
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

 

 

 

Διπλωματική εργασία 

 

Θέμα: «Ψηφιακή Αφηγηματική Συμβουλευτική Υποβοήθηση της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης στη σχολική τάξη» 

 

 

Φοιτήτρια: Τσολοπάνη Ιωάννα 

tsolopani.ioanna@gmail.com 

A.M. 373 

 

 

Επόπτης καθηγητής: Μπράτιτσης Θαρρενός, Επίκουρος Καθηγητής 

Β’ Βαθμολογητής: Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος, Επίκουρος Καθηγητής 

Γ’ Βαθμολογητής: Φωτόπουλος Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής 

 

 

 

 

 

 

ΦΛΩΡΙΝΑ 2016 

mailto:tsolopani.ioanna@gmail.com


 

1 
 

Ευχαριστίες 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επόπτη καθηγητή μου, κ. Μπράτιτση Θαρρενό, 

για τη συνεχή υποστήριξη, τη συνεργασία, καθώς και την ενθάρρυνση προς την 

κατάκτηση νέων στόχων. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές κ. 

Κωτόπουλο Τριαντάφυλλο και Φωτόπουλο Νίκο για την εξαιρετική συνεργασία. Τέλος, 

θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου, που με την παρουσία της, την 

υποστήριξη, την ανεκτικότητα και τα χαμόγελά της διευκόλυναν την εκπόνηση της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας.  

 

 

Φλώρινα, Ιανουάριος 2016 

Ιωάννα Τσολοπάνη 

 

 

 

  

  



 

2 
 

Περίληψη 

 

Ο αυτοπροσδιορισμός της θέσης, του ρόλου και της συμμετοχής του κάθε 

μαθητή στην πραγματικότητα της τάξης είναι πρώτιστης σημασίας για να αντιληφθεί 

ο εκπαιδευτικός το κλίμα και τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών, ώστε να ενισχυθεί η 

συμμετοχή και η μεταξύ τους αλληλεπίδρασή. Η παρούσα εργασία, λοιπόν, εξετάζει 

την εφαρμογή της προσέγγισης της ψηφιακής αφηγηματικής συμβουλευτικής 

υποβοήθησης σε μαθητές δευτέρας δημοτικού (14 μαθητές - 2 με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες), με σκοπό τον έλεγχο της μεταξύ τους κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης. Οι μαθητές παρακολούθησαν ένα βίντεο με ήρωες που 

προσπαθούσαν να συνεργαστούν αλλά αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Με τη 

συμβουλευτική υποβοήθηση, προβληματίστηκαν για τη θέση τους στη τάξη, τις 

σχέσεις με συμμαθητές, τη συνεργασία και την κοινωνική αποδοχή. Παρατηρήθηκε, 

μεταξύ άλλων, ότι οι μαθητές ανοίχτηκαν και μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους μέσω 

μιας αναστοχαστικής διαδικασίας και ανέφεραν περιστατικά εμπαιγμού και 

περιθωριοποίησης. Ωστόσο, δήλωσαν ότι θέλουν να συνεργάζονται με τους 

συμμαθητές τους, παρά τις δυσκολίες. Επιπλέον, από τη συνέντευξη με τη δασκάλα, 

παρατηρήθηκε ότι είχε καλή εικόνα της δυναμικής της τάξης, ωστόσο υπήρχαν 

περιστατικά που αγνοούσε, τα οποία την προβλημάτισαν. Καταλήγοντας, η εργασία 

ανιχνεύει δείγματα προοπτικής για την ουσιαστική συμβολή της προσέγγισης της 

ψηφιακής αφήγησης και της συμβουλευτικής υποβοήθησης στους μαθητές, ως 

εργαλείο ανίχνευσης και πρόληψης προβληματικών καταστάσεων και αντιμετώπισης 

τους και ως εργαλείο διαχείρισης της σχολικής τάξης, εξασφαλίζοντας  φιλικό κλίμα 

συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. 

 

Λέξεις κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, αφηγηματική συμβουλευτική υποβοήθηση, 

κοινωνική αλληλεπίδραση. 
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Abstract 

 

The self-determination of the position, role and participation of each student in 

the classroom is important for the teacher to understand the class climate and the 

relationships among the students. This paper examines the application of the digital 

narrative coaching approach in a second grade class with 14 students (two with 

special educational needs), in order to control the social interaction among them. 

Students watched a video in which the main characters attempted to cooperate but 

faced difficulties. Through the coaching, the students talked about relationships with 

peers, cooperation and social acceptance. It was observed, among others, that the 

students shared their experiences through a reflective process and reported incidents 

of mockery and marginalization. Moreover, the class teacher was interviewed, only to 

verify that she held a good perception of the class dynamics. Still, she seemed to be 

unaware of some important issues. Concluding, this study reveals the potential of 

exploiting the combination of digital storytelling and narrative coaching as a tool for 

detecting and preventing problematic situations among students, whereas 

strengthening cooperation and social interaction at the same time. 

  

Keywords: digital storytelling, narrative coaching, social interaction. 
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Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια είναι εμφανής η προσπάθεια απομάκρυνσης της 

εκπαίδευσης από τη παραδοσιακή διδασκαλία και η προσαρμογή της στις ανάγκες και 

τις απαιτήσεις της σύγχρονης παιδαγωγικής που επιδιώκει την ενεργή εμπλοκή του 

μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ανάδειξη του εκπαιδευτικού ως 

μετασχηματιστή της γνώσης. 

Τη σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζουν ραγδαίες εξελίξεις που επηρεάζουν το 

σημερινό σχολείο, το οποίο αποστασιοποιείται από τα παρωχημένα μοντέλα 

οργάνωσης και τις παραδοσιακές μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Απαραίτητη κρίνεται 

η γενικότερη παιδεία του ατόμου και η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του 

(σε επίπεδο γνωστικό, συναισθηματικό, ψυχοκινητικό). Η ανάπτυξη της κριτικής 

ικανότητας του, για να μπορεί να αντιλαμβάνεται και να επεξεργάζεται την πληθώρα 

των γνωστικών πληροφοριών και η ολιστική θεώρηση της γνώσης μέσω των 

διαθεματικών προσεγγίσεων αποτελούν καίριες παιδαγωγικές απαιτήσεις. 

Δεδομένης της πολυπολιτισμικότητας και της διαφορετικότητας που 

παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί η 

εκπαιδευτική της διαχείριση, σχετικά με την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση των 

μαθητών και τη διαμόρφωση ενός πλέγματος σχέσεων στη σχολική τάξη με στόχο 

την ενδυνάμωση των ταυτοτήτων. Η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

μελών μιας ομάδας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις αναπαραστάσεις που έχει ο 

καθένας βάση του πολιτισμικού του κεφαλαίου, για τον εαυτό του και για τους 

άλλους. Αναπαραστάσεις που συχνά παίρνουν τη μορφή στερεοτύπων. Tην τελευταία 

δεκαετία του 20
ου

 αιώνα έχει παραχθεί πληθώρα μελετών για τα στερεότυπα και την 

προκατάληψη (Hamilton & Sherman, 1994). Παρατηρήθηκε ότι πολλοί ερευνητές 

υποστήριξαν ότι δε διακατέχονται πλέον από την προκατάληψη, ωστόσο τα τρέχοντα 

ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι τα άτομα φαινομενικά προσπαθούν να περιορίσουν 

τις συμπεριφορές που βασίζονται σε στερεοτυπικές αντιλήψεις, πιστεύοντας ότι στα 

πλαίσια της σύγχρονης εποχής αυτές οι απόψεις είναι οπισθοδρομικές και 

λανθασμένες. Επίσης, το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας για το κοινωνικό 

κεφαλαίο  έχει ενταθεί κατά τα τελευταία χρόνια, περίοδο που  συμπίπτει με την 

αύξηση των μεταναστευτικών ρευμάτων. 
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Κάθε μαθητής αποτελεί μια ξεχωριστή προσωπικότητα, με διαφορετικό 

μαθησιακό επίπεδο και στυλ, διαφορετικές ανάγκες και ενδιαφέροντα, τα οποία θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον εκπαιδευτικό. Η διαφοροποιημένη 

διδασκαλία, άλλωστε, απαιτείται στο σύγχρονο διαπολιτισμικό σχολείο ώστε να 

μπορεί κάθε μαθητής να ανταπεξέλθει. 

Επίσης, η επιτυχία της προσέγγισης της αφηγηματικής συμβουλευτικής 

υποβοήθησης (Narrative Coaching) στον τομέα των επιχειρήσεων αποτέλεσε το 

ερέθισμα για την παρούσα εργασία. Έχοντας ως γνώμονα ότι χρησιμοποιείται σε 

ανθρώπους που εργάζονται σε επιχειρήσεις, όπου συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν 

με το κοινωνικό τους περιβάλλον, έτσι και το σχολειό ως μικρογραφία της κοινωνίας, 

πιθανώς να μπορεί να υιοθετήσει το Narrative Coaching, προσαρμοζόμενο στα 

δεδομένα και τις ανάγκες του.  

Επιπλέον, η ανάπτυξη των ΤΠΕ τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα προκάλεσε την διάθεση αξιοποίησης τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, μέσω καινοτόμων ψηφιακών διδακτικών εργαλείων, μεθόδων και 

πρακτικών. Ο συνδυασμός της παραδοσιακής αφήγησης με τα τεχνολογικά ψηφιακά 

εργαλεία οδήγησε στην ψηφιακή αφήγηση, μια εκσυγχρονισμένη εκδοχή του 

παραμυθιού, που φαίνεται ν’ αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον εκπαιδευτικό χώρο 

τα τελευταία χρόνια.  

Συνδυάζοντας τα παραπάνω πεδία, στόχος της εργασίας είναι, μέσω της 

ψηφιακής αφηγηματικής συμβουλευτικής υποβοήθησης (digital narrative coaching), 

να ελεγχθεί η θέση, ο ρόλος και η συμμετοχή που νιώθει ότι κατέχει κάθε μαθητής 

στη μαθησιακή διαδικασία και να διαπιστωθεί πώς μέσω αυτού και διάφορων 

ψηφιακών εργαλείων μπορεί να ενισχυθεί η συμμετοχή και η αλληλεπίδραση μεταξύ 

των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική πραγματικότητα.  

Αναφορικά με τη δομή της, η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό 

και το ερευνητικό. Το πρώτο απαρτίζεται από τρία κεφάλαια που περιλαμβάνουν το 

θεωρητικό πλαίσιο για τις έννοιες των ταυτοτήτων και το ρόλο του πολιτισμικού 

κεφαλαίου στη διαμόρφωσή τους, το Narrative Coaching και τη ψηφιακή αφήγηση. 

Το ερευνητικό μέρος απαρτίζεται από δύο κεφάλαια, όπου αναλύονται τα δεδομένα 

της έρευνας και παρατίθενται τα αποτελέσματα. Στο τελευταίο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και η συζήτηση. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη 

βιβλιογραφία και το παράρτημα. 



 

8 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Θεωρητικό Μέρος 
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Κεφάλαιο 1
ο
 

 

1.1. Οι έννοιες των ταυτοτήτων και ο ρόλος του πολιτισμικού κεφαλαίου στη 

διαμόρφωσή τους 

Οι ραγδαίες πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές εξελίξεις των 

τελευταίων ετών προσέδωσαν πολυπολιτισμικό χαρακτήρα στην Ελλάδα. Η 

κοινωνία, έπειτα από αυτές τις τεράστιες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε όλους 

τους τομείς της ατομικής, ομαδικής και κοινωνικής δραστηριότητας, είναι πλέον 

πολυποίκιλη. Αναλόγως και το εκπαιδευτικό σύστημα, ως μικρογραφία της 

κοινωνίας, έρχεται αντιμέτωπο με αυτές τις αλλαγές και καλείται να ανταπεξέλθει 

αποτελεσματικά στις καταστάσεις που προκύπτουν, ώστε να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες όλων των μαθητών. Οι σημερινές πολυπολιτισμικές τάξεις έχουν ενδιαφέρον 

σχετικά με την ανάπτυξη αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και των διαπροσωπικών 

σχέσεων, δεδομένης της διαφορετικότητας των παιδιών. 

Η ύπαρξη και η συμβίωση παιδιών διαφορετικών πολιτισμών, διαφορετικής 

κουλτούρας, παιδιών με διαφορετικές εκπαιδευτικές ικανότητες, δυνατότητες και 

ανάγκες και διαφορετικά χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο ενός κυρίαρχου πολιτισμού 

δημιουργεί συχνά ανισότητες στην κατανομή των δημόσιων αγαθών και στη χρήση 

των κοινωνικών δικαιωμάτων τους εντός και εκτός σχολείου. Αυτό έχει ως συνέπεια 

την ύπαρξη προκαταλήψεων και στερεοτύπων, -στοιχεία που αντέχουν στον χρόνο 

δίχως ν’ αλλοιώνονται- που απειλούν την κοινωνική συνοχή. Η κυρίαρχη πολιτισμική 

ομάδα θεωρεί «ξένο» κάθε τι το διαφορετικό προς αυτή, δίχως κριτήρια. 

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές κοινότητες καλούνται να αντιμετωπίσουν το 

υπάρχον ζήτημα, παρέχοντας μια σημαντική ευκαιρία να προκαλέσουν αυτές τις 

αρνητικές αντιλήψεις σε θεσμικό επίπεδο και ν’ αναπτύξουν έναν πολιτισμό που να 

συμπεριλαμβάνει, να αναγνωρίζει και να εκτιμά την ποικιλομορφία. Άλλωστε, η 

εκπαίδευση ως φορέας κοινωνικοποίησης του ατόμου οφείλει να προωθεί και να 

συμβάλλει στην επίτευξη της ισότητας. Ωστόσο, στην περίπτωση "αποδοχής" 

κάποιων "διαφορετικών" ομάδων, αυτή νοείται συνήθως ως αφομοιωτική διαδικασία 

με πρότυπο τον κυρίαρχο τρόπο ζωής και όχι ως προσαρμογή της στις ανάγκες τις 

εκάστοτε «διαφορετικής» ομάδας. 

Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, είναι ένα κυρίαρχο πρόβλημα που 

εκδηλώνεται σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας, γι αυτό κρίνεται απαραίτητη η 
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ευαισθητοποίησή όλων, για τη βελτίωση των σχέσεων των ανθρώπων της νέας γενιάς 

σε ένα ευοίωνο μέλλον. Στο κέντρο των διακρίσεων, προκειμένου να νοηματοδοτηθεί 

η διαφορά «μας» από τον «άλλο», βρίσκονται οι διεργασίες μέσω των οποίων 

δημιουργούνται οι ομάδες ανάμεσα στο «εμείς» και «οι άλλοι». Τα στερεότυπα 

κρύβονται πίσω από συμπεριφορές ποικίλες και προς αποσαφήνιση παρακάτω 

παρατίθενται οι έννοιες του στερεοτύπου και της προκατάληψης. 

 

1.1.1. Στερεότυπα 

Την έννοια του στερεοτύπου την έχει προσεγγίσει πληθώρα μελετητών 

ορίζοντάς τη με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Οι περισσότερες, ωστόσο, 

τείνουν να ορίζουν τα στερεότυπα ως πεποιθήσεις που σχετίζονται με τα 

χαρακτηριστικά, την τάση και τη συμπεριφορά των μελών συγκεκριμένων 

κοινωνικών ομάδων (Devine, 1989: 5). Πρόκειται για κοινά χαρακτηριστικά μιας 

κοινωνικής ομάδας, που αυτόματα τη διαφοροποιούν από μία άλλη, τοποθετώντας τα 

μέλη της στην ανάλογη κλίμακα της κοινωνικής ιεραρχίας. Ένα κοινωνικό 

στερεότυπο αφορά ένα σύνολο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που θεωρούνται κοινά 

χαρακτηριστικά των μελών μιας (ενδο)ομάδας
1

 (Κοκκινάκη, 2006:212). Tα 

στερεότυπα δεν αποτελούν απαραίτητα αρνητικές γενικεύσεις, καθότι δύνανται να 

είναι και θετικές. Πρόκειται για γνωστικές αναπαραστάσεις που αφορούν μια 

οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα και τα μέλη της (Δραγώνα, 2007:12-13). 

Οι Jost και Banaji (1994:9-10) τονίζουν ότι τα στερεότυπα επιτρέπουν, και 

άτυπα νομιμοποιούν, την χειραγώγηση και εκμετάλλευση κάποιων κοινωνικών 

ομάδων από άλλες, καθώς ερμηνεύουν την επιτυχία κάποιων κοινωνικών ομάδων 

αλλά και τη φτώχεια και την αδυναμία κάποιων άλλων σαν να είναι αυτές οι 

διαφορές, αυθόρμητες και φυσικές. Το ιδεολογικό πλαίσιο είναι τόσο ευρύ και 

διάχυτο και συχνά απατηλό, με αποτέλεσμα συχνά να παρατηρούνται φαινόμενα 

όπου τα στερεότυπα εκφράζονται σε συμπεριφορές, αυθόρμητα και ασυνείδητα. 

Ακόμα και άνθρωποι, που συνειδητά πιστεύουν στην ισότητα και στην ισονομία 

δείχνουν να μην μπορούν να το ελέγξουν (Δραγώνα, 2007:21). 

Ο Lippmann (1922) περιγράφοντας την έννοια των στερεοτύπων, αναφέρει 

ότι τα άτομα για να μπορέσουν ανταποκριθούν και ν’ ανταπεξέλθουν σ’ ένα 

πολύπλοκο και απαιτητικό κοινωνικό περιβάλλον, κατασκευάζουν στο νου τους μία 

                                                           
1
 Η ενδο- ομάδα είναι η ομάδα που ανήκει ένα άτομο. Οι ομάδες στις οποίες δε ανήκει λέγονται εξω-

ομάδες. 
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πιο απλή εικόνα αυτού. Τα στερεότυπα, δεν είναι μια στατική εικόνα, διότι αποτελούν 

μια γνωστική κατασκευή που έχει δική  της ζωή (Δραγώνα, 2007: 12-14). Αυτή 

αποτελεί τον μεσολαβητή μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντός του. Το 

περιεχόμενο της, που εν μέρει είναι πολιτισμικά προσδιορισμένο, συνιστά τα 

στερεότυπα. Ωστόσο δεν πρόκειται για επιθυμητές μορφές οργάνωσης της 

κοινωνικής γνώσης, αφού είναι λανθασμένα βάση των όρων της αντικειμενικής 

προσέγγισης του πραγματικού κόσμου. Είναι εμφανές ότι τα στερεότυπα, επηρεάζουν 

τις πληροφορίες που δέχεται το άτομο από το περιβάλλον, τις οργανώνουν και 

ορίζουν τη σκέψη του. Αν και είναι σαν τα υπόλοιπα γνωστικά σχήματα, έχουν μια 

βασική διαφορά καθότι είναι συμπαγή και ανθεκτικά στην ενημέρωση και τη 

πληροφόρηση κάνοντας τους υποστηρικτές να είναι σίγουροι για τις απόψεις τους για 

τις άλλες ομάδες.  

Χαρακτηριστικό τους, ωστόσο είναι η συλλογική δράση, όπου τα μέλη μιας 

ομάδας αποδέχονται και εφαρμόζουν τα χαρακτηριστικά που τους διακρίνουν και με 

βάση αυτά χαρακτηρίζουν μια άλλη κοινωνική ομάδα. Όταν κάποιος θεωρείται ότι 

είναι μέλος μια συγκεκριμένης ομάδας αυτόματα θεωρείται ότι φέρει και τα 

χαρακτηριστικά της ομάδας αυτής και αυτό αποτελεί ένα επιπλέον βασικό 

χαρακτηριστικό της στερεοτυπικής σκέψης. Αυτό δείχνει ότι συχνά αγνοούνται τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά και οι απόψεις του κάθε ανθρώπου. Επίσης είναι έντονο 

το στοιχείο της υπερβολής και της μη αντικειμενικής αξιολόγησης των γεγονότων 

(Γκοντοβός, 1996).Οι Tajfel και Wilkes (1963) ανέλυσαν τη γνωστική διεργασία της 

κατηγοριοποίησης σε ομάδες και πώς αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να υπερτονίζονται οι 

διαφορές μεταξύ των μελών διαφορετικών ομάδων και να υπερμεγενθύνονται οι 

ομοιότητες μεταξύ των ατόμων της ίδιας ομάδας. Ο Tajfel(1981) επισημαίνει ως 

βασική λειτουργία των στερεοτύπων τη διατήρηση της ιδεολογίας της ομάδας, η 

οποία χρησιμοποιείται ώστε να ερμηνεύσει τις συμπεριφορές και να τις 

νομιμοποιήσει. 

Οι MacGarty et al. (2002) όρισαν τρεις βασικές αρχές για τη φύση της 

ερμηνείας των στερεοτύπων οι οποίες είναι οι εξής∙ α) είναι βοηθητικά ερμηνευτικά 

εργαλεία (της πραγματικότητας), β) είναι μηχανισμοί «εξοικονόμησης» της 

ενέργειας, και γ) αποτελούν τις κοινές πεποιθήσεις μιας ομάδας, την κοινή γνώση, τις 

ίδιες αναπαραστάσεις. Άρα με βάση αυτές τις αρχές ο φορέας του στερεοτύπου το 

χρησιμοποιεί ενώ προσπαθεί να ερμηνεύσει την πραγματικότητα, καταβάλλοντας τη 

λιγότερο δυνατή προσπάθεια και μέσα από  τους νόμους και την ιδεολογία της 
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κοινωνικής ομάδας που ανήκει (Μανιάτης, 2004:4). Επειδή, λοιπόν, ο άνθρωπος δεν 

μπορεί να αντιληφθεί και να διαχειριστεί την πολλαπλότητα της πραγματικότητας 

προσπαθεί να την αντιληφθεί και να την ερμηνεύσει απλοϊκά, η οποία ορίζεται από τη 

βιβλιογραφία ως «γνωστική τσιγκουνιά» (Δραγώνα, 2007:16-17).  

Τέλος, τα στερεότυπα τάσσονται συχνά ενάντια στα δικαιώματα των άλλων, 

ενθαρρύνοντας την προκατάληψη και τη διάκριση. Οι ελλιπείς πληροφορίες και 

γνώσεις, οι λανθασμένες αντιλήψεις, οι παρανοήσεις, η απομόνωση και ο 

διαχωρισμός έχουν παγιώσει τα στερεότυπα στην κοινωνία. Γι’ αυτό και η 

προσέγγιση ενός προσώπου σύμφωνα με τα στερεότυπα περιορίζει το τι περιμένει 

κάποιος και το πώς πρέπει να ανταποκριθεί. 

 

1.1.2. Προκαταλήψεις 

Παρομοίως, έχουν διατυπωθεί αρκετοί ορισμοί για να περιγράψουν την έννοια 

της προκατάληψης, ωστόσο οι πιο πολλοί την ορίζουν ως ένα σύνολο ψευδών ή 

παράλογων πεποιθήσεων και ως μια προδιάθεση των μελών μιας ομάδας να 

συμπεριφέρονται υποτιμητικά προς τα μέλη μιας άλλης ομάδας. Οι προκαταλήψεις 

αποτελούν αρνητικά και υποτιμητικά στερεότυπα. Τα στερεότυπα αποτελούν προϊόν 

ασυνείδητων διεργασιών, ενώ οι προκαταλήψεις βρίσκονται κάτω από συνειδητό, 

γνωστικό έλεγχο και αυτή είναι η βασική τους διαφορά (Devine, 1989).Επίσης,  η 

προκατάληψη ορίζεται ως η αρνητική στάση απέναντι στα μέλη μιας διαφορετικής 

κοινωνικής ομάδας, η οποία βασίζεται κατ’ αποκλειστικότητα στη συμμετοχή τους σε 

αυτή την ομάδα (Κοκκινάκη, 2006: 211). Αρνητικά συναισθήματα, κατά κάποιους 

μελετητές, διακατέχουν την έννοια της προκατάληψης, όπως η περιφρόνηση, η 

απέχθεια, το μίσος. Αποτελεί στάση ζωής και γνώμονα για τις δράσεις και τις 

επιλογές. Υποστηρίζεται από τις βιβλιογραφικές πηγές ότι εφόσον υπάρχουν 

στερεότυπα, οι προκαταλήψεις θα επακολουθήσουν. Η προσέγγιση αυτή υποδηλώνει 

ότι τα στερεότυπα εφαρμόζονται αυτόματα στα μέλη της ομάδας (Devine, 1989: 5). Η 

προσέγγιση αυτή έχει σοβαρές επιπτώσεις, διότι, όπως υποστήριξε o Ehdich (1973), 

οι εθνοτικές νοοτροπίες και τα στερεότυπα είναι μέρος της κοινωνικής κληρονομιάς 

μιας κοινωνίας και κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από την εκμάθηση της επικρατούσας 

νοοτροπίας και των στερεοτύπων που αποδίδονται στις εθνοτικές ομάδες. 

OR. Brown (1995: 8) ορίζει την έννοιας της προκατάληψης μ’ έναν λιγότερο 

αυστηρό και περιοριστικό ορισμό, αναφέροντας ότι η προκατάληψη είναι το να 

κατέχει κάποιος υποτιμητικές, κοινωνικές στάσεις ή γνωστικές απόψεις και 
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πεποιθήσεις, η έκφραση των αρνητικών αισθημάτων ή η εκδήλωση εχθρικής, 

υποτιμητικής και ρατσιστικής συμπεριφοράς προς τα μέλη μιας ομάδας, διότι είναι 

μέλη μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας. Οι προκαταλήψεις μπορεί να είναι 

ηθικές, φυλετικές, εθνικές, θρησκευτικές, ταξικές, γλωσσικές.  

Όπως σημειώνει η Δραγώνα (2007:22) είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης 

φύσης να παρουσιάζει, να ερμηνεύει και ν’ αξιολογεί με διαφορετικό τρόπο το 

«εμείς» (δηλαδή την δική μας ομάδα) από το οι «άλλοι» (δηλαδή τη διαφορετική 

ομάδα). Είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα θετικά χαρακτηριστικά και στοιχεία αποδίδονται 

στο «εμείς» και τα αρνητικά στους «άλλους». Η προκατάληψη αφορά, λοιπόν, στη 

διομαδική μεροληψία που περιλαμβάνει την συμπεριφορά (διάκριση), τις στάσεις 

(προκατάληψη), και την γνωστική διάσταση του εαυτού (στερεότυπα) (Brewer, 1979; 

Mackie & Smith, 1998;Wilder&Simon, 2001, ο.α. στο Janz, Buengeler, Eckhoff,  

Homan  &Voelpel, 2012). 

Αξιοσημείωτο ωστόσο είναι ότι βάση των προκαταλήψεων, λαμβάνεται 

υπόψη η κοινωνική ομάδα που κατατάσσεται ένα άτομο (π.χ. χρώμα, όνομα, 

καταγωγή, προφορά αναπηρία, κ.α.), ανεξαρτήτως των προσωπικών του στοιχείων, 

καθότι τα κοινωνικά γνωρίσματα είναι πιο ισχυρά. Η ανάγκη για θετική κοινωνική 

ταυτότητα είναι υψίστης σημασίας για τον άνθρωπο. Έχει αποδειχθεί, επίσης, ότι η 

απόκτηση και η διαιώνιση προκαταλήψεων και διακρίσεων σχετίζονται άμεσα με 

κυρίαρχες αξίες και οικονομικούς και ιδεολογικούς παράγοντες. Κατά τους Simpson 

&Yinger (1972) η προκατάληψη υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει στις 

ανθρώπινες κοινωνίες, διότι πάντοτε κάποιοι θα’ ναι κερδισμένοι από αυτή. 

           Συμπερασματικά, τα στερεότυπα οδηγούν στην προκατάληψη και η 

προκατάληψη οδηγεί στη διάκριση. Η διάκριση εμφανίζεται όταν αντιμετωπίζεται 

ένα πρόσωπο λιγότερο ευνοϊκά έναντι κάποιου άλλου και η στάση αυτή δεν μπορεί 

να δικαιολογηθεί αλλιώς, παρά μόνο ως ένα άμεσο αποτέλεσμα της προκατάληψής. 

Αυτή περιέχει δυνατά συναισθήματα που είναι δύσκολο ν’ αλλάξουν. Με άλλα λόγια 

οι διακρίσεις ορίζονται ως οι αδικαιολόγητες, αρνητικές στάσεις και πράξεις εναντίων 

των μελών μιας ομάδας, οι οποίες οφείλονται σε αυτή τους τη συμμετοχή. Συχνά 

παρατηρούνται ότι είναι συνειδητές και σε κάποιες περιπτώσεις θεσμοθετημένες. 

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι ορατές άμεσα και δεν αποτελούν 

αποτέλεσμα συνειδητών διαδικασιών λήψης αποφάσεων (Κοκκινάκη, 2006: 216-

217). Τέλος, όταν κάποιος ενεργεί με βάση τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπά 

φτάνει στο ρατσισμό. 
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1.1.3. Κοινωνική ταυτότητα 

Η κοινωνική κατηγοριοποίηση κατέχει εξέχουσα θέση στη Θεωρία της 

Κοινωνικής Ταυτότητας
2

. Αποτελεί σημαντική κοινωνιο-γνωστική διαδικασία, 

δεδομένου ότι βοηθά στην κατανόηση του κοινωνικού περιβάλλοντος, ωστόσο 

δημιουργούνται προβλήματα όταν το άτομο έρχεται σε επικοινωνία με άτομα που 

ανήκουν σε άλλη ομάδα, με αποτέλεσμα να μην είναι αντικειμενικό, δεδομένου ότι 

διαστρεβλώνεται η κρίση του (Κοκκινάκη, 2006:234-238). Ενδεικτικά 

χαρακτηριστικά της κατηγοριοποίησης είναι η ενίσχυση των ομοιοτήτων μεταξύ των 

μελών της ομάδας και των διαφορών με τα μέλη των άλλων ομάδων. Επίσης οδηγεί 

στο φαινόμενο της  εξω- ομαδικής ομοιογένειας, όπου όλα τα μέλη θεωρούνται όμοια 

μεταξύ τους με αποτέλεσμα να αγνοούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός. 

Είναι καθολική στους ανθρώπους η επιθυμία να αποκτήσουν και να 

διατηρήσουν μια θετική κοινωνική ταυτότητα. Για να το καταφέρουν κάνουν 

ταυτίσεις με τις κοινωνικές ομάδες στις οποίες ανήκουν και συγκρίσεις με άλλες 

ομάδες στις οποίες δεν ανήκουν. Η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας αναφέρει ότι η 

κατηγοριοποίηση προκαλεί φαινόμενα ενδο- ομαδικής μεροληψίας. Πιο 

συγκεκριμένα, τα μέλη κάθε ομάδας αξιολογούν θετικότερα τα μέλη της ενδο-ομάδας 

τους  και το έργο τους παρά τα μέλη τα εξω- ομάδας. Κατά τους Tajfel&Turner 

(1986:16) η έννοιας της κοινωνικής ταυτότητας αναφέρεται σε κείνες τις όψεις της 

αυτό –εικόνας ενός ατόμου, που προέρχονται από τις κοινωνικές κατηγορίες στις 

οποίες πιστεύει ότι ανήκει, που του παρέχουν ουσιαστικά μία κοινωνική ταυτότητα, 

έναν ορισμό του ποιος είναι. 

Tο σχετικό κύρος της δικής του ομάδας επηρεάζεται αποφασιστικά από το 

κύρος της ομάδας του άλλου. Mε βάση αυτό, μια ολόκληρη σχολή της κοινωνικής 

ψυχολογίας έδειξε πολύ πειστικά πώς τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις 

χρησιμεύουν στο να εξυψώνουν την ομάδα στην οποία ανήκει κάποιος και να 

αμαυρώνουν την ομάδα των άλλων. Η κοινωνική ταυτότητα οργανώνεται και 

διαμορφώνεται μέσα από μια διαδικασία αναγκαστικής υποτίμησης των άλλων ομάδων 

και υπερτίμησης της δικής τους με σκοπό την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση 

(Tajfel&Turner, 1979; Tajfel, 1981). 

                                                           
2
Θεωρία της Κοινωνικής Ταυτότητας που εκπόνησε ο Henri Tajfel στις αρχές του 1970. 
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Η προσωπική ταυτότητα διαφέρει από την κοινωνική καθώς η πρώτη έχει να 

κάνει με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Ο κοινωνιολόγος Goffman, 

διέκρινε ότι η προσωπική ταυτότητα παραπέμπει στη μοναδικότητα του υποκειμένου 

ενώ η κοινωνική ταυτότητα παραπέμπει σε συλλογικότητες, δηλαδή ότι το 

υποκείμενoανήκει σε συλλογικές κατηγορίες (Γκότοβος, 2002:145-147).  Ο κάθε 

άνθρωπος μπορεί να έχει πολλές κοινωνικές και προσωπικές ταυτότητες ανάλογα στις 

ομάδες που ανήκει και τις προσωπικές σχέσεις βάση των οποίων ορίζει τον εαυτό 

του(Κοκκινάκη, 2006:238).  

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι όταν ένας άνθρωπος αποτελεί αντικείμενο  

προκατάληψης και στερεοτυπικών αντιλήψεων βρίσκεται στη δύσκολη θέση να έχει 

δύο ταυτότητες: την πιθανή κοινωνική ταυτότητα, δηλαδή αυτή που οι άλλοι έχουν 

προκαθορίσει γι’ αυτόν και την πραγματική κοινωνική ταυτότητα, δηλαδή αυτή που 

βιώνει ο ίδιος (Goffman, 1963). 

 

1.1.4. Τα Στερεότυπα και οι Προκαταλήψεις μέσα από το σχολείο και τα ΜΜΕ 

Η αναπαραγωγή των στερεοτύπων είναι συνυφασμένη με την νοοτροπία της 

κοινωνίας και η διαιώνιση τους γίνεται μέσα από τους συνήθεις κοινωνικο-

πολιτισμικούς τρόπους. Η οικογένεια και το σχολείο κατέχουν βασικούς ρόλους και 

στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή η επανειλημμένη έκθεση του ατόμου στα στερεότυπα, 

μέσω των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας(ΜΜΕ), συμβάλει ουσιαστικά. Φυσικά η 

καθημερινή επικοινωνία και αλληλεπίδραση στα πλαίσια του κοινωνικού 

περιβάλλοντος του καθενός είναι υψίστης σημασίας για την αναπαραγωγή των 

στερεοτύπων. 

Τα νέα ΜΜΕ ήρθαν να τονίσουν ακόμα περισσότερο τον ρόλο των 

παραδοσιακών ΜΜΕ στην  κοινωνία, συμβάλλοντας στο μετασχηματισμό του 

επικοινωνιακού τοπίου. Η τεχνολογική εξέλιξη ευνοεί την επικράτηση της εικόνας  

έναντι του λόγου. Φυσικά βοήθησαν και εξέλιξαν τις επιστήμες και διευκόλυναν την 

άμεση πληροφόρηση, ωστόσο η μη σωστή χρήση τους έχει αρνητικά αποτελέσματα 

στους γονείς και δη στα παιδιά. Κατά τον Βρύζα (1997:21) η έκρηξη των 

επικοινωνιών βρίσκεται σε αμοιβαία σχέση με τη διαδικασία της καπιταλιστικής 

αναδιάρθρωσης, όπου επικοινωνία και καπιταλισμός αλληλοϋποστηρίζονται. Η 

«σφαιρικοποίηση», αποτελεί μια ιδεολογία, που ταυτίζει την ελευθερία έκφρασης των 

πολιτών με την ελευθερία του εμπορίου. Η λογική της «σφαιρικοποίησης» όμως είναι 

μια εμπειρική πραγματικότητα στο σημερινό χρόνο. Η λογική αυτή αποτελεί ένα 
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μέρος των λογικών που ενεργοποιούνται μέσα στο διεθνή χρόνο. Αυτές οι λογικές,  εν 

αντιθέσει με μια σφαιρική και εξισωτική αναπαράσταση του πλανήτη, υπενθυμίζουν 

ότι η παγκοσμιοποίηση των συστημάτων επικοινωνίας και των οικονομικών είναι 

αδιαχώριστη από τη δημιουργία ανισοτήτων μεταξύ διάφορων χωρών και κοινωνικών 

ομάδων επιδιώκοντας την ομοιογενοποίηση και όχι τη διαφοροποίηση και την 

αποδοχή του διαφορετικού (Βρύζας, 1997:32-33). 

Το ερευνητικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των στερεοτύπων, αυξήθηκε από 

την δεκαετία του 1930 και έπειτα. Έρευνες έδειξαν ότι τα στερεότυπα μαθαίνονται σε 

πολύ μικρή ηλικία, όπου ακόμα το παιδί δεν έχει αποκτήσει άποψη και γνώμη για τις 

κατηγορίες. Πλήθος απόψεων, κατά καιρούς, συγκλίνουν στο γεγονός ότι τα παιδιά 

αναπτύσσουν προκαταλήψεις καθότι επηρεάζονται και αντιγράφουν τους γονείς και 

ευρύτερα τις αξίες της κοινωνίας. Ωστόσο, τα παιδιά διαθέτουν πολύπλοκες 

γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες, και αυτές τα καθιστούν ικανά 

από τη μέση παιδική ηλικία να προσπαθούν να αντιληφθούν, να ελέγξουν και ν’ 

αξιολογήσουν το κοινωνικό τους περιβάλλον (Δραγώνα, 2007:26-28).  

Στη τελευταία δεκαετία του 20
ου

 αιώνα παράχθηκε ένας σημαντικός 

ερευνητικός όγκος και κατατέθηκε πληθώρα απόψεων για τα στερεότυπα και την 

προκατάληψη (Hamilton & Sherman, 1994). Πολλοί ερευνητές υποστήριξαν ότι η 

έκφρασή τους έχει γίνει πιο ήπια στις σύγχρονες κοινωνίες, δεδομένων των αλλαγών, 

επιθυμώντας να φαίνονται πιο προοδευτικοί, δίχως να διακατέχονται από την 

προκατάληψη. Τα τρέχοντα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι τα άτομα φαινομενικά 

προσπαθούν να περιορίσουν τις συμπεριφορές που βασίζονται σε στερεοτυπικές 

αντιλήψεις, πιστεύοντας ότι στα πλαίσια της σύγχρονης εποχής αυτές οι απόψεις είναι 

οπισθοδρομικές και λανθασμένες. Αυτή η κίνηση ωστόσο συχνά σχετίζεται με όρια 

που θέτει ο ίδιος ο άνθρωπος σε γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο, και τα οποία 

ξεπερνώνται όταν τα συμφέροντα των ομάδων μπορεί να είναι αντικρουόμενα. 

Επιπλέον, το σχολείο αποτελεί δικαίωμα του παιδιού και καταλαμβάνει 

μεγάλο μέρος της καθημερινότητας του. Μέσα από αυτό η πολιτεία δια της διδακτέας 

ύλης, της παιδαγωγικής μεθοδολογίας και της επιλογής και επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών της, μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις και πληροφορίες στην επόμενη γενιά, 

είτε ως χειραφέτηση, είτε ως χειραγώγηση. Συχνά το σχολείο δεν αντανακλά την 

μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, ωστόσο συμβάλλει στη διαμόρφωση των 

αναπαραστάσεων των παιδιών για το διαφορετικό και, κατ’ επέκταση, τη δημιουργία 

στερεοτύπων μέσα: (α) από την απευθείας κοινωνικοποιητική διαδικασία και την 
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αλληλεπίδραση με άλλα παιδιά, που διαφέρουν κοινωνικοπολιτισμικά, εθνοτικά, 

γλωσσικά, φυλετικά, (β) από τις στάσεις του δασκάλου, και (γ) από το φανερό ή 

κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα. Το σχολείο οφείλει να συμβάλει στην προαγωγή 

κλίματος αποδοχής του άλλου, του διαφορετικού (Δραγώνα, 2007:29). Το 

εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να μεριμνήσει και να προνοήσει ώστε να διαχειριστεί 

την έννοια της προκατάληψης νωρίς στην παιδική ηλικία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα 

μπορέσει να συμβάλει στη δημιουργία ενός λιγότερο διχαστικού κόσμου και μιας πιο 

ενωμένης κοινωνίας. 

Τα ΜΜΕ πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μηχανισμοί που συμβάλλουν 

καθοριστικά στις κοινωνικές σχέσεις και διαδράσεις και όχι απλώς ως κανάλια μέσω 

των οποίων διαχέονται συμβολικές μορφές. Συνεπώς πρέπει να δοθεί έμφαση στο 

ρόλο τους, ως διαμεσολαβητές και επικοινωνιακοί δίαυλοι, με μια αμφίδρομη 

πολυεπίπεδη άρα και πολυσήμαντη ροή πολιτικής πληροφόρησης (Thomson, 1990). 

Αναμφισβήτητα, η τηλεόραση αποτελεί το πιο δημοφιλές μέσο τα τελευταία χρόνια, 

από το σύνολο των ΜΜΕ.  Η τηλεόραση σε συνεργασία με την οικογένεια και το 

σχολείο συμβάλλει στη γλωσσική και κινητική ανάπτυξη του παιδιού και μπορεί να 

διευρύνει τα ενδιαφέροντά του. Η κατανόηση και χρήση του τηλεοπτικού 

περιεχομένου εξαρτάται από την διανοητική ανάπτυξη του παιδιού καθώς και από τις 

ικανότητες που έχει αναπτύξει βάση της ηλικίας του. Τα νήπια, έχουν ένα ευρύ 

λεξιλόγιο, το οποίο οδηγεί στην ταχύτερη διαπροσωπική λεκτική τους επικοινωνία 

και έχουν καλύτερη αντίληψη για το τι γίνεται γύρω τους. Αυτό εν μέρει οφείλεται 

στην επίδραση των τηλεοπτικών διαλόγων. Η παρακολούθηση μπορεί να επηρεάσει 

την προφορική έκφραση και τη δόμηση του προφορικού λόγου. (Καμαριανός, 2002). 

Επίσης, τα ΜΜΕ προσφέρουν πρότυπα, που λειτουργούν ως τρόποι 

εκδήλωσης ενός συγκεκριμένου τρόπου συμπεριφοράς. Συχνά παρουσιάζουν μια 

λανθασμένη εικόνα της κοινωνικής πραγματικότητας διαμορφώνοντας, παράλληλα, 

την αντίληψη του τηλεθεατή- παιδιού. Παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκδήλωση της 

βίας και της επιθετικής συμπεριφοράς. Παράγοντες που την επηρεάζουν μπορεί να 

είναι η ηλικία, το φύλο, η προσωπικότητα του κάθε παιδιού, η νοημοσύνη, η 

κοινωνική προέλευση των γονιών, καθώς και ο κοινωνικο-πολιτισμικός περίγυρος 

του παιδιού. Ακόμη, η εμπορική διαφήμιση περιλαμβάνει την παιδική τηλεοπτική 

διαφήμιση, που απευθύνεται σε γονείς και παιδιά.  

«Η διαφήμιση έχει διπλά χαρακτηριστικά, τα έκδηλα που είναι τα οικονομικά 

και τα λανθάνοντα που είναι τα πολιτιστικά. Εκτός από την προώθηση των εμπορικών 
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αντικειμένων η διαφήμιση λειτουργεί ως μηχανισμός κοινωνικοποίησης και 

ενσωμάτωσης των παιδιών στα κυρίαρχα πρότυπα και τρόπο ζωής του καταναλωτικού 

συστήματος. Η διαφήμιση είναι η δημιουργία πρωτότυπου μηνύματος, η οποία 

χαρακτηρίζεται από αμεσότητα, χωρίς προλόγους και επεξηγήσεις. Τα τηλεοπτικά 

διαφημιστικά μηνύματα αποτελούνται από την εικόνα, τον ήχο, αλλά και το λεξιλόγιο. 

Οι εικόνες στην τηλεόραση προσελκύουν την προσοχή των θεατών, κατανοούνται 

ευκολότερα, διεγείρουν το συναίσθημα, τη φαντασία και κατασκευάζουν επιθυμίες. Η 

αληθοφάνεια της τηλεοπτικής εικόνας διατηρεί μια σχέση αναλογίας με το πραγματικό, 

όμως δεν είναι η ίδια η πραγματικότητα. Ιδιαίτερα στην διαφήμιση η εικόνα είναι 

σκόπιμα προκατασκευασμένη και ασφαλώς, μη αληθής» (Κουμέντος, 2006:144). 

Η δύναμη που έχουν τα ΜΜΕ ν’ αλλάζουν την κοινωνική στάση των παιδιών 

και τα πιστεύω τους σχετικά με τους τρόπους που συμπεριφέρονται οι άνθρωποι στον 

πραγματικό κόσμο, αποτελεί προβληματισμό πώς αυτές οι αλλαγές στην κοινωνική 

στάση επηρεάζουν την πραγματική τους συμπεριφορά. Η τηλεόραση αποτελεί άμεση 

πηγή εκμάθησης θετικών και αρνητικών συμπεριφορών. Ψυχολόγοι που 

συμμερίζονται τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης τονίζουν το ρόλο της τηλεόρασης 

και γενικά των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των ανθρώπων και δη, των 

μικρών παιδιών. Η τηλεόραση επηρεάζει άμεσα και έμμεσα τη συμπεριφορά και 

ανάπτυξη τους. Έμμεσα επηρεάζεται τόσο η νοητική όσο και η κοινωνική ανάπτυξη 

του παιδιού (Δημητρίου- Χατζηνεοφύτου, 2001). Είτε θετικές είτε αρνητικές οι 

επιπτώσεις της τηλεόρασης εξαρτώνται από την καλή και την κακή χρήση της. 

Εξαιτίας ισχυρών οικονομικών συμφερόντων προβάλλονται χαμηλής ποιότητας 

προγράμματα και οι γονείς φέρουν ευθύνη για την καλή ή κακή χρήση της 

τηλεόρασης, ορίζοντας τη διάρκεια παρακολούθησης. Τα ΜΜΕ  είναι ένα πολύ 

σημαντικό δημιούργημα της σύγχρονης τεχνολογικά ανεπτυγμένης κοινωνίας και 

αποτελούν από μόνα τους ένα διαπλεκόμενο υποσύστημα, το οποίο πλέον έχει τη 

δική του «σχετική αυτονομία» ως γνήσιος θεσμός του εποικοδομήματος, γι’ αυτό 

χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση της (Κουμέντος, 2006).  

 

1.1.5. Κοινωνικό κεφάλαιο  

Η έννοια του κεφαλαίου απασχόλησε και απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα 

και πληθώρα ερευνητών την μελέτησε στο πέρας των ετών. Ένας εκ των 

επιστημόνων και κύριος ερευνητής και φιλόσοφος του 20
ου

αιώνα, ο κοινωνιολόγος 

Pierre Bourdieu, στο έργο του είχε ως κεντρική θέση τη θεωρία του για την 
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κοινωνική πρακτική. Η θεωρία του επιχειρεί ν’ αποφύγει μια σειρά αντιθέσεων που 

διέπουν την επιστήμη της κοινωνιολογίας από τη γένεσή της: άτομο- κοινωνία, 

υποκείμενο- αντικείμενο, ελευθερία- αναγκαιότητα, βούληση- περιορισμός, πράξη- 

δομή. Η θεωρία αυτή γεφυρώνει τα επιστημονικά µε τα περισσότερο παρεµβατικά 

κείµενα του µεγάλου Γάλλου κοινωνιολόγου (Μοσχονάς, 2002). 

Η θεωρία του Bourdieu δημιουργήθηκε μέσα από την πολυετή τριβή του με 

ποικίλες  κοινωνικές θεωρίες για το «υποκειμενικό» και το «αντικειμενικό». Και οι 

δύο στάσεις απέναντι στα κοινωνικά φαινόμενα, αυτή του «υποκειμενισμού» και 

αυτή  του «αντικειμενισμού», κρίνονται ανεπαρκείς από τον Bourdieu, ο οποίος 

αρνείται στους κοινωνιολόγους το δικαίωµα να είναι υποκείμενα δίχως να είναι 

αντικείμενα, το «προνόµιο να ταξινοµούν χωρίς να ταξινοµούνται», κατά τον Βώκο 

(2002). 

Υπερτάσσεται, λοιπόν, της αναστοχαστικής θεωρίας, όπου το άτομο πρέπει να 

σκεφτεί πως τα θεωρητικά μοντέλα επηρεάζονται από τις επιστημονικές και 

κοινωνικές του θέσεις και να επιδιώξει και να προσπαθήσει να συνειδητοποιήσει 

αυτές του τις προκαταλήψεις. Αφότου το κάνει, θα μπορέσει να συγκροτήσει 

εποικοδομητικές κοινωνικές έννοιες και θεωρίες, που θα του επιτρέψουν να 

ξεπεράσει τον υποκειμενισμό και τον αντικειμενισμό (Smith, 2003). Αποτέλεσμα 

αυτής της αναστοχαστικής θεωρίας του Bourdieu είναι η μετατόπιση  από τη δομή 

και την υποκειμενική εμπειρία στην κοινωνική πρακτική, όπως την αποκαλεί ο ίδιος, 

την οποία αντιλαμβάνεται ως αντανάκλαση και αναπαραγωγή των αντικειμενικών 

κοινωνικών σχέσεων αλλά και των υποκειμενικών ερμηνειών του κόσμου (Smith, 

2003). Βασικό στοιχείο της παραπάνω θεωρίας είναι η έξης (habitus), για την οποία ο 

Bourdieu θεωρεί ότι είναι το σύνολο των προδιαθέσεων, βάση των οποίων τ’ άτοµα 

ενεργούν και αντιδρούν στις κοινωνικές περιστάσεις. Η έξη προσπαθεί να 

συμφιλιώσει την ιδέα της δομής με αυτή της πρακτικής. Κατά τον  Bourdieu, η έξη 

συνδέεται με την ασυνείδητη ή μη στοχαστική δραστηριότητα. Είναι ένα σύνολο 

στοιχείων και διαθέσεων που κουβαλά το άτομο μαζί του και το εφαρμόζει ανάλογα 

στα ποικίλα κοινωνικά πλαίσια. Ωστόσο, όπως τονίζει ο Bourdieu, το αρνητικό της 

έξης είναι ότι συνδέεται με τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες του ευρύτερου 

συστήματος, δηλαδή όσοι βρίσκονται σε υποδεέστερη θέση δε διαθέτουν την έξη, για 

να οδηγηθούν στη βελτίωση της ζωής τους. Αντίθετα η έξη θα τους γεμίσει κίνητρα, 

γνώσεις, δεξιότητες, επιθυμία και μεθόδους που θα τους βοηθήσουν στην 

αναπαραγωγή της υπάρχουσας θέσης τους. Καίριο ρόλο κατέχουν το σχολείο και η 
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οικογένεια στον άνισο επιμερισμό της έξης, καθότι ευνοούν τους ανθρώπους των 

ευκατάστατων οικογενειών σε αντίθεση με αυτούς τη εργατικής τάξης (Smith, 2003).  

Ο Bourdieu μελετώντας την έννοια του κεφαλαίου διέκρινε τέσσερις 

διαφορετικές μορφές κεφαλαίου: το οικονομικό, το πολιτισμικό (αποκτημένες 

δεξιότητες, γνώσεις), το συμβολικό (κύρος) και το κοινωνικό. Οι μορφές αυτές 

προκύπτουν από το οικονομικό κεφάλαιο μέσα από μετασχηματιστικές διαδικασίες, 

οι οποίες χρήζουν μακρόχρονης προσπάθειας για την αποκόμιση μακροπρόθεσμων 

οφειλών, δεδομένου ότι δεν είναι αυτοματοποιημένες. Τα οφέλη που προκύπτουν από 

κάποιο είδος κεφαλαίου αποτελούν κόστος για κάποιο άλλο είδος κεφαλαίου 

(Παπάνης κ.α., 2008). Το κοινωνικό κεφάλαιο αφορά τους πολίτες, που έχουν ίδια ή 

διαφορετική καταγωγή και κουλτούρα, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους κοινωνικά, 

δημιουργώντας δίκτυα και ενώσεις δίχως ν’ αποτελεί κτήμα μιας οργάνωσης ή της 

αγοράς ή του κράτους. 

Σύμφωνα τους  P.Bourdieu,  J. Coleman και R. Putnam, ο όρος «κοινωνικό 

κεφάλαιο» αφορά το σύνολο των μη οικονομικών πόρων, πραγματικών ή 

φανταστικών, οι οποίοι αποδίδονται σε άτομα,  ομάδα ή σε ένα δίκτυο  κοινωνικών 

σχέσεων. H εμπιστοσύνη, η αμοιβαιότητα και οι κοινώς αποδεκτοί κανόνες 

συμπεριφοράς είναι χαρακτηριστικά που επιτρέπουν και διευκολύνουν τη 

συνεργασία, την επικοινωνία και τη συλλογική δράση των ατόμων, στοχεύοντας το 

γενικό συμφέρον. Με άλλα λόγια, το κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να εννοηθεί ως 

πόρος που έχει τη βάση στη συλλογική δράση και μπορεί και επιδιώκει να έχει 

αποτελέσματα σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο (Λεοντσίνη, 2010).  

Αναλυτικότερα, ο Coleman (1988) θεώρησε ότι το κοινωνικό κεφάλαιο 

σχετίζεται με την κοινωνική δομή, επιτρέπει με ευκολία την ατομική δράση και τη 

νοηματοδοτεί στο κοινωνικό πλαίσιο. Υποστήριξε ότι το κοινωνικό κεφάλαιο 

απαρτίζεται από επικαλυπτόμενα κοινωνικά δίκτυα, που διαθέτουν κοινές αξίες, 

κοινά κριτήρια αποφάσεων και διαπνέοται από εμπιστοσύνη. Διευκρίνισε ότι σε 

δίκτυα με υψηλό επίπεδο κοινωνικού κεφαλαίου επικρατεί η αρχή της αμοιβαιότητας 

η οποία βοηθά την ατομική ευημερία, δεδομένου οι συμμετέχοντες έχουν πιο εύκολα 

πρόσβαση στην πληροφορία ή σε άλλους πόρους, οι οποίοι ενισχύουν τις ευκαιρίες 

ατομικής ολοκλήρωσης. Ο ίδιος, επίσης, διέκρινε τρεις παραμέτρους του κοινωνικού 

κεφαλαίου: α) την εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και 

η οποία διασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των μελών θα 

διεκπεραιώνονται ομαλά, β) την πληροφορία, η οποία περνά μέσα από τα κοινωνικά 
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δίκτυα, και τέλος γ) αυτή την παράμετρο των κανονιστικών ρυθμίσεων και κυρώσεων 

που επιβάλλονται στα μέλη των δικτύων, υπαγορεύοντάς τους συγκεκριμένες 

συμπεριφορές. Επιπροσθέτως, διαχώρισε το κοινωνικό κεφάλαιο που σχηματίζεται 

στα πλαίσια της οικογένειας από εκείνο που διαμορφώνεται σε επίπεδο κοινότητας. 

Σύμφωνα, λοιπόν  με τον ορισμό του Coleman (1988) για το κοινωνικό κεφάλαιο, οι 

δεξιότητες αυτές αποτελούν μία μορφή κεφαλαίου. Για τον ίδιο, το κοινωνικό 

κεφάλαιο αποτελεί μια κοινωνικο- πολιτισμική κατασκευή, δηλαδή ένα σύνολο 

ιδιοτήτων που δίνουν την ευκαιρία στο άτομο να προχωρά σε κάποιες επωφελείς 

ενέργεια για το ίδιο, διευκολύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις κοινωνικές του σχέσεις 

(π.χ. προστασία, εμπιστοσύνη). 

Έπειτα, ο Putman ορίζοντας το κοινωνικό κεφάλαιο υπογραμμίζει την 

εμπιστοσύνη, τους κανόνες αλλά και τα δίκτυα που επιτρέπουν τη συνεργασία, ώστε 

να επιτευχθούν τα κοινωνικά ωφελήματα. Ο Fukuyama, ως κοινωνικό κεφάλαιο 

ορίζει έναν καθορισμένο κανόνα, άτυπο, που προάγει τη συνεργασία ανάμεσα σε δύο 

ή περισσότερα άτομα. Αυτή η ενοποιητική προσέγγιση υποστηρίζει ότι το κοινωνικό 

κεφάλαιο αναδύεται και ταυτόχρονα πραγματοποιείται σε κοινωνικά δίκτυα 

(Λεοντσίνη, 2010:34-35). Για τους εκπροσώπους λοιπόν αυτή της θεώρησης, το 

κοινωνικό κεφάλαιο ορίζεται από τα ωφελήματα που προκύπτουν από μορφές 

συνεργασίας μεταξύ των δικτύων. Οι παραπάνω αντιλαμβάνονται το κοινωνικό 

κεφάλαιο ως τη συνεργατική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των ατόμων, η οποία 

διευκολύνει την επίλυση προβλημάτων σχετικών με τα θεσμική λειτουργία και τη 

συλλογική δράση (Σκομβούλης, 2006). 

Συχνά, ο όρος κοινωνικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται ως έννοια αλληλεξάρτητη 

με την κοινότητα, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι δεν περιορίζεται σε αυτήν, εφόσον 

περιλαμβάνει τα τυπικά, τα άτυπα δίκτυα και τις κοινές αξίες. Σε αυτή του τη σχέση 

με την κοινωνία των πολιτών στηρίζεται, ο ορισμός του Woolcock (1998) που 

επισημαίνει ότι το κοινωνικό κεφάλαιο περικλείει όλες τις αξίες και δίκτυα που 

διευκολύνουν την ομαδική δράση. 

Γεγονός αποτελεί η κριτική που έχει ασκηθεί κατά καιρούς σε αυτές τις 

ενοποιητικές αντιλήψεις περί κοινωνικού κεφαλαίου. Κάποιες, εν συντομία 

αναφέρουν ότι οι εν λόγω θεωρήσεις προσπερνούν ζητήματα σχετικά με τις σχέσεις 

εξουσίας και κάποιες εκπορεύονται από την ιδέα ότι η έννοια του κοινωνικού 

κεφαλαίου αποτελεί μια επεξεργασία της (προβληματικής) έννοιας της κοινότητας. 

(Λεοντσίνη, 2010:35). Ωστόσο παρότι οι ενοποιητικές προσεγγίσεις του κοινωνικού 
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κεφαλαίου έχουν κριθεί και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν αποδεχθεί ανεπαρκείς η 

θεώρηση του κοινωνικού κεφαλαίου στο έργο του Bourdieu (1996; 1998) διορθώνει 

τις αναγνώσεις της συγκεκριμένης έννοιας και παρέχει ένα πιο συστηματικό και 

κοινωνιολογικό πλαίσιο αναφορικά με την κατανόηση της. Το κοινωνικό κεφάλαιο δε 

λαμβάνεται ως κανόνας αλλά ως κοινωνική σχέση (Fine, 2001; Edwards et al., 2003). 

Ο Bourdieu όρισε το κοινωνικό κεφάλαιο ως «το σύνολο των πραγματικών ή 

συμβολικών πόρων που συνδέονται με πολλαπλά δίκτυα, που διατηρούνται στο 

χρόνο και συσχετίζονται με εν πολλοίς θεσμοθετημένες σχέσεις αμοιβαίας αποδοχής 

και αναγνώρισης» (Bourdieu, 1996:248). Με άλλα λόγια, το κοινωνικό κεφάλαιο 

αντιπροσωπεύει το άθροισμα των πλεονεκτημάτων που αποκομίζουν όσα άτομα 

ανήκουν σε κοινά δίκτυα ή σε ομάδες. Ο όγκος του κοινωνικού κεφαλαίου των 

φορέων εξαρτάται από το μέγεθος του δικτύου διασυνδέσεων που μπορεί να 

κινητοποιήσει επιτυχώς, καθώς και από τον όγκο του κεφαλαίου (οικονομικού, 

πολιτισμικού ή συμβολικού) που διαθέτει ο καθένας από εκείνους με τους οποίους 

συνδέεται. Συνεπώς κατά τον Bourdieu, το κοινωνικό κεφάλαιο θεωρείται πόρος. Οι 

κοινωνικές διασυνδέσεις έχουν ευεργετικά αποτελέσματα σε θεμελιώδεις τομείς της 

ατομικής ζωής, καθότι αυξάνουν τις ευκαιρίες γνώσης και την πρόσβαση σε αυτήν, 

μέσω της επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και συναναστροφής με άτομα διαφόρων 

ειδικοτήτων και της οικειοποίησης του πολιτισμικού τους κεφαλαίου. Παράλληλα, τα 

κοινωνικά δίκτυα αυξάνουν τις οικονομικές δυνατότητες και αυτός είναι ο κυριότερος 

λόγος για την ένταξή τους σε αυτά.  

Κατά τον Bourdieu, τα αποτελέσματα του κεφαλαίου απορρέουν από την 

άνιση κατανομή του. Το κοινωνικό κεφάλαιο το διαθέτουν συνήθως οι κοινωνικά 

ισχυροί και αυτό εντείνει τις πρακτικές ανισότητας και κοινωνικού αποκλεισμού. Οι 

διάφορες μορφές κεφαλαίου ερμηνεύονται υποκειμενικά (στην ενσωματωμένη έξη) 

και αντικειμενικά (στα πεδία δράσης). Συνεπώς η θεώρησή του δημιουργεί υπόβαθρο 

ώστε να αντισταθεί στην κριτική που αφορά τον άξονα της κοινωνικής ανισότητας 

και της κοινωνικής δικαιοσύνης.  

Παρά το γεγονός ότι η ενοποιητική θεώρηση του κοινωνικού κεφαλαίου και 

αυτή του Bourdieu φαίνεται να αντιδιαστέλλονται αξιοσημείωτος είναι ένας κοινός 

άξονας, όπου η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου αναφέρεται στις έννοιες των 

δικτύων και της συνδετικότητας. Για τον Bourdieu το κοινωνικό κεφάλαιο 

συγκροτείται στην και από την ένταξη σε κοινωνικές ομάδες(Λεοντσίνη, 2010:36). 
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1.1.6. Πολιτισμικό κεφάλαιο 

Κατά τον Boudieu (1984) η έννοια του πολιτισμικού κεφαλαίου έχει 

απασχολήσει την επιστήμη της κοινωνιολογίας καθότι βάζει στο επίκεντρο της 

έρευνας της διαστρωμάτωσης την κουλτούρα. Το σύνολο των πνευματικών, κυρίως, 

στοιχείων, δηλαδή οι γνώσεις, οι στάσεις, οι δεξιότητες που αποκτά το άτομο από 

μικρή ηλικία από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον του και που διαφοροποιείται 

ανάλογα με την κοινωνική τάξη προέλευσης του ατόμου, αποτελούν το πολιτισμικό 

κεφάλαιο. 

Κατά τον Bourdieu (1986) το πολιτισμικό κεφάλαιο εστιάζει σε μη 

οικονομικά αγαθά και υπηρεσίες, τα οποία βοηθούν κάποιον να βελτιώσει το 

κοινωνικό του status (Kim, 2011:111). Οι γνώσεις, οι προδιαθέσεις, και τα 

εκπαιδευτικά εφόδια και προσόντα, εκτιμώνται ιδιαιτέρως σε συγκεκριμένα 

κοινωνικά περιβάλλοντα Kanno& Varghese, 2010:313). Επιπλέον, το πολιτισμικό 

κεφάλαιο καλύπτει μια πληθώρα γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων (Barker, 

2013:360; Smith, 2003), την οποία ένα άτομο αποκτά στο πλαίσιο του οικογενειακού 

του περιβάλλοντος (Karadag, 2009:544; Silva, 2008:269; Smith, 2003), γεγονός που 

διαφοροποιείται ανάλογα με την κοινωνική προέλευση του κάθε ατόμου (Smith, 

2003).Η προσέγγιση του πολιτισμικού κεφαλαίου αναφέρεται σε ό,τι έχει σχέση με το 

κοινωνικό και προσωπικό υπόβαθρο ενός ατόμου. 

Κατά τους Bourdieu & Passeron (1996), στο εσωτερικό των ταξικών 

κοινωνιών διαμορφώνονται διαφορετικοί τύποι κουλτούρας. Πιο συγκεκριμένα, τον 

κάθε διαφοροποιημένο τύπο κουλτούρας, τα άτομα τον αποκτούν μέσα από 

διαδικασίες κοινωνικοποίησης, στο πλαίσιο της οικογένειας και του ευρύτερου 

κοινωνικού τους περιβάλλοντός. O Βourdieu υποστήριξε ότι σαφώς το οικονομικό 

κεφάλαιο κατέχει σημαντικό ρόλο στη σχολική επιτυχία, ωστόσο οι πολιτισμικές 

συνήθεις και η κουλτούρα που κληρονομείται συμβάλλουν εξίσου. Επιπλέον, μέσω 

της έννοιας του πολιτισμικού κεφαλαίου τονίζει ότι η κουλτούρα σχετίζεται  άμεσα 

στην κοινωνική ανισότητα.  

Βιβλιογραφικά αποδεικνύεται ότι οι μαθητές που προέρχονται από τα 

κυρίαρχα στρώματα είναι εξοικειωμένοι με την κουλτούρα του σχολείου και μπορούν 

πιο εύκολα ν’ ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του και να επιτύχουν. Αντίθετα, τα 

παιδιά, τα οποία στο πλαίσιο της οικογένειας (παιδιά αγροτών, εργατών κ.λπ.) 

βιώνουν έναν διαφορετικό τύπο κουλτούρας αντιμετωπίζουν περισσότερα 

προβλήματα και δεν έχουν τις ίδιες πιθανότητες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
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του σχολείου και να πετύχουν. Ο Bourdieu (1977) αποκαλεί κουλτούρα το 

πολιτιστικό κεφάλαιο που έχει κληρονομήσει από την οικογένειά του ο μαθητής και 

τονίζει ότι οι δυνατότητες που έχει ένας μαθητής να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

σχολείου εξαρτώνται από αυτό. 

Αναλυτικότερα, το πολιτισμικό κεφάλαιο εκφράζεται μέσα από τη μουσική 

κουλτούρα, το «καλό γούστο», η προφορά, ο τόνος και το ύφος της φωνής αποτελούν 

εκφράσεις του. Η τέχνη της συζήτησης  και του διαλόγου, η ορθή χρήση του λόγου, η 

ενασχόληση με πολιτισμικές δραστηριότητες, οι σχέσεις που εξασφαλίζει η 

οικογένεια στα παιδιά της, ακόμη και η πρακτική του τένις και ευρύτερα τα 

πολιτισμικά αγαθά που κληρονομούνται και μεταβιβάζονται μέσω της οικογένειας 

στα νεαρά μέλη της αποτελούν εκφράσεις του πολιτισμικού κεφαλαίου(Bourdieu, 

1984:192, ο.α. στο Ahmad, 2013:521, Nylander& Melldahl, 2015:6). 

Κατά τον Bourdieu (1981), οι δυνατότητες ενός παιδιού να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις της εκπαίδευσης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη κουλτούρα που του 

έχει μεταβιβάσει η οικογένειά του. Οι οικογένειες με υψηλό κοινωνικό status 

θεωρούνται πιο ισχυρές σε πολιτισμικό κεφάλαιο από τις οικογένειες με χαμηλότερο 

κοινωνικό status. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικό του πολιτισμικού κεφαλαίου 

αποτελεί η μεταβίβαση του πολιτισμικού κεφαλαίου από το γονέα στο παιδί στο 

πλαίσιο της ανατροφής του. Αξιοσημείωτο είναι ότι η κουλτούρα της αστικής τάξης 

είναι άμεσα συνυφασμένη με την κουλτούρα του σχολικού συστήματος. Επομένως 

ένα παιδί από τα λαϊκά στρώματα δυσκολεύεται να την υιοθετήσει διότι του είναι 

άγνωστη αναλογικά με την κουλτούρα που γνώρισε στο οικογενειακό περιβάλλον. 

Επιπροσθέτως, o Bourdieu τονίζει ότι τα παιδιά της αστικής τάξης διαθέτουν 

τα «χαρακτηριστικά» του πολιτισμικού κεφαλαίου βάση των οποίων λειτουργεί και 

το σχολείο. Αυτό συνεπάγεται ότι τα παιδιά της λαϊκής τάξης προσπαθούν πολύ 

προκειμένου να διεισδύσουν πολιτισμικά στο πλαίσιο του σχολείου και να 

αποκτήσουν τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες, τις οποίες η οικογένειά τους 

αδυνατούσε να τους μεταδώσει (Λάμνιας, 2001:156; Μυλωνάς, 1996: 213).Σύμφωνα 

με τους Bourdieu & Passeron (1977) από την άνιση κατανομή του πολιτισμικού 

κεφαλαίου στην κοινωνία προκύπτουν οι κοινωνικές ανισότητες.  

Εμφανώς, ο ρόλος της οικογένειας είναι καθοριστικός στο πλαίσιο 

διατήρησης της κοινωνικής τάξης και αναπαραγωγής της δομής της κοινωνικού 

πεδίου, των κοινωνικών σχέσεων και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Προστατεύει 



 

25 
 

την ενότητά της χάρη και μέσω της μεταβίβασης προκειμένου οι διάφορες μορφές 

κεφαλαίου να μπορούν να περάσουν στην επόμενη γενιά (Bourdieu, 2000:129). 

Οι Bourdieu & Passeron (1996:20-21), μετά από μια μακρόχρονη και 

λεπτομερή έρευνα προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τη διαφοροποίηση της προόδου 

των φοιτητών στο πανεπιστήμιο. Παρατήρησαν ότι άριστοι και πιο καταρτισμένοι 

φοιτητές, που εν τέλει καταλάμβαναν και θέσεις εξουσίας προέρχονταν στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία από την αστική τάξη. Παρατήρησαν ότι η 

διαφοροποίηση αυτή οφειλόταν στην κοινωνική τους προέλευση. Τα παιδιά που 

μεγαλώνουν σε ένα προνομιούχο οικογενειακό περιβάλλον, απολαμβάνοντας τα 

κοινωνικά τους προνόμια από τη στιγμή της γέννησής τους, αποτελούν τους 

κληρονόμους οι οποίοι διαθέτουν τόσο οικονομική, όσο και πολιτισμική κληρονομιά. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα μετατρέπει, αυτούς που κληρονομούν σε άτομα που 

αξίζουν, και συμβάλλει στην αναπαραγωγή των κοινωνικών σχέσεων εξουσίας. 

Συνεπώς τα παιδιά των μεσοαστικών οικογενειών έχουν πλεονέκτημα έναντι αυτών 

των λαϊκών, τόσο στο σχολείο όσο και στο πανεπιστήμιο. Αυτό οφείλεται στην 

προετοιμασία που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από το σπίτι αλλά και στη συμπεριφορά 

τους μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, όπου φαίνεται το πολιτισμικό κεφάλαιο που 

έχουν αποκτήσει δίχως να το γνωρίζουν. Αντίθετα τα παιδιά της εργατικής τάξης, 

ταυτίζονται κυρίως με τις υπόρρητες προσδοκίες του δασκάλου τους στην αίθουσα 

διδασκαλίας (Smith, 2003). Η πλειονότητα των πνευματικών, κατά κύριο λόγο, 

στοιχείων, όπως οι γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες που το νεαρό άτομο αποκτά από το 

άμεσο οικογενειακό περιβάλλον του και που διαφοροποιείται ανάλογα με την 

κοινωνική τάξη προέλευσης του ατόμου, αποτελεί το πολιτισμικό κεφάλαιο. 

Οι τρεις μορφές του πολιτισμικού κεφαλαίου (Nash, 1990; Grenfell & James, 

1998 ο.α. στο Λάμνιας, 2001), είναι η εγγενής (εσωτερικευμένη) μορφή πολιτιστικού 

κεφαλαίου-habitus, η εξωτερική μορφή πολιτιστικού κεφαλαίου-υλικά αγαθά και η 

θεσμοποιημένη μορφή πολιτιστικού κεφαλαίου-τίτλοι σπουδών. Το πολιτιστικό 

κεφάλαιο στην εγγενή μορφή πολιτισμικού κεφαλαίου παρουσιάζεται ως 

εσωτερικευμένη μορφή μόνιμων συνηθειών. Αυτόν τον τύπο του πολιτιστικού 

κεφαλαίου ο Bourdieu τον συνδέει με την έννοια του «habitus». Το «habitus», είναι 

ένα σύστημα προδιαθέσεων, το οποίο οργανώνεται μέσα από μια διαδοχική σειρά 

κοινωνικοποιήσεων. Η συσσώρευση του συγκεκριμένου πολιτιστικού κεφαλαίου 

πραγματοποιείται αβίαστα στο πλαίσιο, κυρίως, της οικογένειας. Δεν αποκτιέται με 

τη διδασκαλία, ούτε μεταβιβάζεται. Πρόκειται για συνήθειες, όπως ο τρόπος 
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επικοινωνίας, η τέχνης της συζήτησης και του διαλόγου κ.α. Είναι οι συνήθειες, όπως 

οι καλοί τρόποι στο τραπέζι, το «καλό γούστο», οι τρόποι επικοινωνίας, όπως η τέχνη 

της συζήτησης και η άνεση στη χρήση του λόγου, καθώς και τα «πρότυπα» των 

τρόπων σκέψης τα οποία δίνουν τη δυνατότητα ποικίλων συνδυασμών. 

Η δεύτερη μορφή πολιτισμικού κεφαλαίου, είναι η εξωτερική ή αλλιώς 

αντικειμενοποιημένη. Αυτή η μορφή αφορά τα πολιτισμικά αγαθά, τα και 

κληρονομούνται ανά γενιές, όπως πίνακες ζωγραφικής, έργα τέχνης, κ.α. (Jeannotte, 

2003:38). Η απόκτησή τους ωστόσο δε σημαίνει και την κατανόηση τους. Η 

κατανόηση και η απόλαυση πολιτιστικών αγαθών, που συνδέονται με εξωτερικές 

μορφές πολιτιστικού κεφαλαίου, προϋποθέτουν την ύπαρξη εγγενούς μορφής 

πολιτιστικού κεφαλαίου. 

Η τρίτη μορφή πολιτιστικού κεφαλαίου είναι αυτή που αποκτιέται στα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και η οποία νομιμοποιείται μέσα από τους τίτλους σπουδών, 

τους οποίους εκδίδει το εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι προφανές ότι οι τίτλοι σπουδών 

δεν κληρονομούνται ούτε μεταβιβάζονται με οποιοδήποτε τρόπο, όπως π.χ. το χρήμα. 

Η ιδιότητα αυτής τα μορφής νομιμοποιεί το ρόλο του επίσημου εκπαιδευτικού 

συστήματος. Αξιοσημείωτο, ωστόσο, είναι ότι αυτή η μορφή σχετίζεται με το ζήτημα 

της εκπαιδευτικής ανισότητας, διότι δίνεται έμφαση στον εγγενή τύπο πολιτιστικού 

κεφαλαίου, δεδομένου ότι αυτός προκαλεί συνέπειες και μπορεί να παραγάγει ή να 

μην παραγάγει θεσμοποιημένες μορφές πολιτιστικού κεφαλαίου. 

 

 

1.2. Συμμετοχή- Αλληλεπίδραση 

 

Η συμμετοχή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δικαιώματα του παιδιού, 

σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 της Σύμβασης, με τον όρο «συμμετοχή» νοείται ότι 

τα παιδιά μπορούν να σκέφτονται για τον εαυτό τους και να δρουν αναλόγως, να 

εκφράζουν τις απόψεις τους, να αλληλεπιδρούν θετικά με τους άλλους και να 

συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων με βάση τα κριτήριά τους. Συνεπώς, είναι 

εξαιρετικά σημαντικό να δίνεται η ευκαιρία σε καθένα από τα παιδιά να εκφράσει τη 

γνώμη του, να ακουστεί, και να εξασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή του. Βεβαίως, δεν 

αρκεί μονάχα να ακουστούν οι απόψεις και οι ιδέες των παιδιών αλλά είναι 



 

27 
 

απαραίτητο οι ενήλικες  να τις λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους και να ενεργούν με 

βάση τα όσα έχουν ακούσει (Bae, 2009; Shier; 2001). 

Κατά τους Johansson&Sandberg (2010:235-236) η συμμετοχή για τους 

μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς είναι η ικανότητα να ακούν τους άλλους και να 

ακούγονται, όπως και η δυνατότητα να αποφασίζουν αλλά και να επηρεάζουν, αυτό 

αφορά και τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών ή των εκπαιδευτικών αλλά και τις σχέσεις 

μαθητών- εκπαιδευτικών. Επίσης, τονίζουν ότι η μάθηση και η συμμετοχή είναι 

αλληλένδετες και ότι για να συμμετέχει κάποιος θα πρέπει να αποτελεί μέρος της 

ομάδας που αυτό συνεπάγεται με την κοινωνικοποίηση και την προώθηση της 

συνεργασίας μεταξύ των μαθητών αλλά και την ανάπτυξη ειλικρινούς σχέσης 

μαθητών- εκπαιδευτικών (Johansson&Sandberg, 2010:240).  

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, πολλοί ερευνητές, στων οποίων το 

επιστημονικό πεδίο εντάσσεται  η συμμετοχή των παιδιών, υποστηρίζουν ότι η 

προσοχή πρέπει να στραφεί στην πραγματική συμμετοχή ξεφεύγοντας από την απλή 

διαβούλευση. Η πραγματική συμμετοχή  βασίζεται στην ενεργή εμπλοκή όλων των 

παιδιών στη λήψη αποφάσεων που να αποβαίνει σε ουσιαστική αλλαγή και όχι σε 

διατήρηση του υπάρχοντος συστήματος. Για την ενεργή συμμετοχή των παιδιών 

απαιτείται συστηματική προσπάθεια τόσο από τα ίδια τα παιδιά στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων αλλά και την ανάπτυξη της ικανότητας της εξάσκησης των 

δικαιωμάτων τους στη συμμετοχή και ικανοτήτων τους ως ανθρώπινων όντων, όσο 

και από τους ενήλικες στην υποστήριξη και ενίσχυση του δικαιώματος της 

συμμετοχής και της ελεύθερης έκφρασης. Η συμμετοχή είναι μια διαδικασία η οποία 

απαιτεί όραμα και μια νέα οπτική γωνία στις σχέσεις παιδιών και ενηλίκων.  

Επιπλέον, κάποιες από τις βασικές θεωρίες μάθησης που ενισχύουν την 

ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική και μη διαδικασία είναι η 

ενεργητική συμμετοχή όπως ορίστηκε από τον Dewey και τον Piaget, όπως και ο 

εποικοδομητισμός από τον τελευταίο, η ανακαλυπτική μάθηση του Bruner, και η 

κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky. Αναλυτικότερα κατά τον Piaget, τα 

παιδιά διαθέτουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις, λαμβάνουν νέες γνώσεις και 

προβληματίζονται σε συνδυασμό με τις προϋπάρχουσες. Έπειτα οικοδομούν τις νέες 

πάνω τους και σταδιακά διαμορφώνονται τα νέα γνωστικά σχήματα 

(εποικοδομητισμός). Ένα καίριο παράδειγμα αποτελεί ο διερευνητικός διάλογος μέσω 

του οποίου ενισχύεται η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών. Ακόμα, σύμφωνα με την 

κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky, η κοινωνική αλληλεπίδραση παίζει ένα 
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σπουδαίο ρόλο στη διαδικασία της γνωστικής ανάπτυξης και της αποδοτικότερης και 

ουσιαστικότερης συμμετοχής των παιδιών, αφού έχουν αναπτυχθεί ισχυροί δεσμοί 

μεταξύ των συμμετεχόντων, μέσω της αλληλεπίδρασης και την ανάπτυξης 

παραγωγικής διαλογικής σχέσης. Τέλος, βασική θέση του Bruner είναι ότι αφενός η 

γνώση προκύπτει από τη πράξη του μαθητή (Piaget) στη βάση της όμως είναι 

κοινωνική (Vygotsky) και είναι πάντοτε σε συνεχή και στενή αλληλεξάρτηση με τα 

κίνητρά του (Maslow). Η ανακαλυπτική μάθηση του Bruner χαρακτηρίζεται από 

πολύπλοκες γνωστικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την πρόσκτηση, 

την επεξεργασία και την κωδικοποίηση των πληροφοριών. Ο άνθρωπος είναι ένας 

«επεξεργαστής πληροφοριών» και η μάθηση μία διαδικασία πρόσκτησης γενικών 

γνώσεων, οι οποίες επεξεργάζονται και μετασχηματίζονται και αφού αξιολογηθούν 

εφαρμόζονται σε νέες καταστάσεις. Ο ίδιος υποστηρίζει την ενεργητική συμμετοχή 

των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης μέσα από διαδοχικά στάδια αφαίρεσης 

(αφαιρετική ικανότητα). Η τελευταία συνάδει με την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, 

η οποία, μέσα από προβληματισμούς επιδιώκει την ουσιαστικότερη ενεργητική 

συμμετοχή των μαθητών.    

Μέσω της συμμετοχής τα παιδιά εκφράζονται και νιώθουν ευθύνη για τις 

αποφάσεις τους. Επιπλέον αναπτύσσουν ποικίλες δεξιότητες, όπως να εκφράζονται, 

να συνδιαλέγονται και να αμφισβητούν. Ακόμα αναπτύσσουν ενσυναίσθηση, 

αυτοσεβασμό, αυτοπεποίθηση αλλά και την κριτική τους σκέψη. Η τελευταία, όπως 

αναφέρει ο Κιουλαϊδής (2007:19), νοείται «ως το είδος σκέψης που (α) χρησιμοποιεί 

σαφή αξιολογικά κριτήρια για τη ανάλυση και επίλυση προβλημάτων και (β) καταλήγει 

στην διατύπωση συμπερασμάτων μέσα από τη χρήση κριτηρίων. Η συμμετοχή επίσης 

μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά στην κοινωνικοποίηση των παιδιών και να τους 

δοθεί ώθηση στο να γίνουν ισχυρές δημοκρατικές προσωπικότητες διεκδικώντας όσα 

τους αναλογούν. 

Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία η αλληλεπίδραση των παιδιών μιας 

ομάδας, είναι εξαιρετικά σημαντική και θα πρέπει να είναι δομημένη με τρόπο που να 

διασφαλίζεται η ενεργή συμμετοχή όλων των παιδιών. Όπως είναι φανερό η 

αλληλεπίδραση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη συμμετοχή. Τα παιδιά εκφράζουν και 

αναλύουν την άποψή τους, την αιτιολογούν, και καθώς προκαλούν και συζητούν τις 

σκέψεις των υπολοίπων μελών της ομάδας αλλά και της εκπαιδευτικού, ουσιαστικά 

επέρχεται η γνωστική σύγκρουση με την προϋπάρχουσα γνώση και έτσι γίνονται 

κάτοχοι της νεοαποκτηθείσας γνώσης.   
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Ερευνητές έχουν μελετήσει τη σημασία της συνεργατικής μάθησης στη 

παραδοσιακή διδασκαλία, ωστόσο λίγοι διερεύνησαν το είδος και τη φύση των 

λεκτικών αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των μαθητών κατά τη 

διάρκεια των συνεργατικών δραστηριοτήτων. Η επικοινωνία, λοιπόν, κατέχει καίριο 

ρόλο στην ανάπτυξη του ατόμου από την γέννησή του. Με το όρο «επικοινωνία» 

νοείται η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ ατόμων και ομάδων. Μέσω αυτής της 

ανταλλαγής αλληλεπιδρά το ένα ατόμου με το άλλο και πραγματοποιείται η 

κοινωνική αλληλεπίδραση ή η διαπροσωπική επικοινωνία. Η επικοινωνία διακρίνεται 

σε λεκτική και μη λεκτική, αφού η ανθρώπινη επικοινωνία πραγματοποιείται με 

ψηφιακούς και με αναλογικούς τρόπους (Κοντάκος, 2008: 53). 

Σε έρευνες που πραγματοποίησαν οι Hyun και Hyun & Davis (2005; 2005) 

υποστήριξαν ότι η εξοικείωση με τα  τεχνολογικά μέσα και η χρήση του Η/Υ 

ενισχύουν τη θετική λεκτική αλληλεπίδραση και την καλύτερη συνεργασία των 

μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, διερεύνησαν τους διαλόγους μαθητών ηλικίας 5-6 ετών 

μέσα σε μια τάξη με πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό, όπου τα αποτελέσματα 

ανέδειξαν την ανάπτυξη ενός διερευνητικού διαλόγου μεταξύ των μαθητών αλλά και 

με τον εκπαιδευτικό της τάξης με συνεχείς ερωτήσεις και απαντήσεις, ενισχύοντας 

την μετασχηματιστική γνώση. 

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Κίργινας και Μασταύραλη (2011) για τις 

αλληλεπιδράσεις των μαθητών προσχολικής ηλικίας με ψηφιακά παιχνίδια, 

διαπίστωσαν ότι οι λεκτικές αλληλεπιδράσεις αναπτύχθηκαν περισσότερο κατά τη 

διαδικασία της συνεργατικής μάθησης, όπου οι μαθητές στόχευαν στην επίτευξη του 

κοινού στόχου. Έτσι η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών ήταν συνεχής και 

αποδοτική. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι στις ανομοιογενείς ομάδες οι καλοί μαθητές 

υποστήριζαν και βοηθήσουν του πιο αδύναμους εξηγώντας το περιεχόμενο των 

παιχνιδιών. Έχοντας ως άξονα τη συνεργασία μεταξύ των μελών των ομάδων για την 

επίτευξη των κοινών στόχων, άρχισε να λειτουργεί η δυναμική της αλληλεπίδρασης. 

Έτσι, μέσω της συνεργατικής μάθησης και της αλληλεπίδρασης οι πιο αδύναμοι 

μαθητές νιώθουν αυτοπεποίθηση και δημιουργούνται ευνοϊκές προϋποθέσεις για την 

κοινωνική και μαθησιακή τους συμπεριφορά. Στα πλαίσια των ομοιογενών και 

ανομοιογενών ομάδων παρατηρήθηκε ότι αυξήθηκαν οι λεκτικές αλληλεπιδράσεις 

αφού αναπτύχθηκαν προφορικές επεξηγήσεις για το πώς να λύσουν τα προβλήματα, 

ακούστηκαν όλες οι απόψεις τις οποίες και αιτιολόγησαν, εξετάστηκαν από τα μέλη 
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της ομάδας και αποφάσισαν ποιες θα επιλέξουν (Κίργινας & Μασταύραλη, 

2011:338). 

Η διαφοροποίηση αποτελεί μία έννοια πολυπαραγοντική, της οποίας το 

περιεχόμενο είναι συνεχώς εξελισσόμενο καθώς διαμορφώνεται διαρκώς υπό το 

πρίσμα κοινωνικών αλλαγών, θεωριών, ερευνητικής τεκμηρίωσης και εφαρμογών της 

τεχνολογίας (Παντελιάδου & Φιλιππάτου, 2013:28). Σύμφωνα με την Κουτσελίνη 

(2010:225), η διαφοροποίηση διδασκαλίας – μάθησης αποτελεί την παιδαγωγική 

βάση πάνω στην οποία θα υλοποιηθεί η αρχή των ίσων ευκαιριών αλλά και των 

καλύτερων αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση και από την οπτική της κριτικής 

παιδαγωγικής-εκτείνεται σε πρακτικές εκτός του πλαισίου των πρακτικών της τάξης.  

Σύμφωνα με την Tomlinson (1999), όταν κάποιος μιλά για διαφοροποίηση 

αναφέρεται σε μια διαδραστική κατάσταση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον 

εκπαιδευτικό και το μαθητή, δια μέσω της οποίας ο εκπαιδευτικός προσαρμόζεται και 

ανταποκρίνεται στις μοναδικές και ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή, και ο 

τελευταίος μπορεί να είναι ενεργός συμμετέχων και να αγγίζει το μέγιστο των 

δυνατοτήτων του.  

Άξια προσοχής και σεβασμού είναι, επίσης, η αναγνώριση της διαφορετικής 

κουλτούρας των μαθητών, όπως και η πρόνοια για την προβολή αλλά και ισότιμη 

μεταχείριση παιδιών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Οι 

επιταγές των καιρών και η ανάγκη για ισότητα οδήγησαν τα σχολεία στη δημιουργία 

τάξεων μικτών ικανοτήτων, όπου θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να βρουν τον τρόπο να 

ανταποκριθούν στη διαφορετικότητα και την ιδιαιτερότητα του κάθε μαθητή, με ότι 

αυτή συνεπάγεται, προκειμένου να έχει αποτέλεσμα και να μην αποτελέσει ακόμα 

ένας νεωτερισμό που έληξε άδοξα. Εφόσον η διδασκαλία θα ανταποκρίνεται στο 

επίπεδο ετοιμότητάς τους, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό τους στυλ, αυξάνονται 

οι πιθανότητες για ανάπτυξη και απαγκίστρωση από το μοντέλο της παραδοσιακής 

αδιαφοροποίητης διδασκαλίας (McLaughlin & Talbert, 1993, ο.π. στο Βαλιαντή και 

Κουτσελίνη, 2010).  

Tο πλαίσιο μάθησης αποτελεί ένα κοινωνικό πλαίσιο που ευνοεί την 

ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών και δεξιοτήτων επικοινωνίας. Η κοινωνική 

αλληλεπίδραση ενισχύει τη δυνατότητα της πνευματικής δράσης (Subban, 2007:944). 

Από του επιστήμονες της εκπαιδευτικής κοινότητας, θεωρείται ότι ο σύγχρονος 

εκπαιδευτικός δύναται να βελτιώσει τόσο την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών, όσο 

και να καλλιεργήσει θετικές στάσεις για το σχολείο και τη μάθηση αρκεί να 
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προνοήσει για διαφοροποίηση της διδασκαλίας σύμφωνα με την ετοιμότητα, τα 

ενδιαφέροντα, τον τύπο μάθησης και το πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών του. 

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί το μέσο για το σεβασμό του 

ανθρώπινου δικαιώματος των μαθητών για ισότητα σε τάξεις μικτής ικανότητας. Οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία ανάλογα  με τις ανάγκες 

των μαθητών, όπως αυτές προδιαγράφονται από την ετοιμότητα, το μαθησιακό 

προφίλ, τα ενδιαφέροντα, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και την αυτοεικόνα 

(Κουτσελίνη 2006), ως προς το περιεχόμενο, τη διαδικασία, το αποτέλεσμα , το 

μαθησιακό περιβάλλον και την αξιολόγηση (Tomlinson, 2001; 2003; Κουτσελίνη, 

2006 ). Ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού απέχει πολύ από τον παγιωμένο ρόλο 

της συμβατικής παραδοσιακής διδασκαλίας και επιδιώκει ένα μαθησιακό περιβάλλον 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό στυλ του μαθητή, 

που αποτελεί το επίκεντρο ως «ενεργό υποκείμενο» δρα και ενεργεί, παίρνοντας 

πρωτοβουλίες και ξεφεύγοντας  από τον ξεπερασμένο ρόλο του «παθητικού 

αντικειμένου» (Κοσσυβάκη, 2003). 
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Κεφάλαιο 2
ο
 

 

2. Αφηγηματική  Συμβουλευτική Υποβοήθηση (Narrative Coaching) στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 

 

Προς αποσαφήνιση διερμηνειών τονίζεται ότι στην παρούσα εργασία θα 

χρησιμοποιηθούν οι εξής αγγλικοί όροι: coach, για τον σύμβουλο- υποστηρικτή που 

θέτει τις ερωτήσεις και συντονίζει τη διαδικασία, coachee, για το άτομο που 

βρίσκεται στο επίκεντρο τη διαδικασίας και δέχεται την υποβοήθηση, coaching, για 

τη διαδικασία της συμβουλευτικής υποβοήθησης και Narrative Coaching, για τη 

διαδικασία της αφηγηματικής συμβουλευτικής υποβοήθησης, μέσω αφηγηματικών 

προσεγγίσεων.  

 

 

2.1. Coaching- Business Coaching 

 

Είναι ευρέως γνωστή η προσφορά του coaching στην ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων και την εξέλιξη και βελτίωση της απόδοσης των στελεχών. Πολύς 

λόγος γίνεται για το coaching και είναι απαραίτητο να διασαφηνιστεί ότι δεν 

πρόκειται για εκπαίδευση και δε προσφέρει γνώσεις αλλά συμβάλλει στην ανάπτυξη 

μετάγνωστικών δεξιοτήτων, με τις οποίες τα στελέχη θα μάθουν να μαθαίνουν, ώστε 

στη συνέχεια να αποκτούν γνώσεις τόσο από την εκπαίδευση όσο και από την 

εμπειρία τους. Επιπλέον, το coaching, δεν εστιάζει μονοσήμαντα στην επικοινωνία 

αλλά την χρησιμοποιεί ως εργαλείο για να εφαρμόσει μοντέλα, μεθόδους και τεχνικές 

που θα ενδυναμώσουν και θα κινητοποιήσουν ατομικά και ομαδικά τους coachees. Σε 

κάποιο επίπεδο, όλo το coaching είναι μια αφηγηματική διαδικασία  που 

επικεντρώνεται σε μια ιστορία συναλλαγής με τον coachee ως πρωταγωνιστή. Η 

σημασία της αφήγησης, αναγνωρίζεται έμμεσα σε πολλά από τα κείμενα που 

σχετίζονται με τo coaching αλλά δεν υπάρχει συχνά ρητή αναφορά στη βιβλιογραφία 

(Vogel, 2012:1). 

To Narrative Coaching ξεκίνησε από τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες 

όρισαν ένα κυρίαρχο σύστημα βασισμένο στην επίδοση. Οι χρηματοπιστωτικές 

αγορές πήραν την εξουσία από τις περισσότερες εταιρείες και η εξουσία αυτή έθεσε 
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υπό αμφισβήτηση τη θέση των εργαζομένων και των παραγωγικών επενδύσεων στη 

διαδικασία δημιουργίας αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας. Αυτή η κατάσταση, 

των αυξανόμενων παγκόσμιων απαιτήσεων, που δε λάμβαναν υπόψη τις αντιλήψεις 

για τη ζωή και την εργασία των εργαζομένων, αναγκάζοντας τους επιχειρηματίες να 

γίνονταν καταπιεστικοί
3
. Έτσι, οι εργαζόμενοι είχαν όλο και λιγότερες πιθανότητες 

να συνδέσουν τις ελπίδες, τα όνειρα και τις αξίες τους με τις απαιτήσεις των 

εταιρειών. Αυτή η κατάσταση προκάλεσε σύγχυση και αναστάτωση στη λειτουργία 

των εταιρειών, αφού οι διαχειριστές είχαν ολοένα και περισσότερες απαιτήσεις από 

τους εργαζομένους, ώστε να καταφέρουν να πετύχουν τις επιδόσεις που απαιτούνταν. 

Γίνονταν ιδιαίτερα πιεστικοί με ανάρμοστες συμπεριφορές, με αποτέλεσμα οι 

εργαζόμενοι να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν, να είναι απογοητευμένοι από την 

εργασία τους και να μειώνεται η αποδοτικότητά τους, με αποτέλεσμα η ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων να κλονίζεται.  

Προκειμένου, λοιπόν, οι εργαζόμενοι να έχουν καλή ψυχολογία για να είναι 

αποδοτικοί και στη δουλειά τους αποφασίστηκε να υπάρχει ένας coach που θα 

βοηθάει τους εργαζομένους να ξεκαθαρίσουν τον ρόλο τους και τη θέση τους στην 

εταιρεία, να εντοπίσουν τα προβλήματα και να τα λύσουν, να εμψυχωθούν, να 

προσπαθήσουν για το καλύτερο πετυχαίνοντας και τους προσωπικούς τους στόχους, 

μέσα από ιστορίες, και να ενισχύσει τις σχέσεις των εργαζομένων στο χώρο εργασίας 

(Blanc-Sahnoun, 2009:37).  

Οι αφηγηματικές πρακτικές επιτρέπουν στους ανθρώπους να ξαναχτίσουν τις 

κοινότητες εργασίας με βάση τις δεξιότητες και τις εμπειρίες τους και να κάνουν 

πλούσιες συνδέσεις μεταξύ των ταυτοτήτων τους ως ανθρώπινα όντα και των 

ιστοριών τους ως εργαζόμενοι. Οι αφηγηματικές πρακτικές είναι σημαντικές για το 

coaching και τη συμβουλευτική. Κατά τον Rogers (1972) η αποτελεσματική 

συμβουλευτική αποτελείται από την προσφορά σαφώς δομημένης σχέσης, που δίνει 

τη δυνατότητα στον coachee και τον καθιστά ικανό, να κατανοεί τον εαυτό του σε 

τέτοιο βαθμό, για να μπορεί να επιχειρεί θετικά βήματα, εξαιτίας του νέου 

προσανατολισμού (Μπρούζος, 2004:81). 

Σύμφωνα με το Worldwide Association of Business Coaches (2007) το 

Business Coaching είναι η διαδικασία της δομημένης συζήτησης του coachμε τον 

coachee, που μπορεί να είναι ένα άτομο ή μια ομάδα, που δουλεύει σε μια επιχείρηση, 

                                                           
3
http://www.slideshare.net/pierreblancsahnoun/narrative-coaching-dulwich-2012 

http://www.slideshare.net/pierreblancsahnoun/narrative-coaching-dulwich-2012
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σ’ ένα κερδοσκοπικό ή μη οργανισμό, σε ίδρυμα  και ο οποίος είναι ο αποδέκτης της 

καθοδήγησης. Στόχος είναι να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση και να βελτιωθεί η 

συμπεριφορά του coachee, έτσι ώστε να επιτύχει τους επιχειρηματικούς στόχους τόσο 

για τον ίδιο όσο και την εταιρεία τους, μέσω της αναστοχαστικής διαδικασίας 

(McCarthy&Ahrens, 2012:4-5).  

Κάποιες από τις θεωρητικές προσεγγίσεις επαγγελματικής ανάπτυξης στη 

συμβουλευτική διαδικασία είναι των John L. Holland, Mark L. Savickas, και John D. 

Krumboltz (Amundson, Harris-Bowlsbey & Niles, 2008). Με βάση τη θεωρητική 

προσέγγιση του Holland, ο coach θα δώσει βάση και θα επικεντρωθεί στο παρόν, στο 

«τώρα», αντί να ανατρέξει στην παρελθούσα επαγγελματική πορεία του coachee ή να 

προσπαθήσει να προβλέψει την επαγγελματική του κατάσταση από τη στιγμή που θα 

λάβει την επόμενη επαγγελματική του απόφαση. Κατά τον Savickas οι βασικοί 

στόχοι της συμβουλευτικής είναι ο coach: (1) να βοηθήσει τον συμβουλευόμενο να 

συνειδητοποιήσει καίρια θέματα της ζωής του και δυσεπίλυτα προβλήματα (2) να 

βοηθήσει τον coachee να χτίσει μια σταδιοδρομία που θα διευκολύνει τη χρήση αυτής 

της πτυχής της ζωής ή θα βοηθήσει να λυθεί αυτό το ανεπίλυτο πρόβλημα και (3) να 

τον βοηθήσει να αναπτύξει την επαγγελματική του προσαρμοστικότητα ώστε να 

μπορεί να αντιμετωπίζει τους διαρκώς μεταβαλλόμενους τρόπους εφαρμογής της 

αυτοαντίληψης στην εργασία. 

Επιπλέον οι Krumboltz και Baker (1973) προσδιόρισαν τα παρακάτω οχτώ 

στάδια στη σχέση κατά τη διαδικασία της επαγγελματικής συμβουλευτικής: i) 

ορισμός του προβλήματος και των στόχων του coachee, ii) επιδίωξη και εξασφάλιση 

αμοιβαίας συμφωνίας για την επίτευξη των στόχων, iii) δημιουργία εναλλακτικών 

λύσεων στο πρόβλημα, iv) συλλογή πληροφοριών σχετικά με αυτές τις εναλλακτικές, 

v) εξέταση των πιθανών επιπτώσεων κάθε εναλλακτικής, vi) επαναξιολόγηση 

στόχων, εναλλακτικών και επιπτώσεων, vii) λήψη απόφασης ή πραγματοποίηση 

επιλογής, viii) γενίκευση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση 

νέων προβλημάτων (Amundson, Harris-Bowlsbey & Niles, 2008). 

Ο  coach αποτελεί ένα άριστα εκπαιδευμένο άτομο, το οποίο εποπτεύει, βοηθά 

και συμβουλεύει τους coachees. Ο σύμβουλος επιχειρήσεων (Business Coach) βοηθά 

τον εκπαιδευόμενο πελάτη του να διευκρινίσει τους επιχειρηματικούς του στόχους, ν’ 

αναπτύξει τις δεξιότητες και να αποκτήσει τους πόρους που απαιτούνται για να 
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λειτουργήσει μια επιτυχημένη επιχείρηση
4

. Ο coach επικοινωνεί με τον 

συμβουλευόμενο σε τακτική βάση, είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεφώνου, για να 

συζητήσουν για τα τρέχοντα αλλά και μελλοντικά θέματα που αφορούν την 

επιχείρηση αλλά και τη ζωή του ευρύτερα. Αυτή η διαδικασία κρατά τον 

συμβουλευόμενο και την επιχείρησή στο επίπεδο που έχουν θέσει – και τους βοηθά 

να κινηθούν προς τους επιδιωκόμενους στόχους
5
. 

Επίσης ο coach βοηθά τον coachee ν’ αποκτήσει σφαιρικότερη εικόνα για τον 

εαυτό τους και τον χώρο στον οποίο ανήκει, επιδιώκει την ενίσχυση των δεξιοτήτων 

του και παρέχει ειλικρινή σχόλια για τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του, 

προκειμένου να τον προβληματίσει και να τον παρακινήσει στην εξέλιξη του.  

Επιπλέον, τον βοηθά να μπορέσει να εξισορροπήσει τη προσωπική ζωή με την 

επαγγελματική, ακούει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τον παροτρύνει στην 

επίλυση τους και τονωθεί να θέσει στόχους και ν’ αναπτύξει ένα σχέδιο για να τους 

επιτύχει. Ακόμα, χτίζουν μια σχέση εμπιστοσύνης που βασίζεται στον σεβασμό και 

τον ενθαρρύνει, τον παρακινεί και ενισχύει  τα εσωτερικά ή εξωτερικά κίνητρα 

προκειμένου να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του
6
. Κάθε coachee είναι 

διαφορετικός και ο coach θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του καθενός και αναλόγως να δομήσει τη διαδικασία και να έχει την ευελιξία να 

αναπροσαρμοστεί όποτε το απαιτεί η περίσταση, όπως υποστήριξαν οι Stober, 

Wildflower and Drake (2006 στο ο.α. στο Stelter & Law, 2010:3). 

 

 

2.2. Narrative Coaching 

Oι Drake & Stelter (2014:65) τονίζουν ότι ενώ το Narrative Coaching, ως ένα 

αφηγηματικό πλαίσιο είναι σχετικά νέο στο πεδίο της ψυχοθεραπείας και του 

coaching, οι ιστορίες αποτελούν ένα βασικό συστατικό των πολιτισμών και των 

κοινοτήτων εδώ και πολλά χρόνια και είναι θεμελιώδους σημασίας για τον τρόπο που 

οι άνθρωποι κατασκευάζουν το νόημα για τον κόσμο τους. Οι  ιστορίες 

χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για να δομήσουν οι coachee τις εμπειρίες ως 

«εκδηλώσεις» στο χρόνο και να επιδιώξουν να ενωθούν σε μια λογική συνάφεια στο 

χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το γεγονός ότι ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί τον χώρο και 

                                                           
4
ibid.,σελ.5. 

5
ibid.,σελ.5. 

6
ibid.,σελ.7-8. 
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το χρόνο ως πρωταρχικές συντεταγμένες (Schank, 1990 ο.α. Drake & Stelter, 2014:65). 

Με πολλούς τρόπους, η ταυτότητά του ατόμου γίνεται μια αντανάκλαση των 

σχημάτων που υιοθετεί στην πάροδο του χρόνου και τις ιστορίες τις κρατά ατομικά 

και συλλογικά λέγοντας στον εαυτό του ότι τις ενισχύει. Οι narrative coaches, ως εκ 

τούτου, ενδιαφέρονται πραγματικά για αυτό που ο Φουκώ (1965) αποκαλούσε για 

τους ανθρώπους «θεωρία των γεγονότων», καθώς παλεύουν με τα υπαρξιακά 

ζητήματα και τις επιλογές στη ζωή και τη δουλειά τους. 

Αναλυτικότερα, τα πρώτα θεμέλια του Narrative Coaching καθορίστηκαν από 

τον Drake (2003; 2007; 2008; 2009; 2010), τον Stelter (2007; 2009; Stelter & Law, 

2010) και τον Law (Law, 2007; Law, Ireland and Hussain, 2007; Law, 2013). O 

Drake επικεντρώθηκε περισσότερο στην ανάπτυξη μετασχηματιστικών 

αφηγηματικών πρακτικών προσαρμοσμένων σε άλλους κλάδους (π.χ. ψυχόδραμα 

κτλ) και ο Stelter επικεντρώθηκε περισσότερο στην ανάπτυξη μιας βαθύτερης 

κατανόησης των φιλοσοφικών θεμελίων και της συνεργατικής φύσης της 

αφηγηματικής πρακτικής (Drake & Stelter, 2014:65). 

 Το coaching ορίζεται ως η συμμετοχή του coach στην αναπτυξιακή 

διαδικασία μάθησης του coachee που βρίσκεται στο επίκεντρο. Αυτή η διαδικασία 

δημιουργεί τα θεμέλια για νέες, εναλλακτικές, ή αναθεωρημένες αφηγήσεις του 

coachee για την προσωπική ή επαγγελματική του ζωή (Stelter, 2007:191). Πρόκειται 

για μια μορφή συνομιλίας, που θα πρέπει πάντοτε να πραγματοποιείται σε 

συγκεκριμένο πλαίσιο, στο οποίο ο coachee θα πρέπει να νιώθει ασφάλεια και 

επιθυμία να μιλήσει ειλικρινά και να «ανοιχτεί» μιλώντας για τη ζωή του(Stelter, 

2007:191). Η έννοια και η παραγωγής νοήματος παρουσιάζονται ως κεντρικές 

διαστάσεις στο coaching. Η πρόθεση και ο στόχος του coach είναι να υποστηρίξει τον 

coachee να εξετάσει την έννοια, σε σχέση με την ατομική του εμπειρία στο πλαίσιο 

και σε σχέση με την αντανάκλαση κοινών δράσεων με τους άλλους στα πλαίσια μιας 

κοινότητας. Τονίστηκε ότι το coaching, ως αφηγηματική συνεργατική πρακτική 

μπορεί να ενδυναμώσει την κοινωνική ταυτότητα και την κοινωνική αναγνώριση των 

coachees (Stelter & Law, 2010: 23-24). To κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο θεωρείται 

απαραίτητο στην Universal Integrative Framework(UIF) για το coaching και την 

καθοδήγηση- υποστήριξη/ υποβοήθηση/ συμβουλευτική, όπως αναπτύχθηκε από τους 

Law, Ireland and Hussain (2007). 

Ο ρόλος του coachσυνίσταται στο να δημιουργήσει πλαίσια µέσα στα οποία 

θ’ αναδειχθούν οι δεξιότητες, αξίες, ελπίδες και τα όνειρα των coachees που 
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υπονοούνται στις αντιδράσεις τους στην αντιξοότητα, και στις ιστορίες τους που 

αφορούν τις ζωές τους, τη κοινότητα ή τη κουλτούρα τους. Σε όλη τη διάρκεια αυτής 

της διαδικασίας ο coach επιδιώκει αυτό που ο Freire αναφέρει ως «η επινόηση της 

ενότητας µέσα στη διαφορετικότητα». Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται να αποδεχτούν 

τη διαφορετικότητα µέσα στην καθημερινότητα, αναγνωρίζοντας την ποικιλομορφία 

των επιδεξιοτήτων, γνώσεων, αξιών και ελπίδων για τη ζωή των ανθρώπων. Το έργο 

του, λοιπόν,  είναι να δημιουργηθούν δυνατότητες για αυτούς που επηρεάζονται από 

κοινωνικά ζητήματα, να κάνουν συνεισφορές µε νόηµα σε άλλους που επίσης 

επηρεάζονται από αυτά τα κοινωνικά ζητήµατα, µε τρόπους που παρέχουν 

ανακούφιση από τις επιπτώσεις του τραύµατος και που οικοδοµούν τόσο προσωπική 

όσο και συλλογική ικανότητα αυτεπίδρασης (agency) (Denborough, 2008). 

Το Narrative Coaching παρέχει ένα ασφαλές και δομημένο χώρο στον οποίο 

οι άνθρωποι μπορούν  να πουν και ν’ ακούσουν τις ιστορίες τους και να 

πειραματιστούν με νέες (Drake & Stelter, 2014:66). Το Coaching είναι ένας τρόπος 

να βοηθηθούν οι άνθρωποι να δημιουργήσουν νέες, εναλλακτικές αφηγήσεις για τη 

ζωή τους σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, αφηγήσεις που σχηματίζονται σε 

μια αναστοχαστική διαδικασία. Επίσης, ορίζεται ως η συμμετοχή του coach στη 

διαδικασία ανάπτυξης και μάθησης του εκπαιδευόμενου ατόμου ή της ομάδας που θα 

βοηθήσει/ συμβουλέψει (Stelter, 2007; Drake&Stelter, 2014:66). Ένα από τα πιο 

ισχυρά εργαλεία που είναι διαθέσιμα για τους coaches είναι οι ιστορίες των ίδιων των 

coachees τους. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουν οι coaches πώς να 

χρησιμοποιούν αυτές τις ιστορίες πιο επιδέξια ώστε να βοηθήσουν τους coachee να 

εμβαθύνουν τις γνώσεις τους, βιωματικά, για να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα. 

Κατά τον Vogel (2012:3), οι narrative coaches έχουν διαπιστώσει ότι οι coachees 

έχουν την τάση να λένε τις ιστορίες τους, με τρόπο φυσικό, είτε ερμηνεύουν μέσα 

από αυτές την πραγματικότητα τους, είτε αποτελεί ένα τρόπο συζήτησης, των οποίων 

το περιεχόμενο είναι συχνά συναισθηματικά φορτισμένο. 

Δημοφιλείς προσεγγίσεις του Narrative Coaching με βασικό εργαλείο τις 

ιστορίες είναι η ιστορία ως το έργο του coaching, όπου σκοπός είναι η ανάπτυξη της 

ικανότητας της αφήγησης του coachee δίνοντας του συνήθως κάποιο ερέθισμα. H 

ιστορία, ως το περιεχόμενο του coaching, μπορεί να ορίσει  ένα ευρύ φάσμα στόχων 

στο coaching, οριοθετώντας τους στους προβληματισμούς του, για την ανάπτυξη μιας 

αφήγησης που θα επιτρέπει στον coachee να ερμηνεύσει την πραγματικότητα. Η 

ιστορία στο πλαίσιο του coaching, είναι η τρίτη προσέγγιση, όπου και αυτή ορίζει ένα 
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ευρύ φάσμα στόχων στο coaching, αλλά εστιάζει λιγότερο στην ιστορία του coachee, 

δίνοντας έμφαση στο πως καταλαβαίνει τον κόσμου μέσα από την κατασκευή 

ιστοριών. Συχνά χρησιμοποιούνται παραπάνω από μία προσεγγίσεις και είναι πιθανό 

να χρησιμοποιηθούν και οι τρεις (Vogel, 2012:5-7). Ακόμα, οι narrative questions 

αποτελούν βασικό εργαλείο των coaches.  

Το coaching αφορά τη δυάδα coach- coachee ή περισσότερα μέλη. Τα οφέλη 

της μάθηση και της ανάπτυξη σε μια ομάδα δεν έχουν εξεταστεί σε πολλές 

θεωρητικές εμπειρικές μελέτες. Ο Stelter υποστήριξε το coaching σε ομάδες με την 

αξιολόγηση μιας αρκετά νέας και ανεξερεύνητης μεθοδολογίας παρέμβασης. Η 

παρέμβαση που εφάρμοσε επιχείρησε να συνδυάσει  το Narrative Coaching (Drake, 

2007; 2009; Law, 2007; Stelter, 2007; 2009; 2010), με προσεγγίσεις από την 

αφηγηματική θεραπεία (White, 2007) και τη συνεργατική πρακτική (Anderson, 2007) 

και την ονόμασε coaching as a narrative-collaborative practice (Stelter & Law, 2010). 

Οι Stelter, Nielsen and Wikman (2011:135-136) διερεύνησαν την επίδραση του 

narrative-collaborative practice στην ομάδα. Η ποιοτική μελέτη έδειξε ότι στο group 

coaching οι συμμετέχοντες εκτιμούσαν την κοινή διαδικασία κατασκευής του 

νοήματος ως ιδιαίτερα πολύτιμη. Το narrative-collaborative practice της ομάδας 

μπορεί να γίνει κατανοητό ως μια ψυχολογική παρέμβαση στην κοινότητα που βοηθά 

στην υποστήριξη της ανάπτυξης των κοινωνικών δικτύων και τη αύξηση του 

κοινωνικού κεφαλαίου. Επίσης παρατηρήθηκε ότι αυτό το εργαλείο είχε επίδραση 

στην κοινωνική ανάκαμψη και ευημερία των νεαρών ταλέντων του αθλητισμού.  

Κατά τον Drake (2009) το Narrative Coaching αντλείται από: 1) την 

αφηγηματική δομή για να κατανοήσουν οι άνθρωποι τον τρόπο με το οποίο 

διηγούνται και θα επιτρέψει την αναδιάρθρωση των ιστοριών, 2) την αφηγηματική 

διαδικασία για να κατανοήσουν τη δυναμική στον τομέα της αφήγησης και να 

καθοδηγήσει τους ανθρώπους στα όρια της μετάβασης, και 3) την αφηγηματική 

ψυχολογία για να καταλάβουν τους ανθρώπους, να τους υποστηρίξουν και να 

βοηθήσουν στην εξέλιξη και την ανάπτυξη των επιδόσεις τους. Το μοντέλο 

σχεδιασμού αφήγησης του Drake (Drake και Wycherley, 2013; Drake & Stelter, 

2014:67) ενσωματώνει αυτούς τους τρεις τομείς σε μια ενιαία διαδικασία αλλαγής 

που μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Narrative Coaching για να 

δουλέψει τις γνωστικές, ασυνάρτητες πτυχές των αφηγήσεων.  

Η συνομιλία μεταξύ coach και coachee είναι η ίδια η πράξη της αφήγησης 

στην οποία ο coach αποτελεί ένα μέρος (Drake, 2007). Έτσι, υπάρχει μια ευθύνη για 
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τον coach, να είναι ευαίσθητος στο πώς αντιμετωπίζει τον coachee. Ο Drake (2008) 

θεωρεί ότι ο coach πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη δημιουργία ενός 

ασφαλούς χώρου, όπου ο coachee μπορεί να αφηγηθεί την ιστορία του, να τον 

υποστηρίζει να την αφηγηθεί (το περιεχόμενο) και να τον βοηθήσει μέσω αυτού του 

αφηγηματικού υλικού ν’ αποκτήσει μια νέα προοπτική, νέα αίσθηση του εαυτού του 

ή νέες επιλογές για δράση. Ο Drake (2008; 2010) τονίζει στη διαδικασία της 

αφήγησης το υλικό, το περιεχόμενο και το πλαίσιο και επισημαίνει τη σπουδαιότητα 

της ουσιαστικής και παραγωγικής ακρόασης εκ μέρους του coach.  

Το Narrative Coaching επικεντρώνεται στην εργασία με νέους τρόπους, όπου 

οι συμμετέχοντες λένε τις ιστορίες τους και οι coaches τους θέτουν κατάλληλες 

ερωτήσεις ώστε να συνειδητοποιήσουν ποιος και πώς είναι στην πραγματικότητα. Σε 

αυτή τη διαδραστική παρουσίαση, πραγματοποιείται διάλογος, αυτοσχεδιασμός και 

ποικίλες βιωματικές δραστηριότητες. Λειτουργεί σε δύο επίπεδα, το πρώτο αφορά τη 

συνείδηση, όπου το Narrative Coaching προσπαθεί να επηρεάσει τις συνέπειες της 

αφήγησης που βρίσκονται συνειδητά στο μυαλό και το δεύτερο που αφορά τις 

ασυνείδητες διαδικασίες, προκειμένου το μυαλό να ενεργοποιήσει και να φέρει στο 

προσκήνιο διάφορα γεγονότα κρυμμένα στις διάφορες πτυχές της ζωής (Vogel, 

2012:7). 

Ο Drake δίνει το παραστατικό και άκρως κατανοητό παράδειγμα του 

ταξιδευτή σε ένα μακρύ δρόμο, όπου μέσα στο σάκο του έχει πολλές ιστορίες του, 

που τον προβληματίζουν. Άλλες φορές τις συζητά με τους συνοδοιπόρους του και 

άλλες τις κρατά καλά κρυμμένες, φοβούμενος μήπως εκτεθεί. Κάπου στη μέση της 

διαδρομής υπάρχει ένα παγκάκι όπου τον προσκαλεί ένας συνοδοιπόρος (ο coach) να 

ανοίξει το σακίδιό υποσχόμενος ότι θα είναι ευγενής μαζί του. Στην αρχή με δισταγμό 

ο ταξιδευτής προβληματίζεται συλλογιζόμενος το βάρος που κουβαλά και 

πιθανολογεί ότι ίσως είναι μια ευκαιρία να αναδιατάξει τις ιστορίες-βάρος στο 

σακίδιό του. Ο coach τον κάνει να νιώθει άνετα και ασφαλής, θέτοντας του 

ερωτήσεις, βοηθώντας τον να δει την ιστορία από νέα οπτική. Μέσα από τις 

ερωτήσεις προσπαθεί να καταλάβει τι είναι σημαντικό και τι όχι και να δει πράγματα 

που μέχρι τώρα δεν τα είχε εντοπίσει. Έτσι δημιουργούνται νέα γνωστικά σχήματα 

και νέες δυνατότητες για να συνεχιστεί το ταξίδι. Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση και 

έχοντας το αναδιαμορφωμένο σακίδιο ο ταξιδευτής νιώθει ελαφρύτερος από το βάρος 

που είχε, πιο δυνατός βλέποντας καθαρότερα τη διαδρομή και έχοντας στο σακίδιο 

εργαλεία για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν στην πορεία 
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και όχι βάρος, νιώθοντας τόλμη και σιγουριά. Αυτός ο σύντροφος στο ταξίδι είναι ο 

narrative coach. Αυτός ή αυτή έχει εκπαιδευτεί για να βοηθήσει να εξετάσει ο 

ταξιδευτής τις ιστορίες και να χρησιμοποιήσει αυτά που θα τον βοηθήσουν να κάνει 

το επόμενο βήμα στο ταξίδι του με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη. 

Το Narrative Coaching έχει επηρεαστεί από την Αφηγηματική (Narrative) 

Σχολή που  αποτελεί την μοντέρνα εξέλιξη της συστημικής σχολής, θεμελιωτής της 

οποίας θεωρείται ο Michael White. Οι ιστορίες που αφηγούνται οι άνθρωποι, 

αποτελούν την βασική θέση του Bruner,που επηρέασε τον White. Οι ιστορίες αυτές 

δεν είναι απλές περιγραφές, αλλά δοµούνται και πλάθονται από τους ίδιους. Η 

Αφηγηματική θεραπεία (White & Epston, 1990) είναι μια από τις προσεγγίσεις που 

χρησιμοποιείται στο συστημικό μοντέλο. Οι αφηγήσεις συνδέουν και δίνουν νόημα 

σε γεγονότα της ζωής του ατόμου από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Η 

Αφηγηματική θεραπεία υποστηρίζει ότι η “ιστορία” που οι άνθρωποι φέρνουν μαζί 

τους δεν είναι η μοναδική και με τη χρήση συγκεκριμένων μεθόδων και τεχνικών, 

κυρίως με την εξερεύνηση άλλων ιστοριών που έχουν περιθωριοποιηθεί, ο coach 

βοηθά ν’ αναδυθούν πλευρές της εμπειρίας των ανθρώπων που δεν είναι στην 

επιφάνεια, οι οποίες δημιουργούν νέες προοπτικές και νέες δυνατότητες αντίληψης 

και δράσης στη ζωή. Στην θεραπευτική διαδικασία, για τον White είχε ιδιαίτερη 

σηµασία ο τρόπος µε τον οποίο τα προβλήµατα επηρεάζουν τα άτοµα και τις 

οικογένειες τους. Οι άνθρωποι πλάθουν ιστορίες για την ζωή τους και μέσα από αυτές 

βλέπουν τον εαυτό τους. Τα δυνατά στοιχεία εξωτερικεύονται, επιτρέποντας στους 

ανθρώπους να κατακευάσουν και να ερμηνεύσουν τις ταυτότητες που επιθυμούν 

(White & Epston, 1990). 

 Ο narrative coach κατά την θεραπεία δίνει έμφαση στην αφήγηση και 

προτρέπει τον coachee στην ανάπτυξη πιο πλούσιων αφηγήσεων. Μέσα από τις 

ερωτήσεις επαναφέρει στο προσκήνιο μνήμες του coachee που επί του παρόντος δεν 

περιλαμβάνονται στο σενάριο της προβληματικής ιστορίας. Κατά τη διάρκεια του 

Narrative Coaching, οι coachees καλούνται να πουν την ιστορία τους. Πολύ συχνά 

παρατηρείται ότι έχουν εσωτερικεύσει το πρόβλημά τους, σαν να ήταν δικό τους 

προσωπικό χαρακτηριστικό. Ωστόσο η βασική θέση της συγκεκριμένης προσέγγισης 

είναι η εξής: "Το άτομο δεν είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι το πρόβλημα". Έτσι, 

η εξωτερίκευση παρέχει στο coachee με μια νέα προοπτική για να δει και να μιλήσει 

για το πρόβλημα με διαφορετικό τρόπο (White, 2000; 2007). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_White_(psychotherapist)
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Πολυετείς έρευνες στο χώρο της κοινωνικοψυχολογίας πάνω στη προσωπική 

αλληλεπίδραση, ανέδειξαν κάποιες δεξιότητες του εκπαιδευτικού- συμβούλου ως 

κατάλληλες για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης εποικοδομητικής, βοηθητικής 

σχέσης με το μαθητή (Μαλικιώση- Λοΐζου, 2001). Από τις αρχές τουλάχιστον της 

δεκαετίας του 1990, ένας μεγάλος αριθμός θεραπευτών (κυρίως από τις συστημικές 

και ψυχοδυναμικές σχολές) έκαναν μια «αφηγηματική στροφή», δηλαδή άρχισαν να 

δουλεύουν με τη συνειδητοποίηση ότι οι άνθρωποι οργανώνουν την εμπειρία τους με 

τη μορφή ιστοριών (humans as «storytelling animals») (McLeod, 1997). 

 Τα τελευταία 20-30 χρόνια, η κοινωνία έχει αλλάξει ριζικά και οι 

αλλαγές αυτές έχουν επίδραση σε όλα τα μέλη της. Οι αλλαγές επηρεάζουν τους 

πολίτες τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, σχετικά με τον τρόπο 

που παράγεται η γνώση, με την κατασκευή της ταυτότητας του καθενός. Η  

«παγκοσμιοποίηση», όπου κάθε αλλαγή επηρεάζει τους πολίτες όλου του πλανήτη, 

τους εξαναγκάζει να αναδιοργανώσουν τις ζωές και τις δράσεις τους στις δεδομένες 

«παγκόσμιες» συντεταγμένες. Αυτή η κοινωνική κατάσταση αναγκάζει τ’ άτομα αλλά 

και τις δομές-οργανώσεις (π.χ. σχολεία, επιχειρήσεις)  να βρουν τη δική τους 

ταυτότητα και ταυτόχρονα αυτή να σχετίζεται με την πολύπλευρη κοινωνική 

πραγματικότητα (Stelter&Law, 2010: 4-5; Drake- Stelter, 2014: 67-68
7
).OKenneth 

Gergen (1973), τόνισε ότι όλη η γνώση είναι ιστορικά και πολιτισμικά συγκεκριμένη 

και ότι η ανάπτυξη μιας σύγχρονης ψυχολογίας απαιτεί την ένταξη και την 

κατανόηση των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών φαινομένων. Αυτό απαιτεί 

μια κοινωνική προσέγγιση και την εστίαση στο ρόλο των σχέσεων των κοινοτήτων 

στη διαμόρφωση ψυχολογικών και κοινωνικών φαινόμενων. Συνεπώς το Narrative 

Coaching δείχνει να είναι αναγκαίο ώστε να βοηθήσει το άτομο να αναδιοργανωθεί 

και να θέσει τους ατομικούς και συλλογικούς του στόχους.  

Ο Gergen (2009) υπογράμμισε πως οι ταυτότητες, οι αλληλεπιδράσεις και οι 

θεσμοί αποτελούν συν-δημιούργημα και συν-ενέργεια μέσω του διαλόγου και της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Drake & Stelter, 2014:67-68). Επίσης, η σύγχρονη 

κοινωνία έχει απαιτήσεις που βασίζονται σε προκαταλήψεις και στερεότυπα, στις 

οποίες συχνά εγκλωβίζονται οι σύγχρονοι εργαζόμενοι πολίτες  με αποτέλεσμα να μη 

δίνουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, να μην είναι ευτυχισμένοι ούτε σε 

προσωπικό ούτε σε επαγγελματικό επίπεδο, και να χάνονται στο άγχος της 

                                                           
7
Βλ. www.Narrative Coaching.com 

http://www.narrativecoaching.com/
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καθημερινότητας τους. Συνεπώς κρίνεται εξαιρετικά εποικοδομητική η προσφορά του 

coach (Stelter&Law, 2010:7). 

Συμπερασματικά, ο ίδιος αναφέρει ότι το Narrative Coaching είναι μια 

βιωματική και ολιστική προσέγγιση που βοηθά τους ανθρώπους να μετατοπίσουν τις 

ιστορίες τους για τον εαυτό τους, για τους άλλους και για την ίδια τη ζωή, 

προκειμένου να δημιουργήσουν τα αποτελέσματα που έχουν σημασία για αυτούς. Οι 

narrative coaches υιοθετούν μια πιο «αποκεντρωμένη» θέση στο ρόλο τους και μια 

πιο εμπεριστατωμένη άποψη της ταυτότητας, της ανάπτυξης και της συμπεριφοράς 

τους. Επιπλέον, οι  Stelter & Law (2010), σε έρευνά τους συμπέραναν ότι το coaching 

ως αφηγηματική-συνεργατική πρακτική μπορεί να βοηθήσει στη χειραφέτηση και την 

κοινωνική αναγνώριση κάθε εκπαιδευομένου, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και 

του αυτοελέγχου. 
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Κεφάλαιο 3
ο 

 

3. Η δημιουργία ψηφιακής ιστορίας με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών 

εκπαιδευτικών εργαλείων, λογισμικών και συστημάτων ψηφιακής αφήγησης 

 

Τη σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζουν ραγδαίες εξελίξεις που επηρεάζουν το 

σημερινό σχολείο, το οποίο απαγκιστρώνεται από τα παρωχημένα μοντέλα 

οργάνωσης, τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τα διδακτικά αντικείμενα. 

Απαραίτητη κρίνεται η γενικότερη παιδεία του ατόμου και η ολόπλευρη ανάπτυξη 

της προσωπικότητάς του (σε επίπεδο γνωστικό, συναισθηματικό, ψυχοκινητικό). Η 

ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του ατόμου, για να μπορεί να αντιλαμβάνεται και 

να επεξεργάζεται την πληθώρα των γνωστικών πληροφοριών και η ολιστική θεώρηση 

της γνώσης μέσω των διαθεματικών προσεγγίσεων αποτελούν καίριες παιδαγωγικές 

απαιτήσεις. 

Οι ΤΠΕ αποτελούν ένα συνεχώς εξελισσόμενο γνωστικό πεδίο συμβάλλοντας 

στην απαγκίστρωση του σύγχρονου σχολείου από την παραδοσιακή διδασκαλία και 

μάθηση. Έχοντας την πεποίθηση ότι οι ΤΠΕ αποτελούν και θα αποτελούν σημείο 

αναφοράς του ενδιαφέροντος των μαθητών θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να 

προσαρμοστούν στα δεδομένα της εποχής και να λάβουν υπόψη τα ενδιαφέροντα και 

τις ανάγκες τους ώστε οι δραστηριότητες που οργανώνονται να κεντρίζουν τη 

προσοχή τους και να τα ωθούν να προβληματίζονται και μόνα τους να αναζητούν τη 

γνώση. 

Από την ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας αναδύεται η 

θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, 

καθώς και στις διαδικασίες ενημέρωσης τους για τις δυνατότητες τους 

(Τζιμογιάννης& Κόμης, 2004). Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη χρησιμότητα 

των ΤΠΕ είναι σημαντικές στον καθορισμό των προθέσεών τους να χρησιμοποιήσουν 

τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Γιαλαμάς κ.ά., 2008).Μελέτες με Έλληνες 

εκπαιδευτικούς προσχολικής έως και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  έδειξε ότι η 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών είχε θετικές απόψεις για τον ρόλο των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση και την ενσωμάτωση τους στην προσχολική εκπαίδευση (Τζιμογιάννης& 

Κόμης, 2004). Οι εκπαιδευτικοί που πιστεύουν ότι οι υπολογιστές είναι χρήσιμοι 

στην εκπαιδευτική διαδικασία αναμένεται να τους ενσωματώσουν στην τάξη πιο 
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εύκολα, ενώ οι αρνητικές απόψεις των εκπαιδευτικών μπορεί να περιορίσουν τις 

προσπάθειες ενσωμάτωσης τους στις διδακτικές πρακτικές (Γιαλαμάς κ.ά., 2008). Οι 

Πεσματζόγλου& Παπαδοπούλου (2013), σε έρευνα που πραγματοποίησαν 

παρατήρησαν ότι  όσοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν εκπαιδευτικά λογισμικά ως 

διδακτικά εργαλεία, διακρίνουν βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας και τονίζουν 

αρκετά πλεονεκτήματα,  όπως την πιο ελκυστική -για τους μαθητές- διδασκαλία, την 

πληρέστερη κατανόηση των διδακτικών αντικειμένων, το ενδιαφέρον των μαθητών, 

την αμεσότητα, τη διαδραστικότητα και διαθεματικότητα, καθώς και την ενεργό 

συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, οι ΤΠΕ συμβάλλουν ή 

υποστηρίζουν τη δημιουργία συνθηκών για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τη 

δικτύωση της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών μέσα στην εκπαιδευτική 

κοινότητα (Γιαβρίμης κ.α., 2010). Ακόμα, η  χρήση τους βελτιώνει την αυτοαντίληψη 

των παιδιών και προάγει την παραγωγή του προφορικού λόγου καθώς και τη 

συνεργασία μεταξύ των μαθητών (Κυρίδης, κ.α., 2003:143). 

 

 

3.1. Ψηφιακή Αφήγηση 

Δεδομένης της αλματώδους ανάπτυξης της τεχνολογίας η εκπαίδευση 

καλείται να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εποχής. Το 

παραδοσιακό σχολείο εξελίσσεται σ’ ένα νέο τύπο σχολείου, με τον εκπαιδευτικό να 

κατέχει ρόλο συμβουλευτικό- καθοδηγητικό και τον μαθητή να λειτουργεί ως 

ερευνητής, αποκτώντας την πληροφορία και τη γνώση μέσω του υπολογιστή και των 

ΤΠΕ, καλλιεργώντας έτσι τις δεξιότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Το 

«Σχολείο του 21ου αιώνα», επιδιώκει τη παροχή Γενικής Παιδείας, την ανάπτυξη 

μαθησιακών δεξιοτήτων, καθώς και την ανάπτυξη κοινωνικών στάσεων και 

δεξιοτήτων (Τζιμογιάννης, 2011). Θεμελιώδες συστατικό του Νέου Σχολείου είναι οι 

ΤΠΕ, που προωθούν ανοιχτά και ευέλικτα Προγράμματα Σπουδών, μεταφέρουν το 

επίκεντρο από τη διδασκαλία στη μάθηση και  παρέχουν πολλαπλό/ ψηφιακό 

εκπαιδευτικό υλικό, αφού ο Πληροφοριακός Γραμματισμός (ICT literacy)  είναι ένα 

από τα βασικά αντικείμενα Γενικής Παιδείας (Τζιμογιάννης, 2011). Ο παραπάνω 

όρος περιγράφει την ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα 

ψηφιακά τεχνολογικά εργαλεία, τα εργαλεία επικοινωνίας και τις δικτυακές 

υπηρεσίες, με στόχο την επίλυση προβλημάτων και, εν τέλει, τη συμμετοχή τους στη 

σύγχρονη κοινωνία της γνώσης (knowledge society) (Μπράτιτσης, 2013). Η 
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εισαγωγή των πολυμέσων δημιούργησε μία νέα μορφή αφήγησης, τη ψηφιακή 

αφήγηση (digital storytelling). Όπως και η αφήγηση έτσι και η ψηφιακή αφήγηση 

προσδίδει οφέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία, προσφέροντας στα παιδιά τη 

δυνατότητα για περισσότερες δεξιότητες από αυτές της απλής χρήσης των ΤΠΕ. 

Η ψηφιακή αφήγηση, λοιπόν, αποτελεί μια καινοτόμα, προσέγγιση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας που συνδυάζει την παραδοσιακή αφήγηση με τα σύγχρονα 

τεχνολογικά εργαλεία. Στην βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετοί ορισμοί που αποδίδουν 

τον όρο «ψηφιακή αφήγηση». Πρόκειται,  για μία ψηφιακή προσέγγιση που 

συνδυάζει την παραδοσιακή μορφή της αφήγησης με τα πολυμεσικά εργαλεία, όπως 

ο ήχος, τα animation, το βίντεο, τα γραφικά (Lathem, 2005; Robin & McNeil, 2012: 

40). Η ιδέα της ψηφιακής αφήγησης ξεκίνησε το 1993 από τους Joe Lambert και 

Dana Atchley, οι οποίοι αποτέλεσαν τους συνιδρυτές του Κέντρου Ψηφιακή 

αφήγησης (CDS) του Πανεπιστημίου Berkeley στην Καλιφόρνια. Από τις αρχές του 

1990, το κέντρο αυτό παρέχει εκπαίδευση σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να 

μοιραστούν τις προσωπικές τους αφηγήσεις. Παράλληλα, έχει αναπτύξει ένα οδηγό ο 

οποίος περιλαμβάνει τα επτά στοιχεία της ψηφιακής αφήγησης, που είναι τα εξής: η 

άποψη (οπτική γωνία), το δραματικό ερώτημα, το συναισθηματικό περιεχόμενο, η 

αξιοποίηση της φωνής, η δύναμη της μουσικής, η οικονομία της ιστορίας και ο 

ρυθμός της ιστορίας (Lambert, 2002)
8
. 

Οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές  εμπλέκονται στην δημιουργία και την 

ανάπτυξη διαφορετικών ιστοριών. Η αφήγηση ιστοριών αποτελεί παραδοσιακή 

μέθοδο επικοινωνίας και μάθησης και συχνά χρησιμοποιείται για μεταβίβαση 

γνώσεων, στάσεων και αξιών από γενιά σε γενιά. Ο συνδυασμός, λοιπόν, της 

παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με τη πληθώρα των σύγχρονων πολυμέσων 

εργαλείων συνιστά τη ψηφιακή αφήγηση. Ειδικά στην προσχολική εκπαίδευση, που η 

απλή αφήγηση χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να 

αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία αρκεί να βρεθούν αναπτυξιακά κατάλληλα μέσα για την 

υλοποίηση της. Τα μέσα αυτά είναι πιθανό να αφορούν είτε την απλή διανομή 

ψηφιακών αφηγήσεων στα παιδιά είτε την παραγωγή αφηγήσεων από τα ίδια τα 

παιδιά. H ψηφιακή αφήγηση συνδυάζει τη λογοτεχνία με τη χρήση ψηφιακών 

πολυμέσων, όπως γραφικών, κειμένου, ήχου, βίντεο, μουσικής, ενεργοποιώντας το 

ενδιαφέρον των μαθητών και την άμεσο και ενεργό συμμετοχή τους στη μάθηση 

                                                           
8
(βλ.http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/page.cfm?id=27&cid=27&sublinkid=31) 
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(Λαφατζή, 2005; Wawro, 2012; Μπράτιτσης &Μουταφίδου, 2013). Ενισχύει το 

κίνητρο για μάθηση, παρέχοντάς τους ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την επικοινωνία, 

τον αναστοχασμό, την οικοδόμηση γνώσης και τη συνεργασία (Μπράτιτσης, 2014). 

Προκειμένου να δημιουργηθεί μια ψηφιακή ιστορία, ακολουθούνται κάποιες, 

κοινώς αποδεκτές, νόρμες που περιλαμβάνουν τα εξής στάδια: Σκέψη- Ανάλυση- 

Ιστορία, Καταγραφή- μετατροπή σε σενάριο, Συγκέντρωση και επεξεργασία υλικού, 

Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας.  Αφού δημιουργηθεί μια καλή ιστορία, το επόμενο 

βήμα, και ίσως πιο ουσιώδες για την ψηφιακή ιστορία, είναι η ψηφιοποίηση της, όπου 

θα πρέπει να μετατραπεί σε σενάριο, αναφέροντας όλες τα λεπτομέρειες σε Πίνακα 

Διάταξης (Storyboard)- για την καλύτερη οργάνωση-, ο οποίος χωρίζεται σε καρέ. Σε 

κάθε καρέ υπάρχει κάποιο γραφικό στοιχείο, πληροφορίες που θα πει ο αφηγητής, 

χρονική διάρκεια, τρόπο μετάβασης. Έπειτα αφού συλλεχθεί το υλικό (ψηφιακά 

αρχεία) θα πρέπει να επεξεργαστεί για να δημιουργηθεί η ψηφιακή ιστορία, 

ακολουθώντας τις οδηγίες του Πίνακα Διάταξης. Ο κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να 

χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που επιθυμεί. Στη συνέχεια το υλικό συνδυάζεται, 

ακολουθώντας τον πίνακα διάταξης, για να γίνει η παραγωγή της ιστορίας 

(Μπράτιτσης, 2014: 118-119).  

Πρόσφατα επιστημονικά άρθρα και δημοσιεύσεις, τονίζουν ότι υπάρχει μια 

ευρεία ποικιλία εκπαιδευτικών λογισμικών και συστημάτων ψηφιακής αφήγησης, που 

πληρούν όλα τα απαραίτητα κριτήρια και τις προδιαγραφές προκειμένου να 

πραγματοποιηθούν τα παραπάνω (Λαφατζή, 2005; Μπράτιτσης, 2010). Η 

πολυαισθησιακή πρόσληψη και διαχείριση των πληροφοριών που προέρχονται από τη 

συνένωση των δυνατοτήτων των μέσων βοηθούν τον χρήστη ν’ αναπτύξει, ν’ 

αναδιαμορφώσει και να επεκτείνει τη γνώση του (Kozma, 1991). Για μια σειρά ετών, 

σε λογισμικά Η/Υ χρησιμοποιούνταν συνήθως δύο  «μέσα», το κείμενο και ο ήχος.  

Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορεί να 

διευκολύνει τη διδασκαλία και να ενισχύσει τη μάθηση (Μαργαρίτη &Μπράτιτσης, 

2014:167). Αποτελεί μια καινοτόμο διδακτική προσέγγιση, όπου οι μαθητοκεντρικές  

δραστηριότητες ενισχύουν το μαθησιακό αποτέλεσμα, σε όλο το φάσμα της 

εκπαίδευσης (Μπράτιτσης, 2014). 

Οι  εκπαιδευτικοί  μπορούν  να  χρησιμοποιούν  αυτή  τη  μέθοδο  με  πολλούς 

τρόπους, καθώς μπορεί να αποτελέσει ερέθισμα σε μια οργανωμένη δραστηριότητα, ή 

μέρος της, μέσα από το οποίο ο εκπαιδευόμενος διδάσκεται ή να λειτουργήσει ως 

επίλογος συμπερασματικά σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επιπλέον, οι 
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συμμετέχοντες εκπαιδεύονται για να χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία για να 

φτιάξουν μικρής διάρκειας ηχητικές-οπτικές ιστορίες, σαν εργασίες κατανόησης του 

μαθήματος. Όπως παρατηρείται η ψηφιακή αφήγηση είναι μία μέθοδος που μπορεί να 

υποστηριχθεί στην εκπαίδευση, ως καινοτομία, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

στην δια ζώσης διδασκαλία αλλά και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι ψηφιακές 

αφηγήσεις μπορούν να αποθηκευτούν ή να δημοσιευτούν στο διαδίκτυο, ενισχύοντας 

την εκπαιδευτική τους αξία και το χρόνο ζωής τους (Lathem 2005). 

 Οι επιστήμονες ορίζουν την ψηφιακή αφήγηση ως τον συνδετικό 

κρίκο της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με τα πολυμέσα του 21ου αιώνα και 

τα σύγχρονα εργαλεία τηλεπικοινωνίας. Ακόμη, θεωρείται μια νέα μορφή τέχνης 

που χρησιμοποιεί την εικόνα, το βίντεο και την αφήγηση. Πρόκειται για την τέχνη της 

διήγησης ιστοριών σε ένα κοινό-ακροατήριο, που στοχεύει στη μεταβίβαση 

σημαντικών μηνυμάτων, πληροφοριών. Ωστόσο, πέρα από την μεταβίβαση γνώσεων, 

πολιτισμικών αξιών, στάσεων και αξιών, η αφήγηση χρησιμοποιείται από τους 

ανθρώπους στην προσπάθειά τους να εναρμονιστούν με το περιβάλλον και να 

κατανοήσουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Επίσης, χρησιμοποιείται ως ψυχαγωγικό μέσο 

καθώς κεντρίζει το οπτικοακουστικό ενδιαφέρον του θεατή. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

παρά τον ψυχαγωγικό της ρόλο, κατέχει καίρια θέση στην εκπαίδευση ως πρωταρχικό 

μέσο διαπαιδαγώγησης των εκπαιδευομένων, γι’ αυτό τον λόγο έχει απασχολήσει την 

εκπαιδευτική έρευνα. Μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σχεδόν σε όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα. Κατά τον Robin (2006) οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, 

σε όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα μπορούν να εφαρμόσουν τη ψηφιακή 

αφήγηση με ποικίλους τρόπους προς υποστήριξη της μάθησης των παιδιών. Οι 

ψηφιακές ιστορίες μπορούν να δημιουργηθούν από τους εκπαιδευτικούς ή τα παιδιά. 

Στην πρώτη περίπτωση, δίνεται τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 

παρουσιάσουν ένα αντικείμενο ή μια νέα ιδέα με τρόπο ελκυστικό (Robin, 2008) ενώ 

παράλληλα διευκολύνεται η αλληλεπίδραση των μαθητών και η καλύτερη κατανόηση 

του περιεχομένου (Μαργαρίτη &Μπράτιτσης, 2014: 167). Στη δεύτερη περίπτωση, 

ιδιαίτερα όταν οι μαθητές χρησιμοποιούν τα επτά στοιχεία για το σχεδιασμό, τη 

δημιουργία και παρουσίαση των ψηφιακών τους ιστοριών, όπως αυτά περιγράφονται 

από το Κέντρο Ψηφιακής Αφήγησης (Center for Digital Storytelling – CDS) του 

πανεπιστημίου Berkeley, ενισχύονται ένα σύνολο δεξιοτήτων γραμματισμού 

(Μουταφίδου & Μπράτιτσης, 2013). Ο δημιουργός θα πρέπει να οργανώσει 

προσεκτικά το θέμα ώστε να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του 



 

48 
 

κοινού στο οποίο απευθύνεται. Οι ακροατές και οι αφηγητές μπορούν να βελτιώσουν 

τον προσωπικό ή αφηγηματικό τους λόγο, να παρουσιάσουν τις ιστορίες τους και να 

λάβουν ανατροφοδότηση (Coventry, 2008). 

Έχει παρατηρηθεί ότι η αφήγηση ιστοριών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 

εργαλείο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τις 

προφορικές και τις γραπτές ικανότητες λόγου των εκπαιδευομένων, ενώ παράλληλα 

ενισχύει δεξιότητες κριτικής σκέψης, ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών (Di Blas 

et. al., 2009:14). Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί μια καινοτόμο διδακτική προσέγγιση 

που έχει τη δυναμική να εμπλέκει εκπαιδευόμενους σε μαθητοκεντρικές 

δραστηριότητες, ενισχύοντας το μαθησιακό αποτέλεσμα, σε όλο το φάσμα της 

εκπαίδευσης. Ενισχύει το κίνητρο για μάθηση, παρέχοντάς τους ένα περιβάλλον 

ευνοϊκό για την επικοινωνία, τον αναστοχασμό την οικοδόμηση της γνώσης και τη 

συνεργασία (Μπράτιτσης, 2014). Επιπλέον, η μάθηση γίνεται πιο ελκυστική και 

καθιστά τα παιδιά ενεργά και παραγωγικά στο πλαίσιο ατομικών ή συνεργατικών και 

επικοινωνιακών δραστηριοτήτων (Bratitsis, Kotopoulos & Mandila 2011). 

Παράλληλα, ως προσέγγιση η Ψηφιακή Αφήγηση είναι κατάλληλη για όλα τα 

επίπεδα και τους τύπους εκπαίδευσης. 

Τη σύγχρονη εποχή η ανάπτυξη της τεχνολογίας δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστο 

τον τομέα της αφήγησης. Η ανάπτυξη των τεχνολογικών εργαλείων και κυρίως του 

Internet έχει αλλάξει άρδην τον τρόπο δόμησης και οργάνωσης των πληροφοριών, σε 

κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Στην σημερινή εποχή του Web 2.0 οι χρήστες 

έχουν τη δυνατότητα να συλλέξουν τις πληροφορίες που επιθυμούν, να τις 

επεξεργαστούν, να δημοσιεύουν υλικό στο διαδίκτυο. Επίσης η άμβλυνση των 

τεχνολογικών απαιτήσεων για την υλοποίηση της ψηφιακής αφήγησης έχει 

αναθερμάνει το εκπαιδευτικό και επιστημονικό ενδιαφέρον. Τα εργαλεία που 

απαιτούνται για τη ψηφιακή αφήγηση είναι πλέον προσιτά και διαθέσιμα, με μια 

σειρά από ισχυρά, ελεύθερα λογισμικά, που επιτρέπουν ακόμη και στους αρχάριους 

χρήστες υπολογιστών να γίνουν ψηφιακοί παραγωγοί, συντάκτες και διανομείς μέσων 

σε μεγάλη κλίμακα μέσα από το διαδίκτυο και εφαρμογές web 2.0. Είναι εξαιρετικά 

σημαντικό ότι η τεχνολογική πρόοδος όταν εφαρμόζεται κατάλληλα και με μέτρο, 

έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει και να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό  την εκπαιδευτική 

αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της αφήγησης. 

Συνοπτικά, λοιπόν, όταν συνδυάζεται η αφήγηση με τα τεχνολογικά ψηφιακά 

εργαλεία προκύπτει η ψηφιακή αφήγηση. Σε όλους τους τομείς, κάθε καινοτομία 
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προκαλεί αναταράξεις στην μέχρι τότε υπάρχουσα κατάσταση και συχνά αντιδράσεις, 

αναδεικνύοντας τα θετικά και τα αρνητικά της. Αντιστοίχως, το ίδιο συμβαίνει και 

στον τομέα της ψηφιακής αφήγησης. Σύμφωνα με τον Conentry (2009) κάποια από 

τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής αφήγησης είναι ότι η μέθοδος αυτή επιτρέπει στους 

μαθητές να δουλέψουν σε αυθεντικό πλαίσιο- βιωματικά και να αναπτύξουν τον 

προσωπικό και τον αφηγηματικό λόγο τους.  Ο Regan (2008) τόνισε τη σημασία του 

οπτικού εγγραματισμού (literacy), δαπίστωνοντας ότι οι δάσκαλοι πρέπει να βρουν 

τρόπους να εμπλέξουν τους μαθητές σε δραστηριότητες που τους εμπλέκουν στην 

οπτικοποίηση (visualization) όπως στην παραγωγή ψηφιακών αφηγήσεων. Επιπλέον, 

μπορούν να απεικονίσουν τις γνώσεις τους σε μία κοινότητα μαθητών και να δεχτούν 

ανατροφοδότηση. 

Στην προσπάθεια αποστασιοποίησης του σχολείου από την παραδοσιακή 

παιδαγωγική πραγματοποιούνται μελέτες που διερευνούν τη συγκεκριμένη 

προσέγγιση, της ψηφιακής αφήγησης, στην εκπαίδευση και δη στην προσχολική 

ηλικία (Bratitsis, Kotopoulos & Mandila 2011;Μουταφίδου & Μπράτιτσης, 2013; 

Bratitsis & Ziannas, 2015, Μαργαρίτη & Μπράτιτσης, 2014).Ακόμη η συγκεκριμένη 

προσέγγιση εφαρμόζεται και στο πεδίο της ειδικής αγωγής,  υποστηρίζοντας ότι η 

διαδραστική αφήγηση φαίνεται να είναι ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο για την 

ενίσχυση των δεξιοτήτων γραμματισμού σε παιδιά με δυσλεξία (Verigakis et.al, 

2010). 

Καθότι οι ΤΠΕ αποτελούν και θα αποτελούν σημείο αναφοράς του 

ενδιαφέροντος των μαθητών θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να προσαρμοστούν στα 

δεδομένα της εποχής και να λάβουν υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους 

ώστε οι δραστηριότητες που οργανώνονται να κεντρίζουν τη προσοχή τους και να τα 

ωθούν να προβληματίζονται. Η ψηφιακή αφήγηση, έχει πολλαπλά οφέλη, 

εμπλέκοντας πολλές δεξιότητες «του 21ου αιώνα», όπως η κριτική σκέψη, η 

δημιουργικότητα, η συνεργατικότητα, η λήψη αποφάσεων, η επίλυση προβλημάτων,  

η καινοτομία και ο ψηφιακός εγγραμματισμός (Microsoft, 2010). 

 

  

3.2.  Αφήγηση 

Η αφηγηματική προσέγγιση αποτελεί μια από τις μεθόδους επικοινωνίας και 

μάθησης που εδώ και χιλιάδες χρόνια, οι κοινωνίες την αξιοποιούν για τη διδασκαλία 

σημαντικών αρχών (MacDonald, 1998). Αποτελούσε και αποτελεί βασικό εργαλείο 
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για τη μεταφορά της γνώσης, της πληροφορίας και της ιστορίας και  σε πολιτισμούς 

δίχως γραπτή γλώσσα, ήταν ο μόνος τρόπος επικοινωνίας και μετάδοση της 

κουλτούρας τους, των αξιών τους και της ιστορίας τους (Egan, 1989). 

Η αλλαγή των δομικών συνθηκών που επέφεραν οι οικονομικές, οικολογικές, 

κοινωνικοδημογραφικές και τεχνολογικές εξελίξεις προσφέρουν στους παρόχους 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, όπως η ψηφιακή αφήγηση. 

Οι διηγήσεις και οι ιστορίες μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό εργαλείο στις 

μαθησιακές διαδικασίες, γι’ αυτό η αφήγηση και η παρακολούθηση μιας ιστορίας 

αποτελούν σημαντικές εκπαιδευτικές διαδικασίες (Μπράτιτσης, 2010). Ο Γάλλος 

θεωρητικός Gerard Genette εκθέτει μια ολοκληρωμένη θεωρητική και μεθοδολογική 

πρόταση
9
 για την πράξη της αφήγησης και τους τρόπους εκφοράς του αφηγηματικού 

λόγου, ορίζοντας τις διαφορές ανάμεσα στην ιστορία (histoire), την αφήγηση (recit) 

και την αφηγηματική πράξη (narration).  

Λαμβάνοντας υπόψη τον αγγλικό όρο storytelling, διακρίνονται δύο 

συνιστώσες, η ιστορία (story) και η αφήγηση (telling). Συνεπώς, αρχικά, θα πρέπει να 

δημιουργηθεί μια καλή ιστορία. Τα βασικά μέρη που αναγνωρίζονται στη δομή μιας 

καλής ιστορίας είναι τα εξής πέντε: θέμα, πού και πότε, χαρακτήρες, οπτική γωνία και 

πλοκή. Πρέπει πάντα να υπάρχουν, ανεξαρτήτως αν είναι ευδιάκριτα πάντοτε. 

Ωστόσο πέρα από τα βασικά στοιχεία μπορεί να έχει και επιμέρους (π.χ. μεταφορά, 

αναλογία, κτλ) προκειμένου να γίνει πιο ελκυστική (Μπράτιτσης, 2014: 117-118).  

Οι ιστορίες μπορούν να είναι μια αληθινή εμπειρία ή μια ιδέα που γεννήθηκε 

από ένα θέμα – ένα μάθημα, ένα κεφάλαιο ή μόνο μια ερώτηση που έγινε στην τάξη . 

Παρόλα αυτά, όλες οι ιστορίες ακολουθούν μια κοινή δομή που συνδυάζει πέντε 

παραπάνω στοιχεία. Οι περισσότερες ιστορίες ξεκινούν με χαρακτήρες που 

βρίσκονται σε οικεία περιβάλλοντα, με συγκεκριμένους ρόλους και ταυτότητες.  Κάτι 

συμβαίνει που διαταράσσει την τάξη και οι χαρακτήρες επιδιώκουν να αποφύγουν 

την κρίση, αντιμετωπίζοντας όμως διαφορετικές ή σημαντικότερες πτυχές της, με την 

εξέλιξη της ιστορίας. Έπειτα, φτάνουν σε μια στιγμή αναγνώρισης και κατανόησης, 

αλλάζουν και δημιουργούν μια νέα τάξη πραγμάτων. Αυτή η τάξη γεγονότων 

αναγνωρίζεται στην πλοκή της ιστορίας με αρχή, μέση και τέλος. 

                                                           
9

Στο κεφάλαιο αυτό κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν θεωρητικά στοιχεία τα οποία έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση της μελέτης. Η θεωρία του G.Genette, καλύπτει και άλλα 

αφηγηματολογικά στοιχεία των οποίων η αναφορά και ανάλυση θεωρείται πλεονασμός. 



 

51 
 

Με τον όρο σκηνικό νοείται ο χώρος και ο χρόνος των γεγονότων. Άλλοτε δεν 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, άλλοτε αποτελεί το σημαντικότερο μέρος της 

ιστορίας, διότι μπορεί να επηρεάζει τη δράση, την πλοκή και να συμβάλλει στην 

ομαλότερη κατανόησή τους. Το σκηνικό ως χώρος δράσης δύναται να παρέχει 

πληροφορίες για κάποια περιοχή, η οποία πιθανόν να μην είναι γνωστή στον 

αναγνώστη, θεατή από πριν ή να του είναι «οικεία» όπου μπορεί ν ‘ανακαλύπτει νέες 

ποιότητες και λειτουργίες της. Ο χρόνος δράσης συμβάλλει στην καλύτερη 

κατανόηση των γεγονότων καθώς και των ηρώων που εμπλέκονται με τη δράσης τους 

σ’ αυτά, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για τα προβλήματα, την 

πολιτισμική κληρονομιά, την ανθρώπινη πολυπλοκότητα και τις κοινωνικές 

παραδόσεις. Μέσα από αυτές τις δύο διαφορετικές διαστάσεις απεικονίζονται και 

δημιουργούνται ανισότητες μεταξύ των σημαινόντων ενός σκηνικού (Παπαντωνάκης 

& Κωτόπουλος, 2011:20).  

Στη λογοτεχνία ο όρος «χαρακτήρας» αφορά ένα πρόσωπο ή ένα 

προσωποποιημένο ζώο (στην παιδική λογοτεχνία) ή ένα εμψυχωμένο αντικείμενο. Ο 

«λογοτεχνικός χαρακτήρας» μπορεί να εξελίσσεται όσο ζει, να πράττει και να δρα ή 

συχνά να παραμένει αμετάβλητος. Τα τελευταία χρόνια η θεωρία της λογοτεχνίας 

παρατηρεί και ερμηνεύει τους λογοτεχνικούς χαρακτήρες από διαφορετική οπτική, 

αναγνωρίζοντας σ’ αυτούς μια ψυχολογική διάσταση, που στηρίζεται στις περί έθους/ 

ήθους απόψεις του Αριστοτέλη (Παπαντωνάκης & Κωτόπουλος, 2011: 71-74). Έχουν 

διακριθεί τρεις τάσεις ως προς τη φύση του λογοτεχνικού χαρακτήρα. Η μιμητική, 

διερευνά αν και πόσο οι χαρακτήρες είναι «αληθινά» πρόσωπα και πως προβάλλονται 

ως πραγματικά. Η σημειωτική, που υποστηρίζει ότι αποτελούν λεκτικά σχήματα, 

υπάρχουν μοναχά ως λέξεις και επινοούνται με σκοπό να εξυπηρετήσουν την πλοκή. 

Τρίτη είναι η τάση προσπαθεί  να συγκεράσει τις δύο παραπάνω τάσεις.   

Κατά τον Peter Brooks (2002) η πλοκή είναι αναγκαία τόσο στις προφορικές 

όσο και στις γραπτές αφηγήσεις και αποτελεί την αρχή της αλληλοσύνδεσης και της 

πρόθεσης, η οποία δεν υπάρχει αν δεν κινείται και λειτουργεί μέσα σε καθορισμένα 

όρια, επεισόδια, δράση, και γεγονότα αφήγησης. Επίσης η πλοκή αποτελεί μια 

ακολουθία γεγονότων που απεικονίζουν τις δράσεις των χαρακτήρων (Παπαντωνάκης 

& Κωτόπουλος, 2011:145-150). 
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3.2.1. Χαρακτήρες 

Τα αφηγηματικά στοιχεία δείχνουν πώς μπορεί να δομηθεί ένα λογοτεχνικό 

κείμενο και προσφέρουν στον μικρό αναγνώστη την εμφάνιση ενός εσωτερικού 

κορμού, ο οποίος τον βοηθά να καταλάβει ότι το κάθε κείμενο είναι αποτέλεσμα 

αυτών των στοιχείων. Τα σημαντικότερα αφηγηματικά στοιχεία που ένας συγγραφέας 

οφείλει να χρησιμοποιήσει επαρκώς και με ευρηματικότητα είναι η πλοκή, οι 

χαρακτήρες, το θέμα, η δομή, η οπτική γωνία, η διακειμενικότητα και το σκηνικό 

(Κανατσούλη, 2007).  

Ο λογοτεχνικός χαρακτήρας μπορεί να εξεταστεί από διάφορες οπτικές γωνίες 

με βάση την εκάστοτε διαφορετική θεωρία της λογοτεχνίας στην οποία αναφέρεται. 

«Ο αναγνώστης διαθέτει πολλά εργαλεία για να κατανοήσει πληρέστερα ένα 

χαρακτήρα, εργαλεία με τα οποία τον εφοδιάζουν οι ποικίλες θεωρίες της λογοτεχνίας. 

Έτσι, ο αναγνώστης μπορεί να  διαγνώσει τους χαρακτήρες, μελετώντας τους από 

ιστορική και κοινωνική άποψη, καθώς είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύουν την εποχή 

τους αλλά και την κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουν» (Παπαντωνάκης & 

Κωτόπουλος, 2011:72-73). Η συνηθέστερη και επικρατούσα κατηγοριοποίηση των 

χαρακτήρων τους διακρίνει σε: 

1. Επίπεδους χαρακτήρες (flat): είναι ήρωες που δεν είναι επαρκώς 

ανεπτυγμένοι, η προσωπικότητά τους δεν εξελίσσεται και συνοψίζουν ένα 

ή δυο χαρακτηριστικά. Είναι βασικοί γιατί βοηθούν στη δράση και 

δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο ο κεντρικός ήρωας συμπεριφέρεται στους 

άλλους. Σύντομα γίνονται αντιληπτοί ακόμα και εάν κινούνται στο 

περιθώριο της δράσης η παρουσία τους είναι αρκετά συχνή. Η παιδική 

λογοτεχνία έχει πολλούς χαρακτήρες της κατηγορίας αυτής γιατί 

χρησιμοποιούνται σε μια κρίσιμη φάση στην εξέλιξη της ιστορίας και στη 

συνέχεια είτε αποσιωπώνται είτε βρίσκεται τρόπος να σταματήσουν να 

δρουν. 

2. Στερεοτυπικούς χαρακτήρες (stereotypes): είναι οι χαρακτήρες που 

συγκεντρώνουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μιας κοινωνικής ομάδας ή 

μιας ομάδας με προσδιορισμένο πολιτισμικό πλαίσιο και ηθική 

πλαισίωση. Αντικατοπτρίζουν τα ηθικά προβλήματα που μαστίζουν μια 

κοινωνία και είναι καθοριστικοί, έστω και εάν η δράση τους είναι 

αμελητέα, γιατί δίνουν τη δυνατότητα οι αναγνώστες να 
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συνειδητοποιήσουν τις διαφορές, τις αντιπαραθέσεις και τις συγκρούσεις 

και να διαγνώσουν πληρέστερα τον ηθικό χαρακτήρα του πρωταγωνιστή.  

3. Αντίθετους ή κατ’ αντίστιξη χαρακτήρες (character foil) : είναι 

χαρακτήρες μικρής σημασίας χαρακτήρες των οποίων τα χαρακτηριστικά 

έρχονται σε αντίθεση με αυτά του κυρίαρχου ήρωα. Η λειτουργία τους 

εντοπίζεται στην δημιουργία συγκρούσεων και στην προβολή άλλων 

ηρώων και ιδιαιτέρως του κεντρικού ήρωα. Διαχωρίζεται (Forster) : σε 

Δομικό τύπο, που οι χαρακτήρες περιστοιχίζουν τους πρωταγωνιστές και 

συμπράττουν μαζί τους ως σύμβολα, ως παράγοντες δράσης, ως βοηθοί 

και Μιμητικό τύπο που οι χαρακτήρες μπορούν ν αναλαμβάνουν ποικίλους 

άλλους ρόλους ως δρώντα πρόσωπα π.χ. φίλοι, εχθροί κ.α. 

4. Σφαιρικοί ή  πλήρως αναπτυγμένοι χαρακτήρες (round): είναι εκείνοι των 

οποίων τα περισσότερα χαρακτηριστικά τους αποκαλύπτονται μέσα στην 

ιστορία. Πείθουν με την αληθοφάνειά τους και δυνητικά μπορούν να 

εκδηλώσουν απρόβλεπτη συμπεριφορά. Τα χαρακτηριστικά αυτά, μπορεί 

να είναι αντιφατικά μεταξύ τους ή να συγκρούονται. Ως αναγνώστες 

γνωρίζουν πολύ καλά, α) την εμφάνιση, τις ενέργειες, τα λόγια και τις 

σκέψεις, β) τι λένε και τι σκέφτονται οι άλλοι γι΄ αυτούς, και γ) τι γνώμη 

έχουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Είναι ήρωες ανεπτυγμένοι και μπορούν 

οι αναγνώστες να μαντεύσουν ενέργειες και αντιδράσεις. 

5. Δυναμικοί χαρακτήρες: είναι οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες που 

υφίστανται μια οποιαδήποτε μεταβολή και εξελίσσονται. Έτσι ένας ήρωας 

μπορεί να είναι συνεσταλμένος ή δειλός στην αρχή και να εξελιχθεί στην 

συνέχεια σε αυταρχικό και δεσποτικό.  Ο ήρωας μπορεί να γεράσει σε μια 

ώρα ή σε μια δεκαετία, κατά την μυθιστορηματική πράξη. Ό, τι  και να 

συμβαίνει, ανάλογα με τις απαιτήσεις της πλοκής, ενδιαφέρει όχι το 

πέρασμα του χρόνου, αλλά το γεγονός αυτό καθ’ αυτό. Η διαπίστωση 

αυτή επιβεβαιώνει την ενότητα χαρακτήρα- δράσης. Δυναμικούς 

χαρακτήρες συναντώνται σε όλα τα παιδικά και νεανικά κείμενα, αλλά και 

στα κείμενα των ενηλίκων. Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι στο 

μυθιστόρημα εξέλιξης, λόγω της ηλικιακής μεταβολής και γενικότερα 

όλων των μεταβολών που συντελούνται κατά την πορεία της ανάπτυξης 

παρατηρείται και μεταβολή στο χαρακτήρα, μολονότι μπορεί να είναι 

δευτερεύον και επίπεδος. 
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6. Στατικοί χαρακτήρες: είναι οι χαρακτήρες που δεν μεταβάλλονται κατά 

την εξέλιξη της ιστορίας. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι αλληγορικές 

μορφές και οι καρικατούρες, οι οποίες δεν είναι μόνο απλές, δεν 

προσδιορίζονται προφανώς από ένα και μόνο χαρακτηριστικό, αλλά και 

δεν εξελίσσονται. Σ’ αυτήν την περίπτωση καμία σύγκρουση δεν 

επηρεάζει τον ήρωα, ο οποίος ανήκει στους ελάσσονες χαρακτήρες, που 

επινοούνται, γιατί εξυπηρετούν την εξέλιξη της ιστορίας.   

Ο χαρακτήρας δέχεται και μια διάκριση ως προς την δυναμική του, όπου 

συχνά η εξέλιξη  μιας ιστορίας μπορεί να τον επηρεάσει και να τον μεταβάλει. Η 

μεταβολή αυτή μπορεί να είναι εξωτερική ή εσωτερική και ανταποκρίνεται πλήρως 

στη μεταβλητότητα των κοσμικών πραγμάτων, η οποία διέπει την καθημερινή ζωή 

(Παπαντωνάκης & Κωτόπουλος, 2011: 55-116).  
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Κεφάλαιο 4
ο
 

4.Έρευνα 

 

Η αφηγηματική προσέγγιση αποτελεί μια από τις μεθόδους επικοινωνίας και 

μάθησης που εδώ και χιλιάδες χρόνια, οι κοινωνίες την αξιοποιούν για τη διδασκαλία 

σημαντικών αρχών (MacDonald, 1998). Οι ιστορίες και τα παραμύθια, προφορικά ή 

γραπτά, αποτελούσαν, αποτελούν και θ’ αποτελούν βασικό εργαλείο για τη μεταφορά 

της γνώσης, της πληροφορίας, της ιστορίας (Egan, 1989). Η αξία τους αναγνωρίζεται 

από το σχολείο, καθώς τα παραμύθια αποτελούν πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο των 

εκπαιδευτικών, καθότι ελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Οι οικονομικές, 

κοινωνικοπολιτισμικές και τεχνολογικές αλλαγές-εξελίξεις προσφέρουν στους 

παρόχους εκπαιδευτικών υπηρεσιών νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, όπως η ψηφιακή 

αφήγηση. Οι διηγήσεις και οι ιστορίες μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό εργαλείο γα 

τη μάθηση γι’ αυτό η αφήγηση και η παρακολούθηση μιας ιστορίας αποτελούν 

σημαντικές εκπαιδευτικές διαδικασίες (Μπράτιτσης, 2010). 

Το Narrative Coaching, ως ένα αφηγηματικό πλαίσιο, είναι σχετικά νέο στο 

πεδίο της ψυχοθεραπείας και της συμβουλευτικής. Ωστόσο οι ιστορίες αποτελούν 

βασικό συστατικό των πολιτισμών και των κοινοτήτων από την απαρχή των χρόνων 

και είναι θεμελιώδους σημασίας για τον τρόπο που οι άνθρωποι κατασκευάζουν το 

νόημα για τον κόσμο (Drake & Stelter, 2014:65). Οι  Stelter & Law (2010) σε έρευνά 

τους συμπέραναν ότι το coaching ως αφηγηματική-συνεργατική πρακτική μπορεί να 

βοηθήσει στη χειραφέτηση και την κοινωνική αναγνώριση κάθε εκπαιδευομένου. 

Συνδυάζοντας την ψηφιακή αφήγηση με το Narrative Coaching θα 

επιδιώχθηκε, μέσω ενός διαδραστικού ψηφιακού παραμυθιού, η εφαρμογή της 

προσέγγισης της ψηφιακής αφηγηματικής συμβουλευτικής υποβοήθησης σε μαθητές 

δευτέρας δημοτικού, με σκοπό τον έλεγχο της μεταξύ τους κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης. Στην παρούσα εργασία, λοιπόν, παρουσιάζεται μια προσέγγιση που 

αξιοποιεί το παραμύθι στην ψηφιακή του μορφή, προκειμένου οι μαθητές να 

προβληματιστούν και να μιλήσουν για τον εαυτό τους αλλά και τις σχέσεις τους με 

τους συμμαθητές τους, ορίζοντας τον εαυτό τους στο κοινωνικό σύνολο. Στόχος είναι 

μέσω του Narrative Coaching να ελεγχθεί η θέση, ο ρόλος και η συμμετοχή που 

νιώθει ότι κατέχει κάθε μαθητής στη μάθηση και να διαπιστωθεί πως μέσω αυτού και 

διάφορων ψηφιακών εργαλείων μπορεί να ενισχυθεί η συμμετοχή και η 
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αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων. Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάστηκε και 

αναπτύχθηκε στο περιβάλλον Movie Maker μια διαδραστική εκδοχή μιας ιστορίας 

που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. 

 

 

4.1.Τεχνολογική Πλατφόρμα- Τεχνολογικά Εργαλεία 

Το Windows Movie Maker αποτελεί ένα απλό λογισμικό επεξεργασίας και 

δημιουργίας βίντεο, το οποίο διατίθεται σε όλους τους υπολογιστές που διαθέτουν 

Windows, ωστόσο υπάρχει η επιλογή να το κατεβάσει κανείς δωρεάν από τη 

διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-gr/windows/movie-maker. Παρέχει τη 

δυνατότητα εισαγωγής όλων των μέσων, όπως εικόνα, ήχο, κείμενο, κτλ., 

επεξεργασίας τους και δημιουργίας βίντεο. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας 

ταινιών με τίτλους, εφέ,  μουσική και αφήγηση. 

Αναφορικά με την κατασκευή του βίντεο απαραίτητο ήταν να δημιουργηθεί μια καλή 

ιστορία που να συνάδει με τα δομικά στοιχεία μιας σωστής και ολοκληρωμένης 

ιστορίας. Επόμενο βήμα ήταν η δημιουργία του ιστοριοπίνακα, που αποτελεί το 

βασικότερο εργαλείο καθοδήγησης στην διεκπεραίωση της ταινίας. Για να δομηθεί 

απαιτούνταν οι εικόνες, τα ηχητικά εφέ, τα εφέ βίντεο (κινήσεις, μετατόπιση, ζουμ, 

μεταβάσεις) και οι αφηγήσεις. Η συλλογή του υλικού έγινε κατά βάση από 

διαδικτυακές πηγές. Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση δωρεάν εικόνων από το 

διαδίκτυο και η επεξεργασία τους έγινες στο Ipiccy (http://ipiccy.com), το Gimp 

(http://www.gimp.org) και το Scratch (https://scratch.mit.edu). Αντίστοιχα έγινε 

διαδικτυακή αναζήτηση δωρεάν ήχων, οι οποίοι επεξεργάστηκαν στο Audacity 

(http://audacity.sourceforge.net/). Επίσης, στο Audacity ηχογραφήθηκαν και 

επεξεργάστηκαν όλες οι αφηγήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον έλεγχο των 

πνευματικών δικαιωμάτων, όσων αρχείων συλλεχθήκαν διαδικτυακά. To βίντεο 

ξεκινά και ολοκληρώνεται με κινηματογραφικό εφέ, δίνοντας μια ανάλογη διάσταση. 

Ακόμη, η αφήγηση ξεκινά με το «Μια φορά και έναν καιρό…» ώστε να δοθεί η 

αίσθηση του παραμυθιού και η νοερή μετάβαση των θεατών στο τόπο όπου 

διαδραματίζεται η ιστορία.  

 

4.1.1. Ψηφιακό Παραμύθι 

Στο πλαίσιο των ερευνητικών αναγκών της παρούσας εργασίας, 

δημιουργήθηκε και σχεδιάστηκε ένα διαδραστικό ψηφιακό παραμύθι, ως εργαλείο για 

http://windows.microsoft.com/el-gr/windows/movie-maker
http://ipiccy.com/
http://www.gimp.org/
https://scratch.mit.edu/
http://audacity.sourceforge.net/
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την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, το οποίο υλοποιήθηκε στο περιβάλλον 

δημιουργίας και επεξεργασίας videο, Windows Movie Maker.  

Πρόκειται για μια ψηφιακή οπτικοακουστική αφήγηση που πραγματεύεται τις 

σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών μιας σχολικής τάξης. 

Βασικοί ήρωες είναι έξι χαρακτήρες (τρία αγόρια και τρία κορίτσια) και η δασκάλα 

της τάξης η κ. Μυρσίνη, ένας επίπεδος χαρακτήρας, βασικός που δρα την κρίσιμη 

στιγμή δίνοντας εξέλιξη στην ιστορία. Επίσης υπάρχουν τέσσερις δευτερεύοντες- 

στατικοί ήρωες με διεκπαιρεωτικό ρόλο. Οι ήρωες φοιτούν στην Στ’ δημοτικού, 

καθότι συχνά τα μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά αποτελούν πρότυπο για τα μικρότερα 

(βλ. Παράρτημα 1). 

Το ψηφιακό παραμύθι εκτυλίσσεται σε 3 ενότητες. Η ιστορία ξεκινά με τους 

μαθητές να έχουν διάλειμμα και να βρίσκονται στην αυλή του σχολείου. Έμμεσα, 

μέσα από συμβάντα παρουσιάζονται οι βασικοί χαρακτήρες και κάποιο ιδιαίτερο 

στοιχείο του χαρακτήρα τους. Χτυπά το κουδούνι και οι μαθητές μπαίνουν στην τάξη. 

Στη δεύτερη ενότητα, τα γεγονότα της ιστορίας εκτυλίσσονται μέσα στην τάξη, όπου 

η δασκάλα τους, η κ. Μυρσίνη τους προβληματίζει να σκεφτούν πως θα 

παρουσιάσουν το πρόγραμμα που δούλευαν όλη τη σχολική χρονιά. Οι ήρωες 

προτείνουν ιδέες, τις συζητούν, αποφασίζουν τι θα κάνουν και μοιράζουν ρόλους. 

Αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συνεργασία και έχουν αρνητικό αποτέλεσμα. Στην 

τρίτη ενότητα, η δασκάλα προκαλεί προβληματισμό στους μαθητές για τους λόγους 

που δεν μπόρεσαν να συνεργαστούν. Αφού συζητούν και προσδιορίζουν τις 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τις μη αποδεκτές συμπεριφορές που παρατήρησαν, 

αναγνωρίζουν τα λάθη τους και αποφασίζουν να ξαναπροσπαθήσουν, χωρίς να 

επαναλάβουν τα ίδια λάθη. Στο τέλος οι μαθητές παρουσιάζουν το υλικό και τη 

δουλειά τους στους συγγενείς τους και είναι πολύ περήφανοι και χαρούμενοι που  τα 

κατάφεραν. 

Οι λόγοι και οι αιτίες πρόκλησης των αντικρουόμενων συμπεριφορών κατά τη 

συνεργατική δραστηριότητα και της δυσκολίας αυτοελέγχου παραλείπονται 

εσκεμμένα. Επαφίεται στους θεατές η αναζήτηση των πιθανών αιτιών, η απόδοση 

των ευθυνών και η ερμηνεία των γεγονότων, βάσει των προσωπικών βιωμάτων και 

των εμπειριών τους. Η ιστορία είναι έντονα διαδραστική διότι μετά από κάθε φάση 

πραγματοποιείται το coaching όπου ο συμμετέχον συνομιλεί με την ερευνήτρια/coach 

για την πορεία της ιστορίας και με αφορμή αυτή, «ανοίγεται», εκμυστηρεύεται και 
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συζητά προσωπικά ζητήματα που τον απασχολούν σχετικά με τον εαυτό του, τους 

συμμαθητές του και το κοινωνικό σύνολο. 

 

 

4.2.Μεθοδολογία της έρευνας 

 

4.2.1. Σκοπός της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να εξετάσει την εφαρμογή της προσέγγισης της 

ψηφιακής αφηγηματικής συμβουλευτικής υποβοήθησης σε μαθητές δευτέρας 

δημοτικού (14 μαθητές - 2 με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες), με σκοπό τον έλεγχο 

της μεταξύ τους κοινωνικής αλληλεπίδρασης.   

 Στόχος είναι μέσω του Narrative Coaching να ελεγχθεί η θέση, ο ρόλος και 

η συμμετοχή που νιώθει ότι κατέχει κάθε μαθητής στη μαθησιακή διαδικασία και να 

διαπιστωθεί πως μέσω αυτού και διάφορων ψηφιακών εργαλείων μπορεί να ενισχυθεί 

η συμμετοχή και η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων.  

   

4.2.2. Δείγμα 

Στην έρευνα συμμετείχαν δεκατέσσερις (14) μαθητές ( 9 κορίτσια – 5 αγόρια) 

δευτέρας δημοτικού ενός δημοτικού σχολείου του νομού Φλώρινας. Όλοι οι μαθητές 

μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. Η επιλογή του δείγματος έγινε με τυχαία 

δειγματοληψία ως προς την ηλικιακή ομάδα των παιδιών. Στο εν λόγω τμήμα έτυχε 

να φοιτούν δύο μαθήτριες-αδερφές (Π.2. & Π.3.) με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

και μία μαθήτρια αλβανικής καταγωγής (Π.12).  

 

4.2.3. Ερευνητικά εργαλεία 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις, στη διάρκεια των οποίων 

χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα ερευνητικά εργαλεία. Αρχικά η ομάδα είδε το 

ψηφιακό παραμύθι που προβλήθηκε σε βιντεοπροβολέα, στην αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων, προκειμένου να έχουν μια συνολική εικόνα της ιστορίας. Η 

ερευνήτρια/coach παρατηρούσε τις αντιδράσεις των μαθητών στα γεγονότα της 

ιστορίας. Έπειτα, στην δεύτερη φάση, χρησιμοποιήθηκαν ημι- δομημένες ατομικές 

συνεντεύξεις, μέσω της ψηφιακής αφηγηματικής συμβουλευτικής υποβοήθησης. Η 

ταινία προβλήθηκε στην οθόνη φορητού υπολογιστή, όπου κάθε μαθητής 

ξαναπαρακολούθησε την ταινία σε τρεις ενότητες. Μετά από κάθε ενότητα, 
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απαντούσε σε μια σειρά από ερωτήσεις (narrative questions - Παράρτημα 2), οι 

οποίες τον προβλημάτιζαν για την ιστορία, την εξέλιξή της, τους ήρωες και 

συζητούσαν στα δεδομένα που προέκυπταν. Οι ερωτήσεις ήταν ανοιχτού τύπου, ώστε 

οι μαθητές να είναι ελεύθεροι ν’ απαντήσουν ανάλογα με τα βιώματα και τις 

προσωπικές τους εμπειρίες. Ο ρόλος της ερευνήτριας/ coach ήταν παρακινητικός, 

ώστε να εκμαιεύσει τις απαντήσεις των μαθητών, να τους προβληματίσει και να τους 

συμβουλέψει-εμψυχώσει αναλόγως. Ήταν φιλική και χαμογελαστή ώστε να 

δημιουργήσει ένα κλίμα ευχάριστο και εχέμυθο προκειμένου οι μαθητές να 

μπορέσουν να νιώσουν ασφαλείς, να μιλήσουν και να την εμπιστευτούν. Στο τέλος, 

στην τρίτη φάση, στην τάξη, όλοι οι μαθητές, μέσω της ημι-δομημένης ομαδικής 

συνέντευξης, συζήτησαν για το τι τους άρεσε και τι κέρδισαν, αξιολογώντας τη 

διαδικασία. Ο ρόλος της ερευνήτριας/coach ήταν συντονιστικός αφού μέσα από 

ερωτήσεις διεκπαιρέωσε τη συζήτηση.  Η συλλογή και καταγραφή των δεδομένων 

για την ανάλυση έγινε μέσω μαγνητοφώνησης, παρατήρησης και συστηματικών 

σημειώσεων στο ημερολόγιο της ερευνήτριας/ coach. 

 

 

4.3. Ερευνητική προσέγγιση 

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δημοτικό σχολείο του νομού Φλώρινας τον 

Μάιο του 2015 σε διάστημα μιας εβδομάδας. Στην έρευνα πήραν μέρος συνολικά 

δεκατέσσερις μαθητές δευτέρας δημοτικού, οι οποίοι δέχτηκαν παρέμβαση με τη 

χρήση ενός ψηφιακού διαδραστικού παραμυθιού, σε συνδυασμό με τη αφηγηματική 

συμβουλευτική υποβοήθηση, με στόχο να ενισχυθεί η συμμετοχή και η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Α’ Φάση 

Η πρώτη συνάντηση της ερευνήτριας/coach με τους μαθητές έγινε την ημέρα 

που πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση. Στην πρώτη ώρα του σχολικού προγράμματος 

οι μαθητές συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Εκεί γνωρίστηκαν 

με την ερευνήτρια/ coach και τους εξήγησε τη διαδικασία της έρευνας. Οι μαθητές 

κάθισαν αναπαυτικά και παρακολούθησαν το ψηφιακό παραμύθι, με διάρκεια 
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περίπου 15 λεπτά. Αφού ολοκληρώθηκε, ρωτήθηκαν για τυχόν απορίες και 

επέστρεψαν στην τάξη τους. 

  

Β’ Φάση 

Ατομικά κάθε μαθητής παρακολούθησε ατομικά σε φορητό υπολογιστή, το 

ψηφιακό διαδραστικό παραμύθι σε τρεις ενότητες. H ερευνήτρια/coach εξηγούσε τη 

διαδικασία, όπου μετά από κάθε φάση θα έθετε ερωτήσεις και θα συζητούσαν πάνω 

σε αυτές. Αν ο συμμετέχων είχε απορία κατά τη διάρκεια του βίντεο μπορούσε να 

ρωτήσει την ερευνήτρια/coach ώστε να επιλυθεί. Η διάρκεια της φάσης ανά άτομο 

διέφερε ανάλογα με την πρόθεση του μαθητή να μιλήσει, τα ερεθίσματα που δίνονταν 

και τις προσλαμβάνουσες του καθενός(από 25 λεπτά μέχρι 50 λεπτά). Αρχικά ο 

συμμετέχων παρακολουθούσε το πρώτο μέρος της ιστορίας και στην συνέχεια 

απαντούσε στις ερωτήσεις που έθετε η coach, συζητούσαν πάνω σε αυτές και 

προχωρούσαν τη συζήτηση ανάλογα με τις εμπειρίες και τα βιώματα. Ομοίως, 

προβλήθηκαν και τα άλλα δύο μέρη της ιστορίας. Το coaching μετά το δεύτερο μέρος 

της ιστορίας ήταν το πιο χρονοβόρο, καθώς εκδηλώνονταν οι περισσότεροι 

προβληματισμοί τόσο για την ιστορία, όσο και για την προσωπικότητα του καθενός.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι δύο μαθήτριες με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Π.2 & 

Π.3) κατά τη διάρκεια της συνέντευξης δυσκολεύτηκαν να μιλήσουν και να 

συζητήσουν. Συνεπώς η ερευνήτρια/coach έπρεπε να προσαρμοστεί στις ανάγκες του 

κάθε μαθητή ώστε να τον βοηθήσει. Δεδομένου ότι δεν είχαν επαρκώς ανεπτυγμένο 

λόγο, η εικόνα και οι κλειστού τύπου ερωτήσεις, βοήθησαν στην καλύτερη 

επικοινωνία και αποτέλεσαν το βασικό κανάλι επικοινωνίας. Και οι δύο περιπτώσεις 

(κυρίως στην Π.2.) ήταν σχεδόν απίθανο να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους. 

Γ’ Φάση 

Στην τελευταία φάση οι μαθητές βρίσκονταν στην τάξη τους και η 

ερευνήτρια/coach τους παρότρυνε να αξιολογήσουν τη διαδικασία, να περιγράψουν 

την νέα αυτή εμπειρία και να προβληματιστούν αν και τι κέρδισαν. Τους ευχαρίστησε 

για την συμμετοχή, την προσοχή και τη συνέπεια που έδειξαν καθ΄ όλη τη διάρκεια 

της έρευνας. 

 

 

 

 



 

62 
 

4.4. Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Η εν λόγω έρευνα καλείται ν’ απαντήσει στα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

 

Ερώτημα 1 

 

 

 

 

 

Ερώτημα 2 

 

 

 

 

Ερώτημα 3  

Οι μαθητές ταυτίστηκαν με τους ήρωες της ιστορίες; Πως ερμηνεύεται η ταύτιση 

αυτή; Ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα; Μπόρεσαν να ταυτίσουν τους 

συμμαθητές τους με τους ήρωες;  

Προτιμούν να δρουν ατομικά ή ομαδικά; Πως πιστεύουν ότι πρέπει να 

συνεργάζονται οι μαθητές στις ομάδες; 

Η προσέγγιση της ψηφιακής αφηγηματικής συμβουλευτικής υποβοήθησης 

λειτούργησε ενθαρρυντικά ώστε οι μαθητές να μιλήσουν για τους 

προβληματισμούς τους σχετικά με τις σχέσεις με τους συμμαθητές τους και το 

κοινωνικό σύνολο του σχολείου; Αναφέρθηκαν περιστατικά που αγνοούσε η 

δασκάλα της τάξης; 
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Κεφάλαιο 5
ο
 

Αποτελέσματα 

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν 

και συλλέχθηκαν κατά την ερευνητική διαδικασία. Η επεξεργασία και ανάλυση τους 

συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση της προσέγγισης της ψηφιακής αφηγηματικής 

συμβουλευτικής υποβοήθησης στα πλαίσια μιας σχολικής τάξης, εξετάζοντας την 

μεταξύ των μαθητών κοινωνική αλληλεπίδραση. Η ανάλυση αυτή βασίστηκε στις 

σημειώσεις της ερευνήτριας/coach από την παρατήρηση και την ηχογράφηση κατά τα 

διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας. Σε αυτό το κεφαλαίο παρουσιάζονται γενικές 

παρατηρήσεις και στη συνέχεια απαντώνται αναλυτικά τα ερωτήματα.  

 

 

5.1.Ερευνητικά δεδομένα 

 

Η επιλογή της συγκεκριμένης σχολικής τάξης έγινε τυχαία, δεδομένου ότι 

πληρούσε τις προϋποθέσεις ώστε το δείγμα να μπορεί ν’ ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις της πιλοτικής έρευνας. Στην πορεία προέκυψε ότι φοιτούν 2 μαθήτριες-

αδερφές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παρ’ ότι δεν αποτελούσε στόχο ο έλεγχος 

της συγκεκριμένης προσέγγισης στην ειδική αγωγή, αποφασίστηκε να μην αλλάξει το 

δείγμα, ούτε να τροποποιηθεί ο σχεδιασμός της έρευνας, και να φανεί πως θα 

λειτουργήσει σε αυτές τις μαθήτριες η συγκεκριμένη προσέγγιση, ως ερέθισμα και 

ανίχνευση για μελλοντική έρευνα. Επίσης κατά την ερευνητική διαδικασία έγινε 

αντιληπτό ότι φοιτούσαν μία μαθήτρια από την Αλβανία και ένας υπέρβαρος 

μαθητής, οι οποίοι ανέφεραν περιστατικά εμπαιγμού και περιθωριοποίησης.  

 

 

5.2. Απαντήσεις στα Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Ερώτημα 1 

 

 

 

Οι μαθητές ταυτίστηκαν με τους ήρωες της ιστορίες; Πως ερμηνεύεται η ταύτιση 

αυτή; Ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα; Μπόρεσαν να ταυτίσουν τους 

συμμαθητές τους με τους ήρωες;  
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Στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα διερευνήθηκε αν οι μαθητές θα μπορούσαν να 

ταυτιστούν με τους ήρωες της ιστορίας και αν αυτή η ταύτιση αποτυπώνεται στην 

πραγματικότητα. Οι μαθητές κλήθηκαν να παρατηρήσουν τους ήρωες, να τους 

περιγράψουν, ορίζοντας κάποια από τα βασικά τους χαρακτηριστικά που διακρίνουν 

και να ταυτιστούν με κάποιον από αυτούς. Όλοι οι μαθητές ταυτίστηκαν με κάποιον 

από τους ήρωες. Παρατηρήθηκε ότι κάποιοι από τους μαθητές ταυτίστηκαν με τους 

πρωταγωνιστές και άλλοι με τους δευτερεύοντες ήρωες. Πιο συγκεκριμένα δέκα 

μαθητές επέλεξαν ότι θα ήταν κάποιος από τους πρωταγωνιστές και τέσσερις 

ταυτίστηκαν με δευτερεύοντες ήρωες (βλ. Γράφημα 1).  

 

Γράφημα 1 

Οι μαθητές με πιο δυναμικό χαρακτήρα ταυτίστηκαν με τους πρωταγωνιστές της 

ιστορίας, ενώ οι πιο μαλθακοί μαθητές ταυτίστηκαν με δευτερεύοντες ήρωες. 

Επιπλέον ταυτίστηκαν με τα χαρακτηριστικά των ηρώων. Η επιλογή των ηρώων 

αποδείχθηκε ότι είχε συνάφεια με την πραγματικότητα στην πλειοψηφία των 

μαθητών. Αναλυτικότερα ένας υπέρβαρος μαθητής, ο Π.1., ταυτίστηκε με τον 

Μιχάλη, που ήταν το φερέφωνο του Γιώργου στη ιστορία. Στην πραγματικότητα, 

όπως εκμυστηρεύτηκε ο ίδιος, αντιμετώπιζε προβλήματα με την παρέα του και 

αρκούταν να κάνει ότι θέλουν οι άλλοι προκειμένου να είναι μαζί τους, δίχως να 

εκφράζει τη γνώμη του. Δεν τον ευχαριστούσε και δεν ήταν ευτυχισμένος με αυτή 

την κατάσταση, όμως αν έλεγε τη γνώμη του φοβόταν ότι μπορεί να τον έδιωχναν 

ξανά από την παρέα και να έμενε μόνος του. Έτσι προτιμούσε να είναι μαζί τους και 

ας μη την εκφράζει, «Είναι σημαντικό να λες τη γνώμη σου, αλλά να χάσεις τους 

φίλους σου είναι ακόμα  πιο σημαντικό». Επίσης, οι 2 αδερφές-μαθήτριες με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Π.2. & Π.3.) ταυτίστηκαν με δευτερεύοντες ήρωες που δεν 

είχαν λόγο και ενεργό ρόλο. Η ταύτιση με δευτερεύοντα ήρωα που δε μιλάει, δείχνει 

τη θέση που πιθανώς νιώθουν ότι κατέχουν στο κοινωνικό σύνολο. Μάλιστα, η Π.2. 

ταυτίστηκε με αγόρι. Η ίδια έχει κοντά και ατημέλητα μαλλιά και είδε τον εαυτό της 

στην εικόνα ενός αγοριού. Στην πραγματικότητα, οι Π.2 & Π.3 προσπαθούσαν να 

10 

4 

Ταύτιση με ήρωες 

Πρωταγωνιστές 

Δευτερεύοντες ήρωες 
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συντονιστούν στην κοινότητα του σχολείου, καθότι δεν είχαν πάει σχολείο και ήταν 

φοβισμένες. Η οικογένεια δεν έδειχνε την αρμόζουσα συμπεριφορά για την παιδεία 

και την υγιεινή των παιδιών. Οι μαθήτριες πήγαν πρώτη φορά σχολείο σε ηλικία οκτώ 

ετών η Π.2. και επτά ετών η Π.3. και φοίτησαν στην πρώτη δημοτικού. Επίσης η 

οικογένεια, λόγω κοινωνικών και προσωπικών προβλημάτων αντιμετώπιζε την 

περιθωριοποίηση από τους κατοίκους του χωριού και ο διευθυντής με τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου προσπάθησαν και κατάφεραν τα παιδιά να φοιτήσουν 

στο δημοτικό και να γίνει μια προσπάθεια ενσωμάτωση τους στην κοινωνία. Για τους 

παραπάνω λόγους εκδήλωναν επιθετικότητα (κυρίως η Π.2.) προκειμένου να 

κεντρίζουν το ενδιαφέρον και να προσελκύουν τους συμμαθητές τους. Δεν είχαν 

ανεπτυγμένο λόγο, γεγονός που δυσκολεύει την επικοινωνία με τους συμμαθητές 

τους. Καθότι  εκδήλωναν εν μέρει επιθετικές συμπεριφορές, προκαλούσαν την 

δυσαρέσκεια των συμμαθητών τους με αποτέλεσμα να τις περιθωριοποιούν. Έτσι 

αποδεικνύεται και η επιλογή ηρώων χωρίς λόγο, αφού και στην πραγματικότητα το 

κοινωνικό σύνολο της τάξης δεν τις λαμβάνει υπόψη αυτοβούλως, παρά μόνο με 

παρότρυνση των εκπαιδευτικών.  

Επιπλέον, η ταύτιση των μαθητών με τους ήρωες, όπως αποδείχθηκε από τα 

ερευνητικά δεδομένα, πραγματοποιήθηκε με δύο κριτήρια: τον χαρακτήρα/ 

συμπεριφορά  και την εξωτερική εμφάνιση (Γράφημα 2).  

 

Γράφημα 2 

Αναλυτικότερα, οι περισσότεροι μαθητές ταυτίστηκαν με τον ήρωα με βάση 

τον χαρακτήρα, όπως τον αντιλήφθηκαν, και την συμπεριφορά. Όπως ανέφερε η Π.4. 

θα ήταν η Λυδία, (που είναι απρόσεχτη) «γιατί καταλάθος χτυπάω» Οι έξι μαθητές 

έλαβαν υπόψη την εμφάνιση και στάθηκαν στην εικόνα των ηρώων. Χαρακτηριστικό 

είναι το παράδειγμα της Π.2. που ταυτίστηκε με αγόρι, αποδεικνύοντας την δύναμη 

της εικόνας, σε συνδυασμό με τη θέση που νιώθει ότι κατέχει το κοινωνικό σύνολο 

της τάξης. Ωστόσο παρατηρήθηκε ότι σε κάποιους μαθητές υπήρξε σύγχυση για ν΄ 

αποφασίσουν ποιος ήρωας θα ήταν. Πιο συγκεκριμένα ένας μαθητής ανέφερε ότι θα 

8 
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ήταν ο Γιώργος γιατί φοράει και ο ίδιος καπέλο (εμφάνιση) αλλά τελικά επέλεξε τον 

Ανδρέα, διότι είναι και ο ίδιος πολύ καλός στα μαθηματικά.  

Κάποιοι ταυτίστηκαν με διαφορετικό ήρωα από αυτόν που θα ήθελαν να είναι, 

δείχνοντας τη θέση που νιώθουν ότι κατέχουν στη σχολική τάξη και αυτή που θα 

ήθελαν να έχουν. Στο ερώτημα, λοιπόν, «Ποιος ήρωας θα ήθελες να είσαι; Γιατί;» 

(βλ. Γράφημα 3) οκτώ μαθητές επέλεξαν ότι θα ήθελαν να είναι ο ήρωας με τον οποίο 

ταυτίστηκαν. Ωστόσο έξι μαθητές διαφοροποίησαν τον ήρωα που είπαν ότι μοιάζουν 

με αυτόν που θα ήθελαν να μοιάζουν.  

 
 

Γράφημα 4 

Πιο συγκεκριμένα, η Π.2. επέλεξε πάλι δευτερεύων ήρωα, δίχως λόγο και 

ενεργό λόγο. Θα ήθελε να είναι κορίτσι με μακριά μαλλιά και φόρεμα. Είναι εμφανές 

ότι θα ήθελε να ζήσει αυτό που της λείπει. Να ντύνεται με φορέματα σαν τα κορίτσια 

της ηλικίας της και να έχει μακριά μαλλιά, βάση των προτύπων της κοινωνίας. Η 

αδερφή της (Π.3.) θα ήθελε να είναι η Νάνσυ, χωρίς όμως να μπορεί να το 

αιτιολογήσει. Πιθανώς επειδή είναι πιο κοινωνική και η εικόνα της είναι ενός 

όμορφου κοριτσιού, φιλάρεσκου και με δυναμικό χαρακτήρα, στοιχεία που θα ήθελε 

να έχει. Αποτελεί ένα πρότυπο που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία για τα κορίτσια 

της ηλικίας αυτής. Εντύπωση προκαλεί η απάντηση της μαθήτριας Π.7. ότι θα ήθελε 

να είναι η δασκάλα «γιατί μαθαίνει τα παιδιά», θέλοντας να ταυτιστεί με το πρότυπο 

τα δασκάλας. 

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι η Π.12, αρχικά επέλεξε ότι θα ήθελε να μοιάζει με 

τη Λυδία. Ωστόσο σε επαναληπτική ερώτηση προς το τέλος της συζήτησης, επέλεξε 

την Κατερίνα γιατί θεωρεί ότι συνεργάστηκε καλύτερα απ’ όλους τους άλλους ήρωες. 

Επίσης ανέφερε ότι αν ήταν στη θέση της θα λειτουργούσε διαφορετικά από αυτή, 

λέγοντας «Αντί να πήγαινα στην κυρία, θα του έλεγα (θα του μιλούσα), όχι να του 

φώναζα όπως να΄ ναι,  θα του έλεγα σιγά σιγά και αυτός μπορεί να με πρόσεχε και να 

έγραφε». Παρατηρήθηκε ότι διαφοροποίησε την επιλογή του ήρωα που θα ήθελε να 

είναι, επιλέγοντας έναν χαρακτήρα που θεωρούσε ότι λειτούργησε καλύτερα 

8 

6 

Ποιος ήρωας θα ήθελες να είσαι; Γιατί; 

Ο ίδιος 

Άλλος 
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συγκριτικά με τους υπόλοιπους. Ωστόσο, διέκρινε στη συμπεριφορά του ήρωα που 

επέλεξε κάποια στοιχεία που θα διαφοροποιούσε, προκειμένου να συνεργαστεί και να 

συμπεριφερθεί ήρεμα και ψύχραιμα. Επέλεξε ένα ιδεατό πρότυπο. 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους μαθητές να ταυτίσουν τους συμμαθητές τους 

με τους ήρωες. Ωστόσο παρατηρήθηκε δυσκολία στην προσπάθεια ταύτισης 

(Γράφημα  4). 

 

Γράφημα 5 

Η επιλογή έγινε με κύριο κριτήριο την εμφάνιση. Μόνο τρεις από αυτούς 

τεκμηρίωσαν τις απαντήσεις τους με επιχειρήματα που αφορούν τον χαρακτήρα/ 

συμπεριφορά. Η Π.6. ταύτισε την Π.2. με τον Γιώργο «γιατί είναι τεμπέλα σαν αυτόν» 

και τον Π.5. με τον Ανδρέα «γιατί είναι καλός στα μαθηματικά». Αξιοσημείωτο είναι 

ότι τέσσερις μαθητές ανέφεραν τον Π.5. Δύο από αυτούς τον ταύτισαν με τον Γιώργο, 

λόγω εμφάνισης και οι άλλοι δύο με τον Ανδρέα, επειδή είναι καλός μαθητής.  

Καταληκτικά, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω παρουσίαση των βασικών 

ευρημάτων που αφορούν στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, είναι εμφανές ότι οι όλοι οι 

μαθητές ταυτίστηκαν με τους πρωταγωνιστές ή τους δευτερεύοντες ήρωες του 

ψηφιακού παραμυθιού με γνώμονα τον χαρακτήρα/συμπεριφορά ή την εμφάνιση. Η 

επιλογή του ήρωα, όπως αποδείχθηκε, είχε άμεση συνάφεια με την κοινωνική θέση 

των μαθητών στην πραγματικότητα. Παρατηρήθηκε ότι κάποιοι μαθητές επέλεξαν ότι 

θα ήθελαν να είναι άλλος ήρωας από τον αυτόν που ταυτίστηκαν, επιλέγοντας ήρωες 

που αποτελούν πρότυπα για τους ίδιους. Επίσης, οι περισσότεροι δυσκολεύτηκαν 

όταν τους ζητήθηκε να ταυτίσουν τους συμμαθητές τους με τους ήρωες και οι πιο 

πολλοί έκαναν την ταύτιση με βάση την εμφάνιση.  

 

Ερώτημα 2 

 

8 
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Ταύτιση ηρώων με τους συμμαθητές 

Ναι 

Όχι 

Προτιμούν να δρουν ατομικά ή ομαδικά; Πως πιστεύουν ότι πρέπει να 

συνεργάζονται οι μαθητές στις ομάδες; 
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Η πλειοψηφία των μαθητών υποστήριξε ότι προτιμά να συνεργάζεται και να 

μη δρα ατομικά. 

 

Γράφημα 6 

Μόνο ο μαθητής Π.1., υποστήριξε ότι προτιμά να δρα ατομικά «γιατί εγώ 

σκέφτομαι ωραίες ιδέες αλλά κάποιοι άλλοι δε σκέφτονται ωραίες ιδέες και έτσι 

προτείνω μία και θέλω να κάνουμε εκείνη αλλά πρέπει να γίνει ομαδικό». Ο Π.1. 

επισήμαινε ότι προτιμά να δρα ατομικά ωστόσο «πρέπει ομαδικά, Γιατί άμα 

συνεργάζεσαι σε έχουν και πάρα πολύ φίλο και σε βοηθάνε και στα μαθήματα.  Ενώ 

άμα δε συνεργάζεσαι μαζί τους δε σε κάνουν τίποτα». Φαίνεται ότι οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει με την παρέα του τον έχουν επηρεάσει και προτιμά να λειτουργεί σε 

κάποια γεγονότα ατομικά. Ωστόσο προφανώς γνωρίζει ότι είναι σημαντικό να 

λειτουργεί ομαδικά  και να συνεργάζεται. Το θεωρεί δύσκολο και υποστηρίζει ότι οι 

ομάδες θα πρέπει να λειτουργούν «χωρίς βία και βρισιές και πολύ δουλειά, όχι 

τεμπελιά». 

Παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές θεωρούν δύσκολη τη συνεργασία σε ομάδες, 

όμως τόνισαν ότι «ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει πράγματα. Όλοι μαζί τα 

κάνουμε πιο γρήγορα» (Π.5). Κάποιες από τις απαντήσεις των παιδιών υπέρ τις 

συνεργασίας είναι οι εξής: «Άμα δε συνεργαζόμαστε μπορεί το αποτέλεσμα να είναι 

λάθος» (Π.9), «Να μην τα κάνω όλα μόνη μου. Θέλω ν΄ ακούω και τους άλλους, τις 

ιδέες τους» (Π.10), «Όταν δυσκολεύομαι κάπου, ρωτάω τον διπλανό μου αν μπορεί να 

με βοηθήσει εκεί που δυσκολεύομαι» (Π.11), «Ο ένας ν΄ ακούει τον άλλον, τις ιδέες» 

(Π.6). 

Ενώ με αφορμή τις λανθασμένες συμπεριφορές των ηρώων (στην 2
η
 ενότητα 

του βίντεο) οι μαθητές υποστήριξαν ότι «Πρέπει να τις (πράξεις) σκεφτόμαστε, αλλιώς 

άμα δεν τις σκεφτόμαστε μπορούμε να κάνουμε κακές πράξεις. Να μην ακούμε τους 

άλλους, ενώ αυτοί μας ακούν» (Π.11), «Πρέπει ν’ αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και να 

ζητάμε συγγνώμη» (Π.7), «Είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε τις πράξεις μας για να 

ξέρουμε τι θα κάνουμε» (Π.6).  

13 
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     Όπως αποδεικνύεται από τα ερευνητικά δεδομένα, οι μαθητές θεωρούν 

σημαντική τη συνεργασία και προσπαθούν να δρουν ομαδικά. Όπως επισήμαινε και η 

εκπαιδευτικός της τάξης, προσπαθεί να συνεργάζονται οι μαθητές και να ζητά ο ένας 

την βοήθεια του άλλου, προκειμένου να υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα, γεγονός που 

αποδείχθηκε από τις απαντήσεις των μαθητών. Όταν κάποιο μέλος της ομάδας δρα 

ατομικά οι άλλοι προσπαθούν να τον προσεγγίσουν και να του εξηγήσουν ότι πρέπει 

να συνεργαστεί αφού είναι ομάδα και άλλοι επιλέγουν να τον αφήσουν μόνο. Η Π.6. 

ανέφερε την εκδοχή που το πρόβλημα το λύνει η κυρία και όχι η ομάδα, «Εμείς το 

λέμε στην κυρία», τονίζοντας ότι μόνοι τους δεν μπορούν να βρουν λύση «επειδή όταν 

παίζουμε έξω, αν δε συμφωνεί ο ένας με τον άλλο λέει “δεν παίζω”». Φαίνεται να 

γνωρίζει ότι η εγωιστική συμπεριφορά είναι το πρόβλημα, ωστόσο δεν προσπαθεί να 

το εξηγήσει στην ομάδα για να το λύσουν μόνοι τους, επιλέγοντας να το εναποθέσουν 

στην κρίση της εκπαιδευτικού.  

Συνοψίζοντας, οι μαθητές τόνισαν την αξία της συνεργασία και της 

αλληλοβοήθειας. Παραδέχθηκαν ότι είναι δύσκολη η συνεργασία, ωστόσο χρειάζεται 

προσπάθεια. Συχνά μπορεί να γίνονται λάθη, τα οποία θα πρέπει να τα ερμηνεύουν 

και μην τα επαναλαμβάνουν.  

 

Ερώτημα 3 

 

 

 

 

 

Η προσέγγιση της ψηφιακής αφηγηματικής συμβουλευτικής υποβοήθησης 

λειτούργησε ενθαρρυντικά ώστε οι μαθητές να μιλήσουν για τους προβληματισμούς 

τους σχετικά με τις σχέσεις με τους συμμαθητές τους και το κοινωνικό σύνολο του 

σχολείου. Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού και προβλήματα 

κοινωνικής αποδοχής, συμπεριφορές που επηρεάζουν το σχολικό κλίμα και τη 

σχολική ψυχολογία. Η εκπαιδευτικός είχε σχετικά καλή εικόνα της τάξης της ωστόσο 

αναφέρθηκαν κάποια γεγονότα που αγνοούσε. 

Αναλυτικότερα, η Π.12. ένιωθε ανασφάλεια λόγω της αλβανικής καταγωγής 

της και λόγω πολιτισμικού κεφαλαίου έχει βιώσει περιστατικά εμπαιγμού. Έχουν 

Η προσέγγιση της ψηφιακής αφηγηματικής συμβουλευτικής υποβοήθησης 

λειτούργησε ενθαρρυντικά ώστε οι μαθητές να μιλήσουν για τους προβληματισμούς 

τους σχετικά με τις σχέσεις με τους συμμαθητές τους και το κοινωνικό σύνολο του 

σχολείου; Αναφέρθηκαν περιστατικά που αγνοούσε η δασκάλα της τάξης; 
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συμβεί κάποια περιστατικά στην οικογένεια της και την έχουν στιγματίσει. Κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης μια ερώτηση δεν έγινε κατανοητή στην μαθήτρια και ήταν 

η αφορμή ώστε να ανοιχτεί. Ενδεικτικά παρατίθεται ο διάλογος: 

Ερ: -Πιστεύεις ότι αν άλλαζαν ομάδες οι ήρωες μπορεί να ήταν 

καλύτεροι ή και να συνεργάζονταν; 

       Π.12.:  -Ναι.  

           Ερ: -Άρα θεωρείς ότι οι ομάδες έτσι όπως ήταν έφταιγαν ή αν πήγαιναν 

σε άλλες ομάδες πάλι το ίδιο θα γινόταν;  

      Π.12.: -(Δυσκολεύεται ν’ απαντήσει) Εεεε τώρα δεν καταλαβαίνω και πολύ…  

γιατί είμαι αλβανίδα.  

 Παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ότι είχε όμορφο 

λόγο, συντακτικό και λεξιλόγιο, δίχως να έχει προφορά. Όταν δεν κατάλαβε την 

ερώτηση, θεώρησε ότι η αιτία είναι η αλβανική της καταγωγή και φταίει η ίδια 

που δεν μπόρεσε να καταλάβει, νιώθοντας ενοχές. Στη συνέχεια συζήτησε με 

την ερευνήτρια/coach πάνω στο θέμα. Αρχικά ήταν διστακτική. Έπειτα ένιωσε  

περισσότερη ασφάλεια, και θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις της. Ενδεικτικές 

απαντήσεις: «Μερικοί με κοροϊδεύουν επειδή είμαι από την Αλβανία», «Δε δίνω 

σημασία, στεναχωριέμαι για τον αδερφό μου», «Στην τάξη έχουμε την Μ. που με 

κοροϊδεύει και ρίχνει όλα τα φταιξίματα σε μένα, αλλά εγώ δεν κάνω έτσι. Με 

κοροϊδεύει, με  βρίζει μερικές φορές», «Να μερικές φορές όταν πάω να παίξω 

μαζί τους, αυτοί φεύγουν και κρύβονται». Τόνισε ότι θέλει να συνεργάζεται γιατί 

όταν μένει κάποιος μόνος του θα’ ναι «δυστυχισμένος», ενώ όταν συνεργάζεται 

κάποιος με άλλα άτομα νιώθει «ευχαριστημένος». Επίσης είπε ότι όταν δεν τα 

πηγαίνει καλά με τα άλλα παιδιά προσπαθεί πιο πολύ, για να είναι καλύτερη. Η 

εκπαιδευτικός της τάξης τόνισε ότι είναι αποδεκτή από το κοινωνικό σύνολο και 

αν ήταν πιο διεκδικητική θα μπορούσε να αλληλεπιδρά αποτελεσματικότερα, 

«Ίσως εγκλωβίζεται στην ανασφάλειά της» όπως ανέφερε. 

 Ένα επιπλέον περιστατικό κοινωνικού εμπαιγμού παρατηρήθηκε στις 

δύο αδερφές με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το οποίο ήταν και το πιο 

εμφανές δεδομένου ότι οι περισσότεροι μαθητές ανέφεραν την δυσαρέσκεια του 

προς αυτές. Οι μαθητές τις βοηθούσαν και συνεργάζονταν με τα δύο κορίτσια, 
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κυρίως όταν τους παρότρυναν η δασκάλα της τάξης και τη δασκάλα 

παράλληλης στήριξης, διαφορετικά δεν αναλάμβαναν πρωτοβουλία. Η Π.2. 

συχνά εκδηλώνει επιθετικές συμπεριφορές στην προσπάθειά της να κεντρίσει το 

ενδιαφέρον. Οι περισσότερα μαθητές είπαν για τα κορίτσια ότι δεν τα κάνουν 

παρέα γιατί τους χτυπάνε και γιατί μυρίζουν. Ωστόσο, και οι συμμαθητές 

ανταποδίδουν με επιθετικές συμπεριφορές. Η ερευνήτρια/coach θέτοντας 

προβληματισμούς στους μαθητές σχετικά με τις δύο συμμαθήτριές τους κατά τη 

διάρκεια των συνεντεύξεων παρατήρησε ότι η Π.7. είχε ενσυναίσθηση, αφού 

είπε ότι μπαίνει στη θέση της Π.2., στεναχωριέται που τις αντιμετωπίζουν με 

άσχημο τρόπο και προσπαθεί να τις κάνει παρέα, παροτρύνοντας και τους 

υπόλοιπους, που τις εμπαίζουν.  

 Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούσαν να τους μάθουν βασικές αξίες και να 

τα κοινωνικοποιήσουν, συχνά καλούνταν να λειτουργήσουν ως γονείς, σχετικά 

με τη φροντίδα και την υγιεινή τους. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος 

επιδίωκαν να τους μάθουν παιχνίδια για να κοινωνικοποιηθούν και σταδιακά ν’ 

ανεξαρτητοποιηθούν, καθότι ήταν προσκολλημένα πάνω τους, νιώθοντας 

ασφάλεια. Επειδή δεν ήξεραν πως πρέπει να συμπεριφερθούν, συχνά στην 

προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τους συμμαθητές τους παρατηρούνταν 

επιθετικές συμπεριφορές. 

Επίσης, η Π.3. αντιλαμβανόταν καλύτερα την πραγματικότητα, ενώ η Π.2. 

αντέγραφε  συμπεριφορές. Η Π.3. παίζει παιχνίδια αφού την βοηθάει το σώμα της 

ώστε να είναι καλή και να θέλουν οι συμμαθητές της να παίξουν μαζί της, ενώ η Π.2. 

είναι δύσκαμπτη και δεν μπορεί ν’ ανταποκριθεί. Αξιοσημείωτο, ωστόσο είναι ότι δε 

μίλησε και δεν παρουσίασε την πραγματικότητα καμία από τις δύο. Δηλαδή ανέφεραν 

ότι παίζουν με τους συμμαθητές τους και τους αρέσει να συνεργάζονται. Θέλουν να 

παίζουν με τα άλλα παιδιά και προσπαθούν όπως νομίζουν και μπορούν να ελκύουν 

το ενδιαφέρον τους. Αυτό συχνά πραγματοποιείται μέσα από γκριμάτσες και 

χτυπήματα, με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα παιδιά να μην θέλουν να αλληλεπιδρούν μαζί 

τους. Αποδεικνύεται ότι δεν αντιλαμβάνονται ακόμα τον ορθό τρόπο επικοινωνίας 

και κοινωνικοποίησης.  

Επιπλέον, περιστατικού κοινωνικού εμπαιγμού που αγνοούσε η εκπαιδευτικός 

της τάξης, αφορά τον Π.1., έναν υπέρβαρο μαθητή. Η φίλοι του δεν τον ήθελαν στην 

παρέα «γιατί τους ακολουθώ, δηλαδή οι άλλοι πως ακολουθάνε τον πρώτο;». Αυτό τον 
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στεναχωρούσε πολύ. Τους ρώτησε γιατί δεν τον θέλουν στην παρέα και αυτοί του 

είπαν γιατί έτσι «γουστάρουμε». Ωστόσο μέσα από το coaching έγινε αντιληπτό ότι 

υπήρχε σύγχυση και φάνηκε από τις αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε «Δηλαδή εγώ δεν 

τους είπα, είπα στον ξάδελφο μου τον μεγάλο που πάει γυμνάσιο, και αυτοί φοβήθηκαν 

και με πήραν στην παρέα, να μην τους μαλώσει». Πίστευε ότι μόνος του δε θα 

μπορούσε να τα καταφέρει, γιατί δεν τον ακούν και τον αποφεύγουν. Δεν τον 

ευχαριστεί πολύ που επέστρεψε στην παρέα με αυτόν τον τρόπο «Δεν ήθελα να το 

κάνω αλλά δεν υπήρχε άλλος τρόπος». Προσπάθησε να τους πει πως αισθανόταν αλλά 

«δεν νιώθουν τίποτα» για το πώς μπορεί να βιώνει την περιθωριοποίηση το παιδί που 

δεν κάνουν παρέα. Ο Π.1. έλεγε την γνώμη, και οι άλλοι νόμιζαν ότι τους έλεγε που 

τι να κάνουν. Δε θα συζητούσε ξανά μαζί τους το ενδεχόμενο να εκφράζει τη γνώμη 

του «γιατί αν το συζητήσω μπορεί να τους ξαναέρθει στο μυαλό και να με διώξουνε, 

ενώ το έχουν ξεχάσει». Δεν τον ευχαριστούσε και δεν ήταν ευτυχισμένος με αυτό, 

όμως αν έλεγε τη γνώμη του φοβόταν ότι μπορεί να επαναληφθεί το ίδιο και να μείνει 

χωρίς παρέα, συνεπώς προτιμάει να είναι μαζί τους και ας μη την εκφράζει «Είναι 

σημαντικό να λες τη γνώμη σου, αλλά να χάσεις τους φίλους σου είναι ακόμα πιο 

σημαντικό». Αγχωνόταν μήπως τον ξαναφήσουν και είναι εμφανές από τις απαντήσεις 

του. Επιπλέον ανέφερε ότι τον κοροϊδεύουν γιατί δεν είναι καλός στην μπάλα.  

Η εκπαιδευτικός της τάξης ανέφερε ότι τα παιδιά παίζουν πολλά κινητικά 

παιχνίδια. Ο συγκεκριμένος μαθητής δεν μπορεί να ακολουθήσει και  δεν είναι καλός 

με αποτέλεσμα να μην τον προτιμούν. Έχει πολύ προχωρημένη σκέψη και λεξιλόγιο 

αλλά είναι αργός στις κινήσεις και στον τρόπο που λειτουργεί, έχει πιο αργό ρυθμό, 

γεγονός που τον δυσκολεύει στη συνεργασία. Επιλέγει μη κινητικά παιχνίδια που τα 

άλλα παιδιά δεν ενδιαφέρονταν γι αυτά, γι’ αυτό και νιώθει ότι οι άλλοι δεν τον 

ακούν. Ακόμα, εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι μιλούσε πολύ πιο άνετα και 

ελεύθερα συγκριτικά με τους συμμαθητές του. Έχει επισκεφθεί ψυχολόγο για 

ενίσχυση αυτοπεποίθησης, γεγονός που τεκμηριώνει την άνεση του να εκφράσει τους 

προβληματισμούς του.  

   Ωστόσο, ενώ ένιωθε άσχημα σε σχέση με την παρέα του δε έδειξε 

ενσυναίσθηση σχετικά με την Π.2. και τονίζει ότι «Πρέπει να σκεφτόμαστε τα λάθη 

μας γιατί αν δεν τα σκεφτόμαστε μπορεί να χάσουμε την παρέα μας» εκδηλώνοντας 

ξανά τον φόβος του.  
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     Επιπροσθέτως, ένα γεγονός που αγνοούσε η εκπαιδευτικός της τάξης αφορά 

τον Π.8., ο οποίος στην αρχή του coaching ήταν διστακτικός, ωστόσο στην πορεία 

ένιωσε ασφάλεια και μίλησε για κάτι που τον προβληματίζει. Ανέφερε ότι δεν ακούει 

τη γνώμη όλων των παιδιών. Όταν η ερευνήτρια/coach τον ρώτησε «γιατί», είπε ότι 

δεν ακούει τη γνώμη αυτών που τον χτυπάνε στο διάλλειμα. Υπήρχε σύγχυση στο να 

εξηγήσει πως τον χτυπάνε και εν τέλει εννοούσε τον χτυπάνε στα πλαίσια του 

παιχνιδιού για να πάρουν την μπάλα, παίζοντας αντιαθλητικά. Δεν του άρεσε αλλά 

δεν τους έχει ρωτήσει και δεν το έχει πει σε κανέναν.  

  Η εκπαιδευτικός της τάξης δε γνώριζε ότι ο Π.8. προβληματίζεται και 

στεναχωριέται για τον παραπάνω λόγο, γιατί πρόκειται για ένα παιδί που ποτέ δεν 

έχει παραπονεθεί. Δε έχει δεχθεί ποτέ βοήθεια, ενώ μπορεί να φαίνεται ότι τη 

χρειάζεται, αντιμετωπίζοντας το όποιο πρόβλημα μόνος του. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

για έναν μαθητή εσωστρεφή, που δεν εκφράζει αυτό που μπορεί να τον στεναχωρεί, 

και ποτέ δεν έχει παραπονεθεί στην εκπαιδευτικό της τάξης, ούτε στους ίδιους τους 

συμμαθητές του, η προσέγγιση της ψηφιακής αφηγηματικής συμβουλευτικής 

υποβοήθησης αποτέλεσε το ερέθισμα γα να ανοιχτεί και ένιωσε παράλληλα την 

ασφάλεια να το κάνει, δείχνοντας εμπιστοσύνη. 

 Εν κατακλείδι, στο τρίτο υπό διερεύνηση ερώτημα, τα ερευνητικά δεδομένα 

συγκλίνουν στο ότι η προσέγγιση της ψηφιακής αφηγηματικής συμβουλευτικής 

υποβοήθησης λειτούργησε ενθαρρυντικά προκείμενου οι μαθητές να μιλούν για τους 

προβληματισμούς τους σχετικά με τις σχέσεις με τους συμμαθητές τους. 
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Κεφάλαιο 6
ο
 

Συζήτηση 

 

Στο παραπάνω κεφάλαιο παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα ερευνητικά 

δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις μεθόδους έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν και 

παρατέθηκαν τα ερευνητικά αποτελέσματα.  

Συμπερασματικά παρατηρήθηκε ότι η ψηφιακή αφήγηση λειτούργησε ως 

ερέθισμα για να προβληματιστούν οι μαθητές και τους ενθάρρυνε να ανοιχτούν και 

να συζητήσουν κάποια ζητήματα που τους απασχολούν. Η προσέγγιση που 

εφαρμόστηκε κέντρισε το ενδιαφέρον τον μαθητών, ως καινοτόμος δράση, και όλοι οι 

μαθητές ήταν πρόθυμοι να συνεργαστούν. Στην πρώτη φάση οι μαθητές είδαν το 

βίντεο, που τους φάνηκε ενδιαφέρον και αποτέλεσε το ερέθισμα για τη συνέχιση της 

ερευνητικής διαδικασίας, ενισχύοντας το ενδιαφέρον τους. Στη δεύτερη φάση οι 

μαθητές προβληματίστηκαν για τη συνεργασία, και την αποδοχή στο διαφορετικό και 

τόνισαν τη αξία της συνεργασίας. Επιπλέον παρατηρήθηκε η επιλογή δευτερευόντων 

ηρώων ή ηρώων χωρίς ενεργό ρόλο, λόγο και συμμετοχή απ’ όπου φαίνεται η θέση 

που νιώθουν ότι κατέχουν οι μαθητές στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Στην τρίτη 

φάση η ομάδα αξιολογώντας τη διαδικασία ανέφεραν ότι τους άρεσε, γιατί ήταν 

διαφορετική προσέγγιση(με την ψηφιακή ιστορία και τις narrative questions), και 

γιατί πέρασε το μήνυμα της συνεργασίας.  

Από τα ερευνητικά αποτελέσματα αποδείχθηκε ότι η προσέγγιση παρακίνησε 

τους μαθητές να προβληματιστούν αναφορικά με το ζήτημα της συνεργασίας, της 

αλληλεπίδρασης και του αυτοελέγχου. Η ψηφιακή ιστορία αποτέλεσε το ερέθισμα 

που κέντρισε το ενδιαφέρον των μαθητών και τους προβλημάτισε στο θέμα της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Στην συνέχεια η αφηγηματική συμβουλευτική 

υποβοήθηση τους παρακίνησε να ανοιχτούν και  να μιλήσουν για ζητήματα που τους 

απασχολούν και να προβληματιστούν για τις συμπεριφορές των ιδίων μέσω μιας 

αναστοχαστικής διαδικασίας. Οι περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού και τα 

προβλήματα κοινωνικής αποδοχής, που αναδείχθηκαν, αποτελούν συμπεριφορές που 

επηρεάζουν το σχολικό κλίμα και τη σχολική ψυχολογία. Παρατηρήθηκε ότι οι 

περιπτώσεις Π.1., Π.2., Π.3., Π.12. που αποτελούν αντικείμενα προκατάληψης και 

στερεοτυπικών αντιλήψεων βρίσκονται στη δύσκολη θέση να έχουν δύο ταυτότητες: 

την πιθανή κοινωνική ταυτότητα, δηλαδή αυτή που οι άλλοι έχουν προκαθορίσει γι’ 
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αυτές και την πραγματική κοινωνική ταυτότητα, δηλαδή αυτή που βιώνουν οι ίδιες 

(Goffman, 1963). Συνεπώς η ψηφιακή αφηγηματική συμβουλευτική υποβοήθηση 

μπορεί ν’ αποτελέσει αξιόλογο παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών 

κατά τη διδακτική διαδικασία, ως μέθοδος διδασκαλίας αλλά και στην αντιμετώπιση 

και την επίλυση δύσκολων καταστάσεων που προκύπτουν στα πλαίσια ενός σχολικού 

περιβάλλοντος. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί πιλοτική ποιοτική έρευνα, η οποία 

πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μαθητών δευτέρας δημοτικού. Ο συνδυασμός 

των πεδίων της ψηφιακής αφήγησης και του Narrative Coaching αποτελεί μια 

καινοτομία ως ερευνητική προσέγγιση, που εφαρμόστηκε σε μαθητές. Με τη 

συμβολή ποικίλων ερευνητικών εργαλείων και μεθοδολογικών πρακτικών στην 

ερευνητική διαδικασία, όπως η παρατήρηση, η ημι-δομημένη ατομική και ομαδική 

συνέντευξη, η μαγνητοφώνηση, και οι συστηματικές σημειώσεις της 

ερευνήτριας/coach, επιτεύχθηκε η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων για την 

εξαγωγή των αποτελεσμάτων.    

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η κοινωνική 

αλληλεπίδραση των μαθητών δευτέρας δημοτικού, μέσω της προσέγγισης της 

ψηφιακής αφηγηματικής συμβουλευτικής υποβοήθησης. Στόχος ήταν μέσω του 

Narrative Coaching να ελεγχθεί η θέση, ο ρόλος και η συμμετοχή που νιώθει ότι 

κατέχει κάθε μαθητής στη μαθησιακή διαδικασία και να διαπιστωθεί πως μέσω αυτού 

και διάφορων ψηφιακών εργαλείων μπορεί να ενισχυθεί η συμμετοχή και η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από την 

παρούσα εργασία αναδείχτηκε η επιτυχής σύνδεση των δυο πεδίων.  

Ωστόσο, απαιτείται η αναφορά στους περιορισμούς της έρευνας, οι οποίοι θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν τα παραπάνω αποτελέσματα, περιορίζοντας την 

αξιοπιστία τους. Αναλυτικότερα, το μικρό δείγμα της παρούσας έρευνας δεν 

επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή ασφαλέστερων 

συμπερασμάτων. Απαιτείται, λοιπόν, η εφαρμογή της έρευνας σε μεγαλύτερο και 

αντιπροσωπευτικότερο δείγμα μαθητών, προκειμένου να εξασφαλιστούν 

ασφαλέστερα αποτελέσματα. Επιπλέον, στη δυναμική της τάξης εντοπίστηκαν 

κάποιες ανομοιογένειες και διαφοροποιήσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά την αντιληπτική 

ικανότητα και την έκφραση λόγου, που πιθανώς επηρέασαν τα αποτελέσματα. 

Επίσης, στους περιορισμούς της έρευνας θα προστεθεί η διάρκεια της έρευνας, που 

ήταν σχετικά σύντομη.  
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Εν κατακλείδι, βάση των προαναφερθέντων περιορισμών για την 

ασφαλέστερη γενίκευση των συμπερασμάτων, κρίνεται απαραίτητη η μελλοντική 

επέκταση της έρευνας σε πιο μεγάλο δείγμα μαθητών και στις υπόλοιπες τάξεις του 

δημοτικού ή/και βαθμίδες εκπαίδευσης. Τ’ αποτελέσματα της έρευνας, ωστόσο, 

δύναται ν’ αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να ενισχυθεί η αξία στης 

ψηφιακής αφηγηματικής συμβουλευτικής υποβοήθησης στη σχολική τάξη.  

Η εργασία ανιχνεύει δείγματα προοπτικής για την ουσιαστική συμβολή της 

προσέγγισης της ψηφιακής αφήγησης και της συμβουλευτικής υποβοήθησης στους 

μαθητές, ως εργαλείο ανίχνευσης και πρόληψης προβληματικών καταστάσεων και 

αντιμετώπισης τους. Μπορεί να εφαρμοστεί από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 

στην αρχή της σχολικής χρονιάς ώστε ν’ αντιληφθούν τη δυναμική της τάξης τους και 

τις σχέσεις αλληλεπίδρασης και συμμετοχής των μαθητών, ώστε να προσαρμοστούν 

στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους. Έπειτα μπορούν να εφαρμόσουν την 

προσέγγιση στη μέση της σχολικής χρονιάς, παίρνοντας ανατροφοδότηση και 

προσαρμόζοντας τις μεθόδους και τα εκπαιδευτικά εργαλεία στα νέα δεδομένα και 

σαφώς στο τέλος της χρονιάς ως εργαλείο αξιολόγησης.  

Επιπροσθέτως, σε μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η 

συγκεκριμένη προσέγγιση, ως ένα ισχυρό και καινοτόμο εργαλείο, όπου  θα 

μπορούσε να ενταχθεί στα πλαίσια διδακτικού προγράμματος με συγκεκριμένους 

στόχους (π.χ. την ενίσχυση αυτοπεποίθησης, συνεργασίας, την ενίσχυση δεξιοτήτων 

ενσυναίσθησης, κ.α.), όπου θα ακολουθήσουν δραστηριότητες προς επίτευξη των 

στόχων και έπειτα θα μπορούσε να ελεγχθεί αν υπάρχει εξέλιξη. Ακόμα, η παρουσία 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο δείγμα και τα ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα των Π.2 & Π.3., εκτιμάται πως δίνει την ώθηση για νέες μελέτες 

συνδυάζοντας την ειδική αγωγή με την ψηφιακή αφήγηση μέσω της προσέγγισης της 

ψηφιακής αφηγηματικής συμβουλευτικής υποβοήθησης (Ζωγράφου &  Μπράτιτσης,  

2015). 

Ανεξαρτήτως, των αποτελεσμάτων και των περιορισμών, η εν λόγω εργασία 

σε συνδυασμό με ερευνητικές μελέτης που πραγματοποιούνται, οι οποίες διερευνούν 

τη προσέγγιση της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση (Bratitsis, Kotopoulos & 

Mandila 2011; Μουταφίδου & Μπράτιτσης, 2013; Bratitsis & Ziannas, 2015), 

μπορούν ν’ αποτελέσουν αφετηρία και προτροπή για νέες μελέτες. H ψηφιακή 

αφήγηση συνδυάζει τη λογοτεχνία με τη χρήση ψηφιακών πολυμέσων, γεγονός που 

όπως αποδείχθηκε ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών και συμβάλει στην άμεσο 
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και ενεργό συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ψηφιακή αφηγηματική 

συμβουλευτική υποβοήθηση αποτελεί καινοτόμα ερευνητική δράση που ήδη έχει 

αρχίσει και εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις, την ηγεσία και σταδιακά στην 

εκπαίδευση. Δεν μένει παρά οι εκπαιδευτικοί να έχουν τη διάθεση και να λάβουν την 

πρωτοβουλία να εφαρμόζουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην διδακτική διαδικασία, 

όπου με τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων, μοντέρνων μαθησιακών 

πρακτικών και σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων θα κεντρίσουν τα ενδιαφέρον των 

μαθητών, θα αναλογιστούν τις ανάγκες τους και θα προσαρμοστούν σ’ αυτές. 

Άλλωστε οι εκπαιδευτικοί, ως αναστοχαζόμενοι επαγγελματίες, θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη το μαθησιακό στυλ του κάθε μαθητή, τα ενδιαφέροντα, τις 

ανάγκες του και να επιδιώκουν την ολόπλευρη ανάπτυξή του. Έτσι, αφού κάνουν την 

χαρτογράφηση του δυναμικού της τάξης τους και έχοντας ως βασικό εργαλείο το 

Narrative Coaching, θα καταγράψουν τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και του 

ρόλους που έχουν και με ανάλογες δραστηριότητες θα ενισχύσουν την ενεργή 

εμπλοκή τους και την μεταξύ τους αλληλεπίδραση.  
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Παράρτημα 

 

1.Χαρακτηριστικά ηρώων 

 

Σημειώσεις:  

 Οι ήρωες της ιστορίας φοιτούν στην Στ’ δημοτικού, καθώς τα  μεγαλύτερα 

παιδιά συχνά αποτελούν πρότυπο για τα μικρότερα. 

 Ισάριθμα αγόρια και κορίτσια. 

 Βάσια, Άγγελος, Μαρία και Άννα. Δευτερεύοντες ήρωες με διεκπαιρεωτικό 

ρόλο.  
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2.Narrative questions 

 

Ενότητα 1
η 
– Παρουσίαση/γνωριμία με τους ήρωες 

1. Ποιοι είναι οι ήρωες;  

2. Αν αυτή ήταν η τάξη σου, ποιος από τους ήρωες θα ήσουν; Γιατί; 

3. Ποιος ήρωας θα ήθελες να είσαι; Γιατί;  

4. Οι συμμαθητές σου ποιοι από τους ήρωες θα ήταν; Γιατί; 

5. Πες ένα χαρακτηριστικό κάθε ήρωα (Ανδρέας, Λυδία, Κατερίνα, Μιχάλης, 

Γιώργος, Νάνσυ). 

 

Ενότητα 2
η 
– Προετοιμασία παρουσίασης- οργάνωση 

6. Ποιοι μαθητές πρότειναν τις ομάδες; Γιατί αυτοί; 

7. Τι σου έκανε εντύπωση; Γιατί; 

8. Πιστεύεις ότι οι ομάδες οργανώθηκαν σωστά; Γιατί; Πώς; 

9. Συνεργάστηκαν; Πώς; (Θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που δεν αναφερθεί 

στην απάντηση της ερώτησης 6). 

10. Τι προβλήματα δημιουργήθηκαν; Γιατί; 

11. Τι έφταιξε; 

12. Ποιοι λειτούργησαν ομαδικά; Γιατί; 

13. Ποιοι λειτούργησαν ατομικά; Γιατί; 

14. Σε ποια ομάδα θα ήταν καλύτεροι οι ήρωες που ανέφερες; Γιατί; 

15. Τι θα άλλαζες; Γιατί; 

16. Εσύ σε ποια ομάδα θα πήγαινες; Που θα ήσουν καλύτερος; Γιατί; 

17. Οι συμμαθητές σου που θα ήταν καλοί; Γιατί; 

18. Με ποιον ήρωα μοιάζεις περισσότερο;  

19. Αν ήσουν ο ήρωας που επέλεξες, θα αντιδρούσες όπως αυτός; Τι θα έκανες; 

20. Εσύ πώς θα αντιμετώπιζες την κατάσταση; Τι θα έκανες;  

 

Ενότητα 3
η 
– Αποτέλεσμα- Συνεργασία- Παρουσίαση 

21. Τι έγινε τελικά; 

22. Πώς πιστεύεις ότι τα κατάφεραν; Με ποιον τρόπο; 

23. Τι θα κάνουν την επόμενη φορά;  

24. Πώς πιστεύεις ότι πρέπει να λειτουργούν οι ομάδες; Γιατί; 
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3.Συνοπτική περιγραφή του ψηφιακού παραμυθιού 

       Ενότητα 1
η
        Ενότητα 2

η
 

                                              

 

 

 

                     

 

 

 

Ενότητα 3
η
  


