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Πξόινγνο 

Γπζηπρψο ή επηπρψο νη θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπκε ζήκεξα ‗‘κπήθαλ ζε λέα ηξνρηά‘‘ κεηά ην 

μέζπαζκα ηεο παλδεκίαο Covid-19.Γηα απηφ ην ιφγν ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα έζηξεςαλ 

πξνζσξηλά ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ, ζηελ έθηαθηε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία 

(ΔΡΣ), κία κνξθή (δηδαζθαιίαο) πνπ εθαξκφδεηαη ζε ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο (Hodges et  

al., 2020). Απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηαρχηαηε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ γεληθφηεξα, είραλ σο απφξξνηα λα ππάξμνπλ μαθληθέο αιιαγέο ζην 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην· ζέηνληαο έηζη λέεο βάζεηο, φζνλ αθνξά ηελ πξφζιεςε ησλ 

θεηκέλσλ-λνεκάησλ. Πιένλ ε αληίιεςε θη ε αθνκνίσζε ελφο θεηκέλνπ (γξαπηφο ιφγνο), 

πξνυπνζέηεη ζπγρξφλσο ηελ αληίιεςε  ηνπ «γισζζηθνχ, νπηηθνχ ή άιινπ ζεκεησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, «σο πεγή λνήκαηνο» (Kalantzis & Cope, 2019). Πξάγκαηη φπσο δειψλεη ν 

Carrinngton (2005, νπ. αλ ζην Καξαζαββίδεο-Θενθσξάθνπ: Πνπξθφο, 2011), ε ζχγρξνλε 

θνηλσλία δελ δηέπεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην γξαπηφ ιφγν, φπσο παιαηφηεξα. ε απηφ 

ζπκθσλεί θη ν Kress (2003),  ν νπνίνο ζπκπιεξψλεη επηπιένλ φηη ν γξαπηφο ιφγνο δελ είλαη 

ην κφλν κέζν, πνπ κπνξεί λα δηεθπεξαησζεί ε επηθνηλσλία, απελαληίαο  δελ είλαη θαλ ην 

βαζηθφ. Γεδνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ δηαξθψλ εμειίμεσλ ηεο θνηλσλίαο, 

«θαλεξψλεηαη» ε αλάγθε αλαδηακφξθσζεο θη επαλεμέηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο, κέζσ ηεο 

ηερλνινγηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηεο εχξεζεο θαηλνηφκσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο 

θαη γεληθφηεξα ηεο κεηαζηξνθήο ηνπ ζρνιείνπ ζε πην εμειηγκέλα κνληέια κάζεζεο 

(Παπαδάθεο: αθειιαξίνπ, 2022). Γηα ηελ αθξίβεηα ιφγσ ησλ αιιεπάιιεισλ αιιαγψλ, 

«γελλάηαη ε αλάγθε» ζπγθξφηεζεο ελφο πνιπηξνπηθνχ πιαηζίνπ, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε 

ηεο κάζεζεο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ απνθσδηθνπνίεζεο θαη λνεκαηνδφηεζεο εθ 

κέξνπο ησλ παηδηψλ. Ζ αλάγθε ζπγθξφηεζεο ελφο ηέηνηνπ πιαηζίνπ, πξνήιζε θπξίσο απφ 

ηηο ακέηξεηεο εηθφλεο («θνπιηνχξα ηεο εηθφλαο»), φπσο ηνλίδεη ραξαθηεξηζηηθά ν Kress 

(2003), νη νπνίεο έρνπλ εηζβάιιεη γηα ηα θαιά ζηε δσή ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. 

Οθείινπκε ινηπφλ λα εθνδηαζηνχκε κε φιεο ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο, ψζηε λα κπνξνχκε 

λα «δηαβάδνπκε, λα αμηνινγνύκε, θαη λα αλαπαξάγνπκε λνήκαηα» (Thibault & Walbert, 2003· 

Messaris, 2001, νπ. αλ ζην Παπαδεκεηξίνπ θ.ζπλ., ζ. 226, 2020).Οη πξναλαθεξζείζεο 

δεμηφηεηεο είλαη βαζηθέο, αλ ζέινπκε λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο πξνθιήζεηο ησλ ςεθηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ, εθεί πνπ ν γξαπηφο ιφγνο ελαξκνλίδεηαη κε ηνλ πξνθνξηθφ γηα παξάδεηγκα, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηθφλα (ζηαηηθή ή θηλνχκελε) θαη ηνλ ήρν (Καξαζαββίδεο-

Θενθσξάθνπ:Πνπξθφο, 2011).Δμάιινπ, νη λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ ηελ θηλεηήξην 

δχλακε, κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνχκε λα πεηχρνπκε ην φξακα ηεο αλνηρηήο κάζεζεο. Απηφ 

πνπ νπζηαζηηθά ρξεηάδεηαη, είλαη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ν ζρεδηαζκφο ησλ θαηάιιεισλ 

πξνγξακκάησλ ΔμΑΔ. Μάιηζηα είλαη κεγάιε πξφθιεζε γηα ηελ θνηλσλία ην λα δηακνξθψζεη 

έλα παηδαγσγηθφ πιαίζην, πνπ ζα εκπινπηίδεη, ζα αλαβαζκίδεη θαη θαη επέθηαζε ζα παξέρεη 

κία πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε ζηελ ΔμΑΔ (Lionarakis, 1998, νπ. αλ ζην Ληνλαξάθεο, 2006). 

ην πιαίζην απηφ (ηεο ΔμΑΔ) ν εθπαηδεπηηθφο ζα απνθηήζεη πνιχ πεξηζζφηεξνπο ξφινπο. 

Γειαδή πέξα απφ δάζθαινο, νθείιεη λα ζπληνλίδεη, λα εκςπρψλεη, θαη λα ζπκβνπιεχεη ηνπο 

καζεηέο θαη θαη επέθηαζε ηνπο γνλείο απηψλ. Ζ κεηαθνξά απφ ηελ παξαδνζηαθή ζηελ 

ςεθηαθή ηάμε, είλαη κία αξθεηά πνιχπινθε δηαδηθαζία. Απηφ ζεκαίλεη φηη, πξέπεη λα ηνπο 

παξέρεη ηερλνινγηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, λα ζεβαζηεί ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε 

παηδηνχ θαη νπζηαζηηθά λα εθαξκφδεη καζεηνθεληξηθέο κεζφδνπο, πξνάγνληαο ηε 

δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη ηελ ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ παηδηψλ (αθειιαξίνπ, θ. ζπλ., 

2022).Κιείλνληαο αο κελ παξαθάκςνπκε ην γεγνλφο φηη, ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

ζπγθξηηηθά κε ηα κεγαιχηεξα παηδηά, δελ είλαη ηφζν εμνηθεησκέλα κε ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή θαη κάιηζηα φηαλ ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ην θάλνπλ γηα παηγληψδεηο ζθνπνχο  
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(Huber et al., 2016). Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε εθαξκνγή ηεο ΔμΑΔ(ζηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία) γηα λα επηδξάζεη ‗‘επεξγεηηθά‘‘, ζα πξέπεη λα δίλεη ηελ ακέξηζηε πξνζνρή ζηελ ειηθία 

ησλ παηδηψλ, ψζηε λα πξνσζνχληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηε κάζεζή ηνπο (Hu, et 

al., 2021).  

 

  

https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bjet.13106#bjet13106-bib-0024
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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη λα αλαδείμεη κέζα απφ ηε ζεσξεηηθή αλαζθφπεζε θαη ηηο 

πξαθηηθέο παξεκβάζεηο, ηνλ αληίθηππν ηεο Παηδαγσγηθήο ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Ζ εξγαζία δνκείηαη ζε ηξία θεθάιαηα. 

Σα δχν πξψηα, επηθεληξψλνληαη ζηε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε, ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε ην φιν 

εγρείξεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην θεθάιαην μεθηλάεη κε κία νξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο 

«γξακκαηηζκφο». Αθνινπζεί κία εθηεηακέλε αλαθνξά ζηνπο φξνπο «Παηδαγσγηθή ησλ 

Πνιπγξακκαηηζκψλ», «πνιπηξνπηθφηεηα», θη απνδεηθλχεηαη ε ζεκαληηθφηεηά ηνπο ζηε 

δηδαθηηθή  πξάμε. Δλ ζπλερεία, ππνγξακκίδεηαη ε πνιππινθφηεηα ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίδξαζε ηεο παλδεκίαο Covid-19 ζηε δσή θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ.ην δεχηεξν θεθάιαην, ηνλίδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα 

ηεο χπαξμεο ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, κε ζθνπφ κία επηηπρεκέλε εθπαηδεπηηθή 

δηδαζθαιία θαη κάζεζε. ην πιαίζην απηφ, ηεθκεξηψλεηαη ε αλάγθε ηεο θαηάθηεζεο ησλ 

ελλνηψλ «ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ» απφ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη παξνπζηάδεηαη 

ην παηδαγσγηθφ πιαίζην, κέζα ζην νπνίν ζα ηειεζθνξήζνπλ: ε «παηδαγσγηθή ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ», ε «πνιπηξνπηθφηεηα» θη ε «εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε», εληαία· 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε κία πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε θαη θαη 

επέθηαζε λα «θαιιηεξγήζνπκε» κία θνηλσλία «εγγξάκκαησλ πνιηηψλ».Σν δεχηεξν θεθάιαην 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ Έξεπλα Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ (Educational Design Research), 

κέζσ ηεο νπνίαο αλαιχεηαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ε δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ εθαξκφζηεθε, 

ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ελφο δηαδηθηπαθνχ καζήκαηνο, κε ηίηιν: «Ζ γεηηνληά ηνπ 

ζρνιείνπ». Οπζηαζηηθά ζηελ εξγαζία απηή, γίλεηαη κία πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο ελ κέζσ ηεο e-class, πξνθεηκέλνπ λα επδνθηκήζεη έλα παηδαγσγηθφ πιαίζην, 

αληαπνθξηλφκελν ζηηο ζεσξίεο ηεο Παηδαγσγηθήο ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ, ζηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία. Σν θεληξηθφ εξψηεκα γχξσ απφ ην νπνίν ζα θηλεζνχκε είλαη, ην εμήο: γηαηί είλαη 

ζεκαληηθή ε παηδαγσγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ ζε κία ηάμε πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη πσο 

ν εθπαηδεπηηθφο βαζηζκέλνο ζηελ παηδαγσγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ πξνσζεί θη 

ελζαξξχλεη ηε κάζεζε, νπζηαζηηθά θαη δεκηνπξγηθά; Αλαιπηηθφηεξα πεξηγξάθνληαη  ν 

ζθνπφο, νη ζηφρνη, ηα εξσηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, θαζψο θη ν ρξφλνο 

εθαξκνγήο ηεο. Τπνδεηθλχεηαη αλαιπηηθά ην πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε, θαη ηα ζηάδηα ηεο 

θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Να ζεκεησζεί εδψ φηη, κεγάιν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζρεδηάζηεθε δηαδηθηπαθά· εληνχηνηο ζρεδηάζηεθαλ θαη δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ λα 

πινπνηεζνχλ ζε ρψξνπο εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε 

γεηηνληά, ζην ηαρπδξνκείν, ζην πάξθν ηεο γεηηνληάο θαη ζην ζπίηη. ην κάζεκα ζπκκεηείραλ 

δεθανρηψ παηδηά, ηα νπνία έιαβαλ κέξνο ζ‘ έλα εηδηθά ζρεδηαζκέλν δηαδηθηπαθφ κάζεκα 

δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο ζηεξηγκέλν ζηα παηδαγσγηθά θαη πνηνηηθά θξηηήξηα ηνπ VTT-Box, 

κέζεο δηάξθεηαο δέθα εκεξψλ. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ ελδερφκελσλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηε κάζεζε ησλ παηδηψλ. Οινθιεξψλεηαη κε άιια 

ιφγηα ην θεθάιαην, κε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη πξνζσπηθέο απφςεηο, ζρεηηθά κε ηελ 

απφδνζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ καζήκαηνο, ην νπνίν είλαη ζηεξηγκέλν ζηνπο ζηφρνπο-ηνπο 

ζθνπνχο ηεο Παηδαγσγηθήο ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ζηηο κεζφδνπο πινπνίεζεο ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Σν δηαδηθηπαθφ κάζεκα εμάιινπ δεκηνπξγήζεθε, γηα λα πξνάγεη 

ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, κε ζθνπφ κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο ησλ 

πνιπδηάζηαησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, λα κπνξέζνπλ λα επηβηψζνπλ ζην ζπλερέο 

κεηαβαιιφκελν «θνηλσληθνπνιηηηθφ γίγλεζζαη».  
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Abstract 

This paper aims to highlight, through the theoretical review and practical interventions, the 

impact of the Pedagogy of Multiliteracies and distance education, in the preschool age. The 

work is structured in three chapters. The first two focus on the theoretical foundation on 

which the whole project was based. More specifically, the first chapter begins with a 

definition of the concept of "literacy". This is followed by an extended reference to the terms 

"Pedagogy of Multiliteracies", "multimodality", and their importance in the teaching practice is 

demonstrated. Then, the complexity of distance education is highlighted, in conjunction with 

the effect of the Covid-19 pandemic on the life and education of kindergarten children. In the 

second chapter, the importance of the existence of the teaching methodology is 

emphasized, with the aim of a successful educational teaching and learning. In this context, 

the need for the mastering of the concepts of "time and space" by preschool children is 

documented and the pedagogical framework is presented, within which: the "pedagogy of 

polyliteracies", "multimodality" and "ex distance education", unified• in order to achieve a 

cultural diversity within the school classroom and by extension to "cultivate" a society of 

"literate citizens". The second chapter concludes with Educational Design Research, through 

which the design of the educational program. 

The third chapter describes in detail the didactic intervention implemented, in the context of 

teaching an online course, entitled: "The neighborhood of the school". Essentially, in this 

work, an attempt is made to approach teaching in the middle of the e-class, in order to 

flourish a pedagogical framework, responding to the theories of the Pedagogy of 

Multiliteracies, in the preschool age. The central question around which we will move is the 

following: why is the pedagogy of multiliteracies important in a preschool classroom and how 

does the teacher based on the pedagogy of multiliteracies promote and encourage learning, 

substantively and creatively? The purpose, goals, questions during the intervention, as well 

as the time of its implementation are described in more detail. The material collected and the 

stages of each activity are indicated in detail. It should be noted here that a large part of the 

activities was designed online; however, activities were also designed to be implemented in 

places outside the school environment, such as for example in the neighborhood, the post 

office, the neighborhood park and at home. The course was attended by: children who took 

part in a specially designed online exploratory learning course based on the pedagogical 

and quality criteria of VTT-Box, with an average duration of ten days. The work concludes 

with the analysis of the possible results of the activities in the children's learning. In other 

words, the chapter concludes, with some conclusions and personal opinions, regarding the 

performance of the online course, which is based on the aims-purposes of the Pedagogy of 

Multiliteracies and the methods of implementing distance education. Moreover, the online 

course was created to promote the all-round development of children, with the aim, through 

the strengthening of multidimensional communication skills, to enable them to survive in the 

constantly changing "socio-political becoming". 

Key-words: Pedagogy of Multiliteracies, multimodality, Distance education, Preschool age  
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Κεθάιαην 1 

 

1.1 Οξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ Γξακκαηηζκνύ 

Καηαξράο λα πνχκε φηη, ν γξακκαηηζκφο είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα ελαξκνλίδεηαη 

κε ην πεξηβάιινλ πνπ δεη, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γισζζηθέο ηνπ δεμηφηεηεο. 

Πξσηνεκθαλίζηεθε σο γισζζηθφο γξακκαηηζκφο. Μάιηζηα ν γισζζηθφο γξακκαηηζκφο γηα 

πνιιά ρξφληα δηαηππψλνληαλ σο: ην ζχλνιν ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

αλάγλσζε θαη ηε γξαθή. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (απφ ην 1960- ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα) 

φκσο μεπέξαζε ηελ έλλνηα ηνπ αιθαβεηηζκνχ, θη έιαβε πνηθίιεο κνξθέο (αλαδπφκελνο, 

ζρνιηθφο, πνιηηηζκηθφο, θιπ), ελζσκαηψλνληαο έηζη ηελ έλλνηα κίαο θνηλσληθήο πξαθηηθήο 

(θξηηηθφο γξακκαηηζκφο). Μέζσ ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε φρη κφλν 

ηεο γισζζηθήο-επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, αιιά θη ε ακθηζβήηεζε ησλ θνηλσληθψλ 

ζπκβάζεσλ, πνπ νδεγνχλ ζε κία επηηπρεκέλε θνηλσληθή δσή (Σνπξθνρσξίηε & Γξίβα, 

2013). Με άιια ιφγηα, αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν ηθαλνηήησλ (φρη απιψο ηεο αλάγλσζεο θαη 

ηεο γξαθήο), πνπ απνηεινχλ ην ζεκέιην ιίζν γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αηφκνπ θαη ηε 

δηακφξθσζε ηεο δσήο ηνπ (Υαηδεζαββίδεο, 2007, νπ. αλ ζην Μηραινπνχινπ: Πνπξθφο, 

2011). χκθσλα κε ηνλ Travers (1992), «γξακκαηηζκόο είλαη ε ηθαλόηεηα ειέγρνπ ηεο δσήο 

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ηνπ ιόγνπ, κε ηξόπν νξζνινγηθό». Οη Κνλδχιε & ηειιάθε, 

(2006:162, νπ. αλ ζην Μηραινπνχινπ: Πνπξθφο, 2011) ζπκπιεξψλνπλ φηη, ν γξακκαηηζκφο 

εθαξκφδεηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε γλψζε, θαη θαη επέθηαζε ε θαηαλφεζε θαη γηα λα 

επέιζεη ε  πξνζσπηθή νινθιήξσζε πνπ είλαη αλαγθαία, γηα ηελ επηβίσζε ζε κία θνηλσλία 

εγγξακκάησλ.  

Μέζσ ηεο UNESCO (ζ.13, 2004), πξνάγεηαη έλαο πην νινθιεξσκέλνο θη απνδεθηφο 

νξηζκφο: «Ο γξακκαηηζκόο είλαη ε ηθαλόηεηα αλαγλώξηζεο, θαηαλόεζεο, εξκελείαο, 

δεκηνπξγίαο, επηθνηλσλίαο θαη ππνινγηζκνύ, ρξεζηκνπνηώληαο έληππν θαη γξαπηό πιηθό πνπ 

ζρεηίδεηαη κε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα». Ο αιθαβεηηζκφο ζπλεπάγεηαη κηα ζπλερή κάζεζε 

ψζηε ηα άηνκα λα κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, λα αλαπηχμνπλ ηηο γλψζεηο θαη 

ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζηελ θνηλφηεηά ηνπο θαη ζηελ επξχηεξε 

θνηλσλία» (Yelland, 2018). Μέζα απ‘ απηνχο ηνπο ζχληνκνπο νξηζκνχο, δηαπηζηψλεη θαλείο 

φηη ε έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ εμειίζζεηαη θη αλαδηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηα εθάζηνηε 

δεδνκέλα, ζέηνληαο κάιηζηα έλα λέν παηδαγσγηθφ πιαίζην, γλσζηφ σο: ε παηδαγσγηθή ηνπ 

γξακκαηηζκνχ (Barton, Hamilton & Ivanic, 2000). ηφρνο ηεο είλαη, κέζσ ησλ θεηκέλσλ 

δηδαζθαιίαο λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο θξηηηθή ζθέςε θαη λα γίλνπλ απηφλνκνη πνιίηεο. Ζ 

παηδαγσγηθή ηνπ γξακκαηηζκνχ δηακνξθψλεη έλα πιαίζην πνπ επηηξέπεη ζηα παηδηά λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε κάζεζε, εμσηεξηθεχνληαο ηηο απφςεηο ηνπο θη αλαπηχζζνληαο ην 

δηάινγν (Υαηδεζαββίδεο, 2007). Οκνίσο, ε ζπκβνιή ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο, θαζψο κέζσ απηήο 

εμαζθαιίδεηαη ε ίζε παξνρή πξφζβαζεο ησλ παηδηψλ ζηα ζρνιηθά πιαίζηα, ζήκεξα (Flewitt 

& Wolfe, 2010). Όπσο απνδεηθλχεηαη ινηπφλ, ν ζπλερήο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ φξνπ 

«γξακκαηηζκφο» έθεξε ζην πξνζθήλην κία ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ, κέζσ ηεο 

νπνίαο επηδεηνχζαλ λα θαζνξηζηεί κία πην επξέσο απνδεθηή εξκελεία ηνπ φξνπ· θαηά απηφλ 

ηνλ ηξφπν, δεκηνπξγήζεθε ε ιεγφκελε «Παηδαγσγηθή ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ» (Cope & 

Kalantzis, 2000).  
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1.2 Η Παηδαγσγηθή ησλ Πνιπγξακκαηηζκώλ 

Αξρηθά, ε έλλνηα ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ αλαπηχρζεθε κε ζθνπφ λα δνζεί κία απάληεζε 

ζρεηηθά κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ λα είλαη θαλείο εγγξάκκαηνο, ζε κία δηαξθψο εμειηζζφκελε 

θνηλσλία (Jewitt, 2008; NLG, 1996 as cited in Meng, 2016). Αλαληίξξεηα, ε αθζνλία ησλ 

επηθνηλσληαθψλ κέζσλ, θαζψο θη ε πνιπθσλία ππέδεημαλ φηη ε επηθνηλσλία πιένλ δελ 

κπνξνχζε λα επεμεγεζεί βαζηζκέλε ζε παιηά δεδνκέλα. Έπξεπε ινηπφλ λα αλαπηπρζεί κία 

θαηλνχξγηα ηθαλφηεηα (ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ), πξνθεηκέλνπ απηφο πνπ ιακβάλεη ηηο 

πιεξνθνξίεο ή αιιηψο ηα λνήκαηα, λα είλαη ηθαλφο λα ηα δεη θξηηηθά (Φηεξληάηε & Πνπξθφο, 

2011). 

Ζ έλλνηα «πνιιαπινί γξακκαηηζκνί» (πνιπγξακκαηηζκνί) πηνζεηήζεθε σο απάληεζε ζην 

γξακκαηηζκφ πνπ αθνξνχζε θπξίσο ηε γιψζζα· δεδνκέλνπ φηη νη «πνιπγξακκαηηζκνί» 

πεξηγξάθνπλ ηελ ζπλζεηφηεηα ησλ επηθνηλσληαθψλ ηξφπσλ-κέζσλ,  θαη ηε γισζζηθή 

πνηθηινκνξθία πνπ δηέπνπλ ηνλ ζχγρξνλν δπηηθφ πνιηηηζκφ (Καηζαξνχ & Πνπξθφο, 

2011).ηo New London Group πηνζεηήζεθε ν φξνο «πνιπγξακκαηηζκφο», πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε πνιηηηζκηθή-γισζζηθή ζρέζε κεηαμχ έληππσλ, νπηηθψλ, θη ερεηηθψλ κνξθψλ 

επηθνηλσλίαο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νκηιία, ζηελ αθξφαζε,  ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή. 

Ο πνιπγξακκαηηζκφο εκθαλίζηεθε γηα λα ‗‘εκπινπηίζεη‘‘ φζα φξηδε κέρξη ηφηε ν 

γξακκαηηζκφο, φ,ηη δειαδή δελ αλαθεξφκαζηε απιψο ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ θαηαλφεζε. 

Δκθαλέζηαηα αλαθέξεηαη ζε θάηη πην επξχ, φπσο νη πνιπηξνπηθέο πξνζεγγίζεηο κέζσ ησλ 

νπνίσλ ε παξαγσγή θαη γεληθφηεξα νη αιιειεπηδξάζεηο κε ην θείκελν, αιιάδνπλ (Borsheim, 

2008; Pianfetti, 2001, as cited in Corkcett & Benevides, 2015). Δίλαη πξφδειν φηη, ηα παηδηά 

δελ πξέπεη λα πξνεηνηκάδνληαη γηα έλαλ θφζκν πνπ αζρνιείηαη κφλν κε ην ραξηί θαη ην 

κνιχβη, αιιά λα εμαζθνχληαη αλαπηχζζνληαο δεμηφηεηεο πνιπγξακκαηηζκνχ, κε ηε βνήζεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Corkett et.al., 2015). Δίλαη ζεκαληηθφ λα μεθαζαξηζηεί φηη νη 

πνιπγξακκαηηζκνί αλαθέξνληαη ζηηο επηθνηλσληαθέο  ζηξαηεγηθέο ηνπ αηφκνπ ζηελ 

ζχγρξνλε επνρή, ελψ ε παηδαγσγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ αλαθέξεηαη ζε δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία κίαο πνιπηξνπηθήο ηάμεο (Ryan, et. al., 

2010). Ζ έληαμε ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ πνιπγξακκαηηζκνχ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

πξνήιζε απφ ηελ εκθαλή απήρεζε ηεο εηθφλαο (σο ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο) θαη ησλ 

ππφινηπσλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ, "ζπζηαηηθά ζηνηρεία" πνπ ηνπο είλαη απαξαίηεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ θάπνηεο βαζηθέο δεμηφηεηεο φπσο: ην λα κπνξνχλ λα 

απνθσδηθνπνηνχλ/απνζπκβνινπνηνχλ, θαη λα δηαζέηνπλ θξηηηθή ζθέςε, ψζηε λα κπνξνχλ 

λα δηαθξίλνπλ ηα κελχκαηα πίζσ απφ ηηο εηθφλεο ή πίζσ απφ ζπλαθείο πνιπηξνπηθέο 

απεηθνλίζεηο. Αλαθεξφκαζηε φπσο είλαη θαλεξφ ζε πνιπηξνπηθέο απεηθνλίζεηο πνπ 

ελππάξρνπλ ζηα «λέα» ςεθηαθά κέζα επηθνηλσλίαο (Παπαδεκεηξίνπ, 2020). 

Οπζηαζηηθά νη νξακαηηζηέο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ επηδηψθνπλ ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ηελ ζχλδεζε απηνχ (ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο), κε ηελ 

θνηλσλία, νηθνδνκψληαο ζηαδηαθά ηηο γλψζεηο ησλ αηφκσλ, μεθηλψληαο κε απηέο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ην γισζηθφ-πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν, ηηο εκπεηξίεο θαη ηα πνιπηξνπηθά ξεπεξηφξηα 

(Jewitt, 2008). Απηφ επηβεβαηψλεηαη θη απφ ηνπο Cummins et. al. (2005), νη νπνίνη   

ζπκθσλνχλ ζην φηη νη γλψζεηο θη νη βησκέλεο εκπεηξίεο πνπ εηζθέξνπλ ηα παηδηά ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ παίδνπλ ην βαζηθφηεξν  ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο θαη 

ζηηο γλσζηηθέο   δηαδηθαζίεο. Ζ παηδαγσγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ εμεηάδεη πξψηα απφ 

φια, πσο ηα λνήκαηα παξάγνληαη δηαθνξεηηθά γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο, θαη ζηελ πνξεία 

πσο αιιάδνπλ αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθέο επηδηψμεηο ηνπ ζπγγξαθέα θη φζσλ εξκελεχνπλ 

ηα κελχκαηα (Cope, Kalantzis et.al., 2019).Μία απφ ηηο βαζηθέο πξνηάζεηο ηεο ζεσξίαο ησλ 
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Πνιπγξακκαηηζκψλ είλαη φηη, ν ζρεδηαζηήο ‗‘αιιάδεη‘‘ ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα απφ ηελ πξάμε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ. Δλαιιαθηηθά αλαθέξεηαη ζε κηα ζεσξία ηνπ λνήκαηνο σο κεηαζρεκαηηζκνχ ή 

αλαζρεδηαζκνχ, πνπ είλαη ε βάζε γηα κία ζεσξία κάζεζεο (Cope & Kalantzis, 

2000·Kalantzis & Cope, 2013·Kress, 2000a, νπ. αλ ζην Kalantzis θ.ζπλ., 2019).Θεσξεηηθά ν 

φξνο ππνδεηθλχεη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ θεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηερλνινγίεο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ησλ πνιπκέζσλ, αιιά θαη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ θεηκέλσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζε κία πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. Βαζηθά, ε επηλφεζε ηνπ φξνπ 

«Παηδαγσγηθή ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ»  πηνζεηήζεθε δηφηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη 

δεκηνπξγνί ηνπ, ηνλ ζπλέδεζαλ κε δχν επηρεηξήκαηα: ην πξψην αθνξά ηε βαξχλνπζαο 

ζεκαζίαο γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία, ελψ ην δεχηεξν αθνξά ηνλ αληίθηππν πνπ 

έρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο. Τπνγξακκίδεηαη κάιηζηα φηη «φπσο αθξηβψο ππάξρνπλ πνιιαπιά 

ζηξψκαηα ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ θαζελφο, έηζη ππάξρνπλ θαη πνιιαπινί ιφγνη πεξί ηαπηφηεηαο 

θαη πνιιαπινί ιφγνη πεξί αλαγλψξηζεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο. 

Πξέπεη λα είκαζηε ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχκε ηνλ θφζκν θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζπλππάξρνπκε 

κε ηνπο άιινπο (ην πψο), ηνπο "πνιινχο θφζκνπο", κέζα ζηνπο νπνίνπο θαηνηθεί ν θαζέλαο 

καο θαη ηνπο ζπλαληνχκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο» (Kalantzis & Cope 1999: 686). ηε 

δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε ησλ γξακκαηηζκψλ ππάξρνπλ ηέζζεξηο πξνζαλαηνιηζκνί 

(Kalantzis &Cope, p.72, 2005, as cited in Kathy, 2006):  

1. Βηψλνληαο: α) ην γλσζηφ, β) ην λέν 

2. Δλλνηνινγψληαο: α) νξνινγία, β) ζεσξία 

3. Αλαιχνληαο: α) ιεηηνπξγηθά, β) θξηηηθά 

4. Δθαξκφδνληαο: α) θαηάιιεια, β) δεκηνπξγηθά 

Απηνί νη πξνζαλαηνιηζκνί είλαη «γλσζηαθέο δηαδηθαζίεο», πνπ αθνξνχλ ηχπνπο ζθέςεο ζηελ 

πξάμε ή πξαγκάησλ, πνπ θάλεη θάπνηνο γηα λα κάζεη (Cope &Kalantzis, 2015d φπ. αλ. ζην  

Kallantzis & Cope, ζ.97, 2019). Όζνλ αθνξά ην βίσκα ηνπ γλσζηνχ θαη ηνπ λένπ, απηφ 

πξνυπνζέηεη ηελ πξνζσπηθή εκπινθή ηνπ παηδηνχ. Γειαδή ηα παηδηά ζηελ παξνχζα θάζε, 

"κεηαθέξνπλ" ζηελ ηάμε πξάγκαηα πνπ ηνπο είλαη ήδε γλσζηά. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ηφζν 

ν εθπαηδεπηηθφο, φζν θαη ηα ππφινηπα παηδηά, καζαίλνπλ πξάγκαηα θαη γλσξίδνπλ ηα 

βηψκαηα ηνπ θαζελφο. ηελ πνξεία επηδηψθεηαη ε βίσζε ηνπ λένπ, φπνπ ηα παηδηά έξρνληαη 

αληηκέησπα κε λέα θείκελα, λέα λνήκαηα θη αλαζηνράδνληαη πάλσ ζ‘ απηά. Δληνχηνηο δελ ζα 

πξέπεη ε βίσζε ηνπ λένπ, λα "μεθεχγεη" πνιχ απφ ηα βηψκαηα ησλ παηδηψλ. Ζ ελλνηνινγηθή 

κάζεζε ησλ γξακκαηηζκψλ πεξηιακβάλεη απηά πνπ πξνζιακβάλνπλ ηα παηδηά απφ πνιχ 

κηθξή ειηθία κέζσ ησλ ζπκβφισλ, ηηο ιεγφκελεο πξσην-έλλνηεο, πνπ ζηαδηαθά φζν 

κεγαιψλνπλ, δίλνπλ ηελ εξκελεία ηνπο ζε απηέο. Αθνινχζσο επέξρεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ 

«ελλνηνινγψληαο κε ζεσξία», πνπ ζεκαίλεη ηε δεκηνπξγία γεληθεχζεσλ, σο απφξξνηα ηεο 

ζχλζεζεο ελλνηψλ. Ο ηξίηνο πξνζαλαηνιηζκφο (αλαιχνληαο ιεηηνπξγηθά-θξηηηθά), είλαη 

πεξηζζφηεξν ζχλζεηνο. Αλαιχνληαο ιεηηνπξγηθά ζεκαίλεη φηη, ηα παηδηά πξνζπαζνχλ λα 

εξκελεχζνπλ, πσο ιεηηνπξγνχλ ηα θείκελα γηα λα απνδψζνπλ έλα νινθιεξσκέλν λφεκα. Σν 

«αλαιχνληαο θξηηηθά», θαιεί ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπκθέξνληα θαη ηα θίλεηξα 

πνπ βνεζνχλ ζηε δεκηνπξγία ηεο γλψζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Ο ηειεπηαίνο 

πξνζαλαηνιηζκφο αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο κάζεζεο, αθελφο κελ θαηάιιεια, 

αθεηέξνπ δε δεκηνπξγηθά. Καηάιιεια ζεκαίλεη ην λα είλαη ζε ζέζε νη καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ ζσζηά ηελ παξαγφκελε γλψζε. Αθνχ ηελ θαηαλνήζνπλ, ζα πξέπεη λα ηελ 

εθαξκφζνπλ θαη δεκηνπξγηθά. Γειαδή λα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη λέν, 
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ζηεξηδφκελνη ζηα βηψκαηα, ζηα ελδηαθέξνληα θαη ζηηο γλψζεηο πνπ ήδε έρνπλ απνθνκίζεη, 

δεκηνπξγψληαο έλα ελδηαθέξνλ πνιπηξνπηθφ θείκελν. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ 

πξνζαλαηνιηζκψλ κπνξεί λα επδνθηκήζεη έλα επηηπρεκέλν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ (Cope  & 

Kallantzis, 2019). Χζηφζν είλαη ζεκαληηθφ λα εηπσζεί φηη απφ ηνπο ηέζζεξηο 

πξνζαλαηνιηζκνχο, απηφο πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα είλαη, ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο 

αλάιπζεο δεδνκέλνπ. Τπνγξακκίδεη δε φηη, ε παηδαγσγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ 

ιακβάλεηαη ππφςε βάζεη ηνπ αλ είλαη ηθαλά ηα παηδηά λα αλαιχζνπλ έλα ζρέδην, έλα λφεκα 

(Kathy, 2006).χκθσλα κε ην NewLondonGroup (1996:73, νπ. αλ ζην Παπαδεκεηξίνπ, 

2020) ε ζεσξία ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ πξνζπαζνχζε λα απαληήζεη ζε δχν βαζηθά 

εξσηήκαηα. Σν πξψην ζχκθσλα κε ηνπο Kalantzis & Cope (2001b:25) αθνξνχζε «ζην ΄΄ηη‘‘ 

ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ γξακκαηηζκνχ, δειαδή ηη είλαη απηφ πνπ πξέπεη λα κάζνπλ νη 

καζεηέο». Σν δεχηεξν αθνξνχζε «ζην ‗‘πψο‘‘ ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ γξακκαηηζκνχ, ή ζην 

εχξνο ησλ θαηάιιεισλ καζεζηαθψλ ζρέζεσλ». Πην αλαιπηηθά ην «ηη» ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ, πεξηιακβάλεη: 1) ην ρεδηαζκέλν (ην λφεκα δηακνξθψλεηαη βάζεη ησλ 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζπλζεθψλ), 2) ηνλ ρεδηαζκφ (ε αλαδηακφξθσζε ηνπ 

λνήκαηνο), 3) ην Αλαζρεδηαζκέλν (ην απνηέιεζκα ηεο αλαδηακφξθσζεο ηνπ λνήκαηνο, 

κέζσ ηεο νπνίαο νη ζρεδηαζηέο αλαδηακνξθψλνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο), (νπ. αλ ζην 

Παπαδεκεηξίνπ, ζ.43, 2020). ηελ πεξίπησζε ηψξα ηνπ «πψο» ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, ην 

New London Group (1996:73, νπ. αλ ζην Παπαδεκεηξίνπ, ζ. 44, 2020) πεξηιακβάλεη: α) ηελ 

Tνπνζεηεκέλε πξαθηηθή (αθνξά ηηο βησκέλεο εκπεηξίεο), β) ηελ Αλνηρηή δηδαζθαιία 

(ζπλδπάδεη ην ζρεδηαζκέλν- ηνλ ζρεδηαζκφ- ην αλαζρεδηαζκέλν), γ) ηελ Κξηηηθή πιαηζίσζε 

(αθνξά ζηελ θξηηηθή θη ακθηζβήηεζε ησλ λνεκάησλ ελφο πιαηζίνπ, απφ ηελ ζθνπηά ησλ 

καζεηψλ), ηε Μεηαζρεκαηηζκέλε πξαθηηθή (αθνξά ην αλαδηακνξθσκέλν λφεκα θαη ηελ 

παξνπζίαζή ηνπ ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα, εμίζνπ απφ ηελ ζθνπηά ησλ καζεηψλ), φπσο 

δειψλνπλ νη Kalantzis &Cope (2001b).Δπηπιένλ ζηε ζεσξία ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, ην 

λφεκα κπνξεί λα παξαρζεί κε επηά δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: γξαπηφ, νπηηθφ, ρσξηθφ, απηηθφ, 

ρεηξνλνκηαθφ, αθνπζηηθφ θαη πξνθνξηθφ· ε δεκηνπξγία λνήκαηνο, κέζσ απηψλ ησλ ηξφπσλ 

ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηηο πξαθηηθέο αλαπαξάζηαζεο θη επηθνηλσλίαο, κέζσ ηεο 

ζεσξίαο ηεο πνιπηξφπηθνηεηαο (ηελ νπνία ζα αλαιχζνπκε εθηελέζηεξα ζηελ επφκελε 

ελφηεηα). Δμάιινπ ην λα γίλεηο εγγξάκκαηνο ζε πιαίζηα πνπ ζπλδπάδνπλ (πξνθνξηθφ, 

αθνπζηηθφ, γισζζηθφ, θηλαηζζεηηθφ), κε έληππνπο θαη ςεθηαθνχο πφξνπο, ζεσξνχληαη 

απαξαίηεηα εθφδηα, «γηα λα δεηο» απνηειεζκαηηθά, ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο (Yelland, 

2018). Όπσο κάιηζηα δειψλεη ν Flewitt (2013), ζηνλ ηερλνινγηθφ θφζκν πνπ δνχκε, ε 

κάζεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ ηα παηδηά, νηθνδνκείηαη ηφζν κε έληππα, φζν θαη κε ςεθηαθά 

κέζα. Όιεο απηέο νη «γλσζηαθέο δηαδηθαζίεο», πνπ πινπνηνχληαη κέζσ ησλ βησκαηηθψλ, 

ελλνηνινγηθψλ, αλαιπηηθψλ, θαη εθαξκνζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, καο είλαη αλαγθαίεο αλ 

ζέινπκε λα πνχκε φηη  εθαξκφδνπκε κία παηδαγσγηθή πνιπγξακκαηηζκψλ (Kalantzis & 

Cope, 2019). Παξελζεηηθά ζα ήζεια λα ηνλίζσ φηη, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

κνπ καζήκαηνο επεδίσμα λα εθαξκφζσ ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα «βίσζεο ηνπ γλσζηνχ», είλαη ε δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία δεηψ απφ ηα παηδηά 

λα κνπ πεξηγξάςνπλ/θαηαγξάςνπλ φζα ζπλαληνχλ ζηε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ, ελψ απφ ηελ 

άιιε κία δξαζηεξηφηεηα ηελ νπνία εθάξκνζα θαη δεηψ απφ ηα παηδηά λα «βηψζνπλ ην λέν», 

ήηαλ απηή πνπ αθνξνχζε ηελ θαηαζθεπήο ηεο καθέηαο ηεο γεηηνληάο. ηελ πνξεία 

«αλαιχνληαο θξηηηθά», κέζσ ζπδήηεζεο/δηαιφγνπ ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα ζπγθξίλνπλ θαη 

λα εθθξάζνπλ κε επηρεηξήκαηα, ηα πιενλεθηήκαηα/κεηνλεθηήκαηα ηεο γεηηνληάο «ηφηε» θαη 

«ηψξα». Σέινο ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ζηε δεκηνπξγία ηεο «γεηηνληάο ησλ νλείξσλ 

ηνπο», εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ εθαξκνζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Σα παηδηά 

«εθαξκφδνπλ θαηάιιεια θαη δεκηνπξγηθά», φζα απνθφκηζαλ. Οπζηαζηηθά ν ζθνπφο είλαη ν 
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θάζε καζεηήο λα επηδείμεη ηα αηνκηθά ηνπ ελδηαθέξνληα θαη ηαπηφρξνλα λα είλαη ζε ζέζε λα 

ηα εθθξάζεη εκπξάθησο (Kalantzis & Cope, 2019). 

ηα πξνεγνχκελα νθείινπκε λα πξνζζέζνπκε φηη ε πξνζέγγηζε ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ 

πξνσζεί θαη ηελ εηζαγσγή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ θαη ςεθηαθψλ κέζσλ ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη ζηελ ηάμε. Οη πνιπηξνπηθνί γξακκαηηζκνί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπλαηζζεζία, 

δειαδή κε ηελ ελαιιαγή ησλ ηξφπσλ λνήκαηνο (πρ. απφ νπηηθφ ζε απηηθφ), κπνξνχλ λα 

επηθέξνπλ κία ηζρπξή καζεζηαθή δηαδηθαζία. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί κεξηθά παηδηά κπνξεί λα 

είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλα κε θάπνην ηξφπν, απφ φηη κε θάπνηνλ άιινλ θη άξα 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά.Tν βαζηθφ θίλεηξν ζηελ παηδαγσγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ 

είλαη ε ζχλδεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ (πνιηηηζηηθά-γισζζηθά) ζηε ζχγρξνλε 

εθπαίδεπζε, έηζη ψζηε λα μεπεξαζηνχλ ηα γισζζηθά φξηα θαη λα αλαδπζνχλ  πνιιαπιά θαη 

πνιπηξνπηθά λνήκαηα (Jewitt, 2008). Όπσο κάιηζηα ππνγξακκίδεη ν Meng (p.19, 2016): «γηα 

λα ζεσξείζαη εγγξάκκαηνο ζηελ ζύγρξνλε επνρή, ρξεηάδεηαη λα είζαη εθνδηαζκέλνο κε 

πνιιέο δεμηόηεηεο (γισζζηθέο, επηθνηλσληαθέο, θα)». θνπφο άιισζηε ηεο παηδαγσγηθήο ησλ 

Πνιπγξακκαηηζκψλ είλαη λα δεκηνπξγήζεη αλζξψπνπο (καζεηέο-εθπαηδεπηηθνχο), πνπ ζα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θνηλσλία επηθέξνληαο ηελ αιιαγή θαη ζρεδηάδνληαο ην θνηλσληθφ 

κέιινλ (Cope & Kallantzis, 2000 as cited  in Jewitt, 2008). Ζ κάζεζε επηθεληξψλεηαη ζηε 

δεκηνπξγία ελφο αηφκνπ, πνπ επηδεηά ηελ αιιαγή, ηελ ζπλεξγαζία, ηελ επειημία, ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη δελ απνζθνπεί απιψο ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ. Γηα 

λα δηεμαρζνχλ επηηπρψο φια ηα παξαπάλσ, ρξεηάδεηαη κία πνηθηιία κεζφδσλ αμηνιφγεζεο, 

κέζσ ησλ νπνίσλ ζα αλαπηχμνπλ ζηαδηαθά ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, ηα παηδηά. πγθεθξηκέλα 

πξέπεη λα εζηηάδνπλ, ζηελ απφδνζε ησλ αηνκηθψλ εξγαζηψλ, ζηνλ ζρεδηαζκφ-νινθιήξσζε 

ησλ έξγσλ θαη ζηελ νκαδηθή εξγαζία θη απφ θνηλνχ παξνπζίαζε (Cope, Kalantzis, et 

Harvey, 2003).Όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί  ιακβάλνπλ ππφςε ηηο καζεζηαθέο ηθαλφηεηεο φισλ 

ησλ παηδηψλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ, ηφηε ηα εκπφδηα ηεο κάζεζεο κεηψλνληαη (Kalantzis & 

Cope, 2016). Μάιηζηα φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Cope & Kallantzis (2010), ε κάζεζε κέζσ 

ζρεδηαζκνχ (learning by design), πξνζθέξεη θαηλνχξγηα πεξηβάιινληα κάζεζεο, δίλνληαο ην 

θίλεηξν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο, ψζηε λα θάλνπλ ρξήζηκεο επηινγέο, γηα λα 

επηηπγράλνπλ θαη λα απνδίδνπλ θαιχηεξα. ε κειέηε ηεο ε Hibbert (2013), ηάρζεθε ππέξ ηεο 

άπνςεο φηη κέζσ ηεο ζεσξίαο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, δίλεηαη ην θίλεηξν ζηνπο δαζθάινπο 

λα δεκηνπξγήζνπλ κία επηηπρεκέλε καζεζηαθή δηαδηθαζία, βαζηζκέλε ζηηο γλψζεηο, ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπφκελψλ  ηνπο. Σα παηδηά φπσο ζεκεηψλεη ν 

Westby (p. 67, 2010), «εξκελεύνπλ θαη ζηελ ζπλέρεηα κεηακνξθώλνπλ ηα δηαζέζηκα ζρέδηα, 

ζύκθσλα κε ηνπο δηθνύο ηνπο ζθνπνύο». πλάκα, γηα λα ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή ε 

παηδαγσγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηε γισζζηθή 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ, ζε κηα πνιχγισζζε θνηλσλία. Να γίλνληαη εμίζνπ θαηαλνεηέο 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηφζν νη γισζζηθέο, φζν θη νη αηνκηθέο δηαθνξέο ηνπ θάζε παηδηνχ. 

Γηαθνξέο πνπ πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη πξνο φθεινο ησλ παηδηψλ θαη λα κελ ιακβάλνληαη 

σο αδπλακία. Αληηζέησο λα απνηεινχλ ην έλαπζκα γηα κάζεζε, κε πξφζβαζε ζηελ 

πνηθηινκνξθία (Kalantzis & Cope, 2019).Δίλαη ζαθέο φηη ε «θαηαζθεπή» λνήκαηνο κέζα απφ 

ηελ ζχκπξαμε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεκεησηηθψλ πξνζεγγίζεσλ έρεη σο απνηέιεζκα ‗‘ηελ 

θαιιηέξγεηα ελεξγψλ πνιηηψλ‘‘, νη νπνίνη ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαιχνπλ θξηηηθά, αθφκε θαη λα 

κεηαζρεκαηίδνπλ ηα ήδε ππάξρνληα λνήκαηα (Freebody & Luke, 1990·Luke & Freebody, 

19992· Hill, 2004, νπ. αλ ζην Παπαδεκεηξίνπ, 2020). 

Κιείλνληαο αμίδεη λα ηνληζηεί φηη, γηα λα ζεσξεζεί επηηπρεκέλε ε έθβαζε ηεο παηδαγσγηθήο 

ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα κεηξηάζνπλ ηνπο εμσζρνιηθνχο 
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γξακκαηηζκνχο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο γξακκαηηζκνχο ησλ παηδηψλ, ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Δμάιινπ αο κελ μερλάκε φηη θη νη δχν ηχπνη γξακκαηηζκνχ (νηθνγελεηαθφο-

ζρνιηθφο) είλαη βαξπζήκαληνη, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγνχο κάζεζεο ησλ παηδηψλ (Moll 

et al., 1992:132, νπ. αλ ζην Παπαδεκεηξίνπ, 2020).Σα παξαπάλσ επξήκαηα ζπλεγνξνχλ 

ππέξ ηεο ζεψξεζεο φηη, ε κεηνλνκαζία ηνπ φξνπ γξακκαηηζκφο ζε Πνιπγξακκαηηζκνχο, 

έγηλε ζθνπίκσο. Με ηελ έλλνηα φηη νη ππνζηεξηθηέο ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ, πηνζέηεζαλ 

έλαλ επξχηεξν φξν, κέζα ζηνλ νπνίν επεδίσθαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ απφ ηε κία ηελ 

αλάγλσζε-γξαθή, θαη ηνλ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ, απφ ηελ άιιε ηνλ νπηηθφ-θξηηηθφ 

γξακκαηηζκφ, θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο παηδαγσγηθήο, κέζσ ησλ πνιπηξνπηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Με απηά ηα ‗‘ηερλάζκαηα‘‘, ζηφρεπαλ λα θαιιηεξγήζνπλ 

καζεηέο, πνπ ζα είλαη ηθαλνί λα «ζρεδηάζνπλ ην θνηλσληθό ηνπο κέιινλ» (Παπαδεκεηξίνπ, ζ. 

42, 2020). 

 

1.3 Η έλλνηα ηεο πνιπηξνπηθόηεηαο 

Ζ πνιπηξνπηθφηεηα (multimodality) βξίζθεηαη ζην πξνζθήλην εδψ θη αξθεηέο δεθαεηίεο, 

δεδνκέλνπ φηη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ην γξακκαηηζκφ θαη 

ηε γξαθή (Anderson, 2013). Οη Cope & Kalantzis (ζ.277, 2019) φηαλ αλαθέξνληαη ζηελ 

πνιπηξνπηθφηεηα ελλννχλ «ηε ρξήζε πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο, ηξόπσλ λνήκαηνο ζε θείκελν 

ή ζηελ παξαγσγή λνήκαηνο». Με πην απιά ιφγηα, ε πνιπηξνπηθφηεηα βαζίδεηαη ζηε 

δεκηνπξγία λνήκαηνο κε παξαπάλσ απφ έλαλ ηξφπνπο (έληππε ιέμε, νκηιία, εηθφλα, 

κνπζηθή) θη απνδέρεηαη φηη ε γιψζζα είλαη κία εμ‘ απηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγή λνήκαηνο (Anderson, 2013). Όπσο ππνζηεξίδεη ν Jewitt (p.246, 2008), «ε 

πνιπηξνπηθόηεηα αθνξά ηελ πιεζώξα ησλ κνξθώλ θεηκέλνπ θαη ηελ αιιαγή ηνπ θνηλσληθνύ 

θαη ζεκεησηηθνύ ηνπίνπ: «ηα λνήκαηα θηηάρλνληαη κέζα από πνιινύο αληηπξνζσπεπηηθνύο θη 

επηθνηλσληαθνύο πόξνπο». χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ Kress θαη VanLeeuwen (as 

cited in Baldwin, p.18, 2016), «έλα πνιπηξνπηθό θείκελν είλαη θάζε θείκελν πνπ ζθόπηκα 

επηθνηλσλεί κέζσ ελόο ζπλδπαζκνύ ζεκεησηηθώλ ηξόπσλ». Οη εξεπλεηέο έρνπλ δηαπηζηψζεη 

φηη πιένλ ε θαζεκεξηλφηεηά καο, πξνζεγγίδεηαη πνιπηξνπηθά· δειαδή "αληηκεησπίδεηαη" κε 

πνηθηιφηξνπεο επηθνηλσληαθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηαπηφρξνλα «νη δηάθνξνη ηξόπνη 

αλαπαξάζηαζεο θη επηθνηλσλίαο (όπσο πξνθνξηθόο ή γξαπηόο ιόγνο, θηλνύκελε εηθόλα, 

θιπ), έρνπλ σο ζπλέπεηα δηάθνξεο δπλαηόηεηεο» (Πνπξθφο& Καηζαξνχ, ζ. 22, 2011).Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα εηπσζεί φηη, ε ξαγδαία εμάπισζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζέηεη ζε αθφκε 

πην πιενλεθηηθή ζέζε ηε δεκηνπξγία πνιπηξνπηθψλ λνεκάησλ, δεδνκέλεο ηεο πνηθηιίαο ησλ 

ηξφπσλ θαη ησλ κέζσλ. Πξάγκαηη, φπσο δειψλεη ν Kress (2003, as cited in Magnusson & 

Godhe, 2019) ε αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηνπνζεηεί ην λφεκα ζε λέεο βάζεηο. Ζ 

ηαρχηαηε εμάπισζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε άιια ιφγηα, απνηέιεζε ηελ θηλεηήξην δχλακε 

ηεο αλάπηπμεο ησλ πνιπηξνπηθψλ πξνζεγγίζεσλ (ζπλδπαζκφο πρ. ερεηηθψλ θη νπηηθψλ 

λνεκάησλ), φπσο παξαδέρνληαη νη Kalantzis & Cope, ρ.ρ.· LoBianco, 2000:92-105, νπ. αλ 

ζην Καηζαξνχ & Πνπξθφο, 2011). Δθθηλψληαο απφ ηελ παξαδνρή φηη ε πνιπηξνπηθφηεηα 

ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο απνηειεί ηελ αλαπαξάζηαζε-απεηθφληζε ηνπ βηψκαηνο πνπ 

απνξξέεη απφ ηε γιψζζα, βξηζθφκαζηε αληηκέησπνη κε ηε δεκηνπξγία κίαο θαηλνχξγηαο 

κνξθήο ιφγνπ, πνπ νλνκάδεηαη «πνιπηξνπηθφο ιφγνο» θαη θαιχπηεη ηα φξηα κεηαμχ 

πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ. Ζ παξνπζία ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο είλαη νινθάλεξε φρη 

κφλν ζηα εμψθπιια ησλ εθεκεξίδσλ αιιά θαη ζε πνιιά είδε δεκνζίνπ θη ηδησηηθνχ ιφγνπ 

(πρ. ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο, θιπ). Δμάιινπ ζθνπφο ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο είλαη αλ κε ηη 

άιιν ν εληππσζηαζκφο (Υαηδεζαββίδεο & Πνπξθφο,  2011). 



16 
 

Δπηπξφζζεηα,  ηα ζχγρξνλα καζεζηαθά πεξηβάιινληα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

πνιπηξνπηθά θη απηφ γηαηί ηφζν ηα θείκελα, φζν θη νη δξαζηεξηφηεηεο ζηα νπνία εκπιέθνληαη 

εθπαηδεπηηθνί-καζεηέο, ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο ηερλνινγίεο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ 

λνήκαηα (γισζζηθά, νπηηθά, ρσξηθά, ρεηξνλνκηαθά, αθνπζηηθά).Παξάιιεια ε έλλνηα ηνπ 

ζρεδίνπ ζχκθσλα κε ην New London Group (1996) επηλνήζεθε γηα λα πεξηγξάςεη ηε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία, νη εθπαηδεπηηθνί θη νη καζεηέο παξάγνπλ λνήκαηα, φληεο 

δεκηνπξγηθνί θαη αθνζησκέλνη "ζρεδηαζηέο". Οη Cope & Kallantzis (2009), ηαχηηζαλ ηελ 

έλλνηα ηνπ ζρεδίνπ, κε κία δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θφζκνπ· κε ηελ 

ζχλδεζε πξνζσπηθψλ βησκάησλ ηνπ παξειζφληνο, λέσλ εκπεηξηψλ, θη άιισλ 

πνιπηξνπηθψλ κνηίβσλ (πξνθνξηθψλ, γξαπηψλ, θιπ), κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή λνήκαηνο. 

πγρξφλσο, ε έλλνηα ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο είλαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηηο έμη αθφινπζεο 

αξρέο: 1) αξρή ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ αλαπαξαζηαηηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ηξφπσλ, πνπ 

νξίδεη φηη νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ δελ πεξηνξίδνληαη κφλν κέζσ ηεο γιψζζαο, αιιά 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ (ζηάζε 

ζψκαηνο, ρξήζε ρψξνπ-ρξφλνπ, θσλή, θα.).  Αθνινπζεί ε 2) αξρή ηνπ θνηλσληθν-ηζηνξηθά 

θαη πνιηηηζκηθά πιαηζηνζεηεκέλνπ ζεκείνπ ή λνήκαηνο· εδψ νη ζεκεησηηθνί ηξφπνη πνπ 

εθαξκφδνληαη, επεξεάδνληαη απφ ηα θνηλσληθν-ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Δλ 

ζπλερεία, ε 3) αξρή ηνπ ελνξρεζηξσκέλνπ λνήκαηνο, δειαδή ν ζπλδπαζκφο ησλ 

παξαγφκελσλ λνεκάησλ, πνπ είλαη απφξξνηα φισλ ησλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ, 

αιιειεπηδξνχλ θαη ζρεκαηίδνπλ έλα λέν λφεκα. Ζ 4) αξρή ηεο επελέξγεηαο πνπ αθνξά ηνλ 

ελεξγεηηθφ ξφιν ησλ πξνζψπσλ, ζηελ δεκηνπξγία λνεκάησλ. Ζ 5) αξρή ηνπ παξσζεκέλνπ 

ή αηηηνινγεκέλνπ ζεκείνπ (λνήκαηνο), φπνπ ν δεκηνπξγφο κειεηά θη αλαδηακνξθψλεη ηα 

λνήκαηα, επεξεαζκέλνο απφ ην πιαίζην, ζην νπνίν δεη (πρ. αμίεο, θαλφλεο). Σέινο, ε 6) 

αξρή ηεο δπλακηθήο επίδξαζεο ησλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ ζηηο αλζξψπηλεο δξάζεηο θαη 

αιιειεπηδξάζεηο. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηε βαζηθφηεξε αξρή θαζψο καο ππνδεηθλχεη φηη, 

ν ζπλδπαζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ηνπ 

λνήκαηνο, δηαθέξεη απφ πιαίζην ζε πιαίζην (πρ. νηθνγελεηαθφ-ζρνιηθφ) θη έρεη σο 

απνηέιεζκα άιινπ είδνπο αιιειεπηδξάζεηο, αιιά θαη άιινπ είδνπο γλσζηηθέο –

επηθνηλσληαθέο ζπλέπεηεο (Πνπξθφο, 2011).Οη ζεκεησηηθνί ηξφπνη ζπλδένληαη, επεξεάδνληαη 

θη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Απφ θεη θαη πέξα νη αιιειεπηδξάζεηο απηέο, ζπληζηνχλ ηελ 

πνιπηξνπηθφηεηα (Kress, 2000, νπ. αλ ζην Υαηδεζαββίδεο & Πνπξθφο, 2011).Σν θάζε άηνκν 

ηεο θνηλσλίαο, πξνζιακβάλεη κε δηαθνξεηηθφ ξπζκφ ηα λνήκαηα, πνπ ηνπ παξέρνληαη 

(γξήγνξα ή αξγά, αληηιεπηά ή κε αληηιεπηά). Αλάινγα ινηπφλ κε απηά πνπ πξνζιακβάλεη, 

δεκηνπξγεί θαη ηα αληίζηνηρα «βηψκαηα», πνπ θη απηά (ηα βηψκαηα) κε ηελ ζεηξά ηνπο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο- εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ, ην νδεγνχ ζην λα 

εθθξαζηεί ζε κία θνηλσλία, ζηελ νπνία επηθξαηεί «ν πνιπηξνπηθφο ιφγνο» (Υαηδεζαββίδεο 

& Πνπξθφο, 2011).Σφζν ε κεηαθνξά, φζν θη ε πνιπηξνπηθφηεηα είλαη εμίζνπ ππεχζπλεο θαη 

ρσξίο απηέο, δχζθνια ζα άλζηδαλ νη πνιηηηζκνί (Πνπξθφο, θ. ζπλ., 2011). Ο ζπλδπαζκφο 

ηνπο (ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο), νδεγεί ζηελ έθθξαζε ελφο πην 

νινθιεξσκέλνπ θάζκαηνο ζπγθίλεζεο θαη βησκάησλ, πνπ απνδέρνληαη «ηα όξηα ηεο 

γιώζζαο θαη ηε δύλακε ηεο ζησπήο» (Stein, 2004:95, νπ. αλ ζην Πνπξθφο θ. ζπλ., ζ. 65, 

2011). Δηδηθφηεξα φπσο ηνλίδεη ν MarsallMcLuhan «ν θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα γλσξίζεηο 

έλαλ πνιηηηζκό είλαη λα κειεηήζεηο ηνπο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηύζζεη» (Postman, 

1998:19, νπ. αλ ζην επηκ. Βαιζακίδνπ θ. ζπλ., ζην Πνπξθφο, ζ.383, 2011). 

Οινθιεξψλνληαο κε ηηο ζεσξίεο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο λα 

ηνλίζνπκε φηη, απηέο (ζεσξίεο) είλαη ζπλππεχζπλεο γηα ηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ φζνλ αθνξά 

ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο δεκηνπξγίαο λνεκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπλ ηξνπνπνηήζεη 
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ζεηηθά ηε δηδαζθαιία θαη ην γξακκαηηζκφ, γεληθφηεξα (Καηζαξνχ & Πνπξθφο, 2011). Θεσξίεο 

πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ην πξαθηηθφ θνκκάηη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (δειαδή 

ηνπ δηαδηθηπαθνχ καζήκαηνο), ζηελ νπνία επηρεηξψ  λα δηακνξθψζσ απηφλνκνπο καζεηέο· 

ηθαλνχο λα αληηιακβάλνληαη θαη θαηά ζπλέπεηα λα δεκηνπξγνχλ πνιπηξνπηθά λνήκαηα ζε κία 

ηαρέσο εμειηζζφκελε θνηλσλία, πνπ «έρεη έιιεηςε» απφ θξηηηθά ζθεπηφκελνπο πνιίηεο. Με 

άιια ιφγηα γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο φηη ηα λνήκαηα παξάγνληαη ζε 

δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

πνιπηξνπηθή δηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο, θη εληζρχνληαο ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο, 

κε λέεο (γλψζεηο). 

ην πιαίζην απηφ, ζπλαληάκε ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη νη πξαθηηθέο 

γξακκαηηζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, είραλ σο απνηέιεζκα 

λα δηεπξπλζνχλ νη ζπκπεξηθνξέο γξακκαηηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα γίλεη αλαθνξά ζε κία 

κειέηε πνπ έιαβε ρψξα, ζε έλα δεκφζην αζηηθφ λεπηαγσγείν ησλ λνηίσλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ, κε παηδηά ειηθίαο 3-5 εηψλ (20 παηδηά αλά ηάμε, ζπλνιηθά 3 ηάμεηο). Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη κεηά απφ ζρεηηθή παξέκβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε θάζε ηάμε 

εκθάληδε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ζπκπεξηθνξψλ γξακκαηηζκνχ. Έηζη ζηελ πξψηε ηάμε ε 

πην ζπλεζηζκέλε ζπκπεξηθνξά ήηαλ ν ρεηξηζκφο ελφο παδι/παηρληδηνχ κε ιέμεηο θαη 

γξάκκαηα. ηε δεχηεξε ηάμε (ε πην ζπλεζηζκέλε ζπκπεξηθνξά) ήηαλ ην γεγνλφο φηη ηα 

παηδηά παξαηεξνχζαλ ηηο ιέμεηο θαη ηα γξάκκαηα ζην πεξηβάιινλ, ην ίδην ζπλέβε θαη ζηελ 

Σξίηε ηάμε, θαηφπηλ παξεκβάζεσο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ζπρλφηεξε ζπκπεξηθνξά 

γξακκαηηζκνχ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ε ελαζρφιεζε κε έλα παηρλίδη ή έλα παδι κε 

γξάκκαηα/ιέμεηο. Απηφ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο 

δείρλνπλ ελδηαθέξνλ ζηηο πην βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απφ ηελ άιιε, ε ιηγφηεξε ζπρλή 

ζπκπεξηθνξά γξακκαηηζκνχ ήηαλ ‗‘ην λα παξαηεξεί ην έλα παηδί ην άιιν‘‘, ηελ ψξα πνπ 

γξάθεη‘‘. Παξφια απηά νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ηζρπξίδνληαη φηη ε παξαηήξεζε ελφο 

αηφκνπ πνπ γξάθεη είλαη νπζηαζηηθφηεξε πξαθηηθή (γξακκαηηζκνχ), απφ φηη ην παηρλίδη 

βαζηζκέλν ζηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ. Οινθιεξψλνληαο, είλαη νινθάλεξν απφ ηελ 

παξνχζα κειέηε φηη νη ζπκπεξηθνξέο γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ κπνξνχλ λα απμεζνχλ, 

φηαλ ελζσκαηψλνληαη κε ην θαηάιιειν πιηθφ νη γσληέο κίαο ηάμεο ή αιιηψο ηα θέληξα 

κάζεζεο. Δπηπιένλ πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλα πιηθά (πρ. παδι, βηβιία) θαη ζηξαηεγηθέο (φπσο 

νη θιίκαθεο πεξηβαιινληηθήο αμηνιφγεζεο αιθαβεηηζκνχ-ELLCO) πνπ κπνξνχλ λα 

πηνζεηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ψζηε λα πξνσζήζνπλ ην γξακκαηηζκφ ζην λεπηαγσγείν θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ππνζηεξηδφκελεο ηάμεηο (Wayne et. al., 2009). Άιιε κειέηε πνπ έγηλε ζε 

παηδηά ειηθίαο 3-4 εηψλ (53 ζπλνιηθά) ζε έλαλ παηδηθφ ζηαζκφ ζηε βφξεηα Αγγιία, αθνξνχζε 

ην ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηαηληψλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ κηθξνχ 

κήθνπο, κε ηε ρξήζε laptop (Marsh, 2008). Αξρηθά παξνπζηάζηεθε ζηα παηδηά ην πιηθφ-

ινγηζκηθφ, παξαζρέζεθαλ νδεγίεο θαη κνληεινπνίεζε, φηαλ ήηαλ αλαγθαίν. Ζ πιεηνλφηεηα 

ησλ παηδηψλ κπφξεζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε 

δεκηνπξγία ησλ ηαηληψλ. Υξεηάζηεθαλ ηε βνήζεηα ησλ ελειίθσλ κφλν γηα λα κεηαθέξνπλ 

εηθφλεο απφ ηελ θάκεξα ζην imovie 2. Χζηφζν κία κεηνλφηεηα παηδηψλ αληηκεηψπηζε 

δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηνπ πνληηθηνχ, νπφηε δελ πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία 

ηαηληψλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα απνδείρζεθε φηη ηα παηδηά ζε γεληθέο 

γξακκέο εκθάληζαλ δεμηφηεηεο δεκηνπξγίαο πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ. Δπέιεμαλ κε πξνζνρή 

ηνπ ραξαθηήξεο, ην ζθεληθφ, ηνπο ήρνπο, ην ζρέδην, ζπλζήθεο πνπ ζπλδέζεθαλ κε ηηο 

γλψζεηο πνπ δηέζεηαλ γηα ηελ νζφλε σο επηθνηλσληαθφ κέζν, θαη ην είδνο ησλ θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ σο κέζν ςπραγσγίαο (Marsh, 2008). Σν ζίγνπξν είλαη φηη, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

γλσξίδνπλ απφ πξηλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ (πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πνιηπηξνπηθέο 
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πξνζεγγίζεηο θεηκέλσλ/ηαηληψλ), κπνξνχλ λα ηνπο πξνζθέξνπλ κία πην επηηπρεκέλε κάζεζε 

(Dyson, 1997, 2002; Pahl & Rowsell, 2005, as cited in Marsh, 2008). ε κία κειέηε πνπ 

δηεμήρζε ζηελ Απζηξαιία κε παηδηά ειηθίαο 4-8 εηψλ ρακεινχ  (δηάζηεκα ηεζζάξσλ ρξφλσλ) 

νη εθπαηδεπηηθνί πηνζέηεζαλ πνιπηξνπηθέο πξνζεγγίζεηο, κε ζθνπφ λα θαιιηεξγήζνπλ 

‗‘εγξάκκαηα‘‘ παηδηά (Yelland, 2018). Έηζη ινηπφλ ζηα πξνζρνιηθά θέληξα, ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ηα iPad πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ειεθηξνληθά e-books. Γηα παξάδεηγκα ζε έλα 

ζρνιείν, ηα παηδηά δεκηνχξγεζαλ έλα e-book βαζηζκέλν ζηηο ξνπηίλεο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο 

ηνπο. Πεξηειάκβαλαλ θσηνγξαθίεο, βίληεν, θείκελν, πξνθνξηθέο ερνγξαθήζεηο, 

ειεθηξνληθέο εηθνλνγξαθήζεηο, θιπ. ε θάπνηα ζρνιεία, εθηχπσζαλ θαη ηα βηβιία πνπ είραλ 

δεκηνπξγήζεη. Γεκηνπξγήζεθαλ πξνβιεκαηηζκνί, θαζψο κέζσ ηνπ έληππνπ βηβιίνπ δελ είλαη 

δπλαηφλ λα αλαπαξαρζνχλ  ηα βίληεν, πνπ ζπληζηνχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν (κεηάδνζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο). Καηφπηλ κε δηάθνξεο εθαξκνγέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην MadPad, θαη ηα 

Sock Puppets, είραλ ηελ επθαηξία ηα παηδηά λα ζρεδηάζνπλ, δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

πνιπηξνπηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ βαζηζκέλσλ ζηα ζέκαηα πνπ άπηνληαλ ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ηνπο. Δπηπιένλ ηα παηδηά δεκηνχξγεζαλ ηα δηθά ηνπο πνξηέηα (κέζσ ησλ i-pad) θαη κπήθαλ 

ζηε δηαδηθαζία λα ζπγθξίλνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Άιιν έλα πιενλέθηεκα ησλ 

i-pad θαη ην νπνίν εθπιεξψζεθε ράξηλ ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ, ήηαλ ε 

θαηαγξαθή/ιήςε θσηνγξαθηψλ θάπνησλ απφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επέιεγαλ, ηελ ψξα 

πνπ ηηο πινπνηνχζαλ. Καηαιήγνπκε φηη φηαλ δεκηνπξγνχληαη ηα θαηάιιεια καζεζηαθά 

πιαίζηα, ζπλδπαζηηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο κεγηζηνπνηνχληαη νη πηζαλφηεηεο δεκηνπξγίαο 

πνιπγξάκκαησλ αηφκσλ (Yelland, 2018). 

 

1.4 Η πνιππινθόηεηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο(EμAΕ) 

Ζ «εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε» ήξζε ζηνλ πξνζθήλην ζαλ νξνινγία ην 1970, ελψ επίζεκα 

πηνζεηήζεθε ην 1982 απφ ην Γηεζλέο πκβνχιην γηα ηελ αλνηθηή θη εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε (Ληνλαξάθεο, ζ.12, 2006). χκθσλα κε ηελ UNESCO (ζ.22, 2002) ε εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε νξίδεηαη σο: «θάζε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην 

ζύλνιν ή ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο δηεμάγεηαη από θάπνηνλ πνπ απνκαθξύλεηαη 

ζην ρώξν ή θαη ζην ρξόλν από ηνλ καζεηή, κε απνηέιεζκα όιε ή ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμύ δαζθάισλ θαη καζεηώλ λα γίλεηαη κέζσ ηερλεηoύ κέζνπ, είηε 

ειεθηξνληθνύ είηε έληππνπ». O Keegan (1996, νπ. αλ. ζην Ληνλαξάθεο, ζ.111, 2006) νξίδεη 

ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, βαζηζκέλνο ζε θάπνηνπο ππιψλεο, φπσο: α) ηελ απόζηαζε 

πνπ ρσξίδεη ηνλ δηδάζθνληα από ηνλ δηδαζθόκελν, β) ηελ παξεκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

νξγαληζκνύ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, γ) ηε ρξήζε ηερληθώλ κέζσλ, δ) ηελ εμαζθάιηζε 

ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο, ε) ηελ νηνλεί κόληκε απνπζία καζεηώλ, νύησο ώζηε λα δηδάζθνληαη 

σο άηνκα θη όρη σο νκάδεο (Keegan, p. 50, 1996). χκθσλα κε ηνλ Holmberg (p.168, 1989) 

ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «κε ζπλερόκελε επηθνηλσλία, πνπ 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί νπνπδήπνηε θη αλά πάζα ζηηγκή, γεγνλόο πνπ ηελ θαζηζηά 

ειθπζηηθή γηα ελήιηθεο κε επαγγεικαηηθέο θαη θνηλσληθέο δεζκεύζεηο» (as cited in Saykili, 

2018). Γεδνκέλεο ηεο πνιπκνξθηθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, 

ζπρλά ηελ ζπλαληάκε θαη σο φξν «εμ απνζηάζεσο πνιπκνξθηθή εθπαίδεπζε» ή 

απινχζηεξα «πνιπκνξθηθή εθπαίδεπζε». Ο φξνο «εμ απνζηάζεσο» πεξηγξάθεη ηηο 

δπλαηφηεηεο επηινγψλ, πνπ δελ πεξηνξίδνληαη ζην ρψξν. Ο φξνο ηεο «πνιπκνξθηθήο», 

«νξίδεη ηηο πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο επηινγψλ θαη πξνζαξκνγψλ πνπ δηαζέηεη, γηα λα 

απνηειέζεη κία δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο κε πεξηερφκελν φκνην κε απηφ ηεο ηππηθήο ή άηππεο 

εθπαίδεπζεο, νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη κνξθήο». Ο φξνο ηεο «εθπαίδεπζεο» πεξηγξάθεη 
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φινπο ηνπο παηδαγσγηθνχο-εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο, πνπ ηελ "ηνπνζεηνχλ" (ηελ εμ 

απνζηάζεσο), ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο (Ληνλαξάθεο, ζ.14, 2006). 

H εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πξσηνεκθαλίζηεθε κε ζθνπφ λα δψζεη ηελ επθαηξία 

πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε· αηφκσλ πνπ δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε κία 

δηα δψζεο δηδαζθαιία  (Beldarrain, 2007).  Αλαθεξφκαζηε αθφκε θαη ζε άηνκα απφ 

κεηνλεθηνχληα πεξηβάιινληα (Saykili, 2018). Μάιηζηα, φπσο ππνζηεξίδνπλ θη νη 

Gunawardena & McIsaac (2004 as cited in Saykili, p.2, 2018): «ε εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ κία πην δεκνθξαηηθή κνξθή εθπαίδεπζεο, εθόζνλ 

αλαθέξεηαη ζε όια ηα θνηλσληθά ζηξώκαηα ηεο θνηλσλίαο». Δίλαη ζεκαληηθφ λα εηπσζεί φηη 

ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ε ηερλνινγία θη ε παηδαγσγηθή αιιεινεπεξεάδνληαη. Καηά 

ην Ληνλαξάθε 2005, (νπ. αλ ζην Ληνλαξάθεο, ζ.18, 2006) ζηελ Διιάδα έρεη εδξαησζεί ε 

άπνςε φηη, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη: «ε εθπαίδεπζε πνπ δηδάζθεη θαη ελεξγνπνηεί 

ην καζεηή πώο λα καζαίλεη κόλνο ηνπ θαη πώο λα ιεηηνπξγεί απηόλνκα πξνο κία επεξγεηηθή 

πνξεία απηνκάζεζεο». Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη έλα ζπλνλζχιεπκα πνηθίισλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ-πξνζεγγίζεσλ, πνπ σξίκαζε κέζα ζηα ρξφληα, κέρξη λα θηάζεη 

ζην ζεκείν λα απνηειέζεη ην «ζύγρξνλν θη νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθό ζύλνιν»  

(Ληνλαξάθεο, ζ.19, 2006).Έηζη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, κε ηε κνξθή ηεο αζχγρξνλεο 

εθπαίδεπζεο έρεη κία ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα, πνπ απαξηζκνχληαη παξαθάησ: α) 

ζηεξίδεηαη ζηελ απηνδηδαζθαιία, β) πξνάγεη ηελ εκηαπηφλνκε εθπαίδεπζε, γ) πξνσζεί ηελ 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε (Ληνλαξάθεο, 2006). Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ε ΔμΑΔ δελ ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη σο μερσξηζηφο θιάδνο, ρσξίο παηδαγσγηθή ππφζηαζε θαη λα ιακβάλεηαη 

δηαθνξεηηθά απφ ηελ παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε ζε έλα πεξηβάιινλ. Αληηζέησο ε έλλνηα ηεο 

«απφζηαζεο» ελέρεη κέζα ηεο θάπνηεο ζηξαηεγηθέο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, νχησο ψζηε λα εθαξκνζηνχλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα νη 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο (Lionarakis, 2007). 

Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη, ηνλ 21º αηψλα ε αλνηθηή θη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε έρεη πάξεη 

λέα ηξνπή θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξα καζήκαηα πξνζθέξνληαη ζε φιν ηνλ θφζκν, κε ηε 

κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Μάιηζηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο έρεη 

εθαξκνζηεί είλαη: ε Ακεξηθή, ε Αζία, ε Αθξηθή, ε Ηλδία, ε Νέα Εειαλδία, ε Απζηξαιία, θ.ά., 

δπζηπρψο φκσο ε Διιάδα δελ ζπγθαηαιέγεηαη ζε απηέο, παξφιν πνπ ζα κπνξνχζε κέζσ 

ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ΔμΑΔ, λα πξνζειθχζεη θη άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εθπαηδεπηνχλ ζε έλα ηππηθφ ζρνιείν (Palvia, Aeron, et.al., 2018). Δληνχηνηο έρνπλ γίλεη 

πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ. πγθεθξηκέλα απφ ην 2000 κέρξη θαη 

ζήκεξα, ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, έρεη εθαξκφζεη ην πξφγξακκα 

«ΟΓΤΔΑ». Πξφθεηηαη γηα έλα δηαδξαζηηθφ πξφγξακκα ηειεδηαζθέςεσλ κεηαμχ καζεηψλ 

θη εθπαηδεπηψλ, απφ 15 δεκνηηθά ζρνιεία ζε Διιάδα θαη Κχπξν. Μέζσ ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία πνηθίισλ πεξηβαιιφλησλ αλνηρηήο κάζεζεο θαζψο 

θαη ζηαδηαθή νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο (Αλαζηαζηάδεο, 2007). Αληίζηνηρα άιια πξνγξάκκαηα 

πξσηνβάζκηαο είλαη ηα αθφινπζα: «ν ρνιηθφο Δθπαηδεπηηθφο Γηαδηθηπαθφο Ηζηφο Αηγαίνπ 

(ΥΔΓΗΑ) » , ην νπνίν επηδηψθεη ηελ έληαμε ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ Πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ησλ κηθξψλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ, θαη ην πξφγξακκα «Σειέκαρνο Η θαη ΗΗ », γηα 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα αληίζηνηρα. Σν ζπγθεθξηκέλν θηηάρηεθε κε ζθνπφ λα 

πξνάγεη κία αλψηεξε καζεζηαθή δηδαζθαιία. Δθηφο ησλ αλσηέξσλ έρεη εθαξκνζηεί θη εμ 

απνζηάζεσο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, κέζσ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο. Δίλαη αιήζεηα φηη ε 

αλαθάιπςε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ έδσζε πξνζηηζέκελε αμία ζηε  δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε· 
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ε νπνία δελ ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ζπκπιεξσκαηηθά, αιιά είλαη θπξίαξρν θνκκάηη ηεο 

θνηλσλίαο ηνπ 21νπ αηψλα, (Harasim, 2000). Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, νη παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο κπνξνχλ λα εκπινπηηζηνχλ δεκηνπξγηθά κε ηε δηαδηθηπαθή εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε (ειεθηξνληθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ή ΔμΑΔ), ηφζν ζηελ πξσηνβάζκηα φζν 

θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (de laVarre et. al., 2010). Αλακθίβνια ινηπφλ, νη λέεο 

ηερλνινγίεο κε έκθαζε ζηνπο αλνηθηνχο εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο (OER),  θαη ηα αλνηθηά 

καζήκαηα (MOOCs) είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ καζεζηαθή εκπεηξία ζε κεγαιχηεξν θνηλφ, 

ρσξίο γεσγξαθηθά θαη ρξνληθά φξηα (Saykili, 2018). ε θάπνηεο έξεπλεο ε «εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε» εκθαλίδεηαη θη σο ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning) ή δηαδηθηπαθή κάζεζε 

(Harianto et. al., 2020). Απηφ ζεκαίλεη φηη κέζσ ησλ ΣΠΔ δηεπθνιχλεηαη ε ζπκκεηνρή, ε 

αιιειεπίδξαζε θη ε ζπλεξγαζία αηφκσλ είηε ζε ζχγρξνλα, είηε ζε αζχγρξνλα πεξηβάιινληα 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά δειψλεη ν Patrick 2007 (νπ. αλ ζην 

αθειιαξίνπ θ ζπλ., 2022) ηα θπξηφηεξα κέζα κε ηα νπνία πινπνηείηαη ε ΔμΑΔ είλαη: ην 

δηαδίθηπν, ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα, ηα βίληεν, νη εγγξαθέο ησλ καζεκάησλ θη νη ζεηξέο απηψλ 

(ησλ καζεκάησλ). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο ηα παηδηά κπνξνχλ λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο δαζθάινπο, ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα ιάβνπλ 

αλαηξνθνδφηεζε, ηελ ίδηα ζηηγκή. ηα ζχγρξνλα πεξηβάιινληα ηεο ΔμΑΔ, νη εθπαηδεπηέο θη 

νη εθπαηδεπφκελνη επηθνηλσλνχλ κέζσ ηειεδηαζθέςεσλ ή webcast κε ηελ ζπλνδεία ήρνπ θη 

εηθφλσλ (Αλαζηαζηάδεο,  2004·  2008·Κακπνπξάθεο & Λνπθήο,  2006, νπ. αλ. ζην 

Αλαζηαζηάδεο, 2014). Αληίζεηα, ζην αζχγρξνλν πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ηα 

παηδηά δελ έξρνληαη ζε επαθή κε ην πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο, άκεζα. Σν πεξηερφκελν ηνπο 

παξέρεηαη κέζσ άιισλ πξαθηηθψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ελφο forum ζπδήηεζεο (Dhawan, 

2020). Δπηπιένλ ην ζεηηθφ είλαη φηη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επειημίαο ζην ρψξν, ην ρξφλν θαη 

ηνλ ξπζκφ κάζεζεο ηνπ θάζε αηφκνπ (Αλαζηαζηάδεο, 2008). Καηά ηε Γεκεηξαθνπνχινπ 

(1999), ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θη νη πιαηθφξκεο αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αζχγρξνλε κάζεζε. Μάιηζηα 

νη πιαηθφξκεο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: α) ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο 

(LMS), θαη β) ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS).Πξνθαλέζηαηα είλαη σθέιηκν 

ε ζχγρξνλε θη ε αζχγρξνλε κνξθή ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο λα ζπλδπάδνληαη 

(Anastasiades 2012), νχησο ψζηε λα δεκηνπξγείηαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ε ιεγφκελε κεηθηή κάζεζε (blended or hybridlearning). Έλα 

παξάδεηγκα ζπλδπαζκνχ κεηθηήο κάζεζεο, είλαη ην αθφινπζν: φια ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα 

ελφο πξνγξάκκαηνο λα πινπνηνχληαη εμ απνζηάζεσο θη ελ ζπλερεία φια ηα πξαθηηθά δηα 

δψζεο, ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν κέξνο (Salomoni et al., 2008). Πξαθηηθά φκσο ε 

πξνζαξκνγή ζην λέν δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ πβξηδηθήο κάζεζεο δελ είλαη ηφζν απιή 

ππφζεζε, θαζψο είλαη ακέηξεηνη νη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηηο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ 

κεηάβαζεο (Anastasiades, 2003).Ο ζεκαληηθφηεξνο άμνλαο, πάλσ ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα 

ζηεξίδεηαη ε ΔμΑΔ είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο ή αιιηψο ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ελφο 

δηαδηθηπαθνχ καζήκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ν εθπαηδεπηηθφο πξαγκαηεχεηαη 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα ελφο 

δηαδηθηπαθνχ καζήκαηνο (Means, Bakia, &Murphy, 2014 νπ. αλ ζην αθειιαξίνπ θ.ζπλ., 

2022). Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, γηα λα ζεσξεζεί πεηπρεκέλε ε εθαξκνγή ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο, ην βάξνο ηεο επζχλεο πέθηεη θπξίσο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. πγθξηηηθά κε ηελ 

παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ζηελ ηάμε, εδψ ν ξφινο ηνπ είλαη πην πνιχπινθνο. Γεδνκέλνπ φηη 

ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο, ψζηε λα κπνξεί λα νξγαλψλεη- λα 

δηεπθνιχλεη-λα πξνάγεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα είλαη 
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ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν, λα επαλεμεηάδεη ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο 

πνπ εθαξκφδεη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαη λα κπνξεί κέζσ ησλ ηερληθψλ κεζφδσλ 

λα δηαρεηξίδεηαη ηελ εηθνληθή ηάμε (Easton, 2003). πκπιεξσκαηηθά ζην πιαίζην ηεο 

εθαξκνγήο ηεο ΔμΑΔ ν εθπαηδεπηηθφο εθηφο ησλ άιισλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη, ζα πξέπεη 

θαη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ, πξνο φθεινο ηνπ 

θάζε καζεηή, μερσξηζηά. Γειαδή κε άιια ιφγηα, λα κπνξεί λα ηα δηδάμεη ην ίδην πξάγκα 

εμαηνκηθεπκέλα ζχκθσλα κε ηα επίπεδα θαηαλφεζεο θη αλαγθψλ ηνπ θάζε παηδηνχ 

(Tomlinson & Imbeau, 2010 νπ. αλ ζην αθειιαξίνπ θ. ζπλ., 2022). 

ηνλ αληίπνδα απηψλ, θάπνηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ ππνδεηθλχνπλ φηη νη ηξεηο βαζηθνί 

ιφγνη, πνπ κπνξνχλ λα δπζρεξάλνπλ ηελ πινπνίεζε ηεο ΔμΑΔ, είλαη: ε έιιεηςε εθπαίδεπζεο 

(ζρεηηθά πξνζφληα, ηερληθή ππνζηήξημε), ε απνπζία επηθνηλσλίαο θαη ηα θφζηε πνπ έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ νη γνλείο, πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεπηνχλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ γηα ηηο 

αλάγθεο ηηο ΔμΑΔ (Abuhammad, 2020, 2021a). Ο ζεκαληηθφηεξνο  παξάγνληαο θη απηφο, 

πνπ ζα θξίλεη αλ είλαη επηηπρεκέλε ε έθβαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, δελ ζα 

κπνξνχζε λα είλαη άιινο, απφ ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα επηθνηλσλίαο (Moore, 1975 νπ. αλ. 

ζην Μαλνχζνπ, 2008).Σαπηφρξνλα εληνπίδνληαη θη νξηζκέλεο επηθπιάμεηο θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο εμΑΔ, φπσο δειψλνπλ νη Simonson et al., 2000 (νπ. αλ. ζην Ληνλαξάθεο, 

2006) θη απηέο έρνπλ ζρέζε κε: 1) ηνλ ςεθηαθφ δπηζκφ (ην γεγνλφο δειαδή φηη νη δεμηφηεηεο 

ησλ ρξεζηψλ κε ηηο ΣΠΔ είλαη ειιεηπείο, πξάγκα πνπ απνκαθξχλεη πιεζπζκηαθέο νκάδεο 

απφ ηελ πξφζβαζή ηνπο κε απηέο (Αλαζηαζηάδεο, 2004), 2) ηε ζεψξεζε φηη νη ΣΠΔ είλαη έλα 

κέζνλ γηα πξφζβαζε ζηελ εμΑΔ, παξαγθσλίδνληαο έηζη ηηο παηδαγσγηθέο δηαζηάζεηο θη 

πηνζεηψληαο ηηο (ΣΠΔ) θαη γεληθφηεξα ηελ ΔμΑΔ ζαλ έλα ηερλνινγηθφ κέζν πνπ εμππεξεηεί ηε 

δηδαζθαιία (Ληνλαξάθεο 1999), 3) ηελ ππνηίκεζε ηεο εθπαίδεπζεο απφ πξνγξάκκαηα πνπ 

απνζθνπνχλ ζην θέξδνο θαη ίζσο λα κελ είλαη πνηνηηθά, 4) ηνλ πηζαλφ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ ιφγσ ηεο πνιχσξεο έθζεζεο ζηνλ ππνινγηζηή, κε φιεο ηηο ζπλεπαγφκελεο 

επηπηψζεηο  (Κφθθνο et al.,  1999, νπ. αλ. ζην Ληνλαξάθεο, 2006). 

Οδεχνληαο πξνο ην θιείζηκν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ ζπκθσλία 

κνπ ζηνλ Halitoglu 2021 (νπ. αλ. ζην αθειιαξίνπ θ ζπλ., 2022), ν νπνίνο ππνγξακκίδεη φηη, 

ε παλδεκία Covid-19 ήηαλ ην έλαπζκα πνπ ρξεηαδφηαλ, ψζηε λα γίλνπλ αιιαγέο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη λα αμηνπνηεζεί ε ΔμΑΔ ζαλ κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο· εληνχηνηο ε 

ηερλνινγία πξνυπήξρε ζηε δσή καο, φκσο δελ αμηνπνηνχληαλ ζε αλάινγν βαζκφ ζηελ 

πξνψζεζε ηεο κάζεζεο ησλ παηδηψλ θαη εηδηθά ησλ κηθξφηεξσλ παηδηψλ (πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο). Αο ειπίζνπκε ινηπφλ φηη κπήθε ζηε δσή καο, γηα λα καο σθειήζεη θη φρη γηα 

λα καο ‗‘δεκηψζεη‘‘.  Δλ πξνθεηκέλσ, ν ζρεδηαζκφο ελφο πξνγξάκκαηνο ΔμΑΔ βαζίζηεθε ζηα 

πξφηππα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηηο ΣΠΔ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Foti, 

2020, ΗΔΠ, 2014). Γειαδή ηα παηδηά κέζσ ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ  έρνπλ ηελ 

επθαηξία: α) λα έξρνληαη ζε επαθή κε ην ινγηζκηθφ θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ (πρ. 

kahoot), β) λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ σο επνπηηθά κέζα ηεο δηδαζθαιίαο (πρ. πξνβνιή 

βίληεν κέζσ Youtube), γ) λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ σο εξγαιεία/κέζα γηα εμεξεχλεζε 

(Google Earth), δ) λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ σο εξγαιεία επίιπζεο πξνβιεκάησλ (κέζσ 

ησλ ηειεζπλεξγαζηψλ- ιχλνπλ ηηο απνξίεο ηνπο), θαη σο εξγαιεία δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ 

(πρ. κέζσ ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε ζπλζέηνπλ ζην κπαιφ ηνπο, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γχξσ 

απφ ηνλ φξν «γεηηνληά»). Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο νθείινπκε λα παξαδερηνχκε φηη ε ΔμΑΔ 

δελ ζα αμηνπνηνχληαλ ζε αλάινγν βαζκφ, ζε πεξίπησζε κε εκθάληζεο ηεο παλδεκίαο 

Covid-19.  
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Απηφο είλαη ν ιφγνο, πνπ ην δεχηεξν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαθνξά ζηελ 

παλδεκία Covid-19· ε νπνία επζχλεηαη γηα ηελ γέλλεζε θνηλσληθψλ/εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, 

πνπ ρξήδνπλ άκεζεο θηλεηνπνίεζεο, πξνθείκελνπ λα ππνζηεξηρηεί θαη λα εθαξκνζηεί 

επαξθψο ε ΔμΑΔ, ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. 

 

1.5 Παλδεκία Covid-19 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 2019 ζηε Γνπράλ ηεο Κίλαο εληνπίζηεθε έλαο θαηλνχξηνο ηφο, κε ηελ 

νλνκαζία «Covid-19» (Huang, et.al., p.1, 2020). Μεηά απφ ζρεδφλ δπφκηζη κήλεο, ζηηο 12 

Μαξηίνπ ηνπ 2020 ν θνξσλντφο ή COVID-19 ραξαθηεξίζηεθε σο "παγθφζκηα παλδεκία" απφ 

ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ). Καηά ζπλέπεηα πνιιέο ρψξεο εθάξκνζαλ 

θνηλσληθή  απνζηαζηνπνίεζε (Ferriet. al., 2020). Κάπνηεο ζηξάθεθαλ ζε πιήξε ή κεξηθά 

lockdown, θη εθάξκνζαλ απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο (Bozkurtet. al., 2020). Οπζηαζηηθά ν 

θνξσλντφο είλαη κία ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θαη κεηαδίδεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο απφ 

άλζξσπν ζε άλζξσπν (Melin, et. al., 2020). Μεηαδίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο Yousif & Nawaf  

(2021),θπξίσο κέζσ ησλ εθθξίζεσλ ηεο κχηεο (κε θηέξληζκα) ή κέζσ ηνπ ζάιηνπ ηεο 

ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο (πηζαλφηαηα κέζσ ηνπ βήρα). Όπσο δειψλνπλ νη Cucinotta & Vanelli 

(p. 157, 2020) o Covid-19 ραξαθηεξίδεηαη σο «κία αζζέλεηα κε αηειώο πεξηγξαθόκελε 

θιηληθή αηηία θαη ζεσξείηαη δπλεηηθά επηθίλδπλε γηα ηα κηθξόηεξα παηδηά θαη ηνπο κεγαιύηεξνπο 

ελήιηθεο». Σα θχξηα ζπκπηψκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ινίκσμεο είλαη: ν ππξεηφο, ε θφπσζε, ν 

μεξφο βήραο, ε ιεκθνπελία· ζπκπηψκαηα θνηλά κε ηελ πλεπκνλία. ηα επηπιένλ 

ζπκπηψκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη: νη δπζθνιίεο ζηελ αλαπλνή, ν εκεηφο θη ε απψιεηα 

γεχζεο ή φζθξεζεο (Yousif & Nawaf, 2021). Χζηφζν θάπνηνη αζζελείο κε covid-19 είλαη πην 

επηξξεπείο, δεδνκέλνπ φηη πάζρνπλ απφ θάπνηα ππνθείκελα λνζήκαηα, φπσο: πξνβιήκαηα 

ζηελ θαξδηά, ζην ήπαξ, ζηα λεθξά ή θέξνπλ θαθνήζεηο φγθνπο (Cucinotta & Vanelli, 

2020).Όπσο είλαη θπζηθφ ινηπφλ ε εκθάληζή ηνπ covid-19, κεηέηξεςε ηηο δσέο εθαηνκκπξίσλ 

αλζξψπσλ. Δπεξεάζηεθε ε θνηλσλία, ε νηθνλνκία θαη ζε κεγάιν βαζκφ ηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα. Μάιηζηα νη θπβεξλήζεηο αλαγθάζηεθαλ λα αλαζηείινπλ ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε εμάπισζε ηεο λφζνπ (Cira &Lopez, 

2020). ρεδφλ 107 έζλε αλέζηεηιαλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, ιφγσ ηνπ Covid-19 (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2020).Πάλσ απφ 1,5 

δηζεθαηνκκχξηα εγγεγξακκέλνη καζεηέο απφ φιν ηνλ θφζκν, ζηακάηεζαλ ηελ εθπαίδεπζή 

ηνπο,  πνπ αληηζηνηρεί ζρεδφλ ζην 85-90% ηνπ παγθφζκηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ 

(UNESCO, 2020a; 2020b; UNICEF, 2020).πλεπψο ε παλδεκία covid-19 έθεξε 

αληηκέησπεο φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (ζρνιεία, παλεπηζηήκηα, θνιέγηα) αλά ηνλ 

θφζκν, κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (Akbana et. al., 2021).Απηφ ζήκαηλε φηη  νη ΣΠΔ 

ήξζαλ ζην πξνζθήλην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ιφγσ covid-19 εληειψο μαθληθά· 

δηαθφπηνληαο ζηαδηαθά φιεο ηηο δηα δψζεο δηδαζθαιίεο (πξφζσπν κε πξφζσπν). ε πνιχ 

κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα έπξεπε φια ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα αλά ηνλ θφζκν, λα 

"κεηαθέξνπλ" ηελ εθπαηδεπηηθή δηδαζθαιία απφ ην ζρνιείν, ζην ζπίηη. Ήηαλ ζαθέο φηη ε εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ήηαλ ε κφλε ιχζε (Supratiwi et. al., 2021). Σν παξάδνμν ήηαλ φηη, 

ζπκπεξηιήθζεθε ζηα ζρνιηθά πεξηβάιινληα φισλ ησλ βαζκίδσλ "αδηαθνξψληαο" γηα ηνλ 

ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ, φζσλ ζπκκεηείραλ (εθπαηδεπηψλ- εθπαηδεπνκέλσλ). Δθηφο απηνχ, 

δεκηνχξγεζε κεγάιν πξφβιεκα ζηελ επαγγεικαηηθή δσή ησλ γνλέσλ, θαη ηελ θνηλσληθή δσή 

ησλ παηδηψλ. Οη γνλείο θιήζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθηπαθέο δηδαζθαιίεο, ρσξίο λα 

έρνπλ πξνεηνηκαζηεί απφ πξηλ γηα απηφ (Burgess & Sievertsen, 2020). Με ηελ έξεπλά ηνπ ν 

Apriyanti (2020 as cited in Özüdoğru, 2021) θαηέιεμε ζην φηη, νη γνλείο ηεο πξσηνβάζκηαο 



23 
 

εθπαίδεπζεο, ήξζαλ αληηκέησπνη κε ηα αθφινπζα πξνβιήκαηα ελ κέζσ covid-19: α) 

αδπλαηνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα κάζνπλ, β) δελ κπνξνχζαλ λα δηαρεηξηζηνχλ 

ηελ απνπζία ζπγθέληξσζεο ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ηελ αλάγθε ηνπο λα βξίζθνληαη ζην 

ζρνιείν, θαη γ) δελ γλψξηδαλ πσο λα δηεπθνιχλνπλ ηα παηδηά ηνπο, ζην λα θαηαλνήζνπλ ηα  

πιηθά-κέζα. Αληίζηνηρα νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ ηα δηθά ηνπο πξνβιήκαηα. Οη 

Fauziet. al., (2020) θαη νη Rasmitadila et.al.,, (2020) βαζηζκέλνη ζηηο έξεπλέο ηνπο, 

δηαπηζηψλνπλ ηα εμήο: α) νη εθπαηδεπηηθνί είραλ ηερληθά εκπφδηα (πρ. πεξηνξηζκέλε 

ζχλδεζε), β) είραλ κεησκέλεο επθαηξίεο, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζνπλ, λα πινπνηήζνπλ θαη λα 

αμηνινγήζνπλ ηε δηαδηθηπαθή κάζεζε πνπ πξνζέθεξαλ, β) αδπλαηνχζαλ λα παξνηξχλνπλ 

ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθηπαθή κάζεζε θαη ηέινο γ) δπζθνιεχνληαλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο γνλείο (as cited in Özüdoğru, 2021).ηα πιαίζηα απηά, φπσο 

δειψλνπλ νη Hodges et. al (2020), γηα λα δηαρσξηζηεί ε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία θη 

εθπαίδεπζε πνπ εθαξκφζηεθε ελφςεη ηεο παλδεκίαο, απφ άιιεο κνξθέο, νλνκάζηεθε 

έθηαθηε εμ απνζηάζεσο  δηδαζθαιία (Emergency Remote Teaching). Οη Ferri et. al., (2020) 

θάλνπλ ιφγν γηα πξνζσξηλή κεηαηφπηζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε ελαιιαθηηθφ ηξφπν παξάδνζεο 

ιφγσ ησλ πθηζηάκελσλ  ζπλζεθψλ.  

Κάπνηνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ κάιηζηα φηη, ε εθαξκνγή ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο  

ελ κέζσ παλδεκίαο, έθεξε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αληηκέησπνπο, κε αξθεηέο πξνθιήζεηο. 

"Ακθηζβεηήζεθε" ε ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζνλ αθνξά ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ζηελ 

εθαξκνγή ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο (Duraku &Hoxha, 2020).  Σαπηφρξνλα απηή ε 

κεηάβαζε απφ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, ελέηεηλε ηα επίπεδα ζηξεο θαη άγρνπο 

(UNESCO, 2020). Έξεπλα πνπ έγηλε ελ κέζσ παλδεκίαο έδεημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

αηζζάλνληαλ επηηπρεκέλνη ήηαλ ζε πνζνζηφ 73%·  κεησκέλν αξθεηά, ζπγθξηηηθά κε ην 96% 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ βίσλαλ ηελ επηηπρία, πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο ΔμΑΔ (Burstein, 2020, 

νπ. αλ ζην αθειιαξίνπ θ. ζπλ., ζ. 43, 2022). 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη καζεηέο θάλεθε φηη έπιεηηαλ πεξηζζφηεξν θαη δελ ζπκκεηείραλ 

ηφζν, ζηα πιαίζηα ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο (Parkes et al., 2015, as cited in Supratiwi 

et al., 2021).  Οη γνλείο παξαδφμσο αληηκεηψπηζαλ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο, θαζψο δελ 

ήηαλ εμνηθεησκέλνη θη άξα αδπλαηνχζαλ πνιιέο θνξέο λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά (Duraku & 

Hoxha, 2020). Με ιίγα ιφγηα, δπζθνιεχνληαλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηαηί 

δελ κπνξνχζαλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε ζπλεξγαζία ηνπο φθεηιε λα είλαη εληαία θη 

αδηάζπαζηε, γηα ράξε ησλ παηδηψλ (Inter-Agency Network for Emergency Education, 2020). 

Σν δπζθνιφηεξν θνκκάηη ήηαλ γηα ηηο νηθνγέλεηεο κε νηθνλνκηθέο δπζπξαγίεο, θαζψο δελ 

είραλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (UNESCO, 2020). Δπηπιένλ παξάγνληεο πνπ δπζρέξαηλαλ 

ηε δηαδηθηπαθή κάζεζε είλαη νη δπζθνιίεο πξνζβαζηκφηεηαο, ε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα, ε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ε κε αζθαιή ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, ν απμεκέλνο ρξφλνο 

παξακνλήο ζηελ νζφλε, θιπ. (Murgatrotd, 2020). Γπζηπρψο δελ έρνπλ αλαθαιπθζεί αθφκε 

νη άξηζηεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο θαη κέζνδνη, πνπ ζα πξνάγνπλ κία δηαδηθηπαθή 

εθπαίδεπζε, αληάμηα κε απηή ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, γεγνλφο πνπ εμαξηάηαη άκεζα 

απφ ηελ ηερλνγλσζία θαη ηηο ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη ησλ 

καζεηψλ (Petrie, 2020 as cited in Pokhrel, & Chhetri, 2021).Σν δηάζηεκα ηεο παλδεκίαο 

θαηέδεημε φηη ε δεκηνπξγία κίαο αμηφινγεο ππνδνκήο, είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μέζσ απηήο ζα κπνξεί λα επηηεπρζεί ν ζρεδηαζκφο πνηνηηθφηεξσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΔμΑΔ, λα πξνσζεζνχλ απνηειεζκαηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη λα πξνιεθζνχλ ελδερφκελεο ειιείςεηο. Ηδαληθά κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ζα αληηκεησπηζηνχλ ηα εκπφδηα πνπ πξνέθπςαλ ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο θαη ζα 
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κπνξέζεη λα γίλεη έλαο επαλαζρεδηαζκφο πνπ ζα αθνξά ζηελ ζχγρξνλε θη αζχγρξνλε 

εθπαίδεπζε (Halitoglu, 2021·Σξηιηαλφοθ.ά., 2012, νπ. αλ ζην αθειιαξίνπ θ. ζπλ., 2022). 

Καιψο ή θαθψο νη θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπκε είλαη απφξξνηα ησλ εμειίμεσλ ηεο παλδεκίαο 

Covid-19 (Παπαδάθεο &αθειιαξίνπ, 2022). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν Covid-19 απνδείρζεθε θαη εκέ, κία ηζρπξή πξφθιεζε πξνθεηκέλνπ 

λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ε ειεθηξνληθή κάζεζε, ζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο. Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά δειψλνπλ νη Carrillo & Flores (2020 νπ. αλ ζην αθειιαξίνπ θ. ζπλ., 2022), 

ε παλδεκία κε φιεο ηηο ζπλεπαγφκελεο αιιαγέο πνπ επέθεξε· έζηξεςε ην βιέκκα ζηελ 

αλαδήηεζε ησλ απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ, ζρεηηθά κε ην «ηη ιεηηνπξγεί θαη ηη φρη», θαηά 

ηελ εθαξκνγή ηεο ΔμΑΔ. Δπεξεαζκέλε ινηπφλ θη εγψ απφ ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο, 

απνθάζηζα λα ζρεδηάζσ έλα δηαδηθηπαθφ κάζεκα, πξνζαξκνζκέλν ζε ζπλζήθεο covid-19. 

πλδχαζα ηελ ΔμΑΔ κε ηε δηα δψζεο δηδαζθαιία, ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεξψληαο φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα. Μάιηζηα ζηηο δηα δψζεο ζπλαληήζεηο κε ηα παηδηά εθηφο ηνπ φηη έρσ 

δεκηνπξγήζεη νιηγνκειείο νκάδεο, έρσ θξνληίζεη λα ηεξνχληαη φζν ην δπλαηφλ θη νη 

απαξαίηεηεο απνζηάζεηο αζθαιείαο. Χζηφζν ζα ήζεια λα δηεπθξηλίζσ φηη δελ επέιεμα λα 

ζρεδηάζσ έλα πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, κε κφλε αθνξκή  ηελ εκθάληζε ηνπ 

covid-19· νη ιφγνη ήηαλ βαζχηεξνη. Αξρηθά ν πξσηαξρηθφο κνπ ζθνπφο, φπσο έρεη δεισζεί 

εμαξρήο, είλαη: λα «θαιιηεξγήζσ» παηδηά, ςεθηαθά εγξάκκαηα, ηθαλά λα ζπκκεηέρνπλ 

απνηειεζκαηηθά ζηηο ζχλζεηεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ηνπ 21νπ αηψλα (ΗΔΠ, ζ. 36, 2021).  Γηα 

λα γίλεη απηφ φκσο, ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ νη ΣΠΔ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Γειαδή 

ζα πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη σο εξγαιεία δηεξεχλεζεο, αλαθάιπςεο, επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, αλαδήηεζεο-επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, θιπ. Δίλαη αιήζεηα φηη, νη ΣΠΔ 

είλαη ‗‘παλίζρπξα‘‘ εξγαιεία πξνψζεζεο ηεο κάζεζεο θη απηφ γηαηί ηα παηδηά δχλαληαη κέζσ 

ηεο νπηηθνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο λα θαηαλνήζνπλ πην δχζθνιεο έλλνηεο, λα 

αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία, λα εθθξάδνληαη-δεκηνπξγνχλ (κε θαηάιιεια 

κέζα), θαη γεληθφηεξα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο. Μειέηεο φπσο απηή ηεο  

(Yelland, 2018) έρνπλ δείμεη φηη, νη εθαξκνγέο αλνηρηνχ ηχπνπ, πξνσζνχλ ηελ 

πνιπηξνπηθφηεηα (κέζσ ησλ θσηνγξαθηψλ, βίληεν, ζρεδίσλ, θεηκέλσλ, ερνγξαθήζεσλ), 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα θαηαζθεπάδνπλ λνήκαηα πνπ είλαη ρξήζηκα γηα εθείλα.   

Δίλαη ζαθέο φηη γηα λα θαξπνθνξήζνπλ φια ηα πξνεγνχκελα, ζα πξέπεη λα ζηεξηρηνχκε 

εμίζνπ ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζνπκε θαηαιιήισο  ηε κάζεζε.  
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Κεθάιαην 2ν 

2.1 Δηδαθηηθή κεζνδνινγία 

Με ιίγα ιφγηα, ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο εζηηάδεη 

ζηνλ ηξφπν πνπ δηακνξθψλεηαη κία δηδαζθαιία θαη πξσηνεκθαλίζηεθε ηνλ 19ν αηψλα 

(Κηηζαξάο, 2004). Έλαλ αηψλα κεηά, ε Γηδαθηηθή παίξλεη κία λέα ηξνπή, δειαδή απφ θεη πνπ 

ζηελ αξρή ζηεξηδφηαλ ζηελ «παηδνθεληξηθή κάζεζε», ηψξα εμειίζζεηαη ζε κία πην ζχλζεηνπ 

ραξαθηήξα δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Σν παηδί είλαη εμίζνπ ν θεληξηθφο άμνλαο γχξσ απφ ηνλ 

νπνίν ζπληειείηαη ε κάζεζε, φκσο ε πξνζνρή εθίζηαηαη θαη ζηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθνχ-καζεηψλ θαη γεληθφηεξα φιεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ζχκθσλα κε φζα δειψλεη ν 

Μαηζαγγνχξαο (2004, νπ. αλ. ζην Φχθαξεο, 2015). Ζ Γηδαθηηθή κεζνδνινγία ζχκθσλα κε 

ηνλ Κφθθα (2002), είλαη έλαο απφ ηνπο ηνκείο ησλ Δπηζηεκψλ Αγσγήο, κε έκθαζε ζηελ 

Πξαθηηθή ή Δθαξκνζκέλε Παηδαγσγηθή. Βέβαηα ε Πξαθηηθή ή Δθαξκνζκέλε Παηδαγσγηθή 

δελ είλαη απφξξνηα κφλν ηεο Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο, εληνχηνηο ζπληίζεηαη θη απφ άιια 

κέξε, ηα νπνία κπνξνχκε λα ηα ζπκπεξηιάβνπκε ζηνλ Σνκέα ηεο Σερλνινγίαο ηεο 

Δθπαίδεπζεο ή ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο, πνπ κε ηελ ζεηξά ηεο βειηηψλεη ηε Γηδαθηηθή 

Μεζνδνινγία.  

Δθ ησλ πξαγκάησλ, ε Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία ππνδειψλεη ηε δηδαθηηθή  επηζηήκε πνπ 

εμεηάδεη ηνλ ηξφπν, πνπ παξέρεηαη θαη κεζνδεχεηαη κηα δηδαζθαιία. Μάιηζηα είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε ηφζν κε ηε ζεσξία φζν θαη κε ηελ πξάμε (Κηηζαξάο, 2004). Παιαηφηεξα γηλφηαλ 

πεξηζζφηεξνο δηαρσξηζκφο ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, ζπγθξηηηθά κε ηψξα. Με ηελ έλλνηα 

φηη ε Γηδαθηηθή ρσξηδφηαλ ζε Γεληθή θαη Δηδηθή Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία. Ζ πξψηε (Γεληθή) 

αθνξά ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο αλαθχπηνπλ γεληθά κε 

ηε δηδαζθαιία, ελψ ε δεχηεξε αζρνιείηαη πην ζηνρεπφκελα κε ηνπο ηξφπνπο πνπ 

νξγαλψλεηαη θαη κεζνδεχεηαη ε θάζε δξαζηεξηφηεηα μερσξηζηά (Κφθθαο, 2002). Δθείλν 

βέβαηα πνπ μερσξίδεη ηελ ζχγρξνλε κεζνδνινγία ζπγθξηηηθά κε ηηο παιαηφηεξεο είλαη ην 

γεγνλφο φηη, λαη κελ παξέρεη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, φκσο δελ ππαγνξεχεη φηη πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη εμ νινθιήξνπ θη νκνηφκνξθα ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα. Αληηζέησο, 

φπσο ππνγξακκίδεη ραξαθηεξηζηηθά ν Κηηζαξάο (ζ.162, 2004) απνδέρεηαη «ηνλ πινπξαιηζκό 

ησλ δηαθνξεηηθώλ απόςεσλ θαη ηελ πεξηνξηζκέλε ηζρύ ησλ δηδαθηηθώλ ζρεκάησλ». Όηαλ 

αλαθεξφκαζηε ινηπφλ ζηε Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία ηνπ λεπηαγσγείνπ, πξνθαλψο θαη δε 

κηιάκε γηα καζήκαηα, θαη πξνγξακκαηηζκέλε/νξγαλσκέλε  δηδαζθαιία, αιιά γηα 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ λαη κελ είλαη νξγαλσκέλεο, αιιά δελ αθνινπζνχληαη θαηά γξάκκα, 

φπσο ζηηο ππφινηπεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (Ράπηεο, θ. ζπλ., φπ αλ.. ζει. 21, Κφθθαο, φπ. 

αλ. ζει. 110, Κηηζαξάο, 2004).  Να ζεκεησζεί επίζεο φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε 

ηεο Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο δηεηέιεζαλ νη αθφινπζνη παηδαγσγνί: o Dewey J. (1859-1952), 

o Decroly O. (1871-1932), o Claparede E. (1873-1940),  o Freinet C. (1896-1966), o 

Cousinet R. (1881-1974), o Piaget J. (1896-1980) θιπ, (Κνπηζνβάλνπ, Δ. 1994, νπ. αλ ζην 

Κφθθαο, 2002). Χζηφζν νξφζεκν ηεο Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο είλαη ε πνιχ ζεκαληηθή 

παηδαγσγφο, Μαξία Μνληεζζφξη. Καηά ηε Μνληεζζφξη, νθείινπκε λα ππεξαζπηδφκαζηε ην 

παηδί κε ηελ έλλνηα φηη αθελφο κελ απνδερφκαζηε ηηο αλάγθεο ηνπ, αθεηέξνπ δε ζεβφκαζηε 

ηα δηθαηψκαηά ηνπ θαη ηνπ «καζαίλνπκε πώο λα καζαίλεη» (Κνπηζνπβάλνπ, ζ. 65, 2017).  

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη λα 

απνηξαπνχλ ηα φπνηα πξνβιήκαηα, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα ζηεξίδνληαη ζε θάπνηεο 

αξρέο, πνπ δηέπνπλ ηε Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία. Οη βαζηθφηεξεο εμ απηψλ (ησλ αξρψλ), φπσο 

δειψλεη ν θαζεγεηήο  Ξσρέιιεο (1981, νπ. αλ. ζην Κφθθαο, ζ. 122, 2002), είλαη νη 
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αθφινπζεο: α) αξρή ηεο παηδνθεληξηθφηεηαο (ζηελ νπνία ην παηδί είλαη ην επίθεληξν ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο), β) ε αξρή ηεο επνπηείαο (ζηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο κε ην θαηάιιειν 

επνπηηθφ κέζν βνεζάεη ηα παηδηά λα κάζνπλ-βηψλνληαο ηα πξάγκαηα ή έζησ κε ηε βνήζεηα 

ησλ εηθφλσλ), γ) ε αξρή ηεο απηελέξγεηαο (ε δηδαζθαιία δελ ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα 

πινπνηείηαη φρη κφλν ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηνπ λεπηαγσγνχ, αιιά θαη λα ζηεξίδεηαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαδχνληαη απζφξκεηα απφ ηα παηδηά). Γεπηεξεχνπζεο αξρέο είλαη νη 

αθφινπζεο: α) ε αξρή ηεο θαηαζθεπήο ή ηεο εξγαζίαο (ε δηδαζθαιία επηθεληξψλεηαη ζηε 

δεκηνπξγία θάπνηαο θαηαζθεπήο ή εξγαζίαο εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ), β) ε αξρή ηεο 

επηθαηξφηεηαο (ε δηδαζθαιία επηθεληξψλεηαη ζε επίθαηξα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ), γ) ε αξρή ηνπ θαηακεξηζκνχ (ε λεπηαγσγφο παξνηξχλεη φια ηα 

παηδηά λα αζρνιεζνχλ κε ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα, εμεηδηθεχνληαο ην θαζέλα ζε θάηη, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ν ιεγφκελνο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο), δ) ε αξρή ηεο ελφηεηαο 

(ην ζπκπέξαζκα κίαο ζπδήηεζεο ή αιιηψο ε ζπλνιηθή απνηίκεζε κίαο δηδαζθαιίαο), ε) ε 

αξρή ηεο αμηνπνίεζεο ή ηεο πξαθηηθήο σθειηκφηεηαο (δειαδή φηαλ νη γλψζεηο πνπ έρνπλ 

απνθνκίζεη ηα παηδηά, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πξάμε πξνο φθειφο ηνπο), ζη) ε αξρή 

ηεο γλψζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή αξρή ηεο παηξηδνγλσζίαο (εθαξκφδεηαη φηαλ ηα ζέκαηα 

κίαο δηδαζθαιίαο ζπλδένληαη κε ην άκεζν πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ), ε) ε αξρή ηεο 

παγθνζκηφηεηαο (δειαδή ε ηθαλφηεηα ηνπ λεπίνπ λα δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληέο ηνπ πέξα θη 

έμσ απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ. Δθηφο απφ ηηο αξρέο, πάλσ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα 

βαζηζηεί ν εθπαηδεπηηθφο, ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη θάπνηεο "ζηξαηεγηθέο", πνπ έγθεηληαη ζην 

πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο . Γειαδή ζηξαηεγηθέο φπσο ε ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ-

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο, ε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο εληφο ζρνιείνπ, ε δπλαηφηεηα 

εμέιημεο κίαο δηδαζθαιίαο θαη ην βαζηθφηεξν ε αμηφινγεζε θη εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο κάζεζεο ησλ παηδηψλ (Μαπξνζθνχθεο, 2008).  

Οινθιεξψλνληαο ζέισ λα ηνλίζσ φηη ε ζχγρξνλε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ζπλεηέιεζε ζε 

κεγάιν βαζκφ, ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο κνπ, εηδηθά αλ αλαινγηζηνχκε ηηο αξρέο πνπ 

ηε δηέπνπλ θαη ηηο ζπλεπαγφκελεο πξνεθηάζεηο ηεο. Κπξίσο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

Σερλνινγία, πνπ δηαξθψο αιιάδεη, εμειίζζεηαη θαη θαη επέθηαζε θαιπηεξεχεη. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ησλ κέζσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηή ηελ θαιπηέξεπζε είλαη: 

νη εηθφλεο, ηα ζιαηηο, νη  πξνβνιείο, ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα, δηάθνξα πξνπιάζκαηα θαη 

γεληθφηεξα δηάθνξεο ειεθηξνληθέο κεραλέο (πρ. cd), θιπ. Με άιια ιφγηα, είλαη ηα 

‗‘απαξαίηεηα ζπζηαηηθά‘‘, πνπ βνεζνχλ ηε Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία, λα πξνάγεη ην έξγν ηεο, 

πξνο φθεινο ησλ λεπίσλ (Κφθθαο, 2002). 

 

2.2 Παηδαγσγηθό πιαίζην 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα ππνγξακκίζνπκε ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

κπνξνχκε λα πινπνηήζνπκε έλα εμ απνζηάζεσο πξφγξακκα δηδαζθαιίαο, ππφ ην πξίζκα 

ηεο παηδαγσγηθήο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηεο δηδαθηηθήο  κεζνδνινγίαο, πξνθεηκέλνπ 

λα επηθέξνπκε κειινληηθά, φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλα απνηειέζκαηα· ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη κάζεζε ησλ παηδηψλ. Μαο ελδηαθέξεη λα αληηιεθζνχκε αλ θαη ζε 

πνην βαζκφ, κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ φια απηά, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί έλα 

παηδαγσγηθφ πιαίζην, ηθαλφ λα αληηκεησπίζεη ηηο θνηλσληθέο εμειίμεηο θαη ηαπηφρξνλα λα 

δηαπιάζεη καζεηέο πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πνιπκνξθία πνπ θπξηεχεη ηελ θνηλσλία 

(κέζσ ησλ επηθνηλσληαθψλ πξαθηηθψλ-αλαπαξαζηάζεσλ), (Παπαδεκεηξίνπ, 2020). 

Σαπηφρξνλα, νθείινπκε λα αλαινγηζηνχκε (πέξα ησλ πξναλαθεξζέλησλ) ηνλ ξφιν πνπ 
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έπαημε ε παλδεκία covid-19, νχησο ψζηε λα εθαξκφζνπκε έλα παηδαγσγηθφ πιαίζην, 

αληάμην ησλ πεξηζηάζεσλ. Αθελφο κελ, ε παλδεκία Covid-19 άζθεζε κεγάιεο πηέζεηο ζηελ 

εθπαίδεπζε, κε ηελ έλλνηα φηη ελέηεηλε ηηο ήδε ππάξρνπζεο «θνηλσληθέο-ςεθηαθέο 

αληζφηεηεο» επαλαθέξνληάο ηηο (Zheng & Walsham, 2021), αθεηέξνπ δε, ζα ήηαλ άδηθν λα 

ηεο επηξξίςνπκε ηελ επζχλε (απνθιεηζηηθά). Δπζχλε πνπ ζρεηίδεηαη ζηελ παξνχζα θάζε κε 

ηελ εθαξκνγή ελφο  επηηπρεκέλνπ πξνγξάκκαηνο Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.  

Πξνηνχ εκθαληζηεί ν covid-19, κία απφ ηηο αδπλακίεο εθαξκνγήο ηεο ΔμΑΔ, ή κε άιια ιφγηα 

έλαο παξάγνληαο πνπ θαζφξηδε «αλ ζα πεηύρεη ή όρη», ήηαλ θη είλαη νη «ςεθηαθέο 

αληζφηεηεο» (Beaunoyer, et al., 2020, νπ. αλ ζην αθειιαξίνπ θ ζπλ., ζ.200, 2022). Οη 

ςεθηαθέο αληζφηεηεο είλαη απνηέιεζκα ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ πξνζβαζηκφηεηαο ζηελ 

ηερλνινγία θαη ηνπ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ (Beaunoyer et.al., 2020). Μάιηζηα έρεη 

απνδεηρζεί φηη νη ςεθηαθέο αληζφηεηεο δελ νθείινληαη απιψο ζην ςεθηαθφ ράζκα, αιιά θαη 

ζε παξάγνληεο, φπσο: ην θχιν, ε ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, επάγγεικα, εηζφδεκα (van 

Dijk & Hacker, 2003). Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ έρνπλ ππνγξακκίζεη φηη νη ςεθηαθέο 

αληζφηεηεο κεγεζχλνληαη, φηαλ ην άηνκν/ρξήζηεο δηαζέηεη απαξραησκέλν εμνπιηζκφ, κε 

απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζβαζε ζε δηαδηθηπαθνχο 

πφξνπο. Απηφ εχθνια κπνξεί λα ην νδεγήζεη ζε κε ηθαλνπνηεηηθή εκπεηξία, κε ζπλέπεηα 

ήζζνλνο ζεκαζίαο επθαηξηψλ αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ. Αληηζέησο, ηα 

πην εχπνξα (νηθνλνκηθά) λνηθνθπξηά,  ζα έρνπλ ζαθψο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο αλαβάζκηζεο 

ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο (πρ. γηα ηειεξγαζία, γηα κάζεζε, γηα ςπραγσγία). Απφξξνηα απηψλ 

είλαη ν εθθπιηζκφο ησλ ήδε ππαξρνπζψλ ςεθηαθψλ αληζνηήησλ, βαζηζκέλσλ ζηνλ 

εμνπιηζκφ (Beaunoyer et.al., 2020). πγρξφλσο, απηνί πνπ δελ είλαη ηφζν εμνηθεησκέλνη κε 

ηελ ηερλνινγία, απνκαθξχλνληαη φιν θαη πην πνιχ απφ ηελ θνηλσλία θη απηφ γηαηί έρνπλ 

κεησκέλεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηελ ςεθηαθή ππνζηήξημε. (Micheli et.al., 2020). Άιιε κία 

αηηία δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ αληζνηήησλ θαη κείσζεο ησλ αθαδεκατθψλ επηδφζεσλ, είλαη ε 

παξνρή πιεζψξαο ζπζθεπψλ ζε λεαξά άηνκα, κε απνηέιεζκα απηά λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ 

γηα ςπραγσγία ή δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία θη φρη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο (Camerini et.al., 

2018). ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ΔμΑΔ πξνζηίζεληαη εμίζνπ ζχκθσλα κε ηνπο  Komminou, 

2017· Stagg&Slotta, 2020 (νπ. αλ ζην αθειιαξίνπ θ ζπλ., 2022) ηα πξνβιήκαηα 

ζπληνληζκνχ θη επηθνηλσλίαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ-εθπαηδεπνκέλσλ. 

ίγνπξα απηνί είλαη θάπνηνη ραξαθηεξηζηηθνί ιφγνη, πνπ πξέπεη λα ιάβνπκε ζνβαξά ππφςε, 

ψζηε λα ζρεδηάζνπκε έλα παηδαγσγηθφ πιαίζην, ηθαλφ λα πξνιακβάλεη θάζε είδνπο 

‗‘εκπφδην‘‘. Οθείινπκε πξσηίζησο λα μεθηλήζνπκε, κεηαθέξνληαο ηελ εζηίαζε απφ ην 

«κνλνγξακκαηηζκφ», ζηνλ «πνιπγξακκαηηζκφ». Γειαδή πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, πφζν κάιινλ απφ ηα παηδηά φηη πιένλ «είκαζηε» αληηκέησπνη κε ηελ 

πνιπκνξθηθφηεηα ησλ κέζσλ θαη ησλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη κε ηελ πνιηηηζκηθή 

θαη γισζζηθή πνηθηινκνξθία. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ν δηάινγνο ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηηθήο 

πξάμεο, είλαη έλα κέζνλ πνπ ‗‘απνθαιχπηεη‘‘ ηηο πξνζσπηθέο απφςεηο ησλ παηδηψλ, 

εμαιείθνληαο θάζε είδνπο ζηεξενηππηθέο απφςεηο· ππνβνεζψληαο ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ 

ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, ζε κία δηαξθψο κεηαιιαζζφκελε θνηλσλία (Παπαδεκεηξίνπ, 

2020).Δίλαη νινθάλεξν δε φηη, ε ηαρχηαηε αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θη επηθνηλσληψλ 

έθεξε ζην επίθεληξν ηελ εηθφλα, πνπ πιένλ δελ αλαπαξάγεη απιψο λνήκαηα αιιά εθθξάδεη 

θαη ζρέζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα απηέο ηεο εμνπζίαο (νηθνλνκηθή, πνιηηηθή). Γη απηφ ην ιφγν 

είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο φηη πιένλ νη εηθφλεο δελ ζπκπιεξψλνπλ απιψο 

ηε γιψζζα (ιεηηνπξγψληαο επηθνπξηθά), αιιά απνηεινχλ απφ κφλεο ηνπο, έλαλ δίαπιν 
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επηθνηλσλίαο, ζηα πιαίζηα ελφο πνιπηξνπηθνχ παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ (Παπαδεκεηξίνπ & 

Καπαξίλνπ, 2020).  

ην πιαίζην απηφ, είλαη ζεκαληηθή ε αμηνπνίεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηελ ζρνιηθή ηάμε,  

θαζψο αλαδηακνξθψλνληαη νη ηξφπνη επηθνηλσλίαο- αλαπαξάζηαζεο ηνπ λνήκαηνο, 

κεηαθεξφκαζηε απφ ηελ «κνλνηξνπηθή», ζε πνιπηξνπηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο. 

Αλαληίξξεηα ε πηνζέηεζε πξνζεγγίζεσλ θξηηηθνχ νπηηθνχ/πνιπηξνπηθνχγξακκαηηζκνχ ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ζπκβάιιεη ζηε δηαρείξηζε απφ πιεπξάο ησλ παηδηψλ, ηνπ 

πνιπηξνπηθνχ θφζκνπ, κε ηνλ νπνίν έξρνληαη ζε επαθή (θνηλσληθφ πεξηβάιινλ) ζπγθξηηηθά 

κε ην «βηβιηνθεληξηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο», πνπ δηδάζθνληαη θαη ηα νδεγεί ζηελ θνηλσληθή 

απνκάθξπλζε απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. πλεπψο ρξεηάδεηαη κηα δηαξθήο αμηνιφγεζε ηνπ 

ηππνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, πξνθεηκέλνπ λα επαλαπξνζδηνξίδεηαη ην 

παηδαγσγηθφ πιαίζην, κέζα ζην νπνίν ζα εθαξκφδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο (Millard, 2003:4, 

νπ. αλ ζην Παπαδεκεηξίνπ, 2020). Δμάιινπ έλα νπζηαζηηθά νινθιεξσκέλν παηδαγσγηθφ 

πιαίζην, ε δηδαζθαιία είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηηο επηθνηλσληαθέο πξαθηηθέο (βι. ελδεηθηηθά 

Kress, 2008, νπ. αλ ζην Καηζαξνχ & Πνπξθφο, 2011), θη σο επί ην πιείζηνλ είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ πνιπηξνπηθφηεηα. Με πην απιά ιφγηα είλαη ζεκαληηθφ ζε κία καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, εηδηθά φηαλ κηιάκε γηα λεπηαγσγείν, λα κελ παξακέλνπκε ζηε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα έθθξαζεο κέζσ ησλ ρεηξνλνκηψλ, κέζσ ησλ 

εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ, κέζσ πνιχρξσκσλ ζειίδσλ, ή αθφκε θαη κέζσ δηαδηθηπαθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ. Με απηνχο ηνπο ηξφπνπο, νη καζεηέο κε ηελ ζεηξά ηνπο, 

εθθξάδνληαη κέζσ ησλ πνιππνίθηισλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο θη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

απνθηά ελδηαθέξνλ θαη λφεκα. Αλ κε ηη άιιν, γηα λα επδνθηκήζεη έλα παηδαγσγηθφ πιαίζην 

βαζηζκέλν ζηελ παηδαγσγηθή ησλ πνιγξακκαηηζκψλ, ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε θάπνηεο 

βαζηθέο αξρέο (TheNewLondonGroup, 2000:19-37, νπ. αλ ζην Καηζαξνχ & Πνπξθφο, 2011). 

Ζ βαζηθφηεξε εμ απηψλ είλαη φηη ε κάζεζε ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ηα βηψκαηα ησλ 

παηδηψλ· έηζη ζα αμηνπνηνχληαη νη δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο (ησλ παηδηψλ) πξνο φθειφο ηνπο. 

Σαπηφρξνλα  νη καζεηέο ζα πξέπεη δηαξθψο λα εμαζθνχληαη ζηελ θαηαζθεπή λνεκάησλ, 

αθνχ πξσηίζησο έρνπλ εμνηθεησζεί κε δηαθνξεηηθά πνιπηξνπηθά θείκελα. Δμίζνπ ζα πξέπεη 

ηα παηδηά λα αληηιακβάλνληαη φηη κέζσ ηεο κάζεζεο δηαπιάζνπλ θαη εμειίζζνπλ ζπλερψο 

ηνλ εαπηφ ηνπο, σο ζρεδηαζηέο λνεκάησλ. Σέινο ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη κίαο 

πεηπρεκέλεο δηδαζθαιίαο είλαη ε αληίιεςε απφ πιεπξάο ησλ παηδηψλ φηη, ηα ίδηα (ηα παηδηά) 

είλαη ηθαλά πξψηνλ λα ζρεδηάζνπλ πνιπηξνπηθά λνήκαηα βαζηζκέλα ζηα δηθά ηνπο βηψκαηα, 

δεχηεξνλ (είλαη ηθαλά) λα κεηαθέξνπλ ή λα ζπλδέζνπλ απηά ηα λνήκαηα κε δηαθνξεηηθά 

θνηλσληθά κέξε, ηξίηνλ (είλαη ηθαλά) λα ηα θξίλνπλ, θαη ηέηαξηνλ (είλαη ηθαλά), λα ηα 

κεηαζρεκαηίζνπλ αλάινγα κε ην θνηλσληθφ πιαίζην, ζην νπνίν βξίζθνληαη. Όκσο νη 

εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα είλαη επηιεθηηθνί, φζνλ αθνξά ηελ πνζφηεηα-πνηφηεηα ησλ 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζηα παηδηά, θη ν ιφγνο είλαη πξνθαλήο. Γελ 

πξέπεη λα ‗‘πεξάζεη ην κήλπκα‘‘ ζηα παηδηά, φ,ηη δειαδή ν ππνινγηζηήο κέζσ ησλ 

πνιπηξνπηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ πξνάγεη· είλαη ην κφλν κέζν πνπ πξνσζεί ηε γλψζε. 

Απελαληίαο ζα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο έλα κέζν πνπ ππνζηεξίδεη θαη ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά, φπσο θη νη άιιεο πεγέο γλψζεο. Γηαθνξεηηθά θηλδπλεχνπλ ηφζν νη 

εθπαηδεπηηθνί φζν θαη ηα παηδηά ‗‘λα εγθισβηζηνχλ‘‘ ζηα δηακνξθσκέλα πξφηππα (ησλ 

ςεθηαθψλ πεξηβαιιφλησλ), γεγνλφο πνπ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά θαη εκπνδίδεη ην κάζεκα λα 

γίλεη δεκηνπξγηθφ θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ (Καηζαξνχ & 

Πνπξθφο, 2011). Δθηφο απηνχ ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα κεηξηαζκφο φζνλ αθνξά ηηο 

πνιππνίθηιεο κνξθέο επηθνηλσλίαο, δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη θίλδπλνο λα δηαζπαζηεί ε 

πξνζνρή, θαζψο θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο ηάμεο. ε θάζε πεξίπησζε ην ζρνιείν ινηπφλ είλαη 
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αληηκέησπν, κε δχν επηινγέο. Απφ ηε κία λα κελ ζπκπεξηιάβεη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

πνιπηξνπηθά θείκελα, πξνεξρφκελα απφ ηα ςεθηαθά πεξηβάιινληα ή ηνλ ρψξν ηεο 

δηαθήκηζεο, θη απφ ηελ άιιε λα ζπκπεξηιάβεη ηα ζχγρξνλα πνιπηξνπηθά θείκελα απφ φινπο 

ηνπο ρψξνπο, αλεμέιεγθηα. Καη νη δχν επηινγέο, έρνπλ ηηο αλάινγεο ζπλέπεηεο. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε αλ δελ ρξεζηκνπνηήζεη θαζφινπ θείκελα, ζρεηηδφκελα κε ηηο δηαθεκίζεηο, 

θηλδπλεχεη λα κελ ζπκπεξηιάβεη κία κεγάιε γθάκα πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ (πρ. αθίζεο, 

θνηλσληθά κελχκαηα, θα.), πνπ είλαη ζεκαληηθά θαη πξνάγνπλ ηε κάζεζε. ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε ν θίλδπλνο ζαθψο είλαη κεγαιχηεξνο θαζψο κπνξεί ηα παηδηά λα έξζνπλ ζε 

επαθή κε θείκελα πνπ δελ αθνινπζνχλ ηηο πξφηππεο επηθνηλσληαθέο κεζφδνπο-ζηξαηεγηθέο 

θαη δελ βαζίδνληαη ζηηο ζεσξίεο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ζε άιιεο ζχγρξνλεο 

γισζζνδηδαθηηθέο ζεσξίεο, θιπ).Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ θη νη δχν πεξηπηψζεηο, νη 

εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα παξνηξχλνπλ ηα παηδηά λα είλαη ελεξγά κέιε ηνπ ζρνιηθνχ 

ζπλφινπ θαη λα ζηέθνληαη θξηηηθά, απέλαληη ζε θάζε πνιπηξνπηθφ θείκελν, πνπ ‗‘θαηαθζάλεη‘‘ 

ζηελ ηάμε (Silvers et.al, 2010). θνπφο καο εμάιινπ είλαη λα θαηαλνήζνπλ ζηαδηαθά φηη ε 

επεμεξγαζία θαη ελ ζπλερεία ε αλαδηακφξθσζε πνιπηξνπηθψλ λνεκάησλ θη άιισλ 

ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ, δελ είλαη κία απιή δηαδηθαζία· θαζψο επεξεάδεηαη απφ ηελ θνηλσληθή 

ηάμε, ην θχιν, ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο, ηελ ηαπηφηεηα ησλ νκηιεηψλ (Fairclough, 1992:7-

12·Gee, 1996·Street, 1995, νπ. αλ ζην Καηζαξνχ & Πνπξθφο, 2011). ε απηφ ζα ζπκβάιιεη 

ν εθπαηδεπηηθφο, ηνπ νπνίνπ ν ξφινο ζχκθσλα κε ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηεο 

πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο είλαη θπξίαξρνο θαη είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ, αλ ζα επηηεπρζνχλ ή φρη νη καζεζηαθνί ζηφρνη (Αξκαθφιαο, 2018· Collis, 

1996, νπ. αλ ζην αθειιαξίνπ θ. ζπλ, 2022). Οθείιεη λα εθαξκφδεη ηηο απαξαίηεηεο 

πξαθηηθέο νχησο ψζηε, είηε ζηε δηα δψζεο είηε ζηελ ΔμΑΔ  λα δεκηνπξγεί έλα θιίκα αζθαιέο 

θαη ζπλάκα ειθπζηηθφ. Γηα λα ηα επηηχρεη απηά, ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ & Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2002, 2003, 2008, 2014α, 2014β, νπ. αλ ζην 

αθειιαξίνπ θ.ζπλ., 2022), ρξεηάδεηαη θάπνηα κέζα-εξγαιεία, φπσο: νη εηθφλεο, νη 

αλαπαξαζηάζεηο, ην εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη, αζθήζεηο εμάζθεζεο, αλνηρηέο-εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, αθφκε θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ αθειιαξίνπ θ.ζπλ., (2022), ε 

πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελ κέζσ Covid-19, πηνζέηεζε έλα κνληέιν κηθηήο κάζεζεο 

(Αλαζηαζηάδεο, 2008), πνπ βαζίζηεθε ζε αζχγρξνλεο-ζχγρξνλεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζε, κε ζθνπφ λα αληαπεμέιζνπλ ζηε γξήγνξε κεηάβαζε απφ ηελ παξαδνζηαθή ζηελ εμ 

απνζηάζεσο δηδαζθαιία. Πην ζπγθεθξηκέλα κάιηζηα, εηζήγαγαλ παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο, 

ην ςεθηαθφ βηβιίν, παξνπζηάζεηο κέζσ Powerpoint, θαη βίληεν-ερεηηθά αθνχζκαηα. Σν 

αξλεηηθφ ήηαλ φηη δελ εθαξκφζηεθαλ ζρεδφλ θαζφινπ εξγαζίεο ζπλεξγαηηθέο, πφζν κάιινλ 

νκαδηθέο. Απνδεηθλχεηαη ινηπφλ φηη, ν ζρεδηαζκφο ελφο παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην 

νπνίν ζα εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά ε κεηάβαζε απφ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ζηελ 

ηάμε ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, είλαη αξθεηά απαηηεηηθφο θαη θξίζηκνο (Herrington & Oliver, 

2000, νπ. αλ ζην αθειιαξίνπ θ.ζπλ., 2022). Γη απηφ νθείινπκε λα ζπλεξγαζηνχκε φινη, 

πξνθεηκέλνπ «λα ζρεδηάζνπκε έλα ςεθηαθό κέιινλ πνπ δελ ζα παξαγθσλίδεη θαλέλαλ, ζε 

κία θνηλσλία δηθαίνπ» (αθειιαξίνπ θ.ζπλ., ζ.226, 2022). Αληαπνθξηλφκελνη ινηπφλ, ζηηο 

αιιαγέο πνπ έρνπλ επηθέξεη νη λέεο ηερλνινγίεο θαη νη πινπξαιηζηηθέο θνηλσλίεο· νθείινπκε 

λα πξνηξέςνπκε ηα παηδηά λα αζρνινχληαη εηο βάζνο κε ηα ζχγρξνλα πνιπηξνπηθά θείκελα 

(γξαπηά, πξνθνξηθά) ζην ζρνιείν πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ απφ ηε κία λα ζπλεηδεηνπνηνχλ 

ηελ ζεκαζία (ησλ θεηκέλσλ) ζην θάζε θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ πιαίζην, θη απφ ηελ άιιε λα 

αλαπαξαγάγνπλ ηα δηθά ηνπο λνήκαηα, ζηα ηζνδχλακα επηθνηλσληαθά πεξηβάιινληα 

(Υαηδεζαββίδεο, 2003· Υαηδεζαββίδεο & Γαδάλε, 2006, νπ. αλ ζην Πνπξθφο & Φηεξληάηε, 
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2011). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε ρξήζε ηνπ google earth (ζηα πιαίζηα ηεο δηθήο κνπ 

εξγαζίαο), απνηειεί κία θαηεγνξία πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ, θαζψο νη ρσξηθέο πιεξνθνξίεο 

απεηθνλίδνληαη κε έλα ζχλνιν ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ (εηθφλεο- ζχκβνια, ιέμεηο, κέζσ 

ρξσκάησλ, κέζσ γξαθηθψλ). Με πην απιά ιφγηα ην google earth αλαπαξηζηά ηελ 

πιεξνθνξία (πρ. ηε δηαδξνκή απφ ην ζρνιείν ζην Σαρπδξνκείν), άκεζα (κέζσ ησλ εηθφλσλ-

ζρεδίσλ). Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πνιπηξνπηθήο πξνζέγγηζεο ζηα πιαίζηα 

ηεο εξγαζίαο κνπ είλαη ε ζπδήηεζε/πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηελ επηγξαθή « Διιεληθά 

Σαρπδξνκεία» ζηελ είζνδν ηνπ Σαρπδξνκείνπ. Θα δηαπηζηψζνπλ ηα παηδηά φηη ε θξάζε 

απηή, είλαη κεηαθξαζκέλε θαη ζηα αγγιηθά (Hellenic Posts), ελψ ζπγρξφλσο ν γξαπηφο 

ιφγνο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ εηθφλα ηνπ πεξηζηεξηνχ (νπηηθά). Ο ζπλδπαζκφο ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ θαη ηεο εηθφλαο ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ζηε κάζεζε ησλ παηδηψλ. Με άιια ιφγηα εδψ 

επηβεβαηψλεηαη απηφ, πνπ πεξηγξάθεη ε έλλνηα ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο: «ε ρξήζε 

πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο ηξόπσλ λνήκαηνο ζε έλα θείκελν ή ζηελ παξαγσγή λνήκαηνο» 

(Kalantzis & Cope, ζει.277, 2019) ή αιιηψο φηη «ε αλάγλσζε θη ε ζέαζε είλαη άκεζα 

εμαξηεκέλεο» (Kalantzis & Cope, ζει.304, 2019. Σέινο άιιν έλα ελδεηθηηθφ δείγκα 

πνιπηξνπηθήο πξνζέγγηζεο είλαη: νη αζθήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ ή ζσζηνχ/ιάζνπο, πνπ 

εθάξκνζα ζην πεξηβάιινλ ηεο e-class. Γεδνκέλνπ φηη απεπζχλνληαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο, νη εξσηήζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αζθήζεσλ απνηεινχληαη απφ γξαπηή, νπηηθή, θη 

ερεηηθή αλαπαξάζηαζε, κε ζθνπφ λα είλαη θαηαλνεηέο θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηα παηδηά, κέζσ 

ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ αλαπαξάζηαζεο. 

Γεληθφηεξα  δηαπηζηψλνπκε φηη φηαλ ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ έξρνληαη αληηκέησπα κε 

ηέηνηνπ είδνπο πνιπηξνπηθά λνήκαηα, κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία απνθσδηθνπνίεζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Χζηφζν γηα λα θηάζνπλ ζην ζεκείν λα απνθσδηθνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο,  

ππάξρνπλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. Γειαδή ζα πξέπεη λα ηνπο παξέρεηαη ν ρψξνο, ν ρξφλνο, 

ηα πιηθά θη νη πφξνη. Όια απηά είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά, πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχλ ηηο 

πξαθηηθέο ηνπ γξακκαηηζκνχ, βαζχηεξα θη νπζηαζηηθφηεξα (Daniels, 2016). ηελ ελφηεηα 

πνπ αθνινπζεί ινηπφλ ζα επηθεληξσζνχκε ζηηο έλλνηεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, θαζψο 

είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη ηελ θαηαλφεζε πην 

ζχλζεησλ ελλνηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα απηή, ηεο «πνιπηξνπηθφηεηαο». 

 

2.3 Υώξν-Υξνληθέο έλλνηεο 

Αλαληίξξεηα, ην θάζε παηδί αληηιακβάλεηαη ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα 

κε ην δηθφ ηνπ αλαπηπμηαθφ ξπζκφ. Όζνλ αθνξά ηελ θαηάθηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ρψξνπ, απηή 

μεθηλάεη ήδε απφ πνιχ κηθξή ειηθία. χκθσλα κε ηνπο Piaget & Inhelder 1967 (νπ. αλ. ζην 

Κνπηζνπβάλνπ & Αξβαλίηε-Παπαδνπνχινπ, 2011), ην παηδί ήδε απφ ηξηψλ κελψλ κπνξεί 

θαη αληηιακβάλεηαη ην ρψξν γχξσ απ‘ απηφ. Σν παηδί ζπλάπηεη ζρέζεηο κε ην ρψξν γχξσ 

ηνπ, δειαδή κε ην ζψκα ηνπ θαη ηα πξφζσπα/πξάγκαηα ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο ηνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ησλ ζρέζεσλ απηψλ, κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ 

πξαγκάησλ, ην παηδί/άηνκν βαζκηαία ‗‘ρηίδεη‘‘ ζην κπαιφ ηνπ ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ (National 

Research Council, 2006 ). ηαδηαθά αξρίδεη λα θαηαλνεί θάπνηεο ρσξηθέο έλλνηεο, φπσο: 

κπξνο- πίζσ, πιάη, πάλσ- θάησ, δεμηά-αξηζηεξά, θιπ. Γηα λα θηάζεη φκσο ζην ζεκείν λα 

αληηιεθζεί ην παηδί ην ρψξν θαη γεληθφηεξα ηηο ρσξηθέο έλλνηεο/ζρέζεηο, ζα πξέπεη λα θηλείηαη 

ζε απηφλ (ΗΔΠ, 2014, National Research Council, 2006 ), Δίλαη ζαθέο φηη ην παηδί απφ κηθξή 

ειηθία αξρίδεη λα κεηαθηλείηαη αζηακάηεηα ζην ρψξν· ελεξγνπνηψληαο φιεο ηνπ, ηηο δπλάκεηο. 

ηελ πξνζρνιηθή ειηθία αλαγλσξίδεη ζην βαζκφ πνπ κπνξεί ην ρψξν, ηηο απνζηάζεηο, ηα 
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δηαζηήκαηα, ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο (ΗΔΠ, 2014). Δμειηθηηθά ινηπφλ 

αληηιακβάλεηαη ην ρψξν, θαη πην πξνρσξεκέλα κπνξεί λα ηνλ θαληαζηεί θαη θαηά ζπλέπεηα 

λα ηνλ απνηππψζεη, δσγξαθίδνληαο ή ζρεδηάδνληαο ηνλ, ή αθφκε θαη λα ηνλ εθθξάζεη κέζσ 

ησλ θηλήζεσλ, θιπ. Μάιηζηα φπσο πξνείπακε, ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηα πξάγκαηα πνπ ππάξρνπλ γχξσ ηνπο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηηο ζρέζεηο απηψλ, 

ησλ πξαγκάησλ. ηα ηέζζεξα ή πέληε έηε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο μεθηλνχλ λα δηαρσξίδνπλ 

ην δεμί, απφ ην αξηζηεξφ ρέξη. ηελ πνξεία θαηαθέξλνπλ λα μερσξίζνπλ ην δεμί-αξηζηεξφ 

ελφο παηδηνχ πνπ βξίζθεηαη αληηθξηζηά ηνπο, επεηδή πξνθαλψο είλαη πην δχζθνια αληηιεπηφ. 

Όπσο ππνζηεξίδεη ε Κνπηζνπβάλνπ 1999 (νπ. αλ. ζην Κνπηζνπβάλνπ & Αξβαλίηε-

Παπαδνπνχινπ, 2011), απφ κειέηεο έρεη απνδεηρζεί φηη, ηα παηδηά λεπηαθήο ειηθίαο είλαη ζε 

ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο ηεο ραξηνγξάθεζεο, αξθεί λα ηνπο δηδάζθνληαη 

κεζνδεπκέλα απφ ηνπο λεπηαγσγνχο, κε  ηελ θαηαζθεπή ελφο ράξηε ηεο γεηηνληάο ή αθφκε 

θαη ηνπ πξναχιηνπ ρψξνπ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. ην ζεκείν απηφ λα ηνλίζνπκε φηη  ζεσξείηαη 

θξίζηκν ην γεγνλφο φηη έλα λήπην, πξέπεη λα αληηιεθζεί θα αθνινχζσο λα θαηαθηήζεη ην 

ρψξν. ε αληίζεηε πεξίπησζε θηλδπλεχεη λα εκθαλίζεη κειινληηθά πξνβιήκαηα ή αδπλακίεο, 

φπσο: ε αζηάζεηα ζηελ θίλεζε, ν πξνζαλαηνιηζκφο, νη δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία, ηε γξαθή, θηι (ΗΔΠ, 2014). 

Κάπνηεο ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνβνεζήζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ θαη λα πξνιάβνπλ ελδερφκελα πξνβιήκαηα, είλαη νη αθφινπζεο, ζχκθσλα κε ην 

Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (2014): α) νη κεηαθηλήζεηο ησλ λεπίσλ ζην ρψξν ζε 

δηάθνξα επίπεδα (πρ. ηεληψλνληαη ςειά, ζέξλνληαη, θιπ), θαζψο θαη β) νη δηαδξνκέο κε 

αιιαγή θαηεχζπλζεο. Δμίζνπ ζα κπνξνχζαλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην ρψξν, κε ηε βνήζεηα 

ησλ θηλήζεσλ, ζπλδπαζηηθά κε ηελ έθθξαζε ζρεηηθψλ ιέμεσλ: κπξνο, πίζσ, γχξσ, κέζα, 

πάλσ, θάησ. Με άιια ιφγηα ζηφρνο καο είλαη «λα αληηιακβάλνληαη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην 

εδώ θαη εθεί, ζην θνληηλό θαη καθξηλό ζεκείν ηνπ ρώξνπ» (ΗΔΠ, ζ.207, 2014). Όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην ΓΔΠΠ (2003)  πνπ αθνξά ην λεπηαγσγείν, ηα παηδηά εμεξεπλψληαο ην 

πεξηβάιινλ ηνπο, κέζσ ησλ θηλήζεσλ θαη ηνπ παηρληδηνχ· επεθηείλνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο, 

γηα ην ρψξν. Καηαλννχλ ζηαδηαθά δε, φηη κπνξνχλ λα επέκβνπλ θαη λα αιιάμνπλ ην 

πεξηβάιινλ γχξσ ηνπο. Δθηφο απηνχ, αξρίδνπλ λα θαηαλννχλ ηα ζχκβνια θαη ηνπο ράξηεο, 

πνπ είλαη ρξήζηκα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ε θαιιηέξγεηα ηεο ρσξηθήο 

ζθέςεο είλαη απνηέιεζκα ηξηψλ παξαγφλησλ: α) θαηαλφεζε ρσξηθψλ ελλνηψλ, β) εξγαιεία 

αλαπαξάζηαζεο, γ) δηαδηθαζίεο ζπιινγηζκνχ (National Research Council, 2006). 

πγρξφλσο είλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη, ε έλλνηα ηνπ ρψξνπ λα είλαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηελ 

έλλνηα ηνπ ρξφλνπ. Αλαθεξφκαζηε κε άιια ιφγηα, ζε έλλνηεο ζρεδφλ αιιειέλδεηεο. Ζ 

θαηάθηεζε ηεο κίαο πξνυπνζέηεη ηελ θαηάθηεζε ηεο άιιεο. Απηφ επεμεγείηαη κέζα ζην 

αλαζεσξεκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ 2021, γηα ην λεπηαγσγείν. Αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη, κία απφ ηηο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ/απνθηήζνπλ ηα 

παηδηά είλαη:  ην λα κπνξνχλ «λα θηλνύληαη θαη λα ηξνπνπνηνύλ ηελ θίλεζε κε βάζε ηηο 

ρξνληθέο θαη ρσξηθέο έλλνηεο θαη ζρέζεηο» (ΗΔΠ, ζ.92, 2021). Πξνθαλψο γηα λα ζπκβεί απηφ, 

ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ θαηαθηήζεη ηφζν ηηο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ζην ρψξν, 

φζν θαη ηηο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ζην ρξφλν. Ζ αιήζεηα είλαη φηη νη ρξνληθέο έλλνηεο, είλαη πην 

δχζθνια αληηιεπηέο (ζηηο ειηθίεο 4-6 εηψλ), δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα έλλνηεο αθεξεκέλεο. 

Ζ αληίιεςε θη ε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ ζηεξίδεηαη ζε θχξηεο ηθαλφηεηεο, φπσο είλαη: ε 

ηθαλφηεηα «ηεο αξίζκεζεο, ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο κλήκεο» (ηξαηαξηδάθε- Κπιάθε, ζ.48, 

2006) θαη δελ απνηειεί κία κεκνλσκέλε δηαδηθαζία. Σέηνηνπ είδνπο δεμηφηεηεο ινηπφλ, 

ιεηηνπξγνχλ ζπλδπαζηηθά νχησο ψζηε ην παηδί ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ν ρξφλνο «πεξλάεη» θη 
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φηη κεηξηέηαη πνζνηηθά (Hoodless 1996, as cited in Foreman et al.,  2008).Όπσο πεξηγξάθεη 

ε Εαθνπνχινπ (1999), ε θιεςχδξα κπνξεί λα θαηαζηεί σθέιηκε ζηελ θαηάθηεζε ηεο έλλνηαο 

ηεο δηάξθεηαο θαη θαη επέθηαζε ηνπ ρξφλνπ, αξθεί λα ρξεζηκνπνηεζεί "έμππλα" απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ.  Υαξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα ηνπο πεη φηη: « ζα θαλνλίδεηε κφλνη ζαο κε ηε 

βνήζεηα ηεο θιεςχδξαο, ην ρξφλν πνπ ζα θάλεηε θνχληα ζην δηάιεηκκα». Με απηφ ην 

ηέρλαζκα, ηα παηδηά εθηφο ηνπ φηη ζα πεξηκέλνπλ ζηελ αλακνλή ρσξίο λα θαβγαδίδνπλ, ζα 

ζπκκεηέρνπλ θαη ζηε δηαδηθαζία γπξίζκαηνο ηεο θιεςχδξαο (δχν ή ηξεηο θνξέο αλάινγα) θη 

έηζη ε αλακνλή ζα γίλεηαη πην ζπλαξπαζηηθή.  

Δηδηθά ν ξπζκφο βνεζά αξθεηά ην παηδί, λα θαηαθηήζεη ζηαδηαθά ηηο έλλνηεο ηνπ ρξφλνπ. Ζ 

δηαδηθαζία μεθηλάεη κε:  α) ηε δηαδνρή ησλ γεγνλφησλ, β) ηε δηάξθεηα ησλ γεγνλφησλ, γ) ηελ 

θπθιηθή επαλάιεςε νξηζκέλσλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ, θιπ .Ο ξπζκφο πεξηιακβάλεη έλλνηεο 

φπσο: ε αθνινπζία, ε δηαδνρή, ε ελαιιαγή, ε δηάξθεηα, ε κεηαβαηηθφηεηα, ε ηαρχηεηα, ε 

παχζε, ε πεξηνδηθφηεηα, ε αξκνλία (ΗΔΠ, 2021, ΗΔΠ, 2014). Έλλνηεο θξίζηκεο γηα ηελ 

θαηάθηεζε ησλ ρξνληθψλ ζρέζεσλ θαη θαλφλσλ, απφ ηα παηδηά .Παξαηεξψληαο ηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο δηαπηζηψλεη θαλείο φηη δελ αληηιακβάλνληαη ηηο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ην 

ρξφλν θαη κάιηζηα δπζθνιεχνληαη λα αληηιεθζνχλ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα. Ναη κελ 

θαηαιαβαίλνπλ θάπνηα γεγνλφηα, αιιά δελ κπνξνχλ λα ‗‘δνπλ‘‘ εκπξάθησο ηελ ζρέζε αηηίαο-

απνηειέζκαηνο (Κνπηζνπβάλνπ & Αξβαλίηε-Παπαδνπνχινπ, 2011). Απφ ηελ άιιε έρεη 

παξαηεξεζεί φηη, είλαη ζε ζέζε λα αλαθέξνπλ κε ρξνληθή ζεηξά δξαζηεξηφηεηεο, ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο (French 1989, Vukelich &Thornton 1990, νπ. αλ. ζην Κνπηζνπβάλνπ 

& Αξβαλίηε-Παπαδνπνχινπ, 2011).  Βαζηθά ε πεξηγξαθή ησλ  θαζεκεξηλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ απφ ηα παηδηά, έρεη θαλεί φηη είλαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ εηο βάζνο 

θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, ν νπνίνο θαη δηδάζθεηαη πην κεζνδεπκέλα κεηά ηα 6 έηε. 

Όκσο κε ηηο έλλνηεο «παξφλ» θαη «παξειζφλ» ηα παηδηά ζα πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή, 

απφ ηα 4 έηε. Αθφκε, ηα παηδηά κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηηο ελαιιαγέο εκέξαο-λχρηαο, 

ζπλδπάδνληαο ηα ζην κπαιφ ηνπο, κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: Σελ εκέξα, ν ήιηνο ιάκπεη, 

ην βξάδπ βγαίλνπλ ηα αζηέξηα. Δληνχηνηο ε αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ είλαη κεησκέλε ζηα παηδηά 

4-5 εηψλ (Κνπηζνπβάλνπ & Αξβαλίηε-Παπαδνπνχινπ, 2011). 

πκπιεξσκαηηθά λα πνχκε φηη, ην παηδί ζηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ εηψλ πεξίπνπ, αξρίδεη λα 

θαηαλνεί εθηφο απφ ηελ ελαιιαγή κέξαο-λχρηαο, θαη ην ρζεο, ην ζήκεξα, ην αχξην, ην πξσί, 

ην βξάδπ. Χζηφζν νη έλλνηεο παξειζφλ, παξφλ θαη κέιινλ είλαη πην δπζλφεηεο γηα ην παηδί 

απηήο ηεο ειηθίαο. Απφ ηα ηέζζεξα θαη κεηά είλαη ζε ζέζε ζηγά ζηγά λα θαηαθηήζεη ηηο έλλνηεο 

ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ κέιινληνο, αθφκε θαη λα βάιεη ζε ζεηξά ηα γεγνλφηα. ε απηφ 

βνεζάεη θη ε αθήγεζε παξακπζηψλ, εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ή ηνπ γνλέα ζην ζπίηη. 

Γεληθφηεξα φιεο νη επαλαιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο-ξνπηίλεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ, 

νχησο ψζηε ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ αθφκε θαιχηεξα ην ρξφλν. Σέηνηνπ είδνπο 

δξαζηεξηφηεηεο, είλαη νη αθφινπζεο: ν πίλαθαο ησλ γελεζιίσλ ησλ παηδηψλ, νη νξγαλσκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ ζρνιείνπ, ε αιιαγή ησλ επνρψλ, ην πφζν γξήγνξα κεγαιψλεη έλα 

θπηφ, πνπ ελδερνκέλσο θχηεςαλ, φζν πεξλάεη ν θαηξφο. Μία εμίζνπ ζεκαληηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ππνβνεζά ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηελ δηαδνρή θαη ηε δηάξθεηα ησλ 

ρξνληθψλ ζεκείσλ, κέζσ ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο είλαη: ην ζηεθάλη. Με ηε βνήζεηα ηνπ 

ζηεθαληνχ, πνπ άιινηε βαδίδνπλ, άιινηε ηξέρνπλ, άιινηε πεδνχλ κέζα θη έμσ, θαινχληαη λα 

θσλάμνπλ δπλαηά θαη θαηά ζπλέπεηα λα εκπεδψζνπλ ηηο έλλνηεο: βάδηζκα, ηξέμηκν, πήδεκα 

(ΗΔΠ, ζ.225, 2014). χκθσλα κε ηε Εαθνπνχινπ (ζ.77-78, 1999), νη ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη 

κε ηα παηδηά ζηελ παξενχια γηα ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, θαζψο θη «ε βίσζε ηεο 

θπθιηθφηεηαο», φηη δειαδή «ό,ηη θαη λα γίλεη ην άββαην ζα μαλαέξζεη», πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη ηαθηηθά, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, απνηεινχλ έλαπζκα γηα 

ηελ θαηάθηεζε ησλ ελλνηψλ ηνπ ρξφλνπ. Σα παηδηά λεπηαθήο ειηθίαο λαη κελ δπζθνιεχνληαη 

λα θαηαλνήζνπλ ην ρξφλν, αιιά είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ελδερφκελεο εμειίμεηο ζην 

νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε γέλλεζε ελφο κσξνχ. Σαπηφρξνλα, 

παξνπζηάδνληαο ζε έλα παηδί ηε ιεγφκελε «γξακκή ηνπ ρξφλνπ» κε πινχζην θσηνγξαθηθφ 

ηνπ άικπνπκ απφ ηε γέλλεζε κέρξη ηελ ειηθία ζηελ νπνία βξίζθεηαη (4-5), ην βνεζάκε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο αιιαγέο πάλσ ηνπ, πνπ νθείινληαη ζην ρξφλν. Γειαδή φηη πιένλ 

πεξπαηάεη κφλν ηνπ, ελψ ηφηε πνπ ήηαλ κσξφ ρξεηαδφηαλ ηε βνήζεηα ησλ γνληψλ ηνπ, γηα λα 

ζηεξηρηεί φξζην (ηξαηαξηδάθε-Κπιάθε, 2006).Σν νπζηψδεο είλαη λα αληηιεθζνχλ (ηα παηδηά) 

φηη, ε ρξνληθή ξνή ησλ ηζηνξηθψλ πξαγκάησλ είλαη "πξνδηαγεγξακκέλε",  θαη κε 

αλαζηξέςηκε. Με πην απιά ιφγηα, «αλ κία ρξνληθή ζηηγκή παξέιζεη, δελ μαλά επαλέξρεηαη 

ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή, δειαδή πξνηνύ γίλεη» (Μηγαδάθε, ζ.34,  2020).Μειέηεο πνπ έρνπλ 

γίλεη θη αθνξνχλ ηελ θαηαλφεζε ησλ ρξνληθψλ ελλνηψλ, έρνπλ δείμεη φηη φηαλ ηα παηδηά 

αιιειεπηδξνχλ κε γεγνλφηα πνπ είλαη θαηάιιεια κε ην ζηάδην ηεο λνεηηθήο ηνπο αλάπηπμεο, 

ηφηε αληηιακβάλνληαη ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ ην ρξφλν (Hoodles, 1996). Έηζη, ε δηαξθήο 

αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κε ηηο  εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, ηνπο κήλεο θαη ηηο επνρέο· ηα 

βνεζά ζην λα θαηαλνήζνπλ φηη ν ρξφλνο πξνρσξάεη θαη «θάλεη θχθινπο» (Μηγαδάθε, 2020). 

Παξφιν πνπ ηα λήπηα δελ θαηαλννχλ απνιχησο ην ρξφλν, αξέζθνληαη ζην λα αθνχλ ηζηνξίεο 

ηνπ παξειζφληνο θαη λα καζαίλνπλ γηα ζπνπδαίνπο αλζξψπνπο. Λαηξεχνπλ ηα παξακχζηα, 

ηνπο κχζνπο, θαη ηα πξνζειθχεη ηδηαίηεξα, κία ελδερφκελε επίζθεςε ζε θάπνην κνπζείν ή 

αξραηνινγηθφ ρψξν, φπνπ κε ηηο θαηάιιειεο θαζνδεγήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

αιιειεπηδξνχλ κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, πνπ ηνπο παξέρεηαη (ΓΔΠΠ, 2003). 

Δξεπλεηηθά δεδνκέλα πξνεξρφκελα απφ ηηο Ζ.Π.Α. πξνηείλνπλ θάπνηεο δηαδηθαζίεο, πνπ 

κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα 

θαηαθηήζνπλ ην ρξφλν. Παξαδέρνληαη κάιηζηα φηη ε αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ απφ ηα παηδηά, 

είλαη απφξξνηα ηεο εμνηθείσζήο ηνπο κε απηφλ θαη δελ απνηειεί "πξντφλ" λεπξνινγηθήο 

δηεξγαζίαο (Barton, 2002). Καηαξξίπηνληαο έηζη παιαηφηεξεο απφςεηο, νη νπνίεο ζπλέδεαλ 

ηε ρξνληθή θαηαλφεζε κε ηηο λεπξνινγηθέο δηαδηθαζίεο (νη νπνίεο δελ επηζπεχδνληαη) θη φρη 

κε ηε κάζεζε (Barton, νπ., ζει.13, φπσο αλαθέξεηαη ζην ηαηαξηδάθε-Κπιάθε, 2006). 

Δπαλεξρφκελνη ζηηο έξεπλεο ησλ Ζ.Π.Α αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη, γηα λα επηηεπρζεί ε 

θαηάθηεζε ησλ ελλνηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ρξφλν, ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα 

εμαζθήζνπλ ηα παηδηά θαη κε ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη ηα παηδηά λα 

κάζνπλ ηελ ψξα (ην ξνιφη), ην εκεξνιφγην (Barton, 2004, νπ. αλ. ζην ηξαηαξηδάθε-

Κπιάθε, 2006). Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ κε δξαζηεξηφηεηεο, πνπ βαζίδνληαη: 

α) ζηε δηαδνρηθή θαηάηαμε ησλ γεγνλφησλ, β) ζηελ νκαδνπνίεζε γεγνλφησλ ή αληηθεηκέλσλ 

θαηά επνρή, γ) ζηε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ (Barton, νπ., ζει. 13., νπ. αλ. ζην ηξαηαξηδάθε-

Κπιάθε, 2006). Ζ ‗‘επηκνλή‘‘ κε ηελ εκπέδσζε/θαηάθηεζε ησλ ρξνληθψλ ελλνηψλ είλαη 

δηθαηνινγεκέλε, θαζψο ε θαηάθηεζε ησλ ελλνηψλ ηνπ ρξφλνπ, παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζε 

καζήκαηα, φπσο: νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ε Ηζηνξία θη ε Γεσγξαθία (ηξαηαξηδάθε, 2006).  

Δπνκέλσο είλαη ζεκαληηθφ, ηα παηδηά λα εμαζθνχληαη κε ηηο ρξνληθέο- ρσξηθέο έλλνηεο, 

ζπζηεκαηηθά. Απηφ είλαη απαξαίηεην θαζψο ν/ε λεπηαγσγφο ζα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγεί ζε 

πνηνλ βαζκφ ηηο έρνπλ θαηαλνήζεη, εηδάιισο ζα κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα ηηο επαλαθέξεη 

ζην πξνζθήλην ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, θαζψο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

εμέιημεο ησλ παηδηψλ. Πξαθηηθά αμίδεη λα ηνληζηεί φηη, ηφζν πξηλ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ελαζρφιεζήο καο, κε ηηο έλλνηεο «ρζεο», «ζήκεξα», «αχξην», αιιά θαη κεηά, δελ ζα πάςνπλ 

λα απνηεινχλ κέξνο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (νη ρξνληθέο έλλνηεο). Θα ζπκπιεξψλνπκε 



34 
 

θαζεκεξηλά ηελ ρξνλνγξακκή πνπ αθνξά ζηηο θαζεκεξηλέο ξνπηίλεο ηνπ λεπηαγσγείνπ, ζα 

ζπδεηάκε «ηα λέα ηνπ ζαββαηνθχξηαθνπ», θαη γεληθφηεξα φ,ηη αθνξά ζηνλ ρξφλν, ζην 

πιαίζην ησλ νξγαλσκέλσλ θαη κε (δξαζηεξηνηήησλ) ηνπ λεπηαγσγείνπ. Αληίζηνηρα, ζα  

πινπνηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζην ρψξν, ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηα παηδηά 

εμειηθηηθά ηε ζέζε ηνπ ζψκαηφο ηνπο/ησλ πξαγκάησλ ζ‘ απηφλ (ρψξν), θαζψο θαη ηα φξηά 

ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη: α) ε κεηάβαζε-δηαδξνκή 

ησλ παηδηψλ απφ ην ζρνιείν ζηε γεηηνληά, β) ην παηρλίδη ηνπ θξπκκέλνπ ζεζαπξνχ ζην 

πάξθν ηεο γεηηνληάο (φπνπ ππαθνχνπλ ζε νδεγίεο), γ) ε θαηαζθεπή ηεο καθέηαο (φπνπ 

πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπλ νξζά φζα βιέπνπλ· πάλσ ζηε καθέηα, ην έλα δίπια ζην άιιν). 

Γειαδή λα είλαη ζε ζέζε  λα αληηιεθζνχλ φηη ην δέληξν βξίζθεηαη κπξνζηά απφ ην ζρνιείν 

(ζηελ πξαγκαηηθφηεηα) θη άξα πξέπεη λα ην ηνπνζεηήζνπλ ζσζηά, πάλσ ζηε καθέηα. Δθηφο 

απηνχ ζα πξέπεη ηα παηδηά λα έρνπλ αληίιεςε ηνπ κεγέζνπο ησλ πξαγκάησλ. Απινχζηεξα 

ζα πξέπεη λα έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηα κεγέζε, ησλ πξαγκάησλ/αληηθεηκέλσλ ψζηε λα ηα 

‗‘απεηθνλίδνπλ‘‘ ζσζηά ζηελ θαηαζθεπή ηνπο. Δλ νιίγνηο δελ είλαη δπλαηφλ λα απεηθνλίδνπλ 

ην παγθάθη ηεο απιήο, κεγαιχηεξν απφ ην θηήξην ηνπ ζρνιείνπ, γηα παξάδεηγκα. 

Παξαθηλνχκελε απφ ην πξαθηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη απαξαίηεην ιίγν πξηλ 

νινθιεξψζσ ηε ζεσξεηηθή κνπ αλαζθφπεζε, λα αλαθεξζψ ζηελ έξεπλα κε βάζε ηνλ 

ζρεδηαζκφ ή αιιηψο εθπαηδεπηηθή έξεπλα ζρεδηαζκνχ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη πάλσ ζε απηήλ 

ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ζηεξίρηεθε ην δηαδηθηπαθφ κάζεκα, πνπ εθάξκνζα. Αθνξά (ε 

έξεπλα) ζηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θη απηφ πνπ ηελ μερσξίδεη ζπγθξηηηθά 

κε ηηο ππφινηπεο είλαη ην γεγνλφο φηη, δελ είλαη απαξαίηεην λα πηνζεηείηαη εμ νινθιήξνπ ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ· απελαληίαο ν ζηφρνο ησλ εξεπλεηψλ είλαη αμηνινγνχλ ηνπο 

παξερφκελνπο ζηφρνπο θαη λα επηιέγνπλ ηνπο πην θαηάιιεινπο αλά πεξίζηαζε (Gravemeijer 

& Cobb, 2006). Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, κε ζηφρν φρη κφλν ηελ 

πξαθηηθή ιχζε αιιά θαη ηε ζεσξεηηθή γλψζε. 

 

2.4 Έξεπλα κε βάζε ηνλ ζρεδηαζκό ή εθπαηδεπηηθή έξεπλα ζρεδηαζκνύ  

Δκβαζχλνληαο, ε «Έξεπλα ζρεδηαζκνχ» (DesignResearch) ή αιιηψο ε «έξεπλα κε βάζε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ» (educationaldesignresearch) είλαη «ε ζπζηεκαηηθή κειέηε 

ζρεδηαζκνύ, αλάπηπμεο θαη αμηνιόγεζεο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ, δηαδηθαζηώλ θαη 

πξντόλησλ» (VanDenAkker, et. al., p.2, 2006).  Μηιάκε γηα κία βαξχλνπζαο ζεκαζίαο 

δηαδηθαζία, θαζψο κέζσ απηήο καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο-κάζεζεο θαη βειηίσζεο απηψλ (δηδαζθαιίαο-κάζεζεο), κέζσ εθπαηδεπηηθψλ 

επεκβάζεσλ (VanDenAkker, et. al.,  2006). Δθηφο απφ «έξεπλα ζρεδηαζκνχ» ζπλαληάηαη θαη 

κε ηνπο ζπλαθφινπζνπο φξνπο, ζηε βηβιηνγξαθία: «α) κειέηεο ζρεδηαζκνύ-ζρεδηαζηηθά 

πεηξάκαηα, β) αλάπηπμε/αλαπηπμηαθή έξεπλα, γ) δηακνξθσηηθή έξεπλα-δηακνξθσηηθή 

αμηνιόγεζε/απνηίκεζε, δ) κεραληθή έξεπλα» (VanDenAkker, et. al., p.17). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα κάιηζηα,  ε έξεπλα ζρεδηαζκνχ έρεη εηζβάιιεη γηα ηα θαιά ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θιάδνπο (VanDenAkker, et. al., 2006). Βαζηθά ε έξεπλα εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, εκθαλίζηεθε κε αθνξκή ηξεηο ιφγνπο. Αξρηθά πξνήιζε, απφ ηελ αλάγθε 

ζχλδεζεο ηεο έξεπλαο κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή (VanDenAkker, et. al., 2006).  ε 

δεχηεξν ρξφλν, πξνήιζε απφ ηελ αλάγθε ζπζρεηηζκνχ ηεο, κε ηηο θηινδνμίεο ησλ 

επηζηεκφλσλ. Γειαδή πέξα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

πνιηηηθήο· εκθαλέζηαηα ε έξεπλα κε βάζε ηνλ ζρεδηαζκφ επηθεληξψλεηαη ζηε δεκηνπξγία 



35 
 

πάγησλ ζεσξηψλ, πνπ αθνξνχλ ηφζν ηα κέζα κίαο δηαδηθαζίαο, φζν θαη ηελ ίδηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (VanDenAkker, et. al., 2006). Σξίηνλ πξνήιζε απφ ηελ αλάγθε λα 

ππάξμεη κία "ζηηβαξφηεηα" ζηηο πξαθηηθέο ζρεδηαζκνχ. Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί ζρεδηαζηέο 

έρνπλ ελεξγεηηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ιχζεσλ ζε ελδερφκελα εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα 

πνπ αλαθχπηνπλ, παξφιν πνπ νη αληηιήςεηο ηνπο πνιιέο θνξέο δελ ιακβάλνληαη ππφςε 

ζηηο απνθάζεηο θαη ζηα ζπλεπαγφκελα ζρέδηα (Richey and Nelson 1996; Richeyetal. 2004; 

Visscher-Voerman and Gustafson 2004, as cited in VanDenAkker, et. al., 2006). Απηφ πνπ 

νπζηαζηηθά ππνβφζθεη πίζσ απφ ηελ έξεπλα ζρεδηαζκνχ είλαη, ην γεγνλφο φηη γηα λα παξάμεη 

θάπνηνο ην ζρέδην πνπ επηζπκεί, ζα πξέπεη πξψηα λα έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο 

πξσηνπφξεο κνξθέο εθπαίδεπζεο πνπ ζέιεη λα επηθέξεη (Gravemeijer & Cobb,                      

2006).Οη ραξαθηεξηζκνί πνπ έρνπλ απνδνζεί ζηελ έξεπλα ζρεδηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηνπο 

Cobb et al. 2003; Kelly 2003; Design-Based ResearchCollective 2003; Reeves et al. 2005; 

vandenAkker 1999 (as cited in VanDenAkker, et.al., p.18, 2006), είλαη νη αθφινπζνη: α) 

παξεκβαηηθή (αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ κίαο παξέκβαζεο), β) επαλαιακβαλφκελε 

(πεξηιακβάλεη κία δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ-αμηνιφγεζεο-αλαζεψξεζεο), γ) 

πξνζαξκνζκέλε/πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δηαδηθαζία (αθνξά ηελ θαιπηέξεπζε ησλ 

παξεκβάζεσλ), δ) πξνζαξκνζκέλε/πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ ρξεζηκφηεηα (αμηνινγεί έλα 

ζρέδην βάζεη ηεο πξαθηηθήο ηνπ, ππφζηαζεο), ε) πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε ζεσξία (ν 

ζρεδηαζκφο ζηεξίδεηαη εμίζνπ ζε ζεσξεηηθά ζέκαηα θη εληζρχεηαη απφ πξαθηηθέο δνθηκέο).Ζ 

έξεπλα ζρεδηαζκνχ δελ αλαθαιχθζεθε πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ ζεσξίεο, αθφκε θη αλ 

εκθαλίδνπλ ηπρφλ αδπλακίεο· απελαληίαο αλαθαιχθζεθε πξνθεηκέλνπ «λα "ρηίζεη" 

ζπζηήκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζεσξίεο θαη λα πξνζδηνξίζεη ηα ζεηηθά ελόο ζπζηήκαηνο ζηελ 

πξάμε» (VanDenAkker, et.al., p.24, 2006). Δπηπιένλ ε έξεπλα ζρεδηαζκνχ νθείιεη λα 

κεηξηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο, φζνλ αθνξά ηηο κειέηεο πνπ επηθεληξψλεηαη. Δίλαη πξνηηκφηεξν 

λα επηθεληξψλεηαη ζε κηθξφηεξεο έθηαζεο έξεπλεο, παξά λα εκβαζχλεη ζε κεγαιχηεξεο 

έξεπλεο, πνπ απαηηνχλ πην εμνλπρηζηηθνχο ειέγρνπο, δηαξθνχλ ρξφληα θαη ελδερνκέλσο ηα 

θφζηε είλαη κεγαιχηεξα (VanDenAkker, et.al., 2006).  Ο εξεπλεηήο απφ πιεπξάο ηνπ, 

αξέζθεηαη ζην λα κειεηάεη ζε βάζνο έσο φηνπ βξεη ην θαιχηεξν ζρέδην, πνπ αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ζρεδηαζηή. 

Χζηφζν έλα ζρέδην δελ ιεηηνπξγεί ην ίδην παληνχ. Γειαδή αιιηψο ιεηηνπξγεί ε εθαξκνγή 

ελφο ζρεδίνπ ζε κία ηάμε, αιιηψο ζε θάπνην εξγαζηήξην. Αθφκε βιέπνπκε φηη, αιιηψο 

εθαξκφδεηαη θάηη φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί θη νη καζεηέο είλαη παξφληεο θη αιιηψο φηαλ ιείπνπλ 

απφ ηελ ηάμε (πρ. ιφγσ αζζέλεηαο). αθέζηαηα ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ, 

θαζνξίδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο-θαηαζηάζεηο θαη γη απηφ ην ιφγν ρξεηάδνληαη ζρέδηα 

αλζεθηηθά, δειαδή πνπ κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ ζε αληίμνεο ή κε ζπλζήθεο (VanDenAkker, 

et.al., 2006). Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη νη θαλφλεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε ηάμεο, είλαη δηαθνξεηηθνί· ζαθέζηαηα ινηπφλ δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

έλαο εληαίνο ζρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη, νη εξεπλεηέο 

ζρεδηαζκνχ δελ ζα πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη κφλν ζηα κέζα ππνβνήζεζεο ηεο κάζεζεο 

(Gravemeijer & Cobb, 2006).  

Δπηπιένλ φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Gravemeijer & Cobb (2006) νη εξεπλεηέο ηνπ ζρεδηαζκνχ 

νθείινπλ λα έξρνληαη ζε επαθή κε ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα θαη λα αλαξσηηνχληαη ζρεηηθά κε 

ηα βαζηθά ηνπ ζεκεία ή αιιηψο ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Να κελ ζεσξνχλ δειαδή δεδνκέλνπο ηνπο 

ζηφρνπο, εμαξρήο. Ζ έξεπλα ζρεδηαζκνχ δελ απνζθνπεί ζην λα αθνινπζήζεη θαηά γξάκκα 

ην πξφγξακκα ζπνπδψλ (κε ηνπο θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο), αιιά ζθνπφο ησλ εξεπλεηψλ 

είλαη λα ειέγμνπλ εκπεξηζηαησκέλα πνηνη απφ ηνπο ζηφρνπο ηαηξηάδνπλ θαη πνηνη φρη, κε ην 
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ππφ εμέηαζε/δηεξεχλεζε ζέκα. Αμίδεη λα ιερζεί φηη, ν ζηφρνο ηεο πξψηεο θάζεο ζρεδηαζκνχ 

ελφο εξεπλεηηθνχ πεηξάκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία κίαο ζεσξίαο, πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα 

ηξνπνπνηεζεί, θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο (Gravemeijer & Cobb, 2006).Ο 

ζρεδηαζκφο ηνπ πεηξάκαηνο ελ ηέιεη αθνινπζεί θπθιηθέο δηαδηθαζίεο επαλαζρεδηαζκνχ θη 

ειέγρνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχληαη. ε θάζε δξαζηεξηφηεηα, νη 

εξεπλεηέο αξρηθά πινπνηνχλ «έλα πξνιεπηηθό πείξακα ζθέςεο, ζθεπηόκελνη πσο ζα 

κπνξνύζαλ νη δξαζηεξηόηεηεο λα εθαξκνζηνύλ ζε κία ηάμε θαη ηη ζα ήηαλ ζε ζέζε λα κάζνπλ 

νη καζεηέο, από απηέο» (Gravemeijer &Cobb, p.37, 2006). ηελ ζπλέρεηα εθαξκφδνπλ ζηελ 

πξάμε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνζπαζνχλ λα αλαιχζνπλ ηη πξαγκαηηθά έκαζαλ νη 

καζεηέο, θαηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο, ζηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα. 

Οινθιεξψλνληαο, αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ε έξεπλα ζρεδηαζκνχ είλαη ζην επίθεληξν, 

θαζψο ππεξηεξεί έλαληη ησλ άιισλ κεζφδσλ-πξνζεγγίζεσλ. Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζε απηή 

ηελ απνδνρή, είλαη νη αθφινπζνη: α) πξνζθέξεη επθαηξίεο κάζεζεο, β) πξνσζεί πεηπρεκέλεο 

εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο, γ) πξνάγεη ηελ θαηαλφεζε ελφο ζρεδίνπ, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

(McKenney, Nieveen & VanDenAkker p.85, 2006). 

Οπζηαζηηθά ε παξνχζα έξεπλα πηνζεηείηαη, κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζεί/εμεηαζηεί πσο ην 

ζπγθεθξηκέλν δηαδηθηπαθφ κάζεκα ιεηηνπξγεί, κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ειηθίεο καζεηψλ/ξηψλ, ζε 

ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ (ζπίηη, ζρνιείν, γεηηνληά, θιπ), θάησ απφ θάπνηεο 

πξνυπνζέζεηο (παλδεκία-Covid-19)  θαη ζε πνην βαζκφ, ιακβάλνληαο ππφςε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. Δμάιινπ φπσο έρεη ηνληζηεί μαλά, δελ ζα πξέπεη λα παξαιείπνπκε 

ην γεγνλφο φηη θάζε ηάμε ιεηηνπξγεί δηαθνξεηηθά, νπφηε δελ είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηεί 

έλαο θνηλφο ζρεδηαζκφο δξαζηεξηνηήησλ γηα φιεο ηηο ηάμεηο (Gravemeijer & Cobb, 2006). 

Μέζσ απηήο (έξεπλαο ζρεδηαζκνχ), κνπ δφζεθε ε επθαηξία λα είκαη πεξηζζφηεξν επέιηθηε, 

φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ (Archer, 2019). Απφ ηελ άιιε, ν ξφινο κνπ 

ήηαλ ηξηπιφο ζε φιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Archer, 

2011; Plomp, 2013, as cited in Archer, 2019). Γειαδή έπξεπε λα είκαη ηαπηφρξνλα 

εξεπλεηήο, αμηνινγεηήο θαη δηεθπεξαησηήο, πθηζηάκελε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο (εθαξκνγή κεηθηήο κάζεζεο), ζε έλα δηαξθψο ελαιιαζζφκελν πιαίζην 

(πιαίζην ζπηηηνχ, ζπλεξγαζία κε γνλείο, εμεξεχλεζε θη πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ζηε 

γεηηνληά-ην πάξθν-ην Σαρπδξνκείν). Ζ πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο δηεξεπλεηηθήο 

κάζεζεο ζε έλα αλνηθηφ ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ, φπσο ε πιαηθφξκα e-class (κε 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πξνζρνιηθή ειηθία), «ελδερνκέλσο» λα επηθέξεη ζεσξεηηθή γλψζε θη 

ελεκέξσζε γηα άιινπο εξεπλεηέο-ζρεδηαζηέο. Αλαιπηηθφηεξα ζα δηαπηζηψζνπλ: α) ηη είλαη 

ρξήζηκν θαη ηη φρη, β) πνην ζεκείν/θνκκάηη (δξαζηεξηφηεηα ή νδεγία) ρξήδεη βειηίσζεο, 

πξνζνρήο  ή πξέπεη λα απνθεπρζεί , θαηά ην ζρεδηαζκφ ζπλαθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Άιισζηε κπνξεί λα πξνηαζεί σο έλα ηθαλνπνηεηηθφ  εγρείξεκα θαη 

λα βειηηψζεη ηνλ ηξφπν πνπ κέρξη ηψξα εθαξκνδφηαλ ε ΔμΑΔ ζε πεξηφδνπο παλδεκίαο 

Covid-19, αιιά θη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ζεσξία κπνξεί λα 

εκπινπηίζεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη νη πξννπηηθέο ηνπ ζρεδηαζκνχ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ λέεο 

δηαζηάζεηο ζηε ζεσξία (McKenney, Nieven & van den Akker, 2006). 

Δίλαη πξνθαλέο φηη εθηφο απφ ηελ έξεπλα κε βάζε ηνλ ζρεδηαζκφ, ην παξφλ δηαδηθηπαθφ 

κάζεκα βαζίζηεθε ζηα παηδαγσγηθά θαη πνηνηηθά θξηηήξηα ηνπ VTT-Box, πνπ αθνξνχλ ζην 

πεξηερφκελν θαη ζηελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ησλ ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ. 
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2.5 Σν πεξηβάιινλ VTT-BOX 

Πξνεγνπκέλσο πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο φηη ε κεηθηή κάζεζε (blended learning) πηνζεηείηαη, 

γηα λα ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηα αθφινπζα: α) εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε, 

β) έιεγρν (αλαθνξηθά κε ηνλ ηφπν, ην ρξφλν, ηε δηαδξνκή/ξπζκφ κάζεζεο ησλ παηδηψλ). 

Γειαδή ε κεηθηή κάζεζε πεξηιακβάλεη έλα εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, ζην νπνίν νη καζεηέο 

ζχκθσλα κε ην Christiansens Institute, n.d, (as cited in Ossiannilsson et al., 2019) 

ηνπιάρηζηνλ ζην θνκκάηη ηεο δηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο/κάζεζεο, εθπαηδεχνληαη  κέζσ ηνπ 

ειέγρνπ ηνπο, ηνπηθά-ρξνληθά θαη βάζεη ηεο δηαδξνκήο/ξπζκνχ ηνπο. Ο καζεηήο καζαίλεη 

εμίζνπ, ζε κία επνπηεπφκελε δηαδηθαζία εθηφο ζπηηηνχ, ελψ παξέρνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα ην 

ξπζκφ κάζεζεο ηνπ θαζελφο εμαηνκηθεπκέλα, ζηα πιαίζηα ελφο καζήκαηνο/ζέκαηνο, 

απνζθνπψληαο έηζη ζε κία νινθιεξσκέλε εκπεηξία. ηα πιαίζηα ηεο κεηθηήο δηδαζθαιίαο 

ινηπφλ κε επίθεληξν ηελ ΔμΑΔ, εληάζζεηαη κεηαμχ άιισλ, ην Virtual Teachers‘ Toolbox 

(VTT-Box). Σν Virtual Teachers‘ Toolbox (VTT-Box) είλαη έλα πξφγξακκα πνπ έρεη 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Δπξψπε. Όπσο ηνλίδνπλ νη Ossiannilsson, Ampartzaki et al. (p.1, 

2019) ην Virtual Teachers‘ Toolbox‘s (VTT-BOX.EU) επηθεληξψλεηαη ζηελ "αλάπηπμε" ελφο 

εμεηδηθεπκέλνπ ηερλνινγηθνχ εξγαιείνπ πνπ (ζα) δηεπθνιχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, λα 

ππνζηεξίμνπλ «κία αλνηρηή, δηαδηθηπαθή, επέιηθηε θαη βειηησκέλε ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε 

θαη κάζεζε». Σν ζχζηεκα αξρψλ ηνπ VVT-Box βαζίδεηαη ζε ραξαθηεξηζηηθά πνπ απφ ηε κία 

δελ είλαη πξνο ην παξφλ θνηλά, απφ ηελ άιιε ‗‘απνπζηάδνπλ" απφ ηελ Αλνηρηή Γηαδηθηπαθή 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ην VVT-Box πεξηέρεη α)  κία θαηλνηφκν 

πξνζέγγηζε ζην OODL, β) έλα θαηάιιειν πιαίζην βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, γ) κία 

θαηλνηφκα θη εμ νινθιήξνπ θαηλνχξγηα κέζνδν απηναμηνιφγεζεο γηα καζεηέο (Mandala 

κέζνδνο), δ) έλα αλαπηπγκέλν θαηλνηφκν εξγαιείν γηα δεκηνπξγνχο καζεκάησλ, ε) έλα 

εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην γηα εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ κεζφδσλ ζηε 

δεκηνπξγία καζεκάησλ θαη ην ζεκαληηθφηεξν ζη) έλαλ νδεγφ κεηαβίβαζεο θαη αμηνιφγεζεο, 

γηα ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ζε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ηνκείο (Ampartzaki & Kalogiannakis,  

2018). Όια απηά, ππφ ην πξίζκα ησλ παηδαγσγηθψλ θαη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ πνπ  

θαζνξίδνπλ ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε. Έηζη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αθνχ 

εθπαηδεπηνχλ επαγγεικαηηθά κέζσ ηνπ VTT-BOX, λα θαιιηεξγήζνπλ αμίεο ζηνπο καζεηέο 

ηνπο θαη λα πξνάγνπλ ηηο δεμηφηεηεο/ηθαλφηεηέο ηνπο (Ossiannilsson, Ampartzaki et al., 

2019). 

Αλ θαη ην VTT Box ζηεξίδεηαη ζηελ «απηνθαζνξηζκέλε ή απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε», ή 

αιιηψο «απηαγσγή» (heutagogy), φπσο ραξαθηεξίδεηαη· δελ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα 

εθαξκφδεηαη εμαξρήο ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο κάζεζεο. Απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη 

νη εθπαηδεπφκελνη «δελ είλαη πάληα έηνηκνη λα επηδηώμνπλ ηελ απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε», 

ζπλεπψο ρξεηάδνληαη ηελ θαηάιιειε παξαθίλεζε/παξφηξπλζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

(Kenyon & Hase, 2013; Blaschke, 2012 as cited in Ampartzaki & Kalogiannakis, p.3 , 2018). 

ε απηφ βνεζάεη ε ρξήζε δηαδξαζηηθψλ πνιπκέζσλ, πνπ απνηειεί έλαλ «επλντθό κέζν», 

πξνψζεζεο ηεο κάζεζεο (Mazohl et. al., p.6, 2018). Δπηπιένλ, ζηα ππέξ ηνπ VTT-Box είλαη 

ην γεγνλφο φηη ππνβνεζνχληαη νη καζεηέο απφ κεηνλεθηνχληα πεξηβάιινληα, κε ηελ έλλνηα 

φηη καζαίλνπλ ζχκθσλα κε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ξπζκφ. Έηζη θη αιιηψο φπσο 

πξναλαθέξακε, ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα «θαιιηεξγήζεη» επηηπρεκέλνπο καζεηέο, 

ελζαξξχλνληαο κεζφδνπο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο θη απηναμηνιφγεζεο (Mazohl et. al., 

2018). 

Να μεθαζαξηζηεί κάιηζηα φηη ζην VTT-Box νη καζεηέο δελ είλαη απιψο παζεηηθνί δέθηεο 

βίληεν θη εξγαζηψλ, ίζα ίζα πνπ καζαίλνπλ ελψ αιιειεπηδξνχλ. ηαδηαθά κάιηζηα νη 
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καζεηέο επηζπκνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο (πρ. ηε γλψζε, ηελ θαηαλφεζε), 

κε απνηέιεζκα λα νδεγνχληαη ζηελ απηνθαηεπζχλνκελε κάζεζε θη απηνμηνιφγεζε, πνπ απηά 

είλαη άιισζηε, ηα δεηνχκελα ηεο ζχγρξνλεο ‗‘πνιπκνξθηθήο‘‘ θνηλσλίαο (Mazohl et. al., 

2018). 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην παηδαγσγηθφ-πνηνηηθφ πιαίζην πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί  γηα «λα θηινμελήζεη» ηα καζήκαηα ζηα πιαίζηα VTT-Box, ζηεξίδεηαη ζε 

ζχγρξνλεο αξρέο ή θαη ζεσξίεο κάζεζεο, πξνεξρφκελεο απφ κία δηεμνδηθή έξεπλα ζην e-

learning. Ο απψηεξνο ζθνπφο είλαη λα ππνζηεξηρηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, ψζηε λα 

ππνζηεξίμνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο, ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ. Γελ ζα πξέπεη λα μερλάκε φηη ζηα 

πιαίζηα ηεο Αλνηθηήο θη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ην παηδαγσγηθφ πιηθφ είλαη θαίξηαο 

ζεκαζίαο θαζψο ην κάζεκα γίλεηαη ρσξίο ηνλ εθπαηδεπηηθφ, σο επί ην πιείζηνλ (Poulakakis, 

Vassilakis, Kalogiannakis & Panagiotakis, 2017, as cited in Mazohl et. al., 2018). Έλα 

κάζεκα κε επίθεληξν ηνλ εθπαηδεπφκελν ζε έλα δηαδξαζηηθφ ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ, 

πινχζην ζε πξνθιήζεηο. Απνδεηθλχεηαη επνκέλσο φηη ε πξφζεζε είλαη, λα παξαρζεί «κία 

κάζεζε νηθνλνκηθά πξνζηηή, θηιηθή θαη ζπλάκα αληαγσληζηηθή γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

καζεηέο» (Ossiannilsson, Ampartzaki et al. p.5, 2019). 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην πνπ έπεηαη, παξνπζηάδεηαη ην δηαδηθηπαθφ κάζεκα πνπ 

δεκηνχξγεζα· δίλεηαη έκθαζε ζηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερλνινγία, κε ζθνπφ λα 

ππνζηεξίμεη ηε κάζεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ επεμεξγαζία ελφο ζέκαηνο απφ ην 

αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ-αιιειεπίδξαζε (Παξαηεξψ θαη Αλαθαιχπησ ηε γεηηνληά ηνπ 

ζρνιείνπ κνπ).  
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Κεθάιαην 3ν 

3.1 Αλαιπηηθή παξνπζίαζε θαη πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ ηνπ δηαδηθηπαθνύ καζήκαηνο 

Οη Carillo & Flores (2020, νπ. αλ ζην αθειιαξίνπ, 2022) ζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη, ε 

νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ κέζα ζηελ ηάμε, θαζψο θη νη αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο 

ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο είλαη πξνυπνζέζεηο πνπ πινπνηνχληαη κέζσ κηαο απνηειεζκαηηθήο 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

καζήκαηνο κέζσ eClass πηζαλψο ζα δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο: α) ε ελεξγφο παξνπζία φισλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηειεί ηνλ θπξίαξρν παξάγνληα, ψζηε λα έρνπκε ηα βέιηηζηα 

απνηειέζκαηα (Carillo & Flores, 2020), β) ζα πξνθχςνπλ δπζθνιίεο θαη θαηά ηνλ ζπληνληζκφ 

ηεο ηάμεο. Δληνχηνηο πξνηνχ θηάζνπκε ζηα απνηειέζκαηα, ζα ήζεια λα μεθαζαξίζσ φηη 

πξνζπάζεζα ζε κεγάιν βαζκφ λα ζηεξηρηψ ζε θάπνηεο βαζηθέο αξρέο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ ΔμΑΔ, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζσ φζν ην δπλαηφλ, ην πην πιεξέζηαην 

δηαδηθηπαθφ κάζεκα. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν,  βαζίζηεθα  ζηηο αθφινπζεο αξρέο: α) ν 

εθπαηδεπηηθφο θαηεπζχλεη ηε δηδαζθαιία ζηα νπζηψδε ζεκεία, δειαδή δελ αλαιψλεηαη ζε 

πεξηηηά πξάγκαηα-πιεξνθνξίεο (Σξηιηαλφο, 2013) 

β) ν εθπαηδεπηηθφο αληηιακβάλεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ θη αληαπνθξίλεηαη ζε 

απηήλ, δειαδή αλαγλσξίδεη φηη ην θάζε παηδί έρεη ην δηθφ ηνπ ξπζκφ θαη ηηο αλάινγεο αλάγθεο 

(Tomlinson, 2013) 

γ) ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα αμηνινγεί ηε δηδαζθαιία γηα λα εληνπίδεη ηα δπλαηά θαη ηα 

αδχλακα ζεκεία 

δ) ν εθπαηδεπηηθφο δηαθνξνπνηεί ην πεξηερφκελν, ηε δηαδηθαζία, θαη ην ηειηθφ πξντφλ 

κάζεζεο 

 ε) νη καζεηέο απφ πιεπξάο ηνπο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε κάζεζε αλάινγα  κε ηε δπλακηθή 

ηνπο (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017) 

ζη) κία ηάμε πνπ ζηεξίδεηαη ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαη κάζεζε, επηηπγράλεη πγηείο 

ζρέζεηο θη αιιειεπηδξάζεηο 

ε) θαηά ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πξνάγνληαη αθελφο ε αηνκηθή, αθεηέξνπ ε νκαδηθή 

εξγαζία (Tomlinson, 2010) 

ζ) γηα λα αληαπνθξηζεί ε δηδαζθαιία ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, εθαξκφδνληαη επέιηθηα 

καζεζηαθά αληηθείκελα θαη πνηθίιεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο (Tomlinson, 2010) 

Δλ πξνθεηκέλσ ινηπφλ, επηθεληξψζεθα εθηφο ησλ άιισλ θαη ζ‘ απηέο ηηο αξρέο· νχησο ψζηε 

λα θαηαθέξσ λα ζρεδηάζσ έλα δηαδηθηπαθφ κάζεκα πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πνιπκνξθία θαη ζηελ πνιππινθφηεηα, πνπ δηέπεη ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο (αθειιαξίνπ 

θ.ζπλ., 2022). πλάκα γηα λα είλαη επηηπρεκέλν έλα δηαδηθηπαθφ πξφγξακκα ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(Σδηκνγηάλλεο, 2017) : λα έρεη δειαδή «δνκεκέλν πεξηερφκελν» βαζηζκέλν ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ςεθηαθά εξγαιεία-κέζα γηα 

λα δηαλέκεηαη ην πιηθφ, απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη λα ππνζηεξίδεηαη ε επηθνηλσλία ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο (εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπφκελσλ). Δπηπιένλ ζα πξέπεη 

λα βαζίδεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία, λα ππάξρνπλ νινθιεξσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ζρέδηα πνπ ζα πξνσζνχλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 
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ζπκκεηερφλησλ θη ελ ηέιεη λα αμηνινγείηαη ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα». Όπσο θάζε 

εθπαηδεπηηθφο, έηζη θη εγψ ζε ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο εληφο ηάμεο αιιά θαη θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, επηδηψθεη λα δεκηνπξγήζεη έλα αζθαιέο θαη 

ζπλάκα ειθπζηηθφ πεξηβάιινλ, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ. 

Πξνζπαζεί, φπσο θη εγψ (πξνζπάζεζα) κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο, θαη ηεο δηακεζνιάβεζεο, 

λα επνπηεχζεη θαη λα ‗‘θαζνδεγήζεη‘‘ ηε κάζεζε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε φιε 

δηαδηθαζία (αθειιαξίνπ, 2022). Κπξίσο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη ζπλζεηφηεξνο. Οθείιεη λα ζρεδηάζεη κία δηδαζθαιία, βαζηζκέλε ζε 

παηδαγσγηθέο κεζφδνπο θαη αξρέο πην ζχλζεηεο απφ φηη ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία κέζα 

ζηελ ηάμε. Οθείιεη ινηπφλ λα ζπαηαιήζεη ρξνλνηξηβήζεη πεξηζζφηεξν, θαζψο πξφθεηηαη γηα 

κία απαηηεηηθή δηαδηθαζία. Καηά ηνλ Αξκαθφια (2018, νπ. αλ ζην αθειιαξίνπ, 2022), ν 

εθπαηδεπηηθφο πξσηίζησο νθείιεη λα ζέζεη ηνπο ζηφρνπο θαη βάζεη απηψλ, λα σζήζεη ηα 

παηδηά ζηελ α) ελεξγεηηθή κάζεζε, β) ηελ παξνρή θηλήηξσλ, γ) ηελ απηνξξχζκηζε, δ) ηηο 

δεμηφηεηεο κεηαγλψζεο. Πξηλ ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζα πξέπεη λα 

πξνεηνηκάζεη ηνπο γνλείο θαη λα ηνπο ελεκεξψζεη γηα φζα ζα αθνινπζήζνπλ, ελψ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη εμίζνπ λα ηνπο πιεξνθνξεί γηα ηελ 

πξφνδν ησλ παηδηψλ ή ηα ελδερφκελα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ (Κειελίδνπ, 

θ.ά., 2017 νπ. αλ ζην αθειιαξίνπ, θ. ζπλ., 2022). Δπηπιένλ άιινο έλαο παξάγνληαο 

επηηπρεκέλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είλαη, ε δεκηνπξγία νκαδηθψλ ζπλνκηιηψλ (forum) 

ζχγρξνλεο θη αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο, κε ζθνπφ λα ιχλνληαη νη απνξίεο φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (παηδηψλ- γνλέσλ), λα ππάξρεη ζπλερήο ελεκέξσζε γηα λα κελ είλαη 

απξφζσπε ε δηαδηθαζία θαη θαηά επέθηαζε λα αιιειεπηδξνχλ ηα παηδηά· ζπλζήθεο πνπ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηηο εθάξκνζα θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ δηαδηθηπαθνχ κνπ καζήκαηνο 

(Παπαδεκεηξίνπ, θ.ά., 2016 νπ. αλ ζην αθειιαξίνπ θ.ζπλ., 2022). 

Οινθιεξψλνληαο κε ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηεο αλάιπζεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ καζήκαηνο, 

ζα ήζεια λα ηνλίζσ βαζηζκέλε ζηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία φηη: ε εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε  επηθέξεη ηφζν ζεηηθέο φζν θη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Απηφ δελ ζεκαίλεη δε, φηη κπνξεί λα αληαγσληζηεί ηα νθέιε ηεο δηα δψζεο εθπαίδεπζεο. Σν 

αλ είλαη απνηειεζκαηηθή ελ ηέιεη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, δελ κπνξνχκε λα ην πνχκε 

άκεζα θαζψο είλαη έλα δήηεκα πνπ βξίζθεηαη ππφ δηαξθή δηεξεχλεζε θη ακθηζβήηεζε, εηδηθά 

κεηά ηελ παλδεκία. Οη επηζηήκνλεο ηψξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, εξεπλνχλ ηηο δπλαηφηεηέο 

ηεο ΔμΑΔ, ηηο δπζιεηηνπξγίεο ηεο, ηηο ζρέζεηο θαη ηνπο ξφινπο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(εθπαηδεπηψλ- εθπαηδεπφκελσλ) θαη ην θπξηφηεξν, πσο κπνξεί λα εληαρζεί ζηα πιαίζηα ηεο 

δηδαζθαιίαο εληφο ηάμεο (Barbour & Adelstein, 2013· Molnaretal., 2017, νπ. αλ ζην 

αθειιαξίνπ θ.ζπλ., 2022). Δμάιινπ φπσο ζσζηά ππνζηεξίδεη θαη εκέ ν Murphy (2020, νπ. 

αλ ζην αθειιαξίνπ θ. ζπλ., 2022), νη δπλαηφηεηεο θη νη πξννπηηθέο πνπ παξέρνληαη κέζσ 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο αζχγρξνλεο κάζεζεο, κπνξνχλ εχθνια λα ζηξέςνπλ ην ελδηαθέξνλ 

ζε ζπλδπαζηηθέο κνξθέο κηθηήο κάζεζεο, πνπ είλαη ηδηαίηεξα ‗‘επεξγεηηθέο‘‘ ·εηδηθά αλ 

απνζθνπνχκε  ζε κία επηηπρεκέλε εθπαηδεπηηθή δηδαζθαιία. ηελ ΔμΑΔ φιεο νη θάζεηο 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Ξεθηλψληαο απφ ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

καζήκαηνο, λα πνχκε φηη είλαη αλαγθαίν λα θαζνξηζηνχλ νη ζηφρνη θαη λα είλαη επδηάθξηηε ε 

δνκή. Βάζεη απηψλ ζα κπνξέζεη λα δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. 

Δπαθνινπζεί ε θαηαζθεπή θη ε εθαξκνγή ηεο νπηηθναθνπζηηθήο ππνδνκήο, κε άιια ιφγηα ν 

ζρεδηαζκφο. ε αξθεηέο δξαζηεξηφηεηεο κάιηζηα, βαζίζηεθα ζηα αθφινπζα ζηάδηα: θαηά ην 

1ν ζηάδην, δηεμάγεηαη ε εμνηθείσζε κε ηελ έλλνηα ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο. Γειαδή 

αληρλεχνληαη νη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ παηδηψλ κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαιφγνπ 

(δηεξεπλεηηθήο θχζεσο), θη ν νπνίνο (δηάινγνο) αθνξά ηνλ ηξφπν, ηα κέζα θαη ηα είδε 
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επηθνηλσλίαο, κε ζθνπφ λα γλσζηνπνηεζνχλ ζηα παηδηά νη ζπκβάζεηο επηθνηλσλίαο, κε ηελ 

ζπλαθφινπζε πνιπηξνπηθή ηεο θχζε. Καηά ην 2ν ζηάδην κε έλαπζκα ηηο αλαθνξέο 

ζπζρέηηζεο ζε παξαδείγκαηα γξαπηνχ ιφγνπ (πνιπηξνπηθά θείκελα, θιπ), πηλαθίδεο, 

θπιιάδηα, ελλνηνινγηθά ζρεδηαγξάκκαηα, ηα παηδηά ζπλεηδεηνπνηνχλ ζηαδηαθά ηελ επξχηεηα 

ηνπ φξνπ «θείκελν» αιιά θαη ηελ πνηθηιία ησλ παξαγφκελσλ εηδηψλ. Καηά ην 3ν ζηάδην, πνπ 

νινθιεξψλεηαη ε ελφηεηα ηεο εμνηθείσζεο κε ηελ πνιπηξνπηθφηεηα, δηεμάγεηαη κία 

αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε, ζρεηηθά κε ηα θείκελα πνπ παξνπζηάζηεθαλ, θαη ησλ ηξφπσλ πνπ 

ζπληέζεθαλ νη πιεξνθνξίεο (νπηηθέο, ιεθηηθέο) ψζηε λα δνκεζνχλ ηα λνήκαηά ηνπο ( 

Παπαδεκεηξίνπ & Μαθξή, 2020). Οινθιεξψλεηαη κε ηε θάζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ είλαη 

‗‘αλαγθαία‘‘, ψζηε λα αμηνινγεζνχλ θαη λα αλαθαιπθζνχλ νη δπλαηφηεηεο θη νη αδπλακίεο ηεο 

δηδαζθαιίαο, πνπ ζχκθσλα κε ην Halitoglou 2021 «αθνινπζεί κία αέλαε θπθιηθή πνξεία» 

(αθειιαξίνπ θ.ζπλ., ζ.21, 2022). 

Δπί ηνπ πξαθηένπ, ζην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθφηαηα ην δηαδηθηπαθφ κάζεκα 

πνπ ζρεδίαζα, γηα λα πξνάγσ ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ, ππφ ην πξίζκα ηεο παηδαγσγηθήο 

ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ, θαη ησλ αξρψλ ηεο ΔμΑΔ. Αξρηθά ινηπφλ, ζρεδηάζηεθε θαη 

θαηαζθεπάζηεθε κέζσ ηεο πιαηθφξκαο e-class, ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο 

«Πνιπηξνπηθφηεηα θαη Παηδαγσγηθή ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ΣΠΔ» ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε», ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο, θαηά ην αθαδεκατθφ εμάκελν Μάξηηνο – Αχγνπζηνο, 2022. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

βαζίζηεθε ζην παηδαγσγηθφ πιαίζην ηνπ VTT-BOX πνπ αλαιχζεθε δηεμνδηθφηεξα ζην 

ζεσξεηηθφ κέξνο. Να ππελζπκίζσ εδψ φηη, (ην VTT-BOX) έρεη σο ζεκέιην ηελ ελεξγεηηθή 

κάζεζε, ηελ θαηαζθεπή γλψζεο, θαη ηελ απφ θνηλνχ αλαθάιπςε, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ (https://www.vtt-box.eu/project/). Ζ επηινγή ηεο δηδαζθαιίαο 

ηεο «γεηηνληάο ηνπ ζρνιείνπ»,  ζηεξίρζεθε ζηελ αλάγθε εχξεζεο ελφο ζέκαηνο, πνπ ζα 

‗‘μέθεπγε΄΄ απφ ηα ζηελά φξηα  ηνπ ζπηηηνχ θαη ζα πξνζέγγηδε έλα κέξνο, πνπ αγαπνχλ πνιχ 

ηα παηδηά, ηνπο είλαη νηθείν θαη ζίγνπξα ηνπο είρε ιείςεη, δεδνκέλεο ηεο απνκάθξπλζήο ηνπο 

απφ ην ζρνιείν, θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ησλ κέηξσλ, θαηά ηεο παλδεκίαο Covid-19. Δθηφο 

απηνχ επηδηψθνπκε πνιχ ζπρλά ζην λεπηαγσγείν, ηελ άκεζε επαθή ησλ παηδηψλ κε ην 

πεξηβάιινλ φπνπ δνπλ, δεδνκέλνπ φηη είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. 

Αθφκε, έρνληαο αζρνιεζεί ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ βέβαηα, κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο πξαθηηθήο κνπ άζθεζεο φηαλ ήκνπλ αθφκε θνηηήηξηα πξνπηπρηαθνχ 

επηπέδνπ· γλψξηδα απφ πξηλ φηη ην ελδηαθέξνλ ησλ λεπίσλ γηα ηε γεηηνληά (γεληθά θαη 

εηδηθά), είλαη ηεξάζηην. Αο κελ μερλάκε φηη, ε γεηηνληά είλαη έλα κέξνο γλψξηκν γηα φινπο καο, 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηηο παηδηθέο καο αλακλήζεηο. ηα πξνεγνχκελα ζα ήζεια λα 

πξνζζέζσ φηη, ην παξφλ ζέκα δηδαζθαιίαο επηιέρζεθε εμίζνπ γηα ηνλ αθφινπζν ιφγν: γηαηί 

‗‘είλαη ζε ζέζε‘‘ λα ζπλδπάζεη ηε ζεσξεηηθή κε ηε βησκαηηθή κάζεζε, κε άιια ιφγηα ηελ 

‗‘ζχκπξαμε‘‘ ηνπ ππνινγηζηή- ηεο θχζεο, παξέρνληαο  πνηθίια εξεζίζκαηα, κέζσ ηνπ πιηθνχ 

πνπ πξνζθέξεη (δηαδηθηπαθφ θαη θπζηθφ πιηθφ). 

 

3.2 ηάδηα ζρεδηαζκνύ ηνπ δηαδηθηπαθνύ καζήκαηνο 

3.2.1 Εθπαηδεπηηθνί ζθνπνί 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζθνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο είλαη δηηηφο. ηνρεχεη 

αθελφο κελ ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, αθεηέξνπ δε ζηε δηακφξθσζε ζεηηθήο 

https://www.vtt-box.eu/project/
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ζηάζεο απέλαληη ζην άκεζν θπζηθφ ηνπ, πεξηβάιινλ. Ο ζρεδηαζηήο πξέπεη λα έρεη σο 

θεληξηθφ άμνλα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, ην γεγνλφο φηη δελ ζέιεη λα επηθέξεη απιψο γλψζεηο 

ζην καζεηή/ξηα γηα ηε γεηηνληά θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ, φζν λα γεθπξψζεη ην ράζκα πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζην ςεθηαθφ πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βησκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα, λα γίλεη κία ζχλδεζε  ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηελ 

θαζεκεξηλή δσή, ψζηε ε γλψζε λα απνθηήζεη λφεκα. Σα παηδηά ήδε απφ ηε γέλλεζή ηνπο 

έξρνληαη ζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ, γχξσ ηνπο. Αθνχ έξζνπλ ζε επαθή κε ην ρψξν, ην 

πεξηβάιινλ (γεσγξαθία), ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κ‘ απηφ (πεξηβάιινλ), θαη ηελ 

επζχλε πνπ έρεη ν άλζξσπνο απέλαληη ζ‘ απηφ, αληηιακβάλνληαη ζηαδηαθά φηη νδεγνχληαη ζε 

απηφ πνπ νλνκάδεηαη αεηθφξνο αλάπηπμε  (ΗΔΠ, 2014). Ναη κελ,  καο ελδηαθέξεη ην  «ηη ζα 

κάζεη ην παηδί», αιιά φρη κφλν απηφ. Σν δεηνχκελν είλαη, ζε βάζνο ρξφλνπ λα αλαιάβνπλ 

επζχλεο σο πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο, κε ζθνπφ λα ζπκβάιινπλ εθηφο ησλ άιισλ θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  (Παπαβαζηιείνπ, Αλδξεαδάθεο, θ.ζπλ., 2018). Με άιια 

ιφγηα, ζθνπφο καο είλαη λα πξνάγνπκε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε 

νξίδεηαη σο «ε δξάζε κέζα από ηελ νπνία ν άλζξσπνο θαη ην πεξηβάιινλ ζα βξίζθνληαη ζε 

αξκνληθή ζπλύπαξμε θη αλαηξνθνδόηεζε», ζχκθσλα κε ηνπο Παπαβαζηιείνπ, Αλδξεαδάθεο, 

θ.ζπλ. (ζ.248, 2018). Σν λεπηαγσγείν, κέζσ ησλ θαηάιιεισλ 

πξνγξακκάησλ/δξαζηεξηνηήησλ ζηνρεχεη: α) λα ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα πξνβιεκαηηζηνχλ 

γηα φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπο, β) λα ηνπο παξαθηλήζεη λα αληηιεθζνχλ ηελ αιιειεμάξηεζε 

ησλ αλζξψπσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζρέζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ (ΗΔΠ, 

ζ.264, 2014). Γηα λα επηηεπρζνχλ απηά ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 

λεπηαγσγείνπ (ΗΔΠ, 2014), νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα πξνηξέπνπλ ηα παηδηά κέζσ ησλ 

αηζζήζεσλ λα γλσξίζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, λα αληηιεθζνχλ ηελ 

ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ζηξαηεγηθέο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Να ζεκεησζεί εδψ φηη, ε αεηθφξνο αλάπηπμε εθηφο απφ ηελ 

παξνρή γλψζεσλ, επηθεληξψλεηαη ζηε δξάζε θαη ζηε ζπκκεηνρή (Παπαβαζηιείνπ, 

Αλδξεαδάθεο, θ.ζπλ., 2018). Γειαδή είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε βησκαηηθή κάζεζε, 

πνπ είλαη θη έλα απφ ηα δεηνχκελα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θη απφ ηελ 

πνιχπινθε θχζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ-αεηθφξνπ αλάπηπμεο, πνπ θαζηζηνχλ 

απαξαίηεηε ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ καζεζηαθνχ πιαηζίνπ· πηνζεηψληαο ζηξαηεγηθέο 

βησκαηηθήο, ελεξγεηηθή θαη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (Παπαβαζηιείνπ, Αλδξεαδάθεο, θ.ζπλ., 

2018). Με ην βιέκκα ζηξακκέλν ζην δηαδηθηπαθφ κάζεκα πνπ ζρεδίαζα, ζα ήζεια λα 

αλαθέξσ φηη βαζίζηεθα  ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

αεηθνξία. Αξρηθά ‗‘ππνγξάκκηζα‘‘ ηελ ζχλδεζε θη αιιειεπίδξαζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

ζηε κάζεζε, δηαζηάζεσλ (απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηηο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθνχ-γνλέσλ-

καζεηψλ, κέρξη ηηο πξνβαιιφκελεο αμίεο). Τπνζηήξημα κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, 

φπνπ ζπλδπάδνληαη φινη νη ηνκείο ηεο γλψζεο (αλζξψπηλνο, θνηλσληθφο, γισζζηθφο, 

αηζζεηηθφο, ηερλνινγηθφο, θιπ), πξνσζψληαο ζπλνιηθά ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

(γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, ςπρηθηλεηηθή, θνηλσληθή, εζηθή), (Tilbury, 1995· Φινγαΐηε & 

Γαζθνιηά, 2004, νπ. αλ ζην Φινγαΐηε, 2011). 

Σα βαζηθφηεξα εξσηήκαηα ζηα νπνία επηθεληξψζεθα είλαη: ην «πσο» θαη ην «γηαηί». Γειαδή 

ζθνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο δηδαζθαιίαο ήηαλ λα απνθεπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ ε 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο (αλαθνξηθά κε ηε γεηηνληά), θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα 

λέν πξφηππν, βαζηζκέλν ζηε κεηθηή κάζεζε (κε δηαδηθηπαθή θαη θπζηθή παξνπζία). 

Δπεδίσμα κε άιια ιφγηα, λα ζρεδηάζσ έλα ‗‘ελδηαθέξνλ‘‘ δηαδηθηπαθφ κάζεκα, πνπ λα 

ζπλδπάδεη ηελ εμεξεχλεζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, νχησο ψζηε ηα 
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παηδηά λα εθιακβάλνπλ ηε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ, σο έλα κέξνο/θνκκάηη ηνπ φινπ, ζην νπνίν 

κεγαιψλνπκε θη εμειηζζφκαζηε.  

 

3.2.2 Εθπαηδεπηηθά πιαίζηα 

Ζ πιαηθφξκα ηεο e-class δηαζέηεη θάπνηεο δπλαηφηεηεο, πνπ ηελ θάλνπλ ηδηαίηεξα ειθπζηηθή 

θαη αλαπηχζζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ λεπίσλ. Σέηνηεο δπλαηφηεηεο είλαη νη αθφινπζεο: ερεηηθή 

ππνζηήξημε, πξνζδίδεη δηαδξαζηηθφηεηα κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνάγεη ην ελδηαθέξνλ 

κέζσ ησλ εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο, πξνζειθχεη κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ, 

πνπ δηαζέηεη, θιπ. Χο έλα βαζκφ απηέο νη δπλαηφηεηεο, παξνηξχλνπλ ηα λήπηα θαη ηα 

βνεζνχλ λα κάζνπλ δηαζθεδαζηηθά, ελεξγεηηθά θη απνηειεζκαηηθά.  Γηα λα αληαπεμέιζνπλ ηα 

λήπηα ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο ‗‘αλαγθαζηηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο‘‘, ήηαλ αλαγθαία ε 

γνληθή ππνζηήξημε θαη εκπινθή, ηφζν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πιαηθφξκαο, φζν θαη γηα ηηο 

αζθαιείο επηζθέςεηο-εμεξεπλήζεηο ησλ λεπίσλ (πρ. ζηελ γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ, ζην 

ηαρπδξνκείν, θα.). Δληνχηνηο ζηφρνο κνπ δελ ήηαλ νη γνλείο λα πάξνπλ ηε ζέζε ησλ παηδηψλ 

ζηε κάζεζε, αιιά λα ηα παξνηξχλνπλ, ππνζηεξίδνληαο ηε κάζεζή ηνπο. 

Σν παξφλ δηαδηθηπαθφ κάζεκα, φπσο αλαιχζεθε θαη ρσξίζηεθε ζε ελφηεηεο, νξγαλψζεθε 

γηα λα έρεη κέζε δηάξθεηα δέθα εκέξεο, αθήλνληαο ην ελδερφκελν λα παξαηαζεί ζε 

πεξίπησζε πνπ εθθξάζνπλ ελδηαθέξνλ ηα παηδηά, γηα πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε. Κάζε ελφηεηα 

απεπζπλφηαλ ζε κία-κε δχν εκέξεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ ελαζρφιεζε κε 

ηνλ ππνινγηζηή, δελ δηαξθνχζαλ πάλσ πεξίπνπ 20 ιεπηά εκεξεζίσο, ψζηε λα κελ είλαη 

ππεξβνιηθά εθηεζεηκέλα ηα παηδηά ζηηο νζφλεο. πλνιηθά νη ψξεο ελαζρφιεζεο (ζεσξεηηθήο-

πξαθηηθήο) θαζεκεξηλά, δελ ζα έπξεπε λα μεπεξλνχλ ηηο δχν ψξεο, αλ ζθεθηνχκε φηη 

πεξηιακβάλνληαη ηφζν δηαδηθηπαθέο φζν θαη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπιένλ ηα παηδηά 

κε ηε βνήζεηα ησλ γνληψλ ηνπο, φπνπ θη φηαλ ρξεηάδνληαλ· έπξεπε λα αλεβάδνπλ ζηελ 

πιαηθφξκα ηηο εξγαζίεο ηνπο. Όπσο είλαη ινγηθφ, ην θάζε παηδί, αλάινγα κε ην 

ελδηαθέξνληα  θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, είρε ηε δπλαηφηεηα λα πξνρσξά ζην κάζεκα κε ην δηθφ 

ηνπ πξνζσπηθφ ξπζκφ, απιψο πξνζπαζνχζακε λα ηεξνχκε έλα πξφγξακκα φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξα, ψζηε λα ζπκβαδίδνπκε θάζε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ 

ηειεζπλεξγαζίεο, ή αθφκε θη νκαδηθέο εξγαζίεο. Μάιηζηα ζε θάζε ελφηεηα ππάξρνπλ 

αλαιπηηθέο νδεγίεο-βήκαηα γηα θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηα θη αλεμάξηεηα απφ απηφ, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλερνχο ππνζηήξημεο, κέζσ ηεο θνπβεληνχιαο, ηνπ 

ηειεθψλνπ, αθφκε θαη ηεο αλάξηεζε απνξηψλ ζην forum. Να ηνλίζσ εδψ φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνιιαπιψλ επηινγψλ ζα ζπλνδεχνληαη απφ αλαηξνθνδφηεζε (κέζσ ηεο 

θνπβεληνχιαο), θαζψο είλαη απαξαίηεην λα αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά γηαηί νη απαληήζεηο 

ηνπο είλαη ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο θαη λα κελ απαληνχλ ηπραία. Κιείλνληαο ζα ήζεια λα 

ππνγξακκίζσ φηη ε ηειεπηαία θάζε, πνπ είλαη ε θάζε ηεο νινθιήξσζεο κίαο δηδαζθαιίαο ή 

αιιηψο ηνπ θιεηζίκαηνο, φπνπ ε λεπηαγσγφο απηνμηνινγεί ή αμηνινγεί θαηά πφζν 

επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο, θιπ. Ζ αμηνιφγεζε είλαη απφ ηα πην 

νπζηαζηηθά ζεκεία, κίαο δηδαζθαιίαο. Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο είλαη: α) ε 

ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε, β) ε απηναμηνιφγεζε ηνπ καζεηή, θη γ) ν δηάινγνο (Νέν 

Πξφγξακκα ζπνπδψλ-ΑΠ, ζ.43, 2011). Μέζσ απηψλ (ησλ κεζφδσλ), καο παξέρνληαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο αλάγθεο, θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ λεπίσλ. 

Δπηπιένλ κέζσ ηεο απηναμηνιφγεζεο αληινχκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ‗‘ην πψο καζαίλνπλ 

θαη ην πψο αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο‘‘, ηα παηδηά. Ο δηάινγνο είλαη απηφο, πνπ καο 

βνεζά λα αληηιεθζνχκε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ παηδηψλ, κε ζθνπφ λα ηνπο δψζνπκε ηελ 
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αλαηξνθνδφηεζε, πνπ ρξεηάδνληαη. Χζηφζν κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο πέξα 

απφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ θαηά πφζν αληαπνθξίζεθαλ ηα παηδηά, ηαπηφρξνλα 

αμηνινγείηαη θη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Να ζπκπιεξψζσ εδψ 

επίζεο φηη εθαξκφδνληαο ηελ άκεζε δηδαζθαιία ελλννχκε φηη νη δξαζηεξηφηεηέο καο 

αθνξνχλ θπξίσο εξσηήζεηο, αζθήζεηο, επηδείμεηο θαη πξνθαλψο θαηεπζχλεηαη θπξίσο απφ  

ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Δθαξκφδεηαη φηαλ επηδηψθνπκε λα παξνηξχλνπκε ηα παηδηά, λα 

αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο, θαζνδεγψληαο ηα (Γεκεηξηάδνπ, 2016). Ζ άκεζε δηδαζθαιία 

ρξεζηκεχεη θη σο αθεηεξία γηα δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο ή γηα λα πξνάγεη ηελ ελεξγφ 

δξάζε ησλ παηδηψλ, κε ζθνπφ ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. Δλψ, ε έκκεζε δηδαζθαιία ζηελ 

νπνία ζηεξίρηεθα θπξίσο, αθνξά ζηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε, ηελ αλαθάιπςε, ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ηε ιήςε απνθάζεσλ. Έρεη επίθεληξν ην καζεηή, ιεηηνπξγεί σο ζπκπιήξσκα 

ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο θαη ζηνρεχεη ζηελ εηο βάζνο εκπινθή ησλ παηδηψλ. Γειαδή 

παξαθηλεί ηα παηδηά λα παξαηεξνχλ, λα δηεξεπλνχλ, λα θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα θαη 

λα θάλνπλ ππνζέζεηο. ηελ έκκεζε δηδαζθαιία επίζεο, ππάξρεη επειημία κε ηελ έλλνηα φηη 

παξνηξχλνληαη ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο/ηθαλφηεηεο θαη λα 

θαηαλννχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απηά, πνπ κειεηνχλ (Γεκεηξηάδνπ,  2016). Σν αξλεηηθφ ηεο 

ζεκείν έγθεηληαη ζην γεγνλφο φηη είλαη πην ρξνλνβφξα δηαδηθαζία θαη δελ γίλεηαη εηο βάζνο 

απνκλεκφλεπζε πιεξνθνξηψλ (Γεκεηξηάδνπ, 2016). 

Χζηφζν ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ζεκαηηθήο κνπ ελφηεηαο,  εθάξκνζα ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ, νχησο ψζηε λα πξνάγσ ηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε ησλ παηδηψλ 

(ΑΠ, 2021). Αξρηθά ινηπφλ ππνζηήξημα ηηο πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ, πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ επίιπζε δεηεκάησλ απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη κε ηηο άκεζεο εκπεηξίεο ηνπο (πρ. ην 

δήηεκα πνπ αθνξνχζε ζηελ ελαιιαγή/κεηαθνξά απφ ην έλα πιαίζην ζην άιιν απφ ην ζπίηη, 

ζηε γεηηνληά ηνπ ζρνιείν, ζην ηαρπδξνκείν, ζην πάξθν). Γεπηεξεπφλησο ηνπο παξείρα 

δηαξθψο επθαηξίεο γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζε δηεξεπλήζεηο (πρ. εμεξεπλήζεηο) πνπ ηα 

βνεζνχλ λα απνθνκίζνπλ γλψζεηο (πρ. ζρεηηθέο κε ην πεξηβάιινλ ηεο γεηηνληάο ηνπο, ή  ην 

ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, ην Google Earth), λα δηακνξθψζνπλ λέεο έλλνηεο (πρ. 

πνιπγξακκαηηζκνί, πνιπηξνπηθφηεηα) θαη λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο, κέζσ ηεο βησκαηηθήο 

κάζεζεο (πρ. δεμηφηεηεο δεκηνπξγίαο πνιπηξνπηθνχ λνήκαηνο, δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο e-class).  

 

3.2.3 Καζνξηζκόο ηόρσλ 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, ηα λήπηα  ζα είλαη ζε ζέζε 

ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (ΓΔΠΠ-ΑΠ, 2003, ΑΠ 2011, ΑΠ, 

2014, ΑΠ, 2021) λα : 

- Να αλαγλσξίδνπλ ηηο Σ.Π.Δ. σο κέζα γηα ςπραγσγία, εξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε (ΗΔΠ, 

ζ.332, 2014, ΓΔΠΠ-ΑΠΠ, ζ.614, 2003, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ζ.140, ΗΔΠ, ζ.40-41, 

2021)  

-Να ελζαξξχλνληαη, λα πεξηγξάθνπλ θαη λα παξαηεξνχλ γεγνλφηα (ΓΔΠΠ, ζ.593, ΗΔΠ) 

-Να δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (ΓΔΠΠ, ζ.607, 2003, ΗΔΠ, ζ.54, 

2021) 

-Να αληαπνθξίλνληαη ζσζηά ζε νδεγίεο θαη ζπλζήκαηα (ΗΔΠ, ζ.112, 2014) 
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-Να θαηαλννχλ ηελ αμία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηεο απφ θνηλνχ αλαθάιπςεο (ΑΠ, ζ.79, 

2011, ΓΔΠΠ, ζ.610, 2003) 

-Να απνθηήζνπλ θσλνινγηθή επίγλσζε (ΗΔΠ, ζ.114-115, 2014, ΓΔΠΠ, ζ.594, 2003) 

-Να αλαγλσξίδνπλ φηη, νη δηαθνξεηηθέο εθδνρέο γξαπηνχ ιφγνπ κεηαθέξνπλ κήλπκα κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (ΗΔΠ, ζ.127, 2014) 

 -Να εθθξάδνληαη κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν ρξεζηκνπνηψληαο ινγηζκηθά ζρεδίαζεο θαη 

επεμεξγαζίαο, αλαπαξαγσγήο, θαηαγξαθήο, ήρνπ, εηθφλαο θαη βίληεν (ΑΠ, ζ.139, 2011) 

-Να εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο νξγάλσζεο ηνπ ιφγνπ ηνπο πξηλ κηιήζνπλ (ΑΠ, ζ.216, 2011) 

-Να ρξεζηκνπνηνχλ κε θαληαζία δηάθνξα πιηθά θαη λα δεκηνπξγνχλ (ΓΔΠΠ, ζ.608-609) 

- Να απνθηνχλ απζεληηθά θίλεηξα γηα ηε δεκηνπξγηθή αλαθάιπςε θαη θαηαζθεπή (ΗΔΠ, ζ.8, 

2021)  

 

3.2.4 Εξγαιεία Αμηνιόγεζεο  

Γεληθφηεξα ε αμηνιφγεζε δελ βαζίδεηαη απιψο ζηνπο βαζκνχο πνπ παίξλεη θάπνηνο καζεηήο 

απφ θάπνηνπ είδνπο ηεζη (ζηαζκηζκέλν ή κε), αληηζέησο έρεη πνιχ βαζχηεξνπο ζθνπνχο 

(Σξηιηαλφο, 2013). Δθαξκφδεηαη πξσηίζησο κε ζθνπφ λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν 

γηα κάζεζε. Δπηπιένλ παξέρεηαη σο αλαηξνθνδφηεζε, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη 

καζεηέο θη νη εθπαηδεπηηθνί· γηα ηα απνηειέζκαηά ησλ εξγαζηψλ ηνπο νη πξψηνη (καζεηέο) θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ, νη δεχηεξνη. Δπηπιένλ είλαη έλα κέζν, ην 

νπνίν  ελεκεξψλεη γνλείο θη εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ ή ηηο 

αδπλακίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα κία καζεζηαθή δπζθνιία. Δλ νιίγνηο κέζσ απηήο 

(αμηνιφγεζεο) θνηλνπνηνχληαη πιεξνθνξίεο, αλαθνξηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο, κέζσ «ησλ ειέγρσλ πξνόδνπ» (Σξηιηαλφο, ζ.469, 2013).  Οπζηαζηηθά ζην 

λεπηαγσγείν ε αμηνιφγεζε είλαη κία ζπλερήο θαη θαζεκεξηλή δηαδηθαζία, κέζσ ηεο νπνίαο: 

αμηνινγνχκε πξσηίζησο ηελ πνξεία κέρξη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, πνπ αθνξά ζηελ 

ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα ζθεθηνχλ θξηηηθά, λα ζπλεξγαζηνχλ, λα πξννδεχζνπλ απφ ηε κία 

εξγαζία ζηελ άιιε, λα κάζνπλ ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν-ξπζκφ, θιπ (ΓΔΠΠ, 2003). 

Γεπηεξεπφλησο καο απαζρνιεί ‗‘ην αλ επεηεχρζεζαλ‘‘ φινη νη πξνθαζνξηζκέλνη ζηφρνη.  

Δθείλν πνπ πξνέρεη δειαδή είλαη ε πξσηνηππία θαη ε κνλαδηθφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ, 

εμάιινπ αο κελ παξαιείπνπκε ην γεγνλφο φηη ην θάζε παηδί βάδεη ην ιηζαξάθη ηνπ, θη έηζη 

δεκηνπξγείηαη έλα παηδαγσγηθφ πιαίζην, αληάμην ησλ πξνζδνθηψλ καο, παξαθηλνχκελν απφ 

ηα παηδηά θη φρη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, φπσο ζπλέβαηλε θπξίσο παιαηφηεξα. αθέζηαηα 

ινηπφλ ε αμηνιφγεζε (αξρηθή ε δηαγλσζηηθή) γίλεηαη κε ζθνπφ λα ιάβνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, 

θάπνηεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ θαηάιιεισλ 

εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία κέζα ζηελ ηάμε, εθαξκφδνληαη 

νη αθφινπζεο ελαιιαθηηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο: α) ρξεζηκνπνηείηαη ν θάθεινο εξγαζηψλ 

ηνπ παηδηνχ (πνπ δείρλεη κία ζπλνιηθή εηθφλα), β) αμηνινγείηαη ε νκάδα, απφ ηα ίδηα ηα παηδηά 

(νκαδηθά), γ) παξαθνινπζνχληαη ε πνξεία, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρεδίσλ 

εξγαζίαο.  

ηα πιαίζηα ηνπ δηαδηθηπαθνχ καζήκαηνο πνπ πινπνίεζα, ρξεζηκνπνίεζα θάπνηεο θνηλέο, 

αιιά θαη θάπνηεο επηπιένλ κεζφδνπο αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα δσ αλ επηηεχρζεθαλ νη 
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ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με γλψκνλα ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ παηδηψλ ζηελ νπνία 

απεπζχλζεθα, εθάξκνζα ινηπφλ ηηο εμήο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο: α) εξσηήζεηο πνιιαπιψλ 

επηινγψλ ή εξσηήζεηο ηχπνπ ζσζηφ–ιάζνο, β) ζπδήηεζε-δηάινγνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεζπλαξγαζηψλ, γ) αμηνιφγεζε θαηαγξαθψλ ησλ παηδηψλ, δ) αμηνιφγεζε 

νκαδνζπλεξγαηηθψλ εξγαζηψλ.  Όζνλ αθνξά ζηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε, φπσο ζπκβαίλεη θαη 

ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία κέζα ζηελ ηάμε, αληίζηνηρα (ζπκβαίλεη) ζην ειεθηξνληθφ 

πεξηβάιινλ κάζεζεο ηεο e-class. Γειαδή  ε αμηνιφγεζε δελ απνβιέπεη κφλν ζηηο επηδφζεηο 

ησλ παηδηψλ ζην γλσζηηθφ θνκκάηη θαη δελ θαιχπηεηαη απφ έλα θνπίδ ή έλα εξσηεκαηνιφγην. 

Παξεκπηπηφλησο ζα ήζεια λα ππνγξακκίζσ φηη, ζε θάζε ελφηεηα ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

καζήκαηνο ππάξρεη έλα αληίζηνηρν forum,  φπνπ κπνξψ κέζσ ησλ ζπδεηήζεσλ λα 

αμηνινγήζσ ζηαδηαθά θάπνηα κέξε ησλ εξγαζηψλ ησλ παηδηψλ, ηα νπνία δελ κπνξνχλ  λα 

αμηνινγεζνχλ κέζσ ησλ εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο, γηα παξάδεηγκα. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπδεηήζεσλ καο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεζπλεξγαζηψλ. 

 

3.2.5 Παξνπζίαζε ηεο OpeneClass 

Ζ Open eClass είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, κέζσ ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδνληαη ηα 

καζήκαηα. Αλαπηχρζεθε απφ ην Παλειιήλην Αθαδεκατθφ Γηαδίθηπν GUnet. Πξφθεηηαη γηα 

ειιεληθνχ ηχπνπ πιαηθφξκα, πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζε πνιιά παλεπηζηήκηα-ΣΔΗ θαη 

ζρνιεία ηεο Διιάδαο. Γηαζέηεη κάιηζηα κία πιεζψξα εξγαιείσλ, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα 

ειεθηξνληθά καζήκαηα (Σδηκνγηάλλεο, 2017). Αλ θαη ελδείθλπηαη πεξηζζφηεξν γηα 

κεγαιχηεξεο ειηθίεο θαηά ηε γλψκε κνπ θη φρη γηα παηδηά λεπηαγσγείνπ. 

Ζ είζνδνο γηα ην καζεηή/ξηα ζηελ πιαηθφξκα ηεο OpeneClass είλαη ζρεηηθά απιή θη εχθνιε. 

Πιεθηξνινγψληαο ζηε Google ηνλ φξν OpeneClass, νδεγείηαη ζε κηα αξρηθή ζειίδα (βι. 

Δηθφλα 1). Καηφπηλ, θάλνληαο ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ νλφκαηνο ρξήζηε-θσδηθνχ θαη 

παηψληαο είζνδνο, εηζέξρεηαη ζην κάζεκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Εηθόλα 1. Αξρηθή ζειίδα Open eClass 

Να ζεκεησζεί εδψ φηη, ην παηδαγσγηθφ πιηθφ πνπ ζπκπεξηιήθζεθε ηφζν ζηηο δηαδηθηπαθέο 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο κέζσ (Open eClass), φζν θαη ζηηο βησκαηηθέο δξάζεηο, αληιήζεθε 

απφ βηβιία πξνεξρφκελα απφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαζψο θη απφ ην 

δηαδίθηπν. Απφ ην δηαδίθηπν αληιήζεθαλ εηθφλεο, βίληεν, ηξαγνχδη θαη θάπνηα εθπαηδεπηηθά 
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παηρλίδηα, πνπ πινπνηήζεθαλ ζηα αθφινπζα πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο κάζεζεο: ην 

kahoot, ην wordwall-νδήγεζε ην αεξνπιαλάθη, ην Google Earth, ην learningapps, θιπ 

(https://create.kahoot.it/discover,https://wordwall.net/create/picktemplate,https://earth.google

.com/web/@0,0,0a,22251752.77375655d,35y,0h,0t,0r,https://learningapps.org/index.php?ov

erview&s=&category=0&tool=&stufeStart=0&stufeEnd=1). Δκβαζχλνληαο ζα ήζεια λα 

ηνλίζσ φηη, ην κάζεκα απνηειείηαη απφ 6 ελφηεηεο. Οη πξψηεο δχν ελφηεηεο, αληηζηνηρνχλ ζε 

κία εκέξα δηδαζθαιίαο (ε θαζεκία), ε ηξίηε ελφηεηα δεδνκέλεο ηεο βαξχηεηαο ησλ 

γισζζηθψλ αζθήζεσλ (κπνξεί λα έρεη κέζε δηάξθεηα απφ κία έσο δχν εκέξεο) θη νη ηξεηο 

ηειεπηαίεο ελφηεηεο (ηέζζεξα, πέληε, έμη) είλαη ζρεδηαζκέλεο, κε ζθνπφ λα πινπνηεζνχλ ζε 

δηάζηεκα (ηξηψλ έσο πέληε εκεξψλ). Σν βαζηθφ ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ελφηεηεο είλαη: φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα νινθιεξψλνληαη θαη λα δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε, νχησο 

ψζηε λα επηηχρνπκε ην απνηέιεζκα «πνπ πξνζδνθνχκε». Να ππάξρεη δειαδή κία ζπλέρεηα, 

κε αξρή, κέζε θαη ηέινο. Έρσ εθαξκφζεη ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηνλ Παπαλδξένπ (2009) έλα 

«βξαρπρξφλην» πξνγξακκαηηζκφ δηδαζθαιίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν βξαρπρξφληνο 

ζρεδηαζκφο αλαθέξεηαη ζε κία κέξα ή κία εβδνκάδα δηδαζθαιίαο. Δδψ ν εθπαηδεπηηθφο 

ζρεδηάδεη-πξνεηνηκάδεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ εμέιημε ηνπ καζήκαηνο, εθαξκφδεη ζρεηηθέο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ιακβάλεη ππφςε ηνλ ηξφπν πνπ ζα παξνπζηαζηεί ε «λέα» χιε θη 

αμηνινγεί ην κάζεκα. 

Πξνηνχ αζρνιεζεί ινηπφλ θάπνηνο κε ηηο ελφηεηεο, πξνυπνζέηεη λα έρεη κειεηήζεη ην 

εηζαγσγηθφ ζεκείσκα, ην νπνίν νπζηαζηηθά είλαη θη έλαο ηξφπνο θαισζνξίζκαηνο, 

δεδνκέλνπ φηη απνπζηάδεη ε δηα δψζεο επηθνηλσλία. Μεηαμχ άιισλ, ππνγξακκίδσ ζηνπο 

γνλείο ην ιφγν, πνπ επέιεμα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δηδαζθαιίαο. Γηα λα γίλσ πην ζαθήο ηνπο 

ιέσ φηη, κε αθνξκή ηνλ "εγθιεηζκφ" καο ζην ζπίηη· ζθέθηεθα φηη, ζα ήηαλ κία θαιή επθαηξία 

λα δνχκε θαη λα παξαηεξήζνπκε ηνλ πεξίγπξν ηνπ ζρνιείνπ, ηε γεηηνληά δειαδή ηνπ 

ζρνιείνπ καο. Ο ιφγνο πνπ επέιεμα λα αζρνιεζνχκε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, είλαη γηαηί ηα 

παηδηά είλαη απφ ηελ θχζε ηνπο πεξίεξγα, γηα ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. ηελ 

ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη ελφηεηεο, ε θαζεκία απφ ηηο νπνίεο, πεξηιακβάλεη αλαιπηηθέο 

νδεγίεο πξνο ηνπο γνλείο, νχησο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε ησλ 

παηδηψλ ηνπο, ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα. Παξάιιεια, πεξηιακβάλνληαη forum ζπλεξγαζίαο, 

ειεθηξνληθφ βηβιίν, θαζψο θαη γισζζάξην, ζε πεξίπησζε άγλσζησλ ιέμεσλ (βι. Δηθφλα 2 & 

Δηθφλα 3). 

 

https://create.kahoot.it/discover
https://wordwall.net/create/picktemplate
https://earth.google.com/web/@0,0,0a,22251752.77375655d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@0,0,0a,22251752.77375655d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@0,0,0a,22251752.77375655d,35y,0h,0t,0r
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=&stufeStart=0&stufeEnd=1
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=&stufeStart=0&stufeEnd=1
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=&stufeStart=0&stufeEnd=1
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Εηθόλα 2. Αξρηθό πεξηβάιινλ ηεο Open eClass 

 

 

Εηθόλα 3. Οδεγίεο-δηεπθξηλίζεηο θαη δηάηαμε ελνηήησλ 
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Εηθόλα 4. Γισζζάξην 

 

Εηθόλα 5. Κνπβεληνύια (chat αληαιιαγήο άκεζσλ κελπκάησλ) 

 

Ελόηεηα 1ε: Εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο-πξώηεο πξνβιέςεηο 

Αξρηθά  λα αλαθέξσ φηη, θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο ζηε ιεγφκελε θάζε ηεο 

αθφξκεζεο, επηδηψθσ λα θηλεηνπνηήζσ ην ελδηαθέξνλ ησλ λεπίσλ, θαη λα ηνπο δηεγείξσ ηελ 

πξνζνρή γηα ην ππφ πινπνίεζε ζέκα. Με απηφλ  ηνλ ηξφπν νπζηαζηηθά πξνεηνηκάδεηαη ην 

έδαθνο, ψζηε ηα παηδηά λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηα επλνψληαο  ηηο 

δηεξεπλήζεηο ηνπο, θαη θαη επέθηαζε  παξαθηλψληαο ηα «λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο 

δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο» (ΗΔΠ, ζ36, 2014). Ζ θάζε ηεο αθφξκεζεο ή δηαθνξεηηθά ε θάζε 

ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ, ζεσξνχληαη απφ ηα πξσηαξρηθά ζεκεία ησλ δηεξεπλήζεσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ αξρηθή θάζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ, ζηφρνο καο είλαη: λα εληνπηζηεί θαη 

λα δηαηππσζεί ην ζέκα-εξψηεκα ή πξφβιεκα πξνο δηεξεχλεζε. Με βάζε ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ 2014, ν εθπαηδεπηηθφο πξνάγεη ηηο δηεξεπλήζεηο ησλ λεπίσλ φηαλ: α) 

δηαηππψλεη θαηάιιειεο εξσηήζεηο, πνπ απνηεινχλ πξνθιήζεηο γηα ηα παηδηά (φπσο ζηελ 

πξψηε κνπ δξαζηεξηφηεηα, πνπ εκθαλίδεηαη έλα παηδί θη ‗‘αλαξσηηέηαη‘‘ γηα ην ‗‘ηη ελλννχκαη 

φηαλ ιέκε γεηηνληά;‘‘). Σν ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα ζπκπιεξψλεηαη απφ ην γξαπηφ ιφγν, ηελ 

εηθφλα θαη ηελ ερεηηθή αλαπαξάζηαζε, δειαδή απνηειεί έλα ηζρπξφ έλαπζκα. Δπηπιένλ ν 

εθπαηδεπηηθφο ζηα πιαίζηα ησλ δηεξεπλήζεσλ, φπσο θαη ζηελ παξνχζα θάζε, «αθηεξώλεη 

ρξόλν γηα ηελ αλίρλεπζε θαη θαηαλόεζε ησλ πξνεγνύκελσλ ηδεώλ θαη εκπεηξηώλ», ησλ 

παηδηψλ  (ΗΔΠ, ζ. 37, 2014). Απφ απηά δηαθαίλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα απηήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο αθφξκεζε ή αιιηψο σο έλαπζκα ησλ 

νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαη είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο, θπξίσο 

γηα ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Με άιια ιφγηα ν εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εηζαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πξνζπαζεί λα πηνζεηήζεη ην «θαηάιιειν παηδαγσγηθφ θιίκα», 

ηελ θαηάιιειε «παηδαγσγηθή αηκφζθαηξα», πνπ ζα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα πξνζέμνπλ θαη 

λα απνδερηνχλ ηε λέα γλψζε. ε επφκελε θάζε θη αθνχ ε δηαδηθαζία ηεο αθφξκεζεο έρεη 

ζηεθζεί κε επηηπρία, αθνινπζεί ε πξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα αθνινπζήζεη, 
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ελδερνκέλσο θαη κέζσ ελφο πξνβιήκαηνο (Κηηζαξάο, 2004). ηε θάζε απηή πξνηηκάηαη ν 

δηάινγνο κεηαμχ φιεο ηεο νκάδαο, φπσο ζπκβαίλεη ζηα πιαίζηα ηεο ηειεζπλεξγαζίαο, πνπ 

έρσ ζρεδηάζεη ζηελ ζπλέρεηα. 

Πξαθηηθά ινηπφλ, ε πξψηε ελφηεηα έρεη σο ζηφρν λα θέξεη ηα λήπηα ζε επαθή κε ηνλ φξν 

«γεηηνληά». Αξρίδεη φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, κε ηηο νδεγίεο-δηεπθξηλήζεηο πξνο 

ηνπο γνλείο, νχησο ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ ηα παηδηά θαη λα αληηιεθζνχλ αλ 

πινπνηήζεθαλ νη επηδησθφκελνη ζηφρνη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζε ελφηεηαο. ηελ 

ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο. Οη πξσηαγσληζηέο ηεο πξψηεο δξαζηεξηφηεηαο 

είλαη νη γνλείο. Σνπο έρσ εμεγήζεη απφ πξηλ (ζηηο νδεγίεο), ηη πξέπεη λα θάλνπλ, ψζηε λα 

εηζαρζνχκε νκαιά ζην ζέκα. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εηθόλα 6. Απνζαθήληζε όξνπ 

 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηνπο ιέσ: «εθκεηαιιεπφκελνη ηηο ζπγθπξίεο θαη ηελ αλάγθε ησλ 

παηδηψλ λα επηζηξέςνπλ ζην ζρνιείν θαη ζηνπο θίινπο ηνπο, ελζαξξχλεηε ηα, λα 

ζθεθηνχλ πφζν σξαίν ζα ήηαλ λα μεθηλήζεηε αχξην, κία βφιηα, ζην κέξνο ή αιιηψο ζηε 

γεηηνληά (ηνλίζηε ηνλ φξν), πνπ βξίζθεηαη ην ζρνιείν, θαη λα θάλεηε κία εμεξεχλεζε». 

«Αθνχ νινθιεξψζεηε ηελ παξαπάλσ ζθέςε, έρνληαο αλνίμεη ην κάζεκα "Παξαηεξψ θαη 

αλαθαιχπησ, ηε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ κνπ", θαζίζηε αλαπαπηηθά δίπια κε ην παηδί ζαο 

θαη μεθηλήζηε, ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο: 

Κάληε θιηθ ζηελ πεξηνρή Δλφηεηεο, πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ 

καζήκαηνο 

Ακέζσο κεηά, θιηθ ζηελ 1ε Δλφηεηα(1ε κέξα).  

1.1( είλαη κία εξψηεζε-θιεηδί, γηα ην ζέκα καο) 

 

Παηήζηε πάλσ ζηελ ΑΠΟΑΦΖΝΗΖ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΚΑΗ ΠΡΧΣΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ, νχησο 

ψζηε, λα ζαο εκθαλίζεη ηελ εξγαζία (Δηθφλα 6). 
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Παξελζεηηθά ζα ήζεια λα ππνγξακκίζσ φηη, ε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε (Ση ελλννχκε φηαλ 

ιέκε γεηηνληά;) έρεηο σο ζηφρν ‗‘λα ελζαξξχλνπκε‘‘ ηα παηδηά λα ζθεθηνχλ ηη κπνξεί λα 

ζεκαίλεη ε έλλνηα γηα ηνλ θαζέλα μερσξηζηά. Γηα παξάδεηγκα γηα έλα παηδί γεηηνληά κπνξεί 

λα ζεκαίλεη ‗‘ην λα βγνπλ λα παίμνπλ έμσ απφ ην ζπίηη‘‘, γηα θάπνην άιιν (λα ζεκαίλεη) ηα 

ζπίηηα, ηα δέληξα, ν δξφκνο, θιπ (ΗΔΠ,  2014). Όπσο άιισζηε ηνλίδνπλ νη Beyer & Penna, 

(p.43, 1971, νπ. αλ ζην ΗΔΠ, 2014), πξνζεγγίδνληαο ελλνηνινγηθά κία έλλνηα, δίλεηαη ε 

επθαηξία ζην παηδί λα δεκηνπξγήζεη ηηο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γχξσ απ‘ απηήλ. Δθηφο 

απηνχ, πξνζεγγίδνληαο απιέο έλλνηεο (φπσο απηή ηεο γεηηνληάο), δηεπθνιχλνπκε ηνπο 

καζεηέο λα ηηο ‗‘δηαηεξήζνπλ‘‘ ζε έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην,  θη άξα λα ηηο ζπγθξαηήζνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηε κλήκε ηνπο. Αλ κε ηη άιιν φηαλ βνεζάκε ηα παηδηά λα 

αληηιεθζνχλ/θαηαλνήζνπλ κία έλλνηα, εμειηθηηθά κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ απφ ‗‘ην 

ζπγθεθξηκέλν‘‘ ζην ‗‘αθεξεκέλν‘‘, απφ ην ‗‘εηδηθφ‘‘ ζην ‗‘γεληθφ‘‘. Δπηπιένλ παξνηξχλσ ηα 

παηδηά λα ζθεθηνχλ ηη ζπλαληάκε ζηε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ, πξνθείκελνπ λα δσ πφζν 

παξαηεξεηηθά είλαη. Οπζηαζηηθά εθαξκφδσ κία άηππε αμηνιφγεζε (δηαγλσζηηθή), κέζσ ηεο 

νπνίαο ζα δηαπηζηψζσ ‗‘φζα είλαη ήδε γλσζηά‘‘ ζηα παηδηά, πξνθεηκέλνπ νη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζα αθνινπζήζνπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ 

(Kalantzis & Cope, 2019). Έρεη απνδεηρζεί εμάιινπ φηη ηα παηδηά νηθνδνκνχλ ηε λέα γλψζε, 

βαζηζκέλα ζε πξνυπάξρνπζεο εκπεηξίεο (ΗΔΠ, νδ. Νεπ., ζ.46, 2014).  

Μεηά απφ πεξίπνπ 10 ιεπηά, πξαγκαηνπνηείηαη ε ηειεζπλεξγαζία-online επηθνηλσλία 

(Δηθφλα 7). 

Γηαβάζηε ηελ, αξγά. Ση ελλννχκε φηαλ ιέκε γεηηνληά, ή κε άιια ιφγηα, ηη νλνκάδνπκε 

γεηηνληά; 

Αθήζηε ην παηδί κφλν ηνπ, λα παηήζεη θάησ απφ ηε θσηνγξαθία πάλσ ζηα κπιε 

γξάκκαηα – ηη νλνκάδνπκε γεηηνληά; (Μπνξεί λα ην αθνχζεη φζεο θνξέο ζέιεη, κέρξη 

λα ην θαηαιάβεη, αξθεί λα κελ μεπεξάζεηε ην 1 ιεπηφ). 

Ακέζσο κεηά, αθήζηε ην λα κνηξαζηεί καδί ζαο, ηηο πξψηεο ηνπ, ζθέςεηο. Μελ 

δψζεηε θάπνηνλ νξηζκφ. Όιεο νη απαληήζεηο, είλαη απνδεθηέο. 

Εεηήζηε ηνπ κεηά, λα θιείζεη ηα κάηηα, βάδνληαο ηα ρεξάθηα ηνπ (γηα λα είλαη 

ζπγθεληξσκέλν) θαη λα ζπκεζεί:  

1) Πψο είλαη ε γεηηνληά, ηνπ ζρνιείνπ καο, ηη ζπλαληάκε δειαδή εθεί; 

Δζείο ζπγρξφλσο θαηαγξάθεηε φηη ζαο ιέλε ζρεηηθφ θαη κνπ ην ζηέιλεηε, κε 

ηε κνξθή κελπκάησλ, κέζσ ηεο θνπβεληνχιαο, θάλνληαο θιηθ ζην πιαίζην 

Μελχκαηα. 

ην ζέκα ηνπ κελχκαηνο γξάςηε ΛΔΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΔΗΣΟΝΗΑ 

Απφ θάησ θαηαγξάςηε απηά, πνπ ζα ζαο πεη ην παηδί (ιέμεηο-θξάζεηο, πξνηάζεηο) 

πλνιηθή δηάξθεηα: 10 ιεπηά 
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Ζ ηειεδηάζθεςε ή αιιηψο ηειεζπλεξγαζία (Σδηκνγηάλλεο, 2017), ρξεζηκνπνηείηαη θαζψο 

κέζσ απηήο, επηηπγράλεηαη ε ηαπηφρξνλε επηθνηλσλία πνιιψλ ή θαη ιίγσλ αηφκσλ, 

παξνπζία ήρνπ θαη βίληεν. Αξθεηά βνεζεηηθή γηα ηα κηθξά παηδηά είλαη ην ζχζηεκα αλνηθηνχ 

θψδηθα BigBlueButton (BBB).  Μέζσ απηήο γίλεηαη δηακνηξαζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

νζφλεο θαη πξνσζείηαη ε ιεθηηθή επηθνηλσλία, αλνίγνληαο ην κηθξφθσλν. Ζ ηειεζπλεξγαζία 

έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκκεηερφλησλ, κε ηελ έλλνηα φηη εθθξάδνπλ ηηο 

ηδέεο/πξνηάζεηο ηνπο, ιχλνπλ ηηο απνξίεο ηνπο, πινπνηνχληαη κηθξνδηδαζθαιίαο, θαη 

πξνεηνηκάδνληαη γηα φζα ελδερνκέλσο αθνινπζήζνπλ. Απαηηείηαη βέβαηα λα ππάξρεη ζσζηφο 

πξνγξακκαηηζκφο, ηερληθή ππνζηήξημε θαη πξνεηνηκαζία, ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ φια 

νκαιά, εηδηθά φηαλ νη αιιειεπηδξάζεηο αθνξνχλ παηδηά λεπηαγσγείνπ. 

 

Εηθόλα 7. Online επηθνηλσλία-δηάινγνο 

 

1.2 Online δηαδηθηπαθή ζπδήηεζε- πξψηεο πξνβιέςεηο 

ηελ πξψηε ηειεζπλεξγαζία πνπ ζα πινπνηεζεί κε ηα παηδηά, ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα 

πξψησλ πξνβιέςεσλ θαη θαη επέθηαζε κίαο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζα θηλεζψ, θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν:  

Αθνχ θαιεκεξίζσ ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο, ζα δσ αλ είκαζηε φινη παξφληεο, θσλάδνληαο 

ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ. Θα ηνπο πσ ινηπφλ φηη, θάζε θνξά πνπ ζα θσλάδσ θάπνην φλνκα, 

ζα επαλαιακβάλεηε ην φλνκά ζαο θαη ζα ραηξεηάηε ηελ παξέα, κε φπνηνλ ηξφπν ζέιεηε.  

Γηα παξάδεηγκα, Άλλα, Καιεκέξα ζηελ παξέα (θνπλψληαο ηα ρέξηα δεμηά θη αξηζηεξά), 

θάπνην άιιν παηδί κπνξεί λα ραηξεηήζεη, ιέγνληαο γεηα ζαο θαη λα θνπλήζεη ηνπο ψκνπο ηνπ. 

Βαζηθά  ζα ην θάλσ απηφ, ζηελ πξνζπάζεηά κνπ, λα γίλνπκε κία παξέα θαη λα 

ζπληνληζηνχκε, φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα.  

Ακέζσο κεηά, ζα ηνπο  ππελζπκίζσ δχν πνιχ βαζηθνχο θαλφλεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ 

παξενχια, φηαλ κηιάκε φινη καδί, ζηελ ηάμε θα ζα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπκε θη εδψ.  

Α) εθψλσ ην ρέξη κνπ, Β) πεξηκέλσ ηνλ ζπκκαζεηή κνπ λα ηειεηψζεη θαη κεηά κηιάσ εγψ, 

φηαλ κνπ πεη ε θπξία, πρ. Μαξία πεο καο.  
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ηελ ζπλέρεηα ηα ελζαξξχλσ ιέγνληάο ηνπο φηη, νη γνλείο ζαο κνπ έζηεηιαλ πνιχ 

ελδηαθέξνληα πξάγκαηα.  

Απηά δειαδή, πνπ ηνπο είπαηε. Ήξζε ε ψξα ινηπφλ, λα ηα κνηξαζηνχκε, ζαλ νκάδα. 

Ση νλνκάδνπκε ινηπφλ γεηηνληά; (θάλνπκε ινηπφλ, κηα πξψηε πξνζέγγηζε). 

Η ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζνύζε, ζα ήηαλ πεξίπνπ δνκεκέλε θαη απηόλ, ηνλ ηξόπν: 

 Μέλνπκε φινη ζηελ ίδηα γεηηνληά;  

 Πψο θαηαιαβαίλνπκε φηη, κε θάπνηνλ κέλνπκε ζηελ ίδηα γεηηνληά; 

 Πψο ιέγνληαη νη άλζξσπνη πνπ κέλνπλ ζηελ ίδηα γεηηνληά; 

 Τπάξρεη θάπνηνο, πνπ ην ζπίηη ηνπ, δελ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα γεηηνληά κε ην ζρνιείν 

καο; 

 Πψο είλαη ινηπφλ ε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ; 

 Ση ππάξρεη ή ηη ζπλαληάκε εθεί; 

 Πψο είλαη ηα ζπίηηα; 

 Τπάξρνπλ θαηαζηήκαηα/καγαδηά; 

 Γέληξα ή θπηά ή δψα; 

Οινθιεξψλνληαο ζα ηα παξνηξχλσ λα κνπ πνπλ, κε πνηφλ ηξφπν ζα κπνξνχζακε λα 

δνχκε, αλ φλησο απηά πνπ είπαηε ζηνπο γνλείο ζαο λα γξάςνπλ, ππάξρνπλ ζηε γεηηνληά καο; 

(αθήλσ ρξφλν ζηα παηδηά, λα ζθεθηνχλ θαη λα εθζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο).  

-Όπνηνο ζθεθηεί θαη ζέιεη λα καο πεη, κπνξεί λα ζεθψζεη ην ρέξη ηνπ θαη λα καο κηιήζεη. 

Όπσο δειψλεη ε Κνπινπκπαξίηζε (ζ.172, 2011) «είλαη απαξαίηεην λα αθηεξώζνπκε ρξόλν 

γηα λα αθνύκε ηηο ζθέςεηο ησλ καζεηώλ καο». Να εθαξκφδνπκε δειαδή πξαθηηθά (ζαλ 

εθπαηδεπηηθνί), φζα ηνπο δηδάζθνπκε (πξψηα λα ζθέθηνληαη θαη ελ ζπλερεία λα κνηξάδνληαη 

ηηο ζθέςεηο ηνπο). Άιινο έλαο ιφγνο πνπ καο πξνηξέπεη λα δίλνπκε ρξφλν ζηα παηδηά λα 

ζθεθηνχλ, είλαη ην γεγνλφο φηη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε παηδηνχ ζηελ νκάδα, 

θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε «καζεζηαθή ηνπ εηνηκφηεηα». Αο κελ μερλάκε φηη 

θάπνηα παηδηά ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο 

πξαθηηθέο δηαδηθαζίεο (ΗΔΠ, 2014). 

Αθνινχζσο, ηα ελζαξξχλσ ινηπφλ, λα κνπ πνπλ: λα πάκε εθεί. Χξαία λα πάκε εθεί. Αιιά 

πψο; Γίλεηαη λα πάλε ηφζα άηνκα καδί θαη κάιηζηα, ηψξα πνπ δελ επηηξέπνληαη νη 

κεηαθηλήζεηο πνιιψλ αηφκσλ;  

Θα ρσξηζηνχκε ζε νκάδεο (ζα πξνηείλεη ινγηθά θάπνην παηδί). ε πεξίπησζε πνπ δελ ην 

πξνηείλεη (θάπνηνο), ζα ηνπο αλαθέξσ φηη  είλαη θαιχηεξν λα ρσξηζηνχκε ζε νκάδεο· πξψηνλ 

γηαηί ιφγσ ηνπ covid-19 δελ κπνξνχκε λα είκαζηε πνιινί καδί θαη δεχηεξνλ γηα ηνλ θαιχηεξν 

έιεγρν θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο (απφ ηνπο γνλείο). ηελ ζπλέρεηα ζα ηα παξνηξχλσ λα 

ζθεθηνχλ θαη λα κνπ πνπλ, πσο ζα ζπκνχληαη απηά πνπ ζα δνπλ θαη ζα αθνχζνπλ,  κε 

ζθνπφ λα κνπ ηα αλαθέξνπλ. 

Οη απαληήζεηο κπνξεί λα είλαη: ζα ηα θαηαγξάςνπκε- δσγξαθίζνπκε, ζα πάξνπκε 

θσηνγξαθίεο, βίληεν. 

Οη νδεγίεο πνπ ηνπο δίλσ δηαηππψλνληαη σο εμήο: 
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-Θέισ λα  θξαηάηε έλα ιεπθφ ραξηί  θαη θάηη γηα λα αθνπκπάηε πάλσ. Απηφ ζα ην ζθεθηείηε 

εζείο. 

- Θέισ λα θξαηάηε έλαλ κφλν καξθαδφξν.  

-Θέισ λα θξαηάηε ηνπο γνλείο απφ ην ρέξη, αιιά ζα είζηε εζείο, νη νδεγνί ηνπο. Γειαδή εζείο 

ζα ηνπο δείμεηε ηε δηαδξνκή, πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεηε γηα λα θηάζεηε ζην ζρνιείν. 

 

1.3 ρεδηάδσ ηε δηαδξνκή απφ ην ζπίηη, ζην ζρνιείν (ρσξίο ερεηηθή ππνζηήξημε-λα 

δηαβαζηεί) 

ην πιαίζην απηφ, ηα ελζαξξχλσ λα ζθεθηνχλ θαη λα πνπλ αλ ζπκνχληαη πνηφλ δξφκν 

πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ, γηα λα θηάζνπλ ζηε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ; Δίλαη ινγηθφ, θάπνηα 

παηδηά λα κελ ζπκνχληαη, ή λα κελ μέξνπλ πνηφλ δξφκν ζα αθνινπζήζνπλ. ην ζεκείν απηφ, 

κπνξψ λα ηα ξσηήζσ: πνην εξγαιείν ζα καο βνεζήζεη λα βξνχκε ηε δηαδξνκή, γηα λα κελ 

ραζνχκε; Οη απαληήζεηο ελδερνκέλσο λα είλαη: ν ράξηεο, ε πδξφγεηνο ζθαίξα, ην θηλεηφ, ην 

gps, θιπ.  

Θα θξνληίζσ λα ηνπο δείμσ εθείλε ηελ ψξα, έλαλ ράξηε θαη ζα εζηηάζνπκε  ζηελ Κξήηε, γηα 

λα δνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ φηη, δελ κπνξνχκε λα βξνχκε ηε δηαδξνκή απφ ην ζπίηη ζην 

ζρνιείν. Γελ δείρλεη ηέηνηεο ιεπηνκέξεηεο, ην ίδην θαη ε πδξφγεηνο ζθαίξα. Δίλαη ζαθέο φηη νη 

ράξηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζην λεπηαγσγείν, νχησο ψζηε λα αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά φηη 

είλαη εξγαιεία πνπ καο βνεζάλε λα πξνζαλαηνιηδφκαζηε θαη δείρλνπλ ηνλ θφζκν ζε 

κηθξνγξαθία. Σα παηδηά καζαίλνπλ λα βξίζθνπλ ηε ζάιαζζα, ηελ μεξά, λα αλαγλσξίδνπλ 

απιά ζχκβνια θαη λα αθνινπζνχλ κία δηαδξνκή κε ην δάθηπιφ ηνπο θαη καζαίλνπλ λα 

εληνπίδνπλ ην κέξνο, πνπ δνπλ (ΓΔΠΠ, ζ.602, 2003, ΗΔΠ ζ.61, 2021). Μέζσ ηνπ 

επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ θαη ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ, γξήγνξα αληηιακβάλνληαη φηη είλαη 

αδχλαηνλ λα βξνχκε ηε δηαδξνκή απφ ην ζπίηη ζηε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ θη απηφ γηαηί ν 

ράξηεο δελ δείρλεη ηέηνηεο ιεπηνκέξεηεο. Δίλαη μεθάζαξν φηη δελ δείρλεη νχηε θαλ ηα θηήξηα ή 

ηνπο δξφκνπο. ην ζεκείν απηφ ινηπφλ, ζίγεηαη ην αθφινπζν εξψηεκα: πνην εξγαιείν ζα καο 

βνεζήζεη λα εληνπίζνπκε ηε δηαδξνκή απφ ην ζπίηη (ν θαζέλαο ην δηθφ ηνπ), κέρξη ην 

ζρνιείν (γεηηνληά); Δλδερνκέλσο λα θαηαιήμνπκε ζην θηλεηφ, ην νπνίν είλαη θη έλα κέζνλ, 

πνπ ηα παηδηά ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θξαηνχλ ζηε δηαδξνκή, γηα λα ηνπο δείρλεη πνπ 

πεγαίλνπλ (κέζσ ηνπ Googlemap). ε απηήλ ηελ θάζε φκσο, ζα ηνπο πξνηείλσ ηελ 

εθαξκνγή (GoogleEarth), γηα λα δνπλ ηε δηαδξνκή απφ ην ζπίηη, ζην ζρνιείν (απφ ςειά), ( 

https://earth.google.com/web/).  Αδηακθηζβήηεηα, ηo Google Earth είλαη έλα εξγαιείν, πνπ 

ήξζε λα ‗‘αληηθαηαζηήζεη‘‘ ηνπο απινχο ράξηεο, πξνζθέξνληαο ηζρπξά θίλεηξα κάζεζεο,  

εληζρχνληαο ηηο αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηε θαληαζία ησλ καζεηψλ (Zhong et.al., 2009). 

Σν Google Earth βνεζάεη ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ ηε γεηηνληά αθφκε θαη βαζηθά 

ζεκεία/ζηνηρεία ηεο, νχησο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηελ αλαπαξαζηήζνπλ πην 

ιεπηνκεξεηαθά (φπσο ζα δηαπηζηψζνπκε ζηελ θαηαζθεπή ηεο καθέηαο- 4ε ελφηεηα), (ΗΔΠ, 

2014). Δμίζνπ ζεηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν πξνάγεη ηελ ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε, θαζψο νη καζεηέο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ηαπηφρξνλα ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα 

θαη κνηξάδνληαη εηθφλεο, δηαδξνκέο, πιεξνθνξίεο, θα., κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

(Zhong et.al., 2009). Ζ ελφηεηα ινηπφλ νινθιεξψλεηαη κε ηελ εθαξκνγή GoogleEarth, φπνπ 

θαη πάιη παξαζέησ νξηζκέλεο νδεγίεο, πνπ ζα θαλνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα ηνπο γνλείο, 

αθνχ νινθιεξσζεί ε ηειεζπλεξγαζία. 

https://earth.google.com/web/
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Με ην βιέκκα ζηξακκέλν ζηελ ζπδήηεζε, ζα ζπλερίζσ ξσηψληαο ηα παηδηά: αλ γλσξίδνπλ ηη 

είλαη ην Google Earth θαη ζε ηη καο βνεζάεη. 

Αξρηθά,  δείμεηε ζηα παηδηά κε ην δάθηπιφ ζαο, ην εηθνλίδην ηεο Google Δθείλα λα 

παηήζνπλ κία θνξά πάλσ ζην εηθνλίδην, γηα λα αλνίμεη ε ζειίδα. Θα ηνπο δείμεηε λα 

παηήζνπλ δεμηά (γξακκή αλαδήηεζεο), ζπγθεθξηκέλα εθεί πνπ βξίζθεηαη ην κηθξφθσλν 

(θσλεηηθή αλαδήηεζε). Θα πνπλ ηε ιέμε, πνπ ςάρλεηε, δειαδή GoogleEarth θαη ζα ζαο 

εκθαλίζεη ηελ αλαδήηεζε. Δζείο παηήζηε πάλσ ζην googleEarth θαη ζα ζαο αλνίμεη ηελ 

εθαξκνγή. Αθήζηε ηα παηδηά λα γπξίζνπλ κε ην πνληίθη γχξσ γχξσ, ηε γε. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, δειαδή πξνηξέπνληαο ηα παηδηά ‗‘λα πεξηεγεζνχλ‘‘ ζε ηέηνηνπ είδνπο ινγηζκηθά 

αλνηθηνχ ηχπνπ (φπσο ην Google earth), ζα επηθέξνπκε ηα επηζπκεηά γηα ηε κάζεζε, 

απνηειέζκαηα. θνπφο καο  ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (ΗΔΠ, ζ.329, 2014) 

είλαη: α) ε δηεξεχλεζε, β) ν πεηξακαηηζκφο, γ) ε κνληεινπνίεζε θαη δ) ε αλαθάιπςε ηεο 

γλψζεο εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ. Μεηά παηήζηε πάλσ αξηζηεξά ην δεχηεξν θνπκπί 

(κεγεζπληηθφο θαθφο) θαη γξάςηε ηελ νδφ ηνπ ζρνιείνπ, δειαδή Κλσζζνχ 1. Μπνξείηε λα 

πιεζηάδεηε ή λα απνκαθξχλεζηε απφ ην ζρνιείν, ρξεζηκνπνηψληαο ηα θνπκπηά  +  (γηα λα 

θάλεη δνπκ-θνληά) & -(γηα λα θχγεη ην δνπκ- καθξηά). Γείμηε ζηα παηδηά ηε δηαδηθαζία, λα ην 

θάλνπλ απηά, αληί γηα εζάο. Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε κία θνπβεληνχια κεηαμχ ζαο: Να 

ζρνιηάζεηε κε ηα παηδηά ηνπο δξφκνπο, ηα ζπίηηα, γεληθφηεξα πσο θαίλνληαη φια απφ 

καθξηά, ζαλ λα βξίζθνληαη ζε αεξνπιάλν (ζε πξψηε θάζε). Αθνινχζσο, θάληε θιηθ πάλσ 

ζην εηθνλίδην Windows  + shift + S θαη θάληε ιήςε ηνπ ζηηγκηφηππνπ, ηεο δηαδξνκήο. Αλνίμηε 

κεηά ην απφθνκκα ή αιιηψο ζηηγκηφηππν, κε ην πξφγξακκα ηεο δσγξαθηθήο, πεγαίλνληαο 

απφ ηελ έλαξμε. Δμεγείζηε ζηα παηδηά ζαο φηη, κπνξνχλ λα πάξνπλ ην πηλέιν ή ην κνιχβη 

θαη λα ζρεδηάζνπλ, ηε δηαδξνκή απφ ην ζπίηη, ζην ζρνιείν (ηνλίδσ εδψ φηη, ηα παηδηά δελ 

κέλνπλ ζε πνιχ καθξηλή απφζηαζε απφ ην ζρνιείν, νπφηε δελ ζα δπζθνιεπηνχλ σο πξνο 

ηνλ ζρεδηαζκφ. Πξναηξεηηθά φπνηνο ζέιεη, κπνξεί λα απνζεθεχζεη ην αξρείν θαη κεηά λα ην 

εθηππψζεη, αλ έρεη εθηππσηή (γηα λα ην ζπκβνπιεχεηαη αχξην). 

1. Γηα απιή απνζήθεπζε παηάηε: Αξρείν-Απνζήθεπζε σο- φλνκα αξρείνπ: δηαδξνκή 

θαη απνζήθεπζε.  

2. Γηα εθηχπσζε παηάηε: Αξρείν-Δθηχπσζε- Δθηχπσζε. 

 



56 
 

Γηαθνξεηηθά (αλ δηαπηζηψζσ φηη δελ γλσξίδνπλ), ζα ηνπο εμεγήζσ φηη είλαη κία κεραλή πνπ 

καο βνεζάεη, λα δνχκε πνπ βξίζθεηαη έλα κέξνο. Καη ηη ζα θάλνπκε γηα λα βξνχκε ην ζρνιείν 

καο; Θα γξάςσ ηε ιέμε ζρνιείν θαη ζα κνπ ην βγάιεη;  

Ο δηάινγνο πνπ αθνινπζεί πεξίπνπ είλαη: «Όρηηη θπξία.Θα γξάςνπκε ηελ νδφ».  

«Πνιχ σξαία θαη ηη είλαη ε νδφο παηδηά»; 

 Νέν εξψηεκα, ζα αλαδπζεί ινγηθά. Αθνχ εμεγήζνπκε ζα ηνπο αθήζσ ζηνλ ηνίρν κνπ (e-

class), έλα έγγξαθν, κε ην πψο ζρεδίαζα εγψ, ηε δηαδξνκή κέρξη λα θηάζσ ζην ζρνιείν 

(ελδεηθηηθά, Κλσζζνχ 1). Αληηζηνίρσο, κπνξνχλ λα ηελ ζρεδηάζνπλ θαη ηα ίδηα ηα παηδηά. 

Σνπο εμεγψ φηη ήξζε ε ψξα λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα δνπλ απφ ςειά ηε γεηηνληά ηνπ 

ζρνιείνπ, ζαλ λα βξίζθνληαη κέζα ζε έλα αεξνπιάλν θαη λα θνηηνχλ απφ ςειά. Πηζαλή 

επέθηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ζχγθξηζε θη ν 

εληνπηζκφο ηνπ ζπηηηνχ πνπ βξίζθεηαη πην θνληά ή πην καθξηά απφ ηε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ, 

αθνχ πξψηα ζρεδηαζηνχλ φιεο νη δηαδξνκέο απφ ηα παηδηά. 

Σέινο, πξνηνχ νινθιεξψζνπκε ηελ online επηθνηλσλία (ηειεζπλεξγαζία  ηνπο εμεγψ φηη, 

κπνξνχλ λα παηήζνπλ εθεί πνπ ιέεη ελλνηνινγηθφο ράξηεο, θαη λα δνπλ ηηο πξψηεο 

ηδέεο/πξνβιέςεηο ηνπο (θαηαηγηζκφο ηδεψλ), γη απηά, πνπ κνπ είπαηε φηη ζπλαληάκε ζ ζηε 

γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ (Δηθφλα 8).  

 

Εηθόλα 8. Ελλνηνινγηθόο ράξηεο 

Όπσο ππνγξακκίδνπλ ε Καηζαξνχ θη ε Ληαθνπνχινπ (2014), νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο είλαη 

ζεκαληηθνί θαζψο απνηεινχλ «πιαίζηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, ή πιαίζηα αλαδήηεζεο 

λέσλ πιεξνθνξηψλ», βνεζνχλ ην άηνκν (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην παηδί) λα 

ζπγθξαηεί ζηε κλήκε ηνπ θάπνηεο πιεξνθνξίεο, ελψ ηαπηφρξνλα δηεπθνιχλεηαη ε θαηαλφεζε 

ησλ δηαθφξσλ ελλνηψλ, κέζα απφ ηελ ζχλδεζε ησλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ. Δπηπξφζζεηα ν 

ελλνηνινγηθφο ράξηεο ζηνρεχεη κέζσ ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ ελλνηψλ, λα θαηαζηήζεη 

ζαθείο ηηο αιιειεπηδξάζεηο-ζρέζεηο κίαο έλλνηαο, κε έλλνηεο πνπ ηελ ζπκπιεξψλνπλ ή ηελ 

επεμεγνχλ (Καηζαξνχ & Ληαθνπνχινπ, 2014). Με ηε βνήζεηα ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε 

ινηπφλ αλαπαξάζηεζα γξαπηψο, φιεο ηηο έλλνηεο/θξάζεηο πνπ κνηξάζηεθαλ καδί κνπ ηα 

παηδηά ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεζπλεξγαζίαο (θαηαηγηζκφο ηδεψλ-γχξσ απφ ηνλ φξν γεηηνληά). 

Δίλαη κία νπζηαζηηθή δηαδηθαζία, θαζψο κέζσ απηήο αλαδχνληαη πνιιέο ηδέεο, γηα 
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πξνεθηάζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ (Γεκεηξηάδνπ, 2016). Γειαδή είλαη ρξήζηκε θαζψο γίλεηαη 

επηβεβαίσζε ή εκπινπηηζκφο ησλ αξρηθψλ απφςεσλ ησλ παηδηψλ, ζρεηηθά κε ην ηη 

ζπλαληάκε ζηε γεηηνληά. Δπηπιένλ ηα παηδηά απζφξκεηα εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ, νκαδνπνηεκέλεο ζε ελλνηνινγηθέο θαηεγνξίεο. Σέινο ε 

θαηαγξαθή ησλ ελλνηψλ ζηνλ πίλαθα ζα αμηνπνηεζεί κε ηνλ εμήο ηξφπν: ζα δεηήζσ απφ ηα 

παηδηά πξνο ην θιείζηκν ησλ ελνηήησλ λα μαλά αλαηξέμνπκε ζηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε (αθνχ 

ην εθηππψζσ ζε Α3 κέγεζνο), πξνθεηκέλνπ λα δσγξαθίζνπλ θάησ απφ θάζε ιέμε ή θξάζε, 

απηφ πνπ πεξηγξάθεη. Γηα παξάδεηγκα εθεί πνπ έρσ θαηαγξάςεη ηε ιέμε ‗‘δξφκν‘‘ λα 

ζρεδηάζνπλ έλα δξφκν, θιπ. Θέισ λα ηα παξνηξχλσ λα αληηιεθζνχλ, θηάλνληαο ζην ηέινο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ· ηελ ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη έλα θείκελν, φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ 

εηθφλεο, εηδηθά γηα θάπνηνλ πνπ δελ μέξεη λα δηαβάδεη, φπσο εθείλα. Να αληηιεθζνχλ κε άιια 

ιφγηα φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ, είλαη ην ζεκέιην 

πξνζέγγηζεο ηνπ ‗‘πιένλ‘‘ πνιπηξνπηθνχ ραξαθηήξα ηεο κάζεζεο (ΗΔΠ, ζ. 4, 2021) 

ΣΟΥΟΙ ΕΝΟΣΗΣΑ: 

-Να αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ρξήζε ςεθηαθψλ 

κέζσλ (online επηθνηλσλία). 

-Να ελζαξξχλνληαη, λα πεξηγξάθνπλ, φηη ζπκνχληαη. 

-Να γλσξίζνπλ ηε δηεχζπλζε, ηελ πεξηνρή θαη ηελ πφιε ζηελ νπνία θαηνηθνχλ. 

-Να ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία γεσγξαθίαο ή πξνγξάκκαηα, γηα λα βξνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ρξεηάδνληαη. 

-Να κάζνπλ λα θαηαγξάθνπλ κεηαθηλήζεηο θαη δηαδξνκέο. 

 

Ελόηεηα 2ε: Εμεξεύλεζε ζηε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ  (ΓΔΠΠ,  2003, ΗΔΠ, 2014, Αθχια 

θ.ζπλ., 2017, ΗΔΠ, 2021, Villanueva et. al., 2022) 

ε απηή ηε θάζε αθνινπζεί ε πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζην ζέκα, κέζσ βησκαηηθήο-

δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα πεηχρεη ε εμεξεχλζε ζηε γεηηνληά, 

είλαη λα ηελ έρσ επηζθεθηεί εγψ πξηλ απφ ηα παηδηά. Έηζη ζα έρσ παξαηεξήζεη απφ πξηλ 

θάζε ιεπηνκέξεηα, βνεζψληαο ηα παηδηά λα είλαη πεξηζζφηεξν νξγαλσκέλα, αλαθνξηθά κε 

ηελ εμεξεχλεζε/παξαηήξεζε. Πξάγκαηη απηφ έθαλα. Πην αλαιπηηθά, ε ελφηεηα μεθηλάεη κέζσ 

ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο, δεδνκέλνπ φηη ν ζηφρνο κνπ εμαξρήο ήηαλ ε 

άκεζε επαθή ησλ παηδηψλ κε ην πεξηβάιινλ θη φρη ε δηαξθήο αιιειεπίδξαζε κε ηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Δλ νιίγνηο επηδηψθσ ζηα πιαίζηα πνπ κνπ επηηξέπνληαη, λα 

εθαξκφδσ κεηθηή κάζεζε, απνηξέπνληαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, ηελ θνηλσληθή 

απνζηαζηνπνίεζε ησλ παηδηψλ, ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ παλδεκίαο Covid-19 θαη ηεξνχκελε ηα 

απαξαίηεηα πξσηφθνιια. Γηα λα κε καθξεγνξψ, ε ελφηεηα εηζάγεηαη κε ηελ εμεξεχλεζε-

παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ηεο γεηηνληάο, απφ ηα παηδηά. Να ππελζπκίζσ εδψ 

φηη, ηα παηδηά έρνπλ πξνεηνηκαζηεί ήδε απφ ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, γηα ηελ εμεξεχλεζε 

ζηε γεηηνληά. ηε δηάξθεηα ηεο ηειεζπλεξγαζίαο καο, ηα είρα παξνηξχλεη λα κνπ πνπλ «κε 

πνηφλ ηξφπν ζα κπνξνχζακε λα δνχκε, αλ απηά πνπ είπαηε ζηνπο γνλείο ζαο φηη ππάξρνπλ 

ζηε γεηηνληά, ππάξρνπλ φλησο εθεί»; Γηεμήρζε ινηπφλ κία εθηελήο ζπδήηεζε, νπφηε ζήκεξα 

ηα παηδηά ζα είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλα κε φια ηα απαξαίηεηα εθφδηα, γηα ηελ 
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εμεξεχλεζή ηνπο. Δθαξκφδνληαο ηελ άκεζε δηδαζθαιία ελλννχκε φηη νη δξαζηεξηφηεηέο καο 

αθνξνχλ θπξίσο εξσηήζεηο, αζθήζεηο, επηδείμεηο θαη πξνθαλψο θαηεπζχλεηαη θπξίσο απφ  

ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Σα παηδηά επηζθέπηνληαη ην ρψξν, ηνλ νπνίν έρνπκε επηιέμεη απφ θνηλνχ: 

αγγίδνπλ, βιέπνπλ, κπξίδνπλ, πεξηεξγάδνληαη, παξαηεξνχλ, καγλεηνθσλνχλ, βγάδνπλ 

θσηνγξαθίεο, θαηαγξάθνπλ θιπ. (Υξεζαθίδεο,  2009, ΓΔΠΠ, 2003, ΗΔΠ, 2014, Brillante & 

Mankiw, 2015). 

ην παξφλ θείκελν πνπ αθνινπζεί, δηαηππψλνληαη νη νδεγίεο/ζπκβνπιέο πνπ απεπζχλνληαη 

ζηνπο γνλείο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δίλαη απαξαίηεην αξρηθά γηα ην παηδί, λα θξαηάεη έλαλ καξθαδφξν (παξαθαιψ λα ην 

ηεξήζεηε απηφ, γηαηί δελ επηδηψθνπκε λα απνπξνζαλαηνιηζηνχλ απφ ηνλ ζηφρν). 

  1-2 θφιιεο ιεπθφ ραξηί  θαη θάηη, γηα λα ζηεξίδεη ην ραξηί πάλσ 

 Τπελζπκίζηε ηνπο φηη, δελ πάηε κία απιή βφιηα, αιιά πεγαίλεηε λα εμεξεπλήζεηε.  

 Θπκίζηε ηνπο φηη, εθείλνη είλαη νη νδεγνί θη εζείο αθνινπζείηε. Αλ δπζθνιεχνληαη 

σο πξνο ηε δηαδξνκή, ελλνείηαη, ηα βνεζάηε. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ηνπο ηνλίδεηε φηη, πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί, 

γηαηί κπνξεί λα πεξλάλε ακάμηα,  θαζψο είλαη ζεκαληηθφ λα κελ μερλνχλ φηη είλαη 

«αλαγθαίν εθαξκόδνπλ θαλόλεο γηα ηελ αζθαιή θπθινθνξία ζην δξόκν θαη λα 

γλσξίδνπλ βαζηθά ζύκβνια ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο» (ΙΔΠ, ζ.285, 2014) 

  Γελ πξέπεη, λα πεηάγνληαη ζην δξφκν. Δζείο ζα είζηε δίπια ηνπο, πξνζέρνληαο 

ηα θαη δίλνληαο ηνπο, αλαηξνθνδφηεζε. Γειαδή φηαλ βιέπεηε θαη μερληνχληαη, ζα 

ηνπο ζπκίδεηε ην ιφγν, πνπ είζηε εθεί.  

 Να ηνληζηεί φηη, ε δηαδξνκή  ζα έρεη αθεηεξία θαη ηεξκαηηζκφ ην ζρνιείν, δειαδή 

ζα θηλεζείηε γχξσ γχξσ απφ ην ζρνιείν (θπθιηθά), είηε μεθηλψληαο απφ ηα δεμηά 

πξνο ηα αξηζηεξά (1ε νκάδα), είηε ην αληίζεην (2ε νκάδα). Έηζη δελ θηλδπλεχνπκε 

λα "ζπκπέζνπλ" θαη ηα έμη παηδηά, καδί.  

 

Φηάλνληαο, ηνπο ηνλίδεηε φηη, μεθηλάεη ε εμεξεχλεζε. Μφιηο ηειεηψζεη, θη εάλ έρεηε 

ρξφλν, κπνξείηε λα αληαιιάμεηε απφςεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο γνλείο). 

Δλζαξξχλεηέ ηα εθηφο απφ θαηαγξαθέο, λα παίξλνπλ θσηνγξαθίεο, ή βίληεν απ‘ φζα 

ηνπο θάλνπλ εληχπσζε, αθφκα θαη λα ερνγξαθνχλ (παξάμελνπο ζνξχβνπο ή ην 

θειάεδηζκα ησλ πνπιηψλ, θιπ). Ο ξφινο ζαο, λα είλαη επηθνπξηθφο θαη ιηγφηεξν 

θαζνδεγεηηθφο. Γη απηφ ινηπφλ αθήζηε ηα, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κφλα ηνπο, ηα 

εξγαιεία πνπ ζα ηνπο δψζεηε. Δθηφο απφ, θάπνηεο νδεγίεο γηα ην play θαη ην stop, 

δελ ζέισ λα επέκβεηε, παίξλνληαο θαιχηεξεο θσηνγξαθίεο, ή πην ζηαζεξά βίληεν. 

Δλδεηθηηθά κπνξείηε λα ηνπο πείηε: "Γηψξγν κνπ ηη βιέπεηο εθεί, ζπλέρηζε λα 

παξαηεξείο θαη λα θσηνγξαθίδεηο ". 

 Μφιηο νινθιεξψζεηε κε ηηο νδεγίεο, αλαιακβάλεη θάπνηνο ελήιηθαο απφ ηελ 

νκάδα λα δψζεη ην ζχλζεκα, ψζηε λα μεθηλήζεηε. Ζ εμεξεχλεζε  θαιφ ζα είλαη λα 

κελ μεπεξάζεη ηα 25-30 ιεπηά, γηα λα θξαηεζεί θαη ην ελδηαθέξνλ, ησλ παηδηψλ. 

ε θάζε πεξίπησζε ζέισ λα είζηε ελεξγεηηθνί, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεηε  ηα  

παηδηά, κέζσ ησλ εξσηήζεσλ, λα είλαη πην παξαηεξεηηθά θη ελεξγά. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, πξέπεη λα: α) αιιειεπηδξά φιε ε νκάδα 

(θαη ηα ηξία παηδηά δειαδή), β) κελ κηινχλ φινη καδί.  
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Απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, έρεη απνδεηρζεί φηη «ιεηηνπξγηθέο είλαη νη νκάδεο» πνπ 

απνηεινχληαη απφ ηξία-ηέζζεξα άηνκα (Κνπινπκπαξίηζε, ζ.172, 2011). Ο Σξηιηαλφο (2013) 

ζπκπιεξψλεη φηη, κία νκάδα είλαη εθηθηφ λα απνηειείηαη απφ δχν-έμη κέιε, σζηφζν θη ν ίδηνο 

ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε φηη είλαη πξνηηκφηεξεο νη νκάδεο ησλ ηξηψλ-ηεζζάξσλ αηφκσλ. 

Γεληθφηεξα νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο κίαο νκάδαο  είλαη αξθεηνί, κε 

βαζηθφηεξνπο: α)  ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ, β) ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη γ) ηνλ ρξφλν πνπ 

δηαηίζεηαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 

Δπηπιένλ αθνινπζνχλ θάπνηεο ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαηεπζχλνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα. 

 

 

 

 

  

1) Ση παξαηεξείηε εθεί (δείρλνληαο, κε ην δάθηπιν); 

2) Απηά ηα ζπίηηα κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο; ε ηη δηαθέξνπλ (παιηφ-θαηλνχξγην, ή 

κνλνθαηνηθία-πνιπθαηνηθία); 

3) Απηά πνπ είλαη ζρεκαηηζκέλα ζην δξφκν, κήπσο μέξεηε ηη είλαη; (δηαβάζεηο 

πεδψλ) 

4) Δθείλε ε ηακπέια-πηλαθίδα, ηη καο δείρλεη; 

5) Τπάξρνπλ θαζφινπ δέληξα εδψ; Δίλαη φια ίδηα/φκνηα; ε ηη δηαθέξνπλ; 

6) Μπνξείηε λα εληνπίζεηε πνπ είλαη ε πηλαθίδα, πνπ γξάθεη ηελ νδφ, ηνπ 

δξφκνπ, πνπ πεξπαηάκε ηψξα; 

Οη παξαπάλσ εξσηήζεηο, δελ είλαη δεζκεπηηθέο. Μπνξείηε λα θάλεηε ζηα παηδηά, 

φ,ηη άιιεο εξσηήζεηο λνκίδεηε, φηη ζα βνεζήζνπλ. Όηαλ νινθιεξψζεηε,  

ραηξεηεζείηε θη επηζηξέςηε ζπίηη, γηαηί πεξηκέλνπλ θη άιιεο νκάδεο, λα έξζνπλ (δελ 

ζέινπκε λα ππάξμεη ζπλσζηηζκφο). 

Γη απηφ θη αθήλσ δέθα ιεπηά πεξηζψξην, κεηαμχ ησλ επηζθέςεσλ. 

Μφιηο επηζηξέςεηε ζπίηη θαη θξίλεηε φηη ην παηδί ζαο είλαη δείρλεη ελδηαθέξνλ θη φξεμε, 

ζα ζαο παξαθαινχζα λα αζρνιεζείηε κε ηα εμήο: 1) αλεβάζηε δύν αξρεία (Δηθφλα 9).  

Μεηαθεξζείηε ζηνλ θάθειν Εξγαζίεο, ηεο eClass θαη παηήζηε εθεί πνπ γξάθεη: «Ση 

είδα θαη ηη θαηέγξαςα»; 
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Εηθόλα 9. Αλέβαζκα αξρείσλ, ζρεηηθώλ κε όζα είδαλ θαη θαηέγξαςαλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη δχν επφκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ, έρνπλ πεξηζζφηεξν παηγληψδε κνξθή θαη 

ζθνπφ έρνπλ λα αμηνινγήζνπλ, ζε πνην βαζκφ ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη  ηηο ρσξηθέο 

έλλνηεο (δεμηά απφ, αξηζηεξά απφ, κπξνζηά απφ, πίζσ απφ, πάλσ ή θάησ απφ ην δέληξν) 

θαη θαη επέθηαζε, ζε πνην βαζκφ παξαηεξνχλ ηε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Αξρηθά, ε 

ηελ ζπλέρεηα, ελζαξξχλεηε ην παηδί λα επηιέμεη κία θσηνγξαθία ή έλα βίληεν πνπ 

ηνπ άξεζε πην πνιχ, απφ ηελ εμεξεχλεζε  θαη κία θαηαγξαθή, πνπ έθαλε ζε κία 

θφιια ραξηί.  

1. Σελ θαηαγξαθή πνπ έθαλε, ηξαβήμηε ηελ κία θσηνγξαθία κε ην 

θηλεηφ. 

2. Αλ κπνξεί ην παηδί, επραξίζησο λα ην αθήζεηε, απιά ζέισ φζν 

γίλεηαη λα θαίλνληαη μεθάζαξεο νη θαηαγξαθέο, γηα λα κπνξέζσ λα 

θαηαιάβσ, φζα ζρεδίαζαλ. 

3. Οινθιεξψλνληαο ζπλδέζηε ην θηλεηφ κε έλα θαιψδην USB, κε ηνλ 

ππνινγηζηή. 

4. Μεηαθέξεηε ηηο δχν θσηνγξαθίεο. Φσηνγξαθία ή βίληεν (ηξαβεγκέλε 

απφ ην θηλεηφ)θαη θσηνγξαθία ( ησλ θαηαγξαθψλ ηνπ παηδηνχ). 

5. Αλνίμηε έλα αξρείν word θαη κεηαθέξεηε θαη ηα 2, παηψληαο 

Δηζαγσγή-Δηθφλα 

6. Σνπνζεηείζηε ηε κία θάησ απφ ηελ άιιε  

7. Παηήζηε αξρείν απνζήθεπζε σο θαη ζην παξάζπξν πνπ αλνίγεηαη, λα 

επηιέμεηε απφ ηα αξηζηεξά, επηθάλεηα εξγαζίαο, γηα λα ην  βξίζθεηε, 

πην εχθνια κεηά. 

8. ην φλνκα αξρείν βάιηε νλνκαηεπψλπκν παηδηνχ θαη ηε ιέμε 

ΓΔΗΣΟΝΗΑ (κε θεθαιαία). 

Από εθεί θαη πέξα ηα βήκαηα, είλαη ηα αθόινπζα: 

I. Παηήζηε εθεί πνπ ιέεη επηινγή αξρείνπ 

II. Αλνίγεη ην παξάζπξν αλαδήηεζεο θαη ςάρλεηε ην αξρείν, ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο, πνπ ην απνζεθεχζαηε πξνεγνπκέλσο ή ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ 

θάθειν ην βάιαηε. 

III. Μφιηο βεβαησζείηε φηη, άλνημε ην ζσζηφ αξρείν παηήζηε ΑΝΟΗΓΜΑ 

IV. Μπνξείηε απφ θάησ πνπ γξάθεη ζρφιην, πξναηξεηηθά λα ζπκπιεξψζεηε, 

πψο πέξαζε ην παηδί ζήκεξα (κε κία πξφηαζε). 

V. Σέινο παηήζηε ΤΠΟΒΟΛΖ θαη ην αξρείν είλαη πιένλ αλεβαζκέλν ζηελ 

πιαηθφξκα, γηα λα ην δσ θη εγψ. 

 *ΑΝ απφ βηαζχλε επηιέμεηε ιάζνο αξρείν, κελ αγρσζείηε, παηήζηε εθεί πνπ ιέεη 

ΑΚΤΡΧΖ, θαη μαλακπείηε ζηνλ θάθειν πνπ ιέεη εξγαζίεο (Ση είδα θαη ηη 

θαηέγξαςα;) θη επαλαιάβεηε ηηο πξνεγνχκελεο νδεγίεο, πξνθεηκέλνπ λα αλεβάζεηε 

ην ζσζηφ αξρείν. 
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θαηάθηεζε ησλ ρσξηθψλ ελλνηψλ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

Δθηφο ηνπ φηη πξέπεη λα αληηιεθζνχλ-θαηαλνήζνπλ ην ρψξν, πξέπεη θαη λα ηνλ 

θαηαθηήζνπλ. Γηαθνξεηηθά θηλδπλεχνπλ λα εκθαλίζνπλ ζην κέιινλ, πξνβιήκαηα ή 

αδπλακίεο, φπσο: ε αζηάζεηα ζηελ θίλεζε, ν πξνζαλαηνιηζκφο, νη δπζθνιίεο ζηε γξαθή, 

θιπ (ΗΔΠ, ζ. 218-219, 2014). 

2.3 (Παηρλίδη ρσξηθψλ ελλνηψλ-κε ερεηηθή ππνζηήξημε): 

 Σν ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη ζα έρεη θη ερεηηθή ππνζηήξημε, πέξα απφ γξαπηή 

εθθψλεζε. Αλ δελ θαηαλνήζεη ην παηδί, ηη ηνπ δεηείηαη, πείηε ηνπ λα μαλά αθνχεη  ηα 

αξρεία ήρνπ. 

 Πεγαίλεηε θαη θάληε θιηθ πάλσ ζην 2.3 Παηρλίδη ρσξηθψλ ελλνηψλ. 

 θνπφο ηεο άζθεζεο είλαη απαληήζεη ζσζηά ζε θάζε εξψηεζε, θάλνληαο θιηθ. Οη 

εξσηήζεηο έρνπλ ζρέζε κε ην πνχ βξίζθεηαη ε κπάια, ζε ζρέζε κε ην δέληξν. 

Βξίζθεηαη δεμηά απφ ην δέληξν; Αξηζηεξά απφ ην δέληξν; Μπξνζηά απφ ή πίζσ απφ 

ην δέληξν; Σέινο, βξίζθεηαη πάλσ ή θάησ απφ, ην δέληξν;  

 Σφζν νη εξσηήζεηο, φζν θη νη απαληήζεηο ζα ζπλνδεχνληαη απφ ερεηηθή ππνζηήξημε 

θαη ηα θαηάιιεια ζχκβνια, γηα λα θαηαιαβαίλεη ην παηδί, αλ απάληεζε ζσζηά 

(Δηθφλα 10 θαη Δηθφλα 11). 

Εηθόλα 10. Μάληεςε πνπ βξίζθεηαη ε κπάια 
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Εηθόλα 11. Η κπάια βξίζθεηαη δεμηά ή αξηζηεξά από ην δέληξν; 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ παξφληνο παηρληδηνχ, κπνξεί εχθνια λα γίλεη ε κεηάβαζε ζην 

επφκελν παηρλίδη (2.4 Οκαδνπνίεζε).  

Σν ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη έρεη ζθνπφ λα αμηνινγήζεη ηελ παξαηεξεηηθφηεηα ησλ παηδηψλ. 

Γειαδή κέζσ απηνχ, ζα δηαπηζηψζσ (ζαλ εθπαηδεπηηθφο) ην βαζκφ ηεο παξαηεξεηηθφηεηαο-

πξνζνρήο ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμεξεχλεζεο ζηε γεηηνληά, πφζν κάιινλ εθφζνλ δελ 

ήκνπλ παξφλ, ζηελ εμεξεχλεζε. Δίλαη μεθάζαξν αξρηθά φηη ην παηρλίδη ζα ζπλνδεχεηαη ηφζν 

απφ γξαπηή φζν θη απφ ερεηηθή ππνζηήξημε (απηφ γίλεηαη γηα λα πεξηνξίδνληαη φζν ην 

δπλαηφλ, νη παξεκβάζεηο ησλ ελειίθσλ). Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη νδεγίεο πξνο ηνπο 

γνλείο, νχησο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ ηνπο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάληε θιηθ ζην 2.4 Οκαδνπνίεζε 

Παηήζηε πάλσ ζηηο 3 ηειείεο θαη κεηά ΔΠΗΛΔΞΣΔ  ην θνπκπί ηεο αλαπαξαγσγήο

 

Αθνχ ην θαηαλνήζεη ην παηδί, πείηε ηνπ λα παηήζεη πάλσ ζηνλ ζχλδεζκν γηα λα 

κεηαθεξζεί ζηελ εθαξκνγή. Αλ ζέιεηε λα δείρλεη ην παηρλίδη ζε πιήξε νζφλε 

(πξνβνιή), παηήζηε δεμηά,  ηα ηέζζεξα θφθθηλα βειάθηα.  

θνπφο ηνπ παηρληδηνχ είλαη, λα ηνπνζεηήζεη ην παηδί ηηο εηθφλεο, ζηελ ζσζηή 

θαηεγνξία. πλεπψο, παηάεη θαη ζέξλεη ηελ θάζε εηθφλα. Αξηζηεξά πξέπεη λα 

ηνπνζεηήζεη εηθφλεο, κε πξάγκαηα/κέξε/αληηθείκελα, πνπ είδακε ζηε γεηηνληά ηνπ 

ζρνιείνπ. Γεμηά, ζηελ θαηεγνξία κε ην Υ, πξέπεη λα βάιεη εηθφλεο  κε 

πξάγκαηα/κέξε/αληηθείκελα, πνπ δελ είδακε.  

Όηαλ νινθιεξψζεη κε φιεο ηηο εηθφλεο , πξέπεη λα παηήζεη ην κπιε θνπκπί θάησ 

απφ ηηο θαηεγνξίεο, γηα λα δεη, αλ ηα έθαλε φια ζσζηά. 

ε πεξίπησζε πνπ ηνπνζεηήζεη  θάπνηα εηθφλα ζε ιαλζαζκέλε θαηεγνξία, απηφ 

ζα ην θαηαιάβεη ζην ηέινο, πνπ ζα παηήζεη ην κπιε θνπκπί. Οη ιάζνο απαληήζεηο 

έρνπλ θπθισκέλεο ηηο εηθφλεο κε θφθθηλν ρξψκα. Οη ζσζηέο, κε πξάζηλν. Μπνξεί 

λα μαλαπξνζπαζήζεη (Δηθφλα 12). 
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Εηθόλα 12. Οκαδνπνίεζε  

 

2.5 Σνπνζέηεζε ησλ γεγνλφησλ ζηε ρξνλνγξακκή (κε ρξνληθή αθνινπζία-λα δηαβαζηεί) 

Γηα ην θιείζηκν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο (εκέξαο) επέιεμα λα αζρνιεζνχκε κε ηελ 

ρξνλνγξακκή ή αιιηψο γξακκή ηνπ ρξφλνπ, γηα δχν ζθνπνχο: αθελφο κελ γηαηί απνηειεί ην 

εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο ζεκεξηλήο εκέξαο, αθεηέξνπ δε γηαηί ζα ιεηηνπξγήζεη σο έλαπζκα 

ηεο επφκελεο ελφηεηαο (3ε ελφηεηαο), ζηελ νπνία ζα επεμεξγαζηνχκε βαζχηεξα ην ρηεο- ην 

ζήκεξα- ην αύξην ηεο γεηηνληάο. Ζ ρξνλνγξακκή απνηειεί κέινο ηεο ξνπηίλαο ησλ παηδηψλ 

ηνπ λεπηαγσγείνπ ήδε απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Απνηειεί κία γξακκή ζπλήζσο 

θηηαγκέλε απφ ραξηφλη πιαζηηθνπνηεκέλν, πνπ ηνπνζεηείηαη ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο. Μέζσ 

απηήο καο παξνπζηάδνληαη νπηηθά νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ γεγνλφησλ, πάλσ 

ζηε γξακκή κε βάζε ηελ ρξνληθή αθνινπζία (Καζθακαλίδεο, 2013). Πην αλαιπηηθά αλαθέξσ 

ζηνπο γνλείο, ηα αθφινπζα: 

 

 

 

 

 

 

   

Σν ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη, φπσο θαη ην πξνεγνχκελν: ζπλνδεχνληαη ηφζν απφ 

γξαπηή φζν θη απφ ερεηηθή ππνζηήξημε (απηφ γίλεηαη γηα λα πεξηνξίδεηαη φζν ην 

δπλαηφλ, ε παξέκβαζή ζαο). Κάληε θιηθ ζην 2.5 Σνπνζέηεζε ηα γεγνλφηα ζηελ 

ρξνλνγξακκή. 

Παηήζηε πάλσ ζηηο 3 ηειείεο θαη κεηά ΔΠΗΛΔΞΣΔ  ην θνπκπί ηεο αλαπαξαγσγήο

 Αθνχ  θαηαιάβεη ην παηδί, πείηε ηνπ λα παηήζεη πάλσ ζηνλ ζχλδεζκν γηα 

λα κεηαθεξζεί ζηελ εθαξκνγή. Αλ ζέιεηε λα παξνπζηάδεηαη ην παηρλίδη ζε πιήξε 

νζφλε (πξνβνιή), παηήζηε δεμηά,  ηα ηέζζεξα θφθθηλα βειάθηα. θνπφο είλαη, λα 

ηνπνζεηήζεη ην παηδί ηηο εηθφλεο, ζηελ ζσζηή  ζεηξά, βάζεη ησλ γεγνλφησλ πνπ 

ζπλέβεζαλ ζήκεξα, πξηλ ηελ εμεξεχλεζε, θαηά ηε δηάξθεηα θαη ζην ηέινο απηήο, 

θαηά ηελ επηζηξνθή ζην ζπίηη. πλεπψο ηα λήπηα θαινχληαη λα ζχξνπλ θαη λα 

ηνπνζεηήζνπλ ζηελ ζσζηή ζεηξά ηηο εηθφλεο,  βάζεη ηνπ πσο εμειίρζεθαλ νη 

δξάζεηο ηνπο απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο.  Δλλνείηαη φηη αλ 

θάλνπλ ιάζε απηνδηνξζψλνληαη, αθνχ φηαλ ηνπνζεηήζεη  θάπνηα εηθφλα ζε 

ιαλζαζκέλε ζεηξά, ζα ην θαηαιάβεη ζην ηέινο, πνπ ζα παηήζεη ην κπιε θνπκπί. Οη 

ιάζνο απαληήζεηο έρνπλ θπθισκέλεο ηηο εηθφλεο κε θφθθηλν ρξψκα. Οη ζσζηέο, κε 

πξάζηλν. Μπνξεί λα μαλαπξνζπαζήζεη (Δηθφλα 13) πλεπψο, παηάεη θαη ηνπνζεηεί 

ηελ θάζε εηθφλα, ζηελ ζσζηή ζεηξά, θαηά κήθνο ηεο ρξνλνγξακκήο. Όηαλ 

νινθιεξψζεη κε φιεο ηηο εηθφλεο , πξέπεη λα παηήζεη ην κπιε θνπκπί θάησ απφ ηηο 

θαηεγνξίεο, γηα λα δεη, αλ ηα έθαλε φια ζσζηά. πγθεθξηκέλα ζα πεξηιακβάλνληαη 6 

εηθφλεο, πνπ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ ζσζηή ζεηξά. Γειαδή ζα ππάξρεη 

κία εηθφλα (πνπ ζα δείρλεη φηαλ θεχγνπλ απφ ην ζπίηη, δειαδή ζα αλαπαξίζηαηαη ην 

ζπίηη), κία εηθφλα (φηαλ ζπλαληνχλ έλα παηδί ηεο νκάδαο – κε έλα γνλέα), κία (φηαλ 

ζπλαληηέηαη φιε ε νκάδα), κία (θαηά ηελ εμεξεχλεζε δψσλ-θπηψλ θαη ιήςεο 

θσηνγξαθηψλ) κία (θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαγξαθψλ ζε κπινθ),  θαη κία (φηαλ 

θηάλνπλ ζπίηη θαη αλεβάδνπλ ηα αξρεία ζηνλ ππνινγηζηή). 
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Εηθόλα 13.  Υξνλνγξακκή (LearningApps) 

 

ΣΟΥΟΙ ΕΝΟΣΗΣΑ: 

-Να θαηαλννχλ ηελ αμία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηεο απφ θνηλνχ αλαθάιπςεο. 

-Να αξρίζνπλ λα θαηαλννχλ ηελ ζεκαζία ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο πεξηγξαθήο. 

-Να θαηαλννχλ απιέο ρσξηθέο ζρέζεηο (δεμηά- αξηζηεξά απφ, κπξνζηά- πίζσ απφ). 

- Να γλσξίζνπλ ην εγγχο αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ (πρ. λα είλαη ζε ζέζε, λα αλαγλσξίδνπλ 

ηηο δηαθνξέο ελφο ηζφγεηνπ ζπηηηνχ, κε έλα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ δεχηεξν φξνθν). 

-Να αληηιακβάλνληαη ηε ξνή ησλ γεγνλφησλ κίαο εκέξαο (ηη έγηλε πξψηα, ηη αθνινχζεζε, ηη 

έγηλε ζην ηέινο) 

 

Ελόηεηα 3ε: Αζθήζεηο αμηνιόγεζεο  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα πεξηιακβάλεη γισζζηθέο αζθήζεηο, θχιια εξγαζίαο, ηξαγνχδη, 

παηρλίδη (ζην kahoot) θαη ηειεζπλεξγαζία (φπνπ επηθεληξσλφκαζηε ζηηο ρξνληθέο έλλνηεο 

παξειζφλ-παξφλ-κέιινλ). Ξεθηλάεη εμίζνπ, κε νδεγίεο-δηεπθξηλίζεηο πξνο ηνπο γνλείο. 

 

3.1 Ζ γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ «ηφηε θαη ηψξα» 

Αξρηθά ινηπφλ μεθηλάεη κε κία εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα ζπλδέεη ηελ ηειεπηαία 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ρζεζηλήο κέξαο κε ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζεκεξηλήο εκέξαο (3ε 

ελφηεηαο). Με ιίγα ιφγηα νξγαλψζεθε κία ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα δηαπξαγκαηεπηνχκε ηηο 

έλλνηεο ρηεο (παξειζφλ), ζήκεξα (παξφλ) θη αχξην (κέιινλ), ζε ζπλάξηεζε κε ην ππφ 

δηεξεχλεζε ζέκα καο (ε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ καο). Πξνθεηκέλνπ ηα λήπηα λα εκπεδψζνπλ 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηελ αθεξεκέλε έλλνηα ηνπ ρξφλνπ, εθαξκφζακε ηελ αθφινπζε 

δξαζηεξηφηεηα,  πνπ αθνξά ζηε γξακκή ηνπ ρξφλνπ (ηξαηαξηδάθε-Κπιάθε, 2006). 

Γεληθφηεξα ε γξακκή ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγεί βνεζεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηεζεί ν 

ηζηνξηθφο ρξφλνο, απφ ηα παηδηά. Μαο δείρλεη ηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ απφ ην παξειζφλ , ην 

παξφλ θαη ζην κέιινλ, ηε ‗‘δηαβάδνπκε‘‘ απφ ηα αξηζηεξά ζηα δεμηά. Γηα λα εμαζθεζνχλ 
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ινηπφλ ηα παηδηά· έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα γίλεη κία απιή γξακκή ηνπ ρξφλνπ πνπ έρεη 

θαηαζθεπαζηεί απφ ραξηί (κία νξηδφληηα ηαηλία), ε νπνία ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ πίλαθα. Πάλσ 

εθεί ζα ηνπνζεηεζνχλ θαξηέιεο, μεθηλψληαο απφ ηα αξηζηεξά (ην παξειζφλ-πξηλ), ζηε κέζε 

(ην παξφλ-ηψξα), θαη δεμηά (ην κέιινλ-κεηά).  

ηαδηαθά ζα πξαγκαηνπνηεζεί κία ζπδήηεζε κε ηα παηδηά γηα ηηο έλλνηεο απηέο (πνιχ 

ιεπηνκεξεηαθά). ηφρνο καο είλαη λα θαηαιήμνπκε ζην φηη ζε φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα αλαηξέρνπκε ζηε ρξνλνγξακκή ή αιιηψο γξακκή ηνπ ρξφλνπ θαη ζα 

ηελ ζπκπιεξψλακε κε ην θαηάιιειν θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Πξνθεηκέλνπ λα δσ αλ εκπέδσζαλ 

ζσζηά ηελ αιιεινπρία ησλ γεγνλφησλ,  είλαη κία θαιή επθαηξία λα επαλαιεθζεί πξνθνξηθά, 

ε ρζεζηλή αιιεινπρία ησλ γεγνλφησλ (μεθηλψληαο απφ ην ζπίηη, γηα ηελ εμεξεχλεζε θαη μαλά 

επηζηξνθή ζην ζπίηη).  

Αθνινχζσο, ηνπο ιέσ φηη: 

o Θα ήζεια θάπνηνο λα κνπ πεξηγξάςεη εθφζνλ πιένλ φινη παξαηεξήζαηε 

πξνζεθηηθά, πσο είλαη ζήκεξα-ηψξα ε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ καο;  

o Με άιια ιφγηα, ηη ζπλαληάκε εθεί; Ση είδνπο καγαδηά θαη ζπίηηα βιέπνπκε εθεί ηψξα; 

 

Tνπο ππνγξακκίδσ ηδηαίηεξα ηε ιέμε  (ΣΧΡΑ-ΖΜΔΡΑ), γηα λα ‗‘επηζηξέςσ‘‘ ζην ρηεο 

(παξειζφλ), εμειηθηηθά.  

 

o Πσο πηζηεχεηε φηη ήηαλ ε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ καο παιηά (παξειζφλ), ηφηε 

πνπ εζείο δελ είραηε αθφκε γελλεζεί; 

 

      Αθήλσ ηα παηδηά λα κνπ πνπλ απφςεηο θαη ηδέεο. 

o ηελ ζπλέρεηα ηνπο θάλσ δηακνηξαζκφ νζφλεο θαη ηνπο πξνβάιισ δχν 

θσηνγξαθίεο (ηεο γεηηνληάο ηφηε & ηψξα), θη αλαθχπηνπλ ηα εμήο εξσηήκαηα: 

Α) Πψο ζαο θαίλνληαη νη δχν γεηηνληέο; 

 

Β) Γηαηί ε πξψηε απεηθνλίδεηαη έηζη θη ε άιιε αιιηψο;  

Γ) Πνηα απφ ηηο δχν πξνηηκάηε θαη γηαηί;  

Δχινγα νη καζεηέο εηζάγνληαη ζην ηφηε θαη ζην ηψξα ηεο γεηηνληάο, ελψ 

παξάιιεια έρνπλ ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ αηνκηθά ν θαζέλαο ηηο απφςεηο 

ηνπο, γηα ηε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ ηψξα, ζπγθξηηηθά κε ηφηε, εηδηθά εθφζνλ 

έρεη πξνεγεζεί θη ε εμεξεχλεζε ζηε γεηηνληά.  

o Αθφκε θαιχηεξα, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο γνλέαο βξεη εθείλε ηελ ψξα θη 

αζπξφκαπξεο θσηνγξαθίεο πνπ ελδερνκέλσο λα έρεη ζπίηη, έηζη ζα 

θαηαθέξνπκε λα ‗‘θέξνπκε ηα παηδηά αληηκέησπα‘‘ κε κεγαιχηεξεο 

πξνθιήζεηο. Θα ηνπο γίλεη πην μεθάζαξε ε δηάθξηζε παιαηφ-λέν, ρσξίο λα 

ζεκαίλεη φηη νη αζπξφκαπξεο απνηεινχλ απαξαίηεηα δείγκαηα παιαηφηεηαο, 

ζπγθξηηηθά κε ηηο έγρξσκεο. 

 

 

o ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί κία κηθξήο έθηαζεο ζπδήηεζε, θη ελ ηέιεη 

θαηαιήγνπκε φηη κέλεη λα ζθεθηνχκε: πσο ζα είλαη ε γεηηνληά κεηά, δειαδή 

κεηά απφ πνιιά ρξφληα. Σα ξσηάσ ινηπφλ επζέσο: πψο κπνξεί λα είλαη ε 
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γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ καο, κεηά απφ πνιιά ρξφληα (ζην κέιινλ), ή πσο 

θαληάδνληαη φηη ζα είλαη. Απηφ γίλεηαη εζθεκκέλα απφ πιεπξάο κνπ, θαζψο 

ιεηηνπξγεί θη σο εξέζηζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έπνληαη ζηηο ελφηεηεο, 

πνπ αθνινπζνχλ. 

 

Πξνηνχ φκσο πξνρσξήζνπκε παξαθάησ, ηα παξνηξχλσ ‗‘λα κνπ ππελζπκίζνπλ‘‘ φηη πξέπεη 

λα ζπκπιεξψζνπκε ζην ζεκείν πνπ γξάθεη: ηψξα (ηεο γξακκήο ηνπ ρξφλνπ) θάπνηεο απφ 

ηηο θαηαγξαθέο, απφ ηε εμεξεχλεζε ζηε γεηηνληά. Δλ νιίγνηο, ε δξαζηεξηφηεηα απηή 

ιεηηνπξγεί σο έλαπζκα γηα ηελ ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη θαη ζηφρν έρεη λα πξνάγεη ηελ 

θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ, αθνχ πεξάζνπλ πξψηα απφ ην ζηάδην ηεο παξαηήξεζεο 

(Παπαδεκεηξίνπ & Καπαξηλνχ, 2020). Δίλαη απηνλφεην φηη, ε δηαξθήο επαθή κε ην άκεζν 

πεξηβάιινλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο (ησλ παηδηψλ), φπσο γηα παξάδεηγκα απηφ, ηεο 

γεηηνληάο, κπνξεί λα επηδξάζεη ηδηαίηεξα ζεηηθά. Ζ γεηηνληά ζαλ κέξνο, κπνξεί λα δψζεη ην 

έλαπζκα ψζηε ηα παηδηά λα έξζνπλ αληηκέησπα κε ηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο θαη ηεο ζπλέρεηαο 

(ηξαηαξηδάθε-Κπιάθε, 2006).  

Παξφκνηα ζα κπνξνχζε λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή κηα πξνγξακκαηηζκέλε ζπδήηεζε κε 

έλα ειηθησκέλν πξφζσπν πνπ θαηνηθεί ζηε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ, κπνξεί. Δθηφο ηνπ φηη ζα 

καο πεξηέγξαθε πσο ήηαλ ε γεηηνληά ηφηε ζε ζρέζε κε ηψξα, ζα κπνξνχζακε λα   εμειίμνπκε 

ηελ ζπδήηεζε, θαηεπζχλνληαο ηελ ζηα παηρλίδηα πνπ έπαηδε ν ειηθησκέλνο ζηε γεηηνληά, ηφηε 

πνπ ήηαλ κηθξφο φπσο εζείο παηδηά. Ο παξαιιειηζκφο ηνπ ηφηε ηεο γεηηνληάο, κε ην ηψξα θαη 

ησλ παηρληδηψλ αληίζηνηρα (ηνπ ηφηε θαη ηνπ ηψξα), κπνξεί λα ζπκβάιιεη, ψζηε ηα παηδηά λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ζηαδηαθά φηη «ζπλέρεηα ζηε δσή ελόο αηόκνπ ζεκαίλεη όηη απηό 

παξακέλεη ην ίδην πξόζσπν, θη απιώο αιιάδεη όζνλ αθνξά ηα θπζηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά/γλσξίζκαηα, εθόζνλ κεγαιώλεη» (ηξαηαξηδάθε-Κπιάθε, ζει.79, 2006).  

Μπνξψ παξάιιεια λα ηα ξσηήζσ ζην ηέινο, «πνηα εθδνρή ηεο γεηηνληάο, ηνπ αξέζεη»; 

Όπσο ήηαλ ηφηε ή ηψξα θαη γηαηί. Να ηνλίζσ σζηφζν φηη είλαη πνιχ δχζθνιν ελ κέζσ ηεο 

παλδεκίαο, λα θαλνλίζνπκε κία ζπλάληεζε κε θάπνηνλ ειηθησκέλν, νπφηε ε επέθηαζε απηήο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ινγηθά δελ ζα πινπνηεζεί ζηελ πξάμε. 

Αθνινπζνχλ ηψξα θάπνηεο γισζζηθέο θη άιινπ είδνπο αζθήζεηο. Οθείισ σζηφζν λα 

δηεπθξηλίζσ φηη,  νη παξαθάησ γισζζηθέο αζθήζεηο, δελ είλαη δπλαηφλ λα πινπνηεζνχλ ζε 

κία κέξα, γηαηί ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ θάζε παηδηνχ είλαη δηαθνξεηηθφο θαη ίζσο θάπνην λα 

δπζθνιεπηεί ζηελ πνξεία ησλ αζθήζεσλ. Πξνηείλσ ινηπφλ ζηνπο γνλείο, λα θάλνπλ κία ή 

δχν ηελ εκέξα, αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ παηδηνχ θαη λα ηηο επαλαιακβάλνπλ, φζν πην 

ζπρλά κπνξνχλ, αλά εβδνκάδα. Σνπο ηνλίδσ κάιηζηα φηη, κπνξνχκε λα επηθνηλσλνχκε κέζσ 

ηεο θνπβεληνχιαο (eClass), θαη λα ζπδεηάκε ηηο δπζθνιίεο ζαο, γηα λα ηηο ιχλνπκε, ψζηε λα 

πξνρσξάηε παξαθάησ». 

Αλαιπηηθά ε πξψηε άζθεζε έρεη ζρέζε κε: 

3.2 (εχξεζε ιέμεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γεηηνληά θαη θσλνινγηθή επίγλσζε): 

ηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ζα ήζεια λα πείηε ζην παηδί λα θαζίζεη απέλαληί ζαο ζην 

ηξαπέδη, ψζηε κελ βιέπεη, ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή, πνπ ζα είλαη κπξνζηά  ζαο. Δμεγήζηε 

ηνπ φηη, κεηά απφ εζάο, ζα έξζεη ε ζεηξά ηνπ, λα παίμεη πνιχ σξαία παηρλίδηα. 
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 Απηέο νη γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πινπνηνχληαη πξνθνξηθά. 

 Μέζσ ηεο θνπβεληνχιαο, πνπ έρσ δεκηνπξγήζεη, ζα κπνξψ λα βιέπσ απηά, πνπ 

ζεκεηψλεηε θαη ζα ππάξρεη έκκεζε αιιειεπίδξαζε, κε ηνπο ππφινηπνπο γνλείο, ρσξίο ηα 

παηδηά, πξνο ην παξφλ. 

Οη αζχγρξνλεο ζπδεηήζεηο κέζσ ηεο θνπβεληνχιαο (Δηθφλα 14) ή αιιηψο ησλ νκάδσλ 

πξνβιεκαηηζκνχ,πνπ αθνινπζνχλ, είλαη απφ ηα πην βαζηθά ‗‘εξγαιεία‘‘ ησλ δηαδηθηπαθψλ 

καζεκάησλ δηφηη πξνζθέξνπλ απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο: γηα παξάδεηγκα 

κέζσ ηνπ αλνηθηνχ δηαιφγνπ, ηεο αληαιιαγήο ηδεψλ, ηεο επίιπζεο απνξηψλ ηεο 

ζπλεξγαζίαο, κπνξνχκε λα επηθέξνπκε πνιιά νθέιε γηα ηε κάζεζε, πνπ ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε δελ ζα ηα είρακε (Σδηκνγηάλλεο, 2017). Ζ ζπκβνιή ησλ αζχγρξνλσλ 

ζπδεηήζεσλ είλαη πξνθαλψο θαίξηαο ζεκαζίαο. 

 

Εηθόλα 14. εκεηώζηε 10 ιέμεηο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ όξν γεηηνληά 

Αθνινπζνχλ νη νδεγίεο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Κάληε θιηθ ζηνλ ζχλδεζκν "εκεηψζηε" 10 ιέμεηο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ 

φξν γεηηνληά". 

2. Δμεγήζηε ζην παηδί φηη, ηψξα ζα παίμεηε έλα παηρλίδη. ηελ αξρή ζα είκαη 

εγψ κπξνζηά απφ ηνλ ππνινγηζηή (γνλέαο), θαη κεηά εζχ (παηδί). 

3. Σνπ εμεγείηε φηη, ζα κεηξήζεηε κέρξη ην 5 θαη κφιηο πείηε πάκε, ζα πξέπεη 

λα μεθηλήζεη λα ζαο ιέεη ιέμεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γεηηνληά, κπνξεί λα 

είλαη νηηδήπνηε ζπλαληάκε ζηε γεηηνληά.  

4.  Μφιηο ρηππήζεηε παιακάθηα θαη πείηε STOP (ηνπ έρεηε πεη απφ πξηλ φηη, 

ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη). 

5. Δζείο ζα θαηαγξάςεηε 10 ιέμεηο. Μελ ηνλ πεξηνξίζεηε ην παηδί, αλ εθείλε 

ηελ ψξα βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε θαη ζέιεη λα ζαο πεη, παξαπάλσ. 

6. Μφιηο νινθιεξψζεηε θαη κε ηε δέθαηε ιέμε, ζηακαηήζηε λα, ζεκεηψλεηαη 

ζηελ θνπβεληνχια. 

Δπηβξαβεχζηε ην παηδί, ιέγνληαο: «Μπξάβν, κνπ είπεο ακέηξεηεο ιέμεηο, ηφζεο 

πνπ δελ πξφιαβα λα ηηο θαηαγξάςσ φιεο».                 
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3.2.1 Γξάκκαηα-θσλνχιεο (πξνέθηαζε ηεο πξνεγνχκελεο άζθεζεο) 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη νδεγίεο είλαη ζαθείο θαη ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη επαθξηβψο: 

 

 

 

Βαζηθή επηδίσμε είλαη λα πξνηξέςεηε ην παηδί λα αθνινπζήζεη εμίζνπ ηηο νδεγίεο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γισζζηθψλ αζθήζεσλ. Γειαδή μεθηλήζηε κε ηνλ αθφινπζν 

πξνβιεκαηηζκφ: 

Μήπσο κπνξνχκε λα πνχκε ηε ιέμε γεηηνληά, ιέγνληαο έλα έλα ηα γξάκκαηα; 

Ξέξεηο πψο ιέγεηαη ην θάζε γξάκκα; Ολνκάδεηαη θσλνχια(θσλάδεη δπλαηά), γηαηί 

καο δείρλεη έλαλ ήρν. 

 Αο ζπάζνπκε ηε ιέμε γεηηνληά ηψξα, ζε θσλνχιεο. Πάκε καδί, γ-ε-η-η-ν-λ-η-α.  

Πξνηξέςηε ην, λα ζπκεζεί θαη ηηο ιέμεηο πνπ είπαηε πξηλ, ή θαη άιιεο θαη θάληε 

θάπνηα παξαδείγκαηα, πξνθνξηθά θαη πάιη. 

Δμεγείζηε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα φηη, θάζε ιέμε απφ απηέο, πνπ ζαο είπε, 

μεθηλάεη/αξρίδεη απφ κία δηαθνξεηηθή θσλνχια. 

Χξαία ζα ηνπ πείηε: πάκε  λα πνχκε κία κία ιέμε καδί θαη λα ζθεθηνχκε απφ πνηα 

θσλνχια μεθηλάεη. 

Γηα παξάδεηγκα, απφ πνηα θσλνχια μεθηλάεη ε ιέμε ηαρπδξνκείν (ηνλίζηε ην η 

;Κάλεηε ην ίδην θαη κε ηηο δέθα ιέμεηο. Αλ δείηε φηη, ην παηδί ζαο δελ θαηαλνεί ηε 

δηαδηθαζία, ζπλερίζηε κε παξαπάλσ ιέμεηο. 

Οινθιεξψλνληαο, μαλά επαλαιάβεηε ηε ιέμε-ζηφρν (γεηηνληά), ηνλίδνληαο ην 

αξρηθφ θψλεκα. Πην πξνρσξεκέλα βάιηε ην παηδί λα βξεη ιέμεηο, πνπ μεθηλνχλ κε 

ηελ ίδηα θσλνχια, πνπ μεθηλάεη ε ιέμε γεηηνληά (πξναηξεηηθά, αλ δείηε φηη ην παηδί 

αληέρεη, λα πξνρσξήζεη έλα βήκα αθφκα). 

Όιν ην 3.2, πινπνηείηαη πξνθνξηθά, κε ην παηδί. 
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθψλ αζθήζεσλ (3.2) δίλεηαη ρξφλνο ζηα παηδηά γηα 

ηνπαιέηα ή γηα λεξφ (2-3 ιεπηά). Ακέζσο κεηά μεθηλνχλ λα επεμεξγάδνληαη ηηο γισζζηθέο 

αζθήζεηο. Οη γνλείο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθζέηνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο 

δπζθνιίεο, πνπ ζπλαληνχλ ζηηο αθφινπζεο αζθήζεηο, κέζσ ηεο θνπβεληνχιαο (eClass), πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ θαη πξνεγνπκέλσο. Αξρηθά ινηπφλ κεηαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα: Αζθήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλαιπηηθφηεξα ην πεξηερφκελν ησλ αζθήζεσλ, πεξηγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 

1) σζηφ ή ιάζνο: Ζ ζπγθεθξηκέλε άζθεζε πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο κε εηθφλεο, 

ζηηο νπνίεο ην παηδί πξέπεη λα απαληήζεη, παηψληαο ζσζηφ ή ιάζνο (κε 

ερεηηθή ππνζηήξημε, εμίζνπ). 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε ιέμε γήπεδν μεθηλάεη κε ηελ ίδηα θσλνχια πνπ 

μεθηλάεη ε ιέμε γεηηνληά. Σν παηδί πξέπεη λα ζθεθηεί θαη λα απαληήζεη αλ απηφ 

είλαη ζσζηφ ή ιάζνο θαη λα επηιέμεη, θάλνληαο θιηθ. Σφζν νη εξσηήζεηο, φζν 

θαη νη απαληήζεηο, ζπλνδεχνληαη απφ ερεηηθή ππνζηήξημε, ψζηε λα θάλεη θιηθ 

ην παηδί, κφλν ηνπ (Δηθφλα 15). 

 

 

 

 

 

 

 

Γεπηεξεπφλησο: επηιέγεηε αλ ην παηδί ζα ζπκκεηέρεη θαη ζηνπο δχν ηχπνπο αζθήζεσλ 

(πνπ αθνινπζνχλ), βάζεη ησλ φζσλ έρνπλ θαηαιάβεη/θαηαλνήζεη.  

Ζ πξψηε άζθεζε έρεη ηε κνξθή εξσηήζεσλ ζσζηνχ/ιάζνπο (κέηξηνο βαζκφο 

δπζθνιίαο). 

Ζ δεχηεξε έρεη ηε κνξθή εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο, κε κία κφλν ζσζηή 

απάληεζε (κεγαιχηεξνο βαζκφο δπζθνιίαο). H ζπγθεθξηκέλε ζεσξείηαη πην δχζθνιε 

γηαηί,  απφ ηηο ηξεηο απαληήζεηο, επηιέγεηαη ε κία, πνπ ζεσξείηαη ε ζσζηή. 

Καη νη δχν αζθήζεηο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ ερεηηθή ππνζηήξημε. Άξα εδψ 

πεξηνξίδεηαη ν ξφιν ζαο, θαη δελ επεκβαίλεηε ηφζν. αο παξαθαιψ κελ δίλεηε εζείο 

ηηο απαληήζεηο, αθήζηε ην παηδί λα πξνζπαζήζεη κφλν, δελ πεηξάδεη αλ θάλεη ιάζνο. 

Μελ ην πηέζεηε λα θάλεη θαη ηηο δχν αζθήζεηο, αλ ην βιέπεηε λα δπζθνιεχεηαη, γηαηί ζα 

κπεξδεπηεί πνιχ. Μαο ελδηαθέξεη λα θάλεη ιίγα βήκαηα θαη ζηαζεξά. Μπνξείηε λα ηε 

δνπιέςεηε αχξην ή φπνηε ληψζεη ην παηδί ζαο, πην έηνηκν. 
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Εηθόλα 15. Άζθεζε ζσζηνύ ή ιάζνο 

 

Λέμεηο πνπ μεθηλνχλ κε ηελ ίδηα θσλνχια: (πνιιαπιήο επηινγήο) 

1) ηελ παξνχζα άζθεζε, ην παηδί πάιη κε ηε βνήζεηα ερεηηθήο ππνζηήξημεο, 

πξέπεη λα επηιέμεη κία εθ ησλ ηξηψλ απαληήζεσλ, ε νπνία ζα είλαη θαη ε 

ζσζηή. Δμίζνπ νη απαληήζεηο ζα ζπλνδεχνληαη, απφ ερεηηθή ππνζηήξημε. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ ξσηψ, απφ πνηα θσλνχια μεθηλάεη ε ιέμε θνχξλνο; Οη 

απαληήζεηο πνπ δίλνληαη είλαη: α) ρ, β) θ, γ) β. Σν παηδί ινηπφλ, πξέπεη λα 

θάλεη θιηθ ζηελ δεχηεξε απάληεζε, πνπ είλαη θαη ε ζσζηή. Καη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε νη απαληήζεηο, ζπλνδεχνληαη απφ ερεηηθή ππνζηήξημε (Δηθφλα 

16). 

 

Εηθόλα 16. Άζθεζε πνιιαπιώλ επηινγώλ 

Αθξηβψο θάησ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο αζθήζεηο, έρεη δεκηνπξγεζεί εμίζνπ έλαο ζχλδεζκνο 

φπνπ εθεί κπνξνχκε λα ιχλνπκε ηπρφλ απνξίεο, λα κνηξαδφκαζηε ζθέςεηο, λα 

αληαιιάζζνπκε απφςεηο, θαη γεληθφηεξα λα επηθνηλσλνχκε γηα φηη πξνθχςεη, ζρεηηδφκελν κε 

ην ζέκα πνπ πξνζεγγίδνπκε (Δηθφλα 17). 
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Εηθόλα 17. Οκάδα απνξηώλ-πξνβιεκαηηζκώλ 

 

Οινθιεξψλνληαο ηηο γισζζηθέο αζθήζεηο θαη ζεβφκελνη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ 

(μερσξηζηά), πξνηξέπσ ηνπο γνλείο λα αζρνιεζνχλ κε ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: 

3.4 (ρεδηάδσ ή θαηαγξάθσ απηά, πνπ είδα- άγγημα- άθνπζα- κχξηζα): 

ην ζεκείν απηφ ινηπφλ, πξαγκαηνπνηείηαη πην εκπεξηζηαησκέλε αλαθνξά ζε φζα είδαλ ηα 

παηδηά, θαηά ηελ εμεξεχλεζε. Γειαδή εθείλν πνπ πξνέρεη είλαη λα ‗‘δηαρσξίζνπλ‘‘ ζην κπαιφ 

ηνπο φζα είδαλ θαη πξνζέιαβαλ κε ηηο αηζζήζεηο ηνπο (φξαζε, αθή, αθνή, φζθξεζε). 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα επίηεπμεο ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ, είλαη ηα εμήο: α) γηα λα 

δνπλ φηη έθηαζαλ ζην ζρνιείν ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ φξαζε β) γηα λα θφςνπλ έλα θχιιν, 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ αθή, γ) ηελ ζηηγκή πνπ θάπνηνο (καζεηήο) άθνπζε πρ. ηνλ ήρν ηνπ 

θνξλαξίζκαηνο ελφο απηνθηλήηνπ, ρξεζηκνπνίεζε ηελ αθνή, θαη δ) φηαλ έλαο καζεηήο 

αλάθεξε  "αρ ηη σξαία πνπ κπξίδεη απηφ ην ινπινχδη", ηφηε ρξεζηκνπνίεζε ηελ φζθξεζε.  

Δλ νιίγνηο επηδηψθεηαη, κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο, λα αληηιεθζνχλ ηα παηδηά φηη, 

ε φξαζε, ε αθή, ε αθνή, θαη ε φζθξεζε, καο βνεζνχλ λα γλσξίζνπκε ηνλ θφζκν, λα 

επηθνηλσλήζνπκε θαη ληψζνπκε/αηζζαλζνχκε. Ζ θαζεκία είλαη ππεχζπλε, γηα ηνλ ηξφπν ‗‘πνπ 

βιέπνπκε ηνλ θφζκν‘‘. Σα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ, δηαηππψλνληαη σο εμήο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Παηήζηε  ΔΓΓΡΑΦΑ- 4 ΑΗΘΖΔΗ (Δηθφλα 18). 

Αλνίγεη έλα παξάζπξν γηα λα απνζεθεπηεί ην έγγξαθν. Καιφ είλαη λα απνζεθεπηεί 

ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην εχθνιε, ε δηαδηθαζία εχξεζήο ηνπ.  

ην φλνκα αξρείνπ βάιηε 4 ΑΗΘΖΔΗ θαη παηήζηε ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ. 

Μελ αθήζεηε αθφκα ην παηδί λα δεη ην θχιιν εξγαζίαο.  

Δμεγείζηε ζην παηδί φηη, ήξζε ε ψξα λα θάλεη κία εξγαζία, παξέα κε ηνλ ζπκκαζεηή, 

πνπ θάζεηαη δίπια ηνπ ζηελ ηάμε, απιψο ιίγν δηαθνξεηηθά· δειαδή ζα εξγαζηείηε ν 

θαζέλαο απφ ην δηθφ ηνπ, ππνινγηζηή. Απηφ ην θάλνπκε γηα λα κελ κείλεη θαλέλα παηδί, 

ρσξίο λα έρεη επηιερηεί απφ θάπνηνλ. 

Δλ ζπλερεία, κπαίλεηε ζην ζχζηεκα wiki. Απηφ ην εξγαιείν επηηξέπεη ζηα δχν παηδηά, 

λα επεμεξγάδνληαη ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή έλα θείκελν, έλα βίληεν, θιπ (Δηθφλα 19). 

Σν Wikis ζχκθσλα κε ηνλ Σδηκνγηάλλε (ζ. 61-62, 2017 ) είλαη: «έλα εξγαιείν ηνπ ηζηνύ 

2.0 πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηεο ζπλεξγαηηθήο δεκηνπξγίαο πεξηερνκέλνπ ζε κνξθή  

ηζηνζειίδσλ». Πξνζθέξεη κε άιια ιφγηα ζε έλα ρξήζηε, ζε δχν ή θαη πεξηζζφηεξνπο, 

ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ απφ θνηλνχ θάπνην 

πεξηερφκελν. Σν ζεηηθφ κάιηζηα είλαη φηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα αλεβάζεη 

κία εηθφλα, έλα βίληεν ή αθφκε θαη ππεξζχλδεζκνη. Δπηπιένλ νη εθπαηδεπφκελνη 

κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη ψζηε λα βειηηψλνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπο. ηα ζεηηθά 

ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην γεγνλφο φηη δηαηεξεί ηζηνξηθφ, φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ αλά 

πάζα ψξα θαη ζηηγκή λα δνπλ ηηο αιιαγέο θαη ηηο πξνζζήθεο πνπ έρνπλ θάλεη, λα 

ζπγθξίλνπλ ην λέν κε ην παιαηφηεξν πεξηερφκελν, αθφκε θαη λα επαλαθέξνπλ κία 

ζειίδα ζην πξνζθήλην. 
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Εηθόλα 18. Καηέβαζκα αξρείνπ "4 ΑΙΘΗΕΙ" 

Εηθόλα 19. ύζηεκα Wiki 

Αο κελ μερλάκε φηη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε παξνηξχλεη  ηα παηδηά λα κνηξαζηνχλ ηηο ζθέςεηο 

θαη ηηο απφςεηο ηνπο, λα έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

αμηνιφγεζήο ηεο (Σδηκνγηάλλεο, 2019). Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε απνηειεί κία θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο δηαδηθαζία, δεδνκέλνπ φηη νη λέεο ηερλνινγίεο δίλνπλ ην πξνβάδηζκα ζηελ 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί παξέρνπλ πνιιέο επθαηξίεο 

γηα ηελ απφ θνηλνχ αλαθάιπςε, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ δηαπξαγκάηεπζε ηδεψλ ή θαη 

πξνβιεκάησλ, κε ζθνπφ ηελ εληαία κάζεζε (Dillenbourgetal., 1996· Stahl, 2010, νπ. αλ ζην 

Σδηκνγηάλλεο, 2017). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε δξαζηεξηφηεηα κέζσ ηνπ wiki, 

φπνπ ηα παηδηά εξγάδνληαη απφ θνηλνχ ζηα θχιια εξγαζίαο (ησλ αηζζήζεσλ), πνπ είλαη 

αλεβαζκέλα ζηα έγγξαθα. Δλδεηθηηθά, δείηε ηελ Δηθφλα 20, πνπ αθνινπζεί. 
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  Εηθόλα 20. Καηαγξάθσ απηά, πνπ είδα 

 

Τπελζπκίδεηαη ηφζν ζηνπο ελήιηθεο, φζν θαη ζηα παηδηά φηη ην παηρλίδη (ε άζθεζε) ρξεηάδεηαη 

απίζηεπηε ζπλεξγαζία. Αθνινπζνχλ θάπνηεο νδεγίεο/δηεπθξηλίζεηο πξνο ηνπο γνλείο: 

 

 

 

  

Σειεθσλήζηε ζηνλ αληίζηνηρν ελήιηθα (δεπγάξη), κε ηνπ νπνίνπ ην παηδί 

ζπλεξγάδεζηε, ψζηε λα θαλνλίζεηε λα δψζεηε 5-7 ιεπηά, ν θαζέλαο ζην παηδί 

ζαο, γηα λα ηνπ εμεγήζεηε, ηη πξέπεη λα θάλεηε. Καλνλίζηε κε αθξίβεηα ηελ ρξνληθή 

ζηηγκή, πνπ ζα επεμεξγαζηνχλ ηα παηδηά ην θχιιν εξγαζίαο θαη θιείζηε ην 

ηειέθσλν, γηα λα μεθηλήζεηε, λα εμεγείηαη ν θαζέλαο ζην παηδί ηνπ. 

Σα ηειέθσλα ζα ηα βξείηε ζηελ θαηεγνξία ΗΣΟΛΟΓΗΟ. 

Όζνλ αθνξά ηψξα, ηηο επεμεγήζεηο πνπ ζα δψζεηε ζην παηδί, ζα ήζεια λα 

αθνινπζήζεηε, ηηο παξαθάησ ηππνπνηεκέλεο νδεγίεο:  

Τπελζπκίδσ ζην παηδί φηη, ρηεο πήγακε λα εμεξεπλήζνπκε ηε γεηηνληά 

(Πξνηξέςηε λα ην λα ζαο πεη), ηη ρξψκα ήηαλ ε εθθιεζία εμσηεξηθά; 

Καθέ, γηα παξάδεηγκα. 

Καη πσο ην μέξεηο απηφ; 

Σελ είδα. 

Πνιχ σξαία, ηελ είδεο. Άξα ινηπφλ πνην κέξνο ηνπ ζψκαηνο ρξεζηκνπνίεζεο, γηα 
λα θαηαιάβεηο φηη έρεη θαθέ ρξψκα; 

Σν παηδί ζα απαληήζεη ηα κάηηα, ινγηθά. 

Πνιχ ζσζηά, ηα κάηηα, άξα ινηπφλ ρξεζηκνπνίεζεο ηελ φξαζε. 
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Δμεγείζηε ηνπ, αλαιπηηθά: Όξαζε είλαη, φια απηά πνπ βιέπνπκε, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηα κάηηα. 

Αληίζηνηρα, ξσηήζηε ην: Πψο έθνςεο ην γαξχθαιιν, απφ ην ζπίηη, δίπια ζην 

ζρνιείν; Με ηα ρέξηα κακά. 

Πνιχ ζσζηά, ηα ρέξηα, άξα ινηπφλ ρξεζηκνπνίεζεο ηελ αθή. Αθή είλαη νηηδήπνηε 

αγγίμνπκε, κε ηα ρέξηα, κε ηα πφδηα, κε ην θεθάιη, κε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ 

ζψκαηνο.  

Μπνξείηε πξναηξεηηθά λα θάλεηε έλα παξάδεηγκα κε θάπνην άιιν κέξνο/κέινο, ηνπ 

ζψκαηνο, γηα λα ην εκπεδψζεη. 

Αληίζηνηρα, ξσηήζηε ην: Ση ήηαλ πνπ άθνπζεο θαη ζε ηξφκαμε παηδί κνπ; 

H θφξλα ηνπ απηνθηλήηνπ κακά 

Υκ, άξα ηελ άθνπζεο. Υξεζηκνπνίεζεο δειαδή ην απηί ζνπ, ηελ αθνή. Αθνή είλαη 

απηά, πνπ αθνχκε. 

Σέινο, πξνηξέςηε ην λα ζπκεζεί, ηη σξαία πνπ κχξηδε φηαλ πεξλνχζαηε έμσ απφ 

ην ζπίηη ηνπ θπξ ηέιηνπ, πνπ ηεγάληδε παηάηεο ηεγαλεηέο. 

Πνην κέξνο ηνπ ζψκαηφο ζνπ, έλησζε απηή ηε κπξσδηά. 

Με ηε κχηε κακά. 

Πνιχ ζσζηά, ρξεζηκνπνίεζεο δειαδή ηελ φζθξεζή ζνπ. Με ηελ φζθξεζε ινηπφλ, 

κπξίδνπκε θαη ηηο φκνξθεο αιιά θαη ηηο άζρεκεο κπξσδηέο. 

Άξα ινηπφλ ρηεο παηδί κνπ, ρξεζηκνπνηήζακε ηα κάηηα καο γηα λα δνύκε, 

δειαδή ηελ όξαζε, 

 ηα ρέξηα καο, γηα λα αγγίμνπκε, δειαδή ηελ αθή καο,  

ηα απηηά καο, γηα λα αθνύζνπκε, δειαδή ηελ αθνή θαη  

ηε κύηε καο, γηα λα κπξίζνπκε, δειαδή ηελ όζθξεζε. 

Ζ φξαζε, ε αθή, ε αθνή θαη ε φζθξεζε είλαη αηζζήζεηο, πνπ καο βνεζάλε λα 

αηζζαλφκαζηε θαη λα θαηαιαβαίλνπκε ηνλ θφζκν, δειαδή φια απηά, πνπ ππάξρνπλ 

γχξσ καο. Άξα είλαη πνιχ ζεκαληηθέο. 

Οινθιεξψλνληαο ζε 10 ιεπηά πεξίπνπ, πεγαίλεηε ζην ζχζηεκα wiki ηεο 

πιαηθφξκαο 

Σνπ εμεγείηαη φηη ην ίδην ζα θάλεη θη εθείλν κε ην δεπγάξη ηνπ, ηνλ θίιν ηνπ. 

Γειαδή ζηελ θαηεγνξία πνπ είλαη ην κάηη, ζα δσγξαθίζνπλ ή ζα αλεβάζνπλ κία 

εηθφλα, απφ θάησ απηά, πνπ είδαλ, ζηελ θαηεγνξία κε ην ρέξη-αθή, απηά πνπ 

άγγημαλ, ζηελ θαηεγνξία κε ην απηί-αθνή, απηά πνπ άθνπζαλ θαη ζηελ θαηεγνξία κε 

ηε κχηε-φζθξεζε, απηά πνπ κχξηζαλ. 

Μπνξνχλ λα δσγξαθίδνπλ/λα αλεβάζνπλ κία εηθφλα θη νη δχν ηελ ίδηα ζηηγκή ζην 

θχιιν εξγαζίαο, ηνλίζηε ην. 

Αθήζηε ηνπο ρξφλν. Μελ δσγξαθίδεηε εζείο, ν ξόινο ζαο λα είλαη 

ππνζηεξηθηηθόο. 

Σαπηφρξνλα κε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ή θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο, κπνξείηε 
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3.5 ( "Μέλσ ζε θάπνηα γεηηνληά"): 

ην ζεκείν απηφ δειαδή, ε παξνπζία ζαο, δελ είλαη απαξαίηεηε. Μπνξνχλ ηα παηδηά λα 

κείλνπλ κφλα ηνπο, ή λα "θαιέζνπλ" θνληά θαη ηα αδέξθηα ηνπο. Σν ηξαγνχδη είλαη κία 

φκνξθε θαη  μεθνχξαζηε δξαζηεξηφηεηα, γηα εθείλα. Δπίζεο είλαη κία δηαδηθαζία πξναηξεηηθή. 

Θα έρσ αλεβαζκέλν ηνλ ζχλδεζκν κε ην ηξαγνχδη θαη ην κφλν πνπ έρνπλ λα θάλνπλ είλαη, 

λα παηάλε ην play θαη ην stop ζην YouTube, γηα λα ην αθνχζνπλ 1-2 θνξέο ή φζεο ζέινπλ. 

Δδψ λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη  αλεβαζκέλν θη έλα αξρείν PowerPoint πνπ ζα ιεηηνπξγεί 

ππνζηεξηθηηθά, νχησο ψζηε κέζσ ησλ εηθφλσλ λα θαηαθέξνπλ ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ 

ηνπο ζηίρνπο, δεδνκέλνπ φηη κηιάκε γηα έλα παιηφ ηξαγνχδη, πνπ δελ ηνπο είλαη γλψξηκν 

(Δηθφλα 20). 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη επηιέρζεθε αθελφο κελ γηαηί ζπλδέεηαη κε ην ζέκα επεμεξγαζίαο  

(ε γεηηνληά), αθεηέξνπ δε γηαηί πξνηξέπεη ηα παηδηά λα δηεπξχλνπλ ηηο ηδέεο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζρέζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ (ΗΔΠ, ζ.185, 2014). Γειαδή 

ηα παξνηξχλεη λα ζθεθηνχλ πψο δνχζαλ νη άλζξσπνη ηφηε ζε θάπνηα γεηηνληά, δηαθνξεηηθή 

απφ απηή πνπ δνπλ ηψξα ηα παηδηά. Έηζη επαλαιακβάλνληαη θη νη έλλνηεο ‗‘ηφηε‘‘ θαη ‗‘ηψξα‘‘, 

έκκεζα. Σν ηξαγνχδη γίλεηαη πην νηθείν θαη πξνζθηιέο γηα ηα παηδηά, ράξε ζηηο εηθφλεο (ηνπ 

PowerPoint), πνπ ην ζπλνδεχνπλ. Αληηιακβάλνληαη ινηπφλ φηη είλαη ζπλερψο αληηκέησπα κε 

ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο θη επηθνηλσλίαο (Kalantzis & Cope, 2019). ην 

ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη ‗‘ελψλνληαη‘‘ ν ήρνο, ε εηθφλα, θη ε θίλεζε. 

 

Εηθόλα 21. Κάλε θιηθ ζην ηξαγνύδη & θαηέβαζε ην PowerPoint ζηνλ ππνινγηζηή  

ηελ ζπλέρεηα, ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε κία online επηθνηλσλία, γηα λα ην αθνχζνπκε θαη λα 

ην ρνξέςνπκε (πξναηξεηηθφ εμίζνπ). 

         Σα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζσ ζπλνπηηθά είλαη:  

1. λα ηα ξσηήζσ, αλ ην έρνπλ μαλά αθνχζεη θαη πνχ;   

2. λα ηνπο βάισ λα ην αθνχζνπλ δείρλνληαο παξάιιεια εηθφλεο, κέζσ ηνπ PowerPoint, 

γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζηίρσλ (ην αθνχκε, φζεο θνξέο ζέινπλ) 

3. ηέινο ζα ηνπο πξνηείλσ αλ ζέινπλ λα αλνίμνπκε ηηο θάκεξεο, φπνηνη ζέινπλ, γηα λα 

γίλνπκε κία κεγάιε παξέα θαη λα ην ρνξέςνπκε. 

Καηφπηλ, πινπνηήζεθε κία ζπδήηεζε κεηά ην ηξαγνχδη, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο 

ζπδεηήζεθαλ: ην κήλπκα πνπ επηδηψθεη λα καο κεηαθέξεη ην παξφλ ηξαγνχδη θαη ηνλ ηξφπν 

πνπ επέιεμε γηα λα ην θάλεη. Αθφκε ηα παηδηά δηαηχπσζαλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην αλ 

νη εηθφλεο, πνπ ιεηηνπξγνχζαλ επηθνπξηθά, κεηέδηδαλ ην αθξηβέο λφεκα ησλ ζηίρσλ ηνπ 
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ηξαγνπδηνχ. Λίγν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ζαο παξνηξχλσ λα παίμεηε 

κε ηα παηδηά ην αθφινπζν παηρλίδη, πνπ νπζηαζηηθά ιεηηνπξγεί σο δξαζηεξηφηεηα αθφξκεζεο 

γηα ηελ επφκελε ελφηεηα. 

 

3.6 Kahoot (ρσξίο ερεηηθή ππνζηήξημε-λα δηαβαζηεί) 

Δίλαη κία εθαξκνγή, ηελ νπνία αμηνπνίεζα γηα λα δεκηνπξγήζσ εξσηήζεηο (έμη), ηηο νπνίεο 

θαη πξέπεη λα απαληήζεη ην θάζε παηδί (αηνκηθά) θάλνληαο θιηθ, πάλσ ζηελ απάληεζε, πνπ 

ζεσξεί ζσζηή. 

Γηεπθξηλίδσ αξρηθά ζηνπο γνλείο, ηα αθφινπζα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο (θάθεινο, γξακκαηφζεκν, γξάκκα, ηαρπδξνκείν, δέκαηα, 

ηαρπδξφκνο), ζα αληηιεθζείηε φηη, πξφθεηηαη γηα έλα παηρλίδη, πνπ βάδεη ηα παηδηά 

ζε δηαδηθαζία λα καληέςνπλ απηφ, πνπ ζα αθνινπζήζεη (Σαρπδξνκείν). 

Οη εξσηήζεηο έρνπλ ηε κνξθή γξίθσλ, θαη θάπνηεο είλαη κε κνξθή-βίληεν. 

Σν παηδί, ζα πξέπεη λα αθνχεη έλα απφζπαζκα θαη λα ςάρλεη απφ θάησ, ηελ ζσζηή 

απάληεζε. Δζείο ην κφλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη, λα δηαβάδεηε ζην παηδί ηελ 

εξψηεζε, λα ηνπ ιέηε λα παηάεη ην βηληεάθη, αλ ππάξρεη θαη ηέινο λα ηνπ δηαβάδεηε 

ηηο απαληήζεηο. 

- Απιά ζα επηζπκνχζα λα επηιέγεη κφλν ηνπ, θάλνληαο θιηθ.  

-Ζ ηειεπηαία εξψηεζε είλαη ζσζηνχ/ιάζνπο, κε απαληήζεηο true(ζσζηφ), 

false(ιάζνο), απηφ δελ κπνξνχζα λα ην κεηαθξάζσ ζηα ειιεληθά. Πξέπεη ινηπφλ 

λα ηνπ πείηε φηη, true είλαη ην ζσζηφ, θαη false είλαη ην ιάζνο. 

- Κάζε θνξά πνπ δηαβάδεηε κία απάληεζε παξαθαιψ λα ηελ ηνλίδεηε θαη λα 

δείρλεηε κε ην ρέξη ζαο, πάλσ ζηελ νζφλε. Ζ ζπγθεθξηκέλε άζθεζε, δελ δηαζέηεη 

νδεγίεο, κε ηε κνξθή ερεηηθήο ππνζηήξημεο, νπφηε ε βνήζεηά ζαο είλαη πνιχηηκε 

(Δηθφλεο, 21-22). 
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Εηθόλα 22. 1ε Εξώηεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εηθόλα 23. 4ε Εξώηεζε 

 

Αθνινπζνχλ νη νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Καηεβάζηε ηελ εθαξκνγή ζην θηλεηφ ή ζηνλ ππνινγηζηή, κέζσ playstore ή more 

apps (γηα ηα huawei  θηλεηά), (Δηθφλα 23). 

o ηελ ζπλέρεηα ζα ζαο ξσηήζεη αλ είζηε δάζθαινο ή παηδί, ζα 

επηιέμεηε παηδί. 

o Θα βάιεηε ην φλνκά ηνπ παηδηνχ 

o Καη ηνλ θσδηθφ, πνπ ζα αλαξηήζσ ζην ηζηνιφγην εθείλε ηελ ψξα. 

Κνηλφο θσδηθφο γηα φινπο, ψζηε λα έρεηε φινη πξφζβαζε ηελ ίδηα 

ζηηγκή, ζηελ εθαξκνγή. 

o Σν παηρλίδη ζα δηαξθέζεη ην πνιχ, 10 ιεπηά. 
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   Εηθόλα 24. Kahoot 

 

Ζ παξνχζα ελφηεηα (3ε) ιφγσ ηνπ φγθνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δεδνκέλνπ φηη νη αλάγθεο- 

ηα επίπεδα ησλ παηδηψλ είλαη δηαθνξεηηθά· κπνξεί λα πινπνηεζεί ζε δχν κέξεο αλάινγα κε 

ηνλ ξπζκφ ηνπ θάζε παηδηνχ.  Σνλίδεηαη ινηπφλ ην εμήο: «Γηα λα είκαζηε φινη ζε έλα ίδην 

πεξίπνπ επίπεδν, ηα "μαλά ιέκε φινη παξέα", κεζαχξην (ζπλερίδνληαο κε ηελ 4ε ελφηεηα). 

Δίλαη μεθάζαξν φηη, , ζα αλέβεη θαη ζρεηηθή ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ζηνλ ηνίρν ηεο eClass. 

 

ΣΟΥΟΙ ΕΝΟΣΗΣΑ: 

-Να ζπλεηδεηνπνηνχλ ζηαδηαθά ηελ ξνή ηνπ ρξφλνπ (παξειζφλ, παξφλ, κέιινλ) 

-Να απνθηήζνπλ θσλνινγηθή επίγλσζε 

-Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ζηαδηαθά φηη, ζηα θσλήκαηα ηεο νκηινχκελεο γιψζζαο 

αληηζηνηρνχλ γξάκκαηα 

-Να αληηιεθζνχλ ηελ ζεκαζία ησλ αηζζήζεσλ γηα ηνλ άλζξσπν 

-Να αιιειεπηδξνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ παξαγσγή θνηλνχ έξγνπ 

-Να ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθέο ζπδεηήζεηο θαη λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο 

-Να αλαγλσξίζνπλ ηηο ΣΠΔ σο κέζα γηα ηελ  ςπραγσγία θαη ηελ εξγαζία 

 

Ελόηεηα 4ε: Καηαζθεπή καθέηαο 

4.1 Σειεζπλεξγαζία (ζπδήηεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο καθέηαο) 

Ζ ελφηεηα απηή απνηειεί κία πξφθιεζε ζην φιν εγρείξεκα ηεο ζεκαηηθήο, ηεο γεηηνληάο. Θα 

επηδηψμσ λα βγεη αβίαζηα απφ  ηα παηδηά, ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο. Δηδάιισο ζθνπεχσ  λα 

ηα παξνηξχλσ ιέγνληάο ηνπο:  
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α) κε πνηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα δείμνπκε ζε θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα δεη απφ ςειά ηε γεηηνληά 

ηνπ ζρνιείνπ καο  (ηα θηήξηα-καγαδηά-δέληξα) θαη γεληθφηεξα φια απηά, πνπ πεξηιακβάλεη; 

β) ηη κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε, γηα λα ηα δείμνπκε φια απηά, ζε έλα ζρνιείν πνπ 

βξίζθεηαη ζε κία άιιε γεηηνληά; 

Σνπο δίλσ ινηπφλ ην εξέζηζκα λα ζθεθηνχλ θαη ελδερνκέλσο λα κνπ πξνηείλνπλ λα 

θηηάμνπκε  κία καθέηα, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ θάηνςε ηεο γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ καο θαη 

ην ίδην ην ζρνιείν (καο).Όιε ε ζπδήηεζε πξνθαλψο ζα δηεμαρζεί κέζσ ηνπ forum 

ζπδήηεζεο, ηελ πξνθαζνξηζκέλε ψξα (10:00 πκ., γηα παξάδεηγκα). ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

γνλείο, ζα πξνζπαζήζσ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα, λα θάλσ ηε δηαδηθαζία απιή θαη ζπλάκα 

ηδηαίηεξα ειθπζηηθή. 

Ξεθηλάκε ινηπφλ δηεπθξηλίδνληαο ηνπο φξνπο θάηνςε θαη καθέηα. 

ηελ αξρή ξσηάσ ηα παηδηά. Αλ δελ ζπκνχληαη, ηνπο εμεγψ εγψ.  

Κάηνςε είλαη, ην πσο θαίλεηαη έλα θηήξην, έλα δέληξν ή νηηδήπνηε  άιιν, φηαλ ην 

θσηνγξαθίζνπκε απφ ςειά. 

Μαθέηα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ, κίαο θαηαζθεπήο ζπλήζσο ζε ραξηφλη, απηψλ πνπ 

βιέπνπκε φηαλ θσηνγξαθίδνπκε απφ ςειά. Γειαδή ελφο ζπηηηνχ, ελφο δέληξνπ, ελφο 

δξφκνπ, θιπ. 

ηελ πνξεία ηνπο εμεγψ ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπκε ζε  απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα. Να 

ζεκεησζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηάμε έρεη μαλά αζρνιεζεί κε ηε δεκηνπξγία καθέηαο, ζηα 

πιαίζηα κίαο άιιεο ζεκαηηθήο ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο. Απηφ νθείιεη λα μεθαζαξηζηεί γηαηί ε 

δξαζηεξηφηεηα ζα είλαη ‗‘πην πξνρσξεκέλε‘‘, δελ ζα εμεγνχκε αλαιπηηθά ηηο δηαθνξέο απφ ην 

κνλνδηάζηαην, ζην δηζδηάζηαην, γηα λα θαηαιήμνπκε ζην ηξηζδηάζηαην. Οπζηαζηηθά απηά 

έρνπλ πξνεγεζεί. Οπφηε κηιάκε γηα κία δξαζηεξηφηεηα ‗‘αλίρλεπζεο‘‘ ηεο πξνυπάξρνπζεο 

γλψζεο ησλ παηδηψλ, θαζψο θη εκπέδσζεο απηήο, αθφκε θαη ‗‘εκπινπηηζκνχ‘‘ κε λέεο 

γλψζεηο (ην ηδαληθφηεξν).  Πξνθαλέζηαηα νη νδεγίεο έρνπλ δνζεί απφ πξηλ θαη ζηνπο γνλείο. 

Γηα λα γίλσ ιίγν πην ζαθήο, ζα μεθηλήζνπκε αθνχ νξίζνπκε ηηο δχν λέεο έλλνηεο (θάηνςε θαη 

καθέηα), λα ζπδεηάκε ην κέξνο, πνπ ζα πάκε πξνθεηκέλνπ λα θηηάμνπκε ηε καθέηα 

(πξναχιην ζρνιείνπ ή πάξθν δίπια ζην ζρνιείν) θαη ηη πιηθά ζα ρξεηαζηνχκε, νχησο ψζηε λα 

πάκε εθεί πιήξσο νξγαλσκέλνη θαη λα κελ καο ιείςεη ‗‘ηίπνηα‘‘. Γηα λα δηεπθνιχλσ ιίγν ηε 

δηαδηθαζία, ελδερνκέλσο λα ηνπο δείμσ θαη κία καθέηα έηνηκε απφ ην δηαδίθηπν γηαηί αξθεηά 

δχζθνιν λα ζπκεζνχλ/θαηαιάβνπλ ηε δηαδηθαζία, πφζν κάιινλ ηψξα πνπ βξηζθφκαζηε απφ 

απφζηαζε. Ζ ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζα είλαη ε εμήο: ηα ξσηάσ ινηπφλ, ηη πξέπεη λα 

θάλνπκε πξψηα (αλ ζπκνχληαη). Γηαθνξεηηθά, ηνπο εμεγψ φηη ζε πξψηε θάζε, ζρεδηάδνπλ 

πάλσ ζην ραξηφλη κε ηε βνήζεηα ησλ ελειίθσλ (κε κνιχβη), ηα κέξε φπνπ ζα 

ηνπνζεηήζνπλ/θνιιήζνπλ ή αιιηψο ζα ζηεγάζνπλ, ηα ζπίηηα, ηα θηήξηα, ηνπο δξφκνπο, ηα 

δέληξα θη φηη άιιν ππάξρεη ζηε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ καο.  ηελ ζπλέρεηα, αθνχ θνιιήζνπλ 

φια ηα αληηθείκελα, ηα θηήξηα, θιπ, κπνξνχλ (αλαθέξνκαη ζηα παηδηά), λα ηα ζηνιίζνπλ 

παξαπάλσ θαη λα πξνζζέζνπλ θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο, γηα λα ηα νκνξθχλνπλ θη άιιν. Γηα 

παξάδεηγκα λα ρξσκαηίζνπλ ζην θνπηί πνπ ζα αλαπαξηζηά έλα ζπίηη (ηα παξάζπξά ηνπ θαη 

ηηο πφξηεο ηνπ). Δπηπιένλ, κπνξνχλ αλ ζέινπλ, λα ρξσκαηίζνπλ κε γθξη ρξψκα ηνπο 

δξφκνπο θαη θάπνηα απφ ηα πιηθά, πνπ έρνπλ θέξεη (πξναηξεηηθά). ηελ πνξεία  ζα αξρίζνπλ 

λα θνιινχλ ηα πιηθά έλα έλα, αλάινγα κε απηφ πνπ πεξηγξάθνπλ.  
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Γηα παξάδεηγκα έλα θνπηί απφ κπηζθφηα κπνξεί γηα ηε κία νκάδα λα ζπκβνιίδεη έλα ζπίηη, 

γηα θάπνηα άιιε νκάδα λα δείρλεη έλα καγαδί (δελ ηα πεξηνξίδνπκε σο πξνο απηφ). Ζ 

δξαζηεξηφηεηα απηή, ζα νινθιεξσζεί κε ηελ ζπδήηεζε πεξί πιηθψλ. Θα ελζαξξχλσ ηα 

παηδηά λα κνπ πνπλ φηη, ζα θξαηάκε αλαθπθιψζηκα πιηθά, φπσο: ραξηί, κπνπθάιηα, θαπάθηα, 

θνπηηά απφ κπηζθφηα, θαιακάθηα, θιπ. Σα ελεκεξψλσ φηη, εγψ ζα θξαηάσ ηα ραξηφληα 

(καθέηεο), πάλσ ζηα νπνία ζα ζηήζνπκε ηηο θαηαζθεπέο καο. Σέινο ζα ηνπο ηνλίζσ φηη ε 

ζπλάληεζή καο ζα είλαη  ζε ηξεηο ψξεο απφ ηψξα, αθνχ πξνεγνπκέλσο θαηαιήμνπκε ζην 

κέξνο (ινγηθά πάξθν δίπια απφ ην ζρνιείν, δηφηη ππάξρεη αξθεηφο δηαζέζηκνο ρψξνο), φπνπ 

ζα πινπνηεζνχλ νη θαηαζθεπέο καο). 

 

4.2 πλάληεζε ζην πάξθν, γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο καθέηαο 

 

Αθνχ θηάζνπκε φινη ζην ζεκείν ζπλάληεζήο καο, ζα ελεξγήζσ, ζχκθσλα κε ηα 

παξαθάησ. Αξρηθά ζα παξνηξχλσ ηνπο γνλείο λα θαζίζνπλ ιίγν απφκεξα, ψζηε λα κελ 

επεξεάδνληαη ηα παηδηά θαη λα ρσξηζηνχκε γξήγνξα ζε νκάδεο. Αθνχ ρσξηζηνχκε 

ινηπφλ ηπραία ζε νκάδεο (αλ θαη ζα έρσ θξνληίζεη ε θάζε νκάδα λα είλαη φζν ην 

δπλαηφλ, πην πιήξεο-κε πξνρσξεκέλα θαη κε παηδηά), ‗‘ηνπνζεηψ‘‘ θαη ηνπο γνλείο 

ηπραία ζε θάζε νκάδα. Έηζη εθηφο απφ εκέλα (πνπ ζα θαζνδεγψ-ππνζηεξίδσ ηε 

κάζεζε), ζα έρσ θαη κία επηπιένλ βνήζεηα απφ ηνπο γνλείο, πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή. 

Να ζεκεησζεί εδψ φηη, ζα ηνπο έρσ κνηξάζεη έλα ραξηί νδεγηψλ, πνπ ζα ην 

ζπκβνπιεχνληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Οη νδεγίεο ζα είλαη πεξίπνπ 

δηαηππσκέλεο θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αληίζηνηρα εγψ ζα ηνπο θάλσ θάπνηεο εξσηήζεηο, φπσο: α) ηη ζα κπνξνχζαηε λα θηηάμεηε κε 

ην άδεην κπνπθάιη ηνπ ρπκνχ, β) πψο ην ζθεθηήθαηε, θιπ; 

 Παξνηξχλεηε ηα παηδηά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

 Μελ παξεκβαίλεηε δεκηνπξγψληαο εζείο ηα έξγα ηνπο, δψζηε ηνπο ην θίλεηξν 

εθείλα λα θνιινχλ θαη λα ηνπνζεηνχλ, αθφκε θη αλ δπζθνιεχνληαη 

Μελ δηζηάζεηε λα κε ξσηήζεηε, αλ έρεηε νπνηαδήπνηε απνξία ή πξνβιεκαηηζκφ  

 Δκπινπηίζηε ηε  δηαδηθαζία, ζπδεηψληαο γη απηά πνπ θάλνπλ ηελ ψξα πνπ ηα 

θάλνπλ, δειαδή δελ ζέινπκε λα επηθξαηεί ζηγή, αιιά νχηε θαη θαζαξία. 

Παξάδεηγκα κπνξείηε λα πείηε: Μπξάβν Μαξία ζπλέρηζε έηζη. Γηα ζθέςνπ 

ινηπφλ ηψξα, ηη ππάξρεη δίπια απφ ην Σαρπδξνκείν  (κίαο θη έρεη πξνεγεζεί θαη 

δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ρσξηθέο έλλνηεο, ηα εμαζθνχκε παξάιιεια);  

Μαξία-Απάληεζε: «δχν παγθάθηα κακά» 

Μεηέξα: Πνιχ ζσζηά. Πνην απφ απηά ηα πιηθά κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε φηη κνηάδεη 

κε παγθάθη; 

Γχν θνπηάθηα απφ θαξακέιεο (ιέεη θάπνην άιιν παηδί). 

 

 

Μπξάβν παηδηά, θνιιήζηε ηα ινηπφλ δίπια ην έλα ζην άιιν, κε πξνζνρή ε…είπακε φηη 

βξίζθνληαη δίπια απφ ην ηαρπδξνκείν, κελ ‗‘κπεξδεπηείηε‘‘ ή ‗‘μεραζηείηε‘‘ 
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ην ηέινο παξνπζηάδεη ε θαζεκία απφ ηηο νκάδεο, ηε καθέηα ηεο. Καηαιήγνπκε ζην φηη φιεο 

είλαη πνιχ δεκηνπξγηθέο θαη ηα επηβξαβεχνπκε. Μπνξνχκε αλ ζέινπκε λα εθθξάζνπκε φινη 

καδί ηηο απφςεηο καο θαη λα θαηαιήμνπκε ζηε καθέηα πνπ αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξν ηε 

γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ καο, κε άιια ιφγηα ‗‘είλαη πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα‘‘.  Να ηνλίζσ 

φηη ε δξαζηεξηφηεηα απηή δελ ζα δηαξθέζεη παξαπάλσ απφ κία ψξα ην πνιχ, γηαηί ηα παηδηά 

φπσο είλαη θπζηθφ ζα θνπξαζηνχλ θαη ζίγνπξα ζα ράζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 

 

4.3 Κπλήγη ηνπ θξπκκέλνπ ζεζαπξνχ 

 Οινθιεξψλνληαο ηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα, αλαθνηλψλσ ζηα παηδηά φηη έρσ έλα 

άζρεκν λέν θαη ζα ήζεια ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο. Σνπο ιέσ αλαιπηηθά φηη: « δπζηπρψο 

πξηλ ιίγν πνπ θαηαζθεπάδαηε ηηο καθέηεο ηεο γεηηνληάο θη εγψ ‗‘πεξλνχζα‘‘ απφ θάζε νκάδα 

γηα λα ζαο ‗‘βνεζάσ‘‘, μαθληθά κνπ έπεζε απφ ηελ ηζέπε ηνπ κπνπθάλ, έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

ραξηί πνπ κάιηζηα είρε ζθηζηεί ζε κηθξφηεξα θνκκαηάθηα θαη πξέπεη λα ηα βξσ 

νπσζδήπνηε». 

«Θα ζέιαηε κήπσο λα κε βνεζήζεηε λα ην βξσ, γηαηί ην πάξθν είλαη κεγάιν θαη δελ ζα ηα 

θαηαθέξσ κφλε κνπ»; 

Οπζηαζηηθά επέιεμα ην παηρλίδη ηνπ «θξπκκέλνπ ζεζαπξνχ», γηαηί πξψηνλ ζα ιεηηνπξγνχζε 

σο δξαζηεξηφηεηα αθφξκεζεο θαη δεχηεξνλ ήηαλ ν κφλνο ηξφπνο ηε δεδνκέλε ζηηγκή, λα 

ζπλδπαζηεί κάζεζε-παηρλίδη, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε πνηθίισλ δεμηνηήησλ. Οη γνλείο ζηελ 

παξνχζα θάζε, θάζνληαη ζπγθεληξσκέλνη ζηελ άθξε θαη κέλνπλ ακκέηνρνη. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ζα εμειηρζεί, κε παξφκνην ηξφπν. Γειαδή ζα πξνηξέςσ ηα παηδηά, 

ιέγνληάο ηνπο: «Πάκε παηδηά, ήξζε ε ψξα λα παίμνπκε». Σνπο ππελζπκίδσ κάιηζηα φηη απηφ 

πνπ ςάρλνπκε είλαη θνκκέλν ζε πνιιά θαη κηθξά ραξηάθηα, γη απηφ πξέπεη λα ‗‘έρεηε ηα κάηηα 

ζαο αλνηρηά θαη λα παξαηεξείηε θαιά‘‘. Κάζε θνξά πνπ βξίζθνπκε έλα θνκκαηάθη ραξηί, ζα 

πεγαίλνπκε θαη ζα  ην ηνπνζεηνχκε ζηνλ θχθιν εδψ (πνπ ηνλ έρσ ζρεδηάζεη απφ θηκσιία). 

Αιιά πσο ζα βξνχκε ηα ραξηάθηα κέζα ζε ηφζν κεγάιν πάξθν; (ηα αθήλσ λα εθθξάζνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο 2 κε 3). αο έρσ ινηπφλ ηε ιχζε. Θα καο βνεζήζεη απηφο ν ράξηεο (ιέσ- 

δείρλσ), ζηνλ νπνίν έρσ ζεκεηψζεη ηα ζεκεία απφ ηα νπνία πέξαζα θαη ινγηθά εθεί ζα 

βξίζθνληαη ηα ραξηάθηα. Αο μεθηλήζνπκε απφ ην λνχκεξν 1. Πνπ καο δείρλεη ν ράξηεο φηη 

πξέπεη λα πάκε; Σα παηδηά  ινγηθά ζα θαηαλνήζνπλ εχθνια, εθφζνλ ηα έρσ ζρεδηάζεη απιά. 

Σν πξψην ζεκείν καο δείρλεη ηηο θνχληεο, ην δεχηεξν ηα δέληξα πίζσ απφ ηνπο θάδνπο ησλ 

ζθνππηδηψλ, ην ηξίην ηα δχν παγθάθηα πνπ βξίζθνληαη δίπια απφ ην ζηληξηβάλη, ην ηέηαξην  

καο δείρλεη ην ίδην ην ζηληξηβάλη, ην πέκπην καο δείρλεη ην ηξαπέδη πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά 

απφ ηνλ ςειφ ηνίρν θαη ην έθην καο δείρλεη ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ην άγαικα. ην ηέινο θη 

αθνχ έρνπκε ζπγθεληξψζεη φια ηα ραξηάθηα ζηνλ θχθιν, κεηαθεξφκαζηε εθεί. 

πδεηψληαο κε ηα παηδηά θη ελψλνληαο φπσο κπνξνχκε ηα θνκκάηηα (ζαλ έλα πάδι), 

θαηαιήγνπκε φηη ε εηθφλα πνπ καο δείρλεη, είλαη έλα θηήξην ή αιιηψο έλα θαηάζηεκα. Δπζχο 

ηα ξσηάσ αλ ην αλαγλσξίδνπλ θαη μεθηλάεη έλαο επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο ζηε θχζε, φληεο 

θαζηζκέλνη ζε θχθιν γχξσ απφ ηνλ ζρεδηαζκέλν θχθιν (ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ζρεκαηηζκέλε 

ε εηθφλα ελφο Σαρπδξνκείνπ). Οπζηαζηηθά, ε ζπδήηεζε ζα θηλεζεί πεξίπνπ, κε βάζεη ηα 

αθφινπζα πιαίζηα. Πξψηνλ ζα ζπδεηήζνπκε γηα ην παηρλίδη ηνπ θξπκκέλνπ ζεζαπξνχ, πνπ 

παίμακε πξηλ απφ ιίγν. Θα ηα ξσηήζσ,  α) αλ ηνπο άξεζε, β) αλ ήηαλ εχθνιν ή δχζθνιν, γ) 

αλ ήηαλ εχθνιν, γηαηί ήηαλ εχθνιν, δ) αλ ήηαλ δχζθνιν, γηαηί ήηαλ δχζθνιν; Θα αθνχζσ δχν 
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απφςεηο, γηα θάζε απάληεζε, γηα λα κελ ρξνλνηξηβήζνπκε ζ‘ απηφ θαη ράζνπλ ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο. Πνηνο ήηαλ ηειηθά ν θξπκκέλνο ζεζαπξφο καο;  Λνγηθά ζα απαληήζνπλ ην 

ηαρπδξνκείν, ή εηθφλα/θσηνγξαθία ηνπ ηαρπδξνκείνπ. 

 

4.4 πδήηεζε-δηάινγνο ζε θχθιν (γηα ηελ απξηαλή επίζθεςε ζην ηαρπδξνκείν) 

ηελ ζπλέρεηα ζα ηα παξνηξχλσ, λα ζεθψζνπλ ρεξάθη (φπσο αληίζηνηρα θάλνπλ, ζε θάζε 

online επηθνηλσλία) θαη λα κνπ πνπλ: 

 Ση είλαη ην ηαρπδξνκείν; 

 Γηαηί πεγαίλνπλ νη άλζξσπνη εθεί; 

 Με ηε ιέμε γξάκκα, θάθεινο, δέκαηα, ηη ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ; 

Να ζηείινπκε γξάκκα, ή ην ηαρπδξνκείν (κπνξεί λα πεη θάπνην παηδί) 

Δγψ ακέζσο ζα ηνπο πσ φηη έρνπλ δίθην θη φηη απαληήζεηο ηνπο είλαη πνιχ ζσζηέο. 

ε πην πξνρσξεκέλν ζηάδην (αλ ε νκάδα είλαη ζπγθεληξσκέλε) κπνξψ λα ηα ξσηήζσ, 

«πψο κπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε ην ζέκα καο (πνπ είλαη ε γεηηνληά), κε ην ηαρπδξνκείν»;  

 ηφρνο κνπ είλαη, λα πξνηείλεη θάπνην παηδί λα ζηείινπκε έλα γξάκκα, 

πνπ λα δείρλνπκε ηε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ καο ζε έλα θίιν καο, πνπ κέλεη 

καθξηά, ή ζε θάπνην ζπγγεληθφ πξφζσπν, ή ζε θάπνην άιιν, ζρνιείν. 

 

Θεσξψ φηη, κε θάπνην ηξφπν ζα αλαδπζεί απφ ηα παηδηά. Ακέζσο κεηά ζα ηνπο 

αλαθνηλψζσ φηη: ηνπο έρσ κία κεγάιε έθπιεμε, πνπ λνκίδσ φηη, άκα ηελ 

αθνχζνπλ, ζα μεηξειαζνχλ. 

ην ηαρπδξνκείν, πνπ βξίζθεηαη δίπια απφ ην ζρνιείν καο, δνπιεχεη κία θίιε κνπ, ε Διέλε. 

Μίιεζα ινηπφλ καδί ηεο θαη κνπ είπε φηη, ηψξα πνπ έρνπκε θαξαληίλα, δελ πεγαίλεη πνιχ 

θφζκνο ζην ηαρπδξνκείν. 

Δγψ ακέζσο ζθέθηεθα, πφζν σξαίν ζα ήηαλ λα πάκε λα δνχκε απηφ, ην κέξνο θαη λα 

κάζνπκε πξάγκαηα, γηα απηφ. Δθείλε θπζηθά κνπ είπε φηη καο πεξηκέλεη θη εγψ ακέζσο 

‗‘έηξεμα‘‘ λα ζαο ην πσ. 

 

1. Θέιεηε λα πάκε, λα θάλνπκε κία επίζθεςε ζην ηαρπδξνκείν, λα 

αλαθαιχςνπκε ηη ππάξρεη εθεί; 

2. Μπνξνχκε λα ζηείινπκε θαη ην δηθφ καο γξάκκα. 

 

Πηζηεχσ φηη νη πεξηζζφηεξνη ζα είλαη ζεηηθνί, νπφηε ζα ζπλερίζσ, κε ην εμήο: 

 

 Ση ζα γξάθεη ή ηη ζα δσγξαθίζεηε ζην γξάκκα, πνπ λα είλαη ζρεηηθφ κε 

φζα έρνπκε δεη, απηέο, ηηο κέξεο; 

 

 ε πνηφλ ζα ην ζηείιεηε (θίιν, ζε άιιν ζρνιείν, ή θάπνηνλ άιιν); 
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Σα αθήλσ, λα επηιέμνπλ κφλα ηνπο. Δπίζεο ηνπο εμεγψ φηη κπνξνχλ λα ζηείινπλ κία απφ ηηο 

θαηαγξαθέο πνπ έρνπλ θάλεη, ή ηηο νκαδνπνηήζεηο απφ απηά (πνπ είδαηε, αγγίμαηε, 

αθνχζαηε, κπξίζαηε), ή ηε δηαδξνκή πνπ ζρεδηάζαηε απφ ην ζπίηη ζην ζρνιείν, νηηδήπνηε 

ζρεηηθφ δειαδή. Σνλίδσ φηη, απηφ πνπ ζα ζρεδηάζνπλ/γξάςνπλ, ζα πξέπεη λα είλαη ζε θφιια 

ραξηί, γηα λα ην δηπιψζνπκε θαη λα ρσξέζεη κέζα ζηνλ θάθειν. Σέινο ηνπο πξνηξέπσ λα 

γξάςνπλ ζε έλα ραξηάθη ή λα αληηγξάςνπλ ηε δηεχζπλζε, πνπ ζα ζηείινπλ αχξην, ην γξάκκα. 

Σν φλνκα ηεο δηεχζπλζεο κπνξεί λα ην βξεη θάπνηνο ελήιηθαο (κακά-κπακπάο, θιπ).  

Οπζηαζηηθά ζα ην γξάςνπλ ζε έλα ραξηί, γηα λα ην θξαηνχλ αχξην ηα παηδηά, καδί κε ην 

γξάκκα, πνπ ζα ζηείινπλ. Ζ ζπδήηεζε νινθιεξψλεηαη, παξαθηλψληαο ηα, λα ζθεθηνχλ: ηη 

γξάκκα ζα ζηείινπλ θαη ζε πνηφλ; Σέινο ηνπο αλαθέξσ φηη, ε ζπλάληεζή καο ζα γίλεη αχξην 

ζηηο 10:00 ην πξσί, έμσ απφ ην Σαρπδξνκείν. 

 

ΣΟΥΟΙ ΕΝΟΣΗΣΑ: 

-Να ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθέο ζπδεηήζεηο θαη λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο 

-Να αλαγλσξίζνπλ ηηο ΣΠΔ σο κέζα γηα ηελ  ςπραγσγία θαη ηελ εξγαζία 

-Να ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ (πρ. κίαο 

θαηαζθεπήο) 

-Να πξαγκαηνπνηνχλ θαηαζθεπέο απιψλ ηξηζδηάζηαησλ ζπλζέζεσλ απφ εηθφλεο, ζρέδηα ή 

άιιεο αλαπαξαζηάζεηο 

-Να εθηηκνχλ ην κέγεζνο θάπνησλ επηθαλεηψλ θαη λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο 

-Να ζπλδένπλ εκπεηξίεο θαη βηψκαηα κε ηηο κνξθέο ησλ εηθαζηηθψλ θαη λα ζπδεηνχλ γηα απηέο 

-Να ζπλδπάζνπλ κάζεζε θαη παηρλίδη, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε πνηθίισλ δεμηνηήησλ 

 

Ελόηεηα 5ε: Εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζην Σαρπδξνκείν ηεο γεηηνληάο 

Πξνηνχ επηζθεθζνχκε ην Σαρπδξνκείν, έρσ θξνληίζεη εμίζνπ κέζσ ζαθψλ νδεγηψλ, λα 

ελεκεξψζσ ηνπο γνλείο γηα απηά, πνπ ζα αθνινπζήζνπλ: 

 

 

 

 

 

 

 

Γειαδή ηνπο ηνλίδσ φηη: Πξνηνχ θχγνπλ απφ ην ζπίηη,  γηα λα έξζνπλ ζην 

ηαρπδξνκείν, θαιφ είλαη λα πξνηξέςνπλ ηα παηδηά, νχησο ψζηε λα ειέγμνπλ αλ 

θξαηνχλ ην γξάκκα θη αλ έρνπλ καδί ηνπο, ην ραξηί ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε 

δηεχζπλζε, πνπ ζα ζηείινπλ ην γξάκκα. Δπηπιένλ: ελεκεξψζηε ην παηδί φηη, 

κπνξεί λα ξσηήζεη φ,ηη ζέιεη, αξθεί λα ζεθψζεη ην ρέξη ηνπ. Σφζν εγψ, φζν θαη ε 

θπξία Διέλε (ππάιιεινο ηνπ ηαρπδξνκείνπ), ζα πξνζπαζήζνπκε λα ιχζνπκε, 

φιεο ηηο απνξίεο ηνπο. Δλζαξξχλεηε ην παηδί λα αγαπήζεη ηνλ ρψξν, απηφ. 

- Τπελζπκίζηε ηνπ φηη, κπνξεί λα πάξεη ην θηλεηφ ζαο, φηαλ ηειεηψζεη ε 

μελάγεζε-ζπδήηεζε θαη λα ηξαβήμεη φζεο θσηνγξαθίεο/βίληεν ζέιεη, 

νηηδήπνηε ηνπ θάλεη εληχπσζε θαη ζέιεη λα ην ζπκάηαη, ή λα ην βάιεη ζηελ 

ζπιινγή ηνπ, κε ηηο θσηνγξαθίεο. 

- Μελ ηξαβήμεηε εζείο ηηο θσηνγξαθίεο. Αθήζηε ην, λα αλαθαιχςεη θαη λα 

δξάζεη, απφ κφλν ηνπ. 
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ην ζεκείν απηφ, παξαηίζεληαη ζην πεξίπνπ ηα ζηάδηα εμέιημεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Όκσο 

κπνξεί λα αλαδπζνχλ θη επηπιένλ πξάγκαηα, βάζεη ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ παηδηψλ, νπφηε 

δελ είλαη φια νξγαλσκέλα, απιψο παξνπζηάδνληαη θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. 

Γηα αξρή ζα ήζεια λα δειψζσ φηη, ζα μεθηλήζνπκε λα αλαθαιχπηνπκε ηνπο ρψξνπο, ηνπ 

ηαρπδξνκείνπ (απφ έμσ- πξνο ηα κέζα), (Δηθφλα 24). 

 

 

Εηθόλα 25. Ειιεληθά Σαρπδξνκεία 

 Θα ηα παξνηξχλσ λα θνηηάμνπλ ςειά ηελ επηγξαθή/πηλαθίδα θαη λα κνπ πεξηγξάςνπλ 

ζεθψλνληαο ην ρέξη· ηη βιέπνπλ; 

 Ση ρξψκαηα βιέπεηε; (θίηξηλν-κπιε) 

 Ση κπνξεί λα γξάθεη εθεί; (πξνθαλψο δελ μέξνπλ λα δηαβάδνπλ, αιιά ζα πξνζπαζήζνπλ 

λα καληέςνπλ, εμάιινπ έρνπλ δεη αξθεηέο θνξέο ηε ιέμε, κπνξεί λα ηνπο ζπκίζεη θάηη). 

 Δμεγεί ε θπξία Διέλε φηη, γξάθεη Διιεληθά Σαρπδξνκεία (ηα άζπξα γξάκκαηα). 

 Μπνξείηε λα καληέςεηε, ηη κπνξεί λα γξάθεη πην δίπια, κε ην πνξηνθαιί ρξψκα (ζηα 

δεμηά); 

 Γλσξίδεηε θάπνην γξάκκα; (ε πεξίπησζε πνπ δελ αλαγλσξίζνπλ θάηη, ηνπο αλαθέξνπκε 

φηη, γξάθεη Διιεληθά Σαρπδξνκεία, ζηελ αγγιηθή γιψζζα). Καη εμεγνχκε ην ιφγν, πνπ 

ππάξρεη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα (γξακκέλν). 

 ηα ειιεληθά ινηπφλ, νλνκάδνληαη Διιεληθά ηαρπδξνκεία, θαη ζηα αγγιηθά HellenicPost. 

 Πάκε λα ην πνχκε, φινη καδί. 

 Διιεληθά ηαρπδξνκεία, Hellenic Post. 

 Σψξα, γηα πάκε λα πνχκε Διιεληθά Σαρπδξνκεία, ρηππψληαο παιακάθηα θαη ρσξίδνληαο 

ηηο δχν ιέμεηο, ζε κηθξφηεξα θνκκαηάθηα. Δι-ιε-λη-θα Σα-ρπ-δξν-κεη-α. Θπκάηαη θάπνηνο 

πσο ιέκε απηή, ηε δηαδηθαζία; Όηαλ ζπάκε ηε ιέμε ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα, δειαδή ζε ηη, 

ηελ ζπάκε; (ζπιιαβέο).  

 Πνιχ σξαία. 

 Γίπια θαη αξηζηεξά απφ ηα γξάκκαηα, ηη είλαη απηφ; 

 Με ηη, ζαο κνηάδεη; (ξσηάσ-δείρλσ). 
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 Αθνχκε φιεο ηηο απαληήζεηο θαη πξνζπαζνχκε λα θαηαιήμνπκε, ζηελ πην ζσζηή. (ζε 

πεξίπησζε, πνπ δελ γλσξίδεη θαλείο, παξνηξχλσ ηελ θπξία Διέλε, λα καο εμεγήζεη). 

 Ζ θπξία Διέλε καο εμεγεί φηη, κνηάδεη κε έλα πνπιί θαη ζπγθεθξηκέλα, κε έλα πεξηζηέξη.  

 Σν πεξηζηέξη ην ρξεζηκνπνηνχζαλ ινηπφλ παηδηά, απφ ηα πνιχ παιηά ρξφληα, γηα λα 

ζηέιλνπλ νη άλζξσπνη, γξάκκαηα. Σφηε δελ ππήξραλ νχηε ηαρπδξνκεία, νχηε θηλεηά, 

νχηε ππνινγηζηέο. 

 Αξγφηεξα πνπ άλνημαλ ηα ειιεληθά ηαρπδξνκεία, απνθάζηζαλ λα θξαηήζνπλ απηφ ην 

ζχκβνιν, δειαδή ην πεξηζηέξη απηφ, κε θηεξά θαη θεθάιη αλζξψπνπ, γηα λα ζπκίδεη ζε 

εκάο ηνπο λένπο, πνπ δελ δνχζακε ηφηε, πφζν ζεκαληηθά είλαη απηά, ηα πνπιηά θαη πφζν 

βνήζεζαλ ηνπο αλζξψπνπο, ζηελ επηθνηλσλία ηνπο. 

 Δπραξηζηνχκε θπξία Διέλε, γηα ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Αο πξνρσξήζνπκε ινηπφλ… 

 

Αθνινχζσο ζαο παξαζέησ πσο ζπλερίζηεθε ε μελάγεζε (ρσξίο ηηο ελδερφκελεο απαληήζεηο 

ησλ παηδηψλ). 

 Ση άιιν βιέπεηε παηδηά, έμσ απφ ην ηαρπδξνκείν; (θνπηηά) 

 Ση είδνπο θνπηηά, είλαη απηά;  

 Tη κπνξνχκε λα βάινπκε κέζα; 

 Έρνπλ θαη ηα ηξία, ην ίδην ρξψκα; 

 Κπξία Διέλε, κήπσο κπνξείηε λα καο εμεγήζεηε γηαηί ππάξρνπλ θίηξηλα θαη θφθθηλα 

θνπηηά; 

 Ζ θπξία Διέλε, καο εμεγεί κε απιφ ηξφπν φηη, ζην θφθθηλν θνπηί βάδνπκε ηα γξάκκαηα, 

πνπ πξέπεη λα θχγνπλ πνιχ γξήγνξα γηα ηνλ πξννξηζκφ ηνπο, ελψ ζην θίηξηλν βάδνπκε 

ηα απιά γξάκκαηα, απηά δειαδή πνπ δελ καο λνηάδεη αλ αξγήζνπλ ιίγν, θηάζνπλ. 

 Να ζπκάζηε παηδηά κνπ φηη, θη εζείο ζήκεξα ζα ηνπνζεηήζεηε ην γξάκκα, ζην θίηξηλν 

θνπηί, πνπ ιέγεηαη θαη γξακκαηνθηβψηην. Ήξζε ε ψξα ηψξα, λα κπνχκε κέζα. 

 Δίζηε έηνηκνη; 

 Αο πάκε ινηπφλ θίινη κνπ, λα δνχκε θαη λα αλαθαιχςνπκε, ηη 

ππάξρεη κέζα, ζην ηαρπδξνκείν. 

 Πξψηα, ηα παηδηά, θάληε δχν ζεηξέο. 

 Ζ κία, πίζσ απφ εκέλα. 

 Ζ άιιε, πίζσ απφ ηελ θπξία Διέλε. 

 Μπαίλνπκε κέζα θαη θαζφκαζηε ζην ραιί, ηνπνζεηψληαο ηα παηδηά 

θπθιηθά, κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα βιέπνπλ φια εμίζνπ. 

 εηξά έρνπλ νη γνλείο. 

 Μπαίλνπλ θαη θάζνληαη ζηηο θαξέθιεο, πίζσ απφ ηα παηδηά. 

 

Μπήθακε ινηπφλ ζην ηαρπδξνκείν θαη ην πξψην πξάγκα, πνπ ξψηεζαλ ηα παηδηά, ήηαλ:  

Ση είλαη απηά, ηα κπιε θνπηηά θαη ηη βάδνπκε κέζα. 

Κη εδψ φπσο θαη πξηλ, πξσηίζησο ξσηάκε ηα παηδηά αλ μέξνπλ θαη δεπηεξεπφλησο δίλεη κηα 

πην νινθιεξσκέλε απάληεζε ε ππάιιεινο (αλ δελ θαηαιήμνπκε θάπνπ). 

 

 Διέλε: «Απηά ηα κπιε ληνπιαπάθηα νλνκάδνληαη ζπξίδεο». 

«Δθεί κέζα κπνξεί θάπνηνο λα βάιεη ηελ αιιεινγξαθία 
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ηνπ, δειαδή ηα γξάκκαηα πνπ ζηέιλεη θαη ηνπ ζηέιλνπλ, 

ραξηηά, θαθέινπο θη νηηδήπνηε άιιν». 

 Σελ ψξα εθείλε έθηαλε ν ηαρπδξφκνο, ζηνλ ρψξν ηνπ 

ηαρπδξνκείνπ. 

 Αθνχ καο θαισζφξηζε, ηα παηδηά ηνπ έθαλαλ θάπνηεο 

επηπιένλ, εξσηήζεηο. 

 Ο ίδηνο καο εμήγεζε φηη, ηηο δνπιεηέο πνπ έρεη αλαιάβεη: 

 Αδεηάδεη ηα γξακκαηνθηβψηηα, πνπ είδακε έμσ απφ ην 

ηαρπδξνκείν θαη ηνπνζεηεί ηνπο θαθέινπο κε ηα γξάκκαηα 

ζην θνξηεγφ, πνπ έξρεηαη γηα λα ηα κεηαθέξεη, εθεί, πνπ 

πεγαίλνπλ. 

 Δπίζεο παίξλεη ηα γξάκκαηα, ηα δέκαηα ή αιιηψο θνπηηά, 

πνπ έξρνληαη κε ην θνξηεγφ/ακάμη, απφ άιια κέξε θαη ηα 

κεηαθέξεη ζηα ζπίηηα ή ζηα καγαδηά. 

 Γηα λα ηα κνηξάζεη ζσζηά, θνηηάδεη ηε δηεχζπλζε, πνπ είλαη 

γξακκέλε πάλσ ζηα θνπηηά ή ηνπο θαθέινπο. 

 Παίξλεη ηε κεραλή ηνπ, ή ην ακάμη, πνπ ηνπ έρεη δψζεη ην 

ηαρπδξνκείν θαη επηζθέπηεηαη ηνπο αλζξψπνπο, γηα λα ηνπο 

δψζεη, ηα πξάγκαηά ηνπο. 

 Δθηφο απφ απηφ, πεγαίλεη ζε ζπίηηα ή καγαδηά θαη παίξλεη 

ηα ηνπο θαθέινπο κε ηα γξάκκαηα ή ηα δέκαηα, πνπ έρνπλ 

νη άλζξσπνη, κε ζθνπφ λα ηα ζηείιεη, εθεί πνπ πξέπεη. 

 Δγψ: «Πξνζέμηε φκσο, δελ ηα ζηέιλεη ν ίδηνο». 

 Σα πεγαίλεη ζην ηαρπδξνκείν θαη ηα ηνπνζεηεί καδί κε ηνπο 

άιινπο ππαιιήινπο, ζε δηαθνξεηηθά κέξε. 

 Γειαδή ρσξίδεη ηα δέκαηα θαη ηνπο θαθέινπο, ζηηο 

πεξηνρέο, πνπ πξφθεηηαη λα πάλε. 

 Μεηά έξρεηαη ην θνξηεγφ, ηα παίξλεη θαη ηα γξάκκαηα 

θηάλνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο, ζε θάζε 

πεξηνρή/δηεχζπλζε. 

 Σαρπδξφκνο: «απηέο ινηπφλ παηδάθηα κνπ, είλαη νη δνπιεηέο 

κνπ». «Ξεθηλάσ λσξίο ην πξσί, γηα λα πξνιάβσ λα 

πεξάζσ απφ φινπο, γηαηί δελ ζέισ λα κείλεη θαλείο 

παξαπνλεκέλνο θαη ζηελνρσξεκέλνο». 

 

Παηδηά: "Δπραξηζηνχκε θχξηε ηαρπδξφκε" 

 

ηελ ζπλέρεηα, ήξζε κία θνπέια απφ ην ηακείν θαη καο 

εμήγεζε ηη πξέπεη λα θάλνπκε, γηα λα ζηείινπκε έλα 

γξάκκα. 

1. Σνπνζεηνχκε ην γξάκκα κέζα ζηνλ θάθειν, πνπ καο δίλεη 

ε ππάιιεινο ζην ηαρπδξνκείν. Σν γξάκκα ιέγεηαη αιιηψο 

θαη επηζηνιή. 

2. Αθνχ βάινπκε ην γξάκκα κέζα θαη θιείζνπκε ηνλ θάθειν, 

ηνλ γπξλάκε απφ ηελ πίζσ πιεπξά. 

3. Πάλσ αξηζηεξά πνπ γξάθεη Απνζηνιέαο: γξάθεηε ην 

νλνκαηεπψλπκφ ζαο, ηε δηεχζπλζε, ηελ πφιε. Απνζηνιέαο 

είλαη απηφο, πνπ ζηέιλεη ην γξάκκα, ηελ επηζηνιή. 
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4. Κάησ δεμηά, πνπ γξάθεη Παξαιήπηεο: γξάθεηε ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ αλζξψπνπ, πνπ ζα ζηείιεηε ην 

γξάκκα. Σε δηεχζπλζε θαη ηελ πφιε. Παξαιήπηεο 

νλνκάδεηαη απηφο, πνπ δέρεηαη/ παίξλεη ην γξάκκα. 

5. Γελ πξέπεη λα μεράζεηε λα θνιιήζεηε ην γξακκαηφζεκν, 

πνπ ζα ζαο δψζσ, πάλσ δεμηά (ιέεη-δείρλεη). 

6. ην ηέινο, κνπ δίλεηε ηνλ θάθειν θαη βάδσ ηελ ζθξαγίδα, 

ψζηε λα θχγεη ην γξάκκα ζαο, θαη λα θηάζεη ζην κέξνο πνπ 

ην ζηείιαηε (ρξεζηκνπνηψ ηελ ζθξαγίδα θαη ηνπο ιέσ φηη, 

ζα πεηξακαηηζηνχλ θη απηά, κεηά). 

Να μέξεηε φηη, ηα γξάκκαηά ζαο ζα θάλνπλ έλα κεγάιν 

ηαμίδη, ζα κπνπλ ζε θνξηεγφ, άιια ζα κπνπλ ζε 

αεξνπιάλν, κπνξεί θαη ζε πινίν, εμαξηάηαη πφζν καθξηά 

ζέιεηε λα ηα ζηείιεηε. 

Ήξζε ε ψξα ινηπφλ κηθξνί κνπ θίινη, λα εηνηκάζνπκε ηα 

δηθά ζαο, γξάκκαηα. 

 

Σα βήκαηα εδψ είλαη πην απιά: 

Δγψ θη ε θπξία Διέλε ζα θσλάδνπκε έλα έλα παηδί ε θαζεκία, θαη ζα θηηάρλνπκε ην γξάκκα. 

Όηαλ θσλάδνπκε ην παηδί, ζα ζεθψλεηε θη ν γνλέαο, γηα λα καο δίλεη ηα ζηνηρεία, πνπ 

ρξεηάδνληαη (δηεχζπλζε) θαη γηα λα βνεζάεη ην παηδί κε πξνζνρή ζεθψλνληαο ην, λα 

ηνπνζεηήζεη ηνλ θάθειφ ηνπ, έμσ απφ ην ηαρπδξνκείν, κέζα ζην θίηξηλν θνπηί 

(γξακκαηνθηβψηην). 

Όπνηνο ηειεηψλεη, μαλά γπξλάεη ήζπρνο, ζηελ ζέζε ηνπ, κέρξη λα ηειεηψζνπλ φινη. 

Έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο είλαη ην παξαθάησ:  

Φσλάδσ ην παηδί λα έξζεη, ην ίδην θη ν ελήιηθαο. Σνπ δίλσ ηνλ θάθειν θαη πξνζπαζεί λα 

δηπιψζεη αξγά αξγά ην γξάκκα ηνπ, γηα λα ην βάιεη κέζα. 

Κιείλνπκε παξέα ηνλ θάθειν, αλ δπζθνιεχεηαη. Σνλ γπξλάκε απφ ηελ πίζσ πιεπξά, θαη ηνπ 

δείρλνπκε πνπ λα γξάςεη ην φλνκά ηνπ, αλ δελ ζπκάηαη. Ο ελήιηθαο ζπκπιεξψλεη γξήγνξα 

ηα ππφινηπα ζηνηρεία (δηεπζχλζεηο, απνζηνιέαο, παξαιήπηεο). 

Ακέζσο κεηά, δίλσ ζην παηδί έλα γξακκαηφζεκν θαη ηνπ ζπκίδσ (αλ δελ ζπκάηαη), πνπ ην 

θνιιάκε. Βάιην θνληά ζην ζηφκα θαη κε ηε γιψζζα, πξνζπάζεζε ιίγν λα ην βξέμεηο, γηα λα 

θνιιήζεη θαιά. 

Ήξζε ε ψξα ηψξα, λα βάινπκε κία ζθξαγίδα, ζηνλ θάθειν. Δίζαη έηνηκνο; 

Ήξζε ε ψξα, λα ηνπνζεηήζεηο ην γξάκκα ζνπ ζην θνπηί. Διπίδσ λα ζπκάζαη, ην ρξψκα ηνπ 

θνπηηνχ (θίηξηλν). Δπφκελν παηδάθη! 

Σειεηψλνληαο ζα ηνπο αλαθνηλψζσ φηη, νη γνλείο ζα ζαο δψζνπλ ηα θηλεηά ή ηηο ηακπιέηεο 

(φπνηνο έρεη) θη αλ ζέιεηε, κπνξείηε λα  ηξαβήμεηε θσηνγξαθίεο θαη βίληεν, απφ απηά πνπ 

ζαο άξεζαλ, γηα λα ζπκάζηε ηελ εκέξα απηή. Οη γνλείο βγαίλνπλ θαη πεξηκέλνπλ έμσ θαη ηα 
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παηδηά ηξαβνχλ θσηνγξαθίεο, θαη κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο, πξάγκαηα. Πεξίπνπ 5 ιεπηά, ζα 

δηαξθέζεη απηφ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηειεπηαίνπ απηνχ ζηαδίνπ, ηνπο ιέσ: έρσ κία ηδέα! Διάηε εδψ λα 

ζαο πσ. Γελ ζέισ λα αθνχζεη θαλείο. Πσο ζα επραξηζηήζνπκε ηνπο αλζξψπνπο εδψ, γηα 

φια απηά, πνπ καο έκαζαλ;  Πψο κπνξνχκε λα ηνπο δείμνπκε πφζν ραξνχκελνη είκαζηε, 

πνπ θαηαθέξακε λα ζηείινπκε ηα γξάκκαηά καο θαη λα δείμνπκε ηε γεηηνληά καο, ζηνπο 

θίινπο/ζπγγελείο καο;  Αθνχσ ηηο ηδέεο ηνπο. Αλ δελ κνπ πξνηείλνπλ λα ηξαγνπδήζνπκε ή λα 

ρνξέςνπκε, κπνξψ λα ηα παξνηξχλσ εγψ, ιέγνληαο ηνπο: Αο ηξαγνπδήζνπκε θη αο 

ρνξέςνπκε. Μπνξνχκε λα ηξαγνπδήζνπκε ην ηξαγνπδάθη πνπ κάζακε πξνρηέο (κέλσ ζε 

θάπνηα γεηηνληά). Θέιεηε;  Αλ ε πιεηνςεθία δελ ζέιεη, κπνξνχκε λα πνχκε θάπνην άιιν, 

αξθεί λα ην μέξνπλ νη πεξηζζφηεξνη. Κάπσο έηζη, ζα νινθιεξσζεί ε επίζθεςή καο, ζηνλ 

ρψξν ηνπ ηαρπδξνκείνπ. 

ηελ ζπλέρεηα θη αθνχ επηζηξέςνπλ ζπίηη, ηνπο πξνηείλσ αλ ζέινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ 

έλα βίληεν. Γηα λα ην θάλνπλ απηφ ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζηνλ θάθειν ζχλδεζκνη, θαη λα 

θάλνπλ θιηθ ζην ‗‘Μηα αιιηψηηθε επίζθεςε, ζην ηαρπδξνκείν‘‘ (ηεζζάξσλ ιεπηψλ), ην νπνίν 

κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηα παηδηά ζαο, νπνηαδήπνηε ζηηγκή θη φπνηα κέξα, ην 

ζειήζνπλ, δελ είλαη απαξαίηεην λα ην θάλνπλ ακέζσο (Δηθφλα 25). 

Εηθόλα 26. Μία αιιηώηηθε επίζθεςε ζην ηαρπδξνκείν (θάλε θιηθ εδώ) 

Σν βίληεν νπζηαζηηθά παξνπζηάδεη ηελ επίζθεςε ησλ playmobil, ζην ηαρπδξνκείν. Έλαο 

ηέηνηνο παξαιιειηζκφο, ζα βνεζήζεη ηα παηδηά λα εκπεδψζνπλ θάπνηα πξάγκαηα θαιχηεξα 

θαη πξνπάλησλ, ζα ηα δηαζθεδάζεη. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή, ιεηηνπξγεί νπζηαζηηθά σο 

εξέζηζκα, γηα ηελ ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη θαη ζηφρν έρεη λα πξνάγεη ηελ θξηηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ, αθνχ πεξάζνπλ πξψηα απφ ην ζηάδην ηεο παξαηήξεζεο 

(Παπαδεκεηξίνπ & Καπαξηλνχ, 2020). 

Οη νδεγίεο εδψ είλαη πνιχ απιέο: 

 

 

 

Παηήζηε πάλσ ζην link ηνπ ζπλδέζκνπ (Μία αιιηψηηθε επίζθεςε, ζην 

ηαρπδξνκείν). 

αο κεηαθέξεη απηφκαηα ζην youtube. 

Τπελζπκίζηε ηνπ ζην παηδί ζαο φηη, θάλνληαο θιηθ πάλσ ζην βίληεν, ζηακαηάεη 

ή μεθηλάεη, λα παίδεη. Γηα λα γίλεη πιήξεο ε νζφλε, παηήζηε ην πιήθηξν, ηέξκα 

δεμηά· θη αθήζηε ην, λα ην απνιαχζεη. ε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα εμέιζεηε 

απφ ηελ πιήξε πξνβνιή νζφλεο, παηήζηε ESC (πάλσ αξηζηεξά), ζην 

πιεθηξνιφγην. 
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Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηαηλίαο, ζα ηεζεί ν εμήο πξνβιεκαηηζκφο ζηα παηδηά: αλ μαλά 

παξαθνινπζνχζαηε ηελ ηαηλία ησλ Playmobil ρσξίο ήρν, ζα θαηαιαβαίλαηε εχθνια ην 

θεληξηθφ κήλπκα (λφεκα), κφλν απφ ηελ νπηηθή εθθνξά (βιέπνληαο ηελ); Γηα πάκε λα ην 

δνθηκάζνπκε. Γηαπηζηψζακε ελ ηέιεη ηελ ζεκαζία ηεο ζχλδεζεο ησλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ, 

γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ λνήκαηνο, πνπ ζηφρν είρε λα εκβαζχλεη 

πεξηζζφηεξν ζην πιαίζην-Σαρπδξνκείν. Ζ ελφηεηα νινθιεξψλεηαη κε έλα παηρλίδη 

αμηνιφγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχκε αλ   ηα παηδηά απνθφκηζαλ ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο γηα ην Σαρπδξνκείν θαη ζε πνην βαζκφ ην απήιαπζαλ έρνληαο ελεξγεηηθφ θη φρη 

παζεηηθφ ξφιν. Γηα απηφ ην ιφγν επέιεμα κία πην παηγληψδε κνξθή αμηνιφγεζεο, φπσο 

δηαθαίλεηαη παξαθάησ. 

 

5.2 Οδήγεζε ην αεξνπιαλάθη ζηελ ζσζηή απάληεζε 

ην παηρλίδη απηφ, ζα ππάξρνπλ έμη εξσηήζεηο. Ζ θάζε εξψηεζε ζα πεξηιακβάλεη δχν κε 

ηξεηο απαληήζεηο, απφ ηηο νπνίεο ην παηδί ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηελ ζσζηή απάληεζε. Σφζν 

νη εξσηήζεηο, φζν θη νη απαληήζεηο δελ δηαζέηνπλ ερεηηθή ππνζηήξημε, αιιά ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ αλάινγεο εηθφλεο, γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηα παηδηά. Γη‘ απηφλ ην ιφγν, 

δηαβάζηε αξγά ηηο εξσηήζεηο, ζην παηδί. Οη εξσηήζεηο ζα αθνξνχλ, πξάγκαηα/αληηθείκελα, 

ηνπ ηαρπδξνκείνπ. Ζ επηινγή ηεο ζσζηή απάληεζεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, γίλεηαη 

κε έλαλ δηαθνξεηηθφ θαη παηγληψδε ηξφπν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξρηθά αθήζηε ην παηδί, λα ζθεθηεί θη φηαλ ληψζεη έηνηκν, ζα απαληήζεη (δελ έρσ βάιεη ρξφλν ή 

δσέο-επθαηξίεο).Σν παηδί πξέπεη λα επηιέμεη ηελ ζσζηή εηθφλα-απάληεζε, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε 

έλα ζπλλεθάθη. Γηα λα θηάζεη ζηελ ζσζηή απάληεζε πξέπεη λα νδεγήζεη ην αεξνπιαλάθη, ζην 

ζσζηφ ζπλλεθάθη, είηε κε ην πνληίθη θάλνληαο θιηθ πάλσ ζην αεξνπιάλν θαη ζέξλνληαο ην, είηε κε  

ηελ βνήζεηα ησλ πιήθηξσλ, ηεο παξαθάησ εηθφλαο.  

Όηαλ ην αεξνπιάλν νδεγεζεί πάλσ ζε κία ζσζηή απάληεζε, εκθαλίδεηαη πξάζηλν ρξψκα.  Όηαλ 

ην αεξνπιάλν νδεγεζεί πάλσ ζε κία ιάζνο απάληεζε, εκθαλίδεηαη θφθθηλν ρξψκα θη έλα Υ. 

Χζηφζν μαλά δίλεηαη ε επθαηξία λα απαληήζεη ζσζηά, ζηελ εξψηεζε, φζεο θνξέο ζέιεη. Μεηαμχ 

ησλ απαληήζεσλ κεηξάεη ρξφλνο 3,2,1, κέρξη λα πξνρσξήζεηε ζηελ επφκελε εξψηεζε, κε ην 

ζχλζεκα GO. ην ηέινο έρεηε ηελ επθαηξία λα δείηε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο, κε έλα θιηθ ζην show 

the answers. Σν παηδί κπνξεί λα παίμεη φζεο θνξέο ζέιεη, παηψληαο ζην start again. 

Σν παηρλίδη ζα ην βξείηε, ζηελ θαηεγνξία χλδεζκνη, ΠΑΣΧΝΣΑ ζην "Οδήγεζε ην αεξνπιαλάθη, 

ζηελ ζσζηή απάληεζε". 

Ακέζσο ζα ζαο αλνίμεη ε ζειίδα, κε ην παηρλίδη. 

Παηήζηε πάλσ ζην γαιάδην ηεηξάγσλν, πνπ ιέεη START θαη μεθηλήζηε (Δηθφλα 26). 
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Εηθόλα 27. Wordwall-Οδήγεζε ην αεξνπιαλάθη ζηε ζσζηή απάληεζε 

ΣΟΥΟΙ ΕΝΟΣΗΣΑ 

-Να αλαγλσξίδνπλ φηη, νη δηαθνξεηηθέο εθδνρέο γξαπηνχ ιφγνπ κεηαθέξνπλ κήλπκα κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (πρ. θάλνπλ ππνζέζεηο 

γχξσ απφ ην ηη είλαη γξακκέλν ζηελ επηγξαθή, ηνπ Σαρπδξνκείνπ) 

-Να ζπλεζίδνπλ ζηελ αθξφαζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ πνπ εθθέξνπλ νη νκηιεηέο ζε δηάθνξεο 

πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο 

-Να επηδεηθλχνπλ πξνζπκία θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο άιινπο 

 

Ελόηεηα 6ε: πλνιηθή απνηίκεζε ηνπ καζήκαηνο (έθζεζε- δεκηνπξγηθόηεηα) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζρεδηάζηεθε γηα λα αλαδείμεη ηελ ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο (γεηηνληάο), θαη γηα λα νδεγήζεη ηα παηδηά πεξηζζφηεξν απφ θάζε 

άιιε ελφηεηα, ζην επίθεληξν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ξεθηλάεη θαη πάιη κε νδεγίεο πξνο 

ηνπο γνλείο. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ: 

6.1( Πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο): 

Ήξζε ε ψξα, ην παηδί λα πεξηγξάςεη πξνθνξηθά φζα έλησζε, φιεο απηέο ηηο κέξεο, πνπ 

αζρνιεζήθακε κε ηε γεηηνληά, ην ηαρπδξνκείν, θιπ. ηφρνο καο είλαη λα ελζαξξχλνπκε ην 

παηδί, λα νξγαλψζεη θαη λα εκπινπηίζεη ηνλ πξνθνξηθφ ηνπ, ιφγν. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

αθνινπζψληαο ηηο παξαθάησ ζπκβνπιέο/νδεγίεο: 
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Αξρηθά δψζηε ζην παηδί ην θηλεηφ ζαο, ή αλ έρεηε θάπνηα θσηνγξαθηθή κεραλή. 

Παηήζηε ην εηθνλίδην ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο θαη θάληε ελαιιαγή, ζε ΒΗΝΣΔΟ. Μελ 

μεθηλήζεηε λα θαηαγξάθεηε θάηη. Αλαθνηλψζηε ζην παηδί ζαο φηη, ήξζε ε ψξα λα γίλεη 

δεκνζηνγξάθνο, ζαλ απηνχο, πνπ βιέπνπκε ζηελ ηειεφξαζε. Ρσηήζηε ην, γηα λα 

κάζεηε αλ μέξεη, πνηα είλαη ε δνπιεηά ηνπ δεκνζηνγξάθνπ. Αλ δελ γλσξίδεη, εμεγείζηε 

ηνπ. Ο δεκνζηνγξάθνο είλαη απηφο, πνπ γξάθεη ή κηιάεη γηα θάηη πνπ έγηλε, κπξνζηά ζε 

φινπο. Σνλ ζπλαληάκε γηα παξάδεηγκα ζηελ ηειεφξαζε, ζην ξαδηφθσλν, ζηελ 

εθεκεξίδα. Μεηά ελζαξξχλεηέ ην, ιέγνληαο ηνπ: Γίλε ινηπφλ θη εζχ δεκνζηνγξάθνο θαη 

πεξηέγξαςε ζηνλ (ζείν- γηαγηά- μάδειθν), πνπ κέλεη πνιχ καθξηά, πψο έλησζεο ζηελ 

εμεξεχλεζε θαη ζηελ μελάγεζε, πσο είλαη ε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ θαη ηη ζα ήζειεο λα 

αιιάμεηο; Δγψ ζα ζνπ δψζσ ην θηλεηφ κνπ θη εζχ ζα παηήζεηο ην εηθνλίδην απηφ, γηα λα 

παίξλεηο  βίληεν εζέλα θη απηά πνπ ιεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα θαηαιάβεη απηφο πνπ 

ζε βιέπεη, πσο ληψζεηο. Μελ ληξέπεζαη, ζα δηαξθέζεη πνιχ ιίγα ιεπηά θαη ζα έρεηο φζν 

ρξφλν ζέιεηο, γηα λα πξνεηνηκαζηείο! Θα ζε βνεζήζσ θη εγψ, κε ηηο εξσηήζεηο, πνπ ζα 

ζνπ θάλσ. Όζνλ αθνξά ηψξα ηηο εξσηήζεηο, πνπ κπνξείηε λα θάλεηε ζην παηδί, ζα ζαο 

πξνηείλσ θάπνηεο εγψ. Παξφια απηά, αλ έρεηε θάπνηεο πην βνεζεηηθέο, είζηε 

"ειεχζεξνη", λα ηηο θάλεηε.  

ΠΡΟΟΥΗ…Μελ μεπεξάζεηε ηηο πέληε εξσηήζεηο, δελ ζα κπνξεί ην παηδί, λα 

αληαπεμέιζεη. Εθηόο απηνύ, ν ρξόλνο ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλνο (1-2 ιεπηά). Οη 

εξσηήζεηο ζα είλαη πεξίπνπ νη εμήο: 

Πσο είλαη ε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ, ηη έρεη δειαδή;  

Ση κπνξείο λα θάλεηο (παίμεηο) εθεί, κε ηνπο θίινπο ζνπ; 

Ση ζνπ αξέζεη; 

Ση δελ ζνπ αξέζεη; 

Ση ζα ήζειεο λα είρε, πνπ δελ ην έρεη ηψξα; 

Αληίζηνηρα, νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζα είλαη, κε παξφκνην ηξφπν: 

Η γεηηνληά κνπ είλαη...κεγάιε. 

Η γεηηνληά κνπ έρεη…ινπινύδηα. 

Μπνξώ λα…παίδσ, λα ηξέρσ κε ηνπο θίινπο. 

Μνπ αξέζεη λα….θάζνκαη ζην παγθάθη, έμσ από ηελ εθθιεζία. 

Δελ κνπ αξέζεη…πνπ θάπνηεο θνξέο θσλάδνπλ νη γείηνλεο. 

Θα ήζεια λα…είρε έλα πάξθν γηα λα παίδσ. 

Βαζηθή επηδίσμε φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο. Όηαλ παηδί ζαο 

ληψζεη έηνηκν, πείηε ηνπ: Ννκίδσ ήξζε ε ψξα, λα αλνίμεηο ηελ θάκεξα θαη λα 

θαηαγξάςεηο απηά, πνπ κνπ είπεο (κηιήζηε κε ελζνπζηαζκφ). Βεβαησζείηε φηη, ην βίληεν 

έρεη απνζεθεπηεί, ζην θηλεηφ. Πάξηε ην θαιψδην USB θαη ζπλδέζηε ην θηλεηφ, κε ηνλ 

ππνινγηζηή. ην παξάζπξν πνπ ζα εκθαληζηεί, παηήζηε άλνηγκα θαη κεηά πεγαίλεηε 

ζηα βίληεν. Κάληε δεμί θιηθ θαη πεγαίλεηε εθεί πνπ ιέεη αληηγξαθή, παηήζηε πάλσ κε 

αξηζηεξφ θιηθ. Γεμί θιηθ ζε θάπνηνλ θελφ ρψξν ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο θαη ηέινο 

αξηζηεξφ θιηθ, εθεί πνπ ιέεη επηθφιιεζε. Σψξα έρεηε ην αξρείν βίληεν, ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο. 
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Εηθόλα 28. Τπνβνιή εξγαζίαο 

 

 

 

 

6.2 (Γεκηνπξγψ ηε γεηηνληά ησλ νλείξσλ κνπ): 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα πινπνηείηαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο επηθνηλσλία παηδηνχ-

γνλέα, εγψ απιψο παξαζέησ ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ. 

Μεηαθεξζείηε ζηνλ θάθειν εξγαζίεο, ηεο πιαηθφξκαο  θαη θάληε θιηθ ζην 

ΠΡΟΧΠΗΚΔ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ. Παηήζηε ζην ζεκείν πνπ ιέεη ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΡΥΔΗΟΤ θαη 

ζα αλνίμεη ην αλαδπφκελν παξάζπξν (Δηθφλα 27). 

Βξείηε ην αξρείν απφ ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη παηήζηε ΑΝΟΗΓΜΑ. Σέινο, εθεί πνπ 

γξάθεη ζρφιηα γξάςηε κνπ, ηα αξρηθά ηνπ παηδηνχ θαη αλ επηηξέπεηε λα ζπκπεξηιάβσ 

ηελ ζπλέληεπμή ηνπ, ζην ειεθηξνληθφ καο, βηβιίν. Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ. 

Γηα παξάδεηγκα Α.Γ., λαη επηηξέπσ ή φρη δελ επηηξέπσ. Παηήζηε ΤΠΟΒΟΛΖ θαη είζηε 

έηνηκνη.αο αλαθέξσ εδψ φηη, νη ζπλεληεχμεηο πνπ έθαλαλ ηα παηδηά ζαο, είλαη πνιχ 

ρξήζηκεο γηα εθείλα (εθζέηνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, κπξνζηά ζε κία θάκεξα, αλαπηχζζνληαο 

ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο, ιφγν) αιιά θαη γηα εκάο (αλαηξέρνληαο ζε απηέο, ζα βιέπνπκε 

πσο έλησζαλ, θαη  ζε πνην βαζκφ είρε αληίθηππν, ζε απηά). 

Όηαλ ινηπφλ ζπιιέμσ φιν ην πιηθφ, απφ ηα παηδηά ζαο, ζα δεκηνπξγήζσ ην 

ειεθηξνληθφ βηβιίν (κέζα ζηελ πιαηθφξκα), κε ηίηιν: Οη δξάζεηο καο, ζηε γεηηνληά. 

Πξφθεηηαη γηα έλα βηβιίν, κε  θσηνγξαθίεο,  ηξαβεγκέλεο απφ ηα παηδηά, βίληεν, 

θάπνηεο ζπλεληεχμεηο, θιπ. Θα ην έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο, φπνηε ζέιεηε εζείο ή ηα 

παηδηά ζαο θαη ζα ζπκάζηε, φια ηα φκνξθα πνπ δήζακε. 

 

 



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην ηέινο, ζα γίλεη παξνπζίαζε ησλ έξγσλ, κε ηελ κνξθή PowerPoint, φπνπ ην θάζε παηδί 

κφλν ηνπ, ή κε ην δεπγάξη ηνπ, ζα καο παξνπζηάδεη θαη ζα καο πεξηγξάθεη ην έξγν ηνπ. Θα 

αληαιιάμνπκε ηδέεο θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαιάβνπκε, πνηα γεηηνληά απφ απηέο, πνπ 

θαηαζθεχαζαλ ηα παηδηά, κνηάδεη πην πνιχ κε ηε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ καο. Όια απηά, ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ηεο νκάδαο ζπδεηήζεσλ καο, ζηελ νπνία κπνξνχκε λα 

ζπδεηήζνπκε φπνηνη θη φηη ψξα ζέιεηε, πνηα θαηαζθεπή κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηε γεηηνληά 

ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ηη πεξηιακβάλνπλ νη γεηηνληέο, πνπ νλεηξεχνληαη ηα παηδηά ζαο. 

 

Με αθνξκή απηά πνπ είπε ην παηδί ζαο, ζηελ ζπλέληεπμε· παξνηξχλεηέ ην λα ζθεθηεί, 

θαη λα θηηάμεη/θαηαζθεπάζεη κε φηη πιηθά ζέιεη, ηε γεηηνληά ησλ νλείξσλ ηνπ, φπσο ηελ 

θαληάδεηαη. Μία γεηηνληά, πνπ ην θάλεη ραξνχκελν θαη επηπρηζκέλν. Μία γεηηνληά, πνπ 

ζα έρεη φια, φζα ζέιεη (ζπίηηα, καγαδηά, ινπινχδηα, δέληξα, πάξθα, θιπ). Μελ ηνπ 

βάιεηε φξηα ζε απηά, πνπ ζα θάλεη. 

ηφρνο καο είλαη, λα κελ επεξεάζνπκε θαζφινπ ηελ θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά 

ηνπ. 

Ζ εξγαζία είλαη αηνκηθή, ή ζε δεπγάξηα (αλ ζέιεη λα θαιέζεη θάπνηνλ ζπκκαζεηή ηνπ 

ζπίηη, κπνξνχλ λα θηηάμνπλ κία θαηαζθεπή καδί, γηα παξάδεηγκα). Έηζη ζα έρνπκε 

πεξηζζφηεξεο ηδέεο θαη άξα πεξηζζφηεξε δεκηνπξγηθφηεηα. Δλδεηθηηθά πιηθά θαη 

αληηθείκελα, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ: ηνπβιάθηα, αλαθπθιψζηκα πιηθά (πρ. 

κπνπθάιηα), ραξηφθνπηα, θαιακάθηα, εθεκεξίδεο, πιαζηειίλε, θαπάθηα, θιπ. Γελ 

ρξεηάδεηαη λα αγνξάζεηε ηίπνηα. Θα ρξεζηκνπνηήζνπλ φηη πιηθφ ππάξρεη ζην ζπίηη. 

ην ηέινο, αθήζηε ην λα ηξαβήμεη κία θσηνγξαθία, απηψλ, πνπ έθηηαμε. Αλεβάζηε ηελ 

θσηνγξαθία, θάλνληαο θιηθ ζην Δξγαζίεο, κεηά ζην "Γεκηνπξγψ ηε γεηηνληά ησλ 

νλείξσλ κνπ" θη αλεβάζηε ηελ θσηνγξαθία, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο, πνπ ζαο έδσζα 

ζηελ πξνεγνχκελε άζθεζε (Δηθφλα 28). ην ζρφιην γξάςηε ην φλνκα ηνπ παηδηνχ θαη 

δίπια έλα θεθαιαίν Α (πνπ ζεκαίλεη αηνκηθά), ή ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ θαη δίπια 

έλα θεθαιαίν Ε (πνπ ζεκαίλεη ζε δεπγάξη). 

Γηα παξάδεηγκα Ξέληα, Α   ή Ξέληα θαη Υξηζηίλα, Ε 
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Εηθόλα 29. Δεκηνπξγώ ηε γεηηνληά ησλ νλείξσλ κνπ 

 

6.3 Ζιεθηξνληθφ βηβιίν 

 
 
Λίγν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπο  πξνγξάκκαηνο, ππελζπκίδσ ζηα πιαίζηα ηεο 
ηειεζπλεξγαζίαο φηη κπνξνχλ λα παηήζνπλ πάλσ ζην ειεθηξνληθφ βηβιίν, κε ηίηιν: "Οη 
δξάζεηο καο, ζηε γεηηνληά! (Κάλε θιηθ εδψ)". 
Σα παηδηά,  κπνξνχλ λα ην μεθπιιίζνπλ θαη λα δνπλ φια απηά, πνπ δεκηνπξγήζακε παξέα 
(γνλείο θαη παηδηά). 
 
 

* εκείσζε: Σν ειεθηξνληθφ βηβιίν είλαη πξνο ην παξφλ θελφ, γηαηί νπζηαζηηθά ζα 
δεκηνπξγεζεί απφ εκέλα, εθφζνλ νινθιεξσζνχλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπιιέμσ φιν, 
ην πιηθφ (θσηνγξαθίεο, βίληεν, θιπ). Δλδεηθηηθά ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη κία 
θαηαγξαθή ελφο παηδηνχ απφ ηελ εμεξεχλεζε ζηε γεηηνληά, φπσο δηαθαίλεηαη ζηελ 
παξαθάησ Δηθφλα 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mea417.edc.uoc.gr/modules/ebook/show.php/TMA133/46/unit=158
http://mea417.edc.uoc.gr/modules/ebook/show.php/TMA133/46/unit=158
http://mea417.edc.uoc.gr/modules/ebook/show.php/TMA133/46/unit=158
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Εηθόλα 30. Παξάδεηγκα θαηαγξαθήο ελόο παηδηνύ 

(https://blogs.sch.gr/35nipath/2019/02/01/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%

CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7-

%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC-

%CE%BC%CE%B1%CF%82/) 

 

6.4(πλνιηθή απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο) 

Κιείλνληαο, εθηζηψ ηελ πξνζνρή ησλ γνλέσλ-ελειίθσλ ζηελ ζπκπιήξσζε ηνπ αλψλπκνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ δεκηνχξγεζα· πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Βάζεη ησλ απαληήζεσλ ζα είκαη ζε ζέζε λα δηαπηζηψζσ, ηη δελ ιεηηνχξγεζε 

θαη ηη ρξεηάδεηαη βειηίσζε. Μάιηζηα ζε θάπνηεο εξσηήζεηο δίλεηαη ε επηινγή γηα παξαπάλσ 

απφ κία, απάληεζε. Γηα λα απαληήζνπλ, ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ είλαη λα 

παηήζνπλ ζην "πλνιηθή απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο" θαη λα απαληήζνπλ ζηηο 

εξσηήζεηο (ελδεηθηηθά βι. Δηθφλα 30). 

 

Εηθόλα 31. Εξσηεκαηνιόγην ζπλνιηθήο απνηίκεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

ΣΟΥΟΙ ΕΝΟΣΗΣΑ: 

-Να ελζαξξχλνληαη λα αθεγνχληαη θαη λα πεξηγξάθνπλ γεγνλφηα 

-Να εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο νξγάλσζεο ηνπ ιφγνπ ηνπο πξηλ κηιήζνπλ 

-Να εμνηθεησζνχλ κε ηηο ζηνηρεηψδεηο ηερληθέο παξακέηξνπο (έληαζε, κηθξφθσλν, 

βηληενθάκεξα) 

-Να πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ ην θπζηθφ θαη ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ κε πνιινχο 

ηξφπνπο θαη ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίια πιηθά 

  

https://blogs.sch.gr/35nipath/2019/02/01/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC-%CE%BC%CE%B1%CF%82/
https://blogs.sch.gr/35nipath/2019/02/01/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC-%CE%BC%CE%B1%CF%82/
https://blogs.sch.gr/35nipath/2019/02/01/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC-%CE%BC%CE%B1%CF%82/
https://blogs.sch.gr/35nipath/2019/02/01/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC-%CE%BC%CE%B1%CF%82/
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4 πδήηεζε- πκπεξάζκαηα 

Δλ θαηαθιείδη, δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαιήμνπκε ζε αζθαιή θαη νξηζηηθά ζπκπεξάζκαηα, 

αθνχ ην παξφλ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο, έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα εθαξκνζηεί ζε ζπγθεθξηκέλε 

ηάμε, κε ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο, ρσξίο λα μέξνπκε πσο ζα ιεηηνπξγνχζε ζε θάπνηα άιιε 

νκάδα καζεηψλ. Σν βέβαην είλαη, φηη ππήξμαλ πξαθηηθέο δπζθνιίεο. Γπζθνιίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ νξγάλσζε ηεο ΔμΑΔ, ηεο δηα δψζεο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη κε ηε 

δηαηήξεζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ. εκεησηένλ δε φηη, ε παξαηήξεζε ζηε γεηηνληά, ε 

θαηαζθεπή ηεο καθέηαο ζην πάξθν ηεο γεηηνληάο θη ε εμεξεχλεζε ζην ρψξν ηνπ 

Σαρπδξνκείνπ, ρξεηαδφηαλ ηδηαίηεξε πξνζνρή (ηφζν θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ παηδηψλ, φζν 

θαη ζηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο). Δπηπιένλ απφ ηελ ζθνπηά ησλ παηδηψλ ‗‘απαηηνχληαλ‘‘ 

παξαηεξεηηθφηεηα. Μία θηλεηήξηνο δχλακε πνπ ζα ηνπο ‗‘έδηλε ηελ ψζεζε‘‘ λα 

αλαγλσξίζνπλ- λα θσηνγξαθίζνπλ- λα θαηαγξάςνπλ, ηα ζρεηηδφκελα κε ηε ζεκαηηθή καο 

ζηνηρεία/ζεκεία, φπσο αληίζηνηρα έγηλε ζην δηεηέο εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ησλ Αθχια 

θ.ζπλ., (2017). πλεηδεηά ινηπφλ θαηαιήγνπκε ζην φηη ε κεζνδηθή θη ηζνξξνπεκέλε 

εμεξεχλεζε ηεο γεηηνληάο, δπζηπρψο είλαη αθαηφξζσην λα πινπνηεζεί απφ παηδηά 

λεπηαγσγείνπ, εθηφο ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

θαζίζηαηαη αλαγθαία κία νξγαλσκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε, νχησο ψζηε ηα παηδηά λα 

έξρνληαη ζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, κέζα απφ «πνιππξηζκαηηθέο εηθόλεο», ζρεηηθέο 

κε ηε γεηηνληά θη άξα λα αλαδηακνξθψλνπλ ηηο αμίεο/ζηάζεηο ηνπο, θαη λα παξαηεξνχλ ηηο 

ελδερφκελεο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη εθεί (Αθχια θ.ζπλ., ζ. 59, 2017). Απηφ απνδεηθλχεηαη 

θαη κέζσ ηνπ ηζρπξηζκνχ ηεο Γεκεηξηάδνπ(ζ.375, 2016), πνπ ζεσξψ φηη ηαηξηάδεη απφιπηα 

εδψ. Τπνγξακκίδεη ινηπφλ φηη, «κία θνηλσλία επηδεηά λα πξννδεύζεη ζε βάζνο ρξόλνπ, 

νθείιεη ζε κεγάιν βαζκό λα ‘‘αλαζξέθεη’’ θαη λα εθπαηδεύζεη ηνπο κειινληηθνύο ελήιηθεο’’ 

ζσζηά θαη κεζνδεπκέλα». 

Αλακθίβνια ινηπφλ ε εθπαίδεπζε ηνπ 21νπ αηψλα ζα πξέπεη λα αλαδηακνξθσζεί,  κε ζθνπφ 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο θνηλσληθέο  θαη ςεθηαθέο κεηαβάζεηο-αιιαγέο (Williamson et al., 2020). 

Σψξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, δεδνκέλνπ φηη ε παλδεκία Covid-19,  επηδείλσζε ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο αληζφηεηεο (εληφο ή εθηφο ζρνιείνπ). πλεπψο ε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί φρη 

κφλν ζηα ηερλνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θη ελέηεηλαλ απηέο ηηο αληζφηεηεο, αιιά 

θαη ζηηο γεληθφηεξεο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, κε ζθνπφ λα ζρεδηαζηεί «έλα ςεθηαθό 

κέιινλ πνπ δελ ζα απνθιείεη θαλέλαλ, ζε έλα θξάηνο δηθαίνπ» (αθειιαξίνπ θ. ζπλ., ζ.226, 

2022). Πην αλαιπηηθά, αληηιακβαλφκελνη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ επηθέξεη νη λέεο ηερλνινγίεο 

ζηηο δηαδηθαζίεο πξνψζεζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ κηθξψλ παηδηψλ, νθείινπκε λα 

εμαζθαιίζνπκε φηη φια ηα παηδηά ζα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη κάζεζεο, 

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Wolf & FLewitt, 2010). Μάιηζηα ζα κπνξνχζακε εχθνια λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη ε πηνζέηεζε πξαθηηθψλ θξηηηθνχ νπηηθνχ/πνιπηξνπηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηε 

δηδαζθαιία,  κφλν νθέιε κπνξεί λα επηθέξεη ζε καζεηέο, απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά 

πεξηβάιινληα, απνηξέπνληαο έηζη θάζε είδνπο απνθιεηζκφ (Παπαδεκεηξίνπ & Καπαξηλνχ, 

2020). Πξαθηηθά, νη θπξηφηεξνη ζηφρνη πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίρηεθα, ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο, επεηεχρζεζαλ σο έλα βαζκφ θη είλαη ‗‘ζπλνπηηθά‘‘, νη 

αθφινπζνη: 1) ην λα ελζαξξχλσ ηα παηδηά λα βειηηψζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, 

αλαθνξηθά κε ηηο ζηάζεηο ηνπο ‗‘απέλαληη‘‘ ζηε γεηηνληά, 2) ην λα ππνζηεξίμσ ηε κάζεζε ησλ 

παηδηψλ, δειαδή ηνλ ηξφπν ηνπ «λα δηαβάδνπλ αιιηώο ην ρώξν πνπ ηα πεξηβάιιεη  θαη λα 

αλαγλσξίδνπλ ηα ζεηηθά ηνπ ζηνηρεία» (Αθχια, Βαΐνπ, θ.ζπλ., ζ. 21, 2017).  Δπεδίσμα κε ιίγα 

ιφγηα λα βαζηζηψ ζε κία δηδαζθαιία ππνζηεξηθηηθνχ ραξαθηήξα, θαη δελ ελλνψ απιψο λα 

ππνζηεξίδσ-θαηεπζχλσ ηνπο καζεηέο πξνο έλα ζεκείν, αιιά λα πηνζεηψ θαη «ηνλ 
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ζπλνκηιηαθφ ιφγν, ηε δηεπξεπλεηηθή ζπδήηεζε, φπσο άιισζηε γίλεηαη ζηηο θνηλσλίεο ηεο 

κάζεζεο θαη ζηελ «πιαηζηνζεηεκέλε κάζεζε» (Kalantzis & Cope, 2013:288, νπ. αλ ζην 

Γεκεηξηάδνπ, ζ.205, 2016). Ζ Comber (2001 νπ. αλ ζην Παπαδεκεηξίνπ θ. ζπλ., ζ. 309, 

2020) παξαδέρεηαη ην εμήο ζσζηφ θαηά ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε, φηη δειαδή «ην λα είλαη 

θάπνηνο θξηηηθά εγγξάκκαηνο είλαη όρη κόλν θεληξηθό, αιιά ηδηαδόλησο αλαγθαίν ζε έλαλ 

πνιππνίθηιν θόζκν, πνπ θπξηαξρείηαη από ηα ΜΜΔ». Δμάιινπ φζνη επηζπκνχλ λα είλαη 

ελεξγνί ζηελ θνηλσλία ησλ πξνθιήζεσλ θαη λα κελ αληηκεησπίδνληαη σο παζεηηθνί δέθηεο 

ησλ λνεκάησλ θαη ησλ εμειίμεσλ, νθείινπλ λα είλαη ζε ζέζε «λα δηαβάδνπλ όρη κόλν ηηο 

ιέμεηο, αιιά θαη ηνλ θόζκν», αλ ζέινπλ λα θαηαλννχλ επαξθψο ηα θείκελα (Freire & Macedo, 

1987, νπ. αλ ζην Παπαδεκεηξίνπ θ.ζπλ., ζ. 309, 2020). Σν κέιεκά φισλ καο είλαη, λα 

δηαπιάζζνπκε πνιίηεο πνπ ζα αληηιακβάλνληαη φρη κφλν «ηα επηθαλεηαθά λνήκαηα αιιά θαη 

ηα ππνδόξηα λνήκαηα» (Φίζηα & Παπαδεκεηξίνπ, ζ. 360, 2020).  ηα πιαίζηα απηά έγθεηηαη 

θη ν γξακκαηηζκφο· ν νπνίνο «ζπκπεξηιακβάλεη θάζε είδνο απνηειεζκαηηθήο ζπκκεηνρήο 

ζηελ θνηλσληθή δηαδηθαζία» (Kress & VanLeewen, 1990, νπ. αλ ζην Παπνχιηα-Σδειέπε θ  

ζπλ., ζ. 161, 2006) ». ηφρνο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζην λεπηαγσγείν είλαη θαη ε ελαζρφιεζε 

ησλ παηδηψλ κε θείκελα πνιπηξνπηθά, φπσο δηαθεκηζηηθά έληππα, εθεκεξίδεο, παηδηθά 

εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία, πεξηνδηθά ηειεθσληθφο θαηάινγνο, ρξεζηηθά έληππα, θιπ 

(Παπνχιηα-Σδειέπε θ ζπλ., 2006). Σα παηδηά εμάιινπ απφ  πνιχ κηθξή ειηθία 

αληηιακβάλνληαη φηη ν γξαπηφο ιφγνο είλαη απαξαίηεηνο θαζψο κεηαδίδεη θάπνηα 

λνήκαηα/κελχκαηα (Παπνχιηα-Σδειέπε θ  ζπλ., 2006).πλεπψο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

αλαδηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηεο κνλνηξνπηθήο επηθνηλσλίαο φπσο πεξηγξάθεηαη κέζα 

ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, θαη ηεο κεηαηξνπήο ηεο (κνλνηξνπηθήο ζε πνιπηξνπηθή). Με 

άιια ιφγηα, ε πηνζέηεζε ησλ πξαθηηθψλ θξηηηθνχ νπηηθνχ/πνιπηξνπηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηελ 

ηάμε, είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο θαζψο έηζη ζα κπνξέζνπκε λα πξνιάβνπκε ηηο αληηθάζεηο 

κεηαμχ ηνπ πνιπηξνπηθνχ θφζκνπ επηθνηλσλίαο (ζηνλ νπνίν δνχκε θαζεκεξηλά) θαη «ηνπ 

βηβιηνθεληξηθνχ ηξφπνπ» πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο, φπσο νξίδεηαη απφ ηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ (Παπαδεκεηξίνπ & Κππξηψηε, 2020). 

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αληαπνθξηλφκελν ζηηο ζπλερείο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο ηνπ 21νπ 

αηψλα, νθείιεη λα ‗‘δηαπιάζεη‘‘ καζεηέο, πνπ δελ ζα ραξαθηεξίδνληαη κφλν σο 

«θαηαλαισηέο», αιιά θαη σο «δεκηνπξγνί λνεκάησλ», ζε κία ηαρχηαηα εμειηζζφκελε 

θνηλσλία. Οθείινπλ ινηπφλ νη άκεζα εκπιεθφκελνη λα δηακνξθψζνπλ έλα πιαίζην 

(βαζηζκέλν ζηελ παηδαγσγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ), πνπ ζα νδεγήζεη ζηαδηαθά ζε κία 

θνηλσλία απηφλνκσλ θαη ζθεπηφκελσλ πνιηηψλ, ηθαλψλ λα «δηαβάδνπλ πίζσ από ηηο 

γξακκέο» (Παπαδεκεηξίνπ θ.ζπλ., ζ. 380, 2020). Μαθξνπξφζεζκα απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη 

άιισζηε φπσο δηαθαίλεηαη θη απφ ηελ Παηδαγσγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, είλαη λα 

‗‘πξνεηνηκάζνπκε‘‘ απξηαλνχο πνιίηεο, ηθαλνχο λα ε(μ)ξεπλνχλ ην ρψξν πνπ ηνπο πεξηβάιιεη. 

Να είλαη δειαδή ελεξγεηηθά θη φρη παζεηηθά φληα κίαο θνηλσλίαο. Γηα λα θηάζνπκε ζε απηφ ην 

ζεκείν, νθείινπκε πξψηνη απφ φινπο (νη εθπαηδεπηηθνί) λα πξνσζνχκε ήδε απφ ην 

λεπηαγσγείν, ηηο δεκνθξαηηθέο ζπδεηήζεηο, ηε βησκαηηθή κάζεζε θαη γεληθφηεξα «ην άλνηγκα 

ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία» (Αθχια θ.ζπλ., ζ. 59, 2017). Απηφ πνπ πξνέρεη ηειηθά είλαη 

αλαπηχμνπκε έλαλ «ζρνιηθφ πνιηηηζκφ», ‗‘δεθηηθφ‘‘ ζηελ επηθνηλσλία, κε θαηεχζπλζε ζηελ 

αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο, ‗‘ηθαλφ‘‘ λα δερηεί ηελ αιιαγή. Δλ νιίγνηο κε ην 

πξφγξακκα πνπ ζρεδίαζα εθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ, επεδίσμα λα δψζσ ζηα παηδηά ην 

πξνβάδηζκα «λα δηεθδηθήζνπλ δεκνθξαηηθά ην ρώξν ηνπο» (Αθχια, θ.ζπλ., ζ.60, 2017). Σν 

εξψηεκα πνπ ελ ηέιεη καο ‗‘ηαιαλίδεη‘‘ είλαη θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί είλαη εθνδηαζκέλνη 

θαηάιιεια, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ φηη ηα παηδηά θαηαζθεπάδνπλ λνήκαηα κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο, ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα,  πνπ ελ γέλεη πξνάγεη ην γισζζηθφ ηξφπν 
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(Παπαδεκεηξίνπ & Μαθξή, 2020). Αλ ζέινπκε λα κηιάκε γηα κία «πςειψλ πξνδηαγξαθψλ 

εθπαίδεπζε», νθείινπκε λα πξνζαλαηνιηδφκαζηε ζε κία εθπαίδεπζε φπνπ «εκπιέθεη 

ελεξγά» ηνπο καζεηέο ζε βησκαηηθέο δξάζεηο, πνπ πινπνηνχληαη ηφζν ζε ηππηθά φζν θαη ζε 

άηππα πεξηβάιινληα (πνιηηηζκηθήο, θνηλσληθήο, ηερλνινγηθήο κάζεζεο), (Γεκεηξηάδνπ, 

ζ.185, 2016). 
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