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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία διερευνά τη δημιουργική γραφή και τη σύνδεσή της με 

τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Αρχικά παρουσιάζεται πολύ ευσύνοπτα 

ένας νέος όρος, η «δημιουργική γραφή», στα πλαίσια της βιωματικής, διερευνητικής 

μεθόδου προσέγγισης της διδασκαλίας,  ο οποίος συνδυάζει το παιχνίδι με τη μάθηση. 

Εν συνεχεία αξιοποιούνται τα πορίσματα από τη διεθνή βιβλιογραφία για τη 

δημιουργικότητα, όπως αυτή έχει εξεταστεί σε ψυχολογικό επίπεδο, και επιχειρείται να 

οριοθετηθεί το κατάλληλο (υποστηρικτικό) πλαίσιο για το σχεδιασμό διδακτικών 

πρακτικών στο χώρο της ποίησης για παιδιά.  Με την εισαγωγή τεχνικών παιχνιδιού 

στις διαδικασίες μάθησης επιτυγχάνεται η σύνθεση της φαντασίας και της 

πραγματικότητας. Τα παιδιά μέσα από τη σύνθεση και ανασύνθεση πληροφοριών 

δημιουργούν νέες πρωτότυπες σκέψεις και ιδέες. 

Επιπλέον, στην εργασία  αναλύεται η σημασία ένταξης των ΤΠΕ στη σύγχρονη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση και η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής τους χρήσης. 

Στόχο  αποτελεί η ενημέρωση για τη σπουδαιότητα της δημιουργικής γραφής στο 

σχολείο, ώστε να σχηματιστεί μια εκπαίδευση που εξοικειώνει τους μαθητές με τα 

λογοτεχνικά κείμενα, με αποτέλεσμα την πρόσληψη των κειμενικών νοημάτων, τον 

τρόπο  ερμηνείας τους μα και τη μέθοδο παραγωγής προσωπικών κειμένων, μέσα από 

την εισαγωγή και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ακολουθεί μια σύντομη αναφορά των θεωριών μάθησης, πάνω στις οποίες στηρίζεται 

η ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο, δηλαδή το φάσμα των λογοτεχνικών θεωριών της 

πρόσληψης ή αναγνωστικής ανταπόκρισης. Στόχος  είναι ο συνδυασμός όψεων από τις 

θεωρίες αυτές και κυρίως η  έρευνα στην πράξη των δυνατών και  αδύνατων σημείων 

τους, πάντα σε σχέση με την περιοχή της δημιουργικής γραφής. Καταληκτικά 

επισημαίνονται τα αποτελέσματα του ρατσισμού και των στερεοτύπων στο χώρο του 

σχολείου  και κατατίθενται προτάσεις για την άρση του φαινομένου στα πλαίσια της 

διαπολιτισμικής πραγματικότητας.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η δημιουργική γραφή έχει καθιερωθεί  ως διδακτική πρακτική στη διδασκαλία της 

λογοτεχνίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η συμβολή της έγκειται  στο ότι 

αξιοποιεί το γνωστικό αντικείμενο με τέτοιον τρόπο, ώστε να έχουν την ικανότητα οι 

μαθητές να το αναλύσουν με κριτική ματιά, ενώ  παράλληλα ενθαρρύνει την 

αυτενέργειά τους και την ενεργό συμμετοχή στην ερμηνεία και  παραγωγή κειμένων. 

(Πασσιά & Μανδηλαράς, 2000). 

Με τη χρήση του δημιουργικού τρόπου γραφής, το γράψιμο μετατρέπεται σε τρόπο 

έκφρασης της προσωπικής ελευθερίας του ατόμου. Για να χρησιμοποιηθεί η 

δημιουργική γραφή στο χώρο της εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη η ύπαρξη και ο 

συνδυασμός κάποιων στοιχείων. Αρχικά, για τη μύηση κάποιου στη δημιουργική 

παραγωγή κειμένων, απαιτείται γνώση και μίμηση  έργων της κλασικής λογοτεχνίας. 

Μέσα από την επαφή με άλλα έργα, το άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας, εξοικειώνεται με 

τη λογοτεχνική ανάγνωση, μαθαίνει σε τεχνικές, αποκτά κριτική προσωπική ματιά, 

αυξάνει την αυτοπεποίθησή του, εκτονώνεται και ολοκληρώνεται συναισθηματικά. 

(Πασσιά & Μανδηλαράς, 2000). 

Σύμφωνα με μελέτες, η δημιουργική γραφή στην εκπαίδευση θεωρείται ιδιαίτερα 

ωφέλιμη, γιατί συνδέεται με τη βιωματική και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και τον 

παιδοκεντρισμό. (Συμεωνάκη, 2013). Η μάθηση στις μέρες μας απομακρύνεται πλέον 

από την απομνημόνευση και τη στείρα αφομοίωση νοημάτων και προσλαμβάνει 

χαρακτήρα ανακαλυπτικό, διερευνητικό με τη χρήση καταιγισμού ιδεών, του 

λεγόμενου brainstorming. Με αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής καλλιεργεί κριτική σκέψη, 

οξύνει το νου και διαμορφώνει στάση και άποψη προσωπική, αποφεύγοντας τη μίμηση. 

Η λογοτεχνία προσλαμβάνεται ενεργητικά και όχι παθητικά. (Πασσιά& Μανδηλαράς, 

2000). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 

   

1.1.  Η ιστορία της Δημιουργικής Γραφής 

Η δημιουργική γραφή σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο που διδάσκεται το μάθημα της 

λογοτεχνίας και έχει ως στόχο την καλλιέργεια συγγραφικών δεξιοτήτων στους 

μαθητές. Διέπεται από κανόνες που ακολουθούνται από όλους και ο καθένας μπορεί 

να μάθει να χρησιμοποιεί, προκειμένου να παράξει ένα κείμενο. Είναι διαδικασία 

ενεργητική κι όχι παθητική, και δεν αποτελεί ανώτερη μορφή τέχνης που χρησιμοποιεί 

η λογοτεχνική ελίτ και κατανοούν κι ερμηνεύουν λίγοι εκλεκτοί. Άλλωστε η έμπνευση 

και η φαντασία πηγάζουν από όλους ελεύθερα και δε διδάσκονται. Αυτό που επιδέχεται 

διδαχή είναι η δημιουργία ενός πλαισίου έκφρασης των ιδεών και του τρόπου σκέψης 

του ατόμου και αποτύπωσής τους στο χαρτί. (Πασσιά& Μανδηλαράς, 2000). 

Απώτερο στόχο της δημιουργικής γραφής αποτελεί η ανάπτυξη της δημιουργικότητας 

του ατόμου, μέσα από τη διαφορετική, προσωπική θεώρηση των πραγμάτων, τη 

διαφορετική έκφραση και χρήση των νοημάτων των λέξεων και την αναδόμηση των 

στοιχείων ενός κειμένου για να παραχθεί ένα νέο κείμενο. (Πασσιά & Μανδηλαράς, 

2000). 

Ο Αριστοτέλης ήταν από τους πρώτους που εφάρμοσε δημιουργική γραφή και τη 

δίδαξε στους μαθητές του. Επεσήμανε σ’ αυτούς τρόπους, μεθόδους αναζήτησης της 

δημιουργικότητας και κατάκτησης συγγραφικών δεξιοτήτων για την αποτελεσματική 

σύνθεση προσωπικών κειμένων αυτοτελών, χωρίς λάθη κι ελλείψεις. (Πασσιά & 

Μανδηλαράς, 2000). 

Με τη συμβολή της δημιουργικής γραφής περιορίζεται ο κανονιστικός χαρακτήρας 

διδασκαλίας των λογοτεχνικών έργων. Οι μαθητές δεν περιορίζονται στη μοναδική 

ερμηνεία ενός κειμένου ούτε υιοθετούν τη στείρα απομνημόνευσή τους μα αναλύουν 

και παράγουν ελεύθερα γραπτό λόγο, χωρίς να εγκλωβίζονται σε κανόνες γραφής και 

αξιολόγησης ούτε να ενδιαφέρονται για τυχόν προβλήματα τεχνικής. (Myers, 2006). 
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Τα τελευταία χρόνια πολλοί ασχολούνται με τον όρο «δημιουργική γραφή», για την 

οποία έχουν γραφθεί πολλά εγχειρίδια κι έχουν τεθεί επί  τάπητος πολλές συζητήσεις 

και αναλύσεις. Υπάρχει μάλιστα έντονος προβληματισμός σχετικά με το αν η 

δημιουργική γραφή διδάσκεται ή πρέπει να διδάσκεται ή αν αντίθετα, αποτελεί μόνο  

προϊόν έμπνευσης και ατομικής φαντασίας. Αποτελεί έμφυτο ταλέντο ή δεξιότητα που 

κατακτάται μέσω μάθησης;  Ο Dawson, συγκεκριμένα, ξεπερνά αυτά τα ερωτήματα 

και τις διιστάμενες απόψεις και εξετάζει τη Δημιουργική Γραφή, όχι ως πρακτική 

(δημιουργικότητα) ή ως ένα συνώνυμο της Λογοτεχνίας, αλλά ως ένα επιστημονικό 

πεδίο, ως ένα σώμα γνώσης και ένα σύνολο εκπαιδευτικών τεχνικών για τη μετάδοση 

αυτής της γνώσης (Κωτόπουλος,2005) 

 

 

   

    1.2. Η Δημιουργική Γραφή στη σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα 

Τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται προσπάθειες ένταξης της δημιουργικής γραφής 

στην εκπαίδευση. Πραγματοποιούνται δράσεις σε διάφορες σχολικές μονάδες της 

χώρας, τόσο σε μεγαλουπόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), όσο και στην επαρχία 

(Φλώρινα). Οι μαθητές μέσω των συγκεκριμένων δράσεων δημιούργησαν κείμενα 

ποιητικά και πεζά. Ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης ασχολήθηκαν με ποικιλία 

δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, τα παιδιά Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο, 

δημοτικό σχολείο) με παιγνιώδεις δραστηριότητες, όπως η αλλαγή γραμμάτων, 

λέξεων, φράσεων, καταλήξεων, ομοιοκαταληξιών. Οι μαθητές Δευτεροβάθμιας, 

Γυμνασίου και Λυκείου περιεργάστηκαν πιο πολύπλοκα ζητούμενα, όπως η αλλαγή 

της οπτικής γωνίας του αφηγητή, η προσθήκη περιγραφικών δεδομένων, ή η 

κατασκευή νέων σκηνών, αλλά και πιο απαιτητικές εργασίες, όπως η αναδόμηση του 

κειμένου σε μια νέα διάταξη των επεισοδίων του, η σύνθεση ενός εντελώς νέου 

κειμένου που να σχετίζεται με το αρχικό, αλλά με διαφορετική πλοκή και κατάληξη 

(τέλος), ή η συνέχιση του κειμένου μετά το πέρας της ιστορίας. (Βέικου& Βαρέση& 

Πατούνα, 2008). 
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Είναι ευρύτερα γνωστή η αξία του σχολικού βιβλίου και το ρόλο που αυτό 

διαδραματίζει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αποτελεί το κατεξοχήν «όπλο» του 

εκπαιδευτικού για την κοινωνικοποίηση των μαθητών. Δυστυχώς, όμως, στο ελλαδικό 

σχολείο κυριαρχεί η στείρα άποψη και προκατάληψη υιοθέτησης της μονομερούς 

άποψης συγκεκριμένων εγχειριδίων, μιας συγγραφικής ομάδας. Το εκπαιδευτικό 

σύστημα δε δέχεται εναλλακτικές απόψεις και δεν επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να 

επιλέξει ο ίδιος το υλικό που επιθυμεί να διδάξει, ανάλογα με τους στόχους που θέτει 

και  τις ανάγκες των μαθητών του. (Βέικου& Βαρέση& Πατούνα, 2008). 

Το τωρινό βιβλίο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας περιέχει έργα, τα οποία οι εκπαιδευτικοί 

είναι υποχρεωμένοι να διδάξουν ερμηνευτικά, σύμφωνα με το Α.Π.Σ. Με άλλα λόγια, 

οι μαθητές καλούνται να κάνουν μια πρώτη ανάγνωση του κειμένου που τους δίνεται 

και να απαντήσουν σε ερμηνευτικές ερωτήσεις του σχολικού εγχειριδίου, αναλύοντας 

τα ενδοκειμενικά και εξωκειμενικά  στοιχεία του εν λόγω έργου λογοτεχνίας. Τα 

Α.Π.Σ. δε λαμβάνει υπόψη ένα σημαντικό παράγοντα, ότι δηλαδή οι μαθητές δεν έχουν 

στενή επαφή και δεν έχουν συνηθίσει σε «ανάγνωση» λογοτεχνικών κειμένων, γεγονός 

που τους στερεί τη δυνατότητα και τη δεξιότητα να μετατραπούν αυτόματα σε 

ενεργητικούς  αναγνώστες. Άλλωστε, δεν ενδιαφέρουν οι γνωστικοί στόχοι, αλλά, 

αντίθετα, οι αισθητικοί. Στόχο διδασκαλίας της λογοτεχνίας αποτελεί η πνευματική 

καλλιέργεια των μαθητών, η κριτική σκέψη και στάση προς τα πράγματα, η 

διαμόρφωση προσωπικής άποψης και η ελεύθερη, αβίαστη έκφραση απόψεων και 

ιδεολογιών. Δεν αποσκοπεί η λογοτεχνία στην αναμάσηση των ήδη υπαρχόντων 

αντιλήψεων ούτε στη μεταλλαγή του μαθητή σε φερέφωνο της επικρατούσας 

ιδεολογίας της εκάστοτε συγγραφικής ομάδας. ((Βέικου& Βαρέση& Πατούνα, 2008). 

Γενικότερος σκοπός της Λογοτεχνίας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο νέο 

Πρόγραμμα Σπουδών της Α’ Λυκείου, είναι «η κριτική αγωγή στο σύγχρονο 

πολιτισμό».» Αυτό σημαίνει πως οι μαθητές μέσα από την επαφή με λογοτεχνικά είδη 

και κείμενα  καταλαβαίνουν τις αξίες, τον πολιτισμό, την ταυτότητά τους αλλά όχι 

άκριτα, χωρίς σκέψη. Ασκούν κριτική στις παραδοσιακές αντιλήψεις και τις 

απορρίπτουν ή τις υιοθετούν, αντίστοιχα. Επιπλέον, σκοπό της λογοτεχνίας αποτελεί η 

διαφορετική προσέγγιση των κειμένων και η χρήση εύρους και ποικιλίας ερμηνειών. 

(Α.Π.Σ., 2008). 
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Σημαντικός παράγοντας στην πρόσληψη και κατανόηση της λογοτεχνίας είναι ο 

μαθητής. Γι’ αυτό και η καταλληλότερη μέθοδος διδασκαλίας είναι η 

ομαδοσυνεργατική και η μέθοδος project. «Οι μέθοδοι αυτές συμβάλλουν στην ενεργό 

συμμετοχή του μαθητή, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του και κάνοντάς τον να 

αισθάνεται και να γίνεται πρωταρχικός παράγοντας της εκπαιδευτικής πράξης. Τα 

project άλλωστε οργανώνονται με κριτήριο τα ενδιαφέροντα των μαθητών και οι 

στόχοι ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα ακόμα και με τα νεότερα προγράμματα επιμένει σε συγκεκριμένα είδη 

κειμένων, δίνει όμως ελευθερία και αφορμές για ελεύθερη έκφραση των προσωπικών 

ιδεών, των συγκινήσεων και των συναισθημάτων του μαθητή. Η γνώση των 

λειτουργιών ενός κειμένου και η προσέγγιση της σύνθεσής του μπορεί να οδηγήσει 

στην αναδημιουργία του και από αυτή τη σκέψη ξεκινάει η Δημιουργική Γραφή, ενώ 

ταυτόχρονα ο μαθητής αναπαριστά τη ζωή με τις αντιφάσεις και τις ασυνέπειές της» 

(Κωτόπουλος, 2012). 

 

 

   

   1.3.  Δημιουργική Γραφή – Παιδική Λογοτεχνία 

Η δημιουργία ιστοριών με βοηθό τη φαντασία είναι μέσο για την κατανόηση του 

εξωτερικού κόσμου του ανθρώπου. Όλα τα άτομα σε ανύποπτο χρόνο φτιάχνουν με το 

μυαλό τους ιστορίες. Πόσο μάλλον τα νήπια. Από μικρή ηλικία χρησιμοποιούν την 

αφήγηση ιστοριών δικών τους ως τρόπο έκφρασης. Πολλά παιδιά μιλούν συνεχώς με 

την κούκλα τους ή το αυτοκινητάκι τους. Αυτό συμβαίνει, διότι σύμφωνα  με τον 

Bruner, προσπαθούν να ερμηνεύσουν και να αιτιολογήσουν όλα όσα γίνονται γύρω 

τους. Παρατηρείται, όμως, πως όταν ζητείται από παιδί προσχολικής ηλικίας να πει μια 

ιστορία, αυτό σωπαίνει, διότι δεν αποτελεί φυσική διαδικασία που απορρέει χωρίς 

κανόνες. Η εργασία που τους ζητείται είναι αποκομμένη από τα ενδιαφέροντά τους, 

από τα συναισθήματά τους. Αυτό έχει ως άμεσο επακόλουθο τα παιδιά να σωπαίνουν 

ή να δυσανασχετούν. Για να προβούν σε αφήγηση μιας ιστορίας, πρέπει να θέλουν, να 
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νιώθουν την ανάγκη να το πράξουν. Δε συμβαίνει αυτόματα, μετά από επιθυμία των 

μεγάλων. (Σαγκοστιάνο, 2003; Μπέτελχάιμ, 1995). 

Η παιδική λογοτεχνία, το γνωστό  παραμύθι, είναι μαγικός τρόπος επικοινωνίας και 

κατανόησης του κόσμου που περιβάλλει τον άνθρωπο. Τα παιδιά τα λατρεύουν, αφού 

ανταποκρίνονται στους ενδότερους φόβους τους. Γι’ αυτό και τα κλασικά παραμύθια 

δε ξεθωριάζουν ποτέ. Παραμένουν διαχρονικά και δε χάνουν τη λάμψη τους.  

Κοντορεβιθούλης,  Γοργόνα,  Κοκκινοσκουφίτσα, Ραπουνζέλ, Σταχτοπούτα, 

Ασχημόπαπο… Υπάρχουν πολλές παραλλαγές και ερμηνείες τους μα όλες στοχεύουν 

στην ψυχική και συναισθηματική ολοκλήρωση των παιδιών. (Σαγκοστιάνο, 2003; 

Μπέτελχάιμ, 1995). 

Τα παιδιά μέσα από τα παραμύθια βιώνουν καταστάσεις, αποκτούν εμπειρίες, 

ωριμάζουν, μεγαλώνουν. Χρησιμοποιώντας ο εκπαιδευτικός τη βασική δομή των 

κλασικών παραμυθιών και μυώντας τα παιδιά σε ασκήσεις δημιουργικής γραφής, 

βοηθά στην πραγμάτωση νέων «παραμυθιών», βασισμένων στο πρωτότυπο μα με 

πολλές παραλλαγές. Ένα κλασικό παραμύθι δομείται από τον κεντρικό ήρωα, π.χ. 

Σταχτοπούτα, κατάσταση τωρινή ήρωα (κακή συμπεριφορά μητριάς), μελλοντικό 

όνειρο (ελευθερία), δυσκολίες (μητριά, αδελφές, δουλειές σπιτιού), αίσιο τέλος (γάμος 

με τον πρίγκιπα). Με τα παιδιά μπορεί ο εκπαιδευτικός να παίξει με πολλούς τρόπους, 

προκειμένου να δημιουργήσουν με βάση τη δομή νέα δική τους ιστορία και έτσι να 

αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους. Μπορούν κάλλιστα να δημιουργήσουν 

ποιήματα τύπου λίμερικ, που ξεκινούν και στηρίζονται στο όνομα του ήρωα. 

(Σαγκοστιάνο, 2003; Μπέτελχάιμ, 1995). 

 

 

  

  1.4.  Δημιουργική γραφή και παιδί προσχολικής ηλικίας 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην προσπάθεια απόκτησης της  δημιουργικότητας από 

τους μαθητές είναι βοηθητικός, ενθαρρυντικός, καθοδηγητικός. Βοηθά τους μαθητές 

να προσπερνούν εμπόδια, χωρίς να καθοδηγεί τη φαντασία τους. Για να το πετύχει 

αυτό, οργανώνει δραστηριότητες όχι ατομικές μα ομαδικές, διότι αυτές προωθούν τη 
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συνεργασία, την επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων και ιστοριών.  (Τσιλιμένη& 

Παπαρούση , 2010) 

Ειδικά όσον αφορά τα νήπια, η δημιουργικότητά τους καλλιεργείται μέσω της 

ανάγνωσης και ενασχόλησης με παιδική ποίηση, διότι έχει χαρακτήρα ακουστικό, 

ηχητικό και δεν είναι απαραίτητη η νοηματική και σημασιολογική πρόσληψη του 

εκάστοτε κειμένου. (Σαγκοστιάνο, 2003; Μπέτελχάιμ, 1995). 

Σύμφωνα και με τον Τσουκόφσκι, τα ποιήματα που απευθύνονται στα παιδιά, πρέπει 

να έχουν:  

 εικονοπλασία, δηλαδή κάθε στροφή του ποιήματος να αναπαριστάνει μια 

εικόνα,  

 δράση, η οποία επιτυγχάνεται με πλούσια εναλλαγή εικόνων, έντονο ρυθμό έτσι 

ώστε να παρακινείται το παιδί να τραγουδήσει και να χτυπήσει παλαμάκια,  

 περισσότερα ρήματα και λιγότερα επίθετα (γιατί τα παιδιά παρατηρούν 

περισσότερο την κίνηση και όχι την ποιότητα των αντικειμένων) και οι στίχοι 

να είναι κατάλληλοι για παιχνίδι  

 τη δεξιοτεχνία και την πληρότητα της ποίησης των ενηλίκων. (Κουλουμπή, 

1988; Κανατσούλη,1997). 

 

Η ποίηση αποτελεί το πρώτο είδος λόγου με το οποίο έρχονται σε επαφή τα νήπια. Οι 

γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον, μετά τη γέννηση του παιδιού, αρχίζουν να 

χρησιμοποιούν διάφορα είδη με μουσική, ήχο, εικόνα, προκειμένου το παιδί να 

ηρεμήσει, να διασκεδάσει, να παίξει, να κοιμηθεί. Τέτοιου είδους «ποιήματα» 

αποτελούν τα νανουρίσματα, ταχταρίσματα, μέσα από τα οποία τα παιδιά αρχίζουν και 

χρησιμοποιούν τις πρώτες λεξούλες και εκδηλώνουν συναισθήματα. (Κουλουμπή, 

1988; Κανατσούλη,1997). 

 Στο νηπιαγωγείο τα νήπια λατρεύουν να πηγαίνουν γιατί παίζουν. Το παιχνίδι είτε 

ομαδικό είτε ατομικό, είτε στον προαύλιο χώρο είτε στην αίθουσα σε διάφορες γωνιές 

(οικοδομικού υλικού, κουκλοθέατρου), συμβάλλει στην ολόπλευρη καλλιέργεια και 

ανάπτυξη του νηπίου. Το κοινωνικοποιεί, μέσα από την επαφή, τη γνωριμία, τη 
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διαλεκτική σχέση με τα υπόλοιπα νήπια. Μαθαίνει να πειθαρχεί, υπακούοντας σε 

κανόνες και να μη φέρεται εγωιστικά. «Σέβεται, αγαπά, μοιράζεται». (Κουλουμπή, 

1988; Κανατσούλη,1997). 

Το νήπιο από τη φύση του διαθέτει απεριόριστη φαντασία, την οποία χρησιμοποιεί και 

στα παιχνίδια της  γλώσσας. Τα ποιήματα ανήκουν στην κατηγορία των λεκτικών 

παιχνιδιών. Τα νήπια χαίρονται να δημιουργούν νέα ποιήματα με τη φαντασία τους, 

αλλάζοντας λέξεις, προτάσεις, φτιάχνοντας λίμερικ με αφορμή ένα θέμα ή όνομα. 

(Ντάγιου, 2008). Εντύπωση προκαλεί η ευκολία με την οποία τα νήπια είναι ικανά να 

πλάθουν νέες λέξεις μέσα από τη φαντασία και τον αυθορμητισμό  τους. Ο 

Τσουκόφσκι, μάλιστα, χαρακτήρισε το παιδί από τα 2 έως τα 5 «γλωσσική ιδιοφυία». 

Ισχυρίστηκε πως η ομοιοκαταληξία κεντρίζει το ενδιαφέρον και ελκύει την παιδική 

προσοχή, όπως επίσης και ο πειραματισμός με τους  ήχους και τη μουσική. 

(Κουλουμπή &Παπαπετροπούλου, 1988). 

Τα ποιήματα που επιλέγονται στο Νηπιαγωγείο είναι θεμιτό να είναι απλά, σύντομα, 

κατανοητά και ρυθμικά για να προκαλούν τα παιδιά σε κίνηση και δράση. Άλλωστε, 

το γέλιο, όπως και το παιχνίδι, αποτελούν βασικούς παράγοντες κοινωνικοποίησης των 

νηπίων και προσφέρουν σ’  αυτά απαλλαγή από φοβίες και αισιοδοξία. Τα λεκτικά 

παιχνίδια, κυρίως, καλλιεργούν το λόγο των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ο Gianni 

Rodari, θεωρεί το λίμερικ ως ιδανικό ποιητικό είδος στη σχολική τάξη, τόσο ως 

ακρόαση, απαγγελία-αποδοχή όσο και ως τρόπο δημιουργικής έκφρασης από τα 

παιδιά. (Καρακίτσιος,1996). Σημαντικό τους πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα 

δημιουργίας λέξεων, το χιουμοριστικό στοιχείο, ο πρωτότυπος τρόπος σύνθεσης. Όλα 

αυτά αναπτύσσουν την παιδική δημιουργική γραφή. Το νήπιο, με τη βοήθεια της 

ποίησης, πλάθει έναν κόσμο δικό του, φανταστικό, μοναδικό. Η λογοτεχνία κάνει 

μαγευτική τη ζωή του παιδιού, οδηγώντας το μακριά από την καθημερινότητα και την 

πραγματικότητα. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας, με μια ευρύτερη έννοια είναι παιχνίδι. 

Παιχνίδι φαντασίας, παιχνίδι με τις λέξεις. Με τη χρήση της φαντασίας το παιδί 

συνθέτει και ανασυνθέτει πληροφορίες και οδηγείται στη δημιουργία πρωτότυπων 

σκέψεων και ιδεών (Κατσίκη, 1994). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

  

 2.1.   Ο ρόλος της λογοτεχνικής θεωρίας στη λογοτεχνική ανάγνωση 

Σήμερα κανείς δεν μπορεί με ενάργεια και βεβαιότητα να μιλήσει για την έννοια της 

«λογοτεχνικής ανάγνωσης». Δεν είναι σαφές αν το μάθημα της λογοτεχνίας διδάσκεται 

προκειμένου να πραγματωθεί η πρόσληψή του από τους μαθητές ή η κατανόησή του ή 

η ανάλυσή του ή η ερμηνεία του. Παλαιότερα επικρατούσα αντίληψη ήταν αυτή 

σύμφωνα με την οποία τα παιδιά μέσα από την επαφή και την ανάγνωση λογοτεχνικών 

κειμένων, πεζών και ποιητικών, μιμούνται το ήθος των ηρώων, προκειμένου μέσα από 

τη μίμηση προτύπου να διαμορφώσουν ηθικό χαρακτήρα. Γι’ αυτό το λόγο, κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος των κειμένων νεοελληνικής λογοτεχνίας προηγούνταν η 

ανάγνωση τα βιογραφίας του ποιητή ή συγγραφέα και έπονταν  ο δασκαλοκεντρισμός, 

δηλαδή ο μονόλογος του καθηγητή, ο οποίος επεξηγούσε, ερμήνευε τα εσωτερικά και 

εξωτερικά χαρακτηριστικά του κειμένου και επέβαλλε την άκριτη υιοθέτησή τους από 

τους μαθητές. Δεν υπήρχε αντίλογος των μαθητών ούτε φυσικά ενεργός συμμετοχή και 

δυνατότητα ερμηνείας του κειμένου από άλλη οπτική γωνία, με διαφορετική ματιά. 

.(Γεωργογιάννης, 2007). 

Με την εμφάνιση, όμως, της λογοτεχνικής θεωρίας, η κατάσταση στην ανάγνωση του 

κειμένου άλλαξε. Υπάρχουν πια γνώσεις, οι οποίες οδηγούν στην εκμάθηση και 

πρακτική εφαρμογή τρόπων  και μεθόδων ανάγνωσης ενός κειμένου. Σήμερα, κάνουμε 

λόγο για αναγνωστικές θεωρίες μέσα από τις οποίες αναδύεται η διερεύνηση των 

ανθρωπολογικών αναγκών στις οποίες ανταποκρίνεται η λογοτεχνία. Δεν αποτελεί 

πλέον στόχο η απομνημόνευση των παγιωμένων λογοτεχνικών μηνυμάτων ούτε 

παρέχεται έτοιμη τροφή στους μαθητές. Αντίθετα, οι μαθητές  αναγνωρίζουν και 

εξετάζουν  κριτικά τους τρόπους με τους οποίους σχετίστηκαν με το ίδιο το 

λογοτεχνικό φαινόμενο ποικίλες κοινωνικές ομάδες σε διαφορετικές ιστορικές και 

χωροχρονικές συνθήκες. (Αθανασόπουλος, 1994) 
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Η έννοια, όμως, της θεωρίας της λογοτεχνίας προκαλεί σύγχυση στους εκπαιδευτικούς. 

Πολλοί λανθασμένα συσχετίζουν τον όρο με απλές θεωρητικές γνώσεις περί 

λογοτεχνίας και όχι ως τρόπο σκέψης για τη λογοτεχνία. (Καγιαλής 1994). Πολλοί 

λοιπόν εκπαιδευτικοί υπέπεσαν πάλι στο ίδιο λάθος που γινόταν επί έτη στο χώρο της 

διδασκαλίας των λογοτεχνικών κειμένων, με το να αφήνουν το μαθητή αμέτοχο στη 

μαθησιακή διαδικασία, παθητικό και άβουλο δέκτη θεωριών δήθεν αληθών. Αυτοί οι 

εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση μιας μόνο στερεότυπης εκδοχής της λογοτεχνικής 

θεωρίας. (Τζιόβας, 1996 ; Πασχαλίδης, 2000). 

Άλλωστε είναι γνωστό πως κάθε θεωρία υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγήσει σε 

μηχανιστική και μιμητική προσέγγιση και αυτό το γεγονός όταν συμβαίνει στην 

εκπαιδευτική πράξη, επιφέρει αρνητικές συνέπειες τόσο στο μαθητή, όσο και στη 

μαθησιακή διαδικασία. Ο τρόπος και ο σκοπός διδασκαλίας, καθώς και ο σχεδιασμός 

του μαθήματος, υλοποιούνται από τον εκπαιδευτικό μα και το μαθητή και προϋπόθεση 

αποτελεί η ενεργός συμμετοχή και εμπλοκή του δεύτερου, δηλαδή η αλληλεπίδραση 

των δυο και η διαδραστική επικοινωνία. Η θεωρία της λογοτεχνίας δεν αποτελεί 

«μεταγλώσσα» μα όπλο στα χέρια του διδάσκοντα, που τον βοηθά να αναθεωρεί 

κάποιες απόψεις και παγιωμένες πεποιθήσεις και να  διαμορφώνει συνειδητά 

επιδιώξεις και επιλογές και να τις στηρίζει αποτελεσματικά και ευέλικτα. Ο 

εκπαιδευτικός, ας μην ξεχνάμε, αποτελεί το μεσάζοντα ανάμεσα στο κείμενο και την 

πρόσληψή του από το μαθητή. (Vygotsky, 2000). 

 

 

    

  2.2.  Η λογοτεχνική ανάγνωση ως παιχνίδι 

Είναι γνωστό ότι το παιχνίδι διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη ζωή του ατόμου από 

μικρή ηλικία, αφού συμβάλλει στην κοινωνικοποίησή του, στη συνεργασία με τους 

άλλους, στην εκτόνωση, στη δημιουργική χρήση της φαντασίας, στη φυγή από την 

πραγματικότητα. Η φυγή αυτή από την ωμή πραγματικότητα με όπλο τη φαντασία, 

επιτυγχάνεται και μέσα από τη λογοτεχνική ανάγνωση. Ο αναγνώστης συμπάσχει με 

τον ήρωα, δρα, βιώνει τον ίδιο πόνο ή χαρά και μεταφέρεται νοερά σε έναν άλλο, 
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πλασματικό κόσμο. Όπως στο παιχνίδι, έτσι και στην ανάγνωση της λογοτεχνίας 

καλλιεργείται μια ψευδαίσθηση, η οποία διαρκεί όσο και το παιχνίδι ή το διάβασμα 

ενός κειμένου. Είναι αυτό ακριβώς που ο Jauss εντοπίζει στην ανάγνωση ως διαδικασία 

που απελευθερώνει τη συνείδηση, εκτός από την αισθητική απόλαυση που προσφέρει 

(Καλογήρου, 2004). 

Τόσο το παιδί που παίζει και μιμείται ήχους, πρόσωπα, καταστάσεις, όσο κι ο 

αναγνώστης που αισθάνεται, φαντάζεται, λυτρώνεται, γνωρίζουν καλά πως αυτό που 

βιώνουν δεν είναι αληθινό μα κύημα της φαντασίας τους. Στο παιχνίδι της λογοτεχνίας 

οι λέξεις χάνουν την πραγματική τους σημασία και διάσταση και μεταλλάσσονται. 

Παράδειγμα αποτελούν τα ποιήματα τύπου λίμερικ ή χαικού. (Καλογήρου, 2004). 

Δυστυχώς, ενώ η ανάγνωση κειμένων αποτελεί παιχνίδι που προσελκύει το ενδιαφέρον 

και καλλιεργεί τη φαντασία των παιδιών, δε συμβαίνει το ίδιο με το μάθημα της 

λογοτεχνίας στο σχολικό περιβάλλον. Ο δασκαλοκεντρικός χαρακτήρας του 

μαθήματος, ο παθητικός ρόλος των μαθητών, δεν αναπτύσσουν την κριτική σκέψη των 

παιδιών ούτε τη δημιουργικότητά τους. Η μέχρι σήμερα επίμονη προσκόλληση στον 

κανόνα και η πρόθεση να διδαχτούν τα παιδιά υψηλά νοήματα μέσω των κορυφαίων 

έργων της ελληνικής λογοτεχνικής παράδοσης δε λειτουργεί ελκυστικά για τα παιδιά. 

Για να αποκτήσει ο μαθητής ενδιαφέρον για τα κείμενα, πρέπει ο εκπαιδευτικός να 

προ(σ)καλέσει τους μαθητές στο δημιουργικό γράψιμο, το οποίο λειτουργεί 

απελευθερωτικά και για τα τελευταία εναπομείναντα στο μεταξύ αναγνωστικά δεσμά. 

Μόνο αν ο δάσκαλος εντάξει την ποίηση στη διαδικασία της δημιουργικής γραφής των 

μαθητών ,έχουμε περάσει ήδη στην κατάθεση μίας διαφορετικής πρότασης που δεν 

αφορά μόνο τη γραφή, αλλά κυρίως και πρώτιστα την πράξη της λογοτεχνικής 

ανάγνωσης στο σχολείο. (Koch, 1973). 

 

 

    

   2.3.  Από την ανάγνωση στη λογοτεχνική ανάγνωση 

Πολλοί άνθρωποι καθημερινά διαβάζουν λογοτεχνικά έργα. Λίγοι, όμως από αυτούς 

χαρακτηρίζονται πραγματικοί αναγνώστες. Μπορεί ο χώρος της οικογένειας να είναι ο 
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πρώτος που φέρνει σε επαφή το παιδί με τα κείμενα τα λογοτεχνικά, αλλά η εκπαίδευση 

διαμορφώνει τις αναγνωστικές συνήθειες του ατόμου. (Hawthorn, 1993). Βασικό 

στόχο της διδασκαλίας της λογοτεχνίας στο σχολείο, αποτελεί η διαλεκτική σχέση 

κειμένου-μαθητή, με βοηθό τον εκπαιδευτικό και με απώτερο στόχο την κατάκτηση 

μαθητικών δεξιοτήτων και την ελεύθερη, αυτόνομη κριτική ανάγνωση των έργων 

λογοτεχνίας από το μαθητή. (Purves, 1985). 

Σήμερα στην Ελλάδα οι μαθητές δε διαβάζουν λογοτεχνία. Συνυπεύθυνοι είναι οι 

γονείς μα και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο δεν ωθεί το μαθητή στον 

κριτικό γραμματισμό και δεν εφαρμόζει διαθεματική και βιωματική μέθοδο διδαχής 

της λογοτεχνίας. Δε λαμβάνει υπόψη τις ενδότερες ανάγκες του μαθητικού κοινού, δεν 

προσφέρει στο μαθητή χρόνο για ανταλλαγή απόψεων και ενεργό εμπλοκή στη 

μαθησιακή διαδικασία. Αυτή η κατάσταση για να ανατραπεί, χρειάζεται ριζική 

αναμόρφωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Οι σκοποί και οι στόχοι πρέπει να 

επανεξεταστούν και να αναζητηθούν τρόποι ουσιώδους επαφής και γνωριμίας των 

μαθητών με τα λογοτεχνικά έργα, εξοικείωσής τους με αυτά και  κριτικής τους 

θεώρησης. (Καλογήρου, 2004). 

 

 

   

 

    2.4.   Από τη λογοτεχνική ανάγνωση στη δημιουργική γραφή 

 

Όταν μία λογοτεχνική ανάγνωση ακολουθείται από μία πράξη δημιουργικής  

δημιουργούν και παράγουν με τη φαντασία τους νέα κείμενα. Βέβαια, για την 

πραγμάτωση της δημιουργικής γραφής στη λογοτεχνική ανάγνωση, βασική 

προϋπόθεση αποτελεί η μέθοδος προσέλκυσης του παιδικού ενδιαφέροντος. Το παιδί 

με αυτόν τον τρόπο επιθυμεί την επαφή με το κείμενο, το οποίο γίνεται ερέθισμα 

παραγωγής νέων κειμένων από το ίδιο, αφού αρχικά το μυήσει στη διαδικασία 

ανάγνωσης, για να καταστεί ώριμος αναγνώστης. Βέβαια, η δημιουργική γραφή 
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εστιάζει περισσότερο στην προσπάθεια και πραγμάτωση δημιουργίας κειμένων ή στο 

προϊόν που τελικά παράγεται; (Καλογήρου, 2004). 

Διατυπώνονται πολλές απόψεις για την εκπαιδευτική λειτουργία της δημιουργικής 

γραφής. Άλλοι ισχυρίζονται ότι η δημιουργική γραφή αυτόματα σημαίνει και 

παραγωγή λογοτεχνικών κειμένων, ενώ άλλοι πως αποτελεί μέθοδο δημιουργίας 

πρωτότυπων κειμένων που δε σχετίζονται με λογοτεχνική παραγωγή. (Ramet, 2004). 

Τέλος, κάποιοι πιστεύουν πως γράφει δημιουργικά όποιος δε μιμείται ούτε λαμβάνει 

υπόψη κάποιο άλλο κείμενο μα παράγει ελεύθερα με τη φαντασία του. Η τελευταία 

άποψη επικρίνεται έντονα από τους οπαδούς διδασκαλίας της δημιουργικής γραφής. 

Αυτοί δε θέλουν τη δημιουργική γραφή  να αναφέρεται αποκλειστικά σε παραγωγή 

κάποιου λογοτεχνικού είδους, αλλά σε οποιοδήποτε γράψιμο που «είναι δημιουργικό, 

π.χ.  πρωτότυπο, αντισυμβατικό, εκφραστικό και που μοιάζει, πολλές φορές, να 

εναντιώνεται στην επίσημη λογοτεχνία» (Dawson, 2005). 

Στον εκπαιδευτικό χώρο, η δημιουργική γραφή αποτελεί ελεύθερο τρόπο έκφρασης 

στο χαρτί των συναισθημάτων, απόψεων και σκέψεων των μαθητών, με κριτήριο τα 

προσωπικά τους βιώματα και εμπειρίες, και όχι αποτέλεσμα μίμησης κλασικών 

λογοτεχνικών κειμένων. Πρόκειται για μια γραφή που είναι  πρωτότυπη, σε αντίθεση 

με τη μιμητική γραφή» (Dawson, 2005). Το δημιουργικό γράψιμο είναι μεν πηγαίο και 

δε μεταβιβάζεται από το διδάσκοντα στο μαθητή, μα μπορεί να δημιουργηθεί το 

κατάλληλο περιβάλλον στο χώρο του σχολείου, που θα δίνει στο μαθητή την ευκαιρία 

να πειραματίζεται, να ανακαλύπτει, να εμπνέεται και στη συνέχεια να δημιουργεί τον 

προσωπικό του τρόπο γραφής. ( Πασσιά  & Μανδηλαράς, 2001). 

Μέσα από το διδακτικό αντικείμενο της δημιουργικής γραφής στη σχολική τάξη οι 

μαθητές πειραματίζονται σε ποικίλα λογοτεχνικά είδη χωρίς το φόβο σωστού ή λάθους 

(Morley, 2009). Στόχο δεν αποτελεί η μετατροπή του μαθητή σε δεινό συγγραφέα ούτε 

η εύρεση διανοιών στο χώρο της λογοτεχνίας. Σε αντίθεση με τον καθαρά γνωστικό 

χαρακτήρα του μαθήματος της λογοτεχνίας τα παλαιότερα χρόνια, σήμερα προκρίνεται 

ο παιδαγωγικός του χαρακτήρας, με στόχο την ανάπτυξη του προσωπικού ύφους του 

εκάστοτε μαθητή-συγγραφέα. (Συμεωνάκη, 2011). 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με τον εξετασιοκεντρικό του χαρακτήρα και τον 

τεχνοκρατικό προσανατολισμό, δεν παρέχει στο μαθητή την ελευθερία έκφρασης 

προσωπικών ιδεών και συναισθημάτων. Εξακολουθεί να διδάσκει τη λογοτεχνία 
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μηχανικά, μέσα από την αποστήθιση απόψεων παγιωμένων και να απαντά με βάση τα 

«πιστεύω» άλλων σε νοηματικού τύπου ερωτήσεις, που βρίσκονται στο κείμενο. 

Απουσιάζει τελείως η ελεύθερη, πηγαία αυτοέκφραση. (Συμεωνάκη, 2011). 

Επιπρόσθετα, οι μαθητές στο σχολείο διδάσκονται περισσότερο πεζά κείμενα παρά 

ποιήματα, γεγονός που οδηγεί στη δυσκολία κατανόησης και επαφής με τον ποιητικό 

λόγο. Η  Skelton (2006)  δημοσιεύει πως η καθημερινή διδασκαλία της ποίησης μέσω 

της δημιουργικής γραφής, όχι μόνον αυξάνει την αυτοπεποίθηση των παιδιών σε σχέση 

με τον γραπτό λόγο, αλλά ταυτόχρονα οξύνει την ικανότητα τους να σκέφτονται. 

Συμπερασματικά, θετικό αποτέλεσμα και προσφορά της δημιουργικής γραφής είναι η 

ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών στο γνωστικό, ηθικό, ψυχολογικό και 

συναισθηματικό τομέα. (Benton, 1999).  Το παιδί αποκτά πλούσιο λεξιλόγιο, η 

γλωσσική του έκφραση βελτιώνεται, χρησιμοποιεί πολυποίκιλα τις λέξεις, αποκτά 

αυτοπεποίθηση, οξύνει το πνεύμα, γίνεται δημιουργικό. (Συμεωνάκη, 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

  

3.1.  Εκπαίδευση και ρατσισμός. Θεωρητικές διαστάσεις 

Καθημερινά γνωστοποιούνται περιπτώσεις εκδήλωσης ρατσιστικών συμπεριφορών 

στο σχολικό περιβάλλον, οι οποίες  αποτελούν μία από τις βασικότερες αιτίες 

εκδήλωσης σχολικής βίας, όπως οι διακρίσεις που αφορούν στην εξωτερική εμφάνιση, 

στο επίπεδο των σχολικών επιδόσεων, στα κιλά, στην κοινωνική θέση, στην καταγωγή, 

στην εθνικότητα, στις σεξουαλικές προτιμήσεις και σε οποιαδήποτε έκφραση της 

διαφορετικότητας. ( Τρέσσου, 1998). 

Οι εκδηλώσεις βίας λαμβάνουν χώρο στον εσωτερικό αλλά και εξωτερικό χώρο του 

σχολείου, συνήθως κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, όταν δεν υπάρχει η επίβλεψη 

και επιτήρηση του εκπαιδευτικού και οι μαθητές αισθάνονται ελεύθεροι να εκφράσουν 

την αντίθεση, την οργή τους προς κάποιους συμμαθητές τους, μέσα από την κοινωνική 

διάκριση και τον αποκλεισμό. Για παράδειγμα,  οι ισχυροί και σωματώδεις εκφοβίζουν 

τους πιο μικρόσωμους, οι ξένοι μαθητές κάνουν παρέα μόνο με ξένους.( Τρέσσου, 

1998). 

Η ανοχή στη διαφορετικότητα δεν υφίσταται. Ο ρατσισμός κατακλύζει τον 

εκπαιδευτικό χώρο. Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι και  οφείλουν να διαχειριστούν 

την ετερότητα με τέτοιο τρόπο, ώστε μέσα από το διαφορετικό να αναδεικνύονται οι 

ικανότητες και τα ταλέντα των μαθητών. Οφείλουν να ενδιαφερθούν για  τη δημιουργία 

ενός σχολικού περιβάλλοντος, που θα καλλιεργεί στους μαθητές το αίσθημα του 

«ανήκειν» στην εκπαιδευτική κοινότητα, ένα σχολικό περιβάλλον όπου όλοι οι 

μαθητές θα νιώθουν ασφαλείς και προστατευμένοι, θα μπορούν να εκφράζονται χωρίς 

φόβο, θα είναι χαρούμενοι και δημιουργικοί. Μόνο αν υλοποιηθούν αυτά ο ρατσισμός 

θα αποβληθεί οριστικά από το χώρο του σχολείου.( Τρέσσου, 1998). 
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3.2.   Εθνοπολιτισμική  ετερότητα και ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα 

Σήμερα, η κοινωνία χαρακτηρίζεται παγκοσμιοποιημένη, στην οποία σε καθημερινή 

βάση εισέρχονται μετανάστες. Επιπλέον, στην κοινωνία αυτή  συμβιώνουν άτομα 

διαφορετικής νοοτροπίας, κουλτούρας, οικονομικής και κοινωνικής επιφάνειας. Όλα 

τα παραπάνω αποτελούν παράγοντες και κύριους συντελεστές ρατσισμού κοινωνικού 

και, εν προκειμένω, εκπαιδευτικού. Ο ρατσισμός υπάρχει παντού, σε όλους τους τομείς 

και, φυσικά, και στο χώρο του σχολείου. Το φαινόμενο του εκπαιδευτικού 

αποκλεισμού χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σύνηθες στην ελληνική πραγματικότητα. Ο 

εκπαιδευτικός αποκλεισμός  των μαθητών, οι οποίοι προέρχονται από ειδικές 

κοινωνικές ομάδες, εκφράζεται είτε με εμπόδια στην αρχική τους πρόσβαση στο 

σχολείο είτε με την περιθωριοποίηση τους μέσα σε αυτό και οδηγεί στην σχολική 

αποτυχία, τη διακοπή της φοίτησης ή τη μη μετάβασή τους στην επόμενη βαθμίδα.( 

Τρέσσου, 1998). 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν ευνοεί την ανάπτυξη διαλόγου, την ανταλλαγή 

απόψεων και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών, με αποτέλεσμα να 

απουσιάζει εντελώς ο σεβασμός προς τον άλλον, η ανοχή στο διαφορετικό και η γνώση 

διαφορετικών πολιτισμών, ηθών, τρόπων ζωής και σκέψης. Μ’ αυτόν τον τρόπο, τόσο 

στην  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση όσο και στη Δευτεροβάθμια προωθείται ο κοινωνικός 

αποκλεισμός, αφού η σχολική και γνωστική επίδοση των μαθητών και μόνο αποτελεί 

τεκμήριο διάκρισής τους σε προνομιούχους ή μη. Έτσι, μαθητές με διαφορετική 

κουλτούρα δύσκολα εντάσσονται στην τάξη και συχνά γίνονται αποδέκτες 

ξενοφοβικών συμπεριφορών από συμμαθητές, καθηγητές, κοινωνικό περιβάλλον. ( 

Τρέσσου, 1998). 

 

 

3.3. Στερεότυπα και προκαταλήψεις 

Οι στερεοτυπικές και προκατειλημμένες  αντιλήψεις κάποιων ομάδων, δεν επιτρέπουν 

την ανάπτυξη υγιών διομαδικών σχέσεων. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των 

μαθητών στο χώρο του σχολείου πολλές φορές αποτελούν τροχοπέδη στη 
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διαπροσωπική τους επαφή και επικοινωνία. Αντίθετα, οδηγούν σε φαινόμενα βίας 

ενδοσχολικής, συγκρούσεων και συνεχών διενέξεων. (Giddens, 2002). 

Ο Allport (1979) ορίζει το στερεότυπο «ως μια υπερβάλλουσα πεποίθηση, που 

συνδέεται με τη διαδικασία της κατηγοριοποίησης και που η λειτουργία της 

πεποίθησης αυτής είναι να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά μας σε σχέση με τη 

διαδικασία της κατηγοριοποίησης». Αυτό σημαίνει πως οι άνθρωποι με στερεότυπα 

δεν έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν και να διαμορφώσουν προσωπική άποψη για τον 

άλλο μα «άγονται και φέρονται» μέσω προσκόλλησης σε απαρχαιωμένες αντιλήψεις 

και παγιωμένες στάσεις απέναντι στη διαφορετικότητα. Γι’ αυτό το λόγο, τείνουν να 

διαχωρίζουν τους ανθρώπους σε κατηγορίες και να μην αποδέχονται οτιδήποτε 

αποκλίνει από το δικό τους «φυσιολογικό πρότυπο». (Giddens, 2002). 

Ας ληφθεί υπόψη πως τα στερεότυπα αποτελούν πεποιθήσεις που οδηγούν σε 

γενίκευση, γι’ αυτό και δεν έχουν ισχύ. Με άλλα λόγια, παρατηρώντας κάποιος στον 

άλλο ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που δε συνάπτει με αυτό που θεωρεί φυσιολογικό, 

αποδίδει αυθαίρετα το ίδιο γνώρισμα σε όλα τα μέλη της ομάδας στην οποία ο «άλλος» 

ανήκει. Τα στερεότυπα, δηλαδή, διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη μεροληπτική 

επεξεργασία πληροφοριών και στην κοινωνική συμπεριφορά, οι οποίες θα μπορούσαν 

να οδηγήσουν στην ανάπτυξη προκατειλημμένων συμπεριφορών (Hamilton & Trolier, 

1986). Επιπλέον, αυθαίρετη είναι κι η αντίληψη ότι το συγκεκριμένο γνώρισμα που 

στον άλλο θεωρεί «ελάττωμα», στον ίδιο αποτελεί πλεονέκτημα. Έτσι, σχηματίζει μια 

αντίληψη για τον «άλλο» που δε συμβαδίζει με την αλήθεια και στερείται ρεαλισμού. 

(Giddens, 2002). 

Η προκατάληψη, από την άλλη, είναι η γνώμη που έχει διαμορφώσει μια ομάδα ατόμων 

για μια άλλη μέσα από φημολογίες. Μια προκατάληψη μπορεί να είναι είτε θετική είτε 

αρνητική μα το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ο αμετάκλητος χαρακτήρας της, αφού 

δύσκολα αυτή μεταβάλλεται. (Giddens, 2002). 

Για την άρση των στερεοτύπων, παραγόντων προκατάληψης μα και ρατσιστικών 

συμπεριφορών, οφείλει να αναμορφωθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα, ώστε να διευρύνει 

τους πνευματικούς ορίζοντες των μαθητών σχετικά με τους τρόπους προσέγγισης της 

διαφορετικότητας. Ο Allport(1979) θεωρεί ότι για τη μείωση των προκαταλήψεων στο 

σχολικό περιβάλλον, είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν δραστηριότητες μέσα σε  κλίμα 

που συμβάλλει την επίτευξη κοινών στόχων μέσα από τη συνεργασία, παρά τον 
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ανταγωνισμό. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαία η ισότιμη αντιμετώπιση του συνόλου των 

μαθητών και η μέθοδος της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. (Giddens, 2002). 

 

 

 

3.4.  Η έννοια του ρατσισμού 

Ο όρος ρατσισμός αναφέρεται σε αντιλήψεις, στάσεις, συμπεριφορές και θεσμικές 

δομές που ωθούν μια ομάδα ανθρώπων με διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνα της 

κυρίαρχης ομάδας σε μερικό ή ολικό αποκλεισμό από μια σειρά δημόσιων και 

κοινωνικών αγαθών. (Τσιάκαλος 1995). Ο ρατσισμός μπορεί να λάβει πολλές μορφές: 

φυλετικός, εθνικός, θρησκευτικός, κοινωνικός. Στο χώρο της εκπαίδευσης οι 

αντιλήψεις που έχουν διαμορφώσει οι μαθητές από το οικογενειακό τους περιβάλλον, 

αλλά και η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών από τα προσωπικά τους βιώματα, 

αποτελούν παράγοντες γέννησης ρατσιστικής συμπεριφοράς. (Γκότοβος, 1996). 

Είναι γνωστό πως στο σχολικό χώρο ο ρατσισμός με τη μορφή κοινωνικής διάκρισης 

αποτελεί σύνηθες φαινόμενο. Ο ρατσισμός μπορεί να χαρακτηριστεί θεσμικός ή 

άτυπος. (Γκότοβος, 1996). Ο θεσμικός αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, τον τρόπο 

διορισμού των εκπαιδευτικών( μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι), τις ονομασίες των 

ιδρυμάτων( σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, ειδικό σχολείο), τα σχολικά εγχειρίδια. 

Αντίθετα, ο άτυπος ρατσισμός αφορά την αλληλεπίδραση των μαθητών στο σχολικό 

περιβάλλον, δηλαδή σχετίζεται με τους τρόπους αξιολόγησής τους από τον 

εκπαιδευτικό και την ισότιμη μεταχείρισή τους στο πλαίσιο της τάξης, δηλαδή κατά 

πόσο σε όλους παρέχονται ίσες ευκαιρίες ενεργούς συμμετοχής στη μαθησιακή 

διαδικασία. Όπως προαναφέραμε, ο ρατσισμός αποτελεί αποτέλεσμα στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων που έχουν διαμορφωθεί. Γι’ αυτό για την άμεση και αποτελεσματική 

του αντιμετώπιση βασική προϋπόθεση αποτελεί η χρήση στρατηγικών και μεθόδων 

προώθησης της διαφορετικότητας, ισότητας και αλληλοσεβασμού  στο σχολικό χώρο. 

(Γκότοβος, 1996). 
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3.5.  Αναγνώριση και αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού ρατσισμού 

Αποτελεί κοινό τόπο πως οι μαθητές με διαφορετική κουλτούρα και χαρακτηριστικά 

βιώνουν τον εκπαιδευτικό ρατσισμό σε μεγάλο βαθμό. Αρχικά, οι γηγενείς μαθητές 

διαχωρίζονται σε αυτούς που γνωρίζουν τη σημασία της πολυπολιτισμικότητας, 

ανατράφηκαν σ’ ένα περιβάλλον φιλελεύθερο όπου έμαθαν να σέβονται το 

διαφορετικό και σ’ εκείνους που έχουν υιοθετήσει ξενοφοβική συμπεριφορά προς 

οτιδήποτε και οποιονδήποτε δεν είναι όμοιός τους. Η δεύτερη κατηγορία μαθητών 

αναπτύσσει βίαιη συμπεριφορά απέναντι σε μαθητές διαφορετικής νοοτροπίας, μέσω  

παρενοχλήσεων, εκφοβισμού,  απειλών, κοροϊδίας της ενδυμασίας ή της εξωτερικής 

τους εμφάνισης, χρήσης στερεοτυπικών εκφράσεων και προσβλητικών 

χαρακτηρισμών. (Γκότοβος, 1996). 

Δυστυχώς τέτοιου είδους συμπεριφορές διαιωνίζονται, διότι το σχολείο δεν κάνει 

χρήση ποινών και επιβολή τιμωριών στους μαθητές που ασκούν  βία είτε σωματική 

είτε λεκτική, με στόχο μαθητές διαφορετικού γλωσσικού και πολιτισμικού υπόβαθρου. 

Επίσης, τη σχολική κοινότητα ταλανίζει η στάση της πλειονότητας των εκπαιδευτικών, 

οι οποίοι λόγω άγνοιας και ελλιπούς πληροφόρησης δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν 

τις περιπτώσεις ρατσιστικών συμπεριφορών. Αντίθετα, θεωρούν πολλές φορές 

φυσιολογική κι αναμενόμενη τη ρατσιστική και βίαιη αντίδραση των μαθητών. 

(Γκότοβος, 1996). 

 Οι μαθητές, εισερχόμενοι στο σχολικό περιβάλλον, έχουν ήδη δεχθεί επιδράσεις από 

την οικογένεια. Πολλοί από αυτούς έχουν ήδη διαμορφώσει προκαταλήψεις. Ρόλος του 

σχολείου και, συγκεκριμένα, του εκπαιδευτικού, αποτελεί η άρση των λανθασμένων 

αυτών  πεποιθήσεων μέσα από την αλληλεπίδραση και τη θετική διαφοροποίηση των 

μειονεκτούντων μαθητών. Τα άτομα αυτά είναι τα θύματα του εκπαιδευτικού 

ρατσισμού, λόγω διαφορετικής νοοτροπίας από τους γηγενείς μαθητές. Τα παιδιά αυτά 

λόγω αρνητικών βιωμάτων στο σχολικό περιβάλλον, πολλές φορές κλείνονται στον 

εαυτό τους, αναπτύσσουν εσωστρέφεια, σταματούν το σχολείο, δεν 

κοινωνικοποιούνται, αποκτούν χαμηλή αυτοεκτίμηση και δεν εμπιστεύονται τον 

συνάνθρωπο. Ελάχιστες μα υπαρκτές είναι και οι περιπτώσεις που και οι μαθητές που 

βιώνουν ρατσισμό και βία γίνονται βίαιοι, εισχωρούν σε ομάδες περιθωρίου με κοινά 

χαρακτηριστικά, προκειμένου να ενταχθούν σε μια ομάδα και να νιώσουν πως είναι 
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αποδεκτοί. Πιο σπάνια οδηγούνται στην αυτοκαταστροφή, στα ναρκωτικά, το έγκλημα, 

την αυτοκτονία. (Γκότοβος, 1996). 

Πέραν τούτων, υφίσταται και το πρόβλημα της πολιτισμικής σύγκρουσης, όπως 

αναφέρει ο Delpit (1995). Η πολιτισμική σύγκρουση εμφανίζεται όταν οι τρόποι 

επικοινωνίας των μαθητών, οι μέθοδοι αλληλεπίδρασης, οι  μορφές μάθησης 

διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών τους 

(Hale-Benson, 1986) και κατ’ επέκταση των μαθητών της κυρίαρχης κοινωνικής 

ομάδας. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται χάσμα ανάμεσα στους γηγενείς και 

μειονεκτούντες μαθητές, το οποίο δεν είναι δυνατό να γεφυρωθεί. Τότε, οι 

μειονεκτούντες μαθητές δε βρίσκουν ενδιαφέρον στο μάθημα, με αποτέλεσμα τις 

χαμηλές επιδόσεις, την απομάκρυνση από το σχολείο σε μικρή ηλικία, το άγχος, τη 

φοβία, τις συχνές απουσίες. (Hale-Benson, 1986) 

Για την εξάλειψη όλων των παραπάνω βασική παράμετρο αποτελεί η συνεχής, επαρκής 

και ολοκληρωμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, με στόχο την ίση μεταχείριση, την 

ένταξη όλων των μαθητών στην ομάδα, την επίλυση συγκρούσεων και την ανάπτυξη 

διαλόγου μέσα από την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή 

διαδικασία και τον εκδημοκρατισμό του σύγχρονου σχολείου στα πλαίσια της 

διαπολιτισμικότητας και πολιτισμικής ετερότητας. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι 

διευθυντές των σχολείων πρέπει, αφενός, να γνωρίζουν εναλλακτικούς τρόπους 

αντιμετώπισης του ρατσισμού και να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, 

έχοντας υπόψη το εθνικό, πολιτισμικό, ιστορικό, γλωσσικό και θρησκευτικό υπόβαθρο 

τους και, αφετέρου, να αξιοποιούν τις υπολανθάνουσες δυνατότητες της πολιτισμικής 

διαφορετικότητας. (Hale-Benson, 1986). 

 

 

 

3.6.  Τα στερεότυπα και η προκατάληψη στη διαπολιτισμική 

πραγματικότητα 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει ως βασικές αρχές την αλληλεγγύη και το σεβασμό 

στην ετερότητα και διαφορετικότητα. Εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη μέθοδο 
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που εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός στον εκπαιδευτικό χώρο, με στόχο την ανοχή στο 

διαφορετικό και την άρση του ρατσισμού και της προκατάληψης. Η αναγνώριση της 

πολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών από τον εκπαιδευτικό ενισχύει και αναδεικνύει 

τα ιδιαίτερα στοιχεία της προσωπικότητας των µμαθητών, προκειμένου η πολιτισμική 

ταυτότητα να συμβάλλει στην αρμονική συνύπαρξη αλλά και αλληλεπίδραση των 

διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων μέσα στη σχολική τάξη. Μ’ αυτόν τον τρόπο, 

επιλύονται οι πολιτισμικές συγκρούσεις.(Γεωργογιάννης, 2007). 

Η χώρα μας είναι πολυπολιτισμική και πολλές διαφορετικές ομάδες συνυπάρχουν. 

Έτσι, η διαπολιτισμική εκπαίδευση οφείλει να σέβεται τα ήθη, την παράδοση των 

ανόμοιων πολιτισμικά ομάδων και να θέτει ως αρχή  της  την ισότιμη παροχή ευκαιριών 

σε όλες τις ομάδες μαθητών, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους την εθνική, 

κοινωνική, γλωσσική, οικονομική. Ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να 

συνεργάζεται με όλους τους μαθητές και να εφαρμόζει εξατομικευμένη διδασκαλία. Ο 

χαρακτήρας της εκπαίδευσης οφείλει να γίνει μαθητοκεντρικός, σεβόμενος τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των μαθητών, εμπλέκοντάς τους ενεργά στη 

διαδικασία μάθησης.     Ταυτόχρονα, ο χαρακτήρας είναι και ανθρωποκεντρικός, 

δηλαδή αποδέχεται ο εκπαιδευτικός την ετερότητα του ατόμου και την αξία της 

ανεκτικότητας. (Γεωργογιάννης, 2007). 

Στην ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση ο εκπαιδευτικός είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζεται 

από εν συναίσθηση.(Γεωργογιάννης, 2006). Οφείλει να καταλαβαίνει τις ανάγκες των 

μαθητών όλων καθώς και να αναγνωρίζει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους ως 

επακόλουθο διαφορετικής κουλτούρας. Επιπλέον, ο σύγχρονος εκπαιδευτικός 

αναπτύσσει θετικές στάσεις απέναντι στην ανομοιογένεια των μαθητών και 

χρησιμοποιεί αυτήν στη διαδικασία μάθησης, με στόχο την ανάπτυξη σχέσεων. Έτσι 

μόνο αποκτά εκπαιδευτική επάρκεια και αυξάνει τις πιθανότητες μιας επιτυχημένης κι 

αποτελεσματικής διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Γίνεται μέρος των προβλημάτων κι 

αναγκών των «διαφορετικών» μαθητών του, αποκτά γνώσεις και εφαρμόζει πρακτικές 

ένταξης και προσαρμογής τους στη σχολική πραγματικότητα. Η ατοµοκεντρική του 

διδακτική προσέγγιση βοηθά το μαθητή-αλλοδαπό να οικειοποιηθεί ευκολότερα στις 

γλωσσικές δομές της χώρας υποδοχής. Η εν συναίσθηση καθοδηγεί τον εκπαιδευτικό 

στην επιλογή κάθε φορά της καταλληλότερης παιδαγωγικής προσέγγισης. 

(Γεωργογιάννης, 2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

4.1. Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντώνται αρκετές προσπάθειες εννοιολογικού 

προσδιορισμού των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Σύμφωνα µε την UNESCO, οι ΤΠΕ ορίζονται ως «ο συνδυασμός της τεχνολογίας της 

Πληροφορικής µε άλλες συσχετιζόµενες τεχνολογίες και ειδικότερα µε αυτές των 

επικοινωνιών». Τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια της τεχνοκρατικής και 

παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση θεωρείται πως 

κάνει πιο αποδοτική τη μαθησιακή διαδικασία ως προς το περιεχόμενο, τους στόχους, 

την ποιότητά της. Τα  τεχνολογικά μέσα, όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, εκτυπωτής 

κ.ά. μετατρέπουν τη διδασκαλία σε ενδιαφέρουσα διαδικασία από την πλευρά 

δασκάλου- μαθητή, κεντρίζουν το ενδιαφέρον του εκάστοτε μαθητή και βοηθούν στην 

κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων. Η μάθηση με τη χρήση εργαλείων 

τεχνολογικών υλοποιείται  διερευνητικά, με καθοδηγούμενη ανακάλυψη και ενεργό 

εμπλοκή των μαθητών και όχι με δασκαλοκεντρισμό και στείρα απομνημόνευση. 

(Κόμης, 2004). 

 

  

 

 4.2. Η Προσφορά των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, τη διδασκαλία και τη μάθηση 

Με την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, οι μαθητές αποκτούν πληροφορικό 

γραμματισμό, αφού εξοικειώνονται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.  Οι ΤΠΕ 

αυξάνουν την προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών για μάθηση, κινητοποιούν τη 

δράση τους, καλλιεργούν τη δυνατότητα να ανακαλούν στη μνήμη εύκολα νέες 

πληροφορίες και να κατακτούν τη γνώση. (Κόμης, 2004). 
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 Πολλές έρευνες καταδεικνύουν την ευεργετική επίδραση της τεχνολογίας και των 

εργαλείων της σε αντικείμενα, όπως η Νεοελληνική Γλώσσα, η Φυσική, όπου οι 

μαθητές πλέον ανακαλύπτουν οι ίδιοι τη γνώση και δεν τη λαμβάνουν έτοιμη από τον 

εκπαιδευτικό, με αποτέλεσμα την καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων. (Crock et al., 

2010). Εργαλεία όπως ο υπολογιστής, ο projector, ο διαδραστικός πίνακας έχει 

αποδειχθεί πως συμβάλλουν στην  επικέντρωση της προσοχής,  στην τόνωση του 

ενδιαφέροντός και την αύξηση της συµµετοχής των µαθητών μέσα από 

δραστηριότητες αυτενέργειας,  πειραματισμού και αλληλεπίδρασης (Αναστασιάδης 

κ.α., 2010). 

 Οι ΤΠΕ εισάγονται και χρησιμοποιούνται στην παιδαγωγική διαδικασία, όπου 

υπάρχουν και εφαρμόζονται σχέδια διδασκαλίας με συγκεκριμένους στόχους που 

πρέπει να πραγματωθούν. Το μάθημα πραγματοποιείται μαθητοκεντρικά, με βασικό 

φορέα το μαθητή, ο οποίος αλληλεπιδρά με το γνωστικό αντικείμενο, το διδάσκοντα, 

τους συμμαθητές του μα και τις νέες τεχνολογίες, με στόχο την απόκτηση γνώσεων, 

δεξιοτήτων, κριτικής σκέψης. Η διδασκαλία με τη χρήση της τεχνολογίας υλοποιείται 

σε ένα νέο περιβάλλον μάθησης ευχάριστο, πρωτότυπο, ελκυστικό, δημιουργικό, το 

οποίο προάγει την αυτενέργεια του μαθητή, τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα,  την 

καινοτομία και την ελεύθερη δράση. (Αναστασιάδης κ.α., 2010). 

Κύρια προϋπόθεση επιτυχούς εφαρμογής του μοντέλου των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, αποτελεί η συνεχής και ολοκληρωμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Πλέον ο διδάσκων οφείλει να απορρίψει το ρόλο της «αυθεντίας», που υιοθετούσε στο 

παραδοσιακό σχολείο και να γνωρίσει, να αφουγκραστεί τις ανάγκες της κοινωνίας και 

του νέου τύπου σχολείου, μέσα από την υιοθέτηση ρηξικέλευθων παιδαγωγικών 

στρατηγικών μάθησης. Ο ρόλος του πλέον είναι καθοδηγητικός, συμβουλευτικός και 

βοηθητικός, αφού φέρνει το μαθητή σε επαφή με τη γνώση και χρήση νέων μέσων και 

ενεργοποιεί την εμπλοκή του στη μάθηση. (Αναστασιάδης κ.α., 2010). 
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4.3. Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία  

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στο χώρο της εκπαίδευσης δεν αποτελεί απλή διαδικασία, αφού 

δεν προϋποθέτει μόνο την ύπαρξη και τον εξοπλισμό των σχολείων με εργαλεία 

τεχνολογικά, όπως υπολογιστές, πίνακες διάδρασης κλπ. Επηρεάζεται από παράγοντες 

κοινωνικοοικονομικούς, οι οποίοι αλληλεπιδρούν και σχηματίζουν το πλαίσιο ένταξης 

και αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Στη σημερινή κοινωνία της 

παγκοσμιοποίησης δίνεται έμφαση στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, στην 

καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της καινοτομίας και στην ανάδειξη των ΤΠΕ ως 

εργαλείου που μπορεί να υποστηρίξει αυτές τις διαδικασίες σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης .(Scheuermann & Pedró, 2009). 

Ανάλογα με τον τρόπο ένταξης και εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 

διακρίνονται τρία μοντέλα: το τεχνοκρατικό, το ολιστικό και το πραγματολογικό. 

(Κόμης, 2004). 

Στο τεχνοκρατικό μοντέλο η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση υπηρετεί σκοπούς 

απόκτησης δεξιοτήτων από την πλευρά των μαθητών και εξοικείωσής τους με τα 

τεχνολογικά μέσα. Μαθαίνουν τις λειτουργίες και τα προγράμματα του υπολογιστή και 

τα χρησιμοποιούν. Με άλλα λόγια, οι ΤΠΕ θεωρούνται μάθημα, ένα ακόμη γνωστικό 

αντικείμενο προς διδασκαλία. (Κόμης, 2004). 

Στο ολιστικό, αντίθετα, μοντέλο οι ΤΠΕ αξιοποιούνται στην εκπαίδευση διαθεματικά 

και όχι ως μεμονωμένο γνωστικό αντικείμενο. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα και η χρήση των τεχνολογικών μέσων εφαρμόζεται σε όλα. Αποτελούν 

εργαλεία μάθησης και έρευνας. (Κόμης, 2004). 

 Τέλος, στο πραγματολογικό μοντέλο διδάσκεται η πληροφορική στα σχολεία, ενώ οι 

ΤΠΕ εφαρμόζονται σε όλα τα μαθήματα και βελτιώνουν την ποιότητα της μαθησιακής 

διαδικασίας. (Κόμης, 2004). 

Το μοντέλο που υιοθετείται είναι διαφορετικό σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα. 

Άλλωστε η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση βασίζεται σε τρεις πυλώνες, που 

οφείλουν να αλληλεπιδρούν. Αυτοί είναι η εκπαιδευτική πολιτική κάθε κράτους και τα 

κονδύλια που παρέχει για την εκπαίδευση, τα προγράμματα σπουδών σε κάθε βαθμίδα 

εκπαίδευσης, τα μαθήματα που περιέχουν και η επιστημονική και παιδαγωγική 
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κατάρτιση των εκπαιδευτικών και, τέλος, η διδακτική μέθοδος που υιοθετείται από τον 

εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας και οι ρόλοι τόσο του ίδιου 

όσο και των μαθητών μέσα στο μάθημα. (Kozma, 2003). 

 

 

 

4.4. Η ένταξη των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση  

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας οι ΤΠΕ εισήχθησαν τη δεκαετία του 

1980, όταν το μάθημα της πληροφορικής εντάχθηκε στο γυμνάσιο και το λύκειο ως 

αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο, χωρίς να αξιολογείται στις εισαγωγικές εξετάσεις. 

Σήμερα έχει εισέλθει και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση άρα έχει εξαπλωθεί σε όλες 

τις βαθμίδες, διότι υποστηρίζεται πως συμβάλλει στον εμπλουτισμό της μαθησιακής 

διαδικασίας, στην αναβάθμιση της ποιότητάς της και στην απόκτηση δεξιοτήτων από 

τους μαθητές. Επιπλέον, οι ΤΠΕ αποτελούν βοηθητικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, 

ο οποίος χρησιμοποιεί τα τεχνολογικά μέσα στα πλαίσια εφαρμογής της διαθεματικής 

και βιωματικής προσέγγισης. Ο μαθητής εμπλέκεται ενεργά στη μάθηση και οι ΤΠΕ 

καλλιεργούν τις δεξιότητές του και προσελκύουν το ενδιαφέρον για μάθηση και την 

κατανόηση των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. (Κόμης, 2004). 

Όπως προαναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, τρία είναι τα βασικά επίπεδα 

στρατηγικών ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και, φυσικά, και στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Το Υπουργείο Παιδείας συνεργάζεται με το Π.Ι. (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο), και έτσι οργανώνεται το θεσμικό πλαίσιο παροχής ανθρωπιστικής μα και 

τεχνοκρατικής παιδείας. Τα χρήματα για την παιδεία χορηγούνται μέσω 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και χρησιμοποιούνται, πέραν των 

άλλων, για τον εξοπλισμό των εκπαιδευτικών δημοσίων ιδρυμάτων σε τεχνολογικά 

μέσα, όπως στην επάρκεια ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλα τα σχολεία της χώρας 

σε όλες της βαθμίδες εκπαίδευσης.        Τα εργαλεία τεχνολογίας χρησιμοποιούνται 

από τις εκπαιδευτικές μονάδες με στόχο τη  βελτίωση των δικτυακών υποδομών, την 

ανάπτυξη και διάδοση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και τη δημιουργία ψηφιακών 

πυλών πληροφόρησης και επικοινωνίας. (Κόμης, 2004). 
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Όσον αφορά το δεύτερο πυλώνα των Προγραμμάτων Σπουδών,  θεσμοθετήθηκε το 

ΔΕΠΠΣ του 2001 και το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα του 2010 για την εισαγωγή των 

ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση. Επίσης, πραγματώθηκαν δράσεις όπως η ανάπτυξη 

τηλεκπαίδευσης, κατά την οποία μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν πλέον τη 

δυνατότητα εξ αποστάσεως επικοινωνίας με στόχο τη γνώση, αλλά και την απόκτηση 

από τον καθένα ξεχωριστά περεταίρω πτυχίων και επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων 

στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης. Το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα προσάρμοσε τα 

σχολικά εγχειρίδια στις απαιτήσεις της τεχνοκρατικής κοινωνίας, εμπλουτίζοντάς τα 

με νέες καινοτόμες δραστηριότητες και απόψεις και απομάκρυνε τη συντηρητική και 

απαρχαιωμένη τους δομή. Τέλος, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί άλλη μια 

δράση που λαμβάνει χώρα στην προσπάθεια και ανάγκη ένταξης των ΤΠΕ στην 

ελληνική εκπαίδευση. Ο ρόλος του διδάσκοντα αναδιαμορφώνεται, ώστε να 

προσαρμοστεί κι αυτός στα νέα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά δεδομένα. (Κόμης, 

2004). 

Ο τρίτος και τελευταίος πυλώνας αφορά καθαρά τον εκπαιδευτικό και τις μεθόδους 

διδασκαλίας. Το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα παρέχει στο διδάσκοντα τη χρήση 

συγκεκριμένων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και μεθόδων διδασκαλίας, με κριτήριο 

την αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων στη διαδικασία μάθησης. Συγκεκριμένα, ο 

διδάσκων υιοθετεί εποικοδομητικές, μαθητοκεντρικές, διαθεματικές, βιωματικές και 

ομαδοσυνεργατικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση. (Κόμης, 2004). 

Εν κατακλείδι, η ελληνική εκπαίδευση εξακολουθεί να υστερεί και να διατηρεί  πιο 

συντηρητικό χαρακτήρα σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα 

στην ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Έχουν γίνει όμως βήματα σημαντικά 

και αισιοδοξία γεννά το γεγονός πως όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί αρχίζουν 

σταδιακά να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και να ενστερνίζονται τα 

πλεονεκτήματα χρήσης τους στη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων. 

(Κόμης, 2004). 
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4.5. Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ 

Ο διδάσκων κάθε φορά πριν εισέλθει στη σχολική αίθουσα για να υλοποιήσει τη 

διδασκαλία του, την οργανώνει, τη σχεδιάζει. Ο σχεδιασμός αυτός προϋποθέτει την 

επιλογή και εφαρμογή μιας συγκεκριμένης θεωρίας μάθησης, η οποία εμπεριέχει το τι 

πρέπει να μάθει ο μαθητής, με ποιο στόχο, με τη χρήση ποιων υλικών, με τη χρήση τι 

είδους μεθόδων. Διευκρινίζει, επίσης, τους ρόλους του διδάσκοντος και του 

διδασκομένου κατά τη διαδικασία την εκπαιδευτική. Αυτά όλα που αναφέρθηκαν 

αποτελούν παραδοχές που υιοθετούνται από τον εκπαιδευτικό, έχουν παιδαγωγικό 

χαρακτήρα, σχετίζονται με τη θεωρία μάθησης που επιλέγει και υλοποιούν το 

σχεδιασμό ενός λογισμικού εκπαιδευτικού, η αξιολόγηση του οποίου δίνει απαντήσεις 

σχετικές με  την επιτυχία ή αποτυχία του εκπαιδευτικού έργου. (Κόμης, 2004). 

Παρακάτω, αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των συμπεριφορικών, 

γνωστικών-κοινωνικοπολιτισμικών και κριτικών-μετασχηματιστικών προσεγγίσεων 

μάθησης, καθώς και η εν δυνάμει εφαρμογή και συνεισφορά σ’ αυτές από την ένταξη 

των ΤΠΕ. 

 

   i.Συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις 

Τα εν λόγω εκπαιδευτικά λογισμικά καλλιεργούν δεξιότητες χαμηλού επιπέδου, αφού 

οι δραστηριότητες που περιέχουν είναι ασκήσεις «κλειστού τύπου», δηλαδή «σωστό-

λάθος», ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, αντιστοιχίσεις. Αποτελούν βέβαια τρόπο 

αξιολόγησης των μαθητών, μαθητών κυρίως με προβλήματα (ΑΜεΑ). Η 

συμπεριφοριστική προσέγγιση μπορεί να αποτελεί τη βάση του σχεδιασμού των 

«κλειστών» εκπαιδευτικών λογισμικών, αλλά ο τρόπος που θα αξιοποιηθούν στην τάξη  

είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του εκπαιδευτικού, ο οποίος ανάλογα με το γνωσιακό 

του ενδιαφέρον εφαρμόζει μεθόδους ενεργητικές ή παθητικές. (Κόμης, 2004). 

Τα συστήματα που υποστηρίζουν τις Θεωρίες της Συμπεριφοράς αποτελούν τη πρώτη 

μεγάλη προσπάθεια για τη θεωρητική στήριξη της εφαρμογής των υπολογιστών στην 

εκπαίδευση (Κόμης, 2004). Τα πλεονεκτήματα του συμπεριφορικού μοντέλου 

διδασκαλίας που αναφέρουν και έχουν σημασία για την πρόσκτηση γνώσεων είναι η 

εξατομικευμένη διδασκαλία, ο προσωπικός ρυθμός του κάθε μαθητή (με αυτό τον 
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τρόπο και οι προχωρημένοι μαθητές μπορούν να ασχοληθούν με πιο δύσκολες 

δραστηριότητες και όσοι βρίσκονται πιο πίσω δεν θα μένουν στάσιμοι και άπραγοι 

(Ράπτης & Ράπτη, 2004), η σημασία αξιολόγησης της μάθησης και συνεχούς 

ανατροφοδότησης, δηλαδή άμεσης επαλήθευσης της απάντησης του μαθητή και της 

ενίσχυσης της σωστής απάντησης. Τα λογισμικά που εμπεριέχουν τη συμπεριφορική 

προσέγγιση είναι χρήσιμα και αποδοτικά, όταν συνδυαστούν με άλλου τύπου 

λογισμικά. (Κόμης, 2004). 

 

ii.Γνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις 

Οι γνωστικές θεωρίες (Piaget, 1969), ενδιαφέρονται για τον τρόπο με τον οποίο 

μαθαίνει ο μαθητής ενώ οι κοινωνικοπολιτισμικές τις συμπληρώνουν, αφού θεωρούν 

το πολιτισμικό περιβάλλον, δηλαδή τη χρήση της γλώσσας και των στερεοτύπων, ως 

παράγοντες που αλληλεπιδρούν και διαμορφώνουν τη μάθηση  του ατόμου. Σύμφωνα 

με τις αρχές των παραπάνω θεωριών, η μάθηση συντελείται με την οικοδόμηση και 

αναδόμηση των γνώσεων, από τους ίδιους τους μαθητές μέσα από τη γνωστική 

σύγκρουση και τον αναστοχασμό. (Πόρποδας, 1996). Ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο 

περιορισμένο, αφού παρεμβαίνει μόνο για να διευκολύνει το μαθητή και όχι να τον 

καθοδηγεί, όπως στις συμπεριφορικές προσεγγίσεις. Ο μαθητής έχει το χρόνο και την 

ελευθερία ανακάλυψης της γνώσης, αφού η μάθηση είναι ανακαλυπτική. (Bruner, 

1986).   Ο Vygotsky (1993) συμπληρώνει με τη θεωρία του κοινωνικού 

εποικοδομητισμού τις γνωστικές θεωρίες, υποστηρίζοντας πως  ο κάθε μαθητής μέσα 

από τη συνεχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον σχηματίζει και βιώνει εμπειρίες και 

αποκτά γνώσεις και υψηλότερο πνευματικό επίπεδο. Αυτή είναι η λεγόμενη ΖΕΑ, 

δηλαδή Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης. (Πόρποδας, 1996). 

Οι διδάσκοντες που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες στη διαδικασία μάθησης, 

εντάσσουν τα σχέδια εργασίας (projects) στην οργάνωση του μαθήματος και 

εφαρμόζουν ομαδοσυνεργατικές μεθόδους, με στόχο ο μαθητής να έχει ενεργό ρόλο 

στο μάθημα και να χρησιμοποιεί λογισμικά ανοικτά και όχι αυστηρής δομής, τα οποία 

ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει κατά τέτοιον τρόπο, που να 

ικανοποιεί και να αντιστοιχεί στους στόχους που θέτει κάθε φορά. Όπως γίνεται 

αντιληπτό, διδάσκων, μαθητής και τεχνολογία αλληλεπιδρούν για να επέλθει η γνώση 

και η μάθηση. (Πόρποδας, 1996). 
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Το ίδιο ισχύει και για τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες και τα λογισμικά τους, τα 

οποία επιδοκιμάζουν τη συνεργατική μάθηση και προωθούν την κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Αξιοποιούν και ενσωματώνουν πλήρως όλες τις πληροφορίες που 

παρέχει η τεχνολογία με στόχο τη δυνατότητα του εκάστοτε μαθητή να επιλύει 

προβλήματα και απορίες. Με απλά λόγια, ο μαθητής οικοδομεί τη γνώση και δεν του 

επιβάλλεται από το διδάσκοντα. Όπως εύστοχα αναφέρει ο Κόμης (2004) «Το άτομο, 

βάσει της αλληλεπίδρασής του με τον κόσμο, οικοδομεί, ελέγχει, αναδιατάσσει τις 

γνωστικές του αναπαραστάσεις, οι οποίες στη συνέχεια προσδίδουν νόημα στον 

κόσμο». 

 

 iii.Κριτικές και μετασχηματιστικές προσεγγίσεις 

 Οι κριτικές μετασχηματιστικές θεωρίες μάθησης είναι οι πιο ρηξικέλευθες. Δεν 

αρκούνται απλά στην παροχή και απόκτηση γνώσεων μα απαιτούν την αλλαγή και 

προσαρμογή τους μέσα από τη συνεχή δράση. Η γνώση κατακτάται με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης, μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 

ιστορικοκοινωνικό. Μαθητές και διδάσκοντες αλληλεπιδρούν, αποκτούν γνώσεις, 

δρουν και αναστοχάζονται για όσα πράττουν. Υποστηρίζεται και ενισχύεται η 

αυθεντική μάθηση, μέσω της οποίας επιλύονται υπαρκτά καθημερινά προβλήματα που 

ταλανίζουν το άτομο. (Κωστούλα Μακράκη & Μακράκης, 2006). 

Και σ’ αυτές τις προσεγγίσεις, όπως και πριν στις γνωστικές χρησιμοποιούνται ανοικτά 

λογισμικά και προωθείται τόσο η αλληλεπίδραση μαθητή-εκπαιδευτικού όσο και η 

γνωστική επεξεργασία των παρεχόμενων πληροφοριών και όχι απλά η άκριτη  

υιοθέτησή τους. Έτσι, μέσω ενεργούς συμμετοχής του μαθητή,  επιτυγχάνεται η 

καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και πνευματικής καλλιέργειας με εργαλείο και βοηθό 

τον υπολογιστή και τα νέα τεχνολογικά μέσα. (Κωστούλα Μακράκη & Μακράκης, 

2006). 
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4.6. Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ  

Σημαντικοί παράγοντες για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο χώρο της 

εκπαίδευσης  θεωρούνται το ενδιαφέρον των μαθητών για την τεχνολογία, η ενεργός 

συμμετοχή των μαθητών μέσα από δραστηριότητες που περιλαμβάνουν δράση και 

ανάδραση και η επιλογή της κατάλληλης εφαρμογής λογισμικού. Η παιδαγωγική 

αξιοποίηση των ΤΠΕ επιτυγχάνεται σε ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον, το 

οποίο περιλαμβάνει σενάρια διδασκαλίας. (Ράπτης & Ράπτη, 2004). 

Η ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στο χώρο της εκπαίδευσης, έχει ως στόχο τη 

δημιουργία ενός περιβάλλοντος διάδρασης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές 

από τη μια και τα τεχνολογικά μέσα από την άλλη. Σ’ αυτό το περιβάλλον η γνώση 

κατακτάται μέσω υλοποίησης σχεδίων εργασίας με ομαδοσυνεργατική, διερευνητική 

και ανακαλυπτική μέθοδο. Ο ρόλος του μαθητή σταματά να είναι παθητικός, όπως 

συνέβαινε κατά τον παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας και 

μετατρέπεται σε ενεργό δέκτη και πομπό μηνυμάτων και βασικό πρόσωπο στο 

σχεδιασμό μιας καθαρά βιωματικής διδασκαλίας, με μέσα το παιχνίδι και την 

τεχνολογία. (Ράπτης & Ράπτη, 2004). 

Από την άλλη πλευρά, ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει εκπαιδευτικά λογισμικά, δηλαδή 

λογισμικά προώθησης της μάθησης, τα οποία δημιουργούνται κατά τέτοιον τρόπο, 

ώστε να προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Τα εν λόγω λογισμικά πρέπει να 

αξιολογούνται από το διδάσκοντα ως προς την αποτελεσματικότητά τους, το ρόλο 

διδάσκοντος-διδασκομένου, την αντικειμενικότητα των στόχων που τέθηκαν, τη χρήση 

της κατάλληλης μεθόδου διδασκαλίας, τη χρήση επαρκών υλικών, την ένταξη και 

αξιοποίηση κατάλληλων θεωριών μάθησης. (Ράπτης & Ράπτη, 2004). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η χρήση της τεχνολογίας καλύπτει τέσσερεις άξονες:  

 Αποτελεί γνωστικό-διερευνητικό εργαλείο, μέσα από το οποίο με την 

υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων ο μαθητής οδηγείται στη 

διερεύνηση της γνώσης με λογισμικά προσομοίωσης, παιχνίδια κ.ά. Μέσα από 

τον υπολογιστή οργανώνονται δραστηριότητες, που ωθούν το μαθητή στην 

ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την ανακαλυπτική μάθηση. 
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 Επιπλέον, τα εκπαιδευτικά λογισμικά χρησιμοποιούνται ως εποπτικά μέσα σε 

διάφορα γνωστικά αντικείμενα και μάλιστα διαθεματικά. Λογισμικά 

δημιουργούνται για τις μαθησιακές περιοχές γλώσσα, μαθηματικά, δημιουργία 

και έκφραση… τα οποία προωθούν τις συλλογικές δραστηριότητες και 

καλλιεργούν δεξιότητες εικαστικές (λογισμικά ευρείας χρήσης, δηλαδή 

ζωγραφική, επεξεργασία κειμένου). 

 Ο υπολογιστής εντάσσεται στην εκπαίδευση ως κύριο και βοηθητικό εργαλείο 

συλλογής και αναζήτησης πληροφοριών. Ο μαθητής εύκολα και γρήγορα 

πληκτρολογεί ότι επιθυμεί στην οθόνη και εμφανίζονται μπροστά του ποικίλες 

πληροφορίες που επεξηγούν, αναλύουν, εντοπίζουν αυτό που αναζητά. Οι 

μαθητές επικοινωνούν με συμμαθητές και εκπαιδευτικούς μέσα από τις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης για επεξεργασία, συμπλήρωση γνώσεων, επίλυση 

αποριών και κατάκτηση της μάθησης. 

 Οι μαθητές μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας γνωρίζουν τις βασικές 

λειτουργίες του υπολογιστή( μνήμη, επεξεργασία πληροφορίας, επικοινωνία) 

και αναγνωρίζουν πόσο σημαντικές δυνατότητες προσφέρει η τεχνολογία. Με 

τις γνώσεις που αποκομίζουν, οδηγούνται προς τον πληροφορικό 

αλφαβητισμό.(Σταυρίδου 2002). 

 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι ένταξης του ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσα στην 

τάξη: (Ράπτης & Ράπτη, 2004). 

 Δημιουργία από τον εκπαιδευτικό σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης της «γωνιάς 

του υπολογιστή».(Εάν δε βρίσκεται στην αίθουσα ο υπολογιστής, υπάρχει στο 

εργαστήριο πληροφορικής). 

 Ο υπολογιστής είναι πάντα συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια 

διδασκαλίας  όλων των γνωστικών αντικειμένων, αποτελεί βοηθητικό εργαλείο 

μάθησης, αφού χρησιμοποιείται για αναζήτηση πληροφοριών, για την 

αξιολόγηση του μαθητή( φύλλα αξιολόγησης, ασκήσεις διαδραστικές) και για 

την υλοποίηση διαθεματικών εργασιών. Ο εκπαιδευτικός εντάσσει την 

τεχνολογία στην αίθουσα μέσα από τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών, τα 

οποία προωθούν τη διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση. 
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 Τέλος, ο υπολογιστής χρησιμοποιείται από τους μαθητές ως εργαλείο 

συνεργατικής μάθησης και επικοινωνιακό μέσο. 

 

 

 

4.7. Οι ΤΠΕ ως γνωστικά και διερευνητικά εργαλεία  

Η ένταξη των  ΤΠΕ στη διαδικασία μάθησης, συμβάλλει μέγιστα στην καταγραφή, 

αποθήκευση, μεταφορά της πληροφορίας στο μαθητή.  Τα τεχνολογικά μέσα 

λειτουργούν ως γνωστικά εργαλεία αλλά και ως εποπτικά μέσα διδασκαλίας, γι’ αυτό 

εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Οι ΤΠΕ λειτουργούν ως γνωστικά και διερευνητικά εργαλεία, όταν οδηγούν και 

βοηθούν στην απόκτηση τρόπου σκέψης, μάθησης. Ως γνωστικά εργαλεία οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν λογισμικά, τα οποία εμπλέκουν ενεργά το μαθητή στη 

διαδικασία τη μαθησιακή και, μέσα από την καλλιέργεια της κριτικής του σκέψης 

σχετικά με ένα θέμα που μελετάται, τον ωθούν στην απόκτηση γνώσεων ορθής 

επίλυσής του. Υπό αυτή την έννοια, ο υπολογιστής λειτουργεί ως «διανοητικός 

συνεργάτης» του μαθητή με στόχο την οικοδόμηση της γνώσης (Jonassen, 2000; 

Μικρόπουλος, 2006). 

 Η αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων ως γνωστικών εργαλείων στην εκπαίδευση, 

υλοποιείται με δυο τρόπους. 

 Ο πρώτος, αφορά το σχεδιασμό και τη χρήση λογισμικών από το μαθητή, στα οποία  

διακρίνονται σαφώς και διαφοροποιούνται οι εργασίες οι μαθητικές από εκείνες του 

τεχνολογικού μέσου. Με απλά λόγια, το μέσο τεχνολογίας έχει τη δυνατότητα να 

ασχοληθεί με ασκήσεις και εργασίες απομνημόνευσης και χαμηλού νοητικού επιπέδου 

μέσα από εφαρμογές λογισμικών, την  ώρα που ο μαθητής ασχολείται  με ανώτερου 

γνωστικού επιπέδου διεργασίες. Με αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιείται ο βαθμός 

απόδοσης του εκάστοτε μαθητή στην πορεία του προς τη γνώση. (Jonassen, 2000; 

Μικρόπουλος, 2006). 
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Ο δεύτερος τρόπος αξιοποίησης των ΤΠΕ αφορά τη δημιουργία από το μαθητή 

νοητικών μοντέλων. Εδώ, οι εργασίες μαθητή και εργαλείου δε διαχωρίζονται, όπως 

στον πρώτο τρόπο μα διαμοιράζονται, αφού στοχεύουν στην επίτευξη ενός θετικού για 

το μαθητή μαθησιακού αποτελέσματος. (Jonassen, 2000; Μικρόπουλος, 2006). 

Συμπερασματικά, προκειμένου να υλοποιηθεί η αξιοποίηση των ΤΠΕ ως εργαλείων 

γνωστικών- διερευνητικών, κρίνεται σκόπιμος ο σχεδιασμός τέτοιου είδους 

δραστηριοτήτων, οι οποίες συνδράμουν στην οικοδόμηση της γνώσης, βασίζονται στην 

πραγματικότητα, καλλιεργούν τον αναστοχασμό και την ανατροφοδότηση και 

υποστηρίζουν τη συνεργατική, βιωματική, ανακαλυπτική μάθηση. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑ 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί στο θεωρητικό μέρος για τις αρχές της δημιουργικής 

γραφής, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και των νέων τεχνολογιών στο σημείο αυτό 

πρόκειται να δοθεί ένα πλάνο δύο δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα οι 

δραστηριότητες αυτές συνδυάζουν τη δημιουργική γραφή με τις νέες τεχνολογίες, 

καθώς έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε τα νήπια να αναπτύξουν τη δημιουργική γραφή μέσα 

από τη χρήση των Τ.Π.Ε. Επίσης κάτι ακόμη που επιδιώκεται να επιτευχθεί είναι η 

απόδοση του όρου της διαφορετικότητας με την καλύτερη έννοια. Αυτό συμβαίνει 

μέσα από τις δραστηριότητες, οι οποίες είναι βασισμένες στο παραμύθι « Η λευκή και 

η μαύρη σοκολάτα» της συγγραφέως Λένας Χρηστίδη, το οποίο σκοπεύει στην 

αποδοχή της  διαφορετικότητας από τα νήπια.  

 Στα πλαίσια της αξιοποίησης των δραστηριοτήτων εφαρμόζονται διάφορες ασκήσεις 

με στόχο την ένταξη της δημιουργικής γραφής, αλλά και των νέων τεχνολογιών στο 

νηπιαγωγείο. Έτσι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας θα έχουν την ευκαιρία από τόσο 

μικρά να γνωρίσουν τη δημιουργική γραφή στην πράξη και να εξοικειωθούν με τα νέα 

μέσα της τεχνολογίας. 
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Τίτλος: «Η Λευκή και η Μαύρη σοκολάτα» 

Συγγραφέας: Χρηστίδη Λένα 

 

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα και το παραμύθι 

 Η Λένα Χρηστίδη γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1967. Στην Αθήνα ήρθε 6 

χρονών. Παρακολούθησε ένα κύκλο δημοσίων σχέσεων και Marketing στο κολλέγιο 

Αθηνών. Επίσης παρακολούθησε και σεμινάρια ψυχολογίας. Η ίδια εργάζεται ως 

assistant Brand Manager σε εταιρία καλλυντικών εδώ και 10 χρόνια. Παράλληλα είναι 

υπεύθυνη του δημιουργικού τμήματος που επιμελείται τη σύνταξη και κειμενογράφηση 

των διαφημίσεων και των ειδικών εντύπων. Στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται με τη 

συγγραφή παιδικών παραμυθιών. 

Το συγκεκριμένο βιβλίο επιλέχθηκε γιατί θίγει με απόλυτη ακρίβεια και ευαισθησία το 

θέμα της διαφορετικότητας και του κοινωνικού ρατσισμού. Επίσης διατυπώνεται η 

σημασία της λέξης «ΣΥΓΓΝΩΜΗ» που ζητούν τα άτομα μεταξύ τους. 

 

 

Αφόρμηση: Ως αφόρμηση για την εισαγωγή στο θέμα της διαφορετικότητας η 

νηπιαγωγός διαβάζει  στα παιδιά το παραμύθι «Λευκή και μαύρη σοκολάτα» και το 

συζητούν όλοι μαζί. 

 

Περίληψη 

Οι σοκολατίτσες της γειτονιάς γιορτάζουν τα γενέθλια της φίλης τους της καστανής. 

Ξαφνικά χτυπάει το κουδούνι και έρχεται η νέα γειτόνισσα, η Λευκή σοκολάτα. Η 

μαμά σοκολάτα οδηγεί τη Λευκή στο δωμάτιο όπου γίνεται το πάρτι, και τη συστήνει 

στις άλλες σοκολάτες. Αυτές όμως, ξαφνιασμένες από το χρώμα της Λευκής, δεν 

παίζουν μαζί της, την κοροϊδεύουν και την  κουτσομπολεύουν. Στεναχωρημένη η 

Λευκή πάει στην κουζίνα να κλάψει, όπου εντοπίζει ένα βαζάκι με μέλι. Αποφασίζει 

να αλειφθεί με μέλι, για να μοιάζει με τις άλλες σοκολάτες. Την εντοπίζει όμως η μαμά 

σοκολάτα και αποφασίζει να μιλήσει στις άλλες σοκολάτες. Τους εξηγεί πως 
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συμπεριφέρθηκαν λάθος στη Λευκή και πώς όλες έχουν πολλές διαφορές στην 

εξωτερική τους εμφάνιση, αυτό όμως που μετρά είναι η «εσωτερική εμφάνιση», την 

οποία οι ίδιοι διαμορφώνουμε. Μετανιωμένες οι άλλες σοκολάτες απολογούνται στη 

Λευκή και γίνονται πλέον φίλες. 

 

 

 

1η  Δραστηριότητα: « Ενώστε την ιστορία» 

Χρόνος: 40΄ 

Στόχοι: 

 Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας 

 Να μάθουν να αναπαριστούν γεγονότα σύμφωνα με τη χρονική τους ακολουθία 

 Να εξοικειωθούν με τη χρήση νέων τεχνολογιών  

 Να κατανοήσουν μέσα από την πράξη την έννοια του διαφορετικού 

 

Μέθοδος: 

Παρατήρηση, Συζήτηση, Βιωματική προσέγγιση 

 

Υλικά-Μέσα: 

Παραμύθι, Υπολογιστής, Εκπαιδευτικό λογισμικό 

 

Περιγραφή: 

Η νηπιαγωγός διαβάζει στα παιδιά το παραμύθι και το συζητούν όλοι μαζί. Μετά 

χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Η κάθε ομάδα πηγαίνει στον 

υπολογιστή και συζητά για το πως πιστεύουν ότι διαδραματίζεται το παραμύθι μέσα 

από τις εικόνες. Στη συνέχεια τα παιδιά από κάθε ομάδα τοποθετούν από μια εικόνα 
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στο εκπαιδευτικό λογισμικό του υπολογιστή με το ποντίκι, ώστε να δημιουργήσουν την 

ιστορία όπως την έχουν ακούσει προηγουμένως. Τέλος, κάθε ομάδα παρουσιάζει το 

παραμύθι που έφτιαξε στα υπόλοιπα παιδιά και εξηγεί τον τρόπο που σκέφτηκε.  

 

Ενδεικτικές ενέργειες των παιδιών: 

 Αρχικά το παραμύθι άρεσε πάρα πολύ στα παιδιά και αυτό έγινε αντιληπτό από την 

επιθυμία τους να το διαβάσει και δεύτερη φορά η νηπιαγωγός. Επίσης ενθουσιάστηκαν 

με το παζλ που έκαναν στον υπολογιστή και με το ποντίκι που χρησιμοποιούσαν. Ένα 

πράγμα που δυσκόλεψε λίγο τα παιδιά είναι να αναδιηγηθούν κάποιες σκηνές από το 

παραμύθι. Ωστόσο κατάλαβαν ότι τη λευκή σοκολάτα δεν την ήθελαν οι άλλες 

σοκολατίτσες, γιατί είχε διαφορετικό χρώμα από εκείνες. Μάλιστα κάποιες ομάδες 

κατά τη διάρκεια της παρουσίασης που έκαναν ανέφεραν ότι και τα παιδάκια κάνουν 

το ίδιο, αλλά δεν είναι σωστό. Γι’ αυτό όλα τα παιδιά είναι ίσα και πρέπει να παίζουν 

μαζί, χωρίς να διαλέγουν άτομα.  

 

 

 

 

2η Δραστηριότητα: « Μια εικόνα χίλιες λέξεις» 

Χρόνος: 40΄ 

Στόχοι: 

 Να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους 

 Να αναπαριστούν γεγονότα με σωστή χρονική σειρά χρησιμοποιώντας λέξεις 

όπως πρώτα, μετά, ύστερα. 

 Να αφηγούνται ένα παραμύθι 

 Να μάθουν πως χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες (μαγνητόφωνο, 

μηχάνημα για σκανάρισμα) 

 Να εκφράσουν τα συναισθήματα που τους προκαλεί το παραμύθι μέσα από την 

αφήγηση. 
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Μέθοδος: 

Παρατήρηση, Βιωματική προσέγγιση 

 

Υλικά- Μέσα: 

Εικόνες παραμυθιού, Καλάθια, Μαγνητόφωνο, Μηχάνημα για σκανάρισμα, cd 

 

Περιγραφή: 

Η νηπιαγωγός τοποθετεί τέσσερα καλάθια, τα οποία έχουν μέσα εικόνες από το 

παραμύθι. Στο πρώτο καλάθι γράφει «ήρωας», στο δεύτερο «δράση», στο τρίτο 

«πρόβλημα» και στο τέταρτο «τέλος». Τα παιδιά χωρίζονται σε 4 ομάδες. Η κάθε 

ομάδα παίρνει μια εικόνα από κάθε καλάθι και δημιουργεί την ιστορία όπως την 

φαντάζεται. Στη συνέχεια τα παιδιά με τη βοήθεια της νηπιαγωγού σκανάρουν τις 

εικόνες στον υπολογιστή και μαγνητοφωνούν με το μικρόφωνο την αφήγηση των 

παιδιών για τις εικόνες. Τα παιδιά και η νηπιαγωγός ενώνουν τις εικόνες και την 

αφήγηση δημιουργώντας τη δική τους ιστορία. Τέλος, κάθονται όλα τα παιδιά μαζί και 

βλέπουν την ιστορία της κάθε ομάδας. Η νηπιαγωγός δίνει στα παιδιά κάθε ομάδας από 

ένα cd  με την παρουσίαση της ιστορίας. 

 

 

Ενδεικτικές ενέργειες των παιδιών: 

Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν από τη δραστηριότητα. Αυτό που τους τράβηξε πιο πολύ 

το ενδιαφέρον είναι η διαδικασία της μαγνητοφώνησης και του σκαναρίσματος, καθώς 

ήταν κάτι πρωτόγνωρο γι’ αυτά. Ακολουθούσαν τα βήματα με τη σειρά και με ησυχία 

όπως τους είπε η νηπιαγωγός. Τα παιδιά μέσα από την αφήγηση έδειξαν να 

καταλαβαίνουν πιο ήταν το θέμα του παραμυθιού, δηλαδή ότι οι άλλες σοκολατίτσες 

δεν ήθελαν τη λευκή επειδή είχε διαφορετικό χρώμα από εκείνες. Επίσης τόνισαν ότι 

πρέπει να ζητάμε συγνώμη από τους άλλους όταν τους στεναχωρούμε.  
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ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

   

Οι παραπάνω δραστηριότητες, έχουν σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών στο 

θέμα της διαφορετικότητας. Υπήρχε αναστοχασμός σχετικά με το πώς πήγε η 

διαδικασία αλλά και με το τι θα μπορούσε να αλλάξει. Αρχικά, αυτό που επισημάνθηκε 

ήταν ο ενθουσιασμός των παιδιών όταν τους παρουσιάστηκαν οι  δραστηριότητες. 

Έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα και πολύ πρόθυμα   

διηγούνταν προσωπικές τους εμπειρίες σχετικά με την περιθωριοποίηση και το 

ρατσισμό. 

Εν κατακλείδι, αυτό που έχει σημασία είναι πως τα νήπια  ευαισθητοποιήθηκαν και 

κατανόησαν την έννοια της διαφορετικότητας. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες 

βοηθούν να αλλάξει η συμπεριφορά των νηπίων απέναντι σε άλλους 

περιθωριοποιημένους συμμαθητές τους. Διαπιστώθηκε ότι, τα νήπια ενθουσιάστηκαν 

με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν. Τις έκριναν ιδιαίτερα 

ευχάριστες, ανταποκρίθηκαν στις εντολές που δόθηκαν και δούλεψαν άψογα σε 

ομάδες. Έτσι, λοιπόν, μέσα από τη συνεργασία και το διάλογο κατάφεραν να: 

 εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο 

 ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους και την ευρηματικότητα τους  

 να ψυχαγωγηθούν  
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  

Στο συγκεκριμένο σημείο και σε συνέχεια του θεωρητικού μέρους και των 

δραστηριοτήτων που αναφέρονται παραπάνω δημιουργούνται τα γενικά αποτελέσματα 

ολόκληρης της εργασίας. Αρχικά μέσα από τις δραστηριότητες «Ενώστε την ιστορία» 

και « Μια εικόνα χίλιες λέξεις» τα παιδιά σε πρώτο επίπεδο μαθαίνουν να 

συνεργάζονται ομαδικά και να ακούν τη γνώμη των άλλων. Μέσα από τον συνδυασμό 

της  Δημιουργικής Γραφής και των νέων τεχνολογιών  τα παιδιά καλλιεργούν τη 

φαντασία τους χωρίς περιορισμούς και εξοικειώνονται με τα νέα μέσα της τεχνολογίας. 

Επίσης μπορούν να αναπαριστούν γεγονότα με τη σωστή χρονική σειρά συνδυάζοντας 

και μέσα τεχνολογίας όπως το σκανάρισμα. Τέλος, μαθαίνουν πως γίνεται η αφήγηση 

ενός παραμυθιού πρακτικά με τη βοήθεια του μαγνητοφώνου.  

Σε κάτι ακόμη που αποσκοπούν οι δραστηριότητες αυτές πέρα από τη χρήση της 

Δημιουργικής Γραφής και των Τ.Π.Ε. είναι τα παιδιά  μέσα από όλη τη διαδικασία να 

κατανοήσουν την έννοια του διαφορετικού στον κόσμο και να μην αναπτύξουν 

κάποιου είδους προκαταλήψεις απέναντι σε άτομα που έχουν κάτι διαφορετικό. Τέλος,  

θα μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματα που ένιωσαν κατά τη διάρκεια της κάθε 

δραστηριότητας.  
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