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Θεματική παρουσίαση των Πρακτικών του 1ου Βιωματικού 

Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής «Καινοτόμες εφαρμογές στη 

Διδακτική Πράξη» 

Δρ. Σπύρος Κιουλάνης, Πρόεδρος Επιστημονικού και Πολιτιστικού Συλλόγου 

eκπ@ιδευτικός κύκλος, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε Δράμας 

 

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση δημοσιεύουμε τα πρακτικά του 1ου Βιωματικού 

Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής με θέμα «Καινοτόμες εφαρμογές στη Διδακτική 

Πράξη», που υλοποιήθηκε στη Δράμα, 27, 28 και 29 Νοεμβρίου 2015. Το Συνέδριο 

προώθησε ένα ζωντανό τρόπο σύνδεσης της γνώσης με την εμπειρία, κινητοποίησε 

σκέψεις και συναισθήματα και ενθάρρυνε τη δημιουργική μάθηση, συμβάλλοντας με 

τον τρόπο αυτό στον επιστημονικό διάλογο που εξελίσσεται αναφορικά με τη 

διδακτική και γενικότερα την εκπαίδευση. 

Το Συνέδριο ολοκληρώνεται με την έκδοση των πρακτικών αυτών ενώ η επιτυχημένη 

ολοκλήρωση του βασίστηκε στη δυναμική και την εργατικότητα όλων των 

συντελεστών που εργάστηκαν γι’ αυτό. Για το λόγο αυτό ευχαριστούμε θερμά όλους 

τους εισηγητές, τους συμμετέχοντες του συνεδρίου, καθώς και τα μέλη της 

Συντονιστικής, Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής που συνεισέφεραν με 

ποικίλους τρόπους στην ποιοτική διεξαγωγή του συνεδρίου. Ακόμη, ευχαριστούμε 

τους συνδιοργανωτές, για την υποστήριξη η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτυχή 

διεξαγωγή του Συνεδρίου. 

Πανεπιστημιακοί καθηγητές, στελέχη εκπαίδευσης και μάχιμοι εκπαιδευτικοί από όλη 

την Ελλάδα και το εξωτερικό στήριξαν με τη συμμετοχή τους και συντόνισαν με την 

παρουσία τους τις βιωματικές μικροδιδασκαλίες, τα βιωματικά εργαστήρια, τις 

στρογγυλές τράπεζες, τις τηλεδιασκέψεις και τις ανακοινώσεις που έλαβαν χώρα κατά 

τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Συνολικά πήραν μέρος 145 εισηγητές/τριες. Στα 

Πρακτικά του Συνεδρίου παρουσιάζονται 91 ανακοινώσεις, εκ των οποίων οι 

δεκατέσσερις έχουν τη μορφή μικροδιδασκαλίας.  

Στις βιωματικές μικροδιδασκαλίες, ο Χρήστος Χαρακόπουλος, στην παρουσίασή του: 

«Η διδασκαλία των κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυµνάσιο και στο 

Λύκειο µε τη χρήση της δηµιουργικής γραφής», παρουσίασε με βιωματικό τρόπο τη 

µέθοδο διδασκαλίας των λογοτεχνικών κειµένων µε τη χρήση της δηµιουργικής 

γραφής. Από την εφαρμογή της μεθόδου έγινε σαφές ότι η εν λόγω μέθοδος αποτελεί 

μία καινοτόµο προσέγγιση των λογοτεχνικών κειµένων, κατά την οποία ο διδάσκων 

χρησιµοποιεί τα κείµενα του σχολικού εγχειριδίου ως µέσο έµπνευσης για την 

συγγραφή νέων κειµένων από τη πλευρά των μαθητών.  

Οι Μαρία Κυριάκου και Σοφία Νταλαµπύρα, με τη βιωματική μικροδιδασκαλία: «Τα 

καπέλο µου φοράω και τη σκέψη ξεκινάω», παρουσίασαν ένα σχέδιο διδασκαλίας 

βασισμένο στην ενεργητική - βιωµατική μάθηση, μέσα από την τεχνική “six thinking 

hats” του Eduard De Bono. Η εμπλοκή των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στη 

βιωματική διαδικασία που εξελίχθηκε επιβεβαίωσε ότι οι τεχνικές δημιουργικής 
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μάθησης οδηγούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης προβληµατικών 

καταστάσεων µέσω της δηµιουργικής σκέψης και των πολλαπλών οπτικών 

προσέγγισης ενός θέµατος.  

Οι Κατερίνα Κεδράκα και Χρήστος Καλτσίδης, με τη βιωματική τους προσέγγιση: 

«Ακολουθώντας τα βήµατα µιας επαγγελµατικής επιλογής», εστίασαν στη λήψη 

απόφασης σταδιοδροµίας των νέων επιστηµόνων στο πλαίσιο της επαγγελµατικής τους 

ανάπτυξης. Επιχειρήθηκε, λοιπόν, προσέγγιση του θέµατος µε την τεχνική της 

ψηφιακής αφήγησης (digital storytelling) µέσω του αντίστοιχου λογισµικού (Scratch), 

ενώ παρουσιάστηκε το δίλληµα σταδιοδροµίας στο οποίο βρίσκεται µια νεαρή 

απόφοιτη (βιοεπιστήµονας) ανώτατης εκπαίδευσης. Οι οµάδες εργασίας κλήθηκαν να 

επιλέξουν το τέλος της ιστορίας που τους δόθηκε, επιχειρηµατολογώντας υπέρ ή κατά 

δύο επιλογών της επαγγελµατικής απόφασης που έπρεπε να πάρει η νεαρή επιστήµων. 

Η τελική λύση αποφασίστηκε από την ολομέλεια. 

Οι Σπύρος Κιουλάνης, Νίκος Γιαµαλής, Ευθύµης Βαλκάνος, Αλέξανδρος Καράκος και 

Γιάννης ∆ηµητράκης, στη «∆ιδακτική µουσική (jazz) και εικαστική (ζωγραφική) 

αναπαράσταση της διδακτικής βιωµατικής εµπειρίας του στοχασµού κατά τη δράση 

(reflection in action) του Donald Schön» επιχείρησαν μία αναπαράσταση της 

βιωµατικής εµπειρίας του στοχασµού κατά τη δράση του Donald Schön, µέσω ενός 

κουαρτέτου jazz µουσικής και µε παράλληλη εικαστική (ζωγραφική) παρέµβαση στην 

όλη διαδικασία. Ο Donald Schön αναφέρεται σε ένα είδος στοχασμού κατά τη δράση 

(reflection in action), ο οποίος είναι σιωπηρός και τυχαίος και αποτελεί μια 

συγκεκριμένη διανοητική διεργασία, η οποία εξωτερικεύεται σε μία μορφή διαλόγου, 

όπου οι απόψεις που κατατίθενται αποτελούν αφορμές για νέο στοχασμό και συνέχιση 

του διαλόγου. Το πιο πετυχημένο παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Schön σχετικά με 

το στοχασμό κατά τη δράση είναι αυτό της jazz μουσικής και συγκεκριμένα η 

επικοινωνία και ο διάλογος ανάμεσα στους μουσικούς της jazz που εξελίσσεται σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο ρυθμού και μελωδίας. Το διδακτικό σενάριο εξελίχθηκε στη 

βάση του προγράμματος της «Έντεχνης συλλογιστικής» (Artful Thinking Program-

ATP) και συγκεκριμένα με βάση το μοτίβο: «Η αρχή, η μέση και το τέλος» (Βegining, 

middle, end). Οι συμμετέχοντες παρατήρησαν ως μοτίβο το έργο τέχνης «η κραυγή» 

του Έντβαρντ Μουνκ και αλληλεπίδρασαν με βάση το ερώτημα: «Αν το συγκεκριμένο 

έργο τέχνης είναι το μέσον μιας ιστορίας, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί 

προηγουμένως; Τι θα ήταν επόμενο να συμβεί;» Καθώς ο διάλογος και η επικοινωνία 

εξελίσσονταν, αποδίδονταν μουσικά από την ορχήστρα jazz και ταυτόχρονα εικαστικά 

(ζωγραφική). Στο τέλος έγινε μία επικοδομητική συζήτηση με τους συμμετέχοντες 

συνέδρους, μέσω της οποίας έγινε σαφής και ο διαχωρισμός μεταξύ των εννοιών 

“reflection in action” και “reflection on action”. 

Η Γεωργία Κουτσού, με τη βιωματική της παρέμβαση “We survived the tsunami” 

Think Teen! 1st Grade Advanced Level Syllabus A “Learning by Design” Approach», 

παρουσίασε ένα σχέδιο μαθήματος μέσω του έντεχνου συλλογισμού “Learning by 

Design”. Βασικά στοιχεία της διαδικασίας ήταν η κριτική και δημιουργική σκέψη και 

μάθηση. Έγινε σαφές ότι καθώς οι μαθητές ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες 

γνώσεων, μια αρκετά καλή γνώση του λεξιλογίου, καθώς και η επαρκής γνώση των 

βασικών κανόνων γραμματικής θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις επιτυχούς 

έκβασης μιας θεματικής ενότητας. Παράλληλα, η ενεργητική συμμετοχή στη μάθηση 

είναι ικανή να συμβάλλει θετικά σε όλα τα επίπεδα των στόχων που έχουν τεθεί 

(γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων). 
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Η Φανή Αθανασιάδου με τη βιωματική μικροδιδασκαλία: “Famous Works of Art” 

εστίασε την παρέμβασή της σε δύο διάσημα έργα τέχνης: «τη γέννηση της Αφροδίτης» 

του Sandro Botticelli και το “Sonnet 18” του William Shakespeare. Από τη βιωματική 

διαδικασία έγινε σαφές ότι η δημιουργική μάθηση είναι ικανή να ενθαρρύνει την 

εξοικείωση των μαθητών με την τέχνη. Παράλληλα η εργασία σε ομάδες με αναφορά 

σε έργα τέχνης μπορεί να ενισχύσει τις δεξιότητες της συνεργασίας και επικοινωνίας, 

καθώς και την έκφραση συναισθημάτων. Επίσης η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 

αποτελεί μία σημαντική παράμετρο η οποία μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για την 

εξερεύνηση της τέχνης τόσο μέσα, όσο και έξω από την τάξη και με αυτή την έννοια 

να οδηγήσει στην επίτευξη των μεταγνωστικών στόχων της μάθησης. 

Η Αναστασία Γαλανού, με τη βιωματική της παρέμβαση: “Employing the humorous, 

the unknown and the unexpected as a means to arouse students’ interest. Reading 

comprehension, funny stories and grammar consolidation through fun and laughter”, 

έδειξε πώς μια αστεία σύντομη ιστορία θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν την 

περαιτέρω χρήση των χρόνων της αγγλικής γλώσσας και γενικότερα πώς το συγκείμενο 

αυτό μπορεί να συμβάλλει σε μια αλυσιδωτή αντίδραση και να κεντρίσει το ενδιαφέρον 

των εκπαιδευομένων, ώστε να αυξηθούν τα κίνητρα και η αυτοπεποίθησή τους και να 

δημιουργηθεί μια θετική, ευχάριστη ατμόσφαιρα στην τάξη για την ομαλή εμπέδωση 

της γλώσσας. 

Η Ιωάννα Τραχανοπούλου, με τη βιωματική της παρέμβαση: «Ένα τραγούδι µέσα απο 

τη Scratch», εστίασε στη γλώσσα προγραµµατισµού Scratch, µέσα από 

δραστηριότητες εισαγωγής στον προγραμματισµό, τη δηµιουργία παιχνιδιών, ιστοριών 

και κινουµένων σχεδίων. Στόχος ήταν η οικοδόμηση της γνώσης µε ευχάριστο και 

διασκεδαστικό τρόπο, η εξοικείωση µε το περιβάλλον Scratch και τις έννοιες του 

προγραµµατισµού, καθώς και µε τη χρήση εργαλείων για την επεξεργασία εικόνων, 

την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο καθώς και τη µετατροπή βίντεο youtube 

σε mp3 αρχεία. 

Ο Γιώργος Αποστολίδης, με τη βιωματική του παρέμβαση: «Αξιοποιώντας τον 

κινηµατογράφο στη διδακτική διαδικασία: Από το Matrix στον φιλοσοφικό διάλογο», 

εστίασε στην παιδαγωγική αξιοποίηση του κινηµατογράφου στη διδακτική πράξη και 

ειδικότερα τον εντοπισµό των φιλοσοφικών ζητηµάτων που θίγονται στην ταινία «The 

Matrix». Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε τη μικροδιδασκαλία µε παιγνιώδη τρόπο, 

βιωµατικά και κατά οµάδες, εστιάζοντας στην διατύπωση φιλοσοφικών ερωτηµάτων 

και στην παραγωγή προφορικού φιλοσοφικού λόγου. 

Οι Ζαχαρούλα Χαρπαντίδου και ∆ήµητρα Πατρωνίδου, με τη μικροδιδασκαλία τους 

«Πρόληψη του Σχολικού Εκφοβισµού µέσω τεχνικών θεάτρου/δράµατος», πρότειναν 

µια καινοτόµο παιδαγωγική παρέµβαση, η οποία µέσω της αξιοποίησης των τεχνικών 

θεάτρου/δράµατος και κυρίως της τεχνικής της «Παγωµένης Εικόνας», στοχεύει στην 

πρόληψη του φαινοµένου του Σχολικού Εκφοβισµού. Από τη διαδικασία έγινε σαφές 

ότι µε εναλλακτικές και καινοτόµες μεθόδους, οι οποίες µπορούν να κεντρίσουν το 

ενδιαφέρον των µαθητών και να διεγείρουν τη φαντασία τους, µπορούµε να 

προσεγγίσουµε σοβαρά θέµατα, όπως ο σχολικός εκφοβισµός, ενισχύοντας παράλληλα 

τη συµµετοχή των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία και αυξάνοντας τη 

δηµιουργικότητά τους. 

Οι Σοφία Μπουτορίδου και Βενετία Καπαχτσή, με τη μικροδιδασκαλία τους 

«∆ιδακτική της Ιστορίας µε τη µέθοδο jigsaw», απέδειξαν ότι οι µαθητές αποκτούν 

δηµιουργικό και πρωταγωνιστικό ρόλο, όταν βρίσκονται στο επίκεντρο της 
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µαθησιακής διαδικασίας, δίνοντας παράλληλα έμφαση στον συντονιστικό και 

εμψυχωτικό ρόλο των εκπαιδευτικών. 

Η Ζωή Θεοδοσάκη, με την βιωματική προσέγγιση: «Εφαρµογή χειροτεχνίας από 

ανακυκλώσιµα υλικά ως µέσο προσέγγισης του ζητήµατος "Ορθή ∆ιαχείριση 

Απορριμμάτων" στο µάθηµα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», παρουσίασε την 

εφαρμογή ενός σχεδίου διδασκαλίας που αφορά στην εφαρµογή χειροτεχνίας στα 

πλαίσια του µαθήµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πιο συγκεκριµένα στη 

διδασκαλία και την εµπέδωση της ορθής διαχείρισης απορριµµάτων και των ιδιοτήτων 

των ανακυκλώσιµων υλικών. Από τη διαδικασία έγινε σαφές ότι μέσα από την 

υλοποίηση του σχεδίου οι μαθητές μπορούν να αλλάξουν στάσεις και συµπεριφορές 

απέναντι στα ανακυκλώσιµα υλικά και να αντιληφθούν την αξία των φυσικών πόρων 

και των πρώτων υλών από τα οποία προέρχονται τα υλικά συσκευασίας.  

Παράλληλα με τις μικροδιδασκαλίες παρουσιάζονται και εισηγήσεις καινοτόμων 

σχεδίων διδασκαλίας ανά διδακτικό αντικείμενο, με εφαρμογή τεχνικών δημιουργικής 

και συνεργατικής μάθησης και καινοτόμων δραστηριοτήτων ενταγμένων σε 

δραστηριότητες των σχολείων, ενώ ιδιαίτερη θέση κατέχουν θέματα που αφορούν στην 

εκπαίδευση ενηλίκων, στη διδασκαλία μέσω τέχνης, στην ειδική αγωγή και στο 

σχολικό εκφοβισμό. Συνολικά τα θέματα που παρουσιάζονται αφορούν στην τυπική, 

μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 

(προσχολική αγωγή, δημοτικό σχολείο, Γυμνάσιο - Λύκειο, αλλά και στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην εισήγηση με τίτλο: «∆ιδάσκοντας στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση: Υποχρέωση, αγγαρεία ή προνόμιο;»). 

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της βιωματικής προσέγγισης γνωστικων́ αντικειμένων και 

της αυτενέργειας των μαθητών, μία σειρά εισηγήσεων αφορούν στα φιλολογικά 

μαθήματα. Στη θεματική αυτή παρουσιάζονται σχέδια διδασκαλίας με αναφορά στη 

δημιουργική διδασκαλία ποιημάτων, όπως τα «Θαλασσινά Τραγούδια» του Γεωργίου 

∆ροσίνη, καθώς και γενικότερα σχετικά διδακτικά ζητήματα, όπως η υπερρεαλιστική 

ποίηση στο Γυμνάσιο. Ακόμη, παρουσιάζονται σχέδια διδασκαλίας, που αφορούν στο 

γνωστικό αντικειμ́ενο της ιστορίας του Βυζαντίου, καθώς και της νεότερης και 

συγ́χρονης ιστορίας, όπως η βιωματική και πολυπρισματική προσέγγιση των 

γεγονότων της τουρκικής εισβολής το 1974 στην Κύπρο ή οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, 

αλλά και σχέδια διδασκαλίας πάνω σε ζητήματα τοπικής ιστορίας, άμεσα 

συνδεδεμένης με την τοποθεσία και την ανθρωπογεωγραφία των σχολείων για τα οποία 

σχεδιάστηκαν και μέσα στα οποία υλοποιήθηκαν.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις η αναφορά στα φιλολογικά μαθήματα έχει και διαθεματικό 

χαρακτήρα, όπως το σενάριο “Πρόσφυγας στον τόπο μου”, που υλοποιήθηκε στη βάση 

της διαθεματικής σύνδεσης της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας με τη Γλωσ́σα και 

τα Εικαστικά της Γ΄ τάξης́ Γυμνάσιου ή η «Λύση του Γόρδιου δεσμού», που αποτέλεσε 

μία διαθεματική προσέγγιση ενός αρχαιοελληνικού κειιμένου, αλλά και το σενάριο 

«Ψαχουλεύοντας τη λογοτεχνία - Παραδείγματα σχεδίων εργασίας στη 

φιλαναγνωσία», που παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα συνδιδασκαλίας κειμένων του 

Ρίτσου και του Ελύτη, στο μάθημα της Λογοτεχνίας, με χρήση καινοτόμων μεθόδων. 

Στην ίδια προοπτική συγκαταλέγεται και η διαθεματική προσέγγιση της δίκης του 

Μαντίθεου, όπως και η διδακτική πρόταση με τίτλο: «Η καλλιέργεια της δημιουργικής 

γραφής και τo παιχνίδι των ρόλων», η οποία αποτέλεσε διδακτικό σενάριο στο μάθημα 

της Ιστοριάς Γενικής Παιδείας της Γ ́ Λυκείου, με προσανατολισμό στη διδασκαλία 
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της έξαρσης του ναζισμού μετά την οικονομική κρίση του 1929, συνδυαστικά με την 

προβολή της κινηματογραφικής ταινίας «το Κύμα». 

Οι εφαρμογές στη διδασκαλία λογοτεχνικών κειμένων είχαν αισθητή παρουσία. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μεθ́οδος του «Οδηγού λογοτεχνικής 

ανάγνωσης», που αποτέλεσε μία εφαρμογή στη διδασκαλία του λογοτεχνικού κειμεν́ου 

«Στα 200 π.Χ.», του Κ.Π.Καβάφη, αλλά και η διδακτική πρόταση με κέντρο το 

λογοτεχνικό κείμενο «του Νεκρού Αδελφού», που επεξεργάστηκε κριτικά τα 

στερεότυπα που αφορούν τα φύλα στη Νεοελληνική Λογοτεχνία. 

Στο πλαίσιο των φιλολογικών ανακοινώσεων παρουσιάζονται και συνδυαστικά θέματα 

αρχαίας και νέας Ελληνικής γλώσσας, όπως η ανακοίνωση: «Αρχαία Ελληνικά από 

μετάφραση» και «Νέα Ελληνική Γλωσ́σα: συνοδοιπόροι στην κατάκτηση του κριτικου ́

γραμματισμού». 

Η εμπλοκή της δραματοποίησης στον αυτοσχεδιασμό και την ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλιά παρουσιάζονται ως εναλλακτικά μαθησιακά περιβάλλοντα για τη 

διδασκαλιά φιλολογικών γνωστικών αντικειμένων, όπως αυτού της Έκφρασης-

Έκθεσης της Α΄ Λυκείου, αναφορικά με το κειμενικό είδος της Αφήγησης.  

Αναφορικά με τη διδασκαλία των μαθηματικών, μία εργασία αφορά τη γεωμετρική 

εποπτεία σε περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας με σκοπό την απόδειξη της αλγεβρικής 

ταυτότητας, καθώς και δημιουργικές μορφές διδασκαλίας, οι οποίες βοηθούν τους 

μαθητές να ξεπεράσουν τις δυσκολίες κατανόησης μαθηματικών εννοιών και να 

αντιληφθούν μαθηματικά δεδομένα, όπως το εμβαδόν τριγώνου. Εκείνο το οποίο 

φαίνεται είναι ότι ο δασκαλοκεντρικός τρόπος διδασκαλίας και τα στατικά μεσ́α 

αναπαράστασης δεν είναι τόσο αποδοτικά στην επίτευξη των γνωστικών στόχων του 

μαθήματος και ότι οι δημιουργικές προσεγγίσεις μπορούν να συμβάλλουν 

αποτελεσματικά στην επίτευξη των γνωστικών αλλά και των συναισθηματικών στόχων 

του μαθήματος. 

Στο πλαίσιο του μαθήματος των θρησκευτικών παρουσιάζονται εκπαιδευτικά σενάρια 

τα οποία αναπτύχθηκαν σε σχολεία με κύριο στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές τη 

χριστιανική πίστη και παράδοση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα «οι Κατακόμβες», που 

παρουσιάζονται ως ένας παράξενος τόπος καταφυγής, ζέουσας πίστης και δημιουργίας 

μηνύματος ζωής από τα έγκατα της γης. Παράλληλα, μία σειρά ανακοινώσεων 

αφορούν στην εκπαιδευτική αξιά των τεχνικών δημιουργικής μάθησης, όπως το 

"DEBATE" και τα επιτραπέζια παιχνίδια, αλλά και στην αξιοποίηση του νέου 

Αναλυτικού Προγράμματος των Θρησκευτικών μεσ́α από διαδικτυακά εργαλεία και 

ψηφιακές κοινότητες μάθησης. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη σύνδεση Θεολογίας και 

Τέχνης μέσα από το ερευνητικό σχεδ́ιο εργασίας με θέμα «Θεός και Σύγχρονη Τέχνη. 

Και εγεν́ετο ... Photostory». Πρόκειται για μία εργασία που παρουσιάζει την οργάνωση 

και ανάπτυξη ενός μακροπρόθεσμου ερευνητικού σχεδίου εργασίας με έμφαση στη 

σχέση και στο διάλογο Θεολογιάς και Τέχνης.  

Ένας πραγματικά μεγάλος αριθμός εισηγήσεων αφορούν στη συμβολή της τέχνης στη 

μαθησιακή διαδικασία. Στο επίκεντρο, βέβαια, αυτής της κατηγορίας των 

ανακοινώσεων βρίσκονται βιωματικές μικροδιδασκαλίες στις οποίες έγινε χρήση 

τεχνικών που άπτονται της σχέσης τέχνης και εκπαίδευσης, όπως τα μοτίβα έντεχνου 

συλλογισμού (artful thinking). Στη θεματική αυτή συναντάμε διδακτικές προτάσεις, 

όπως «η Λογοτεχνία μέσα από την Τέχνη», θέματα βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων 

αναφορικά με τους τρόπους παιδαγωγικής αξιοποίησης της τέχνης στην εκπαίδευση 
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των μαθητών με σκοπό τη διαμόρφωσή τους σε ενεργούς και δημοκρατικούς πολίτες 

στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, αλλά και αναφορικά με τη χρήση της 

τέχνης στην προοπτική της ενδυνάμωσης και οικοδόμησης της αυτοεκτίμησης των 

μαθητών και την ανάδειξη της διαφορετικότητας των ανθρώπων. Ενδεικτικό 

παράδειγμα της οπτικής αυτής αποτελεί η ανακοίνωση: «Ίδιοι και διαφορετικοί». 

Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μέσα από την τέχνη συνδέθηκε επιπρόσθετα και με 

το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό, με τη διδασκαλία της Ιστορίας της 

τέχνης, με τη διδασκαλία μη λεκτικών μορφών επικοινωνίας, αλλά και με τη 

δημιουργική διδασκαλία της έννοιας του χρόνου στην εισήγηση «Χρή τεχ́νης... ο 

χρόνος». 

Στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, δίνεται στα 

σχολεία η δυνατότητα της ενασχόλησης με ποικίλα αντικείμενα. Με αφορμή την 

προοπτική αυτή, πολλές ανακοινώσεις του συνεδρίου αφορούσαν αυτές τις καινοτόμες 

προσεγγίσεις, οι οποίες μάλιστα είχαν τα χαρακτηριστικά της διαθεματικότητας και 

της συνεργατικότητας, καθώς αποτέλεσαν αντικείμενο συνεργασίας μαθητών και 

εκπαιδευτικών διαφορετικών σχολείων, γονέων και κηδεμόνων μαθητών και 

μαθητριών, αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται αρκετά 

και σηματικά θέματα, τα οποία, αφού εφαρμόστηκαν και αξιολογήθηκαν σε επίπεδο 

σχολικών μονάδων, προτάθηκαν στο συνέδριο ως καινοτόμες πρακτικές και 

εφαρμογές. 

Μεταξύ των καινοτόμων δράσεων η συνεργατική μάθηση στο πλαίσιο δημιουργίας 

ενός ηλεκτρονικού σχολικού περιοδικού και η αυτοαξιολόγησή της από τους μαθητες́, 

αποτελεί μία προσέγγιση η οποία εστιάζει στη συνεργατική μάθηση και πώς αυτή 

μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού σχολικού 

περιοδικού. Στη διαδικασία αυτή σημαντική παράμετρος είναι και η αξιοποίηση της 

αυτοαξιολόγησης που πραγματοποίησαν οι ίδιοι οι μαθητες́ που συμμετείχαν, ως 

ανατροφοδότηση της διαδικασίας.  

Μεταξύ των δραστηριοτήτων είναι και η κινηματογραφική τεχνική του animation στην 

εκπαίδευση, καθώς, επίσης, και η αξιοποίηση των σχολικών μετακινήσεων, οι 

συνεντεύξεις με ειδικούς, αλλά και τα θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής 

υγείας και δράσεις, όπως το «Πώς φαντάζομαι τη ζωή μου μετά από είκοσι χρόνια», 

που υλοποιήθηκε στα πλαισ́ια της Αγωγής Σταδιοδρομίας. 

Στα περιβαλλοντικά θέματα υπήρχαν αναφορές στην αειφόρο διαχείριση των υδάτινων 

πορ́ων και γενικότερα στη ρύπανση της ατμόσφαιρας, ενώ οι προσεγγίσεις έγιναν μέσα 

από δημιουργικές και βιωματικές πρακτικές, όπως το παραμύθι, το παιχνίδι, η 

ζωγραφική, η μελέτη συναισθημάτων και η μάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος. Στην 

προοπτική αυτή προτείνονται διαδικτυακά εργαλεία, όπως το λογισμικό Hot Potatoes, 

καθώς και εξειδικευμένες μέθοδοι έρευνας και κοινωνοικονομικής αποτίμησης της 

ρυπ́ανσης, όπως η χρήση της μεθόδου υποθετικής αξιολόγησης (CVM). 

Στη θεματική αυτή παρουσιάζονται και ζητήματα τα οποία σχετίζονται με 

πρωτοβουλίες διευθύνσεων και εκπαιδευτικών, πέρα των θεσμικά κατοχυρωμένων 

πρωτοβουλιών της πολιτείας, όπως η παρουσίαση: «Συνεργάζομαι βιωματικά. Η 

περίπτωση του Ν. ∆ράμας μέσω της εφαρμογής του καινοτόμου προγράμματος: 

Αλλάζω το σχολέιο μου».  

Στην ίδια κατεύθυνση παρουσιάζονται και ανακοινώσεις που αφορούν στις 

ερευνητικές εργασίες (projects) με μία ποικιλία θεμάτων, όπως η δημιουργία 
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αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων με υλικά της καθημερινότητάς μας και η βιωματική 

προσέγγιση της διαμόρφωσης προσωπικων́ και επαγγελματικων́ αξιών στο μάθημα του 

ΣΕΠ με την αξιοποίηση του κινηματογράφου. 

Ωστόσο, ο Σχολικός και Επαγγελματικός Προσανατολισμός έδωσε το έναυσμα να 

παρουσιαστούν και γενικότερα θέματα που ανάγονται στην εμβέλεια του εν λόγω 

αντικειμένου, όπως το πρόβλημα της σχολικής αποτυχίας, η οποία εκδηλώνεται με 

διάφορες μορφές και αποτελεί πάντα ένα επίκαιρο ζήτημα.  

Μέσα από τις ανακοινώσεις που αφορούν στις καινοτόμες δραστηριότητες των 

σχολείων, γίνεται σαφές ότι με τη χρήση καινοτόμων δράσεων και τη συστηματική 

συνεργασιά εκπαιδευτικών και μαθητων́ είναι δυνατόν να αλλάξει η κουλτούρα 

μάθησης στο σχολειό. 

Στο αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών, παρουσιάζονται καινοτόμες μορφές 

διδασκαλίας, όπως η σύγχρονη προσεγ́γιση «SCIENTIX» για τη ∆ιδασκαλία των 

Φυσικών Επιστημών. Αναφορικά με τη διδασκαλία αντικειμένων Φυσικής Αγωγής, 

μία ανακοίνωση έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία των αλμάτων στον Κλασικό 

Αθλητισμό, ο οποίος αποτελεί βασικό τμήμα της διδακτέας ύλης των τριων́ τάξεων του 

Γυμνασίου, σύμφωνα με τα αντισ́τοιχα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στο μάθημα 

της Φυσικής Αγωγής. 

Ένα σημαντικό μέρος των ανακοινώσεων του Συνεδρίου αφορούν στην εκπαίδευση 

ενηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται σχέδια εργασίας προσαρμοσμένα για 

ενήλικες εκπαιδευόμενους που φοιτούν σε Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας και μπορούν 

να εφαρμοστούν στα πλαίσια οποιουδήποτε γραμματισμού, αλλά και θεωρητικές 

προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως είναι η θεωρία της μετασχηματίζουσας 

μάθησης του Jack Mezirow. Στην ίδια κατεύθυνση παρουσιάζεται και ο ρόλος του 

συντονιστή-εμψυχωτή της ομάδας στις ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες στην 

εκπαίδευση και η συμβολή του στη διαχείριση της δυναμικής της ομάδας. Επίσης 

παρουσιάζονται ανακοινώσεις οι οποίες επιχειρούν μία φιλοσοφική εμβάθυνση σε 

θεωρητικά και πρακτικά δεδομένα της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως η ανάπτυξη του 

θέματος: «Η αισθητική εμπειρία ως φιλοσοφία της τέχνης στον John Dewey». Άλλα 

σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων θέματα είναι οι σύγχρονες δεξιότητες της 

εκπαίδευσης στην δια βίου μάθηση, ο αυτοπροσδιορισμός σε ενήλικες με ολική και 

μερική απώλεια όρασης και ο ρόλος της ενσυναίσθησης στην εφαρμογή της μεθόδου 

του Α. Κόκκου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας». 

Αναφορικά με την αγγλική γλώσσα, αναφερθήκαμε ήδη σε τρεις βιωματικές 

μικροδιδασκαλίες οι οποίες αφορούσαν το διδακτικό πλαίσιο της αγγλικής γλώσσας σε 

όλες τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης, ωστόσο, πέραν αυτών, παρουσιάζονται και 

σχέδια διδασκαλίας για τη διδασκαλία της αγγλικής γλωσ́σας και πιο συγκεκριμένα της 

κατανόησης γραπτού λόγου με το εργαλείο WebQuest, καθώς και διαθεματικά σενάρια 

εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, με τη χρήση δημιουργικών εργαλείων μάθησης ή 

και κινητών συσκευών στο πλαίσιο εφαρμογής του mobile learning. 

Μία σειρά ανακοινώσεων αφορούν τεχνικές και μοντέλα διδασκαλίας, όπως το 

μοντέλο της Αντεστραμμένης τάξης ( Flipped Classroom) στη διδασκαλία της 

Ιστορίας, αλλά και μοντέλα διαδικτυακής μάθησης, όπως το μοντέλο των τεσσάρων 

σταδίων P.Ο.Α.Ε. (Planning, Organization, Application, Evaluation) στην προοπτική 

της συνεχούς βελτιώσης και αναπροσαρμογής της διαδικτυακής επιμόρφωσης στις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.  
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Η αξιοποιήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία αποτελεί βασικό στόχο της σύγχρονης 

διδασκαλιάς. Βασικά οφέλη της χρήσης των ΤΠΕ είναι ότι ο εκπαιδευτικός μεταδίδει 

με τρόπο εποικοδομητικό τη γνώση και ο μαθητής την καταλαβαίνει και την 

αφομοιώνει, αναπτύσσοντας κριτική σκέψη και βελτιων́οντας την απόδοσή του στο 

μάθημα. Στην προοπτική αυτή κινούνται οι εργασίες «∆ιδακτική προσέγγιση του 

φαινομένου του αναλφαβητισμού με την αξιοποίηση των web 2.0 εργαλείων και 

συμμετοχικών διδακτικών πρακτικών», καθώς και «Η χρήση των Padlet και Titan pad 

στο μάθημα της Ιστοριάς και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. ∆ύο πρακτικά 

παραδείγματα». Ωστόσο, η χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία συνδέθηκε με 

ποικίλα άλλα θέματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συσχέτιση Bullying και 

μεσ́ων κοινωνικής δικτύωσης, ως μία βιωματική προσεγ́γιση με άξονα τη 

συναισθηματική νοημοσύνη. Οι ανακοινώσεις που αφορούν στην αξιοποίηση των 

Τ.Π.Ε στη μαθησιακή διαδικασία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σήμερα όλο και 

περισσοτ́εροι μαθητές περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους μπροστά στην οθόνη ενός 

υπολογιστή επικοινωνώντας, αλλά και μαθαίνοντας. Με βάση τα δεδομένα αυτά η 

μάθηση μπαίνει σε ένα νέο πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα. 

Μία εισήγηση αφορά μία διδακτική πρόταση στην Περιθανάτια Αγωγή στο ∆ημοτικό 

Σχολείο, ένα θέμα που αποτέλεσε και αντικείμενο ενός σχετικού βιωματικού 

εργαστηρίου. 

Μία σειρά από θέματα αφορούν στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση. Στο πλαίσιο 

αυτό συναντάμε την ανακοίνωση: «Αξιοποιώντας τα παιχνίδια της μεταμοντέρνας 

γραφής σε ένα πρόγραμμα φιλαναγνωσίας: Ο λύκος ξαναγύρισε». Στην ανακοίνωση 

αυτή, η μεταμοντέρνα μυθοπλασιά, γέννημα μιας εποχής που αλλάζει, υιοθέτησε μια 

παιγνιώδη διάσταση, η οποία εκφράστηκε μέσα από τη χρήση των γλωσσικων́ 

παιχνιδιών, τη διακειμενικότητα-παρωδία, τη μείξη ετερόκλητων στοιχείων, την 

υπερβολή και άλλα αφηγηματικά τεχνάσματα.  

Σε παρόμοιο πλαίσιο κινείται η εισήγηση «Ημερολόγια παιχνιδιού και μαγικό 

παραμύθι. ∆ημιουργώντας, εμψυχων́οντας, και αξιολογώντας συλλογικές αφηγήσεις 

στo πλαίσιo μιας κοινότητας μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση», η οποία αποτελεί 

μια παιδαγωγική πρόταση βασισμένη στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. 

Στην ίδια προοπτική παρουσιάζεται η εισήγηση «Φωνες́ και γράμματα» 

αναπτύσσοντας μία μέθοδο πρώτης ανάγνωσης και γραφής, όπου με τη βοήθεια 

καρτελών και καρτών η διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής αποκτά ιδιαίερο 

χαρακτήρα με σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα και μάλιστα μέσα σε ένα 

συνεργατικό κλίμα. 

Τέλος σε μία σειρά από άλλα θέματα, εξετάζονται οι αρχές τις διαφοροποιημεν́ης 

παιδαγωγικής σε παρέμβαση για την αποτροπή του σχολικού εκφοβισμού. Η 

συγκεκριμένη παρέμβαση υλοποιήθηκε μέσα από ένα σχέδιο διδασκαλίας - 

παρέμβασης για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, με 

εφαρμογή των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, ωσ́τε ο εκπαιδευτικός να 

ανταποκριθεί στις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες των 

μαθητών/τριών της τάξης.  

Επίσης, υπάρχει αναφορά στην έννοια της διαδικτυακής ταυτότητας και του 

"διαφορετικού", μέσα από την περίπτωση των διαδικτυακών παιχνιδιων́ management, 

καθώς και ανακοινώσεις ερευνητικών δεδομένων, όπως η έρευνα για τα μαθησιακά 

αποτελέσματα της δημιουργιάς και λειτουργίας μαθητικής ραδιοφωνικής ομάδας σε 

Λυκ́ειο και τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας με σκοπό τη διερεύνηση των 
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επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, που πραγματοποίησε η ∆∆Ε ∆ράμας στο 

τέλος του σχολικού έτους 2014-2015. 

Η διαδικτυακή επιμόρφωση και γενικότερα η διαδικτυακή μάθηση συμπλήρωσε το 

θεματικό προφίλ αυτού του συνεδρίου μέσα από την παρουσίαση του διαδικτυακού 

μαθήματος: “Building the school of the future” ως ενός βιωματικού διαδικτυακού 

project, το οποίο υλοποιήθηκε στην προοπτική του σχολείου του μέλλοντος και στο 

οποίο ερευνητικά δοκιμάστηκε η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών με εικονικούς συμμετέχοντες (Virtyal Participans). 

Ολοκληρώνοντας αυτή την αναφορά, αξίζει να αναφερθούμε στην παρουσίαση 

διδακτικών προτάσεων με αντικείμενο τη συνδιδασκαλία μαθημάτων, όπως 

Μαθηματικών και Νεοελληνικής Γλωσ́σας στην «Επαγωγική μέθοδο μέσα από μια 

∆ιαθεματική Οπτική», αλλά και στην προοπτική διερεύνησης των πρακτικών με τις 

οποίες οι διδάσκοντες προσεγγίζουν τα λάθη του γραπτού λόγου, ως ένα στοιχείο που 

έχει επισημανθεί από πολλούς ερευνητές και μελετητες́, καθως́ αυτά επηρεάζουν 

καθοριστικά την αποτελεσματικοτ́ητα της ανατροφοδότησης που λαμβάνουν οι 

μαθητές στη διαδικασιά παραγωγής του λόγου.  

Δε θα μπορούσαν, βέβαια να απουσιάσουν και θέματα που άπτονται κοινωνικών και 

οικονομικών ζητημάτων και παραμέτρων, όπως οι νέες δυνατότητες που αναδύονται 

στην Ελλάδα της πολύπλευρης κρίσης, μέσα από τους θεσμους́ και τις εφαρμογές της 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, καθώς και ζητήματα εργατικού δικαίου, 

μέσω της διδασκαλίας σχετικών ενοτήτων (Η διδασκαλία του μαθήματος «Στοιχεία 

Εργατικού ∆ικαίου» στα πλαίσια των προγραμμάτων Voucher). 

Είναι γεγονός ότι από τις εργασίες του συνεδρίου αναπτύχθηκε έντονος 

προβληματισμός και επιβεβαιώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι στο επίκεντρο 

της βιωματικής μάθησης βρίσκονται η συμμετοχή και η διερεύνηση, η ανακάλυψη και 

το ενδιαφέρον, η φαντασία, η δημιουργικότητα και το συναίσθημα. 
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Περίληψη 

Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας µε 

σκοπό τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, που 

πραγματοποίησε η ΔΔΕ Δράμας στο τέλος του σχολικού έτους 2014-2015 κατά την 

προετοιμασία του αφιερώματος του σχολικού έτος 2015-2016 στη βιωματική μάθηση. 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 396 Εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα. Με βάση τα 

αποτελέσματα της έρευνας διοργανώθηκε µία επιμόρφωση μεικτής φύσης (δια ζώσης 

και εξ αποστάσεως), η οποία αποτελείται από έναν ετήσιο κύκλο 40 βιωματικών 

σεμιναρίων που υλοποιούνται στη Δράμα, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, 

διαδικτυακά σεμινάρια και εισηγήσεις εστιασμένα στις ανάγκες των συμμετεχόντων 

στην έρευνα εκπαιδευτικών. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε η 

αναγκαιότητα για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διοίκησης και διδακτικής 

και συγκεκριμένα στη λήψη αποφάσεων σε θέματα διοίκησης, στη διαχείριση κρίσεων 

στο σχολικό περιβάλλον, σε διδακτικές τεχνικές και παιχνίδια ρόλων, στην προώθηση 

και υποστήριξη καινοτόμων και βιωματικών δράσεων. 

Λέξεις κλειδιά:  Διερεύνηση αναγκών, Βιωματική μάθηση, Επιμόρφωση 

Εκπαιδευτικών. 

Α. Εισαγωγή  

Η δημιουργική μάθηση, η εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και ευέλικτων διαδικασιών 

διοίκησης των σχολικών μονάδων εμπλουτίζει και ενδυναμώνει το εκπαιδευτικό έργο 

και ανοίγει το δρόμο σε ένα σχολείο που επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση, την αλλαγή 

και τη δυνατότητα προσαρμογής σε νέα δεδομένα που συνεχώς προκύπτουν. 

Είναι γεγονός ότι η εκπαιδευτική διαδικασία δεν εξαρτάται από τις σχέσεις ενός 

ενήλικα (εκπαιδευτικού) με μια ομάδα μαθητών αλλά από ένα σύνολο 

αλληλεπιδράσεων στο οποίο βασικές συνιστώσες αποτελούν οι μαθητές, οι 

εκπαιδευτικοί, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, η κοινωνία με τα ιστορικά, 

οικονομικά, πολιτικά, πολιτιστικά, γλωσσικά, θρησκευτικά χαρακτηριστικά, τα 
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αναλυτικά προγράμματα σπουδών, η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των 

Εκπαιδευτικών κ.ά.. 

Το σχολικό έτος 2015-2016 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Περιφερειακής Ενότητας Δράμας είναι αφιερωμένο στη βιωματική μάθηση, στη 

συνεργασία και στην ελεύθερη & δημιουργική έκφραση με τον γενικό τίτλο «Μαθαίνω 

βιωματικά, συνεργάζομαι και χτίζω το σχολείο του μέλλοντος». Για το λόγο αυτό 

υλοποιείται Ετήσιο Βιωματικό project με θέμα «Μαθαίνω βιωματικά, συνεργάζομαι 

και χτίζω το σχολείο του μέλλοντος». 

Βασικό σταθμό υλοποίησης του συγκεκριμένου project αποτελεί η έρευνα που 

παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, με στόχο τη διερεύνηση των επιμορφωτικών 

αναγκών των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στο project και την επιμόρφωσή τους στη βάση των πραγματικών τους 

αναγκών, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από την έρευνα. Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί 

με αξιοποίηση τεχνικών βιωματικής μάθησης καθώς και ευέλικτων μεθόδων 

σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

Α1. Ετήσιο Βιωματικό Project  

Το συγκεκριμένο Ετήσιο Βιωματικό Project διοργανώθηκε από τον Επιστημονικό - 

Πολιτιστικό Σύλλογο “eκπ@ιδευτικός κύκλος” και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Δράμας σε συνεργασία με την Περιφερειακή 

Ενότητα Δράμας, το Δήμο Δράμας, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Οι βασικοί άξονες του βιωματικού project «Μαθαίνω βιωματικά, συνεργάζομαι και 

χτίζω το σχολείο του μέλλοντος», είναι η βιωματική μάθηση, η συνεργασία, η ελεύθερη 

και δημιουργική έκφραση. Στο πλαίσιο αυτό μαθητές, εκπαιδευτικοί, στελέχη της 

εκπαίδευσης, γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, από οποιαδήποτε γωνιά της 

χώρας ή και από σχολεία της ομογένειας, κλήθηκαν να συνεργαστούν και να 

σχεδιάσουν το σχολείο του μέλλοντος, όπως αυτοί το ονειρεύονται, προτείνοντας 

εναλλακτικούς τρόπους μάθησης, διοίκησης, διαχείρισης της τάξης κ.ά. 

Το project θα ολοκληρωθεί στις «Ημέρες Εκπαίδευσης 2016» ως μία συνολική 

πρόταση για την εκπαίδευση, η οποία απορρέει μέσα από την έρευνα, την επιμόρφωση, 

την εφαρμογή στην πράξη καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών που σχετίζονται με τη 

διδακτική και διοικητική πρακτική και τελικά με τη δημιουργική έκφραση των 

συμμετεχόντων στη διαδικασία μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων, οι 

οποίοι με εισηγήσεις, βιωματικές πρακτικές, γράφοντας, ζωγραφίζοντας, 

δημιουργώντας μουσική, ταινίες, βίντεο, animation ή οτιδήποτε άλλο θα προτείνουν 

πως επιθυμούν να είναι το σχολείο του μέλλοντος. Οι προτάσεις, μάλιστα, αυτές θα 

αξιοποιηθούν, θα εφαρμοστούν και θα αξιολογηθούν στη διάρκεια του σχολικού έτους 

2016-2017 ως καινοτόμες πρακτικές και προτάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Αναλυτικότερα για τις ομάδες συμμετεχόντων: 

Αναφορικά με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών τα μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν ή θα χρησιμοποιηθούν είναι: 

1. Ερωτηματολόγια διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των 

εκπαιδευτικών. 
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2. Κεντρικές διαλέξεις στη Δράμα (διαλέξεις κορμού), οι οποίες θα 

μεταδοθούν ζωντανά (live streaming) και θα αφορούν θέματα διοίκησης της 

εκπαίδευσης και διδακτικής.  

3. Σειρά βιωματικών εργαστηρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και 

στα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, όπως προέκυψαν από τη διερεύνηση 

αναγκών που προηγήθηκε. 

4. Τηλεδιασκέψεις.  

5. Μεθόδοι σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

6. Συνεντεύξεις με ειδικούς μέσω του διαδικτυακού ραδιοφωνικού 

σταθμού (kyklosradio) της ΔΔΕ Δράμας. 

Α2. Γενική περιγραφή του ετήσιου βιωματικού project 

Το project είναι ευέλικτο, καθώς θα διαμορφώνεται από τον κάθε συμμετέχοντα με 

βάση τις πραγματικές του ανάγκες. Η υποχρέωση συμμετοχής σε συγκεκριμένες 

δραστηριότητες, όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια, αφορά μόνο την 

πιστοποίηση συμμετοχής με σχετική βεβαίωση. Για τη συμμετοχή απαιτείται η 

εκδήλωση ενδιαφέροντος, μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας που βρίσκεται στην 

επίσημη ιστοσελίδα της ΔΔΕ Δράμας με τίτλο «Δράσεις 2015-2016» και η εγγραφή. Οι 

συμμετέχοντες τοποθετούνται σε τέσσερις ομάδες (Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, 

Χειμώνας) με κριτήρια το ενδιαφέρον τους ως προς τα θέματα διοίκησης της 

εκπαίδευσης ή διδακτικής, αλλά και ως προς τη δυνατότητα συμμετοχής στα βιωματικά 

εργαστήρια. 

Η υλοποίηση της επιμορφωτικής διαδικασίας περιλαμβάνει τέσσερις διαλέξεις κορμού 

στις οποίες οι δύο ομάδες (Άνοιξη και Καλοκαίρι) συμμετέχουν δια ζώσης, ενώ οι 

υπόλοιπες δύο (Φθινόπωρο και Χειμώνας) τις παρακολουθούν διαδικτυακά μέσω live 

streaming. Συμπληρώνεται επίσης με βιωματικά εργαστήρια στα οποία οι 

συμμετέχοντες παίρνουν μέρος σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους. 

Στα βιωματικά εργαστήρια οι πρώτες τρεις ομάδες (Άνοιξη, Καλοκαίρι και 

Φθινόπωρο) συμμετέχουν δια ζώσης, ενώ η ομάδα Χειμώνας συμμετέχει στη 

διαδικασία διαδικτυακά. 

Στο πλαίσιο του Βιωματικού project μαθητές, εκπαιδευτικοί, στελέχη της εκπαίδευσης, 

γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, από οποιαδήποτε γωνιά της χώρας ή και από 

σχολεία της ομογένειας, καλούνται να συνεργαστούν και να σχεδιάσουν το σχολείο 

του μέλλοντος, όπως αυτοί το ονειρεύονται, προτείνοντας εναλλακτικούς τρόπους 

μάθησης, διοίκησης, διαχείρισης της τάξης κ.ά. 

Βασικοί σταθμοί υλοποίησης του project είναι: 

      η αρχική έρευνα με στόχο τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των 

εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετέχουν 

στο project & 

      η επιμόρφωση βάση των πραγματικών αναγκών, όπως αυτές προκύπτουν 

από την έρευνα.  

 



Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής 

“ Καινοτόμες Εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη”  

Δράμα, 27-29 Νοεμβρίου 2015 
 

 

Β. Θεωρητική Προσέγγιση 

Β1. Διερεύνηση αναγκών 

Θεμελιώδης διαδικασία για τη διεξαγωγή σωστά οργανωμένων επιμορφωτικών 

δράσεων, η οποία επηρεάζει αποφασιστικά το βαθμό της αποτελεσματικότητας και την 

προστιθέμενη αξία της διαδικασίας επιμόρφωσης αποτελεί ο εντοπισμός, η λεπτομερής 

οργάνωση και η τεκμηριωμένη καταγραφή των εκπαιδευτικών / επιμορφωτικών 

αναγκών. Επιπλέον, βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική εκπαίδευση 

ενηλίκων είναι το περιεχόμενο της επιμόρφωσης να έχει άμεση σχέση με τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες και τις εμπειρίες των εκπαιδευόμενων (Βεργίδης, 1998· 

Κόκκος, 2005). Με τον όρο εκπαιδευτική ανάγκη προσδιορίζεται η ικανοποίηση 

εσωτερικών επιθυμιών και καταστάσεων που μετασχηματίζουν τη συμπεριφορά του 

ατόμου για την επίτευξη κάποιων στόχων. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις 

επιμορφωτικές τους ανάγκες, παρουσιάζουν οποιαδήποτε γνώση, δεξιότητα ή στάση 

που είναι αναγκαία αλλά δεν είναι διαθέσιμη, για την επαρκή και πλήρη επιτέλεση του 

εκπαιδευτικού τους έργου (Mezirow, 2007). Συνεπώς, η διερεύνηση των 

επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών θα πρέπει να αποτελεί μια διαρκή 

διαδικασία. Η θέση αυτή ενισχύεται αν λάβουμε υπόψη μας ότι στον χώρο της 

εκπαίδευσης σημειώνονται συχνές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις (Αναστασιάδης, 2010). 

Β2. Βιωματική Μάθηση 

Οι τρεις μεγάλες παραδόσεις της βιωματικής μάθησης, όπως καταγράφονται από τον 

Kolb (1984), προέρχονται από τους Dewey, Lewin  και Piaget. Ο Dewey, από το 1938 

επεσήμανε, από τη φιλοσοφική προοπτική του πραγματισμού, τη σχέση που υπάρχει 

ανάμεσα στην εκπαίδευση και την εμπειρία, διακηρύσσοντας την πεποίθηση του ότι 

κάθε γνήσια μορφή εκπαίδευσης γεννιέται από την εμπειρία. Παραφράζοντας το 

απόφθεγμα του Λίνκολν για τη δημοκρατία υποστήριξε ότι η εκπαίδευση είναι «απ’ 

την εμπειρία, για την εμπειρία και μέσω της εμπειρίας». Από το χώρο της δυναμικής 

της ομάδας προέρχεται η δεύτερη μεγάλη παράδοση για τη βιωματική μάθηση. Ο 

Lewin, με την ενασχόληση του με τη δυναμική των ομάδων, καθώς και η μεθοδολογία 

της έρευνας- δράσης ανέδειξαν την αξία της υποκειμενικής προσωπικής εμπειρίας στη 

μάθηση. Από τη συνεισφορά του Piaget προέρχεται η τρίτη μεγάλη παράδοση για τη 

βιωματική μάθηση και έγκειται στην περιγραφή της μάθησης, ως μιας διαδικασίας 

αλληλεπίδρασης μεταξύ του προσώπου και του περιβάλλοντος. Η βιωματική μάθηση, 

γενικά, ανταποκρίνεται στην ανάγκη ανάπτυξης του συνόλου της προσωπικότητας του 

ατόμου και όχι μόνο της νοητικής του βελτίωσης.  

H βιωματική μάθηση είναι μία εκπαιδευτική μέθοδος, η οποία εισάγει έναν 

εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης, ο οποίος επεκτείνεται πέρα από τα σχολικά βιβλία, 

τη μετωπική διδασκαλία και την απομνημόνευση της ύλης (Τριλίβα & 

Αναγνωστοπούλου, 2008). Στόχος της εκπαιδευτικής αυτής μεθόδου είναι η ενεργός 

συμμετοχή των μαθητών στη μάθηση θεωρώντας σημαντικές τις ερωτήσεις και απορίες 

των μαθητών που συζητιούνται ελεύθερα στην τάξη καθώς και τις συναισθηματικές 

τους αντιδράσεις. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, θέτουν τους δικούς τους στόχους, 

εκφράζονται και δημιουργούν και επεξεργάζονται από κοινού τις αντιδράσεις τους. 

Βασικός σκοπός της βιωματικής μάθησης είναι ο μαθητής να έρθει σε άμεση επαφή με 

το αντικείμενο μάθησης, μέσα από την αναζήτηση - έρευνα, τα παιχνίδια ρόλων, τις 

συνεντεύξεις κ.α. (Δεδούλη, 2002). 
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Β3. Έρευνα 

Η έρευνα διεξήχθη το διάστημα από 1 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου του 2015, σε 

Πανελλαδικό επίπεδο και έτυχε της συμμετοχής 396 εκπαιδευτικών από όλη την 

Ελλάδα. 

Β3.1. Μεθοδολογία Έρευνας 

Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Η υλοποίηση του έγινε 

με βάση επίκαιρα θέματα διοίκησης και διδακτικής που αφορούν την καινοτομία και 

τη χρήση των νέων τεχνολογιών στο σχολικό περιβάλλον. Η προώθηση του στα 

σχολεία έγινε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής 

Ενότητας Δράμας. Η συμπλήρωση του από τους εκπαιδευτικούς έγινε online, μέσω του 

διαδικτύου. 

Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο - προαιρετικό και περιείχε 18 ερωτήσεις. 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με χρήση του προγράμματος 

στατιστικής ανάλυσης IBM SPSS Statistics version 21.0. 

Β3.2. Αποτελέσματα Έρευνας 

Η συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα ήταν ιδιαίτερα έντονη, αφού αποτέλεσαν το 

76% των συμμετεχόντων, όπως απεικονίζεται στο Γράφημα 1. 

 

Γράφημα 1: Συμμετοχή σε σχέση με το φύλο 

Στο Γράφημα 2, φαίνεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων ανήκαν στην 

ηλικιακή ομάδα 35 με 55 ετών (78%). Ειδικότερα, μεταξύ 35 και 45 ετών ήταν το 43% 

των συμμετεχόντων, μεταξύ 45 και 55 ετών το 35%, κάτω των 35 ετών ήταν το 18% 

και το 4% ήταν πάνω από τα 55 έτη. 

 

Γράφημα 2: Συμμετοχή σε σχέση με την ηλικία 



Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής 

“ Καινοτόμες Εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη”  

Δράμα, 27-29 Νοεμβρίου 2015 
 

 

Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα το 16% είχε διδακτική εμπειρία κάτω από 6 έτη, 

το 25% είχε εμπειρία 6 έως 10 έτη, το 42% 11 έως 20 έτη και τέλος, πάνω από 21 έτη 

είχε το 17% των συμμετεχόντων, όπως απεικονίζεται στο Γράφημα 3. 

 

Γράφημα 3: Συμμετοχή σε σχέση με τη διδακτική εμπειρία 

Στο Γράφημα 4 απεικονίζεται το επίπεδο σπουδών των συμμετεχόντων στη διερεύνηση 

εκπαιδευτικών αναγκών. Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (57%) έχουν 

συνεχίσει τις σπουδές τους και πέρα του βασικού τους πτυχίου. Συγκεκριμένα, το 47% 

έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, το 5% είναι κάτοχοι διδακτορικού ή και 

μεταδιδακτορικού και το 5% κατέχουν και δεύτερο πτυχίο. Οι πτυχιούχοι ΑΤΕΙ και 

ΑΕΙ αποτελούν το 4% και 39% αντίστοιχα. 

 

Γράφημα 4: Συμμετοχή σε σχέση με το επίπεδο σπουδών 

Οι συμμετέχοντες στη διερεύνηση αναγκών θεωρούν ότι το σημαντικότερο κίνητρο για 

τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικές δράσεις, όπως απεικονίζεται στο Γράφημα 5, 

είναι η σύνδεση της θεωρίας με τη διδακτική πράξη (82%), το επαγγελματικό ενδιαφέρον  

(73%), το προσωπικό ενδιαφέρον (73%) κ.ά.. 
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Γράφημα 5: Κίνητρα συμμετοχής στην επιμόρφωση 

Παρατηρώντας το Γράφημα 6, παρατηρούμε την ανταπόκριση των διάφορων 

ηλικιακών ομάδων των εκπαιδευτικών σε σχέση με ένα από τα σημαντικότερα κίνητρα 

της επιμόρφωση το οποίο είναι η σύνδεση της θεωρίας με τη διδακτική πράξη. Οι 

απόψεις τους, όσων αφορά το συγκεκριμένο κίνητρο, δε διαφοροποιούνται σημαντικά 

μεταξύ των ηλικιακών ομάδων των εκπαιδευτικών. Η επιλογή αυτή είναι περισσότερο 

ισχυρή στην ηλικιακή ομάδα 45-55 ετών (87%). 

 

Γράφημα 6: Συσχέτιση ηλικίας με το κίνητρο «Σύνδεση της θεωρίας με τη 

διδακτική πράξη» 

Τα Γραφήματα 7 και 8 απεικονίζουν τη συσχέτιση των ηλικιών με το κίνητρο της 

μοριοδότησης της επιμόρφωσης και την πιστοποίηση της επιμόρφωσης, αντίστοιχα. 

Διαπιστώνεται ότι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί, έως 34 ετών στην πλειοψηφία τους 

υποκινούνται από κίνητρα όπως τη μοριοδότηση (58%) και την πιστοποίηση (59%). 

Αντίθετα, στις μεγάλες ηλικίες 45-55 και άνω των 55 ετών η μοριοδότηση θεωρείται 

κίνητρο μόνο από το 20% και 25% αντίστοιχα, ενώ η πιστοποίηση από το 33% και 

25% αντίστοιχα. Επίσης, το επαγγελματικό και το προσωπικό ενδιαφέρον αποτελούν 

για κάθε ηλικία πολύ σημαντικά κίνητρα για επιμόρφωση. 
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Γράφημα 7: Συσχέτιση ηλικίας με το κίνητρο «Μοριοδότηση επιμόρφωσης» 

 

Γράφημα 8: Συσχέτιση ηλικίας με το κίνητρο «Πιστοποίηση επιμόρφωσης» 

Από τα Γραφήματα 9 και 10 φαίνεται ότι ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της 

υποκίνησης για επιμόρφωση σε κάποιες κατηγορίες επιπέδου σπουδών. Συγκεκριμένα, 

οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου (Γράφημα 9) διαφοροποιούνται από το γενικό σύνολο 

δηλώνοντας ότι το προσωπικό τους ενδιαφέρον είναι το βασικό κίνητρο για τη 

συμμετοχή τους σε επιμορφώσεις (83% σε σχέση με το 73% του συνόλου των 

ερωτηθέντων).  

 

Γράφημα 9 : Συσχέτιση κινήτρων με επίπεδο σπουδών 
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Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου (Γράφημα 10) θεωρούν πιο σημαντικό κίνητρο τη 

σύνδεση της θεωρίας με την διδακτική πράξη (86%), ενώ το προσωπικό ενδιαφέρον 

αποτελεί το δεύτερο κίνητρο επιμόρφωσης (73%). 

 

Γράφημα 10 : Συσχέτιση κινήτρων με επίπεδο σπουδών 

Οι αντιλήψεις ανδρών και γυναικών για τα κίνητρα της επιμόρφωσης δε διαφέρουν 

σημαντικά, όπως απεικονίζεται στο Γράφημα 11. Αμφότεροι θεωρούν ισχυρότερο 

κίνητρο τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, το προσωπικό και επαγγελματικό 

ενδιαφέρον και λιγότερο σημαντικό κίνητρο τη μοριοδότηση. Για το τελευταίο κίνητρο 

οι άνδρες δείχνουν σημαντικά αδιάφοροι (25%) σε σχέση με τις γυναίκες (37%).  

 

Γράφημα 11: Συσχέτιση κινήτρων με το φύλο 

Μελετώντας τα κίνητρα της επιμόρφωσης σε σχέση με τη διδακτική εμπειρία 

(Γράφημα 12) διαπιστώνουμε τα εξής: 

 Η μοριοδότηση αποτελεί το λιγότερο σημαντικό κίνητρο (31-33%) για όλους 

τους εκπαιδευτικούς με εξαίρεση αυτούς με 11 έως 20 έτη εμπειρίας (37%).  

 Η πιστοποίηση θεωρείται περισσότερο σημαντική από τους πιο έμπειρους 

εκπαιδευτικούς (54%).  

 Η έγκαιρη γνώση περιεχομένου, στόχων, μεθοδολογίας οδηγεί στις 

επιμορφωτικές συναντήσεις τους νεότερους εκπαιδευτικούς (56% και 47% για 

εμπειρία κάτω των 6 ετών και 6-10 ετών αντίστοιχα) σε σχέση με τους 
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παλαιότερους (36% και 33% για εμπειρία 11-20 ετών και άνω των 21 ετών 

αντίστοιχα).  

 Τέλος η σύνδεση της θεωρίας με τη διδακτική πράξη είναι το ισχυρότερο 

κίνητρο είναι για όλους, εκτός από τους πιο έμπειρους εκπαιδευτικούς. Η 

σημαντικότητα αυτού του κινήτρου είναι αρνητικά συσχετισμένη με τα χρόνια 

διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. 

 

Γράφημα 12: Συσχέτιση κινήτρων με διδακτική εμπειρία 

Οι συμμετέχοντες στη διερεύνηση αναγκών εκπαιδευτικοί, θεωρούν ότι η 

αποδοτικότερη μορφή επιμόρφωσης είναι το Μεικτό Μοντέλο Επιμόρφωσης, όπως 

φαίνεται στο Γράφημα 13. Το 70% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι το συγκεκριμένο 

είναι το καταλληλότερο σύστημα επιμόρφωσης, ο συνδυασμός δηλαδή της εξ 

αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης με κάποιες δια ζώσης επιμορφωτικές 

συναντήσεις. Το 18% των επιμορφούμενων θεωρεί αποδοτικότερη την εξ αποστάσεως 

διαδικτυακή επιμόρφωση, ενώ το υπόλοιπο 12% των επιλογών μοιράζεται στην 

επιμόρφωση μέσω ημερίδων (4%), ταχύρρυθμων σεμιναρίων (4%) και τυπικής εξ 

αποστάσεως επιμόρφωσης. 

 

Γράφημα 13: Η αποδοτικότερη μορφή επιμόρφωσης 

Η προτίμηση επιμορφωτικού μοντέλου φαίνεται ότι γενικά δεν εξαρτάται από την 

ηλικία των εκπαιδευτικών, όπως απεικονίζεται στο Γράφημα 14. Διαπιστώνεται ότι σε 

κάθε ηλικιακή ομάδα το Μεικτό μοντέλο αποτελεί την αποδοτικότερη μέθοδο 

επιμόρφωσης. Παρατηρείται όμως ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί (άνω 

των 55 ετών) είναι λίγο πιο δύσπιστοι σε αυτά τα μοντέλα σε σχέση με το γενικό 

σύνολο (56% έναντι του 70% του συνόλου), ενώ δεν απορρίπτουν τις ημερίδες (13% 
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έναντι του 4% του συνόλου) και τα ταχύρρυθμα σεμινάρια (19% έναντι του 4% του 

συνόλου). 

 

Γράφημα 14: Συσχέτιση της αποδοτικότερης μορφής επιμόρφωσης με τη Ηλικία 

Στο Γράφημα 15 απεικονίζεται η συσχέτιση των προτιμήσεων των συμμετεχόντων στη 

διερεύνηση αναγκών, στη θεματική ενότητα της Διοίκησης, με την ηλικία τους. 

Παρατηρούμε ότι οι επιλογές δεν παρουσιάζουν εξάρτηση με την ηλικία των 

ερωτηθέντων. Σε κάθε ηλικιακή ομάδα δημοφιλέστερο θέμα αποτελεί η Διαχείριση 

κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον, περισσότερο ενδιαφέρον  όμως παρουσιάζει για τους 

μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς (75%).  

 

Γράφημα 15: Συσχέτιση επιλογής σεμιναρίων σε θέματα Διοίκησης, με την ηλικία 

Στο Γράφημα 16 παρατηρούμε ότι οι προτιμήσεις στη θεματική ενότητα της 

Διδακτικής εξαρτώνται από την ηλικία των ερωτηθέντων. Οι θεματικές που αφορούν 

σε καινοτόμες δράσεις, τη συνεργατική προσέγγιση της Διδασκαλίας, την αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών και τον σχεδιασμό της διδασκαλίας προτιμώνται σε υψηλότερο 

βαθμό από τους νεότερους εκπαιδευτικούς, όπως φαίνεται στα σχήματα στο Γράφημα 

16.  
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Γράφημα 16: Συσχέτιση επιλογής σεμιναρίων σε θέματα Διδακτικής, με την ηλικία 

Επιλογή Σεμιναρίων 

Η μεγάλη πλειοψηφία (71% - 278) των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στη 

διερεύνηση αναγκών εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη θεματική «Διαχείριση κρίσεων στο 

σχολικό περιβάλλον» που αφορά στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Λιγότερο δημοφιλή 

αλλά ψηλά στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων είναι τα θέματα: Ηγετικές Ικανότητες - 

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (49% - 192), Λήψη αποφάσεων (49% - 191), Ο 

προγραμματισμός στη Σχολική Μονάδα (45% - 181), Η λειτουργία της οργάνωσης στη 

σχολική μονάδα (43% - 171). 

Οι 232 από τους 396 ερωτηθέντες (60% - 232) δήλωσαν ενδιαφέρον για τη θεματική 

«Παιχνίδι ρόλων, χρήση τεχνών, παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών, παιχνίδια, 

δραστηριότητες» που αφορά στη Διδακτική. Εξίσου δημοφιλή είναι τα θέματα 

Διδακτικής: Τεχνικές διδασκαλίας για τη διερευνητική και βιωματική μάθηση (60% - 

231), Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης (μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα 

συμπεριφοράς, ειδικές ομάδες κ.α. (59% - 228), Προώθηση και υποστήριξη 

καινοτόμων δράσεων (Project κ.λ.π.) (54% - 208), Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών 

(51% - 196). 

Β4. Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ένα από τα σημαντικότερα κίνητρα για επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών όλων των ηλικιακών ομάδων αποτελεί η σύνδεση της θεωρίας με τη 

διδακτική πράξη. Επίσης,  οι νεότεροι εκπαιδευτικοί, στην πλειοψηφία τους, 

υποκινούνται από κίνητρα όπως η μοριοδότηση και η πιστοποίηση των επιμορφώσεων 

σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία εκπαιδευτικούς. Η έγκαιρη γνώση 

περιεχομένου, στόχων, μεθοδολογίας οδηγεί στις επιμορφωτικές συναντήσεις τους 

νεότερους εκπαιδευτικούς, ενώ η σύνδεση της θεωρίας με τη διδακτική πράξη είναι το 

ισχυρότερο κίνητρο είναι για όλους, εκτός από τους πιο έμπειρους εκπαιδευτικούς. Οι 

κάτοχοι διδακτορικού τίτλου δηλώνουν ότι το προσωπικό τους ενδιαφέρον είναι το 

βασικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους σε επιμορφώσεις, ενώ οι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου, θεωρούν πιο σημαντικό κίνητρο τη σύνδεση της θεωρίας με τη 

διδακτική πράξη, ενώ το προσωπικό ενδιαφέρον αποτελεί το δεύτερο κίνητρο 

επιμόρφωσης.  

Οι αντιλήψεις ανδρών και γυναικών για τα κίνητρα της επιμόρφωσης δε διαφέρουν 

σημαντικά, αμφότεροι θεωρούν ισχυρότερο κίνητρο τη σύνδεση της θεωρίας με την 

πράξη, το προσωπικό και επαγγελματικό ενδιαφέρον και λιγότερο σημαντικό κίνητρο 
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τη μοριοδότηση. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η 

αποδοτικότερη μορφή επιμόρφωσης είναι το Μεικτό Μοντέλο Επιμόρφωσης, δηλαδή 

ο συνδυασμός της εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης με κάποιες δια ζώσης 

επιμορφωτικές συναντήσεις, χωρίς αυτή η επιλογή να εξαρτάται από την ηλικία των 

εκπαιδευτικών. Οι επιλογές των συμμετεχόντων στη διερεύνηση αναγκών, στη 

θεματική ενότητα της Διοίκησης δεν παρουσιάζουν εξάρτηση με την ηλικία των 

ερωτηθέντων. Σε κάθε ηλικιακή ομάδα δημοφιλέστερο θέμα αποτελεί η Διαχείριση 

κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον. Ενώ, στη θεματική ενότητα της Διδακτικής οι 

επιλογές εξαρτώνται από την ηλικία των ερωτηθέντων και συγκεκριμένα οι θεματικές 

που αφορούν σε καινοτόμες δράσεις, τη συνεργατική προσέγγιση της Διδασκαλίας, την 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τον σχεδιασμό της διδασκαλίας προτιμώνται σε 

υψηλότερο βαθμό από τους νεότερους εκπαιδευτικούς. 

Μέσα από την ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών έγινε μία προσπάθεια για την 

βέλτιστη διοργάνωση του ετήσιου βιωματικού project. Τα παραπάνω αποτελέσματα 

της διερεύνησης οδήγησαν στη διαμόρφωση του βιωματικού project με τέτοιων τρόπο 

ώστε να καλύπτει με τον βέλτιστο τρόπο τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μάχιμων 

εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν στη διερεύνηση αναγκών εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη Θεματική 

«Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον» ενώ ακολουθούσαν οι θεματικές 

«Ηγετικές Ικανότητες - Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων», «Λήψη αποφάσεων», «Ο 

προγραμματισμός στη Σχολική Μονάδα» και «Η λειτουργία της οργάνωσης στη 

σχολική μονάδα» που αφορούν στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Επίσης πολλοί 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ενδιαφέρον για τη Θεματική «Παιχνίδι ρόλων, χρήση τεχνών, 

παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών, παιχνίδια, δραστηριότητες» που αφορά στη 

Διδακτική. Εξίσου δημοφιλή παρουσιάστηκαν και άλλα Διδακτικής όπως «Τεχνικές 

διδασκαλίας για τη διερευνητική και βιωματική μάθηση», «Διαχείριση προβλημάτων 

σχολικής τάξης (μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, ειδικές ομάδες 

κ.α.», «Προώθηση και υποστήριξη καινοτόμων δράσεων (Project κ.λ.π.)» και 

«Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών». 

Παρατηρούμε ότι οι ανάγκες επιμόρφωσης είναι πολύ μεγάλες και οι εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν μεγάλη επιθυμία για να επιμορφωθούν σε θέματα που είναι απαραίτητα για 

την επιτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου αλλά και για την επαγγελματική τους 

εξέλιξη. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα ανακοίνωση εκθέτουμε δεδομένα από το σχεδιασμό, την υλοποίηση, 

καθώς και την αξιολόγηση του διαδικτυακού project “building the school of the future” 

το οποίο υλοποιήσαμε στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της Διεύθυνσης 

Δευτερoβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, (http://elearning.didedra.gr) από τον Οκτώβριο 

έως το Νοέμβριο του 2015. Στο project συμμετείχαν τετρακόσιοι πενήντα επτά (457) 

εκπαιδευτικοί από σαράντα εννέα (49) περιοχές της Ελλάδας, οι οποίοι στη βάση ενός 

σεναρίου που κατηύθυνε τη διαδικασία, ανέλαβαν μία σειρά από πρωτοβουλίες 

προκειμένου να σχεδιάσουν και να προτείνουν το σχολείο του μέλλοντος. Ερευνητικά 

το project αποτέλεσε μία συντονισμένη διαδικασία μέσα από την οποία με την 

εφαρμογή αλληλεπιδραστικών στοχαστικών μοντέλων επιχειρήθηκε η ενίσχυση της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Από την αξιολόγηση της 

διαδικασίας, κατέστη σαφές ότι σε διαδικτυακά περιβάλλοντα ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης, όπου οι συμμετέχοντες βρίσκονται σε απόσταση τόσο τοπικά, όσο 

και χρονικά, η ενίσχυση της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης πρέπει να αποτελεί βασικό 

μέρος του σχεδιασμού της επιμόρφωσης, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά και 

αποφασιστικά στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. 

Λέξεις κλειδιά: αλληλεπίδραση, διαδικτυακή μάθηση, επιμόρφωση, εκπαίδευση 

ενηλίκων, project, εμπειρική και στοχαστική μάθηση, σχολείο μέλλοντος 
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A. Εισαγωγή 

Ένα σημαντικό στοιχείο των σύγχρονων  διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης 

αποτελεί η μετεξέλιξή τους σε περιβάλλοντα συνεργασίας και σε χώρους έντονων 

κοινωνικών διεργασιών. Προκειμένου να αναπτυχθεί ένα διαδικτυακό περιβάλλον 

μάθησης, απαιτείται ένας συνδυασμός αλληλεπιδράσεων μέσω των οποίων θα 

επιτευχθεί ένας κοινός στόχος.  

Οι εκπαιδευόμενοι στη διαδικτυακή μάθηση βρίσκονται σε ένα διαφορετικό 

εκπαιδευτικό περιβάλλον, γεγονός που τους καθιστά περισσότερο ανεξάρτητους και 

με την έννοια αυτή ικανούς να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, αλλά και υπεύθυνους σε 

σχέση με τον έλεγχο της μαθησιακής τους πορείας. Υπό αυτές τις συνθήκες η μάθηση 

προκύπτει ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης, της δραστηριοποίησης και των 

πρωτοβουλιών των συμμετεχόντων. 

Η αλληλεπίδραση αποτελεί μία έννοια η οποία δίνει βαρύνουσα σημασία στις 

κοινωνικές σχέσεις και αντιδράσεις των συμμετεχόντων σε ένα περιβάλλον μάθησης 

και με την έννοια αυτή μπορεί να συμβάλλει θετικά στην επίτευξη των στόχων που 

έχουν τεθεί. Τα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η αυξημένη αλληλεπίδραση 

στην εξ αποστάσεως διαδικτυακή μάθηση οδηγεί σε καλύτερα μαθησιακά 

αποτελέσματα (Γκάφα & Αθανασούλα-Ρέππα, 2004, Κουστουράκης, κα. 2003), 

ωστόσο διατυπώνονται παράλληλα και σημαντικά ερωτήματα που αφορούν στη φύση 

και την έκταση της αλληλεπίδρασης, καθώς και στις επιπτώσεις που αυτή έχει στις 

αποδόσεις των συμμετεχόντων σε ένα διαδικτυακό μάθημα (Picciano, 2002). 

Καθώς η αλληλεπίδραση βασίζεται στις αρχές της ενεργητικής μάθησης και της 

οικοδόμησης της γνώσης αποτελεί μία σημαντική διαδικασία, η έκταση και η ποιότητα 

της οποίας αποτελούν καθοριστικά στοιχεία στη διαδικτυακή μάθηση. Στο πλαίσιο 

αυτό η εφαρμογή μεθόδων συνεργατικής και δημιουργικής μάθησης συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας ως προς την επίτευξη των στόχων 

που έχουν τεθεί. 

Η παρούσα εργασία συμβάλλει σε αυτό τον προβληματισμό, μέσα από την παράθεση 

δεδομένων που αφορούν στο σχεδιασμό, την υλοποίηση, καθώς και την αξιολόγηση 

του διαδικτυακού project “building the school of the future”, το οποίο υλοποιήθηκε 

στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της ΔΔΕ Δράμας 

(http://elearning.didedra.gr) από τον Οκτώβριο έως το Νοέμβριο του 2015. Το 

διαδικτυακό project ήταν ενταγμένο στο ετήσιο (2015-2016) αφιέρωμα της ΔΔΕ 

Δράμας «Μαθαίνω βιωματικά συνεργάζομαι και χτίζω το σχολείο του μέλλοντος» και 

υπό την έννοια αυτή συνέβαλε αφενός στη διερεύνηση του θέματος μέσα από τη 

συγκέντρωση σχετικού με το ετήσιο αφιέρωμα υλικού, αφετέρου στην επιστημονική 

έρευνα με την εφαρμογή και αξιολόγηση τεχνικών και μεθόδων που μπορούν να 

ενισχύσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων στη διαδικασία 

εκπαιδευτικών. 

B. Ένα διαδικτυακό project στο πλαίσιο του στοχασμού και της αλληλεπίδρασης 

Θεωρητικά το project ακολούθησε το στοχαστικό μοντέλο των Boud, Keogh, Walker 

(2002), στο οποίο κυριαρχούν η επιστροφή στην εμπειρία, η προσέγγιση των 

συναισθημάτων και η επαναξιολόγηση της εμπειρίας. Η εργασία στις ομάδες καθώς 

και η αλληλεπίδραση που αναπτύχθηκε βασίστηκε στο στοχαστικό αλληλεπιδραστικό 

http://elearning.didedra.gr/
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μοντέλο Reflective Interaction through Virtual Participants (Κιουλάνης, 2013). Οι 

παράλληλες δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης 

σχεδιάστηκαν με βάση το θεωρητικό πλαίσιο του project zero και της παλέτας (μοτίβα) 

του artful thinking (Artful Thinking, 2016). 

Αναφορικά με την αλληλεπίδραση στη διαδικτυακή μάθηση, στη διεθνή βιβλιογραφία 

έχουν καταγραφεί τέσσερις τύποι αλληλεπίδρασης:  (α) η αλληλεπίδραση του 

εκπαιδευόμενου με το διδακτικό υλικό,  (β) η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

εκπαιδευομένων, (γ) η αλληλεπίδραση εκπαιδευόμενου – εκπαιδευτή, και (δ) η 

αλληλεπίδραση του εκπαιδευομένου με το τεχνολογικό περιβάλλον (Thurmond, 

Wambach, 2004). Στην προοπτική αυτή κινούμενοι οι Moore & Kearsley (1996) 

αναφέρονται και στην αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου με τον εαυτό του, καθώς 

αναστοχάζεται ενώ βρίσκεται σε μια μαθησιακή πορεία. 

Καθώς τα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η αυξημένη αλληλεπίδραση στην 

εξ αποστάσεως διαδικτυακή μάθηση βελτιώνει την επίδοση των συμμετεχόντων, 

συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότητα της μάθησης πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν 

με τη σχέση που μπορεί να έχει η αλληλεπίδραση στην επίτευξη των στόχων ενός 

διαδικτυακού μαθήματος (Γκάφα & Αθανασούλα-Ρέππα, 2004, Κουστουράκης, κα. 

2003). 

Στο πλαίσιο αυτό ο Beaudoin (2001) εξετάζει τη σχέση μεταξύ της αλληλεπίδρασης 

και της μάθησης. Στη μελέτη του χωρίζει μια ηλεκτρονική τάξη σε τρεις ομάδες 

(υψηλής αλληλεπίδρασης, μέτριας αλληλεπίδραση και χαμηλής αλληλεπίδραση) 

και αποκαλύπτει ότι όσο υψηλότερη είναι η αλληλεπίδραση τόσο καλύτερη είναι η 

απόδοση των συμμετεχόντων. Ο Picciano (2002) υποστηρίζει ότι η αλληλεπίδραση 

αποτελεί μία σημαντική διαδικασία για μια επιτυχημένη πορεία κάθε διαδικτυακού 

μαθήματος, ωστόσο υποστηρίζει ότι υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη 

φύση και την έκταση της αλληλεπίδρασης, καθώς και για τις επιπτώσεις που αυτή 

μπορεί να έχει στις επιδόσεις των συμμετεχόντων σε ένα διαδικτυακό μάθημα. 

Ωστόσο, σε πολλές έρευνες υποστηρίζεται ότι η αυξημένη ικανοποίηση σε διαδικτυακά 

μαθήματα εξαρτάται από την ποιότητα και την ποσότητα των αλληλεπιδράσεων 

(Beaudoin, 2001; Hartman & Truman – Davis, 2001; Dziuban & Moskal, 2001; 

Καρατζίδης, 2013). 

Β1. Προσαρμογή του μαθήματος στις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων 

Ένα βασικό στοιχείο στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, είναι η 

προσαρμογή των διαδικτυακών περιβαλλόντων εκπαίδευσης στις βασικές αρχές 

εκπαίδευσης ενηλίκων, δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σ’ αυτά είναι 

ενήλικες.  

Το θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων χαρακτηρίζεται από πλήθος 

προσεγγίσεων οι οποίες απορρέουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων 

εκπαιδευομένων (Κόκκος, 2005).  

Σύμφωνα με αυτές οι ενήλικοι έρχονται στην εκπαίδευση με συγκεκριμένους στόχους 

και μαθαίνουν όταν οι σκοποί και οι στόχοι της εκπαίδευσης είναι σημαντικοί και 

ρεαλιστικοί για αυτούς. Παράλληλα, φέρουν ένα ευρύ φάσμα προηγούμενων 

εμπειριών, γνώσεων, δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων, συμφερόντων, με αποτέλεσμα η 

μάθηση να έχει νόημα για αυτούς όταν τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται υπόψη στη 
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διδασκαλία. Στην προοπτική αυτή ο κριτικός τρόπος σκέψης και η βιωματική μάθηση 

παίζουν σημαντικό ρόλο. 

Επίσης οι ενήλικοι έχουν αποκρυσταλλώσει τους προτιμώμενους τρόπους μάθησης και 

κατά συνέπεια οι διδάσκοντες πρέπει να δημιουργούν ευκαιρίες μάθησης που να 

λαμβάνουν υπόψη τους ατομικούς τρόπους μάθησης των συμμετεχόντων. Με βάση τα 

παραπάνω οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν τάση για ενεργητική συμμετοχή σε κάθε 

πτυχή της μάθησή τους, ενώ είναι δεδομένο ότι αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση, 

που συνδέονται με προϋπάρχουσες γνώσεις, αξίες, αλλά και εσφαλμένες παραδοχές. 

Στο πλαίσιο αυτό η προοπτική του μετασχηματισμού των εσφαλμένων και ενίοτε 

δυσλειτουργικών τους παραδοχών αναδεικνύει τη σημασία στην ενήλικη μάθηση της 

μετασχηματίζουσας μάθησης. (Mezirow, 2003). 

Τέλος, καθώς, σε κάθε μαθησιακή διαδικασία εκπαίδευσης ενηλίκων ελλοχεύει πάντα 

ο φόβος της κριτικής στο πρόσωπό τους και της αποτυχίας, αυτό δημιουργεί άγχος και 

ανησυχία, με κίνδυνο να αναπτυχθούν μηχανισμοί άμυνας και παραίτησης. Αυτά τα 

στοιχεία καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική την προοπτική εφαρμογής της 

προσωποκενρικής θεωρίας του C. Rogers (Moυλαλούδης, Κοσμόπουλος, 2003). 

Β2. Γενική περιγραφή του project 

Σύμφωνα με το κεντρικό σενάριο του project «μία ομάδα εκπαιδευτικών από όλα τα 

σημεία του ορίζοντα ανακαλύπτουν ένα μυστικό χάρτη ο οποίος τους οδηγεί στο ετήσιο 

βιωματικό project της ΔΔΕ Δράμας “Μαθαίνω βιωματικά, συνεργάζομαι και χτίζω το 

σχολείο του μέλλοντος”. Από εκεί ξεκινούν ένα συναρπαστικό διαδικτυακό ταξίδι με 

σκοπό να ξεκλειδώσουν το σχολείο του μέλλοντος». Η διαδικασία περιελάμβανε 

τέσσερα μέρη (σκηνές), οι οποίες εμφανίζονταν στην πλατφόρμα σταδιακά (Building 

the School of the Future, 2015). 

Στην Πρώτη σκηνή οι εκπαιδευτικοί μίλησαν για τον εαυτό τους. Ανακάλεσαν στη 

μνήμη τους εμπειρίες και συναισθήματα θετικά ή αρνητικά που βίωσαν ως 

μαθητές/τριες, αφηγήθηκαν τις εμπειρίες τους ως εκπαιδευτικοί, εξέφρασαν τις πρώτες 

τους σκέψεις, παραδοχές και ανησυχίες για την εκπαίδευση σήμερα, αλλά και για το 

μέλλον της εκπαίδευσης. Ανάμεσά τους τέσσερις πρώην συμμαθητές, η Μάρθα (VP3), 

ο Ιάσωνας(VP4), ο Δήμος (VP2) και ο Παρασκευάς (VP1), συναντήθηκαν μετά από 

χρόνια στο forum "Η συνάντηση", όπου "θυμούνται τα παλιά που τους ενώνουν και 

σχεδιάζουν το μέλλον που τους ανήκει". Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία 

εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν μαζί τους και να τους γνωρίσουν.  

Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν: «Έχετε μπροστά σας το μυστικό χάρτη και 

ξεκινάτε τη διαδρομή για το σχολείο του μέλλοντος. Η πορεία είναι δύσκολη, 

ανηφορική και με εμπόδια. Ωστόσο το πιο σημαντικό εμπόδιο φαίνεται να προέρχεται 

από έξι (6) φύλακες, που κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους προκειμένου να σας 

κάνουν τη ζωή δύσκολη και να μη φτάσετε στον προορισμό σας. Στην προσπάθειά σας 

αυτή θα έχετε ως βοηθούς τους τέσσερις συμμαθητές: τη Μάρθα, τον Ιάσωνα, τον 

Δήμο και τον Παρασκευά» (Building the School of the Future, 2015). 

Οι έξι φύλακες του Πύργου συμμετείχαν και αυτοί στο project ως Virtual Participants 

ενσαρκώνοντας ουσιαστικά χαρακτήρες και καταστάσεις της καθημερινότητας και 

εκφράζοντας καταστάσεις, όπως, η ζήλια, ο φθόνος, το ψέμα, η υποκρισία, κ.ά. Ο 

σκοπός της παρουσίας τους ήταν η περαιτέρω παρακίνηση των συμμετεχόντων στην 

επιμόρφωση εκπαιδευτικών. 
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Το κυρίως forum στο οποίο εργάστηκαν οι ομάδες στην πρώτη αυτή φάση ήταν το 

forum «Η συνάντηση», καθώς και το forum «Πώς μπορούμε να παρακάμψουμε τους 

φύλακες». Στο πρώτο κυριάρχησε η συνάντηση με τους «συμμαθητές» και η πρώτη 

αλληλεπίδραση μαζί τους, ενώ στο δεύτερο η πρώτη επαφή με τους φύλακες. Εκείνο 

το οποίο ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην επιμόρφωση ήταν να γράψουν μία 

πρόταση για το πώς μπορούμε να αποφύγουμε τους φύλακες. Ωστόσο, η πραγματική 

συνάντηση μαζί τους έγινε αργότερα στο forum: «Η τελική μάχη». 

Στη Δεύτερη σκηνή οι συμμετέχοντες στην επιμόρφωση χωρίστηκαν σε τέσσερις 

ομάδες προκειμένου να επεξεργαστούν και να συζητήσουν τέσσερις διαφορετικές 

πτυχές του θέματος: 

Η ομάδα Ανατολή ασχολήθηκε με θέματα που αφορούν στη διοίκηση της εκπαίδευσης, 

όπως μοντέλα διοίκησης και ηγεσίας, συμβατά με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Η 

ομάδα Δύση  εργάστηκε με ζητήματα διδακτικής, όπως μέθοδοι και τεχνικές που να 

αφορούν στα σύγχρονα κοινωνικά και τεχνολογικά δεδομένα και να καλύπτουν τις 

ανάγκες του σχολείου του μέλλοντος. Η ομάδα Βορράς μελέτησε την εσωτερική 

διάσταση της κουλτούρας του σχολείου, δηλαδή τις ανθρώπινες σχέσεις και τα 

συναισθήματα, την αίσθηση ικανοποίησης και τους κοινούς στόχους της σχολικής 

μονάδας και τέλος η ομάδα Νότος διερεύνησε την εξωτερική κουλτούρα του σχολείου, 

δηλαδή την αισθητική, τις ανέσεις και τις παροχές του χώρου όπως, αίθουσες, 

εξοπλισμός, διακόσμηση και γενικότερα το περιβάλλον της σχολικής μονάδας. 

Οι ομάδες στη φάση αυτή εργάστηκαν στο forum «Χώρος συνάντησης όλων των 

ομάδων», το οποίο περιελάμβανε τέσσερα επιμέρους fora με τα αντίστοιχα ονόματα 

των τεσσάρων ομάδων εργασίας (Ανατολή, Δύση, Βορράς, Νότος). Από την εργασία 

των ομάδων προέκυψαν τα τελικά προϊόντα τα οποία αναρτήθηκαν στα αντίστοιχα 

fora, ως εξής: 

 ΑΝΑΤΟΛΗ: "Τα Χαρακτηριστικά του Διευθυντή του Σχολείου του 

Μέλλοντος"  
 ΔΥΣΗ: "Ζητήματα Διδακτικής στο Σχολείο του Μέλλοντος" 
 ΒΟΡΡΑΣ: "Η Εσωτερική Κουλτούρα του Σχολείου του Μέλλοντος" 
 ΝΟΤΟΣ: "Εξωτερική κουλτούρα του Σχολείου του Μέλλοντος"  

Στην Τρίτη σκηνή οι εκπαιδευτικοί μελέτησαν τα αποτελέσματα της εργασίας όλων 

των ομάδων. Στη συνέχεια συναντήθηκαν στο forum «Αναστοχασμός», όπου 

συζήτησαν σχετικά με την πρότερη εμπειρία τους και τη νέα γνώση που απέκτησαν 

αλληλεπιδρώντας με τους συναδέλφους τους, καθώς σκέφτονταν εάν οι γνώσεις αυτές 

είναι ή δεν είναι σημαντικές γι' αυτούς και εάν με αφορμή τις νέες αυτές γνώσεις θα 

αναθεωρήσουν ή όχι την αρχική τους οπτική. 

Τέλος στην Τέταρτη σκηνή κάθε συμμετέχων στο project ανεξάρτητα από την ομάδα 

στην οποία εργάστηκε έγραψε μία σύντομη τοποθέτηση προτείνοντας το σχολείο του 

μέλλοντος, όπως αυτό ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του, αλλά και στις σύγχρονες 

προκλήσεις χρησιμοποιώντας στην τελική του κρίση τα ρήματα: «Συμπεραίνω», 

«Κρίνω», «Εφαρμόζω», «Αμφιβάλλω», «Αρνούμαι», και «Επιβεβαιώνω. 

Το «Πεδίο μάχης» υπήρξε ένα ιδιαίτερο forum στο οποίο με βάση το σενάριο του 

project συναντήθηκαν οι συμμετέχοντες στο project εκπαιδευτικοί προκειμένου να 

δώσουν «την τελική τους μάχη» για να κατακτήσουν το «κλειδί της γνώσης» με βάση 

το οποίο θα «ξεκλείδωναν» τον «Πύργο της γνώσης του σχολείου του μέλλοντος». 

Απώτερος, στόχος βέβαια, μέσα από τη συνάντηση αυτή ήταν η ενίσχυση της 
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αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων στο project εκπαιδευτικών. (Building the 

School of the Future, 2015). 

Β3. Ερευνητικά δεδομένα 

Αντικείμενο της έρευνας υπήρξε η μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

συμμετεχόντων, καθώς και των τρόπων που αυτή μπορεί να ενισχυθεί σε εξ 

αποστάσεως διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης. 

Στη διαδικασία της έρευνας συμμετείχαν 457 εκπαιδευτικοί (74% γυναίκες και 26% 

άνδρες) (Γράφημα 1).  

 

Γράφημα 1. Συμμετοχές κατά φύλο 

Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν από 49 περιοχές της χώρας. Από αυτούς οι 138 

συμμετείχαν από τη Δράμα, που ήταν και η βάση της επιμορφωτικής διαδικασίας και 

οι 319 από την υπόλοιπη Ελλάδα (Γράφημα 2).   

 

Γράφημα 2. Συμμετοχές με βάση το επίκεντρο της επιμόρφωσης και την υπόλοιπη 

Ελλάδα 

Πολλοί από αυτούς προέρχονταν από τα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη (33%), ενώ άλλες πόλεις που είχαν σημαντική εκπροσώπηση ήταν η 

Καβάλα, οι Σέρρες, η Λάρισα, η Κομοτηνή, τα Τρίκαλα, η Αλεξανδρούπολη κ.ά. 

(Γράφημα 3).   
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Γράφημα 3. Συμμετοχές ανά πόλη 

Ένα ενδιαφέρον σημείο της έρευνας αποτέλεσε η σύγκριση των συμμετοχών ανάμεσα 

στο forum «Πώς μπορούμε να παρακάμψουμε τους φύλακες» και στο forum «Η τελική 

μάχη». Στο πρώτο ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην επιμόρφωση να γράψουν 

μία πρόταση για το πώς μπορούμε να αποφύγουμε τους φύλακες, ενώ στο δεύτερο 

υπήρξε μία πραγματική συνάντηση μαζί τους, καθώς αυτοί εμφανίστηκαν υπό μορφή 

εικονικών συμμετεχόντων αλληλεπιδρώντας με τους συμμετέχοντες στην επιμόρφωση 

εκπαιδευτικούς (Γράφημα 4). 

 

Γράφημα 4. Συγκριτικά δεδομένα ανάμεσα σε fora εργασίας 

Από τη σύγκριση των δεδομένων διαπιστώνεται ότι και στα δύο fora ανοίχθηκαν 

περίπου τα ίδια θέματα (130 και 133), ωστόσο, το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων 

παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένο εκεί όπου η αλληλεπίδραση είναι αυξημένη λόγω 

της παρουσίας των εικονικών συμμετεχόντων. Έτσι παρατηρούμε ότι ενώ στο 

forum  «Πώς μπορούμε να παρακάμψουμε τους φύλακες» οι αναρτήσεις ανέρχονται 

σε 329, στο forum «Η τελική μάχη», φτάνουν στις 4732. Αντίστοιχα είναι τα νούμερα 

στις «προβολές», οι οποίες καταδεικνύουν και το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για 

τη διαδικασία που εξελίσσεται. Ενώ, λοιπόν, στο forum  «Πώς μπορούμε να 

παρακάμψουμε τους φύλακες» διαπιστώνουμε 8252 προβολές, στο forum «Η τελική 

μάχη», αυτές εκτοξεύονται στις 24.437. 

Σε ότι αφορά στην αλληλεπίδραση που αναπτύχθηκε οι συμμετέχοντες στην 

διαδικασία εκπαιδευτικοί πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό (58%) ότι συνέβαλε στην 
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αμφισβήτηση της εγκυρότητας των παγιωμένων αντιλήψεων και των εσφαλμένων τους 

παραδοχών (Γράφημα 5). 

 

Γράφημα 5. Αμφισβήτηση της εγκυρότητας παγιωμένων αντιλήψεων και 

εσφαλμένων παραδοχών 

Επίσης, η αλληλεπίδραση συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό (82%) στην επανεξέταση 

παγιωμένων αντιλήψεων και αξιών με βάση τις οποίες κατανοούν και ερμηνεύουν την 

πραγματικότητα (Γράφημα 6). 

 

Γράφημα 6. Επανεξέταση αντιλήψεων και αξιών κατανόησης της 

πραγματικότητας 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων στη 

διαδικασία εκπαιδευτικών συνέβαλε σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στη δημιουργία 

κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαιότητας και οικειότητας (Γράφημα 7). 
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Γράφημα 7. Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαιότητας και οικειότητας 

Στο γράφημα 8 διακρίνεται η αξιολόγηση των συμμετεχόντων σχετικά με την επίδραση 

που είχαν στην επιμόρφωση οι δραστηριότητες που βασίστηκαν στη μάθηση μέσω 

τέχνης (artful thinking). Διαπιστώνεται ότι στην αξιολογική κλίμακα (0-10) αυτές 

καταλαμβάνουν την υψηλότερη βαθμολογία από τους περισσότερους συμμετέχοντες. 

 

Γράφημα 8. Αξιολόγηση δραστηριοτήτων μάθησης μέσω τέχνης 

Τέλος στο γράφημα 9 διακρίνονται οι απόψεις αναφορικά με την επίτευξη των 

στόχων του μαθήματος. Το 45% πιστεύει ότι επιτεύχθηκαν περισσότερο οι 

συναισθηματικοί στόχοι της μάθησης, το 32% οι μεταγνωστικοί και το 23% οι 

γνωστικοί.  

 

Γράφημα 9. Επίτευξη στόχων 

Β4. Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Από τα ερευνητικά δεδομένα συμπεραίνουμε ότι η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των συμμετεχόντων σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον επιμόρφωσης, μπορεί να 

συνεισφέρει θετικά ως προς την ανάδειξη των βασικών αρχών της εκπαίδευσης 

ενηλίκων.  
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Η αλληλεπίδραση μπορεί να οδηγήσει στην αμφισβήτηση της εγκυρότητας 

παγιωμένων αντιλήψεων και εσφαλμένων παραδοχών και μέσω αυτής της 

αμφισβήτησης στην ανάπτυξη της κριτικής και στοχαστικής σκέψης. Η ανάπτυξη της 

κριτικής και στοχαστικής σκέψης μπορεί με τη σειρά της να οδηγήσει στην 

επανεξέταση των παγιωμένων αντιλήψεων και αξιών με βάση τις οποίες κατανοούμε 

την πραγματικότητα, γεγονός που συνάδει με το θεωρητικό πλαίσιο της 

μετασχηματίζουσας μάθησης, όπως αυτό προτείνεται από τον  Mezirow, (2003). 

Παράλληλα, η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων στη διαδικασία της 

διαδικτυακής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, συμβάλλει και στη δημιουργία κλίματος 

εμπιστοσύνης, αμοιβαιότητας και οικειότητας μεταξύ τους δεδομένα τα οποία οδηγούν 

στην εφαρμογή της προσωποκεντρικής θεωρίας, όπως αυτή διατυπώνεται από τον Carl 

Rogers (στο Moυλαλούδης, Κοσμόπουλος, 2003). 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες έδωσαν βαρύτητα στην επίτευξη 

περισσότερο των συναισθηματικών (45%) και των μεταγνωστικών (32%) στόχων, 

έναντι (23%) των γνωστικών. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τον προβληματισμό 

που αναπτύσσουν οι  (Γκάφα & Αθανασούλα-Ρέππα, 2004, Κουστουράκης, κα. 2003), 

διερευνώντας τη σχέση που μπορεί να έχει η αλληλεπίδραση στην επίτευξη των στόχων 

ενός διαδικτυακού μαθήματος. Επίσης τα ερευνητικά δεδομένα φαίνεται να 

επιβεβαιώνουν την άποψη του Beaudoin (2001) ότι όσο υψηλότερη είναι η 

αλληλεπίδραση τόσο καλύτερη είναι η απόδοση των συμμετεχόντων. Το γεγονός 

βέβαια ότι οι συμμετέχοντες στην επιμόρφωση εστιάζουν περισσότερο στους 

συναισθηματικούς και μεταγνωστικούς στόχους και λιγότερο στους γνωστικούς, 

μπορεί να ερμηνευτεί υπό την έννοια ότι το συγκεκριμένο project δεν είχε από τη φύση 

του τόσο γνωστικούς προσανατολισμούς, όσο μεταγνωστικούς, καθώς οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην επιμόρφωση κλήθηκαν να συνεργαστούν, 

προκειμένου να δημιουργήσουν οι ίδιοι εκπαιδευτικό υλικό. 

Οι παράλληλες δραστηριότητες οι οποίες σχεδιάστηκαν με βάση το θεωρητικό πλαίσιο 

του project zero και της παλέτας του artful thinking, φαίνεται πως έδωσαν έναν 

ιδιαίτερο χαρακτήρα στην επιμορφωτική διαδικασία, καθώς αξιολογήθηκαν θετικά 

από τους περισσότερους συμμετέχοντες, γεγονός που επιβεβαιώνει τους σκοπούς του 

project zero και στη διαδικτυακή επιμόρφωση, σύμφωνα με τους οποίους το artful 

thinking αφενός μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να δημιουργήσουν 

πολλαπλές συνδέσεις ανάμεσα στα έργα τέχνης και τα θέματα της ύλης που διδάσκουν, 

αφετέρου τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν τους τρόπους σκέψης τους. 
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