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Περίληψη 
Οι γιορτές αποτελούν αναπόσπαστο και σημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος του 
νηπιαγωγείου. Η αξία τους βρίσκεται τόσο στις έννοιες και τα μηνύματα που παρέχουν για σημαντικά 
γεγονότα και κοινωνικά θέματα όσο και στα οφέλη που τα παιδιά αποκομίζουν από τη συμμετοχή στην 
προετοιμασία και την υλοποίηση τους. Όπως αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία η οργάνωση των 
εορτών στο νηπιαγωγείο θα πρέπει να σέβεται τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα των παιδιών της ηλικίας αυτής, να εμπλέκει τους γονείς με ουσιαστικό τρόπο και να 
λαμβάνει υπόψη της τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης τάξης. Επιπλέον, θα πρέπει 
να μην χάνει το χαρακτήρα του «εορτασμού» και να επικεντρώνεται σε μηνύματα και έννοιες που 
έχουν νόημα για τα μικρά παιδιά. Παρ’ όλα αυτά, καταγραφές από νηπιαγωγεία αποκαλύπτουν ότι, 
έτσι όπως γίνονται οι γιορτές, ως επί το πλείστον, αγχώνουν τα παιδιά γιατί ανατρέπουν τη «ρουτίνα» 
τους, τα εμπλέκουν σε δραστηριότητες που δεν συμβαδίζουν με τις δυνατότητες τους, τα αναγκάζουν 
να ξοδέψουν χρόνο σε τυποποιημένες, πανομοιότυπες κατασκευές, δίνουν λανθασμένες ή ανακριβείς, 
ιστορικές και πολιτιστικές πληροφορίες και δυσκολεύουν παιδιά και γονείς που για κοινωνικούς ή 
θρησκευτικούς λόγους δεν επιθυμούν να πάρουν μέρος σε αυτές. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί 
ερωτηματικά για τις απόψεις και τη στάση των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν τόσο την 
επιλογή όσο και τον τρόπο οργάνωσης των εορτών που υλοποιούνται στο σύγχρονο, πολυπολυτισμικό 
νηπιαγωγείο. Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που επιλέγει και καθορίζει όχι μόνο ποιες γιορτές θα 
εορταστούν στην τάξη ή στο νηπιαγωγείο του αλλά και τη θέση τους στο ημερήσιο πρόγραμμα, το 
βαθμό συμμετοχής και το ρόλο των παιδιών και των γονέων σ’ αυτές και τις γνώσεις και τα μηνύματα 
που θα περάσει στα παιδιά. Θεωρώντας τις γιορτές μια από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
σημερινοί εκπαιδευτικοί, στόχος της έρευνας που παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία είναι η 
καταγραφή των απόψεων και των πρακτικών τους σχετικά με την επιλογή και την οργάνωση των 
εορτών στο νηπιαγωγείο. Το δείγμα της έρευνας αποτελούν νηπιαγωγοί, εν ενεργεία, από δύο 
εκπαιδευτικές περιφέρειες της Ελλάδος που επιλέχθηκαν με τρόπο τυχαίο από τμήματα διδασκαλείου 
και σεμινάρια οργανωμένα από σχολικούς συμβούλους. Για τη συλλογή δεδομένων, που βρίσκεται σε 
εξέλιξη, χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε από τις ερευνήτριες για τις 
ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας. Η ανάλυση των πρώτων 130 ερωτηματολογίων δείχνει, μεταξύ 
άλλων, ότι οι εκπαιδευτικοί γιορτάζουν, κυρίως, τις «καθιερωμένες» θρησκευτικές και εθνικές εορτές 
είτε γιατί δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να «γνωρίσουν τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις» του 
τόπου τους είτε γιατί «είναι έθιμο» που «βρήκαμε και συνεχίζουμε ». Στα παιδιά φαίνεται να αρέσουν 
η μεταμφίεση και τα τραγούδια αλλά, όπως παραδέχονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, δυσανασχετούν και 
αγχώνονται με τις «επαναλαμβανόμενες» πρόβες και την «έκθεση στον κόσμο». Οι απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών δείχνουν επίσης, ότι ένας σημαντικός αριθμός, θεωρεί την οργάνωση των εορτών πηγή 
άγχους. Το άγχος αυτό φαίνεται να προκαλούν οι «απαιτήσεις» και η «κριτική» των γονέων, έτσι όπως 
τις αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί, η προετοιμασία, η αγωνία για το αποτέλεσμα και η επιθυμία των 
ίδιων των εκπαιδευτικών να παρουσιάσουν «την τέλεια γιορτή». Η εργασία ερμηνεύει τα 
αποτελέσματα της έρευνας στο πλαίσιο των σύγχρονων παιδαγωγικών αντιλήψεων και πρακτικών. 

 
Οι γιορτές αποτελούν αναπόσπαστο και σημαντικό μέρος της ζωής και κατ’ επέκταση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου. Όπως λένε χαρακτηριστικά οι Myers & 
Myers τα παιδιά δεν μπορούν να αφήσουν γεγονότα και δραστηριότητες που είναι σημαντικά 
γι’ αυτά και την οικογένεια τους έξω από την τάξη και να τα πάρουν πάλι μαζί τους καθώς 
επιστρέφουν στο σπίτι. Καθώς είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ταυτότητα μας ως μέλη μιας 
οικογένειας, μιας κοινότητας και ενός έθνους μέσα από τον εορτασμό σημαντικών 
θρησκευτικών, ιστορικών, πολιτιστικών, πατριωτικών και προσωπικών γεγονότων μας 
δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουμε το παρελθόν μας, να κατανοήσουμε ιστορικά γεγονότα 
και τη σημασία τους, να έρθουμε σε επαφή με τις παραδόσεις μας, να εκτιμήσουμε την 
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πολιτιστική κληρονομιά μας και να χαρούμε ιδιαίτερες στιγμές. Ταυτόχρονα, μέσα από τη 
συμβίωση μας με ανθρώπους από διαφορετικά πολιτισμικά και θρησκευτικά περιβάλλοντα, 
γνωρίζουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ θρησκειών και πολιτισμών 
και μαθαίνουμε να κατανοούμε και να σεβόμαστε τον «άλλο» (Τσιούμης, 2003). 

Η αξία των εορτασμού σημαντικών γεγονότων και ημερομηνιών στο νηπιαγωγείο 
βρίσκεται τόσο στις έννοιες, τις πληροφορίες και τα μηνύματα που μπορούμε να περάσουμε 
στα παιδιά όσο και στα οφέλη που αυτά αποκομίζουν από τη συμμετοχή τους στην 
προετοιμασία και την υλοποίηση τους. Συγκεκριμένα, όπως λέει η Louise Derman-Sparks 
(2006, σ. 153) η συμμετοχή στην προετοιμασία εορτών και τελετουργιών βοηθάει να 
οικοδομηθεί ένα πνεύμα συλλογικότητας, να αισθανθούν τα παιδιά ότι «ανήκουν σε μια 
στενά συνδεδεμένη ομάδα». Επίσης, αν οργανωθούν με κατάλληλα αναπτυξιακό τρόπο οι 
γιορτές αποτελούν για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας πηγή ενδιαφερόντων και 
διασκέδασης και ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία.  

Οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο στο επίπεδο των αντιλήψεων μας για 
την μάθηση και τη νόηση όσο και στα κοινωνικό-πολιτισμικά χαρακτηριστικά των ελληνικών 
τάξεων όπως είναι λογικό απαιτούν και αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε 
το ρόλο των γιορτών στο σχολείο και αντιμετωπίζουμε την οργάνωση τους. Σύμφωνα με τις 
σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις ο σημερινός εκπαιδευτικός καλείται α) να οργανώσει τις 
γιορτές με τρόπους που σέβονται και λαμβάνουν υπόψη τους τη σύνθεση, τα χαρακτηριστικά, 
τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της τάξης του, β) να προχωρήσει πέρα από το επίπεδο 
παροχής απλών πληροφοριών και να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν έννοιες και 
γενικεύσεις που έχουν νόημα γι’ αυτά (Ματσαγγούρας 2002) και γ) να συνεργαστεί με τους 
γονείς σεβόμενος τα πιστεύω και τις απόψεις τους. Όλα αυτά αποτελούν προκλήσεις για τον 
εκπαιδευτικό καθώς οι γιορτές, ως θέμα, είναι από τη φύση τους ένα συναισθηματικά 
φορτισμένο πεδίο που μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε εντάσεις και συγκρούσεις (Schamess 
1978). Συγκεκριμένα, οι γιορτές, ίσως περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέρος του 
προγράμματος του νηπιαγωγείου, αγγίζουν τα πιστεύω και τις αντιλήψεις μας για ευαίσθητα 
θέματα όπως η πατρίδα, η θρησκεία και η ταυτότητα μας, δηλαδή το ποιοι είμαστε και τι 
πιστεύουμε. Έτσι, καθώς γονείς και εκπαιδευτικοί φέρνουν τις «εμπειρίες και τις θέσεις τους 
για την εθνικότητα, τη φυλετική ταυτότητα, τη θρησκευτική ταυτότητα και το τι περιμένουμε 
από τους άλλους» (Τσιούμης, 2003, σ. 84), η γιορτή ενός ατόμου μπορεί να προσβάλλει 
κάποιο άλλο, όπως λένε χαρακτηριστικά οι Campbell, Jamsek και Jolley (2004, σ. 24).  

Η οργάνωση γιορτών που έχουν εκπαιδευτική αξία σημαίνει κάτι περισσότερο από το 
δίνω στα παιδιά χαρτιά, κόλλες και ψαλίδια για κατασκευές ή τα ενθαρρύνω να 
μεταμφιεστούνε (Schamess 1978). Σημαίνει κυρίως ότι κάνω προσεκτικές επιλογές για το 
περιεχόμενο των δραστηριοτήτων που θα προτείνω τις οποίες βασίζω α) στις γνώσεις μου για 
το αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών αυτής της ηλικίας και β) στο σεβασμό για τις αξίες και 
τα πιστεύω των οικογενειών. Ταυτόχρονα λαμβάνω υπόψη μου τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα των συγκεκριμένων παιδιών της τάξης μου για να μπορέσω να οργανώσω 
εορταστικές δραστηριότητες ή γιορτές που έχουν νόημα γι’ αυτά και αποτελούν μαθησιακές 
εμπειρίες (Schamess 1978). Για να γίνει αυτό, θα πρέπει πριν ξεκινήσει η χρονιά οι 
εκπαιδευτικοί να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως ποιες γιορτές θα γιορτάσουν με τα παιδιά 
και γιατί, τι περιμένουν να μάθουν τα παιδιά από τη συμμετοχή τους σε αυτές και ποιος θα 
είναι ο ρόλος των γονέων. Σε κάθε περίπτωση οι επιλογές μας πρέπει να είναι συνειδητές και 
να λαμβάνουν υπόψη τους τόσο τα παιδιά όσο και τους γονείς τους. Με άλλα λόγια, όπως 
ακριβώς οργανώνουμε τα μαθηματικά, τη γλώσσα ή τις φυσικές επιστήμες έτσι και οι γιορτές 
πρέπει να έχουν νόημα για τα παιδιά και να προσεγγίζονται με αναπτυξιακά κατάλληλους 
τρόπους. Επίσης, πρέπει να οργανώνονται έτσι ώστε να συμβάλλουν στην κατανόηση και το 
σεβασμό για διαφορετικούς πολιτισμούς και αξίες άλλων ατόμων. 

Καταγραφές από νηπιαγωγεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό δείχνουν ότι 
ο εορτασμός σημαντικών γεγονότων και εθίμων συχνά περιορίζεται στην κατασκευή 
τυποποιημένων, πανομοιότυπων διακοσμητικών αντικειμένων ή δώρων, πλαισιώνεται από 
«ευκολοχώνευτες» διηγήσεις ιστορικών και θρησκευτικών γεγονότων ή εθίμων που γίνονται 
με στόχο να συγκινήσουν τα παιδιά (Gann 2006) και εμπλέκει τα παιδιά σε ένα «τουριστικό 
πρόγραμμα», όπως το ονομάζει η Derman-Sparks (2003), όπου ως «τουρίστες» δοκιμάζουν 
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παραδοσιακά πιάτα, φοράνε παραδοσιακές στολές και γλεντάνε σε «τουριστικές» γιορτές. 
Ειδικά οι κατασκευές έχουν γίνει τόσο πολύ μέρος της έννοιας του εορτασμού που 
μπερδεύουν τα παιδιά για το νόημα, τη σημασία και το στόχο των γιορτών (Campbell κ.ά. 
2004). Επίσης, το γεγονός ότι πολλές από αυτές είναι προσανατολισμένες προς το προϊόν και 
όχι τη διαδικασία, κάνει τα παιδιά να χάνουν χρόνο από πιο «ανοιχτές» και δημιουργικές 
δραστηριότητες που τους δίνουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν με διάφορα υλικά και να 
εξασκήσουν τις κινητικές τους δεξιότητες (Campbell κ.ά. 2004). 

Όπως είναι λογικό, ο τρόπος οργάνωσης των εορτών στο σύγχρονο νηπιαγωγείο 
στρέφει την προσοχή της έρευνας και κατ’ επέκταση της επιμόρφωσης, στις απόψεις και τις 
στάσεις των εκπαιδευτικών καθώς φαίνεται να είναι αυτοί που, ως επί το πλείστον, 
αποφασίζουν για το ποιες γιορτές θα εορταστούν στην τάξη (εκτός των καθιερωμένων), τη 
θέση τους στο ημερήσιο πρόγραμμα, το βαθμό συμμετοχής και το ρόλο των παιδιών και των 
γονέων σ’ αυτές και τις γνώσεις και τα μηνύματα που θα περάσουν στα παιδιά. Μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο θελήσαμε να διερευνήσουμε τις απόψεις και τις πρακτικές ομάδας νηπιαγωγών 
σχετικά με παράγοντες που η βιβλιογραφία θεωρεί σημαντικούς για την οργάνωση εορτών 
που έχουν νόημα για τα παιδιά αυτής της ηλικίας και σέβονται το κοινωνικό-πολιτιστικό τους 
περιβάλλον. Οι παράγοντες που επιλέξαμε είναι: οι στόχοι των εκπαιδευτικών που 
υπαγορεύουν την επιλογή και την οργάνωση των γιορτών που πραγματοποιούνται στο 
νηπιαγωγείο, το είδος και η ποιότητα της συμμετοχής των γονέων σ’ αυτές, η θέση των 
εορτών στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και το είδος, ο βαθμός και η ποιότητα της 
συμμετοχής των παιδιών. Επιπλέον, παρακινούμενοι από σχετικές συζητήσεις μας με 
εκπαιδευτικούς ρωτήσαμε τους νηπιαγωγούς του δείγματος αν οι γιορτές αποτελούν πηγή 
άγχους ή ευχαρίστησης για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό.  

 
Μεθοδολογία 
Στην παρούσα έρευνα πήραν μέρος 130 νηπιαγωγοί, εν ενεργεία, από δύο εκπαιδευτικές 
περιφέρειες της Ελλάδος, που συμμετείχαν σε τμήματα διδασκαλείου και σεμινάρια 
οργανωμένα από σχολικούς συμβούλους. Σαν εργαλείο έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα 
ερωτηματολόγιο το οποίο κατασκευάστηκε από τις ερευνήτριες για τις ανάγκες της 
συγκεκριμένης έρευνας. Η συλλογή δεδομένων έγινε τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο 2007. 
Οι δέκα ερωτήσεις που αποτελούσαν το ερωτηματολόγιο ήταν ανοιχτού τύπου και ζητούσαν 
από τους εκπαιδευτικούς τόσο την άποψη πάνω σε διάφορα θέματα (π.χ. «τι πιστεύετε ότι 
κερδίζουν τα παιδιά από τη συμμετοχή τους στις γιορτές;») όσο και την πρακτική τους σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις (π.χ. «τι κάνετε όταν ένα παιδί δεν θέλει να συμμετέχει σε μια 
γιορτή;»). 

Ως πιλοτική, εκτός από τη διερεύνηση των απόψεων και των πρακτικών των 
εκπαιδευτικών σχετικά με τις γιορτές, η παρούσα έρευνα είχε στόχο της, να δοκιμάσει την 
κατασκευή ερωτηματολογίου που προσφέρεται για μια σε βάθος διερεύνηση του θέματος και 
μπορεί ταυτόχρονα να σταλεί σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών. Θεωρούμε ότι ο στόχος 
αυτός επιτεύχθηκε καθώς οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών και η διαδικασία συμπλήρωσης 
του ερωτηματολογίου έφεραν στην επιφάνεια τόσο θέματα που αφορούν την αξιοπιστία και 
την εγκυρότητα του εργαλείου συλλογής δεδομένων όσο και ιδέες για καινούργιες ερωτήσεις 
που μπορούν στο επόμενο στάδιο της έρευνας να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα 
την υπάρχουσα κατάσταση στα νηπιαγωγεία.  

Η επεξεργασία των δεδομένων ξεκίνησε με την αναζήτηση και την οργάνωση των 
απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε κατηγορίες και ολοκληρώθηκε με τον υπολογισμό 
σχετικών και απόλυτων συχνοτήτων. Η κωδικοποίηση των απαντήσεων έγινε αρχικά από 
κάθε ερευνήτρια ξεχωριστά, πρακτική που στόχο της είχε να συμβάλλει στην αξιοπιστία της 
διαδικασίας. Όπως επισημαίνει η βιβλιογραφία το βασικό πλεονέκτημα των ανοιχτών 
ερωτήσεων είναι ότι δίνουν τη δυνατότητα στον ερωτώμενο να εκφραστεί ελεύθερα. Το 
γεγονός αυτό όμως καθιστά την ανάλυση τους πιο δύσκολη και χρονοβόρα από αυτή των 
κλειστών ερωτήσεων (Javeau 2000). Η δυσκολία που αντιμετωπίσαμε κατά την ανάλυση των 
δεδομένων στην παρούσα έρευνα αφορούσε κυρίως τον τρόπο κωδικοποίησης και 
αξιοποίησης αόριστων απαντήσεων (π.χ. Ε: «ποιος είναι ο ρόλος των γονέων στις γιορτές;», 
Α: «πολύ σημαντικός») και την ερμηνεία απαντήσεων που θεωρούμε ότι έχουν «καθιερωθεί» 
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στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο όπως για παράδειγμα ότι «ακολουθούμε τα ενδιαφέροντα 
των παιδιών», «γιατί αρέσει στα παιδιά» ή «δεν πιέζουμε τα παιδιά». Αν και όλες οι 
απαντήσεις έγιναν δεκτές και εντάχθηκαν σε κατηγορίες θεωρούμε ότι η ισχύς των δύο 
αυτών τύπων απαντήσεων είναι περιορισμένη καθώς μπορούν να δεχθούν διάφορες 
ερμηνείες. Βέβαια, όπως επισημαίνει και ο Λάζος (1998, σ. 514), συχνά ο τρόπος με τον 
οποίο εκφράζεται ένα άτομο είναι εξίσου σημαντικός για την έρευνα με το περιεχόμενο της 
απάντησης του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε ότι η ποιότητα των απαντήσεων των 
εκπαιδευτικών του δείγματος είναι ενδεικτική μιας γενικότερης τάσης, που επικρατεί στο 
χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, για χρήση εκπαιδευτικών κλισέ (Fleer 2003). Η εμπειρία 
μας δείχνει ότι το συγκεκριμένο θέμα, για να ξεφύγει από το επίπεδο των στερεοτυπικών 
απαντήσεων και να διερευνηθεί σε βάθος, χρειάζεται και την άμεση επικοινωνία με τους 
εκπαιδευτικούς που προσφέρει η ποιοτική συνέντευξη. 
 
Αποτελέσματα και σχολιασμός 
Η επιλογή των γιορτών στο νηπιαγωγείο 
Στην ερώτηση «ποιες γιορτές συνηθίζετε να γιορτάζετε στο νηπιαγωγείο;» οι περισσότερες 
αναφορές (127) αφορούν τις «καθιερωμένες» γιορτές (Τσιλιμένη 1994) όπως τα 
Χριστούγεννα, το Πάσχα, η 28η Οκτωβρίου, η 25η Μαρτίου και η γιορτή «του 
αποχαιρετισμού», με τη γιορτή των Χριστουγέννων να εμφανίζεται ως η πιο δημοφιλής 
γιορτή. Ένας μικρότερος αριθμός νηπιαγωγών (N=48) γιορτάζει, εκτός από τις καθιερωμένες 
γιορτές, και τις λεγόμενες «ευκαιριακές» όπως τα γενέθλια των παιδιών και σημαντικές 
ημερομηνίες όπως η «Ημέρα των παιδιών», η «Ημέρα της μητέρας», η «Ημέρα της 
Αποταμίευσης» κ.α. Μόνο πέντε (5) νηπιαγωγοί αναφέρονται σε γιορτές «άλλου τύπου» 
όπως η «γιορτή της Άνοιξης», «δραματοποιήσεις παραμυθιών» ή «γιορτές» που γίνονται στο 
τέλος ενός project ή μιας θεματικής ενότητας. 

Στην ερώτηση «γιατί γιορτάζεται τις συγκεκριμένες γιορτές» οι περισσότεροι 
νηπιαγωγοί απαντούν (73 αναφορές) «γιατί χαίρονται τα παιδιά» ή «γιατί αρέσει στα παιδιά» 
χωρίς όμως να κάνουν σαφές σε ποιες γιορτές, συγκεκριμένα, αναφέρονται. Ένας σημαντικός 
αριθμός (Ν=57) δικαιολογεί τις επιλογές του προτάσσοντας τη σημασία του να μάθουν ή «να 
γνωρίσουν» τα παιδιά τα ήθη, τα έθιμα και την ιστορία της χώρας ή του τόπου τους. Άλλοι 
λόγοι που δίνονται από τους εκπαιδευτικούς είναι «γιατί είναι καθιερωμένες» (Ν=26) ή «έτσι 
τις βρήκαμε», «γιατί τις περιμένουν οι γονείς» (Ν=20) και γιατί ευχαριστούν την ίδια τη 
νηπιαγωγό (Ν=10).  

Το ποιες γιορτές γιορτάζονται στο νηπιαγωγείο και γιατί, είναι άμεσα συνδεδεμένο 
με τους παιδαγωγικούς στόχους (ή την έλλειψη αυτών) και την αντίληψη του εκπαιδευτικού 
για το τι είναι σημαντικό κι έχει νόημα για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Επίσης, θα 
μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι οι επιλογές των εκπαιδευτικών αντικατοπτρίζουν και τη 
στάση τους προς θέματα όπως η διαφορετικότητα, η πολυπολιτισμικότητα, η ισότητα των 
δύο φύλων ή το περιβάλλον. Παρ’ όλο που οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν κάνουν σαφές αν 
η επιλογή ενός εκπαιδευτικού να γιορτάσει για παράδειγμα, την 28η Οκτωβρίου ή την 25η 
Μαρτίου είναι αποτέλεσμα της «επιθυμίας» ή της «χαράς» των παιδιών, δίνουν πληροφορίες 
για τους λόγους που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τις γιορτές σημαντικές. Όπως λένε 
χαρακτηριστικά κάποιοι από αυτούς οι γιορτές είναι «πηγή γνώσεων» που «διδάσκει [στα 
παιδιά] ιστορία», «ενισχύουν το θρησκευτικό συναίσθημα και την εθνική συνείδηση» και 
τους «μαθαίνουν ήθη, έθιμα και παραδόσεις». Ο «διδακτικός» χαρακτήρας των σχολικών 
γιορτών φαίνεται και στις απαντήσεις που δίνουν οι εκπαιδευτικοί στην ερώτηση «τι νομίζετε 
ότι κερδίζουν τα παιδιά απο τη συμμετοχή τους στις γιορτές;» (βλ. παρακάτω): «πάντα είναι 
ευκαιρία για αναφορά σε ιστορία, γεωγραφία, πολιτισμό, γλώσσα, μαθηματικά», «χρώματα, 
αριθμούς, γλώσσα, μικρά-μεγάλα κτλ.», «κάθε γιορτή προσφέρεται για δραστηριότητες 
γλώσσας, μαθηματικών και δημιουργίας-έκφρασης». 

Εκτός από τις επίσημες ιστορικές και θρησκευτικές γιορτές η ευελιξία του 
προγράμματος του νηπιαγωγείου επιτρέπει τον εορτασμό κι άλλων διαφορετικών γιορτών. 
Την ευελιξία αυτή φαίνεται να εκμεταλλεύεται ένας σχετικά μικρός αριθμός νηπιαγωγών 
(Ν=48) οι οποίοι αναφέρουν γιορτές όπως αυτή της «Παγκόσμιας Ημέρας των ζώων», της 
«φιλίας», «του παππού και της γιαγιάς» ή «της Δασοπονίας». Οι γιορτές αυτές, εκτός του ότι 
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«ξεφεύγουν» από τις καθιερωμένες μπορούμε να ισχυριστούμε ότι χρησιμεύουν και ως μέσο 
σύνδεσης των παιδιών με την καθημερινότητα ή/και τα τρέχοντα νέα.  
 
Η συμμετοχή των παιδιών  
Οι νηπιαγωγοί πιστεύουν ότι αυτό που αρέσει στα παιδιά περισσότερο από τις γιορτές είναι 
ότι τους δίνονται ρόλοι, μεταμφιέζονται και συμμετέχουν σε δραματοποιήσεις (78 αναφορές). 
Φαίνεται να τους αρέσει επίσης, η κίνηση, ο χορός και τα τραγούδια που συνοδεύουν κάποιες 
γιορτές (52 αναφορές) και η συμμετοχή τους σε ομάδες όπου τους δίνεται η ευκαιρία να 
αποφασίσουν αυτά τα ίδια τι θα κάνουν (37 αναφορές). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 
μικρός αριθμός (σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες) αναφορών στις κατασκευές και το 
στολισμό ως δραστηριότητες που αρέσουν στα παιδιά (23) ενώ ένας αξιοσημείωτος αριθμός 
(37) αναφέρεται στη χαρά που βιώνουν τα παιδιά από το γεγονός ότι τους βλέπουν γονείς και 
συγγενείς. Η τελευταία αυτή κατηγορία παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί όπως προκύπτει από 
τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε επόμενες ερωτήσεις ένα από τα πράγματα που δεν 
αρέσει στα παιδιά είναι το να παρουσιάζονται «στον κόσμο» ή σε μεγάλο «κοινό», μέσα στο 
οποίο βρίσκονται και οι γονείς τους. Εδώ θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι τη χαρά των 
παιδιών που πηγάζει από το γεγονός ότι θα τους δούνε οι γονείς και οι συγγενείς τους τη 
μετριάζει τελικά το γεγονός ότι γονείς και συγγενείς χάνονται μέσα στο «πλήθος» μπροστά 
στο οποίο καλούνται να «παρουσιαστούν». Ίσως πάλι, η συγκεκριμένη απάντηση να είναι 
αντίληψη των εκπαιδευτικών και να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα έτσι όπως τη 
βιώνουν τα παιδιά. Όσον αφορά το μικρό ποσοστό «προτίμησης» των παιδιών για τις 
κατασκευές το θεωρούμε ενδιαφέρον γιατί πιστεύουμε ότι θέτει σε αμφισβήτηση τόσο την 
υπερβολική έμφαση πολλών εκπαιδευτικών στις κατασκευές όσο και την ποιότητα των 
κατασκευών αυτών.  

Όπως υποστηρίζουν οι νηπιαγωγοί του δείγματος στα παιδιά δεν αρέσουν οι 
«πολλές» και «στημένες» οι πρόβες (34 αναφορές). Ίσως ο λόγος να είναι, όπως εξηγεί η 
βιβλιογραφία, ότι οι πρόβες, όσο κι αν διαφέρουν από γιορτή σε γιορτή, αναστατώνουν τη 
ρουτίνα των παιδιών και τα αγχώνουν. Ίσως πάλι απλώς να «βαριούνται» από τις πολλές 
επαναλήψεις, όπως υποστηρίζουν κάποιες νηπιαγωγοί. Στα παιδιά δεν αρέσει επίσης το να 
παρουσιάζονται μπροστά σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων (29 αναφορές), να στέκονται ακίνητα 
ή «στημένα» για πολύ ώρα (28 αναφορές) και να απαγγέλουν «δύσκολα» ποιήματα ή 
ποιήματα με «πολλά λόγια» (23 αναφορές). Όπως εξηγούν οι Campbell, Jamsek, και Jolley 
(2004) οι δραστηριότητες αυτές συχνά δεν λαμβάνουν υπόψη τους την ικανότητα 
απομνημόνευσης των παιδιών, την κοινωνικό-συναισθηματική τους ανάπτυξη και τις 
ατομικές διαφορές και προτιμήσεις τους. Έτσι τα παιδιά μπαίνουν σε διαδικασίες που 
δυσκολεύουν ακόμα και ενήλικες με αποτέλεσμα να αγχώνονται και να χάνουν το νόημα 
τόσο της συγκεκριμένης γιορτής όσο και της έννοιας του εορτασμού. Κάποιοι εκπαιδευτικοί 
αναγνωρίζουν επίσης ότι στα παιδιά του νηπιαγωγείου δεν αρέσουν «οι μακριές συζητήσεις» 
που συνοδεύουν κυρίως τις εθνικές γιορτές, ίσως «γιατί δεν τις κατανοούν» ή δεν μπορούν 
«να εμβαθύνουν σε έννοιες». 

Όταν ένα παιδί δεν θέλει να συμμετάσχει σε μια γιορτή η πλειοψηφία των 
νηπιαγωγών δηλώνουν ότι το αφήνουν «να κάνει αυτό που θέλει», «δεν επιμένουν» και δεν 
το «πιέζουν» (Ν=83). Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί (Ν=46) απαντούν ότι προσπαθούν να 
«προσεγγίσουν» το παιδί για να καταλάβουν τα αίτια της άρνησης του. Από αυτούς, ο 
μεγαλύτερος αριθμός (Ν=26) δηλώνει ότι ταυτόχρονα ψάχνει να βρει τρόπους για να το κάνει 
να αλλάξει γνώμη είτε δίνοντας του «άλλα ερεθίσματα», είτε «αλλάζοντας του ρόλο» ή 
προσπαθώντας να «κεντρίσει το ενδιαφέρον» του με διάφορους τρόπους.  

Η πρακτική του «δεν πιέζουμε το παιδί και το αφήνουμε να κάνει αυτό που θέλει» 
που φαίνεται να υιοθετείται από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς σε περιπτώσεις 
απροθυμίας ή άρνησης των παιδιών να πάρουν μέρος σε κάποια γιορτή αξίζει να διερευνηθεί 
περαιτέρω για να διαπιστωθεί κατά πόσο αποτελεί συνειδητή και τεκμηριωμένη επιλογή 
εκπαιδευτικών που γνωρίζουν τις παιδαγωγικές διαστάσεις και επιπτώσεις της συγκεκριμένης 
πρακτικής ή μια επιλογή που στηρίζεται σε προσωπικές ερμηνείες παιδαγωγικών αρχών 
όπως, «τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα μέσα σε ένα περιβάλλον που [...] τα σέβεται […] και 
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αποδέχεται τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα τους» (Bredekamp & Copple 1997, σ. 37, 
63). 

 
Η συμμετοχή των γονέων  
Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις «ποιος είναι ο ρόλος των γονέων στις 
γιορτές» και «τι κάνετε σε περίπτωση που κάποιος γονιός δεν θέλει να συμμετέχει το παιδί 
του σε μια γιορτή» δίνουν πληροφορίες όχι μόνο για την πρακτική των εκπαιδευτικών στο 
συγκεκριμένο θέμα αλλά και για τη σχέση νηπιαγωγείου και οικογένειας γενικότερα γύρω 
από το θέμα των γιορτών. Το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων στην ερώτηση αυτή αν 
και ήταν ενθαρρυντικές ήταν επίσης «γενικές» και για το λόγο αυτό όχι ιδιαίτερα 
διαφωτιστικές για τον πραγματικό βαθμό συμμετοχής των γονέων στην οργάνωση των 
γιορτών. Έτσι οι περισσότεροι νηπιαγωγοί (Ν= 61) απαντάνε ότι ο ρόλος των γονέων στις 
γιορτές είναι «σημαντικός», «ενεργητικός», «επικουρικός» και «ενισχυτικός». Μόνο σαράντα 
εννέα νηπιαγωγοί απαντάνε πιο συγκεκριμένα λέγοντας ότι οι γονείς συμμετέχουν στην 
προετοιμασία των εορτών φτιάχνοντας γλυκά, ράβοντας ή βρίσκοντας ρούχα και βοηθώντας 
στις κατασκευές και την εκμάθηση ποιημάτων ή ρόλων από τα παιδιά. Τέλος, δεκαοκτώ 
νηπιαγωγοί δηλώνουν ότι οι γονείς της τάξης τους λειτουργούν αποκλειστικά ως θεατές.  

Στην περίπτωση που κάποιος γονιός δεν θέλει να συμμετέχει το παιδί του σε μια 
γιορτή οι περισσότεροι νηπιαγωγοί (Ν=45) δηλώνουν ότι συζητάνε μαζί του με στόχο να 
μάθουν το λόγο και να βρουν μια «λύση» καθώς θεωρούν τη «συνεργασία» μεταξύ 
νηπιαγωγείου και οικογένειας σημαντική για το παιδί. Οι υπόλοιπες απαντήσεις μοιράζονται 
μεταξύ αυτών που δηλώνουν ότι προσπαθούν να μάθουν το λόγο και σταματάνε εκεί 
σεβόμενοι «την επιθυμία του γονιού» (Ν=31) και αυτών που όπως το θέτουν «δεν τους 
ενοχλούν», δεν «επιμένουν» και αφήνουν το παιδί να είναι απλός θεατής (Ν=21). Τέλος, 
είκοσι-οκτώ νηπιαγωγοί δηλώνουν ότι δεν τους έχει τύχει παρόμοια περίπτωση όποτε δεν 
είναι σε θέση να εκφέρουν άποψη.  
 
Η θέση των γιορτών στο ημερήσιο πρόγραμμα 
Η θέση των εορτών στο ημερήσιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου είναι πολύ σημαντική γιατί 
επηρεάζει όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι γιορτές (π.χ. ως σχέδια 
εργασίας) αλλά και τη συμμετοχή των παιδιών σε αυτές. Σύμφωνα με τον Οδηγό 
Νηπιαγωγού (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη 2006, σ. 363) οι γιορτές μπορεί να 
οργανωθούν είτε με τη μορφή ενός θέματος που απαιτεί διερεύνηση είτε με τη μορφή 
οργανωμένης δραστηριότητας που περιλαμβάνει την παρουσίαση των γνώσεων και των 
εμπειριών των παιδιών. Σε κάθε περίπτωση, η προετοιμασία των γιορτών δεν πρέπει να είναι 
αποκομμένη από την «καθημερινή παιδαγωγική εργασία» (Δαφέρμου κ.ά. 2006, σ. 363). 
Αυτό φαίνεται να το γνωρίζουν οι νηπιαγωγοί του δείγματος οι οποίοι, στην σχετική 
ερώτηση, στην πλειοψηφία τους (Ν=75) απαντούν ότι «εντάσσουν» τις γιορτές στο ημερήσιο 
πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, χωρίς όμως να εξηγούν τι εννοούν με τη φράση αυτή ή να 
δίνουν σχετικά παραδείγματα. Οι περιπτώσεις αυτές, δυστυχώς, δεν διευκολύνουν την 
απόκτηση της πραγματικής εικόνας της θέσης των γιορτών στο ημερήσιο πρόγραμμα του 
νηπιαγωγείου. Μόνο δεκαέξι από τις νηπιαγωγούς δίνουν πιο συγκεκριμένη απάντηση και 
δηλώνουν ότι οργανώνουν τις γιορτές είτε «μέσα από σχέδια εργασίας», είτε ως «θεματική 
ενότητα». Και αυτές οι απαντήσεις όμως θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω καθώς 
εμπεριέχουν όρους που κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να ερμηνεύει με τον δικό του τρόπο 
(Χρυσαφίδης 2007, σ. 99). Δέκα νηπιαγωγοί λένε ότι οι γιορτές «αποσπούν» χρόνο από το 
ημερήσιο πρόγραμμα που όσο περνάει ο καιρός γίνεται περισσότερος, γεγονός που 
λειτουργεί σε «βάρος του προγράμματος» (όπως το θέτει μια από αυτές), ενώ για οκτώ (8) 
νηπιαγωγούς «όλο το πρόγραμμα είναι γιορτή», όπως λέει χαρακτηριστικά μια νηπιαγωγός. 
Τέλος, δεκαέξι νηπιαγωγοί δεν απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση. Η εικόνα που δίνει η 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θα μπορούσε να οδηγήσει κάποιον στην υπόθεση ότι οι 
γιορτές οργανώνονται με τρόπο που δεν αναστατώνει τη ρουτίνα των παιδιών (βλ. πρόβες) 
και ότι όπως το θέτει ο Οδηγός Νηπιαγωγού (σ. 363) η έμφαση δίνεται στη διαδικασία και 
όχι στο τελικό αποτέλεσμα. Η υπόθεση αυτή όμως φαίνεται να μην επιβεβαιώνεται από τις 
απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου, όπου η 



 

 

158

πλειοψηφία δηλώνει ότι οι γιορτές αποτελούν πηγή άγχους για τον εκπαιδευτικό. Ακόμα και 
αυτοί που αναγνωρίζουν ότι στο τέλος έρχεται η ευχαρίστηση, δηλώνουν ότι το στάδιο της 
«προετοιμασίας» τους δημιουργεί άγχος. Οι αντιφατικές αυτές εικόνες δημιουργούν πολλά 
ερωτηματικά για το πώς πραγματικά οργανώνονται οι γιορτές στο νηπιαγωγείο: από πού 
πηγάζει το άγχος που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί αν οι γιορτές οργανώνονται με τον τρόπο 
που δηλώνουν; Κι αν οι γιορτές οργανώνονται ως θεματική ενότητα ή σχέδια εργασίας με 
έμφαση στη διαδικασία και όχι το προϊόν τότε γιατί οι γονείς αποτελούν τη βασικότερη πηγή 
άγχους όπως δηλώνουν οι ίδιοι οι νηπιαγωγοί; 
 
Τι κερδίζουν τα παιδιά από τη συμμετοχή τους στις γιορτές; 
Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, σύμφωνα με την πλειοψηφία του δείγματος, από τις γιορτές, 
τα παιδιά φαίνεται να παίρνουν κυρίως γνώσεις για ήθη, έθιμα και ιστορικά γεγονότα (50 
αναφορές). Άλλα οφέλη, έτσι όπως τα αντιλαμβάνονται οι νηπιαγωγοί, είναι η εμπλοκή τους 
με γνωστικά αντικείμενα όπως η γλώσσα και τα μαθηματικά (35 αναφορές), η 
«κοινωνικοποίηση» που συντελείται τόσο μέσα από τη συνεργασία τους με τους άλλους όσο 
και μέσα από την επαφή τους με τη «διαφορετικότητα» (22 αναφορές), η «ενεργός 
συμμετοχή» τους σε καταστάσεις προβληματισμού και επισκέψεις (18 αναφορές) και η 
συμμετοχή τους σε δραματοποιήσεις που προέρχονται από δικές τους προτάσεις (11 
αναφορές). Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η ερώτηση αυτή είχε τις λιγότερες απαντήσεις σε 
σχέση με όλες τις άλλες, γεγονός που επιδέχεται διάφορες ερμηνείες (28 νηπιαγωγοί δεν 
απαντούν).  
 
Οι γιορτές στο σύγχρονο νηπιαγωγείο: Πηγή ευχαρίστησης ή άγχους; 
Η τελευταία ερώτηση ζητούσε από τους εκπαιδευτικούς να σκεφτούν αν ο τρόπος με τον 
οποίο οργανώνονται οι γιορτές στο Ελληνικό νηπιαγωγείο αποτελεί πηγή άγχους ή 
ευχαρίστησης για τους ίδιους και γιατί. Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 
(Ν=67) που πήραν μέρος στην παρούσα έρευνα θεωρεί την οργάνωση των γιορτών πηγή 
άγχους θα μπορούσε να θεωρηθεί αποκαλυπτικό για βασικές πτυχές τις λειτουργίας του 
νηπιαγωγείου όπως ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται πραγματικά οι γιορτές στο 
νηπιαγωγείο, η σχέση των εκπαιδευτικών με τους γονείς και πως αυτή επηρεάζει τη 
λειτουργία του νηπιαγωγείου και τέλος, τους παιδαγωγικούς στόχους των εκπαιδευτικών και 
τις αντιλήψεις τους για το ρόλο του νηπιαγωγείου γενικότερα. Το άγχος των εκπαιδευτικών 
φαίνεται να πηγάζει, ως επί το πλείστον, από το φόβο για τις «απαιτήσεις» και την κριτική 
των γονέων. Οι απαντήσεις τους δείχνουν ότι ειδικά η «επιτυχία» των «μεγάλων εορτών» 
όπως αυτή των Χριστουγέννων και του τέλους της χρονιάς, τουλάχιστον έτσι όπως την 
αντιλαμβάνονται και τη «μετράνε» οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, εξαρτάται πολύ από την γνώμη 
και τα σχόλια των γονέων. Ίσως αυτό να είναι που οδηγεί τους εκπαιδευτικούς στην 
οργάνωση «εντυπωσιακών» εκδηλώσεων που εμπλέκουν τα παιδιά σε καταστάσεις που δεν 
τους αρέσουν όπως οι πρόβες, η παρουσίαση μπροστά σε κοινό ή η απαγγελία ποιημάτων και 
δημιουργεί στους ίδιους άγχος. Επίσης, αν και οι εναλλακτικοί τρόποι οργάνωσης των 
σχολικών εορτών φαίνεται να κερδίζουν έδαφος (Γκανά κ.α. 1998), συζητήσεις με 
εκπαιδευτικούς (αλλά και οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας), 
αποκαλύπτουν ότι πολλοί από αυτούς θεωρούν ακόμα τις «μεγάλες, εντυπωσιακές» 
παραστάσεις ως τον πιο «ορατό» και κατάλληλο τρόπο να δείξουν στους γονείς τη δουλειά 
που κάνουν και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη ή έστω την επιδοκιμασία τους.  

Καθώς η σχέση με τους γονείς, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η μια ομάδα την 
άλλη, φαίνεται να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την επιλογή και τον τρόπο οργάνωσης των 
γιορτών στο νηπιαγωγείο το θέμα αυτό αποτελεί έναν από τους άξονες που θα διερευνήσει η 
έρευνα μας στο επόμενο στάδιο της. Η διεθνής βιβλιογραφία ισχυρίζεται ότι πολλά από τα 
προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων σχετικά με το θέμα των 
γιορτών πηγάζει από το γεγονός ότι γονείς και εκπαιδευτικοί δεν συζητάνε το θέμα αυτό 
παρά μόνο αν και όταν προκύψει κάποιο σχετικό πρόβλημα (Myers & Myers 2001, Campbell 
κ.ά. 2004). Καθώς οι γιορτές αποτελούν μέρος του προγράμματος του νηπιαγωγείου θα 
πρέπει να συζητούνται με τους γονείς από την αρχή του χρόνου όπως γίνεται με άλλα θέματα 
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με στόχο οι δυο πλευρές να φτάσουν σε κοινή κατανόηση και συμφωνία από την οποία θα 
επωφεληθεί πρώτα απ’ όλα το παιδί και μετά η σχέση του εκπαιδευτικού με την οικογένεια. 
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Ο εκπαιδευτικός, η αγορά και  το «Πανοπτικό» : πλαίσιο προσόντων, κουλτούρα 
μάθησης και τεχνολογίες επιτήρησης στην «Ευρώπη της γνώσης» 

 
Πασιάς Γ., Επίκ. Καθηγητής, Παν. Θεσσαλίας  

 
Περίληψη 
Σκοπός της εισήγησης είναι να διερευνήσει – μέσω της ανάγνωσης του σύγχρονου ‘λόγου’ και των 
‘πρακτικών’ της ΕΚ/ΕΕ - ορισμένες από τις αλλαγές που προκαλούνται στον εκπαιδευτικό θεσμό και 
το ρόλο του εκπαιδευτικού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο των πολιτικών για την 
‘Ευρώπη της γνώσης’. Οι αλλαγές αυτές – πεδίο εκφοράς των οποίων αποτελούν η Στρατηγική της 
Λισσαβώνας και το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» της Ευρωπαϊκής Ένωσης -  
αναφέρονται :  

α. Στη θέσπιση ενός συστήματος ελέγχου του σχεδιασμού των εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών με 
σκοπό τη συγκρότηση του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου. 

β. Στον καθορισμό ενός ενιαίου πλαισίου σχετικά με τις ‘ικανότητες’ της δια βίου μάθησης που θα 
αφορά στις μελλοντικές κατευθύνσεις στα προγράμματα σπουδών των κρατών μελών και στα 
προσόντα του εκπαιδευτικού. 

γ. Στη διαμόρφωση των ‘πολιτικών της γνώσης’ ως απάντηση στις προκλήσεις που  δημιουργούν οι 
σύγχρονες ‘κοινωνίες και οικονομίες της γνώσης’ (knowledge based societies and economies) και οι 
‘κοινωνίες της διακινδύνευσης’ (risk societies). 

δ. Στην εισαγωγή ενός συστήματος σύγχρονων ‘τεχνολογιών’ (συμμετοχής, αξιολόγησης, επιτήρησης) 
με σκοπό τη συγκρότηση ενός ‘Πανοπτικού’ στο χώρο της εκπαίδευσης στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωτικά παιδαγωγούμενης κοινωνίας. 

 

Α. Οι ‘οικονομίες’ και η ‘κοινωνία της γνώσης’ 

O εκπαιδευτικός θεσμός αποτελεί θεμελιώδες πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό 
διακύβευμα τις τελευταίες δεκαετίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς ο εθνικός χαρακτήρας της 
εκπαίδευσης αποδυναμώνεται σταδικά υπέρ μιας ευρωπαϊκής/διεθνικής διάστασης στο 
πλαίσιο των γεωπολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών μετασχηματισμών που συμβαίνουν 
στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.  

Η εκπαίδευση όπως τη γνωρίσαμε στα πλαίσιο του νεωτερικού προτάγματος (ως 
κοινωνική διαμεσολάβηση (Dyrkheim), ως μηχανισμό πολιτισμικής αναπαραγωγής 
(Bourdieu), ως ιδεολογικό μηχανισμό του κράτους (Althusser), ως πολιτικο-χειραφετητικό 
σημαίνον (Freire), αμφισβητείται, αποδομείται, συρρικνώνεται σε πολλαπλά επίπεδα 
(πολιτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό) με πολλαπλά σημεία αναφοράς (σκοπός, αποστολή, 
λειτουργία, μέσα, ιδέες) και πολλαπλούς αναδόχους (κυβερνήσεις, στελέχη της εκπαίδευσης, 
εκπαιδευτικούς, φοιτητές, επιχειρήσεις, κοινωνία). Ως βασικά σημεία της κριτικής 
αναφέρονται  τα ακόλουθα, κυρίως, επίπεδα ανάγνωσης : 

Α. Από πολλούς μελετητές υποστηρίζεται ότι η συγκρότηση των κοινωνιών της ‘ύστερης’ 
(‘late’ modernity/(Giddens) ή της ‘δεύτερης’ νεωτερικότητας (‘second’ modernity/Beck) 
συνδέονται με μια νέα φάση ανάπτυξης του καπιταλισμού με βασικό χαρακτηριστικό τις 
ριζικές αλλαγές που συντελούνται στο επίπεδο της ‘γνώσης’ (Stehr, N. 1994,), είτε ως 
συντελεστή κεφαλαίου και εμπορεύματος, είτε ως παραγωγικού συντελεστή εργασίας (Reich, 
1991, Castells, 1998), είτε με τη μορφή συμβολικών σημαινόντων (ιδεολογικών, 
πολιτιστικών και κοινωνικών) (Lyotar,1984).  
Β. Οι σύγχρονες κοινωνίες και οικονομίες χαρακτηρίζονται και ερμηνεύονται μέσω νέων 
φαντασιακών, συμβολικών όσο και πραγματικών ‘ιδεότυπων’, όπως ‘παγκοσμιοποίηση’, 
‘οικονομίες της γνώσης’ (knowledge based economies) και ‘κοινωνίες της διακινδύνευσης’ 
(risk societies),  συνδέονται με την ανασυγκρότηση θεμελιωδών οικονομικών και κοινωνικών 
εννοιών όπως το κεφάλαιο, το εμπόρευμα, η εργασία, η εκπαίδευση, (Burton-Jones, A., 1999), 
Stone, D., 2000) και διατρέχονται από έννοιες, όπως αβεβαιότητα, διακινδύνευση, ανασφάλεια 
(Beck,U., 2000, Hargreaves, A., 2003).     
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Γ. Οι νέοι αυτοί ‘ιδεότυποι’ συγκροτούν νέα ‘καθεστώτα αλήθειας’ και ‘σχηματισμούς  λόγου’  
που επηρεάζουν τη διαμόρφωση ενός νέου λόγου και θεσμικού ρόλου για την εκπαίδευση και 
τη νομιμοποίηση των εκπαιδευτικών πολιτικών στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η 
ένταξη και ενσωμάτωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις απαιτήσεις των 
‘οικονομιών της γνώσης’ και της παγκοσμιοποίησης των αγορών διαμορφώνεται και 
επιβάλλεται από διεθνείς οργανισμούς (WTO, ΟECD, WB, ΙΜF) στο πλαίσιο της 
επικράτησης των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων στο χώρο της πολιτικής και της οικονομίας 
(Spring, J.,1998, Bonal,X., 2003).    
Ειδικότερα, ως βασικά σημεία της κριτικής συζήτησης για τις αλλαγές στο πεδίο της γνώσης 
και τις επιδράσεις στο χώρο της εκπαίδευσης  επισημαίνονται τα ακόλουθα:  
1. Στις σύγχρονες ‘κοινωνίες της γνώσης’ τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά ιδρύματα των 
νεωτερικών κοινωνιών (πανεπιστήμιο, σχολείο) δεν αποτελούν πλέον τις κύριες πηγές 
έρευνας, παραγωγής και μετάδοσης της γνώσης στην κοινωνία. Η πανεπιστημιακή 
‘έρευνα/γνώση’ και η σχολική αναπλαισίωση της γνώσης, αντικαθίσταται από τις ‘γνώσεις’ 
οι οποίες παράγονται και διανέμονται εντός και διαμέσου θεσμών, φορέων και μηχανισμών 
ολόκληρης την κοινωνίας (Barnett, R.-Griffin, A.,1997, Delanty, G., 2001).  
2. (Οι χρήσεις της παραδοσιακής ‘ακαδημαϊκής’ γνώσης προκαλούνται από την ‘γνώση-
απόδοση/επιτέλεση’ (‘knowledge performance’) και ελέγχονται ως προς τα αποτελέσματα που 
παράγουν σε σχέση  με τον κόσμο της οικονομίας και της αγοράς.  Η εκπαίδευση 
ιδιωτικοποιείται  και μετατρέπεται σταδιακά σε εμπόρευμα (privatisation and 
commodification of education).  Παρατηρούνται επίσης διαδικασίες συρρίκνωσης και 
αποδόμησης του κράτους πρόνοιας, μείωσης των δαπανών για την εκπαίδευση και  
περιορισμός της κρατικής ευθύνης. Η εκπαίδευση μετατρέπεται σε οικογενειακή και ατομική 
ευθύνη (Barnett, R., 1994, Magalhaes,A.M.-Stoer,S.R., 2003, Giroux, A.,2003).  
3. Τα μέσα πιστοποίησης (validation) και αξιολόγησης (evaluation) των αποτελεσμάτων και 
των χρήσεων της γνώσης αλλάζουν. Παρατηρείται διαφοροποίηση των κριτηρίων 
αξιολόγησης της γνώσης και του κριτικού ελέγχου των χρήσεων της γνώσης. H έμφαση 
δίδεται στον εργαλειακό χαρακτήρα της γνώσης (instrumentalism) με έμφαση σε νέες 
ικανότητες και εξειδίκευση (new competences). Εμφανίζονται νέες διαδικασίες αξιολόγησης 
(assessement) και μορφές λογοδοσίας (accountability) που συνδέονται με τον έλεγχο της 
χρήση και των αποτελεσμάτων της γνώσης. Προωθούνται και επιβάλλονται νέες ‘τεχνολογίες 
επιτήρησης και λογοδοσίας’ (technologies of control and accountability) που συνδέονται με 
νέες διαδικασίες αξιολόγησης από το κράτος (Apple, M.W., 2001, Huisman,J.-Currie, J., 
2004).  
4. Παρατηρείται ουσιαστική μετάβαση από το μαζικό πανεπιστήμιο/σχολείο του ‘λόγου’ και 
του ‘πολιτισμού’ προς το σχολείο της ‘αγοράς’, προς το ελιτίστικο σχολείο της ‘αριστείας’ 
(excellence), προς το ‘επιχειρηματικό’ πανεπιστήμιο (entrepreneurial university) το οποίο 
πουλά τις γνώσεις του στην αγορά δημιουργώντας/παράγοντας το δικό του ακαδημαϊκό 
καπιταλισμό) (academic capitalism) (Aronowitz, S., 2000, Slaughter, S.-Leslie, L.,1997).  
 
Β. Η ‘Ευρώπη της γνώσης’ 
Ο ιδεότυπος «Ευρώπη της Γνώσης» ως διακύβευμα, ως διαμεσολάβηση και ως 
αναπαράσταση εκφέρεται τόσο στο πραγματικό επίπεδο (παραγωγή πολιτικών) όσο και στο 
συμβολικό-φαντασιακό (παραγωγή σημασιών) και συνδέεται στενά με διακριτούς θεσμικούς 
μηχανισμούς-φορείς εξουσίας και γνώσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η‘Ευρώπη της 
γνώσης’ αντλεί από ‘καθεστώτα αλήθειας’ αλλά και επιβάλλει ‘καθεστώτα αλήθειας’, 
στηρίζεται σε ‘συστήματα γνώσης’ αλλά  και παράγει συστήματα γνώσης, ορίζει ‘κανόνες 
διαχείρισης’, προωθεί ‘αξίες’ και ‘φαντασιακές σημασίες’, διαμορφώνει ‘πολιτικές της 
γνώσης’, υποδεικνύει ‘πολιτικές εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης’, επιδιώκει ‘εγκυρότητα’ και 
‘νομιμοποίηση’ από τις ‘επιστημονικές κοινότητες’ (Φλουρής, Γ.- Πασιάς, Γ., 2005α).  

Σύμφωνα με πολλούς μελετητές, η προοπτική της Ευρώπη της Γνώσης (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 1997), και της διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου (, η σύγκλιση 
και ο εκσυγχρονισμός των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων καθορίζεται από πολιτικές 
της ‘ρύθμισης’ και της ‘διαχείρισης’ και σύμφωνα με τους όρους της οικονομικής 
‘αποτελεσματικότητας’, στις οποίες πρωτεύοντα ρόλο και λόγο έχει η νέα τάξη των 
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τεχνοκρατών-γραφειοκρατών-διαχειριστών στο χώρο της εκπαίδευσης σε εθνικό και 
κοινοτικό επίπεδο (Radaelli, C.,1999). Η επικράτηση της ‘οικονομίας και της κοινωνίας της 
γνώσης’ συνδέεται άμεσα με τη διαμόρφωση και την επικράτηση μιας ‘τεχνοκρατικής ελίτ’ 
και της συνακόλουθης τεχνοκρατικής αντίληψης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο. Η σύγχρονη ρητορική για τον έλεγχο, την αξιολόγηση και τη λογοδοσία αρθρώνεται 
γύρω από έννοιες, πρακτικές και μέσα που προέρχονται από το χώρο της οικονομίας (βλ. 
σχετικά τα σχέδια δράσης της Παγκόσμιας Τράπεζας, του ΔΝΤ, του ΟΟΣΑ και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), αλλά μεταφέρονται γρήγορα και είναι αποδεκτά στην πολιτική και την 
εκπαίδευση (Ilon,L.,2002, Arrowsmith,J.- Sisson, K.- Marginson, P.,2004, OECD (2002). 
Έννοιες όπως ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, προσαρμοστικότητα, αποτελεσματικότητα, 
αναλωσιμότητα, αποτελούν βασικoύς πολιτικο-διαχειριστικούς όρους για την κατανόηση των 
σχέσεων προετοιμασίας, ένταξης και καταμερισμού της εργασίας σε ένα διεθνοποιημένο, 
ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον (European Commission 
1993, OECD, 2000). Όροι όπως έλεγχος, επιτήρηση, λογοδοσία, διαχείριση ολικής ποιότητας, 
κοινά αποδεκτά standarnds, δείκτες και κριτήρια αξιολόγησης (benchmarks) θεωρούνται ως τα 
βασικά μέσα ανάγνωσης του σύγχρονου εργαλειακού λόγου των ‘οικονομιών της γνώσης’ και 
της ερμηνείας των επιπτώσεων στα  διάφορα επίπεδα της κοινωνικής ζωής (Apple, M.W., 
2001, Jakobsen, L.B. 2003).   

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας (23 -24 Μαρτίου 2000), καθόρισε ως 
στρατηγικό στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη δεκαετία του 2000 «να γίνει η 
ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο», καλώντας, 
παράλληλα, τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στη μεταρρύθμιση και την προσαρμογή των 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις απαιτήσεις της οικονομίας και της κοινωνίας 
της γνώσης. Επίσης, προσδιόρισε ως διαδικασία υλοποίησης του στρατηγικού στόχου την 
Ανοικτή Μέθοδο Συντονισμού (ΑΜΣ) ως το μέσο «διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και 
επίτευξης μεγαλύτερης σύγκλισης προς τους κύριους στόχους της ΕΕ», η οποία περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων, δράσεις σχετικά  

 
Η Ευρώπη της γνώσης  

 

Ο  Ευρωπαϊκός 

εκπαιδευτικός 

χώρος 

Οι  3  βασικές διαστάσεις 

 

Γνώση              Πολίτης             Απασχόληση 

 

Η 

Γνώση 

Οι  4  βασικές περιοχές 

Καινοτομία     Έρευνα     Εκπαίδευση     Κατάρτιση 

 

 

Η 

Ευρωπαϊκή 

κοινωνία 

τις 

γνώσης 

Οι 5 βασικοί στόχοι 

α)  η ανάπτυξη τις δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης 
β)  η διατήρηση του κοινωνικού προτύπου τις Ευρωπαϊκής Ένωσης 
γ)  η διασφάλιση τις ευρωπαϊκής ταυτότητας 
δ)  η αποφυγή του κοινωνικού ρήγματος 
ε)  η αύξηση τις δυνατότητας απασχόλησης 
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Η 

Ευρωπαϊκή 

οικονομία 

της 

γνώσης 

 

Έννοιες-λέξεις κλειδιά για τις σχέσεις ανάμεσα στην εκπαίδευση και την 
απασχόληση 

Καινοτομία       Ανταγωνιστικότητα       Ελαστικότητα 

Απασχολησιμότητα    Ευελιξία     Αναλωσιμότητα 

Καταρτισιμότητα  Πιστοποίηση   Προσαρμοστικότητα 

Αξιολόγηση       Ποιότητα   Αποτελεσματικότητα 

 

 

Οι πολιτικές 

της γνώσης 

Εργαλειακός εξορθολογισμός      εκτεχνοκρατισμός   

νομική αναπλαισίωση      επιστημονική νομιμοποίηση 

εθελοντική συμμετοχή    συνεργασία   συνεκτικότητα  

 

Η στρατηγική της 
Λισσαβόνας 

Το Πρόγραμμα ‘2010’ 

Οι βασικοί στόχοι των εκπαιδευτικών συστημάτων 

Δια βίου εκπαίδευση   Ποιότητα      Προσβασιμότητα       Ανοιχτότητα 

Οι τεχνολογίες της γνώσης 

Συμμετοχής, αντιπροσώπευσης, διαβούλευσης, θέασης, αμοιβαίας 
εκμάθησης, διακυβέρνησης, διαχείρισης, ελέγχου, επιτήρησης, 
αξιολόγησης, λογοδοσίας. 

 

Το 

 εκπαιδευτικό Πανοπτικό Η διαρκής αξιολόγηση και επιτήρηση 

ΑΜΣ, Συγκριτική αξιολόγηση, κανόνες, standards, δείκτες, κριτήρια, 
αυστηρά χρονοδιαγράμματα, περιοδική αξιολόγηση, αμοιβαία εκμάθηση, 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, αξιολόγηση από ομοτέχνους. 

 
 

 
 
με : «α) καθορισμό, κατά περίπτωση, ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και σημείων 
αναφοράς, με μέτρο τα καλύτερα του κόσμου, προσαρμοσμένων στις ανάγκες διαφόρων κρατών 
μελών και τομέων ως μέσο σύγκρισης των βέλτιστων πρακτικών, και β) περιοδική 
παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση από ομοτίμους, υπό μορφή αλληλοδιδακτικών 
διαδικασιών» (European Council,2000, par.37). 

Η ‘διά βίου εκπαίδευση’, η ‘ποιότητα’, η ‘προσβασιμότητα’ και η ‘ανοιχτότητα’, 
συνιστούν τους βασικούς στόχους του Προγράμματος 2010 της ΕΕ στη δεκαετία του 2000 
(Συμβούλιο της ΕΕ, 2002). Επιπρόσθετα, η σύνδεση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με 
την απασχόληση αποτελεί κεντρικό πεδίο των πολιτικών της ΕΕ με έμφαση στις διαδικασίες 
καινοτομίας και τις αλλαγές στα πρότυπα και τους σύγχρονους όρους παραγωγής, 
καταμερισμού της εργασίας και κατανάλωσης που επιβάλλει η οικονομία της γνώσης. Σ΄ 
αυτό το πλαίσιο, οι διαδικασίες της μάθησης (δια βίου, ευέλικτη, εξ αποστάσεως) συνδέονται 
άμεσα με τους στόχους της νέας γνώσης και των νέων δεξιοτήτων (new skills) / νέων 
ικανοτήτων (new competences)  καθώς και με ένα νέο πλαίσιο δεξιοτήτων και προσόντων για 
τον εκπαιδευτικό.   

Ο καθορισμός ενός πλαισίου προσόντων για τον εκπαιδευτικό και ο καθορισμός νέων 
ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση αποτελούν δύο βασικά πεδία των πολιτικών της γνώσης 
της ΕΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος 2010. 
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Στα συμπεράσματα της Λισσαβόνας (2000), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε ότι 
«κάθε  πολίτης πρέπει να εξοπλιστεί με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ζήσουν και να 
εργαστούν σε αυτήν την νέα κοινωνία  των πληροφοριών»  και ότι « ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
πρέπει να καθορίζει τις νέες βασικές δεξιότητες που θα παρέχει η διά βίου μάθηση» (παρ.26.4). 
Ένα έτος αργότερα η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή επισήμανε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει 
επενδύσει περισσότερο στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες, να άρει τα εμπόδια και τα χάσματα 
δεξιοτήτων και να ενθαρρύνει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού μέσα στις αναδυόμενες 
νέες ευρωπαϊκές αγορές εργασίας» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001,σ.10). Το 2002 εγκρίθηκαν 
δύο προγράμματα δράσης με σκοπό να βοηθήσει τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
να προσαρμοστούν σε μια αγορά που καθορίζεται όλο και περισσότερο από τις απαιτήσεις 
των οικονομιών της γνώσης  : α) το πρόγραμμα για τις δεξιότητες και την κινητικότητα, 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2002) και β) το πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» στο 
πλαίσιο του οποίου καθορίστηκαν οι μελλοντικοί στόχοι των εκπαιδευτικών συστημάτων. Ο 
στόχος 1 της ‘ποιότητας’ συνδέθηκε άμεσα με την ‘κατάρτιση των εκπαιδευτικών’ (1.1) και 
την ‘ανάπτυξη των νέων δεξιοτήτων’ (1.2) (Συμβούλιο της ΕΕ, 2002).  

Σύμφωνα με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Συμβούλιο της ΕΕ, 2002) η 
οριστική οικοδόµηση µιας Ευρώπης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συνδέεται με «α) 
την ανάγκη συγκρότησης ενός ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων, και β) την αύξηση της 
κινητικότητας και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών» (σσ.28-30). Παράλληλα, επισημαίνουν ότι «η επιτυχία των επιχειρουµένων 
µεταρρυθµίσεων εξαρτάται άµεσα από τα κίνητρα και την ποιότητα των εκπαιδευτικών οι 
οποίοι πρέπει να  είναι προετοιµασµένοι για τους µεταβαλλόµενους ρόλους τους στην κοινωνία 
της γνώσης και στη µεταρρύθµιση των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης» (σ.18). 

Το 2005 η Επιτροπή προχώρησε στη διατύπωση των οκτώ ‘νέων δεξιοτήτων για τη 
δια βίου μάθηση’ (New competences for lifelong learning) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,2005) και 
τη διαμόρφωση ενός ‘ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων’ (European Quality Framework) 
(European Commission,2005) με σκοπό να επηρεάσει το σχεδιασμό και τις κατευθύνσεις των 
μελλοντικών μεταρρυθμίσεων των εθνικών πολιτικών στο χώρο της σχολικής γνώσης. Η 
έννοια της ‘ικανότητας’ αναφέρεται σε ένα συνδυασμό δεξιοτήτων, γνώσεων, ικανοτήτων και 
στάσεων που συνδέεται επίσης με τρεις διαστάσεις της ανάπτυξης και της ολοκλήρωσης του 
ατόμου: α) της προσωπικής ολοκλήρωσης (πολιτιστικό κεφάλαιο), β) του ενεργού πολίτη 
(κοινωνικό κεφάλαιο) και γ) της απασχολησιμότητας (ανθρώπινο κεφάλαιο). Σύμφωνα με 
την Επιτροπή «οι βασικές ικανότητες αντιπροσωπεύουν ένα  μεταβιβάσιμο, πολυσύνθετο 
πακέτο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων πρέπει εισαχθούν στα προγράμματα σπουδών της 
γενικής εκπαίδευσης τα επόμενα χρόνια και να έχουν αναπτυχθεί μέχρι το τέλος της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης και θα πρέπει να ενεργήσει ως θεμελίωση για την 
περαιτέρω εκμάθηση ως τμήμα  της δια βίου μάθησης» (European Commission,2002, p.11).   

 

 
Οι βασικές ικανότητες για τη δια βίου µάθηση – 
 ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς 
 
 
1. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα.  Communication in the mother tongue. 
 
 
2. Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες. Communication in foreign languages. 
 
 
3. 1. Βασικές γνώσεις στα μαθηματικά. Mathematical literacy. 
3.2. Βασικές γνώσεις στις επιστήμες και την τεχνολογία. Science and technology. 
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4. Ψηφιακή ικανότητα. Η γνώση Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνιών. ICT skills and 
use of technology. 
 
 
5. Μεθοδολογία της µάθησης. Η ικανότητα εκμάθησης (‘μαθαίνω πως να μαθαίνω’). Learning to 
learn.  
 
 
6.1.∆ιαπροσωπικές, διαπολιτισµικές και κοινωνικές ικανότητες. Interpersonal , intercultural, 
social competences.  
6.2.Ικανότητα του πολίτη. Πολιτική συνειδητοποίηση.  
Civic competences. 
 
 
7. Επιχειρηµατικότητα. Η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος. Entrepreneurship. 
 
 
8. Πολιτιστική έκφραση. Η ανάπτυξη πολιτισμικής κατανόησης. Cultural awareness. 
 
Από την ανάγνωση των διαφόρων κειμένων των ομάδων εργασίας αλλά και της Επιτροπής 
προκύπτει ότι οι πολλαπλές απαιτήσεις για το νέο ρόλο του εκπαιδευτικού συνδέονται τόσο 
με θεωρητικές κατασκευές (νέες επιστημονικές προσεγγίσεις, διαβίου μάθηση, 
αυτομόρφωση, επιμόρφωση) όσο και με εκπαιδευτικές πρακτικές στη σχολική τάξη (νέες 
μορφές πρόσκτησης και μετάδοσης της γνώσης, αξιοποίηση ΤΠΕ, πολλαπλές διδακτικές 
πηγές, εναλλακτικές μορφές μάθησης). Ταυτόχρονα, όμως, ελέγχονται από τις εξαρτημένες 
σχέσεις της εκπαίδευσης με το ευρύτερο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό συγκείμενο 
(αμφισβήτηση του παραδοσιακού ρόλου του εκπαιδευτικού, διαμόρφωση ενός πλαισίου 
επαγγελματικών προσόντων), που περιορίζουν τις μορφές δράσης, τις δυνατότητες 
παρέμβασης και το πεδίο της ‘αυτονομίας’ και τις ασκήσεις ‘ελευθερίας’ των εκπαιδευτικών. 

Το νέο πλαίσιο για το ρόλο και τις ικανότητες του εκπαιδευτικού συνδέεται άμεσα με 
έννοιες όπως  «ποιότητα, ανοιχτότητα, προσβασιμότητα, δικτύωση, επικοινωνία, συνεργασία, 
ικανότητα εκμάθησης, επιχειρηματικότητα, ευρωπαϊκή διάσταση, κοσμοπολιτισμός. συνεχής 
επαγγελματική ανάπτυξη, συμμετοχική ευθύνη» (Πασιάς,Γ., 2006, σσ.213-221). Σε ένα 
εκπαιδευτικό πλαίσιο, όμως, στο οποίο η οργάνωση και η λειτουργία της γνώσης 
καθορίζονται από έννοιες όπως ‘ανταγωνιστικότητα’, ‘αποδοτικότητα’, ‘επιδόσεις’, 
‘προσαρμοστικότητα’, ‘επιτήρηση’, ‘λογοδοσία’, ο δάσκαλος δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ως 
ένας διανοούμενος και ως ένας παραγωγός της γνώσης. Αντίθετα, ο νέος δάσκαλος 
μετατρέπεται περισσότερο σε ένα διαχειριστή των πολιτικών της γνώσης… Επιπλέον, ο 
δάσκαλος δεν καλείται να διδάξει πλέον σε ένα μονογλωσσικό, μονοπολιτισμικό σχολείο-
ίδρυμα αλλά σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο, σε ένα σχολείο ανοικτό στα πεδία της 
ετερότητας, της διαφοράς και του πλουραλισμού. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο ο δάσκαλος 
μετατρέπεται και σε ένα είδος διαχειριστή ενός ‘εκπαιδευτικού κοσμοπολιτισμού’ (Φλουρής – 
Πασιάς, 2005β).    
 
Η ‘ολοκληρωτικά παιδαγωγούμενη κοινωνία’ και το  εκπαιδευτικό ‘Πανοπτικό’: προς 
την ‘αναλώσιμη’ κοινωνία; 

Με τη Στρατηγική της Λισσαβώνας για πρώτη φορά η κοινοτική πολιτική συνδέθηκε με τον 
έλεγχο   του σχεδιασμού των εκπαιδευτικών πολιτικών. Αυτό που επιδιώκεται δεν είναι η 
εναρμόνιση των συστημάτων εκπαίδευσης αλλά η σύγκλιση των πολιτικών εκπαίδευσης και 
κατάρτισης μέσω ενός συστήματος διαρκούς ελέγχου και επιτήρησης, με σκοπό τη θέσπιση 
ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού ‘Πανοπτικού’ (Πασιάς,Γ.,2005). Η απαίτηση για την 
επιστημονική νομιμοποίηση των μορφών ελέγχου και επιτήρησης στο χώρο της εκπαίδευσης 
συνδέεται άμεσα με την θέσπιση της ΑΜΣ η οποία επιβάλλει μέσω διαδικασιών συγκριτικής 
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αξιολόγησης την προσαρμογή σε κοινούς στόχους, κοινά αποδεκτούς δείκτες, μεθόδους και 
πλαίσια αναφοράς (Novoa, A.-Yariv-Mashal,T.,2003, Haahr, J.H.,2004). Επιπλέον, η 
εισαγωγή της ΑΜΣ στην εκπαίδευση συνδέεται με τη συγκρότηση, την παραγωγή και την 
αναπαραγωγή ενός συστήματος τεχνολογιών : τεχνολογιών ‘επιτήρησης’  που 
χρησιμοποιούνται ως εργαλεία μέτρησης της προόδου, τεχνολογιών ‘απόδοσης’ ως μέσων 
ανταλλαγής των καλών πρακτικών, τεχνολογιών ‘θέασης’ ως εργαλείων αποτύπωσης και 
προβολής των αποτελεσμάτων (δείκτες επίδοσης, πίνακες, γραφήματα, κα.), τεχνολογιών 
‘διακυβέρνησης’ ως εργαλείων αμοιβαίας πολιτικής εκμάθησης που προκαλούν αφορμή για 
πολιτικό διάλογο (Πασιάς, 2005).   Τεχνολογιών που συνοδεύονται από μια τεράστια αύξηση 
ενός εργαλειακού ορθολογισμού, μιας υπέρμετρης ποσοτικής αποτίμησης δεικτών και 
λογιστικών ελέγχων, μια κατάσταση στην οποία τα κοινωνικά υποκείμενα, οι ομάδες, οι 
‘συμμετέχοντες’ υποβάλλονται σε ένα περιεκτικό, ‘πανοπτικό’ βλέμμα διερεύνησης των 
δυνατοτήτων να ανταποκριθούν σε εκπαιδευτικές, κοινωνικές, ηθικές και πολιτικές 
απαιτήσεις (Ball,S.J., 2003).  

Οι έννοιες ‘κοινωνία της γνώσης’ και ‘δια βίου εκπαίδευση’ συνδέθηκαν ιστορικά 
αφενός με την υπόσχεση και την προοπτική μιας ‘ολοκληρωτικά παιδαγωγούμενης κοινωνίας’ 
(Bonal,X.-Rambla,X.,2003). Ταυτόχρονα, όμως, συνδέθηκαν και με την εισαγωγή μιας 
κοινωνίας ‘επιτήρησης και ελέγχου’ μέσω της θέσπισης ενός εκπαιδευτικού ‘Πανοπτικού’. 
Επιπρόσθετα, η αγοραία ‘κοινωνία της γνώσης’ αφορά την προοπτική μιας κοινωνίας στην 
οποία ο δημόσιος, παιδαγωγικός και χειραφετητικός χαρακτήρας του σχολείου αποδομείται 
σταδιακά αλλά σταθερά. Μιας κοινωνίας στην οποία η εκπαίδευση από διαδικασία ατομικής 
και συλλογικής χειραφέτησης μετατρέπεται σε ιδιωτική συναλλαγή, σε υπόθεση ατομικής 
ευθύνης, σε αποτέλεσμα ποσοτικής μέτρησης, σε προϊόν εμπορευματικής διαμεσολάβησης. 
Το παράδειγμα της οικονομίας μεταφέρεται στο χώρο της εκπαίδευσης. Η παραδοσιακή 
σχέση μεταξύ μάθησης και διδασκαλίας αντιστρέφεται : όχι από τη διδασκαλία στη μάθηση 
αλλά από τα αποτελέσματα της μάθησης προς τη διδασκαλία. Η έμφαση δίδεται πλέον στα 
αποτελέσματα, τις εκροές, τα προϊόντα της μάθησης, τα προσόντα. Αποδεκτή γνώση είναι η 
χρηστική γνώση, η μετρήσιμη γνώση, η διαχειρίσιμη γνώση, η εμπορευματική γνώση.   

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι οι ιδεότυποι ‘κοινωνία της γνώσης’ και ‘δια βίου 
εκπαίδευση’ συνδέονται άμεσα με την εισαγωγή της έννοιας της ‘αναλωσιμότητας’ στην 
εκπαίδευση και στην κοινωνία. Η γνώση ως εμπορευματικό καταναλωτικό προϊόν αποτελεί 
ένα αναλώσιμο προϊόν. ‘Αναλώσιμη’ γνώση όμως, σημαίνει ότι τόσο το ‘αντικείμενο’ όσο  
και το ‘υποκείμενο’ της γνώσης - ατομικό και συλλογικό-θεωρούνται ‘αναλώσιμα’. Κατ΄ 
αυτόν τον τρόπο η ίδια η κοινωνία καθίσταται ‘αναλώσιμη’! 

Οι σύγχρονες πολιτικές της γνώσης στον ευρωπαϊκό χώρο συνιστούν, κατά τη γνώμη 
μας, μια κρίσιμη κατάσταση τόσο του συμβολικού όσο και του πραγματικού ελέγχου στα 
πεδία της εκπαίδευσης και της κοινωνίας. Και στο βαθμό που οι σκοποί, τα μέσα και τα 
αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ελέγχονται και ‘εκ-ποιούνται’ σύμφωνα τις 
έννοιες/όρους της ‘τεχνοκρατίας’ και της ‘αγοράς’, ως τέτοια ‘αγοραία’ προϊόντα πρέπει και 
να αντιμετωπιστούν.   
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Περίληψη 
Η εισαγωγή των ΤΠΕ στο δημοτικό σχολείο αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την προετοιμασία 
των μαθητών για την επερχόμενη Κοινωνία της Πληροφορίας. Τα τεχνολογικά εργαλεία από μόνα 
τους δεν αποτελούν παρά το πρώτο βήμα στη μετάβαση από τη σημερινή συμβατική σχολική αίθουσα 
στο νέο μοντέλο της εικονικής τάξης και του υβριδικού σχολείου. Για την επιτυχία μιας τέτοιας 
προσπάθειας απαιτείται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων διδακτικών και παιδαγωγικών 
προσεγγίσεων, που θα αποτελέσουν την αναγκαία θεωρητική βάση και θα καθορίσουν το πλαίσιο στο 
οποίο θα ενταχθούν οι νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Η συνεχής επιμόρφωση και ενθάρρυνση του 
σημαντικότερου κρίκου της εκπαιδευτικής διαδικασίας, του εκπαιδευτικού λειτουργού, θα πρέπει να 
αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις στην όλη προσπάθεια. Πολλές μελέτες έχουν 
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αναδείξει από την μια τον φόβο, την επιφυλακτικότητα αλλά και την χαμηλή αυτοεκτίμηση των 
εκπαιδευτικών σχετικά με την εισαγωγή των ΤΠΕ, ενώ από την άλλη καταγράφουν την θετική τους 
διάθεση για την χρήση των νέων τεχνολογικών εργαλείων αλλά και τους προβληματισμούς τους για 
την χρησιμότητα των ΤΠΕ στην σχολική πράξη.  Η παρούσα έρευνα έχει ως αντικείμενο τη 
διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις επιπτώσεις από την είσοδο των νέων 
τεχνολογιών στη σχολική καθημερινότητα. Η ύπαρξη επιπτώσεων θεωρήθηκε ως δεδομένη. Πέρα από 
τις ήδη διαμορφωμένες απόψεις τους σχετικά με το θέμα, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί  είχαν 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση μιας σειράς 12 τρίωρων διαλέξεων στα πλαίσια του 
μαθήματος «Σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης στην Κοινωνία της Πληροφορίας», του προγράμματος 
μετεκπαίδευσης του Διδασκαλείου Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το εαρινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2004-2005. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η εισαγωγή των ΤΠΕ στο δημοτικό σχολείο αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την 
προετοιμασία των μαθητών για την επερχόμενη Κοινωνία της Πληροφορίας (Αναστασιάδης, 
2000). Τα τεχνολογικά εργαλεία από μόνα τους δεν αποτελούν παρά το πρώτο βήμα στη 
μετάβαση από τη σημερινή συμβατική σχολική αίθουσα στο νέο μοντέλο της εικονικής τάξης 
και του υβριδικού σχολείου (Rosbottom, 2001). Για την επιτυχία μιας τέτοιας προσπάθειας 
απαιτείται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων διδακτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων 
(Φλουρής, 1989), που θα αποτελέσουν την αναγκαία θεωρητική βάση και θα καθορίσουν το 
πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθούν οι νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες (Ράπτης και Ράπτη, 2004, 
Μακράκης, 2000, Σολωμονίδου, 2000). Η συνεχής επιμόρφωση και ενθάρρυνση του 
σημαντικότερου κρίκου της εκπαιδευτικής διαδικασίας, του εκπαιδευτικού λειτουργού 
(Vosniadou & Kollias, 2001), θα πρέπει να αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 
προϋποθέσεις στην όλη προσπάθεια. Πολλές μελέτες έχουν αναδείξει από την μια τον φόβο, 
την επιφυλακτικότητα αλλά και την χαμηλή αυτοεκτίμηση των εκπαιδευτικών σχετικά με την 
εισαγωγή των ΤΠΕ, ενώ από την άλλη καταγράφουν την θετική τους διάθεση για την χρήση 
των νέων τεχνολογικών εργαλείων αλλά και τους προβληματισμούς τους για την 
χρησιμότητα των ΤΠΕ στην σχολική πράξη (Rosen & Weil, 1995; Levine & Donitsa – 
Schmidt, 1998;Ropp, 1999; Evans-Jennings & Okwuegbuzie, 2001). 

Η εργασία αυτή έχει σαν στόχο να μελετήσει τις απόψεις μιας ομάδας 
μετεκπαιδευομένων δασκάλων του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με τις επιπτώσεις της 
εισαγωγής των ΤΠΕ στη σχολική πράξη, σε συσχέτιση με τις ευρύτερες  εξελίξεις. 
 
ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. 
Τα τελευταία χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες σχετικά με τις στάσεις 
εκπαιδευτικών σε σχέση με τις Τ.Π.Ε σε συνάρτηση με διάφορες μεταβλητές όπως: φύλο, 
ηλικία, εμπειρία χρήσης υπολογιστών, βαθμίδα εκπαίδευσης.(Woodrow, 1994, Busch, 1995, 
Rosen & Weil, 1995, Levine & Donitsa – Schmidt, 1998, Yaghi & Abu-Saba, 1998, Ropp, 
1999, Yildirim, 2000, Evans-Jennings & Okwuegbuzie, 2001 ). 

Καταγράφηκαν σημαντικές διαφορές στις στάσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για την 
χρήση των Τ.Π.Ε ανάλογα με την βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία αυτοί ανήκουν, καθώς οι 
εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εμφανίζουν σε μεγαλύτερο 
βαθμό φόβο για τους υπολογιστές (computer phobia ) και αποφεύγουν την χρήση τους 
(Whitley, 1997). Πολλοί εκπαιδευτικοί δηλώνουν θετικοί σχετικά με την εισαγωγή των ΤΠΕ 
αλλά δεν θεωρούν ότι είναι επαρκώς προετοιμασμένοι ώστε να διδάξουν με τη χρήση 
τεχνολογικών εργαλείων. (Ropp, 1999), και παρουσιάζονται διστακτικοί σχετικά την 
ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ( Rosen & Weil, 1995). Σύμφωνα με 
τους Roussel, (1995) και Sherry, (1998) η διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί 
ενσωματώνουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους γίνεται βαθμιαία και σταδιακά, μέσα από μία 
σειρά διακριτών φάσεων.  

Στην Ελλάδα έχουν γίνει αρκετές μελέτες οι οποίες καταγράφουν την θετική στάση 
των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ΤΠΕ. ( Μπίκος, 1995, Γκρίτση κ.α, 2000, Κυνηγός κ.α, 
2000, Καρτσιώτης, 2003, Tsitoyridoy & Vrizas, 2003). Πολύ μεγάλο ποσοστό των 
εκπαιδευτικών θεωρούν ότι οι ΤΠΕ θα έπρεπε να παίζουν έναν πιο σημαντικό ρόλο στην 
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εκπαίδευση, επισημαίνοντας ότι οι υπάρχουσες υποδομές σε εξοπλισμό και εκπαιδευτικό 
λογισμικό αποτελούν τα κυρίαρχα εμπόδια για την μη εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία 
τους (Εμβαλωτής & Τζιμογιάννης, 1999; (Φαχαντίδης Ν., κ.α., 2004).  

Η προϋπάρχουσα εμπειρία σε σχέση με τη χρησιμοποίηση του υπολογιστή 
(Ντρενογιάννη, 2004; Κόμης Β., Τζαβάρα Α., 2004), πτυχές της προσωπικότητας του χρήστη 
επηρεάζουν στην υιοθέτηση θετικής ή αρνητικής στάσης του κάθε ατόμου αναφορικά με την 
χρησιμοποίηση του Η/Υ. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η θετική στάση που 
αναπτύσσει ένα ενήλικο άτομο αναφορικά με την χρήση του Η/Υ και την εφαρμογή των ΤΠΕ 
σχετίζεται με τρία από τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του: με την 
εξωστρέφεια παρά με την εσωστρέφεια, με τη σταθερότητα παρά με τη νεύρωση, και με τη 
δεκτικότητα στην εμπειρία παρά με τη συντηρητικότητα (Ρούσσος Π., Πολίτης Π., 2004). 
Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν τον προβληματισμό τους για τις επιμορφωτικές 
διαδικασίες κυρίως σε σχέση με ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της τάξης. Τα 
επιμορφωτικά παιδαγωγικά προγράμματα χρήσης του υπολογιστή που εφαρμόζονται, δεν 
ανταποκρίνονται σε αυτό που προσδοκούν οι εκπαιδευτικοί (Πολίτης κ.α, 2000).  
 
Η ΕΡΕΥΝΑ 
Γενική Περιγραφή 
Η παρούσα έρευνα έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών 
σχετικά με τις επιπτώσεις από την είσοδο των νέων τεχνολογιών στη σχολική 
καθημερινότητα. Η ύπαρξη επιπτώσεων θεωρήθηκε ως δεδομένη. Πέρα από τις ήδη 
διαμορφωμένες απόψεις τους σχετικά με το θέμα, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί  είχαν 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση μιας σειράς 12 τρίωρων διαλέξεων στα πλαίσια 
του μαθήματος «Σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης στην Κοινωνία της Πληροφορίας», του 
προγράμματος μετεκπαίδευσης του Διδασκαλείου Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το 
εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005.  
 
Οι ερευνητικές υποθέσεις 
Η πρώτη υπόθεσή μας ήταν ότι θα υπήρχε διαφορά στη συχνότητα αναφοράς ανάμεσα στις 
δυνητικές επιπτώσεις, που τέθηκαν υπόψη των συμμετεχόντων. Υπήρχε η πεποίθηση ότι οι 
εκπαιδευτικοί δεν αποδίδουν την ίδια βαρύτητα σε όλες τις παραμέτρους της εισαγωγής των 
ΝΤ στο χώρο του σχολείου.  

Η δεύτερη υπόθεσή μας ήταν ότι θα υπήρχε διαφορά μεταξύ των μέσων όρων των 
βαθμολογιών στις διάφορες θεματικές κατηγορίες, ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια 
υπηρεσίας και την επαγγελματική εκπαίδευση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Ήταν 
λοιπόν αναμενόμενο, ότι διαφορετικές απόψεις θα υιοθετούσαν οι άνδρες από τις γυναίκες, οι 
νεότεροι από τους πιο ηλικιωμένους, οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών από τους 
αποφοίτους Π.Τ.Δ.Ε.  

Η τρίτη υπόθεσή μας, πρέσβευε ότι τα άτομα που θα υιοθετούσαν μια συγκεκριμένη 
άποψη σε μια θεματική κατηγορία θα επέλεγαν με στατιστικά σημαντική συνέπεια 
αντίστοιχη άποψη σε συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες. Με άλλα λόγια, ότι υπάρχει 
ομαδοποίηση των απαντήσεων, η οποία δεν είναι τυχαία, αλλά οφείλεται στη θέση που 
παίρνουν οι συμμετέχοντες σχετικά με τις νέες τεχνολογίες. 

 
Περιορισμοί 
Η παρούσα έρευνα έχει σοβαρούς περιορισμούς με σημαντικότερο το μικρό μέγεθος του 
δείγματος. Για το λόγο αυτό το σύνολο των ποσοτικών αποτελεσμάτων έχει μάλλον 
χαρακτήρα ενδείξεων παρά αδιάσειστων αποτελεσμάτων.  
 
Το δείγμα της έρευνας 
Το δείγμα της έρευνας ήταν οι 27 μετεκπαιδευόμενοι δάσκαλοι στο Διδασκαλείο του 
Π.Τ.Δ.Ε. Ρεθύμνου που παρακολούθησαν επιτυχώς την σειρά διαλέξεων. Τα δημογραφικά 
στοιχεία του δείγματος παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: «Δημογραφικά στοιχεία δείγματος» 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ν % ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ν % 
ΦΥΛΟ:   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:   
Άνδρες 15 55,6 Απόφοιτοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας 20 74,1
Γυναίκες 12 44,4 Απόφοιτοι Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. 7 25,9
ΣΥΝΟΛΟ: 27  ΣΥΝΟΛΟ: 27  
ΗΛΙΚΙΑ:   ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:   
30-34  4 14,8 5-9 10 37,0
35-39 12 44,4 10-14 6 22,2
40-44 8 29,6 15-19 7 25,9
45-49 2 7,4   20-24� 4 14,8
  50-55� 1 3,7 ΣΥΝΟΛΟ: 27  
ΣΥΝΟΛΟ: 27     

 
Συλλογή των δεδομένων 
Ως έντυπο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο τύπου δομημένης 
συνέντευξης ανοιχτού τύπου το οποίο ήταν διατυπωμένο ως εξής: Ο Φαραώ Θαμούς 
εξέφραζε έναν αιώνιο φόβο: «το φόβο ότι κάθε νέο τεχνολογικό απόκτημα μπορεί να 
εξαλείψει κάτι πολυτιμότατο, κάτι που αντιπροσωπεύει για μας μια αυτοτελή αξία με βαθύ 
πνευματικό νόημα». Κατά τη γνώμη σας στο χώρο του σχολείου ποια τα πολύτιμα στοιχεία 
που κινδυνεύουν να χαθούν από την είσοδο των νέων τεχνολογιών στη σχολική 
καθημερινότητα;» 
 
Κωδικοποίηση των δεδομένων 
Η κωδικοποίηση και επεξεργασία των απαντήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, έγινε 
με τη μέθοδο των εξωτερικών κριτών (judges or raters). Πρόκειται για μια μέθοδο που 
χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση ποιοτικών δεδομένων (Howitt, & Cramer, 2004, 
σ.256). Μετά από μια πρώτη ανάγνωση των γραπτών, σχηματίστηκαν 8 θεματικές 
κατηγορίες-απόψεις, στις οποίες θα ήταν δυνατό να ενταχθούν οι απαντήσεις των 
συμμετεχόντων. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι 8 απόψεις (θεματικές κατηγορίες) 
στις οποίες κωδικοποιήθηκαν οι απόψεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: «Οι 8 θεματικές κατηγορίες κωδικοποίησης» 
 

ΑΑ ΑΠΟΨΕΙΣ  
1 Κινδυνεύει η διαδικασία κοινωνικοποίησης των μαθητών στο σχολείο 
2 Μεγάλα τμήματα του πληθυσμού κινδυνεύουν να μείνουν εκτός των 

εξελίξεων 
3 Ευνοούνται οι εκπαιδευτικές ανισότητες 
4 Ενισχύεται η απομόνωση και η αποξένωση 
5 Αντικατάσταση του δασκάλου από τις νέες τεχνολογίες-Υποβάθμιση 

του ρόλου του 
6 Χάνονται οι ανθρωπιστικές αξίες 
7 Μειώνεται η άσκηση της κριτικής ικανότητας και παραμελείται η 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων για χειρωνακτικές εργασίες,  
8 Υπάρχει πρόβλημα υπερπληροφόρησης-Πληροφοριακό σοκ 

Η διατύπωση των παραπάνω προτάσεων έγινε με φρασεολογία που υποδηλώνει αρνητική 
εξέλιξη, δηλαδή σε περίπτωση που η πρόταση έχει ισχύ το αποτέλεσμα είναι ανεπιθύμητο. Σε 
μεθοδολογικό επίπεδο, αυτής της μορφής η  διατύπωση  ανταποκρίνεται στην αντίστοιχη 
διατύπωση των θεμάτων και διευκολύνεται η χρήση μιας κοινής κλίμακας για τη διαβάθμιση 
της ισχύος κάθε θεματικής κατηγορίας.  

Οι κριτές μετά την ανάγνωση κάθε ερωτηματολογίου: 1)αξιολογούσαν αν οι 
απαντήσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών κάλυπταν τις θεματικές κατηγορίες και 2)σε 
ποιο βαθμό και προς ποια κατεύθυνση γινόταν η αναφορά. Η  αξιοπιστία μεταξύ των κριτών 
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(inter rater reliability) μετρήθηκε με τη χρήση του συντελεστή k (Siegel, & Castellan, 1988, 
p.p. 284-291, ο υπολογισμός του οποίου έγινε με τη χρήση του προγράμματος στατιστικής 
επεξεργασίας “SPSS 11.0 για Windows” (Howitt, & Cramer, 2004, σ.σ. 260-264). 

 
Επεξεργασία των αποτελεσμάτων 
Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση του προγράμματος στατιστικής 
επεξεργασίας “SPSS 11.0 για Windows” (Howitt, & Cramer, 2004) και πραγματοποιήθηκε σε 
τρεις φάσεις. 

Κατά την πρώτη φάση υπολογίστηκαν οι συχνότητες των απαντήσεων σε κάθε 
θεματική κατηγορία και τα ποσοστά τους (%).  Στη συνέχεια υπολογίστηκαν και 
συγκρίθηκαν οι μέσοι όροι των διαφόρων δημογραφικών ομάδων (άνδρες-γυναίκες, 
εκπαιδευτικοί έως 40 ετών- εκπαιδευτικοί άνω των 40 ετών, εκπαιδευτικοί με υπηρεσία έως 
10 έτη- εκπαιδευτικοί με υπηρεσία άνω των 10 ετών, απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών-
απόφοιτοι Π.Τ.Δ.Ε. Στην τρίτη φάση πραγματοποιήθηκε συσχέτιση των θεματικών 
κατηγοριών με τη χρήση του συντελεστή ρ του Spearman, ο οποίος κρίθηκε καταλληλότερος 
από το συνήθως χρησιμοποιούμενο δείκτη p του Pearson λόγω του μεγέθους του δείγματος 
και των συνακόλουθων ασυμμετριών στις κατανομές και των απομακρυσμένων τιμών.  

 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης επεξεργασίας των δεδομένων παρατίθενται 
συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα: 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: «Συγκεντρωτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων στις 8 θεματικές 
κατηγορίες κωδικοποίησης» 
 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
(ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ) ΓΙΑ: 

ΥΠΑΡΚΤΟΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
(%) 

ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
(%) 

ΔΕΝ 
ΠΑΙΡΝΟΥΝ 
ΘΕΣΗ (%) 

τις  διαδικασίες  κοινωνικοποίησης στο  
σχολείο και  τις  ΤΠΕ. 

88,8 11,2 0 

 την  κοινωνική  περιθωριοποίηση  και  τις  
ΤΠΕ. 

18,5 3,7 77,8 

  τη δημιουργία  εκπαιδευτικών  ανισοτήτων  
και  τις  ΤΠΕ.     

18,5 18,5 63 

την  απομόνωση-αποξένωση  και  τις  ΤΠΕ. 59,3 11,1 29,6 
την αντικατάσταση  του  
δασκάλου/υποβάθμιση  του  ρόλου  του. 

11,2 88,8 0 

την απώλεια  ανθρωπιστικών  
αξιών/θεοποίηση  της  τεχνολογίας 

63 14,8 22,2 

την  απώλεια  νοητικών  και  σωματικών  
δεξιοτήτων  και  τις  ΤΠΕ.    

29,6 11,2 59,2 

την υπερπληροφόρηση-το πληροφοριακό  
σοκ  και  τις  ΤΠΕ.    

44,4 7,4 48,2 

 
Με βάση την ανωτέρω επεξεργασία προκύπτουν τα εξής: 
α. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (ποσοστό 88,8%) ασπάζεται την 

άποψη ότι η διαδικασία κοινωνικοποίησης των μαθητών κινδυνεύει από την εφαρμογή των 
νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.  

β. Σχετικά με τον κίνδυνο κοινωνικής περιθωριοποίησης από τις ΤΠΕ μόνο 6 
εκπαιδευτικοί (ποσοστό 22,2%) αναφέρονται στο θέμα (αρνητικά ή θετικά). Το 77,78% δεν 
κάνει κάποια αναφορά  
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γ. Σχετικά με τον  κίνδυνο δημιουργίας εκπαιδευτικών ανισοτήτων οι εκπαιδευτικοί που 
παίρνουν θέση πάνω στο θέμα (αρνητική ή θετική) αποτελούν το 37,1% του δείγματος. 
Εντύπωση προκαλεί το ποσοστό (62,9%) αυτών που δεν αναφέρονται στο ζήτημα. 

δ.   Παρά το γεγονός ότι το σύνολο των συμμετεχόντων αντιλαμβάνεται ότι επέρχονται 
δραματικές αλλαγές στην εκπαίδευση, η συντριπτική πλειοψηφία τους (ποσοστό 88,8%) δε 
θεωρεί πιθανή την αντικατάσταση του δασκάλου από τον Η/Υ και την υποβάθμιση του ρόλου 
του. 

Επισήμανση: Ενώ διαπιστώνεται η καθολική ανησυχία των εκπαιδευτικών για την 
κοινωνικοποίηση των μαθητών τους, εμφανίζονται να μην έχουν διαμορφωμένη άποψη για 
τις επιπτώσεις από τις ΤΠΕ στην κοινωνία για την οποία προετοιμάζουν τους μαθητές τους. 
Με δεδομένο ότι το θέμα των εκπαιδευτικών ανισοτήτων συνδέεται άμεσα με τη 
κοινωνικοποιητική λειτουργία του σχολείου, η απουσία αναφοράς σ’ αυτήν ενισχύει την 
άποψη ότι οι δάσκαλοι αντιλαμβάνονται μ’ έναν μάλλον στενό και περιορισμένο τρόπο τις 
κοινωνικές επιπτώσεις από την είσοδο των ΤΠΕ στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Στην κατά φύλο σύγκριση των μέσων όρων, σε όλες τις κατηγορίες οι γυναίκες 
εμφανίζονται περισσότερο «τεχνοφοβικές» από τους άνδρες και περισσότερο απόλυτες στις 
αρνητικές τους κρίσεις για τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Σχεδόν σε 
όλες τις κατηγορίες οι εκπαιδευτικοί των μεγαλυτέρων ηλικιών εμφανίζονται περισσότερο 
«τεχνοφοβικοί». Δεν αποδέχονται στον ίδιο βαθμό την άποψη ότι ο ρόλος τους δεν 
υποβαθμίζεται και φαίνεται πως δεν αποδίδουν την ίδια βαρύτητα με τους νεώτερους 
συναδέλφους τους στο σοκ της υπερπληροφόρησης. Οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα από 10 
έτη υπηρεσίας δείχνουν να συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι οι ΤΠΕ στο χώρο της 
εκπαίδευσης εγκυμονούν κινδύνους και φοβούνται περισσότερο για την υποβάθμιση του 
ρόλου του δασκάλου. Αντίθετα οι συνάδελφοί τους με λιγότερα από 10 έτη υπηρεσίας, 
φαίνεται να φοβούνται λιγότερο την υποβάθμιση του ρόλου τους και προκρίνουν, σε σχέση 
με την εφαρμογή των ΤΠΕ στο χώρο της εκπαίδευσης, τα θέματα της κοινωνικής ανισότητας 
και του σοκ της υπερπληροφόρησης.   

Επαναλαμβάνουμε  ότι λόγω του περιορισμένου μεγέθους του δείγματος, δε θα ήταν 
επιστημονικά ορθό τα παραπάνω αποτελέσματα (δεύτερη φάση επεξεργασίας) να 
χαρακτηριστούν αδιάσειστα, αλλά μάλλον θα τα χαρακτηρίζαμε ισχυρές ενδείξεις, σύμφωνες 
και με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών.  

Η συσχέτιση των απαντήσεων (τρίτη φάση επεξεργασίας) έδειξε πως υπάρχει μια 
ομαδοποίηση των θεματικών κατηγοριών. Οι συμμετέχοντες που επέλεγαν μια συγκεκριμένη 
τοποθέτηση σε μια θεματική κατηγορία επέλεγαν με στατιστικά σημαντική συνέπεια 
συγκεκριμένη τοποθέτηση σε συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες. Στον πίνακα που 
παρατίθεται στη συνέχεια παρουσιάζονται η στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα 
στις απαντήσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4:«Συσχετίσεις μεταξύ των απαντήσεων στις θεματικές κατηγορίες» 
 

 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 
Α1  - - ,72*** -  ,46** - - 
Α2 -  ,81*** - - - -  ,53** 
Α3 - ,81***  - - ,46*  ,46*  ,55** 
Α4 ,72*** - -  - ,47* - - 
Α5 - - - -     - - - 
Α6  ,46** - ,46* ,47* -   ,53** ,48* 
Α7 - - ,46* - - ,53**  - 
Α8 - ,53** ,55** - - ,48* -  

*** επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ρ<.001 
** επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ρ<0.01 
* επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ρ<0.05 
A1= Κινδυνεύει η διαδικασία κοινωνικοποίησης των μαθητών στο σχολείο 
A2= Μεγάλα τμήματα του πληθυσμού κινδυνεύουν να μείνουν εκτός των εξελίξεων 
A3= Ευνοούνται οι εκπαιδευτικές ανισότητες 
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A4= Ενισχύεται η απομόνωση και η αποξένωση 
A5= Αντικατάσταση του δασκάλου από τις νέες τεχνολογίες-Υποβάθμιση του ρόλου του 
A6= Χάνονται οι ανθρωπιστικές αξίες- Απαξιώνεται κάθε τι παλιό- Υπάρχει κίνδυνος 
θεοποίησης της τεχνολογίας 
A7= Μείωση της κριτικής ικανότητας, Παραμελείται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων για 
χειρωνακτικές εργασίες 
A8= Υπάρχει πρόβλημα υπερπληροφόρησης-πληροφοριακό σοκ 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, όσοι συμμετέχοντες συμφώνησαν με την άποψη 
ότι κινδυνεύει η διαδικασία κοινωνικοποίησης των μαθητών στο σχολείο, συμφώνησαν 
επίσης ότι  ενισχύεται η απομόνωση και η αποξένωση  και, δευτερευόντως-ότι  χάνονται οι 
ανθρωπιστικές αξίες και απαξιώνεται κάθε τι παλιό. Δε φάνηκε να υπάρχει στατιστικά 
σημαντική σχέση με τις άλλες θεματικές κατηγορίες και ειδικά με αυτές που αφορούσαν τις 
κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες. Αντίθετα, όσοι συμμετέχοντες συμφώνησαν με την 
άποψη ότι μεγάλα τμήματα του πληθυσμού κινδυνεύουν να μείνουν εκτός των εξελίξεων, 
συμφώνησαν επίσης ότι ευνοούνται οι εκπαιδευτικές ανισότητες και ότι υπάρχει πρόβλημα 
υπερπληροφόρησης. Δε φάνηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση με τις άλλες 
θεματικές κατηγορίες και ειδικά με αυτές που αφορούσαν την κοινωνικοποίηση και την 
απομόνωση-αποξένωση. Είναι ευδιάκριτη η ύπαρξη δύο τρόπων σκέψης στους 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.  

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Τα αποτελέσματα φαίνεται ότι δικαιώνουν τις αρχικές υποθέσεις. 

Πρώτη Υπόθεση 
Τις θεματικές κατηγορίες, που αντιστοιχούσαν σε αρνητικές επιπτώσεις από την 

εισαγωγή  των νέων τεχνολογιών στο σχολείο, δεν τις αποδέχονται στον ίδιο βαθμό όλοι οι 
εκπαιδευτικοί. Τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα προκύπτουν από τις επιπτώσεις εκείνες (για 
παράδειγμα τη δημιουργία νέων κοινωνικών ανισοτήτων), που οι εκπαιδευτικοί δεν ανέφεραν 
σε μεγάλα ποσοστά. Δίνεται η αίσθηση ότι  ο προβληματισμός των δασκάλων εστιάζεται 
περισσότερο στον σχολικό τους μικρόκοσμο, και λιγότερο στην διερεύνηση των  ευρύτερων 
κοινωνικών επιπτώσεων από την είσοδο των Τ.Π.Ε. στο χώρο του σχολείου, γεγονός το 
οποίο πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη στα προγράμματα επιμόρφωσης τους. 

Δεύτερη Υπόθεση 
Η σύγκριση των μέσων όρων των βαθμολογιών προσφέρει ενδείξεις πως οι γυναίκες, 

οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και με πιο πολλά έτη υπηρεσίας εκπαιδευτικοί, είναι περισσότερο 
επιφυλακτικοί απέναντι στις νέες τεχνολογίες και την εισαγωγή τους στην εκπαίδευση.  

Τρίτη Υπόθεση 
Φαίνεται να υπάρχει μια ομαδοποίηση απόψεων εκπαιδευτικών σε δύο κύριες 

κατηγορίες απαντήσεων: Η πρώτη ομάδα εκπαιδευτικών πιστεύει πως: «Ενισχύεται η 
απομόνωση και η αποξένωση - Χάνονται οι ανθρωπιστικές αξίες - Απαξιώνεται κάθε τι παλιό 
- Υπάρχει κίνδυνος θεοποίησης της τεχνολογίας» 

Η δεύτερη ομάδα εστιάζει τις ανησυχίες της στο ότι: «Μεγάλα τμήματα του 
πληθυσμού κινδυνεύουν να μείνουν εκτός των εξελίξεων - Ευνοούνται οι εκπαιδευτικές 
ανισότητες - Υπάρχει  πρόβλημα υπερπληροφόρησης - πληροφοριακό σοκ».  

Η πρώτη ομάδα φαίνεται να ανησυχεί και να προβληματίζεται σε πιο έντονο βαθμό 
από την δεύτερη. Όμως ύστερα από προσεχτικότερη εξέταση αποκαλύπτεται ότι ενώ δηλώνει 
ευκρινώς τους προβληματισμούς της σε σχέση με την εισαγωγή των ΤΠΕ στον σχολικό τους 
μικρόκοσμο, δείχνει να αγνοεί ευρύτερες κοινωνικές και εκπαιδευτικές επιπτώσεις που 
ενδεχομένως να επιφέρει η εφαρμογή των ΤΠΕ στην καθημερινή σχολική πράξη.».  

Αντίθετα, η δεύτερη ομάδα εστιάζει τον προβληματισμό της όχι τόσο στην απώλεια 
παραδοσιακών αξιών, όσο στην έλευση καινοφανών καταστάσεων (π.χ. το πληροφοριακό 
σοκ).  

Η συσχέτιση των θεματικών κατηγοριών δείχνει την ύπαρξη διακριτών τρόπων 
σκέψης για τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών. Το βέβαιο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί 
προβληματίζονται για τις επιπτώσεις των τεχνολογικών εξελίξεων, ωστόσο αυτός ο 
προβληματισμός δεν είναι ενιαίος και δεν έχει την ίδια κατεύθυνση. Λόγω της αυτονόητης 
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σημαντικότητας του ρόλου των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση του μελλοντικού σχολείου, 
θα ήταν ενδιαφέρουσα η μελλοντική μελέτη του βαθμού εξοικείωσης των ομάδων αυτών με 
τις ΤΠΕ και η συσχέτισή τους με τις αντίστοιχες απόψεις για τις επιπτώσεις της εισόδου των 
ΤΠΕ στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο. 
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Οι απόψεις των νηπιαγωγών για την εισαγωγή των  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών 
στο Νηπιαγωγείο 

 
Σιβροπούλου Ειρ., Επίκ. Καθηγήτρια, Παν. Δυτ. Μακεδονίας, 
Τσαπακίδου Αγγ., Επίκ. Καθηγήτρια, Παν. Δυτ. Μακεδονίας 

 
Περίληψη 
Με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών, ΦΕΚ (376΄τ.Β / 18-10-2001, άρθρο 6) εισήχθησαν οι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές στα νηπιαγωγεία της χώρας μας για να συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των 
παιδιών και να διευρύνουν τη μάθησή τους. Δηλαδή να αυξήσουν τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα για 
μάθηση, να ενθαρρύνουν την ενεργητική μάθηση, να ενισχύσουν τη δυναμική της οπτικοποίησης, τη 
σημασία της ανατροφοδότησης, τη δυνατότητα ελέγχου, όπως και τη δυνατότητα να συνδέουν τις 
εσωσχολικές με τις εξωσχολικές δραστηριότητες ενισχύοντας την κοινωνική και πολιτισμική διάσταση 
του νηπιαγωγείου. Όμως η τεχνολογία δεν μπορεί από μόνη της να επιφέρει την επιδιωκόμενη αλλαγή 
στην προσχολική εκπαίδευση. Οι νηπιαγωγοί είναι το κλειδί για την επιτυχημένη χρήση των Η/Υ στο 
νηπιαγωγείο. Ωστόσο, οι νηπιαγωγοί σε ορισμένες χώρες επικροτούν την εισαγωγή και χρήση των 
ηλεκτρονικών  υπολογιστών και πιστεύουν ότι η εκπαίδευση με Η/Υ είναι αναπτυξιακά κατάλληλη για 
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μικρά παιδιά, ενώ σε άλλες χώρες όμως η στάση των νηπιαγωγών προς τους υπολογιστές είναι μάλλον 
αρνητική. Η αρνητική αυτή στάση των νηπιαγωγών σχετίζεται με τις γνώσεις τους πάνω στους 
υπολογιστές και τη συχνότητα με την οποία τους χρησιμοποιούν ή σχετίζεται με πολιτισμικούς 
παράγοντες και τις επικρατούσες εκπαιδευτικές φιλοσοφίες; Τα ερωτήματα αυτά μας οδήγησαν στο να 
επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τις απόψεις των νηπιαγωγών της Θεσσαλονίκης αναφορικά με την 
εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο νηπιαγωγείο. Η έρευνα αποτελείται από τρία αλληλεπιδρώντα 
μέρη. Πρώτα ξεκινά με τη θεωρητική συζήτηση που αφορά την εισαγωγή των Η/Υ στο νηπιαγωγείο, 
ακολουθεί η διερεύνηση των απόψεων 122 νηπιαγωγών μέσω ερωτηματολογίου το οποίο αποτελείται 
από 33 ερωτήσεις-δηλώσεις και καταλήγει στην ερμηνευτική ανάλυση.       
 
Εισαγωγή 
Με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών (ΦΕΚ 376 τ. Β /18-10-2001, άρθρο 6) εισήχθησαν οι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές στα νηπιαγωγεία της χώρας μας, για να συμβάλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη 
των παιδιών και να διευρύνουν τη μάθησή τους. Ειδικότερα επιδιώκεται η αύξηση των 
ενδιαφερόντων και των κινήτρων των παιδιών για ενεργητική μάθηση, η ενίσχυση της 
δυναμικής της οπτικοποίησης και της ανατροφοδότησης, η ενεργοποίηση της δυναμικότητας 
ελέγχου, όπως και η δυνατότητα να συνδέουν τις εσωσχολικές με τις εξωσχολικές 
δραστηριότητες γιατί με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η κοινωνική και πολιτισμική διάσταση 
του νηπιαγωγείου. 

Ωστόσο, οι επικρατούσες απόψεις σχετικά με την αναγκαιότητα για τη χρήση των 
Η/Υ από παιδιά προσχολικής ηλικίας προκάλεσαν διεθνώς μια ποικιλία αντιδράσεων μεταξύ 
ειδικών και μη, νηπιαγωγών, ερευνητών και άλλων επαγγελματιών, που κειμένονται από 
αισιόδοξες προβλέψεις και ελπίδες μέχρι επιφυλάξεις και αρνητικές θέσεις. 

Πιο συγκεκριμένα ένα μεγάλο μέρος ερευνών υποστηρίζει ότι οι δραστηριότητες με 
Η/Υ στο νηπιαγωγείο συμβάλουν στη βελτίωση των γνωστικών, γλωσσικών, 
κοινωνικοσυναισθηματικών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων (Ντολιοπούλου 1999, Κυρίδης 
κ.α. 2003α). 

Αναλυτικότερα, οι υποστηρικτές των νέων τεχνολογιών διαπιστώνουν ότι τα μικρά 
παιδιά έχουν πολλά να κερδίσουν από τη χρήση των Η/Υ και θεωρούν ότι η ηλικία των τριών 
χρόνων μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για την εισαγωγή των Η/Υ στο νηπιαγωγείο, με 
την προϋπόθεση ότι πρέπει να χρησιμοποιείται το κατάλληλο λογισμικό (McCraw & Meyer, 
1995). Υποστηρίζουν ακόμη ότι σχετίζονται με την κατανόηση αφηρημένων ιδεών και 
εννοιών (Κατσίκης κ.α., 1995) διευρύνουν τον τρόπο σκέψης των παιδιών και βοηθούν στη 
γεφύρωση μεταξύ συγκεκριμένης και αφηρημένης σκέψης (Fischer & Gillespie, 2003). 
Δημιουργούν ισχυρό κίνητρο για μάθηση, συνδυάζοντας την κινούμενη εικόνα με την 
τελειότητα των χρωμάτων (Κιτσαράς 1997: 220). Αλλάζουν το περιεχόμενο της μάθησης και 
τον τρόπο που αλληλεπιδρούν  με συνομιλήκους και ενήλικες (Clements, 1999), βελτιώνουν 
τον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά γιατί τα οδηγούν στην εξερεύνηση τη δημιουργική 
επίλυση προβλημάτων και την αυτοκαθοδηγούμενη δράση (Clements & Jamara, 2003, 
Haugland & Wright, 1997). Eνισχύουν τις ικανότητες γραφής των παιδιών (Cochran-Smith et  
al, 1998) προωθούν την κοινωνικοποίηση, την αυτοαντίληψη, αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, 
τη συνεργασία, την αυτονομία και τον αυτοσεβασμό (Κυρίδης κ.α. 2003α, Ντολιοπούλου 
1999). 

Eπιπρόσθετα οι υποστηρικτές των νέων τεχνολογιών διαπιστώνουν ότι οι Η/Υ 
διευκολύνουν την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες (Ράπτης & Ράπτη 1997). 
Ειδικότερα προωθούν ένα εικονικό περιβάλλον παιχνιδιού (Malone & Langone,1999) 
ενισχύουν τις προαναγνωστικές τους δεξιότητες (φωνολογική ενημερότητα) (Moiduser et al, 
(2000) βελτιώνουν την κοινωνική αλληλεπίδραση, τη συνεργατική εργασία (Hutinger & 
Johanson, 2000) λειτουργούν συντελεστικά στη μάθηση (επιβράδυνση, διόρθωση), 
επιτρέπουν την αυτορρύθμιση και την εξατομίκευση σύμφωνα με τις δυνάμεις και τις 
αδυναμίες των παιδιών, προσφέρουν τη δυνατότητα χρήσης εργαλείων συμβατών με τις 
ιδιαιτερότητες του παιδιού και επιπλέον είναι απεριόριστα υπομονετικοί διαμεσολαβητές 
(Αστέρης κ.α. 2002). 

Από την άλλη μεριά οι επικριτές των νέων τεχνολογιών υποστηρίζουν ότι οι Η/Υ 
είναι πιθανό να προκαλέσουν ομοιομορφία στη διδασκαλία και την αξιολόγηση, να 
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συμβάλουν στην κοινωνική απομόνωση και μοναξιά, να αναπτύξουν μια αίσθηση εξάρτησης 
καθώς και διάφορα δευτερογενή προβλήματα όπως γενική κόπωση και ιδιαίτερα κούραση 
ματιών, πονοκεφάλους κ.α. (Ράπτης και Ράπτη, 1997). Ειδικότερα η αξία της χρησιμότητας 
των Η/Υ από παιδιά προσχολικής ηλικίας αμφισβητείται γιατί θεωρείται ότι οι Η/Υ απαιτούν 
ένα επίπεδο συμβολισμού το οποίο δεν διαθέτουν τα μικρά παιδιά (Cuffaro, 1984). Είναι 
αφηρημένοι και δύσκολοι στη χρήση (Clarke 1990, Hattie & Fitzgerald 1987). H Wardle 
(1999) επισημαίνει πως οι Η/Υ δεν πρέπει να αποτελούν μέρος της εκπαίδευσης των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας και επιπρόσθετα μια ομάδα από επιστήμονες, ερευνητές και γιατρούς 
θεωρεί ότι οι Η/Υ παρεμποδίζουν την υγιή, φυσική, νοητική ανάπτυξη των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας και ζητούν την απομάκρυνσή τους από τα νηπιαγωγεία και τους 
παιδικούς σταθμούς (Lynch &Warner, 2004). Παράλληλες είναι και οι απόψεις του  
Hohmann (1998) ο οποίος προτείνει να μην χρησιμοποιούνται οι Η/Υ από παιδιά μικρότερα 
των τριών ετών. Παρατηρούμε ότι οι πιο έντονες αμφισβητήσεις αναφορικά με την ένταξη 
του υπολογιστή στην παιδαγωγική πράξη εμφανίζονται στο χώρο της προσχολικής 
εκπαίδευσης (Crook, 1998)  

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η επιτυχημένη εφαρμογή καινοτομιών εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. (Fullan, 1993). Δηλαδή η νηπιαγωγός 
αποτελεί το πιο σημαντικό παράγοντα και διαχειριστή αυτής της αλλαγής και της εισαγωγής 
αυτής της καινοτομίας. Είναι ο μεσολαβητής που οργανώνει και δημιουργεί τις σχέσεις 
ανάμεσα στα παιδιά, τον υπολογιστή και την τάξη. Όπως σημειώνει ο Μπίκος «ο βαθμός 
αποδοχής των ιδεών μιας μεταρρύθμισης από τους εκπαιδευτικούς και η ετοιμότητά τους για 
εμπλοκή στις διαδικασίες υλοποίησής της φαίνεται να έχει θεμελιώδη σημασία για την 
επιτυχή έκβασή της» (Μπίκος, 2006:16). Ωστόσο, σπάνια λαμβάνονται υπόψη οι στάσεις 
έστω οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την αλλαγή στο αρχικό στάδιο της εφαρμογής της 
(Μιχαηλίδου, 1997). Αυτή η εμφανής έλλειψη εμπειρικών στοιχείων σχετικά με τις γνώμες, 
προσδοκίες και γενικότερα  τις απόψεις των νηπιαγωγών για την εισαγωγή των Η/Υ στο 
νηπιαγωγείο μας οδήγησε στην παρακάτω έρευνα. 

 
Δείγμα και μεθοδολογία της έρευνας 
Προκειμένου να καταγραφούν οι αντιλήψεις/στάσεις των νηπιαγωγών για θέματα που 
αφορούν στην αξιοποίηση των Η/Υ στο νηπιαγωγείο, δόθηκε μια σειρά από 33 ερωτήσεις – 
δηλώσεις διαβαθμισμένης κλίμακας και τα υποκείμενα της έρευνας κλήθηκαν να εκφράσουν 
το βαθμό συμφωνίας τους. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από 100 νηπιαγωγούς που 
υπηρετούν σε νηπιαγωγεία του νομού Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους 2005-06. Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε πεντάβαθμη τακτική κλίμακα τύπου Likert 
(1: Διαφωνώ απόλυτα, 2: Διαφωνώ, 3: Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4: Συμφωνώ, 5: 
Συμφωνώ απόλυτα) (Javeau, 1996:110), διότι οι κλίμακες θεωρείται ότι αποτελούν τον 
αρτιότερο τύπο αφηρημένων κλιμάκων και η κατασκευή τους προϋποθέτει σαφή και ακριβή 
προσδιορισμό του αξιολογούμενου αντικειμένου, καθώς και ακριβή προσδιορισμό των 
βαθμίδων της κλίμακας (Βάμβουκας, 200: 303-319). 
Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου ερευνητικού εργαλείου στην 
παρούσα έρευνα είναι ότι το ερωτηματολόγιο: 

 Μπορεί εύκολα να προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερωτηθέντων, με αποτέλεσμα τη 
συμμετοχή στην ερευνητική διαδικασία. (Javeau, 1996:50). 

 Προσφέρεται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικών με τις απόψεις και τις αντιλήψεις 
των υποκειμένων (Fraise & Piaget, 1970:98). 

 Ως ερευνητικό εργαλείο επιτρέπει τις συνεχείς παρεμβάσεις, ώστε να αποκτήσει την 
καταλληλότερη μορφή (Javeau,  1996:148). 

 Η συγκεκριμένη επιλογή ως ερευνητικού εργαλείου προκύπτει από την αναγκαιότητα 
χρησιμοποίησης μεγάλου δείγματος υποκειμένων (Davidson, 1970). 
Η ερευνητική διαδικασία με τη χρήση ερωτηματολογίου έγινε με βάση τα ακόλουθα στάδια:  

 Διατύπωση και επαναδιατύπωση των στόχων της έρευνας 
 Διατύπωση και επαναδιατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων 
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 Πιλοτική έρευνα σε πληθυσμό μικρού μεγέθους, προκειμένου να προσδιοριστούν 
ορισμένες βασικές παράμετροι, ώστε να καταστεί δυνατή η τελική σχηματοποίηση των 
ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. 

 Συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που απέδωσε η πιλοτική έρευνα. 
 Πρώτη σχηματοποίηση των προτάσεων της κλίμακας και δοκιμαστική διανομή σε 

δείγμα 50 ατόμων με τυχαία δειγματοληψία.  
 Επεξεργασία των απαντήσεων της πιλοτικής εφαρμογής και προσδιορισμός των 

ασαφειών που παρατηρήθηκαν. 
 Επαναδιατύπωση και ανασχηματισμός των προτάσεων της κλίμακας και διανομή εκ 

νέου σε τυχαίου δείγμα 70 ατόμων. 
 Επεξεργασία των νέων απαντήσεων και επαναδιατύπωση συγκεκριμένων των 

προτάσεων με βάση τις παρατηρήσεις των διανομέων σχετικά με τις δυσκολίες που 
αντιμετώπισαν τα υποκείμενα. 

 Τελική σχηματοποίηση των προτάσεων της κλίμακας. 
 Διανομή των ερωτηματολογίων με τη βοήθεια πολλαπλασιαστών σε επιλεγμένες 

γεωγραφικές περιοχές ( Belson, 1986). 
 Συλλογή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, κωδικοποίηση και έλεγχος της 

κωδικοποίησής τους (Moser & Kalton, 1977:112). 
 Στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων (Τσάντας κ.α., (1999) 
 Τελική συγγραφή της εργασίας και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (Κυρίδης, 2006: 

264-265). 
 
 
Αποτελέσματα 
Το δείγμα 
 
Πίνακας 1: Κατανομή των νηπιαγωγών κατά φύλο 

Φύλο Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 
Άνδρες 2 2 
Γυναίκες 98 98 
Σύνολο 100 100 

Πίνακας 2: Κατανομή των νηπιαγωγών κατά έτη υπηρεσίας 
Έτη υπηρεσίας Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 
1- 5 έτη 15 15 
6-10 έτη 24 24 
11-20 έτη 36 36 
21 & πάνω 25 25 
Σύνολο 100 100 

Πίνακας 3: Κατανομή των νηπιαγωγών κατά ηλικία 
Ηλικία Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 
20-30 χρονών 68 15 
31-40 χρονών 44 44 
41-50 χρονών 34 34 
51-60 χρονών 10 10 
Σύνολο 100 100 

Πίνακας 4: Κατανομή των νηπιαγωγών κατά επίπεδο μόρφωσης 
Επίπεδο μόρφωσης Συχνότητα (ν) 
Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας 68 
Πτυχίο Π.Τ.Ν. 34 
Πτυχίο Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. 3 
Πτυχίο Διδασκαλείου 24 
Μεταπτυχιακό δίπλωμα 9 
«Εξομοίωση» 59 
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Διδακτορικό δίπλωμα 1 
Άλλο πτυχίο 12 
Πίνακας 5: Κατανομή των απαντήσεων των νηπιαγωγών για το εάν έχουν παρακολουθήσει 
επιμορφωτικό πρόγραμμα για τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση 

 Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 
Μέχρι 10 ώρες 36 36 
Μέχρι 20 ώρες 18 18 
Μέχρι 30 ώρες 16 16 
40 ώρες και πάνω 30 30 
Σύνολο 100 100 

Πίνακας 6: Κατανομή των απαντήσεων των νηπιαγωγών ανάλογα με το εάν έχουν Η/Υ στο 
σπίτι τους 

 Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 
Ναι 92 92 
Όχι 8 8 
Σύνολο 100 100 

Πίνακας 7: Κατανομή των απαντήσεων των νηπιαγωγών για το εάν είναι πρόθυμοι/ες  να 
βοηθήσουν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν η/Υ στο Νηπιαγωγείο 

 Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 
Ναι 95 95 
Όχι 5 5 
Σύνολο 100 100 

 
Ο έλεγχος εσωτερικής αξιοπιστίας κι εγκυρότητας του εργαλείου έδειξε υψηλή τιμή του a 
Cronbach’s, ίσης με 0,884. 
 
Πίνακας 8: Κατανομή του βαθμού συμφωνίας με τις απόψεις του πρώτου παραγοντικού άξονα 

 
Γνωριμία με τον Η/Υ 

Διαφωνώ 
απόλυτα Διαφωνώ 

Ούτε 
συμφ
ωνώ 
ούτε 
διαφω
νώ 

Συμφω
νώ 

Συμφων
ώ 
απόλυτα 

8. Τα νήπια πρέπει να διακρίνουν, να 
αναγνωρίζουν και να ονομάζουν τα 
μέρη του υπολογιστή (κεντρική 
μονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο, ηχεία, 
εκτυπωτής) 

 5 (5%) 16 
(16%) 

52 
(52%) 

30 
(30%) 

13. Τα νήπια πρέπει να μάθουν να 
χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο, το 
ποντίκι, το σαρωτή, τον εκτυπωτή 

2 (2%) 26 (26%) 22 
(22%) 

36 
(36%) 

14 
(14%) 

18. Σε κάθε νηπιαγωγείο πρέπει να 
οργανωθεί γωνιά Η/Υ  5 (5%) 24 (24%) 18 

(18%) 
28 
(28%) 

25 
(25%) 

23. Τα νήπια πρέπει να αναγνωρίζουν 
τον Η/Υ ως χρήσιμο εργαλείο για τον 
άνθρωπο 

  3 (3%) 63 
(63%) 

34 
(34%) 

28. Τα νήπια πρέπει να αναγνωρίζουν 
τα γράμματα και τους αριθμούς στο 
πληκτρολόγιο 

 7 (7%) 14 
(14%) 

62 
(62%) 

17 
(17%) 

 
Πίνακας 9: Κατανομή του βαθμού συμφωνίας με τις απόψεις του δεύτερου παραγοντικού άξονα 

Χρησιμότητα Η/Υ Διαφωνώ 
απόλυτα Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ 
απόλυτα 
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ούτε 
διαφωνώ 

9. Ο Η/Υ διευρύνει τις 
ευκαιρίες των παιδιών 
για μάθηση 

 2 (2%) 9(9%) 52 (52%) 37 (37%) 

14. Ο Η/Υ συμβάλλει 
στην ανάπτυξη της 
αυτονομίας των παιδιών 

2 (2%) 6 (6%) 21 (21%) 55 (55%) 16 (16%) 

20. Ο Η/Υ συμβάλλει 
στην ανάπτυξη της 
ικανότητας των παιδιών 
για επίλυση 
προβλημάτων 

 5 (5%) 37 (37%) 41 (53%) 17 (17%) 

24. Ο Η/Υ διευκολύνει 
τη μάθηση των παιδιών 
με ειδικές ανάγκες  

1 (1%) 3 (3%) 29 (29%) 47 (47%) 20 (20%) 

29. Ο Η/Υ καλλιεργεί τη 
δημιουργικότητα των 
παιδιών 

 6 (6%) 20 (20%) 63 (63%) 11 (11%) 

 
Πίνακας 10: Κατανομή του βαθμού συμφωνίας με τις απόψεις του τρίτου παραγοντικού άξονα 

Υποστηρικτικό εργαλείο Διαφωνώ 
απόλυτα Διαφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ 
ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 
απόλυτα 

10. Τα παιδιά με τη 
χρήση κατάλληλου 
λογισμικού εκτελούν 
παιχνίδια επίλυσης απλών 
προβλημάτων και 
εξερεύνησης 

 2 (2%) 16 (16%) 52 (52%) 30 (30%) 

15. Τα παιδιά με τον Η/Υ 
παίζουν με τα ονόματά 
τους και τις φωτογραφίες 
τους 

 7 (7%) 26 (26%) 46 (46 %) 21 (21%) 

19. Τα παιδιά 
χρησιμοποιούν τα 
εργαλεία ελεύθερης 
σχεδίασης για να 
τροποποιούν ή να 
δημιουργούν απλά σχέδια 
και εικόνες 

 8 (8%) 21 (21%) 53 (53%) 18 (18%) 

25. Τα νήπια με τον Η/Υ 
δημιουργούν ευχετήριες 
κάρτες, προσκλήσεις, 
αφίσες κ.α. 

3 (3%) 30 (30%) 11 (11%) 39 (39%) 17 (17%) 

30. Τα νήπια με τον Η/Υ 
ακούν ήχους, μουσική, 
ιστορίες 

 3 (3%) 9 (9%) 64 (64%) 24 (24%) 

   
Πίνακας 11: Κατανομή του βαθμού συμφωνίας με τις απόψεις του τέταρτου παραγοντικού 
άξονα   

Ρόλος νηπιαγωγού Διαφωνώ 
απόλυτα Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ 
απόλυτα 
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ούτε 
διαφωνώ 

11. Η νηπιαγωγός πρέπει 
να ενθαρρύνει τα παιδιά 
να εξερευνούν και να 
ανακαλύπτουν τις 
δυνατότητες του Η/Υ 

  9 (9%) 52 (52%) 39 (39%) 

16. Η νηπιαγωγός πρέπει 
να συζητά τους κανόνες 
για τη σωστή χρήση του 
υπολογιστή (σωστή θέση 
του σώματος, προσοχή 
στα καλώδια) 

 1 (1%) 2 (2%) 41 (41 %) 56 (56%) 

21. Η νηπιαγωγός πρέπει 
να ενημερώνει τους 
γονείς για τον τρόπο με 
τον οποίο δουλεύουν τα 
παιδιά με τον Η/Υ στην 
τάξη 

1 (1%) 7 (7%) 12 (12%) 51 (51%) 29 (29%) 

26. Η νηπιαγωγός 
χρησιμοποιεί τον Η/Υ για  
να εισάγει τα παιδιά σε 
μια θεματική ενότητα 
(παρουσιάζει εικόνες) 

 11 (11%) 17 (17%) 54 (54%) 18 (18%) 

31. Η νηπιαγωγός 
πληκτρολογεί το κείμενο 
που της υπαγορεύουν τα 
παιδιά 

1 (1%) 17 (17%) 16 (16%) 49 (49%) 17 (17%) 

 
Πίνακας 12: Κατανομή του βαθμού συμφωνίας με τις απόψεις του πέμπτου παραγοντικού 
άξονα   

Αξιολόγηση Η/Υ Διαφωνώ 
απόλυτα Διαφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ 
ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 
απόλυτα 

12. Η μύηση των παιδιών 
στον κόσμο της σύγχρονης 
τεχνολογίας συμβάλλει 
στη διερεύνηση των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών 
τους 

 3 (3%) 16 (16%) 42 (42%) 33 (33%) 

17. Ο Η/Υ δεν πρέπει να 
αποτελεί τμήμα της 
εκπαίδευσης των νηπίων 
καθώς συνεχής 
ακτινοβολία ενδέχεται να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις 
για την υγεία τους 

12 (12%) 49 (49%) 18 (18%) 18 (18%) 3 (3%) 

22. Ο χρόνος ενασχόλησης 
με τον Η/Υ ανά ημέρα δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 20 
– 30 λεπτά 

1 (1%) 8 (8%) 8 (8%) 35 (35%) 48 (48%) 

27. Κάποια παιδιά 
αναπτύσσουν 

2 (2%) 26 (26%) 11 (11%) 54 (54%) 7 (7%) 
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πρωταγωνιστικούς ρόλους, 
ενώ κάποια άλλα απλά 
παρακολουθούν 
32. Η ενασχόληση με τον 
Η/Υ πρέπει να ξεκινά ένα 
με ενάμιση μήνα από την 
έναρξη της σχολικής 
χρονιάς 

5 (5%) 36 (36%) 10 (10%) 35 (35%) 14 (14%) 

 
Συζήτηση- συμπεράσματα 
Με βάση τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων διαφαίνεται ότι οι νηπιαγωγοί στο σύνολό 
τους έχουν διαμορφώσει θετική άποψη για την εισαγωγή και χρήση των Η/Υ στο 
νηπιαγωγείο  και θεωρούν ότι διευρύνει τις ευκαιρίες των παιδιών για μάθηση. Τα ευρήματα 
αυτά συμφωνούν και με άλλα ευρήματα παλαιότερων ερευνών στα οποία διαφαίνεται ότι οι 
Η/Υ είναι κατάλληλοι για τις προσχολικές τάξεις και βελτιώνουν τη γνωστική ανάπτυξη των 
παιδιών (Lynch & Warner, 2004. Clemens, 1994. Davis & Shade, 1999). Η θετική αυτή 
άποψη για τη χρήση των Η/Υ στο νηπιαγωγείο διαφαίνεται και από το γεγονός ότι το 63% 
των νηπιαγωγών συμφωνεί ότι τα νήπια πρέπει να αναγνωρίζουν τον Η/Υ ως χρήσιμο 
εργαλείο για τον άνθρωπο υιοθετώντας την άποψη του  Papert, ο οποίος επισημαίνει ότι ο «ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για τα παιδιά της τεχνολογικής 
εποχής όσο το μολύβι και το χαρτί για τα παιδιά της προηγούμενης γενιάς» (Ντολιοπούλου, 
1998:213). Παράλληλες απόψεις επισημαίνονται και στον οδηγό της νηπιαγωγού «Να 
αντιληφθούν τα μικρά παιδιά ποιες ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου εξυπηρετούν οι νέες 
τεχνολογίες και σε τι χρησιμεύουν στη ζωή μας»  (Δαφέρμου κ.α., 2004:351). Μια άλλη 
ένδειξη για τις θετικές απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά με τη χρήση των Η/Υ στο 
νηπιαγωγείο φαίνεται και από το γεγονός ότι το 95% των νηπιαγωγών είναι πρόθυμο να 
βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν να χρησιμοποιούν τον Η/Υ. Σε αντίθεση με άλλη έρευνα που 
αποδεικνύει την απροθυμία των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετάσχουν 
ενεργά στην υλοποίηση της καινοτομίας αυτής (Μπίκος, 2006).  

Η δεύτερη διαπίστωση εστιάζεται στο γεγονός ότι 63% των νηπιαγωγών συμφωνεί 
με την άποψη ότι ο Η/Υ καλλιεργεί τη δημιουργικότητα των παιδιών. Το αποτέλεσμα αυτό 
συμπίπτει με παλαιότερα ερευνητικά πορίσματα στα οποία επισημαίνεται ότι ο Η/Υ ενισχύει 
την ευελιξία της σκέψης, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη των παιδιών (Haugland, 
1992. Clements et al, 1993). Παράλληλες είναι οι απόψεις των δασκάλων, 59,9% των οποίων 
θεωρούν ότι η εισαγωγή των Η/Υ στο σχολείο δεν περιορίζει τη δημιουργικότητα των 
παιδιών (Κυρίδης, κ.α. 2003β). 

Η τρίτη διαπίστωση αφορά το ρόλο των νηπιαγωγών. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 56% 
του δείγματος συμφωνεί απόλυτα ότι η νηπιαγωγός πρέπει να συζητά τους κανόνες για τη 
σωστή χρήση του υπολογιστή (σωστή θέση του σώματος, προσοχή στα καλώδια). Στην ίδια 
άποψη καταλήγει και ο Μιχαηλίδης ο οποίος σημειώνει: «Η υγεία και η ασφάλεια των 
παιδιών προϋποθέτει τη σωστή εργονομία, δηλαδή το σωστό σχεδιασμό και το συντονισμό 
όλων των συσκευών του υπολογιστικού συστήματος αφενός και των φυσικών συνθηκών 
εργασίας που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις ανάγκες των παιδιών αφετέρου» 
(Μιχαηλίδης, 2005).  

Η τέταρτη διαπίστωση καθιστά φανερό ότι το 48% των νηπιαγωγών συμφωνεί 
απόλυτα ότι ο χρόνος ενασχόλησης των νηπίων με τον Η/Υ ημερησίως δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 20-30 λεπτά. Η άποψη αυτή συγκλίνει και με τις απόψεις άλλων ερευνητών  οι 
οποίοι συμφωνούν ότι τα παιδιά δεν πρέπει να αφήνονται πάνω από τριάντα λεπτά μπροστά 
στην  οθόνη δηλαδή ο χρόνος ενασχόλησης των νηπίων με τον υπολογιστή πρέπει να είναι 
σύντομος ( Ball & Salinger 1986. Mιχαηλίδης, 2005). 

Στην ανοιχτή ερώτηση που αφέθηκε στο τέλος του ερωτηματολογίου για ανοιχτά 
σχόλια είναι ουσιώδες να αναφερθεί ότι οι νηπιαγωγοί εγείρουν πρώτα το θέμα της έλλειψης 
της υλικοτεχνικής υποδομής. Χαρακτηριστικά σημειώνεται: «προσπάθησα μ΄έναν παλιό 
υπολογιστή της τάξης μου, αλλά αργούσε τόσο πολύ που τα παιδιά έχασαν το ενδιαφέρον 
τους, εκνευρίστηκαν και τον παράτησαν, κι εγώ το ίδιο». Έπειτα επισημαίνουν τα 
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πλεονεκτήματα του υπολογιστή, αλλά εκφράζουν και τις επιφυλάξεις τους. Χαρακτηριστικά 
γράφουν: «Χαρακτηριστικό γνώρισμα του υπολογιστή είναι η απεριόριστη υπομονή που 
δείχνει επιτρέποντας σε κάθε παιδί να προχωρά το πρόγραμμα που χειρίζεται με το δικό του 
ρυθμό. Ωστόσο, προτιμώ το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας στο νηπιαγωγείο να γίνεται 
χωρίς τη χρήση του. Φοβάμαι την αντικοινωνικότητα, την απομόνωση, την  παθητικότητα».  

Τα παραπάνω ευρήματα ίσως αποτελέσουν την αρχή για περαιτέρω διερεύνηση των 
απόψεων των νηπιαγωγών για το θέμα της εισαγωγής και χρήσης των Η/Υ που ήδη άρχισε να 
εφαρμόζεται με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Απαραίτητη είναι η συνεχής έρευνα 
των απόψεων και στάσεων των νηπιαγωγών-φορέων της καινοτομικής αλλαγής και η 
διαχρονική σύγκριση  των αλλαγών που ενδέχεται να σημειωθούν. Χρειάζονται έρευνες 
πανελλαδικές και μακροπρόθεσμες προκειμένου να διαπιστωθεί πως χρησιμοποιούνται οι 
Η/Υ στα νηπιαγωγεία της χώρας μας, ποιες αλλαγές θα επιφέρουν στη δομή του 
προγράμματος του νηπιαγωγείου, ποιοι παράγοντες εμποδίζουν ή διευκολύνουν τη 
συνεργασία των νηπίων κατά τη διάρκεια της χρήσης του Η/Υ ή ποια είναι τα αποτελέσματα  
στη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων; Ακόμα πως οικοδομούνται οι γνώσεις και 
οι εμπειρίες με τη χρήση υπολογιστών από παιδιά μικρής ηλικίας ή τι τύπου παιδαγωγικές 
δραστηριότητες μπορούν να εννοηθούν στο πλαίσιο αυτό με τη χρήση του υπολογιστή στα 
νηπιαγωγεία της χώρας μας;  

Τέλος είναι σημαντική η συνεχής επιμόρφωση των νηπιαγωγών για τη χρήση του 
Η/Υ στην τάξη γιατί όπως αναφέρει ο Fullan (1993) η επιτυχία της καινοτομικής εφαρμογής 
εξαρτάται από το τι σκέφτονται και τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί.              
 
Βιβλιογραφία 
 
Ελληνόγλωσση: 
Αστέρης, Θ., Καλλιγά, Χ., Κουρμπέτση, Β., Στάϊνχάουερ, Γ., Φερεντίνου, Σ. (2002). Νέες 

τεχνολογίες και εκπαιδευτικό λογισμικό για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Εκπαιδευτική Κοινότητα, 64, 33-36. 

Βάμβουκας, Μ., (2000). Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. (6η εκδ.). 
Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. 

Δαφέρμου, Χ., Κουλούρη, Π., Μπασαγιάννη, Ε. (2004). Οδηγός Νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 

Κατσίκης, Α., Φ. Κοσσυβάκη., Α. Μικρόπουλος, Χ. Σαβρανίδης (1995). Παρουσίαση 
εννοιών στην προσχολική αγωγή με τη βοήθεια αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων 
υπολογιστή. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 1, 18-27. 

Κιτσαράς, Γ. (1997). Προσχολική Παιδαγωγική. Αθήνα: Συγγραφέας. 
Κυρίδης, Α., Δρόσος, Β. & Ντίνας, Κ. (2003α). Η Πληροφοριακή –επικοινωνιακή τεχνολογία 

στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση: Το παράδειγμα της γλώσσας. Αθήνα: 
Τυπωθήτω / Γιώργος Δαρδανός. 

Κυρίδης, Α., Δρόσος, Β., και Τσακιρίδου, Ε. (Επιμ) (2003β). Ποιος φοβάται τις νέες 
τεχνολογίες; Οι απόψεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης για την εισαγωγή της Πληροφορικής Επικοινωνιακής Τεχνολογίας στο 
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο. Αθήνα: Τυπωθήτω / Γιώργος Δαρδανός. 

Κυρίδης, Α. (2006). Η μεθοδολογία της έρευνας. Στο Α. Κυρίδης, Ε. Τσακιρίδου & Ι. 
Αρβανίτη (Επιμ.), Το ολοήμερο δημοτικό σχολείο στην Ελλάδα. Ερευνητικές και 
θεωρητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός. 

Μιχαηλίδης, Μ. (2005). Πληροφορική και σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία στο 
νηπιαγωγείο. Στο Ε. Παπαλεοντίου-Λουκά (Επιμ.), Σύγχρονες προσεγγίσεις στο 
πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, (σ.σ. 111-119). Αθήνα: Τυπωθήτω/ Γιώργος Δαρδανός.    

Μιχαηλίδου, Α. (1997). Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την τεχνολογική καινοτομία της 
εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Κυπριακή Δημοτική Εκπαίδευση, 
Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 25, 101-118. 

Μπίκος, Κ. (2006). Εκπαιδευτικοί και ηλεκτρονικοί υπολογιστές: Στάσεις Ελλήνων 
εκπαιδευτικών απέναντι στην εισαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών στη γενική 
εκπαίδευση. Θες/νίκη: Αφοι Κυριακίδη. 



 

 

185

Ντολιοπούλου, Ε. (1998). Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Προσχολική Εκπαίδευση στην 
Ελλάδα. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 3, 99-112. Αθήνα: ΟΜΕΡ και Ελληνικά 
Γράμματα. 

Ντολιοπούλου, Ε. (1999). Σύγχρονες τάσεις της Προσχολικής  Αγωγής. Αθήνα: Τυπωθήτω 
/Γιώργος Δαρδανός. 

Ράπτης, Α. και Ράπτη, Α. (1997). Πληροφορική και Εκπαίδευση: Συνολική Προσέγγιση. 
Αθήνα: Τελέθριον  

Τσάντας, Ν., Μωϋσιάδης, Χ., Μπαγιάτης, Ν., & Χατζηπαντελής, Θ. (1999). Ανάλυση 
δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών πακέτων. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. 

 
Ξενόγλωσση: 
Βall, S. & Salinger, T. (1986). A computer in my classroom: Teacher concerns. In J. Hoot 

(Ed.), Computers in early childhood education. Englewood Cliffs, NJ: Prentice – Hall 
Inc.  

Belson, W. A. (1986). Validity in Survey Research. Aldershot: Gower. 
Clarke. V.A. (1990). Sex differences in computing participation: Concerns, extent, reasons 

and strategies. Australian Journal of Education, 34 (1), 52-66. 
Clemens,D., Nastasi, B & Swaminathan, S. (1993). Young children and computers: 

Crossroads and directions from research. Young Children, 48 ( 2), 56-64. 
Clemens, D.H., (1994). The uniqueness of the computer as a learning tool: Insights from 

research and practice. In J.L. Wright & D.D. Shade (Eds.), Young Children: Active 
learners in a technological age (p.p. 31-50). Washington DC, NAEYC. 

Clemens, D.H. (1999). The effective use of computers with young children. In J.V. Copley 
(Ed.), Mathematics in the early years,(p.p. 119-128). Reston, VA: National Council 
of Teachers of Mathematics. 

Clemens, D.H., & Jamara,J.(2003). Young children and technology: what does the research 
say? Young children, 58 (6), 34-40.  

Cochran- Smith, M., kahn, J. L., & Paris, C.L.(1998). When word processors come in the 
classroom. In J. Hoot & S.Silvern (Eds.), Writing with computers in the early grades,  
(p.p.43-47). New York: Teachers College Press. 

Crook, C. (1998). Children as computer users: The case of collaborative learning. Computers 
Education, 30 (3-4), 237-247. 

Cuffaro, H. (1984). Microcomputers in education: Why is earlier better? Teachers College 
Record, 85, 4. 

Davidson, J. (1970). Outdoor recreation surveys: The design and the use of questionnaires 
for site surveys. London: Countryside Commission. 

Davis, B.C. & Shade, D.D. (1999). Integrating technology into the early childhood classroom: 
The case of literacy learning. In D.D. Shade (Ed), Information tehnology in childhood 
education annual. Norfolk, VA: Association for the Advancement of Computing in 
Education.  

Fischer, M.A., & Gillespie, C.W.(2003). Computers and young children’s  development. 
Young Children, 58 (4), 85-91. 

Fraise, P. & Piaget, J. (1970). Traite de psychologie experimentale. Paris: P.U.F. 
Fullan, G.M.(1993). The new meaning of educational change. New York: Cassell. 
Hattie, J., & Fitzgerald, D. (1987). Sex differences in attitudes, achievement and use of 

computers. Australian Journal of Education, 31 (1), 3-21. 
Haugland, S. (1992). The effect of computer software on preschool children’ s developmental 

guimes.  Journal of Computing in Childhood Education, 3 (1), 15-30 
Haugland, S.W.& Wright, J.C.(1997). Young children and technology. New York: Allyn and 

Bacon.  
Hohmann, C. (1998). Evaluating and selecting software for children. Child Care Information 

Exchange, 123, 60-62.  
Hutinger, P.L., & Johanson, J. (2000). Implementing and maintaining an effective early 

childhood comprehensive technology system. Topics in Early Childhood Special 
Education, 20 (3), 159-173. 



 

 

186

Javeau, J. (1996). Η έρευνα με ερωτηματολόγιο. (Μτφρ. Κ., Τζαννόε – Τζώρτζη). Αθήνα: 
Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός. 

Lynch, S.A. & Warner, L. (2004). Computer use in preschools: Director’s reports of the State 
of the practice. Early Childhood Research & Practice, 6 (2), 25-37.  

Malone, D.M.& Langone, J. (1999). Teaching object – related play skills to preschool 
children with developmental concerns. International Journal of Disability in 
Development and Education, 46 (3), 324-336. 

McCraw, A. Meyer, E. (1995). Technology and young children: What teachers need to know. 
Aailable  4 April 2007 from http:// www.coc.uh. edu/insite/elec pub / html  

Moiduser, D.H., Tur –Kapsa, H., & Leitner, I. (2000). The learning value of computer-based 
instruction of early reading skills. Journal of Computer Assisted Learning, 16 (1), 54-
63. 

Moser, C. A. & Kalton, G. (1977). Survey methods in social investigation. London: 
Heinemann Educational Books. 

Wardle, F. (1999). Foundations for learning: How children learn: The latest on ways to 
maximize children’s learning and development. Children and Families, 18, (3), 66.  

 
 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές @ η συγκρότηση έμφυλων «ταυτοτήτων» 
στο δημοτικό σχολείο 

 
Πολίτης Φ., Διευθυντής Α/θμιας  Εκπαίδευσης 

 
Περίληψη 
Η εκπαίδευση αποτελεί –εκτός των άλλων- μια θεσμοποιημένη πολιτισμική αρένα παραγωγής, ανα-
παραγωγής και διαμόρφωσης «ανδρικών» και «γυναικείων» υποκειμενικοτήτων, για μαθητές, 
μαθήτριες και εκπαιδευτικούς, καθώς μέσα σ’ αυτήν διακινούνται –ρητά ή άρρητα- νοήματα, έννοιες 
και πρακτικές που επιδρούν στη συγκρότηση και ανα-συγκρότηση έμφυλων συμπεριφορών και 
ασυμμετριών. Ειδικότερα, η εκπαίδευση μέσω του αναλυτικού προγράμματος και των διδασκόμενων 
μαθημάτων εντείνει και ενισχύει διαρκώς αυτή την έμφυλη και ιεραρχική διχοτόμηση. Φυσικά, οι 
μαθητές/τριες δεν αποτελούν παθητικούς/ρομποτικούς δέκτες της έμφυλης σχολικής 
κοινωνικοποίησης, αλλά συμμετέχουν ως ενεργά υποκείμενα στη διαμόρφωση των έμφυλων 
υποκειμενικοτήτων τους πάνω στις οποίες κάνουν περίπλοκες κοινωνικές και ψυχικές επενδύσεις, 
μέσα από μια συνεχή διαπραγμάτευση με το σχολικό περιβάλλον. Για τη φεμινιστική σκέψη, η Δυτική 
τεχνο-επιστήμη (techno-science) δε θεωρείται ουδέτερη αλλά ότι έχει φύλο και μάλιστα γένους 
αρσενικού, καθώς αποτελεί την κύρια πηγή ανδρικής εξουσίας και δύναμης, την οποία και 
εκμεταλλεύεται στο όνομα της προόδου. Μέσα στα συγκείμενα αυτά, ο «ανδρισμός» και η 
«θηλυκότητα» κατασκευάζονται και από το ποσοστό εμπλοκής τους με τις τεχνο-επιστήμες, καθώς και 
με τις τεχνικές δεξιότητες και ικανότητες των υποκειμένων. Έτσι, οι τεχνο-επιστήμες καταλήγουν να 
αποτελούν στοιχείο του ηγεμονικού ανδρισμού, καθώς ενσωματώνουν τις ανδροκρατικές αξίες του 
ορθολογισμού, του θετικισμού, της διείσδυσης στη γνώση, της αντικειμενικότητας, του ανταγωνισμού, 
του ελέγχου, της κατάκτησης και καθυπόταξης της φύσης. Με βάση τα παραπάνω, το παρόν διάβημα 
στηριζόμενο στις αρχές του μεταμοντέρνου φεμινισμού εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η χρήση νέων 
τεχνολογιών στην εκπαίδευση –και συγκεκριμένα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας- συγκροτούν, αλλά και συγκροτούνται, από νόρμες «ανδρισμού» και προπαγανδίζουν 
συγκεκριμένους ηγεμονικούς ανδρισμούς (hegemonic masculinities), μέσω της υιοθέτησης του μύθου 
ότι ως τεχνολογία και θετικές επιστήμες είναι «σκληρές», αυστηρές, ορθολογικές, αντικειμενικές και 
συνεπώς ανήκουν στη σφαίρα δραστηριοτήτων και ενασχόλησης των ανδρών. Επίσης, εξετάζει τον 
τρόπο με τον οποίο η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στο συγκεκριμένο γνωστικό 
αντικείμενο μπορεί να αποτελέσει μια πρακτική ανδρο-ποίησης, δηλαδή μια πρακτική που βοηθάει, 
ενισχύει και επικυρώνει τη συγκρότηση συγκεκριμένων μορφών «ανδρισμού». Η παρούσα μελέτη έχει 
πολιτικές επιπτώσεις, καθώς καταδεικνύει τον έμφυλο χαρακτήρα του μαθήματος, αλλά και τις 
(ετερο)σεξιστικές πρακτικές που επιτελούνται μέσω αυτού και συνεπώς επιβάλλεται η λήψη 
εκπαιδευτικών πολιτικών που να έχουν ως αιχμή τους την έμφυλη συμμετρία. Η εκπαίδευση, λοιπόν, 
θα πρέπει να ενεργήσει προς την κατεύθυνση της αναίρεσης της έμφυλης ιδεολογίας ότι οι τεχνο-
επιστήμες αποτελούν συνώνυμο του ηγεμονικού ανδρισμού, αμφισβητώντας τον τοξικό τρόπο με τον 
οποίο αναπαριστώνται στα σχολικά πλαίσια, καθώς και τον τρόπο αλληλεπίδρασής τους με το φύλο. 
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1. Εισαγωγικά 
Τα τελευταία χρόνια τα ρεύματα του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, του μετα-
στρουκτουραλισμού και του μετα-μοντερνισμού άσκησαν έντονη κριτική στην 
επιστημολογία της Δυτικής δυιστικής ορθολογικής σκέψης και αμφισβήτησαν την ιδέα ότι η 
«αλήθεια» για το ανθρώπινο υποκείμενο μπορεί να προέλθει αποκλειστικά από την 
ορθολογική γνώση, ενώ παράλληλα αμφισβήτησαν την ακαμψία των ορίων και των 
διαχωρισμών μεταξύ των διαφόρων αντιθετικών ιεραρχικών δίπολων, όπως «άνδρας»-
«γυναίκα»50, «ανδρισμός»-«θηλυκότητα», «ετεροσεξουαλικότητα»-«ομοφυλοφιλία», κ.λπ. Η 
αποδοχή αυτής της αντι-ουσιοκρατικής (anti-essentialist) στροφής των κοινωνικών 
επιστημών, καθώς και η συνεργία υπέρ του μετα-στρουκτουραλιστικού και μετα-μοντέρνου 
φεμινιστικού διαβήματος ότι η έμφυλη υποκειμενικότητα –η αίσθηση δηλαδή ότι ανήκουμε 
σε κάποιο «φύλο»- αποτελεί μια διαδικασία συνεχούς συγκρότησης και ανα-συγκρότησης 
μέσα από τους Λόγους (discourses) κάθε στιγμή που σκεφτόμαστε και συν-διαλεγόμαστε, 
μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η συγκρότηση του «ανδρισμού» και της «θηλυκότητας» 
αποτελεί ένα συνεχές γίγνεσθαι και συνεπώς η «ανδρική» και η «γυναικεία» 
υποκειμενικότητα βρίσκονται σε μια διαρκή τοποθέτηση και ανα-τοποθέτηση μέσα στη 
γλώσσα και στο εύρος των ρηματικών πρακτικών (discourse practice), το νόημα των οποίων 
αποτελεί ένα συνεχή αγώνα για εξουσία (Butler 1990, Weedon 1997). Σε ένα, λοιπόν, μετα-
μοντέρνο κόσμο θρυμματισμένο, διασπαρμένο, ατακτοποίητο, με την απουσία αλάνθαστων 
μοντέλων ζωής, ο «ανδρισμός» και η «θηλυκότητα» δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως 
ουσίες, αλλά ως κάτι ρευστό, αποσπασματικό, κατακερματισμένο, ασταθές, υβριδικό, 
προσωρινό και συμπτωματικό, που συγκροτείται και εκφράζεται μέσω των κοινωνικών μας 
σχέσεων και συνεπώς που έχει απεριόριστες δυνατότητες αυτο-ορισμού και αυτο-
συγκρότησης (βλ. και Κογκίδου & Πολίτης 2006, Πολίτης 2006α).  

Μέσα σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο ο σχολικός θεσμός συμβάλλει –ρητά ή άρρητα- 
στη συγκρότηση έμφυλων «ταυτοτήτων», δηλαδή πολλαπλών μορφών «ανδρισμού» και 
«θηλυκότητας» για μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς (Connell 1989, Thorne 1993, Mac 
An Ghaill 1994, Dixon 1997, Politis 1997, Skelton 2001, Kehily 2002, Δαράκη 2005α, 
2005β, 2007, Πολίτης 2006α, 2006β, 2007). 

Με την παρούσα εργασία εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η χρήση νέων 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο χώρο της εκπαίδευσης συγκροτεί, 
αλλά και συγκροτείται, από νόρμες «ανδρισμού» και προπαγανδίζει συγκεκριμένους 
ηγεμονικούς ανδρισμούς, μέσω της υιοθέτησης του μύθου ότι ως τεχνολογία και θετικές 
επιστήμες αποτελούν αποκλειστικά ανδρική ενασχόληση. 

  
2. Η (ψηφιακή) τεχνο-επιστήμη ως «ανδρική» (τεχνο)κουλτούρα 
Από την εποχή του Διαφωτισμού, το 17ο αιώνα, o «ανδρισμός» έχει ταυτιστεί ιστορικά με τον 
ορθολογισμό και η «θηλυκότητα» με το συναίσθημα, σε σημείο που η «ανδρική ταυτότητα» 
να έχει τόσο πολύ στενά ευθυγραμμιστεί με τη λογική, ώστε ο ορθολογισμός να θεωρείται ότι 
αποτελεί την κριτική βάση του «ανδρισμού» (Seidler, 1989). Έτσι, η «εποχή του 
ορθολογισμού» θεσμοποίησε μια σχέση μεταξύ ορθολογισμού, τεχνο-επιστήμης (techno-
science), προόδου και «ανδρισμού», βασιζόμενη πάνω στη θετικιστική/μαθηματική 
περιγραφή της φύσης και την αναλυτική λογική μέθοδο, στοιχεία που αποτέλεσαν τα 
σημαντικότερα κριτήρια αξιολόγησης των επιστημονικών θεωριών. Οι γυναίκες 
αποκλείονται/οστρακίζονται από το χώρο αυτό, καθώς συσχετίζονται με τη μη-αυθεντική 
πηγή γνώσης που είναι τα συναισθήματα, η διαίσθηση και η εμπειρία (Kelly 1989). 

Η τεχνο-επιστήμη, λοιπόν, θεωρείται ότι αποτελεί κύρια πηγή ανδρικής εξουσίας και 
δύναμης. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η Judy Wajcman (2004), η τεχνολογία δεν είναι ποτέ 
κάτι το ουδέτερο, έχει φύλο και είναι γένους αρσενικού –στο σχεδιασμό και στη χρήση- και 
βασίζεται σε θεσμοποιημένα πρότυπα εξουσίας και δύναμης που εκμεταλλεύεται στο όνομα 
της προόδου. Ο «ανδρισμός» και η «θηλυκότητα», λοιπόν, κατασκευάζονται και από το 

                                                 
50 Στην παρούσα μελέτη, οι λέξεις σε εισαγωγικά δηλώνουν ότι δεν εκλαμβάνονται ως άκαμπτες και 
παγκόσμιες κατηγορίες, αλλά ως προϊόντα κοινωνικο-πολιτισμικής και ιστορικο-πολιτικής 
κατασκευής και ως εκ τούτου αντιμετωπίζονται ως έννοιες ρευστές και αντι-ουσιοκρατικές. 
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ποσοστό εμπλοκής τους με τις τεχνο-επιστήμες, καθώς και με τις τεχνικές δεξιότητες και 
ικανότητες των υποκειμένων.  

Παρ’ όλα αυτά, η φεμινιστική σκέψη άσκησε κριτική στο θετικιστικό μοντέλο, 
υποστηρίζοντας ότι η γνώση δια-μεσολαβείται από το φύλο –εκτός της φυλής, της κοινωνικο-
οικονομικής τάξης, της σεξουαλικότητας, της εθνότητας, της θρησκείας, κ.λπ.- και ότι η 
γνώση κατασκευάζεται –δεν ανακαλύπτεται- αποτελώντας προϊόν σχέσεων εξουσίας. 
Ταυτόχρονα, αμφισβήτησε την «ουδετερότητα» και «αντικειμενικότητα» των επιστημών, 
εισάγοντας την υποκειμενική εμπλοκή του/της ερευνητή/τριας και τη σχέση του με το υπό 
έρευνα αντικείμενο (Harding, 1991). Παράλληλα, και πέρα από την πεσιμιστική 
αντιμετώπιση των γυναικών ως παθητικών θυμάτων της τεχνο-επιστήμης που κυριαρχείται 
από άνδρες αναδύθηκε η οπτική του κυβερνο-φεμινισμού (cyberfeminism)51 που παύει να 
δαιμονολογεί την τεχνο-επιστήμη, θεωρώντας ότι και οι γυναίκες έχουν μια απολαυστική 
σχέση με την ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνολογία που είναι βασισμένη στο δίκτυο, 
καθώς δεν είναι πλέον τεχνο-φοβικές αλλά τεχνο-φιλικές. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι ειδικά οι 
νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας, η εικονική πραγματικότητα (virtual 
reality), το διαδίκτυο (Ιnternet) αποτελούν ένα νέο χώρο υπονόμευσης παλιών έμφυλων 
σχέσεων, ένα χώρο απεριόριστης δημοκρατίας, ελευθερίας και απελευθέρωσης από τους 
παραδοσιακούς έμφυλους ρόλους (Haraway, 1991). Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν τη 
δυνατότητα επινόησης ενός ά-φυλου μέλλοντος στον κυβερνοχώρο, καθώς οι 
φυσικές/σωματικές ενδείξεις θα εκλείπουν από την επικοινωνία και η αλληλεπίδραση δε θα 
βασίζεται σε κρίσεις βασισμένες στο φύλο και την εμφάνιση αλλά στην κειμενική 
ανταλλαγή. Σε αυτή τη δικτυακή χειραφετιτική κοινωνία –η οποία θα αποτελεί και την υλική 
μορφή της φιλοσοφίας του μεταμοντέρνου φεμινισμού- τα υποκείμενα θα μπορούν να 
βιώνουν μια καινούρια αίσθηση του εαυτού, η οποία θα είναι έκκεντρη, ρευστή και 
πολλαπλή. 

 
3.  Θετικές επιστήμες, νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και αναλυτικά προγράμματα 
     του δημοτικού σχολείου 
Οι μαθητές/τριες ξεκινούν τη φοίτησή τους στο σχολείο με την επίγνωση τού ότι ορισμένες 
περιοχές μάθησης, δραστηριοτήτων και δεξιοτήτων είναι έμφυλα προσδιορισμένες και 
συνεπώς καταλληλότερες για το ένα παρά για το άλλο φύλο, με αποτέλεσμα να τις 
«επιλέγουν» με έμφυλο τρόπο. Έτσι, αν και το αναλυτικό πρόγραμμα είναι κοινό για αγόρια 
και κορίτσια μεταφέρει τη σημαντική συμβολική δομή του έμφυλου της γνώσης με τον 
ορισμό συγκεκριμένων περιοχών του ως ανδρικών ή γυναικείων, κατασκευάζοντας έμφυλες 
ταυτότητες (Connell 1989, Mac An Ghaill 1994, Δαράκη 2005α, Πολίτης 2006α). Τα 
μαθήματα θετικής κατεύθυνσης απευθύνονται κυρίως στα αγόρια, ενώ τα μαθήματα 
θεωρητικής/ανθρωπιστικής κατεύθυνσης στα κορίτσια. Έτσι, τα μαθήματα έχουν έντονα 
έμφυλα νοήματα και αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι οι τεχνο-επιστήμες ορίζονται ως 
«ανδρικές» συγκεντρώνοντας άνδρες εκπαιδευτικούς, ενώ τα φιλολογικά μαθήματα είναι πιο 
«εκθηλυσμένα» συγκεντρώνοντας γυναίκες εκπαιδευτικούς.  

Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη και εξάπλωση των λεγομένων νέων τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχει δημιουργήσει μια έντονη συζήτηση γύρω από 
τη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητά τους στα πλαίσια της εκπαίδευσης. Παρ’ όλα αυτά, 
διεθνώς τα κορίτσια δεν επιλέγουν μαθήματα, σπουδές, κατευθύνσεις και επαγγέλματα που 
έχουν σχέση με τις τεχνο-επιστήμες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως το Κουβέιτ, την Ταϊλάνδη 
και τα κράτη της ανατολικής Ευρώπης, όπου οι γυναίκες αντιπροσωπεύονται αντάξια στο 
χώρο των τεχνο-επιστημών (Σολομωνίδου, 1988). Στην ελληνική πραγματικότητα, τα 
κορίτσια σε σχέση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την πληροφορική έχουν μειωμένο 
ενδιαφέρον και επίδοση κατά 5,5% σε σχέση με τα αγόρια (Γεωργακάκος, 1994: 177), 

                                                 
51 Ο κυβερνο-φεμινισμός αποτελεί φεμινιστική τάση η οποία δηλώνει μια στενή και ανατρεπτική 
σχέση των γυναικών με την ηλεκτρονική τεχνολογία που επικεντρώνεται κυρίως στο ψηφιακό 
μέσον, σχέση που καταλύει τον κυρίαρχο μύθο ότι η τεχνολογία είναι «παιχνίδι για αγόρια». Ο όρος 
προήλθε από τη συγχώνευση των εννοιών: κυβερνοχώρος (cyberspace) και φεμινισμός.   
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γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τις στάσεις τους και την αυτο-πεποίθησή τους σε σχέση με 
αυτό το γνωστικό αντικείμενο.  

Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο αναλυτικό 
πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν παρουσιάζονται ως αυτοτελές/ανεξάρτητο 
γνωστικό αντικείμενο/μάθημα, αλλά ενσωματώνονται στην καθημερινή εκπαιδευτική 
διαδικασία και σε όλο το φάσμα της, προσεγγίζονται λοιπόν ως μέσον και όχι ως σκοπός της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας52. Ιδιαίτερη μνεία όμως γίνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα των 
ολοήμερων δημοτικών σχολείων, όπου οι ΤΠΕ εντάσσονται στο μάθημα. Το διδακτικό 
αντικείμενο διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως –ως υποχρεωτικό- σε όλες τις τάξεις του 
ολοήμερου δημοτικού σχολείου από ωρομίσθιους/ες εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων 
πληροφορικής (κλάδου ΠΕ 19 ή ΠΕ 20) και ως στόχο του έχει την εξοικείωση των 
μαθητών/τριών με τις βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού υπολογιστή, την επαφή τους με 
διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, αλλά και ως 
γνωστικού/διερευνητικού εργαλείου, καθώς και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης 
πληροφοριών. 
 
4. Μεθοδολογία 
Το ερευνητικό διάβημα της παρούσας μελέτης είναι πώς μέσα από τις νέες τεχνολογίες της 
πληροφορίας και επικοινωνίας οι μαθητές και οι μαθήτριες (8 αγόρια και 10 κορίτσια) 
συγκροτούν ενεργά τις έμφυλες «ταυτότητές» τους μέσα στα συγκείμενα του υπο-τμήματος 
της Δ’, Ε’ και Στ’ τάξης ενός ολοήμερου δημοτικού σχολείου ημι-αστικής περιοχής της 
νοτίου Ελλάδος. 

Η παρούσα μελέτη στηρίχθηκε για τη συλλογή-παραγωγή του ερευνητικού υλικού 
στην ημι-δομημένη ποιοτική συνέντευξη/συζήτηση, κατά κύριο λόγο, αλλά και στη 
συμμετοχική παρατήρηση, κατά δευτερεύοντα. Με το συνδυασμό ποιοτικής συνέντευξης και 
παρατήρησης πετύχαμε και τον τριγωνισμό των πληροφοριών, με τη θέαση του ερευνητικού 
μας υλικού από περισσότερες οπτικές γωνίες (Denzin & Lincoln 1994).  

Οι ποιοτικές συνεντεύξεις των 8 αγοριών και των 10 κοριτσιών, καθώς και η 
συμμετοχική παρατήρηση των 6 εβδομάδων στο ερευνητικό πεδίο αναλύθηκε με την τεχνική 
της φεμινιστικής κριτικής ανάλυσης Λόγου (feminist critical discourse analysis) (Lazar 
2005), η οποία διερευνά το πώς η έμφυλη ιδεολογία και οι κυρίαρχες έμφυλες σχέσεις 
εξουσίας (ανα)παράγονται, διαπραγματεύονται, αμφισβητούνται ή/και ανθίστανται μέσα από 
τους Λόγους, ενώ παράλληλα εξετάζει την πρόσβαση σε Λόγους που μπορεί να είναι 
χειραφετικοί για τις γυναίκες. Η παραπάνω τεχνική ήταν συμβατή με τη μετα-
στρουκτουραλιστική  και μετα-μοντέρνα φεμινιστική οπτική του θεωρητικού μας υπόβαθρου. 
 
5.  Τα αγόρια ως «εμπειρογνώμονες» της ψηφιακής τεχνολογίας και τα «τεχνο-φοβικά» 
     κορίτσια 
Αν και οι μαθητές/τριες της Δ’, Ε’ και Στ’ τάξης του ολοήμερου σχολείου που χωρίζονταν 
για το μάθημα των νέων τεχνολογιών ήταν 18 (8 αγόρια και 10 κορίτσια), οι Η/Υ του 
εργαστηρίου ήταν 10, με αποτέλεσμα τα αγόρια να τρέχουν και να καταλαμβάνουν πάντα 
έναν Η/Υ, αρνούμενα να συνεργαστούν με τους/τις συμμαθητές/τριές τους, ενώ τα κορίτσια 
συνήθως μαζεύονταν γύρω από τους Η/Υ που τους «κατείχαν» κορίτσια –γεγονός που 
αντανακλούσε και κάποιου είδους τεχνο-φοβία. Οι ίδιες οι μαθήτριες ερμήνευαν αυτή τους 
τη συμπεριφορά ως αποτέλεσμα του ότι δεν τις άφηναν τα αγόρια να καθίσουν στη θέση 
μπροστά από τον Η/Υ ή ότι ήταν φίλες με τα άλλα κορίτσια και ήθελαν να κάθονται μαζί. 
Πάντως, ακόμα και όταν έβαζε η ωρομίσθια εκπαιδευτικός κάποια κορίτσια να χειριστούν 
                                                 
52 Φυσικά, η προσέγγιση της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία είναι 

–προς το παρόν τουλάχιστον- μάλλον ουτοπική, καθώς δε διαθέτουν όλες οι σχολικές μονάδες 
εργαστήριο πληροφορικής ή δε διαθέτουν καν ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) στις τάξεις, ενώ 
πολλοί/ές εν ενεργεία εκπαιδευτικοί δε γνωρίζουν τη χρήση Η/Υ. 
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τον Η/Υ και τα αγόρια να κάθονται περιφερειακά και να παρατηρούν, το κορίτσι εκτελούσε 
σχεδόν πάντα τις οδηγίες που έπαιρνε από τα αγόρια. 

Επίσης, ο «κάτοχος» Η/Υ ακόμα και στο οικογενειακό περιβάλλον των 
μαθητών/τριών ήταν άνδρας σε ποσοστό 100%, γεγονός που ενισχύει τη μοναδική σχέση των 
ανδρών με την ψηφιακή τεχνολογία (βλ. και Γεωργακάκος, 1994: 184). Σχετική είναι και η 
παρακάτω αναφορά: 
Φ.Π.: Έχετε ηλεκτρονικό υπολογιστή σπίτι σας; 

κ2: Εμείς έχουμε, κύριε … δηλαδή ο αδερφός μου … Αλλά δε με αφήνει να τον πλησιάσω για να 
μην τον χαλάσω. Μου λέει ότι δε θα πλησιάσω σε απόσταση 20 μέτρων από τον υπολογιστή 
… Πώς γίνεται αυτό, κύριε; Ούτε το σπίτι μας δεν είναι 20 μέτρα μεγάλο. 
Φ.Π.: Τι λένε οι γονείς σου; 

κ2: Η μητέρα μου του φωνάζει να το δίνει και σε μένα, αλλά αυτός της λέει ότι θα τον χαλάσω, 
γιατί είχε κολλήσει κάποιο ιό από το Internet και του σβήστηκαν κάτι αρχεία και κατηγόρησε 
εμένα ότι του πείραξα τον υπολογιστή και του τα έσβησα εγώ … Αλλά πώς γίνεται αυτό; 
Αφού εγώ εκείνη την ημέρα ούτε που είχα πλησιάσει τον υπολογιστή, γιατί είχα πάει σε μια 
φίλη μου από τα αγγλικά. 

  
Επίσης, όπως μας «παραπονέθηκαν» μερικά κορίτσια, πολλά αγόρια για τη συγκρότηση των 
ομόφυλων ομάδων τους δημιουργούσαν φανταστικές ιστορίες ομοκοινωνικότητας, 
προσποιούμενα ότι μιλάνε μια γλώσσα κώδικα που μόνο όσοι γνώριζαν από υπολογιστές 
μπορούσαν να την κατανοήσουν, αποκλείοντας έτσι από τις ομόφυλες ομάδες τους τα 
κορίτσια ως «Άλλες»: 

κ5: Τα πλησιάζουμε (τα αγόρια) να τους μιλήσουμε και αυτά μας λένε κάτι περίεργα … 
κ7: Ναι, και όταν τα ρωτήσουμε τι είναι αυτά που λέτε, μας κοροϊδεύουν και μας λένε ότι εμείς 

μιλάμε την BASIC, τη γλώσσα των υπολογιστών και δεν μπορείτε να μας καταλάβετε … και 
άλλες τέτοιες βλακείες … 
κ10: Ναι, ναι και μας λένε και άσχετες. 
κ5: … και ψώνια. 
Ο «κώδικας», λοιπόν, των υπολογιστών –που και πάλι ήταν ανδρικός- περιθωριοποιούσε για 
μια ακόμη φορά τα κορίτσια από τους «εμπειρογνώμονες». 
 
6.  Επεξεργασία κειμένου, μισογυνισμός και ομοφυλοφοβία. 
Με βάση την ενότητα του αναλυτικού προγράμματος: «Παίζω και μαθαίνω με τον 
υπολογιστή», η εκπαιδευτικός αναθέτει στους/στις μαθητές/τριες να αντιγράψουν ένα 
κείμενο πληκτρολογώντας το στον επεξεργαστή κειμένου. Ένας μαθητής (α7) γράφει μισή 
σειρά, σταματάει και αρχίζει να ενοχλεί το διπλανό του. Η εκπαιδευτικός τον πλησιάζει και 
αναπτύσσεται ο παρακάτω μισογυνιστικός και ομοφυλοφοβικός διάλογος: 

Δα: Γιατί δε γράφεις … (όνομα μαθητή α7) και ενοχλείς και τους άλλους;  
α7: Δε θέλω να γίνω δακτυλογράφος, κυρία! Δεν είμαι γυναικούλα!       (γέλια)  
Δα: Δε σου είπα ότι είσαι γυναικούλα, ούτε να γίνεις δακτυλογράφος, απλά σας έβαλα να 

γράψετε για να μάθετε να γράφετε στον υπολογιστή. 
α7: Εγώ δε γράφω γιατί μπορεί να με δουν οι άλλοι και να με φωνάζουν δακτυλογραφίνα! (γέλια)  
Δα: Τι λες παιδάκι μου! Άντε γράφε και τελείωνε! (επιτακτικά) Οι άλλοι γιατί γράφουν; 
α7: … Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι, εγώ πάντως δε γράφω! 
                                                   (Από τις επιτόπιες σημειώσεις μας)                 

 
Με βάση την ενότητα του αναλυτικού προγράμματος: «Δημιουργώ-ανακαλύπτω-
ενημερώνομαι», η εκπαιδευτικός αναθέτει στους/στις  μαθητές/τριες να αντιγράψουν μερικές 
εικόνες αγαλμάτων της κλασικής αρχαιότητας και να τις επικολλήσουν σε κείμενο σχετικά με 
την τέχνη που είχαν δημιουργήσει σε προηγούμενο μάθημα. Οι μαθητές/τριες ανατρέχουν σε 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα και δημιουργείται η παρακάτω ομοφυλοφοβική αλλά και 
ετεροσεξιστική καταγραφή: 
Η εκπαιδευτικός πηγαίνει πάνω από τον υπολογιστή του μαθητή α5 ο οποίος δεν ασχολείται 
με τη συγκεκριμένη εργασία προκειμένου να του επισημάνει ότι πρέπει να αντιγράψει το 
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άγαλμα του Ερμή του Πραξιτέλη και να κάνει τη σχετική επικόλληση. Τότε αναπτύσσεται ο 
παρακάτω διάλογος: 

α5: Εγώ κυρία δε θέλω να δω ένα γυμνό άνδρα (γέλια από ολόκληρη την τάξη) ... Προτιμώ να δω 
γυμνά γυναικεία αγάλματα (χαμηλόφωνα) (τα γέλια συνεχίζονται). 

Δα: Δεν ντρέπεσαι ... (όνομα μαθητή) και έχουμε και επισκέπτες (υπονοώντας την παρουσία μας) 
                                                       (Από τις επιτόπιες σημειώσεις μας)         
  
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητή η άμεση διασύνδεση ομοφυλοφοβίας και μισογυνισμού. 
Όπως επισημαίνει και η Sue Lees (1993: 89-90) «αποτελεί βρισιά για ένα αγόρι να 
αποκαλεστεί ‘γυναίκα’», γιατί «με το να είναι όμοιο με τα κορίτσια συνδέεται με μια 
χαμηλότερης κοινωνικής θέσης ομάδα». Η σύνδεση ηγεμονικών ανδρισμών και 
ομοφυλοφοβίας γίνεται ορατή όταν θεωρήσουμε ότι τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά 
τα οποία αποδίδονται στους άνδρες ομοφυλόφιλους αναφέρονται στις γυναίκες. Με αυτή την 
έννοια, ομοφυλοφοβία και μισογυνισμός αλληλο-καλύπτονται, αφού ο ένας όρος εκφράζεται 
μέσα από τον άλλο. Η ομοφυλοφοβία, λοιπόν, αποτελεί μέσο παγίωσης της σεξουαλικότητας 
και του φύλου, μέσω της συκοφάντησης της θηλυκότητας και του συσχετισμού της με την 
ομοφυλοφιλία. Η αντίδραση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως μια μορφή εκδήλωσης 
συγκεκριμένου ηγεμονικού ανδρισμού και ενίσχυσης του ετεροσεξουαλικού πλέγματος 
(heterosexual matrix) της Judith Butler (1990). 

Συνεπώς, ένας κυρίαρχος Λόγος μέσω του οποίου τα αγόρια επιχειρούσαν να 
συγκροτήσουν ηγεμονικές μορφές ανδρισμού ήταν αυτός της ετεροσεξουαλικότητας, ο 
οποίος ήταν αξεδιάλυτα συνδεδεμένος με Λόγους περί ομοφυλοφοβίας και μισογυνισμού. 
Έτσι, τα αγόρια συγκροτούσαν ετεροσεξιστικούς ανδρισμούς μέσα από το πανοπτικό 
σύστημα του στιγματισμού, το οποίο περιπολούσε και αστυνόμευε κάθε τι το θηλυκό ή/και 
μη-ανδρικό και «ανδρ-αγωγούσε» τους «αποκλίνοντες» με την απειλή της ομοφυλοφοβίας.  

 
7.  Ιnternet και ετεροσεξουαλικοί ανδρισμοί 
Το αναλυτικό πρόγραμμα –αν και έμφυλο- προσφέρει στους/στις μαθητές/τριες πεδίο 
διαπραγμάτευσης των έμφυλων «ταυτοτήτων» τους, μέσω των τοποθετήσεων που θα κάνουν 
σε αυτό. Μερικά μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, όπως αυτά των τεχνο-επιστημών 
–όπως προαναφέραμε- προσδίδουν υψηλότερο κύρος έναντι άλλων και μέσω αυτών πολλά 
αγόρια διαπραγματεύονται τις ανδρικές τους «ταυτότητες» και κάποιες φορές και τις 
(ετερο)σεξουαλικές. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος μεταξύ τριών αγοριών και μιας 
μαθήτριας κατά την ώρα του διαλείμματος: 

κ1: (απευθυνόμενη προς μια παρέα αγοριών) Διαβάσατε Ιστορία;  
α1: Τι λέει το χαζό, ρε! Χτες, όλο το απόγευμα καθόμουν στον υπολογιστή του αδερφού μου και 

έψαχνα στο Internet! 
α2: Σιγά να μην κάτσω να διαβάσω Ιστορία! 
Φ.Π.: Τι ακριβώς έψαχνες; 
     (Οι μαθητές κοιτάζονται και γελούν) 
α1: Μία μηχανή που θέλει ν’ αγοράσει ο αδερφός μου. 
α3: Ψέματα κύριε σας λέει, άλλα πράγματα κοίταζε. 
Φ.Π.: Σαν τι; 
α3: Να το πω; 
α1: Σταμάτα τις βλακείες. 
α3: Θα το πω … κοιτούσαν … κοιτούσαν (απειλεί ότι θα το αποκαλύψει) 
α2: Κοιτούσαν κάτι γυμνές κοπέλες. 
κ1: Κύριε, πηγαίνουν στον υπολογιστή του αδερφού του και όλο τέτοια μας λένε ότι βλέπουν … 
α1: (κοκκινίζει) Μην τους ακούτε, κύριε! Σαχλαμάρες, λένε! 

                                             (Από τις επιτόπιες σημειώσεις μας) 
 
Από τον παραπάνω διάλογο, εκτός των άλλων, μπορούμε να συνάγουμε ότι κάποιοι μαθητές 
μπορούν να αποκτήσουν κύρος στις ομάδες των ομηλίκων, υιοθετώντας ετεροσεξιστικές 
συμπεριφορές που παραβιάζουν τους επίσημους κανόνες του –«εκθηλυσμένου» για πολλούς 
μαθητές- σχολικού ήθους, όπως η παραμέληση της κατ’ οίκον μελέτης/εργασίας, η πλοήγηση 
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σε «απαγορευμένους» δικτυακούς τόπους, κ.λπ., συμπεριφορές που αστυνομεύονται και 
ελέγχονται από τον επίσημο σχολικό θεσμό και ως εκ τούτου η εμπλοκή μαζί τους αποτελεί 
ριψοκίνδυνο πρόκριμα για τιμωρίες.  
 
8.  Ανταγωνισμός, επιθετικότητα και διαπροσωπικές σχέσεις 
Τα κορίτσια επικεντρώνονται στις ανθρώπινες σχέσεις όταν μιλάνε για ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, καθώς θεωρούν περισσότερο τους υπολογιστές ως συσκευές που κάνουν τους 
ανθρώπους να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να ενώνονται. Αντίθετα, τα αγόρια 
θεωρούν τους υπολογιστές ως επέκταση της εξουσίας και της δύναμής τους. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι όταν οι μαθητές και οι μαθήτριες ρωτήθηκαν για το πώς φαντάζονταν τον Η/Υ του 
μέλλοντος, τα αγόρια μίλησαν για κατοχή απόλυτης γνώσης και για κατοχή δύναμης και 
εξουσίας, ενώ τα κορίτσια για αλληλο-βοήθεια, για ανθρώπινες σχέσεις και για φιλία. 
Χαρακτηριστικά είναι τα αποσπάσματα: 
Φ.Π.: Πώς φαντάζεσαι τον ηλεκτρονική υπολογιστή του μέλλοντος; 

α1: Εγώ θα ήθελα αν μπορούσα να κοιτάζω την οθόνη και όλη η γνώση που έχει ο υπολογιστής 
μέσα του να μπαίνει αστραπιαία στο μυαλό μου και να με κάνει σοφό … να μπορώ να γίνω 
παντογνώστης, να τα γνωρίζω όλα. 

κ1: Εγώ θα ήθελα να κάνει όλες τις δουλειές στο σπίτι … να βοηθάει τη μαμά μου να μην 
κουράζεται. Θα το βοηθάω κι εγώ, να με ξυπνάει το πρωί και μετά να μου κρατάει 
συντροφιά, να μιλάμε και να παίζουμε … να είμαστε φίλες.  
α2:  … και να παίζετε τις κουμπάρες. (γέλια) 

κ1: Ναι, να παίζουμε τις κουμπάρες …. Επίσης, να έχει ένα πολύ όμορφο ανθρώπινο πρόσωπο 
και να μπορεί να μου γελάει όταν του χαμογελάω και του λέω κανένα αστείο … να με 
βοηθάει και στις ασκήσεις που μας βάζει ο κύριος στην αριθμητική. 

α1: Κύριε, μπορούμε να πούμε αν θέλουμε ότι μπορεί να μετατρέπεται; 
Φ.Π.: Όπως τον φαντάζεται καθένας σας. 

α1: Α, τότε κύριε, αν είναι να μετατρέπεται, τότε και εγώ θα ήθελα να του πατάω ένα κουμπί και 
να γίνεται ένα αυτοκίνητο-πύραυλος. Το πιο γρήγορο αυτοκίνητο του κόσμου και να τους 
περνάω όλους. (Γέλια) 

α2: Ναι, και ’γω έτσι θα ήθελα να ήταν … να μπορούσε να έβγαζε φτερά και να μπορούσε να 
πετάει … 
α3: Να είχε και ρουκέτες στα φτερά για να κυνηγάει τους κακούς. 
α2: Και ακτίνες λέιζερ … 

α3: Να είναι turbo jet και να αναλαμβάνει αποστολές ... και όταν ξεκινάει να κλείνουν όλοι τα 
αυτιά τους για να μην τους ξεκουφάνει. 
Όλοι: Ναι, ναι. 
 
Επίσης, τα αγόρια προχώρησαν σε αναλυτικές περιγραφές του μελλοντικού υπολογιστή 
εμπλεκόμενα σε ένα ατέλειωτο ανταγωνισμό δύναμης και ανδρισμού αναμεταξύ τους: 
α1: Ο δικός μου θα έχει μνήμη 10.000 RΑΜ και θα είναι Pentium 1.000. 

α3: Εμένα θα έχει μνήμη 1.000.000 θα είναι Pentium 100.000 … και θα είναι άτρωτος γιατί θα 
προστατεύεται από όλους τους ιούς που θα επιχειρήσουν να του στείλουν … και κανένας δε 
θα μπορεί να τον βλάψει. 
α1: Τι λέει κύριε, μπορεί να γίνει υπολογιστής Pentium 100.000; 
Φ.Π.: Πιθανόν … στο μέλλον! 

α1: Ε, τότε ο δικός μου θα έχει και ακτίνες λέιζερ και θα πυροβολεί. 
α3: … Σιγά να μη σου τον επιτρέψει η αστυνομία … 

α1: Θα μου τον επιτρέψει γιατί ο θείος μου είναι αστυνομικός και τους γνωρίζει όλους στην 
αστυνομία! 
 
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι συχνά και από ασήμαντο λόγο ενεργοποιείται και εκφράζεται μεταξύ 
των αγοριών ένας τοξικός ανταγωνισμός, μια αντιπαλότητα, μια αντιπαράθεση –αν όχι 
ανοιχτή σύγκρουση- που στηρίζεται στην αμοιβαία νοηματοδότηση του ανδρικού γοήτρου 
των εμπλεκομένων. Η κοινωνικο-ψυχολογική αυτή διαδικασία αλληλόδρασης διαμορφώνεται 
από το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές ασπάζονται κοινά αξιακά και νοηματικά πρότυπα 
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ανδρισμού, όπως επιδεικτικό ανδρισμό, επιθετικότητα, ανταγωνισμό, κατίσχυση επί του 
«αντιπάλου», μαγκιά, κ.λπ. Στις ανταγωνιστικές αυτές συγκρούσεις επιδεικνύεται ο 
ανδρισμός των αντιπαρατιθέμενων και είναι ζήτημα κύρους ποιος ανδρισμός θα επικρατήσει 
και μοιραία ποιος θα θεωρηθεί ως υποδεέστερος (βλ. και Πολίτης 2006β). 
 

9.  Συμπεράσματα-(πολιτικές) προτάσεις 
Η εκπαίδευση αποτελεί –εκτός των άλλων- και ένα θεσμοθετημένο στίβο πολιτισμικής 
παραγωγής και αναπαραγωγής, μέσα στον οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες 
συμμορφώνονται, διαπραγματεύονται ή/και αντιστέκονται στην έμφυλη συγκρότηση των 
«ταυτοτήτων» τους. Με γνώμονα, λοιπόν, την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των 
μαθητών/τριών –όπως άλλωστε και η εκπαιδευτική νομοθεσία ορίζει ρητά (Ν.1566/1985, 
άρθρο 1)- η εκπαίδευση θα πρέπει να ενεργήσει προς την κατεύθυνση της αναίρεσης της 
έμφυλης τοξικής ιδεολογίας ότι οι τεχνο-επιστήμες αποτελούν συνώνυμο του ηγεμονικού 
ανδρισμού.  

Αν επιθυμούμε να αμβλυνθεί η τοξική αναπαραγωγή έμφυλων στερεότυπων μέσω 
της εκπαίδευσης, τα αναλυτικά προγράμματα (Mac An Ghaill 1994, Δαράκη 2005α), τα 
σχολικά εγχειρίδια, οι μέθοδοι διδασκαλίας, οι διαδικασίες αξιολόγησης, η άσκηση 
εκπαιδευτικής ηγεσίας/διοίκησης (Δαράκη 2007, Πολίτης 2007) και οι στάσεις των 
εκπαιδευτικών θα πρέπει να προωθούν πρακτικές έμφυλης συμμετρίας. Αλλά πρωτίστως θα 
πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί με φεμινιστικές παιδαγωγικές (Κογκίδου 
1997), με στόχο την αποδόμηση των έμφυλων στερεοτυπικών προϊδεάσεών τους για τις 
τεχνο-επιστήμες, αποχαρακτηρίζοντάς τες ως αποκλειστικά ανδρικό προνόμιο, αλλά και ως 
πεδίο ανδρισμού. 
 Με τις υπάρχουσες συνθήκες, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής 
και των επικοινωνιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ως μέσο αλλά συγχρόνως και ως 
αντικείμενο διδασκαλίας –στο ολοήμερο σχολείο- διαμορφώνει ένα νέο πεδίο έμφυλων 
ανισοτήτων στη χρήση τους αλλά και στις στάσεις των μαθητών/τριών απέναντί τους. Το 
γεγονός αυτό θα μπορούσε μελλοντικά να οδηγήσει τα κορίτσια σε κοινωνικά μειονεκτική 
θέση και πιθανόν σε κοινωνικό αποκλεισμό εξαιτίας του αναλφαβητισμού τους στις 
λεγόμενες νέες τεχνολογίες. Η προώθηση, λοιπόν, των ΤΠΕ μέσα στα πλαίσια έμφυλης 
ισοτιμίας στα σχολικά συγκείμενα αποτελεί ένα σημαντικό και επείγον ζήτημα. 
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Η τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο: 

Η αποτίμηση της στάσης των γονέων σχετικά με την εισαγωγή και την εκπαιδευτική 
αξιοποίηση των Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών Σύγχρονης Μετάδοσης 

 
Αναστασιάδης Παν., Επίκ. Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Κρήτης 

Βιταλάκη Ελ., Διδάσκουσα Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Κρήτης 
 
Περίληψη 
Οι εφαρμογές διαδικτύου αποτελούν για τα παιδιά σημαντικά «εργαλεία» μάθησης και ψυχαγωγίας. 
Σήμερα, τα παιδιά που δεν διαθέτουν κάποιον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή δεν έχουν τη δυνατότητα να 
«διερευνήσουν το Διαδίκτυο» μπορεί να θεωρηθούν ότι μειονεκτούν γνωστικά. Παρόλο που οι 
σύγχρονες αυτές τεχνολογίες- δύσκολες για αρκετούς ενήλικες- θεωρούνται από τα παιδιά εύκολες και 
οικείες έως προφανείς, η αντιπαράθεση ανάμεσα στους γονείς που βλέπουν πολλές από τις σύγχρονες 
εφαρμογές της τεχνολογίας ως έξυπνα και αποδοτικά εργαλεία εμπλουτισμού των μεθόδων 
διαπαιδαγώγησης αλλά και ψυχαγωγίας των παιδιών τους, και σε αυτούς που εκ προοιμίου θεωρούν 
σχεδόν κάθε τεχνολογικό κατασκεύασμα ανούσιο και επιζήμιο για τις νεαρές ηλικίες κρατάει πολλά 
χρόνια τώρα. Στη χώρα μας ο φόβος της τεχνολογίας ίσως γεννήθηκε τα πρώτα χρόνια διάδοσης της 
τηλεόρασης -τις αρχές της δεκαετίας του '70- και «ενηλικιώθηκε» κανονικά ύστερα από 18-20 χρόνια, 
με την εξέλιξη των προσωπικών υπολογιστών και την ανάπτυξη των πολυμέσων. Ωστόσο, γονείς και 
παιδιά χειρίζονται εξίσου καλά τη συσκευή της τηλεόρασης σε αντίθεση όμως με τη χρήση του 
Διαδικτύου που βρίσκει τα παιδιά να υπερτερούν σε επιδεξιότητα από τους ενήλικες. Η παρούσα 
εισήγηση αφορά την αποτίμηση της στάσης των γονέων για την εισαγωγή και την αξιοποίηση της 
Εκπαιδευτικής Τηλεδιάσκεψης στο σχολικό περιβάλλον στα πλαίσια του προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
(εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω τηλεδιάσκεψης) σε δημοτικά σχολεία Ελλάδας και Κύπρου κατά 
την σχολική χρονιά 2004-2005. Το δείγμα (Ν=98) αποτελείτε από τους γονείς και των δύο φύλλων των 
μαθητών της Στ' Δημοτικού από δύο διαφορετικά σχολεία: Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου (αστική 
πόλη στην Κρήτη) και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αυγόρου (αγροτική περιοχή στη Κύπρο). Σκοπός της 
έρευνας είναι να διερευνήσει: α) τις απόψεις των γονέων σχετικά με την εισαγωγή των εκπαιδευτικών 
τεχνολογιών σύγχρονης μετάδοσης (Τηλεδιάσκεψης) στο περιβάλλον του δημοτικού σχολείου και, β) 
τις διαφορές στη στάση των γονέων σχετικά με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Επικοινωνίας 
από τους μαθητές τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι. 
 
1. Εισαγωγή  
Αναμφισβήτητα, ως κοινωνία, έχουμε πια εισέλθει για τα καλά στη νέα εποχή της 
«πληροφορικής πλημμυρίδας». Οι θεμελιώδεις αλλαγές που συμβαίνουν σε παγκόσμιο 
κοινωνικό επίπεδο και σχετίζονται με το πλήθος των πληροφοριών που περιβάλλει το άτομο 
και τον τρόπο που θα μάθει να τις ελέγχει, προβλέπονται ριζικοί τόσο για τους γονείς όσο και 
για τα παιδιά (Suss, 2001; Govindasamy, 2002). Σε αυτήν τη νέα κοινωνική πραγματικότητα, 
που αποκαλείται «Κοινωνία της Γνώσης», η ραγδαία ανάπτυξη και εφαρμογή των νέων 
τεχνολογιών επικοινωνίας (τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Ίντερνετ κ.ά.) στη 
σχολική τάξη (Anastasiades, 2003) αλλά και το αντίκτυπο που έχει στις εσωτερικές δομές 
μιας οικογένειας επηρεάζουν στο σύνολο τους και καθένα ξεχωριστά τους συντελεστές της 
«παιδαγωγικής διαδικασίας» (Bullen, 1999; Fenderson, 2001)- τους γονείς, τους 
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, το χώρο και το χρόνο που συντελείται αυτή η διαδικασία 
σε όλες τις εκφράσεις της (Kollias et all, 2005; Rubens,et all, 2005).  
 
2. Τα παιδιά, οι γονείς και οι Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας  
2.1 Σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  
Οι εφαρμογές διαδικτύου αποτελούν για τα παιδιά σημαντικά «εργαλεία» μάθησης και 
ψυχαγωγίας (Fairlie, 2005; Cordes & Miller, 2000). Σήμερα, τα παιδιά που δεν διαθέτουν 
κάποιον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή δεν έχουν τη δυνατότητα να «διερευνήσουν το 
Διαδίκτυο» μπορεί να θεωρηθούν ότι μειονεκτούν γνωστικά (Facer et all, 2003). Παρόλο που 
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οι σύγχρονες αυτές τεχνολογίες- δύσκολες για αρκετούς ενήλικες- θεωρούνται από τα παιδιά 
εύκολες και οικείες έως προφανείς, η αντιπαράθεση ανάμεσα στους γονείς που βλέπουν 
πολλές από τις σύγχρονες εφαρμογές της τεχνολογίας ως έξυπνα και αποδοτικά εργαλεία 
εμπλουτισμού των μεθόδων διαπαιδαγώγησης αλλά και ψυχαγωγίας των παιδιών τους, και σε 
αυτούς που εκ προοιμίου θεωρούν σχεδόν κάθε τεχνολογικό κατασκεύασμα ανούσιο και 
επιζήμιο για τις νεαρές ηλικίες κρατάει πολλά χρόνια τώρα (Anastasiades & Vitalaki, 2004).  

Από την άλλη, η αλόγιστη και εκτεταμένη χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά έχει 
απασχολήσει αρκετά τους σύγχρονους γονείς αφού είναι γνωστές οι αρνητικές επιπτώσεις 
που μπορεί να έχει στην ψυχολογική, σωματική και διαπροσωπική ανάπτυξη των παιδιών 
(παχυσαρκία, μείωση της συναναστροφής των παιδιών με τους συνομίληκους τους, πιθανή 
έκθεση σε πορνογραφικό υλικό κ.ά.) (Graham & Banks, 2000; Subrahmanyam et al., 2001; 
Lenhart, Rainie & Lewis, 2001; Vallentine & Holloway, 2001; Sothern, 2004). Μάλιστα 
σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Βαρόμετρου (Special Eurobarometer, 2004), για το 
αν οι σύγχρονοι Ευρωπαίοι γονείς είναι ενημερωμένοι για τους πιθανούς κινδύνους που 
μπορεί τα παιδιά τους να αντιμετωπίσουν στο Διαδίκτυο, ένα σημαντικό ποσοστό (32%) 
γονέων δήλωσε ότι δεν γνωρίζει καθόλου αυτούς τους κινδύνους.  

Κανείς δεν ζητάει από τους γονείς να γνωρίζουν τα πάντα γύρω από το Διαδίκτυο, τα 
Πολυμέσα ή τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι ρόλοι όμως που καλούνται να παίξουν στη 
μαθησιακή διαδικασία των παιδιών τους είναι τόσο περίπλοκοι όσο τεχνολογικά περίπλοκη 
είναι και η κοινωνία μας. Είναι βέβαια γεγονός ότι τα παιδιά μαθαίνουν και προσαρμόζονται 
γρηγορότερα στις νέες τεχνολογίες, από τους γονείς τους (Rogers 1983). Σήμερα, στη νέα 
κοινωνική πραγματικότητα, που αποκαλείται «Κοινωνία της Γνώσης» ή «Κοινωνία της 
Πληροφορίας», κάθε οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με νέους προβληματισμούς και 
προκλήσεις από τα νέα τεχνολογικά συστήματα επικοινωνίας. Οι γονείς όμως που θέλουν να 
αναλάβουν τον ουσιαστικό ρόλο του καθοδηγητή θα πειραματιστούν μαζί με τα παιδιά τους 
με τα νέα τεχνολογικά μέσα, προωθώντας τη μαθησιακή διαδικασία των παιδιών τους και 
συγχρόνως προστατεύοντας την ομαλή ανάπτυξη της ψυχικής τους υγείας. 
 
3. Η έρευνα  
3.1 Ερευνητικά ερωτήματα  
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διασαφηνιστούν οι τυχόν διαφορές που υπάρχουν ως 
προς το βαθμό συμμετοχής των γονέων στις νέες εκπαιδευτικές εμπειρίες (μαθήματα 
τηλεδιάσκεψης μέσω Ίντερνετ) των παιδιών τους σε περιβάλλον δημοτικού σχολείου και αν 
και κατά πόσο το επίπεδο συνεργασίας των γονέων με τα παιδιά εξαρτάται από τη γνώση των 
γονέων για τα Νέα Τεχνολογικά Μέσα Επικοινωνίας και σε σχέση με το επίπεδο της 
τεχνολογικής εξέλιξης που έχει η κάθε περιοχή (Ρέθυμνο/αστική περιοχή-Αυγόρου/αγροτική 
περιοχή). Επομένως, τα ερωτήματα της έρευνας μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:  
Α) Είναι και κατά πόσο ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ένα νέο τεχνολογικό μέσο επικοινωνίας 
με το οποίο έχουν ή δεν έχουν εξοικειωθεί οι γονείς των δύο φύλων και των δύο ομάδων του 
δείγματος;  
Β) Μπορούν οι γονείς (μητέρες-πατέρες) σε συνεργασία με τα παιδιά να αξιοποιήσουν θετικά 
και αποδοτικά τα νέα τεχνολογικά συστήματα επικοινωνίας;  
Γ) Είναι οι γονείς (μητέρες-πατέρες) ενήμεροι για τις γνωστικές και διαπροσωπικές ανάγκες 
των παιδιών τους που χρησιμοποιούν τα νέα τεχνολογικά συστήματα επικοινωνίας τόσο στο 
σπίτι και όσο και στο σχολείο;  
 
3.2 Δείγμα και μεθοδολογία της έρευνας  
Το δείγμα αποτελείται από 98 γονείς (51 μητέρες and 47 πατέρες) των μαθητών της Στ' τάξης 
του 2ο Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου (αστική περιοχή) και αντίστοιχα των μαθητών της Στ' 
τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αυγόρου (αγροτική περιοχή). Η παρούσα έρευνα είναι 
νατουραλιστική και σκοπός των ερευνητών ήταν να δημιουργήσουν μια «γέφυρα» γνωστικής 
και διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης (συνεργατικές μορφές μάθησης,  Kirschner, 2005) 
ανάμεσα στα παιδιά δύο σχολείων από δύο διαφορετικές χώρες αλλά με πολλά κοινά 
στοιχεία στη γλώσσα και την κουλτούρα (Anastasiades, 2002). Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις 
τηλεδιασκέψεις ανάμεσα στα δύο σχολεία και η κάθε μία είχε διάρκεια 80΄ είχε ως θέμα τους 
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Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Η μεθοδολογία «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» αποτελεί ένα νέο 
εκπαιδευτικό μοντέλο «διασταυρωμένης μάθησης» (“hybrid model” στον Anastasiades, 2003, 
2005) που συνδυάζει την παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη σε συνδυασμό με την 
ανάπτυξη ομαδικών εργασιών αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους μαθητές, μέσω των εργαλείων 
τεχνολογίας με ενεργή συμμετοχή στη μάθηση (Acker & McCain, T.A., 1993; Itamiya et al., 
2005).  
 
3.3 Συλλογή και ανάλυση δεδομένων  
Για τη συλλογή των δεδομένων μοιράστηκαν ανώνυμα ερωτηματολόγια στους μαθητές της 
κάθε τάξης του κάθε σχολείου προκειμένου να δοθούν στους γονείς. Η στατιστική ανάλυση 
των δεδομένων έγινε σύμφωνα με το στατιστικό πακέτο SPSS statistical package (Version 
11.0 for Windows) (Howitt & Cramer, 2004). Για τη μέτρηση των απόψεων των γονέων 
σχετικά με την Εισαγωγή και την Αξιοποίηση των Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών Σύγχρονης 
Μετάδοσης στο δημοτικό σχολείο, οι ερευνητές διαμόρφωσαν τρεις κατηγορίες στοιχείων 
ανάλογα με τις απαντήσεις των γονέων: α) Η πρώτη κατηγορία που έχει τίτλο «Το 
τεχνολογικό προφίλ των γονέων» περιλαμβάνει ερωτήσεις που ανιχνεύει το τεχνολογικό 
επίπεδο των γονέων (μητέρων και πατέρων) μεταξύ των δύο ομάδων του δείγματος (αστική 
και αγροτική περιοχή), β) Η δεύτερη κατηγορία που ονομάζεται «Στάσεις γονέων» 
περιλαμβάνει ερωτήσεις γύρω από τις αντιλήψεις και τις στάσεις των γονέων των δύο 
ομάδων για την εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο δημοτικό 
σχολείο και, γ) Η Τρίτη κατηγορία που έχει τίτλο «Στάσεις γονέων σε σχέση με το 
τεχνολογικό προφίλ των δύο ομάδων» έχει στόχο να απαντήσει σε ερωτήματα για το αν και 
κατά πόσο οι αντιλήψεις και οι στάσεις των γονέων για την αξιοποίηση των Νέων 
Τεχνολογιών Επικοινωνίας στο Δημοτικό Σχολείο επηρεάζονται από το επίπεδο του 
τεχνολογικού τους προφίλ. Όλες οι απαντήσεις έχουν κωδικοποιηθεί με 1 ή 2 όταν η 
απάντηση είναι πολύ ή λιγότερο θετική, 3 ή 4 όταν η απάντηση είναι λίγο ή πολύ αρνητική 
και 5 όταν ο γονέας δεν ήξερε τι να απαντήσει. Έτσι, στους Πίνακες των τριών 
προαναφερθέντων κατηγοριών όσο πιο υψηλό είναι το ποσοστό του μέσου όρου τόσο πιο 
αρνητική είναι η απάντηση του δείγματος.  
 
3.4. Αποτελέσματα  
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι και οι δύο ομάδες του συνολικού 
δείγματος έχουν τις βασικές γνώσεις για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του 
Ίντερνετ όμως η ομάδα που προέρχεται από την αστική περιοχή του Ρεθύμνου φαίνεται να 
υπερτερεί σε γνώσεις από την Ομάδα της αγροτικής περιοχής του Αυγόρου (Πίνακας 1). Σε 
γενικές γραμμές, οι περισσότεροι γονείς θεωρούν θετική και αποδοτική την εφαρμογή της 
τηλεδιάσκεψης στο σχολείο ωστόσο, μια στατιστική διαφορά ανάμεσα στα φύλα των δύο 
ομάδων του συνολικού δείγματος (p= 0,016) δείχνει ότι οι μητέρες (Ν=54, mean 1,06, S.D. 
0,231) είναι πιο ενημερωμένες για τις γνωστικές και διαπροσωπικές εμπειρίες των παιδιών 
τους από την εφαρμογή της τηλεδιάσκεψης στο σχολείο από τους πατέρες (Ν=50, mean 1,22, 
S.D. 0,418). Ένα επίσης σημαντικό εύρημα (στατιστική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα των 
παραπάνω ομάδων p= 0,041) είναι ότι περισσότερες μητέρες (Ν=31, mean 1,94, S.D. 0,854) 
έσπευσαν να μάθουν για το νέο εκπαιδευτικό σύστημα από το δάσκαλο της τάξης παρά 
πατέρες (Ν=30, mean 2,47, S.D.1,106). 
 
Πίνακας 1: Διαφορές στο Τεχνολογικό Προφίλ των Γονέων  
 

Τέλος, οι περισσότεροι γονείς και των δύο υποομάδων (Αυγόρου-Ρέθυμνο) 
υποστήριξαν ότι γνώριζαν τους πιθανούς κινδύνους που τα παιδιά τους μπορεί να 
αντιμετωπίσουν στο Ίντερνετ ότι είχαν ενημερωθεί για την εφαρμογή του προγράμματος των 
τηλεδιασκέψεων στο σχολείο και ότι είχαν θετική στάση για την εφαρμογή εναλλακτικών 
μοντέλων μάθησης στη εκπαίδευση. 

 Ως προς τις διαφορές στη συμπεριφορά των γονέων των δύο ομάδων (Αυγόρου-
Ρέθυμνο) για τη συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα της τηλεδιάσκεψης (Πίνακας 2), οι 
γονείς από το Αυγόρου της Κύπρου (παραδοσιακή περιοχή) φάνηκαν πιο επιφυλακτικοί με 
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τις νέες τεχνολογίες και έσπευσαν να μάθουν περισσότερα για το πρόγραμμα της 
τηλεδιάσκεψης από τον δάσκαλο της τάξης σε σύγκριση με τους γονείς από το Ρέθυμνο της 
Κρήτης (αστική περιοχή) που φάνηκαν να γνωρίζουν περισσότερα για τις δυνατότητες 
εφαρμογής των νέων ψηφιακών συστημάτων σε πολλούς τομείς της σύγχρονης ζωής. Ως 
προς το ρόλο των γονέων στις νέες μαθησιακές απαιτήσεις των παιδιών φαίνεται ότι οι γονείς 
δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα με τις εφαρμογές της τηλεδιάσκεψης στο σχολείο δεδομένου 
ότι το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού δείγματος δυσκολεύεται να συμπαρασταθεί στις νέες 
γνωστικές απαιτήσεις των παιδιών τους ειδικά στο σπίτι. Τέλος, οι περισσότεροι γονείς 
αποδοκιμάζουν την πιθανότητα να υποκατασταθεί η συναναστροφή των παιδιών με το 
δάσκαλο και τους συμμαθητές τους στο χώρο του σχολείου από αντίστοιχες ψηφιακές 
φιγούρες στο χώρο του σπιτιού.  

 
Πίνακας 2: Στάσεις/Συμπεριφορές  
 
Συνοψίζοντας τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, οι περισσότεροι γονείς επιδοκίμασαν την 
εφαρμογή του προγράμματος των τηλεδιασκέψεων στο σχολείο και συμφώνησαν ότι τα 
παιδιά τους βρίσκουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο μάθημα όταν αυτό συνδυάζεται με 
εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, μαθαίνουν πιο γρήγορα και έχουν τη δυνατότητα να 
διευρύνουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις). 

Τέλος, ως προς την στάση των γονέων σε σχέση με το επίπεδο του τεχνολογικού τους 
προφίλ για την εφαρμογή του προγράμματος της τηλεδιάσκεψης στο σχολείο (Πίνακας 3), οι 
γονείς που είχαν λιγότερες γνώσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το Ίντερνετ 
δήλωσαν ότι δυσκολεύονταν περισσότερο να βοηθήσουν τα παιδιά τους στις εργασίες του 
σχολείου και έμοιαζαν περισσότερο επιφυλακτικοί με τα νέα προγράμματα εκπαίδευσης στο 
δημοτικό σχολείο. Ωστόσο, οι ίδιοι γονείς φάνηκαν λιγότερο επιφυλακτικοί στην πιθανότητα 
ηλεκτρονικής σύνδεσης σχολείου-οικογένειας και ήταν περισσότερο ανοιχτοί στην 
πιθανότητα να προτιμούν τα παιδιά τους φίλους που γνώρισαν μέσω της δικτυακής 
αλληλεπίδρασης παρά φίλους που προέκυψαν από τη φυσική συναναστροφή στο χώρο του 
σχολείου.  
 
Πίνακας 3: Στάσεις και συμπεριφορές των γονέων σε σχέση με το επίπεδο του τεχνολογικού 
τους προφίλ  
 
 
4. Συμπεράσματα  
Στην παρούσα έρευνα μελετήσαμε την αποτίμηση της στάσης των γονέων για την εισαγωγή 
και την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον μεταξύ 
δύο περιοχών δύο διαφορετικών χωρών, του αστικού Ρεθύμνου στην Κρήτη και του 
αγροτικού Αυγόρου στην Κύπρο.  

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι οι περισσότεροι γονείς επιδοκίμασαν 
την εφαρμογή του προγράμματος των τηλεδιασκέψεων στο σχολείο και είχαν φροντίσει να 
ενημερωθούν για το τι είναι τηλεδιάσκεψη και για τον τρόπο εφαρμογής της στην τάξη. 
Επίσης, το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος συμφώνησε ότι τα παιδιά τους βρίσκουν 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο μάθημα όταν αυτό συνδυάζεται με εναλλακτικές μορφές 
διδασκαλίας, μαθαίνουν πιο γρήγορα και έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν τις 
διαπροσωπικές τους σχέσεις (μόνο 19 γονείς διαφώνησαν). Παρόμοιες έρευνες δείχνουν ότι 
οι γονείς συμφωνούν ότι τα νέα μέσα τεχνολογίας και επικοινωνίας εξυπηρετούν τους 
παραπάνω σκοπούς που αναφέραμε (Plowman & Stephen, 2005). Συνοψίζοντας λοιπόν τα 
ευρήματά μας, υπάρχουν κάποιες σημαντικές παράμετροι που πρέπει να συζητηθούν και 
αφορούν τις διαφορές των δύο υποομάδων (Αυγόρου/αγροτική περιοχή και Ρέθυμνο/αστική 
περιοχή) και είναι οι εξής:  

α) Αν και οι μητέρες του δείγματος δεν χρησιμοποιούσαν τόσο συχνά τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το Ίντερνετ όπως οι πατέρες (Wang et al., 2005), ήταν πιο 
ενημερωμένες για τις νέες εκπαιδευτικές εμπειρίες των παιδιών τους και έτειναν να είναι πιο 
υποστηρικτικές στις νέες μαθησιακές διαδικασίες των παιδιών από την εφαρμογή του νέου 
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εκπαιδευτικού μοντέλου στην τάξη. Αν αναλογιστούμε τα αποτελέσματα άλλων μελετών 
φαίνεται ότι η συμμετοχή ενός γονέα στις γνωστικές και διαπροσωπικές εμπειρίες του 
παιδιού δεν εξαρτάται μόνο από τις γνώσεις που εκείνος έχει για το συγκεκριμένο θέμα αλλά 
και από τον χρόνο που διαθέτει και την ποιότητα της σχέσης που έχει καλλιεργήσει με το 
παιδί (Mesch, 2003). Παρόμοια και στην παρούσα έρευνα, οι μητέρες του δείγματος φάνηκαν 
να είναι πιο συνεργατικές και επικοινωνιακές με τα παιδιά τους σχετικά με τις νέες 
τεχνολογικές εμπειρίες τους πιθανόν γιατί ο χρόνος επαφής και επικοινωνίας με τα παιδιά 
τους ήταν περισσότερος από των πατέρων.  

β) Ως προς το επίπεδο του τεχνολογικού προφίλ των γονέων και το μέρος καταγωγής 
τους, η παρούσα έρευνα έδειξε ότι  οι γονείς που προέρχονταν από την αστική περιοχή του 
Ρεθύμνου και ήταν περισσότερο εξοικειωμένοι με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και του Ίντερνετ (Zhu & He, 2002; Wang et al., 2005) φάνηκαν να μην δυσκολεύονται 
ιδιαίτερα στην διαδικασία προετοιμασίας του μαθήματος όταν τα παιδιά χρειαζόταν την 
απαιτούμενη προσοχή στο σπίτι. Αντίθετα, οι γονείς από την αγροτική περιοχή του Αυγόρου 
ήταν πιο επιφυλακτικοί με την εφαρμογή του προγράμματος της τηλεδιάσκεψης στο σχολείο 
και δήλωσαν να μην γνωρίζουν ακόμα τον τρόπο που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά 
τους με τις σχολικές εργασίες τους.  

γ) Τέλος, η παρούσα έρευνα έδειξε ότι οι γονείς που έχουν τεχνολογικές γνώσεις 
εκτιμούν περισσότερο τους πιθανούς κινδύνους που τα παιδιά τους μπορεί να 
αντιμετωπίσουν στο Ίντερνετ (Lugaila, 2003; Vandewater et al., 2005) καθώς και τις 
αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει στα παιδιά η εκτεταμένη χρήση του Ίντερνετ όπως 
παχυσαρκία, έλλειψη φυσικής συναναστροφής με άλλα παιδιά. κ.ά. (Graham & Banks, 2000; 
Subrahmanyam et al., 2001; Sothern, 2004). Ωστόσο, οι ίδιοι γονείς επιδοκίμασαν την 
εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών μοντέλων στην τάξη και δήλωσαν ότι μπορούν να βοηθήσουν 
τα παιδιά τους στις νέες γνωστικές τους ανάγκες. Αντίθετα, οι γονείς που είχαν λιγότερες 
τεχνολογικές γνώσεις ήταν μεν πιο επιφυλακτικοί με την εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών στο σχολείο και δεν γνώριζαν τον τρόπο που θα λειτουργούσαν συνεργατικά 
στη μάθηση με τα παιδιά τους, ήταν δε περισσότερο ανοιχτοί στο ενδεχόμενο μιας 
ηλεκτρονικής σύνδεσης σχολείου - οικογένειας.  

Δεδομένης της παρούσας μελέτης, μελλοντικές έρευνες μπορούν να επεκτείνουν τον 
αριθμό των υποκειμένων μελετώντας και άλλες περιοχές με αστικούς, ημιαστικούς και 
αγροτικούς πληθυσμούς. Επίσης, η βιβλιογραφία είναι ιδιαίτερα μικρή σχετικά με τις 
κοινωνικές, σωματικές, ψυχολογικές και γνωστικές συνέπειες που έχουν οι Νέες Τεχνολογίες 
Επικοινωνίας στην ανάπτυξη του παιδιού και χρήζει συστηματικής διερεύνησης.  
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Πίνακες 
Πίνακας 1: Διαφορές στο Τεχνολογικό Προφίλ των Γονέων    
Τεχνολογικό Προφίλ Πόλη N MEAN S.D.  SIG.  
Ξέρετε να χρησιμοποιείται ηλεκτρον. υπολογιστή Αυγόρου 62 4,16  1,059 0,000 
 Ρέθυμνο 46 3,15  1,349  
Ξέρετε τις βασικές λειτουργίες τους Ίντερνετ; Αυγόρου 61 4,61  ,759  0,008 
 Ρέθυμνο 46 3,24  1,448  
Επίπεδο Τεχνολογικού Προφίλ των γονέων Αυγόρου 62 20,43  3,09  0,000 
 Ρέθυμνο 46 16,26  4,31   
Πίνακας 2: Στάσεις/Συμπεριφορές  
 Στάσεις/Συμπεριφορές Πόλη N MEAN S.D.  SIG. 
Όταν άκουσα από το παιδί μου για το πρόγραμμα της 
τηλεδιάσκεψης πήγα αμέσως στο σχολείο Αυγόρου 61 2,20  1,014 0.000 

Προκειμένου να ενημερωθώ καλύτερα για το πρόγραμμα 
της τηλεδιάσκεψης ρώτησα τον δάσκαλο της τάξης Ρέθυμνο 46 3,17  1,161  

Το παιδί μου χρειάζεται περισσότερο χρόνο να 
προετοιμαστεί στο σπίτι όταν έχει μάθημα μέσω 
τηλεδιάσκεψης στο σχολείο 

Αυγόρου 60 2,25  1,002 0,005 

Το παιδί μου μαθαίνει καλύτερα μέσω του υπολογιστή 
παρά με τη συμβατική μέθοδο της διδασκαλίας Ρέθυμνο 46 2,80  ,980   

Είμαι αρκετά επιφυλακτικός σχετικά με την εισαγωγή των 
νέων τεχνολογιών στο σχολείο  Αυγόρου 60 2,65  1,260 0,001 

 Ρέθυμνο 46 3,48  1,110  
Το παιδί μου θα προτιμούσε να παρακολουθεί τα 
μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης από το σπίτι παρά να 
πηγαίνει στο σχολείο 

Αυγόρου 60 4,32  ,965  0,011 

 Ρέθυμνο 46 4,70  ,511   
Το παιδί μου προτιμά να έχει εικονικούς φίλους από την 
άλλη τάξη παρά από τη δική του Αυγόρου 59 3,47  1,135 0,009 

 Ρέθυμνο 46 4,02  ,977   
 
 
Πίνακας 3:  Στάσεις/Συμπεριφορές και Διαφορές στο Τεχνολογικό Προφίλ των Γονέων    

Στάσεις/Συμπεριφορές Τεχνολογικό 
Προφίλ N MEAN S.D.  SIG. 

Το παιδί μου χρειάζεται περισσότερο χρόνο να 
προετοιμαστεί στο σπίτι όταν έχει μάθημα μέσω 

Ανεπαρκείς 
γνώσεις 84 2,37  ,979  0,016 
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τηλεδιάσκεψης στο σχολείο  

 Επαρκείς 
γνώσεις 22 2,95  1,090  

Είμαι αρκετά επιφυλακτικός σχετικά με την 
εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο 

Ανεπαρκείς 
γνώσεις 84 2,87  1,220 0,024 

 Επαρκείς 
γνώσεις 22 3,55  1,299  

 Το παιδί μου θα προτιμούσε να παρακολουθεί τα 
μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης από το σπίτι παρά 
να πηγαίνει στο σχολείο 

Ανεπαρκείς 
γνώσεις 84 4,39  ,878  0,001 

 Επαρκείς 
γνώσεις 22 4,82  ,395   

Το παιδί μου προτιμά να έχει εικονικούς φίλους 
από την άλλη τάξη παρά από τη δική του 

Ανεπαρκείς 
γνώσεις 83 3,61  1,156 0,024 

 Επαρκείς 
γνώσεις 22 4,09  ,750   

 
 
Ανίχνευση της δυνατότητας που προσφέρει η νέα τεχνολογία στη διευκόλυνση του 

εκπαιδευτικού έργου: Μελέτη περίπτωσης για τους διευθυντές 
των Δημοτικών σχολείων της Μαγνησίας 

 
Σταχτέας Χαρ., Διευθυντής ΣΔΕ Βόλου 

Γείτονα Μ., Επίκ. Καθηγήτρια, Παν. Θεσσαλίας 
 

Περίληψη 
Αποτελεί, πλέον κοινό τόπο ότι η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος δεν εξασφαλίζεται χωρίς 
την ολοκληρωμένη γνώση όλων των στοιχείων που το συγκροτούν και επιτρέπουν την ανάλυσή του. Η 
αυξημένη απαίτηση συγκεκριμένων σύμπλοκων γνώσεων και δεξιοτήτων, προκειμένου να 
ανταποκριθεί ο διευθυντής σχολείου στις νεοδιαμορφούμενες συνθήκες, μας οδηγεί στην 
αδιαμφισβήτητη παραδοχή ότι αυτός χρειάζεται να διακρίνεται από επαγγελματισμό. Ο σύγχρονος 
διευθυντής επιβάλλεται να είναι εξοικειωμένος με τη χρήση των υπολογιστών και την υποστήριξη που 
παρέχουν τα πληροφοριακά συστήματα στην εξυπηρέτηση του εκπαιδευτικού έργου. Στην εργασία 
επιχειρείται να ανιχνευθεί κατά πόσο το αποκαλούμενο πληροφοριακό πρόβλημα στην εκπαίδευση 
αναγνωρίζεται από τους δ/ντές των Δημοτικών σχολείων της Μαγνησίας. Ακολούθως, γίνεται 
προσπάθεια να καταγραφεί ο βαθμός εξοικείωσής τους με την χρήση υπολογιστών. Στη συνέχεια, 
έμφαση δίνεται στον προσδιορισμό της κατανόησης του ρόλου και της προσφοράς των 
πληροφοριακών συστημάτων στην εκπαίδευση. Μετά την περιγραφική ανάλυση, πραγματοποιείται 
έλεγχος συσχετίσεων σε επίπεδο σημαντικότητας 5% με τη χρήση του χ2 τεστ. Τα αποτελέσματα 
δείχνουν έλλειμμα εξοικείωσης των διευθυντών με τη νέα τεχνολογία. Καταγράφεται σύγχυση ως προς 
την κατανόηση του ρόλου και της προσφοράς των πληροφοριακών συστημάτων στην εκπαίδευση. 
Διαπιστώνεται επίσης ότι το φύλο, η ηλικία, η εκπαιδευτική προϋπηρεσία και η διάρκεια διευθυντικής 
θητείας είναι παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας στη 
διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι δυνατό να 
συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης ενός ρεαλιστικού και ολοκληρωμένου σχεδιασμού 
εκπαιδευτικής πολιτικής που θα αποβλέπει στη δημιουργία μιας νέας μορφής διευθυντή σχολείου με 
χαρακτηριστικά manager. 
 
Εισαγωγή 
Οι σύγχρονες προσεγγίσεις διοίκησης της εκπαίδευσης απέχουν από την παραδοσιακή και 
γραφειοκρατική διεκπεραίωση καταστάσεων και δίνουν  προτεραιότητα στην αξιοποίηση 
επιστημονικής μεθοδολογίας που υποστηρίζεται από τη νέα τεχνολογία. Ο βαρύνων ρόλος 
του διευθυντή σχολείου (Sykes & Blendinger 1991) αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στο νέο 
πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Η διττή αποστολή του, ως διοικητικό και ταυτόχρονα 
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παιδαγωγικό στέλεχος, εκ των πραγμάτων διαφοροποιείται σε σχέση με το παρελθόν, κυρίως 
στον τομέα που αφορά τη λήψη αποφάσεων (Watkins 1986, Sauthworth 1990, Everard & 
Morris, 1996, Morgan 1996, Storey 2002, Freeman & Thomas 2005), η οποία σχετίζεται 
άμεσα με την παραγωγή και βέλτιστη διαχείριση πληροφοριών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.  
Η έμφαση στην παραγωγικότητα, στην επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων και στην 
ανάγκη για προσαρμοστικότητα στις νεοδιαμορφούμενες συνθήκες (Firestone 1991, Meade 
1995, Bouvier 2001, Harnisch 2001, OECD 2001), επιτάσσει όχι μόνο την αρχική αλλά και 
τη συνεχή και συστηματική μελέτη και αξιολόγηση όλων των παραγόντων που υπεισέρχονται 
στο εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας. Ένας τέτοιος παράγοντας είναι η σχέση των στελεχών 
της εκπαίδευσης  με  τη  νέα   τεχνολογία και η αποτελεσματική αξιοποίησή της για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των γνώσεων 
και η αποτύπωση των αντιλήψεων των διευθυντών των Δημοτικών σχολείων του Νομού 
Μαγνησίας σχετικά με τη συμβολή της πληροφορικής τεχνολογίας στη διευκόλυνση του 
εκπαιδευτικού έργου. Πιστεύεται ότι παρόμοιες εμπειρικές έρευνες είναι χρήσιμο να 
διεξαχθούν ως μελέτες περιπτώσεων διαφόρων περιοχών της χώρας, διότι θα δώσουν την 
δυνατότητα στους αρμόδιους φορείς να αποτυπώσουν καθολικά την πραγματικότητα 
συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής. 

 
Η ταυτότητα της έρευνας 
Η έρευνα διεξήχθη  το έτος 2005 και για την πραγματοποίησή της χρησιμοποιήθηκε 
ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε σε όλους (76) τους διευθυντές  των μονάδων 
Α/βάθμιας εκπαίδευσης του νομού Μαγνησίας. Από την έρευνα εξαιρέθηκαν οι προϊστάμενοι 
νηπιαγωγείων και ολιγοθέσεων δημοτικών σχολείων, καθόσον αυτοί όχι μόνο δεν φέρουν, 
σύμφωνα με το νόμο, τον τίτλο του διευθυντή, αλλά επιλέγονται και με διαφορετική 
διαδικασία.  

Η διαμόρφωση του ερωτηματολογίου ως προς  το είδος, το πλήθος, τη μορφή, τη 
διατύπωση και τη σύνθεση των ερωτήσεων βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε ανάλογες έρευνες 
(Groves 1989, Τσακίρη 1991, Kaufman 1992, Javeau 1996). Οι ερωτήσεις ήταν κλειστού 
τύπου και στόχευαν στη διερεύνηση: (α)της αναγνώρισης των διαστάσεων που συνθέτουν το 
πληροφοριακό πρόβλημα στο χώρο της εκπαίδευσης, (β)του επιπέδου εξοικείωσης των 
διευθυντών με τη χρήση υπολογιστών, (γ)της αντίληψής τους για  το ρόλο και την προσφορά 
των πληροφοριακών συστημάτων στην εκπαίδευση και (δ)της ενημέρωσής τους για την 
ύπαρξη και λειτουργία εκάστου από τα επτά πληροφοριακά συστήματα που έχει θέσει σε 
λειτουργία το Υπ.Ε.Π.Θ53. Τα ποσοστό ανταπόκρισης στην έρευνα (52 άτομα) ανέρχεται στο 
64%. Το εν λόγω ποσοστό κρίνεται αρκούντως ικανοποιητικό, αφού σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία,  ποσοστό γύρω στο 50% θεωρείται ως ελάχιστα αποδεκτό, ενώ ποσοστά της 
τάξης του 70% έως 80% είναι πολύ ικανοποιητικά (Javeau 1996). 

Μετά την κωδικοποίηση των απαντήσεων, έγινε ψηφιακή καταγραφή στο πρόγραμμα 
Excel και για τη στατιστική επεξεργασία χρησιμοποιήθηκε ακολούθως το πρόγραμμα SPSS 
(Αποστολάκης & Καστανιά 1994, Τσάντας κ.α. 1999, Μακράκης 2001). Ο έλεγχος 
εξαρτήσεων πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Η διαμόρφωση κλάσεων 
έγινε λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την επιστημονικά αποδεκτή θέση ότι η αξία τους 
μειώνεται όσο το πλήθος τους αυξάνεται (Κατσίλης 2000). Οι στατιστικές κλάσεις που 
δημιουργήθηκαν προέκυψαν με οδηγό την εποπτεία που προσέφεραν οι καμπύλες 
συχνότητας, με τρόπο, όμως, που απέβλεπε στην υπερπήδηση τεχνικών εμποδίων που μπορεί 
να ανέκυπταν κατά τον έλεγχο των εξαρτήσεων μεταξύ των μεταβλητών. Όταν το χ2 test  
έδινε τιμή Pearson που δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια, επιδιώχθηκε 
περαιτέρω ομαδοποίηση για την κατασκευή τετραγωνικού πίνακα, ώστε να καταστεί εφικτή 
η χρησιμοποίηση του κριτηρίου Fisher. 
 

                                                 
53 Διαχείριση προσωπικού, Μισθοδοσία υπαλλήλων, Διανομή εκπαιδευτικού υλικού, Στήριξη 
Πανελλαδικών εξετάσεων, Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης, Καταγραφή μαθητικού και διδακτικού 
προσωπικού, Υποστήριξη στελέχωσης σχολείων ομογένειας. 
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Χαρακτηριστικά του Δείγματος  
Οι περισσότεροι διευθυντές των σχολικών μονάδων είναι άντρες (79%). Η ηλικία τους 
κυμαίνεται από 38 έως 59 ετών με  μέγιστο ποσοστό (11%) στην ηλικία των 55 ετών. Ο 
μέσος όρος της ηλικίας τους ανέρχεται στα 50,3 έτη. Οι  γυναίκες εμφανίζονται κατά μέσο 
όρο αρκετά νεότερες σε σχέση με τους άντρες, αφού η μέση ηλικία γυναίκας διευθύντριας 
είναι τα 44,64 έτη, ενώ η μέση ηλικία άντρα διευθυντή φτάνει τα  51,83 χρόνια.  

Τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση των συγκεκριμένων στελεχών 
κυμαίνονται από 14 μέχρι και 35 έτη. Ο μέσος χρόνος εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας τους 
ανέρχεται στα 26,92 έτη. Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες έχουν διανύσει 22,91 χρόνια στην 
εκπαίδευση, ενώ οι άντρες 28 χρόνια. Τα έτη  διευθυντικής προϋπηρεσίας κυμαίνονται από 1 
μέχρι και 27 έτη. Κατά μέσο όρο, οι διευθυντές έχουν ασκήσει διοικητικό έργο που απορρέει 
από τη θέση τους για 8,25 έτη.  Συγκριτικά, οι γυναίκες έχουν σχεδόν τα μισά χρόνια (μέσος 
όρος: 5,36 έτη) διευθυντικής θητείας από τους άντρες (μέσος όρος: 9,02 έτη).  

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει κανένας διευθυντής που να σπούδασε εξαρχής 
δάσκαλος σε πανεπιστημιακό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης. Από τα στοιχεία της έρευνας 
καταγράφεται ότι ένα ποσοστό 56% των διευθυντών, έχει αποκτήσει επιπλέον 
πανεπιστημιακό πτυχίο το οποίο προέκυψε κυρίως μέσα από τη διαδικασία της εξομοίωσης. 
Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι κανείς διευθυντής δεν δήλωσε στην κατοχή του δίπλωμα 
ΤΕΙ, ενώ ένα μικρό ποσοστό (8%) πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές και ένα πολύ 
μικρότερο (4%) απέκτησε διδακτορικό τίτλο. Διευκρινίζεται, ακόμη, ότι κανένας ανώτερος 
τίτλος σπουδών δεν είναι συναφής με το γνωστικό αντικείμενο της οργάνωσης και διοίκησης 
της εκπαίδευσης, ενώ το 3% σχετίζεται με τις νέες τεχνολογίες.  
 
Περιγραφική Ανάλυση  
Σχεδόν όλα τα διευθυντικά στελέχη των δημοτικών σχολείων  θεωρούν ότι στο σημερινό 
σχολείο υπάρχει πρόβλημα στην παροχή των απαραίτητων πληροφοριών (92%). Η 
αναγνώριση απ’ αυτούς των διαφόρων συνιστωσών του αποκαλούμενου πληροφοριακού 
προβλήματος (Γκότσης 1987, Dertouzos 1997, Υψηλάντης 2001) αποτυπώνεται στο γράφημα 
1 που ακολουθεί. 

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ  (%) ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
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Γράφημα 1: Αποτύπωση της αναγνώρισης των διαφόρων συνιστωσών του πληρ/κού 
προβλήματος 

 
Όσον αφορά την εξοικείωση των διευθυντών με τη χρήση υπολογιστών προέκυψε ότι η 
πλειονότητα (77%) δήλωσε καθόλου και λίγη εξοικείωση. Η σχετική κατανομή 
αποτυπώνεται στο ακόλουθο γράφημα 2. 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΟΥΣ 
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

6%

71%

17%6%

ΚΑΘΟΛΟΥ 
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ΠΟΛΥ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛY

 
Γράφημα 2: Αποτύπωση της εξοικείωσης των διευθυντών με τη χρήση υπολογιστών 
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τονιστεί ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό εκείνων των 
διευθυντών (81%) που πιστεύουν το βιβλιογραφικά αποδεκτό, δηλαδή ότι κύριο μέρος ενός 
εκπαιδευτικού πληροφοριακού συστήματος είναι τόσο η αναγνώριση των εκπαιδευτικών 
αναγκών σε πληροφορίες, όσο και η διάχυση του αποτελέσματος που προκύπτει στην 
ενδεδειγμένη μορφή στους κατάλληλους αποδέκτες. Οι διευθυντές δηλώνουν  σε μικρά 
ποσοστά ότι τα εκπαιδευτικά πληροφοριακά συστήματα παρέχουν αυτοματοποιημένες 
αποφάσεις στους χρήστες (19%) ή προτείνουν έτοιμο τρόπο λήψης αποφάσεων που 
εξασφαλίζει επιτυχία (8%). Με την ίδια περίπου αναλογία (1:3) τοποθετούνται αρνητικά 
(τίποτα από τα προηγούμενα) ή καταφατικά (και οι δύο απόψεις είναι σωστές) στα 
προαναφερόμενα ενδεχόμενα (28,8% και 34,6%, αντίστοιχα).  Δηλαδή, εσφαλμένη γνώση επί 
του θέματος καταγράφεται στο 62% περίπου των διευθυντών. Πάντως, αξιοπαρατήρητο είναι 
και το ποσοστό εκείνων (9,6%) που δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν και συνεπώς δεν απαντούν.  
Με βάση τα προαναφερόμενα, όσον αφορά τη γνώση των διευθυντών για το ρόλο των 
πληροφοριακών συστημάτων στην εκπαίδευση (πίνακας 1) διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα 
τοποθετείται πολύ ικανοποιητικά σχετικά με τον κύριο στόχο τους, αλλά μόνο το 1/3 
αναγνωρίζει ότι  η αποστολή τους δεν περιορίζεται σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Σε ότι αφορά τη διάκριση των δύο φύλων, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι 
περισσότερες γυναίκες (55%) παρά άντρες (25%) αναγνωρίζουν καλύτερα το ρόλο που 
καλούνται να διαδραματίσουν τα πληροφοριακά συστήματα στη διευκόλυνση του 
εκπαιδευτικού έργου.  
 

Κριτήρια διερεύνησης  της γνώσης των διευθυντών για 
τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα εκπ. 
πληροφοριακά συστήματα 

(n) ποσοστό 

Κύριος στόχος ενός εκπαιδευτικού πληροφοριακού 
συστήματος τόσο η αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών 
σε πληροφορίες, όσο και η διάχυση του αποτελέσματος στην 
ενδεδειγμένη μορφή στους κατάλληλους αποδέκτες. 

42 81% 

Η αποστολή των εκπαιδευτικών πληροφοριακών συστημάτων 
δεν ταυτίζεται με την παροχή αυτοματοποιημένων αποφάσεων 
στους χρήστες ή με την παροχή έτοιμου τρόπου λήψης 
αποφάσεων που εξασφαλίζει επιτυχία.  

15 29% 

Πίνακας 1: Ο Ρόλος των εκπαιδευτικών πληροφοριακών συστημάτων 
 

Όσον αφορά τις αντιλήψεις των διευθυντών για την προσφορά των πληροφοριακών 
συστημάτων στην εκπαίδευση (πίνακας 2) διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειονότητα 
(96%) αντιλαμβάνεται σωστά την προσφορά τους  στο διδακτικό και στο διοικητικό έργο. 
Αντιθέτως, μόνο περίπου οι μισοί (56%) αντιλαμβάνονται τη διττή  προσφορά των 
εκπαιδευτικών πληροφοριακών συστημάτων στην υποστήριξη διαδικασιών στρατηγικού και 
λειτουργικού επιπέδου. Σημειώνεται ότι την επιλογή για το λειτουργικό επίπεδο την προτιμά 
το 39% των διευθυντών. 
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Κριτήρια διερεύνησης  των αντιλήψεων των διευθυντών 
σχολικών μονάδων για την προσφορά των πληροφοριακών 
συστημάτων στην εκπ/ση 

(n) ποσοστό 

Η προσφορά αναφέρεται στο διδακτικό και στο διοικητικό έργο 
της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. 50 96% 

Τα πληροφοριακά συστήματα προσφέρουν εξυπηρέτηση σε 
εκπ/κές διαδικασίες στρατηγικού και λειτουργικού επιπέδου. 29 56% 

Πίνακας 2: Η προσφορά των εκπαιδευτικών πληροφοριακών συστημάτων 
 
Στον πίνακα 3 αποτυπώνεται η ενημέρωση των διευθυντών σχετικά με την ύπαρξη και 
λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας. Από τον πίνακα 
γίνεται εμφανές ότι οι διευθυντές γνωρίζουν κατά προτεραιότητα την ύπαρξη των 
πληροφοριακών συστημάτων  καταγραφής του μαθητικού και διδακτικού δυναμικού και 
υποστήριξης των πανελλαδικών εξετάσεων.  

Πληροφοριακά συστήματα (n) ποσοστό 
Καταγραφή μαθητικού και διδακτικού 
δυναμικού 29 55,8% 

Στήριξη Πανελλαδικών (Γενικών) εξετάσεων 25 48,1% 
Διαχείρισης διδακτικού προσωπικού 19 36,5% 
Μισθοδοσία υπαλλήλων 19 36,5% 
Διανομή εκπαιδευτικού υλικού 9 17,3% 
Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης 8 15,4% 
Υποστήριξη στελέχωσης σχολείων ομογένειας 5 9,6% 
Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ 17 32,7% 

Πίνακας 3: Γνώση υφισταμένων εκπαιδευτικών πληροφοριακών συστημάτων 
 
Αναζήτηση συσχετίσεων 
Στην ενότητα αυτή επιχειρείται αναφορά των περιπτώσεων ύπαρξης συσχετίσεων μεταξύ των 
εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών. Ως εξαρτημένες μεταβλητές ελήφθησαν: (α) 
Όλες οι συνιστώσες του πληροφοριακού προβλήματος, (β)Ο βαθμός εξοικείωσης με τη 
χρήση υπολογιστών, (γ)Η θέση για  το ρόλο και την προσφορά των εκπαιδευτικών 
πληροφοριακών συστημάτων, (γ)Η γνώση για τις διαδικασίες (λειτουργικού/στρατηγικού 
επιπέδου) που εξυπηρετούν τα εκπαιδευτικά πληροφοριακά συστήματα, (δ)Η ενημέρωση 
περί της ύπαρξης και λειτουργίας εκάστου από τα επτά πληροφοριακά συστήματα που έθεσε 
σε λειτουργία πιλοτικά ή/και επιχειρησιακά το Υπ.Ε.Π.Θ.   Ως ανεξάρτητες μεταβλητές 
ελήφθησαν: (α)το φύλο, (β)η ηλικία, (γ)η εκπαιδευτική προϋπηρεσία (σε έτη), (δ)η 
διευθυντική θητεία (σε έτη).  

Από τα δεδομένα του πίνακα 4 διαφαίνεται η ύπαρξη σχέσης μεταξύ του  φύλου και 
δύο από τις διαστάσεις που συνθέτουν το πληροφοριακό πρόβλημα.   
 

 Οι κατάλληλες πληροφορίες δεν προσφέρονται  
στον κατάλληλο αποδέκτη 

ΦΥΛΟ ΟΧΙ ΝΑΙ Σύνολο 
Θήλυ 100% 0% 100% 
Άρρεν 64,1% 35,9% 100% 
Σύνολο 71,4% 28,6% 100% 
P Fisher: 0,044 
 Οι κατάλληλες πληροφορίες δεν προσφέρονται  

στην πρόσφορη μορφή 
ΦΥΛΟ ΟΧΙ ΝΑΙ Σύνολο 
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Θήλυ 0% 100% 100% 
Άρρεν 43,6% 56,4% 100% 
Σύνολο 34,7% 65,3% 100% 
P Fisher : 0,009 

Πίνακας 4: Συσχέτιση φύλου με δύο διαστάσεις του πληροφοριακού προβλήματος 
 
Όσον αφορά την ηλικία διαπιστώνεται ότι η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ αποτελεί 
συνάρτηση της ηλικίας του διευθυντή,  αφού καθώς μειώνεται  η ηλικία, αυξάνεται ο βαθμός 
εξοικείωσης (πίνακας 5).  

 
 Βαθμός εξοικείωσης με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
ΗΛΙΚΙΑ Καθόλου & λίγο Πολύ & πάρα πολύ Σύνολο 
<=49 50,0% 50,0% 100% 
>=50 96,7% 03,3% 100% 
Σύνολο 76,9% 21,1% 100% 
P Fisher: 0,000 

Πίνακας 5: Συσχέτιση ηλικίας με βαθμό εξοικείωσης ως προς τη χρήση  υπολογιστών 
Ακόμη, καθώς αυξάνεται η ηλικία του διευθυντή, μειώνεται το ποσοστό εκείνων που 
αντιλαμβάνονται σωστά την αποστολή των εκπαιδευτικών πληροφοριακών συστημάτων 
(πίνακας 6).  

 
 Κατανόηση της αποστολής των εκπαιδευτικών 

πληροφοριακών συστημάτων  
ΗΛΙΚΙΑ Λάθος Κατανόηση Σωστή 

Κατανόηση 
Σύνολο 

<=49 50,0% 50,0% 100% 
>=50 84,0% 16,0% 100% 
Σύνολο 68,1% 31,9% 100% 
P Fisher: 0,026  

Πίνακας 6: Συσχέτιση ηλικίας με κατανόηση αποστολής των εκπ. πληρ/κών συστημάτων 
 

Επίσης διαπιστώνεται ότι η ηλικιακή κατανομή ασκεί κάποια επίδραση στην καλύτερη 
γνώση των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων που έχουν τεθεί σε λειτουργία, 
επιχειρησιακά ή πιλοτικά, από το Υπουργείο Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα, από τον πίνακα 7 
προκύπτει ότι οι νεότεροι (50%) αλλά και οι γηραιότεροι (43,8%) διευθυντές σχολικών 
μονάδων γνωρίζουν ότι ένα από τα πληροφοριακά συστήματα αφορά τη μισθοδοσία τους.  
 

 Πληροφοριακό σύστημα μισθοδοσίας 
ΗΛΙΚΙΑ Όχι Ναι Σύνολο 
<=49 50,0% 50,0% 100% 
[50, 54] 92,9% 07,1% 100% 
>=55 56,3% 43,8% 100% 
Σύνολο 63,5% 36,5% 100% 
P Pearson: 0,026 

Πίνακας 7: Συσχέτιση ηλικίας με αναγνώριση του πληροφοριακού συστημ. μισθοδοσίας 
 

Ανάλογα περίπου είναι και τα αποτελέσματα του πίνακα 8 σχετικά με το πληροφοριακό 
σύστημα που αφορά τη διαχείριση προσωπικού από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. 
 

 Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης προσωπικού 
ΗΛΙΚΙΑ Όχι Ναι Σύνολο 
<=49 31,8% 68,2% 100% 
[50, 54] 78,6% 21,4% 100% 
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>=55 31,3% 68,8% 100% 
Σύνολο 44,2% 55,8% 100% 
P Pearson: 0,010 

Πίνακας 8: Συσχέτιση ηλικίας με αναγνώριση του του πληροφ. συστημ. διαχειρ. προσωπικού 
 

Το ίδιο περίπου καταγράφεται και στον πίνακα 9 που αναφέρεται στο πληροφοριακό 
σύστημα στήριξης των πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 
 Πληροφοριακό σύστημα στήριξης Πανελλαδικών 

Εξετάσεων 
ΗΛΙΚΙΑ Όχι Ναι Σύνολο 
<=49 36,4% 63,6% 100% 
[50, 54] 85,7% 14,3% 100% 
>=55 43,8% 56,3% 100% 
Σύνολο 51,9% 48,1% 100% 
P Pearson: 0,011 

Πίνακας 9: Συσχέτιση ηλικίας με αναγνώριση του πληροφ. συστημ πανελλαδικών εξετάσεων 
 

Όσον αφορά την εκπαιδευτική προϋπηρεσία των διευθυντών, προκύπτει συσχέτιση (πίνακας 
10) με την κατανόηση της αποστολής των εκπαιδευτικών πληροφοριακών συστημάτων, 
καθόσον όσο αυξάνονται τα έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας μειώνεται το ποσοστό εκείνων που 
επιλέγουν την ορθή απάντηση στο αντίστοιχο ερώτημα. 

 Κατανόηση της αποστολής των εκπ. πληρ/κών 
συστημάτων  

ΧΡ. ΥΠΗΡ  Λάθος 
Κατανόηση 

Σωστή 
Κατανόηση 

Σύνολο 

<=24 27,3% 72,7% 100% 
>=25 80,6% 19,4% 100% 
Σύνολο 68,1% 31,9% 100% 
P Fisher: 0,002  

Πίνακας 10: Συσχέτιση ηλικίας με κατανόηση αποστολής των εκπ. πληρ/κών 
συστημάτων 

 
Όσον αφορά την διευθυντική θητεία των συγκεκριμένων στελεχών, αξίζει να αναφερθεί ότι 
συσχέτιση προκύπτει  μόνο ως προς μία διάσταση του πληροφοριακού προβλήματος. 
Συγκεκριμένα, από τον πίνακα 11 διαπιστώνουμε ότι η διάσταση «οι κατάλληλες 
πληροφορίες δεν προσφέρονται στην πρόσφορη μορφή» διαφαίνεται να επηρεάζεται 
αντιστρόφως ανάλογα με τη διευθυντική προϋπηρεσία. Ειδικότερα, όσο η διευθυντική 
προϋπηρεσία αυξάνεται, μειώνεται το ποσοστό των διευθυντών  οι οποίοι αναγνωρίζουν τη 
συγκεκριμένη συνιστώσα του πληροφοριακού προβλήματος.  

 
 Οι κατάλληλες πληροφορίες δεν προσφέρονται στην 

πρόσφορη μορφή  
Διευθυντική 
προϋπηρεσία (σε 
έτη) 

ΟΧΙ ΝΑΙ Σύνολο 

<=4 10,5% 89,5% 100% 
[5, 9] 42,9% 57,1% 100% 
>=10 56,3% 43,8% 100% 
Σύνολο 34,7% 65,3% 100% 
P Pearson: 0,014  

Πίνακας 11: Συσχέτιση διευθ .θητείας  με αναγνώριση μίας διάστασης του πληροφ. 
προβλήματος 
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Επίσης, διαφαίνεται ότι υφίσταται συσχέτιση της αντίληψης για την προσφορά ενός 
εκπαιδευτικού πληροφοριακού συστήματος με τα έτη διευθυντικής θητείας, καθόσον όπως 
προκύπτει από τον πίνακα 12, διαπιστώνεται ύπαρξη σχέσης μεταξύ των ετών διευθυντικής 
θητείας και κατανόησης των διαδικασιών που εξυπηρετούν τα πληροφοριακά συστήματα. 
 

 Διαδικασίες που εξυπηρετούν τα εκπ. πληρ. 
συστήματα  

Διευθυντική Θητεία 
(σε έτη) 

Ελλιπής 
κατανόηση 

Πλήρης  
κατανόηση Σύνολο 

<=4 57,9% 42,1% 100% 
[5, 9] 07,7% 92,3% 100% 
>=10 50,0% 50,0% 100% 
Σύνολο 42,0% 58,0% 100% 
P Pearson: 0,013  

Πίνακας 12: Συσχέτιση διευθ. θητείας  με διαδικασίες που εξυπηρετούν τα  εκπ/κά  πληροφ. 
συστήματα 
 
Συμπεράσματα 
Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι η διεύθυνση σχολικής μονάδος είναι 
μάλλον «αρμοδιότητα» του ανδρικού φύλου. Το εύρημα αυτό συγκλίνει με το αποτέλεσμα 
ανάλογης έρευνας σύμφωνα με την οποία το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν 
διευθυντική θέση ανέρχεται στο 4,5% και 13,6% των  σχολικών μονάδων Α/βάθμιας και 
Β/βάθμιας εκπαίδευσης της Ηπείρου (Μαραγκουδάκη 1997).  

Επίσης, παρά την ανανέωση προσώπων στο σώμα των διευθυντών που παρατηρείται 
από τα στοιχεία της έρευνας,  διαπιστώνεται ότι τη θέση του διευθυντή καταλαμβάνουν κατά 
το πλείστον μεσήλικα άτομα με αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας. Το εύρημα αυτό συμβαδίζει με 
τα αποτελέσματα έρευνας του Ε.Κ.Κ.Ε. που διενεργήθηκε το έτος 2000 σε πανελλήνιο δείγμα 
και δημοσιεύθηκε στον ημερήσιο τύπο (Καθημερινή, 5/10/2001) με την ευκαιρία της 
Παγκόσμιας Ημέρας του Εκπαιδευτικού. Ο προαναφερόμενος συνδυασμός, είναι δυνατό να 
εξηγήσει ως ένα βαθμό την υστέρηση των διευθυντών ως προς τη νέα τεχνολογία που 
εντοπίστηκε. 

Ένας λόγος που ενδεχομένως εξηγεί τη μικρή εξοικείωση των συγκεκριμένων 
στελεχών με τους υπολογιστές, μπορεί να θεωρηθεί η μικρή κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων 
από αυτούς. Είναι γεγονός ότι η απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος θα 
τους έφερνε σε μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη εξοικείωση με την πληροφορική τεχνολογία, 
ιδιαίτερα όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια τα περισσότερα μεταπτυχιακά 
προγράμματα. Αξίζει να επισημανθεί ότι το προαναφερόμενο  μικρό  ποσοστό54  βρίσκεται   
πολύ  κοντά  στο  αντίστοιχο πανελλαδικό55, έτσι όπως αυτό αναφέρεται στο έργο της 
αποτύπωσης των σχολικών μονάδων που ανέλαβε για λογαριασμό του Υπ.Ε.Π.Θ. το Κ.Ε.E 
(Κουλαϊδής 2005). Τα ίδια ποσοστά περίπου, επίσης, αναφέρονται και σε άλλες αντίστοιχες 
δημοσιευμένες μελέτες56 (Γιαννακάκη 2005, Καράκος και Δραμαλίδης 2005).  Το εύρημα 
                                                 
54Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο ποσοστό στην παρούσα έρευνα ανέρχεται στο 7,5% για επίπεδο 
μεταπτυχιακού διπλώματος και 5% για επίπεδο διδακτορικού διπλώματος. 
55 Στα πλαίσια του έργου του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) με τίτλο «αποτύπωση σχολικών 
μονάδων» επιδιώκεται συνεχιζόμενη έρευνα που αποβλέπει στο σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής 
βασισμένης σε στοιχεία που αναφέρονται στην πραγματική και όχι στην υποτιθέμενη λειτουργία των 
σχολικών μονάδων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης. Μέρος της έρευνας αφιερώνεται στη 
γενικότερη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και μέσα απ’ αυτή προκύπτει ότι κατά το σχολικό έτος 
2003-04 μόνο το 5,8% των υπηρετούντων νηπιαγωγών, δασκάλων και καθηγητών  διαθέτει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα ή/και διδακτορικό τίτλο. 
56 Η Γιαννακάκη ύστερα από έρευνα που πραγματοποίησε το σχ. έτος 1999-2000 με δομημένες 
συνεντεύξεις σε στρωματοποιημένο δείγμα δημοσίων και ιδιωτικών δημοτικών σχολείων του νομού 
Αττικής, διαπίστωσε ότι το ποσοστό των διευθυντών οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή/και 
διδακτορικού διπλώματος ανέρχεται στο 3,6%. Οι Καράκος και Δραμαλίδης με απογραφική έρευνά 
τους κατά το σχ. έτος 2004-05, η οποία αφορούσε τους καθηγητές μαθηματικών (μόνιμους και 
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σχετικά με τη μη εξοικείωση των διευθυντών με τη νέα τεχνολογία, συμπίπτει με τα 
αποτελέσματα έρευνας η οποία στόχευε στο σύνολο των καθηγητών Β/βάθμιας εκπ/σης της 
χώρας (Κονιδάρη 2005)57. 

Είναι γεγονός ότι η μικρή εξοικείωση58 των υπηρετούντων διευθυντών με τη νέα 
τεχνολογία, σε συνδυασμό με την ασαφή εικόνα που διαπιστώθηκε ότι έχουν αυτοί 
σχηματίσει σχετικά με τη συμβολή των πληροφοριακών συστημάτων στη διοίκηση της 
εκπαίδευσης,  αποτελούν ανασχετικούς παράγοντες εισαγωγής των σύγχρονων τρόπων 
διοίκησης (management) στις σχολικές μονάδες. Κατά συνέπεια, το συμπέρασμα αυτό 
κρίνεται σε μεγάλο βαθμό ανασταλτικό, καθόσον, εκ των πραγμάτων, απαξιώνεται η 
καταλυτική συνεισφορά της πληροφορικής τεχνολογίας στην αύξηση της 
αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και γενικά της παραγωγικότητας του οργανισμού 
στις δομές του οποίου εφαρμόζεται.  

Βέβαια, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η διαπίστωση αυτή είναι 
αναμενόμενη, αφού οι διευθυντές των σχολείων ούτε ειδικοί επιστήμονες πληροφορικής ή 
διοίκησης είναι, ούτε ουσιαστική και συστηματική σχετική επιμόρφωση λαμβάνουν από 
κάποιον αναγνωρισμένο φορέα. Ωστόσο, η θέση τους στην ιεραρχία της διοίκησης της 
εκπαίδευσης θα έπρεπε να τους βοηθήσει να αντιληφθούν το πληροφοριακό πρόβλημα της 
εκπαίδευσης σε όλες του τις διαστάσεις. Τούτο το τελευταίο σε συνδυασμό με τον 
επαγγελματισμό που επιβάλλεται να χαρακτηρίζει τους διευθυντές σχολικών μονάδων, θα 
τους οδηγούσε σε αναζήτηση λύσεων με αποτέλεσμα τουλάχιστον να ενημερωθούν για τα 
πρώτα πληροφοριακά συστήματα που έθεσε σε λειτουργία το ΥΠΕΠΘ. Η υστέρηση που 
καταγράφηκε από τη συγκεκριμένη έρευνα ως προς τα δύο προαναφερόμενα στοιχεία θέτει 
υπό αμφισβήτηση τη δυνατότητα των διευθυντών να αντεπεξέλθουν σε ένα αναβαθμισμένο 
ρόλο που απαιτεί χαρακτηριστικά manager. 

Είναι γεγονός ότι οποιοδήποτε εγχείρημα με σκοπό την ενίσχυση των γνώσεων, των 
θετικών απόψεων και αντιλήψεων καθώς και τον περιορισμό των υφιστάμενων ασαφειών 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των πόρων 
της εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, η συνεχής, συστηματική και αναγνωρισμένη επιμόρφωση 
των διευθυντών σχολικών μονάδων στην πληροφορική τεχνολογία κρίνεται επιβεβλημένη. 
Πιστεύεται ότι το έλλειμμα των συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που εμφανίζουν τα 
στελέχη της εκπαίδευσης σήμερα, μπορεί να καλυφθεί μέσω των προγραμμάτων της δια βίου 
εκπαίδευσης που στοχεύουν στη βελτίωση των διοικητικών και τεχνικών ικανοτήτων όλων 
των στελεχών της δημόσιας διοίκησης59. 

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι παρά το γεγονός ότι το δείγμα της έρευνας δεν 
είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού της χώρας, τα αποτελέσματά της αντανακλούν και 
συμπίπτουν με πολλά ευρήματα αντίστοιχων ερευνών. Το φύλο, η ηλικία, η εκπαιδευτική 
προϋπηρεσία και η διάρκεια διευθυντικής θητείας είναι παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με 
την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας στη διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου, αλλά 
χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων επ’ αυτού.  

                                                                                                                                            
αναπληρωτές) των σχολείων Β/βάθμιας εκπαίδευσης του γεωγραφικού διαμερίσματος Θράκης, 
διαπίστωσαν ότι οι κάτοχοι master ή/και Ph.D ανέρχονται στο 5,5% του πληθυσμού. 
57 Από  τους  διευθυντές  σχολικών   μονάδων   της   Μαγνησίας,   62%  εμφανίζονται  να    έχουν   
περιορισμένη εξοικείωση με τη χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας. Το συγκεκριμένο ποσοστό δεν 
βρίσκεται σε αντίφαση με το 52% στο οποίο ανέρχεται το σύνολο των εκπαιδευτικών Β/βάθμιας 
εκπαίδευσης σε πρόσφατη πανελλήνια έρευνα. 
58 Παρότι μικρή η εξοικείωση των στελεχών της εκπαίδευσης στη Μαγνησία και πολύ κοντά στο 
πανελλήνιο ποσοστό που αντιστοιχεί στον κλάδο των εκπαιδευτικών, θεωρείται υψηλή αν συγκριθεί 
με το 27,33% που αντιπροσωπεύει το ποσοστό των ενήλικων κατοίκων της χώρας που μπορούν, έστω 
και στοιχειωδώς, να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, έτσι όπως το κατέγραψε η 
πανελλαδική έρευνα της γνωστής εταιρίας δημοσκοπήσεων VPRC (δημοσίευση στον εθνικό ημερήσιο 
τύπο στις 29/1/2006). 
59 Τα δύο τελευταία χρόνια παρατηρείται διαρκής, εντατική και συστηματική προσπάθεια προς την 
συγκεκριμένη κατεύθυνση από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. του Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α. σε συνεργασία, κάποιες φορές, και με 
την Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπ.Ε.Π.Θ. 
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Τέλος, επισημαίνεται η αναγκαιότητα ανάλογων ερευνών με πεδίο αναφοράς όχι μόνο τους 
λοιπούς νομούς της Θεσσαλίας αλλά κι άλλες περιοχές της επικράτειας. Θεωρείται βέβαιο ότι 
η αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης και η διαθεσιμότητα συγκριτικών στοιχείων κατά 
γεωγραφική περιφέρεια θα συμβάλουν  στην ορθολογικότερη διαμόρφωση κριτηρίων 
εκπαιδευτικής πολιτικής -που θα αφορούν κυρίως επιμορφωτικές παρεμβάσεις-  με στόχο την 
απόκτηση managerial ικανοτήτων από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων. 
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Η συμβολή της Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης Τάξεων στην ανάπτυξη της 
Διαπολιτισμικής - Επικοινωνιακής Ικανότητας και της Ευρωπαϊκής Συνείδησης των 

μαθητών του Σύγχρονου Δημοτικού Σχολείου 
 

Βλάχος Κοσ., Εκπαιδευτικός, Δρ 
 
Περίληψη 
Σε αυτή την εργασία το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στη χρήση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα 
της συστηματικής ασύγχρονης ηλεκτρονικής επικοινωνίας τάξεων μαθητών από διαφορετικές 
Ευρωπαϊκές χώρες με γενικότερο στόχο την εκμάθηση των ξένων γλωσσών και ειδικότερα την 
καλλιέργεια της διαπολιτισμικής-επικοινωνιακής ικανότητας και της ευρωπαϊκής συνείδησης των 
μαθητών. Τα στοιχεία που παραθέτουμε και τα επιχειρήματα που αναπτύσσουμε στηρίζονται σε 
ευρήματα που προέκυψαν ύστερα από τριετή έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε μαθητές από τρία 
δημοτικά σχολεία από τη Φιλανδία, την Ισπανία και την Ελλάδα στο πλαίσιο της εκμάθησης της 
Αγγλικής ως ξένης γλώσσας..  Αναλυτικότερα, σε αναφορά με τη δομή και το περιεχόμενο της 
εργασίας,  κατ’ αρχήν εξηγούμε ότι ο στόχος της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη γενικότερα αφορά κυρίως στην ανάπτυξη του δομήματος της επικοινωνιακής ικανότητας των 
μαθητών. Το εν λόγω δόμημα τους επιτρέπει να συνδιαλέγονται  και να συνεργάζονται με άλλους 
Ευρωπαίους συνομιλητές, προσεγγίζοντας και κατανοώντας τη γλωσσική και πολιτισμική τους 
ετερότητα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε στοιχεία από την έρευνά μας και υποστηρίζουμε ότι, 
σύμφωνα με τα ευρήματά μας, οι μαθητές δύνανται να αναπτύξουν πολυγλωσσική, πολυπολική, 
διαπολιτισμική-επικοινωνιακή ικανότητα  και ευρωπαϊκή συνείδηση, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να 
ενισχύουν την πολιτιστική τους ταυτότητα. Οι συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι μπορούν να 
επιτευχθούν, όταν στα προγράμματα εκμάθησης των ξένων γλωσσών εντάσσεται με συστηματικό 
τρόπο η ηλεκτρονική επικοινωνία με μαθητές του εξωτερικού, η οποία θεμελιώνεται στη δημιουργία 
κοινών σχεδίων εργασίας  ανάμεσα στους Ευρωπαίους μαθητές και στη διαπραγμάτευση κοινών 
διαπολιτισμικών ζητημάτων.  Η εργασία  μας ολοκληρώνεται με τις προτάσεις μας για περαιτέρω 
μελλοντική έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης. 
 
1. Εισαγωγή: Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη διδασκαλία, εκμάθηση 
και αξιολόγηση Γλωσσών (ΚΕΠΑΓ)   
Το πρώτο έτος του 21ου αιώνα αφιερώθηκε από ολόκληρο τον ευρωπαϊκό κόσμο στην 
πολυγλωσσία και στην πολυπολιτισμικότητά του, με απώτερο στόχο να συνειδητοποιήσουν 
οι Ευρωπαίοι πολίτες την ανάγκη εκμάθησης ξένων γλωσσών στα πλαίσια της αρμονικής 
τους συνύπαρξης και συνεργασίας. Όπως αναφέρει η Τοκατλίδου (2002), με την απόφαση No 
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R (98) της 17ης Μαρτίου του 1998 της Επιτροπής Υπουργών, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καλούνται να εφαρμόσουν ενιαία πολιτική αναφορικά με την ξενόγλωσση 
εκπαίδευση. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη διδασκαλία, εκμάθηση και 
αξιολόγηση  Γλωσσών (ΚΕΠΑΓ)60 έθεσε τις βάσεις για τη σύσταση αυτής της κοινής 
πολιτικής, την οποία σταδιακά υιοθετούν και εφαρμόζουν όλα τα κράτη μέλη.  

Το ΚΕΠΑΓ προωθεί και ενισχύει την πρόταση ενός καινοτόμου πλαισίου και τη 
συγκρότηση ανθρωποκεντρικών-μαθησιακών στόχων που μπορούν να προάγουν τη 
συλλογική προσπάθεια των ευρωπαϊκών λαών για συμβίωση. Τοποθετεί την ξενόγλωσση 
εκπαίδευση σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πλαίσιο και διασαφηνίζει την ανάγκη για 
σύγκλιση των γλωσσικών-μαθησιακών στόχων ανάμεσα στις πολιτικές των διαφόρων 
ευρωπαϊκών κρατών και την υιοθέτηση μαθητοκεντρικών μαθησιακών πρακτικών που θα 
έχουν ως γνώμονα τις γλωσσικές ανάγκες των μαθητών για επικοινωνία (CEFRL 2001: 142).  
Σε αυτή την εργασία στεκόμαστε σε τρεις βασικές αρχές του ΚΕΠΑΓ, οι οποίες συνθέτουν το 
παιδαγωγικό, γλωσσικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η ηλεκτρονική 
διασύνδεση τάξεων.  

Η πρώτη από αυτές τις αρχές είναι η ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής 
ταυτότητας του μαθητή ταυτόχρονα με την αποδοχή και το σεβασμό της διαφορετικότητας 
(otherness) άλλων γλωσσών και πολιτισμών, στα πλαίσια μιας πολυπολιτισμικής Ευρώπης. 
Υποστηρίζεται στο ΚΕΠΑΓ ότι οι χώρες που συνιστούν την ευρύτερη ευρωπαϊκή κοινωνία, 
οφείλουν να  προωθούν την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία. Κάτω από αυτό το πρίσμα, 
προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη για τον κάθε Ευρωπαίο πολίτη να αποδέχεται και να 
σέβεται την πολιτισμική ετερότητα των συμπολιτών του. (CEFRL 2001: 13-14, 30-31, 108-
130).    

Η δεύτερη αρχή του ΚΕΠΑΓ, την οποία κρίνουμε πρόσφορη προς αξιοποίηση, είναι 
η ανάπτυξη του δομήματος της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών. Το εν λόγω 
δόμημα, όπως υποστηρίζεται και στη σχετική βιβλιογραφία (Widdowson 1978 & 1979, 
Canale και Swain 1980, Dubin και Olshtain 1986, Lee 2000, Ellis 2003 κλπ), συγκροτείται 
από ένα σύνολο επιμέρους ικανοτήτων-δεξιοτήτων, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται: 
1. H δυνατότητα διαμεσολάβησης ανάμεσα στη μητρική γλώσσα και στη γλώσσα 
στόχο, δηλαδή η ευχέρεια των μαθητών να μεταφέρουν νοήματα από τη μια γλώσσα στην 
άλλη και να λειτουργούν ως ‘μεσάζοντες’ ανάμεσα σε άτομα με διαφορετικές μητρικές 
γλώσσες, πολιτιστικές αξίες, συνήθειες, έθιμα, ήθη και κοινωνικές αντιλήψεις. 
2. Η γνώση άλλων πολιτισμών, αξιών, καθώς και κοινωνικών και ιστορικών 
δεδομένων, 
3. Η πολυπολιτισμική συνειδητότητα, δηλαδή η επίγνωση της γλωσσικής και 
πολιτισμικής πολυμορφίας της παγκοσμιοποιημένης διάστασης των σύγχρονων κοινωνιών.  

Η τρίτη αρχή του ΚΕΠΑΓ, στην οποία θα σταθούμε, είναι η κατάλληλη 
προετοιμασία των μαθητών για τη γόνιμη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας. Το ΚΕΠΑΓ αντιμετωπίζει τις νέες τεχνολογίες ως 
πολύτιμα εργαλεία για την απόκτηση πολύπλευρων και ποικίλων γνώσεων, την ανάπτυξη του 
δομήματος της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών, την καλλιέργεια νοητικών 
δυνατοτήτων, την προαγωγή της εξατομικευμένης εκπαίδευσης και την εξασφάλιση της δια 
βίου μάθησης. Η χρήση των νέων τεχνολογιών συντελείται υπό το πρίσμα της κριτικής 
ένταξής τους στη μαθησιακή διαδικασία και της ανάπτυξης μιας ανθρωποκεντρικής, 
επικοινωνιακής-κατασκευαστικής παιδαγωγικής που προσεγγίζει με θετικό αλλά ταυτόχρονα 
κριτικό πνεύμα την κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας  (CEFRL 2001: 1-20).  

Σε αυτή την εργασία η προσοχή μας επικεντρώνεται στις δυνατότητες που παρέχει η 
ηλεκτρονική διασύνδεση τάξεων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για ανάπτυξη των 
                                                 
60 Στο κείμενο αυτής της εργασίας, οι βιβλιογραφικές αναφορές που γίνονται στο ΚΕΠΑΓ έχουν την 
ένδειξη “CEFRL 2001”, επειδή το κείμενο του ΚΕΠΑΓ που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή αυτής 
της εργασίας έχει συνταχθεί στην Αγγλική και συνεπώς στις βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθεται με 
τον αγγλικό τίτλο, ο οποίος είναι: “( CEFRL ) Common European Framework of Reference for 
Languages: Learning, Teaching, Assessment”.   
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προαναφερθέντων τριών επιμέρους ικανοτήτων-δεξιοτήτων, που μαζί με άλλες συνθέτουν το 
δόμημα της επικοινωνιακής ικανότητας. Για το λόγο αυτό, στην ενότητα που ακολουθεί, θα 
εστιάσουμε την προσοχή μας στο θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο θεμελιώνονται οι αρχές και 
οι ικανότητες-δεξιότητες που παρουσιάσαμε σε αυτή την εισαγωγή.  
 
2. Θεωρητικό Υπόβαθρο: Η Επικοινωνιακή, Διαπολιτισμική Προσέγγιση στην 
Εκμάθηση των Ξένων Γλωσσών 
Στο σύγχρονο κόσμο, οι άνθρωποι ταξιδεύουν συχνά, συνδιαλέγονται με ανθρώπους από 
διαφορετικές εθνικότητες σε περισσότερες από μια ξένες γλώσσες και, αναλαμβάνοντας 
διαφορετικούς ρόλους, απαρτίζουν ποικίλα κοινωνικά περιβάλλοντα (οικογένειά, εργασιακός 
χώρος, παρέα κλπ). Θα συμφωνήσουμε με την Papaefthimiou-Lytra (2004) ότι ο διεθνής 
χρήστης61, για τον οποίο η Αγγλική αποτελεί ξένη γλώσσα, δεν επικοινωνεί μόνο με 
φυσικούς ομιλητές της Αγγλικής, οι οποίοι εκφράζουν τις Αγγλοσαξονικές κουλτούρες, 
δηλαδή δεν περιορίζεται κατ’ ανάγκη στη μορφή της διπολικής επικοινωνίας. Συμμετέχει και 
σε πολυπολικές μορφές συνδιαλλαγής, όπου διεπιδρά με άλλους μη φυσικούς διεθνείς 
ομιλητές της Αγγλικής προερχόμενους από διαφορετικά σε σχέση με αυτόν 
κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα, τα οποία δεν εντάσσονται απαραίτητα στο πλαίσιο του 
Αγγλοσαξονικού κόσμου. Κάτω από αυτό το πρίσμα, υποστηρίζουμε ότι είναι ανάγκη η 
ξενόγλωσση εκπαίδευση να αποσκοπεί στην ευρύτερη ανάπτυξη μιας πολυπολικής 
διαπολιτισμικής, επικοινωνιακής  ικανότητας.     

Η επικοινωνιακή, διαπολιτισμική προσέγγιση εστιάζει στις ικανότητες-δεξιότητες, 
γνώσεις και εμπειρίες που οφείλουν να αναπτύσσουν και να ενεργοποιούν οι μαθητές, ώστε 
να είναι σε θέση, ως διεθνείς χρήστες της Αγγλικής, να ανακαλύπτουν επιτυχώς την 
πολιτισμική και κοινωνική ταυτότητα των συνομιλητών τους, αποφεύγοντας αρνητικά εθνικά 
στερεότυπα και επιδεικνύοντας την ικανότητα και τη διάθεση να αποδεχτούν την πολιτιστική 
και κοινωνική τους διαφορετικότητα, (Byram 1994, Byram & Fleming 1998, Kramsch 1998, 
Risager 1998, Σαπιρίδου 2004). Επίσης, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συγκρότηση 
ιδεολογικών στόχων, όπως η ανάπτυξη διαπολιτισμικού ήθους, δηλαδή αξιών και 
πρωτοβουλιών, επιδιώκοντας τη δημιουργική συνύπαρξη και την ειρήνη (Καλλιαμπέτσου-
Κόρακα 2004).  Επιπλέον, προϋποθέτει εκ μέρους των μαθητών μια βαθιά και ουσιαστική 
γνώση της δικής τους πολιτιστικής ταυτότητας και των αρχών που τη συγκροτούν (Byram & 
Fleming 1998), καθώς επίσης και την ικανότητα για συσχετισμό των πολιτισμικών αξιών που 
διέπουν τα κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα, από τα οποία προέρχονται οι ίδιοι και οι 
συνομιλητές τους (Byram 2000).  

Η Papaefthimiou-Lytra (1995α) υποστηρίζει ότι ο φυσικός ομιλητής μιας γλώσσας 
χρησιμοποιεί αυθόρμητα το δόμημα των εμπειριών, των γνώσεων και των αντιλήψεων του 
(‘conceptual framework’), ως σημείο αναφοράς, προκειμένου να αντιληφθεί και να 
κατανοήσει τον κόσμο γύρω του. Το δόμημα αυτό συγκροτείται από τις πολιτισμικές 
πρακτικές, τις συνήθειες, την ηθική και, γενικά, τις αρχές  που διέπουν την κοινωνία, στην 
οποία διαβιώνει και λειτουργεί ως ενεργό μέλος (Lixian & Cortazzi 1998). Αντίστοιχα, όπως 
προκύπτει από την έρευνά μας και υποστηρίζεται στην ενότητα 4, που ακολουθεί, σε μια 
διεθνή επικοινωνία, ο διεθνής χρήστης της Αγγλικής καλείται να χρησιμοποιήσει το δόμημα 
των διαπολιτισμικών του εμπειριών και γνώσεων, ως σημείο αναφοράς, για να 
παρακολουθήσει και να κατανοήσει την επικοινωνιακή  συμπεριφορά των συνομιλητών του.  

Στην παιδαγωγική πράξη της εκμάθησης της Αγγλικής υπό το πλαίσιο της 
επικοινωνιακής, διαπολιτισμικής προσέγγισης, ο εκπαιδευτικός στόχος έγκειται στο να 
καταφέρουμε να κατευθύνουμε με δημιουργικό τρόπο τους μαθητές στη σύνθεση υποθέσεων 
που αφορούν στη διαφορετικότητα άλλων πολιτισμών και στη συναγωγή αντίστοιχων 
συμπερασμάτων, ώστε να αρχίσουν να ‘χτίζουν’ σταδιακά το δόμημα των διαπολιτισμικών 
τους εμπειριών και γνώσεων (Papaefthimiou-Lytra 1996).  Πραγματικά, όπως υποστηρίζει ο 

                                                 
61 Ως διεθνή χρήστη της Αγγλικής ορίζουμε τον ομιλητή, ο οποίος σε μια πράξη επικοινωνίας έρχεται 
σε επαφή με συνομιλητές προερχόμενους από διαφορετικά εθνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα και  
χρησιμοποιεί την Αγγλική ως διεθνή και κοινή γλώσσα συνδιαλλαγής (Βλάχος 2006).    
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Risager (1998) αλλά και όπως αποδεικνύεται και από την έρευνά μας, η επικοινωνία με 
εκπροσώπους άλλων πολιτισμών και η εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στο 
πολιτισμικό τους περιβάλλον, βοηθά τους μαθητές να αναπτύσσουν κριτικό πνεύμα και να 
λειτουργούν ως πρεσβευτές της μητρικής τους γλώσσας και κουλτούρας. Άλλωστε, όπως 
διατείνονται οι Isaacs (1975) και Barro, Jordan & Roberts (1998), τα πολιτισμικά στοιχεία 
αφομοιώνονται με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, όταν οι μαθητές χρησιμοποιούν τις 
γνώσεις  που έχουν αποκομίσει,  για να συμμετέχουν ενεργά σε επικοινωνιακές πράξεις. 
Φυσικά, το δόμημα των διαπολιτισμικών γνώσεων και εμπειριών ενισχύεται μέσα από την 
εκμάθηση των δεύτερων ξένων γλωσσών που στις μέρες μας διδάσκονται στα περισσότερα 
Ευρωπαϊκά σχολεία. 

Όπως υποστηρίζουμε και στο Βλάχος (2006), η εκμάθηση περισσοτέρων από μιας 
ξένων γλωσσών μπορεί να ενισχύει την ανάπτυξη της πολυπολικής διαπολιτισμικής, 
επικοινωνιακής ικανότητας. Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας σε μια επικοινωνιακή 
πράξη παρέχει διευρυμένες δυνατότητες στο διεθνή χρήστη της Αγγλικής, για να εκφραστεί 
αλλά και να κατανοήσει ευκολότερα τους συνομιλητές του. Οι ποικίλες πολιτισμικές 
εμπειρίες που έχει αποκομίσει από την εκμάθηση δύο ή και περισσοτέρων διαφορετικών 
ξένων γλωσσών τον βοηθούν να ερμηνεύει και να κατανοεί με πιο άμεσο και αποτελεσματικό 
τρόπο τα νοήματα και τις αντιλήψεις, τις οποίες εκφράζουν οι συνομιλητές του σε μια διεθνή 
ή ευρωπαϊκή επικοινωνία62.  Μπορούμε, λοιπόν, πλέον να μιλάμε για την ανάπτυξη μιας 
πολυγλωσσικής, πολυπολικής διαπολιτισμικής, επικοινωνιακής ικανότητας, που επιτρέπει 
στον διεθνή χρήστη της Αγγλικής να καταφεύγει στο δόμημα των γλωσσικών και  
διαπολιτισμικών του εμπειριών, προκειμένου να έχει την ευκαιρία να εμπλουτίζει και να 
προσαρμόζει το λόγο του ανάλογα με το κοινωνικοπολιτισμικό προφίλ των συνομιλητών του, 
να προβλέπει δυσκολίες που μπορεί να  προκύψουν κατά την επικοινωνία του και με ευελιξία 
να τις ξεπερνά και, τέλος, να δημιουργεί τις προϋποθέσεις και το κατάλληλο θετικό και 
συνεργατικό κλίμα, ώστε η επικοινωνία να μπορεί να εξελίσσεται εποικοδομητικά.  Στην 
ενότητα 3, που ακολουθεί, περιγράφουμε σύντομα το πειραματικό πρόγραμμα το οποίο 
υλοποιήσαμε στο πλαίσιο της έρευνάς μας. 
 
3. Περιγραφή της Έρευνας που διεξήχθη 
Για τη διεξαγωγή της έρευνάς μας επιλέξαμε να πραγματοποιήσουμε ένα πειραματικό 
πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο εντάξαμε την ηλεκτρονική επικοινωνία στη διδασκαλία 
της Αγγλικής σε τρεις τάξεις δημοτικών σχολείων από την Ελλάδα, την Ισπανία και τη 
Φιλανδία αντίστοιχα, με γενικότερο στόχο να εξετάσουμε αν η ενσωμάτωση αυτού του 
είδους της διδασκαλίας θα ενίσχυε και θα προήγαγε την ανάπτυξη και την εμπέδωση της 
Αγγλικής γλώσσας. Το πειραματικό πρόγραμμα ονομάστηκε ‘The Euro e-pals’. Τον 
Οκτώβριο του 2003 ήρθαμε σε επαφή με τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των τριών 
σχολείων. Στο χρονικό διάστημα μέχρι και το Δεκέμβριο του 2003,  μελετήσαμε τα 
αναλυτικά προγράμματα σπουδών των σχολείων και το μαθησιακό υλικό (βιβλία και 
κασέτες) που χρησιμοποιούνται στα μαθήματα της Αγγλικής στα συγκεκριμένα σχολεία και 
σχεδιάσαμε την ερευνητική διαδικασία. Το πειραματικό πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο 
του 2004 και ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2005. Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή του 
προγράμματος στηρίχτηκε σε τέσσερις κεντρικούς άξονες.  

Κατ’ αρχάς, κρίθηκε πρόσφορο να τεθεί υπό μελέτη το μοντέλο του διαπολιτισμικού 
ομιλητή,  ο οποίος χρησιμοποιεί την Αγγλική ως διεθνή γλώσσα. Για αυτό το λόγο   
επιλέξαμε να διεξάγουμε την πειραματική μας έρευνα σε μαθητές, οι οποίοι δεν ήταν φυσικοί 
ομιλητές της γλώσσας στόχου και θα αντιπροσώπευαν επακριβώς το μοντέλο του 
διαπολιτισμικού ομιλητή.  Δεύτερο, υιοθετήσαμε τη διαθεματική προσέγγιση στην εκμάθηση 
των γλωσσών. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν συγκεκριμένα την Αγγλική γλώσσα για να 
διαπραγματευτούν έννοιες και ζητήματα που αναφέρονταν σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα 
όπως οι λαϊκές ιστορίες και παραδόσεις, η διατήρηση του περιβάλλοντος, η ολυμπιακή 
παιδεία, η υγιεινή και παρόμοια πολιτιστικού χαρακτήρα θέματα. Τρίτο, εντάξαμε 
                                                 
62 Ως ευρωπαϊκή επικοινωνία εννοείται η επικοινωνιακή πράξη, στην οποία συμμετέχουν Ευρωπαίοι 
πολίτες με διαφορετική χώρα προέλευσης και διαφορετικές μητρικές γλώσσες.  
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συστηματικά τη γλωσσική εκμάθηση μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης στο πρόγραμμα 
εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας των τάξεων, που συμμετείχαν στην πειραματική έρευνα. 
Τέταρτο, οργανώσαμε τη μαθησιακή διαδικασία με βάση μια πληθώρα συνεργατικών-
επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, που παρείχαν στους μαθητές τη δυνατότητα να 
εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία της μάθησης και της επικοινωνίας. 
  Για τη διεξαγωγή του πειραματικού προγράμματος, συγκροτήθηκε  κατάλληλο 
πειραματικό μαθησιακό-διδακτικό υλικό, το οποίο προετοίμαζε τους μαθητές για την 
επικείμενη ασύγχρονη ηλεκτρονική τους επικοινωνία. Οι μαθητές, κατά ομάδες εργασίας και 
επικοινωνίας, αντάλλαζαν πληροφορίες, που αφορούσαν σε διαπολιτισμικά ζητήματα και τις 
οποίες επεξεργάζονταν για να υλοποιούν συνθετικές, διαθεματικές εργασίες. Για τη 
διεπίδραση των ομάδων των μαθητών,  κατασκευάστηκε πρόσφορη διαδικτυακή πλατφόρμα 
ασύγχρονης ηλεκτρονικής επικοινωνίας και δημοσίευσης ψηφιακού υλικού, στην οποία είχαν 
την ευκαιρία να δημοσιεύουν τα ηλεκτρονικά τους μηνύματα και τις συνθετικές, 
διαθεματικές τους εργασίες. Σχεδιάστηκαν και διδάχθηκαν επτά διαθεματικές ενότητες, για 
την κάθε μια εκ των οποίων η κάθε ομάδα μαθητών παρήγαγε μια συνθετική, διαθεματική 
εργασία με αντίστοιχο περιεχόμενο. Για το σχεδιασμό των επτά διαθεματικών ενοτήτων και 
τη σύνθεση του περιεχομένου τους, συνεργάστηκαν οι τρεις καθηγήτριες των συμμετεχόντων 
τάξεων με τον ερευνητή και ελήφθησαν υπόψη τόσο τα αναλυτικά προγράμματα των 
σχολείων, όσο και τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες των εμπλεκομένων μαθητών. 

Για τη συλλογή στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν: α. τρία ερωτηματολόγια· β. τα 
κείμενα, τα οποία παρήγαγαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του πειραματικού προγράμματος·  
γ. η ηλεκτρονική αλληλογραφία και η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του ερευνητή και των 
καθηγητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Το ερωτηματολόγιο 1 αφορούσε στην 
αξιολόγηση των μαθητών, το ερωτηματολόγιο 2 στην αξιολόγηση του προγράμματος και 
τέλος το ερωτηματολόγιο 3 αφορούσε στην παρατήρηση και την αξιολόγηση των μαθημάτων 
στα οποία οι μαθητές συμμετείχαν στα πλαίσια του προγράμματος. Αναλύσαμε τα 
ερωτηματολόγια 1 και 2 με ποσοτικές μεθόδους. Πιο αναλυτικά, χρησιμοποιήσαμε τη 
στατιστική μέθοδο  της Ιεραρχικής Ταξινόμησης (Αθανασιάδης 1995) και συνυπολογίσαμε 
τις συχνότητες και τα ποσοστά που προέκυψαν. Τα κείμενα που παρήγαγαν οι μαθητές κατά 
τη διάρκεια του πειραματικού προγράμματος έγιναν, αρχικά, αντικείμενο ποιοτικής 
επεξεργασίας υπό το πρίσμα μιας σειράς γλωσσικών κριτηρίων και, στη συνέχεια, οι 
επιδόσεις των ομάδων των μαθητών ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης των παραχθέντων 
κειμένων αναλύθηκαν ποσοτικά με τη στατιστική μέθοδο της Ιεραρχικής Ταξινόμησης. 
Παράλληλα αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των συχνοτήτων και των ποσοστών. Τα 
στοιχεία που συλλέξαμε από την επικοινωνία του ερευνητή με τις συμμετέχουσες 
καθηγήτριες έγιναν αντικείμενο ποιοτικής ανάλυσης. Χάρη στην ποιοτική επεξεργασία, 
μπορέσαμε να παρατηρήσουμε και να αξιολογήσουμε τις πολιτισμικές στάσεις και 
αντιλήψεις που επέδειξαν ή διαμόρφωσαν οι μαθητές. Ο συνδυασμός ποιοτικής και 
ποσοτικής ανάλυσης μας έδωσε τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε πολύτιμα συμπεράσματα. 
Στην ενότητα 4, που ακολουθεί, παρουσιάζουμε  τα ευρήματα που αφορούν στο αντικείμενο 
αυτής της εργασίας.     
 
4. Συμπεράσματα που προέκυψαν από την Έρευνα 
Από την έρευνά μας προέκυψε ότι η γλωσσική εκμάθηση μέσω της ηλεκτρονικής 
διασύνδεσης τάξεων παρέχει αφθονία ευκαιριών για την πλήρωση ιδιοτήτων-δεξιοτήτων, 
όπως:  
1. Η διεύρυνση των διαπολιτισμικών εμπειριών των μαθητών,  
2. Η αυτεπίγνωση της γλωσσικής και πολιτισμικής τους ταυτότητας,  
3. Η σταδιακή καλλιέργεια του διαπολιτισμικού ήθους,  
4. Η αποδοχή της πολιτισμικής, γλωσσικής και κοινωνικής ετερότητας των 
συνομιλητών τους  
5. Η ενίσχυση των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων πέραν της μιας γλώσσας. 
Ας εξετάσουμε τα δεδομένα που μας οδηγούν στην εξαγωγή του εν λόγω συμπεράσματος.  

Όπως εξηγούμε με λεπτομέρειες στο Βλάχος (2006), από τη στατιστική επεξεργασία 
του ερωτηματολογίου 2, στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι μαθητές αναγνώρισαν τη 
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συμβολή του προγράμματος στη διεύρυνση των διαπολιτισμικών τους γνώσεων και 
εμπειριών και αντιλήφθηκαν την ενίσχυση της πολιτισμικής τους ταυτότητας. Οι 
παρατηρήσεις που κατέγραψαν οι τρεις συμμετέχουσες καθηγήτριες επιβεβαίωσαν τα 
ευρήματα της στατιστικής ανάλυσης. Επιπλέον, από την ηλεκτρονική αλληλογραφία που 
διατηρούσε ο ερευνητής με τις συγκεκριμένες καθηγήτριες, συνάγεται η διαπίστωση, ότι οι 
μαθητές ανέπτυξαν ικανότητες διαμεσολάβησης ανάμεσα στη μητρική τους γλώσσα και στην 
Αγγλική, ως γλώσσα επικοινωνίας, και οικοδόμησαν διαπολιτισμικό ήθος.     

Πιο συγκεκριμένα, και οι τρεις καθηγήτριες  υποστήριξαν ότι χάρη στο πειραματικό 
πρόγραμμα, οι μαθητές τους ενδυνάμωσαν την εκτίμησή τους για την πολιτισμική και 
γλωσσική τους φυσιογνωμία και αισθάνθηκαν υπερήφανοι για την εθνική τους κληρονομιά. 
Για παράδειγμα, η Ισπανίδα καθηγήτρια εξήγησε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος, οι 
μαθητές της ανακάλυψαν τα ιστορικά και αθλητικά επιτεύγματα του λαού τους και  
συνέκριναν τον τρόπο ζωής σε διαφορετικές χώρες. Αντιπαρέβαλαν στοιχεία της 
εθιμοτυπικής κουλτούρας της χώρας τους και των άλλων χωρών, που σχετίζονταν με τις 
εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, και αναγνώρισαν την αξία και τη 
σημασία παραδόσεων, όπως τα κάλαντα, τις οποίες στο παρελθόν είχαν την τάση να 
υποτιμούν και να θεωρούν αναχρονιστικές. Αντιλήφθηκαν ότι παρεμφερείς παραδόσεις 
υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και αισθάνθηκαν εθνικά υπερήφανοι που και 
αυτοί διαθέτουν μια αντίστοιχη λαϊκή κληρονομιά. Επιπλέον, τους δόθηκε η ευκαιρία να 
εξερευνήσουν το λαογραφικό πλούτο και τη λογοτεχνία της χώρας τους και να εκτιμήσουν 
την πνευματική και ηθική παρακαταθήκη του λαού τους. Η ενασχόληση με τη λογοτεχνία της 
χώρας τους, η αναζήτηση κειμένων λαογραφικού περιεχομένου και η απόδοσή τους στην 
Αγγλική παρείχαν στους μαθητές την ευκαιρία  για αξιολόγηση κειμένων, που ήταν 
γραμμένα στη μητρική τους γλώσσα, και για αποδοχή της ανεκτίμητης αξίας της  γλώσσας 
αυτής. Τους δόθηκε η δυνατότητα να αρχίσουν να  αναπτύσσουν διαμεσολαβητικές 
ικανότητες, δηλαδή δεξιότητες που επιτρέπουν στο μαθητή να ενεργεί ως μεσολαβητής-
μεσάζων και να μεταφέρει πληροφορίες από τη μητρική του γλώσσα στην ξένη, με στόχο να 
πληροφορήσει έναν άλλο μαθητή-χρήστη της Αγγλικής σχετικά με κείμενα, γραμμένα σε 
γλώσσα άγνωστη σε αυτόν. 

Η Φιλανδή καθηγήτρια ανέφερε ότι οι μαθητές της, η δασκάλα της τάξης και η ίδια 
ασχολήθηκαν εκτενώς με την επιλογή μιας κατάλληλης φιλανδικής ιστορίας, την οποία 
επρόκειτο να επεξεργαστούν και να δημοσιεύσουν στη διαδικτυακή πλατφόρμα του 
προγράμματος στη διάρκεια της έκτης διαθεματικής ενότητας. Οι μαθητές της  ήρθαν σε 
επαφή με αρκετά κείμενα,  γραμμένα στη Φιλανδική γλώσσα, αναγνώρισαν και 
παραδέχτηκαν τη λογοτεχνική και λαογραφική τους σπουδαιότητα και προσπάθησαν να 
επιλέξουν εκείνο, που θα περιείχε περισσότερα πολιτιστικά στοιχεία και θα κέντριζε το 
ενδιαφέρον των Ελλήνων και των Ισπανών μαθητών. Η όλη διαδικασία της επιλογής του 
κειμένου συντέλεσε, ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν διαπολιτισμικό ήθος, δηλαδή να 
λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την πολιτισμική ταυτότητα και τα ενδιαφέροντα των αλλοδαπών 
μαθητών, με τους οποίους συνδιαβουλεύονταν και συνδιασκέπτονταν, με στόχο να 
διευκολύνουν και να προάγουν τη διαπολιτισμική επικοινωνία.  Οι ομάδες εργασίας 
προσπάθησαν να μεταφέρουν και να αποδώσουν τη φιλανδική ιστορία στην Αγγλική με 
τέτοιο τρόπο, ώστε το υπό δημοσίευση αγγλικό κείμενο να περιλαμβάνει όλα τα κύρια 
γεγονότα της πλοκής και να είναι εύκολα κατανοητό από τους Έλληνες και τους Ισπανούς 
μαθητές.  

Την ίδια διαδικασία για την επιλογή  αντίστοιχης ιστορίας ακολούθησαν και οι 
Έλληνες και οι Ισπανοί μαθητές. Οι καθηγήτριες από την Ισπανία και την Ελλάδα 
παρατήρησαν ότι οι μαθητές έμπαιναν στη διαδικασία να επεξηγούν τις ειδικότερες έννοιες 
και να παρεμβάλλουν εύστοχα παραδείγματα, προκειμένου τα κείμενά τους να είναι εύληπτα 
και τα νοήματα να διασαφηνίζονται επαρκώς, επειδή ανησυχούσαν για το αν οι αλλοδαποί 
μαθητές, με τους οποίους επικοινωνούσαν, είχαν αντίστοιχες κοσμοαντιλήψεις, κοσμοείδωλα 
και εμπειρίες με αυτούς και, επομένως, ήταν σε θέση να αντιληφθούν πλήρως τις 
παρεχόμενες πληροφορίες. Οι Ισπανοί μαθητές, για παράδειγμα, προβληματίστηκαν αν στην 
Ελλάδα και στη Φιλανδία οι μαθητές γνώριζαν την καρακάξα, η οποία ήταν η 
πρωταγωνίστρια της λαϊκής ιστορίας  που είχαν επιλέξει να διηγηθούν. Οι Έλληνες μαθητές, 
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αντίστοιχα, προσπάθησαν να εξηγήσουν ότι στη χώρα τους, ο βόρειος άνεμος, ο οποίος 
πρωταγωνιστούσε στη δική τους διήγηση, είναι ο πιο δυνατός και κρύος άνεμος που 
συναντάμε στην Ελλάδα, μια κατά τ’ άλλα ζεστή χώρα. Κατά συνέπεια, συμπεραίνουμε ότι, 
στη διάρκεια του πειραματικού μας προγράμματος,  οι μαθητές είχαν αρχίσει να καλλιεργούν 
διαμεσολαβητικές ικανότητες και διαπολιτισμικό ήθος.  

Εξάλλου, από την ηλεκτρονική επικοινωνία του ερευνητή με τις τρεις καθηγήτριες 
συνάγεται η διαπίστωση, ότι οι μαθητές άρχισαν να αναπτύσσουν και να διευρύνουν 
σταδιακά επίγνωση των ιδιαίτερων γλωσσικών χαρακτηριστικών της μητρικής τους γλώσσας 
(γλωσσονοητικές έννοιες, γραμματικά χαρακτηριστικά, όπως τα γένη,  και συντακτικοί 
κανόνες, όπως η θέση του υποκειμένου και του ρήματος στην πρόταση) και να 
προβληματίζονται σχετικά με το αν τα ιδιαίτερα, ‘γηγενή’ στοιχεία της μητρικής τους 
γλώσσας, παρεμβαίνουν, κατά τη διάρκεια της εκφοράς του λόγου τους στην Αγγλική, και 
τους εμποδίζουν να εκφράζονται με τρόπο ορθό και εύληπτο από τους συνομιλητές τους. Για 
την οικονομία του λόγου, θα ονομάσουμε τη συνείδηση των μαθητών, που διαμορφώνεται 
από το ενδιαφέρον και την ανησυχία τους σχετικά με ενδεχόμενη παρεμβολή και επιρροή της 
μητρικής τους γλώσσας στον τρόπο έκφρασης στην ξένη ή στις ξένες γλώσσες, τις οποίες 
χρησιμοποιούν για την επικοινωνία τους με αλλοεθνείς ομιλητές, ως διαγλωσσική, 
μεταγλωσσική συνείδηση (Βλάχος 2006).  Ας προσπαθήσουμε όμως να διασαφηνίσουμε την 
παραπάνω έννοια. 

Κατά τη διάρκεια της επιλογής και της μεταφοράς της ελληνικής ιστορίας στην 
Αγγλική γλώσσα, οι Έλληνες μαθητές άρχισαν να προβληματίζονται σχετικά με το βαθμό 
κατανόησης των κειμένων τους από τους Φιλανδούς και τους Ισπανούς. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με αντίστοιχη παρατήρηση της Ελληνίδας καθηγήτριας, οι μαθητές της 
αναρωτήθηκαν αν η Ελληνική, η Ισπανική και η Φιλανδική γλώσσα έχουν τα ίδια γένη σε 
αντίστοιχα ουσιαστικά.  Τα παιδιά σκέφτηκαν εύστοχα πως αν ο ήλιος,  ο οποίος στην 
Ελληνική είναι γένους αρσενικού, στην Ισπανική και στη Φιλανδική είναι γένους θηλυκού, 
τότε οι Ισπανοί και οι Φιλανδοί δε θα μπορούσαν να κατανοήσουν εύκολα το περιεχόμενο 
της ελληνικής ιστορίας, στην οποία ένας ποντικός ήθελε να παντρέψει την κόρη του με τον 
ήλιο. Αυτή η διερώτηση των μαθητών υποδηλώνει ότι είχαν αρχίσει να αναπτύσσουν 
συνείδηση των γλωσσικονοητικών εννοιών και λειτουργιών τόσο της μητρικής τους 
γλώσσας, όσο και της Αγγλικής και, επιπλέον, να αντιλαμβάνονται ότι οι μητρικές γλώσσες 
των αλλοδαπών μαθητών μπορούσαν να περιλαμβάνουν έννοιες και λειτουργίες, που δεν 
αντιστοιχούν με αυτές της Ελληνικής και οι οποίες, ενδεχομένως, να παρεμπόδιζαν τη γραπτή 
επικοινωνία ή να οδηγούσαν σε παρερμηνείες και εσφαλμένες εκτιμήσεις.    

Ένα επιπλέον στοιχείο, που ενισχύει την ύπαρξη και τη διαμορφωτική αξία της 
διαγλωσσικής, μεταγλωσσικής συνείδησης στην παραγωγή γραπτών κειμένων που 
προορίζονται για διαπολιτισμική επικοινωνία, είναι ότι οι μαθητές, κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος, άρχισαν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την περίπτωση, να μην εκφράζονταν 
με ακρίβεια στην Αγγλική, και ενδεχομένως να μην γίνονταν κατανοητοί από τους μαθητές 
των άλλων τάξεων, εξαιτίας των διαφορετικών συντακτικών λειτουργιών της μητρικής τους 
γλώσσας. Όπως εξηγούν η Ισπανίδα και η Ελληνίδα καθηγήτρια, οι μαθητές τους ήταν 
ιδιαίτερα προσεκτικοί στη σύνταξη των κειμένων τους, επιδιώκοντας να αποφύγουν το 
ενδεχόμενο να παρασυρθούν από τη μητρική τους γλώσσα και να τοποθετήσουν τις λέξεις 
στο λόγο με τέτοιο τρόπο, ώστε να δυσχεραίνεται η  αποκωδικοποίηση των νοημάτων από 
τους αλλοδαπούς μαθητές, οι οποίοι δεν ήταν εξοικειωμένοι με τις συντακτικές λειτουργίες 
και δομές της μητρικής γλώσσας των συγγραφέων των κειμένων.  Όπως τονίζουν και οι δύο 
καθηγήτριες, ο καθοδηγητικός τους ρόλος ήταν καταλυτικός, επειδή οι ίδιες επέμειναν και 
ευαισθητοποίησαν τους μαθητές στο ζήτημα των διαφορετικών συντακτικών λειτουργιών 
που διέπουν την κάθε γλώσσα. 

Οι προαναφερθείσες παρατηρήσεις των τριών καθηγητριών στηρίζουν και ενισχύουν 
τη θεωρία της Papaefthimiou-Lytra (1995β & 1996) ότι η διαπολιτισμική επικοινωνία 
συμβάλει στην ανάπτυξη της πολυγλωσσικής, πολυπολικής διαπολιτισμικής, επικοινωνιακής 
ικανότητας, όταν οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν υποθέσεις σχετικές με 
τους πολιτισμούς και τις γλώσσες των συνομιλητών τους, τις οποίες επαληθεύουν μέσω της 
διαπολιτισμικής επικοινωνίας και διεπίδρασης. Όπως φαίνεται από την ανάλυση που 
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προηγήθηκε, οι συμμετέχοντες στο πειραματικό μας πρόγραμμα μαθητές προβληματίστηκαν 
σχετικά με τα ιδιαίτερα γλωσσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών, με τους 
οποίους επικοινωνούσαν, και εξέφρασαν γνώμες και εκτιμήσεις, τις οποίες διερεύνησαν και 
επιβεβαίωσαν, μέσω της συνδιάλεξης και της διάδρασης. Η διερευνητική και 
στοχαστοκριτική αυτή διαδικασία έθεσε τις βάσεις για την καλλιέργεια της πολυγλωσσικής, 
πολυπολικής διαπολιτισμικής, επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών και τη διάπλαση  της 
ευρωπαϊκής τους  συνείδησης. 
 
5. Επίλογος και προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 
Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία αναπτύξαμε σε αυτή την εργασία , μπορούμε να 
υποστηρίξουμε ότι, όταν η γλωσσική εκμάθηση μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης τάξεων  
εντάσσεται στο πλαίσιο της επικοινωνιακής, διαπολιτισμικής, διαθεματικής προσέγγισης, 
μπορεί να παροτρύνει και να ενισχύει τους μαθητές του δημοτικού σχολείου να αποκτούν 
αυτεπίγνωση της γλωσσικής και πολιτισμικής τους ταυτότητας, να διευρύνουν  τις 
διαπολιτισμικές τους εμπειρίες, να οικοδομούν διαπολιτισμικό ήθος και τέλος να 
αναπτύσσουν διαμεσολαβητικές ικανότητες και διαγλωσσική, μεταγλωσσική συνείδηση.  
 Οι δυνατότητες που η ηλεκτρονική διασύνδεση τάξεων προσφέρει στην ξενόγλωσση 
εκπαίδευση είναι πολλές. Παρόλα αυτά, μόνο η συστηματική έρευνα μπορεί να εξετάσει και 
να ορίσει τους ορίζοντες που ανοίγονται στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας. Επειδή η 
έρευνά μας αφορούσε κυρίως στις ασύγχρονες μορφές ηλεκτρονικής σύνδεσης, πιστεύουμε 
ότι η χρήση του διαδικτύου και της σύγχρονης ηλεκτρονικής επικοινωνίας ανάμεσα σε τάξεις 
μαθητών ευρωπαϊκών δημοτικών σχολείων και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να 
ενταχθεί στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας αξίζει να ερευνηθούν. Θεωρούμε επίσης ότι ένας 
τομέας που χρήζει ανάλογης έρευνας είναι η εκμάθηση των λιγότερο ομιλούμενων και 
διδασκομένων ευρωπαϊκών γλωσσών. Ξένες γλώσσες που δε διδάσκονται στα σχολεία και, 
επομένως οι μαθητές δεν έχουν αποκτήσει κίνητρα για την εκμάθηση τους, μπορούν 
ενδεχομένως να προωθηθούν και να κεντρίσουν το μαθησιακό ενδιαφέρον μέσω της 
ηλεκτρονικής διασύνδεσης τάξεων. Τέλος, αντίστοιχες έρευνες μπορούν να διεξαχθούν 
ανάμεσα σε Ευρωπαίους μαθητές με μαθητές εκτός Ευρώπης στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποιημένης διάστασης.   
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Τεχνολογίες της πληροφορίας και πολυγραμματισμοί στην εκπαίδευση: 
Η περίπτωση του ραδιοφώνου 
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Γρόσδος Στ., Εκπαιδευτικός-Μεταπτ.Φοιτ. Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ 
 

Περίληψη 
Η έμφαση της παιδαγωγικής του γραμματισμού (literacy education) στην τριβή των μαθητών/τριών με 
ένα ευρύ φάσμα μέσων και πολιτισμικών πηγών, ώστε να αναπτύξουν μία κριτική μεταγλώσσα, 
οδήγησε στους πολυγραμματισμούς, που ως έννοια υποδηλώνουν την ποικιλία των μορφών 
επικοινωνίας που σχετίζονται με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των πολυμέσων, αλλά και την 
ποικιλία των μορφών κειμένου που παράγονται μέσα σε μια πολύγλωσση και πολυπολιτισμική 
κοινωνία. Η έννοια του κειμένου διευρύνεται (πολυσημία και πολυτροπικότητα) καθώς η επικοινωνία 
πραγματοποιείται με πολλούς και διαφορετικούς σημειωτικούς τρόπους (modes) -εικόνα, χειρονομίες, 
μουσική, λόγος- επιτελώντας ο καθένας έναν ειδικό και σημαντικό ρόλο. To υλικό της διδασκαλίας 
αντλείται από μία ποικιλία κοινωνικών καταστάσεων και συμβάντων: από τη ζωή, τον καθημερινό 
λόγο, τον τύπο -έντυπο και ηλεκτρονικό, τον πολιτισμό, την τέχνη, τη λογοτεχνία, το παραμύθι, την 
επιστήμη κ.ά. Η παροχή οπτικοακουστικής παιδείας δίνει προτεραιότητα στην επικοινωνιακή 
λειτουργία των πολιτιστικών στοιχείων και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Τα παιδιά, μέσα από 
συγκεκριμένες δραστηριότητες, αναπτύσσουν κριτική στάση απέναντι στα μηνύματα, από 
καταναλωτές, μετατρέπονται σε μελετητές-ερευνητές, παράγουν τα δικά τους έργα, αναπτύσσουν 
δεξιότητες προσωπικής έκφρασης, γίνονται παραγωγοί πληροφόρησης, οργανώνουν και 
πραγματοποιούν απλές ακουστικές παρουσιάσεις. Το ραδιόφωνο ως τυφλό, μη οπτικό μέσο 
επικοινωνίας, δημιουργεί την ανάγκη για προσφυγή στη φαντασία, η απρόσωπη επαφή 
πολλαπλασιάζει την πολυσημία του, εκπέμπει ένα αναπαραστατικό στοιχείο του εαυτού του, είναι 
οικείο και εύκαμπτο, με δύο κατηγορίες ακροατών: αυτούς που το θεωρούν ως μία μορφή τέχνης με 
ανθύπαρκτη αξία κι αυτούς που το θεωρούν ως μία μορφή εξυπηρέτησης (ενημέρωση, ψυχαγωγία). Το 
ραδιόφωνο, ως μορφή έκφρασης, χρησιμοποιεί ταυτόχρονα πολλούς και διαφορετικούς σημειωτικούς 
τρόπους επικοινωνίας: τη λογοτεχνική αφήγηση, την ποίηση, το θέατρο, το προφορικό λόγο, την 
εικόνα της φαντασίας, το χρώμα του ήχου, τη μουσική κ.ά., συμβάλλει στη διάδοση της πληροφορίας 
και στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης. Όλα τα παραπάνω παραπέμπουν ευθέως και με 
σαφήνεια στα γνωστικά αντικείμενα (μαθήματα) του σχολείου και υποβοηθούν στο σχεδιασμό και 
στην υλοποίηση διαθεματικών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων. Ταυτόχρονα, ως συνδυασμός δυο 
σημαντικών διεργασιών, συντελεί στη δημιουργία ισχυρών κινήτρων μάθησης: μας φέρνει σε επαφή 
με την πραγματικότητα αλλά και την ίδια στιγμή μας ωθεί προς το υπερβατικό, το οποίο πρέπει να 
συλληφθεί από τη φαντασία.  
 
 
Εισαγωγή  
Ο όρος γραμματισμός προσδιορίζει την ικανότητα ενός ατόμου, όχι μόνο να διαβάζει και να 
κατανοεί ένα γραπτό κείμενο, αλλά να ερμηνεύει και να αντιμετωπίζει κριτικά τα διάφορα 
είδη λόγου (Χατζησαββίδης 2003), ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε είδους 
επικοινωνιακή περίσταση, χρησιμοποιώντας τον προφορικό και το γραπτό λόγο ή κάθε άλλο 
δόκιμο σημειωτικό τρόπο (mode). Οι N. Elasser και V. Steiner (1993) θεωρούν ότι ο 
γραμματισμός είναι η γνώση εκείνων των γλωσσικών δεξιοτήτων, που επιτρέπουν στο άτομο 
να εξετάζει κριτικά και να επεξεργάζεται θεωρητικά τις πολιτικές και πολιτιστικές του 
εμπειρίες. 

Η εκρηκτική ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, η εμφάνιση του Διαδικτύου καθώς και 
η έκρηξη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που συντελέστηκε τις τελευταίες δεκαετίες, 
επηρέασε το λόγο και την επικοινωνία, διαμορφώνοντας νέα κειμενικά είδη, δίνοντας έμφαση 
στην πολυτροπικότητα των κειμένων με τη χρήση της εικόνας, των κιναισθητικών πράξεων 
αλλά και των πολυμέσων.(Χοντολίδου 1999). Σήμερα γίνεται πλέον συνείδηση ότι τα 
κείμενα είναι πολυτροπικά, δηλαδή απόρροια πολλαπλών σημειωτικών συστημάτων που 
συμπληρώνουν, αλληλεπιδρούν αλλά και υπονομεύουν το αμιγώς γλωσσικό σύστημα. Η 
αυξανόμενη ισχύ του οπτικού-εικονικού στοιχείου σε ένα πλήθος επικοινωνιακών 
περιβαλλόντων αποβαίνει συχνά σε βάρος του αμιγώς γλωσσικού υλικού (Γεωργακοπούλου 
& Γούτσος 1999). Παράλληλα, η αυξανόμενη πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία είχε ως 
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αποτέλεσμα την ανάδυση πολλαπλών αποκλινουσών γλωσσικών παραλλαγών, οι οποίες σε 
συνάρτηση με την παγκοσμιοποίηση της επικοινωνίας και των αγορών καθιστούν αυτήν την 
πολυμορφία ένα τοπικό ζήτημα, όλο και πιο κρίσιμο (Kalantzis & Cope 1997). 

Τα νέα αυτά δεδομένα, που προέκυψαν στον κοινωνικό και κατ’ επέκταση στο 
γλωσσικό πεδίο καθώς και η προβληματική που αναπτύχθηκε γύρω από την έννοια του 
γραμματισμού, οδήγησαν στη δημιουργία ενός νέου πλαισίου αρχών, που ονομάστηκε 
παιδαγωγική του γραμματισμού (literacy education). Σύμφωνα με αυτήν, η γλωσσική 
διδασκαλία βασίζεται σε κείμενα που σχετίζονται με τη ζωή των μαθητών και 
νοηματοδούνται από τους ίδιους, έτσι ώστε η μάθηση να στοχεύει στην αποτελεσματική 
χρήση της γλώσσας, καθώς και στην ανάδειξη του γλωσσικού φαινομένου ως ένα δυναμικό 
σύστημα σημείων και όχι ως ένα στατικό προϊόν γραμματικοσυντακτικών κανόνων.  

Οι δραματικές αλλαγές στη γλωσσική πολυμορφία καθώς και η φύση των νέων 
τεχνολογιών έστρεψε τελικά την παιδαγωγική της διδασκαλίας του γραμματισμού στην 
επανανεξέταση και επαναδιαπραγμάτευση του γραμματισμού και την οδήγησε στη 
δημιουργία του όρου πολυγραμματισμοί (multiliteracies). Υπό την επίδραση των νέων 
επικοινωνιακών τεχνολογιών η παραγωγή του νοήματος των σύγχρονων κειμένων δεν 
στηρίζεται πλέον αποκλειστικά στον γλωσσικό σημειωτικό τρόπο, αλλά στη συλλειτουργία 
του με άλλους σημειωτικούς τρόπους, οπτικούς, ακουστικούς, χωρικού τύπου κ.ά. (The New 
London Group 1996). Η έννοια των πολυγραμματισμών υποδηλώνει την ποικιλία των 
μορφών κειμένου που σχετίζονται με τις τεχνολογίες της επικοινωνίας αλλά και την ποικιλία 
των μορφών κειμένου που παράγονται σε μια πολύγλωσση και πολυπολιτισμική κοινωνία 
(Χατζησαββίδης 2003). Οι πολυγραμματισμοί προσεγγίζουν το ζήτημα της διδασκαλίας της 
γλώσσας δίνοντας έμφαση στην τριβή των διδασκομένων με κείμενα και είδη λόγου από ένα 
ευρύ φάσμα μέσων και από ένα ευρύ φάσμα πολιτισμικών πηγών, έτσι ώστε οι διδασκόμενοι 
να αναπτύξουν μια κριτική μεταγλώσσα για να μιλούν, αλλά και να καταλαβαίνουν, την 
κοινωνική και πολιτισμική δύναμη αυτών των κειμένων, καθώς και των συναφών 
κοινωνικών πρακτικών (Cope & Kalantzis 2000). 

Η μάθηση για την παιδαγωγική των πολυγραμματισμών αποτελεί μία δυναμική και 
πολύμορφη διαδικασία, μία πράξη συνάντησης των μαθητών και των εκπαιδευτικών με άλλες 
πηγές κατανόησης του κόσμου εκτός της γλωσσικής, όπως οι ηχητικές ή οι οπτικές πηγές, οι 
εικόνες, η μουσική και οι χειρονομίες. Το υλικό της διδασκαλίας αντλείται από τον 
καθημερινό λόγο, τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, τις μορφές της τέχνης, τη λογοτεχνία, το 
θέατρο, τους μύθους και τα παραμύθια αλλά και την επιστήμη. Λειτουργώντας έτσι 
συμπληρωματικά στις διδακτικές πρακτικές του γραμματισμού, η παιδαγωγική των 
πολυγραμματισμών δίνει έμφαση στην γλωσσική και κοινωνική ενδυνάμωση των μαθητών, 
κατανοώντας την πολυμορφία με την οποία παράγονται τα νοήματα στο σύγχρονο κοινωνικό 
περιβάλλον, έτσι ώστε να γίνουν και οι ίδιοι αποτελεσματικοί κατασκευαστές νοημάτων, 
προετοιμάζοντας το κοινωνικό τους μέλλον. 
 
Ο οπτικοακουστικός γραμματισμός 
Ο σύγχρονος πολίτης, στις κοινωνίες δυτικού τύπου, γίνεται καθημερινά κοινωνός μιας 
μεγάλης ποσότητας πληροφοριών που αγκαλιάζει κάθε τομέα της κοινωνικής και 
προσωπικής του ζωής. Αυτές οι πληροφορίες, με τη μορφή ακουσμάτων, γραπτών κειμένων 
ή εικόνων, προέρχονται από τη θέαση κινηματογραφικών ταινιών ή τηλεοπτικών εκπομπών, 
την ανάγνωση κειμένων, το ραδιόφωνο, τις διαφημίσεις και το Διαδίκτυο, μέσα από τις 
εικόνες και τους ήχους των τηλεοπτικών δελτίων ή τους τίτλους των εφημερίδων που 
διαβάζονται συστηματικά ή λαθραία. Στο σύγχρονο πολυτροπικό περιβάλλον οι “μιντιακές” 
αφηγήσεις δίνουν αφορμές για να αναπτυχθούν βαθμιαία απόψεις, στάσεις και συμπεριφορές. 
Το πλήθος των πληροφοριών καθώς και ο τρόπος χειρισμού τους από τα οπτικοακουστικά 
μέσα συμβάλλουν στο να κατασκευάζονται διάφορες αντιλήψεις για την πραγματικότητα. 
Αυτές οι διαφορετικές πραγματικότητες διαμορφώνουν, ιδιαίτερα στα παιδιά, στάσεις και 
απόψεις, προκαλούν την περιέργειά τους για την ανακάλυψη των υπονοούμενου και 
απαγορευμένου κόσμου και γεννούν φόβους και ερωτήματα για την προσωπική τους ζωή 
αλλά και το μέλλον του κόσμου (C.R.E.M. 2007). 
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Ο “μιντιακός” κόσμος ο οποίος προσφέρεται στους μαθητές/τριες, σε αντίθεση με το 
παρελθόν, δεν προέρχεται από το σχολείο, την οικογένεια ή άλλους παραδοσιακούς θεσμούς 
της κοινωνίας. Με τις εικόνες, τους ήχους, τη μουσική και το λόγο, τα Μαζικά Μέσα 
Επικοινωνίας φέρνουν τους νέους σε επαφή με πληροφορίες που τις ενσωματώνουν συχνά 
στις γνωστικές και αισθητικές αναζητήσεις τους (C.R.E.M. 2007). Οι εμπειρίες αυτές 
πολλαπλασιάζουν τις ευκαιρίες για μάθηση, για αλλαγή συμπεριφοράς. Ο σύγχρονος 
οπτικοακουστικός κόσμος διαφοροποιεί τη σχέση των παιδιών με τη σχολική διαδικασία. Οι 
πηγές των πληροφοριών δεν είναι μονοσήμαντες πλέον, αλλά πολλαπλές. Το παιδί διεισδύει 
μέσα σε έναν κόσμο που η απόκτηση των γνώσεων δεν περιορίζεται μόνο στα γραπτά 
κείμενα που εγκρίνονται από το σχολικό περιβάλλον ή τη διδασκαλία ενός εκπαιδευτικού 
(Bourgoing 2002). Τα μέσα αυτά το φέρνουν σε επαφή με οπτικό, ακουστικό και γραπτό 
υλικό που απέχει πολύ από αυτά που χρησιμοποιεί ή αναγνωρίζει το σχολείο. Αν και οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι επαρκείς, σχετίζονται συχνά με το περιεχόμενο και τις γνώσεις 
που ισχυρίζεται ότι πρέπει να παρέχει η σχολική εκπαίδευση.  

Η αναγκαιότητα της ανάπτυξης κριτικής εγγραμματοσύνης, δηλαδή, η αναζήτηση, 
όχι μόνο των πληροφοριών που μας παρέχει ένα προϊόν (λειτουργική εγγραμματοσύνη), αλλά 
η διαμόρφωση κριτικής στάσης προσανατολίζει την εκπαιδευτική διαδικασία σε κοινωνικά 
προσανατολισμένες διαδικασίες διαφορετικών τρόπων προσέγγισης του κόσμου, με στόχο, 
όχι μόνο την επιφανειακή αλλά την υπονοούμενη δομή, την εκτός τάξης γνώση του κόσμου 
(Κωστούλη χ.χ.). Η έννοια του γραμματισμού διευρύνεται και συμπεριλαμβάνει τον 
οπτικοακουστικό γραμματισμό, ο οποίος ορίζεται ως η ικανότητα, όχι μόνο κατανάλωσης 
(χρήσης) και κριτικής αποτίμησης (Kress & Van Leeuwen 2001) αλλά δημιουργίας 
οπτικοακουστικών εννοιών και παραγωγής οπτικοακουστικών μηνυμάτων. Σε επίπεδο 
διδακτικής πρακτικής, τα παιδιά, μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες, αναπτύσσουν 
κριτική στάση απέναντι στα μηνύματα, από καταναλωτές μετατρέπονται σε μελετητές-
ερευνητές, και γνωρίζοντας τα σύγχρονα εργαλεία, αποκτούν κριτήρια αξιολόγησης και 
επιλογής μηνυμάτων, π.χ. η κριτική ακρόαση ραδιοφωνικών εκπομπών. Συγχρόνως 
καλλιεργούν αισθητική, πολιτισμική και ιστορική συνείδηση. Ταυτόχρονα, αξιοποιώντας τις 
εκφραστικές συμβάσεις των μέσων, δηλαδή, αφού γνωρίσουν τις μεθόδους και τις τεχνικές 
με τις οποίες παράγεται ένα πολιτιστικό προϊόν, στη συνέχεια, χρησιμοποιούν τα 
οπτικοακουστικά εργαλεία, γίνονται τα ίδια παραγωγοί, αναπτύσσουν δεξιότητες προσωπικής 
έκφρασης, οργανώνουν και πραγματοποιούν απλές οπτικοακουστικές παρουσιάσεις, π.χ. η 
δημιουργία ενός ραδιοφωνικού θεατρικού ή το παιχνίδι των αναχρονισμών (πώς θα 
περιγραφόταν ένα ιστορικό γεγονός, αν στην εποχή του υπήρχε το ραδιόφωνο). (Θεοδωρίδης 
κ.ά. 1995, Θεοδωρίδης 2002, Ανδρεάδου και Γουλής και Γρόσδος 2006). Το ραδιόφωνο, είτε 
ως μέσο είτε ως προϊόν ή μεθοδολογικό εργαλείο εμπλέκεται στην παραπάνω στοχοθεσία. 
 
Τα χαρακτηριστικά του ραδιοφώνου ως μέσου  
Το ραδιόφωνο είναι ένα τυφλό μέσο επικοινωνίας (Crisell 1986). Τα μηνύματά του 
αποτελούνται από ήχους και σιωπές. Η ύπαρξή του σηματοδοτείται από διαφορετικά είδη 
ήχων που συνυπάρχουν: τη μουσική, το λόγο και τους ήχους, που άλλοτε λειτουργούν ως 
σύμβολα και σηματοδοτούν στους ακροατές κάποιες αλλαγές στη ροή του προγράμματος, 
όπως η έναρξη ή το τέλος μιας εκπομπής, κι άλλοτε υποκαθιστούν το λόγο (Goffman 1980). 
Όλα τα υπόλοιπα διακριτικά γνωρίσματά του, όπως η φύση της γλώσσας του, το είδος των 
αστεϊσμών και ο τρόπος που χρησιμοποιείται από ακροατή και παραγωγό, προκύπτουν από 
αυτή ακριβώς την τυφλότητά του. 

Στο ραδιόφωνο, αν θελήσουμε να το περιγράψουμε με επικοινωνιακούς όρους, 
διακρίνουμε το βασικό γνώρισμα των μέσων μαζικής επικοινωνίας: ο πομπός μπορεί να 
επικοινωνεί ταυτόχρονα με ένα πλήθος από δέκτες, σε μια μεγάλη απόσταση. Αυτή όμως η 
μακρινή, απρόσωπη επαφή πολλαπλασιάζει την πολυσημία -άρα και τις ενδεχόμενες 
παρεξηγήσεις- για τα μηνύματα του πομπού, μια που η ανάδραση και η μεταβίβαση ποικίλων 
αντιδράσεων από την πλευρά των χιλιάδων δεκτών είναι ανέφικτη. Έτσι ο πομπός, μια που 
δεν μπορεί να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως σε κάθε δέκτη, εκπέμπει ένα αναπαραστατικό 
στοιχείο του εαυτού του, το οποίο, στην περίπτωση του ραδιοφώνου, είναι συνήθως ένα 
υπερ-νοηματοδοτημένο κείμενο (Crisell 1986). 
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Το κυριότερο μειονέκτημα του ραδιοφώνου, σε σχέση με τα άλλα Μ.Μ.Ε., είναι ότι 
είναι εντελώς μη οπτικό. Οι κώδικές του είναι ακουστικοί και μόνο. Αυτή όμως η τυφλότητα 
που προαναφέρθηκε είναι επίσης και πηγή ενός πολυσυζητημένου πλεονεκτήματος σε σχέση 
με άλλα μέσα : δημιουργεί την ανάγκη στον δέκτη-ακροατή να προσφύγει στη φαντασία, 
η οποία, αν και είναι κυριαρχικά απεικονιστική ικανότητα, δεν μας επιβάλλει να κλείσουμε 
τα μάτια για να τη χρησιμοποιήσουμε. Όχι μόνο είμαστε ικανοί να βλέπουμε και να 
φανταζόμαστε, αλλά αυτό ακριβώς είναι που κάνουμε συνεχώς. Δεν είναι άλλωστε όλα 
ορατά στο θέατρο ή στον κινηματογράφο. Μοιάζει όμως αναντίρρητο, πως το ραδιόφωνο 
επικαλείται πολύ περισσότερο τη φαντασία του κοινού, μια που τίποτα από όσα 
περιγράφονται δεν είναι ορατό. Εδώ έγκειται και η διαφορά στην κατασκευή του 
φαντασιακού της ακρόασης σε σχέση με την ανάγνωση ενός βιβλίου. Ενώ στη λογοτεχνία οι 
εικόνες είναι αποτέλεσμα της γλώσσας, στο ραδιόφωνο υποβάλλονται και από τη χροιά των 
φωνών, που υπονοούν την ύπαρξη ενός υλικού κόσμου. Δύο επιπλέον σημεία δείχνουν την 
τάση του ραδιοφώνου προς το φανταστικό και τη μυθοπλασία. Το πρώτο είναι πως μέσα στα 
πλατιά όρια που θέτουν η γλώσσα και οι ήχοι του μέσου, κάθε ακροατής μπορεί να 
αναπαραστήσει με το δικό του διαφορετικό τρόπο τον εκφωνητή, χωρίς να κινδυνεύει να 
παρεξηγήσει ή να κινδυνεύει να μην κατανοήσει όλα τα μηνύματα της εκπομπής του. Το 
δεύτερο είναι πως, δεδομένου ότι η φαντασία είναι μια ατομική διεργασία, είναι μάλλον 
απίθανο να υπάρξει ομοιομορφία στην αναπαραστατική εικόνα του εκφωνητή από την 
πλευρά των ακροατών.  

Η συμβατική διάκριση ανάμεσα στο γεγονός και στη μυθοπλασία, αν και μοιάζει 
συχνά προφανής, αποκτά στο ραδιόφωνο ενδιαφέρουσες παρεκκλίσεις. Η μονοδιάστατη 
ακουστική φύση του ραδιοφώνου μοιάζει να θέτει σημαντικούς περιορισμούς στη 
παρουσίαση ενός λ.χ. θεατρικού έργου. Η αίσθηση του χώρου, η γειτνιασιολογία, καθώς και 
η κίνηση εξαφανίζονται (Goffman 1980). Το κοινό, ως φυσική παρουσία, απουσιάζει. Η 
απελευθέρωση του θεατή από την ανάγκη της θέασης, ως μονοδιάστατης αίσθησης, 
εμπλουτίζει τις δυνατότητες ακόμα και της θεατρικής τέχνης, καθώς το ραδιόφωνο είναι 
ικανό να επικεντρώσει την προσοχή του ακροατή σε σημεία του έργου που θα εξαφανίζονταν 
από την οπτική διάσταση. Σύμφωνα με τον Raphael (1980): “Οι λέξεις καθώς απομονώνονται 
μέσα στο βελούδο του ραδιοφώνου, λάμπουν σαν εικονικά κοσμήματα. Αντίθετα στην 
τηλεόραση, οι λέξεις χάνονται μέσα σε μια σούπα από εικόνες, που υποχρεωτικά μας τη 
σερβίρουν”. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι το θέατρο στο ραδιόφωνο, όπως και κάθε 
αφηγηματικό δρώμενο, αποκτά μεγαλύτερη ομοιότητα με τη λογοτεχνία της μυθοπλασίας 
παρά με μια θεατρική παράσταση, γιατί το κοινό ωθείται σε μια δημιουργική διεργασία, 
καθώς συνδιαλέγεται με ένα θεατρικό “κείμενο” που προκαλεί την συμπληρωματική ανάμιξη 
της φαντασίας (Lewis 1981). Άλλωστε, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα συνειδητής 
σύγχυσης γεγονότων και μυθοπλασίας είναι η διάσημη εκπομπή του Orson Welles για την 
υποτιθέμενη εισβολή Αρειανών στη Νέα Υόρκη του 1938, που προκάλεσε μαζικές υστερίες 
στην Αμερική. Αυτή η σύγχυση προκλήθηκε και διότι, από τη γέννησή του, το ραδιόφωνο 
είχε μια μακριά και σεβαστή παράδοση στη μετάδοση των ειδήσεων. Παρόλο που το 
ραδιόφωνο προσφέρει μια στιγμιαία κάλυψη των γεγονότων σε σύγκριση με τον έντυπο τύπο 
(O’ Donnel & Todd 1980), η λιτότητα στην παρουσίαση της είδησης είναι λιγότερο πιθανό 
να μας οδηγήσει σε αμβλυμμένες εκτιμήσεις και παραμορφώσεις για το περιεχόμενο της 
είδησης.  

Η ευκαμψία αποτελεί ένα ακόμα χαρακτηριστικό του ραδιοφώνου. Επιτρέπει στον 
ακροατή να επιδίδεται σε άλλες δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα ακούει. Παλιότερα 
μάλιστα, το ραδιόφωνο ήταν μια ομαδική δραστηριότητα. Η δημιουργία μικρότερων σε 
μέγεθος συσκευών επέτρεψαν τη φορητότητα του ραδιοφώνου (Paulu 1981) και η 
ραδιοφωνική ακρόαση έγινε μια περισσότερο μοναχική δραστηριότητα. Η μοναχικότητα του 
ακροατή μας φέρνει αντιμέτωπους με ένα ακόμη παράδοξο του ραδιοφώνου: ενώ το 
ακροατήριο είναι εκατομμύρια άνθρωποι, το μέσον απευθύνεται στον καθένα ατομικά. 
Παλιότερα το ραδιόφωνο ήταν στομφώδες και ανακοίνωνε. Σήμερα, η εκφορά του λόγου του 
έγινε πιο οικεία, ένας ψίθυρος στο αυτί του κάθε ακροατή (Crisell 1986). 

Το ραδιόφωνο έγινε το πιο οικείο μέσο επικοινωνίας, όχι μόνο επειδή τα μηνύματά 
του μπορούν να πραγματωθούν πλήρως μέσα στο μυαλό του ακροατή, αλλά επειδή, συνήθως, 
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φτάνουν σ’ αυτόν μέσα σε συνθήκες μοναχικότητας κι απομόνωσης, καθώς επίσης γιατί 
μπορούν να τον συντροφέψουν σε μια άνευ προηγουμένου κλίμακα χώρων και 
δραστηριοτήτων. Αυτή όμως η ελευθερία που μας αφήνει το ραδιόφωνο, να επιδιδόμαστε, 
δηλαδή, και σε άλλες ταυτόχρονες ασχολίες λειτουργεί σήμερα και ενάντια στην 
επιβλητικότητά του: παλαιότερα, όταν το ραδιόφωνο ήταν μια στατική, βαριά συσκευή, 
ακούγαμε ίσως πιο προσεκτικά. Σήμερα η προσοχή μας σε αυτό είναι συχνά δευτερεύουσα 
ενέργεια. Αυτό εξηγεί και τη σημερινή κυριαρχία της μουσικής στο ραδιόφωνο. Η μουσική, 
ενώ μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τη φαντασία μας, δεν αναφέρεται σε κάτι 
συγκεκριμένο, όπως κάνει η ομιλία, και γι’ αυτό δεν απαιτεί ούτε προϋποθέτει την 
επιστράτευση της φαντασίας μας, αποτελώντας έτσι μια ιδεώδη ηχητική υπόκρουση. 

Αυτά τα συμπληρωματικά και αντιφατικά χαρακτηριστικά του ραδιοφώνου, δηλαδή 
η υποβλητικότητά του και η προσφυγή στη φαντασία από τη μία, η ευκαμψία του από την 
άλλη, οδήγησαν ορισμένους μελετητές (Silvey 1974) να διακρίνουν δύο κατηγορίες 
ακροατών. Αυτούς που θεωρούν το ραδιόφωνο μία μορφή τέχνης με ανθύπαρκτη αξία κι 
αυτούς που το θεωρούν ως μία μορφή εξυπηρέτησης (ενημέρωση, ψυχαγωγία). 
 
Εκπαίδευση και ραδιόφωνο 
Το ραδιόφωνο είναι ένα οικείο και φιλικό μέσο για τα παιδιά και τους νέους. Έρευνες που 
πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία (Huguier 2006) και στην Ελλάδα (Νταρζάνου 2007), έδειξαν 
ότι, όταν οι έφηβοι αρχίζουν να προσεγγίζουν εθελοντικά τον κόσμο των media, στρέφονται 
κυρίως προς το ραδιόφωνο, γιατί αισθάνονται ότι πρόκειται για ένα μέσο με το οποίο 
μπορούν να απολαύσουν τη μοναχικότητά τους ή, κυρίως λόγω της φορητότητάς του, να 
απολαύσουν τη μουσική, όπου και ό,τι ώρα θέλουν. Αντίστοιχες έρευνες σε φοιτητές 
(Κατερέλος και Κλειαμάκη 2006) αναδεικνύουν ως βασικό πλεονέκτημα του ραδιοφώνου 
την “αμεσότητα”. Στην αμεσότητα διαμεσολαβούν η “αξιόπιστη επικαιρότητα”, η “ηρεμία” 
που προσφέρει σε συνέργεια με τις “αγαπημένες φωνές”. Από τη στιγμή που εγκαθίσταται 
αυτή η αμεσότητα επαφής, ο ακροατής αφήνεται στη “χαρά” που έρχεται από τη “μουσική”, 
από την “ατμόσφαιρα” που δημιουργείται, από τη “νοσταλγία” (και ονειροπόληση) και όλα 
αυτά μέσα σε ένα δικό του χώρο, στο σπίτι. Το ραδιόφωνο μάλιστα έρχεται πρώτο μόνον στα 
θετικά συναισθήματα που προκαλεί ενώ μοιράζεται την πρώτη θέση με την τηλεόραση όσον 
αφορά την αμεσότητα επικοινωνίας. Το ραδιόφωνο χωρίς πολλές εξαρτήσεις (είτε από 
οικονομικά είτε από πολιτικά συμφέροντα), είναι το πρώτο στα θετικά συναισθήματα. 
Προσφέρει ευχαρίστηση χωρίς να “φορτώνει” τον ακροατή με ενοχές ή κακές σκέψεις 
(Κατερέλος. και Κλειαμάκη 2006). Διαθέτει ένα μοναδικό συνδυασμό δύο διεργασιών, που 
και οι δυο θεωρούνται σημαντικές, αλλά τα άλλα μέσα μόνο χωριστά μπορούν να τις 
προσφέρουν: το ραδιόφωνο είναι το μοναδικό μέσο, όπου παρουσιάζεται, κατά μίαν έννοια, 
άμεσα η πραγματικότητα, ενώ την ίδια στιγμή πρέπει αυτή η πραγματικότητα να συλληφθεί 
από τη φαντασία. Και οι δύο αυτές διεργασίες εκτιμώνται πολύ στο χώρο της εκπαίδευσης, 
επειδή ακριβώς αυξάνουν την έφεση για μάθηση. Το πραγματικό αυτό ενδιαφέρον για το 
ραδιόφωνο το καθιστά ελκυστικό εκπαιδευτικό μέσο και μας προσφέρει τη δυνατότητα να το 
χρησιμοποιήσουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Το ραδιόφωνο, ως μορφή έκφρασης, χρησιμοποιεί ταυτόχρονα πολλούς και 
διαφορετικούς σημειωτικούς τρόπους επικοινωνίας: τη λογοτεχνική αφήγηση, την ποίηση, το 
θέατρο, το προφορικό κείμενο -ζωντανοί ή σιωπηλοί διάλογοι, την εικόνα της φαντασίας, το 
χρώμα του ήχου, τη μουσική κ.ά., συμβάλλει στη διάδοση της πληροφορίας 
(ειδησεογραφικές-ενημερωτικές εκπομπές) και στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης 
(εκπομπές γνώσεων). Όλα τα παραπάνω παραπέμπουν ευθέως και με σαφήνεια στα γνωστικά 
αντικείμενα (μαθήματα) του σχολείου και υποβοηθούν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση 
διαθεματικών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων. Ταυτόχρονα, ως συνδυασμός δύο 
σημαντικών διεργασιών, συντελεί στη δημιουργία ισχυρών κινήτρων μάθησης: από τη μία 
μας φέρνει σε επαφή με την πραγματικότητα (αυτή που δημιουργεί ή αυτή που υπάρχει), 
αλλά και την ίδια στιγμή μας ωθεί προς το υπερβατικό, το οποίο πρέπει να συλληφθεί από τη 
φαντασία. 

Ραδιοφωνικές εκπομπές (κατά προτίμηση σε άμεση ακρόαση) ή ηχογραφημένα 
αποσπάσματά τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση σε όλες τις διδακτικές 
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μορφές διδασκαλίας (μονολογική, διαλογική, ερευνητική κ.ά.) και να ενταχθούν ως 
δραστηριότητες σε μία, περισσότερες ή όλες τις φάσεις της διδασκαλίας (προετοιμασία-
προπαρασκευή, επαφή με τα δεδομένα, επεξεργασία των δεδομένων και εξαγωγή 
συμπερασμάτων, εφαρμογή και αξιολόγηση). Ωστόσο, οι επιδιωκόμενοι στόχοι αποτελούν 
οδηγό στην επιλογή των ραδιοφωνικών εκπομπών και στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων, 
οι οποίοι συνδέονται με τα γνωστικά αντικείμενα. Ο ραδιοφωνικός λόγος αποτελεί μέσο και 
υλικό για να σχεδιαστεί, να οργανωθεί, να στοχοθετηθεί και να υλοποιηθεί η διδασκαλία. Δεν 
αποτελεί μέθοδο ή μορφή διδασκαλίας, ούτε βέβαια η ακρόαση αποτελεί αυτοσκοπός, όταν 
υπάρχουν συγκεκριμένες και οριοθετημένες διδακτικές επιδιώξεις. Κανένα μέσο ή υλικό δεν 
ανατρέπει τη μέθοδο και τη μορφή διδασκαλίας, μπορεί, όμως, να ενισχύσει ή να περιορίσει 
τις δυνατότητες και τα όρια της επιλεγμένης μεθόδου. Η αξιολόγηση του ραδιοφωνικού 
λόγου ως μέσου ακολουθεί τα αξιολογικά παιδαγωγικά κριτήρια των μέσων διδασκαλίας, 
όπου προσμετρώνται: (α) το περιεχόμενο, (β) η μεθοδολογία και (γ) τα 
δομικά/μορφολογικά/τεχνικά χαρακτηριστικά. Το περιεχόμενο αναφέρεται στην ακρίβεια, 
την εγκυρότητα, την αξιοπιστία, την πληρότητα, την προσαρμοστικότητα και την 
καταλληλότητα που αναφέρονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ηλικίας των παιδιών 
στην οποία απευθύνεται και το ιδεολογικό της περιεχόμενο (στερεότυπα, προκαταλήψεις, 
ιδεοληψίες). Στο μεθοδολογικό μέρος εξετάζεται η καταλληλότητα σε σχέση με τη μέθοδο 
και τη μορφή διδασκαλίας οι οποίες έχουν επιλεγεί, π.χ. η στοχοθεσία. Τα 
δομικά/μορφολογικά/τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται κυρίως στη λειτουργικότητα.  

Ο πρωταρχικός στόχος της εμπλοκής των μαθητών/τριών μιας σχολικής τάξης με το 
ραδιόφωνο είναι η απόλαυση. Για να προσεγγίσει κανείς το ραδιόφωνο πρέπει να γίνει ένας 
καλός ακροατής, να μάθει δηλαδή να ακούει. Ακολουθεί η γνωριμία και η εξοικείωση με το 
μέσο ως αφετηρία για μια πρώτη προσέγγιση των οπτικοακουστικών μέσων (οι πηγές, οι 
τρόποι προώθησης της πληροφορίας, οι τρόποι παραγωγής των εκπομπών). Η μελέτη των 
ραδιοφωνικών σταθμών μας επιτρέπει να γνωρίσουμε τα είδη και την τυπολογία των 
εκπομπών και μέσα από τη σύγκριση τους, να ταξινομήσουμε τα είδη των ραδιοφωνικών 
εκπομπών σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό αλλά και να προσεγγίσουμε το θέμα των 
εξειδικευμένων ραδιοφωνικών σταθμών: μουσικοί, ειδησεογραφικοί, αθλητικοί κ.ά. Η 
αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών στο σύνολο των ραδιοφωνικών συχνοτήτων έχει ως 
στόχο να ανακαλύψουν οι μαθητές/τριες την αφθονία της ραδιοφωνικής προσφοράς (κάποια 
παιδιά δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί από εκείνους που ακούνε οι 
γονείς τους). Προέκταση της δραστηριότητας είναι η χαρτογράφηση του τοπικού 
ραδιοφωνικού τοπίου σε συνδυασμό με το καθεστώς λειτουργίας ενός ραδιοφωνικού 
σταθμού.  

Μια σειρά από δραστηριότητες εμπλέκουν τους μαθητές/τριες σε ομαδικές δράσεις, 
στις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν και να λύσουν υπαρκτά προβλήματα 
καλλιεργώντας την κριτική και αποκλίνουσα σκέψη: η ανάλυση του ραδιοφωνικής λόγου, η 
ιστορία του ραδιοφώνου και ο ρόλος του στα μεγάλα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος 
αλλά και του παρόντος, η αποτύπωση των γεγονότων αυτών από των ραδιόφωνο, η έρευνα 
ραδιοφωνικών ιστορικών ντοκουμέντων, οι φυσικές αρχές του ήχου και του ραδιοφώνου, η 
τεχνολογία του ψηφιακού ήχου, δραστηριότητες προφορικής επικοινωνίας μέσα σε φυσικά 
πλαίσια επικοινωνίας κ.ά. Η παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών μπορεί να λειτουργήσει ως 
καταλύτης σε πλήθος στόχων και επιδιώξεων. Η ενασχόληση με το ραδιόφωνο δεν 
προϋποθέτει την ραδιοφωνική “παιδεία” του/της εκπαιδευτικού και των μαθητών/τριών. 
Ωστόσο, ο προσφερόμενος χρόνος και η ανταπόκριση των μαθητών/τριών καθορίζουν κάθε 
φορά το επίπεδο της προσέγγισης των εκφραστικών μέσων του ραδιοφώνου και της χρήσης 
τους στην αίθουσα διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν συχνά με δυσπιστία την 
χρήση ηχητικών μέσων για την καταγραφή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και διστάζουν να 
χρησιμοποιήσουν ένα εργαλείο το οποίο οι ίδιοι δεν κατέχουν επαρκώς (La Radio des Petits 
Génies 1999). Οι ενήλικοι δεν νιώθουν βολικά με την ιδέα ότι θα ηχογραφηθούν. Δεν είναι 
σίγουροι για την εγκυρότητα της γλώσσας που χρησιμοποίησαν και φοβούνται ότι θα χάσουν 
το κύρος τους εάν κατά την ακρόαση της ηχογράφησης εντοπιστούν λάθη. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η αμηχανία που νιώθουν συχνά οι ενήλικοι ακόμα και σ’ ένα αυτόματο 
τηλεφωνητή, όταν χρειάζεται να ηχογραφήσουν το ηχητικό τους μήνυμα. Τα παιδιά αντίθετα, 
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δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Το γεγονός της ακρόασης του λόγου προσδίδει ένα 
μαγικό χαρακτήρα στην όλη διαδικασία. Για τα παιδιά, τουλάχιστον στο ξεκίνημα, το 
περιεχόμενο έχει μικρή σημασία. Μιλούν με ευχαρίστηση, χαίρονται την επικοινωνία και δεν 
ενοχλούνται από την ηχητική καταγραφή της, γιατί απολαμβάνουν πρώτιστα τη διαδικασία, 
το ίδιο το γεγονός και αγνοούν τα αποτελέσματά του (La Radio des Petits Génies 1999).  

Η χρήση του ραδιοφώνου, ακόμα και ως προσομοίωση ραδιοφωνικής εκπομπής, 
διαθέτει το πλεονέκτημα της γνωριμίας ενός Μ.Μ.Ε. από το “εσωτερικό”του, δηλαδή τον 
τρόπο με τον οποίο παράγεται το προϊόν. Παρατηρώντας τη συμπεριφορά των 
μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με τους 
περιορισμούς αλλά και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να γίνει το μήνυμα πιο 
πειστικό και αποτελεσματικό στους ακροατές, διαπιστώνουμε ότι γίνονται ολοένα και πιο 
απαιτητικοί με τους άλλους αλλά και με τον εαυτό τους. Προσπαθούν να αποφύγουν τον 
θόρυβο κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, οργανώνουν από πριν το περιεχόμενο της 
εκπομπής τους και φροντίζουν ακόμη και για την άρθρωσή τους. Το πραγματικό 
επικοινωνιακό πλαίσιο που οργανώνεται από τους ίδιους μετατρέπει το λόγο, προφορικό και 
γραπτό, από σχολική υποχρέωση σε διασκέδαση. Επικοινωνούν, συζητούν, μιλούν 
αυθόρμητα για τις επιθυμίες τους και όλα όσα τους αρέσουν, εκφράζουν τις απόψεις τους. 
Συχνά, μέσα στην τάξη ο μαθητής νιώθει μια απογοήτευση όταν δεν του δίνεται ο λόγος για 
να πει κάτι. Η χρησιμοποίηση όμως του ραδιοφώνου ως παιδαγωγικού εργαλείου μέσα στην 
τάξη προσφέρει έναν “χώρο” όπου ο καθένας μπορεί να λάβει το λόγο και να διατυπώσει 
αυτό που θέλει. Η ανάγκη των μαθητών/τριών για καλύτερη επικοινωνία και χρήση των 
κατάλληλων τεχνικών και εργαλείων γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Συγκροτούν καλύτερα τις 
ιδέες τους, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, βελτιώνουν τη σύνταξή τους και 
συνειδητοποιούν όλα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν αποτελεσματικότερο το μήνυμά τους.  

Ένα πρόγραμμα με αφετηρία το ραδιόφωνο στοχεύει και σε μια λειτουργική 
προσέγγιση του κόσμου των media. Χάρη σ’ αυτό, ο μαθητής/τρια από απλός ακροατής 
γίνεται κριτικός χρήστης και δημιουργικός παραγωγός ραδιοφωνικού υλικού. Η παραγωγή 
μιας εικονικής ή πραγματικής ραδιοφωνικής εκπομπής ξεπερνά τα αποσπασματικά και 
αφηρημένα γνωστικά πλαίσια. και αποτελεί βίωση άμεσης εμπειρίας. Οι μαθητές/τριες ζουν 
το ίδιο το γεγονός, οι συνθήκες επικοινωνίας είναι φυσικές, υπάρχει άμεση και έντονη 
ανάγκη των παιδιών να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα καθώς, ουσιαστικά, βρίσκονται 
μπροστά στους αποδέκτες των λόγων τους και επικοινωνούν άμεσα μαζί τους. Η γλωσσική 
έκφραση και η παραγωγή λόγου δεν περιορίζεται στο χώρο του σχολείου, ξεπερνώντας τους 
τοίχους της σχολικής αίθουσας (Χαραλαμπόπουλος και Χατζησαββίδης 1997, Γρόσδος και 
Ντάγιου 2003).  

Το σημαντικότερο πρόβλημα στη δημιουργία και μετάδοση μιας ραδιοφωνικής 
εκπομπής από τους μαθητές/τριες στο σχολείο είναι το πώς θα κοινοποιηθεί το αποτέλεσμά 
της δουλειάς τους στο ευρύτερο κοινό, πώς θα “βγει στον αέρα” η εκπομπή που έχουν 
ετοιμάσει, δηλαδή, πώς θα δημιουργηθεί ένα φυσικό πλαίσιο επικοινωνίας. Ένας 
ραδιοφωνικός σταθμός πολύ δύσκολα θα παραχωρούσε τις συχνότητές του σε παιδιά. Οι 
επισκέψεις σχολικών τάξεων σε ραδιοφωνικούς σταθμούς εξαντλούνται σε σύντομες 
παρουσιάσεις των απόψεων των παιδιών ή τη μετάδοση σύντομων συζητήσεων. Λύση 
αποτελεί το Podcasting (Wikipedia 2007), μία νέα κίνηση, ερασιτεχνών και επαγγελματιών 
στο διαδίκτυο, ένα είδος ραδιοφώνου “on demand”, δηλαδή ραδιόφωνο που μπορεί κανείς να 
ακούσει όποτε το ζητήσει. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός (οι μαθητές/τριες μιας σχολικής 
τάξης) ηχογραφεί τις εκπομπές του ραδιόφωνου του σε mp3 και τις “ανεβάζει” στο διαδίκτυο 
-στον server του ή σε ένα archive, όπως το Internet Archive, απ’ όπου οι χρήστες μπορούν να 
το “κατεβάσουν” και να το ακούσουν όποτε θέλουν. Μπορούν επίσης να το “περάσουν” σε 
κινητό ή σε mp3 player και να το ακούσουν οπουδήποτε και οποτεδήποτε (Fratt 2007). Οι 
ερασιτεχνικές σχολικές παραγωγές αποκτούν ένα πιθανό ακροατήριο για την παρουσίαση της 
εργασίας τους. Αναπτύσσεται μία αμφίδρομη διαλογική σχέση, επιτρέποντας την επικοινωνία 
των μικρών παραγωγών με το κοινό τους, δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να αξιολογούν 
επανατροφοδοτικά την εργασία τους, βασισμένοι και στην κριτική των ακροατών τους. Η 
αυτοαξιολόγηση της εργασίας τους αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο, καθώς το κίνητρο είναι 
τα θετικά σχόλια των ακροατών. Οι γονείς των παιδιών γίνονται κοινωνοί των 
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δραστηριοτήτων της τάξης καθώς μπορούν να ακούσουν τις εκπομπές ή να συμμετέχουν 
ενεργά βοηθώντας τα παιδιά στη δημιουργία τους (Fratt 2007). Η δυνατότητα των 
μαθητών/τριών να ετοιμάσουν και να “ανεβάσουν” στο διαδίκτυο μία εκπομπή συμβάλλει 
θετικά στην ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικών  δεξιοτήτων (Warner 2007).  
 
Δειγματικές “ραδιοφωνικές” δράσεις 
α. Μέρες ραδιοφώνου (σχέδιο εργασίας) 
Το θέμα προκύπτει μέσα από τη συζήτηση και τον προβληματισμό για τους νέους τρόπους 
έκφρασης, επικοινωνίας και μετάδοσης των πληροφοριών οι οποίοι αναπτύσσονται ραγδαία 
με τη διάδοση του διαδικτύου. Οι μαθητές/τριες επιστρέφουν προσομοιοτικά στο παρελθόν 
με τη βοήθεια ηχητικών ραδιοφωνικών καταγραφών για να γνωρίσουν τις πρώτες 
προσπάθειες των ανθρώπων να επικοινωνήσουν από απόσταση, τα στάδια εξέλιξης αυτής της 
επικοινωνίας, τις εφευρέσεις οι οποίες τη διευκόλυναν και την ανέπτυξαν. Ταυτόχρονα, μέσα 
από θεατρικά δρώμενα, προσεγγίζουν τον κοινωνικό χώρο της εποχής (συνήθειες και ανάγκες 
των ανθρώπων, τρόπος ζωής κ.ά.). Οι δραστηριότητες ανά γνωστικό αντικείμενο: 
Νεοελληνική Γλώσσα. Επεξεργασία και σύγκριση των ειδών του ραδιοφωνικού  λόγου 
(διαφήμιση αφήγηση, συνέντευξη, θεατρικός λόγος), Συγγραφή θεατρικών κειμένων, 
Δημιουργία ραδιοφωνικών εκπομπών, Απομαγνητοφώνηση προφορικού λόγου και σύγκριση 
με το γραπτό λόγο. Φυσική. Μεταφορές  κυμάτων, Συχνότητες - ηλεκτρομαγνητικά κύματα, 
Διάδοση του ήχου, Ηλεκτρισμός, Ηχογραφήσεις Εικαστικά. Φιλοτέχνηση αφίσας, 
Κατασκευή ραδιοφώνου, Σκηνικά θεάτρου. Μουσική. Τα είδη της μουσικής, Μουσική 
επένδυση και συναισθήματα, Ήχοι-σύμβολα. Αγγλικά. Making a radio programme by 
presenting short profiles of their teachers based on interviews. Θεατρική έκφραση. Θεατρικά 
δρώμενα με αναπαραστάσεις ραδιοφωνικών στιγμών τα οποία συνδέονται μεταξύ τους από 
κεντρικό αφηγητή. 
 
β. Εξοικείωση με το ραδιοφωνικό λόγο 
Σύγκριση ενός σύντομου ραδιοφωνικού δελτίου ειδήσεων και της αντίστοιχης είδησης στην 
εφημερίδα με στόχο να δείξουμε ότι η ποσότητα πληροφορίας προς απομνημόνευση στο 
ραδιόφωνο είναι πολύ μικρή και η προτεραιότητα των θεμάτων χτίζεται επιμελώς, π.χ. το 
διαδοχικό πέρασμα από τις τοπικές στις εσωτερικές κι από εκεί στις εξωτερικές ειδήσεις). 
Σύγκριση δύο ραδιοφωνικών δελτίων ειδήσεων που μεταδίδονται την ίδια ώρα από δύο 
διαφορετικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς για να δείξουμε ότι η ιεράρχηση και οι επιλογές των 
θεμάτων εξαρτώνται από το είδος, τους στόχους και το κοινό που απευθύνεται ο κάθε 
ραδιοφωνικός σταθμός και κάθε σταθμός διαχειρίζεται με διαφορετικό τρόπο την 
πληροφορία (δεν τη σχολιάζει, την αναλύει, τη συζητάει, την επεκτείνει σε άλλες εκπομπές, 
την αντιμετωπίζει με χιούμορ ή με σατιρική διάθεση κ.ά.). Μελέτη των δελτίων ειδήσεων 
ενός ραδιοφωνικού σταθμού κατά τη διάρκεια της ημέρας για να εντοπίσουμε τα θέματα που 
παραμένουν από δελτίο σε δελτίο, τα καινούρια θέματα που εμφανίζονται ή εγκαταλείπονται 
και να διαπιστώσουμε αν η επιλογή των ειδήσεων σχετίζεται με τη ώρα μετάδοσης του 
δελτίου ή άλλους λόγους. 
 
γ. Η επικαιρότητα σε μισή ώρα 
Οι μαθητές/τριες, σε ομάδες, προμηθεύονται εφημερίδες της ημέρας, τις ξεφυλλίζουν και 
επιλέγουν μία είδηση. Κάθε ομάδα διαλέγει διαφορετικό θέμα (τοπικά ή παγκόσμια 
γεγονότα, κοινωνικά θέματα, καιρός, αθλητικά). Ακολουθεί ακρόαση ραδιοφωνικών δελτίων 
ειδήσεων και συζήτηση των χαρακτηριστικών του εκφερόμενου λόγου (λιτότητα, ακρίβεια, 
επιτονισμός), της σειράς των ειδήσεων, τα όρια και οι περιορισμοί. Καταγράφονται οι 
κανόνες μετάδοσης μια είδησης στο ραδιόφωνο. Κάθε ομάδα παιδιών αποπειράται να 
μετατρέψει την έντυπη είδηση της εφημερίας σε ραδιοφωνική, δηλαδή ξεκινά η μεταγραφή 
των ειδήσεων από έντυπο σε ραδιοφωνικό λόγο. Οι πρωτόλειες προσπάθειες των ομάδων 
παρουσιάζονται στην τάξη και διαμορφώνονται σταδιακά. Συζητιούνται οι κώδικες ηθικής 
μετάδοσης μιας είδησης. Καταγράφεται ο χρόνος που απαιτείται για όλες τις ειδήσεις και 
πραγματοποιούνται οι απαραίτητες τροποποιήσεις (περιορισμός του χρόνου). Επιλέγεται το 
ραδιοφωνικό σήμα, μουσικό και λεκτικό, της εκπομπής στην αρχή και το τέλος της 
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μετάδοσης. Το ημίωρο δελτίο ειδήσεων παρουσιάζεται, ηχογραφείται, ακούγεται στην τάξη 
και αξιολογείται. Θέματα ραδιοφωνικών εκπομπών: Ταξίδια στο χρόνο (εφημερίδες, 
περιοδικά και εικονικές εκπομπές του παρελθόντος και του μέλλοντος, περιγραφή ιστορικών 
γεγονότων, περιγραφή σύγχρονων εφευρέσεων). Το παιχνίδι των αναχρονισμών: “Πώς θα 
περιγραφόταν κάτι εάν υπήρχε ραδιόφωνο στην εποχή του;” (η μάχη του Μαραθώνα ή η 
ναυμαχία της Σαλαμίνας από την οπτική των Περσών και των Ελλήνων, ο θάνατος του 
Αλέξανδρου του Μακεδόνα, τα εγκαίνια της Αγίας Σοφίας). Η ραδιοφωνική διαφήμιση 
άλλοτε και σήμερα - δημιουργία ραδιοφωνικών διαφημίσεων. Δημιουργία μιας αληθοφανούς 
φανταστικής ιστορίας με αφετηρία τη διάσημη εκπομπή του Orson Welles. 
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Προετοιμάζοντας το σημερινό αναγνώστη για την «κοινωνία του θεάματος» 
Μια πρόταση ανάγνωσης της κειμενικής και κινηματογραφικής αφήγησης 

 
Καλιακάτσου Ι., Εκπαιδευτικός-Δρ Παν. Αιγαίου 

 
Περίληψη 
Η κυριαρχία του εικονοκεντρικού πολιτισμού στη σύγχρονη μετα-νεοτερική και τεχνολογική εποχή 
μας, όπως πολλοί υποστηρίζουν, λειτουργεί απειλητικά για την κουλτούρα της ανάγνωσης και του 
βιβλίου, ενώ υπονομεύει τη δυνατότητα κριτικής σκέψης. Στην παρούσα μελέτη θα προτείνουμε μια 
συγκριτική ανάγνωση της κειμενικής και κινηματογραφικής αφήγησης στο σχολείο, με στόχο την 
αναγνώριση και κατανόηση των σημείων (λόγου-εικόνας-μουσικής) των διαφορετικών συστημάτων 
και την ανάπτυξη μιας ευρύτερα κριτικής στάσης και συμπεριφοράς απέναντι στο βομβαρδισμό των 
εικόνων του σύγχρονου περιβάλλοντος. 
 
 Καθώς η «Εποχή του Αφηγηματικού Λόγου» τελείωσε οριστικά με το τέλος του 19ου αιώνα 
και έδωσε τη σκυτάλη της στην «Εποχή του Θεάματος», όπως εύλογα ο Postman (1998) 
επισήμανε, το μέλλον του τυπωμένου βιβλίου και της ράθυμης ανάγνωσης εμφανίζεται 
δυσοίωνο. Η ολοένα αυξανόμενη κυριαρχία των εικόνων λειτουργεί απειλητικά για την 
κουλτούρα της ανάγνωσης και υπονομεύει τη δυνατότητα κριτικής σκέψης (Birkerts 1994). Η 
κοινωνιολογικής προέλευσης οπτική, μάλιστα, εδώ και αρκετά χρόνια, έχει εξετάσει το ρόλο 
της εμπορικής πολυεθνικής βιομηχανίας στην ομογενοποίηση της κουλτούρας και έχει 
επισημάνει ότι η αύξηση των εμπειριών, μέσω της αισθητηριακής και όχι της νοητικής οδού, 
συνεπάγεται τον έλεγχο του υποκειμένου και την παραγωγή συνείδησης (Χορκχάιμερ - 
Αντόρνο 1986, Jameson 1999).  
  Αρκεί να ρίξει μια ματιά κανείς στα ράφια των παιδικών τμημάτων των 
βιβλιοπωλείων, για να διαπιστώσει ότι το παιδικό βιβλίο, ως πολιτιστικό προϊόν, πολύ νωρίς 
προσπάθησε να προσαρμοστεί στο συγκεκριμένο συγκείμενο (Ewers 2001). Ο αυξανόμενος 
ανταγωνισμός του παιδικού βιβλίου με τα άλλα μέσα όπως, ο κινηματογράφος, ο 
υπολογιστής ή ο κυβερνοχώρος έχει επηρεάσει το σχεδιασμό63 και τη μορφοποίηση της 
τυπωμένης σελίδας, αλλά και την ίδια την πράξη της γραφής των κειμένων για παιδιά 
(Goldstone 2002, Yannicopoulou 2007). Έτσι, παράλληλα με το λογοτεχνικό κείμενο, 
δημιουργήθηκε η απαίτηση ενός νέου αντικειμένου, το οποίο έχει επιτευχθεί με το 
συγκερασμό ενός γλωσσικού μηνύματος και ενός κωδικοποιημένου εικονικού και ηχητικού 
μηνύματος, που αυξάνουν την πολυσημία της μετα-γλώσσας ( Barthes 2001).  
  Στις μέρες μας αρκετά από τα παιδικά βιβλία συνοδεύονται από εκπαιδευτικά 
λογισμικά64 ή ανταγωνίζονται την αντίστοιχη κινηματογραφική εκδοχή τους, προκαλώντας, 
αρκετές φορές, την ανησυχία των θεωρητικών και των κριτικών για τη διάλυση της 
συναισθηματικής σχέσης του αναγνώστη με τα κείμενα και την απομάκρυνση των διασκευών 
από έννοιες, όπως η αυθεντικότητα (Benjamin 1988). Η μελέτη, άλλωστε, των 
κινηματογραφικών εκδοχών των κλασικών παραμυθιών διεύρυνε τη γνώση μας για το 
σημαίνοντα ρόλο τους στην ανακύκλωση στερεοτύπων (Zipes 1994), ενώ απέδειξε ότι αυτές 
οι διασκευές σχετίζονται με μια διαδικασία αλλαγής, τροποποίησης, απλοποίησης των 
κλασικών κειμένων, χωρίς να αποκλείεται η εκλαΐκευσή τους (Mackey 1998). Είναι πολύ 
ενδιαφέρουσα η παρατήρηση της Margaret Mackey, (2001) η οποία αναφέρει ότι αυτή η 
σχέση ενός «κειμένου – δορυφόρου», με τα άλλα μέσα (ραδιόφωνο, Internet, παιχνίδια) 

                                                 
63 Χαρακτηριστικό παράδειγμα το μεταφρασμένο βιβλίο γνώσης Ο Indiana Jones εξερευνά… την 
αρχαία Ελλάδα, όπου η μορφή του κινηματογραφικού αστέρα Ford Harrison, στο ρόλο του διάσημου 
αρχαιολόγου, παραπέμπει στις κινηματογραφικές ταινίες, ενώ δίνονται διαφορετικές πληροφορίες για 
την αρχαία Ελλάδα ή τους μυθικούς ήρωες. Το παιδικό βιβλίο, έτσι, προβάλλει και προωθεί την ταινία, 
ενώ, ταυτόχρονα, η αναγνωρισιμότητα του προσώπου και η εμπορική επιτυχία της ταινίας διασφαλίζει 
την επιτυχία της συγκεκριμένης έκδοσης. (Malam 1995). 
64 Για παράδειγμα, το βιβλίο του Χρ. Μπουλώτη, Με τα φτερά του Πήγασου μεταφέρθηκε σε 
εκπαιδευτικό λογισμικό και συνοδεύτηκε από έντυπα οδηγιών που απευθυνόταν σε δασκάλους και 
μαθητές. (Καλογήρου 1999).  
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μπορεί να ονομαστεί μετα – ορατότητα (meta-visuality) και οδηγεί σε μία «κατανάλωση της  
ίδιας της φαντασίας»,  η οποία όμως -όπως η ίδια επισημαίνει- δεν λειτουργεί, απαραίτητα, 
καταλυτικά στον πολιτισμό του βιβλίου, καθώς τα μέσα αυτά έχουν ως σημείο αναφοράς το 
λογοτεχνικό κείμενο και καθοδηγούν τους αναγνώστες, τελικά, σ’ αυτό. Ειδικότερα, ο Έκο 
(1987) σημείωσε ότι η πρακτική της τηλεόρασης, δε μείωσε την ανάγνωση των βιβλίων, 
παρά μόνο εκείνη την ανάγνωση (π.χ. λαϊκών περιοδικών) που δεν αποτελεί στοιχείο 
πολιτιστικής διαμόρφωσης. Η εκδοτική επιτυχία του Χάρι Πότερ ή του Άρχοντα των 
Δακτυλιδιών αποδεικνύει ότι οι αντίστοιχες κινηματογραφικές εκδοχές τους δεν αποθάρρυναν 
τους νεαρούς αναγνώστες να αγοράσουν το βιβλίο.  
  Το δίλημμα, λοιπόν, ανάμεσα στην έντονα συναισθηματική οπτικο-ακουστική 
αφήγηση των εικόνων και την ορθολογική αφήγηση του γραπτού λόγου αποτελεί μια 
πρόκληση για τη λογοτεχνική παιδαγωγική, η οποία θα πρέπει να τροποποιήσει και να 
προσαρμόσει τους παιδαγωγικούς της στόχους, ώστε να επιδιώκει όχι μόνο τη γνωριμία των 
νεαρών αναγνωστών με σημαντικά λογοτεχνικά κείμενα, αλλά και την επάρκεια των 
αναγνωστών να ερμηνεύσουν μια εικονική αφήγηση και, κατ’ επέκταση, να αναγνώσουν το 
σύνθετο επικοινωνιακό περιβάλλον της εποχής μας (Kinzer –Leu 1997). 
  Η σημειολογία, εδώ και αρκετά χρόνια, έχει επισημάνει ότι η μετάφραση/μεταφορά 
ενός περιεχομένου από ένα σύστημα σημείων σε ένα άλλο (transmediation) και η οργάνωση 
των πληροφοριών και η ανασύνταξη των θεμάτων σε ένα διαφορετικό σημειωτικό σύστημα 
μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές σε μια πιο ουσιαστική γνώση της ιστορίας και σε μια 
κατανόηση των ηθικών, κοινωνικών και πολιτισμικών παραδοχών, που ισχύουν στη 
δεδομένη χρονική στιγμή της παραγωγής της ( Callaway - Kear 1999). 
  Στην παρούσα μελέτη, θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε μια συγκριτική ανάγνωση 
κειμένου και κινηματογραφικής ταινίας στο σχολείο, με στόχο την αναγνώριση και 
κατανόηση των σημείων των διαφορετικών συστημάτων (λόγου-εικόνας-μουσικής) και την 
ανάπτυξη μιας ευρύτερα κριτικής στάσης και συμπεριφοράς απέναντι στον βομβαρδισμό των 
εικόνων του τεχνολογικού εικονοκεντρικού περιβάλλοντος. Η επιλεκτική ενσωμάτωση 
ταινιών, στο πρόγραμμα μιας τάξης, μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη για την 
εγγραματοσύνη των μαθητών στην εικονική αφήγηση. Επιμέρους μαθησιακά ζητούμενα 
είναι: 
• να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η κινηματογραφική αφήγηση παρουσιάζει μια 
διαφορετική εκδοχή της ιστορίας σε σχέση με αυτή που παρουσιάζεται στο βιβλίο· 
• να συνειδητοποιήσουν ότι το συγκεκριμένο μέσο κατευθύνει την προσοχή στα σημεία 
που είναι σημαντικά στην ιστορία και κατά συνέπεια, σε μια διαφορετική ανταπόκρισή τους 
στην ιστορία· 
• να αποκτήσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν την ιδιοτυπία των κινούμενων εικονικών 
και ηχητικών σημείων και να εντοπίζουν τη λειτουργία τους, σε σχέση με αυτή του 
γλωσσικού κώδικα· 
• να εστιάζουν την προσοχή τους στα πλάνα της κινηματογραφικής ταινίας, όπου 
υπάρχουν μεγαλύτερες ή μικρότερες αποκλίσεις μεταξύ των λόγων και των εικόνων, που 
παρουσιάζονται στην οθόνη. 
  Το πρόγραμμα, που προτείνεται, σχεδιάστηκε για μαθητές της τρίτης τάξης του 
δημοτικού σχολείου και διαρκεί από 7-10 δίωρα. Η επιλογή της ομαδοσυνεργατικής 
διαδικασίας κρίθηκε ως καταλληλότερη για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και 
συνεργασίας μέσα στην ομάδα. Η οικειότητα του νεαρού μαθητή με την ιστορία αποτελεί μια 
βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του προγράμματος, καθώς οι αναγκαίες και βασικές 
γνώσεις της ιστορίας, που ο μαθητής έχει αποθηκεύσει από προηγούμενες αναγνώσεις, 
διευκολύνουν την εξέτασή του σε διαφορετικά επίπεδα και γλώσσες (Roser – Martinez 1985). 
Έτσι, στην παρούσα μελέτη, η τυχαία επιλογή δύο επεισοδίων από τον Τρωικό μύθο και η 
παράλληλη σύγκρισή τους με την ταινία, έχουν περιπτωσιολογικό χαρακτήρα, αφού 
σκοπεύουν στην ανάδειξη του τρόπου εργασίας των ομάδων. Είναι, σχεδόν, αυτονόητο ότι η 
επιλογή, η ανάπτυξη, η οργάνωση και η χρονική έκταση του προγράμματος εξαρτώνται απ’ 
τα αναγνωστικά ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες, το μέσο αναγνωστικό επίπεδο των μαθητών, 
αλλά και την οικείωσή τους στην ανάγνωση των εικόνων.  
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  Αφόρμηση, για την έναρξη του προγράμματος, μπορεί να μας δώσει το ίδιο το 
σχολικό εγχειρίδιο της τρίτης τάξης, που περιλαμβάνει στην ύλη του την άλωση της Τροίας 
και τη συνάντηση του Οδυσσέα με τον Κύκλωπα (Μαϊστρέλλης-Καλύβη-Μιχαήλ 2006). 
Κατά την εισαγωγική φάση του προγράμματος, προβλέπεται η αυτόβουλη επιλογή, από τους 
μαθητές, σχετικής διασκευής από τη βιβλιοθήκη της τάξης, η ακρόαση της ιστορίας, από τον 
εκπαιδευτικό, η σιωπηρή ανάγνωση, από τους μαθητές και στη συνέχεια, η παρακολούθηση 
της ταινίας των κινουμένων σχεδίων (Lister 1987, Scasse 2006). Οι ενέργειες αυτές 
στοχεύουν στην πρόκληση του σχετικού ενδιαφέροντος, στην ανακοίνωση, από τον 
εκπαιδευτικό, του σκοπού του προγράμματος, στον επιμερισμό του έργου στις ομάδες και 
στον καθορισμό του χρονο-διαγράμματος δράσης. Κάθε ολιγομελής ομάδα (3-5 ατόμων) 
οφείλει να εργαστεί, με συνεξέταση του κειμένου και της ταινίας, σε ένα συγκεκριμένο 
άξονα.  
Ιστορία  
  Κύριος στόχος μιας ομάδας εργασίας είναι να κατανοήσουν πως το βιβλίο, ακριβώς 
όπως και το κινούμενο εικονικό κείμενο, αποτελεί ένα αφήγημα, αναφέρεται, δηλαδή, σε μια 
σειρά γεγονότων διευθετημένων με βάση τις χρονικο-αιτιολογικές τους σχέσεις, περιέχει 
οπτικό και ακουστικό υλικό, πολλές φορές άσχετο με τον κόσμο της ιστορίας και μεταδίδει 
ένα νοηματικό περιεχόμενο65. Στην κατεύθυνση αυτή, ο εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει 
κάποια κεντρικά ερωτήματα στην ομάδα, για τον τρόπο που θα εργαστεί, παράλληλα, στο 
κείμενο και στην ταινία. (π.χ. Πού διαδραματίζεται η ιστορία; Με ποιο γεγονός αρχίζει η 
ιστορία; Ποια σύγκρουση αντιμετωπίζουν οι χαρακτήρες; Τι συμβαίνει στους χαρακτήρες, 
καθώς αντιμετωπίζουν αυτή τη σύγκρουση; Ποιος κερδίζει από αυτή  τη  σύγκρουση;) 
  Διαβάζοντας οι μαθητές το κείμενο της διασκευής, μένουν με την εντύπωση ότι 
κεντρικό θέμα στην ιστορία είναι ο νόστος του Οδυσσέα και η μακροχρόνια περιπλάνησή του 
μέχρι την αποκατάστασή του στην Ιθάκη. Αντίθετα, από τις σεκάνς των τίτλων, ο θεατής 
προετοιμάζεται για μια ακολουθία «αγώνων» του Οδυσσέα. Η ταχύτατη εναλλαγή σκηνών 
εμφανίζει στιγμιότυπα (συγκεκριμένες χρονικές στιγμές της δράσης) της ανθρώπινης φύσης 
αντιμέτωπης με μια ανώτερη δύναμη, συνήθως, υπερφυσική. Η πτώση ή η εξύψωση της 
ανθρώπινης φύσης εξαρτάται από το δυναμισμό και την επιθετικότητα, που θα δείξει στον 
αγώνα της με την ανώτερη δύναμη. Έτσι, τα πλάνα που οργανώνουν την έναρξη της ταινίας, 
διαμορφώνουν τις προσμονές και αναμονές του θεατή για δράση και προδιαγράφουν το 
σιωπηρό «συμβόλαιο ανάγνωσής» της.  
  Οι δημιουργοί της συγκεκριμένης ταινίας κινουμένων σχεδίων ακολουθούν πιστά το 
σύστημα κινηματογραφικής έκφρασης, που διαμορφώθηκε από τις γενιές παραγωγών του 
Disney, αντιστρέφοντας και παραμορφώνοντας διηγηματικό υλικό, που αντλείται από ένα 
γραπτό κείμενο της παράδοσης (Μουλά 2006). Με κεντρικό και μοναδικό θεματικό άξονα τις 
αποσπασματικές συγκρούσεις του ήρωα, που προέρχονται από τον ανταγωνισμό και το 
«στοίχημα» του Ποσειδώνα με την Αθηνά, η ταινία ακολουθεί το σύστημα και τους κώδικες 
της φανταστικής περιπέτειας.   
  Σε αντίθεση με το κείμενο, το μαγικό στοιχείο εισέρχεται στην ταινία κινουμένων 
σχεδίων. Για παράδειγμα, η Πηνελόπη «βλέπει», στο κέντημά της, την πορεία του Οδυσσέα ή 
ο Κύκλωπας υπνωτίζει, με το βλέμμα του, τον Τιτάνα. Οι χαρακτήρες, έτσι, 
διαφοροποιούνται από το κείμενο, αποδέχονται όσα τους συμβαίνουν ως αναπόφευκτα και 
επικίνδυνα, ενώ οι θεατές εισέρχονται στο φανταστικό και απομακρύνονται από τη 
συναισθηματική πολυπλοκότητα του κειμένου.  
  Αυτή η έλλειψη διαδραστικής επικοινωνίας, ανάμεσα στο θεατή και την ταινία, 
διαφαίνεται και από τον τρόπο που παρουσιάζεται η σκηνή με τον Κύκλωπα. Η διάσταση 
πολιτισμού-βαρβαρότητας, που απορρέει από το διασκευασμένο κείμενο στη σκηνή της 
ανθρωποφαγίας, αποδίδεται κωμικά στην ταινία, με τον υποβιβασμό του Κύκλωπα σε μορφή, 

                                                 
65 Χρήσιμη σ’ αυτό το σημείο είναι η διάκριση των Bordwell-Thompson μεταξύ διήγησης και πλοκής. 
Σύμφωνα με τους παραπάνω μελετητές στην κινηματογραφική αφήγηση εννοούμε διήγηση το 
συνολικό κόσμο δράσης της ιστορίας, τόσο αυτόν που παρουσιάζεται ρητά, όσο και αυτόν που συνάγει 
ο θεατής, ενώ η πλοκή αφορά όλα, όσα είναι οπτικά και ακουστικά παρόντα (διηγητικό και μη 
διηγητικό υλικό) στην ταινία που παρακολουθούμε (Bordwell-Thompson 2006). 
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με μειωμένη οξυδέρκεια και αδυναμία ορθολογικής εκτίμησης των καταστάσεων. Το 
απλανές και χαμένο γυάλινο μάτι του, ο σχεδόν άκαμπτος κορμός του, οι άγαρμπες 
χειρονομίες του παριστάνουν έναν βραδύνου, σε υπερμεγέθεις διαστάσεις. Είναι πολύ 
χαρακτηριστική η σκηνή, όπου ο Πολύφημος συνομιλεί με τον Ποσειδώνα και του λέει ότι ο 
Κανένας του έσπασε το γυάλινο μάτι του. Η αντίθεση, ανάμεσα στη γλυκιά και ήρεμη ομιλία 
του Ποσειδώνα, όταν μιλάει στον Πολύφημο, και την εικόνα, όπου δείχνει με το πλοκάμι του 
να σπάει βράχους από την οργή που του προκαλούν οι απλοϊκές απαντήσεις του Πολύφημου, 
εντείνει το κωμικό αποτέλεσμα της σκηνής. Ουσιαστικά, με αυτές τις επεμβάσεις, οι 
παραγωγοί τείνουν να προκαθορίσουν, στο μέγιστο, την προσληπτική διαδικασία του δέκτη, 
παρουσιάζοντας το κλίμα, τα απρόοπτα, τις αναμονές, την ατμόσφαιρα μιας αναζήτησης, που 
θα οδηγήσει σε κάποια μορφή λύσης και παραλείποντας την υπαρξιακή της ένταση. 
Χαρακτήρες 
  Οι πρωτεύοντες και οι δευτερεύοντες χαρακτήρες εντοπίζονται, στο κείμενο και στην 
ταινία, από μια ομάδα μαθητών και κρίνονται με  βάση τις πράξεις τους, το λόγο τους, την 
εμφάνισή τους και τα σχόλια που κάνει ο αφηγητής ή οι άλλοι χαρακτήρες για αυτούς.  
  Ενώ ο μύθος του Οδυσσέα επιβιώνει, στη φαντασία των Ελλήνων, με τη μορφή του 
«πολυμήχανου», «τετραπέρατου», «έξυπνου», πανούργου» νοσταλγού της πατρίδας, που, με 
το ευφυές τέχνασμά του στην Τροία, το Δούρειο ίππο και με την προνοητική απάντησή του 
στη σπηλιά του Πολύφημου, κέρδισε την επιβίωσή του, μια διαφορετική εικόνα 
παρουσιάζεται στην ταινία. Πράγματι, τα κοντινά πλάνα στη μορφή του Οδυσσέα, που κοιτά 
κατάματα το θεατή, ή η μεροληπτική στάση της κάμερας απέναντί του, καθώς τον ακολουθεί 
και καταγράφει τις πολεμικές αρετές του, ενδυναμώνει την αντίληψη του δέκτη για την 
υπεροχή του ήρωα, στο πεδίο της μάχης, και τον αρχηγικό ρόλο, που διαδραμάτισε στην 
άλωση της Τροίας. Το μυώδες σώμα με τα σαφή περιγράμματα, οι καθαρές γραμμές και οι 
δυναμικές στάσεις, αποτελούν άμεσα αναγνωρίσιμους οπτικούς κώδικες, που αποδίδουν το 
ποιοτικό χαρακτηριστικό της αποφασιστικότητας και της κυριαρχίας στη μορφή του. Ο 
Οδυσσέας εμφανίζεται να είναι, πρώτιστα, ένας μαχητής, με αποθέματα εκρηκτικού 
δυναμισμού, με αποφασιστικότητα, ψυχραιμία και απόλυτο έλεγχο των καταστάσεων. Η 
αλληλουχία εικόνων, που εμφανίζουν την εκπληκτική δεξιοτεχνία του στο σπαθί, θυμίζουν 
έντονα, τις αντίστοιχες σκηνές των κινηματογραφικών «βετεράνων» του αμερικάνικου 
στρατού, που επιδεικνύουν έναν ασυγκράτητο δυναμισμό στο πεδίο της μάχης. Όταν, την 
ώρα της πολεμικής σύγκρουσης, ένας σύντροφός του λέει: «Είχα χρόνια να περάσω τόσο 
καλά», εκείνος, με άνεση, απαντά: «Μην ανησυχείς παλιόφιλε, δεν θα αφήσω κανέναν να 
σου χαλάσει το κέφι». Η ταινία σύμφωνη με τη μυθοπλασία και το ιδεολογικό πλαίσιο των 
εμπορικών ταινιών δράσης εξασφαλίζει για τον κεντρικό ήρωά της δύναμη και ανάλογη 
ηθική. Για παράδειγμα, κατά την άλωση της Τροίας, προστίθεται, σε αντίθεση με το κείμενο, 
μια σκηνή, όπου ο Οδυσσέας ρίχνεται στις φλόγες και σώζει τη μικρή Τρώα Νίσσα. Η 
εικονική κυριαρχία της φυσιογνωμίας του ενισχύεται από τη λεκτική αναγνώριση, που 
ακούγεται από τη Νίσσα: «Παραείσαι καλός για Έλληνας».  
  Όπως πολλοί έχουν επισημάνει, οι παραγωγοί ταινιών ακολουθούν τη συμβατική 
τους πεποίθηση ότι τα αγόρια αντιδρούν στη δράση και την επίλυση των συγκρούσεων, ενώ 
τα κορίτσια στην συναισθηματική ανταπόκριση και τις κοινωνικές σχέσεις (Kline 1989, 
Seiter 1998). Για παράδειγμα, η απουσία, από την ταινία, των μνηστήρων διαφοροποιεί την 
πρόσληψη του θεατή για την Πηνελόπη. Η Πηνελόπη, του κειμένου, οφείλει να κάνει μια 
δύσκολη επιλογή -συμπεριφοράς, πίστης, αξιών. Αντίθετα, η κινηματογραφική αφήγηση 
κατευθύνει την προσοχή των δεκτών στη γυναίκα, ως παράγοντα σταθερότητας. Η δράση της 
περιορίζεται στο κέντημα και την ανατροφή του Τηλέμαχου, λειτουργώντας καθησυχαστικά 
στο θεατή, ο οποίος αρκείται σε αυτό που το φιλμικό κείμενο του προσφέρει. 
  Από τους δευτερεύοντες χαρακτήρες, οι  μαθητές, εύκολα, θα μπορέσουν να 
διακρίνουν ότι η συμπαθητική κοριτσίστικη φιγούρα της Νίσσας και του γιγαντόσωμου 
Τιτάνα ή του Ζέφυρου είναι τα νέα στοιχεία που εισάγονται στην κινηματογραφική ταινία, 
για να αποτελέσουν τους ουσιαστικούς βοηθούς-προστάτες του Οδυσσέα, στην 
αντιπαράθεσή του με το υπερφυσικό.  
Ήχοι-Οπτικά εφέ 



 

 

235

  Όπως, πολύ χαρακτηριστικά η Osborne L.(1997) έχει επισημάνει σχετικά με τη 
μεταφορά των έργων του Shakespeare σε κινούμενα σχέδια, οι ταινίες αυτές δεν αποσκοπούν 
στη λογοτεχνική ή θεατρική καλλιέργεια του κοινού τους. Αντίθετα, εκπαιδεύουν, 
ουσιαστικά, τους θεατές στις εκφραστικές δυνατότητες και τις τεχνικές του μέσου. Κύριος 
στόχος, λοιπόν, μιας ομάδας παιδιών είναι να κατανοήσουν ότι η κινούμενη εικόνα αποτελεί 
μια γλώσσα με τους δικούς της κώδικες, με διαφορετικά εκφραστικά μέσα, αλλά και κοινά 
στοιχεία με την κειμενική αφήγηση και ότι τα κινούμενα εικονικά σημεία και τα συστήματα 
σημείων συντελούν στην παραγωγή του νοήματος. Η ομάδα εντοπίζει, αρχικά, τα ετερογενή 
εκφραστικά υλικά που συνθέτουν την ταινία, όπως οι κινούμενες εικόνες, οι γραφικές 
παραστάσεις, ο ήχος της ανθρώπινης ομιλίας, ο μουσικός ήχος και οι φυσικοί ήχοι, σε 
αντίθεση με το βιβλίο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο λόγος (Λεοντάρης 2001).  
  Ο δάσκαλος συμβουλεύει την ομάδα να καταγράψει πέντε οπτικά εφέ που 
παρουσιάζονται στην ταινία και να σχολιάσει τον τρόπο που αυτά διαπλέκονται με το 
περιεχόμενο της ιστορίας, κατά πόσο, δηλαδή, εμπλουτίζουν ή διευρύνουν το νόημα του 
κειμένου. Επίσης, προτείνει στους μαθητές έναν κώδικα ανάλυσης των ηχητικών στοιχείων 
της ταινίας, διαχωρίζοντάς τα σε διηγητικά και σε μη-διηγητικά. Οι διηγητικοί ήχοι (Diegetic 
sound) αναφέρονται σε όλα εκείνα τα ηχητικά στοιχεία, που ο θεατής κρίνει ότι θα 
μπορούσαν να έχουν ακουστεί από έναν χαρακτήρα και οι μη-διηγητικοί ήχοι (Non diegetic 
sound) αφορούν τους ήχους, που δεν είναι προσιτοί σε κανέναν από τους χαρακτήρες και 
απευθύνονται μόνο στο θεατή ( Branigan 1992). Για παράδειγμα, από τους διηγητικούς 
ήχους, οι μαθητές θα σχολιάσουν την ένταση και την παιδιάστικη χροιά στην ομιλία της 
Νίσσας, σύμφωνη με το φύλο και την ηλικία της, σε αντίθεση με τον ξηρό και 
παραφθαρμένο, φωνητικά, λόγο του Κύκλωπα, που σηματοδοτεί την έλλειψη οξυδέρκειας 
που τον χαρακτηρίζει. Επίσης, καταγράφοντας τα ηχητικά εφέ που χρησιμοποιούνται στην 
ταινία, όπως ο ήχος της αγριεμένης θάλασσας, ο οξύς και διαπεραστικός ήχος της τροχαλίας, 
το κύλισμα του βράχου, οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι οι ήχοι αυτοί συμβάλλουν στη 
δημιουργία μιας ψευδαίσθησης πραγματικότητας. Αντίστοιχα, η γλυκιά και μελωδική 
μουσική, που επενδύει τη σκηνή στο παλάτι της Ιθάκης, αποδίδει την ηρεμία και τους αργούς 
ρυθμούς με τους οποίους κυλά η ζωή της Πηνελόπης και του Τηλέμαχου, σε αντίθεση με τη 
δυνατή και ρυθμική ορχηστρική μουσική, που συνοδεύει τη σκηνή της εισόδου του Δούρειου 
Ίππου στην Τροία, όπου μεταδίδει την ένταση στο θεατή για τη δράση που πρόκειται να 
αρχίσει. Τα οπτικά εφέ, όπως οι εκρήξεις, που συνοδεύουν το χτύπημα της σοφής 
κουκουβάγιας στο κατάρτι του πλοίου, εξυπηρετούν στόχους θεαματικότητας και 
εντυπωσιασμού. Επίσης, ο εντοπισμός, σε δύο στιγμές, στην ταινία, του θολού 
περιγράμματος στην οθόνη, βοηθά τους μαθητές να αντιληφθούν την παράλληλη δράση, 
όπως για παράδειγμα όταν η οθόνη βαθμιαία φωτίζεται για να μας μεταφέρει από την Ιθάκη 
στην Τροία.  
 
Η αφήγηση 
 Η κινηματογραφική αφήγηση ακολουθεί μια γραμμική πορεία, που καταγράφει τα γεγονότα 
με τη ματιά ενός τριτοπρόσωπου εξωδιηγητικού αφηγητή. Η στάση του, ουδέτερη, 
παρακολουθεί, από κοντά, τις κινήσεις και τα έργα των χαρακτήρων, σε όλη τη διάρκεια της 
ακατάσχετης πάλης, του αδιάπτωτου κινδύνου και της προσπάθειας επιβίωσης. Ο 
εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να παρατηρήσουν προσεκτικά την σκηνή, με την οποία 
ξεκινάει η ταινία και τη σκηνή τέλους και να ζωγραφίσουν κάθε ένα από τα πλάνα που τις 
συνθέτουν. Στη συνέχεια, τους παρακινεί να εξηγήσουν τη λειτουργία και τη σχέση που 
έχουν αυτές οι σκηνές με το κεντρικό θέμα της ταινίας.  
  Η ταινία ξεκινά με το πανοραμικό πλάνο της Ιθάκης, την αραιή βλάστηση και το 
επιβλητικό παλάτι να δεσπόζει στο μικρό νησί εισάγοντας το θεατή στο σκηνικό. Η κάμερα, 
σταδιακά, προσεγγίζει το μέρος και εισάγεται στο εσωτερικό του παλατιού, όπου 
παρακολουθεί την Πηνελόπη, σε μια στιγμή οικογενειακής γαλήνης, να κεντά. Το άδειο 
δωμάτιο, η απουσία προσώπων, η μοναχική γυναίκα που κάθεται στο μισοσκόταδο 
βρίσκονται σε ευθεία σημαίνουσα λειτουργία με την εικόνα των ανθρώπων που ζουν στην 
ασφάλεια και τη γαλήνη του σπιτιού τους. Κάποιες σκιές στους τοίχους αυξάνουν την 
αδημονία του θεατή, την ίδια στιγμή που ο φακός, σε ένα κοντινό πλάνο, συλλαμβάνει τις 
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διερευνητικές και ταυτόχρονα καθησυχαστικές εκφράσεις του προσώπου της Πηνελόπης, 
όπου έχει αντιληφθεί τις κινήσεις μέσα στο χώρο. Τα αμέσως επόμενα πλάνα αποκαλύπτουν 
τη φιγούρα, που δεν είναι άλλη από το μικρό Τηλέμαχο που με ένα σπαθί κυνηγά τα τέρατα. 
Ένας μελοδραματικός τόνος, συναισθηματικά φορτισμένος, εισέρχεται στο κινούμενο 
εικονικό σύστημα, με τον μικρό Τηλέμαχο να αποζητά τον πατέρα του και την Πηνελόπη, 
προστατευτική, να τον διαβεβαιώνει και να τον καθησυχάζει για την επιστροφή του. Η σκηνή 
φέρνει τον Οδυσσέα στον προσκήνιο, σαν να είναι ωσεί παρών, αφού τα αγαπημένα του 
πρόσωπα ζουν με τη σκέψη του και αναμένουν υπομονετικά την επιστροφή του. Ταυτόχρονα, 
το κοντινό πλάνο στο κέντημα της Πηνελόπης, που απεικονίζει την Τροία, αποτελεί το 
συνεκτικό δεσμό με την αμέσως επόμενη σκηνή, της άλωσης της Τροίας και  δημιουργεί στο 
θεατή μια πρόγευση αγωνίας και προβληματισμού για όσα συμβαίνουν εκεί (Benjamin 1988). 
Έτσι, η πρώτη σκηνή προσηλώνεται στο στόχο του Οδυσσέα, ενώ η παράσταση του 
κεντήματος εισάγει το θεατή στην πρώτη πληροφόρηση για την καθυστέρηση της πορείας 
του Οδυσσέα προς το στόχο-Ιθάκη. Στην σκηνή του τέλους,  το μακρινό πλάνο απεικονίζει το 
μυθικό καράβι να απομακρύνεται στον πλημμυρισμένο με χρώματα ορίζοντα, δημιουργώντας 
στο θεατή ένα αίσθημα ανακούφισης για την επίλυση των αιτιών που δυσκόλεψαν το ταξίδι 
του. 
  Όπως οι Lapsley και Westlake (1991) πολύ χαρακτηριστικά έχουν επισημάνει, η 
κινηματογραφική ταινία δεν αναπτύσσεται σε έναν ενιαίο αφηγηματικό άξονα, αλλά σε πολύ 
περισσότερους, με έναν αριθμό ιστοριών που διαχωρίζονται και, ταυτόχρονα, συσχετίζονται 
μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αναλύοντας οι μαθητές τις σκηνές των προειδοποιητικών 
οραμάτων της νεαρής Τρώας, όπου η πλοκή εισχωρεί στα όνειρά της, αντιλαμβάνονται ότι η 
κινηματογραφική αφήγηση μπορεί να μας παρέχει τη δυνατότητα ενός μεγαλύτερου βαθμού 
υποκειμενικότητας, αυτής, που οι Bordwell-Thompson, αποκαλούν νοητική 
υποκειμενικότητα (2006). Έτσι, παρουσιάζονται στο θεατή περισσότερες πληροφορίες απ’ 
όσες διαθέτει ο χαρακτήρας, αυξάνονται οι αναμονές του σχετικά με το πώς και αν θα 
αξιολογήσει αυτές ο Οδυσσέας, χωρίς, όμως, να προσθέτουν μια άλλη διάσταση στο 
σύστημα του φιλμικού κειμένου. Η σκηνή, ακόμα, της εισόδου του Δούρειου Ίππου στην 
Τροία από την οπτική γωνία των Τρώων ή η σκηνή της εισόδου του Κύκλωπα στη σπηλιά, 
όπως την αντιλαμβάνονται οι σύντροφοι και ο Οδυσσέας παρέχουν στο δέκτη ένα βαθμό 
αντιληπτικής υποκειμενικότητας σ’ ένα συνολικό πλαίσιο αντικειμενικότητας.  
  Η καταγραφή εικόνων σε βίντεο, όπου θα παρουσιάζονται πλάνα από την οπτική 
γωνία ενός χαρακτήρα και η επιλογή μουσικής επένδυσης με τη χρήση εκπαιδευτικών 
υλικών, αποτελούν μια πρόταση για την ολοκλήρωση του προγράμματος. 
  Είναι αλήθεια πως πολλές φορές οι ενήλικες - εκπαιδευτικοί ή γονείς- όταν επιλέγουν 
ένα τέτοιο κινηματογραφικό υλικό, εξετάζουν κυρίως την καταλληλότητά του ή την 
παιδαγωγική χρησιμότητά του για το παιδικό κοινό (Zervou 2005).  Άλλες φορές, πάλι, 
προσπαθούν να επιβάλλουν τη δική τους επικριτική θέση (Callaway-Kear 1999). Αν όμως το 
παιδί ασκηθεί στη γλώσσα του κινηματογράφου, μάθει να ανακαλύπτει τα κρυμμένα 
μηνύματα, αναπτύξει την ικανότητα να αξιολογεί και να διακρίνει, γίνει, δηλαδή, ένας 
κριτικός θεατής, μπορεί να ελπίζουμε και σε ένα μελλοντικό απαιτητικό αναγνώστη.   
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Ηλεκτρονικά περιοδικά στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
 

Αποστολοπούλου Κατ., Εκπαιδευτικός ΜΔΕ 
 
Περίληψη 
Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού, που υπολογίζεται να φτάσει τα εννιά δισεκατομμύρια το 2050 και 
η υπερμεγέθης πίεση που υφίσταται η βιοποικιλότητα του πλανήτη, οι φυσικοί πόροι και η οικολογική 
ισορροπία οδήγησαν τη διεθνή κοινότητα να εντείνει τις προσπάθειες της για την ανάσχεση της 
καταστροφικής αυτής πορείας. Έτσι η UNESCO κήρυξε τη δεκαετία 2005-2014 ως Δεκαετία της 
Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη αξία της εκπαίδευσης για την 
υλοποίηση αειφορικών πολιτικών. Σημαντικό εργαλείο στη σύγχρονη αειφορική εκπαίδευση είναι οι 
τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), που καθιστούν εφικτή και εξαιρετικά 
αποτελεσματική τη δικτύωση και συνεργασία. Στο παρόν άρθρο γίνεται επισκόπηση των ερευνών που 
σχετίζονται με την αξιοποίηση ηλεκτρονικών μέσων στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η 
καινοτόμα δράση που ανέπτυξαν δύο αδελφοποιημένες σχολικές μονάδες από την Ελλάδα και τη 
Σουηδία κατά το σχολικό έτος 2006-07, με θέμα «Τα πρόσωπα της Ενέργειας», στα πλαίσια του 
ευρωπαϊκού προγράμματος E-twinning του ΥΠΕΠΘ αξιοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-
magazine του φινλανδικού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας. Συζητιούνται και αξιολογούνται τα 
αποτελέσματα τις εφαρμογής δημιουργίας ηλεκτρονικού περιοδικού και γίνονται προτάσεις για 
διδακτική ενσωμάτωση του παραπάνω εργαλείου στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.           
 
Abstract 
According to recent estimations the world’s population will rice up to nine billion by 2050. That will 
put immense pressure on the planet’s biodiversity, natural resources and ecological balance. Therefore 
the National Community decided to take immediate action to restrain the irreversible consequences of 
the deteriorating course of the planet, declaring the decade 2005-2014 Decade of Education for 
Sustainable Development (DESD). It is recognized that the role of education towards sustainable 
development is fundamental. Modern educational methods introduce the use of Information and 
Communication Technologies (ICT) as useful and effective tools for networking educational 
environments and collaboration. In this article we will review recent research concerning the use of 
electronic mediated resources. Moreover we will present the results of an e-magazine that was created 
by two elementary schools in Greece and Sweden during the school year 2006-07 under the topic 
“Faces of Energy” as part of the European program E-Twinning by the Ministry of National Education 
and Religious Affaires. The e-magazine was developed on the electronic platform of the Ministry of 
Education and Research of Finland. The results of the program are discusses and a number of proposals 
for the didactical implementation of the tool in environmental education are being put forward.    
      
Λέξεις κλειδιά 
Αειφόρος ανάπτυξη, ηλεκτρονικό περιοδικό, συνεργατική μάθηση, διαπολιτισμική εκπαίδευση, 
περιβαλλοντική εκπαίδευση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
 
 
1. Εισαγωγή  
Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού, που υπολογίζεται να φτάσει τα εννιά δισεκατομμύρια το 
2050 και η υπερμεγέθης πίεση που υφίσταται η βιοποικιλότητα του πλανήτη, οι φυσικοί 
πόροι και η οικολογική ισορροπία οδήγησαν τη διεθνή κοινότητα να εντείνει τις προσπάθειες 
της για την ανάσχεση της καταστροφικής αυτής πορείας. Έτσι η UNESCO κήρυξε τη 
δεκαετία 2005-2014 ως Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη αξία της εκπαίδευσης για την υλοποίηση αειφορικών 
πολιτικών.  

Σημαντικό εργαλείο στη σύγχρονη αειφορική εκπαίδευση είναι οι τεχνολογίες της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), που καθιστούν εφικτή και εξαιρετικά 
αποτελεσματική τη δικτύωση και τη συνεργασία. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των 
υπολογιστών και των δικτυακών τεχνολογιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ξεκίνησε 
με την εισαγωγή του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση το 1984. Παράλληλα, για την ένταξη της εκπαίδευσης στην Κοινωνία της 
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Πληροφορίας, το ΥΠΕΠΘ ξεκίνησε από το 1992 τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων με 
σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και διασύνδεσή τους σε ένα ενιαίο δίκτυο. Για το σκοπό 
αυτό υλοποίησε σχετικά έργα, όπως ενδεικτικά η Οδύσσεια, οι Σχολικές βιβλιοθήκες, το 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Χατζηλάκος, 2005, Κομνηνός, 2005).   

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί ένα πεδίο μάθησης που ευνοεί την 
αξιοποίηση των νέων συνεργατικών διδακτικών μοντέλων με την υποστήριξη υπολογιστών. 
Ιάπωνες ερευνητές έχουν αναπτύξει ενδιαφέροντα προγράμματα αξιοποιώντας τις σύγχρονες 
ενσύρματες και ασύρματες τεχνολογικές εφαρμογές προς την κατεύθυνση της συνεργατικής 
μάθησης (Okada et al., 2003, Sigumoto et al., 2003). Το συνεργατικό λογισμικό ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
ΙΙ αξιοποιήθηκε στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος Εθνικοί Δρυμοί σε μαθητές 
μέσης σχολικής ηλικίας (Αποστολοπούλου, 2003).  

Τα ηλεκτρονικά περιοδικά αποτελούν ένα επιπλέον εργαλείο διδακτικής αξιοποίησης 
στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα νέο μέσο παρουσίασης και 
έκδοσης μιας ατομικής ή συλλογικής εργασίας. Οι μαθητές αντιμέτωποι με πληθώρα 
πληροφοριών αναπτύσσουν δεξιότητες επιλογής, γρήγορης ανάγνωσης, καταγραφής 
σημειώσεων, περίληψης, επιγραμματικής απόδοσης και σύνταξης μέσα από εφαρμογές 
σύγχρονων ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης (Finney & Frazer, 1990). Με τον τρόπο αυτό 
ενισχύεται η δημιουργικότητα και η αποκλίνουσα σκέψη των μαθητών, καθώς οι ίδιοι 
ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν και να κρίνουν τα δικά τους προϊόντα έντυπων ή 
ηλεκτρονικών μέσων. Η διαδικασία οργάνωσης και έκδοσης μιας σχολικής ηλεκτρονικής 
εφημερίδας παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα: 

 
Σχεδιάγραμμα 1. Διαδικασία έκδοσης σχολικής εφημερίδας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Πηγή: Finney & Frazer, 1990 

 
2. Μέθοδος  
  
Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος E-twinning – Ηλεκτρονική αδελφοποίηση 
σχολείων στην Ευρώπη, το Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλσούπολης 
και το Angelstad Scholan της Σουηδίας πραγματοποίησαν πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης με θέμα: Τα πρόσωπα της ενέργειας. Οι τάξεις που συμμετείχαν ήταν η Ε2 τάξη 
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(11 ετών) και η class 4 (10 ετών). Η διάρκεια του προγράμματος ήταν από το Δεκέμβριο του 
2006 έως τον Ιούνιο του 2007. Το σύνολο των μαθητών ήταν 30. Συντονίστριες 
εκπαιδευτικοί ήταν η Αποστολοπούλου Κατερίνα για το ελληνικό σχολείο και η Ylva 
Guntch-Malvav για το σουηδικό σχολείο. 

Στόχοι του προγράμματος ήταν να διερευνηθούν οι πολλαπλές μορφές ενέργειας, να 
κατηγοριοποιηθούν οι ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, να 
γνωστοποιηθούν τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των ΑΠΕ (βιοκαύσιμα, βιοκλιματική 
αρχιτεκτονική), να εντοπιστεί ο τόπος και ο τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς 
και ο τρόπος μεταφοράς της στους καταναλωτές, να μετρηθεί η οικογενειακή κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύματος, να μελετηθούν οι ετικέτες των οικιακών συσκευών αναφορικά με την 
ενεργειακή τους κατανάλωση και να γίνει αντιστοίχηση κόστους αγοράς, κόστους 
ενεργειακής κατανάλωσης και επιπτώσεων στο περιβάλλον, να ανιχνευτούν οι χρήσεις 
ηλεκτρικού ρεύματος στην πόλη, να συζητηθούν οι περιπτώσεις σπατάλης ηλεκτρικού 
ρεύματος, να γίνουν προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στο οικογενειακό, σχολικό και 
ευρύτερα κοινωνικό περιβάλλον, να συνειδητοποιηθεί η ανάγκη αλλαγής τρόπου ζωής και 
ενεργειακής συμπεριφοράς και η υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον. 

Η διδακτική μεθοδολογία που εφαρμόστηκε βασίζεται στο υπόδειγμα της ΣΜΥΥ 
(Συνεργατική Μάθηση με την Υποστήριξη Υπολογιστών) για τη δικτύωση των 
περιβαλλόντων μάθησης. Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις 
στο πεδίο, όπου πάρθηκαν συνεντεύξεις και φωτογραφίες για τη σύνταξη της εφημερίδας. 
Επισκεφθήκαμε το ηλιακό χωριό της Πεύκης, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο 
Πικέρμι, ενώ παρακολουθήσαμε στη σχολική μονάδα παρουσίαση από Δρ. Δριβάκο Νικόλαο 
με θέμα τις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το ηλιακό αυτοκίνητο. Επίσης οι μαθητές 
κατασκεύασαν μοντέλο ανεμογεννήτριας και επιτραπέζιο παιχνίδι με θέμα της θετικές και 
αρνητικές χρήσεις της ενέργειας. Παράλληλα υπήρχε συνεργασία με τους Σουηδούς εταίρους 
και διαρκής ανατροφοδότηση.  
 
3. Αποτελέσματα  
Αξιοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
Φινλανδικού Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας τα δύο 
σχολεία πραγματοποίησαν την έκδοση μιας 

κοινής ηλεκτρονικής εφημερίδας.  
 
 
 
 
 
 
4. Συμπεράσματα  
Η συνεργασία που βασίζεται στο διαδίκτυο 
συνδέεται με πολλές ευκαιρίες και προκλήσεις 
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και δείχνει να παρουσιάζει ευρεία διάδοση στην πανευρωπαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα. 
Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων σχολικών μονάδων στην 
δικτυακή πύλη E-twinning net ξεπερνά τις 25.00066. Ωστόσο πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι 
η χρήση του διαδικτύου είναι περιορισμένη στην περιβαλλοντική εκπαίδευση (Houtsonen et 
al., 2004), ενώ μόλις το 2% των σχολείων που υλοποίησαν πρόγραμμα ΣΠΠΕ δήλωσαν 
συνεργασία με ευρωπαϊκά σχολεία (Αποστολοπούλου, 2006).  

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν τις προοπτικές αξιοποίησης του διαδικτύου για την 
προώθηση της συνεργασίας σε  τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και τη βαθύτερη 
κατανόηση περιβαλλοντικών ζητημάτων, αφού όμως αντιμετωπιστούν θέματα 
προσβασιμότητας, κόστους και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Η online επικοινωνία και η 
ευρύτατη διάδοσή της θεωρείται ίσως επαναστατική. Πρόκειται για μια ευκαιρία να 
επικοινωνήσουμε, να μάθουμε, να μοιραστούμε, να δώσουμε και να πάρουμε πληροφορίες 
και εμπειρίες, και κυρίως να οικοδομήσουμε μια πανευρωπαϊκή και παγκόσμια ψηφιακή 
δημοκρατική και συνεργατική κοινότητα. Τα συνεργατικά ηλεκτρονικά περιοδικά με 
πανευρωπαϊκές συμπράξεις αποτελούν ένα αξιοποιήσιμο διδακτικό και παιδαγωγικό εργαλείο 
προς την παραπάνω κατεύθυνση.       
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Περίληψη 
Το δείγμα της έρευνας που παρουσιάζουμε προέρχεται από μεταπτυχιακή διπλωματική μελέτη με θέμα 
τα «Κοινωνικά στερεότυπα και ιδεολογικά προτάγματα στις διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών». Από το 
σύνολο του δείγματος (147 τηλεοπτικές διαφημίσεις) επιλέξαμε τις ομάδες που αναδεικνύουν τον 
έμφυλο κώδικα με δίαυλο τα παιχνίδια για παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας. Όσον αφορά στη μέθοδο, η 
σημειωτική ανάλυση κρίνεται κατάλληλη, διότι οι διαφημίσεις ως τηλεοπτικό genre διαθέτουν τα τρία 
βασικά κριτήρια των σημείων: καθορίζονται από ένα σκοπό, περιέχουν πληροφορίες και 
αναγνωρίζονται από την εμφάνισή τους, επιτελούν δηλαδή την πραγματιστική, τη σημαντική και τη 
συντακτική λειτουργία αντίστοιχα. Επιπρόσθετα αναλύουμε και το μήνυμα/παιχνίδι ως άλλο σημείο 
που επιτελεί τις ίδιες λειτουργίες όταν παίζεται από τους/τις παρουσιαστές/τριες και από τα παιδιά. 
Ενδεικτικά από το σύνολο του δείγματος παρουσιάζουμε μια εικόνα/σημείο με θέμα «Baby amore». Οι 
πολιτισμικές σπουδές αποτελούν διεπιστημονική κατεύθυνση με στόχο τη μελέτη των πολιτισμικών 
πρακτικών, οι οποίες εμπλέκονται με σχέσεις ισχύος της ηγεμονικής κουλτούρας. Ο R. Williams μαζί 
με άλλους Βρετανούς ερευνητές θεμελίωσαν τις πολιτισμικές σπουδές ως μελέτη των κειμενικών 
μορφών και πρακτικών της κουλτούρας, τονίζοντας την ανθρώπινη δράση και την ενεργό παραγωγή 
του πολιτισμού. Στο έργο των μελετητών αυτών αναγνωρίζεται η σύνθεση του μαρξισμού με το 
δομισμό. Ο φεμινισμός, όπως και οι άλλες «μεγάλες αφηγήσεις» του μαρξισμού και της ψυχανάλυσης 
δεν αναδύθηκε στον πανεπιστημιακό χώρο, αλλά χρησιμοποιήθηκε απ’ αυτόν. Αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της κοινωνίας του 21ου αιώνα και εμφανίζεται τόσο ως υποκείμενο, που διασαλεύει την 
παραδοσιακή τάξη των φύλων, αλλά και ως αντικείμενο, δηλαδή ως κοινωνικό κίνημα. Σήμερα οι 
σπουδές φύλου και η μελέτη του κοινωνικού φύλου αποτελούν αυτονόητο τμήμα της βιβλιογραφίας 
ακόμη και στις φυσικές επιστήμες. Η φεμινιστική θεωρία δεν αποτελεί ένα ενιαίο σώμα, καθώς 
υπάρχουν τάσεις, εντάσεις και διαχωρισμοί μέσα σ’ αυτήν. Αφού δεν μπορεί να υπάρξει μία και 
μοναδική γυναίκα, δεν μπορεί να υπάρξει και ένας μοναδικός φεμινισμός, γι’ αυτό και μιλάμε πλέον 
για φεμινισμούς στον πληθυντικό. Στόχος μας η πρόταση ενός ποιοτικού μεθοδολογικού μοντέλου για 
την αξιοποίηση της τηλεοπτικής εικόνας από την ερευνήτρια με σκοπό την καλλιέργεια του οπτικού 
γραμματισμού σε παιδιά πρώτης σχολικής  ηλικίας με άξονα τις σπουδές φύλου. 
 
Εισαγωγικά  
Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η πρόταση ενός ποιοτικού μεθοδολογικού 
μοντέλου για την αξιοποίηση της τηλεοπτικής εικόνας με σκοπό την ανάπτυξη του οπτικού 
εγγραμματισμού σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας με άξονα τις σπουδές φύλου. Με 
αφετηρία τη θέση ότι τα ΜΜΕ και συγκεκριμένα η τηλεόραση αποτελούν πηγή μάθησης, 
προώθησης προτύπων και συμπεριφορών για τα παιδιά67 και εάν λάβουμε υπόψη ότι το 83% 

                                                 
67 Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης υποστηρίζει ότι η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω της παρατήρησης 
του κοινωνικού περιβάλλοντος, της μίμησης των κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών και της 
ταύτισης, δηλαδή της ενσυνείδητης ή υποσυνείδητης αποδοχής αξιών, κανόνων, στάσεων, διαθέσεων 
και τρόπων συμπεριφοράς προσώπων τα οποία αγαπούμε ή θαυμάζουμε. Βλ. Καψάλης, Α. Γ. (2000). 
Παιδαγωγική Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 285-298. 


