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Περίληψη 

Η Δημιουργική Γραφή συνήθως αναφέρεται στην παραγωγή κειμένων που έχουν 

αισθητικό και όχι καθαρά πληροφοριακό, οργανικό ή ρεαλιστικό χαρακτήρα. Ένα από τα 

κύρια διακριτικά χαρακτηριστικά των κειμένων Δημιουργικής Γραφής είναι μια 

παιγνιώδης, όπως τη χαρακτηρίζει ο Maley (2017) αφοσίωση στη γλώσσα , που 

εκτείνεται και δοκιμάζει τους κανόνες της στο όριο σε μια ατμόσφαιρα χωρίς ενοχές, 

όπου ενθαρρύνεται ο κίνδυνος λάθους. 

Παράλληλα,  με την ταχεία πρόοδο στην τεχνολογία των υπολογιστών και των 

πολυμέσων, έχει καταστεί εφικτή η ενσωμάτωση τεχνολογιών πολυμέσων στη 

διαδικασία της διδασκαλίας και εκμάθησης. Σε αυτό που κάποτε αποτελούσε μία 

συμβατική διδακτική προσέγγιση που επικεντρώνεται στον δάσκαλο, τώρα διακρίνουμε 

μια μετατόπιση σε μία μορφή διδασκαλίας που δίνει έμφαση στην μαθησιακή 

προσέγγιση που βασίζεται στον μαθητή. Οι ΤΠΕ προσφέρουν ένα σύνολο στοιχείων που 

υποστηρίζουν το πλεονέκτημα της χρήσης τεχνολογίας μες στόχο μία πιο 

αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία. 

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη σχέση της Δημιουργικής Γραφής και των ΤΠΕ 

στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και τα πλεονεκτήματα της Δημιουργικής Γραφής 

κυρίως ως προς τη διδασκαλία της γλώσσας. Επιπλέον αναφέρεται στις προκλήσεις  που 

προσφέρει για την εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών μορφών διδασκαλίας και τις ευκαιρίες 

για κοινωνικοποίηση των παιδιών μέσα από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες και 

ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής. 

Συγκεκριμένα, στην  εμπειρία από  την ενασχόληση παιδιών με τις 

δραστηριότητες  που περιγράφονται, τονίζεται ο τρόπος με τον οποίο η Δημιουργική 

Γραφή μπορεί να διεγερθεί με τη χρήση των ΤΠΕ μέσα από την  ενσωμάτωσή τους στις 

δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών.  

Λέξεις  Κλειδιά: Δημιουργική Γραφή, ΤΠΕ, γλώσσα,  αφήγηση, φωνολογική επίγνωση, 

πολυμέσα 
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Abstract 

Creative Writing usually refers to the production of texts that are aesthetic and not purely 

informational, organic or realistic. One of the main distinguishing features of Creative 

Writing texts is a playful, as Maley (2017) describes it  as a devotion to language, that is 

stretching and is testing its rules at the limit in a guilty atmosphere where the risk of error 

is encouraged. At the same time, with rapid advances in computer and multimedia 

technology, it has become possible to integrate multimedia technologies into teaching and 

learning. In what was once a conventional teaching approach that focuses on the teacher, 

we now see a shift in a form of teaching that emphasizes a learner-based learning 

approach. ICT offers a set of elements that support the advantage of using technology for 

a more effective learning process. This study examines the relationship between Creative 

Writing and ICT in the learning process, as well as the benefits of Creative Writing, 

especially in terms of language teaching. It also refers to the challenges it offers for 

implementing collaborative forms of teaching and the opportunities for socializing 

children through their participation in Creative Writing activities and exercises. In 

particular, the experience of engaging children with the activities described outlines the 

way in which Creative Writing can be stimulated by the use of ICT through their 

integration into the activities of the curriculum. 

Keywords: Creative Writing, ICT, language, narration, phonological awareness, 

multimedia 

Εισαγωγή 

 

Η Δημιουργική Γραφή βοηθά στην ανάπτυξη της γλώσσας σε όλα τα επίπεδα: 

γραμματική, λεξιλόγιο, φωνολογία και λόγο. Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 

χειραγωγούν τη γλώσσα αυξάνοντας το  ενδιαφέρον τους για την έκφραση απόψεων και 

σκέψεων, τον αυτοσχεδιασμό και την μεταξύ τους επικοινωνία.  Με αυτόν τον τρόπο, 

ασχολούνται με τη γλώσσα σε βαθύτερο επίπεδο επεξεργασίας σε σχέση με την 

παραδοσιακή προσέγγιση επεξεργασίας των κειμένων. Τους δίνεται η ευκαιρία να 

αποκτήσουν κέρδη στη γραμματική ακρίβεια και το εύρος, σ την πρωτοτυπία της λεξικής 

επιλογής, στην ευαισθησία στο έμμετρο και στο ρυθμό.  

Η  γραφή σε διαδικτυακά περιβάλλοντα ή / και με την  υποστήριξη των ΤΠΕ 

αυξάνει έντονα τα κίνητρα των μαθητών για παραγωγή γραπτού λόγου, προσφέροντας 
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ένα κατάλληλο και πραγματικό πλαίσιο στο οποίο το οποίο διευκολύνει να 

ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα γραφής που απαιτεί ο δάσκαλος στην τάξη. 

Με αφετηρία τα παραπάνω, στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εξάσκηση των 

παιδιών με την βοήθεια των ΤΠΕ σε δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής, ώστε  να 

αναπτύξουν την δυνατότητα χρήσης του γραπτού και του προφορικού λόγου μέσα από 

την ψηφιακή αφήγηση. 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω 

μέσα: 

o Η ηλεκτρονική και έντυπη βιβλιογραφία και αρθρογραφία προκειμένου να 

υποστηριχθεί το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο. 

o Η πρακτική της σύνταξης ασκήσεων Δημιουργικής Γραφής με την χρήση 

προγραμμάτων πολυμέσων που επιδόθηκαν με την μορφή 

δραστηριοτήτων σε παιδιά νηπιαγωγείου. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε καλύπτεται  

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Η Δημιουργική Γραφή βρίσκεται σε άμεση σχέση  με το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Ειδικότερα στον χώρο της Παιδαγωγικής στην Δημιουργική Γραφή εντοπίζεται  η 

δυνατότητα να εφαρμοστεί ως εκπαιδευτική μέθοδος διδασκαλίας κυρίως της Γλώσσας 

(Μπουλτσιδάκη, 2016). Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η συλλογή πληροφοριών 

σχετικά με τον  τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται η Δημιουργική Γραφή  στον χώρο της 

προσχολικής αγωγής και συγκεκριμένα στο νηπιαγωγείο, η σύνδεσή της με τις ΤΠΕ και 

η εφαρμογή της σε άλλες μαθησιακές περιοχές  εκτός της Πληροφορικής, και, τέλος, η 

σχέση  της  με την εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα. 

Ο στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθούν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα 

εξετάζοντας τη στάση των παιδιών στο μαθησιακό αντικείμενο  της διδασκαλίας της 
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γλώσσας, μέσα από  δραστηριότητες οι οποίες είναι δομημένες  ως  ένας συνδυασμός 

δημιουργικής γραφής και τεχνολογιών. 

Συγκεκριμένα, με βάση όσα έχουν προαναφερθεί, τα ερευνητικά ερωτήματα που 

θα μας απασχολήσουν είναι τα ακόλουθα: 

1. Πώς προσδιορίζεται η σχέση της δημιουργικής γραφής και 

των ΤΠΕ; 

2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της δημιουργικής γραφής σε 

σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία της Γλώσσας στο νηπιαγωγείο; 

3. Ποια είναι η σχέση της Δημιουργική Γραφής και  της 

κοινωνικοποίησης των παιδιών; 

4. Ποια δυνατότητα εφαρμογής μπορεί να έχει η 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στην δημιουργική γραφή; 

 

Α. Θεωρητική προσέγγιση 

1.Δημιουργική γραφή 

1.1 Ορισμός 

 

Ο όρος «δημιουργική γραφή» είναι απόδοση του αγγλικού όρου «creative 

writing» στην ελληνική. Πιο συγκεκριμένα, ο όρος αναφέρεται  στην ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας μέσα από την εξάσκηση του γραπτού λόγου με βάση τις διάφορες 

συγγραφικές πρακτικές και στην καλλιέργεια της λογοτεχνικής έκφρασης. Αποτελείται 

από ένα σύνολο τεχνικών και κανόνων που ευνοούν την ανάπτυξη της δημιουργικής 

γραφής και έκφρασης του ατόμου μέσα από το δικό του προσωπικό ύφος (Καρακίτσιος, 

χ.χ.). 

Όπως σημειώνει ο Κωτόπουλος (χ.χ.),  πρόκειται για την ανάπτυξη της 

ικανότητας του ατόμου να γράφει και να δημιουργεί λογοτεχνικά κείμενα  (ποιήματα, 

ιστορίες κ.λπ.), χρησιμοποιώντας τη φαντασία του, χωρίς να περιορίζεται αυστηρά από 
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συγκεκριμένους κανόνες γραφής και λογοτεχνικά στυλ.  Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε 

σε μία μορφή γραφής, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυθόρμητη, πρωτότυπη 

και εφευρετική, ωστόσο αντίθετη προς την επίσημη Λογοτεχνία. Το άτομο έχει τη 

δυνατότητα να πειραματιστεί με το γραπτό του λόγο. Η δημιουργική γραφή απευθύνεται 

σε όλους όσους επιθυμούν να γίνουν συγγραφείς και όχι μόνο σε εκείνους που έχουν το 

ταλέντο. Ωστόσο,  θα πρέπει πρώτα κανείς να εξασκηθεί στους κανόνες και στις τεχνικές 

της λογοτεχνικής συγγραφής για να μπορεί με βάση αυτές να αρχίσει να εκφράζεται με 

το προσωπικό του ύφος.     Σαν επιστήμη, έχει συνδεθεί εκτός από τη Λογοτεχνία και τη 

Γλώσσα και με άλλους κλάδους, όπως αυτόν της ψυχολογίας, της φιλολογίας και της 

εκπαίδευσης, ως θεραπευτική μέθοδος, ως λογοτεχνική γραφή και ως εκπαιδευτική 

μέθοδος διδασκαλίας  της Λογοτεχνίας και τη Γλώσσας αντίστοιχα. 

1.2 Λειτουργία 

 

Η δημιουργική γραφή λειτουργεί ως μέσο εκμάθησης της λογοτεχνίας, ως μέσο 

επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης του προφορικού και γραπτού λόγου. 

Σκοπός είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας μέσα από την εξάσκηση των 

συγγραφικών δεξιοτήτων των ατόμων. 

Το προσωπικό ύφος του δημιουργού, η διαδικασία που αποφασίζει να 

χρησιμοποιήσει προκειμένου να παράξει ένα έργο και βέβαια το τελικό αποτέλεσμα 

αποτελούν τρία στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη δημιουργικότητα ενός γραπτού στη 

Λογοτεχνία. Στη διεθνή βιβλιογραφία τα τρία αυτά στοιχεία αναφέρονται ως 3p: 1. 

person 2. process 3. Produc.  Εκτός αυτών, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν το 

περιβάλλον, η πειθώ και η δυναμική όσων συμμετέχουν στην διαδικασία (Κωτόπουλος, 

χ.χ.). 

1.3 Ιστορία 

 

Στοιχεία της δημιουργικής γραφής εμφανίζονται στα αρχαία χρόνια με την 

εξέλιξη της ρητορικής. Η Ρητορική ήταν μια μορφή διδασκαλίας όπου οι εκπαιδευόμενοι 

εξασκούνταν στην πειστικότητα του γραπτού και του προφορικού λόγου ώστε να είναι 

αποτελεσματικός. Η Ρητορική δομείται σε πέντε φάσεις: 
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1η φάση: Invention (εύρεσις): πρόκειται για τη φάση της αναζήτησης ιδεών, 

συναισθημάτων, επιχειρημάτων και του θέματος είτε από την εμπειρία είτε κατά 

συνθήκη (θάνατος, έρωτας). Η λειτουργία της Φαντασίας είναι η κυρίαρχη νοητική 

λειτουργία στη φάση αυτή. 

2η φάση: Disposition (τάξις): πρόκειται για τη φάση της σύνθεσης και άρθρωσης 

των παραπάνω, η τρόπο τινά «τακτοποίηση του θέματος» σε ακολουθία με ένα λογικό 

(λυρική ποίηση) ή χρονολογικό πλάνο (αφήγηση, επική ποίηση). Η λογική και η κρίση 

είναι η κυρίαρχη νοητική λειτουργία. 

3η φάση: Elocution (λέξις): πρόκειται για τη φάση της επιλογής, της 

συναρμολόγηση των λέξεων με την προσθήκη διακοσμητικών στοιχείων (μεταφορές, 

μετωνυμίες, εικόνες). 

4η φάση: Lamemoria (μνήμη): πρόκειται για τη φάση της αποστήθισης και 

ενστήθισης. 

5η φάση: Actio (υπόκρισις): πρόκειται για τη φάση της δραματοποίησης και 

ορθοφωνίας (Κωτόπουλος, 2013). 

 

1.4 Εξέλιξη 

 

Οι τρεις πρώτες φάσεις της ρητορικής χρησιμοποιήθηκαν τον 19ο αιώνα στη 

Γαλλία στο Λύκειο ως εκπαιδευτικό εργαλείο της λογοτεχνίας. Η εκμάθηση υφολογικών 

και λογοτεχνικών σχημάτων πραγματοποιούνταν στις πρώτες τάξεις, ενώ η κατάκτηση 

της τέχνης με παραγωγή κειμένων που βασίζονταν στην μίμηση προτύπων γινόταν στις 

τελευταίες τάξεις. Στην σημερινή μορφή της Δημιουργικής Γραφής συναντούμε πολλά 

από τα στοιχεία της Ρητορικής, σύμφωνα με την οποία διδασκόταν η λογοτεχνία κατά 

τον 19ο αιώνα. Η εξέλιξη της λογοτεχνίας ως είδος καλλιτεχνικής έκφρασης 

παρατηρείται μετά τον 17ο αιώνα, ενώ η σύνδεσή της με το ευφάνταστο γράψιμο, την 

αυθορμησία, την έμπνευση, την πρωτοτυπία και την μοναδικότητα πραγματοποιήθηκε 

από τον 18ο αιώνα και έπειτα. Η διδασκαλία της ιστορίας της λογοτεχνίας έκανε την 

εμφάνισή της στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν έκαναν την εμφάνισή τους νέες 

αντιλήψεις, με τις οποίες ενισχύθηκαν οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας. Η 

ανάλυση επιστημονικών κειμένων έγινε αργότερα, όταν αναπτύχθηκαν θεωρίες σχετικά 
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με την ιστορική, κοινωνική και ψυχολογική ερμηνεία της λογοτεχνίας. Στην Ελλάδα, στα 

τέλη του 19ου αιώνα, εμφανίστηκε η λογοτεχνία ως γνωστικό αντικείμενο. Ωστόσο, 

μέχρι πρόσφατα  στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η  διδασκαλία της λογοτεχνίας 

επικεντρωνόταν στην αναζήτηση ενός νοήματος. Στον αγγλοσαξονικό χώρο, κατά τη 

δεκαετία του 1920, έκανε την εμφάνισή της η  Δημιουργική Γραφή ως ξεχωριστό 

αντικείμενο σπουδών, τόσο στα πανεπιστήμια όσο και στα σχολεία, σε μια προσπάθεια 

ανάδειξης της δημιουργικότητας των μαθητών μέσα από το πεδίο της Γλώσσας. Στον 

ελλαδικό χώρο η δημιουργική γραφή άρχισε να διδάσκεται πρώτα σε εργαστήρια 

δημιουργικής γραφής, τα οποία ιδρύθηκαν το 2000. Το έδαφος είχαν προετοιμάσει 

σχετικές εκδόσεις που είχαν δημοσιευτεί κατά τη δεκαετία του 1990  (Καρκίτσιος, χ.χ.).  

 

 

 

2. Δημιουργική γραφή και εκπαίδευση 

 

Η δημιουργική γραφή στο χώρο της εκπαίδευσης αντιμετωπίζει το παιδί ως άτομο 

με ελεύθερη βούληση και ξεχωριστή προσωπικότητα, το οποίο έχει ανάγκη να εκφραστεί 

ελεύθερα μέσα από τον γραπτό και τον προφορικό λόγο. Οι μαθητές μπορούν 

πειραματίζονται με ποικίλα λογοτεχνικά είδη, όπως εικονογραφημένες ιστορίες, 

ανάγνωση βιβλίων (παραμύθια, περιοδικά, ποιήματα, τραγούδια, γλωσσοδέτες, 

παροιμίες, ποιήματα)  και να καλλιεργούνται πολύπλευρα. Έτσι, η δημιουργική γραφή 

λειτουργεί και επικουρικά σε σχέση με  άλλα γνωστικά αντικείμενα βελτιώνοντας τη 

γλωσσική, διανοητική και συναισθηματική εξέλιξη του μαθητή. Αποτελεί μία διδακτική 

προσέγγιση της λογοτεχνίας, η οποία συνδυάζει την ανακαλυπτική, παιδοκεντρική, 

βιωματική και συνεργατική μάθηση, διότι η διδασκαλία της λογοτεχνίας και η γλωσσική 

ανάπτυξη συντελούνται με τρόπο ενεργητικό. Η διδακτέα ύλη δεν αντιμετωπίζεται 

αυστηρά και τα παιδιά δεν έχουν το άγχος του σωστού και του λάθους. 

Είναι γεγονός ότι το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα δεν ενθαρρύνει τους 

μαθητές να εκφράζονται μέσω της γλώσσας. Η δημιουργική γραφή προσφέρει τη 

δυνατότητα παραγωγής λόγου με παιγνιώδη τρόπο ξεφεύγοντας από τα παραδοσιακά 
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μαθησιακά και αξιολογικά πλαίσια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Επομένως, ενθαρρύνει την δημιουργική παραγωγή λόγου, είτε γραπτού είτε προφορικού, 

καλώντας τα παιδιά να «παίξουν» με τις λέξεις και τις προτάσεις και τα διάφορα είδη 

λογοτεχνίας. 

 

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία παραθέτει ο Κωτόπουλος (2013), στην τυπική 

εκπαίδευση η Δημιουργική Γραφή διδάσκεται: 

o Σε Καλλιτεχνικά σχολεία της χώρας 

o Σε πανεπιστημιακά τμήματα: με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 

μαθήματα, με σεμινάρια 

o Στο Μαράσλειο Διδασκαλείο 

o Σε πιλοτικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (Πειραματικά σχολεία) 

o Με τη μορφή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και επισκέψεων συγγραφέων 

στα σχολεία σε συνεργασία με δημόσιους και εκπαιδευτικούς φορείς 

o Από φορείς δια βίου εκπαίδευσης (εκπαίδευσης ενηλίκων) 

o Σε λέσχες και εργαστήρια Δ.Γ. 

Το ζητούμενο στη σημερινή εκπαιδευτική διαδικασία είναι η σύνδεση της 

δημιουργικότητας με τη μάθηση, όπου το άτομο σαν δημιουργικό ον με φαντασία και 

αυτοέκφραση να συγκροτήσει μία διαφορετική ταυτότητα από την τυποποιημένη. Να 

συγκροτήσει μία προσωπικότητα με κριτική σκέψη και ηθικές ευαισθησίες. Στο 

εκπαιδευτικό σύστημα η φιλοσοφία της Δημιουργικής Γραφής συνιστά μια δυναμική και 

πολύπλοκη, σύνθετη νοητική διεργασία, κατά την οποία η Λογοτεχνία προσεγγίζεται 

ενεργητικά και έσωθεν. Ως ενεργητική νοητική διαδικασία απαιτεί το συντονισμό 

πολλών νευροφυσιολογικών και ψυχικών λειτουργιών, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει 

μοναδική απόλαυση. Η σύνθεση ενός δημιουργικού σχολικού περιβάλλοντος  το οποίο 

είναι αντίθετο με τον φόβο του σφάλματος,  την τυποποιημένη σκέψη και τις έντονες 

κοινωνικές πιέσεις για συμμόρφωση βασίζεται σε μορφές ευέλικτης διδασκαλίας, στην 

επικέντρωση σε δοκιμασίες ανοιχτού τύπου στην ανάδειξη της διεπιστημονικότητας και 

της πολυτροπικότητας και στην ενίσχυση της αυτοεικόνας των μαθητών. Με την 

Δημιουργική Γραφή δίνεται η δυνατότητα για μελέτη της λογοτεχνίας έχοντας ως 
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πρίσμα////οπτική «το βλέμμα του συγγραφέα».  Η θεωρία αυτή προσφέρει στον 

αναγνώστη μία πρό(σ)κληση να γράψει το έργο εκ νέου, ως δυνάμει δημιουργός, με νέα 

ανάγνωση και νέα γραφή. Επιπλέον, η Δημιουργική Γραφή μπορεί να λειτουργήσει 

θεραπευτικά, προσφέροντας στο άτομο ψυχική εκτόνωση και εσωτερική απελευθέρωση, 

καθώς επίσης αυτοεπιβεβαιωτικά και λυτρωτικά. Ακόμη συνεισφέρει στην αντιμετώπιση 

της κατάθλιψης, την κοινωνική αποκατάσταση και την τόνωση της αυτοεκτίμησης και, 

καθώς μέσω αυτής το άτομο μπορεί να αντιλαμβάνεται προοπτικές για τον εαυτό του και 

τους άλλους, έχει τη δυνατότητα να συνδράμει στην προσωπική ανάπτυξη και στην 

αυτογνωσία του (Κωτόπουλος, 2013). 

Τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση εμπεριέχουν 

δημιουργικές δραστηριότητες προσέγγισης λογοτεχνικών κειμένων, ενώ στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα για τη Γλώσσα στο Νηπιαγωγείο έχει πλέον καθιερωθεί η χρήση 

εικονογραφημένων βιβλίων. Παράλληλα, εφαρμόζοντας την δανειστική βιβλιοθήκη, 

εμπλέκεται και το οικογενειακό περιβάλλον σε αναγνωστικές διαδικασίες. Με αυτόν τον 

τρόπο προωθείται στα παιδιά η φιλαναγνωσία για το λογοτεχνικό κείμενο και 

προλαμβάνεται μακροπρόθεσμα η σχολική αποτυχία. Ακόμη, στα πλαίσια της ανάπτυξης 

του αναδυόμενου γραμματισμού παρέχεται στους μαθητές η ευκαιρία να εκφράζουν τις 

σκέψεις, τις ιδέες και τα συναισθήματά τους μέσω της καταγραφής «αυθεντικών» 

κείμενων, τα οποία παράγονται από τους ίδιους τους μαθητές. 

Το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Γλώσσας είναι δομημένο σε τέσσερις 

δεξιότητες:  

-παραγωγή προφορικού λόγου  

- κατανόηση προφορικού λόγου  

- παραγωγή γραπτού λόγου  

- κατανόηση γραπτού λόγου.  

Η δημιουργική γραφή αναφέρεται ως έκφραση και ως πρόταση δραστηριοτήτων. Δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση στην εξάσκηση του προφορικού λόγου. Κύρια αντικείμενα για την 

επίτευξη αυτού του σκοπού αποτελούν η ακρόαση και η ομιλία, το ενδιαφέρον για το 

επικοινωνιακό πλαίσιο, η σχέση ομιλητή – ακροατή, το πολυτροπικό κείμενο 1 , οι 

περιγραφές αντικειμένων, προσώπων, καταστάσεων, οι επικοινωνιακές στρατηγικές 

                                                           
1 Σχετικά βλ. ΙΤΥΕ (2014). 



14 
 

συνομιλητών, τα δομικά στοιχεία των προφορικών κειμένων, ο διάλογος, η συζήτηση και 

ο σεβασμός στους κανόνες επικοινωνίας, τα παραγλωσσικά στοιχεία και η ερμηνεία 

τους. Με εξειδικευμένες ασκήσεις ενισχύεται η παραγωγή γραπτού και προφορικού 

λόγου. Επομένως, τα παιδιά εμπλουτίζουν την έκφρασή τους και η δομή του λόγου τους 

γίνεται πιο σύνθετη. 

Ο Κωτόπουλος (2013) επισημαίνει ότι τα νήπια επωφελούνται από τις ασκήσεις 

δημιουργικής γραφής ως προς τις κατευθύνσεις: 

•της ανάλυσης και περιγραφής. Ταυτόχρονα μυούνται στη σύγκριση και την 

ταξινόμηση. 

•μιας πρώτης επαφής  με τη λογική ανάλυση- ερμηνεία, υπόθεση – πιθανολογία 

και φαντασία – επινόηση. 

•της ανάπτυξης της ικανότητας σύνθεσης πληροφοριών και ιδεών, από τη στιγμή 

που επικεντρώνονται σε αντιπαραθέσεις και αντιφάσεις. 

•της ενθάρρυνσης στην κρίση, αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων.  

•της ενθάρρυνσης στη μετάδοση ιδεών και την εφαρμογή γνώσεων που έχουν 

αποκτήσει. 

•της άσκησης στην  υπομονή. Μέσω της  διαδικασίας της διερεύνησης νέων 

δεδομένων  οδηγούνται στην επεξεργασία νέων δεδομένων. 

•της διατύπωσης υποθέσεων και της ικανότητας να αντιλαμβάνονται την 

κρισιμότητα των καταστάσεων. 

•της ανάπτυξης της κριτικής τους σκέψης. Μέσα από τη  συμμετοχή τους σε 

συζητήσεις γίνονται αποδέκτες διαφορετικών απόψεων ή προτάσεων σχετικά με την 

συνέχιση της ιστορίας. 

•της ικανότητας να λειτουργούν σε μία ομάδα (συνεργατική μάθηση). Μαθαίνουν 

να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες, να μοιράζονται χώρο και υλικά και να 

αναλαμβάνουν την ευθύνη που τους αναλογεί. 

Αξίζει να τονίσουμε ότι πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος της νηπιαγωγού για να 

καθοδηγήσει το παιδιά, να τα ενθαρρύνει και να οργανώσει ασκήσεις που τα ευνοούν. 

Έχει την ευθύνη να προάγει την κριτική και δημιουργική σκέψη των παιδιών, να 

αναπτύξει την αφηγηματική ικανότητα των μαθητών, να προκαλέσει καταστάσεις 

προβληματισμού και να ενθαρρύνει το διάλογο, να ακολουθεί αφηγηματικές τεχνικές 
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που ενδυναμώνοουν τις νοητικές παραστάσεις των παιδιών και αυξάνουν την αισθητική 

τους απόλαυση, να ευαισθητοποιήσει τους γονείς για την αξία αφήγησης και της 

ανάγνωσης ιστοριών. 

 

4.Τ.Π.Ε. και εκπαίδευση 

 

Οι ΤΠΕ ορίζονται ως το σύνολο των υπολογιστικών συστημάτων και των 

τεχνολογικών εφαρμογών και αφορά το σχεδιασμό και τη χρήση συστημάτων 

επεξεργασίας πληροφοριών και τεχνολογιών επικοινωνίας. Στην ουσία πρόκειται για το 

συνδυασμό της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη τεχνολογία της επικοινωνίας, όπου 

τα εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί για την επεξεργασία δεδομένων συνδυάζονται με τα 

εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για την εξ' αποστάσεως επικοινωνία των ανθρώπων. 

Όπως επισημαίνουν οι Smaldino,  Lowther  και  Russel (2010), πολλές φορές 

γίνεται λόγος για την κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας. Επομένως, είναι 

σημαντικό να εξετάσουμε το ρόλο που διαδραματίζουν οι τεχνολογίες σε αυτή. Σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είχε συνδεθεί ήδη από τη 

δεκαετία του 1990 με την αναγκαιότητα της κατάρτισης των Ευρωπαίων πολιτών στην 

απόκτηση γνώσεων τεχνολογίας και χειρισμού υπολογιστών, προκειμένου να γίνει η 

Ευρώπη πιο ανταγωνιστική στην οικονομία της γνώσης, μέσα από τη δημιουργία 

καλύτερων και περισσότερων θέσεων εργασίας. Γενικότερα, όταν αναφερόμαστε στην 

κοινωνία της γνώσης εννοούμε μια κοινωνία της οποίας χαρακτηριστικό είναι η ραγδαία 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και χρήσης της σε όλους τους τομείς της  καθημερινής ζωής, 

γεγονός που οδηγεί στην παραγωγή μεγάλου όγκου πληροφορίας με αποτέλεσμα να 

επηρεαστούν οι εργασιακές σχέσεις και η παγκόσμια οικονομία καθώς ο ανταγωνισμός  

των κρατών οδηγεί στην περαιτέρω εξειδίκευση και τεχνογνωσία. 

Η χρήση των ΤΠΕ για την καλύτερη γλωσσική διδασκαλία ξεκίνησε τη δεκαετία 

του '60 μέσα από την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η λογική πίσω από τη 

χρήση του υπολογιστή για αυτό το σκοπό βρίσκεται  στο γεγονός ότι είναι ένα εργαλείο 

το οποίο μπορούσε να οργανώσει την ύλη σε μικρότερα κομμάτια και να προσφέρει 

ανατροφοδότηση στους μαθητές, για να ελέγξουν τα λάθη τους και να βρουν τι δεν έχουν 

http://www.biblionet.gr/author/92989/Sharon_E._Smaldino
http://www.biblionet.gr/author/92990/Deborah_L._Lowther
http://www.biblionet.gr/author/83339/James_D._Russel
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κατανοήσει. Οι μαθητές διδάσκονταν για τη δομή του κειμένου και εξασκούνταν σε 

γλωσσικά χαρακτηριστικά όπως η ορθογραφία. Επομένως, έπαιζε το ρόλο ενός 

δασκάλου που δεν εξαντλούνταν ποτέ, είχε υπομονή και δεν έκανε ποτέ λάθος, πράγμα 

που οδηγούσε σε πιο ποιοτική μάθηση. Με την πάροδο των δεκαετιών και με την εξέλιξη 

της τεχνολογίας αυξήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει η γλωσσική 

διδασκαλία μέσω του υπολογιστή. Ο βασικός παράγοντας για αυτή την αλλαγή ήταν η 

ανακάλυψη του Διαδικτύου και η δυνατότητα που παρέχει για σύγχρονη και ασύγχρονη 

επικοινωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα εξ' αποστάσεως μαθήματα γλώσσας, 

γλωσσικό υλικό στο οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση όποιος θέλει, τα σώματα κειμένων 

και η εφαρμογή και αξιοποίηση πολυμέσων (Smaldinoetal., 2010). 

Οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες και Επικοινωνία) είναι ένας κλάδος που υπάγεται στην 

Πληροφορική και αφορά επιμέρους εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούνται στο χώρο της 

εκπαίδευσης με σκοπό την ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη διδασκαλία και τη 

βελτίωση της μάθησης. Σε αυτή περιλαμβάνονται: υπολογιστές,  λογισµικό,  διαδραστικά 

συστήµατα, δίκτυα, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, κλπ. Η συμβολή τους έγκειται στη 

χρήση εφαρμογών εκπαιδευτικού λογισμικού και ψηφιακών τεχνολογιών, τα οποία  

αποτελούν πληροφορικά μαθησιακά περιβάλλοντα που είναι φτιαγμένα με τρόπο ώστε 

να υποστηρίζουν τη μάθηση και τηρούν κάποιες κατάλληλες προδιαγραφές για το σκοπό 

αυτό. Oι Smaldino et al. (2010)  διαχωρίζουν τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση σε τρεις κατηγορίες: 

1. σε συστήματα καθοδήγησης και διδασκαλίας 

2. σε συστήματα μάθησης μέσω καθοδηγούμενης ανακάλυψης  

3. σε συστήματα έκφρασης, αναζήτησης και επικοινωνίας 

Αρχικά, οι ΤΠΕ μπορούν να χαρακτηριστούν ως ένα σύγχρονο εργαλείο, το οποίο 

βοηθάει τους μαθητές να έρθουν σε επαφή με τη τεχνολογία και τον κλάδο της 

πληροφορικής, να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους πάνω σε αυτόν τον τομέα και  να 

αποκτήσουν μια γνώση η οποία είναι απαραίτητη για τις απαιτήσεις της σημερινής 

κοινωνίας. Τα  ψηφιακά μέσα χρησιμοποιούνται σαν ένα εργαλείο  το οποίο βοηθάει τη 

μαθησιακή διδασκαλία, την κάνει πιο πρωτότυπη, παιγνιώδη και πιο ενδιαφέρουσα για 

τους μαθητές, προσφέροντας μεγάλο αριθμό πληροφοριών και ποικίλες πηγές γνώσεων 

και μαθησιακού υλικού. Επομένως, η μάθηση γίνεται πιο αποτελεσματική καθώς 

ελκύεται η προσοχή των μαθητών και ενεργοποιείται η αντίληψή τους. Πέρα όμως από 

http://www.biblionet.gr/author/92989/Sharon_E._Smaldino
http://www.biblionet.gr/author/92989/Sharon_E._Smaldino
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την καλλιέργεια του πληροφορικού γραμματισμού,  ο ρόλος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

είναι και επικουρικός σε σχέση με άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως τα Μαθηματικά, η 

Γλώσσα και οι Φυσικές Επιστήμες, καθώς συμβάλλουν στην καλύτερη ανάπτυξη των 

γνωστικών δεξιοτήτων μέσα από την κατανόηση βασικών εννοιών και την οικοδόμηση 

της νέας γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές, όπως θα δούμε παρακάτω (Smaldino et 

al., 2010). 

Οι Smaldino et al. θεωρούν το ζήτημα της χρήσης των τεχνολογικών μέσων και 

την υλοποίηση της ένταξης και εφαρμογής τους στην εκπαιδευτική πρακτική μία 

σύνθετη διαδικασία, η οποία επηρεάζεται από έναν συνδυασμό πολλών παραγόντων. Ο 

εξοπλισμός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με ψηφιακά μέσα εξαρτάται άμεσα από 

οικονομικούς παράγοντες αλλά και από παράγοντες που σχετίζονται με το σχολικό 

περιβάλλον, γεγονός το οποίο κάνει την ένταξη των ΤΠΕ στον χώρο της εκπαίδευσης  

μία σύνθετη διαδικασία. Επιπλέον, παράμετροι όπως οι αντιλήψεις των ατόμων του 

σχολικού περιβάλλοντος για τα τεχνολογικά μέσα αλλά και ο βαθμός στον οποίο έχουν 

καταρτιστεί οι εκπαιδευτικοί για να αξιοποιήσουν τα μέσα αυτά και το κατά πόσο είναι 

διατεθειμένοι  να αλλάξουν τον τρόπο διδασκαλίας τους και να είναι ευέλικτοι ως προς 

αυτά επηρεάζουν την απόφαση για την χρήση των ΤΠΕ.Η απόκτηση ψηφιακών 

δεξιοτήτων, η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, η ενίσχυση της 

έρευνας και η ανάδειξη των ΤΠΕ ως εργαλείο το οποίο έχει την δυνατότητα να 

υποστηρίζει τις παραπάνω διαδικασίες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αποτελεί 

τον βασικό λόγο χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ως προς τη χρήση, οι Κόμης (2001) και Smaldino et al.(2010) καταλήγουν ότι η 

χρήση των ΤΠΕ συνδυάζεται συνήθως με δύο τρόπους: 

1. Ως ανεξάρτητο γνωστικό αντικείμενο μέσω το οποίο παρέχει τη δυνατότητα 

απόκτησης γνώσεων τεχνολογίας και πληροφορικών συστημάτων και βοηθά 

στην καλλιέργεια δεξιοτήτων για την χρήση τους. 

2. Ως εργαλείο το οποίο παρέχει την δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης της 

μαθησιακής διαδικασίας, πιο εύκολης και εκτενούς πρόσβασης στη γνώση και 

επιπλέον υποστηρίζει την δυνατότητα για περαιτέρω έρευνα σε κάποιο θέμα ή 

αντικείμενο. 

.  

http://www.biblionet.gr/author/92989/Sharon_E._Smaldino
http://www.biblionet.gr/author/92989/Sharon_E._Smaldino
http://www.biblionet.gr/author/92989/Sharon_E._Smaldino
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4.1 Μοντέλα ένταξης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 

 

Οι Κόμης (2001), Παπαδοπούλου και Κοτρίδης (χ.χ.)  και Smaldino et al. (2010) 

προσδιορίζοντας τα μοντέλα-τάσεις ένταξης και χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

προτείνουν το παρακάτω σχήμα: 

Τεχνοκρατικό μοντέλο: Με βάση αυτό οι ΤΠΕ εντάσσονται στο πρόγραμμα 

σπουδών ως αυτόνομο αντικείμενο. Σκοπός είναι η εξοικείωση με τις λειτουργίες του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Ολοκληρωμένο ή ολιστικό μοντέλο: Με βάση αυτό βασικός στόχος της ένταξης 

των ΤΠΕ είναι η χρήση τους ως εργαλείο  απόκτησης διευρυμένων γνώσεων και  η 

εφαρμογή έρευνας πάνω σε κάποιο  γνωστικό αντικείμενο. στα πλαίσια της διαθεμάτικης 

προσέγγισης2. 

Πραγματολογικό μοντέλο: Αυτό αποτελεί έναν συνδυασμό των δύο παραπάνω 

μοντέλων. Με βάση αυτό  η ένταξη των ΤΠΕ έχει στόχο τόσο την απόκτηση γνώσεων 

πληροφορικής, όσο και την καλλιέργεια άλλων αντικειμένων μέσω των γνώσεων αυτών. 

Για την ένταξη των ΤΠΕ στο πρόγραμμα σπουδών οι Smaldino et al. (2010) 

θεωρούν απαραίτητο να ληφθούν  υπόψη παράγοντες που θα προσδιορίσουν την 

εφαρμογή τους στην εκπαίδευση. Τέτοιοι παράγοντες είναι το πώς συνδέεται η ένταξη 

των ΤΠΕ με τις διάφορες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, με ποιον τρόπο θα ενταχθεί σε ένα 

πρόγραμμα σπουδών και ποιοί θα είναι οι σκοποί του, πώς θα επηρεάσει τον τρόπο 

μάθησης των μαθητών και ποιός θα είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε αυτή τη 

διαδικασία, τι προγράμματα θα γίνουν για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τι 

κονδύλια θα χρειαστεί να διαθέσει το κράτος και πόσα μπορεί να διαθέσει, ποιά θα είναι 

η εκπαιδευτική πολιτική ενός προγράμματος με ΤΠΕ και τι υλικό θα χρειαστούν τα 

σχολεία. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ένα πρόγραμμα ένταξης ΤΠΕ είναι πολυσύνθετο και 

καθορίζεται από πολλούς παράγοντες που ο καθένας έχει τη δυναμική του. Άρα, για να 

είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα ικανοποιούν όλα τα 

παραπάνω. 

Τα προϊόντα και οι εφαρμογές των ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση 

κατηγοριοποιούνται από τους Smaldino et al.ως προς τον εξοπλισμό, τις 

                                                           
2  Σχετικά βλ. ΙΤΥΕ (2014). 

http://www.biblionet.gr/author/92989/Sharon_E._Smaldino
http://www.biblionet.gr/author/92989/Sharon_E._Smaldino
http://www.biblionet.gr/author/92989/Sharon_E._Smaldino
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τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, τα προϊόντα λογισμικού και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

Συγκεκριμένα: 

•στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται υπολογιστές και περιφερειακά μέσα όπως 

εκτυπωτές, ηχεία κ.λπ. - διαδραστικούς πίνακες. 

•στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες περιλαμβάνονται το Διαδίκτυο, η Κινητή 

τηλεφωνία κ.λπ. 

•στα προϊόντα λογισμικού αφορούν εφαρμογές εκπαιδευτικού λογισμικού. 

•στις υποστηρικτικές υπηρεσίες και συμβουλευτικές εφαρμογές. 

 

 

4.2 ΔΕΠΣ - ΑΠΣ3 

 

Οι ΤΠΕ εντάσσονται στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου προκειμένου τα παιδιά να 

έρθουν σε επαφή με τις βασικές τους λειτουργίες και να αρχίσουν να εξοικειώνονται με 

αυτές μέσα από δραστηριότητες με την επίβλεψη και τη βοήθεια της νηπιαγωγού. Στο 

πλαίσιο των δραστηριοτήτων, δίνεται στα παιδιά η ευκαιρία να πειραματιστούν με τα 

διάφορα μέσα, να κάνουν τη δική τους έρευνα, να παίξουν, να συνεργαστούν με τους 

συμμαθητές τους, να επικοινωνήσουν, να κατανοήσουν τον τρόπο που λειτουργούν τα 

συστήματα μέσα από τη χρήση αυτών και μέσα από τον πειραματισμό με αυτά, να 

αναζητήσουν πληροφορίες, να δημιουργήσουν και να εκφραστούν. Έτσι, τα νήπια 

μαθαίνουν τις βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστή και των μερών του και των 

ψηφιακών συστημάτων όπως του ήχου, των βίντεο κ.λπ. Η ενσωμάτωση  των ΤΠΕ στη 

σχολική τάξη ως εποπτικών μέσων με τη χρήση διαφόρων εκπαιδευτικών λογισμικών και 

των υπηρεσιών του διαδικτύου συμβάλει στον ψηφιακό γραμματισμό των μαθητών. 

Γενικότερα, η τεχνολογία έχει κατακλύσει το χώρο της καθημερινής ζωής και τα 

σημερινά παιδιά έρχονται σε επαφή με αυτή σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο απ' ότι στο 

παρελθόν. Στο σπίτι τα παιδιά έχουν επαφή με υπολογιστή, τηλεόραση, βιντεοπαιχνίδια, 

κινητά τηλέφωνα αλλά και με τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού όπως του φούρνου, 

του πλυντηρίου κ.λπ. Επομένως, είναι κάτι που υπάρχει στη ζωή τους σε μεγάλο βαθμό 

                                                           
3 Η υποενότητα βασίζεται στο ΔΕΠΣ ΑΠΣ σελ. 614 - 615 
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και το σχολείο προσπαθεί, με αφορμή τις ήδη υπάρχουσες εμπειρίες των παιδιών, να 

αξιοποιήσει τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές που ήδη έχουν και να τις διευρύνει 

περισσότερο. Το πιο σημαντικό εργαλείο για τη διεύρυνση της μάθησης των παιδιών 

είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Τα παιδιά, ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούν και 

άλλο εξοπλισμό όπως φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες κ.λπ. 

Ο υπολογιστής είναι το μηχάνημα που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 

πάνε τη γνώση τους ένα βήμα παραπέρα, να κατακτήσουν περισσότερα πράγματα, να 

εντρυφήσουν σε ένα αντικείμενο και να εξασκήσουν την αντίληψή τους και τη 

δημιουργικότητά τους με ερευνητικό τρόπο. Ο εκπαιδευτικός όταν αναπτύσσει 

δραστηριότητες  σε υπολογιστή προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την ήδη υπάρχουσα 

περιέργεια των παιδιών για τα τεχνολογικά μέσα, βασισμένος στις εμπειρίες τους από το 

σπίτι και την καθημερινότητά τους. Σημαντική προϋπόθεση για την κατάλληλη 

εφαρμογή ενός προγράμματος με υπολογιστή είναι η πλήρης κατάρτιση του 

εκπαιδευτικού και η οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος. Μόνο έτσι θα γίνει 

εφικτή η κατάλληλη αξιοποίησή του ως εργαλείο μάθησης. 

Τα παιδιά μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη μέσα από τη δράση τους 

με υπολογιστικά συστήματα. Ο Η/Υ σε ομαδικές δραστηριότητες συμβάλλει στη 

συνεργασία και την αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους ενισχύοντας της 

κοινωνικοποίηση και την προφορική τους επικοινωνία. Επιπλέον,  ενισχύεται η 

αυτονομία και η προσωπική πρωτοβουλία των παιδιών μέσα από αποφάσεις που 

καλούνται να πάρουν για να κάνουν επιλογές ή για να οδηγηθούν στην επίλυση ενός 

προβλήματος, ενώ τους δίνεται η ευκαιρία να πειραματίζονται και να ελέγχουν τα 

αποτελέσματά τους. Ακόμη, επιδρά θετικά στη λεπτή κινητικότητα των παιδιών καθώς 

προσπαθούν να κινηθούν με το ποντίκι, να γράψουν και να ζωγραφίσουν, ενώ μέσα από 

την παρατήρηση της οθόνης συνδυάζει και την εξάσκηση της οπτικοκινητικής τους 

αντίληψης. Επομένως, η ενασχόληση των μικρών παιδιών με τον υπολογιστή τα βοηθά 

στην κοινωνική, τη γνωστική αλλά και τη συνολική τους ανάπτυξη. 

Επίσης, η ύπαρξη υπολογιστή στο σχολείο είναι αναγκαία από την άποψη οτι δεν 

έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση σε αυτόν από το σπίτι τους, ούτε έχουν όλα τα παιδιά τις 

ίδιες εμπειρίες. Συνήθως, οι μαθητές οι οποίοι προέρχονται από ανώτερες 

κοινωνικοοικονομικές τάξεις έχουν πιο πολλές εμπειρίες. Άρα, κρίνεται αναγκαίο να 
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δώσει το σχολείο την ευκαιρία στα λιγότερο προνομιούχα παιδιά να εξασκηθούν στις 

τεχνολογίες και να βοηθηθούν στη διεύρυνση των γνώσεων τους μέσω αυτών. 

Η ένταξη των ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο κάνει τα παιδιά ικανά να αντιληφθούν και να 

κατανοήσουν το ρόλο που έχουν οι τεχνολογίες στη ζωή μας. Είναι απαραίτητο να 

καταλάβουν γιατί τις χρειαζόμαστε, να καταλάβουν ότι επηρεάζουν την κοινωνία μας σε 

καθημερινή βάση και ότι μας διευκολύνουν σε πολλά πράγματα. Γι' αυτό το λόγο, είναι 

απαραίτητο να εξοικειωθούν τα παιδιά στη χρήση τους και να μπορούν να τις 

χρησιμοποιούν με ευκολία και αυτονομία. 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίζει για την ασφάλεια των παιδιών όταν αυτά 

αποφασίζουν να ασχοληθούν με κάποιο ψηφιακό μέσο. Επίσης, είναι καλό να 

παρεμβαίνει προκειμένου να δίνει εξηγήσεις στα παιδιά και να προκαλεί συζήτηση 

μεταξύ τους κάνοντας κατάλληλες ερωτήσεις όπως τι κάνουν, γιατί, πώς το κάνουν, τι θα 

άλλαζαν, πώς θα το έκαναν αλλιώς, τι τους αρέσει κ.λπ. Πολύ σημαντική θα πρέπει να 

θεωρούν τη συνεργασία με τους γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον έτσι ώστε να 

δουλέψουν μαζί για κάτι κοινό, πράγμα το οποίο θα κάνει τα παιδιά να αξιοποιήσουν τις 

εμπειρίες τους από το σπίτι σε σχέση με τις ΤΠΕ. 

 

4.3 Η σύνδεση των Τ.Π.Ε. με άλλες μαθησιακές περιοχές 

4.3.1 Γλώσσα 

 

Η χρήση των ΤΠΕ παρέχει την δυνατότητα ενίσχυσης της προφορικής και 

γραπτής επικοινωνίας, της ανάγνωσης και της ακρόασης. Τα παιδιά, μέσα από την χρήση 

του πληκτρολογίου και του διαδραστικού πίνακα, έχουν την ευκαιρία: 

- να εξασκήσουν το γραπτό τους λόγο, καθώς καλούνται να αναπαραστήσουν τη 

σκέψη τους, .   

- να μάθουν  διάφορες αρχές της φωνολογίας, τα είδη των κειμένων και να 

κατακτήσουν στοιχεία της ελληνικής γραπτής γλώσσας, όπως η κατεύθυνση της γραφής, 

τα σημεία της στίξης, την αλφαβήτα κ.α.  

- να γράψουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις που κατάκτησαν για να 

δημιουργήσουν κάτι, όπως μια πρόσκληση γενεθλίων,  ή  ένα γράμμα σε ένα φίλο τους. 
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Επιπλέον, γίνεται εφικτή με ποικίλους τρόπους η ανάπτυξη της προφορικής επικοινωνίας 

των μαθητών μέσω της συνεργασίας τους σε διάφορα παιχνίδια, στα οποία γίνεται χρήση 

κάποιου εργαλείου τεχνολογίας, όπως η ζυγαριά στο μανάβικο ή το τηλέφωνο στο 

κουκλόσπιτο. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 

παιχνίδια ρόλων αναπαριστώντας εμπειρίες και εικόνες από την καθημερινή τους ζωή 

και το περιβάλλον τους, ενώ παράλληλα εξασκούν έννοιες και άλλων μαθησιακών 

περιοχών, όπως τα μαθηματικά, καλλιεργώντας ταυτόχρονα και τον προφορικό τους 

λόγο. Μέσα από την χρήση ενός λογισμικού έρχονται σε διάλεξη για αυτό που θα 

κάνουν, εξηγούν το λόγο για τον οποίο και τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνουν, και 

συζητούν διάφορες σκέψεις τους και εναλλακτικές ιδέες. Ακόμη έχουν την δυνατότητα 

της ηχογράφησης, της δημιουργίας εικόνων, της αλλαγής τους και της σύνδεσής τους  με 

κάποιο κείμενο ή τραγούδι, της κατασκευής μίας ηχοϊστορίας με εικόνες ή ενός βίντεο με 

τη βοήθεια εφαρμογών. Είναι ελεύθερα να αξιοποιήσουν, είτε αποκλειστικά τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε  παράλληλα με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή οποιαδήποτε 

από  τις συσκευές που παρέχονται μέσα στην τάξη, όπως ο εκτυπωτής, ο σαρωτής ή το 

μαγνητόφωνο(Smaldino et al., 2010). Η Αποστολίδου (2012) αναφέρεται στο 

ηλεκτρονικό βιβλίο ως μία «ψηφιοποιημένη μορφή αυτούσιων λογοτεχνικών βιβλίων» 

και  στις ευκαιρίες για αναγνωστικές εμπειρίες που προσφέρει το διαδίκτυο μέσα από 

δικτυακές αναγνωστικές λέσχες ή forums. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ηλεκτρονικό βιβλίο 

είναι ένα από τα ψηφιακά μέσα που έτυχε ευρείας χρήσης τα τελευταία χρόνια. 

Πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο είναι σε ψηφιακή μορφή και  η ανάγνωσή του γίνεται 

σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή και σε άλλη ηλεκτρονική συσκευή, όπως το κινητό 

τηλέφωνο (Smaldinoetal., 2010). 

Οι νέες τεχνολογίες έχουν αντικαταστήσει την έντυπη μορφή ως μέσο 

γραμματισμού. Αυτό σημαίνει ότι πλέον η γραφή, η ανάγνωση και η επικοινωνία 

γίνονται λιγότερο πια μέσω του χαρτιού και περισσότερο μέσω της οθόνης. Οι νέες 

γενιές είναι περισσότερο εξοικειωμένες και συνηθισμένες στη δεύτερη μορφή, καθώς οι 

νέες τεχνολογίες έχουν κατακλύσει κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής του ανθρώπου. Η 

εργασία, η επικοινωνία, η ενημέρωση και η ψυχαγωγία του εξαρτάται κατά ένα μεγάλο 

μέρος από την τεχνολογία σε βαθμό που δεν γίνεται να ζήσει χωρίς αυτή (Κόμης, 2004).   

http://www.biblionet.gr/author/92989/Sharon_E._Smaldino
http://www.biblionet.gr/author/92989/Sharon_E._Smaldino
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Όσον αφορά την επικοινωνία , η παραγωγή γραπτού λόγου είναι πιο  εφικτή, 

εφόσον δίνεται η δυνατότητα σε αυτόν που γράφει ένα κείμενο να κάνει αλλαγές και να 

το προσαρμόζει ανάλογα, γρήγορα και εύκολα. 

Αυτό που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον είναι οι νέες γλωσσικές ποικιλίες που 

έχουν αναδυθεί στα ψηφιακά περιβάλλοντα και τα μοντέρνα χαρακτηριστικά των 

διαδικτυακών κειμένων, τα οποία συνδυάζουν πολυτροπικότητα και υπερκειμενικότητα. 

Εφόσον έχει αλλάξει ο τρόπος γραψίματος και παραγωγής κειμένου, η διδασκαλία της 

γλώσσας δεν μένει ανεπηρέαστη από αυτή την αλλαγή διότι αυτό συνεπάγεται και 

αλλαγή στο είδος του αναγνώστη.  

Ως ένας διαφορετικός, εναλλακτικός τρόπος γραμματισμού των νέων έχουν 

αναδειχθεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα περιβάλλοντα Web2.0. Η ανάγκη  των 

νέων να συμμετέχουν σε μια παγκόσμια κοινότητα αποτελεί μία πραγματικότητα, η 

οποία εκφράζεται από τη διαφορετική χρήση του λόγου σε αντιδιαστολή με την 

παραδοσιακή χρήση του λόγου, η οποία χαρακτηριζόταν από τις τοπικές ιδιαιτερότητες 

κάθε γλώσσας. Η διδασκαλία της γλώσσας θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις διαστάσεις 

που έχει πάρει ο ρόλος του υπολογιστή σήμερα. Ο  υπολογιστής πρέπει να ιδωθεί ως 

μέσο πρακτικής γραμματισμού και να αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση η πολυτροπικότητα 

ως εξέλιξη της μονοτροπικότητας και ο ρόλος των  ΤΠΕ στον γραμματισμό, όπως 

περιγράφεται στο κίνημα των Πολυγραμματισμών (Smaldino et al., 2010 · ΙΤΥΕ, 2014).  

Υπάρχει ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την υπερβολική εστίαση στις 

ΤΠΕ. Οι τεχνολογίες είναι ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο όμως για να προσαρμοστεί 

σε μια εκπαιδευτική πραγματικότητα χρειάζεται να ληφθούν υπόψη και άλλοι 

παράγοντες, όπως οικονομικοί, πολιτισμικοί, κοινωνικοί. Η εστίαση στις τεχνολογίες, 

χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλοι παράγοντες, έχει ονομαστεί εργαλειακός λόγος. Η 

λογική πίσω από τη θεωρία του εργαλειακού λόγου βρίσκεται στην αυξανόμενη ζήτηση 

για μέγιστη αποδοτικότητα που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο κέρδος. Στην εκπαίδευση 

αυτό φαίνεται από τη χρήση προγραμμάτων παραγωγής λόγου όπως το Word το οποίο 

για να ταιριάζει στις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και για  να είναι όσο πιο 

ουδέτερο γίνεται έχει εξελληνιστεί. Ωστόσο, η ελληνική γλώσσα σε αυτά τα 

περιβάλλοντα είναι βασισμένη σε πρότυπα χρήσης, τα οποία απλά οδηγούν σε μια 

εργαλειακή της χρήση, που μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα παγκοσμιοποιημένο 
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περιβάλλον. Επειδή, η ελληνική γλώσσα δεν γίνεται να είναι ουδέτερη, υπάρχει μια 

κριτική στο κατά πόσο είναι ορθά αυτά τα περιβάλλοντα για γλωσσική διδασκαλία.  

 

Οι Smaldino et al. (2010) θεωρούν ότι αυτό που προσφέρουν οι ΤΠΕ στη 

διδασκαλία της γλώσσας σχετίζεται με: 

•Αναζήτηση πληροφοριών 

•Εμπλουτισμό της διδασκαλίας 

•Παραγωγή γραπτού λόγου σε διάφορα κειμενικά είδη. 

•Εργασίες με διαθεματικές δραστηριότητες 

•Αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων με βίντεο, εικόνες κ.λπ. 

•Ανάγνωση 

•Επικοινωνία 

•Αναζήτηση ετυμολογίας, συνωνύμων, αντιθέτων κ.λπ. Μιας λέξης 

•Ορθογραφία 

•Διδασκαλία μορφολογίας, σημασιολογίας, φωνολογίας των λέξεων 

•Αυτόνομο πειραματισμό των μικρών παιδιών    

4.3.2 Μαθηματικά 

Οι Smaldino et al. (2010) εξαίρουν την συμβολή των ΤΠΕ στο θέμα της 

ικανότητας των παιδιών στην ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών. Τα νήπια μέσα από το 

παιχνίδι με λογισμικά και εφαρμογές έρχονται σε επαφή με έννοιες όπως  η αντιστοίχιση, 

η απαρίθμηση, η ταξινόμηση, η περιοδικότητα, η διάταξη, η μέτρηση, η ποσότητα και το 

μέγεθος, η γεωμετρία, η βάση του 10, τα μοτίβα κ.λπ.. Η κατάκτηση των εννοιών αυτών 

πραγματοποιείται μέσω μίας διαδικασίας διάδρασης με τον υπολογιστή δίνοντας την 

ευχέρεια στα παιδιά να προχωρήσουν στην εκτέλεση αριθμητικών πράξεων και στην 

απόκτηση της αίσθησης του αριθμού4. Έχοντας τη δυνατότητα να πειραματιστούν μέσα 

από δραστηριότητες, τα παιδιά αποκτούν μεγαλύτερη ευχέρεια με τις έννοιες και τους 

αριθμούς. Για παράδειγμα, ο χειρισμός του ποντικιού σε ένα παιχνίδι για να δώσουν 

κατεύθυνση τα εισάγει σε έννοιες όπως αριστερά-δεξιά, πάνω-κάτω, ενώ μέσω  

εφαρμογών ζωγραφικής έχουν την ευκαιρία να ζωγραφίσουν διάφορα σχήματα 

                                                           
4Ως αίσθηση του αριθμού (number sense) νοείται η κατανόηση των αριθμών και των μεταξύ τους σχέσεων. 
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αλλάζοντας το χρώμα ή το μέγεθός τους. Ωστόσο, και η ενασχόλησή τους στο σπίτι τους 

με τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή..  

 

4.3.3 Φυσικές Επιστήμες 

 

Οι ΤΠΕ παρέχουν την δυνατότητα διδασκαλίας των φυσικών επιστημών με τη 

χρήση εικόνων, βίντεο και ήχων. Μπορούμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι γνώσεις, οι 

ερμηνείες (για παράδειγμα: όταν βρέχει, κλαίει ο Θεός)  και οι αντιλήψεις των παιδιών 

για φαινόμενα που υπάρχουν γύρω τους παρουσιάζοντάς τους ένα βίντεο από το 

διαδίκτυο σχετικά με την εξέλιξη ενός φαινομένου και, συζητώντας μαζί τους για το τι 

πιστεύουν τα ίδια ή αν είχαν υπόψη τους κάτι σχετικό με το φαινόμενο αυτό, να 

αναπτυχθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος. Επιπλέον, το διαδίκτυο παρέχει την ευκαιρία 

παρουσίασης πειραμάτων στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα να 

πραγματοποιηθούν στον χώρο του σχολείου ή της ανάπτυξης περιβαλλοντικών δράσεων 

όταν το περιβάλλον της αυλής δεν προσφέρεται για φωτογράφηση ζώων ή φυτών 

(Smaldino et al., 2010). Στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

εντάσσεται και η χρήση των διαδραστικών πινάκων και των CD. Οι διαδραστικοί 

πίνακες αποτελούν ένα μέσο κεντρικής προβολής στο οποίο υπάρχει μία αλληλεπίδραση 

μεταβλητών και διαγράμματος, ενώ χρησιμοποιώντας CD τα παιδιά μπορούν να δουν 

φωτογραφίες ή να έρθουν σε επαφή με δραστηριότητες του τύπου ερώτησης-απάντησης 

ή σωστού-λάθους  (Smaldino et al., 2010 · ΙΤΥΕ, 2014). 

Tα παιδιά μαθαίνουν κανόνες των μαθηματικών μέσα από την εξερεύνηση και 

μέσα από την επανεξέταση των λαθών που κάνουν και με τη χρήση 

o κατάλληλων λογισμικών παρουσιάσεων 

o συστημάτων αποθήκευσης πληροφοριών 

o λογισμικών προσομοιώσεων και  συλλογής δεδομένων με αισθητήρες, 

μοντελοποίησης (συνήθως παρουσίαση μοντέλου στην αρχή ή στο τέλος 

του μαθήματος 

o σχεδιασμού και ανάπτυξης μοντέλων από τους μαθητές), εικονική 

πραγματικότητα, οπτικοποίηση 

o λογισμικών που χρησιμοποιούνται για μάθηση μέσω κατασκευασμάτων 
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Εκπαιδευτικοί που ακολουθούν προσεγγίσεις μάθησης μέσω κατασκευασμάτων 

στη χρήση των τπε στη διδασκαλία τους και σε εκπαιδευτικούς που δεν εφαρμόζουν 

τέτοιες προσεγγίσεις στη διδασκαλία τους. Αναλύοντας τις πρακτικές των 

εκπαιδευτικών, φαίνεται ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών από κάθε χώρα 

χρησιμοποιεί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για σκοπούς προετοιμασίας υλικού και 

παρουσίασης του μαθήματος στους μαθητές, με ένα μικρότερο ποσοστό του χρόνου τους 

να αξιοποιείται στην ενεργό εμπλοκή των μαθητών με δραστηριότητες μάθησης μέσω 

κατασκευασμάτων, όπως η μοντελοποίηση και η συλλογή δεδομένων με αισθητήρες. 

Αυτό μπορεί εν μέρει να εξηγήσει και τις θετικά προσανατολισμένες πεποιθήσεις τους 

προς τα λογισμικά αυτού του τύπου. Δηλαδή, εφόσον τα θεωρούν τόσο χρήσιμα, τείνουν 

να τα χρησιμοποιούν κιόλας. Αμφίδρομα, εφόσον τα χρησιμοποιούν, έχουν δυνατές 

πεποιθήσεις για τη χρησιμότητά τους, αλλιώς δεν θα τα χρησιμοποιούσαν (Smaldino et 

al., 2010). 

4.3.4 Μοντέλα – Προσομοιώσεις – Οπτικοποιήσεις 

 

Ο Μικρόπουλος (χ.χ., σ. 372) ορίζει ως μοντέλο «ένα φυσικό ή ιδεατό σύστηµα 

που αναπαριστά και αντικαθιστά ένα φυσικό ή ιδεατό σύστηµα σε συγκεκριμένο επίπεδο 

θεώρησης και αφαίρεσης, που καθορίζονται από τους στόχους των επιθυμητών 

γνωστικών και σχεδιαστικών δραστηριοτήτων». Ως προσομοιώσεις αναφέρονται 

μοντέλα τα οποία περιγράφονται από αλγοριθμικές γλώσσες, λογισμικό ή από μελέτη η 

οποία υλοποιείται στον υπολογιστή. Ο ίδιος, ορίζει ως εικονική πραγματικότητα τον 

«συνδυασµό ισχυρών υπολογιστών, δικτύων, interfaces, γραφικών, αισθητήρων και 

ενεργοποιητών, µε σκοπό την εµβύθιση του χρήστη και την αλληλεπίδραση του σε 

πραγματικό χρόνο µε τρισδιάστατα συνθετικά περιβάλλοντα που αναπαριστούν 

πραγματικές ή µη καταστάσεις» (Μικρόπουλος, χ.χ., σ. 373).  Μέσω της τεχνολογίας 

αυτής περικλείονται και υποστηρίζονται µοντελοποιήσεις, προσοµοιώσεις και 

οπτικοποιήσεις, έχοντας ως βασικό χαρακτηριστικό τους τις «εμπειρίες ‘πρώτου 

προσώπου’ που παρέχει στο χρήστη για φαινόμενα και καταστάσεις αδύνατο ή δύσκολο 

να βιωθούν διαφορετικά» (ό.π. σ. 373). 

Η οπτικοποίηση (visualization) μέσω δημιουργούμενων εικόνων δίνει τη 

δυνατότητα να προκύψουν νέα δεδομένα, πληροφορίες και ερωτήματα. Το γεγονός ότι το 
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50% των νευρώνων σχετίζονται με την όραση βοηθά στο να αποτελεί ένα εργαλείο που 

βοηθά στην ανακάλυψη, την κατανόηση, την επικοινωνία και τη διδασκαλία. Η 

οπτικοποίηση υλοποιείται κυρίως με τη μορφή αυθαίρετων αναπαραστάσεων (animation) 

ή εξηγήσεων που δίδονται από δεδομένα ή διεργασίες. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στις 

περιπτώσεις αυτές ο έλεγχος θα πρέπει να βρίσκεται στα χέρια του μαθητή 

(Μικρόπουλος, χ.χ.).  

Με τις ΤΠΕ μπορούμε να μελετήσουμε φαινόμενα που έχουν πολύ μεγάλη ή 

μικρή διάρκεια, που είναι πολύπλοκα και που γενικά δεν είναι εφαρμόσιμα σε μια 

σχολική τάξη προκειμένου να μελετηθούν. Π.χ. Ο κύκλος του νερού ή περιστροφή της 

Γης γύρω από το ήλιο. Συμβάλουν στην καλύτερη εξήγηση των φαινομένων μέσα από 

την οπτικοποίηση των εννοιών και τη δημιουργία αυθεντικών καταστάσεων. Οι ΤΠΕ 

δίνουν τη δυνατότητα για την εφαρμογή πειραμάτων βάζοντας τα παιδιά να 

συμμετέχουν, να αλληλεπιδρούν και να συζητούν για να δώσουν εξηγήσεις (και να 

προτείνουν λύσεις σε ένα πρόβλημα).  Κατασκευή και χρήση μοντέλων π.χ. Beebot. 

 

4.3.5 Σχεδιασμός Πολυμέσων για την Εκπαίδευση γενικότερα και όχι μόνο τη σχολική. 

Αρχές και Προσεγγίσεις Διδασκαλίας 

 

Σύμφωνα με τους Smaldinoetal. (2010) και Παπαδοπούλου και Κοτρίδης (χ.χ.), η 

αναγνώριση και η κατανόηση των αρχών με βάση τις οποίες μαθαίνουν τα άτομα 

αποτελούν σημαντική παράμετρο για τον κατάλληλο σχεδιασμό πολυμέσων και 

λειτουργικού υλικού που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εκμάθηση. Ως προς τη 

σχεδίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού και τη διαδικασία της μάθησης επικρατεί η 

άποψη ότι θα πρέπει να συμβαδίζουν με αρχές που βασίζονται σε θεωρητικές 

προσεγγίσεις της Ψυχολογίας, σχετίζονται με συγκεκριμένες προσεγγίσεις της 

διδασκαλίας και καθορίζουν τον τρόπο σχεδιασμού των εκπαιδευτικών λογισμικών και 

των εκπαιδευτικών εργαλείων, ώστε η μάθηση να είναι αποτελεσματικότερη. 

Οι αρχές αυτές θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν οι εξής: 

•Αρχές της Ψυχολογίας του Συμπεριφορισμού 

•Αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας 
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•Αρχές Κονστρουκτιβιστικής Ψυχολογίας 

 

 

4.3.5.1 Συμπεριφορισμός 

 

 Πρόκειται για την μάθηση των ανθρώπων μέσω της τροποποίηση της 

συμπεριφοράς τους με την παροχή ενός ερεθίσματος, όπως η χρήση ποινών και 

ανταμοιβών. Σύμφωνα με τον Skinner, η παροχή θετικής ενίσχυσης και επιβράβευσης ή 

η υποχώρηση αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως η ποινή, οδηγεί στην 

αύξηση της συχνότητας μιας συμπεριφοράς. Επίσης, η συμπεριφορά που μειώνεται σε 

συχνότητα ακολουθείται από ποινή ή σταματά να επιβραβεύεται. O Skinner υποστήριζε 

ότι συγκεκριμένα πρότυπα επιβράβευσης ή ποινής οδηγούν σε διαφορετικές ταχύτητες 

μάθησης και βαθμούς απομνημόνευσης όσων έχουν αποκτηθεί με την μάθηση. Οι αρχές 

της συμπεριφοριστικής θεωρίας έχουν αποτελέσει τη βάση για την εφαρμογή 

συμπεριφοριστικών προγραμμάτων του τύπου απλής εξάσκησης (drill and practice) και 

προγραμμάτων υπαγορευμένης διδασκαλίας, που ήταν προάγγελος των Ολοκληρωμένων 

Συστημάτων Μάθησης (Instructional Systems Design (ISD). Τα ISD είναι σύγχρονα 

προγράμματα διαχειριζόμενης από υπολογιστές διδασκαλίας (Smaldino et al., 2010 ·  

Παπαδοπούλου και Κοτρίδης, χ.χ.). 

 

4.3.5.2 Γνωστική Ψυχολογία 

 

Η γνωστική ψυχολογία επικεντρώνεται σε έννοιες οι οποίες δεν είναι άμεσα 

παρατηρήσιμες, όπως η μνήμη, η διάθεση, τα κίνητρα, η σκέψη και ο νους, οι οποίες 

αποτελούν εσωτερικές διεργασίες κατά τις οποίες επιτελείται η πρόσληψη 

πληροφοριακών ερεθισμάτων μέσω των αισθήσεων.  Τα πληροφοριακά ερεθίσματα 

μέσω ενσυνείδητων διεργασιών υφίστανται επεξεργασία, ώστε να μετασχηματιστούν σε 

γνώσεις στην αισθητηριακή, την βραχύχρονη και την μακρόχρονη μνήμη 

(Χατζηγεωργιάδου, 2010 · Smaldino et al., 2010). 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελεί ένα σημασιολογικό δίκτυο, το οποίο είναι 

δομημένο με μικρότερα δίκτυα τα οποία δημιουργούνται από την οργάνωση των 
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πληροφοριακών ερεθισμάτων που προσλαμβάνονται. Η αφομοίωση των πληροφοριών 

στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις ή ο μετασχηματισμός και η τροποποίηση των ήδη 

αποκτημένων γνώσεων ως προς τα νέα δεδομένα αποτελούν παράγονται που συντελούν 

στην μάθηση.  

Επιπλέον, για κάθε πράγμα που έχουμε στο μυαλό μας υπάρχει ένα σχήμα. Π.χ. 

Έχουμε ένα σχήμα για το σπίτι μας ή για τη διαδρομή από το σπίτι στο σχολείο. 

Οι Smaldino et al. (2010) ξεχωρίζουν τους παρακάτω τομείς της Γνωστικής 

Ψυχολογίας από τους οποίους εξαρτάται  η σχεδίαση και η αξιολόγηση των πολυμέσων: 

•Αντίληψη και Προσήλωση 

•Κωδικοποίηση 

•Μνήμη 

•Κατανόηση 

•Ενεργός Μάθηση 

•Κίνητρο 

•Κέντρο Διενέργεια Ελέγχου 

•Πνευματικά Μοντέλα 

•Μετάγνωση 

•Μεταγωγή Γνώσεων 

•Διαφορές Προσωπικοτήτων 

Πιο συγκεκριμένα:  

1. Αντίληψη και  Προσήλωση. Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την  

ευκολία της αντίληψης είναι: 

• Η μορφή. Η αντίληψή μας εξαρτάται από τη μορφή που έχει κάτι και τον 

βαθμό στον οποίο μας επιτρέπει να το αντιληφθούμε περισσότερο ή 

λιγότερο, όπως, για παράδειγμα,  μία εικόνα έγχρωμη σε σχέση με μία 

ασπρόμαυρη. 

• Η επαναληψιμότητα. Οι μαθητές προσλαμβάνουν ευκολότερα 

πληροφορίες τις οποίες μπορούν να επαναλάβουν, όπως μία κίνηση ή ένα 

βίντεο. 

• Ο ρυθμός.  Η διαδικασία προσήλωσης και αντίληψης επηρεάζεται από το 

πόσο γρήγορα ή αργά παρουσιάζονται οι πληροφορίες. Ο κατάλληλος 
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ρυθμός παρουσίασης των πληροφοριών δεν είναι ούτε γρήγορος ούτε 

αργός. 

 

2. Κωδικοποίηση. Η κωδικοποίηση βρίσκεται σε άμεση σχέση με τη μορφή και 

το μέσο των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που προσλαμβάνονται, από τα παιδιά πριν 

αποθηκευθούν, κωδικοποιούνται. Η χρήση ποικίλων μέσων, όπως εικόνα, ήχος, βίντεο, 

κείμενο ή σχέδια, τα οποία χαρακτηρίζονται από έναν συνδυασμό ακουστικών και 

οπτικών πληροφοριών και λειτουργούν συμπληρωματικά το ένα προς το άλλο, κάνουν 

την διαδικασία της μάθησης πιο εύκολη και αποτελεσματική (Χατζηγεωργιάδου, 2010 · 

Smaldino et al., 2010). 

3. Μνήμη. Μπορούμε να προσεγγίσουμε τη μνήμη μέσα από τον διαχωρισμό της 

στις φάσεις της κωδικοποίησης, της αποθήκευσης και της ανάπλασης (ή ανάσυρσης). Η 

αποθήκευση έπεται της κωδικοποίησης και χρησιμεύει στη μεταφορά των πληροφοριών 

στη μακρόχρονη μνήμη, στην οποία θα είναι διαθέσιμες για αρκετό χρονικό διάστημα. Η 

οργάνωση και η επανάληψη της πληροφορίας έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει στην 

απόδοση και την βελτίωση της μνήμης. Επιπλέον, η επανάληψη συμβάλλει στην 

μακροπρόθεσμη μνήμη. Η οργάνωση του λεξιλογίου μίας ξένης γλώσσας σε τομείς όπως 

ζώα ή φαγητά, για παράδειγμα, είναι ένας παράγοντας που βοηθά στην καλύτερη 

απομνημόνευση του λεξιλογίου σε σχέση με την απομνημόνευση λέξεων τυχαίων μεταξύ 

τους (Χατζηγεωργιάδου, 2010 · Smaldino et al., 2010).  

. 4. Κατανόηση. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας πρέπει να δίνεται σημασία 

στην κατανόηση ενός θέματος ή μίας δεξιότητας από τα παιδιά και όχι μόνο στην 

απομνημόνευσή τους. με αυτόν τον τρόπο θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν με 

ποιο τρόπο θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που έχουν. Για παράδειγμα, τα παιδιά 

είναι σε θέση να κάνουν μία περιγραφή εφαρμόζοντας γνώσεις ή πληροφορίες που 

αντιστοιχούν σε πραγματικές καταστάσεις. Η σχεδίαση κατάλληλων διαδραστικών 

ενεργειών στα πλαίσια του μαθήματος βοηθά τα παιδιά να μάθουν με ποιον τρόπο να 

εφαρμόζουν τις γνώσεις τους για την επίλυση κάποιου προβλήματος (Smaldino et al., 

2010).  

5. Ενεργός Μάθηση. H ενεργός  μάθηση συνδέεται με την διαδραστικότητα στα 

προγράμματα πολυμέσων. Βασικό χαρακτηριστικό των διαδραστικών πολυμέσων το 
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οποίο τα αντιδιαστέλλει ως προς τα παραδοσιακά μέσα είναι ότι μέσω της 

διαδραστικότητας η μάθηση επιτελείται μέσα από την ενεργό συμμετοχή των παιδιών και 

όχι μόνο μέσα από την παρατήρηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προσελκύεται η 

προσοχή των παιδιών και να γίνεται καλύτερη απομνημόνευση γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Οι πιο συνηθισμένες ενέργειες διαδραστικότητας καθοδηγούνται από το πληκτρολόγιο 

και από το ποντίκι (Smaldino et al., 2010). 

 

6. Κίνητρο. Η σχεδίαση πολυμέσων στηρίζεται σε δύο μοντέλα κινήτρων, τα 

εσωτερικά και τα εξωτερικά. Οι Malone και Lepper (όπ. αναφ. στο Smaldino et al., 2010) 

θεωρούν ότι τα εσωτερικά κίνητρα, όπως για παράδειγμα τα προσωπικά ενδιαφέροντα, 

δρουν πιο  θετικά από τα εξωτερικά κίνητρα, όπως για παράδειγμα η βαθμολογία του 

δασκάλου. Η  πρόκληση ενδιαφέροντος, η άσκηση ελέγχου, η περιέργεια και η φαντασία 

αποτελούν παράγοντες οι οποίοι προωθούν την βελτίωση των εσωτερικών κινήτρων. Πιο 

συγκεκριμένα: 

- Η εξατομίκευση είναι αυτή η οποία θα  πρέπει να χαρακτηρίζει την πρόκληση 

ενδιαφέροντος, εφόσον διαφορετικοί μαθητές έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα. Η 

αύξηση της δυσκολίας του υλικού προκαλεί το ενδιαφέρον. 

- Ενισχύοντας την περιέργεια του μαθητή τον ωθούμε στην αναζήτηση 

περισσότερων πληροφοριών. 

- Οι μαθητές ενεργούν δραστικά στην άσκηση ελέγχου και στην περίπτωση αυτή 

το μάθημα λειτουργεί υποκινητικά, όπως στην περίπτωση μαθημάτων στα οποία οι 

μαθητές δημιουργούν προγράμματα υπολογιστών. 

- Στις καταστάσεις φαντασίας οι μαθητές φαντάζονται τον εαυτό τους σε έναν 

εικονικό κόσμο, ο οποίος μοιάζει με παιχνίδι. Στόχος είναι οι μαθητές να αξιοποιήσουν 

σε μία φαντασιακή κατάσταση που μοιάζει με αληθινή πληροφορίες που έχουν ήδη 

αποκτήσει, όπως για παράδειγμα πληκτρολογώντας να πάρουν μέρος σε εξετάσεις για 

μία επαγγελματική θέση.  

Οι Φωτοπούλου (χ.χ.), Σµυρναίου και  Κουτσίδου (2014) και Smaldino et 

al.(2010) επισημαίνοντας την σημασία που έχει ο κατάλληλος σχεδιασμός του 

μαθήματος για την κινητοποίηση των μαθητών και αναφέρονται στη σημασία της 

θεωρίας του Keller. Το μοντέλο σχεδίασης κινήτρων ARCS του Keller θεωρείται ως η 
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πιο διάσημη θεωρία κινήτρων στη σχεδίαση πολυμέσων. O Keller ξεχωρίζει τέσσερα 

στοιχεία τα οποία λειτουργούν στην πρόκληση ενδιαφέροντος: η προσήλωση, η 

καταλληλότητα, η αυτοπεποίθηση και η ικανοποίηση. Ο Keller επισημαίνει την ανάγκη 

εξειδίκευσης του σχεδιαστή στον σχεδιασμό κινήτρων, διδακτικής στρατηγικής και 

περιεχομένων. Παράγοντες οι οποίοι λειτουργούν θετικά στον σχεδιασμό κινήτρων είναι: 

• Η προσοχή. Η πρόκληση περιέργειας λειτουργεί θετικά στην 

κατεύθυνσης της προσέλκυσης και της διατήρησης της προσοχής  

• Η καταλληλότητα. Να γίνει κατανοητό από τα παιδιά πως ό,τι 

μαθαίνουν είναι χρήσιμο. 

• Η ικανοποίηση. Όταν παρέχονται στα παιδιά ευκαιρίες να 

εφαρμόσουν αυτά που έχουν μάθει αυξάνεται η ικανοποίησή τους. 

• Η αυτοπεποίθηση. Η σαφήνεια των προσδοκιών στη μάθηση, η 

παροχή λογικών ευκαιριών επιτυχίας και η δυνατότητα αυτοελέγχου αυξάνουν 

την αυτοπεποίθηση των μαθητών. 

7. Το Κέντρο Διενέργειας Ελέγχου. Ο έλεγχος της συνέχειας, των περιεχομένων ή 

της μεθοδολογίας ορίζεται από το πρόγραμμα ή από τον μαθητή. Ο ρυθμός παράδοσης, η 

ανασκόπηση, η αίτηση για βοήθεια, η επιλογή διδακτικών στρατηγικών και ο 

καθορισμός της δυσκολίας αποτελούν επίσης διδακτικούς παράγοντες οι οποίοι μπορεί 

να ελεγχθούν. 

8. Το Πνευματικό Μοντέλο. Αποτελεί μία αναπαράσταση στη λειτουργική 

μνήμη, η οποία εκτελείται από ένα άτομο για την επίλυση προβλημάτων ή την διενέργεια 

προβλέψεων. Ένας μαθητής, για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα 

συγκεκριμένο πνευματικό μοντέλο που υπάρχει στη σκέψη του για την εκτέλεση 

πράξεων στα μαθηματικά. Όπως αναφέρουν οι Κόµης και Ράπτης (χ.χ.),  τα εννοιολογικά 

μοντέλα αποτελούν ανακαλύψεις επιστημόνων, μηχανικών ή εκπαιδευτικών και 

προσφέρουν κατάλληλες αναπαραστάσεις. Μοντέλα όπως τα κινούμενα σχέδια, οι 

παρουσιάσεις βίντεο ή τα διαγράμματα στους υπολογιστές διευκολύνουν τους μαθητές 

στη μάθηση και, παράλληλα, βοηθούν στη διάπλαση πνευματικών μοντέλων. 

9. Η μετάγνωση. Ως μεταγνώση ορίζεται η επίγνωση των γνώσεων που κατέχει 

ένα άτομο από το ίδιο το άτομο. Στην μεταγνώση περιλαμβάνονται: 

Η γενική αυτογνωσία (οι γνώσεις και το επίπεδο ικανότητας). 
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Ο στοχασμός (ένα άτομο σταματά και ελέγχει το επίπεδο προόδου του) 

Η αυτοαξιολόγηση (ένα άτομο αξιολογεί τον εαυτό του υποβάλλοντάς τον σε 

διανοητική ή πραγματική εξέταση). 

Συνεπώς, τεχνικές σε προγράμματα πολυμέσων αποτελούν: 

η διακοπή για στοχασμό 

η συνεργασία 

η προσφορά φύλλων αξιολόγησης 

οι πρακτικές ενασχόλησης που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ικανοτήτων 

μεταγνώσης. 

10. Η Μεταγωγή Γνώσεων. Η μεταγωγή γνώσεων είναι η εφαρμογή ή χρήση 

όσων έχει μάθει ο μαθητής σε πραγματικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, η γνώση της 

πρόσθεσης και της αφαίρεσης χρησιμεύουν στην εκμάθηση του πολλαπλασιασμού και 

της διαίρεσης, όπου οι γνώσεις που αποκτήθηκαν οδηγούν στην απόκτηση και άλλων 

γνώσεων. Ή, η εκμάθηση του αλφαβήτου στο γλωσσικό μάθημα οδηγεί στην εκμάθηση 

σύνθετων εννοιών, όπως οι λέξεις ή οι προτάσεις. Η προσομοίωση, η μάθηση ανά 

περίπτωση και η μάθηση με σύμπραξη είναι τεχνικές πολυμέσων που συμβάλλουν στη 

μεταγωγή γνώσεων. Στην περίπτωση της προσομοίωσης, για παράδειγμα, έχουμε την 

ευκαιρία εφαρμογής σε πραγματικές καταστάσεις αυτών που μάθαμε στο πρόγραμμα 

προσομοίωσης. 

11. Οι Διαφορές προσωπικοτήτων. Οι άνθρωποι δεν μαθαίνουν με τον ίδιο ρυθμό. 

Οι διαφορές προσωπικοτήτων αναφέρονται στις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τους 

ανθρώπους ως προς τη μάθηση. Οι διδακτικές μέθοδοι δεν ταιριάζουν το ίδιο σε όλους 

τους μαθητές. Κατά συνέπεια, η δυνατότητα εξατομίκευσης της διδασκαλίας που 

παρέχεται από τα πολυμέσα είναι ένα θετικό κίνητρο για τη χρήση τους στην 

εκπαίδευση. 

 

4.3.5.3 Κονστρουκτιβισμός 

 

Σύμφωνα με τους Rias και Zaman (2011), με την θεωρία του κονστρουκτιβισμού, 

οι μαθητές μπορούν να προσεγγίσουν  την μάθηση δομώντας τη οι ίδιοι. Η μάθηση με 

επίκεντρο τον μαθητή αποκτά σημασία σε ένα μαθησιακό περιβάλλον εντός του οποίου η 
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γνώση δημιουργείται και επιτυγχάνεται μέσω της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών 

στις μαθησιακές δραστηριότητες. Οι μαθητές πλέον δεν ακούνε παθητικά απορροφώντας 

τις πληροφορίες που προσφέρονται από τον εκπαιδευτικό, αλλά μαθαίνουν 

συμμετέχοντας ενεργά σε μια σειρά ανακαλύψεων, αλληλεπιδράσεων, ερωτήσεων και 

καταστάσεων επίλυσης προβλημάτων. Επομένως, η μαθητοκεντρική μάθηση μπορεί να 

οριστεί ως ενεργός μάθηση δίνοντας την δυνατότητα μίας ενεργούς δόμησης της γνώσης 

και όχι μίας παθητικής παρακολούθησης ή ακρόασης.  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

δόμηση ενός περιβάλλοντος ενεργούς μάθησης είναι η ενσωμάτωση της 

διαδραστικότητας στο μαθησιακό περιβάλλον. Προς την κατεύθυνση αυτή ιδιαίτερο 

ρόλο παίζουν τα διαδραστικά πολυμέσα τα οποία μπορούν να σχεδιαστούν κατά τέτοιον 

τρόπο, ώστε να επιτρέπουν στους χρήστες πρόσβαση στις πληροφορίες με βάση τα 

προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Κατά συνέπεια, επισημαίνουν οιSmaldinoetal. (2010), η 

μάθηση δεν εξαρτάται από παραδοσιακές μεθόδους, όπως η απομνημόνευση, αλλά μέσω 

εφαρμογών όπως η δόμηση προγραμμάτων σε υπολογιστή, τα παιχνίδια σε υπολογιστή 

και συνθέσεις πολυμέσων, που παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα δόμησης της 

γνώσης. Σε αυτή τη διαδικασία ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι λιγότερο κεντρικός και 

περισσότερο υποστηρικτικός. Οι μαθητές ενθαρρύνονται στην μεταξύ τους επικοινωνία 

και συνεργασία προς έναν κοινό στόχο μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες.  Με 

βάση τον κονστρουκτιβισμό, οι μαθητές με την ενίσχυση του εκπαιδευτικού 

ενθαρρύνονται να αναπτύξουν στρατηγικές δόμησης της μάθησης επιλέγοντας τους 

στόχους και τις δραστηριότητες στο εκπαιδευτικό τους περιβάλλον και κατασκευάζοντας 

σχέδια επίλυσης προβλημάτων.  Οι κονστρουκτιβιστές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

ενίσχυση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων και εξαίρουν την σημασία των εκπαιδευτικών 

λογισμικών, των υπερμέσων, των προσομοιώσεων, της εικονικής πραγματικότητας και 

των προσαρμοσμένων μαθησιακών περιβαλλόντων προς την κατεύθυνση της δόμησης 

της μάθησης με βάση τους ιδιαίτερους ρυθμούς και δυνατότητες του κάθε μαθητή 

(Smaldino et al., 2010 · Rias και Zaman, 2011). 

 

Η τεχνολογία είναι ένα μέσο το οποίο αποτελεί μία πτυχή της διδασκαλίας μαζί 

με το βιβλίο, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
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συνδυαστικά μαζί με τα άλλα μέσα διδασκαλίας και μάθησης και με όλες τις 

προσεγγίσεις που προαναφέρθηκαν. 

 

Για τα διαδραστικά πολυμέσα οι κύριες μεθοδολογίες είναι οι εξής: 

•Τα μαθήματα εκμάθησης 

•Υπερμέσα 

•Ασκήσεις 

•Προσομοιώσεις 

•Παιχνίδια 

•Εργαλεία και προσαρμόσιμα περιβάλλοντα μάθησης 

•Εξετάσεις 

•Εκμάθηση βασισμένη στο Web 

1) Μαθήματα Εκμάθησης:  Τα προγράμματα μαθημάτων εκμάθησης 

παρουσιάζουν πληροφορίες και επιδεικνύουν δεξιότητες και Ο μαθητής καθοδηγείται 

στην αρχική εφαρμογή των πληροφοριών ή των δεξιοτήτων. Αρχικά, οι πληροφορίες 

παρουσιάζονται και στη συνέχεια αναλύονται. Το πρόγραμμα δίνει στον μαθητή να 

απαντήσει σε μια ερώτηση για να κρίνει την απάντηση και να δώσει ανάδραση για τη 

βελτίωση της κατανόησης του μαθητή. Στο τέλος κάθε επανάληψης το πρόγραμμα 

καθορίζει ποιές πληροφορίες θα πρέπει να εξηγηθούν στην επόμενη επανάληψη. Η 

κυκλική αυτή διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να τερματιστεί από τον μαθητή ή το 

πρόγραμμα. Στο κλείσιμο του προγράμματος μπορεί να υπάρχει μια περίληψη και 

κάποιες επισημάνσεις. 

 2) Υπερμέσα: Για να προσδιορίσουμε την έννοια του υπερμέσου πρέπει πρώτα 

να κατανοήσουμε τρεις έννοιες, το μέσο, το πολυμέσο και το υπερκείμενο. 

Αρχικά, με τον όρο «μέσο» εννοούμε αντικείμενα στα οποία αποθηκεύονται 

ψηφιακά δεδομένα. Τέτοια αντικείμενα είναι σκληροί δίσκοι, CD, DVD κ.λπ. Επίσης, 

εννοούμε τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία της πληροφορίας  

όπως γραφή και βιβλίο, φωτογραφία και φωτογραφική μηχανή, CD και συσκευές ήχου, 

βίντεο και κινηματογράφος, πολυμέσο που είναι ο συνδυασμός των προηγουμένων. 
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Πιο συγκεκριμένα, πολυμέσο είναι η ενοποίηση διαφορετικών μορφών 

πληροφορίας όπως κείμενο, ήχος, εικόνα, βίντεο. Η δομή των πολυμέσων είναι γραμμική 

και η μία πληροφορία διαδέχεται την άλλη. 

Τα υπερκείμενα είναι κείμενα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω 

κόμβων και όχι με τρόπο γραμμικό (όπως π.χ. Τα κείμενα σε ένα βιβλίο). Για 

παράδειγμα, το Διαδίκτυο είναι ένα μεγάλο υπερκείμενο όπου μικρότερα ιστοσελίδες 

είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με τρόπου όπου από ένα στοιχείο (π.χ. Μια λέξη) μπορώ 

να μεταβώ σε άλλες ιστοσελίδες. Η πλοήγηση από κόμβο σε κόμβο δεν έχει 

συγκεκριμένη ροή όπως σε ένα γραμμικό σύστημα που χρειάζεται ξεφύλλισμα για να 

μεταβείς από κείμενο σε κείμενο. Οι κόμβοι είναι συνδέονται με συνδέσμους (links). Οι 

κόμβοι είναι λέξεις, εικόνες, ήχοι. 
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Εικόνα 1. Παράδειγμα υπερκειμένου το οποίο αποτελείται από 4 κόμβους με τους 

κατάλληλους συνδέσμους και τις θερμές λέξεις. 

Πηγή: Πολυμέσα-Δίκτυα Γ΄ Λυκείου. (2010) 
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Αν το υπερκείμενο αποτελείται από κείμενα, το υπερμέσο αποτελείται από 

κείμενα, εικόνες, γραφικά, βίντεο, κινούμενες εικόνες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Ασκήσεις: Οι ασκήσεις προσφέρουν εξάσκηση και χρησιμεύουν στην 

εκμάθηση πληροφοριών που απαιτούν ικανότητες που έχουν σχέση με τη νοημοσύνη 

όπως μαθηματικές ικανότητες, ξένες γλώσσες και λεξιλόγιο. Οι ασκήσεις συμβάλλουν 

στην εξάσκηση των μαθητών πάνω σε θέματα που κατέχουν ήδη γνώση. Είναι χρήσιμες 

καθώς πολλές φορές ταιριάζουν με το μαθησιακό στυλ και τις ανάγκες των μαθητών. Οι 

μεθοδολογίες παρουσίασης πληροφοριών προηγούνται των ασκήσεων σε μια 

διδασκαλία. Στη διδασκαλία με πολυμέσα πριν από τις ασκήσεις μπορεί να έχει 

προηγηθεί μάθημα εκμάθησης.  

4) Προσομοιώσεις: Προσομοίωση είναι μια κατασκευή που απεικονίζει κάτι το 

πραγματικό. Είναι, για παράδειγμα, η αναπαράσταση ενός φαινομένου όπως ενός 

καιρικού φαινομένου ή ενός φυσικού αντικειμένου. 

Εικόνα 2. Παράδειγμα πολυμέσου. 

Πηγή: Υπερκείμενα (1999) 
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5) Εκπαιδευτικά Παιχνίδια: Τα είδη παιχνιδιών που χρησιμοποιούνται στην 

εκπαίδευση παιδιών αλλά και ενηλίκων είναι του είδους επαναληπτικής πρακτικής, 

προσομοιώσεων ή υπερμέσων. Το κύριο πλεονέκτημα που έχουν τα παιχνίδια στη 

μάθηση είναι ότι παροτρύνουν τους μαθητές να μελετήσουν πράγματα που δεν θα 

ενδιαφέρονταν να μελετήσουν διαφορετικά. Οι μαθητές νιώθουν ότι οι πληροφορίες που 

επεξεργάζονται οδηγούν σε ένα σκοπό με αποτέλεσμα να θέλουν να καταβάλλουν 

μεγαλύτερη προσπάθεια. Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα παιχνίδι είναι τα εξής: 

κανόνες, νίκη ή ήττα, πολλοί παίκτες, ανταγωνισμός, πόντοι, κυρώσεις, φαντασία, 

εξοπλισμός κ.α. Είναι κατάλληλα εάν σε μια δραστηριότητα θέλουμε να καλλιεργήσουμε 

δεξιότητες όπως ο ανταγωνισμός, η συνεργασία και η ομαδική εργασία. Προτιμούνται ως 

μέσο διότι είναι διασκεδαστικά και αναπτύσσουν μια σκοπιμότητα για το χρήστη.   

6) Εξετάσεις: Υπάρχουν δύο τρόποι που οι εξετάσεις γίνονται με υπολογιστές. 

Πρώτον, ο υπολογιστής χρησιμοποιείται για τη δόμηση των εξετάσεων όπου οι εξετάσεις 

δημιουργούνται και εκτυπώνονται σε χαρτί πάνω στο οποίο αποκρίνονται οι 

εξεταζόμενοι. Δεύτερον, με την άμεση διεξαγωγή των εξετάσεων στον υπολογιστή. 

7) Εκμάθηση βασισμένη στο Web: Μέσω του Web είναι εφικτή η επικοινωνία 

και η συνεργασία μεταξύ των ατόμων, η παροχή πολλών πληροφοριών και η παροχή 

ηχητικού και οπτικού υλικού. Ακόμη, το υλικό που παρέχει το Web είναι ανεξάρτητο 

από τον εξοπλισμό και την τοποθεσία των μαθητών. 

 

4.3.6 Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Μέσα για μάθηση στο σχολείο 

 

Παραπομπή;; 

H τεχνολογία στη σχολική εκπαίδευση σχετίζεται με την απόκτηση γνώσεων για 

τις τεχνολογίες και τα Μέσα και την απόκτηση δεξιοτήτων χειρισμού τους. Ο 

εκπαιδευτικός για τη διδασκαλία χρησιμοποιεί τον υπολογιστή, υλικό εκπαίδευσης από 

απόσταση και το διαδίκτυο. Στην εκπαίδευση χρησιμοποιείται πολύ η δυνατότητα της 

αποθήκευσης πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή (κείμενο, ήχος, οπτικά σύμβολα, ταινίες), 

σε CD ή DVD. Τα Μέσα κατηγοριοποιούνται ως εξής: κείμενο, ήχος, οπτικά, βίντεο, 

αντικείμενα και άνθρωποι. Τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται σε ένα μάθημα 
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αποτελούν τα διδακτικά υλικά. Πρώτα, αποφασίζουμε ποιά μορφή Μέσου θα 

χρησιμοποιήσουμε – CD για παράδειγμα - και ύστερα ποιο ακριβώς  CD. 

Η χρήση ΤΠΕ στη μάθηση γίνεται τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τον 

μαθητή. Ο ρόλος των ΤΠΕ είναι υποστηρικτικός όταν χρησιμοποιείται από τον 

εκπαιδευτικό για την παρουσίαση της ύλης. Για παράδειγμα, προβολή ενός βίντεο για 

την παρουσίαση της αναπαραγωγής των μονοκύτταρων οργανισμών στο μάθημα της 

Βιολογίας.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι ο 

δάσκαλος να γνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών του και να θέτει 

στόχους. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να σκεφτεί ποια είναι τα 

πιο κατάλληλα υλικά και μέσα, ποιές τεχνικές μάθησης θα χρησιμοποιήσει, να κατανοεί 

απόλυτα τους επιδιωκόμενους στόχους, να αξιολογεί τη διαδικασία, να αξιολογεί τους 

μαθητές, να φροντίζει να αλλάζει το κλίμα της καθημερινότητας στην τάξη. Επίσης, τα 

θέματα που επιλέγει ο εκπαιδευτικός να διδάξει πρέπει να αιχμαλωτίζουν και να κρατάνε 

την προσοχή των μαθητών, να παρέχουν δράσεις επίλυσης προβλημάτων, να 

υποστηρίζουν διαθεματικές δραστηριότητες και να παρέχουν ποικιλία τπε. Ένα κλασικό 

παράδειγμα χρήσης των ΤΠΕ από τον εκπαιδευτικό είναι να βάλει τα παιδιά να δουν ένα 

βίντεο και στη συνέχεια να εργαστούν ομαδικά για να συλλέξουν πληροφορίες πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα στο Διαδίκτυο και να τις παρουσιάσουν. 

Η χρήση των ΤΠΕ από τους μαθητές συνήθως γίνεται με δύο τρόπους: με τους 

χαρτοφύλακες και με την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση. Ο χαρτοφύλακας είναι η συλλογή 

των όσων έχει μάθει και έχει κάνει ο μαθητής κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, 

όπως για παράδειγμα μέσα που έχουν παραχθεί από τους μαθητές, όπως 

εικονογραφημένα βιβλία. Οι χαρτοφύλακες προσφέρουν μια καθολική αξιολόγηση των 

επιτευγμάτων των μαθητών και των ικανοτήτων που έχουν αναπτύξει μέσα στη χρονιά, 

καθώς επίσης και τις απόψεις των μαθητών για αυτά που έχουν κάνει, γεγονός το οποίο 

τους βοηθάει να αξιολογούν οι ίδιοι τις ικανότητές τους. 

Η εκπαίδευση από απόσταση περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό που διανέμεται 

στον κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά, μέσα από βίντεο, ραδιόφωνο, τηλεοπτικές 

εκπομπές και τηλεδιάσκεψη. Η τηλεδιάσκεψη γίνεται σε πραγματικό χρόνο και δίνει τη 

δυνατότητα για αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 
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4.3.7 Εκπαιδευτικές τεχνικές στην αίθουσα 

 

Παραπομπή;;; 

Παρουσίαση: Σε μια παρουσίαση παρουσιάζονται πληροφορίες από μία πηγή. 

Αυτή η πηγή μπορεί να είναι ένα βιβλίο, μία σελίδα από το διαδίκτυο, ένα αρχείο ήχου, 

ένα βίντεο κ.α. Σε μια παρουσίαση υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και του 

εκπαιδευτικού μέσω ερωτήσεων που παρεμβάλλονται, είτε από τους μαθητές, είτε από 

τον δάσκαλο, σχετικά με το υλικό που παρουσιάζεται. Οι μαθητές, επίσης, μπορούν αν 

κρατούν σημειώσεις κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ενώ μπορούν και οι ίδιοι αν 

θέλουν να παρουσιάσουν κάτι στην τάξη. 

Επίδειξη: Σε μια επίδειξη παρουσιάζεται ένα παράδειγμα χρήσης μιας δεξιότητας 

ή διαδικασίας που πρέπει να μάθουν οι μαθητές. Η επίδειξη μπορεί να αναπαραχθεί σε 

βίντεο ή να γίνει ατομικά από έναν εκπαιδευτικό στην τάξη. Η επίδειξη πολλές φορές 

γίνεται και από έναν πιο έμπειρο μαθητή σε ένα λιγότερο έμπειρο. Ένα παράδειγμα 

επίδειξης από έναν μαθητή σε κάποιον άλλον μπορεί να είναι το πώς να κάνει αντιγραφή 

– επικόλληση ενός κειμένου. Και τα πειράματα αποτελούν επίσης ένα είδος επίδειξης . 

Εξάσκηση και πρακτική: Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εξασκήσουν μια 

δεξιότητα και να μάθουν να χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη ευχέρεια τις γνώσεις τους. 

Καλό είναι να παρέχεται ανατροφοδότηση προκειμένου οι μαθητές να βλέπουν τα λάθη 

τους και να τα διορθώνουν. Όπως, για παράδειγμα, εφαρμογές υπολογιστών που έχουν 

τη μορφή παιχνιδιών προσφέρουν τη δυνατότητα να εξασκήσουν τις γνώσεις τους. 

Επίσης, άλλες εφαρμογές είναι αρχεία ήχου ή φύλλα εργασίας. Συνήθως 

χρησιμοποιούνται για εξάσκηση στα μαθηματικά και στη γλώσσα. 

Φροντιστηριακό μάθημα: Ένα φροντιστηριακό μάθημα γίνεται από έναν δάσκαλο 

ή από ένα λογισμικό ή από έντυπα υλικά. Στο φροντιστηριακό μάθημα διδάσκεται νέο 

υλικό και μετά το τέλος μιας ενότητα μπορεί να δίνεται ανατροφοδότηση για επανάληψη 

των όσων διδαχτήκαν. 

Συζήτηση: Πρόκειται για ανταλλαγή απόψεων μαθητών και εκπαιδευτικού. 

Προωθεί τη συνεργασία στην τάξη και βοηθά τον δάσκαλο να καταλάβει τις γνώσεις και 

τις δεξιότητες των μαθητών του για να θέσει τους στόχους του μαθήματος. Ο δάσκαλος 

κάνει ερωτήσεις για να εκμαιεύσει τις απαντήσεις των μαθητών του και να κατανοήσει 
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σε τι επίπεδο βρίσκονται. Πιο αποτελεσματικές είναι οι ερωτήσεις που ζητούν από τους 

μαθητές να σκεφτούν και όχι αυτές που απαιτούν μια συγκεκριμένη απάντηση. 

Συνεργατική μάθηση: Έχει παρατηρηθεί ότι οι μαθητές που συνεργάζονται ως 

ομάδα μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο καθώς συζητούν για το έργο που τους, 

χρησιμοποιούν μέσα ή δημιουργούν μέσα όπως η δημιουργία ενός βίντεο. 

Παιχνίδια: Στο παιχνίδι οι μαθητές εργάζονται ακολουθώντας συγκεκριμένους 

προδιαγεγραμμένους κανόνες για να πετύχουν κάποιον εκπαιδευτικό στόχο μέσα σε ένα 

περιβάλλον ανταγωνισμού. Το πλεονέκτημα των παιχνιδιών βρίσκεται στο γεγονός οτι 

είναι πιο διασκεδαστικά και αποτελούν μια πρόκληση για τα παιδιά. Οι μαθητές όσο 

παίζουν ένα παιχνίδι αντιλαμβάνονται καλύτερα τους κανόνες και γίνονται καλύτεροι. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι παιχνιδιών όπως τα σταυρόλεξα, οι σπαζοκεφαλιές, τα παζλ, 

τα παιχνίδια ρόλων όπως πωλητής-πελάτης, τα επιτραπέζια κ.α. 

Ανακάλυψη: Η τεχνική αυτή στοχεύει στην περεταίρω διερεύνηση ενός θέματος 

και την βαθύτερη ενασχόληση με αυτό. Είναι μία ενδιαφέρουσα μέθοδος κατά την οποία 

τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν πληροφορίες πέρα από τα βιβλία. Το 

κυριότερο μέσο για ανακάλυψη είναι το διαδίκτυο. 

Επίλυση Προβλημάτων: Σε αυτή τη μέθοδο δίνεται στους μαθητές ένα πρόβλημα, 

στο οποίο οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους και 

να διεξάγουν τη δική τους έρευνα για να φτάσουν στην επίλυσή του. 

 

5. Δημιουργική Γραφή και Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 

Οι Νικολαϊδου, Μαυρίδου και Ρουβάς (χ.χ.) επισημαίνουν την κεντρική θέση την 

οποία καταλαμβάνει σταδιακά ο υπολογιστής  ως μέσο επικοινωνίας έχοντας ποικίλες 

εφαρμογές σε πεδία της καθημερινότητας, όπως η εργασία, η ψυχαγωγία, η ενημέρωση , 

η επιστήμη και η εκπαίδευση. Θεωρούν δε, ότι το γεγονός αυτό οδηγεί στην ανάδυση 

μιας «νέας επικοινωνιακής τάξης πραγμάτων» (New Communicative Order) (όπ. π. σ. 

205). Η ευρεία διάδοση της ανάγνωσης στην οθόνη του υπολογιστή δεν αποτελεί απλώς 

μια διαφορετική συνήθεια, αλλά ένα σημαντικό νέο δεδομένο, το οποίο δεν μπορούν να 

αγνοήσουν ούτε τα σημερινά προγράμματα σπουδών για τη γλωσσική διδασκαλία. Η 
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Νικολαϊδου, αναφερόμενη ειδικότερα στην χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της 

Λογοτεχνίας, τονίζει  την  σημασία τους στην δημιουργία προσδοκιών για «μια 

καινοτόμο, πιο συμμετοχική, θεσμική ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων», πού, 

όμως, έχει διαπιστωθεί ότι στις πλείστες των περιπτώσεων μένουν ανεκπλήρωτες. Ο 

Σουλιώτης (1995) (όπ. ανάφ. στο Νικολαϊδου κ.ά., χ.χ.)  έχει την άποψη ότι αυτό 

οφείλεται σε μία «φυσική τάση» των διδασκόντων να χρησιμοποιούν ακόμη και αυτά τα 

μέσα διδασκαλίας που θεωρούνται σχετικά πρωτοποριακά με έναν τρόπο 

γραφειοκρατικό που θεωρούν περισσότερο οικείο σε αυτούς. Οι Νικολαϊδου κ.ά (χ.χ.)  

πιστεύουν ότι παράγοντες που σχετίζονται με την παραπάνω επισήμανση είναι η χαμηλή 

διείσδυση της τεχνολογίας στα ελληνικά σχολεία όλων των βαθμίδων, η ελλιπής 

κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες αλλά και το ότι οι διδάσκοντες αδυνατούν να 

παρακολουθήσουν τις εξελίξεις. 

Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 

για τη Δημιουργική Γραφή με στόχο την ανάπλαση ενός λογοτεχνικού κειμένου, αντί για 

την εύρεση πληροφοριών και την ανασύσταση του περικειμενικού πλαισίου ενός 

λογοτεχνικού έργου. Η πρακτική αυτή δεν στοχεύει στο να μετατρέψει τους μαθητές σε 

συγγραφείς ικανούς να παράγουν υψηλού επιπέδου λογοτεχνικά έργα. Ένα λογοτεχνικό 

έργο αποτελεί απλά μία «συγγραφική αφορμή» και η χρήση της δημιουργικής γραφής, 

ιδιαίτερα εκείνης που αξιοποιεί τον επεξεργαστή, αποσκοπεί στην οργάνωση πολλαπλών 

εκδοχών ενός κειμένου αναδεικνύοντας τη ρευστότητά του, αποκαλύπτοντας την 

συγγραφική διαδικασία και ευνοώντας, μέσω της οθόνης, την «αποστασιοποίηση του 

συγγραφέα από το κείμενο». Μέσα από μία τέτοια διαδικασία οι μαθητές αποκτούν 

πολλές και σημαντικές γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία και την κατασκευή της 

λογοτεχνίας. Η παραγωγή λόγου, ακόμα και από τους πιο διστακτικούς μαθητές, μπορεί 

να ενθαρρυνθεί με τη χρήση καινοτόμων διαδικτυακών εφαρμογών, όπως το Animoto 

και το Storybird, καθώς και από εφαρμογές δημιουργίας κόμικς, όπως το Pixton και το 

Toondoo. Με αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει τον 

υπολογιστή ως «δόλωμα για την παραγωγή γραπτού λόγου» (Νικολαϊδου κ.ά,  χ.χ.).  

Για την αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής προσφέρεται μία πληθώρα ιδεών 

και δραστηριοτήτων από το διαδίκτυο και τα πολυμέσα με προϋπόθεση την αξιοποίησή 
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τους σε συνδυασμό με τον κριτικό και ψηφιακό γραμματισμό, οι οποίες θα μπορούσαν 

να συνοψισθούν ως ακολούθως:  

o η καθιέρωση του Web 2.0 και η εμφάνιση μιας νέας γενιάς 

o εφαρμογών που παρέχονται πλέον μέσω του διαδικτύου  

o οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης που  

o εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του Web 2.0  

o η εξάπλωση του λογισμικού ανοικτού κώδικα που επιτρέπει την ελεύθερη 

πρόσβαση σε εξειδικευμένες εφαρμογές χωρίς κόστος  

o η ύπαρξη των διαδραστικών πινάκων στις σχολικές μονάδες, οι 

οποίοι πολλαπλασιάζουν τα εργαλεία που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί, για να 

διαμορφώσει την μαθησιακή εμπειρία με έναν τρόπο ελκυστικό και ταυτόχρονα  

πιο ωφέλιμο και αποδοτικό (Νικολαϊδου κ.α., χ.χ., σ. 206-207). 

Γίνεται φανερό ότι πλέον ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα επιλογής ανάμεσα 

στα εκπαιδευτικά εργαλεία και τις εφαρμογές Web 2.0 που προσφέρονται δωρεάν 

προσαρμόζοντάς τα στην διδακτική προσέγγιση ή το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκει. 

Ο Trucano (2005) (όπ.αναφ. στο Νικολαϊδου κ.α., χ.χ) επισημαίνει τις θετικές επιπτώσεις 

της χρήσης των παραπάνω εργαλείων ως προς την απόδοση των μαθητών τόσο στο 

σύνολό τους όσο και στις περιπτώσεις εκείνων οι οποίοι χαρακτηρίζονται από χαμηλή 

αυτοεκτίμηση και χρειάζονται ενίσχυση. 

Επομένως, οι βασικοί στόχοι της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της 

λογοτεχνίας θα μπορούσαν συνοψισθούν ως: 

o Η διαμόρφωση μίας διευρυμένης αντίληψης της ιστορικότητας των 

λογοτεχνικών θεμάτων από τους μαθητές. 

o Η συνειδητοποίηση της σημασίας της λογοτεχνίας στη γνώση (κατανόηση 

του εαυτού και του περιβάλλοντος κόσμου). 

o Η κατανόηση της λογοτεχνικής χρήσης της γλώσσας. 

o Η απόκτηση πολλαπλών γλωσσικών εμπειριών (δεξιοτήτων) μέσα από τη 

λογοτεχνία. 

o Η ανάπτυξη μίας αιτιολογημένης κριτικής προσέγγισης των λογοτεχνικών 

έργων με την απόκτηση μίας αισθητικής εμπειρίας (βιωματική 

προσέγγιση). 
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o Η κατανόηση της σχετικότητας και της πολλαπλότητας των ερμηνευτικών 

προσεγγίσεων. 

o Η ικανότητα εντοπισμού και αναγνώρισης των αξιών και των ιδεών που 

υπάρχουν στα λογοτεχνικά κείμενα. 

o Η εξοικείωση με διαφορετικά λογοτεχνικά είδη κατανοώντας ότι 

ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ιστορικές ανάγκες. 

o Η συνειδητοποίηση της διάκρισης των λογοτεχνικών ειδών με βάση 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και κειμενικών συμβάσεων (Νικολαϊδου 

κ.α., χ.χ.). 

 

Βασικός στόχος, εξάλλου, των εργασιών (γραπτών και προφορικών, ομαδικών 

και ατομικών) που εντάσσονται στα νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών για το 

Γυμνάσιο είναι:  

• να αποκτούν οι μαθητές ποικίλες δεξιότητες  

•να αξιοποιούν τις ΤΠΕ (νέος γραμματισμός: ψηφιακή λογοτεχνία, 

υπερλογοτεχνία, δημιουργία πολυτροπικών κειμένων)  

•να φέρουν το μαθητή σε ελεύθερη και ακολούθως δημιουργική επαφή με 

λογοτεχνικά έργα  

•να καλλιεργούν την κριτική ικανότητα, τη φαντασία και τη δημιουργική 

ικανότητα του μαθητή  

•να κάνουν τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σχέση της λογοτεχνίας με την 

ανθρώπινη εμπειρία και, επομένως, τη σημασία της για την κατανόηση του κόσμου στον 

οποίο ζούμε και του εαυτού τους (Ροντάρι, 2003 · Σουλιώτης, 2012 · Toussenel, 1973  

όπ. αναφ στο Νικολαϊδου κ. ά, χ.χ.).  Εντέλει είναι σημαντικό:  

• να ξεκινούν οι μαθητές ως ερμηνευτές ενός κειμένου ή μίας ομάδας κειμένων 

(συναισθηματική και γνωστική προσέγγιση) και 

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη 

 • να γίνονται στη συνέχεια ερμηνευτές της ερμηνείας τους και της ερμηνείας των 

συμμαθητών τους (βιωματική αυτενέργεια) 
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Η Δημιουργική Γραφή έχει ενταχθεί στο Πιλοτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της 

Λογοτεχνίας με την διάσταση της προέκτασης της μαθησιακής διδασκαλίας. Οι στόχοι 

που προαναφέρθηκαν εκπληρώνονται όταν οι μαθητές αποκτώντας την ικανότητα να 

κατανοούν και να εφαρμόζουν συγγραφικούς περιορισμούς με βάση τα γνωρίσματα των 

γραμματειακών ειδών γίνονται οι ίδιοι από ερμηνευτές δημιουργοί. Στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών εντοπίζουμε πολλές δραστηριότητες δημιουργικής γραφής 

(Νικολαϊδου κ.α., χ.χ. σ.σ. 210-211):   

• Μετάπλαση ιστοριών: αλλάζουμε το τέλος τους, το ύφος τους, τις μεταφέρουμε 

σε άλλη εποχή  

• Συγγραφή φανταστικού κειμένου για το πώς θα ήταν το σχολείο τους στο 

παρελθόν ή πώς θα είναι στο μέλλον με ενδεχόμενες αλλαγές στη χρήση των χώρων, 

στην τεχνολογία • Συγγραφή διαφορετικών κειμενικών ειδών με αφορμή τα κείμενα που 

διαβάστηκαν (λ.χ. ημερολόγιο, διάλογος, αφήγηση, γράμμα, ρεπορτάζ, διαμαρτυρία στον 

τύπο)  

• Αναδιήγηση τμήματος της ιστορίας από την οπτική γωνία άλλου εφήβου ή 

ενήλικα • Δημιουργία μιας σκηνής στην οποία ο αναγνώστης συναντιέται με τον ήρωα 

(π.χ. με μορφή συνέντευξης ή δραματοποιημένης αφήγησης)  

• Γραφή ανάλογου κειμένου με βάση προσωπικές παρατηρήσεις από την 

καθημερινή ζωή  

• Συγγραφή προσωπικών κειμένων (ημερολόγια, αυτοβιογραφίες, επιστολές) με 

εμπειρίες ετερότητας • Συγγραφή κριτικής για θεατρική παράσταση  

• Ταύτιση με έναν θεατρικό χαρακτήρα και συγγραφή προσωπικών κειμένων 

(ημερολογίου, επιστολής)  

• Μετατροπή αφηγηματικού κειμένου σε θεατρικό και θεατρικού σε αφηγηματικό 

έργο • Πρόσθεση ή αφαίρεση χαρακτήρων από θεατρικό έργο  

• Συγγραφή θεατρικού μονόπρακτου  

• Δημιουργία μίας σκηνής - συνάντησης με τον ήρωα του ποιητικού κειμένου που 

μας εντυπωσίασε περισσότερο (π.χ. με μορφή συνέντευξης, με στόχο τη διερεύνηση των 

παραμέτρων που οδηγούν στη συγκεκριμένη στάση ζωής ή στη διερεύνηση της 

συναισθηματικής κατάστασης του ποιητή που μιλά)  
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• Μεταφορά του αφηγηματικού κειμένου σε πολυτροπικό, π.χ. με μορφή 

τηλεοπτικού αφιερώματος ή τηλεοπτικής εκπομπής  

• Προσθήκη και αφαίρεση σκηνών και χαρακτήρων από το κείμενο για ενίσχυση 

ή για εξάλειψη του χιουμοριστικού και σατιρικού στοιχείου • Μετατροπή του κειμένου 

σε «σοβαρό»  

• Δημιουργία χιουμοριστικών και σατιρικών κειμένων (πολυτροπικών, 

αφηγηματικών)  

• Γραφή «οπισθόφυλλου» για την παρουσίαση ενός κειμένου • Δραματοποίηση 

συγκρουσιακών καταστάσεων (εσωτερική σύγκρουση των χαρακτήρων, συνειδησιακά 

διλήμματα, καταπίεση των ατόμων από αυταρχικές εξουσίες) 

Προκειμένου για την εφαρμογή μίας άσκησης Δημιουργικής Γραφής μέσα στην 

τάξη, είναι απαραίτητο να προηγηθεί η ανάγνωση κάποιων λογοτεχνικών κειμένων και η 

συζήτηση σχετικά με κάποια συγκεκριμένη συγγραφική τεχνική ή κάποιο αφηγηματικό 

τέχνασμα. Κείμενα θεατρικών σκηνών ή κινηματογραφικών σεναρίων ενδείκνυνται 

περισσότερο για ομαδοσυνεργατική εργασία, ενώ κάποια άλλα λιγότερο. Οι Νικολαϊδου 

κ.α. (χ.χ.) επιχειρώντας να αποτυπώσουν το παιδαγωγικό όφελος από την αξιοποίηση της 

δημιουργικής γραφής σε συνδυασμό με τις ΤΠΕ καταλήγουν στο ότι: 

o Η δημιουργική γραφή και οι ΤΠΕ αυξάνουν το ενδιαφέρον των μαθητών 

για την συγγραφή κειμένων. Βοηθούν τους μαθητές να αντιληφθούν στην 

πράξη ότι ένα κείμενο δεν ολοκληρώνεται αμέσως και ότι οι επάλληλες 

γραφές και διορθώσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη συγγραφή ενός 

κειμένου. 

o Η ποιότητα ενός κειμένου δεν εξαρτάται απαραίτητα από τις σχολικές 

επιδόσεις  ενός μαθητή. Μαθητές με χαμηλές επιδόσεις έχουν την 

δυνατότητα να συντάξουν  καλογραμμένα, εμπνευσμένα κείμενα που 

τυγχάνουν γενικής αποδοχής μέσα σε ένα κλίμα «ιδιότυπης δημοκρατίας 

των κειμένων», όπου ανατρέπονται και ανακατανέμονται οι παγιωμένες 

ισορροπίες. 

o Η βελτίωση των επιδόσεων στην παραγωγή γραπτού λόγου που έχει 

παρατηρηθεί σε μαθητές  με δυσλεξία, δυσορθογραφία ή χαμηλές 

σχολικές επιδόσεις δίνει το έναυσμα για περαιτέρω μελέτη του βαθμού 
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στον οποίο η δημιουργική γραφή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 

συστηματικά ως διδακτικό μέσο στις περιπτώσεις αυτές. 

o Η αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής σε συνδυασμό με τις ΤΠΕ 

προσφέρει μία καινοτόμο προοπτική για τη διδασκαλία, γενικότερα και τη 

διδασκαλία της λογοτεχνίας, ειδικότερα, βοηθώντας τους μαθητές στην 

αξιοποίηση των εμπειριών και των γνώσεών τους στην αποτύπωση του 

κόσμου που τους περιβάλλει. 

 

 

Β. Ερευνητικό μέρος 

1. Μεθοδολογία της έρευνας 

1.1 Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της σχέσης της Δημιουργικής 

Γραφής με τις νέες τεχνολογίες στη εκπαιδευτική  διαδικασία, όπως και των 

πλεονεκτημάτων της Δημιουργικής Γραφής ως προς τη διδασκαλία της γλώσσας. Επίσης, 

οι ευκαιρίες  που προσφέρει η Δημιουργική Γραφή ως προς την εφαρμογή 

ομαδοσυνεργατικών μορφών διδασκαλίας και μάθησης για την  κοινωνικοποίηση των 

παιδιών μέσα από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες και ασκήσεις Δημιουργικής 

Γραφής. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν δραστηριότητες  μέσα από τις οποίες 

διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο η Δημιουργική Γραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

παράλληλα  με τη χρήση των ΤΠΕ στην διδασκαλία της Γλώσσας.  

 

1.2 Μεθοδολογία της έρευνας  

 

Σύμφωνα με τον Greswell (2005), η ποιοτική έρευνα κρίνεται καταλληλότερη 

στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες από τις 

πληροφορίες που μπορούν να αναζητηθούν στη βιβλιογραφία. Για την προσέγγιση του 
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θέματος της συγκεκριμένης εργασίας κρίθηκε καταλληλότερη η ποιοτική έρευνα 

προκειμένου να υπάρξει μία σαφής εικόνα του τρόπου με τον οποίο η Δημιουργική 

Γραφή μπορεί να εφαρμοστεί////εφαρμόζεται στο νηπιαγωγείο και της σχέσης που έχει με 

τις ΤΠΕ και την παραδοσιακή διδασκαλία της Γλώσσας και των ευκαιριών που παρέχει 

για κοινωνικοποίηση των παιδιών. 

 

1.3 Συμμετέχοντες 

 

Στην έρευνα έλαβαν  μέρος συνολικά 16  παιδιά   νηπιαγωγείου  αστικής 

περιοχής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 15 έως 22 Μαρτίου 

πραγματοποιώντας τρεις δραστηριότητες σε κάθε ημέρα, εντός του ωραρίου λειτουργίας 

του σχολείου.  Η επιλογή των μαθητών/τριών  έγινε τυχαία, κατόπιν γονικής συναίνεσης 

και με την απαραίτητη συνεργασία  των εκπαιδευτικών του σχολείου .  

Επειδή ο πληθυσμός μελέτης της παρούσας εργασίας περιλαμβάνει παιδιά κάτω 

των 19 ετών, κρίθηκε απαραίτητη η σύνταξη ενός εντύπου συναίνεσης, το οποίο 

υπογράφτηκε από τον γονέα/κηδεμόνα των παιδιών που συμμετείχαν, στο οποίο 

αναφερόταν ο σκοπός της μελέτης, η διαδικασία συγκέντρωσης δεδομένων και οι 

απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία των παιδιών που συμμετείχαν (Greswell, 

2005). 

1.4 Ερευνητικό εργαλείο 

 

Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το υλικό ασκήσεων Δημιουργικής 

Γραφής  το οποίο είχε τη μορφή δραστηριοτήτων που επιδόθηκαν σε παιδιά 

νηπιαγωγείου. Οι δραστηριότητες δημιουργήθηκαν συνδυάζοντας  ασκήσεις  

Δημιουργικής Γραφής και ΤΠΕ  και στόχευαν στην καλλιέργεια ικανοτήτων: 

-εικαστικής απόδοσης ιστορίας 

-δραματοποίησης ιστορίας 

-γλωσσικής εξάσκησης  

-ανάπτυξης  φωνητικής ενημερότητας 
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-παραγωγής λογοτεχνικού λόγου (σύνθεση ιστορίας, ποιήματος)  

-μουσικοκινητικής απόδοσης ιστορίας 

- παραγωγής προφορικού λόγου 

-κατανόησης  προφορικού λόγου (αφήγησης) 

-εξοικείωσης με τις ΤΠΕ  

- ανάπτυξης δεξιοτήτων και στρατηγικών ομαδοσυνεργατικότητας 

 

2. Ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής 
 

Τα παιδιά γράφουν όπως μπορούν (αναδυόμενη γραφή). Οποιαδήποτε αδυναμία 

να γράψουν καλύπτεται από τη νηπιαγωγό. 

Πρώτη άσκηση. Έχουμε ένα ζάρι με συλλαβές. Τα παιδιά ένα- ένα ρίχνουν το 

ζάρι. Το παιδί που ρίχνει πρέπει να βρει μια λέξη που ξεκινά από τη συλλαβή που έτυχε. 

Τα υπόλοιπα παιδιά μετρούν ως το 10. 

Υλικά: Ζάρι 

Σκοπός: Εξάσκηση της φωνολογικής ενημερότητας, εξάσκηση στις συλλαβές 

 

Δεύτερη άσκηση. Επισκεπτόμαστε την τοπική δανειστική βιβλιοθήκη. 

Μαθαίνουμε πως να δανειζόμαστε βιβλία. Στην τάξη φτιάχνουμε την δική μας 

δανειστική βιβλιοθήκη με παραμύθια. Κάθε βδομάδα τα παιδιά δανείζονται ένα βιβλίο 

και σε μια προσωπική καρτέλα γράφουν τον τίτλο του βιβλίου που δανείζονται. Η 

νηπιαγωγός σημειώνει δίπλα την ημερομηνία. Την επόμενη βδομάδα κάθε παιδί μας 

μιλάει για το βιβλίο που διάβασε (τι του έκανε εντύπωση, τι του άρεσε, ποιός ήταν ο 

ήρωας...) 

Υλικά: καρτέλες, βιβλία 

Σκοπός: να έρθουν σε επαφή με τη λογοτεχνία, εξάσκηση της προσοχής και του 

προφορικού λόγου, δημιουργία υποστηρικτικού πλαισίου για τη γλωσσική διδασκαλία 

 

Τρίτη άσκηση. Έχουμε καρτέλες με λέξεις όπου το αρχικό του γράμμα είναι 

κεφαλαίο και δίπλα έχουν την εικόνα τους. Σηκώνουμε ένα-ένα τα παιδιά και ζητάμε να 
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μας πουν τη λέξη του εικονόλεξου δείχνοντας με το δάχτυλό μας την εικόνα για να τα 

βοηθήσουμε. Μετά ρωτάμε από ποιό γράμμα ξεκινάει η λέξη και δείχνουμε το γράμμα 

για να τα βοηθήσουμε. Π.χ. Από γου (γάτα). 

Υλικά: εικονόλεξο 

Σκοπός:  εξάσκηση στη φωνολογική ενημερότητα 

 

Τέταρτη άσκηση. Διαβάζουμε ένα εικονογραφημένο παραμύθι. Συζητάμε πάνω 

στο παραμύθι. Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες και ζητάμε να σκεφτούν και να μας 

δώσουν ένα διαφορετικό τέλος στην ιστορία. Στη συνέχεια, ζητάμε να ζωγραφίσουν κάτι 

που τους έμεινε από το παραμύθι και να δώσουν στη ζωγραφιά τους έναν τίτλο. 

Υλικά: εξάσκηση προφορικού λόγου 

Σκοπός: να πειραματιστούν και να αυτοσχεδιάσουν  

 

Πέμπτη άσκηση. Τα παιδιά πρέπει να αντιστοιχίσουν λέξεις που έχουν την ίδια 

κατάληξη. Για παράδειγμα: λέξεις σε –ακι: γατ-άκι   -   σκυλ-άκι. 

Υλικά: φύλλα εργασίας 

Σκοπός: εξάσκηση φωνολογικής ενημερότητας και να παίξουν ηχητικά με λέξεις 

της ίδιας κατάληξης 

 

Έκτη άσκηση. Κρεμάμε στην τάξη ένα ποίημα σε εικονόλεξο. Η νηπιαγωγός το 

διαβάζει δείχνοντας με το χέρι της. Στη συνέχεια, το διαβάζουμε όλοι μαζί και 

μαθαίνουμε να το λέμε. Έπειτα, αναθέτουμε σε κάθε παιδί έναν ρόλο και το κάνουμε 

δραματοποίηση. 

Υλικά: εικονόλεξο, στολές από χαρτί γκοφρέ 

Σκοπός: εξάσκηση προφορικού λόγου, απομνημόνευσης 

 

Έβδομη άσκηση. Δίνουμε στα παιδιά 5 εικόνες (δέντρο, σπίτι, αυτοκίνητο, 

σκύλος, παιδί). Με βάση αυτές τις εικόνες ζητάμε να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους 

και να φτιάξουν μια ιστορία. Η νηπιαγωγός καταγράφει τις απαντήσεις των παιδιών. 

Αφού φτιάξουμε ην ιστορία και την πούμε, τα παιδιά ζωγραφίζουν «εικόνες» από την 
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ιστορία. Τις ζωγραφιές των παιδιών θα τις χρησιμοποιήσουμε στο βίντεο που θα 

φτιάξουμε. 

Η νηπιαγωγός φτιάχνει τα λόγια της ιστορίας και τα ηχογραφεί. 

Βάζουμε τις ζωγραφιές των παιδιών στη σωστή σειρά. 

Βάζουμε την κατάλληλη μουσική επένδυση ανάλογα με το στάδιο της ιστορίας. 

Με trangistors προσθέτουμε κίνηση στις εναλλαγές των εικόνων. 

 

2.1 Δραστηριότητες 
 

Τα παιδιά κλήθηκαν να συμμετάσχουν στις παρακάτω δραστηριότητες: 

•Να ζωγραφίσουν κάτι από την αφήγηση που τους άρεσε και να δώσουν ένα 

τίτλο στη ζωγραφιά. 

•Να συζητήσουν και να δώσουν ένα διαφορετικό τέλος στην ιστορία και στη 

συνέχεια να την αφηγηθούμε ολόκληρη. 

• Στη δραματοποίηση της ιστορίας. 

•Να πουν λέξεις της ιστορίας με συγκεκριμένη κατάληξη. Έχουμε ένα ζάρι με 

διάφορες καταλήξεις. Κάθε παιδί που ρίχνει το ζάρι πρέπει να πει μια λέξη από την 

ιστορία που έχει αυτή την κατάληξη. 

•Να πουν 3 γράμματα που έχει μέσα το όνομά τους. Να πουν από ποιό γράμμα 

ξεκινάει. Να το βρουν στον πίνακα. Έχουμε βάλει κάτω 2 αντικείμενα. Να δείξει το παιδί 

αυτό που ξεκινάει με το ίδιο γράμμα όπως το όνομά του. 

•Να αντιστοιχίσουν λέξεις που έχουν ίδιο θέμα. (μπάλα- ποδοσφαιριστής) (γάτα 

– σκύλος) με τις εικόνες τους. 

•Να αλλάξουν τα πρόσωπα της ιστορίας. 

•Να διακρίνουν λεξιλόγιο κατασκευών. Έχουμε σε ένα χαρτί λέξεις. Το κάθε 

παιδί να κυκλώσει μια λέξη. Λέει ποια από αυτές είναι κατασκευή 

•Πρόσκληση 

•Κατασκευή βίντεο. Με βάση τον μύθο του Αισώπου «Ο λαγός και η χελώνα» 

φτιάχνουμε βίντεο με εικόνες που αναζητήσαμε στο ίντερνετ. 
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•Έχουμε λέξεις από την αφήγηση σε καρτέλες. Να διαλέξουν μια λέξη και να 

πουν από ποιό γράμμα αρχίζει και σε τι τελειώνει (να βρουν την κατάληξη). 

•Να βρουν ένα αντικείμενο στο χώρο που ξεκινάει από το ίδιο γράμμα, να το 

φέρουν στην παρεούλα και να το περιγράψουν. 

•Με διάφορες ερωτήσεις που κάνουμε στα παιδιά τα καθοδηγούμε έτσι ώστε να 

φτιάξουμε ένα ποίημα για το λαγό και τη χελώνα. Βάζοντας μουσική επένδυση το 

μελοποιούμε, το μαθαίνουμε και το χορεύουμε. 

•Παροιμίες με ζώα. Ρωτάμε αν ξέρουν κάποια παροιμία με το λαγό. Ξέρετε τι 

είναι παροιμία; Εξηγούμε τι είναι το μέρους του λόγου «παροιμία».  Λέμε δύο παροιμίες 

με το λαγό (έγινε λαγός, άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας), εξηγούμε 

τι σημαίνουν και τις μαθαίνουμε. Έχουμε σε καρτέλες διάφορες παροιμίες με άλλα ζώα. 

Τις βάζουμε κάτω. Στη συνέχεια, σηκώνεται ένα – ένα παιδί, διαλέγει μία και τη 

διαβάζουμε δυνατά και μαθαίνουμε να τη λέμε όλοι μαζί. 

•Nα σηκωθούν κάποια παιδιά και να αναπαραστήσουν πώς κάνει ο λαγός και η 

χελώνα. Να σηκώνονται παιδιά και να αναπαραστήσουν άλλα ζώα που ξέρουν και να 

κάνουν και τις φωνές τους. 

•Τα παιδιά λένε τρία γράμματα που έχει το όνομά τους. Λένε από ποιο γράμμα 

ξεκινάει. Στη συνέχεια το βρίσκουν στον πίνακα με το αλφάβητο. Έχουμε δύο 

αντικείμενα στην παρεούλα. Να βρουν ποιό αντικείμενο ξεκινά με το ίδιο γράμμα όπως 

το όνομά τους. 

•Σε κόλλες έχουμε διάφορες λέξεις με τις εικόνες τους. Θα πρέπει να 

αντιστοιχίσουν τις λέξεις με το ίδιο θέμα (π.χ. μπάλα – ποδοσφαιριστής, γάτα-σκύλος). 

•Στα τραπέζια, στην καρέκλα κάθε παιδιού, έχουμε τοποθετήσει ζευγάρια 

αντικειμένων. Στην παρεούλα η νηπιαγωγός δείχνει στο κάθε παιδί δύο εικόνες. Το παιδί 

πρέπει να διαλέξει μία. Μετά πάει στην καρέκλα και λέει ποιο από τα δύο αντικείμενα 

είναι αυτό στην εικόνα.  

 

2.1.2 Στοχοθεσία δραστηριοτήτων 

 

•Να αποκτήσουν φωνολογική επίγνωση 
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•Να ακούν και να κατανοούν μια διήγηση 

•Να παίξουν ηχητικά με λέξεις που έχουν την ίδια κατάληξη 

•Να αναγνωρίζουν την διάκριση κυριολεκτικού και μεταφορικού λόγου 

•Να πειραματιστούν και να αυτοσχεδιάσουν 

•Να κατασκευάζουν ποιήματα με ρίμα 

•Να αποδίδουν εικαστικά μία ιστορία 

•Να κατανοήσουν πώς φτιάχνεται μία ιστορία 

•Να συμμετέχει το παιδί στη δημιουργία ιστορίας 

•Να συζητήσουν και να επιχειρηματολογήσουν 

•Να εξοικειωθούν στην ακρόαση λογοτεχνικών κειμένων 

•Να συνοδεύουν το τραγούδι με ρυθμικές και κινητικές δραστηριότητες 

•Να έρθουν σε επαφή με το γραπτό λόγο 

•Να δραματοποιούν μύθους, ιστορίες και παραμύθια που διαβάζουν 

•Να εκφράζονται με διάλογο και να καλλιεργούν την επικοινωνία 

•Να γράψουν όπως μπορούν 

•Να σχολιάσουν κριτικά 

•Να εξασκηθούν στη χρήση Νέων Τεχνολογιών 

•Να γράφουν το όνομά τους στις εργασίες 

•Να αιτιολογούν τις σκέψεις τους και να εκφράζουν τις απόψεις τους 

•Να εξασκήσουν την λεπτή κινητικότητα 

•Να σέβονται τις απόψεις των άλλων 

•Να ασκηθούν σε μέρη του λόγου όπως τα ποιήματα και οι παροιμίες 

•Να αντιλαμβάνονται την ομοιοκαταληξία 

•Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους 

 

3. Αποτελέσματα 
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Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν από την εικόνα και τον ήχο και κατά τη διάρκεια των 

αφηγήσεων ήταν προσηλωμένα στην οθόνη και δεν μίλησαν καθόλου μεταξύ τους όπως 

κάνουν συνήθως με την αφήγηση ιστοριών από βιβλία. Μπορέσαμε να επαναλάβουμε τα 

βίντεο άλλη μία φορά χωρίς να χαθεί σημαντικός χρόνος προκειμένου τα παιδιά να 

κατανοήσουν καλύτερα τις ιστορίες. Μιλήσαμε για το τι τους άρεσε, ποιά μουσική τους 

έμεινε, ποιός χαρακτήρας τους άρεσε και γιατί.. 

Ύστερα, στις δραστηριότητες τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας ανταποκρίθηκαν 

περισσότερο και τις διεκπεραίωσαν  με μεγαλύτερη ευκολία. Μετά από αυτές τις 

δραστηριότητες τα παιδιά ανέπτυξαν τις δεξιότητές τους σε ανάγνωση, γραφή, 

προφορικό λόγο και ακρόαση.  Στην αρχή έγραφαν το όνομά τους χωρίς συνοχή και όχι 

όλες τις γράμματα. Τα προνήπια χρειάζονταν περισσότερο χρόνο να δώσουν απαντήσεις. 

Δυσκολεύονταν πιο πολύ στην αιτιολόγηση ή δεν εξηγούσαν καθόλου. Σε μεγάλο βαθμό 

βελτιώθηκε ο προφορικός λόγος των παιδιών και συμμετείχαν πιο ενεργά στις τελευταίες 

δραστηριότητες. Στην αρχή, ένα προνήπιο δεν μπορούσε να συμμετέχει πολύ και ήταν 

πολύ άβουλο ενώ δεν μίλαγε σχεδόν καθόλου. Παρ' όλα αυτά, ζωγράφιζε πολύ ωραία και 

με αφορμή αυτή του την ικανότητα προσπαθήσαμε να το ενθαρρύνουμε και στις άλλες 

δραστηριότητες και να τους ανεβάσουμε την αυτοπεποίθηση. Αργότερα, ήταν σε θέση να 

μιλάει όταν του το ζητούσαμε και να διατυπώνει ολοκληρωμένες προτάσεις. Μέσα από 

τις ομαδικές δραστηριότητες άρχισαν να επικοινωνούν μεταξύ τους παιδιά που δεν 

μίλαγαν ποτέ μεταξύ τους. Ορισμένα παιδιά είδαν ψηφιακές αφηγήσεις στο σπίτι με τους 

γονείς τους και μας μίλησαν για αυτές στην παρεούλα. 

Θέλησαν να ασχοληθούν περισσότερο με τον υπολογιστή στο μέλλον. Κατά τη 

διάρκεια της χρονιάς Παίξαμε στο ίντερνετ παιχνίδια που είχαν να κάνουν με τη γλώσσα 

αλλά και τα μαθηματικά όπως 

 

4. Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν  η διαπίστωση στην πράξη της σχέσης της 

Δημιουργικής Γραφής με τις νέες τεχνολογίες  ως προς την γλωσσική ανάπτυξη παιδιών 

της νηπιακής ηλικίας. 
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Από τα αποτελέσματα της μελέτης μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι τα παιδιά 

ενδιαφέρονται πολύ για την τεχνολογία και δίνουν πολλή προσοχή σε οτιδήποτε έχει να 

κάνει με υπολογιστή, συσκευές ή κονσόλες. Από τη φύση τους είναι περίεργα και θέλουν 

να εξερευνήσουν τα ψηφιακά μέσα, ωστόσο η νηπιαγωγός θα πρέπει να δώσει στα παιδιά 

τις κατάλληλες ευκαιρίες και με τον κατάλληλο τρόπο για να ικανοποιήσει την 

περιέργεια των παιδιών και την επιθυμία τους να παίξουν με τα τεχνολογικά μέσα 

συνδυάζοντας παιχνίδι και μάθηση. Ο συνδυασμός δημιουργικής γραφής και 

τεχνολογιών εξελίσσει τα παιδιά σε μεγαλύτερο επίπεδο από τις συμβατικές ασκήσεις 

και μεθόδους της γλωσσικής εκπαίδευσης. Τα προετοιμάζει καλύτερα για τις επόμενες 

τάξεις και καλύπτει περισσότερα μαθησιακά κενά. Μέσω των νέων τεχνολογιών τα 

παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εξασκηθούν και στο σπίτι μέσα από διάφορα παιχνίδια 

και ασκήσεις από λογισμικά τα οποία είτε μπορούν να εγκαταστήσουν στον υπολογιστή 

ή να παίξουν απ' ευθείας στο διαδίκτυο. Επίσης, η δημιουργική γραφή σαν κλάδος είναι 

πιο αποτελεσματικός συγκριτικά με την παραδοσιακή μάθηση της γλώσσας διότι αφήνει 

τα παιδιά να εξελιχθούν με τον δικό τους ρυθμό και όσο μπορούν (αναδυόμενη μάθηση) 

χωρίς να πρέπει να μάθουν συγκεκριμένα πράγματα απ' έξω και σε ποικίλα λογοτεχνικά 

είδη. Δίνεται η δυνατότητα στα τα ίδια να γίνονται ενεργά μέλη της μαθησιακής τους 

διαδικασίας γεγονός που συμβάλλει και στην κοινωνική τους ανάπτυξη η οποία είναι 

πολύ σημαντική σε αυτό το στάδιο της ζωής των παιδιών, καθώς πλάθεται πιο εύκολα 

και πολύ γρήγορα η προσωπικότητά τους. Τα παιδιά είναι σημαντικό να μην πλήττουν 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και η τεχνολογία είναι ένας παράγοντας που κρατάει 

σχεδόν πάντα αμείωτο το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών. Άλλωστε, τα περισσότερα 

παιδιά τη σημερινή εποχή είναι αρκετά εξοικειωμένα με αυτή καθώς πλέον έχει 

κυριαρχήσει παντού στη ζωή μας.  Επιπλέον, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να 

προσαρμοστούν στο επίπεδο του κάθε μαθητή, στον τρόπο μάθησής του και τον χρόνο 

που χρειάζεται. (ανάδραση προσφέρει). Έτσι, από τη μία η μάθηση γίνεται πιο 

αποτελεσματική και σε μεγαλύτερο βάθος και από την άλλη δεν υφίσταται το άγχος και ο 

φόβος του λάθους και της απόρριψης. 
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6. Περιορισμοί 

Ο πληθυσμός κρίνεται μικρός και τα άτομα που επιλέχθηκαν για την έρευνα 

επιλέχθηκαν στη βάση ότι ήταν διαθέσιμα (Greswell, 2005). Το εύρος της μελέτης 

κρίνεται μικρό και επομένως, όπως επισημαίνει ο Robson (2010),  χρειάζεται 

μεγαλύτερος αριθμός συνεδριών παρατήρησης, ώστε η παρούσα μελέτη να φτάσει στον 

«κορεσμό». 

7. Μελλοντικές προτάσεις 

 

Η εμπειρία που περιγράφηκε υπογράμμισε τη σημασία της δημιουργίας 

εναλλακτικών δραστηριοτήτων που έχουν θετικό αντίκτυπο στις στάσεις, τους 

διαφορετικούς τρόπους απόκτησης γνώσης και τη γνωστική και συμπεριφορική 

ανάπτυξη των παιδιών. Ο σχεδιασμός της ερευνητικής διαδικασίας βασίστηκε στον 

συνδυασμό πρακτικών Δημιουργικής Γραφής και νέων τεχνολογιών εξετάζοντας την 

δυνατότητα εξέλιξης των παιδιών σε ανώτερο επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων από εκείνο 

των συμβατικών ασκήσεων της γλωσσικής εκπαίδευσης. 

Σχετικά με παραμέτρους που δεν καλύφθηκαν από την στοχοθεσία  της παρούσας 

εργασίας και χρήζουν έμφασης  προτείνεται: 

o Η ανάθεση από τη νηπιαγωγό δραστηριοτήτων Δημιουργικής γραφής με 

τη χρήση  ΤΠΕ – όπου αυτό είναι εφικτό - για το σπίτι σε συνεργασία με 

τους γονείς των παιδιών. 

o Ο επαρκής εξοπλισμός και η τακτική αναβάθμιση των πληροφορικών 

συστημάτων στα νηπιαγωγεία, ώστε να υποστηρίζουν ανάλογες 

δραστηριότητες. 

o Η  οργάνωση του γλωσσικού μαθήματος, έτσι ώστε να βασίζεται σε 

ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής σε συνδυασμό με  την παραδοσιακή 

διδασκαλία της γλώσσας. 

o Η διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα 

Δημιουργικής Γραφής και χρήσης νέων τεχνολογιών. 
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o Η ευαισθητοποίηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ως προς την ανάπτυξη 

Αναλυτικών Προγραμμάτων που να δίνουν έμφαση στην αξιοποίηση των 

ΤΠΕ 
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Παράρτημα 

Έντυπο  Συναίνεσης 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Τίτλος: « 

Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται προκειμένου να αποφασίσετε αν επιτρέπετε στο 

παιδία σας να συμμετάσχει στην παρούσα μελέτη. 

Ο σκοπός της μελέτης είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον  τρόπο με τον οποίο, 

προσεγγίζεται η Δημιουργική Γραφή  στον χώρο της προσχολικής αγωγής και συγκεκριμένα στο 

νηπιαγωγείο, η σύνδεσή της με τις ΤΠΕ και η εφαρμογή της σε άλλες μαθησιακές περιοχές  

εκτός της Πληροφορικής, καθώς και η σχέση  της  με την εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα. 

Τα δεδομένα της μελέτης θα συγκεντρωθούν μέσα από  δραστηριότητες, οι οποίες  

πρόκειται να επιδοθούν στα παιδιά  και  δημιουργήθηκαν ως ένας συνδυασμός  ασκήσεων  

Δημιουργικής Γραφής και ΤΠΕ  στοχεύοντας  στην καλλιέργεια  ικανοτήτων  που άπτονται του 

γλωσσικού μαθήματος//////της γλωσσικής ανάπτυξης. 

Μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις τόσο πριν την διαδικασία όσο και κατά τη διαδικασία της 

έρευνας. Μετά το τέλος της μελέτης τα ευρήματα θα σας κοινοποιηθούν εφόσον το ζητήσετε. Τα 

στοιχεία του παιδιού σας δεν θα συσχετιστούν με τα  ευρήματα της έρευνας. Η ταυτότητα του 

παιδιού σας θα είναι γνωστή μόνο στους ερευνητές. 

Σας παρακαλώ να υπογράψετε το παρόν έντυπο συναίνεσης. Με την υπογραφή σας 

δηλώνετε ότι έχετε πλήρη γνώση του σκοπού της παρούσας μελέτης καθώς και των διαδικασιών 

συγκέντρωσης δεδομένων.  
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Αντίγραφο της παρούσας θα σας δοθεί για προσωπική σας χρήση. 

Σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία σας 

Η υπεύθυνη της έρευνας 
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