουθηθεί η ποιοτική έρευνα. Αυτά είναι τα ακόλουθα:  
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1. Τι µαθησιακές ευκαιρίες προσφέρει ο οδηγός διδασκαλίας στον εκπαιδευτικό;  

Εδώ δίνεται έµφαση στον συναισθηµατικό - ψυχολογικό τοµέα και αποτιµάται το κατά 

πόσο τελικά ωφελήθηκαν οι εκπαιδευτικοί από τον οδηγό διδασκαλίας και την 

επιµόρφωση που αυτός προσφέρει.  

 

2. Ποια είναι τα µαθησιακά αποτελέσµατα για τον εκπαιδευτικό; 

Εδώ ελέγχεται το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί έχουν κατανοήσει τα εκπαιδευτικά 

σενάρια του οδηγού διδασκαλίας, καθώς και τις αρχές της Εµπλαισιωµένης ή 

Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning). 

 

3. Υπάρχει σαφήνεια στον τρόπο επιµόρφωσης; 

Με τα ερωτήµατα αυτής της οµάδας η έρευνα εξετάζει το κατά πόσο είναι σαφείς και 

ξεκάθαρες οι οδηγίες του οδηγού και η επιµόρφωση που αυτός προσφέρει και αν τελικά 

οι καθηγητές κατάλαβαν µε σαφήνεια όλα όσα προτείνονται. 

 

4. Μπορεί να είναι αποτελεσµατικός ο τρόπος επιµόρφωσης που παρέχει ο οδηγός 

διδασκαλίας; 

Αυτό που εξετάζεται στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι αν τελικά ο οδηγός 

διδασκαλίας είναι επαρκές βοήθηµα για τον καθηγητή και αν αυτός ο τρόπος 

επιµόρφωσης είναι ελκυστικός και ευέλικτος. 

 

5. Πώς αξιολογούνται τα γενικότερα χαρακτηριστικά του οδηγού; 

Εδώ µετράµε στοιχεία που έχουν να κάνουν µε το πόσο χρόνο θα χρειαστούν οι 

καθηγητές, για να κατακτήσουν γνωστικά το περιεχόµενο του οδηγού, µε την 

παιδαγωγική επάρκεια του οδηγού, σχετικά µε το περιεχόµενο του οδηγού. Ως προς το 

περιεχόµενο, εξετάζουµε τη δοµή του οδηγού, το περιεχόµενο, τον τρόπο παρουσίασης 

και την παιδαγωγική αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών σεναρίων, καθώς και την 

ποιότητα και την παιδαγωγική αξία των εκπαιδευτικών µέσων (εργαλείων και υλικού ) 

που χρησιµοποιούνται. 

 

 

 

Με την ολοκλήρωση της έρευνας και την εξαγωγή των ανάλογων συµπερασµάτων 

ευελπιστούµε ότι το γενικό αίσθηµα θα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο «οδηγός 
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διδασκαλίας» αποτελεί ένα σηµαντικό βοήθηµα για τη δουλειά τους, ότι ο τρόπος σκέψης 

τους ως προς τη διδασκαλία έχει κάπως αλλάξει και ότι έχει ανοίξει ο δρόµος για τη 

δηµιουργία ανάλογων οδηγών και την ανάπτυξη ανάλογων τρόπων επιµόρφωσης.  

 

5.2. Η ποιοτική έρευνα στην εκπαίδευση 
 

Ο Erickson (1986) στο κλασσικό του κεφάλαιο για την ποιοτική έρευνα που έγραψε για το 

Third Handbook of Research on Teaching προτιµά την χρήση του όρου «ερµηνευτική 

έρευνα» (interpretive research) για τους παρακάτω λόγους. Πρώτον, ο όρος ερµηνευτική 

έρευνα είναι πιο πλατύς από τον όρο ποιοτική έρευνα και περιλαµβάνει προσεγγίσεις έρευνας 

όπως είναι η φαινοµενολογική και εθνογραφική. ∆εύτερον, ο όρος ερµηνευτική δεν υπονοεί 

την λανθασµένη αντίληψη ότι αποκλείεται η χρήση ποσοτικών µεθόδων. Τρίτον, τοποθετεί 

την έµφαση στην ερµηνεία από τον ερευνητή του νοήµατος που αποδίδουν στις ενέργειες 

τους οι συµµετάσχοντες στα φαινόµενα υπό µελέτη. Η σηµασία της ερµηνείας είναι µεγάλη 

σε όλα τα είδη έρευνας, ακόµα και στα ποσοτικά µοντέλα.  

 

Πολύ συχνά επικρατεί η λανθασµένη εντύπωση ότι το ποιοτικό και το ποσοτικό µοντέλο 

έρευνας είναι αντίθετα. Ερευνητές χωρίζονται σε στρατόπεδα υποστήριξης του ενός ή του 

άλλου µοντέλου. Σύµφωνα µε τον Gage (1989) παραδειγµατικές προστριβές (paradigm wars) 

υπήρξαν και θα υπάρχουν στις διάφορες επιστήµες. Ο Kuhn (1970) υποστήριξε ότι 

παραδείγµατα αποτελούνται από το σύνολο των ιδεών, παραδόσεων, ιστοριών, και πιστεύω 

τα οποία καθοδηγούν το έργο µιας επιστηµονικής κοινότητας. Παραδοσιακά, στον χώρο της 

εκπαιδευτικής έρευνας έχουν επικρατήσει µεθοδολογικές προσεγγίσεις θετικιστικού-

ποσοτικού παραδείγµατος. Παρόλα αυτά, τα επικρατέστερα παραδείγµατα, τόσο στις φυσικές 

όσο και τις κοινωνικές επιστήµες  (Erickson, 1986;Lakatos, 1978) σπάνια αντικαθιστούν 

ολοκληρωτικά το ένα το άλλο λόγω διαψευσιµότητας (falsification). Αντίθετα, τείνουν να 

συνυπάρχουν και να χρησιµοποιούνται όπου κρίνεται αναγκαίο ανάλογα µε τις ερευνητικές 

ανάγκες που υπάρχουν και τα ερωτήµατα του ερευνητικού προγράµµατος.   

 

Oι ποσοτικές και οι ποιοτικές - ερµηνευτικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις βασίζονται σε 

διαφορετικές επιστηµολογικές υποθέσεις. Κάποια ερωτήµατα µπορούν να απαντηθούν 

καλύτερα µέσα από ποσοτικές έρευνες, κάποια άλλα µέσα από ερµηνευτικές προσεγγίσεις. Oι 

ποσοτικές και οι ερµηνευτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα δεν πρέπει να 

αντιµετωπίζονται, κατά την άποψη µας, ως ανταγωνιστικά παραδείγµατα γιατί και οι δυο 
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έχουν σηµαντικά πράγµατα να προσφέρουν στην κατανόηση των εκπαιδευτικών φαινοµένων 

και στη βελτίωση της διδασκαλίας/µάθησης. 

  

Όσον αφορά συγκεκριµένα στις ποιοτικές - ερµηνευτικές προσεγγίσεις επικεντρώνονται 

στην µελέτη της σηµασίας των φαινοµένων. Η έµφαση της ποιοτικής - ερµηνευτικής έρευνας 

βρίσκεται στη µελέτη του νοήµατος-εν-δράσει (meaning in action) των φαινοµένων που 

µελετά από την οπτική γωνία των ατόµων που συµµετέχουν στην µελέτη. Επιπλέον, το 

ποιοτικό - ερµηνευτικό µοντέλο εστιάζεται περισσότερο στη δράση και όχι τόσο στη 

συµπεριφορά, καθώς η δράση, είναι η παρατηρήσιµη συµπεριφορά µαζί µε το νόηµα που 

αποδίδουν σε αυτή την συµπεριφορά οι ενεργούντες.  

 

Επιπρόσθετα, στην ερµηνευτική εργασία, η επαγωγή και η απαγωγή είναι σε συνεχή 

διάλογο. Ως αποτέλεσµα, ο ερευνητής επιδιώκει εσκεµµένους τρόπους έρευνας και 

ερωτήσεων καθώς βρίσκεται στον ερευνητικό χώρο. Οι συγκεκριµένοι τρόποι ερωτήσεων 

µπορούν να επανερµηνευτούν σαν αποτέλεσµα των αλλαγών των αντιλήψεων του ερευνητή 

και την κατανόησή του των γεγονότων και της οργάνωσής τους κατά τη διάρκεια της 

διαµονής του στο χώρο της έρευνας.  

 

Τέλος, από τις βασικές αρχές της ποιοτικής - ερµηνευτικής µεθόδου θεωρούνται η έµφαση 

στην ερµηνεία, η προσοχή στις καθηµερινές λεπτοµέρειες, το δείγµα να προέρχεται από 

µικρό αριθµό ατόµων µε σκοπό τη µελέτη τους σε βάθος, η συλλογή δεδοµένων, το πλαίσιο 

της µελέτης που προσαρµόζεται συνεχώς και τα στάδια της µελέτης που συµβαίνουν 

ταυτόχρονα.  

 

5.3. Η µελέτη αξιολόγησης 
 

5.3.1. Μέθοδος συλλογής δεδοµένων 

 

Στην παρούσα έρευνα ακολουθείται η ποιοτική έρευνα. Τα βασικά της χαρακτηριστικά 

ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες της συγκεκριµένης πιλοτικής έρευνας. Είναι 

σηµαντικό ότι η ποιοτική έρευνα επικεντρώνεται στο λεγόµενο πραγµατικό ή φυσικό 

περιβάλλον στο οποίο διαδραµατίζονται τα γεγονότα. Επίσης ενδιαφέρεται για τις σηµασίες, 

τις απόψεις, την κατανόηση και δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη διαδικασία.  
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Σχετικά µε το πρώτο χαρακτηριστικό είναι σαφές ότι την ποιοτική έρευνα την ενδιαφέρει 

η ίδια η ζωή, τα περιστατικά όπως ακριβώς συµβαίνουν στην πραγµατικότητα. Ο ποιοτικός 

ερευνητής αναζητά ζωντανές εµπειρίες σε πραγµατικές περιπτώσεις προσπαθώντας να µην 

ταράξει το σκηνικό και να µην παρέµβει στις µεθόδους. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζει ότι 

και τα δεδοµένα, όσο και η ανάλυση αντικατοπτρίζουν κατά τον πλέον πιστό τρόπο τα 

τεκταινόµενα. Από µεθοδολογικής άποψης η επικέντρωση του στόχου στο φυσικό ή 

πραγµατικό περιβάλλον σηµαίνει µία σχετική ευρύτητα πνεύµατος. Σηµαίνει ότι δεν πρέπει 

να κρίνουµε εκ των προτέρων τα πράγµατα, ότι δεν πρέπει να αρκούµαστε στις πρώτες ή 

ακόµη και στις δεύτερες εντυπώσεις. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η ποιοτική έρευνα επιδιώκει να ανακαλύψει τις σηµασίες που 

προσδίδουν οι µετέχοντες στην έρευνα στη συµπεριφορά τους, στον τρόπο µε τον οποίο 

ερµηνεύουν τις καταστάσεις και ποιες είναι οι απόψεις τους σε συγκεκριµένα ζητήµατα. 

Είναι δεδοµένο ότι οι απόψεις µας µπορούν να συµβάλλουν στον καθορισµό των 

καταστάσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνονται ορισµένοι 

µαθητές το σχολείο, στην περίπτωσή µας οι καθηγητές της ∆ευτεροβάθµιας, µπορεί να απέχει 

πολύ από την άποψη που έχουν οι δάσκαλοι για το εκπαιδευτικό σύστηµα, στην περίπτωσή 

µας η εκπονούσα τη διπλωµατική εργασία φοιτήτρια. Για τους µαθητές, για παράδειγµα, το 

σχολείο µπορεί να µην αποτελεί «χώρο µάθησης», αλλά «ένα στίβο κοινωνικών 

συναναστροφών», όπου η ίδια η µάθηση µπορεί να είναι και αντιπαραγωγική. 

 

Επιπρόσθετα χαρακτηριστικό της ποιοτικής έρευνας είναι ότι τον µελετητή απασχολεί το 

τι συµβαίνει στην ενδιάµεση ακριβώς φάση, ποιες είναι δηλαδή οι διεργασίες, οι ζυµώσεις 

µεταξύ των παραγόντων που επιδρούν και του τελικού αποτελέσµατος. Ο µελετητής της 

ποιοτικής έρευνας προσπαθεί να διεισδύσει σε βαθιά επίπεδα κατανόησης, να αποκαλύψει 

και να προσδιορίσει τόσο το εύρος όσο και το βάθος των περιστάσεων και των απόψεων που 

σχετίζονται µε το γνωστικό αντικείµενο της µελέτης και έχουν εφαρµογή σε αυτό. Η όλη 

διαδικασία έχει χαρακτηριστεί ως «πλήρης περιγραφή». 

 

Σχετικά µε το τελευταίο χαρακτηριστικό της ποιοτικής έρευνας παρατηρείται ότι οι 

µελετητές που καταπιάνονται µε  αυτή επιδιώκουν να δηµιουργήσουν µια θεωρία βάσει των 

δεδοµένων και των στοιχείων που προκύπτουν από την έρευνά τους. Στην περίπτωση αυτή 

λέγεται πως η θεωρία βασίζεται και τεκµηριώνεται στην κοινωνική δράση που φιλοδοξεί να 

εξηγήσει.(Glaser και Strauss, 1967). 
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Λαµβάνοντας υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιοτικής µεθόδου προκύπτει ότι 

µπορεί να αποδειχθεί αποτελεσµατική στην παρούσα έρευνα. Ο χώρος του σχολείου και πιο 

συγκεκριµένα το Ενιαίο Λύκειο της δεύτερης βαθµίδας εκπαίδευσης προσφέρεται για ένα 

τέτοιο είδος έρευνας, το οποίο δίνει έµφαση στη λεπτοµέρεια, την ικανότητα να 

συµπεριλάβει τόσο τις λεκτικές όσο και τις εξωλεκτικές συµπεριφορές, να µη στέκεται στη 

βιτρίνα και να προχωρά σε βάθος. Η ποιοτική έρευνα µπορεί να ζωγραφίσει όλα τα γεγονότα 

που καταγράφει και όλες τις απόψεις κα  να συνδυάσει αρµονικά τα συναισθήµατα και τις 

εµπειρίες. Στα πλαίσια της ποιοτικής έρευνας οι πράξεις βρίσκουν τη θέση τους και αποκτούν 

σηµασία και νόηµα, µόνο όταν εντάσσονται σε καταστάσεις. 

 

Σ’ έναν λοιπόν ζωντανό χώρο, όπως είναι το σχολείο, µέσα στο οποίο διαπιστώνεται 

πολυπλοκότητα και ροή της κοινωνικής ζωής, η ποιοτική προσέγγιση µπορεί να ανακαλύψει 

τις βαθύτερες έννοιες και να αποκαλύψει την πολυπλοκότητα και τη λεπτή διάκριση που 

υπάρχει µεταξύ των περιστάσεων και των ζητηµάτων. 

 

5.3.2 Περιγραφή Ερευνητικής ∆ιαδικασίας για τη συλλογή δεδοµένων 

 
Βασικό και αναπόσπαστο µέρος κάθε ερευνητικού σχεδίου ή πρότασης είναι ένα 

χρονοδιάγραµµα. Η έρευνα, βέβαια, δεν ακολουθεί πάντοτε µε απόλυτη πιστότητα το 

πρόγραµµα που έχει οριστεί. Το χρονοδιάγραµµα όµως κρίνεται απαραίτητο και πολλές 

φορές είναι υποχρεωτική η αυστηρή τήρησή του. Η αξία του είναι µεγάλη, αφού παρέχει 

στον ερευνητή την αίσθηση της σειράς προτεραιότητας βάσει της οποίας πρέπει να 

ενεργήσει, ενώ ταυτόχρονα τον αναγκάζει να υπολογίσει ποια θα είναι η διάρκεια της κάθε 

φάσης της ερευνητικής εργασίας. Επίσης χρειάζεται να ληφθεί υπόψη ότι η οργάνωση της 

µελέτης εξαρτάται από τα χρονοδιαγράµµατα που θα ισχύουν σε κάθε τόπο και χώρο 

διεξαγωγής της έρευνας, αλλά και από τα προγράµµατα των ανθρώπων µε τους οποίους 

γίνεται η συνεργασία. 

 

Στην παρούσα έρευνα ακολουθήθηκε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα: 

 

Κατ’ αρχάς οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα σε διάστηµα δύο εβδοµάδων. Αναλυτικότερα:  
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 Στις 12-09-2006 πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνέντευξη µε την καθηγήτρια 

φιλολογίας, η οποία είναι τοποθετηµένη σε σχολική µονάδα της Σάµου. Ωστόσο, 

αυτή την περίοδο βρίσκεται µε απόσπαση στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, οπότε η συνάντηση µαζί της είναι εφικτή και 

η συνέντευξη θα πραγµατοποιηθεί το απόγευµα της 12-09-2006. 

 

 Τρεις µέρες αργότερα, στις 15-09-2006 πραγµατοποιήθηκε ακόµα µία συνέντευξη 

µε την µία από τις καθηγήτριες που εργάζεται σε φροντιστήριο Μέσης 

Εκπαίδευσης. Επειδή το φροντιστήριο έχει ωράριο απογευµατινό, η συνέντευξη θα 

γίνει πρωινή ώρα. 

 

 Την επόµενη εβδοµάδα, στις 19-9-2006 πραγµατοποιήθηκε η συνέντευξη µε την 

άλλη φιλόλογο που υπηρετεί στη ∆ηµόσια Εκπαίδευση, και  συγκεκριµένα σε 

Ενιαίο Λύκειο της Περιοχής του Πειραιά. 

 

 Οι συνεντεύξεις ολοκληρώθηκαν το πρωί της 21-9-2006 µε την τέταρτη φιλόλογο, 

που εργάζεται σε φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης. 

 

Καθεµία συνέντευξη διήρκεσε περίπου µία ώρα. Στη συνέχεια ακολούθησε η ανάλυση των 

στοιχείων που προέκυψαν µέσα από τις συνεντεύξεις και που θα παρουσιαστούν σε επόµενη 

ενότητα.  

 

5.3.3. Εργαλείο συλλογής δεδοµένων. 

 

Το εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα ποιοτική έρευνα είναι η δοµηµένη 

συνέντευξη µε τη χρήση µαγνητοφώνου, εφόσον συµφώνησαν οι ερωτώµενοι. Αυτή είναι µία 

από τις συχνότερα χρησιµοποιούµενες µεθόδους εκµαίευσης πληροφοριών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Η διεξαγωγή συνεντεύξεων αποτελεί µία από τις πιο δηµοφιλείς µεθόδους 

συλλογής πληροφοριών από ανθρώπους. Γενικά, αυτό που κάνει τις συνεντεύξεις ελκυστικό 

µέσο συγκέντρωσης στοιχείων είναι ότι αποτελούν µια µέθοδο διπλής κατεύθυνσης που 

επιτρέπει στον ερευνητή να έρθει σε επαφή µε τον πληροφοριοδότη, διευκολύνοντας έτσι µια 

πιο βαθιά διερεύνηση από εκείνη που θα µπορούσε να επιτευχθεί µέσω ενός 

ερωτηµατολογίου. 
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Οι Cohen και  Manion (1994) επισηµαίνουν ότι χρησιµοποιούνται τρία είδη σχηµάτων στη 

δοµή των σχεδίων τα οποία εφαρµόζονται στις δοµηµένες συνεντεύξεις. Πρώτον, οι 

καθορισµένες εναλλακτικές ερωτήσεις επιτρέπουν στον ερωτώµενο να επιλέξει µεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων εναλλακτικών απαντήσεων. Το συχνότερα χρησιµοποιούµενο είναι το 

διχοτοµικό σχήµα, το οποίο παρέχει δύο δυνατότητες µόνο  «ναι - όχι», ή «συµφωνώ –δε 

συµφωνώ». Μερικές φορές παρέχεται η δυνατότητα, όπως «αναποφάσιστος» ή «δε 

γνωρίζω». 

 

∆εύτερον οι «ανοιχτές ερωτήσεις»  έχουν οριστεί από τον Kerlinger ως  «εκείνες που 

παρέχουν ένα πλαίσιο αναφοράς για τις απαντήσεις των ερωτώµενων, αλλά βάζουν 

ελάχιστους περιορισµούς στις απαντήσεις και στην έκφρασή τους» (Kerlinger, 1970). Οι 

ανοιχτές ερωτήσεις έχουν πλεονεκτήµατα, γιατί είναι ευέλικτες, ενθαρρύνουν τη συνεργασία 

και βοηθούν στη δηµιουργία επαφής. 

 

Τρίτον, η «κλίµακα» είναι ένα σύνολο λεκτικών απαντήσεων, σε καθεµία από τις οποίες ο 

ερωτώµενος απαντά υποδεικνύοντας βαθµούς συµφωνίας ή ασυµφωνίας. Έτσι, η απάντηση 

του ατόµου εντάσσεται σε µία κλίµακα καθορισµένων εναλλακτικών απαντήσεων. 

 

Στη συγκεκριµένη έρευνα πριν την έναρξη των συνεντεύξεων υπήρξε ένας πρόλογος που 

ενηµέρωνε τους πληροφοριοδότες για την έρευνα καθώς και για το πώς θα χρησιµοποιηθούν 

οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν. Ακόµα, προετοιµάστηκε µία περίληψη των 

προθέσεων και των συνθηκών υπό τις οποίες θα διεξαγόταν η µελέτη και θα µοιράστηκε 

στους συµµετέχοντες. Επιπλέον, δόθηκε η βεβαίωση ότι θα τηρηθεί εχεµύθεια και θα 

διευκρινιστεί ότι οι ερωτώµενοι θα δουν είτε το αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο, είτε το τµήµα 

της αναφοράς στο οποίο καταγράφονται οι πληροφορίες που µας έδωσαν. Επίσης, πρέπει να 

αναφερθεί ότι είχαµε προβλέψει και την πιθανότητα να χρειαστεί να υπάρξει και άλλη 

συνάντηση είτε για περισσότερες πληροφορίες είτε για να ενηµερωθούν για τα αποτελέσµατα 

της έρευνας. 

 

Ως ερευνήτρια της έρευνας αυτής είχα σηµειώσει τα στοιχεία που επεδίωκα να 

συγκεντρώσω. Το µαγνητόφωνο ήταν απαραίτητο, προκειµένου να καταγραφούν οι 

συνεντεύξεις µε κάθε λεπτοµέρεια. Απαραίτητη επίσης κρίθηκε και η χρήση σηµειωµατάριου 

προκειµένου να είµαι σε θέση να επισηµάνω ό,τι κρίνεται σηµαντικό, αξιόλογο ή 
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περισσότερο ενδιαφέρον. Άλλωστε, όταν ηχογραφούµε µια συζήτηση είναι αδύνατον να 

καταγράψουµε τα εξελικτικά στοιχεία (χειρονοµίες, νεύµατα ή και συσπάσεις του προσώπου) 

των οποίων η σηµασία είναι καθοριστική στην κατανόηση της συγκεκριµένης κατάστασης. 

Με τη µορφή όµως σηµειώσεων τα στοιχεία αυτά µπορούν να αποτελέσουν πολύ χρήσιµο 

υλικό. Για τη µετατροπή των θεµάτων που µε ενδιαφέρουν σε ερωτήσεις ακολούθησα δύο 

αρχές :  

 

Η πρώτη ήταν να κάνω την ερώτηση να ακούγεται όσο το δυνατόν πιο φυσική, αφού οι 

συνεντεύξεις µπορούν να αποφέρουν το µέγιστο της πληροφόρησης κυρίως µε τη µορφή 

ανοιχτών συζητήσεων. Άλλωστε η συνέντευξη δεν είναι απλώς ένας µηχανισµός συλλογής 

πληροφοριών, αποτελεί µια διαδικασία οικοδόµησης της πραγµατικότητας. Έτσι θα 

προσαρµόσω τη διατύπωση της ερώτησης, ώστε να ταιριάζει µε την περίπτωση του 

συνοµιλητή ή µε το υπό συζήτηση θέµα. 

 

Η δεύτερη ήταν να επιζητώ συγκεκριµένες µάλλον παρά αόριστες απαντήσεις. 

Προκειµένου µάλιστα να µην υπάρχει ασάφεια σε λέξεις ή φράσεις, ζήτησα, όπου χρειάστηκε 

διασαφηνίσεις. 

 

Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να τονιστεί ότι η προσωπικότητα του ερευνητή αποτελεί βασική 

παράµετρο της ποιοτικής έρευνας. Θα πρέπει να είναι άτοµο µε κατανόηση, το οποίο θα 

συµπάσχει µε τον ερωτώµενο.  Αυτή  η διάθεση φαίνεται να είναι αναγκαία, εάν ο ερευνητής 

θέλει πραγµατικά να καταρρίψει τα «τείχη» που ορθώνουν µπροστά του οι άνθρωποι, εάν 

θέλει όντως να έχει πρόσβαση στον εσωτερικό κόσµο των ατόµων που παρατηρεί.  

Θεωρώντας ότι ο ρόλος της ερευνήτριας που είχα αναλάβει είναι ιδιαίτερα σηµαντικός 

προσπαθούσα να ακούω προσεκτικά όσα λέει ο συνοµιλητής µου. Παράλληλα επεδίωκα η 

συζήτηση να µην ξεφεύγει από το θέµα και να µην καταλήξει σε άσκοπες φλυαρίες, πάντα 

λαµβάνοντας υπόψη να µην δυσαρεστήσω τον οµιλούντα. Η δηµιουργία ευχάριστης 

ατµόσφαιρας είναι πολύ βασική για τη διεξαγωγή µιας συνέντευξης, διότι µε αυτόν τον τρόπο 

οι ερωτώµενοι απαντούν µε µεγαλύτερη άνεση στις ερωτήσεις. Αυτό το στοιχείο είναι πολύ 

σηµαντικό, γιατί οι συνεντεύξεις δεν είναι απλώς µέσο άντλησης πληροφοριών, αλλά και ένα 

µέσο εκµαίευσης των πραγµατικών πεποιθήσεων και στάσεων των ερωτώµενων. Χρειάζεται 

λοιπόν πρώτα να δηµιουργηθεί ένα θετικό κλίµα ανάµεσα στον ερευνητή και τον ερωτώµενο.  
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Στη συνέχεια ακολουθούν οι γενικές ερωτήσεις της συνέντευξης, καθώς και ο βαθµός 

βαρύτητας (στην κλίµακα του 100) που είχαν στη συνέντευξη. Οι ερωτήσεις αυτές 

σχετίζονται άµεσα µε τα ερευνητικά ερωτήµατα και κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

 

Ως προς  το πρώτο ερευνητικό ερώτηµα (Τι µαθησιακές ευκαιρίες προσφέρει ο 

οδηγός διδασκαλίας στον εκπαιδευτικό;) - Βαθµός βαρύτητας = 15/100:  

 

1. Είναι ξεκάθαροι οι στόχοι του οδηγού διδασκαλίας; (2/15) 

 Ο οδηγός πετυχαίνει τους στόχους του; 

2. Ποιες προσδοκίες είχατε, πριν µελετήσετε τον οδηγό; (2/15) 

 Τώρα που ολοκληρώσατε τη µελέτη του οδηγού, νιώθετε ότι ικανοποιήθηκαν 

οι προσδοκίες που µπορεί να είχατε πριν τον µελετήσετε; 

3. Θα τα καταφέρετε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιέχονται στον οδηγό 

διδασκαλίας; (2/15)  

4. Νιώθετε ότι ωφεληθήκατε από αυτή την επιµόρφωση που σας πρόσφερε ο οδηγός;  

5. Πόσο καλύτερα αισθάνεστε ότι θα κάνετε τη δουλειά σας ως εκπαιδευτικός τώρα που 

έχετε µελετήσει αυτό τον οδηγό;  

6. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει η εκπαιδευτική σας κουλτούρα και η διδακτική σας 

φιλοσοφία µε βάση όσα µελετήσατε στον οδηγό; (4+5+6:7/15. Και οι τρεις 

ερωτήσεις αναφέρονται στο πόσο άλλαξε η επιµόρφωση τους εκπαιδευτικούς 

προς το καλύτερο.) 

7. Πιστεύετε ότι ο οδηγός αυτός θα γίνει αποδεκτός από τους συναδέλφους σας; 

Αιτιολογήστε την απάντησή σας. (2/15) 

 

Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα (Ποια είναι τα µαθησιακά αποτελέσµατα 

για τον εκπαιδευτικό;) - Βαθµός βαρύτητας = 25/100: 

 

1. Έχετε κατανοήσει τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της θεωρίας της 

Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning);  

2. Είστε σε θέση να παρουσιάζετε και να διατυπώνετε τις βασικές αρχές της 

συγκεκριµένης παιδαγωγικής θεωρίας; Πείτε µου δύο. (1+2:4/25. Και οι δύο 

αναφέρονται στην κατανόηση της θεωρίας του Situated Learning) 

3. Μπορείτε να περιγράψετε και να παρουσιάσετε ένα από τα εκπαιδευτικά σενάρια που 

προτείνει ο οδηγός; (3/25) 
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4. Μπορείτε να παρουσιάσετε παραλλαγές των εκπαιδευτικών σεναρίων είτε ως προς τις 

διδακτικές ενότητες είτε ως προς τις παιδαγωγικές θεωρίες µάθησης ή τα τεχνολογικά 

εργαλεία; (2,5/25) 

5. Νιώθετε ότι θα µπορέσετε να οργανώσετε τη διδασκαλία σας βάσει των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προτείνονται; (2,5/25) 

6. Είστε σε θέση να περιγράψετε και να παρουσιάσετε ένα δικό σας εκπαιδευτικό 

σενάριο που στηρίζεται στις αρχές της βιωµατικής µάθησης και της θεωρίας της 

Εγκαθιδρυµένης ή Εµπλαισιωµένης Μάθησης (Situated Learning);  

7. Θεωρείτε ότι µπορείτε να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε δικές σας αυθεντικές 

δραστηριότητες βιωµατικού τύπου; (6+7:6/25. Και τα δύο ερωτήµατα αφορούν στη 

δηµιουργία δραστηριοτήτων µε βάση το Situated Learning) 

8. Κατανοήσατε τις δυνατότητες που προσφέρει συγκεκριµένη τεχνολογία στη 

διδασκαλία φιλολογικών µαθηµάτων; (2/25) 

9. Πιστεύετε ότι είναι όντως αναγκαία η δηµιουργία συµπληρωµατικού του σχολικού 

εγχειριδίου πληροφοριακού υλικού για τις ενότητες που εξετάσαµε, αλλά και για 

άλλες γενικότερα;  

10. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να δηµιουργήσετε και οι ίδιοι επιπρόσθετο πληροφοριακό 

υλικό; (9+10:5/25. Και οι δύο αναφέρονται στη χρησιµότητα και δηµιουργία του 

επιπρόσθετου πληροφοριακού υλικού) 

 

 

Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτηµα (Υπάρχει σαφήνεια στον τρόπο επιµόρφωσης;) 

- Βαθµός Βαρύτητας = 15/100: 

 

1. Οι οδηγίες διδασκαλίας που εµπεριέχονται στα εκπαιδευτικά σενάρια είναι σαφείς; 

(2/10) 

2. Οι φάσεις των σεναρίων είναι ξεκάθαρες; (2/10) 

3. Έχετε κατανοήσει τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε, αν αποφασίσετε να 

εφαρµόσετε τα σενάρια αυτά στην εκπαιδευτική πράξη;(1,5/10) 

4. Φαίνεται µε σαφήνεια ο τρόπος µε τον οποίο θα χρησιµοποιηθούν τα εκπαιδευτικά 

µέσα (εργαλεία-υλικό) κατά την εφαρµογή των σεναρίων; (2,5/10) 

5. Είναι έκδηλη η ανάγκη ύπαρξης του οδηγού διδασκαλίας; (2/10) 
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    Ως προς το τέταρτο ερευνητικό ερώτηµα (Μπορεί να είναι αποτελεσµατικός ο 

τρόπος επιµόρφωσης που παρέχει ο οδηγός διδασκαλίας;) - Βαθµός Βαρύτητας = 

15/100: 

 

1. Ο οδηγός αυτός είναι τελικά επαρκές βοήθηµα;  

2. Νοµίζετε ότι χρειάζονται περαιτέρω επιµορφωτικά σεµινάρια, για να εφαρµόσετε 

τις προτάσεις του; (1+2: 4,5/15. Και οι δύο αναφέρονται στην επάρκεια και 

πληρότητα του τρόπου επιµόρφωσης) 

3. Νοµίζετε ότι χρειάζεται να διαθέτει κανείς υψηλού επιπέδου τεχνολογικές γνώσεις, 

για να κατανοήσει και να εφαρµόσει τα σενάρια; (2,5/15) 

4. Συµβαδίζει ο οδηγός µε τις αρχές της διδακτικής της Νεοελληνικής Γλώσσας; 

(1,5/15) 

5. Ανταποκρίνονται τα εκπαιδευτικά σενάρια στις απαιτήσεις του αναλυτικού 

προγράµµατος; (2/15) 

6. Ο τρόπος επιµόρφωσης που παρέχει ο οδηγός θεωρείτε ότι κινητοποιεί τον 

εκπαιδευτικό, ότι είναι ελκυστικός και ευέλικτος;  

7. Θα προτείνατε αυτόν τον τρόπο επιµόρφωσης και στους συναδέλφους σας; 

(6+7:4,5/15. Και οι δύο σχετίζονται µε την καταλληλότητα του τρόπου 

επιµόρφωσης) 

 

 

Ως προς το πέµπτο ερευνητικό ερώτηµα (Πώς αξιολογούνται τα γενικότερα 

χαρακτηριστικά του οδηγού;) - Βαθµός βαρύτητας =30/100: 

 

Ε1) Αποτίµηση χρόνου εκµάθησης (ΧΕ) (5/30) 

 

1. Πιστεύετε ότι θα κατακτήσετε γνωστικά το περιεχόµενο του οδηγού γρήγορα; (1,5/5) 

2. Πόσος χρόνος απαιτείται, για να διαβάσει και να κατανοήσει κάποιος τον οδηγό; (1/5) 

3. Θα ανατρέχετε συνέχεια σε αυτόν και, αν ναι, πόσο συχνά; (1/5) 

4. Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε για καθεµία από τις ασκήσεις επέκτασης (πολύ-λίγο); 

(1,5/5) 

 Ποια από τις ασκήσεις επέκτασης θα σας δυσκολέψει πιο πολύ και γιατί 

(ανεπάρκεια οδηγιών, δυσκολονόητες οδηγίες, έλλειψη γνώσεων); 
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Ε2) Παιδαγωγική επάρκεια του οδηγού (ΠΕ) (ή της επιµόρφωσης) (10/30) 

 

1. Έχουν ληφθεί υπόψη οι επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, ώστε να 

ικανοποιηθούν από τον οδηγό; (1/10) 

2. Έχουν ληφθεί υπόψη οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών ανά σενάριο του 

οδηγού; (1/10) 

3. Έχουν ληφθεί υπόψη στα σενάρια του οδηγού οι εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών; 

(0,5/10) 

4. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι τα µαθησιακά αποτελέσµατα µετά την εφαρµογή των 

σεναρίων στην πράξη; (1/10) 

 οι µαθητές θα µαθαίνουν καλύτερα; 

 οι καθηγητές θα κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους; 

5. Τ σενάρια σέβονται τις αρχές της Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης; 

(1,5/10) 

6. Τα σενάρια που περιέχει ο οδηγός προάγουν τη βιωµατική µάθηση; (0,5/10) 

7. Ο οδηγός παρέχει βιωµατικό πλαίσιο που αναπαριστά τον τρόπο µε τον οποίο θα 

χρησιµοποιηθεί η γνώση στην πραγµατική ζωή; (0,5/10) 

8. Προτείνει αυθεντικές και βιωµατικού τύπου δραστηριότητες; (0,5/10) 

9. Τα σενάρια παρέχουν τη δυνατότητα οι µαθητές να «µαθητεύσουν» κοντά σε έναν 

ειδικό και να παρατηρήσουν τη συµπεριφορά του; (0,5/10) 

10. ∆ίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να αναλάβουν διαφορετικούς ρόλους και να 

δουν ένα θέµα από διαφορετικές οπτικές; (0,5/10) 

11. Υποστηρίζουν τη συνεργατική µάθηση; (0,5/10) 

12. ∆ίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να αναστοχάζονται πάνω στη γνώση και να µη 

µαθαίνουν µηχανικά πράγµατα; (0,5/10) 

13. Προβλέπεται στα σενάρια οι µαθητές να περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο 

επιτέλεσαν την εργασία τους; (0,5/10) 

14. Σύµφωνα µε τα σενάρια, ο καθηγητής παρεµβαίνει στη µαθησιακή διαδικασία, για να 

παράσχει γνωστικά στηρίγµατα (scaffolding), όποτε χρειαστεί; (0,5/10) 

15. Κατά τη διάρκεια της επιτέλεσης µιας εργασίας από τους µαθητές, συντελείται 

µάθηση µε βιωµατικό τρόπο; (0,5/10) 
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Ε3) Περιεχόµενο του οδηγού (ή της επιµόρφωσης) (15/30) 

 

α) ∆οµή (∆Ο) (5/15) 

 

1. Θεωρείτε ότι η δοµή του οδηγού είναι ξεκάθαρη; (1/5) 

2. Βρίσκετε καλή τη δοµή του οδηγού; (0,5/5) 

3. Ο τρόπος µε τον οποίο είναι σχεδιασµένος ο οδηγός σας διευκολύνει στη µελέτη του; 

(1,5/5) 

4. Οι ενότητες του οδηγού είναι καλές ή θα θέλατε κάτι άλλο; (1/5) 

5. Μπορεί κάποιος να βρει εύκολα τις πληροφορίες που θέλει στον οδηγό ή είναι 

χαοτική η δοµή του; (1/5) 

 

β) Τα εκπαιδευτικά σενάρια (ΕΣ) (5/15) 

 

1. Τα σενάρια παρουσιάζονται µε τρόπο κατανοητό; (0,5/5) 

2. Ανταποκρίνονται στους εκπαιδευτικούς στόχους των ενοτήτων, για τις οποίες έχουν 

δηµιουργηθεί; (0,5/5) 

3. Είναι κατάλληλα για το κοινό στο οποίο απευθύνονται και το οποίο αποτελείται από 

µαθητές/τριες της Β’ τάξης του Ενιαίου Λυκείου; (0,5/5) 

4. Είναι εφικτό να υλοποιηθούν; 

5. Είναι εύκολο να υλοποιηθούν µε τις συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο σήµερα; 

(4+5: 0,5/5. Σχετίζονται και οι δύο µε την υλοποίηση) 

6. Ο χρόνος διδασκαλίας, όπως προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραµµα, µε το οποίο 

συµβαδίζει ο οδηγός, επαρκεί για την υλοποίηση του κάθε σεναρίου; (0,5/5) 

7. Βρίσκετε ότι εµπλουτίζουν τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας; (0,5/5) 

8. Οι διδακτικές προτάσεις και λύσεις που εµπεριέχονται στα σενάρια βρίσκετε ότι είναι 

καινοτόµες ή απλώς συντηρούν τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας; (0,5/5) 

9. Τα σενάρια συµπληρώνουν το παραδοσιακό βιβλίο; (0,5/5) 

10. Θεωρείτε ότι θα προσδώσουν ενδιαφέρον στη µαθησιακή διαδικασία; (0,5/5) 

11. Πιστεύετε ότι η φιλοσοφία τους µπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλα γνωστικά 

αντικείµενα ή αφορά µόνο στο συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο; (0,5/5) 
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γ) Τα εκπαιδευτικά µέσα (ΕΜ) (5/15) 

 

 Τα εργαλεία (2/5) 

 

1. Τα εργαλεία που προτείνονται για κάθε σενάριο είναι κατάλληλα για την υλοποίηση 

του; Θα έπρεπε να προτείνονται και άλλα; 

2. Θεωρείτε ότι τα εργαλεία είναι εύχρηστα; (1+2:0,5/2. Αφορούν και οι δύο στην 

καταλληλότητα των εργαλείων) 

3. Είναι κατανοητή η χρήση των εργαλείων; (0,5/2) 

4. Η τεχνική υποδοµή του σχολείου ή του φροντιστηρίου επιτρέπει την εφαρµογή των 

εκπαιδευτικών σεναρίων που περιλαµβάνουν αυτά τα εργαλεία; (0,5/2) 

5. Θεωρείτε ότι η χρήση και αξιοποίηση της συγκεκριµένης τεχνολογίας είναι 

απαραίτητη, για την υλοποίηση των σεναρίων; (0,5/2) 

 

 

 Το επιπρόσθετο υλικό (3/5) 

 

 

1. Το επιπρόσθετο πληροφοριακό υλικό συνδυάζεται µε τις επιµέρους δραστηριότητες 

των φάσεων των σεναρίων; (0,5/3) 

2. Το κρίνετε απαραίτητο; 

3. Συµπληρώνει το παραδοσιακό σχολικό βιβλίο; 

4. Πιστεύετε ότι βοηθάει για τη διασαφήνιση και καλύτερη κατανόηση ορισµένων 

σηµείων του σχολικού εγχειριδίου; 

5. Το θεωρείτε επαρκές; (2+3+4+5: 1/3. Σχετίζονται και οι τέσσερις µε το βαθµό 

επάρκειας του υλικού) 

6. Είναι επιστηµονικά έγκυρο; 

7. Παρακολουθεί τις σύγχρονες  επιστηµονικές εξελίξεις; (6+7: 1/3. Αναφέρονται και 

οι δύο στην επιστηµονική εγκυρότητα του υλικού) 

8. Είναι καλαίσθητο και ελκυστικό; (0,5/3) 
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 Προς το τέλος της συνέντευξης οι ερωτώµενοι χρειάστηκε να απαντήσουν στο ερώτηµα 

σχετικά µε το πώς κρίνουν συνολικά τον «οδηγό διδασκαλίας» και τις δραστηριότητες που 

περιλαµβάνονται σε αυτόν, καθώς και ποια πιστεύουν ότι θα είναι γενικά η συµβολή του 

στην επιµόρφωση και κατάρτισή τους. 

 

5.3.4 Περιγραφή δείγµατος έρευνας.  

 

Όπως προαναφέρθηκε ο αριθµός των εκπαιδευτικών που έλαβαν µέρος στην έρευνα ήταν 

τέσσερα άτοµα ηλικίας 30-40 ετών, καθηγήτριες δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 

συγκεκριµένα του Ενιαίου Λυκείου. Από τις τέσσερις φιλολόγους η µία είναι απόφοιτος του 

τµήµατος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και, αν και 

έχει οργανική θέση και έχει εργαστεί σε δηµόσιο σχολείο της Σάµου, στην παρούσα φάση 

είναι αποσπασµένη στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, όπου εργάζεται κυρίως µε τη 

βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και εποµένως οι τεχνολογικές της γνώσεις κρίνονται 

αρκετά καλές. Η δεύτερη φιλόλογος είναι απόφοιτος του τµήµατος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και έχει εργαστεί σε 

δηµόσια σχολεία των ∆ωδεκανήσων και της Λακωνίας, ενώ τώρα είναι τοποθετηµένη σε 

δηµόσιο σχολείο της περιοχής του Πειραιά. Επίσης, έχει περάσει µε επιτυχία την α΄ φάση της 

επιµόρφωσης εκπαιδευτικών στα πλαίσια του έργου «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην 

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η σχέση 

της µε την τεχνολογία είναι πολύ καλή. Και οι δύο αυτές καθηγήτριες εργάζονται πρωί. Η µία 

από τις καθηγήτριες που εργάζονται σε φροντιστήριο είναι απόφοιτος του τµήµατος 

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών και παρακολουθεί 

παιδαγωγικό πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών εξ αποστάσεως, εποµένως οι γνώσεις της 

γύρω από τη χρήση του υπολογιστή είναι καλές. Η τέταρτη φιλόλογος είναι και αυτή 

απόφοιτη του  τµήµατος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, εργάζεται σε φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, είναι απόλυτα ειδικευµένη στο 

µάθηµα της Έκθεσης-Έκφρασης στο Ενιαίο Λύκειο και χρησιµοποιεί µε σχετική ευκολία τον 

υπολογιστή. Και οι δύο φιλόλογοι των φροντιστηρίων εργάζονται απογευµατινές ώρες.  

 

Οι συνεντεύξεις έγιναν στο χώρο εργασίας των ατόµων, όπου άλλωστε είναι και ο χώρος 

εφαρµογής της προτεινόµενης λύσης (µε εξαίρεση αυτόν του ΥΠΕΠΘ). Σ’ αυτό το χώρο τα 

άτοµα αισθάνονται περισσότερο οικεία, έχουν µεγαλύτερη άνεση και συνολικά το 
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περιβάλλον µπορεί να συµβάλει στη διαµόρφωση κατάλληλων συνθηκών αµφίδροµης 

επικοινωνίας για τις ανάγκες της συνέντευξης. Βασική παράµετρο για την οµαλή διεξαγωγή 

µίας συνέντευξης αποτελεί η ψυχολογία των ατόµων τα οποία συµµετέχουν και αυτό µπορεί 

να επιτευχθεί στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό µέσα σ΄ ένα γνωστό χώρο. 

 

Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι τα άτοµα που επιλέχτηκαν  για τις συνεντεύξεις έδειξαν 

ενδιαφέρον και προθυµία. Το γεγονός αυτό θεωρείται σηµαντικό για την πορεία της 

συνέντευξης και την εξέλιξη της έρευνας. 

 

5.4. Αποτελέσµατα της έρευνας 
 
Από τις συνεντεύξεις που πήραµε και τις απαντήσεις που λάβαµε στις παραπάνω 

ερωτήσεις, καθεµία από τις οποίες είχε και τον αντίστοιχο βαθµό βαρύτητας, αρχικά κάναµε 

ορισµένες ποσοτικές διαπιστώσεις, που απεικονίζονται στους πίνακες που ακολουθούν. 

  

Ο κάθε πίνακας αντιστοιχεί σε ένα ερευνητικό ερώτηµα, ο οριζόντιος άξονας 

αναπαριστά τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς, ο κάθετος τις ερωτήσεις. Η κλίµακα 

0-3 δείχνει το βαθµό ανταπόκρισης των ερωτηθέντων στα ερωτήµατα (0=καθόλου, 

1=µέτρια, 2=καλά, 3=πολύ καλά): 

 
 

1ο ΕΡ.:ΜΕ Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Μ.Ο.   
ΜΕ1 2 3 3 3 2,8 1=µέτρια 
ΜΕ2 2 2 2 2 2,0 2=καλά 
ΜΕ3 1 1 2 2 1,5 3=πολύ καλά 

ΜΕ4+5+6 3 3 3 2 2,8  
ΜΕ7 1 1 2 1 1,3  
Μ.Ο. 1,8 2 2,4 2 2,1   

Πίνακας 3 Μαθησιακές ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς 
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2ο ΕΡ.:ΜΑ Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Μ.Ο.   
ΜΑ1+2 3 3 3 3 3,0  
ΜΑ3 2 2 3 2 2,3 1=µέτρια 
ΜΑ4 1 2 2 1 1,5 2=καλά 
ΜΑ5 2 2 2 2 2,0 3=πολύ καλά 
ΜΑ6+7 2 2 3 2 2,3  
ΜΑ8 3 3 2 3 2,8  

ΜΑ9+10 3 3 3 3 3,0  
Μ.Ο. 2,3 2,4 2,6 2,3 2,4   

Πίνακας 4 Μαθησιακά αποτελέσµατα για τους εκπαιδευτικούς 

 
 

3ο ΕΡ.:ΣΕ Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Μ.Ο.   
ΣΕ1 3 3 3 3 3,0   
ΣΕ2 2 3 3 2 2,5 1=µέτρια 
ΣΕ3 3 3 3 3 3,0 2=καλά 
ΣΕ4 2 2 2 2 2,0 3=πολύ καλά 
ΣΕ5 3 3 3 3 3,0  
Μ.Ο. 2,6 2,8 2,8 2,6 2,7   

Πίνακας 5 Σαφήνεια του τρόπου επιµόρφωσης 

 
 

4ο ΕΡ.:ΑΕ Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Μ.Ο.   
ΑΕ1+2 1 1 2 2 1,5  
ΑΕ3 1 1 1 2 1,3 1=µέτρια 
ΑΕ4 3 3 3 3 3 2=καλά 
ΑΕ5 3 2 2 3 2,5 3=πολύ καλά 
ΑΕ6+7 2 2 2 1 1,8  
Μ.Ο. 2 1,8 2 2,2 2,0   

Πίνακας 6 Αποτελεσµατικότητα του τόπου επιµόρφωσης 
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5ο ΕΡ.:ΓΧΟ Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Μ.Ο.   

ΧΕ 1 2 2 1 1,5   
ΠΕ 3 3 2 2 2,5 1=µέτρια 
∆Ο 2 2 2 2 2,0 2=καλά 
ΕΣ 1 2 2 1 1,5 3=πολύ καλά 

ΕΜ - ΕΡΓ 1 1 1 1 1,0  
ΕΜ - ΥΛ 2 3 2 2 2,3  
Μ.Ο. 1,7 2,2 1,8 1,5 1,8   

Πίνακας 7 Γενικά χαρακτηριστικά του οδηγού 

 
 

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1ο ΕΡ.:ΜΕ 2,05  
2ο ΕΡ.:ΜΑ 2,4 1=µέτρια 
3ο ΕΡ.:ΣΕ 2,7 2=καλά 
4ο ΕΡ.:ΑΕ 2 3=πολύ καλά 

5ο ΕΡ.:ΓΧΟ 1,8  
ΓΕΝΙΚΟΣ Μ.Ο. 2,2  

                                          Πίνακας 8 Γενικός µέσος όρος αξιολόγησης 

 
 
Όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες, κατ’ αρχάς το γενικό αίσθηµα ήταν θετικό, 

αφού ο µέσος όρος 2,2 δείχνει ότι ο οδηγός σε γενικές γραµµές θεωρήθηκε καλός, αν και σε 

επιµέρους σηµεία εκφράστηκαν κάποιες επιφυλάξεις. 

 

Κατά µέσο όρο λοιπόν οι εκπαιδευτικοί έκριναν ότι ο οδηγός είναι σηµαντικό βοήθηµα γι’ 

αυτούς, ένιωσαν ότι προσέλαβαν κάτι καινούργιο και ότι τελικά ωφελήθηκαν από αυτό το 

είδος της επιµόρφωσης (Μ.Ο.: 2,1=καλά). Επιπρόσθετα, όλοι φάνηκαν να έχουν κατανοήσει 

τη θεωρία της Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning), την έννοια 

των αυθεντικών δραστηριοτήτων και της γνωστικής µαθητείας, καθώς όλοι ανταποκρίθηκαν 

θετικά στις ερωτήσεις που αφορούσαν στα µαθησιακά αποτελέσµατα για τον εκπαιδευτικό 

(Μ.Ο.: 2,4=καλά).  

 

Κατόπιν, όπως φάνηκε από τις συνεντεύξεις, οι οδηγίες διδασκαλίας που εµπεριέχονται 

στα εκπαιδευτικά σενάρια είναι αρκετά σαφείς, οι φάσεις των σεναρίων είναι ξεκάθαρες, τα 

βήµατα που πρέπει να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί, για να εφαρµόσουν τα σενάρια αυτά 

στην πράξη, είναι κατανοητά, φαίνεται µε σαφήνεια ο τρόπος µε τον οποίο θα 
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χρησιµοποιηθούν τα εκπαιδευτικά µέσα (εργαλεία-υλικό) κατά την εφαρµογή των σεναρίων, 

ενώ τέλος είναι έκδηλη η ανάγκη ύπαρξης του οδηγού διδασκαλίας (Μ.Ο.: 2,7= πολύ καλά).   

 

Ως προς το τέταρτο ερευνητικό ερώτηµα (Μ.Ο.: 2 = καλά)για το αν µπορεί να είναι 

αποτελεσµατικός ο τρόπος επιµόρφωσης που παρέχει ο οδηγός διδασκαλίας, όλοι απάντησαν 

ότι ο οδηγός διδασκαλίας είναι πολύ καλό βοήθηµα για τον εκπαιδευτικό, ότι όµως θα ήταν 

χρήσιµες κάποιες επιπλέον συναντήσεις επιµορφωτικές. Αν και οι περισσότεροι εξέφρασαν 

κάποια επιφύλαξη για το αν οι συνάδελφοί τους διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνολογικές 

γνώσεις, για να κατανοήσουν και να εφαρµόσουν τα σενάρια, ωστόσο όλοι συµφώνησαν ότι 

ο οδηγός συµβαδίζει µε τις αρχές της διδακτικής της Νεοελληνικής Γλώσσας, ότι τα 

εκπαιδευτικά σενάρια ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράµµατος και 

ότι ο συγκεκριµένος τρόπος επιµόρφωσης είναι αρκετά ελκυστικός και ευέλικτος και 

κινητοποιεί τον εκπαιδευτικό. Τέλος, όλοι απάντησαν ότι θα πρότειναν τον οδηγό αυτό στους 

συναδέλφους τους µε την επιφύλαξη ωστόσο για το αν αυτός θα γίνει αποδεκτός κυρίως από 

τους παλαιότερους συναδέλφους που δεν είναι εξοικειωµένοι µε την τεχνολογία (ΑΕ 

6+7:1,8= µέτρια προς καλά).   

  

Στη συνέχεια ως προς τα γενικά χαρακτηριστικά του οδηγού (Μ.Ο.: 1,8= µέτρια προς 

καλά) οι απαντήσεις που λάβαµε µας οδήγησαν στα παρακάτω συµπεράσµατα:  

 

Αρχικά, όσον αφορά στο χρόνο εκµάθησης όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι θα 

κατακτήσουν σχετικά γρήγορα το περιεχόµενο του οδηγού και ότι δεν απαιτείται πάρα πολύς 

χρόνος, για να διαβάσει και να κατανοήσει κάποιος τον οδηγό. Επίσης, όλοι δήλωσαν ότι θα 

χρειαστεί να ανατρέχουν συχνά σε αυτόν, κυρίως για να βλέπουν τις φάσεις των 

εκπαιδευτικών σεναρίων. Σχετικά µε τις ασκήσεις επέκτασης, βρήκαν ότι θα δυσκολευτούν 

στο να δηµιουργήσουν ανάλογα εκπαιδευτικά σενάρια για άλλα γνωστικά αντικείµενα 

κυρίως, γιατί θεωρούν αρκετά δύσκολο και χρονοβόρο να εντοπίσουν τα προβλήµατα που 

υπάρχουν στη διδασκαλία άλλων αντικειµένων, όπως η Ιστορία ή τα Αρχαία Ελληνικά 

(Μ.Ο.: 1,5= µέτρια προς καλά).  

 

Έπειτα, ως προς την παιδαγωγική επάρκεια του οδηγού, όλοι βρήκαν ότι έχουν ληφθεί 

υπόψη οι ανάγκες και των εκπαιδευτικών και των µαθητών για τη δηµιουργία των 

εκπαιδευτικών σεναρίων. Επίσης, όλοι συµφώνησαν ότι το πιθανότερο είναι και οι µαθητές 

να µαθαίνουν καλύτερα και οι καθηγητές να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Μάλιστα, 
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επισηµάνθηκε ότι δίνεται οι ευκαιρία στους µαθητές να καλλιεργήσουν βασικές δεξιότητες 

χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τα σενάρια σέβονται τις 

αρχές της Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning), προάγουν τη 

βιωµατική µάθηση, παρέχεται βιωµατικό πλαίσιο που αναπαριστά τον τρόπο µε τον οποίο θα 

χρησιµοποιηθεί η γνώση στην πραγµατική ζωή, προτείνονται αυθεντικές και βιωµατικού 

τύπου δραστηριότητες. Ακόµα, τα σενάρια δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να 

«µαθητεύσουν» κοντά σε έναν ειδικό και να παρατηρήσουν τη συµπεριφορά του, να 

αναλάβουν διαφορετικούς ρόλους και να δουν ένα θέµα από διαφορετικές οπτικές, να 

αναστοχάζονται πάνω στη γνώση και να µη µαθαίνουν µηχανικά πράγµατα, να περιγράφουν 

τον τρόπο µε τον οποίο επιτέλεσαν την εργασία τους, να συνεργάζονται µε τους συµµαθητές 

τους, δέχονται βοήθεια και γνωστικά στηρίγµατα (scaffolding) από τον καθηγητή, όποτε το 

χρειάζονται. Τέλος, η γενική αίσθηση είναι ότι µε την εφαρµογή των σεναρίων που 

περιέχονται στον οδηγό προάγεται µάθηση µε βιωµατικό τρόπο (Μ.Ο.: 2,5= καλά προς πολύ 

καλά).  

 

Ως προς το περιεχόµενο του οδηγού έχουµε να κάνουµε τις εξής παρατηρήσεις: Σχετικά µε 

τη δοµή του, οι ερωτηθέντες απήντησαν ότι η δοµή του οδηγού είναι ξεκάθαρη, οι ενότητες 

είναι καλά διαχωρισµένες και ότι κάποιος µπορεί να βρει εύκολα τις πληροφορίες που θέλει 

στον οδηγό χωρίς να χάνεται (Μ.Ο.: 2= καλά). 

 

 Έπειτα, όσον αφορά στα εκπαιδευτικά σενάρια, αυτά-σύµφωνα µε τις απαντήσεις-

παρουσιάζονται µε κατανοητό τρόπο, ανταποκρίνονται στους εκπαιδευτικούς στόχους των 

ενοτήτων για τις οποίες έχουν δηµιουργηθεί, είναι κατάλληλα για τους µαθητές/τριες της Β’ 

τάξης του Ενιαίου Λυκείου, εµπλουτίζουν τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, περιέχουν 

καινοτόµες λύσεις και διδακτικές προτάσεις, αποτελούν συµπλήρωµα του σχολικού βιβλίου 

και αναµένεται να προσδώσουν ενδιαφέρον στη µαθησιακή διαδικασία. Η αλήθεια ωστόσο 

είναι ότι όλοι φάνηκαν κάπως διστακτικοί σχετικά µε το αν τα σενάρια αυτά είναι εφικτό να 

υλοποιηθούν στο στενό χρονικό πλαίσιο που επιβάλλει το αναλυτικό πρόγραµµα. Για 

παράδειγµα, για την ενότητα «Παρουσίαση-κριτική µίας θεατρικής παράστασης και άλλων 

µορφών τέχνης» ενδέχεται να χρειαστούν επιπλέον διδακτικές ώρες από τις δύο που 

προβλέπει το αναλυτικό πρόγραµµα. Επίσης, η διστακτικότητά τους ως προς την 

αποτελεσµατική εφαρµογή των σεναρίων είχε να κάνει και µε την υλικοτεχνική υποδοµή που 

υπάρχει σήµερα στα σχολεία, τα οποία είναι πιθανό να µη διαθέτουν τα εργαλεία που 

χρειάζονται για την υλοποίηση των σεναρίων. Επίσης, υπήρξε µια διαφοροποίηση στις 
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απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς το αν η φιλοσοφία των σεναρίων µπορεί να εφαρµοστεί 

και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα, όπως η ιστορία και η φιλοσοφία (Μ.Ο.: 1,5= µέτρια 

προς καλά). 

 

Τέλος, ως προς τα εκπαιδευτικά µέσα, τα εργαλεία κρίθηκαν κατάλληλα για την 

υλοποίηση των σεναρίων και εύχρηστα για κάποιον που έχει καλή σχέση µε την τεχνολογία, 

αλλά όπως ήδη ειπώθηκε, όλοι φάνηκαν προβληµατισµένοι σχετικά µε τον αν το σχολείο ή το 

φροντιστήριο µπορεί να υποστηρίξει µια τέτοια υλοποίηση, αλλά και για το αν οι 

εκπαιδευτικοί διαθέτουν τις τεχνολογικές γνώσεις εκείνες που θα τους επιτρέψουν να τα 

χρησιµοποιήσουν (Μ.Ο.: 1= µέτρια). 

 

Εκτός από αυτό, το επιπρόσθετο πληροφοριακό υλικό φάνηκε να ικανοποίησε τους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι το θεώρησαν επαρκές, επιστηµονικά έγκυρο, σύµφωνο µε τις 

επιστηµονικές εξελίξεις, καλαίσθητο, ελκυστικό και εν τέλει αρκετά βοηθητικό για τη 

διασαφήνιση και καλύτερη κατανόηση ορισµένων σηµείων του σχολικού εγχειριδίου (Μ.Ο.: 

2,3 = καλά προς πολύ καλά). 

 

Εν κατακλείδι, και οι τέσσερις εκπαιδευτικοί βρήκαν χρήσιµο τον τρόπο επιµόρφωσης µε 

τη χρήση του οδηγού διδασκαλίας, γεγονός που αποτυπώνεται και στο γενικό µέσο όρο 

αξιολόγησης (2,2 = καλά)  και εξέφρασαν την ελπίδα και την επιθυµία η προσπάθεια αυτή να 

συνεχιστεί και να επεκταθεί και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα. 

 

Κλείνοντας κρίνουµε σκόπιµο να επισηµάνουµε ότι, πέρα από την αξιολόγηση του 

οδηγού, που βασίστηκε στην ποιοτική έρευνα και στις συνεντεύξεις, που έδωσαν ωστόσο τη 

δυνατότητα να γίνουν και κάποιες ενδεικτικές ποσοτικές εκτιµήσεις, θα είχε ενδιαφέρον η 

έρευνα να συνεχιστεί µε τη συµµετοχή µεγαλύτερου δείγµατος εκπαιδευτικών, ώστε να 

γίνουν πιο αξιόπιστες ποσοτικές εκτιµήσεις. Έπειτα, θα ήταν πολύ χρήσιµη και η διεξαγωγή 

αυθεντικής αξιολόγησης, προκειµένου να αποτιµηθεί µε ακόµη µεγαλύτερη ακρίβεια η 

αποτελεσµατικότητα του οδηγού. Θα είχε δηλαδή ενδιαφέρον να παρακολουθήσουµε τους 

εκπαιδευτικούς από τους οποίους πήραµε συνέντευξη να εφαρµόζουν σε µια «πειραµατική» 

τάξη τα προτεινόµενα σενάρια, για να διαπιστώσουµε αν και κατά πόσο όλα όσα προτείνουµε 

έχουν κάποια αποτελεσµατικότητα.   
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5.5. Επίλογος 
 
Φτάνοντας στο τέρµα της πορείας που ακολουθήσαµε για την εκπόνηση  της παρούσας 

διπλωµατικής εργασίας µε θέµα «∆ηµιουργία οδηγού διδασκαλίας για την Έκφραση - 

Έκθεση Β’ Λυκείου στα πλαίσια της θεωρίας της Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης 

Μάθησης (Situated Learning) µε αξιοποίηση τεχνολογίας», κρίνουµε σκόπιµο να 

συνοψίσουµε όλα τα βήµατα που περιέλαβε αυτή η πορεία ως εξής: 

 

Κατ’ αρχάς, στο κεφάλαιο της εισαγωγής ξεκινήσαµε παρουσιάζοντας τη µορφωτική αξία 

του γνωστικού αντικειµένου των Νέων Ελληνικών και των δύο κλάδων που αυτό 

περιλαµβάνει, της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και 

δικαιολογήσαµε το γεγονός ότι περιλαµβάνονται στα αναλυτικά προγράµµατα του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήµατος. Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάσαµε γενικά τις δυνατότητες που 

προσφέρει η τεχνολογία στη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων και ειδικότερα της 

Νεοελληνικής Γλώσσας και προσπαθήσαµε να εξηγήσουµε τους λόγους για τους οποίους 

είναι απαραίτητη η επιµόρφωση των φιλολόγων στην χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση της 

τεχνολογίας για τη διδασκαλία φιλολογικών µαθηµάτων. Τέλος, στην εισαγωγή 

παρουσιάσαµε αδροµερώς το αντικείµενο και τη δοµή της διπλωµατικής εργασίας. 

 

Στη συνέχεια, δώσαµε το παιδαγωγικό πλαίσιο, στο οποίο κινηθήκαµε, προκειµένου να 

δηµιουργήσουµε τον οδηγό διδασκαλίας µε τις οδηγίες για την εφαρµογή των εκπαιδευτικών 

σεναρίων και δραστηριοτήτων που αυτός περιλαµβάνει. Έτσι, περιγράψαµε τα βασικά 

χαρακτηριστικά των αυθεντικών µαθησιακών δραστηριοτήτων, µιλήσαµε για την έννοια της 

γνωστικής µαθητείας (cognitive apprenticeship) εν τέλει αναλύσαµε την παιδαγωγική θεωρία 

της Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning). 

 

Επόµενο βήµα αποτέλεσε η καταγραφή του τεχνολογικού πλαισίου της εργασίας. Εδώ 

µιλήσαµε για τη συγκεκριµένη τεχνολογία που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση και εφαρµογή 

των εκπαιδευτικών σεναρίων και ειδικότερα για:  

 

 Τις πηγές του ∆ιαδικτύου 

 Συστήµατα ∆ηµιουργίας ∆ραστηριοτήτων Αξιολόγησης και Αυτοαξιολόγησης 

 Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Μάθησης 
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 Συστήµατα Ασύγχρονης Συνεργατικής Μάθησης  

 Εργαλεία επεξεργασίας και σχολιασµού ψηφιακών βίντεο 

 Συστήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

 Ο ∆ιαδραστικός Πίνακας 

 Το σύστηµα σύγχρονης συνεργατικής µάθησης SYNERGO 

 

Κατόπιν, κάναµε µία παρουσίαση του οδηγού διδασκαλίας, όπου περιγράψαµε τις 

υπάρχουσες συνθήκες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειµένου  της Έκφρασης - Έκθεσης Β’ 

Ενιαίου Λυκείου, από τις οποίες προκύπτει η ανάγκη καλλιέργειας ενός νέου πνεύµατος 

διδασκαλίας και δηµιουργίας ενός οδηγού διδασκαλίας που θα φέρει αυτό το νέο πνεύµα 

στην εκπαιδευτική πράξη. Επιπλέον, είπαµε σε ποιους απευθύνεται ο οδηγός και στη 

συνέχεια δώσαµε τους στόχους του και το περιεχόµενό του, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα 

εκπαιδευτικά σενάρια. Τέλος, κάναµε εκτενή αναφορά στο υποστηρικτικό υλικό που στηρίζει 

τα εκπαιδευτικά σενάρια και που θεωρείται απαραίτητο για την εφαρµογή τους.  

 

Τέλος, πραγµατοποιήσαµε ποιοτική έρευνα για την αξιολόγηση του οδηγού διδασκαλίας 

και τη συµβολή του στην αλλαγή στάσης των εκπαιδευτικών ως προς τη διδασκαλία του 

γνωστικού αντικειµένου της Έκφρασης - Έκθεσης, αλλά και εν γένει των φιλολογικών 

µαθηµάτων. Στα πλαίσια της έρευνας αυτής ορίστηκαν οι ερευνητικοί άξονες και 

διαµορφώθηκαν τα ερωτήµατα που τους αποτελούν. Με αυτό το σκεπτικό πήραµε 

συνεντεύξεις από εκπαιδευτικούς φιλολόγους που διδάσκουν την Έκφραση και Έκθεση και 

καταλήξαµε σε πολύτιµα συµπεράσµατα για την προσπάθειά µας. 

 

Η φιλοδοξία µας ωστόσο δε σταµατάει εδώ. Βαθιά επιθυµία µας αποτελεί ο οδηγός αυτός 

να αποτελέσει τη βάση για µια ριζική αλλαγή στην εκπαιδευτική νοοτροπία, που θα 

πραγµατοποιηθεί µε τη δηµιουργία ανάλογων οδηγών που θα αφορούν και σε άλλα 

φιλολογικά γνωστικά αντικείµενα.  

 

Το σηµαντικό είναι να αρχίσει η προσπάθεια και το ταξίδι προς την Ιθάκη. Ελπίζουµε ότι 

αυτό ήδη ξεκίνησε.....  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1 - Ο∆ΗΓΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
Πρόλογος 
 

Το εγχειρίδιο «Οδηγός ∆ιδασκαλίας για το Μάθηµα της Έκφρασης - Έκθεσης Β’ 

Ενιαίου Λυκείου» περιλαµβάνει οδηγίες διδασκαλίας, υλοποίησης και εφαρµογής 

εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων που αφορούν στο γνωστικό αντικείµενο της 

Έκφρασης - Έκθεσης Β’ Λυκείου και απευθύνεται στους καθηγητές φιλολογίας της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν το συγκεκριµένο µάθηµα κυρίως, αλλά και 

άλλα µαθήµατα του κλάδου της φιλολογίας, όπως Ιστορία, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Αρχαία 

Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, καθώς η φιλοσοφία του οδηγού αυτού µπορεί να έχει 

γενικό χαρακτήρα και να εφαρµοστεί στη διδασκαλία και άλλων γνωστικών αντικειµένων.   

 

Ειδικότερα οι οδηγίες διδασκαλίας και τα εκπαιδευτικά σενάρια αφορούν στις ενότητες: 

 

• «Η είδηση και το σχόλιο» από το κεφάλαιο «Η Είδηση» (Σελ. 14 - 25 σχολικού 

εγχειριδίου)  

 

• «Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση»: 

 σχετικά µε την εργασία και την επιλογή επαγγέλµατος (Σελ. 95 – 103 του 

σχολικού εγχειριδίου). 

 σχετικά µε το χαρακτηρισµό ατόµου, τις στερεότυπες αντιλήψεις, το 

φυλετικό και κοινωνικό ρατσισµό. (Σελ.  119 – 126 του σχολικού 

εγχειριδίου). 

 

• «Παρουσίαση και κριτική µιας θεατρικής παράστασης - άλλων µορφών τέχνης» από το 

κεφάλαιο «Παρουσίαση - Κριτική» (Σελ.  192 – 218 του σχολικού εγχειριδίου). 

 

 

Τα εκπαιδευτικά σενάρια και οι δραστηριότητες που περιλαµβάνει ο οδηγός 

αναπτύχθηκαν και σχεδιάστηκαν µέσα στα πλαίσια της παιδαγωγικής θεωρίας της 

Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning) και προβλέπουν τη χρήση 

και αξιοποίηση συγκεκριµένης τεχνολογίας κατά την υλοποίηση των σεναρίων.  
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Η επιλογή της θεωρίας της Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated 

Learning) στηρίχθηκε στο γεγονός ότι αυτή κατ’ εξοχήν προάγει τη βιωµατική µάθηση, 

υποστηρίζει τη µάθηση που βρίσκεται τοποθετηµένη σε πραγµατικό - αυθεντικό πλαίσιο και 

περιλαµβάνει αυθεντικού τύπου δραστηριότητες, παράγοντες που εν τέλει καθιστούν τη 

µαθησιακή διαδικασία πιο ευχάριστη, ελκυστική, δηµιουργική και αποτελεσµατική. Από την 

άλλη, η παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας δεν θα µπορούσε να µην περιλαµβάνεται 

στα σενάρια, γιατί τότε θα εθελοτυφλούσαµε και δε θα µπορούσαµε να βρισκόµαστε σε 

ακολουθίας µε τα κελεύσµατα και τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας των πληροφοριών, 

γεγονός που θα µας οδηγούσε σε παραδοσιακούς και παρωχηµένους τρόπους διδασκαλίας. 

 
1. Η ανάγκη δηµιουργίας του οδηγού διδασκαλίας 

 
Η ανάγκη δηµιουργίας του «Οδηγού ∆ιδασκαλίας για το Μάθηµα της Έκφρασης - 

Έκθεσης Β’ Ενιαίου Λυκείου» προέκυψε από το γεγονός ότι θεωρούµε ότι µε τον τρόπο 

που παρουσιάζονται οι συγκεκριµένες ενότητες στο σχολικό βιβλίο και ο οποίος υπαγορεύει 

τον τρόπο διδασκαλίας, δεν καλύπτονται συγκεκριµένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτό που 

χρειάζεται ωστόσο να πούµε είναι ότι αποφασίσαµε να αναφερθούµε ενδεικτικά στις 

συγκεκριµένες προαναφερθείσες ενότητες, µέσα από την εξέταση των οποίων είναι πολύ 

πιθανό να αναδειχτούν ζητήµατα που αφορούν γενικότερα τη γλωσσική διδασκαλία και το 

µάθηµα της Έκφρασης-Έκθεσης στο Ενιαίο Λύκειο, αλλά και τη διδασκαλία άλλων 

γνωστικών αντικειµένων, όπως αυτών της Ιστορίας, της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, της 

Αρχαίας Ελληνική Γλώσσας και Γραµµατείας. 

 

∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι στις ενότητες που προαναφέραµε υπάρχουν ορισµένες 

ελλείψεις οι οποίες δυσκολεύουν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το συγκεκριµένο 

µάθηµα, να καλύψουν µε τη διδασκαλία τους βασικές ανάγκες των εκπαιδευοµένων, οι 

οποίες πηγάζουν και διαµορφώνονται από το πλαίσιο του αναλυτικού προγράµµατος 

σπουδών.  

 

Το βασικό πρόβληµα αποτελεί ο στατικός χαρακτήρας του σχολικού εγχειριδίου, που δεν 

επιτρέπει τον συνεχή εµπλουτισµό του µε θέµατα της επικαιρότητας, που σε ενότητες, όπως 

«Η Είδηση» κρίνεται απολύτως απαραίτητος. Έπειτα, η θεωρία, που προηγείται συνήθως σε 

µία ενότητα σε ορισµένα σηµεία δεν αναλύεται αρκετά ή σε ενότητες όπως η «Παρουσίαση-

Κριτική» δεν υπάρχει, ενώ, όταν υπάρχει, είναι γραµµένη σε συνεχές και πυκνό κείµενο τη 

στιγµή που θα µπορούσε να δοθεί σε µορφή σχεδιαγραµµατική, ώστε ο µαθητής να είναι σε 
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θέση να συγκρατήσει στο µυαλό του τα βασικά σηµεία της, προκειµένου να µπορέσει να την 

εφαρµόσει στις ασκήσεις που έπονται της θεωρίας.  

 

Επιπλέον, το σχολικό βιβλίο δεν εµπεριέχει υποστηρικτικό - σχεδιαγραµµατικό υλικό των 

θεµάτων για συζήτηση και έκθεση ούτε πολλά κείµενα δοκιµιακού τύπου σχετικά µε τα 

θέµατα. Πόσες ώρες δεν έχουν χάσει οι φιλόλογοι πάνω από ένα φωτοτυπικό µηχάνηµα, 

προκειµένου να µοιράσουν στα παιδιά αντίτυπα σχεδιαγραµµάτων που αφορούν τα 

συγκεκριµένα εξεταζόµενα θέµατα έκθεσης και που στο τέλος καταλήγουν στον κάδο 

απορριµµάτων!  

 

Επιπρόσθετα, σε όλες τις περιπτώσεις επιδιώκεται η ένταξη του λόγου, γραπτού ή 

προφορικού, σε επικοινωνιακό πλαίσιο: περίσταση, ποµπός, δέκτης, σκοπός. Μάλιστα η 

άσκηση του µαθητή στη σύνταξη κειµένου θα πρέπει να είναι συνεχής και συστηµατική, να 

σχετίζεται µε τα εξεταζόµενα θέµατα και είδη κειµένων µε ένταξη σε επικοινωνιακό πλαίσιο. 

Έτσι οι µαθητές καλούνται να αναπτύξουν γραπτώς τις σκέψεις τους πάνω σε ένα θέµα σε 

ένα κείµενο που θα έχει τη µορφή επιστολής ή άρθρου ή οµιλίας. Ωστόσο, στο σχολικό 

βιβλίο δεν υπάρχει ένα πρότυπο για τα κείµενα αυτά (επιστολή, άρθρο, οµιλία) ούτε δίνονται 

κάποια στοιχεία για το ύφος τους ή τον τρόπο διάρθρωσής τους, µε αποτέλεσµα ο καθηγητής 

να χρειάζεται να αναζητήσει σε άλλες πηγές τα στοιχεία αυτά και να αφιερώσει για την 

παράθεσή τους επιπλέον χρόνο, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι περιορισµένος.  

  

Τέλος, δεν υπάρχουν δραστηριότητες που να εµπλέκουν άµεσα και δηµιουργικά τους 

µαθητές στην µαθησιακή διαδικασία, που να τους κινητοποιούν να αξιοποιούν (οι µαθητές) 

τα βιώµατά τους και να συµµετέχουν έτσι ουσιαστικότερα στη διαδικασία της µάθησης. Η 

ύπαρξη τέτοιων δραστηριοτήτων προσδίδει ενδιαφέρον στην όλη µαθησιακή διαδικασία, ενώ 

οι µαθητές δεν είναι πια οι παθητικοί δέκτες των γνώσεων, αλλά µελετάνε έσωθεν το 

αντικείµενο και παίρνουν µέρων και οι ίδιοι στη διαµόρφωση της διδακτικής πορείας, η 

οποία όταν στηρίζεται στην βιούµενη γνώση, τότε προετοιµάζει και ωθεί στη δράση.  

 

Σκοπός της δηµιουργίας του οδηγού διδασκαλίας είναι να προτείνει διδακτικές λύσεις και 

σενάρια στα πλαίσια της θεωρίας της Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated 

Learning) που θα εµπεριέχουν την παιδαγωγική αξιοποίηση των υπολογιστών και των 

τεχνολογιών στο µάθηµα της γλωσσικής αγωγής και που θα βοηθήσουν τους εµπλεκόµενους 
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στη µαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία του συγκεκριµένου µαθήµατος να 

ανταποκριθούν µε επιτυχία στις απαιτήσεις ενός τόσο σπουδαίου γνωστικού αντικειµένου. 

Ασφαλώς, απώτερος σκοπό αποτελεί, ορµώµενοι εκ του µαθήµατος της Έκθεσης - 

Έκφρασης, να προτείνουµε έναν οδηγό διδασκαλίας που θα αποτελέσει αφετηρίας 

δηµιουργία ανάλογων οδηγών και για άλλα γνωστικά αντικείµενα, όπως για παράδειγµα αυτά 

της Ιστορίας, της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, της Αρχαίας Ελληνική Γλώσσας και 

Γραµµατείας και ενδεχοµένως θα συνδράµουν στην αντιµετώπιση ανάλογων διδακτικών 

προβληµάτων. 

 

 

2. Η δοµή του οδηγού διδασκαλίας 

 
 
Ο οδηγός διδασκαλίας αποτελείται από τέσσερα µέρη - ενότητες, που έχουν ως εξής: 

 

Το πρώτο µέρος του οδηγού περιλαµβάνει τη στοχοθεσία και το σκοπό δηµιουργίας του. 

Περιγράφονται µε σαφήνεια οι στόχοι του και το τι θέλουµε να έχει κατακτήσει ο καθηγητής 

µε την ολοκλήρωση της µελέτης του οδηγού. 

 

Στο δεύτερο µέρος περιγράφεται αδροµερώς η θεωρία της Εµπλαισιωµένης ή 

Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning) και δίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά της, 

προκειµένου να µπορέσουν οι καθηγητές να κατανοήσουν το παιδαγωγικό πλαίσιο µέσα στο 

οποίο διαµορφώθηκαν τα εκπαιδευτικά σενάρια και οι σχετικές δραστηριότητες. 

 

Στο τρίτο µέρος δίνονται αναλυτικές οδηγίες προς τον καθηγητή για την υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών σεναρίων που αφορούν στην ενότητα «Η είδηση και το σχόλιο» από το 

κεφάλαιο «Η Είδηση», καθώς και γενικές οδηγίες για τις άλλες δύο ενότητες, ενώ παράλληλα 

παρουσιάζεται το υποστηρικτικό υλικό που τα συνοδεύει. 

 

Στο τέταρτο και τελευταίο µέρος του οδηγού υπάρχουν οι λεγόµενες ασκήσεις εµπέδωσης 

και επέκτασης των σεναρίων. ∆ηλαδή, εδώ περιλαµβάνονται δραστηριότητες που αφενός 

ελέγχουν το κατά πόσο κατανόησαν οι καθηγητές όλα όσα µελέτησαν, ενώ ταυτόχρονα τους 

ζητείται προσπαθήσουν να ανιχνεύσουν και να διαπιστώσουν την επεκτασιµότητα των 
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σεναρίων και των δραστηριοτήτων αυτών και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα, όπως αυτά της 

Ιστορίας, της Λογοτεχνίας, των Αρχαίων Ελληνικών.  

 

Ο οδηγός συνοδεύεται επίσης από ένα cd το οποίο περιέχει το επιπρόσθετο υλικό σε 

ηλεκτρονική -ψηφιακή µορφή το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί σε καθένα από τα εκπαιδευτικά 

σενάρια, σύµφωνα µε τις οδηγίες διδασκαλίας. 

 

 3. Οι στόχοι του οδηγού διδασκαλίας 

 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, το παρόν βιβλίο αποτελεί ένα εγχειρίδιο που περιλαµβάνει 

οδηγίες διδασκαλίας στο πλαίσιο συγκεκριµένης θεωρίας µάθησης και µε αξιοποίηση 

συγκεκριµένης τεχνολογίας, απευθύνεται στους καθηγητές φιλολόγους της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης και αναµένεται να αποτελέσει αφετηρία για εφαρµογή της φιλοσοφίας, βάσει 

της οποίας δηµιουργήθηκε, και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα. ∆ηλαδή, ο συγκεκριµένος 

οδηγός διδασκαλίας αναφέρεται στη διδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου της Έκφρασης - 

Έκθεσης Β’ Λυκείου και ειδικότερα των ενοτήτων:  

 

• «Η είδηση και το σχόλιο» από το κεφάλαιο «Η Είδηση» (Σελ. 14 - 25 σχολικού 

εγχειριδίου)  

 

• «Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση»: 

 σχετικά µε την εργασία και την επιλογή επαγγέλµατος (Σελ. 95 – 103 του 

σχολικού εγχειριδίου). 

 σχετικά µε το χαρακτηρισµό ατόµου, τις στερεότυπες αντιλήψεις, το 

φυλετικό και κοινωνικό ρατσισµό. (Σελ.  119 – 126 του σχολικού 

εγχειριδίου). 

 

• «Παρουσίαση και κριτική µιας θεατρικής παράστασης - άλλων µορφών τέχνης» από το 

κεφάλαιο «Παρουσίαση - Κριτική» (Σελ.  192 – 218 του σχολικού εγχειριδίου). 

 

 

µέσα στα πλαίσια της θεωρίας της Εγκαθιδρυµένης ή Εµπλαισιωµένης Μάθησης (Situated 

Learning) και µε ταυτόχρονη αξιοποίηση συγκεκριµένης τεχνολογίας, αλλά γενικότερη 
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φιλοδοξία µας αποτελεί να εφαρµοστούν οι βασικές αρχές του και σε άλλα γνωστικά 

αντικείµενα, όπως αυτά της Ιστορίας, της Λογοτεχνίας, των Αρχαίων Ελληνικών. 

 

Στόχοι της δηµιουργίας του οδηγού διδασκαλίας του µαθήµατος της Έκφρασης - Έκθεσης 

Β’ Λυκείου που βασίζεται στις αρχές της θεωρίας της Εγκαθιδρυµένης ή Εµπλαισιωµένης 

Μάθησης (Situated Learning) και στην αξιοποίηση συγκεκριµένης εκπαιδευτικής 

τεχνολογίας, είναι οι καθηγητές - φιλόλογοι, αφού τον µελετήσουν: 

 

 Να έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της θεωρίας της 

Εγκαθιδρυµένης ή Εµπλαισιωµένης Μάθησης (Situated Learning) 

 

 Να µπορούν να παρουσιάζουν και να διατυπώνουν τις βασικές αρχές της 

συγκεκριµένης παιδαγωγικής θεωρίας 

 

 Να είναι σε θέση να περιγράφουν και να παρουσιάζουν τα εκπαιδευτικά σενάρια που 

προτείνει ο οδηγός 

 

 Να παρουσιάζουν παραλλαγές των εκπαιδευτικών σεναρίων είτε ως προς τις 

διδακτικές ενότητες είτε ως προς τις παιδαγωγικές θεωρίες µάθησης ή τα 

τεχνολογικά εργαλεία 

 

 Να οργανώνουν τη διδασκαλία τους βάσει των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που 

προτείνονται 

 

 Να περιγράφουν και να παρουσιάζουν ένα δικό τους εκπαιδευτικό σενάριο που 

στηρίζεται στις αρχές της βιωµατικής µάθησης και της θεωρίας της Εγκαθιδρυµένης 

ή Εµπλαισιωµένης Μάθησης (Situated Learning) 

 

 Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δικές τους αυθεντικές δραστηριότητες βιωµατικού 

τύπου 

 

 Να κατανοήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει συγκεκριµένη τεχνολογία στη 

διδασκαλία φιλολογικών µαθηµάτων 
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 Να παρουσιάζουν τους λόγους για τους οποίους είναι κατάλληλη η χρήση και η 

αξιοποίηση ορισµένων εργαλείων στη διδασκαλία που στηρίζεται στις αρχές της 

Εγκαθιδρυµένης ή Εµπλαισιωµένης Μάθησης (Situated Learning) 

 

 Να κατανοήσουν την ανάγκη δηµιουργίας συµπληρωµατικού του σχολικού 

εγχειριδίου πληροφοριακού υλικού 

 

 Να είναι σε θέση να δηµιουργούν και οι ίδιοι επιπρόσθετο πληροφοριακό υλικό 

 

 

 

Ανακεφαλαιωτικά, το εγχειρίδιο του συγκεκριµένου οδηγού διδασκαλίας ελπίζουµε ότι θα 

ενισχύσει και θα βοηθήσει τους καθηγητές φιλολογίας της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να 

οργανώσουν τη διδασκαλία του µαθήµατος της Έκφρασης - Έκθεσης βασισµένοι στις αρχές 

της θεωρίας της Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning) και της 

αξιοποίησης συγκεκριµένων εργαλείων και να είναι γενικότερα σε θέση να οργανώνουν τη 

διδασκαλία τους µε αυτή τη φιλοσοφία σε οποιοδήποτε άλλο γνωστικό αντικείµενο. 

 

4. Η θεωρία της Εγκαθιδρυµένης ή Εµπλαισιωµένης Μάθησης (Situated 
Learning) 

 
Η θεωρία της εµπλαισιωµένης ή εγκαθιδρυµένης µάθησης είναι µια θεωρία, σύµφωνα µε 

την οποία η µάθηση είναι συνδεδεµένη µε αυθεντικές δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα 

σε αυθεντικό εκπαιδευτικό και πολιτισµικό πλαίσιο  ενισχύοντας τη γνωστική µαθητεία, 

σύµφωνα µε την οποία οι εκπαιδευόµενοι µαθαίνουν καλύτερα εάν «µαθητεύσουν» δίπλα σε 

κάποιον ειδικό (π.χ. οι αρχιτέκτονες µαθαίνουν να κάνουν σχέδια όχι στηριζόµενοι µόνο στις 

γενικές θεωρητικές γνώσεις που πήραν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά 

εργαζόµενοι δίπλα σε έναν έµπειρο και ενεργό αρχιτέκτονα). Υποστηρίζει µάλιστα ότι είναι 

δύσκολο να µάθουµε µέσα από «τεχνητές δραστηριότητες» (artificial activities), οι οποίες 

έχουν αφηρηµένο χαρακτήρα και πολλές φορές είναι ξεκοµµένες από την πραγµατική ζωή. 

Με άλλα λόγια, σύµφωνα µε την εµπλαισιωµένη µάθηση, όπως άλλωστε µαρτυρεί και το 

όνοµά της, οι δραστηριότητες τίθενται σε ένα πλαίσιο, το οποίο αποτελείται από τις 
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προσωπικές εµπειρίες, τα ενδιαφέροντα των µαθητών και την κουλτούρα τους, καθώς και τις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που έχουν µεταξύ τους οι µαθητευόµενοι. Η µαθησιακή 

διαδικασία, η οποία στηρίζεται σε δραστηριότητες που δεν αφορούν συγκεκριµένο πλαίσιο 

παρά είναι γενικές και αφηρηµένες και δεν έχουν σχέση µε την πραγµατικότητα και το 

πολιτισµικό και περιβάλλον στο οποίο λαµβάνουν χώρα, καταντά ανιαρή, ανούσια και 

σίγουρα δεν επιφέρει τα αναµενόµενα και επιθυµητά αποτελέσµατα. 

 

Μελετώντας τα έργα των βασικών ερευνητών της θεωρίας της Εγκαθιδρυµένης ή 

Εµπλαισιωµένης Μάθησης (Situated Learning), µπορούµε να ξεχωρίσουµε κάποιες από 

τις βασικές αρχές της θεωρίας αυτής. Οι συγγραφείς και οι ερευνητές αυτοί πιστεύουν ότι 

χρήσιµη γνώση αποκτάται πολύ ευκολότερα σε µαθησιακά περιβάλλοντα που διαθέτουν τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά. Αυτά λοιπόν τα περιβάλλοντα µάθησης: 

 

 Παρέχουν αυθεντικό πλαίσιο µάθησης. Αυτό το αυθεντικό πλαίσιο µάθησης 

αναπαριστά τον τρόπο µε τον οποίο η γνώση θα χρησιµοποιηθεί στην πραγµατική 

ζωή, διασώζει ακέραιο και πλήρες το πλαίσιο µιας πραγµατικής κατάστασης, 

προωθεί την εξερεύνηση και διατηρεί τη φυσική πολυπλοκότητα του 

πραγµατικού κόσµου.  

 Παρέχουν αυθεντικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν είναι απόλυτα 

καθορισµένες (ill-defined) και οι µαθητές βρίσκουν και λύνουν τα προβλήµατα. 

Σε ένα τέτοιο µαθησιακό περιβάλλον οι εργασίες επιτρέπουν τη διαθεµατική 

προσέγγιση ενός θέµατος και επίσης δίνεται η ευκαιρία να εντοπιστεί του υλικού 

που είναι σχετικό µε την εργασία και να παραβλεφθεί το υλικό που δεν είναι 

απαραίτητο για τη συγκεκριµένη εργασία. 

 Παρέχουν τη δυνατότητα παρατήρησης συµπεριφορών ειδικών-επαϊόντων 

ενός αντικειµένου και της διαµόρφωσης διαδικασιών. Έτσι, οι µαθητές έχουν 

τη δυνατότητα να παρατηρήσουν και να µελετήσουν µία εργασία, πριν την 

προσπαθήσουν οι ίδιοι. Αυτό δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος για συζητήσεις και 

ανταλλαγή απόψεων και κινητοποιεί το µαθητή να παρατηρεί τις στρατηγικές 

πριν τις εφαρµόσει ο ίδιος. Ταυτόχρονα βλέπουµε ότι ενεργοποιείται το µοντέλο 

της «µαθητείας», όπου οι µαθητές µαθαίνουν παρατηρώντας έναν ειδικό και όχι 

γενικά και αφηρηµένα από ένα τυποποιηµένο βιβλίο.  

 Παρέχουν τη δυνατότητα ανάληψης διαφορετικών ρόλων στη διαδικασία της 

µάθησης και να δουν το θέµα τους από διαφορετικές οπτικές.  
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 Υποστηρίζουν τη συνεργατική οικοδόµηση της µάθησης. Όπως έχουµε ήδη 

τονίσει πολλές φορές και όπως πολλές έρευνες υποστηρίζουν  προκύπτουν πολλά 

παιδαγωγικά πλεονεκτήµατα από τη συνεργασία µεταξύ των µαθητών, από τους 

οποίους ζητείται να προβλέψουν, να υποθέσουν και τελικά να προτείνουν µια 

λύση.  

 Παρέχουν τη δυνατότητα αναστοχασµού, προκειµένου να διαµορφωθούν 

έννοιες. Στο σηµερινό εκπαιδευτικό σύστηµα η γνώση παρέχεται χωρισµένη σε 

διδακτικές ενότητες, καθεµία από τις οποίες είναι χωρισµένη σε υπο-ενότητες. 

Όταν λοιπόν οι µαθητές βρίσκονται σε µία ενότητα και θέλουν να πάρουν µία 

πληροφορία, για να λύσουν ένα πρόβληµα είναι πιθανόν να πάρουν την 

πληροφορία που χρειάζονται από µία συγκεκριµένη υπο-ενότητα χωρίς να έχουν 

απόλυτη επίγνωση για το αν η πληροφορία είναι σωστή. Υποθέτουν ότι η 

πληροφορία είναι σωστή, αφού βρίσκεται στη συγκεκριµένη υπο-ενότητα της 

ενότητας στην οποία βρίσκονται. ∆ηλαδή, γνωρίζουν ότι θα αντλήσουν γνώσεις, 

ώστε να λύσουν το πρόβληµα, από τη συγκεκριµένη υποενότητα µόνο και µόνο 

επειδή βρίσκονται στην ενότητα που την περιέχει. ∆εν φαίνεται να υπάρχει 

κάποιος λόγος να αναστοχαστούν ή να σκεφτούν πάνω στην παρεχόµενη γνώση. 

Αντίθετα µαθαίνουν µηχανικά πράγµατα που ίσως µάλιστα δε σχετίζονται µε τα 

ενδιαφέροντά τους και τα βιώµατά τους. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε, όταν 

καλούνται να λύσουν ένα πραγµατικό πρόβληµα που βασίζεται στις ίδιες γνώσεις, 

οι µαθητές δυσκολεύονται να πραγµατοποιήσουν τη µεταφορά γνώσεων, 

εφαρµόζοντας αυτά που ήδη γνωρίζουν. Αντιθέτως, ένα «εµπλαισιωµένο» 

περιβάλλον µάθησης απαιτεί από τους µαθητές να αναστοχαστούν και να 

προβληµατιστούν πάνω σε ένα ευρύ φάσµα γνώσεων, που είναι συνδεδεµένο µε 

τις εµπειρίες τους, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί µέσα στο συγκεκριµένο 

περιβάλλον στο οποίο ζουν. Το γεγονός ότι µια πληροφορία σχετίζεται µε τον 

ευρύτερο θεµατικό τοµέα στον οποίο εντάσσεται το πρόβληµα δε σηµαίνει ότι 

σχετίζεται άµεσα και µε το ίδιο το πρόβληµα και ότι η πληροφορία είναι τελικά 

χρήσιµη.  

 Παρέχουν τη δυνατότητα έκφρασης και διατύπωσης, ώστε να καταγραφεί ο 

τρόπος και η διαδικασία απόκτησης της γνώσης. Οι Lave και Wenger (1991) 

τονίζουν ότι είναι σηµαντικό να µπορεί κάποιος να αφηγείται και να περιγράφει 

τον τρόπο µε τον οποίο επιτέλεσε µία εργασία ή µια δραστηριότητα,  να 
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παρουσιάζει τα ευρήµατα της αναζήτησής του και να τα µοιράζεται µε τους 

συµµαθητές του και γενικότερα να µπορεί να υποστηρίζει τη δουλειά που έκανε.  

 Παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη σε κρίσιµες στιγµές της µαθησιακής 

διαδικασίας, µε την έννοια ότι ο καθηγητής προσφέρει τις δεξιότητες, τις 

στρατηγικές και τις γνωστικές πηγές σε σηµεία που οι µαθητές αδυνατούν να τα 

παράσχουν οι ίδιοι κατά την επιτέλεση της εργασίας, προκειµένου αυτή να 

ολοκληρωθεί. Σταδιακά αυτή η υποστήριξη και η παροχή γνωστικών 

στηριγµάτων (scaffolding) µειώνεται, έως ότου οι µαθητές µπορούν να 

συνεχίσουν µόνοι τους. Στην εµπλαισιωµένη µάθηση ο καθηγητής απλώς 

παρατηρεί τους µαθητές και παρεµβαίνει στη γνωστική διαδικασία παρέχοντας 

συµβουλές, καθοδήγηση και ανατροφοδότηση που σταδιακά υποχωρεί εφόσον οι 

µαθητές γίνονται κυρίαρχοι της γνωστικής και µαθησιακής διαδικασίας. Οι 

Collins, Brown και Newman (1989) υπογραµµίζουν ότι αυτή η παρέµβαση και η 

καθοδήγηση δε γίνεται πάντα, αλλά µόνο όταν το απαιτεί µια συγκεκριµένη 

κατάσταση και ένα συγκεκριµένο πρόβληµα που µπορεί να προκύψει κατά τη 

διάρκεια της µαθησιακής διαδικασίας.  

 Παρέχουν τη δυνατότητα της εµβάθυνσης στη µαθησιακή διαδικασία µέσα 

από δραστηριότητες και εργασίες. Όπως έχουµε ήδη πει, σε ένα εµπλαισιωµένο 

περιβάλλον, η γνώση δεν προσφέρεται σε θεωρητικό µόνο επίπεδο, αλλά οι 

µαθητές εµπλέκονται σε δραστηριότητες εφαρµογής των θεωρητικών γνώσεων 

που έλαβαν, οι οποίες όµως έχουν άµεση συνάφεια µε τα ενδιαφέροντά τους, τα 

βιώµατά τους και την κουλτούρα τους. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να 

εµβαθύνουν στη διαδικασία απόκτησης των σχετικών γνώσεων.  

 

Ανακεφαλαιωτικά, το µοντέλο της εγκατεστηµένης µάθησης στηρίζεται σε δύο βασικές 

αρχές: 

 

1. Είναι αδιανόητο να θεωρούµε πως υπάρχει γνώση αφηρηµένου ή γενικού χαρακτήρα 

και εκτός συγκεκριµένου περιβάλλοντος-πλαισίου. Είναι αναγκαίο η γνώση να 

τοποθετείται και να µαθαίνεται σε αυθεντικά περιβάλλοντα-πλαίσια, δηλαδή, σε 

πλαίσια, όπου η γνώση κατακτάται µέσα σε εµπειρικές συνθήκες. 

 

2. H νέα γνώση και µάθηση βρίσκεται µέσα στις κοινότητες µάθησης και απαιτεί 

κοινωνική αλληλεπίδραση και οµαδική συνεργασία.  
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Το µοντέλο της εγκατεστηµένης µάθησης αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, αν αναλογιστεί 

κανείς τις σύγχρονες ανάγκες που δηµιουργούνται σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο κόσµο, 

µέσα στον οποίο τα άτοµα πρέπει να ανταποκρίνονται άµεσα σε νέες απαιτήσεις, να 

µαθαίνουν από το παρελθόν και τις εµπειρίες τους και να ανατρέχουν σε συλλογική γνώση, 

την οποία κανένα άτοµο από µόνο του δεν κατέχει. 

 

5. Εκπαιδευτικά σενάρια και οδηγίες διδασκαλίας 

 
 Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουµε εκπαιδευτικά σενάρια, που περιλαµβάνουν 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα πλαίσια ορισµένων ενοτήτων του µαθήµατος Έκφραση - 

Έκθεση για τη Β’ τάξη Ενιαίου Λυκείου που ικανοποιούν τις αρχές της θεωρίας της 

Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning) και προβλέπουν την 

αξιοποίηση συγκεκριµένης τεχνολογίας. 

 

Η δηµιουργία και ο σχεδιασµός των εκπαιδευτικών σεναρίων και των δραστηριοτήτων για 

το µάθηµα της Έκφρασης – Έκθεσης Β’ τάξης Ενιαίου Λυκείου που περιλαµβάνει ο οδηγός 

διδασκαλίας αποσκοπεί στην επίτευξη κάποιων εκπαιδευτικών στόχων, οι οποίοι βρίσκονται 

σε αντιστοιχία µε τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων που παρακολουθούν το συγκεκριµένο 

µάθηµα. Έχοντας, µάλιστα, υπ’ όψιν µας ότι µε τον τρόπο που διδάσκεται σήµερα το µάθηµα 

της Έκφρασης – Έκθεσης,  οι ανάγκες αυτές δεν καλύπτονται, καθώς εµφανίζονται δυσκολίες 

που ήδη αναφέρθηκαν, η επίτευξη των στόχων του εν λόγω µαθήµατος κρίνεται απαραίτητη. 

 

Γενικότερα, λοιπόν, οι σκοποί της Γλωσσικής ∆ιδασκαλίας στη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση και ειδικότερα στο Ενιαίο Λύκειο είναι οι µαθητές: 

 

 Να κατακτήσουν το βασικό όργανο επικοινωνίας της γλωσσικής τους κοινότητας, 

ώστε να αναπτυχθούν διανοητικά, συναισθηµατικά και κοινωνικά, αποκτώντας τις 

απαραίτητες για την ηλικία τους γνώσεις της λειτουργίας του γλωσσικού 

συστήµατος και χρησιµοποιώντας µε επάρκεια και συνείδηση το λόγο, προφορικό 

και γραπτό) στις διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις. 
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 Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία του λόγου για τη συµµετοχή στην κοινωνική 

ζωή, ώστε να µετέχουν στα κοινά είτε ως ποµποί είτε ως δέκτες του λόγου µε 

κριτική και υπεύθυνη στάση. 

 Να εκτιµήσουν οι µαθητές την πολιτισµική αξία της γλώσσας, καθώς αυτή αποτελεί 

φορέα της έκφρασης του πολιτισµού κάθε λαού. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, οι 

µαθητές πρέπει να µάθουν:  

 

1. να επισηµαίνουν τις δοµές και τις ιδιαιτερότητες της εθνικής 

τους γλώσσας συνειδητοποιώντας την πολιτισµική τους 

παράδοση, καθώς επίσης  

2. να εκτιµούν και να σέβονται τη γλώσσα κάθε λαού ως βασικό 

στοιχείο του πολιτισµού του, προετοιµαζόµενοι να ζήσουν ως 

πολίτες σε µια πολυγλωσσική και πολυπολιτισµική Ευρώπη. 

 

Ωστόσο, πέρα από τους παραπάνω στόχους που ανταποκρίνονται στις γενικότερες ανάγκες 

των µαθητών που παρακολουθούν το µάθηµα της Έκφρασης – Έκθεσης, επιδιώκουµε την 

επίτευξη συγκεκριµένων στόχων, που αφορούν στις ενότητες: 

 

•  «Η είδηση και το σχόλιο» από το κεφάλαιο «Η Είδηση»  

 

• «Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση»: 

 σχετικά µε την εργασία και την επιλογή επαγγέλµατος 

   σχετικά µε το χαρακτηρισµό ατόµου, τις στερεότυπες αντιλήψεις, το 

φυλετικό και κοινωνικό ρατσισµό.  

 

• «Παρουσίαση και κριτική µιας θεατρικής παράστασης - άλλων µορφών τέχνης» από το 

κεφάλαιο «Παρουσίαση - Κριτική»  

 

και οι οποίοι θα παρουσιαστούν αµέσως παρακάτω µαζί µε τα εκπαιδευτικά σενάρια για την 

κάθε ενότητα και τους χρονικούς περιορισµούς της διδασκαλίας για κάθε ενότητα και τα 

εκπαιδευτικά µέσα και εργαλεία που απαιτούνται για κάθε σενάριο.  

 

Γενικότερα πάντως αυτό που πρέπει να επισηµάνουµε  είναι ότι η παρακολούθηση του 

µαθήµατος είναι υποχρεωτική για όλους τους µαθητές της Β’ τάξης Ενιαίου Λυκείου, εφόσον 
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πρόκειται για µάθηµα γενικής παιδείας, ενώ για την αξιολόγησή τους, η οποία γίνεται στην 

κλίµακα του 100, στο συγκεκριµένο µάθηµα λαµβάνονται υπόψη κάποια γενικά κριτήρια, 

που αφορούν κυρίως στην γραπτή τους έκφραση και είναι η σαφήνεια, η ακριβολογία, ο 

εκφραστικός πλούτος, η επάρκεια περιεχοµένου, η υιοθέτηση ύφους που ταιριάζει στο 

επικοινωνιακό πλαίσιο στο οποίο είναι ενταγµένο το κείµενο, το οποίο θα κληθούν να 

συντάξουν οι µαθητές.   

5.1. Εκπαιδευτικό Σενάριο 1 (Αναλυτικό)- Ενότητα: «Η είδηση και το σχόλιο» 

    

 Εκπαιδευτικοί Στόχοι Σεναρίου 1 

 

Η διδασκαλία της ενότητας «Η είδηση και το σχόλιο» από το κεφάλαιο «Η Είδηση» έχει 

ως στόχο οι µαθητές να: 

   

 Αναπτύξουν, µε την προσέγγιση της δηµοσιογραφικής είδησης, την ικανότητα 

να αφηγούνται µε συντοµία, σαφήνεια και ακρίβεια αξιοποιώντας µάλιστα και 

λεξιλόγιο σχετικό µε την ειδησεογραφία. 

 Αποκτήσουν κριτική στάση απέναντι στα µέσα ενηµέρωσης και να ασκηθούν 

στη διάκριση του γεγονότος από το σχόλιο σε µια είδηση, ώστε να εξοικειωθούν 

µε την αποκωδικοποίηση και την ερµηνεία των πληροφοριών που δέχονται από 

τον Τύπο και τα άλλα µέσα ενηµέρωσης. 

 Να καταστούν υποψιασµένοι δέκτες αλλά και αποτελεσµατικοί ποµποί µιας 

είδησης. Αυτό σηµαίνει: 

 

1. να διαµορφώνουν ως δέκτες µια κριτική στάση απέναντι στα 

µηνύµατα / ειδήσεις που δέχονται, είτε πρόκειται για τη 

δηµοσιογραφική είδηση είτε για κάθε άλλη πληροφόρηση. 

 

2. να είναι σε θέση ως ποµποί να µεταδίδουν υπεύθυνα, µε 

ακρίβεια και αντικειµενικότητα µία είδηση, αποφεύγοντας τη 

σύγχυση ανάµεσα στο γεγονός και το σχόλιο, σύγχυση που 

µπορεί να παραπλανήσει το δέκτη του µηνύµατος. 
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Σε συνάφεια µε τα παραπάνω, µπορούµε να πούµε ότι η εξοικείωση µε τον 

ειδησεογραφικό λόγο τόσο της εφηµερίδας, όσο και των άλλων µέσων ενηµέρωσης, 

αποβαίνει αναγκαία στην εποχή µας, διότι δεχόµαστε έναν καταιγισµό πληροφοριών για 

διάφορα γεγονότα, τις οποίες πολλές φορές χρειάζεται να µεταδώσουµε και να 

κατανοήσουµε. Από αυτή την άποψη και στο βαθµό που µε τη γλωσσική διδασκαλία της 

δηµοσιογραφικής είδησης προσεγγίζουν οι µαθητές το µηχανισµό της αποκωδικοποίησης και 

της ερµηνείας των πληροφοριών που δεχόµαστε από τα µέσα ενηµέρωσης, το σχολείο αρχίζει 

να συνδέεται άµεσα µε τη ζωή.  

 

 Οι φάσεις του σεναρίου 1 

 

Το εκπαιδευτικό σενάριο που αφορά στην ενότητα «Η είδηση και το σχόλιο» 

περιλαµβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων, τις οποίες ο µαθητής πραγµατοποιεί σειριακά. 

∆ηλαδή, είναι απαραίτητο να επιτελέσει ο µαθητής τις δραστηριότητες κατ’ αλληλουχία και 

µε σειρά προκαθορισµένη, ενώ δε θα µπορεί να επιλέξει ο ίδιος τη σειρά µε την οποία θα τις 

επιτελέσει.  

 

Αυτή η σειριακή µορφή πλοήγησης στις δραστηριότητες κρίνεται αναγκαία για την 

επίτευξη των µαθησιακών στόχων. Συγκεκριµένα, προκειµένου να µπορέσει ο 

εκπαιδευόµενος να προχωρήσει παρακάτω στη διδακτέα ύλη, θα πρέπει να έχει αντιληφθεί 

και εµπεδώσει ό,τι έχει προηγηθεί. Για παράδειγµα, στην ύλη που προβλέπεται να διδαχθεί 

στο συγκεκριµένο σενάριο, για να µπορέσει ο µαθητής να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 

ενότητας  «Παρεµβολή ξένου σχολίου στην είδηση», θα πρέπει πρώτα να έχει κατανοήσει τι 

θα πει «γεγονός» και «σχόλιο» σε µία είδηση, πράγµατα που έχουν διδαχθεί σε προηγούµενη 

ενότητα. Το ίδιο µπορεί να ισχύει και στα πλαίσια του µαθήµατος της Ιστορίας, της 

Λογοτεχνίας, των Αρχαίων Ελληνικών κλπ., καθώς σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα 

υπάρχουν προαπαιτούµενες έννοιες. 

 

Στην εκπαιδευτική διαδικασία το σεναρίου 1 προβλέπονται τέσσερις φάσεις: 

 

Στην πρώτη φάση, χωρίς να έχει προηγηθεί καµία διδασκαλία, παρουσιάζεται στους 

εκπαιδευόµενους ένα διαγνωστικό τεστ (diagnostic test) πάνω στην ύλη της ενότητας, το 

οποίο όλοι πρέπει να κάνουν, προκειµένου να συνεχίσουν. Ανάλογα µε την απόδοσή του, ο 



   189

κάθε εκπαιδευόµενος βλέπει τα λάθη του και τις σωστές απαντήσεις και προχωράει σε 

αντίστοιχο επίπεδο της δεύτερης φάσης. Συγκεκριµένα, η δεύτερη φάση περιλαµβάνει 

παρουσίαση των ενοτήτων του µαθησιακού υλικού ταξινοµηµένων σε επίπεδα. Στην 

προκειµένη περίπτωση έχουµε τρία επίπεδα δυσκολίας (αρχάριο, µεσαίο, προχωρηµένο) για 

πέντε υποενότητες µαθησιακού υλικού (Έναρξη επιπέδου1  από υποενότητα1, Έναρξη 

επιπέδου2  από υποενότητα2 και Έναρξη επιπέδου3  από υποενότητα3). ∆ηλαδή, ο µαθητής 

που συγκέντρωσε βαθµολογία 0-50 θα αρχίσει από το επίπεδο1 (και θα µελετήσει τις 

υποενότητες 1,2,3,4,5), ο µαθητής µε βαθµολογία 51-79 από το επίπεδο2 (θα παρακάµψει την 

1η υποενότητα και θα αρχίσει από τη 2η  συνεχίζοντας στις 3,4,5). Τέλος, ο µαθητής µε 

βαθµολογία 80-100 θα οδηγηθεί αυτόµατα στο επίπεδο3, όπου θα µελετήσει τις υποενότητες 

3,4,5 (δε θα χρειαστεί να µελετήσει τις υποενότητες 1 και 2). 

 

Η δεύτερη φάση περιλαµβάνει µία σειρά από σηµειώσεις θεωρίας (theory), η δοµή των 

οποίων είναι τέτοια, ώστε να καλύπτονται µε τη σειρά οι θεµατικές υποενότητες της ενότητας 

που διδάσκεται. Στην περίπτωσή µας, οι σηµειώσεις θεωρίας καλύπτουν τις ακόλουθες πέντε 

υποενότητες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τρία επίπεδα δυσκολίας: 

 

1. Το γεγονός και το σχόλιο στην είδηση. (Επίπεδο1) 

 

 Και η στίξη είναι σχόλιο  

 

2. Προβολή και διαφοροποίηση της είδησης. (Επίπεδο2) 

 

3. Παρεµβολή ξένου σχολίου στην είδηση. (Επίπεδο3) 

 

4. ∆ιαπλοκή γεγονότος µε το σχόλιο στην είδηση. 

  

5. Λεξιλόγιο (σχετικό µε το σχόλιο και την είδηση).  

 

Στη φάση αυτή, ο µαθητής πρέπει απλώς να µελετήσει το παρεχόµενο υλικό, για να 

µπορέσει να κατανοήσει την ενότητα.  

 

Η τρίτη φάση αποτελεί διαδικασία αξιολόγησης (final test) των εκπαιδευοµένων σχετικά 

µε τις αποκτηθείσες γνώσεις στην διδαχθείσα ενότητα του γνωστικού αντικειµένου, ενώ 
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παράλληλα αποτιµάται το κατά πόσο µπόρεσαν ν’ αποκτήσουν κάποιες δεξιότητες σχετικές 

µε την ύλη που διδάχθηκαν. Αυτό που πρέπει να τονίσουµε είναι ότι η διαδικασία 

αξιολόγησης έχει βιωµατικό χαρακτήρα και οι µαθητές αναλαµβάνουν ρόλους. Μάλιστα το 

µάθηµα της Έκφρασης – Έκθεσης Β’ Λυκείου και κυρίως η εν λόγω ενότητα προφέρονται 

για ανάληψη ρόλων από τους µαθητές στη φάση τη αξιολόγησης. Στην συγκεκριµένη 

περίπτωση θέλουµε να δούµε αν οι µαθητές κατέκτησαν γνωστικά την ύλη της ενότητας «Η 

είδηση και το σχόλιο» και αν απέκτησαν δεξιότητες επεξεργασίας, ερµηνείας, 

αποκωδικοποίησης και αναπαραγωγής του ειδησεογραφικού λόγου. Έτσι, λοιπόν, δίνονται 

στους µαθητές επιλεγµένα άρθρα από διαδικτυακούς τόπους ειδησεογραφικών πρακτορείων 

(π.χ. http://www.medium.gr/ articles/104047514760615.shtml,      http://www. 

amnesty.org.gr/news/2005-04-05-1.htm, http://www.hri.org/news/ europe/bbc/2003/03-08-

07.bbc.html) σχετικά µε ένα αµφιλεγόµενο θέµα της επικαιρότητας, π.χ. «η θανατική ποινή», 

από τα οποία κάποια περιλαµβάνουν θέσεις υπέρ και άλλα κατά αυτής. Στη συνέχεια, κάθε 

µαθητής πρέπει, αναλαµβάνοντας ρόλο δηµοσιογράφου, να παρουσιάσει µε µορφή άρθρου 

τα επιχειρήµατά του πάνω στο δοθέν θέµα. Κάτι αντίστοιχο µπορεί να γίνει στο µάθηµα της 

Ιστορίας, όπου µπορούµε να ζητήσουµε από τους µαθητές να αναλάβουν το ρόλο του 

ιστορικού, ο οποίος καταγράφει τα ιστορικά γεγονότα σε µορφή ιστορικών πηγών. Επίσης, 

στο µάθηµα της Λογοτεχνίας, οι µαθητές µπορούν να γίνουν δηµοσιογράφοι, οι οποίοι 

παίρνουν συνέντευξη από έναν λογοτέχνη και µιλούν για τη σύνθεση του έργου του, ενώ στο 

µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών µπορούν να γίνουν δηµοσιογράφοι της εποχής, οι οποίοι 

είναι ανταποκριτές ενός σηµαντικού γεγονότος, π.χ. της τελευταίας στρατιωτικής επιχείρησης 

του Πελοποννησιακού Πολέµου. 

 

Στην τέταρτη φάση και τελευταία, έχουµε ανατροφοδότηση (feedback). Συγκεκριµένα, 

πρώτα ζητείται από τους µαθητές να σχολιάσουν τις εργασίες των συµµαθητών τους µε βάση 

κάποιες οδηγίες αξιολόγησης και κάποιους κανόνες δεοντολογίας. Με αυτόν τον τρόπο 

γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης της παιδαγωγικής αξίας της συνεργατικότητας. Στη 

συνέχεια, ο καθηγητής, ο οποίος έως τώρα, αφού καθοδήγησε τους µαθητές όσο και όπως 

έπρεπε, παρακολουθούσε απλώς τα όσα συνέβαιναν, «παρεµβαίνει» στην  όλη διαδικασία, 

για να αναλάβει τον ουσιαστικό και αναγκαίο ρόλο του τελικού αξιολογητή. Έτσι, λαµβάνει 

τις εργασίες των παιδιών και τις αξιολογητικές κρίσεις των συµµαθητών τους (π.χ. από το 

forum του µαθήµατος) βαθµολογεί τις εργασίες και ανακοινώσει (π.χ. στέλνει e-mail) στον 

κάθε µαθητή σχόλια για την εργασία του καθώς και το βαθµό επίδοσης. Τέλος, παρέχει στους  

µαθητές υποδειγµατικές λύσεις των εργασιών που τους ανατέθηκαν στη φάση της 
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αξιολόγησης. Στο παράδειγµά µας δίνεται ένα υποδειγµατικό κείµενο µε θέσεις υπέρ ή κατά 

της θανατικής ποινής, για να δουν και οι ίδιοι αν ανέπτυξαν επαρκώς τα επιχειρήµατά τους  

και  γενικότερα αν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις της εργασίας.  

 

 

 Εκπαιδευτικά µέσα για το σενάριο 1 

 

α) Εργαλεία 

 

Για το εκπαιδευτικό σενάριο της ενότητας αυτής θα χρειαστεί ένα forum, όπου οι µαθητές 

θα µπορούν να «αναρτούν» τις εργασίες τους, καθώς και τα σχόλια για τις εργασίες των 

συµµαθητών τους. Επίσης, θα χρησιµοποιηθούν και συγκεκριµένοι ειδησεογραφικοί 

δικτυακοί τόποι (portals, όπως τα: in.gr, flash.gr κλπ.), όπου οι µαθητές θα µπορούν να 

µελετήσουν επιλεγµένα άρθρα αξιοποιώντας έτσι το διαδίκτυο, που αποτελεί βασική πηγή 

πληροφόρησης. Τέλος, θα χρησιµοποιηθεί το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) σε 

περίπτωση που ο καθηγητής αποφασίσει να στείλει τα σχόλιά του για τις εργασίες, καθώς και 

το βαθµό επίδοσης σε κάθε µαθητή µε ηλεκτρονικό τρόπο. 

 

β) Εκπαιδευτικό υλικό 

 

Για το σενάριο που αφορά στην ενότητα «Η είδηση και το σχόλιο» από το κεφάλαιο «Η 

Είδηση» διαµορφώθηκε υπερµεσικό υλικό που αποτελείται από τα παρακάτω αρχεία (Σχήµα 

1): 

 

1) ένα διαγνωστικό τεστ µε άσκηση αντιστοίχισης για έλεγχο των προϋπαρχουσών 

γνώσεων (αρχείο:∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ) 

2)  τις σωστές απαντήσεις του διαγνωστικού τεστ και οδηγίες µετάβασης στο αντίστοιχο 

επίπεδο της επόµενης φάσης (αρχείο: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ)  

3)   σηµειώσεις θεωρίας για κάθε µία από τις παρακάτω υποενότητες: 

1. Το γεγονός και το σχόλιο στην είδηση (αρχείο: ΕΠΙΠΕ∆Ο 1_ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΙΟ).  
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2. Προβολή και διαφοροποίηση της είδησης (αρχείο: ΕΠΙΠΕ∆Ο_2 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ).  

3. Παρεµβολή ξένου σχολίου στην είδηση (αρχείο: ΕΠΙΠΕ∆Ο_3 ΞΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ).  

4. ∆ιαπλοκή γεγονότος µε το σχόλιο στην είδηση (αρχείο: ∆ΙΑΠΛΟΚΗ 

ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΟ). 

5. Λεξιλόγιο σχετικό µε το σχόλιο και την είδηση (αρχείο: ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ).  

 4)   την εκφώνηση της εργασίας που αφορά στη συγγραφή άρθρου µε θέσεις υπέρ ή κατά 

της θανατικής ποινής και υπερσυνδέσµους που οδηγούν σε διαδικτυακούς 

ειδησεογραφικούς τόπους (π.χ. http://www.medium.gr/ 

articles/104047514760615.shtml,      http://www. amnesty.org.gr/news/2005-04-05-

1.htm, http://www.hri.org/news/ europe/bbc/2003/03-08-07.bbc.html),  από όπου οι 

µαθητές µπορούν να αντλήσουν υλικό για το θέµα τους, σε ένα χιουµοριστικό βιντεάκι 

σχετικό µε τη θανατική ποινή, καθώς και σε οδηγίες αξιολόγησης και κανόνες 

δεοντολογίας (αρχείο: ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΡΘΡΟ).   

5)   υποδειγµατικά κείµενα - άρθρα γύρω από τη θανατική ποινή, ένα µε θέσεις υπέρ και 

ένα µε θέσεις κατά αυτού του θεσµού, προκειµένου οι µαθητές να εκτιµήσουν από 

µόνοι τους το κατά πόσο ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις της εργασίας (αρχείο: 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ). 

 
 

Σχήµα 1:Εκπαιδευτικό υλικό για το Σενάριο 1 
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 Αναλυτική περιγραφή του σεναρίου 1 

 

Αναλυτικά, τα βήµατα που θα ακολουθηθούν για την υλοποίηση του σεναρίου είναι τα 

εξής: 

 

1. Με την είσοδό του στο ηλεκτρονικό µαθησιακό περιβάλλον, ο µαθητής καλείται να 

πραγµατοποιήσει ένα διαγνωστικό κριτήριο αξιολόγησης (diagnostic test), 

προκειµένου να ελεγχθούν οι a-priori γνώσεις του πάνω στην ενότητα και οι 

δεξιότητές του να αποκωδικοποιεί τον ειδησεογραφικό λόγο.  Στη συνέχεια, ο 

µαθητής βλέπει τις σωστές απαντήσεις και το βαθµό επίδοσής του. Ανάλογα µε το 

βαθµό επίδοσής του στο διαγνωστικό τεστ, ο µαθητής οδηγείται και στο αντίστοιχο 

επίπεδο σηµειώσεων θεωρίας. Συγκεκριµένα, ο µαθητής που συγκέντρωσε 

βαθµολογία 0-50 θα οδηγηθεί αυτόµατα από το σύστηµα στο επίπεδο1, ο µαθητής 

µε βαθµολογία 51-79 στο επίπεδο2  και ο µαθητής µε βαθµολογία 80-100 στο 

επίπεδο3. 

 

2. Αφού ολοκληρώσει την προηγούµενη δραστηριότητα, ο µαθητής έχει στη διάθεσή 

του µια σειρά από σηµειώσεις θεωρίας (theory) µε παραδείγµατα, τις οποίες πρέπει 

να µελετήσει, για να µπορέσει να κατανοήσει την ύλη της ενότητας. 

Αναλυτικότερα θα υπάρχει: 

 

 Υποενότητα1 (Επίπεδο1): Θεωρία (Theory) για τη διάκριση ανάµεσα στο 

γεγονός, το αντικειµενικό στοιχείο, και το σχόλιο, το υποκειµενικό στοιχείο, 

σε µια είδηση. Θεωρία (Theory) για το ρόλο των σηµείων στίξης στο 

σχολιασµό ενός γεγονότος και µιας είδησης. 

 

 

 Υποενότητα2 (Επίπεδο2): Θεωρία (Theory) για τον τρόπο, µε τον οποίο 

προβάλλεται µια είδηση σε µια εφηµερίδα, καθώς και για τον τρόπο, µε τον 

οποίο διαφοροποιείται σε σχέση µε τις υπόλοιπες ανάλογα µε το βαθµό 

σηµαντικότητάς της. 
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 Υποενότητα3 (Επίπεδο3): Θεωρία (Theory) σχετικά µε την παρεµβολή ξένου 

σχολίου στην είδηση. 

 

 Υποενότητα4: Θεωρία (Theory) σχετικά µε τη διαπλοκή του γεγονότος µε το 

σχόλιο στην είδηση. 

 

 Υποενότητα5: Θεωρία (Theory) για το λεξιλόγιο που αφορά στην είδηση και 

στο σχόλιο. Εδώ, περιλαµβάνονται παραδείγµατα εφαρµογής του 

συγκεκριµένου λεξιλογίου σε ειδησεογραφικό γλωσσικό πλαίσιο, προκειµένου 

να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι λέξεις που υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο 

και για να µπορέσουν οι µαθητές να τις χρησιµοποιήσουν στην αναπαραγωγή 

ειδησεογραφικού λόγου που θα τους ζητηθεί παρακάτω. 

 

3. Με την περάτωση των παραπάνω σταδίων της µαθησιακής διαδικασίας, οι µαθητές 

έρχονται στην τελευταία φάση δραστηριοτήτων που περιλαµβάνει την αξιολόγησή 

τους πάνω στην ύλη που διδάχτηκε. Συγκεκριµένα, δίνεται στους µαθητές ένα 

αµφιλεγόµενο θέµα της επικαιρότητας π.χ. «Η θανατική ποινή» µαζί µε άρθρα που 

τίθενται υπέρ ή κατά του θέµατος αυτού. Στη συνέχεια, ο κάθε µαθητής, 

αναλαµβάνει ρόλο δηµοσιογράφου εφηµερίδας και παραθέτει τις δικές του απόψεις 

σε µορφή άρθρου υπέρ ή κατά της θανατικής ποινής. Προκειµένου να διευκολυνθεί 

στην προσπάθειά του αυτή, µπορεί να µελετά επιλεγµένα άρθρα στο διαδίκτυο και 

συγκεκριµένα από ειδησεογραφικούς δικτυακούς τόπους (π.χ. 

http://www.medium.gr/ articles/104047514760615.shtml,      http://www. 

amnesty.org.gr/news/2005-04-05-1.htm, http://www.hri.org/news/ 

europe/bbc/2003/03-08-07.bbc.html). Επίσης, µπορεί να δει ένα χιουµοριστικό 

βιντεάκι σχετικό µε αυτό το θέµα, γεγονός που κάνει πιο ευχάριστη τη διαδικασία 

αξιολόγησης. Αφού γίνει αυτό, ο µαθητής στέλνει το κείµενό του στο forum του 

µαθήµατος. 

 

4. Στην τέταρτη φάση, υπάρχει ανατροφοδότηση (feedback) µε τις εξής µορφές:  

 

α) οι µαθητές σχολιάζουν τις εργασίες συµµαθητών τους µε αντίθετη θέση. 

∆ηλαδή, στην προκειµένη περίπτωση που τους έχει ζητηθεί να 

αρθρογραφήσουν πάνω στη θανατική ποινή, ένας µαθητής που έχει 



   195

ταχθεί υπέρ της θανατικής ποινής σχολιάζει το κείµενο συµµαθητή του 

που έχει ταχθεί κατά της θανατικής ποινής. Ο σχολιασµός βασίζεται σε 

οδηγίες αξιολόγησης και κανόνες δεοντολογίας, προκειµένου να 

αποφευχθούν δυσάρεστες και άκοµψες καταστάσεις. Τα σχόλιά τους τα 

στέλνουν στο forum του µαθήµατος. 

 

 β) οι µαθητές, επίσης στο χώρο του µαθήµατος, µπορούν να δουν ένα 

υποδειγµατικό κείµενο µε θέσεις υπέρ και ένα µε επιχειρήµατα κατά του 

υπό εξέταση θέµατος (εν προκειµένω, της θανατικής ποινής), για να 

κρίνουν και µόνοι τους κατά πόσο ανέπτυξαν επαρκώς το θέµα και αν 

υπήρχε το ύφος του ειδησεογραφικού λόγου στο κείµενό τους. 

 

γ) ο καθηγητής αξιολογεί τις εργασίες των µαθητών στην κλίµακα του 100 

(στο κείµενο βαθµολογείται: το περιεχόµενο: 0-50, η γλώσσα: 0-30, το 

ύφος: 0-20)  και ανακοινώνει στον κάθε µαθητή (π.χ. µε e-mail) τα δικά 

του σχόλια επί της εργασίας και το βαθµό επίδοσής του. 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, το εκπαιδευτικό σενάριο περιλαµβάνει δύο 

εµπλεκόµενους ρόλους: 

  

Αρχικά, έχουµε το µαθητή - εκπαιδευόµενο, ο οποίος στο συγκεκριµένο σενάριο 

χρειάζεται να µάθει τα σχετικά µε το γεγονός και το σχόλιο σε µια είδηση, την προβολή και 

διαφοροποίηση της είδησης, την παρεµβολή ξένου σχολίου στην είδηση, τη διαπλοκή 

γεγονότος µε το σχόλιο στην είδηση και λεξιλόγιο σχετικό µε το σχόλιο και την είδηση και 

ως εκ τούτου είναι ο κύριος διεκπεραιωτής των ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων. Αυτό 

ασφαλώς δεν ισχύει µόνο για το συγκεκριµένο µάθηµα, αλλά και σε όποιο άλλο εφαρµοστεί 

η φιλοσοφία του παρουσιαζόµενου σεναρίου, ο µαθητής θα επιτελεί τον κεντρικό και βασικό 

εκπαιδευτικό ρόλο. 

 

Από την άλλη, υπάρχει και ο καθηγητής, ο οποίος εµπλέκεται οπωσδήποτε στην τελευταία 

φάση της µαθησιακής διαδικασίας, που είναι και η φάση αξιολόγησης, αλλά είναι και 

γενικότερα ο καθοδηγητής της διαδικασίας και µπορεί να παρέµβει, όποτε το κρίνει 

απαραίτητο ή όποτε του ζητηθεί, για επίλυση τυχόν προβληµάτων ή διευκόλυνση και 

εξασφάλιση της απρόσκοπτης ροής της µαθησιακής διαδικασίας.  
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Ο καθένας από τους δύο αυτούς καλείται να επιτελέσει µια σειρά από δραστηριότητες οι 

οποίες βρίσκονται σε προκαθορισµένη σειρά αλληλουχίας και αναπαριστώνται στο 

παρακάτω διάγραµµα ροής δραστηριοτήτων: 
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∆ιαγνωστικό Τεστ

Αποτελέσµατα 
διαγνωστικού τεστ

Θεωρία 1

Θεωρία 2

Θεωρία 3

Θεωρία 4

Θεωρία 5

Εργασία

Σχόλια συµµαθητών

Σχόλια καθηγητή

Η σωστή απάντηση

1Η ΦΑΣΗ: ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

2Η ΦΑΣΗ: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

3Η ΦΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

4Η ΦΑΣΗ: ΑΝΑΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗ

 
Εικόνα 1. Ροή ∆ραστηριοτήτων 
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Με την ολοκλήρωση και των τεσσάρων φάσεων ευελπιστούµε ότι θα έχουν επιτευχθεί στο 

µέγιστο βαθµό οι τιθέντες εκπαιδευτικοί στόχοι στην ενότητα αυτή.   

 

 Οι χρονικοί περιορισµοί της διδασκαλίας  

 

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που µπορεί να επηρεάσει τη διδασκαλία της  

ενότητας «Η είδηση και το σχόλιο» έχει να κάνει µε το χρόνο διδασκαλίας που προβλέπει 

για τη συγκεκριµένη ενότητα το αναλυτικό πρόγραµµα και που είναι δύο διδακτικές ώρες την 

εβδοµάδα. Πρέπει να επισηµάνουµε πάντως ότι το µάθηµα της Έκφρασης – Έκθεσης 

διδάσκεται µία φορά την εβδοµάδα ένα συνεχόµενο δίωρο. Άρα, στην προκειµένη περίπτωση 

πρέπει να σχεδιάσουµε δραστηριότητες διάρκειας  δύο διδακτικών ωρών µε αρκετή 

αυτοτέλεια (συµπεριλαµβανοµένης και της εξέτασης µε το πέρας της ενότητας), ώστε να µην 

µένουν υπόλοιπα για την επόµενη ενασχόληση µε το µάθηµα που στην καλύτερη περίπτωση 

(αν δε χαθούν µαθήµατα) θα είναι µετά από µία εβδοµάδα.  

 

5.2.  Εκπαιδευτικό Σενάριο 2 - Ενότητα: «Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση» 

(σχετικά µε την εργασία, την επιλογή επαγγέλµατος, το χαρακτηρισµό ατόµου, τις στερεότυπες 

αντιλήψεις, το φυλετικό και κοινωνικό ρατσισµό)  

 

 Εκπαιδευτικοί Στόχοι Σεναρίου 2 

 

Στην ενότητα «Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση» σχετικά µε την εργασία, την 

επιλογή επαγγέλµατος, το χαρακτηρισµό ατόµου, τις στερεότυπες αντιλήψεις, το φυλετικό 

και κοινωνικό ρατσισµό βασικοί στόχοι είναι οι µαθητές: 

 

 Να προβληµατιστούν πάνω σε θέµατα που θα τους απασχολήσουν έντονα σε 

λίγο καιρό στη ζωή τους, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι µαθητές της Β’ 

Λυκείου πολύ σύντοµα θα κληθούν να αποφασίσουν το επαγγελµατικό τους 

µέλλον και οι όποιες αποφάσεις τους ενδέχεται να τους συνοδεύουν σε όλη τους 

τη ζωή. 

 Να διαµορφώσουν και να ανταλλάξουν απόψεις µε τους συµµαθητές τους 

σχετικά µε την επιλογή επαγγέλµατος και την εύρεση εργασίας. 
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 Να αναπτύξουν ευαισθησίες αναφορικά µε κοινωνικά προβλήµατα, στη βάση 

των οποίων βρίσκονται φαινόµενα, όπως αυτό του ρατσισµού. 

 Να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες που µπορεί να έχει ένα τέτοιο φαινόµενο, 

όπως ο ρατσισµός, στην οµαλή και απρόσκοπτη κοινωνική συµβίωση, η οποία 

αποτελεί βασικό παράγοντα κοινωνικής και πολιτισµικής προόδου. 

 Να κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν τον κόσµο, στον οποίο ζουν και στον 

οποίο χρειάζεται να συνυπάρχουν αρµονικά µε άλλους ανθρώπους. 

 Να αντιληφθούν ότι η διαφορετικότητα των ανθρώπων πρέπει να είναι ανεκτή 

και σεβαστή από όλους, για να µην υπάρχουν συγκρούσεις και προστριβές, που 

αποτελούν τροχοπέδη της κοινωνικής εξέλιξης.  

 

Γενικότερα, ο κύκλος των θεµάτων αυτών έχει σκοπό να προβληµατίσει τους µαθητές 

γύρω από θέµατα που θα αντιµετωπίσουν στη ζωή τους, να τους ευαισθητοποιήσει γύρω από 

τα διάφορα κοινωνικά προβλήµατα και τους ενισχύσει στην προσπάθειά τους να 

κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν τις ανθρώπινες σχέσεις καθώς και τις επιπτώσεις που 

προκαλούν σε αυτές οι διάφορες αντιλήψεις.   

 

 Περιγραφή του σεναρίου 2 

 

Το σενάριο που αφορά στην ενότητα αυτή περιλαµβάνει ουσιαστικά δύο φάσεις, σε 

καθεµία από τις οποίες γίνονται τα ακόλουθα: 

 

Στην πρώτη φάση παρέχεται στους µαθητές υλικό προς µελέτη, το οποίο έχει τρεις 

µορφές: 

 

1) ∆ίνονται στους µαθητές οι γενικές αρχές σύνθεσης κειµένου ενταγµένου σε 

επικοινωνιακό πλαίσιο, δηλαδή επιστολής, ηµερολογίου, υποµνήµατος, οµιλίας/ λόγου, 

άρθρου, εφόσον η βασική τους εργασία θα είναι η σύνταξη ενός είδους κειµένου από αυτά. 

2) Παρουσιάζονται στους µαθητές σε ψηφιακή µορφή σχεδιαγράµµατα σχετικά µε τα 

εξεταζόµενα θέµατα, π.χ. ανεργία, ρατσισµός, τα οποία µελετούν. 

3) Στη συνέχεια, διαβάζουν κείµενα που αφορούν στα θέµατα αυτά, π.χ. ανεργία, πάνω 

στα οποία οι µαθητές προβληµατίζονται. 
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Αφού, λοιπόν, µελετήσουν τα σχετικά σχεδιαγράµµατα και κείµενα, καλούνται να 

συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις µε τους συµµαθητές τους ορµώµενοι από το υλικό 

που τους δόθηκε. Αυτό µπορεί να γίνει είτε σύγχρονα (µέσα από ένα chat) είτε µέσω ενός 

συστήµατος ασύγχρονης επικοινωνίας (forum). 

 

Στη δεύτερη φάση ο καθηγητής αναθέτει στους µαθητές εργασία σύνταξης κειµένου 

τοποθετηµένου σε επικοινωνιακό πλαίσιο. Συγκεκριµένα, ζητείται από τους µαθητές να 

αναπτύξουν τις ιδέες τους γύρω από το ρατσισµό ή την ανεργία και να τις εκθέσουν 

υποθέτοντας ότι εκφωνούν ένα λόγο στη Βουλή των Εφήβων. Και εδώ, εποµένως, οι µαθητές 

αναλαµβάνουν ρόλο εφήβου βουλευτή, κάτι που ίσως χρειαστεί να κάνουν και στην 

πραγµατικότητα, καθώς στη Βουλή των Εφήβων συµµετέχουν µαθητές της Β’ τάξης του 

Λυκείου. Έτσι συνδέεται η εργασία τους µε τα βιώµατά τους και η όλη µαθησιακή 

διαδικασία αποκτά βιωµατικό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, ανακαλούν τις προσωπικές τους 

εµπειρίες, αφού είναι πολύ πιθανό να έχουν παρακολουθήσει - έστω από την τηλεόραση - 

οµιλίες στη Βουλή ή να έχουν παρευρεθεί σε προεκλογικές συγκεντρώσεις και να έχουν 

άµεση εµπειρία από εκφώνηση ενός πολιτικού λόγου. 

 

 Στη συνέχεια, οι µαθητές «ανεβάζουν» τις εργασίες τους σε έναν διαµοιραζόµενο 

διαδικτυακό τόπο. Η εργασία τους θα πρέπει να είναι ένα κείµενο περίπου 300-350 λέξεων, 

που θα συνοδεύεται από ένα βίντεο διάρκειας το πολύ 5 λεπτών που θα περιέχει το λόγο τους. 

Με αυτόν τον τρόπο συνδυάζεται η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου και 

ταυτόχρονα οι µαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες στην χρήση της τεχνολογίας.  

 

Αφού ολοκληρώσουν την εργασία τους, η οποία απαιτεί αρκετό χρόνο ενασχόλησης µε 

αυτή και δεν πραγµατοποιείται µέσα σε λίγα λεπτά της ώρας, οι µαθητές καλούνται να 

µοιραστούν µε τους συµµαθητές τους τη διαδικασία που ακολούθησαν για την 

πραγµατοποίηση της εργασίας τους. ∆ηλαδή µπορούν να µιλήσουν για τη µέθοδο σύνταξης 

του κειµένου τους που εφάρµοσαν, για τα στοιχεία που χρησιµοποίησαν, προκειµένου να µη 

φανούν ανακόλουθοι µε τον επικοινωνιακό χαρακτήρα που έπρεπε να έχει το κείµενό τους 

και για τον τρόπο µε τον οποίο δηµιούργησαν το βίντεό τους.  

 

Για την αξιολόγησή τους, η οποία γίνεται στην κλίµακα του 100 από τον καθηγητή 

λαµβάνεται υπόψη κυρίως η γραπτή εργασία (70/100), από την οποία αξιολογούνται το 

περιεχόµενο: 0-40, η δοµή: 0-10, η γλώσσα και το ύφος: 0-20. Επίσης, λαµβάνεται υπόψη και 
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το βίντεο που δηµιούργησαν οι µαθητές (10/100), ενώ προσµετράται και η συµµετοχή τους 

στη διαδικασία κατά την οποία διηγούνται και µοιράζονται µε τους συµµαθητές τους τον 

τρόπο δηµιουργίας της εργασίας τους (20/100). Τέλος, ο καθηγητής ανακοινώνει τα 

αποτελέσµατα της αξιολόγησης στο forum ή στέλνει σε κάθε µαθητή ατοµικά µε e-mail το 

βαθµό της επίδοσής του και τα σχόλιά του. 

 

Στη δεύτερη αυτή φάση µπορούµε, εναλλακτικά, να αναθέσουµε στους µαθητές τη 

διεξαγωγή ενός debate, µίας δηλαδή συζήτησης, όπου θα πρέπει να επιχειρηµατολογήσουν 

υποστηρίζοντας τις θέσεις τους πάνω σε ένα θέµα. Ο καθηγητής χωρίζει τους µισούς µαθητές 

σε οµάδες των 2 ατόµων και κάθε οµάδα θα «διαγωνίζεται» µε µία άλλη πάνω σε ένα θέµα 

που θα τους έχει θέσει ο καθηγητής. Θα γίνεται δηλαδή ένας «αγώνας λόγων» µε αφορµή ένα 

θέµα, π.χ. την ανεργία ή το ρατσισµό. Οι υπόλοιποι µαθητές θα αποτελούν το κοινό το οποίο 

θα παρακολουθεί το debate και θα ψηφίζει µέσω ενός ηλεκτρονικού συστήµατος ψηφοφορίας 

(e-voting system) για την ανάδειξη του νικητή του debate. Κατόπιν, θα διοργανωθεί άλλο ένα 

debate µε τους µαθητές σε αντιστραµµένους ρόλους, δηλαδή αυτοί που αποτελούσαν το 

κοινό, τώρα θα «διαγωνιστούν» πάνω σε ένα θέµα, ενώ αυτοί που πριν διαγωνίστηκαν τώρα 

θα αποτελούν το κοινό. 

 

Για την αξιολόγησή τους στην περίπτωση αυτή, ο καθηγητής θα κρίνει την ποιότητα των 

επιχειρηµάτων κάθε οµάδας (80/100), αλλά θα λαµβάνει υπόψη του και το βαθµό απήχησης 

που είχαν αυτά στο κοινό, ο οποίος θα προκύψει από την ψηφοφορία των συµµαθητών τους 

(20/100). Και εδώ ο καθηγητής θα ανακοινώσει τα αποτελέσµατα είτε δηµοσίως στο forum 

είτε ατοµικά µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail). 

 

  Η ενσωµάτωση µίας δραστηριότητας τύπου debate κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική, αφού 

σ’ αυτόν τον τύπο συζήτησης οι µαθητές µαθαίνουν κυρίως να σέβονται τους κανόνες της 

συζήτησης, να παρουσιάζουν και να υποστηρίζουν σε ευρύτερο ακροατήριο τις απόψεις τους 

µε δοµηµένο και καλά τεκµηριωµένο λόγο, ενώ το σηµαντικότερο ίσως είναι ότι µαθαίνουν 

να συνεργάζονται και να επικοινωνούν µε τους γύρω τους κάτι που θα χρειαστεί οπωσδήποτε 

να κάνουν και αργότερα στην επαγγελµατική τους ζωή. 
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 Εκπαιδευτικά µέσα για το σενάριο 2 

α) Εργαλεία 

 
Για την υλοποίηση του σεναρίου 2 θα απαιτηθεί ένα σύστηµα ασύγχρονης επικοινωνίας - 

forum, στο οποίο θα αναρτούν οι µαθητές τους λόγους που υποτίθεται ότι εκφωνούν στη 

Βουλή των Εφήβων, καθώς και το ολιγόλεπτο βίντεο που θα έχει ως πυρήνα το λόγο τους. 

Επιπλέον, θα χρειαστεί ένα σύστηµα σύγχρονης επικοινωνίας - chat, για να ανταλλάσσουν τις 

απόψεις τους πάνω σε ένα θέµα σύγχρονου προβληµατισµού, αλλά και για τη διεξαγωγή του 

debate στην περίπτωση που αναθέσουµε στους µαθητές µία τέτοια δραστηριότητα. Στην 

περίπτωση του debate θα αξιοποιηθεί ένα ηλεκτρονικό σύστηµα ψηφοφορίας (e-voting 

system), αφού κατά την αξιολόγηση ο καθηγητής θα λάβει υπόψη του την γνώµη των 

µαθητών για το ποια πλευρά τον έπεισε περισσότερο. Τέλος, αν ο καθηγητής επιλέξει να 

ανακοινώσει στους µαθητές τα αποτελέσµατα της αξιολόγησής τους µε ηλεκτρονικό τρόπο 

θα αξιοποιηθεί το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail). 

 

β) Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Το επιπρόσθετο υπερµεσικό εκπαιδευτικό υλικό που αφορά στην ενότητα αυτή 

αποτελείται από τα παρακάτω αρχεία (Σχήµα 2): 

1. οδηγίες σύνθεσης κειµένου ενταγµένου σε επικοινωνιακό πλαίσιο, όπως είναι η 

επιστολή, το ηµερολόγιο, το υπόµνηµα, η οµιλία/ο λόγος,  το άρθρο (αρχείο: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ). 

2. σχεδιάγραµµα (αρχείο: ΑΝΕΡΓΙΑ-ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ) και κείµενο που αφορά στην 

ανεργία (αρχείο ΑΝΕΡΓΙΑ-ΚΕΙΜΕΝΟ) 

3. σχεδιάγραµµα (αρχείο: ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ) και κείµενο που αφορά 

στο ρατσισµό (αρχείο: ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΚΕΙΜΕΝΟ) 

4. εκφώνηση της εργασίας που πρέπει να κάνουν οι µαθητές (αρχεία: ΕΡΓΑΣΙΑ1-

ΑΝΕΡΓΙΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ2-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ) 
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Σχήµα 2:Εκπαιδευτικό υλικό για το Σενάριο 2 

 

 Οι χρονικοί περιορισµοί της διδασκαλίας  

 

Για τη διδασκαλία της ενότητα «Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση» σχετικά µε την 

εργασία, την επιλογή επαγγέλµατος, το χαρακτηρισµό ατόµου, τις στερεότυπες αντιλήψεις, το 

φυλετικό και κοινωνικό ρατσισµό θα χρειαστούν, σύµφωνα πάντα µε το αναλυτικό 

πρόγραµµα, 2-3 διδακτικές ώρες. Στο χρονικό αυτό πλαίσιο θα µελετηθούν κείµενα, που θα 

αποτελέσουν αφετηρία για συζήτηση και έκφραση πάντα έχοντας ως βασικό στόχο την 

ενεργητική συµµετοχή των µαθητών, µε ανταλλαγή ιδεών, µε την τεκµηρίωση των σκέψεών 

τους, µε τη δηµιουργική τους έκφραση. Τέλος, θα απαιτηθεί άλλη µία διδακτική ώρα για την 

διεκπεραίωση δραστηριότητας που σχετίζεται µε τη σύνταξη κειµένου ενταγµένου σε 

επικοινωνιακό πλαίσιο, δηλαδή κειµένου που απευθύνεται σε συγκεκριµένο δέκτη, γράφεται 

για συγκεκριµένο σκοπό και παίρνει ορισµένη µορφή, π.χ. άρθρο, επιστολή, οµιλία, είδηση, 

αναφορά, απολογισµός.  
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5.3  Εκπαιδευτικό Σενάριο 3 - Ενότητα: «Παρουσίαση και κριτική µιας θεατρικής 

παράστασης - άλλων µορφών τέχνης» 

 

 Εκπαιδευτικοί Στόχοι Σεναρίου 3 

 

Στην ενότητα «Παρουσίαση και κριτική µιας θεατρικής παράστασης - άλλων µορφών 

τέχνης» από το κεφάλαιο «Παρουσίαση - Κριτική» αυτά που επιδιώκονται είναι να 

µπορέσουν οι µαθητές να: 

 

 κατανοήσουν τη διαφορά ανάµεσα στην παρουσίαση ενός «αντικειµένου» -  

θεατρικής παράστασης, κινηµατογραφικής ταινίας, µουσικού έργου, συναυλίας, 

έργου εικαστικής τέχνης - και στην διατύπωση κριτικής  για το συγκεκριµένο 

«αντικείµενο». 

 έλθουν σε επαφή και να γνωρίσουν τα διάφορα είδη παρουσίασης και κριτικής, για 

παράδειγµα παρουσίαση κριτική θεατρικής παράστασης, κινηµατογραφικής ταινίας, 

µουσικού έργου, συναυλίας, έργου εικαστικής τέχνης  

 γίνουν ικανοί να παρουσιάζουν και οι ίδιοι µε επιτυχία και ενδελεχώς ένα 

«αντικείµενο» στη συνέχεια και να προβαίνουν στην τεκµηριωµένη κριτική του 

αξιολόγηση. 

 εξοικειωθούν µε έννοιες, όπως η «τέχνη», ο «δηµιουργός», το «έργο τέχνης». 

 οξύνουν την κριτική τους σκέψη, προκειµένου να πετύχουν πνευµατική αφύπνιση 

και να είναι ενεργητικοί συµµέτοχοι στην κοινωνική ζωή, όπου θα χρειαστεί να 

διατυπώνουν γενικότερες αξιολογικές κρίσεις και κριτικές απόψεις. 

 να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και την εκφραστική τους ικανότητα, 

ώστε όχι µόνο να µην επηρεάζονται εύκολα από κάθε κριτική, αλλά να είναι και σε 

θέση να την ανατρέψουν. 

 

Ειδικότερα, σε µία εποχή, όπου οι περισσότεροι φαίνεται να έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα 

απόκτησης όσο το δυνατόν περισσότερων υλικών αγαθών και η πνευµατική καλλιέργεια έχει 

τοποθετηθεί σε δεύτερη θέση, θεωρείται αδήριτη ανάγκη οι µαθητές να αποκτήσουν 

αντιστάσεις απέναντι σε αυτό τον «υλιστικό» καταιγισµό, γνωρίζοντας πλευρές της ζωής, που 

ίσως οι πιο πολλοί αγνοούν και που σχετίζονται µε τέχνες και πνευµατικές δηµιουργίες. 
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 Περιγραφή του Σεναρίου 3 

 

Το εκπαιδευτικό σενάριο που αφορά στην ενότητα «Παρουσίαση και κριτική µιας 

θεατρικής παράστασης - άλλων µορφών τέχνης» περιλαµβάνει τα εξής: 

 

Αρχικά, οι µαθητές παρακολουθούν τη θεωρητική παρουσίαση των αρχών της κριτικής 

µίας θεατρικής παράστασης, µίας κινηµατογραφικής ταινίας, ενός µουσικού έργου, µιας 

συναυλίας, ενός έργου ζωγραφικής. Η φάση αυτή είναι απαραίτητο να ενσωµατωθεί και να 

προηγηθεί στην διδασκαλία της συγκεκριµένης ενότητας, γιατί, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, 

το σχολικό βιβλίο δεν περιλαµβάνει θεωρία για την κριτική των διαφόρων αυτών 

αντικειµένων, παρά µόνο παραθέτει απ’ ευθείας κείµενα κριτικής. Είναι σαφές, εποµένως, 

ότι, για να µπορέσουν οι µαθητές να αντιληφθούν την έννοια της κριτικής των αντικειµένων 

αυτών, θα πρέπει πρώτα να έχουν µελετήσει κάποιες θεωρητικές αρχές της έννοιας αυτής.  

 

Στη συνέχεια, τους παρουσιάζεται ένα παραδειγµατικά αποδοµηµένο κείµενο κριτικής, 

στο οποίο έχουν εντοπιστεί και επισηµανθεί - υπογραµµιστεί οι θεωρητικές αρχές της 

κριτικής, που έχουν ήδη διδαχθεί οι µαθητές. Κατόπιν, τους δίνεται ένα κείµενο κριτικής και 

τους ζητείται να εντοπίσουν και να υπογραµµίσουν µόνοι τους τις θεωρητικές αρχές της 

κριτικής. Αυτό µπορεί να γίνει είτε στο χαρτί µε σχόλια στο περιθώριο του κειµένου είτε στον 

υπολογιστή µε τη βοήθεια του εργαλείου «παρακολούθηση αλλαγών» (track changes) του 

κειµενογράφου (Word). Στη δεύτερη περίπτωση, οι µαθητές αναρτούν στο forum τα 

σχολιασµένα κείµενα. Ο καθηγητής µπορεί να επιλέξει κάποια από αυτά και να τα 

παρουσιάσει σε ένα διαδραστικό πίνακα, ώστε να τα σχολιάσει και να τα αναλύσει. Ο 

ηλεκτρονικός τρόπος σχολιασµού των κειµένων είναι προτιµότερος, γιατί δίνεται η 

δυνατότητα να παρουσιαστούν σε όλους και να σχολιαστούν περαιτέρω αρκετά κείµενα 

µαθητών, κάτι που ο στατικός χαρακτήρας του έντυπου κειµένου δεν το επιτρέπει επαρκώς.  

 

Ασφαλώς είναι ακόµα προτιµότερο ο ηλεκτρονικός σχολιασµός ενός κειµένου κριτικής να 

γίνει ανά οµάδες των δύο-τριών ατόµων µε τη βοήθεια σύγχρονου συνεργατικού 

περιβάλλοντος διαµοιραζόµενου πίνακα (synchronous collaborative learning system with 

shared desktop), όπως το SYNERGO. Πιο συγκεκριµένα, στην οθόνη του υπολογιστή του 

κάθε µαθητή της οµάδας εµφανίζεται το κείµενο, στο οποίο πρέπει να εντοπίσουν και να 

σηµειώσουν τις θεωρητικές αρχές της κριτικής. Την ώρα που ο κάθε µαθητής της οµάδας 

προσθέτει τις σηµειώσεις του αποδοµώντας στο κείµενο ως προς τις αρχές της κριτικής, 
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αυτές εµφανίζονται αυτόµατα στην οθόνη των «συνεργατών» του-συµµαθητών του, οι οποίοι 

σε πραγµατικό χρόνο (real time) µπορούν να τροποποιήσουν ή να συµπληρώσουν τις 

σηµειώσεις αυτές και ταυτόχρονα να ανταλλάξουν µηνύµατα µέσω chat, ώστε να καταλήξουν 

σε ένα κοινό παραδοτέο. Κατά την επιτέλεση της εργασίας οι µαθητές µπορούν ανά πάσα 

στιγµή να ανατρέξουν είτε στη θεωρία είτε στο παραδειγµατικά αποδοµηµένο κείµενο. Αυτός 

ο τρόπος επιτρέπει στον καθηγητή να αναλύσει τη συνεργατικότητα κάθε οµάδας, δηλαδή να 

παρακολουθήσει το βαθµό συµµετοχικότητας του κάθε µέλους της οµάδας και να τον 

αποτιµήσει αναλόγως.  

 

Ωστόσο, από τη στιγµή που δεν έχει νόηµα να διαβάσει κάποιος µία κριτική για µια 

θεατρική παράσταση ή για µία κινηµατογραφική ταινία χωρίς να τα έχει δει προηγουµένως, 

οργανώνουµε µία εκπαιδευτική εκδροµή, για να παρακολουθήσουν οι µαθητές µία θεατρική 

παράσταση ή διοργανώνουµε την προβολή µίας κινηµατογραφικής ταινίας στο χώρο του 

σχολείου. Στη συνέχεια, δίνουµε στους µαθητές  κείµενα κριτικών που έχουν γραφεί από 

κριτικούς τέχνης και αφορούν στο έργο ή την παράσταση που παρακολούθησαν για την 

πραγµατοποίηση της ατοµικής ή οµαδικής δραστηριότητας που περιγράψαµε παραπάνω. Με 

αυτόν τον τρόπο, οι µαθητές «µαθητεύουν» δίπλα σε έναν ειδικό, αφού µελετάνε πρότυπες 

κριτικές, τις σχολιάζουν αποδοµώντας τες, προκειµένου να προετοιµαστούν γνωστικά πριν 

προβούν στη σύνθεση της δικής τους κριτικής, κάτι που θα τους ζητηθεί ως τελική 

δραστηριότητα. Τέλος, γίνεται συζήτηση µε αφετηρία όλα όσα είδαν και διάβασαν οι 

µαθητές. 

 

Στο επόµενο στάδιο, οι µαθητές καλούνται να αναλάβουν ρόλο κριτικού θεάτρου ή 

κινηµατογράφου. Μπορούµε λοιπόν, σε αυτή τη φάση, να δώσουµε στους µαθητές µία 

θεατρική παράσταση ή κινηµατογραφική ταινία σε ψηφιακό µέσο (dvd) και να τους 

ζητήσουµε να γράψουν την κριτική τους για αυτήν βάσει των αρχών και των προτύπων 

κριτικής που έχουν ήδη διδαχτεί. Επίσης, µπορούν να δουν απόσπασµα της παράστασης ή της 

ταινίας και να επικεντρώσουν την κριτική τους σε συγκεκριµένες πτυχές της παράστασης, 

π.χ. σκηνικά, κουστούµια, µουσική επένδυση. Ακόµα, µε τη χρήση εργαλείου σχολιασµού 

ψηφιακού βίντεο, θα έχουν τη δυνατότητα να «παγώνουν» την εικόνα και να γράφουν σχόλια 

πάνω στο βίντεο. 

 

Επιπλέον, σε αυτή την ενότητα και προκειµένου οι µαθητές να γνωρίσουν και άλλες 

µορφές τέχνης, π.χ. ζωγραφική, για να τις κριτικάρουν, ενδείκνυται να γίνει µία περιήγηση σε 
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«εικονικό» µουσείο. Η «εικονική» αυτή επίσκεψη δε θα έχει τη µορφή στείρας ξενάγησης, 

γιατί αυτό καταντά µια κουραστική αναπαραγωγή της µονολογικής αφήγησης που γίνεται 

στη σχολική τάξη, αλλά θα υπάρχει δυναµική αλληλεπίδραση του µαθητή µε τον εικονικό 

χώρο. Κατά το πρότυπο της κριτικής της θεατρικής παράστασης ή κινηµατογραφικής ταινίας, 

θα καθοδηγούµε τους µαθητές να βρουν σε συγκεκριµένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις κριτικές 

για τα εκθέµατα του µουσείου ή για εκθέσεις που µπορεί να φιλοξενεί, και στη συνέχεια θα 

τους ζητάµε να επιλέξουν οι ίδιοι ένα έργο τέχνης και να το κριτικάρουν συνδέοντάς το µε τις 

ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της εποχής που δηµιουργήθηκε και που 

επηρέασαν τη δηµιουργία του, αφού η διαθεµατικότητα είναι ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά της θεωρίας της Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated 

Learning). 

 

Κατά τη φάση της αξιολόγησης, θα αποτιµάται όχι µόνο το τελικό παραγόµενο 

αποτέλεσµα-µαθησιακό προϊόν, δηλαδή το κείµενο της κριτικής, αλλά η προσπάθεια που 

κατέβαλε ο µαθητής σε όλες τις φάσεις της πραγµατοποίησης της εργασίας, από την 

αναζήτηση και µελέτη σχετικών κριτικών στο διαδίκτυο, έως τον επιµέρους σχολιασµό των 

διαφόρων µορφών τέχνης και τη συγγραφή ολοκληρωµένης κριτικής. 

 

Με τις δραστηριότητες αυτές ευελπιστούµε να διευρυνθούν οι πνευµατικοί ορίζοντες των 

µαθητών, να αποκτήσουν αισθητική καλλιέργεια και να οξυνθεί η κριτική τους σκέψη και η 

φαντασία τους. 

 

 Εκπαιδευτικά µέσα για το σενάριο 3 

α) Εργαλεία 

 
Για την υλοποίηση του σεναρίου 3 θα απαιτηθεί ένα σύστηµα ασύγχρονης επικοινωνίας - 

forum, στο οποίο θα αναρτούν οι µαθητές τα κείµενα των κριτικών τους γύρω από µια ταινία 

ή θεατρική παράσταση που είδαν σε µορφή dvd ή video. Ακόµη, στα πρώτα στάδια του 

σεναρίου τα παιδιά παρακολουθούν µία θεατρική παράσταση ή κινηµατογραφική ταινία και 

µετά οδηγούνται σε συγκεκριµένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, προκειµένου να βρουν στο 

διαδίκτυο και να διαβάσουν κριτικές πάνω στα έργα που παρακολούθησαν. Επιπρόσθετα, µε 

τη βοήθεια σύγχρονου συνεργατικού περιβάλλοντος διαµοιραζόµενου πίνακα (synchronous 

collaborative learning system with shared desktop), όπως το SYNERGO θα γίνει 
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ηλεκτρονικός σχολιασµός ενός κειµένου κριτικής ανά οµάδες των δύο-τριών ατόµων. 

Επιπλέον, θα χρησιµοποιηθεί το εργαλείο video annotator, για να µπορούν οι µαθητές να 

σταµατάνε και να «παγώνουν» την εικόνα στο σηµείο που θέλουν και να γράφουν τα σχόλιά 

τους πάνω σε αυτή. Επίσης, θα δοθούν ηλεκτρονικές διευθύνσεις µουσείων (π.χ. 

http://www.louvre.fr, http://www.benaki.gr) για να µπορούν οι µαθητές να πραγµατοποιούν 

«εικονικές» περιηγήσεις σε αυτά και να µπορούν στη συνέχεια να σχολιάζουν ένα έργο 

τέχνης. Τέλος, αν ο καθηγητής επιλέξει να ανακοινώσει στους µαθητές τα αποτελέσµατα της 

αξιολόγησής τους µε ηλεκτρονικό τρόπο θα αξιοποιηθεί το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-

mail). 

β) Εκπαιδευτικό υλικό 

 
Το επιπρόσθετο υπερµεσικό εκπαιδευτικό υλικό που αφορά στην ενότητα αυτή 

αποτελείται από τα παρακάτω αρχεία (Σχήµα 3): 

 

1. θεωρητικές αρχές σε µορφή σχεδιαγραµµατική µορφή για την κριτική 

θεατρικής παράστασης (αρχείο: ΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ) 

2. κείµενο κριτικής, στο οποίο εντοπίζονται και επισηµαίνονται οι αρχές της 

κριτικής µίας θεατρικής παράστασης (αρχείο: ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΡΙΤΙΚΗΣ) 

3. θεωρητικές αρχές σε µορφή σχεδιαγραµµατική µορφή για την κριτική άλλων 

µορφών τέχνης (αρχείο: ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) 

4. εκφώνηση εργασίας (αρχείο ΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΡΙΤΙΚΗ) που θα ανατεθεί στους 

µαθητές και θα αφορά στην κριτική µίας ταινίας ή παράστασης που θα έχουν 

δει 
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Σχήµα 3:Εκπαιδευτικό υλικό για το Σενάριο 3 
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 Οι χρονικοί περιορισµοί της διδασκαλίας  

 

Για τη διδασκαλία της ενότητας «Παρουσίαση και κριτική µιας θεατρικής παράστασης - 

άλλων µορφών τέχνης» θα χρειαστούν δύο διδακτικές ώρες, για να µελετηθεί το σχετικό µε 

την ενότητα υλικό και να δοθούν οδηγίες αναφορικά µε την κριτική των µελετηθέντων 

«αντικειµένων», ενώ στη συνέχεια θα ανατεθεί στους µαθητές εργασία, που θα πρέπει να την 

παραδώσουν σε ορισµένη ηµεροµηνία. Αυτό σηµαίνει ότι ο κάθε µαθητής θα µπορεί να 

αφιερώσει όσο χρόνο θέλει για την επιτέλεση της εργασίας, αρκεί να την παραδώσει στην 

καταληκτική ηµεροµηνία. 

 

Συµπερασµατικά, όπως µπορεί να διαπιστώσει κανείς, βασικό άξονα για τη δηµιουργία 

των προηγηθέντων εκπαιδευτικών σεναρίων, αποτέλεσαν οι αρχές της Θεωρίας της 

Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning), ενώ βασικό κορµό των 

σεναρίων αποτέλεσε η ενσωµάτωση και η παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας.  

 

Η εφαρµογή της Θεωρίας της Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated 

Learning) σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διδασκαλία ενός 

παραδοσιακού µαθήµατος, όπως είναι αυτό της Έκφρασης – Έκθεσης µπορεί να προσδώσει 

καινοτόµα χαρακτηριστικά στην εκπαιδευτική πρακτική. Με αυτό τον τρόπο, η µαθησιακή 

διαδικασία θα γίνει πιο ευχάριστη και ελκυστική, ενώ ταυτόχρονα θα δηµιουργηθούν οι 

συνθήκες για ενίσχυση της ενεργητικής µάθησης και της κατάκτησης διαδικαστικής γνώσης 

στις σύγχρονες κοινωνίες των πληροφοριών. 
       

6. Το υποστηρικτικό υλικό του οδηγού διδασκαλίας 

 
Εκτός από τα εκπαιδευτικά σενάρια, τις δραστηριότητες και τις οδηγίες προς τον 

καθηγητή για υλοποίηση και εφαρµογή των σεναρίων, ο οδηγός περιλαµβάνει επιπρόσθετο 

πληροφοριακό υλικό για καθεµία από τις ενότητες που εξετάζουµε, το οποίο συµπληρώνει το 

υλικό του σχολικού εγχειριδίου και βρίσκεται σε ένα cd που παρέχεται συνοδευτικά µε τον 

οδηγό (Σχήµα4). Η δηµιουργία και ανάπτυξη του υλικού αυτού κρίθηκε απαραίτητη, καθώς 

όπως έχουµε ήδη επισηµάνει, το υλικό του σχολικού βιβλίου δεν είναι πάντα επαρκές κι έτσι 

ή ο καθηγητής χρειάζεται να ψάχνει ο ίδιος συνεχώς επιπρόσθετο υλικό ή σε περίπτωση που 
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δεν το κάνει αρκετά κοµµάτια της διδακτέας ύλης παραµένουν αδιευκρίνιστα, µε αποτέλεσµα 

να µην επιτυγχάνονται οι στόχοι του µαθήµατος.  

 

  
Σχήµα 4: Υποστηρικτικό υλικό του οδηγού  

 
 

Το υλικό που περιλαµβάνει ο οδηγός που δηµιουργήσαµε είναι πολυµεσικό, εµφανίζεται 

σε ιστοσελίδες που συνδέονται µεταξύ τους και έχει την ακόλουθη µορφή ανά ενότητα: 

 

Στην ενότητα «Η είδηση και το σχόλιο» από το κεφάλαιο «Η Είδηση» αρχικά 

παρουσιάζεται ένα διαγνωστικό τεστ που αποτελεί µια µορφή αυτοαξιολόγησης. Το τεστ 

αυτό περιλαµβάνει µία άσκηση αντιστοίχησης που πρέπει να ολοκληρωθεί σε 10 λεπτά της 

ώρας. Τα αποτελέσµατα βγαίνουν αυτοµάτως και ανάλογα µε την απόδοσή του, ο κάθε 

εκπαιδευόµενος βλέπει τα λάθη του και τις σωστές απαντήσεις και προχωράει σε αντίστοιχο 

επίπεδο της δεύτερης φάσης. Συγκεκριµένα, η δεύτερη φάση περιλαµβάνει παρουσίαση των 

ενοτήτων του µαθησιακού υλικού ταξινοµηµένων σε επίπεδα. Στην προκειµένη περίπτωση 

έχουµε τρία επίπεδα δυσκολίας (αρχάριο, µεσαίο, προχωρηµένο) για πέντε υποενότητες 

µαθησιακού υλικού (Έναρξη επιπέδου1  από υποενότητα1, Έναρξη επιπέδου2  από 

υποενότητα2 και Έναρξη επιπέδου3  από υποενότητα3). ∆ηλαδή, ο µαθητής που 

συγκέντρωσε βαθµολογία 0-50 θα αρχίσει από το επίπεδο1 (και θα µελετήσει τις υποενότητες 

1,2,3,4,5), ο µαθητής µε βαθµολογία 51-79 από το επίπεδο2 (θα παρακάµψει την 1η 

υποενότητα και θα αρχίσει από τη 2η συνεχίζοντας στις 3,4,5). Τέλος, ο µαθητής µε 

βαθµολογία 80-100 θα οδηγηθεί αυτόµατα στο επίπεδο3, όπου θα µελετήσει τις υποενότητες 
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3,4,5 (δε θα χρειαστεί να µελετήσει τις υποενότητες 1 και 2). Το υλικό στη δεύτερη αυτή 

φάση που όπως είπαµε είναι ταξινοµηµένο σε επίπεδα αποτελείται από σηµειώσεις θεωρίας 

που είναι σε µορφή σχεδιαγραµµάτων, αφού το πρόβληµα του σχολικού βιβλίου είναι ότι σε 

κάποιες περιπτώσεις ή δεν έχει επεξηγηµατική θεωρία ή αν έχει δεν είναι σε 

σχεδιαγραµµατική µορφή, η οποία βοηθάει τον καθηγητή να την παρουσιάσει πιο απλά και 

πιο αποτελεσµατικά, άρα και το µαθητή να συγκρατήσει ευκολότερα τουλάχιστον τα βασικά 

σηµεία της θεωρίας. 

 

Στη φάση της αξιολόγησης, όπου οι µαθητές καλούνται να συνθέσουν το δικό τους 

κείµενο σε µορφή άρθρου γύρω από ένα θέµα της επικαιρότητας, που εµείς εδώ επιλέξαµε να 

είναι η θανατική ποινή, κατ’ αρχάς τους δίνεται η εκφώνηση της εργασίας και διάφοροι 

σύνδεσµοι (π.χ. http://www.medium.gr/ articles/104047514760615.shtml,      http://www. 

amnesty.org.gr/news/2005-04-05-1.htm, http://www.hri.org/news/ europe/bbc/2003/03-08-

07.bbc.html), µέσω των οποίων οδηγούνται σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις που περιλαµβάνουν 

άρθρα για τη θανατική ποινή, τα οποία µπορούν να  συµβουλευτούν, ενώ επίσης µπορούν να 

παρακολουθήσουν ένα χιουµοριστικό βιντεάκι που αφορά σε αυτήν υπάρχουν υποδειγµατικά 

κείµενα µε θέσεις υπέρ και κατά της θανατικής ποινής, προκειµένου οι µαθητές να τα 

συµβουλευτούν.  Στη συνέχεια, αφού οι µαθητές συνθέσουν την εργασία τους και πριν 

λάβουν τα σχόλια από τον καθηγητή, πρέπει να σχολιάσουν και να αξιολογήσουν τις 

εργασίες των συµµαθητών τους, υπάρχουν κανόνες δεοντολογίας, προκειµένου να 

διαφυλαχτεί το κύρος της αξιολόγησης και οδηγίες για την αξιολόγηση. Τέλος, όταν και ο 

καθηγητής αξιολογήσει τις εργασίες των µαθητών, τους παρουσιάζονται δύο υποδειγµατικά 

κείµενα,  ένα µε θέσεις υπέρ και ένα µε θέσεις κατά της θανατικής ποινής, για να κρίνουν και 

οι ίδιοι αν ανέπτυξαν επαρκώς τα επιχειρήµατά τους. 

 

Στην ενότητα «Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση» σχετικά µε την εργασία και την 

επιλογή επαγγέλµατος, το χαρακτηρισµό ατόµου, τις στερεότυπες αντιλήψεις, το φυλετικό 

και κοινωνικό ρατσισµό, δίνεται σε σχεδιαγραµµατική µορφή πληροφοριακό υλικό για την 

ανεργία και το ρατσισµό, καθώς και ένα κείµενο για κάθε ένα από τα δύο αυτά θέµατα, 

προκειµένου να τα µελετήσουν οι µαθητές, γιατί για κάποιο από αυτά θα κληθούν να 

«εκφωνήσουν» ένα λόγο. ∆υστυχώς, επειδή σήµερα οι µαθητές δε διαβάζουν από µόνοι τους 

κείµενα κοινωνικού ενδιαφέροντος και εφόσον το σχολικό βιβλίο δεν περιλαµβάνει 

πληροφοριακό υλικό για κάθε θέµα που πρέπει να αναπτυχθεί και τα κείµενα που έχει είναι 

περιορισµένα, η παροχή αυτού του υλικού κρίνεται απολύτως αναγκαία. Τέλος, δίνονται 
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στους µαθητές οι γενικές αρχές συγγραφής ενός άρθρου, µίας οµιλίας, µίας επιστολής, ενός 

ηµερολόγιου,  που επίσης δεν περιλαµβάνονται στο σχολικό βιβλίο, παρά το γεγονός ότι οι 

µαθητές καλούνται να εντάξουν το λόγο τους σε επικοινωνιακό πλαίσιο. Σε περίπτωση 

πάντως που ο καθηγητής επιλέξει να διεξαχθεί ένα debate µεταξύ των µαθητών, δίνονται και 

οδηγίες διεξαγωγής δηµοσίων διαλόγων, για να διασφαλιστούν τα όρια της συζήτησης. 

 

Στην τελευταία ενότητα που εξετάζουµε «Παρουσίαση και κριτική µιας θεατρικής 

παράστασης - άλλων µορφών τέχνης» από το κεφάλαιο «Παρουσίαση - Κριτική», αρχικά 

δίνονται σε σχεδιαγραµµατική µορφή οι γενικές θεωρητικές αρχές της κριτικής µίας 

θεατρικής παράστασης και άλλων µορφών τέχνης, καθώς και κείµενο κριτικής µίας 

θεατρικής παράστασης, στο οποίο έχουν εντοπιστεί και επισηµανθεί οι αρχές της κριτικής 

µίας θεατρικής παράστασης κάτι που επίσης απουσιάζει από το σχολικό βιβλίο και καθιστά 

δύσκολη τόσο τη διδασκαλία της ενότητας για τον καθηγητή, όσο και την εµπέδωσή της από 

τους µαθητές. Επιπλέον, δίνονται ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στις οποίες οι µαθητές µπορούν 

να πλοηγηθούν, για να βρουν κείµενα κριτικών, ούτως ώστε να έχουν ένα πρότυπο και να 

συµβουλευτούν τους «ειδικούς», κάτι που προβλέπεται και από τις αρχές της γνωστικής 

µαθητείας και της Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning). Επίσης, 

δίνεται στους µαθητές σε ψηφιακή µορφή (dvd, video) µία θεατρική παράσταση ή 

κινηµατογραφική ταινία, την οποία θα κληθούν να σχολιάσουν. Το ενδιαφέρον στην παρούσα 

φάση είναι ότι οι µαθητές θα µπορούν µε το κατάλληλο εργαλείο (video annotator), να 

«παγώνουν» την εικόνα και να σχολιάζουν το σηµείο που θέλουν πάνω σε αυτήν. Τέλος, 

δίνονται στους µαθητές αποσπάσµατα από µουσικά cd και ηλεκτρονικές διευθύνσεις (π.χ. 

http://www.louvre.fr, http://www.benaki.gr), για να πραγµατοποιήσουν «εικονικές» 

περιηγήσεις σε µουσεία, αφού είναι ενδεχόµενο να τους ζητηθεί να σχολιάσουν ένα 

οποιοδήποτε έργο τέχνης, που ο στατικός χαρακτήρας του βιβλίου δεν τους δίνει τη 

δυνατότητα να το δουν, πριν το σχολιάσουν και, όπως είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς, 

είναι αδύνατο να σχολιάσει ή να κριτικάρει κάποιος κάτι χωρίς να έχει ιδία άποψη περί του 

αντικειµένου της κριτικής. 

 

Επιλογικά, οι γενικότερες ελλείψεις και ο στατικός χαρακτήρας του σχολικού βιβλίου 

καθιστούν απολύτως αναγκαία την δηµιουργία και ανάπτυξη επιπρόσθετου πληροφοριακού 

υλικού, προκειµένου να µπορέσει ο καθηγητής να εφαρµόσει στην πράξη τα εκπαιδευτικά 

σενάρια και τις δραστηριότητες που προτείνει ο οδηγός διδασκαλίας που του παρέχεται και 

να έχουµε έτσι τα ευκτέα και προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα.  
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7. Οι επεκτάσεις των σεναρίων 

  
Ο οδηγός διδασκαλίας που παρουσιάστηκε παραπάνω ίσως δεν έχει τόση µεγάλη αξία, αν 

η όλη του φιλοσοφία δεν µπορεί να είναι επεκτάσιµη και να έχει γενικότερη εφαρµογή σε 

άλλα γνωστικά αντικείµενα. Απώτερος στόχος µας είναι, ορµώµενοι εκ του µαθήµατος της 

Έκθεσης - Έκφρασης, να προτείνουµε έναν οδηγό διδασκαλίας που θα αποτελέσει αφετηρία 

δηµιουργίας ανάλογων οδηγών και για άλλα γνωστικά αντικείµενα, όπως για παράδειγµα 

αυτά της Ιστορίας, της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, της Αρχαίας Ελληνική Γλώσσας και 

Γραµµατείας και ενδεχοµένως θα συνδράµουν στην αντιµετώπιση ανάλογων διδακτικών 

προβληµάτων. 

 

Για να δούµε λοιπόν αν τα παραπάνω ισχύουν και αν η φιλοσοφία τους έγινε κατανοητή 

από τους καθηγητές που τον µελέτησαν προτείνουµε τις παρακάτω εργασίες επέκτασης: 

 

1. Στον συγκεκριµένο οδηγό διδασκαλίας τα εκπαιδευτικά σενάρια που αφορούν στις  

ενότητες: 

 

• «Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση»: 

 σχετικά µε την εργασία και την επιλογή επαγγέλµατος (Σελ. 95 – 103 του 

σχολικού εγχειριδίου). 

 σχετικά µε το χαρακτηρισµό ατόµου, τις στερεότυπες αντιλήψεις, το 

φυλετικό και κοινωνικό ρατσισµό. (Σελ.  119 – 126 του σχολικού 

εγχειριδίου). 

 

• «Παρουσίαση και κριτική µιας θεατρικής παράστασης - άλλων µορφών τέχνης» από το 

κεφάλαιο «Παρουσίαση - Κριτική» (Σελ.  192 – 218 του σχολικού εγχειριδίου). 

 

περιγράφονται πιο γενικά από το εκπαιδευτικό σενάριο που αφορά στην ενότητα «Η 

είδηση και το σχόλιο» από το κεφάλαιο «Η Είδηση». Ακολουθώντας το υπόδειγµα 

της αναλυτικής περιγραφής του σεναρίου 1, προσπαθήστε να παρουσιάσετε 

αναλυτικά τα βήµατα εφαρµογής και υλοποίησης των σεναρίων 2 και 3. 
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2. Επιλέξτε µία ενότητα από την διδακτέα ύλη της Έκφρασης - Έκθεσης Β’ Λυκείου πέρα 

από αυτές που εξετάζει ο συγκεκριµένος οδηγός ή µία ενότητα από την ύλη του ίδιου 

µαθήµατος για την Α’ ή Γ’ Λυκείου. Μπορείτε να δηµιουργήσετε και να παρουσιάσετε 

εκπαιδευτικά σενάρια βασισµένα στις αρχές της θεωρίας της Εµπλαισιωµένης ή 

Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning) που προβλέπουν και αξιοποίηση 

συγκεκριµένης τεχνολογίας και για την ενότητα που επιλέξατε; 

 

3. Επιλέξτε µία ή περισσότερες διδακτικές ενότητες από ένα άλλο γνωστικό αντικείµενο 

του κλάδου των θεωρητικών µαθηµάτων, π.χ. για την Ιστορία, τη Νεοελληνική 

Λογοτεχνία, την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία. Κατόπιν, προσπαθήστε να 

δηµιουργήσετε εκπαιδευτικά σενάρια βασισµένα στις αρχές της θεωρίας της 

Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning) που προβλέπουν και 

αξιοποίηση συγκεκριµένης τεχνολογίας για τις ενότητες των γνωστικών αντικειµένων 

που επιλέξατε. 

 

4. Επιλέξτε µία από τις σύγχρονες θεωρίες µάθησης (π.χ. συµπεριφορισµός, 

κονστρουκτιβισµός, γνωστικές θεωρίες µάθησης) και δηµιουργήστε - κατά το πρότυπο 

των εκπαιδευτικών σεναρίων του οδηγού διδασκαλίας που κρατάτε - ένα εκπαιδευτικό 

σενάριο βασισµένο στις αρχές της θεωρίας που επιλέξατε. Το σενάριο αυτό θα αφορά 

σε µία ενότητα που εσείς θα επιλέξετε από την διδακτέα ύλη της Έκφρασης - Έκθεσης 

για όλες τις τάξεις του Ενιαίου Λυκείου και θα περιλαµβάνει όµως και την 

παιδαγωγική αξιοποίηση ορισµένης τεχνολογίας. 

 

5. Επιλέξτε µία από τις σύγχρονες θεωρίες µάθησης (π.χ. συµπεριφορισµός, 

κονστρουκτιβισµός, γνωστικές θεωρίες µάθησης) και δηµιουργήστε - κατά το πρότυπο 

των εκπαιδευτικών σεναρίων του οδηγού διδασκαλίας που κρατάτε - ένα εκπαιδευτικό 

σενάριο βασισµένο στις αρχές της θεωρίας που επιλέξατε. Το σενάριο αυτό θα αφορά 

σε µία ενότητα που εσείς θα επιλέξετε από την διδακτέα ύλη ενός οποιουδήποτε άλλου 

- πέραν της Έκφρασης - Έκθεσης - θεωρητικού γνωστικού αντικειµένου π.χ. της 

Ιστορίας, της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 

Γραµµατείας. 
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6. Επιλέξτε ένα από τα εκπαιδευτικά σενάρια που πιστεύετε ότι ταιριάζει για τη 

διδασκαλία µιας άλλης ενότητας από τη διδακτέα ύλη της Έκφρασης - Έκθεσης Β’ 

Ενιαίου Λυκείου και προτείνετε τα εκπαιδευτικά µέσα (εργαλεία και επιπρόσθετο 

υλικό) που µπορούν να υποστηρίξουν τη διδασκαλία µε βάση το σενάριο. 

 

 

 

 



   217

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
 
 
Α) Μαθησιακές ευκαιρίες για τον εκπαιδευτικό (opportunity to learn) - ΜΕ 
- Βαθµός βαρύτητας = 15/100: 
 
α’ επίπεδο - γενικό (έµφαση στο συναισθηµατικό τοµέα-emotional) 

 

1. Είναι ξεκάθαροι οι στόχοι του οδηγού διδασκαλίας; (2/15) 

 Ο οδηγός πετυχαίνει τους στόχους του; 

2. Ποιες προσδοκίες είχατε, πριν µελετήσετε τον οδηγό; (2/15) 

 Τώρα που ολοκληρώσατε τη µελέτη του οδηγού, νιώθετε ότι ικανοποιήθηκαν 

οι προσδοκίες που µπορεί να είχατε πριν τον µελετήσετε; 

3. Θα τα καταφέρετε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιέχονται στον οδηγό 

διδασκαλίας; (2/15)  

4. Νιώθετε ότι ωφεληθήκατε από αυτή την επιµόρφωση που σας πρόσφερε ο οδηγός;  

5. Πόσο καλύτερα αισθάνεστε ότι θα κάνετε τη δουλειά σας ως εκπαιδευτικός τώρα που 

έχετε µελετήσει αυτό τον οδηγό;  

6. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει η εκπαιδευτική σας κουλτούρα και η διδακτική σας 

φιλοσοφία µε βάση όσα µελετήσατε στον οδηγό; (4+5+6:7/15. Και οι τρεις 

ερωτήσεις αναφέρονται στο πόσο άλλαξε η επιµόρφωση τους εκπαιδευτικούς 

προς το καλύτερο.) 

7. Πιστεύετε ότι ο οδηγός αυτός θα γίνει αποδεκτός από τους συναδέλφους σας; 

Αιτιολογήστε την απάντησή σας. (2/15) 

 
 
Β) Μαθησιακά αποτελέσµατα για τον εκπαιδευτικό (opportunity to learn) - 
ΜΑ: Βαθµός βαρύτητας = 25/100: 
 
β’ επίπεδο - ειδικό 

 

1. Έχετε κατανοήσει τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της θεωρίας της 

Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning);  

2. Είστε σε θέση να παρουσιάζετε και να διατυπώνετε τις βασικές αρχές της 

συγκεκριµένης παιδαγωγικής θεωρίας; Πείτε µου δύο. (1+2:4/25. Και οι δύο 

αναφέρονται στην κατανόηση της θεωρίας του Situated Learning) 
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3. Μπορείτε να περιγράψετε και να παρουσιάσετε ένα από τα εκπαιδευτικά σενάρια που 

προτείνει ο οδηγός; (3/25) 

4. Μπορείτε να παρουσιάσετε παραλλαγές των εκπαιδευτικών σεναρίων είτε ως προς τις 

διδακτικές ενότητες είτε ως προς τις παιδαγωγικές θεωρίες µάθησης ή τα τεχνολογικά 

εργαλεία; (2,5/25) 

5. Νιώθετε ότι θα µπορέσετε να οργανώσετε τη διδασκαλία σας βάσει των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προτείνονται; (2,5/25) 

6. Είστε σε θέση να περιγράψετε και να παρουσιάσετε ένα δικό σας εκπαιδευτικό 

σενάριο που στηρίζεται στις αρχές της βιωµατικής µάθησης και της θεωρίας της 

Εγκαθιδρυµένης ή Εµπλαισιωµένης Μάθησης (Situated Learning);  

7. Θεωρείτε ότι µπορείτε να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε δικές σας αυθεντικές 

δραστηριότητες βιωµατικού τύπου; (6+7:6/25. Και τα δύο ερωτήµατα αφορούν στη 

δηµιουργία δραστηριοτήτων µε βάση το Situated Learning) 

8. Κατανοήσατε τις δυνατότητες που προσφέρει συγκεκριµένη τεχνολογία στη 

διδασκαλία φιλολογικών µαθηµάτων; (2/25) 

9. Πιστεύετε ότι είναι όντως αναγκαία η δηµιουργία συµπληρωµατικού του σχολικού 

εγχειριδίου πληροφοριακού υλικού για τις ενότητες που εξετάσαµε, αλλά και για 

άλλες γενικότερα;  

10. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να δηµιουργήσετε και οι ίδιοι επιπρόσθετο πληροφοριακό 

υλικό; (9+10:5/25. Και οι δύο αναφέρονται στη χρησιµότητα και δηµιουργία του 

επιπρόσθετου πληροφοριακού υλικού) 

 

 
Γ) Σαφήνεια του τρόπου επιµόρφωσης (ability to understand instruction) - 
ΣΕ: Βαθµός Βαρύτητας = 15/100: 

 

1. Οι οδηγίες διδασκαλίας που εµπεριέχονται στα εκπαιδευτικά σενάρια είναι σαφείς; 

(2/10) 

2. Οι φάσεις των σεναρίων είναι ξεκάθαρες; (2/10) 

3. Έχετε κατανοήσει τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε, αν αποφασίσετε να 

εφαρµόσετε τα σενάρια αυτά στην εκπαιδευτική πράξη;(1,5/10) 

4. Φαίνεται µε σαφήνεια ο τρόπος µε τον οποίο θα χρησιµοποιηθούν τα εκπαιδευτικά 

µέσα (εργαλεία-υλικό) κατά την εφαρµογή των σεναρίων; (2,5/10) 

5. Είναι έκδηλη η ανάγκη ύπαρξης του οδηγού διδασκαλίας; (2/10) 
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∆) Αποτελεσµατικότητα του τρόπου επιµόρφωσης - ΑΕ: Βαθµός Βαρύτητας = 
15/100: 

 

1. Ο οδηγός αυτός είναι τελικά επαρκές βοήθηµα;  

2. Νοµίζετε ότι χρειάζονται περαιτέρω επιµορφωτικά σεµινάρια, για να εφαρµόσετε 

τις προτάσεις του; (1+2: 4,5/15. Και οι δύο αναφέρονται στην επάρκεια και 

πληρότητα του τρόπου επιµόρφωσης) 

3. Νοµίζετε ότι χρειάζεται να διαθέτει κανείς υψηλού επιπέδου τεχνολογικές γνώσεις, 

για να κατανοήσει και να εφαρµόσει τα σενάρια; (2,5/15) 

4. Συµβαδίζει ο οδηγός µε τις αρχές της διδακτικής της Νεοελληνικής Γλώσσας; 

(1,5/15) 

5. Ανταποκρίνονται τα εκπαιδευτικά σενάρια στις απαιτήσεις του αναλυτικού 

προγράµµατος; (2/15) 

6. Ο τρόπος επιµόρφωσης που παρέχει ο οδηγός θεωρείτε ότι κινητοποιεί τον 

εκπαιδευτικό, ότι είναι ελκυστικός και ευέλικτος;  

7. Θα προτείνατε αυτόν τον τρόπο επιµόρφωσης και στους συναδέλφους σας; 

(6+7:4,5/15. Και οι δύο σχετίζονται µε την καταλληλότητα του τρόπου 

επιµόρφωσης) 

 
 

Ε) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ - 

ΓΧΟ: - Βαθµός βαρύτητας =30/100: 

 
 
Ε1) Αποτίµηση χρόνου εκµάθησης - ΧΕ (5/30) 

  
1. Πιστεύετε ότι θα κατακτήσετε γνωστικά το περιεχόµενο του οδηγού γρήγορα; (1,5/5) 

2. Πόσος χρόνος απαιτείται, για να διαβάσει και να κατανοήσει κάποιος τον οδηγό; (1/5) 

3. Θα ανατρέχετε συνέχεια σε αυτόν και, αν ναι, πόσο συχνά; (1/5) 

4. Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε για καθεµία από τις ασκήσεις επέκτασης (πολύ-λίγο); 

(1,5/5) 

 Ποια από τις ασκήσεις επέκτασης θα σας δυσκολέψει πιο πολύ και γιατί 

(ανεπάρκεια οδηγιών, δυσκολονόητες οδηγίες, έλλειψη γνώσεων); 
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Ε2) Παιδαγωγική επάρκεια του οδηγού (ή της επιµόρφωσης) - ΠΕ  (10/30) 

 
1. Έχουν ληφθεί υπόψη οι επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, ώστε να 

ικανοποιηθούν από τον οδηγό; (1/10) 

2. Έχουν ληφθεί υπόψη οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών ανά σενάριο του 

οδηγού; (1/10) 

3. Έχουν ληφθεί υπόψη στα σενάρια του οδηγού οι εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών; 

(0,5/10) 

4. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι τα µαθησιακά αποτελέσµατα µετά την εφαρµογή των 

σεναρίων στην πράξη; (1/10) 

 οι µαθητές θα µαθαίνουν καλύτερα; 

 οι καθηγητές θα κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους; 

5. Τα σενάρια σέβονται τις αρχές της Εµπλαισιωµένης ή Εγκαθιδρυµένης Μάθησης; 

(1,5/10) 

6. Τα σενάρια που περιέχει ο οδηγός προάγουν τη βιωµατική µάθηση; (0,5/10) 

7. Ο οδηγός παρέχει βιωµατικό πλαίσιο που αναπαριστά τον τρόπο µε τον οποίο θα 

χρησιµοποιηθεί η γνώση στην πραγµατική ζωή; (0,5/10) 

8. Προτείνει αυθεντικές και βιωµατικού τύπου δραστηριότητες; (0,5/10) 

9. Τα σενάρια παρέχουν τη δυνατότητα οι µαθητές να «µαθητεύσουν» κοντά σε έναν 

ειδικό και να παρατηρήσουν τη συµπεριφορά του; (0,5/10) 

10. ∆ίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να αναλάβουν διαφορετικούς ρόλους και να 

δουν ένα θέµα από διαφορετικές οπτικές; (0,5/10) 

11. Υποστηρίζουν τη συνεργατική µάθηση; (0,5/10) 

12. ∆ίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να αναστοχάζονται πάνω στη γνώση και να µη 

µαθαίνουν µηχανικά πράγµατα; (0,5/10) 

13. Προβλέπεται στα σενάρια οι µαθητές να περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο 

επιτέλεσαν την εργασία τους; (0,5/10) 

14. Σύµφωνα µε τα σενάρια, ο καθηγητής παρεµβαίνει στη µαθησιακή διαδικασία, για να 

παράσχει γνωστικά στηρίγµατα (scaffolding), όποτε χρειαστεί; (0,5/10) 

15. Κατά τη διάρκεια της επιτέλεσης µιας εργασίας από τους µαθητές, συντελείται 

µάθηση µε βιωµατικό τρόπο; (0,5/10) 
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Ε3) Περιεχόµενο του οδηγού (ή της επιµόρφωσης) (15/30) 

 
 
α) ∆οµή(∆Ο) (5/15) 

 

1. Θεωρείτε ότι η δοµή του οδηγού είναι ξεκάθαρη; (1/5) 

2. Βρίσκετε καλή τη δοµή του οδηγού; (0,5/5) 

3. Ο τρόπος µε τον οποίο είναι σχεδιασµένος ο οδηγός σας διευκολύνει στη µελέτη του; 

(1,5/5) 

4. Οι ενότητες του οδηγού είναι καλές ή θα θέλατε κάτι άλλο; (1/5) 

5. Μπορεί κάποιος να βρει εύκολα τις πληροφορίες που θέλει στον οδηγό ή είναι 

χαοτική η δοµή του; (1/5) 

 
β) Τα εκπαιδευτικά σενάρια (ΕΣ) (5/15) 

 

1. Τα σενάρια παρουσιάζονται µε τρόπο κατανοητό; (0,5/5) 

2. Ανταποκρίνονται στους εκπαιδευτικούς στόχους των ενοτήτων, για τις οποίες έχουν 

δηµιουργηθεί; (0,5/5) 

3. Είναι κατάλληλα για το κοινό στο οποίο απευθύνονται και το οποίο αποτελείται από 

µαθητές/τριες της Β’ τάξης του Ενιαίου Λυκείου; (0,5/5) 

4. Είναι εφικτό να υλοποιηθούν; 

5. Είναι εύκολο να υλοποιηθούν µε τις συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο σήµερα; 

(4+5: 0,5/5. Σχετίζονται και οι δύο µε την υλοποίηση) 

6. Ο χρόνος διδασκαλίας, όπως προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραµµα, µε το οποίο 

συµβαδίζει ο οδηγός, επαρκεί για την υλοποίηση του κάθε σεναρίου; (0,5/5) 

7. Βρίσκετε ότι εµπλουτίζουν τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας; (0,5/5) 

8. Οι διδακτικές προτάσεις και λύσεις που εµπεριέχονται στα σενάρια βρίσκετε ότι είναι 

καινοτόµες ή απλώς συντηρούν τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας; (0,5/5) 

9. Τα σενάρια συµπληρώνουν το παραδοσιακό βιβλίο; (0,5/5) 

10. Θεωρείτε ότι θα προσδώσουν ενδιαφέρον στη µαθησιακή διαδικασία; (0,5/5) 

11. Πιστεύετε ότι η φιλοσοφία τους µπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλα γνωστικά 

αντικείµενα ή αφορά µόνο στο συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο; (0,5/5) 
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γ) Τα εκπαιδευτικά µέσα (ΕΜ) (5/15) 

 

 Τα εργαλεία (2/5) 

 

1. Τα εργαλεία που προτείνονται για κάθε σενάριο είναι κατάλληλα για την υλοποίηση 

του; Θα έπρεπε να προτείνονται και άλλα; 

2. Θεωρείτε ότι τα εργαλεία είναι εύχρηστα; (1+2:0,5/2. Αφορούν και οι δύο στην 

καταλληλότητα των εργαλείων) 

3. Είναι κατανοητή η χρήση των εργαλείων; (0,5/2) 

4. Η τεχνική υποδοµή του σχολείου ή του φροντιστηρίου επιτρέπει την εφαρµογή των 

εκπαιδευτικών σεναρίων που περιλαµβάνουν αυτά τα εργαλεία; (0,5/2) 

5. Θεωρείτε ότι η χρήση και αξιοποίηση της συγκεκριµένης τεχνολογίας είναι 

απαραίτητη, για την υλοποίηση των σεναρίων; (0,5/2) 

 

 Το επιπρόσθετο υλικό (3/5) 

 

1. Το επιπρόσθετο πληροφοριακό υλικό συνδυάζεται µε τις επιµέρους δραστηριότητες 

των φάσεων των σεναρίων; (0,5/3) 

2. Το κρίνετε απαραίτητο; 

3. Συµπληρώνει το παραδοσιακό σχολικό βιβλίο; 

4. Πιστεύετε ότι βοηθάει για τη διασαφήνιση και καλύτερη κατανόηση ορισµένων 

σηµείων του σχολικού εγχειριδίου; 

5. Το θεωρείτε επαρκές; (2+3+4+5: 1/3. Σχετίζονται και οι τέσσερις µε το βαθµό 

επάρκειας του υλικού) 

6. Είναι επιστηµονικά έγκυρο; 

7. Παρακολουθεί τις σύγχρονες  επιστηµονικές εξελίξεις; (6+7: 1/3. Αναφέρονται και 

οι δύο στην επιστηµονική εγκυρότητα του υλικού) 

8. Είναι καλαίσθητο και ελκυστικό; (0,5/3) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
 

Πίνακας 9 - Μαθησιακές ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς 

 
 
 

2ο ΕΡ.:ΜΑ Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Μ.Ο.   
ΜΑ1+2 3 3 3 3 3,0  
ΜΑ3 2 2 3 2 2,3 1=µέτρια 
ΜΑ4 1 2 2 1 1,5 2=καλά 
ΜΑ5 2 2 2 2 2,0 3=πολύ καλά 
ΜΑ6+7 2 2 3 2 2,3  
ΜΑ8 3 3 2 3 2,8  

ΜΑ9+10 3 3 3 3 3,0  
Μ.Ο. 2,3 2,4 2,6 2,3 2,4   

Πίνακας 10 - Μαθησιακά αποτελέσµατα για τους εκαπδιευτικούς 

 

 
 
 

3ο ΕΡ.:ΣΕ Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Μ.Ο.   
ΣΕ1 3 3 3 3 3,0   
ΣΕ2 2 3 3 2 2,5 1=µέτρια 
ΣΕ3 3 3 3 3 3,0 2=καλά 
ΣΕ4 2 2 2 2 2,0 3=πολύ καλά 
ΣΕ5 3 3 3 3 3,0  
Μ.Ο. 2,6 2,8 2,8 2,6 2,7   

Πίνακας 11 - Σαφήνεια του τρόπου επιµόρφωσης 

 
 
 

1ο ΕΡ.:ΜΕ Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Μ.Ο.   
ΜΕ1 2 3 3 3 2,8 1=µέτρια 
ΜΕ2 2 2 2 2 2,0 2=καλά 
ΜΕ3 1 1 2 2 1,5 3=πολύ καλά 

ΜΕ4+5+6 3 3 3 2 2,8  
ΜΕ7 1 1 2 1 1,3  
Μ.Ο. 1,8 2 2,4 2 2,1   
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4ο ΕΡ.:ΑΕ Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Μ.Ο.   
ΑΕ1+2 1 1 2 2 1,5   
ΑΕ3 1 1 1 2 1,3 1=µέτρια 
ΑΕ4 3 3 3 3 3,0 2=καλά 
ΑΕ5 3 2 2 3 2,5 3=πολύ καλά 
ΑΕ6+7 2 2 2 1 1,8  
Μ.Ο. 2 1,8 2 2,2 2,0   

Πίνακας 12 - Αποτελεσµατικότητα του τρόπου επιµόρφωσης 

 
 

5ο ΕΡ.:ΓΧΟ Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Μ.Ο.   
ΧΕ 1 2 2 1 1,5   
ΠΕ 3 3 2 2 2,5 1=µέτρια 
∆Ο 2 2 2 2 2,0 2=καλά 
ΕΣ 1 2 2 1 1,5 3=πολύ καλά 

ΕΜ - ΕΡΓ 1 1 1 1 1,0  
ΕΜ - ΥΛ 2 3 2 2 2,3  
Μ.Ο. 1,7 2,2 1,8 1,5 1,8   

Πίνακας 13 - Γενικά χαρακτηριστικά του οδηγού 

 
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ 

1ο ΕΡ.:ΜΕ 2,05   
2ο ΕΡ.:ΜΑ 2,4 1=µέτρια 

3ο ΕΡ.:ΣΕ 2,7 2=καλά 
4ο ΕΡ.:ΑΕ 2 3=πολύ καλά 

5ο ΕΡ.:ΓΧΟ 1,8  
ΓΕΝΙΚΟΣ Μ.Ο. 2,2   

Πίνακας 14 - Γενικός µέσος όρος αξιολόγησης 

 


