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Σε έναν κόσμο που αλλάζει άρδην, η Εκπαίδευση παραμένει ίσως η μόνη θεσμική διέ-
ξοδος της κοινωνίας μας για έναν πολιτισμό κριτικά σκεπτόμενων, δημιουργικών πο-
λιτών, με σωματική, ψυχική αλλά και κοινωνική υγεία. 

Το «επόμενο βήμα», ό,τι θα ακολουθήσει στον κόσμο μας, εξαρτάται από τη στάση 
μας απέναντι στην Εκπαίδευση. Όχι μόνο από τη στάση της κοινωνίας ολόκληρης που 
οφείλει να αξιώνει δυνατή Εκπαίδευση για τα παιδιά της, με αξίες, ιδανικά και προτε-
ραιότητες αλλά και από αλλά και από τη στάση σύσσωμου του Εκπαιδευτικού Κόσμου, 
που οφείλει να διατηρήσει το βηματισμό του, λύνοντας πρωτόγνωρα κοινωνικά και 
πολιτισμικά προβλήματα για τα παιδιά μας. 

Το «μετά» (next) της Εκπαίδευσης, είναι ανάγκη να είναι δυναμικό, άμεσο και ειλικρι-
νές, με φωτισμένες και αποτελεσματικές λύσεις, με εμπνευσμένες προτάσεις, με υλο-
ποιήσιμες και προσιτές πρακτικές. 

Στην ικανοποίηση των αναγκών αυτών το EducatioNext προτίθεται να είναι κοιτίδα 
εκπαιδευτικής προσφοράς για το σχολείο, τον εκπαιδευτικό, την κοινωνία. Σκοπεύει 
να αποτελέσει δεξαμενή ποιοτικών πόρων για την Εκπαίδευση, βασισμένο στη μεθο-
δολογία και τις αξίες της επιστημονικής σκέψης για την Εκπαίδευση… 

 

(Δημήτρης Σαρρής) 

2/225

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 - Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr  -  2ο Τεύχος - Σεπτέμβριος  2019 



EducatioNext                                                               Τεύχος 2ο   -   Σεπτέμβριος 2019   

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: 
Είναι το καινούργιο «μονοθεματικό κάθε φορά», δικτυακό περιοδικό για το επόμενο 
στην εκπαίδευση 

ΣΤΟΧΟΙ: 
Η δημοσιοποίηση,  η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που φέρνουν την εκπαίδευση ένα 
βήμα μετά.  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 
Στόχος η έκδοση 4 τευχών το ακαδημαϊκό έτος.  
Η έκδοση θα καθυστερεί ωσότου σχηματιστεί τεύχος με ικανοποιητική ύλη, διασπαρ-
μένη σε πολλές θεματικές περιοχές του. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
Η δημοσίευση γίνεται μετά από διαδικασία κρίσης. Ο κατάλογος των Κριτών είναι α-
ναρτημένος στο δικτυακό τόπο του περιοδικού, στη διεύθυνση:  
http://EducatioNext.gr/committees.html  

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ: 
Τα προηγούμενα τεύχη διατίθενται ελεύθερα για download από το δικτυακό τόπο: 
http://EducatioNext.gr/archives.html 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ 
http://EducatioNext.gr/committees.html  

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Γούσιας Φώτιος, Μαστρογιάννης Αλέξιος, Ρεντίφης Γεράσιμος, Χαλκιοπούλου Πα-
ρασκευή, Φρέντζου Μαίρη, Σαρρής Δημήτριος, Αμανατίδης Νίκος, Μουλά Ευαγγε-
λία, Καμπουρμάλη Ιωάννα 

 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 
Φ. Γούσιας (M.Ed ICT ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ – http://gousias.gr) 

 
Επικοινωνία 
e‐Mail: next@EducatioNext.gr 
Ιστοσελίδα: http://EducatioNext.gr 
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EducatioNext          

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Σε συνεχή επαύξηση 

Δάρρα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ζάχος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. 

Μητροπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Εργαστήριο Παιδαγωγικής) 

Ροφούζου Αιμιλία, Επίκουρη Καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 

Τσολακίδης Κώστας, Ομότιμος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αντικείμενο την Πληροφορική και τις Νέες 
Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 

Φωκίδης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
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EducatioNext        

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

1 Σεπτεμβρίου 2019 
 
 
Αξιότιμοι υποψήφιοι αρθρογράφοι,  
 
από 1-9-2019 ως και 30 Νοεμβρίου 2019, δεχόμαστε άρθρα για δημοσίευση (μετά από 
κρίση), στο υπό ετοιμασία 3ο τεύχος του περιοδικού «EducatioNext»  - στη θεματική 
περιοχή: Θέματα καινοτομίας και αριστείας στην εκπαίδευση. 
 
Ημερομηνίες πορείας κατασκευής του 3ου τεύχους:  
 

• Ως 30-11-2019, κατάθεση άρθρων για κρίση  
• Ως 15-12-2019, παραλαβή κρίσης από την Επιτροπή Κριτών του περιοδικού-

προώθησή της στους αρθρογράφους.  
• Ως 15-1-2020, επιστροφή διορθωμένων άρθρων.  
• Ως 31-1-2020, ανάρτηση του 3ου τεύχους στην ιστοσελίδα του περιοδικού 

(http://EducatioNext). 
 
Η υποβολή άρθρου στο περιοδικό δεν σημαίνει αυτόματα και δημοσίευσή του, καθώς 
ακολουθεί διαδικασία κρίσης του, η οποία μπορεί να αποβεί θετική ή αρνητική (μη 
αποδοχή δημοσίευσής του. 
 

 
Με εκτίμηση 

 
Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού 
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Πίνακας Περιεχομένων 

 

Σελ.     7 Συνέντευξη του καθηγητή Παιδικής Λογοτεχνίας, John Stephens, στην 

Ευαγγελία Μουλά  

Σελ.   31 Interview with Evangelia Stephens 

Σελ.   47 Αυτοματοποιημένη ανάκληση αριθμητικών γεγονότων, κατά την εκτέ-

λεση των αλγόριθμων της Αριθμητικής. Μια «δυναστευτική» πραγματο-

λογική γνώση.  

Σελ.   63 Χρησιμοποιώντας Makey-Makey για τη διδασκαλία στοιχείων του ηλε-

κτρισμού σε μαθητές δημοτικού. Αποτελέσματα από την πρώτη φάση 

ερευνητικού προγράμματος  

Σελ.   80 Από τα παιχνίδια εναλλακτικής πραγματικότητας στη φιλαναγνωσία. Ε-

ρευνητικά αποτελέσματα της εφαρμογής τον μετασχηματισμού νεανικού 

μυθιστορήματος σε Παιχνίδι Εναλλακτικής Πραγματικότητας 

Σελ.  112 Ερωτόκριτος, ένα παράδειγμα διαμεσικής και πολυτροπικής αφήγησης  

Σελ.  123 Η «Γραμματική» τον σχολείου στις «οικονομίες της γνώσης»  

Σελ.  131 Literature on the Internet Virtual Ethnography and Teaching Utilisation 

Σελ.  147 Η διαφοροποίηση και η διαφοροποιημένη διδασκαλία στο μάθημα της 

Φυσικής Αγωγής  

Σελ.  159 Η χρήση της πλατφόρμας Αpp Inventor στις εκπαιδευτικές διεργασίες  

Σελ.  173 Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Σχεδιασμός δραστηριότητας στο πλαίσιο τον 

προγράμματος Erasmus+ Comenius από ομάδα εκπαιδευτικών  

Σελ.  186 Πρόταση για κύκλο επιμορφωτικών δράσεων εκπαιδευτικών που διδά-

σκουν μαθήματα στην ειδικότητα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού 

(Μ.Ε.Ν) του Ναυτιλιακού Τομέα των ΕΠΑ.Λ. και τα οποία εμπεριέχουν 

χρήση λογισμικών προσομοίωσης.   

Σελ.  208 Κινηματογράφος και λογοτεχνία στην ελληνική εκπαίδευση. Πού βρι-

σκόμαστε σήμερα; 
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Συνέντευξη του καθηγητή Παιδικής Λογοτεχνίας, John Stephens στην Ευαγγελία Μουλά 

Ο μισογυνισμός του ελληνικού μύθου είναι  ανυπέρβλητος και απαιτείται σοβαρή 
αποδόμησή του. 

 

O John Stephens είναι ομότιμος 

καθηγητής στα Aγγλικά στο 

πανεπιστήμιο Macquarie της 

Αυστραλίας. Είναι συγγραφέας  

βιβλίων που άλλαξαν τον τρόπο που 

βλέπουμε την παιδική λογοτεχνία, 

όπως το Language and Ideology in 

Children’s Fiction, το Retelling 

Stories, Framing Cultures, (με τον 

Robyn McCallum) όπου συζητείται η 

λανθάνουσα ιδεολογία των διασκευών 

γνωστών μύθων για παιδιά, το New World 

Orders in Contemporary Children's Literature, όπου μελετάται ο αντίκτυπος της «νέας 

παγκόσμιας τάξης» στη παιδική λογοτεχνία από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, με 

συν-συγγραφείς τους Clare Bradford, Kerry Mallan και Robyn McCallum. Είναι 

συντάκτης των επίσης πρωτοπόρων, Ways of being male, Representing Masculinities 

in Children's Literature and Film  και Subjectivity in Asian Children's Literature and 

Film (βιβλίο Honor ChLA), καθώς και του βιβλίου-σταθμού για τους μελετητές της 

παιδικής λογοτεχνίας The Routledge Companion to International Children’s 

Literature. Έχει συγγράψει πάνω από εκατό άρθρα και δύο βιβλία σχετικά με την 

ανάλυση λόγου. Υπήρξε Πρόεδρος της Διεθνούς Ερευνητικής Εταιρείας για τη Παιδική 

Λογοτεχνία (Research Society for Children’s Literature,) και συντάκτης της Διεθνούς 

Έρευνας για τη Παιδική Λογοτεχνία (International Research in Children’s Literature 

2008-2016). Το 2007 έλαβε το 11ο Διεθνές Βραβείο Brothers Grimm, σε αναγνώριση 

της συμβολής του στην έρευνα της παιδικής λογοτεχνίας. Το 2013 έλαβε το βραβείο 

Anne Deveraux Jordan Award, το οποίο απονέμεται από την Ένωση Παιδικής 

Λογοτεχνίας, ως η υψηλότερη τιμή  για την αναγνώριση της κεφαλαιώδους σημασίας 

συμβολής κάποιου στον τομέα.  
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Συνέντευξη 

1. Αξιότιμε κύριε καθηγητά, είστε για τα τελευταία 30 χρόνια – θα τολμούσα να πω – 
ο πιο διάσημος μελετητής της παιδικής λογοτεχνίας. Υπήρξατε ιδρυτικό μέλος της 
Διεθνούς Έρευνας για τη Παιδική Λογοτεχνία και συνεχίσατε ως εκδότης της μέχρι το 
2016.  Ήσασταν επίσης Πρόεδρος του IRSCL (International Research Society for 
Children’s Literature) (1997-98) και σας απονεμήθηκαν δύο σημαντικές διακρίσεις, το 
Διεθνές Βραβείο Brothers Grimm για δια βίου συμβολή σας στην παιδική 
βιβλιογραφική έρευνα 2007) και το βραβείο Anne Deveraux Jordan (2014). Κατά τη 
γνώμη μου, ενισχύσατε την κριτική της παιδικής λογοτεχνίας αποσπώντας την από την 
περιγραφική ανάλυση περιεχομένου και τον ιστορικισμό και την οδηγήσατε σε ένα 
αναβαθμισμένο θεωρητικό επίπεδο, ενισχυμένο από έννοιες και μεθοδολογίες που 
αποτελούσαν ταμπού στο πεδίο (π.χ. υποκειμενικότητα, θέση αναγνώστη, 
διακειμενικότητα καρνιβαλικό στοιχείο) και θεωρούνταν κατάλληλα μόνο για την 
ανάλυση της λογοτεχνίας των ενηλίκων. Θα θέλατε να σχολιάσετε μερικές από αυτές 
τις έννοιες που εισήγατε στο θεωρητικό οπλοστάσιο της παιδικής λογοτεχνίας; 

Το ενδιαφέρον μου για τη παιδική λογοτεχνία αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του 1980, οπότε και δίδαξα μερικές τάξεις και παρακολούθησα ορισμένα 
συνέδρια για λίγα χρόνια, πριν προσπαθήσω να γράψω γι ‘αυτό το πεδίο. Εκείνη την 
εποχή θεωρούταν ευρέως ότι ένας ερευνητής δεν θα έπρεπε να προβαίνει βιαστικά σε 
δημοσιεύσεις σε ένα πεδίο που είναι νέο γι΄ αυτόν. Το μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας 
μου αφορούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή τη (λογοτεχνική) ανάλυση λόγου και τη λογοτεχνική 
θεωρία, οπότε είχα μια σταθερή γνώση των εννοιών, τις οποίες οι μελετητές της παιδικής 
λογοτεχνίας γνώριζαν ελάχιστα. Σε ένα άρθρο μου, που δημοσιεύθηκε το 20001, 
υποστήριξα ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 οι κριτικές προσεγγίσεις στη 
παιδική λογοτεχνία βασίζονταν κυρίως στον εμπειρισμό και στην αναγνωστική 
ανταπόκριση (στη βρετανική πρακτική) ή σε φορμαλιστική ανάλυση, περιγραφή και 
ιστορικισμό (στην Βόρειο Αμερική). Κατά την άποψή μου, οι νεότερες κριτικές έννοιες 
είχαν αναπτυχθεί διακοσμητικά και όχι συστηματικά. Οι έννοιες που αναφέρετε – ειδικά 
η υποκειμενικότητα, η τοποθέτηση του αναγνώστη, η διακειμενικότητα και η 
αφηγηματική εστίαση – εμφανίστηκαν στον κριτικό λόγο βαθμιαία. Στην αρχή υπήρχε 
αντίσταση επειδή θεωρούνταν πολύ τεχνικοί όροι και το βιβλίο που τις εισήγαγε (Γλώσσα 
και Ιδεολογία στη Παιδική Λογοτεχνία) κατηγορήθηκε συχνά ότι ήταν «πολύ σκληρό». 
Είναι όμως σημαντικές έννοιες. Όπως έγραψε ο Robyn McCallum λίγα χρόνια αργότερα, 
«οι αντιλήψεις της υποκειμενικότητας είναι εγγενείς στις αφηγήσεις της προσωπικής 
ανάπτυξης ή της ωρίμανσης, στις ιστορίες για τις σχέσεις μεταξύ εαυτού και των άλλων 
και στις εξερευνήσεις των σχέσεων μεταξύ ατόμων και κόσμου, κοινωνίας ή παρελθόντος 
είναι»,- αυτό σημαίνει ότι η υποκειμενικότητα είναι εγγενής στις σημαντικότερες 

 
1 “Children's Literature, Text and Theory: What are we interested in now?” Papers: 

Explorations into Children’s Literature, 10.2 (2000): 12-21. 
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ανησυχίες της εφηβικής  λογοτεχνίας2 . Για να κατανοήσει κανείς πώς αντιπροσωπεύεται 
η υποκειμενικότητα στη μυθοπλασία, ένας κριτικός πρέπει να εργαστεί με εργαλείο την 
καλή κατανόηση της αφηγηματικής εστίασης. Αυτός είναι μόνο ένας τρόπος ανάλυσης 
της λειτουργία της μυθοπλασίας – στην αγγλική γλώσσα, η Jane Austen το κατάφερε 
εξαιρετικά μεταξύ 1811 και 1817. Ο όρος «εστίαση» είναι ένα επίσης καλό παράδειγμα, 
διότι οι άνθρωποι συχνά αντιτίθενται στην εφαρμογή μιας κριτικής πρακτικής που έπεται 
χρονολογικά της λογοτεχνίας, ενώ είναι μάλλον μόνο ένας τρόπος για να ορίσουμε τι 
κάνει η δημιουργική γραφή για εδώ και πάνω από διακόσια χρόνια. Σήμερα όλοι αυτοί 
οι όροι είναι κριτικός κοινός τόπος. 

2. Υπήρξαν κάποιες ξεχωριστές στιγμές στην καριέρα σας; Έχουν υπάρξει
σταυροδρόμια, διλήμματα, επιρροές, σημεία σημαντικών αποφάσεων που έπρεπε να
ληφθούν;

Πιθανώς η καμπή της καριέρας μου ήταν το 1989 όταν ο Christopher Candlin, ένας 
καθηγητής γλωσσολογίας, με σταμάτησε μετά από μια συνάντηση και μου ζήτησε να 
γράψω ένα βιβλίο για μια σειρά που επεξεργαζόταν. Το βιβλίο αυτό υπήρξε το «Γλώσσα 
και Ιδεολογία στη Παιδική Λογοτεχνία». 

 Η κύρια απόφαση ήταν να μετακινήσω το μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας και της 
έρευνας μου στην παιδική λογοτεχνία. Ήταν ένα ρίσκο σταδιοδρομίας. Είμαι από ένα 
Αγγλικό Τμήμα και τα περισσότερα Αγγλικά Τμήματα αντιπαθούν τη συμπερίληψη της 
παιδικής λογοτεχνίας (δεν θεωρείται επαρκώς  σοβαρή ή εξελιγμένη- μπορεί κανείς να 
το γνωρίζει αυτό και χωρίς να διαβάζει βιβλία). Συνεπώς, αγωνίστηκα σταθερά στο 
τμήμα για περίπου τριάντα χρόνια. Μια δήλωση που είναι πιθανώς χαραγμένη στην ψυχή 
μου το συνοψίζει. Ενώ βρισκόμουν μακριά με άδεια έρευνας, ο επικεφαλής του τμήματος 
διέγραψε την αυστραλιανή παιδική λογοτεχνία από το πρόγραμμα σπουδών. Κατά τη 
διάρκεια μιας συνεδρίασης του τμήματος, στην οποία αγωνίστηκα για να το επαναφέρω, 
δήλωσε: «Ακριβώς επειδή ένα πεδίο έχει διεθνώς αναγνωρισμένη φήμη και ένα μεγάλο 
αριθμό φοιτητών που επιθυμούν να το μελετήσουν, δεν είναι αυτός λόγος για να το 
προσφέρουμε». Είχαμε ένα παγκοσμίου φήμης πρόγραμμα, αλλά αν και ακούγεται 
παρανοϊκό, θα προσθέσω ότι δεν υπάρχει πλέον. Το προσωπικό, τα μαθήματα, οι 
σπουδαστές της έρευνας έχουν σφαγιαστεί μετά τη συνταξιοδότησή μου. 

3. Αν και η κύρια εστίασή σας στην έρευνα είναι η παιδική λογοτεχνία, το ερευνητικό
σας έργο φτάνει πολύ πέρα από αυτό το πεδίο, διερευνώντας άγνωστα εδάφη του
υποθετικά, μεγαλύτερου ομόκεντρου κύκλου, της παιδικής και νεανικής κουλτούρας
εν γένει. Έχοντας διαπεράσει τη στεγανότητα του χώρου, εξετάσατε ταινίες, κινούμενα
σχέδια και γραφικά μυθιστορήματα, δημιουργώντας έτσι γέφυρες ανάμεσα στη παιδική
λογοτεχνία και σε άλλους τομείς έρευνας. Γιατί επιλέξατε αυτό το μονοπάτι; Και έχετε
άραγε βρει ομοιότητες ή διαφορές όσον αφορά - τουλάχιστον - τις ιδεολογίες που

2 Ideologies of Identity in Adolescent Fiction, 1999, page 3. 
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διαπνέουν τα διάφορα είδη "κειμένων"; Εννοώ, το μέσο επηρεάζει το είδος των 
αφηγήσεων που λέγονται στα παιδιά; 

Ούτε συζήτηση. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι δημιουργικές τέχνες είναι πολυτροπικές. 
Φυσικά η παιδική λογοτεχνία πάντα περιείχε μια βασική πολυτροπική μορφή, τα 
εικονογραφημένα βιβλία. Ο γνωστικός αντίκτυπος ενός τέτοιου βιβλίου προκύπτει από 
την αλληλεπίδραση ποικίλων σημειωτικών τρόπων - οπτικού / λεκτικού, στατικού / 
κινητικού και ούτω καθεξής - και από εκεί δεν είναι μεγάλο άλμα να σκεφτόμαστε άλλους 
σημειωτικούς τρόπους. Σε γενικές γραμμές, δεν έχω διαπιστώσει ότι διαφορετικές μορφές 
παραγωγής παράγουν διαφορετικές ιδεολογίες, αλλά οι διαφορετικοί σημειωτικοί πόροι 
αφηγούνται με πολύ διαφορετικό τρόπο τις ιστορίες. Αν εξερευνήσετε ένα έργο όπως το 
Stardust του Neil Gaiman, το οποίο υπάρχει ως μυθιστόρημα, ως γραφικό μυθιστόρημα 
και ως ταινία, πρέπει να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με τη διαφορά μεταξύ εστίασης σε 
μυθοπλασία και αφηγηματική προοπτική σε γραφικό μυθιστόρημα ή ταινία. Ποιο είναι 
το αποτέλεσμα της αλλαγής του τέλους; Ή ποια είναι η επίδραση διαφορετικών ειδών 
χιούμορ στα τρία κείμενα; Πρέπει επίσης να τα αξιολογήσετε με κριτήρια του δικού τους 
τρόπου, αντί να καταδικάζετε την ταινία, για παράδειγμα, επειδή δεν είναι όπως το 
μυθιστόρημα. Θυμάμαι κάποτε σκανδαλίζοντας τους παραδοσιολάτρες, δήλωσα ότι η 
ταινία της  Agnieszka Holland  The Secret Garden (1993) είναι καλύτερη ως ταινία από 
το μυθιστόρημα της Burnett ως μυθιστόρημα. Αυτό δεν είναι ένας ισχυρισμός ότι η ταινία 
είναι, κατά κάποιον τρόπο, καλύτερη από το μυθιστόρημα, αλλά αποκλείει έναν απλό 
ισχυρισμό ότι το μυθιστόρημα είναι καλύτερο από την ταινία. 

4. Φαίνεται ότι η συμπεριληπτική ομπρέλα που αγκαλιάζει το μεγαλύτερο μέρος της 
δουλειάς σας είναι το θέμα της ιδεολογίας σε κείμενα και πολιτιστικά προϊόντα που 
απευθύνονται σε παιδιά και νέους. Το αποτύπωμά σας σε αυτό το πεδίο είναι 
ξεχωριστό. Η πρώτη και σπουδαιότερη συνεισφορά σας σε αυτόν τον τομέα ήταν η 
Γλώσσα και η Ιδεολογία στη Παιδική Λογοτεχνία (1992) και μετά ακολούθησε ένα 
σημαντικός αριθμός άρθρων σχετικά με την ιδεολογία. Ήταν αυτό το ενδιαφέρον σας 
ξεκάθαρο από την αρχή ή διαμορφώθηκε με το πέρασμα του χρόνου; 

Αυτό που σκεφτόμουν για την ιδεολογία ήταν ξεκάθαρο για μένα από την εργασία μου 
στην ανάλυση λόγου. Το Γλώσσα και Ιδεολογία μου ανατέθηκε ως μέρος μιας σειράς που 
ονομαζόταν Γλώσσα και Κοινωνική Ζωή και το πρώτο βιβλίο της σειράς ήταν το 
«Γλώσσα και Εξουσία» του Norman Fairclough, ο οποίος κρατά μια μαρξιστική στάση. 
Η παιδική λογοτεχνία θα μπορούσε να διαβαστεί με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι επίσης 
και διαφορετική, γι αυτό ενδιαφερόμουν να εκφράσω αυτή τη διαφορά. Μερικά από τα 
άρθρα / κεφάλαια που έγραψα στη συνέχεια μετά το 1992 ήταν κατόπιν πρόσκλησης και 
όχι μέρος κάποιου μακροπρόθεσμου σχεδίου. Ελπίζω ότι κατάφερα να βελτιώσω τις ιδέες 
μου στην πορεία, κάνοντας νέες συνδέσεις.  

5. Έχετε επεκτείνει την  έννοια της ιδεολογίας στη παιδική λογοτεχνία πέρα από τον 
κοινώς αποδεκτό ορισμό της - ειδικά στο πλαίσιο του μαρξιστικού επιστημολογικού 
πεδίου - ως τη σιωπηρή υποταγή στα κυρίαρχα κλισέ και συμφέροντα της άρχουσας 
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τάξης-, προς μια ευρύτερη και πιο περιεκτική έννοια, που καλείτε: Θετική ιδεολογία. 
Θα μπορούσατε ενδεχομένως να μας διευκρινίσετε τον όρο; Σε τι συνίσταται η θετική 
ιδεολογία; Πώς διαφοροποιείται η παιδική λογοτεχνία από τη λογοτεχνία που 
απευθύνεται στους ενήλικες; 

Αυτή είναι μια ερώτηση που καλούμαι να απαντήσω συχνά σε κάποιο βαθμό, η 
προσέγγισή μου είναι περισσότερο συμβατή με τον Foucault παρά με τον Μαρξ, αλλά η 
βάση της είναι η αναγνώριση ότι η ιδεολογία είναι παντού και κυρίως αόρατη στους 
ανθρώπους που (ασυνείδητα) υπηρετούν μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Το πρώτο πράγμα 
που πρέπει να αφήσουμε στην άκρη είναι η ιδέα ότι οι άλλοι διαμορφώνονται από την 
ιδεολογία, αλλά εμείς διάγουμε μόνο μια φυσική ζωή. Όλες οι πτυχές του κειμενικού 
λόγου, από την ιστορία  μέχρι τις εκφραστικές μορφές της γλώσσας, εξαρτώνται και 
διαμορφώνονται από την ιδεολογία. Η ιδεολογία μπορεί να γίνει κατανοητή με ουδέτερο 
νόημα ως ένα σύστημα πεποιθήσεων που μια κοινωνία μοιράζεται και χρησιμοποιεί για 
να κατανοήσει τον κόσμο. Μια κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ιδεολογία. 
Επομένως, τα κείμενα που παράγει η κοινωνία αυτή αναπόφευκτα εμπνέονται από 
ιδεολογία. Τα κείμενα που παράγονται για τα παιδιά αντικατοπτρίζουν δύο λειτουργίες 
της ιδεολογίας: Πρώτον, την κοινωνική λειτουργία που καθορίζει και διατηρεί τις θετικές 
αξίες της ομάδας. Δεύτερον, τη γνωστική λειτουργία της παροχής μιας ουσιαστικής 
οργάνωσης των κοινωνικών στάσεων και σχέσεων που συνιστούν αφηγηματικά σενάρια. 
Έχω επηρεαστεί εδώ από το έργο στις Μελέτες Κριτικής Λόγου του Teun Van Dijk, που 
ισορροπεί την άποψη του Μαρξ με την παρατήρηση ότι οι ιδεολογίες μπορούν να κριθούν 
επιθυμητές ή ανεπιθύμητες ανάλογα με τις συνέπειες των κοινωνικών πρακτικών που 
βασίζονται σε αυτές. 

Η «θετική» ιδεολογία είναι εμφανής όταν η παιδική λογοτεχνία επιδιώκει να παρεμβαίνει 
στην κοινωνική πρακτική, όπως συνέβη για παράδειγμα στις δεσμεύσεις της στα ζητήματα 
φύλου ή στην πολυπολιτισμικότητα. Δημιουργεί αφηγηματικά μοντέλα θετικής 
συμπεριφοράς, τα οποία είναι ιδεολογικά. Μια κοινή πορεία που χαρτογραφείται στη 
παιδική λογοτεχνία είναι η εξέλιξη από τον σολιψισμό της πρώιμης παιδικής ηλικίας σε 
συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται από ενσυναίσθηση, αλτρουισμό και ανησυχία για την 
ευημερία των άλλων. Δεν νομίζω ότι η λογοτεχνία των ενηλίκων το κάνει αυτό. 

6. Επικρίνετε τα ευρωκεντρικά φίλτρα ερμηνείας που χρησιμοποιεί η κοινωνία μας για 
τα προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά και εισάγετε την έννοια των «δυτικών μετα-
αφηγήσεων» που διαποτίζουν τα κείμενα με το σύστημα αξιών του δυτικού κόσμου και 
το παρουσιάζουν ως οικουμενικό και δι-ιστορικό. Επεξηγήστε μας τον όρο σας 
παρακαλώ και δώστε μας ορισμένα παραδείγματα. 

Κάθε πολιτισμός αντιμετωπίζει τις δικές του αξίες ως κανονιστικές. Όταν με τον Robyn 
McCallum γράψαμε το Retelling Stories, καταστήσαμε σαφές ότι ασχοληθήκαμε με τις 
δυτικές ιστορίες και ότι η προσέγγισή μας θα χρειαζόταν να αναθεωρηθεί,  αν κάποιος 
ήθελε να δημιουργήσει μια έκδοση σχετική με άλλους πολιτισμούς. Ενώ η «μετα-
αφήγηση" έχει ένα εύρος σημασιών σε διάφορους κλάδους, το χρησιμοποιούμε για να 
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αναφερθούμε σε μια αφήγηση που αποτελεί σκελετικό πλαίσιο για συγκεκριμένες εκδοχές 
μιας κοινής ιστορίας. Το πιο γνωστό στην παιδική λογοτεχνία είναι ίσως η ιστορία της 
αθώας διωκόμενης ηρωίδας (η ιστορία της Σταχτοπούτας στη Δύση). Επειδή οι 
παλιότερες εκδοχές βρίσκονται στην Ανατολική Ασία - από όπου προφανώς εξαπλώθηκε 
προς τα δυτικά - είναι δύσκολο να κατανοηθεί. Το θέμα, όμως, είναι ότι καθορίζει τις 
προσδοκίες για την καλή και την κακή γυναικεία συμπεριφορά, για αυτό που ανταμείβεται 
και γι αυτό που τιμωρείται. Είναι λοιπόν ένα σενάριο (το οποίο ρωτάς αργότερα) που 
πλαισιώνει συγκεκριμένες παραλλαγές, παρέχοντας τόσο αφηγηματική ακολουθία όσο 
και εξήγηση της σημασίας της εμπειρίας (να είσαι καλό κορίτσι, να υπομείνεις όλα τα 
βάσανα που σου υποβάλλονται και θα γίνεις πριγκίπισσα). Για τα αγόρια, η αντίστοιχη 
μετα-αφήγηση είναι να βγουν στον κόσμο και να γίνουν ένα success story - πολλά 
παραμύθια είναι πραγματώσεις αυτών των μετα-αφηγήσεων. Η δήλωση "Οποιοσδήποτε 
πολίτης μπορεί να γίνει Πρόεδρος των Η.Π.Α." είναι μια μεταναστευτική μετα-αφήγηση 
(και αποτελεί επιπλέον παράδειγμα της ιδεολογικής βάσης των μεταναστών). Η μετα-
αφήγηση εξηγεί έτσι ότι οι «ιδιαίτερες ιστορίες» ανήκουν σε ένα ευρύτερο εννοιολογικό 
πλαίσιο. 

7. Οι κλασσικοί αρχαιοελληνικοί μύθοι - όπως γράψατε στo Retelling Stories Framing 
Culture, - αναπαράγονται για παιδιά με την πεποίθηση ότι ενσωματώνουν «διαχρονικές 
και καθολικές» αξίες και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της δυτικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Πρόσφατα υπήρξε μια μετατόπιση στην προσέγγιση του ελληνικού 
μύθου. Όλο και περισσότερες υβριδικές αφηγήσεις, που συνδυάζουν ποικίλα στοιχεία 
σε ένα είδος mishmash, δημοσιεύονται, όπως το Yggyssey ή το Dissus (John Stephens 
& Sylvie Geerts "Mishmash, Conceptual Blending and Adaptation in contemporary 
children’s literature, γραμμένο στα ολλανδικά και τα αγγλικά) που ενσωματώνουν 
έμμεσες αναφορές στην Οδύσσεια. Πού αποδίδετε αυτή την τάση και τι δείχνουν 
τέτοιες πρακτικές; είναι μήπως αυτές οι αναμειγμένες ή συγχωνευμένες αφηγήσεις 
ανατρεπτικές; αποσκοπούν στην αποδόμηση του αρχικού προ-κειμένου; 

Ένα μείζον θέμα στη θεωρία των διασκευών ήταν η πιστότητα στο κείμενο προέλευσης, 
αλλά τα παιδιά είναι πιο πιθανό να συναντήσουν μία ή περισσότερες διασκευές πριν 
συναντήσουν το κείμενο- πηγή (το οποίο ίσως  να μην συναντήσουν ποτέ). 
Παρατηρήσαμε ότι ο μύθος της Μέδουσας, όπως είναι σήμερα γνωστό, είναι μια 
παραλλαγή ενός μύθου που είχε προηγουμένως κυκλοφορήσει επί οκτώ αιώνες - δηλαδή, 
η έννοια του πρωτοτύπου είναι πολύ προβληματική. Μια αισιόδοξη άποψη είναι ότι αυτές 
οι μικτές αφηγήσεις θα ωθήσουν τους νέους αναγνώστες να διερευνήσουν το διαδίκτυο 
και να ανακαλύψουν τον πλούτο και την ποικιλία των δυνατοτήτων. Νομίζω ότι 
υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τη διασκευή ενός μύθου. Ο πρώτος είναι ότι οι 
αναγνώστες / ακροατές θα έχουν κάποια εξοικείωση με τον μύθο επειδή οι επαναλήψεις 
είναι τόσο παλιές όσο και η παιδική λογοτεχνία, οπότε ο διασκευαστής μπορεί να 
υποθέσει ότι το κοινό μπορεί να εμπλακεί  στο παιχνίδι ομοιότητας και διαφοράς. Αυτό 
μετατοπίζεται στον δεύτερο λόγο που οι μύθοι διασκευάζονται, επειδή ενσωματώνουν 
"διαχρονικές και καθολικές" έννοιες και αποτελούν «αναπόσπαστο κομμάτι της δυτικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως το συνοψίζετε. Εάν θέλετε να τροποποιήσετε τόσο τις 
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έννοιες όσο και την κληρονομιά, μπορείτε να ξεκινήσετε τροποποιώντας τους γνωστούς 
μύθους. Η αποδόμηση είναι σημαντική - επιστρέψτε στη Μέδουσα και ανακαλύψτε ότι 
δεν είναι ένα τέρας αλλά μια άλλη αθώα διωγμένη ηρωίδα που της έχουν φερθεί 
αποτρόπαια, κάτι που δεν είναι γνωστό, γιατί απορροφήθηκε στην αρσενική ιστορία του 
Περσέα. Όπως υποστηρίξαμε στo Retelling Stories, ο μισογυνισμός του ελληνικού μύθου 
είναι σχεδόν ανυπέρβλητος και απαιτείται σοβαρή αποδόμηση. 

8. Υποστηρίζετε ότι "όλα τα κείμενα κατοικούν σε ένα διακειμενικό χώρο" (στο 
Ιδεολογία στη παιδική λογοτεχνία) και ότι η διακειμενικότητα μπορεί να λειτουργήσει 
ως κριτική των σημερινών κοινωνικών αξιών, με την αποδόμηση, την παρωδιοποίηση 
ή τη μεταμφίεση ενός προ-κειμένου. Μπορείτε να μας δώσετε ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα; 

Ένα από τα πιο διμοφιλή αγγλικά έργα τέχνης είναι ο κ. Andrews του Thomas 
Gainsborough, αλλά έχει δεχθεί επιθέσεις και ως η αποθέωση της πατριαρχικής, 
καπιταλιστικής κοινωνίας της Αγγλίας του 18ου αιώνα. Στο Piggybook του Anthony 
Browne αξιοποιείται η ασάφεια της ζωγραφικής (στα σύγχρονα μάτια)  για να σχολιαστεί 
θεματικά το γιατί μια γυναίκα και  μητέρα θα άφηνε τον εγωκεντρικό, πατριαρχικό σύζυγό 
και τους γιους της. Ο Browne έχει ανακατασκευάσει τον πίνακα έτσι ώστε ο κ. Andrews 
να έχει το κεφάλι ενός χοίρου και η κ. Andrews να έχει αποκοπεί και αντικατασταθεί από 
μια λευκή σιλουέτα. Η διακειμενική σχέση σχολιάζει τόσο την παλαιότερη ζωγραφική όσο 
και τη σύγχρονη οικογένεια και υποδηλώνει ότι η υποδεέστερη κατάσταση των γυναικών 
έχει συνεχιστεί με την πάροδο του χρόνου. Υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορούμε 
να πούμε για το πώς ο Browne χειρίζεται το προ-κείμενό του εδώ. 3 

 
3 Για μια εκτενέστερη συζήτηση πάνω στη διακειμενικότητα στο εικονογραφημένο βιβλίο, 

βλέπε: John Stephens. ‘Modality and Space in Picture Book Art: Allen Say’s Emma’s Rug’, 

CREATA, 1 (2000): 44-59 (διαθέσιμο σε: 

https://www.researchgate.net/publication/290649571_Modality_and_Space_in_Picture_Bo

ok_Art_Allen_Say's_Emma's_Rug) and ‘“They are Always Surprised at What People Throw 

Away”: Glocal Postmodernism in Australian Picturebooks’ pages 89-102 in Postmodern 

Picturebooks: Play, Parody, and Self-Referentiality, ed Lawrence R. Sipe and Sylvia 

Pantaleo. Routledge, 2008. 
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9. Έχω την εντύπωση ότι οι νέοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις 
διακειμενικές αναφορές σε ένα κείμενο, να τις αποκωδικοποιήσουν, δεδομένου ότι το 
πολιτισμικό τους κεφάλαιο είναι περιορισμένο. Φαίνεται ολοένα και περισσότερο ότι 
τα κείμενα των παιδιών προσανατολίζονται προς ένα διαγενεακό ακροατήριο και 
καταλαμβάνουν ένα πεδίο με δυσδιάκριτα όρια. Πιστεύετε ότι η συγκριτική μελέτη των 
κειμένων για να επισημανθούν οι διακειμενικές σχέσεις και ο ιδεολογικός τους 
αντίκτυπος θα πρέπει να είναι διδακτικό αντικείμενο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση; 
Θα βοηθούσε τους μαθητές να διευρύνουν τις προοπτικές τους και να 
συνειδητοποιήσουν την αλληλεξάρτηση όλων των πτυχών του πολιτισμού αλλά και 
της ιστορικής εξάρτησης κάθε πολιτισμού; 

Όντως κάνετε μερικές δύσκολες ερωτήσεις. Μου αρέσει να διαβάζω τα μυθιστορήματα 
του Terry Pratchett, τα οποία χαρακτηρίζονται από τη διακειμενικότητά τους, αλλά 
παρόλο που γνωρίζω πολλά πράγματα, οι παραλλαγές του Pratchett συχνά με 
υπερβαίνουν. Δίνει συμβουλές στα μυθιστορήματα μέσω των χαρακτήρων που αναζητούν 
πράγματα στα λεξικά και τις εγκυκλοπαίδειες - δηλαδή, καλεί τους αναγνώστες να 
εισέλθουν σε ένα ευρύ διακειμενικό πεδίο και να διαβάσουν κριτικά. Δεν νομίζω ότι 
μπορείτε να διδάξετε τη διακειμενικότητα, αλλά μπορείτε να ενθαρρύνετε την περιέργεια. 
Τα παιδιά δαπανούν πάρα πολύ από τη ζωή τους στο διαδίκτυο, αλλά κάποια από αυτά 
τα χρόνια μπορούν να δαπανηθούν για την αναζήτηση πολιτιστικών διασυνδέσεων. Όπως 
προτείνουμε στο άρθρο "Mishmash", ορισμένοι συγγραφείς καλούν τους αναγνώστες να 
εξερευνήσουν έξω από το κείμενο. Σύντομα, αφού άρχισα να διαβάζω το Yggysey του 
Pinkwater, μετακόμισα για να καθίσω στον υπολογιστή και να ελέγξω όλα όσα φαινόταν 
σαν μια υπόθεση που δεν ήξερα. Ελπίζω οι μαθητές να απολαμβάνουν να παίζουν αυτά 
τα παιχνίδια και με αυτόν τον τρόπο να διευρύνουν τις γνώσεις τους. 

10. Παρατηρούμε ότι η λογοτεχνία και η κουλτούρα των παιδιών γενικά έχει 
απομακρυνθεί από την κύριο αποστολή που τους είχε αποδοθεί κάποτε να διδάσκουν, 
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να διαμορφώνουν υποκειμενικότητες σύμφωνα με τους κανόνες και να υπηρετούν το 
κοινώς αποδεκτό κοινωνικό ήθος. Όλο και περισσότερα κείμενα αμφισβήτησης 
εμφανίζονται, που στοχεύουν στη διαπραγμάτευση ή ακόμα και στην υπονόμευση των 
κοινωνικών κανόνων. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τα χαρακτηριστικά των εν λόγω 
κειμένων, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς τους; 

Οι πολιτισμοί αλλάζουν εξαιτίας των ενστάσεων και των παραβιάσεων. Από το τέλος του 
2ου Παγκοσμίου Πολέμου, η παιδική λογοτεχνία προσπάθησε να διαμορφώσει 
υποκειμενικότητες όχι "σύμφωνα με τους κανόνες" αλλά αμφισβητώντας τους, (ό, τι κι 
αν είναι) με την παραδοχή ότι είχαν ενστερνιστεί αξίες που οδήγησαν στον πόλεμο. Στη 
λογοτεχνία της αγγλικής γλώσσας, η εμφάνιση, γύρω στα μέσα του εικοστού αιώνα, της 
αφήγησης του πρώτου προσώπου και της εσωτερικής εστίασης αποτελούσε μια 
«ερωτηματική» προσέγγιση των κοινωνικών κανόνων μειώνοντας την εξουσία των 
ανώνυμων αφηγητών και νομίζω ότι αυτό ήταν το κύριο χαρακτηριστικό τέτοιων 
κειμένων. Η μυθοπλασία ανέπτυξε έντονο προβληματισμό, αλλά ο περιορισμός είναι ότι 
έκανε την ηθική και τις αξίες υποκειμενικές και ατομικιστικές. Ο αντι-ανθρωπισμός του 
μεταστρουκτουραλισμού και του μεταμοντερνισμού φαίνεται να είναι υπεύθυνος για μια 
γενική απουσία συζήτησης περί ηθικής ή αξιών και η κριτική της παιδικής λογοτεχνίας 
ακολούθησε το παράδειγμά τους4. Από όσο μπορώ να πω, η πρόσφατη μυθοπλασία έχει 
αποκαταστήσει περισσότερη εξουσία στους αφηγητές. Μια θετική κατεύθυνση στη μελέτη 
της αξίας είναι η πρόσφατη εμφάνιση «μελετών ευημερίας» στην κοινωνιολογία και, στη 
συνέχεια, στην κριτική της παιδικής λογοτεχνίας5. 

11. Η θεωρία του σχήματος και του σεναρίου π.χ. στο άρθρο σας: Schemas and Scripts: 
Cognitive Instruments and the Representation of Cultural Diversity in Children's 
Literature -Σχήματα και σενάρια: γνωστικά όργανα και η εκπροσώπηση της 
πολιτισμικής πολυμορφίας στη παιδική λογοτεχνία) είναι μια επανερχόμενη 
μεθοδολογία στην οποία καταφεύγετε, για να διερευνήσετε φαινόμενα στη παιδική 
λογοτεχνία. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε τους όρους; 

Τα σενάρια και τα σχήματα αντιπροσωπεύουν στερεότυπες και αναμενόμενες 
πληροφορίες. Ένα σενάριο είναι ένα πλαίσιο αφηγηματικού σκελετού το οποίο, τόσο στη 
ζωή όσο και στη μυθοπλασία, έχει ενσωματωθεί στη μνήμη. Γνωρίζουμε τι πρέπει να 
κάνουμε σε ένα σούπερ μάρκετ, επειδή έχουμε ένα σενάριο για αυτό: εντοπίστε ένα 
καρότσι ή καλάθι, αναζητήστε τις σειρές αγαθών που οργανώνονται με τρόπους που 
μπορούμε να προβλέψουμε και κάνετε την κατάλληλη επιλογή για πληρωμή και έξοδο. 

 
4 Βλέπε: John Stephens. ‘Impartiality and Attachment: Ethics and Ecopoeisis in Children’s 

Narrative Texts’ International Research in Children’s Literature 3.2 (2010): 205–216, and 

references there. 

5 Π.χ.: Tobia Fattore, Jan Mason, and Elizabeth Watson. Children’s Understandings of Well-

being. Springer, 2016; Adrielle Britten. ‘The Family and Adolescent Wellbeing: Alternative 

Models of Adolescent Growth in the Novels of Judith Clarke’. International Research in 

Children’s Literature 7.2 (2014): 165–79. 
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Αυτό το σενάριο θα λειτουργήσει στις περισσότερες περιοχές του παγκοσμιοποιημένου 
κόσμου. Μια συγκρίσιμη δομή ισχύει για αφηγηματικές μυθοπλασίες, επομένως αυτό που 
μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι οι λεπτομέρειες, οι παραλλαγές και οι αποκλίσεις ή, όπως 
παρατηρεί ο David Herman, η συνειδητοποίηση ότι τα σενάρια επιτρέπουν στους 
αναγνώστες να κατανοήσουν πώς οι αφηγήσεις «εστιάζουν στο ασυνήθιστο και στο 
αξιοσημείωτο» (2002 90).6  Τα σχήματα αφορούν περισσότερο τα αντικείμενα. Έχουμε 
ένα σχήμα για έναν κύκνο, π.χ., έτσι ώστε η λέξη θα προκαλέσει μια εικόνα ενός πουλιού 
με μακρύ λαιμό. Αλλά είναι πιο ενδιαφέρον όταν λειτουργεί με τον αντίθετο τρόπο: ένα 
κείμενο να προσφέρει μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός σχηματισμού πουλιών με 
μακρύ λαιμό, από τα οποία συνάγουμε ένα κύκνο. Η διαδικασία απαιτεί να αναπτύξουμε 
ένα σχήμα από μερικές – και όχι όλες τις- πληροφορίες και αυτό έχει δύο σημαντικά 
αποτελέσματα: αφενός, γινόμαστε ενεργοί, διαδραστικοί αναγνώστες, και αφετέρου 
καταδεικνύει πώς ένα κείμενο είναι πλουσιότερο από τα λεπτομερή του στοιχεία, εξαιτίας 
του τι οι αναγνώστες προσθέτουν από τις προηγούμενες γνώσεις τους και τη μνήμη των 
σχημάτων. 

12. Μια ακόμα δική σας καινοτομία - πιστεύω- ότι είναι η εστίασή σας στην έρευνα 
για την παιδική κουλτούρα εκτός της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, που έχουν 
μέχρι στιγμής το μερίδιο του λέοντος στον τομέα. Ένα σημαντικό σώμα των γραπτών 
σας ασχολείται με την ασιατική κουλτούρα (Subjectivity in Asian Children's Literature 
and Film (New York and London, Routledge, 2013) [συντάκτης και συνεισφέρων του 
Κεφαλαίου 1], ρίχνοντας φως σε έναν σχεδόν άγνωστο πολιτισμικό χώρο. Επιπλέον 
είστε ο συντάκτης του έργου:The Routledge Companion to International Children’s 
Literature (London: Routledge，2017), το οποίο ευαισθητοποιεί και φέρνει στο φως 
τις υπο- εξετασμένες και μέχρι στιγμής περιθωριοποιημένες λογοτεχνίες. Αυτή είναι 
μια απτή απόδειξη της ξεκάθαρης πρόθεσης σας να ασχοληθείτε με τον πολιτισμό 
χωρίς τον παραμορφωτικό ευρωκεντρικό φακό και να εμπλουτίσετε το πεδίο της 
παιδικής λογοτεχνίας με μια συγκριτική διάσταση.  Παρατηρείτε σημαντικές διαφορές 
στις τάσεις ανάμεσα στη δυτική και την ασιατική ή άλλες παιδικές λογοτεχνίες ή μήπως 
η παγκοσμιοποίηση εξαλείφει τις πολιτισμικές διαφορές και επιβάλλει έναν ενιαίο 
τρόπο σκέψης; 

Πρέπει να κάνουμε διάκριση εδώ ανάμεσα στα δημιουργικά και τα κριτικά έργα. Υπάρχει 
σίγουρα μια ροή επιρροής από τη Δύση προς την Ανατολή στα δημιουργικά έργα, αν και 
όχι μόνο με έναν τρόπο. Αλλά πόσα έργα των κινέζων συγγραφέων, για παράδειγμα, 
μπορείτε να αναφέρετε; Η θεωρία είναι ένα άλλο θέμα, καθώς υπάρχει ελάχιστος 
αποτελεσματικός διάλογος σχετικά με τη λογοτεχνική θεωρία ή την κριτική σε όλα τα 
πολιτιστικά σύνορα (η εξαίρεση είναι η Ιαπωνία, η οποία επηρεάστηκε υπερβολικά από 
ένα περιορισμένο φάσμα πρακτικών της Δύσης). Η παγκοσμιοποίηση δεν είχε σχεδόν 

 
6 Herman, David.  Story Logic: Problems and Possibilities of Narrative. Lincoln: University 

of Nebraska Press, 2002.  
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καμία επίδραση. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον φαινόμενο που βρήκα όταν επιμελούμουν 
το The Routledge Companion to International Children’s Literature είναι το πόσο λίγο 
η λατινοαμερικανική κριτική έχει επηρεαστεί από την Ευρώπη (και σχεδόν καθόλου από 
την αγγλόφωνη κριτική). Στην Εισαγωγή παρουσιάσαμε μια θεωρία της «εθνο-
ποιητικής», η οποία υποστηρίζει ότι εκτός της αγγλοευρωπαϊκής ηγεμονίας, υπάρχουν 
μοναδικές τοπικές συνδέσεις δημιουργικής λογοτεχνίας και λογοτεχνικής κριτικής. 
Νομίζω ότι μπορεί να γίνει πολλή δουλειά για να διερευνηθεί αυτή η ιδέα. 

13. Στο άρθρο σας Film Adaptation, Global Film Techniques and Cross-Cultural 
Viewing υποστηρίζετε ότι η  διασκευή από το χαρτί στην οθόνη έχει ήδη 
παγκοσμιοποιηθεί και διευκολύνει μια διαπολιτισμική θέαση. Θα μπορούσατε να μας 
αναφέρετε τις σημαντικές συμβάσεις και τεχνικές που το καθιστούν εφικτό; 

Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω για μερικά από αυτά, αλλά το άρθρο που αναφέρεστε είναι 
γεμάτο με λεπτομέρειες και παραδείγματα. Ξεκινάμε με την προϋπόθεση ότι μια ταινία 
είναι πολύσημη και ότι το κοινό κατασκευάζει το νόημα μέσα από ένα διάλογο ανάμεσα 
στους τρόπους που σκέφτεται η εκάστοτε κοινωνική ομάδα και τη δομή του 
κινηματογραφικού κειμένου. Επομένως, μια ταινία δεν είναι ακριβώς η ίδια ταινία για 
οποιουσδήποτε δύο θεατές, και η ποικιλία γίνεται μεγαλύτερη διασχίζοντας τις διάφορες 
κουλτούρες. Τούτου λεχθέντος, υποστηρίζουμε ότι ένας πυρήνας νοήματος μεταδίδεται 
από τον έναν πολιτισμό στον άλλον μέσω παγκόσμιων αφηγηματικών συμβάσεων και 
τυποποιημένων τεχνικών ταινιών. Ρωτήσατε νωρίτερα για το «σενάριο» και επιστρέφω 
στην ιδέα εδώ. Μια ταινία για παιδιά χαρακτηρίζεται από τέσσερα ή πέντε στοιχεία που 
περιλαμβάνουν ένα σενάριο που εμφανίζεται παγκοσμίως.  

Ενώ οι κοινωνικές οικολογίες της παιδικής ηλικίας διαφέρουν μεταξύ των πολιτισμών, 
το σενάριο πρέπει να διευκολύνει τη διέλευση των συνόρων: 

1) ο αφηγηματικός άξονας της ταινίας είναι γραμμικός και χρονολογικός. Περιλαμβάνει 
μικρή αναδρομική ύλη και μπορεί να ανακατασκευαστεί ως διακριτά επεισόδια 

2) το παιδί και η οπτική του παιδιού είναι κεντρικά στην εστίαση της ταινίας και οι 
ενήλικες χαρακτήρες τείνουν να είναι καρικατούρες ή μελοδραματικές μορφές. 

3) (αυτό το στοιχείο είναι προαιρετικό), ένας σημαντικός ρόλος αποδίδεται σε ένα μη 
ανθρώπινο ζώο 

4) ένας κύριος χαρακτήρας μαθαίνει να αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις του και 
να δείχνει την εκτίμησή του για τους άλλους 

5) ένας χαρακτήρας μαθαίνει ότι η φιλία είναι σημαντική και ξεπερνά τα κοινωνικά όρια. 

Τα διάφορα συστατικά αυτού του σεναρίου θα βοηθήσουν την ταινία να γίνει γνωστή, 
ακόμη και όταν οι ρυθμίσεις και οι πολιτιστικές πρακτικές είναι εξωτικές. 
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Μια δεύτερη αφηγηματική σύμβαση είναι ότι οι ταινίες κάνουν εκτεταμένη χρήση των 
εννοιολογικών μεταφορών και των μετωνυμιών. Οι εννοιολογικές μεταφορές 
περιλαμβάνουν τη χρήση των φυσικών εμπειριών ως μεταφορών με αφηρημένη σημασία. 
Μια οπτική αναπαράσταση της φυσικής απόστασης μεταξύ των χαρακτήρων μπορεί έτσι 
να λειτουργήσει ως μια μεταφορά για κοινωνική ή συναισθηματική απόσταση. Οι 
εννοιολογικές μεταφορές είναι πτυχές της ανθρώπινης γνώσης και δεν είναι εξαρτώνται 
από συγκεκριμένο πολιτισμό, αλλά περνούν από το φιλμ στον θεατή χωρίς να χρειάζονται 
συνειδητή αναγνώριση. Οι φιλμικές μετωνυμίες είναι εικόνες που έχουν τόσο μια 
γραμματική αφηγηματική λειτουργία όσο και μια εικονιστική λειτουργία, όπως όταν ένα 
σαραβαλιασμένο αυτοκίνητο σημαίνει επίσης μια καταρρακωμένη ζωή. Η μετωνυμία 
διατηρεί μια βαθύτερη σημασία, ενώ απαιτεί μικρή ή καθόλου δραστηριότητα 
αποκωδικοποίησης από τους θεατές, και ως εκ τούτου προάγει την αμοιβαία κατανόηση 
μεταξύ των πολιτισμών. 

Ανέφερα τη χρήση τυποποιημένων τεχνικών ταινιών, αλλά δεν νομίζω ότι απαιτούν 
πολλές εξηγήσεις. Αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι οι τεχνικές όπως η παρακολούθηση 
πυροβολισμών, τα ζουμ, οι κοντινές λήψεις, ο πυροβολισμός με οπλισμό, το ύψος της 
κάμερας και η γωνία της κάμερας, η διάλυση, οι μακρές λήψεις και οι σύντομες λήψεις, 
η φωνή, κ.ο.κ. Δεν νομίζω ότι το νεανικό κοινό  γνωρίζει ιδιαίτερα αυτές τις τεχνικές, 
αλλά αποτελούν μια κινηματογραφική γλώσσα κοινή για τον κινηματογράφο σε 
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και κάνουν μια ταινία δυνητικά καθολικά προσβάσιμη. 

14. Επίσης τολμήσατε να αγγίξετε και να διερευνήσετε ένα άλλο σχεδόν 
αχαρτογράφητο πεδίο, τουλάχιστον όσον αφορά την παιδική κουλτούρα, αυτό που 
αφορά στις αναπαραστάσεις της αρρενωπότητας, αμφισβητώντας τον τρόπο με τον 
οποίο κυριαρχούν τα εννοιολογικά σχήματα και οι συμβάσεις (Συντάκτης και 
συγγραφέας τριών κεφαλαίων στο Ways of Being Male: Representing Masculinities in 
Children’s Literature and Film (Routledge, 2002)/ The Female Gaze and the 
Construction of Masculinity in Teen Magazines and Adolescent Fiction’ in Robin Pope 
(ed.) Children’s Literature Matters ACLAR 2001). Αγκαλιάζει  η παιδική κουλτούρα 
νέα μοντέλα ανδροπρέπειας; Έχει αναπτύξει μια λιγότερο αυστηρή και πολιτικά ορθή 
αλλά πιο ρεαλιστική και πολυδιάστατη έννοια της αρρενωπότητας; 

Υπήρξε λίγο περισσότερη προσοχή στο θέμα της αρρενωπότητας, αφού το Ways of Being 
Male δημοσιεύθηκε, αλλά όχι αρκετή. Τότε (2002), οι μελέτες για το φύλο σήμαιναν την 
κατανόηση του κοινωνικού τρόπου κατασκευής του γυναικείου φύλου, ενώ τα αγόρια 
απλά υπήρχαν, αν και το έργο της Connell στην κοινωνιολογία είχε ήδη εισαγάγει την 
έννοια της ηγεμονικής αρρενωπότητας. Στη παιδική λογοτεχνία η αρρενωπότητα έγινε 
ζήτημα κατά τη δεκαετία του 1990, αλλά η κριτική δεν προσπάθησε να αντιμετωπίσει τις 
μεταβαλλόμενες παραστάσεις. Δεν υπήρχε πραγματικά ένα εννοιολογικό πλαίσιο για να 
γίνει αυτό και υπήρχαν λίγοι δυνητικοί συνεισφέροντες στο Ways of Being Male. Το έργο 
είχε έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό προσκεκλημένων συγγραφέων που δεν 
ανταποκρίθηκαν- 25%, στην πραγματικότητα-. Είχα προγραμματίσει να γράψω μόνο ένα 
κεφάλαιο, αλλά τελικά έπρεπε να γράψω περισσότερα και να βρω νέους συνεργάτες, 
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καθώς εμφανίστηκαν κενά και το σχέδιο άλλαξε σχήμα. Ήταν μια ενδιαφέρουσα 
διαδικασία και νομίζω ότι ο τόμος επωφελήθηκε από τους μετασχηματισμούς του. 

Στο κεφάλαιο που συνυπογράψαμε με τον Rolf Romören παρουσιάσαμε την ιδέα αυτού 
που ονομάσαμε "μετωνυμική διαμόρφωση", μια στρατηγική που παρατηρήσαμε, η οποία 
αντιπαραθέτει διαφορετικά σχήματα ανδρισμού μέσα σε ένα λογοτεχνικό έργο: 
αντιπαράθεση μεταξύ διαφόρων αναπαραστάσεων της ηγεμονικής αρρενωπότητας και 
μίας πιο μαλακής τρόπο τινά αρρενωπότητας. Η ιδέα δεν έχει επικριθεί, αλλά νομίζω ότι 
είναι πολύ εμφανής στη μυθιστοριογραφία για νέους. Πρόσφατα έγραψα για το Five 
Flavors of Dumb (2010) του Antony John, στο οποίο ένα κορίτσι μανατζάρει  μια ροκ 
μπάντα γυμνασίου. Η μουσική είναι μια χρήσιμη εστίαση για την εκπροσώπηση της 
αρρενωπότητας επειδή, όπως και σε αυτό το μυθιστόρημα, επιτρέπει μια αντίθεση 
ανάμεσα στην αρρενωπότητα που είναι υψηλή στον ναρκισσισμό και χαμηλή σε σχέση με 
τους άλλους και την αρρενωπότητα που είναι δημιουργική και καλλιεργεί τις ικανότητες 
των άλλων. Σε αυτό το μυθιστόρημα ο ναρκισσιστής θεωρεί επίσης τα κορίτσια ως 
αντικείμενα εκμετάλλευσης, ενώ οι υπόλοιποι προσφέρουν στα συνομήλικά τους κορίτσια 
συντροφιά και συμπάθεια. Το μυθιστόρημα δεν θεματοποιεί ιδιαίτερα τον ανδρισμό, αλλά 
υποδεικνύει πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές εκδοχές της αρρενωπότητας 
ως μέρος της διαμόρφωσης της υπόθεσης. Εντούτοις, δεδομένου ότι δίνει προνομιακή 
θέση στον ανδρισμό που είναι ευαίσθητος, ενσυναισθητικός και δημιουργικός, αποτελεί 
ένδειξη του πώς η μυθοπλασία για νέους αναγνώστες τώρα δείχνει πλέον  προτίμηση για 
αυτό το είδος αρρενωπότητας. 

15. Ο φεμινισμός προσπάθησε να αναδείξει τις διαφορές των γυναικών και των 
κοριτσιών ως δικαίωμα υπεράσπισης και όχι ως ελάττωμα ή μειονέκτημα σε σχέση με 
το ανδρικό ιδεώδες. Στο άρθρο σας «Transcultural Adaptation of Feature Films: South 
Korea’s My Sassy Girl and its Remakes» Adaptation 11.1 (2018): 75–95 [με τη Sung-
Ae Lee] αναφέρεστε στις μεταφεμινιστικές τάσεις. Ο μεταφεμινισμός είναι μια 
λανθάνουσα επιστροφή στη συντηρητική κανονικότητα; Είναι η ανασταλτική 
συμπεριφορά για τα κορίτσια στα πρόσφατα κείμενα για παιδιά μόνο μια παρένθεση; 
Μήπως τα κορίτσια «ανέρχονται» μόνο για να «κατακρημνιστούν» ξανά; 

Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι τόσο απλό. Το πλαίσιο είναι μισός αιώνας πολιτισμικής 
αμφισβήτησης (αν και επεκτείνεται πολύ πιο πίσω), και αυτή η αμφισβήτηση δεν 
τελειώνει ποτέ, επειδή εμπλέκεται σε ανταγωνιστικές ιδεολογίες και τομείς ίδιων 
συμφερόντων. Όπως όλα τα «μετά», το «μετά» στον μετα-φεμινισμό μπορεί να σημαίνει 
ότι ο φεμινισμός τελείωσε ή ακόμα ότι ο φεμινισμός επέτρεψε τις τρέχουσες πρακτικές. 
Οι δύο θέσεις αντιπαρατίθενται στον δημόσιο πολιτιστικό διάλογο. 

Αυτό που είχαμε κατά νου στο άρθρο ήταν κάτι σαν το επιχείρημα της Angela McRobbie 
(2007) ότι «τα στοιχεία του σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού υπονομεύουν τον φεμινισμό 
που επιτεύχθηκε στη δεκαετία του 1970 και του '80, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν μια 
καλά ενημερωμένη και με καλές προθέσεις ανταπόκριση στον φεμινισμό». Όπως και η 
McRobbie, η Rosalind Gill (2008) υποστηρίζει επίσης ότι ο μετα-φεμινισμός υποθέτει 
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ότι η γυναικεία ισότητα έχει επιτευχθεί και υπονομεύει την πολιτική σημασία του 
φεμινισμού, εφαρμόζοντας μια ρητορική με βάση τις επιλογές των αναγκών και των 
επιθυμιών των γυναικών. Η Gill (2008) υποστηρίζει, και νομίζω ότι έχει δίκιο, ότι "το 
πολιτιστικό φυσικό περιβάλλον των εικόνων μπορεί να χειραγωγήσει, να ρυθμίσει και να 
διαμορφώσει υποκειμενικότητα" αλλά ότι είναι επίσης δυνατή η αντίσταση. Αμφισβητεί 
την εγκυρότητα της απεικόνισης των νέων γυναικών ως άνευ περιορισμών και με 
ελεύθερη επιλογή, διότι "απλώς αυτή η απεικόνιση παρακάμπτει όλα τα δύσκολα και 
περίπλοκα ερωτήματα αναφορικά με τη σχέση μεταξύ πολιτισμών και υποκειμενικότητας- 
το πώς για παράδειγμα εσωτερικοποιούνται τα κοινωνικά κατασκευασμένα ιδεώδη 
ομορφιάς ή σεξουαλικότητας και μετατρέπονται σε δικά μας, δηλαδή, πραγματικά, 
αληθινά, αυθεντικά, βαθιά δικά μας, απαλείφοντας τα ίχνη της εξωτερικής επιβολής τους 
"(436). Το επιχείρημα είναι παρόμοιο με τη θεωρία της συμπεριφοράς των φύλων που 
αναπτύχθηκε από την Judith Butler. Το άρθρο  «Culture and Subjectivity» της Gill7 είναι 
ένα καταπληκτικό κείμενο, το οποίο συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όσους ενδιαφέρονται για 
τη σχέση μεταξύ πολιτισμού και φύλου και που θα ήθελαν να διερευνήσουν την 
ενσωμάτωση του μετα-φεμινισμού στη συζήτηση. Η Gill ασχολείται με τη λειτουργία της 
διαφήμισης στην αναδιαμόρφωση της υποκειμενικότητας, αλλά μια προσεκτική 
ανάγνωση μπορεί να ενθαρρύνει την ανάλυση του πώς η μυθοπλασία προσφέρει νέα 
μοντέλα υποκειμενικότητας. Δεν νομίζω ότι το θέμα του μετα-φεμινισμού στα παιδικά 
κείμενα έχει εξεταστεί πολύ, αν και υπάρχει μια εξαιρετική μελέτη της Disney Princess 
από την Caroline Ferris Leader8. Έτσι, επανέρχομαι στο ερώτημά σας: «τα κορίτσια 
«ανέρχονται» μόνο για να «κατακρημνιστούν» ξανά;;" Ναι, αλλά πια όχι τόσο βαθιά, 
αλλά τόσο, όσο να μπορούν να ξανασηκωθούν. 

16. Οι μύθοι, τα παραμύθια, οι φανταστικές αφηγήσεις, με την πρώτη ματιά, φαίνεται 
να μην έχουν καμία αναφορά σε ή πρακτική αντιστοιχία με τον πραγματικό κόσμο. 
Πιστεύετε ότι μπορούν να είναι χρήσιμο πεδίο για να συζητήσουν σοβαρά θέματα / 
προβλήματα του πραγματικού κόσμου; 

Ναι φυσικά. Οι αφηγήσεις απηχούν πιθανά μοντέλα συμπεριφοράς και δεν χρειάζεται να 
είναι ρεαλιστικές για να το κάνουν αυτό. Τα παραμύθια αποτελούν πεδίο διαμάχης από 
τη δεκαετία του '70 λόγω των αναπαραστάσεων των γυναικών και των κοριτσιών σε 
αυτά, με την υπόθεση ότι τα παιδιά- καταναλωτές ενστερνίζονται ορισμένες απόψεις της 
θηλυκότητας από αυτά. Τα μοτίβα των φύλων στα παραμύθια έγιναν έτσι ένας ιδιαίτερος 
στόχος στις διασκευές, με ανατροπές ρόλων και άλλες αλλαγές στις ιστορίες. Από την 
άλλη πλευρά, η βιομηχανία Disney Princess - μία από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες 

 
7 Rosalind Gill. “Culture and Subjectivity in Neoliberal and Postfeminist times.” Subjectivity 

25 (2008): 432–445; Rosalind Gill. “Post-Feminist Media Culture: Elements of a Sensibility.” 

European Journal of Cultural Studies 10.2 (2oo7): 146–166; Angela McRobbie. “Post-

feminism and Popular Culture” Feminist Media Studies 4.3 (2004): 255-264 

8 Caroline Ferris Leader (2018) “Magical Manes and Untamable Tresses: (En)coding 

Computer-animated Hair for the Post-feminist Disney Princess”, Feminist Media Studies, 

18.6 (2018): 1086-1101. 
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παγκοσμίως - προσφέρει εκδόσεις των παλιών μοντέλων των παραμυθιών με 
αποχρώσεις μετα-φεμινισμού. Η δομή πολλών λαϊκών παραμυθιών συμπίπτει με ένα 
παραδειγματικό makeover (ριζική αλλαγή) που, σύμφωνα με την Gill (2008), αντανακλά 
τη μετα-φεμινιστική κουλτούρα των μέσων ενημέρωσης: «Αυτό απαιτεί από τους 
ανθρώπους (κυρίως τις γυναίκες) να πιστέψουν αρχικά ότι αυτές ή η ζωή τους είναι 
ελλιπής  ή εσφαλμένη κατά κάποιον τρόπο, ότι είναι επιδεκτική αλλαγής ή 
μετασχηματισμού "(441). Μια χαρακτηριστική δομή ενός παραμυθιού είναι να ξεκινήσει 
με τον πρωταγωνιστή του σε μια κατάσταση έλλειψης και στη συνέχεια να εξελιχθεί η 
πρόοδός του σε μια κατάσταση αφθονίας - το ισχύον σενάριο προβλέπει το σενάριο του 
makeover. Υποστηρίζω αυτές τις τάσεις σε ένα άρθρο μου, που δημοσιεύθηκε ήδη από το 
1999: "Το παραδειγματικό υπόδειγμα για makeovers είναι η Σταχτοπούτα και ακριβώς 
όπως η Σταχτοπούτα του Perrault μεταμορφώνεται από το κορίτσι της κουζίνας σε κυρία 
του Παλατιού από την παρέμβαση της νεραϊδονονάς της, έτσι και μια σύγχρονη 
Σταχτοπούτα μπορεί να υποβληθεί  σε μετασχηματισμό υπό την καθοδήγηση ή επίβλεψη 
των συνομηλίκων της ή μέσω μιας διαδικασίας αυτοαναδιαμόρφωσης"(5)9. 

Εκείνη την εποχή υποστήριξα ότι τα κείμενα της παιδικής λογοτεχνίας προσέγγισαν τα 
makeovers με αμφισβήτηση, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει. 
Η λογοτεχνία αποτελεί από καιρό πηγή απεικόνισης ισχυρών, δραστήριων ηρωίδων - δεν 
δημιουργούνται για να γίνουν πρότυπα για μίμηση, αλλά για να εκφράσουν θετικές 
εκδοχές της γυναικείας υποκειμενικότητας. Υπήρξε μια ιαπωνική σειρά anime που 
ονομαζόταν Spice και Wolf που παρήχθη πριν από λίγα χρόνια. Μια κάπως εκκεντρική 
ιστορία  για τις περιπέτειες ενός νεαρού έμπορου και του μη ανθρώπινου συντρόφου του 
(ενός εκτοπισμένου προστατευτικού πνεύματος) που αφορούσε ουσιαστικά την άνοδο του 
καπιταλισμού στην Ύστερη Μεσαιωνική / Πρώιμη Νεότερη εποχή, την αργυρώνητη 
χριστιανική εκκλησία, που υπέκυψε στον καπιταλισμό, την Ιερά Εξέταση και την εξάλειψη 
της εγχώριας πνευματικότητας. Πολύ περίεργο μίγμα για φαντασία anime… 

17. Πιστεύετε ότι η επιστροφή σε πιο συντηρητικές ιδεολογίες που εντοπίζονται στα 
κείμενα των παιδιών είναι μια αντίδραση σε παγκόσμια πολιτικά ζητήματα και αν ναι, 
μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα; Είναι αυτό μια πτυχή της επιρροής της 
Νέας Τάξης Πραγμάτων στη παιδική λογοτεχνία; Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι πολύ 
μεγάλο θέμα για να συζητηθεί στο πλαίσιο μιας συνέντευξης και δύσκολα θα μπορούσε 
να περιοριστεί σε μια σύντομη απάντηση, αλλά θα μπορούσατε να προσπαθήσετε να 
μας δώσετε ένα περίγραμμα; 

Η βάση του New World Orders in Contemporary Children's Literature είναι η 
παρατήρηση ότι οι βασικές πτυχές του κόσμου είχαν αλλάξει στα τέλη της δεκαετίας του 
1980: η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, το τέλος 
της ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και της Δύσης, η 
αντικατάσταση του πυρηνικού πολέμου ως η πιο πιεστική απειλή για τον κόσμο από την 

 
9 “Constructions of Female Selves in Adolescent Fiction: Makeovers as Metonym”, Papers: 

Explorations into Children’s Literature, 9.1 (1999): 5-13. 
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υπερθέρμανση του πλανήτη και την περιβαλλοντική καταστροφή, το τέλος του απαρτχάιντ 
κ.ο.κ. Η συνέπεια ήταν ότι το είδος «αποκαλυπτικής» (μετακαταστροφικής) 
μυθιστοριογραφίας, που είχε εισαχθεί στην παιδική λογοτεχνία στα τέλη της δεκαετίας 
του '60, πήρε διαφορετικές κατευθύνσεις για να υποδείξει ότι τα σημερινά ιδεολογικά 
συστήματα έχασαν την ερμηνευτική τους δύναμη, με όρους κοινωνικών 
(συμπεριλαμβανομένων των φύλων), εθνικών, πολιτικών και θρησκευτικών θεσμών και 
πρακτικών. 

Αυτή η λογοτεχνία ανταποκρινόταν στην παγκόσμια πολιτική εγρήγορση απέναντι στην 
πιθανότητα να χρειαστεί να αναπτυχθεί μια Νέα Παγκόσμια Τάξη για να αποτρέψει τον 
κόσμο από το να διολισθήσει σε χάος. Όταν ξεκινήσαμε να διερευνάμε τον αντίκτυπο της 
έννοιας της νέας παγκόσμιας τάξης στη παιδική λογοτεχνία, διαπιστώσαμε ότι με 
εκπληκτική ταχύτητα διαπέρασε σχεδόν κάθε είδος, την υποθετική φανταστική 
μυθοπλασία, τον σύγχρονο ρεαλισμό, την ιστορική μυθοπλασία, τα εικονογραφημένα 
βιβλία και τις ταινίες. Τα θεματικά πεδία περιλαμβάνουν την παγκοσμιοποίηση, την μετα-
αποικιοκρατική εποχή, τον περιβαλλοντισμό, τις καταπιεστικές και απελευθερωτικές 
κοινότητες, μια αναθεωρημένη αντίληψη της οικογένειας αλλά και μετα-αναθρώπινες 
καταστάσεις (cyborgs, εικονική πραγματικότητα, κλωνοποίηση και γενετική μηχανική). 
Οι μεθοδολογίες προέρχονται από τις ουτοπικές μελέτες, τη λογοτεχνική θεωρία, την 
πολιτισμική γεωγραφία και τις περιβαλλοντικές μελέτες, μεταξύ άλλων. 

Για να αναφερθώ στην ερώτησή σας εάν η επιστροφή σε πιο συντηρητικές ιδεολογίες που 
εντοπίζονται στα κείμενα των παιδιών είναι μια αντίδραση σε παγκόσμια πολιτικά 
ζητήματα, θα έλεγα ότι είναι. Στο New World Orders in Contemporary Children's 
Literature καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι συγγραφείς της ουτοπικής φαντασίας για 
τα παιδιά έχουν την τάση να μην φαντάζονται ριζικά διαφορετικές εκδοχές του μέλλοντος. 
Αυτός ο συντηρητισμός οφείλεται εν μέρει στην τάση των συγγραφέων να λειτουργούν 
εντός αποδεκτών ιδεολογικών πλαισίων ως κανονικών στις κυρίαρχες κοινωνικές 
ομάδες (σελ. 184), οπότε όταν το «φυσιολογικό» στρέφεται προς τον συντηρητισμό, το 
έδαφος της κοινωνικής κριτικής μετατοπίζεται ανάλογα. Οι απαντήσεις στις κοινωνικές 
αντιλήψεις που αντιτίθενται στην ατομικότητα, οι προοδευτικές σχέσεις μεταξύ των 
φύλων και οι ισότιμες κοινωνικές πρακτικές, για παράδειγμα, καταλήγουν να βασίζονται 
σε παραδοσιακές και όχι ριζοσπαστικές εναλλακτικές λύσεις.  

18. Αναφέρετε ότι οι ιδεολογίες της πολυπολιτισμικότητας υποστηρίχτηκαν με μεγάλη 
προβολή και αισιοδοξία στη δυτική παιδική λογοτεχνία κατά το δεύτερο μισό του 
εικοστού αιώνα. Υποστηρίζετε επίσης ότι η πολυπολιτισμικότητα σήμερα ως 
χαρακτηριστικό της παιδικής λογοτεχνίας έχει υποχωρήσει και έχει αντικατασταθεί 
από μια θεωρία της ενσωμάτωσης και εναρμόνισης. Στο άρθρο σας "«Positioning 
Otherness» " παρατηρείτε ότι, ενώ η αυστραλιανή κοινωνία εξακολουθεί να 
διαφοροποιείται πολιτιστικά, ζει σε μία μετα- πολυπολιτισμική εποχή. Γιατί νομίζετε 
ότι συμβαίνει αυτό και ποιος πιστεύετε ότι είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος αυτής της 
αλλαγής; 
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Πιθανώς οι κύριοι παράγοντες στη μείωση της απήχησης της ιδέας της 
πολυπολιτισμικότητας είναι η "παράνομη" μετανάστευση και η οικονομική αβεβαιότητα. 
Οι περισσότερες χώρες ελέγχουν τη μετανάστευση - ποιοι άνθρωποι και πόσοι εισρέουν. 
Καταρχήν, ένας αυξανόμενος πληθυσμός προωθεί μια αναπτυσσόμενη οικονομία και 
όταν το ποσοστό γεννήσεων μιας κοινωνίας πέσει κάτω από το επιτρεπτό όριο, όπως 
συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ανατολική Ασία, η ενδεχόμενη οικονομική 
ύφεση είναι αναπόφευκτη, αλλά αυτό  μπορεί να αποτραπεί με τη μετανάστευση. Δεν είναι 
δύσκολο, ωστόσο, να υποστηρίξουμε ότι οι μετανάστες απειλούν τη δουλειά των 
εγκατεστημένων ομάδων ή ότι τα διαφορετικά τους έθιμα απειλούν να υπονομεύσουν τον 
παραδοσιακό τρόπο ζωής και τον πολιτισμό μιας χώρας, όπως κάνουν οι ακροδεξιές 
ομάδες. Ένα πολιτικό κόμμα στην άκρα δεξιά που προσελκύει σημαντικό αριθμό ψήφων 
επιτρέπει στα μεγάλα συντηρητικά κόμματα να μεταφέρουν τις πολιτικές τους προς τα 
δεξιά χωρίς να φαίνονται ακραίες. 

Αυτό συνέβη στην Αυστραλία τη δεκαετία του 1990 και τα συμπτώματα ήταν η κατάργηση 
του Γραφείου Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων και η διακοπή του Βραβείου 
Πολυπολιτισμικής Παιδικής Λογοτεχνίας. Διεξήχθησαν εκλογές για το θέμα της 
παράνομης μετανάστευσης και οι συντηρητικές κυβερνήσεις εφηύραν κρίσεις για την 
πυροδότηση της ξενοφοβίας. Η χώρα δεν ήταν λιγότερο πολυπολιτισμική, αλλά 
εξαφανίστηκε αθόρυβα η έννοια ως πολιτική και ως δημόσιος λόγος. Ως εκ τούτου, τα 
σχολεία υιοθέτησαν την «Ημέρα της Αρμονίας» αντί της «Πολυπολιτισμικής Ημέρας» - 
και υπέστησαν μεγάλη επίθεση από τη δεξιά διότι προωθούσαν την πολυπολιτισμικότητα 
και εξ ου απειλούσαν τις αυστραλιανές αξίες. Οι συγγραφείς των παιδικών βιβλίων 
έστρεψαν την προσοχή σε συζητήσεις σχετικά με τη μεταχείριση των προσφύγων. 

Είναι δύσκολο να προβλεφθεί ποιος θα είναι ο μακροπρόθεσμος κοινωνικός αντίκτυπος. 
Όπως είπα, η Αυστραλία δεν είναι λιγότερο πολυπολιτισμική επειδή δεν μιλάει γι 'αυτό 
το θέμα και απέχει μόνο μερικά χρόνια από το σημείο όπου η αγγλο-κελτική πλειοψηφία 
θα γίνει μειοψηφία (αλλά εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ομάδα). Υπάρχουν περίπου 
150 διαφορετικές εθνικότητες στην Αυστραλία (οι Ελληνοαυστραλοί π.χ. είναι η έβδομη 
μεγαλύτερη εθνοτική ομάδα και αφορά σε όσους γεννιούνται στην Ελλάδα ή έχουν 
τουλάχιστον έναν γονέα ή παππού που έζησε εκεί. Είναι επίσης η μεγαλύτερη ελληνική 
κοινότητα στον κόσμο εκτός Ελλάδας και περίπου οι μισοί ζουν στη Μελβούρνη.) 
Ορισμένες εθνοτικές ομάδες είναι οι ίδιες πολιτικά συντηρητικές, φυσικά. Στην εκλογική 
περιφέρεια που ζω, το συντηρητικό κόμμα κατέχει την εξουσία εξαιτίας ενός μεγάλου 
αριθμού κινέζων ψηφοφόρων, που ενδιαφέρονται για την οικονομία και όχι για τον 
πολυπολιτισμό, και συνδέουν τα κόμματα που ρέπουν προς τα αριστερά με τον 
κομμουνισμό. Η μετανάστευση είναι και πάλι ένα ζήτημα στις ομοσπονδιακές εκλογές 
που πρόκειται να συμβούν στην Αυστραλία αυτόν το μήνα (η συνέντευξη έγινε τον Μάιο 
του 2019), αλλά το επίκεντρο είναι ο πληθυσμός των μεγάλων πόλεων που αναπτύσσεται 
πολύ γρήγορα και οι υποδομές που δεν συμβαδίζουν με τον ρυθμό ανάπτυξής του - και 
το βιώνουμε καθημερινά ως κυκλοφοριακή συμφόρηση-. Δεν είμαι βέβαιος ότι η 
μετανάστευση είναι η κύρια αιτία - η αποτυχία των κυβερνήσεων να αποκεντρώσουν τις 
θέσεις εργασίας και τις υπηρεσίες (όπως τα νοσοκομεία) ενθαρρύνει τους ανθρώπους να 
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ζουν στις μεγάλες πόλεις. Το Σύδνεϋ έχει περίπου δύο εκατομμύρια περισσότερους 
ανθρώπους από την Αθήνα.  

Η παιδική /νεανική λογοτεχνία για την πολυπολιτισμικότητα και στη συνέχεια για τους 
πρόσφυγες έδωσε ένα σημαντικό σώμα έργων, αν και δεν ήταν μεγάλο σε ποσότητα. Είναι 
πιθανό να εξαφανιστεί εντελώς εάν οι περιστάσεις, όπως η αλλαγή της κυβέρνησης και 
συνεπώς η πολιτική θεωρήσει ότι δεν υπάρχει πλέον ακροατήριο. 

19. Είναι γνωστό ότι ανεξάρτητα από το πόσο υπερφορτωμένο μπορεί να είναι το 
πρόγραμμά σας ή σε πόσα πρότζεκτ μπορεί να πρέπει να ανταποκριθείτε και ακόμα 
περισσότερο, παρά την υψηλή θέση σας στην ακαδημαϊκή ιεραρχία και την παγκόσμια 
αναγνώρισή σας, είστε εξαιρετικά γενναιόδωρος και πάντα αφιερώνετε χρόνο και 
ενέργεια για να καθοδηγήσετε νέους ερευνητές, να συνεργαστείτε με άλλους, να 
δώσετε τις πολύτιμες συμβουλές σας σε οποιονδήποτε έχει ανάγκη και - από καιρό σε 
καιρό - να δώσετε και συνεντεύξεις, όπως στην περίπτωσή μου. Πιστεύω ότι η 
προσωπικότητά σας τόσο διορατική, ανοιχτή και ανεπιτήδευτη ήταν το βασικό 
συστατικό των επιτυχημένων συνταγών κάθε συνεργασίας που κάνατε. 
Αντιμετωπίσατε δυσκολίες κατά τη διάρκεια τέτοιων συνεργασιών; Πιστεύετε ότι ο 
τομέας της έρευνας σας επωφελήθηκε; 

Σπάνια είχα κάποια προβλήματα με συνεργασίες. Κάποτε στο παρελθόν μια συν-
συγγραφέας απέτυχε να κάνει το μερίδιο της δουλειάς της, γι 'αυτό και δεν 
συνεργαστήκαμε ξανά μαζί. Διαφορετικά είναι πρόκληση να συνεργάζεσαι με κάποιον 
διαφορετικού φύλου, διαφορετικής εθνικότητας, διαφορετικής ηλικιακής ομάδας. Κάθε 
άνθρωπος φέρνει μια σειρά προοπτικών σε μια δουλειά. Ένας κριτικός του New World 
Orders έγραψε: «Αρχίζει να φαίνεται ότι δεν υπάρχει τίποτα που, συνεργαζόμενοι μαζί, 
αυτοί οι τέσσερις συγγραφείς δεν έχουν διαβάσει» και αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα 
κάθε συν-συγγραφής: υπάρχουν δουλειές που είναι πολύ μεγάλες για έναν μόνο ερευνητή. 
Η συνεργασία επιτρέπει επίσης τη συγκριτική ματιά στη λογοτεχνία άλλων γλωσσών (και 
πολιτισμών) που δεν γνωρίζω. Και μπορεί ακόμα να  σταματήσει κάποιον από το να λέει 
ανοησίες (θυμάμαι ευτυχώς μια γυναίκα συν-συγγραφέα, που κοιτάζοντας μια πρόταση 
που μόλις είχα πληκτρολογήσει είπε: "Μόνο ένας άνθρωπος θα μπορούσε να έχει γράψει 
κάτι τέτοιο!" Διαγραφή, διαγραφή, διαγραφή»). Επομένως, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι 
ο τομέας της έρευνας μου έχει ωφεληθεί πολύ από αυτήν τη διαδικασία. 

20. Αισθάνομαι υποχρεωμένη να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την ευγένεια, 
τη σεμνότητα και την ευπρέπεια σας και να σας πω ότι δεν είναι μόνο η μεγάλη 
συμβολή σας στη παιδική λογοτεχνία που θαυμάζω, αλλά και η "haecceitas" σας 
(δανείστηκα τη λέξη από το βιβλίο σας New World Orders) δηλαδή τον πραγματικό 
βαθύτερο εαυτό σας, ο οποίος είναι αναμφίβολα συναρπαστικός, ένα πρότυπο προς 
μίμηση. Είναι τιμή μου που είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί σας. 

Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν ευχαρίστηση μου! 
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Επιλεγμένες εκδόσεις από το 1990 

Βιβλία 

The Routledge Companion to International Children’s Literature (New York and 
London, Routledge, 2018) 

Subjectivity in Asian Children's Literature and Film (New York and London, 
Routledge, 2013) [editor and contributor of Chapter 1] 

New World Orders in Contemporary Children's Literature (Basingstoke and New 
York: Palgrave Macmillan, 2008) [with Clare Bradford, Kerry Mallan, and Robyn 
McCallum] 

Ways of Being Male: Representing Masculinities in Children's Literature and Film. 
(New York: Routledge, 2002) [editor and contributor of/to three chapters] 

Retelling Stories, Framing Culture: Traditional Story and Metanarratives in Children's 
Literature (New York: Garland Publishing, 1998 [with Robyn McCallum] 

From Picture Book to Literary Theory, edited with Ken Watson (Sydney: St Clair Press, 
1994) 

Language and Ideology in Children's Fiction (London and New York: Longman, 1992) 

Κεφάλαια σε βιβλία 

«Representations of Place in Australian Children's Picture Books», pages 97-118 in 
Maria Nikolajeva (ed), Voices from Far Away. Current Trends in International 
Children's Literature Research (Stockholm: Center for the Study of Childhood Culture, 
1994) 

«Children's Literature, Interdisciplinarity and Cultural Studies», pages 161-79 in Clare 
Bradford (ed.) Writing the Australian Child. Perth: University of Western Australia 
Press, 1996 

«‘Is This the Promised End...?’: Fin de Siècle Mentality and Children's Literature» in 
Sandra Beckett (ed) Reflections of Change (Westport, Connecticut: Greenwood Press, 
1997) 

«Unbronzing the Aussie: Heroes and SNAGs in Fiction and Television for Australian 
Adolescents», in A Necessary Fantasy: The Heroic Figure in Children's Popular 
Culture, ed. Dudley Jones and Tony Watkins (New York: Garland Publishing, 1999) 
[with Robyn McCallum] 
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«Discourses of Femininity and the Intertextual Construction of Feminist Reading 
Positions» in Girls, Boys, Books, Toys: Gender in Children's Literature and Culture, 
ed. Beverly Clark and Margaret Higonnet (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 
1999), pages 130-141 [with Robyn McCallum] 

«Continuity, Fissure, or Dysfunction? From Settler Society to Multicultural Society in 
Australian Fiction», in Roderick McGillis (ed.) Voices of the Other: Colonial and 
Postcolonial Children's Literature. New York and London: Garland Publishing, 1999, 
pages 55-70 

«Maintaining Distinctions: Realism, Voice, and Subject Position in Australian Young 
Adult Fiction», in Sandra Beckett (ed.) Transcending Boundaries: Writing for a Dual 
Audience of Children and Adults. New York and London: Garland Publishing, 1999, 
pages 183-198. 

«Questions of «What» and «Where,» and Contexts of «Meaning» for The Mouse and 
his Child in the Late Twentieth Century», in Alida Allison (ed.) Russell Hoban/Forty 
Years: Essays on his Writing for Children (New York and London: Garland Publishing, 
2000) 

«Writing by Children, Writing for Children: Schema Theory, Narrative Discourse and 
Ideology» in Geoff Bull and Michele Anstey (eds.) Crossing the Boundaries. Frenchs 
Forest: Prentice Hall, 2000, pages 237-248 

«‘There are Worse Things than Ghosts’: Reworking Horror Chronotopes in Australian 
Children's Fiction» in A.E. Gavin and C. Routledge (eds.), Mystery in Children's 
Literature: From the Rational to the Supernatural. London: Macmillan, 2001, pages 
165-183. [With Robyn McCallum] 

«‘A Page Just Waiting to be Written on’: Masculinity Schemata and the Dynamics of 
Subjective Agency in Junior Fiction» in Ways of Being Male: Representing Masculinity 
in Children's Literature and Film, pages 38-54 

«Instantiating Heterotopic Childhood Spaces: Shyam Selvadurai's Funny Boy and Peter 
Wells' Boy Overboard» in Ways of Being Male: Representing Masculinity in Children's 
Literature and Film, pages 164-184 (with Beverley Pennell) 

«Representing Masculinity in Young Adult Fiction: a Comparative Study of Examples 
from Norway and Australia» in Ways of Being Male: Representing Masculinity in 
Children's Literature and Film, pages 164-184 (with Rolf Romøren) 

«‘I'll never be the same after that summer’: From Abjection to Subjective Agency in 
Teen Films», pages 123-138 in Kerry Mallan and Sharyn Pearce (eds.) Youth Cultures: 
Texts, Images and Identities. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 2002. 
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«Anthropocentrism and the Haecceitas of Nature in Multimodal Ecological Discourses 
for Children» in Len Unsworth (ed.) New Literacies and the English Curriculum: 
Multimodal Perspectives. London: Continuum, 2008, pages 69-88. 

«'They are Always Surprised at What People Throw Away': Glocal Postmodernism in 
Australian Picturebooks» in Lawrence R. Sipe and Sylvia Pantaleo (eds.) Postmodern 
Picturebooks: Play, Parody, and Self-Referentiality.  New York: Routledge, 2008, 
pages 89-102. 

«Positioning Otherness: Language and Narrative Strategies in Australian Young Adult 
'Multicultural' Fiction» in Ulrike Garde and Anne-Rose Meyer (eds.) Belonging and 
exclusion. Case studies in recent Australian and German literature, film and theatre. 
Cambridge Scholars Press, 2009: 133-46 [with Robyn McCallum] 

«Retelling Stories Across Time and Cultures» in M. O. Grenby and Andrea Immel (eds) 
The Cambridge Companion to Children's Literature. Cambridge: CUP, 2009: 91-107. 

«Ideology and Children's Books,» in Karen Coates, Shelby Wolf, Patricia Enciso, and 
Christine Jenkins (eds) Handbook of Research on Children's and Young Adult 
Literature. London and New York: Routledge, 2010: 359-71.  [with Robyn McCallum] 

«Narratology» in David Rudd (ed.) The Routledge Companion to Children's Literature. 
London and New York: Routledge, 2010, pages 51-62. 

«Schemas and Scripts: Cognitive Instruments and the representation of Cultural 
Diversity in Children's Literature» in Kerry Mallan and Clare Bradford (eds.) 
Contemporary Children's Literature and Film. London: PalgraveMacmillan, 2011: 12-
35.  

«'The Ghost Remembers Only What It Wants To': Traumas of Girlhood as a Metonym 
for the Nation in the South Korean Whispering Corridors (Yeogo goedam) Series» 
Chapter 7 in The Nation in Children's Literature: Nations of Childhood. Ed. Kit Kelen 
and Bjorn Sundmark. New York and London: Routledge, 2013 (November, 2012): 97-
110 [with Sung-Ae Lee] 

«Dystopian Worlds and Ethical Subjectivities in Bloodtide and Bloodsong» in Melvin 
Burgess: A Casebook. Ed. Alison Waller. London: Palgrave Macmillan, 2013: 98-115 
[with Robyn McCallum] 

«Introduction: The Politics of Identity: A Transcultural Perspective on Subjectivity in 
Writing for Children» in Subjectivity in Asian Children’s Literature and Film. New 
York and London: Routledge, 2013:  1-18. 

 »Mishmash, Conceptual Blending and Adaptation in Contemporary Children's 
Literature Written in Dutch and English» In Never-ending Stories, edited by Sara Van 
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den Bossche and Sylvie Geerts. Ghent: Academia Press, 2014: 193-214 [with Sylvie 
Geerts] 

«Gynoids and Male Fantasy in East Asian Film and Anime.» In Artificial Humans in 
Children's Literature, ed. Sabine Planka. Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann 
GmbH, 2016. [with Sung-Ae Lee] 

«Mapping the Minority Child in Some Films from Asia», in Xosé A. Neira Cruz and 
Gro-Tove Sandmark (eds.) Cultural Minorities in Children’s Literature and Verbal 
Culture. Santiago de Compostela: campUSculturae, 2016. 

‘«What Defines Me?’ – Performativity, Gender and Ethnicity in Korean American YA 
Fiction», Gender(ed) Identities: Critical Rereadings of Gender in Children's and Young 
Adult Literature. Ed. Tricia Clasen and Holly Hassel. Routledge, 2017. 75–86. [With 
Sung-Ae Lee] 

Άρθρα 

«Advocating Multiculturalism: Migrants in Australian Children's Literature after 
1972», Children's Literature Association Quarterly 15,4(1990): 180-85 

«Writing By Children, Writing For Children: Schema Theory, Narrative Discourse and 
Ideology», Revue Belge de Philologie et d'Histoire 73,3(1995): 853-863 

«Gender, Genre and Children's Literature», Signal 79(1996): 17-30 

«Ideological Reshapings - Pruning The Secret Garden in 1990s Film», Paradoxa 
2,3(1996): 471-482 [with Robyn McCallum] 

«Not Unadjacent to a Play about a Scottish King: Terry Pratchett Retells Macbeth», 
Papers: Explorations into Children's Literature, 7,2(1997): 29-37. 

«Modality and Space in Picture Book Art: Allen Say's Emma's Rug», CREArTA, 
1(1999): 44-59. 

«Constructions of Female Selves in Adolescent Fiction: Makeovers as Metonym», 
Papers: Explorations into Children's Literature, 9.1 (1999): 5-13. 

«Children's Literature, Text and Theory: What are we interested in now?», Papers: 
Explorations into Children's Literature, 10,2(2000): 12-21. 

«Utopia, Dystopia, and Cultural Controversy in Ever After and The Grimm Brothers' 
Snow White», Marvels & Tales: Journal of Fairy-Tale Studies 16,2(2002): 201-213 
(with Robyn McCallum) 
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«Reading Development Across Linked Stories: Anna Fienberg's Tashi Series and The 
Magnificent Nose and other Marvels», The Lion and the Unicorn 27,2 (2003): 185-198 
[with Izumi Tsukioka] 

«Japanese popular culture and character fashioning: the quest for subjective agency in 
the animated films, Nausicaä of the Valley of Wind and Perfect Blue» International 
Journal of the Humanities , 1 (2003): 311-321 [with Mio Bryce] 

«Picture Books, Mimesis and the Competing Aesthetics of Kinesis and Stasis» Papers: 
Explorations into Children's Literature 14.1 (2004): 24-33 

«‘Nothing Dirty about turning on a machine’: Loving your Mechanoid in Contemporary 
Manga», Papers: Explorations into Children's Literature 14.2 (2004): 44-54 [with Mio 
Bryce] 

«New Social Orders: Reconceptualising Family and Community in Utopian Fiction», 
Papers: Explorations into Children's Literature 15.2 (2005): 6-21 [with Kerry Mallan 
and Clare Bradford] 

«Diasporan Subjectivity and Cultural Space in Korean American Picture Books», 
Journal of Asian American Studies 9.1(2006): 1-25 [with Sung-Ae Lee] 

«Performativity and the Child Who May Not Be a Child» Papers: Explorations into 
Children's Literature 16.1 (2006): 5-13 

«Theory and Critical Practice,» CCL/LCJ: Canadian Children's Literature / Littérature 
canadienne pour la jeunesse 32.1 (2006) 132-144 

«From Eden to Suburbia: Perspectives on the Natural World in Children's Literature,» 
Papers: Explorations into Children's Literature 16.2 (2006): 40-45. 

«New World Orders and the Dystopian Turn: Transforming Visions of Territoriality 
and Belonging in Recent Australian Children's Fiction» Journal of Australian Studies 
32.3 (2008):  349-359 [with Kerry Mallan and Clare Bradford] 

 »Impartiality and Attachment: Ethics and Ecopoeisis in Children's Narrative Texts» 
International Research in Children's Literature 3.2 (2010): 205-216. 

«Staging the Self: Performance/performativity as Affirmation of Subjectivity in Teen 
Gay Film» Groniek 190 (2011): 521-31 [with Kate Norbury]. 

«Affective Strategies, Emotion Schemas, and Empathic Endings: Selkie Girls and a 
Critical Odyssey.» Papers: Explorations Into Children’s Literature 23.1 (2015): 17-33. 
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«Cognitive Maps and Social Ecology in Young Adult Fiction» International Research 
in Children’s Literature 8.2 (2015): 142–155.  

«Film Adaptation, Global Film Techniques and Cross-Cultural Viewing» International 
Research in Children’s Literature 10.1 (2017): 1–19 [with Sung-Ae Lee and  Fengxia 
Tan]. 

«Transcultural Adaptation of Feature Films: South Korea’s My Sassy Girl and its 
Remakes» Adaptation 11.1 (2018): 75–95 [with Sung-Ae Lee]  
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Interview of Professor John Stephens to Evangelia Moula 

The misogyny of Greek myth is almost unassailable – serious deconstruction is nec-
essary 

 

John Stephens is Emeritus Professor in English 

at Macquarie University, Australia. He is au-

thor of various books that changed the way we 

conceive Children’s literature, like Language 

and Ideology in Children’s Fiction , Retelling 

Stories, Framing Culture (with Robyn 

McCallum), New World Orders in Contempo-

rary Children’s Literature, a study of the im-

pact of the concept of “new world order” on 

children’s literature since the end of the Cold 

War, co-authored with Clare Bradford, Kerry 

Mallan and Robyn McCallum and published by Palgrave in 2008. He is editor of Ways 

of Being Male: Representing Masculinities in Children’s Fiction and Film, Subjectivity 

in Asian Children’s Literature and Film (a ChLA Honor Book) and The Routledge 

Companion to International Children’s Literature. He has authored over a hundred ar-

ticles and two books on discourse analysis. He is a former President of the International 

Research Society for Children’s Literature, and foundation Editor of International Re-

search in Children’s Literature (2008-2016). In 2007 he received the 11th International 

Brothers Grimm Award, in recognition of his contribution to research in children’s lit-

erature. In 2013 he received the Anne Deveraux Jordan Award, bestowed by the Chil-

dren's Literature Association, ChLA's highest honour, given to recognize significant 

contributions to the field of children's literature in scholarship and service. 

The interview 

1. Esteemed professor, you are for the last 30 years- I would dare say -the most 
prestigious scholar in Children’s literature. You were founding Editor of International 
Research in Children’s Literature [EUP] and continued as Editor until 2016, you were 
President of IRSCL (1997–98) and recipient of two major distinctions, the International 
Brothers Grimm Award for lifetime achievement in children’s literature research 
(2007) and the Anne Deveraux Jordan Award (2014). To my opinion you invigorated 
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children’s literature criticism by detaching it from descriptive content analysis and his-
toricism and guiding it to an upgraded theoretical level, enhanced by concepts and 
methodologies that used to be taboos in the field (e.g. subjectivity, reader positioning, 
intertextuality, narrative focalization, the carnivalesque) and were thought to be appro-
priate only for adult literature discourse analysis. Would you like to comment on some 
of these concepts you introduced in the theoretical arsenal of children’s literature? 

I developed an interest in children’s literature during the 1980s, and taught some clas-
ses and attended some conferences for a few years before I attempted to write about it. 
At that time it was widely thought that a scholar should not be over hasty in publishing 
in a field new to them. Most of my teaching then involved (literary) discourse analysis 
and literary theory, so I had a solid knowledge of concepts which scholars in children’s 
literature knew little about. In an article published in 2000,1 I argued that throughout 
the 1990s critical approaches to children’s literature were mainly based in empiricism 
and reader response (in British practice) or in formalist analysis/description and his-
toricism (in North American practice). In my view, newer critical concepts were being 
deployed ornamentally rather than systemically. The concepts you mention – especially 
subjectivity, reader positioning, intertextuality, and narrative focalization – seeped into 
critical discourse very gradually. At first there was resistance because they were 
deemed too technical and the book that introduced them (Language and Ideology in 
Children’s Fiction) was often accused of being “too hard”. They are important ideas, 
however. As Robyn McCallum wrote a few years later, “Conceptions of subjectivity are 
intrinsic to narratives of personal growth or maturation, to stories about relationships 
between the self and others, and to explorations of relationships between individuals 
and the world, society or the past – that is, subjectivity is intrinsic to the major concerns 
of adolescent fiction”.2 To comprehend how subjectivity is represented in fiction, a 
critic has to work with a good understanding of narrative focalization. This is only a 
way of analysing how fiction functions – in English, Jane Austen had brilliantly worked 
it all out between 1811 and 1817. “Focalization” is a good example, because people 
often object to the application of a critical practice that post-dates the literature, 
whereas it is rather a way of defining what creative writing has been doing for over two 
hundred years. Today all of these terms are critical commonplaces. 

2. Have there been some major moments in your career? Have there been cross-
roads, dilemmas, influences, points of important decisions to be made? 

Probably the turning point in my career was the moment in 1989 when Christopher 
Candlin, a professor in linguistics, stopped me after a meeting and asked me to write a 

 
1 “Children's Literature, Text and Theory: What are we interested in now?” Papers: Explora-

tions into Children’s Literature, 10.2 (2000): 12-21. 

2 Ideologies of Identity in Adolescent Fiction, 1999, page 3. 
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book for a series he was editing. That book became Language and Ideology in Chil-
dren's Fiction. 

 The major decision was to move most of my teaching and research into children’s lit-
erature. It was a career risk. I’m from an English Department, and most English De-
partments dislike the inclusion of children’s literature (it is not suitably serious or so-
phisticated – anyone can know that without actually reading any books). So I steadfastly 
fought the department for around thirty years. A statement that is probably etched on 
my soul sums it up. While I was away on study leave, the department head deleted Aus-
tralian Children’s Literature from the schedule of courses. During a department meet-
ing at which I fought to have it reinstated, he declared, “Just because a field has an 
internationally recognized reputation and a large body of students wishing to study it, 
are not reasons to offer it”. We had a world-renowned program but, lest I seem para-
noid, I’ll add that it no longer exists. Staff, courses, research students have all been 
swept away since I retired. 

3. Although your main focus of research is children’s literature your scope reaches 
far beyond this field, exploring uncharted territories of the hypothetical, bigger concen-
tric circle of children’s and YA culture in general. Having pierced through the water-
tight of the discipline, you have examined movies, animation and graphic novels, con-
structing this way bridges between children’s literature and other research areas. Why 
did you choose this path? And have you found similarities or differences as far as it 
concerns – at least- the ideologies imbued in the different kinds of “texts”? I mean does 
the medium influence the kind of narratives told to children? 

Not an easy question. We live in a world where the creative arts are multimodal. Of 
course children’s literature has always contained a key multimodal form, picture books. 
The cognitive impact of a picture book arises from the interaction of diverse semiotic 
modes – visual/verbal, static/kinetic, and so on – and from there it isn’t a great leap to 
thinking about other semiotic modes. In general, I haven’t found that different modes 
produce different ideologies, but ways of telling stories differ greatly. If you explore a 
work such as Neil Gaiman’s Stardust, which exists as a novel, a graphic novel and a 
film, you have to ask questions about the difference between focalization in fiction and 
narrative perspective in graphic novel or film. What is the effect of changing the end-
ing? Or what is the effect of different kinds of humour in the three texts? You also have 
to evaluate them within their own mode rather than condemning the film, say, for not 
being the novel. I recall once scandalizing traditionalists by suggesting that Ag-
nieszka Holland’s film of The Secret Garden (1993) is better as a film than Burnett’s 
novel is as a novel. This isn’t an assertion that the film is, in some sense, better than the 
novel, but it does preclude a simple assertion that the novel is better than the film. 

4. It seems that the over-arching umbrella which embraces the majority of your 
work is the issue of ideology in texts and cultural products addressed to children and 
young adults. Your “trace” in this field is distinct. Your first and most influential 
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publication in this area has been Language and Ideology in Children's Fiction (1992) 
and after this a considerable number of articles concerning ideology followed. Has this 
interest of yours been clear to you from the beginning or was it shaped through time? 

What I was thinking about ideology was clear to me from my work in discourse analysis. 
Language and Ideology was commissioned to appear in a series called Language and 
Social Life, and the first book in the series was Norman Fairclough’s Language and 
Power, which takes a Marxian stance. Children’s literature could be read that way, but 
it is also different and I was concerned to express that difference. Some of the arti-
cles/chapters I subsequently wrote after 1992 were by invitation rather than part of a 
long-term plan. I hope I succeeded in refining my thinking along the way by making 
new connections. 

5. You have expanded the concept of the ideology in children’s literature beyond 
its commonly accepted definition – especially within the Marxist epistemological field- 
as the implicit submission to the dominant clichés and interests of the ruling class, to-
wards a wider and inclusive concept, that you call: Positive ideology. Could you possi-
bly clarify the term for us? What does positive ideology consist of? How does this dif-
ferentiate children’s literature from the literature addressed to adults? 

This is a question I have often been asked. To some extent, the approach is more attuned 
to Foucault than Marx, but its basis is a recognition that ideology is everywhere and 
mostly invisible to people who (unconsciously) adhere to a particular ideology. The 
first thing to set aside is any notion that they are shaped by ideology but we just lead a 
natural life. All aspects of textual discourse, from story outcomes to the expressive 
forms of language, are informed and shaped by ideology. Ideology can be understood 
in a neutral meaning as a system of beliefs which a society shares and uses to make 
sense of the world. A society cannot function without ideology. The texts produced by 
that society are therefore inevitably imbued with ideology. Texts produced for children 
reflect two functions of ideology: first, a social function to define and sustain positive 
group values; second, the cognitive function of supplying a meaningful organization of 
the social attitudes and relationships which constitute narrative plots. I’ve been influ-
enced here by the work in Critical Discourse Studies of Teun Van Dijk, who balances 
a Marxian view with the observation that ideologies can be adjudged desirable or un-
desirable depending on the consequences of the social practices based on them. 

“Positive” ideology seems apparent when children’s literature seeks to intervene in 
social practice, as it has done, for example, in its engagements with gender issues or 
multiculturalism. It creates narrative models of positive behaviour, which are ideolog-
ical. A common trajectory mapped in children’s literature is a development from the 
solipsism of early childhood to behaviours marked by empathy, altruism and concern 
for the well-being of others. I don’t think much adult literature does this.  
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6. You criticize the Eurocentric interpretive filters our society uses to apply to 
products addressed to children and you introduce the concept of “Western metanarra-
tives” which imbue the texts with the value system of the western world and present it 
as ecumenical and transhistorical. Please define the term and give us some examples. 

Every culture treats its own values as normative. When Robyn McCallum and I wrote 
Retelling Stories we made it clear that we were dealing with Western stories and the 
approach would need to be rethought if someone wanted to produce a version pertinent 
to other cultures. While “metanarrative” has a range of meanings in different disci-
plines we use it to refer to a narrative which constitutes a skeletal frame for specific 
versions of a common story. The best known in children’s literature is probably the 
story of the innocent persecuted heroine (the Cinderella story in the West). Because the 
earliest versions are found in East Asia – from whence it apparently spread to the west 
– it’s a tricky one. The point about the metanarrative, though, is that it lays down ex-
pectations about good and bad female behaviour, about what is rewarded and what is 
punished. It is thus a script (which you ask about later) which frames specific instanti-
ations by furnishing both a narrative sequence and an explanation of the significance 
of the experience (be a good girl, endure all suffering you are subjected to, and you will 
become a princess). For boys, the metanarrative is about going out into the world and 
fulfilling a rags to riches story – numerous folktales are instantiations of this metanar-
rative. The declaration “Any citizen can become President of the USA” is a metanar-
rative (and further exemplifies the ideological basis of metanarratives). The metanar-
rative thus explains that the "particular stories" belong to a larger conceptual frame. 

7. Greek classical myths - as you have written in Retelling stories, Framing Cul-
ture - have been reproduced for children under the belief that they embody ‘timeless 
and universal’ significances and are an indispensible part of Western cultural heritage. 
Recently there has been a twist in approaching Greek myth. More and more hybrid 
narratives, which combine various elements in a kind of a mishmash are published, like 
Yggyssey or Dissus (John Stephens & Sylvie Geerts “Mishmash, Conceptual Blending 
and Adaptation in Contemporary Children’s Literature Written in Dutch and English”) 
which incorporate oblique references to The Odyssey. Where do you attribute this ten-
dency and what do such practices indicate? are these blended or fused narratives sub-
versive? Do they aim at deconstructing the original pre-text? 

A major issue in adaptation theory has been fidelity to the source text, but children are 
more likely to encounter one or more adaptations before the source text (which they 
may never encounter). We noted that the Medusa myth which is best known today is a 
version of a myth that had previously circulated for eight centuries – that is, the notion 
of an original is very problematic. An optimistic view is that these blended narratives 
will prompt young readers to explore online and discover the richness and variety of 
possibility. I think there are two major reasons for the adaptation of myth. The first is 
that readers/audiences will have some familiarity with the myth because retellings are 
as old as children’s literature, so the adapter can assume the audience can engage with 
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the play of similarity and difference. This folds into the second reason myths are 
adapted, because “they embody ‘timeless and universal’ significances and are an in-
dispensible part of Western cultural heritage”, as you summarise it. If you want to 
modify both the significances and the heritage you can start by modifying the familiar 
myths. Deconstruction is important – go back to Medusa and discover that she is not a 
monster but another innocent persecuted heroine who has been treated appallingly, 
which is not well-known because she has been absorbed into the masculinist story of 
Perseus. As we argued in Retelling Stories, the misogyny of Greek myth is almost un-
assailable – serious deconstruction is necessary. 

8. You contend that “all texts inhabit an intertextual space” (Ideology in children’s 
literature) and that intertextuality can act as a critique of current social values, by de-
constructing, parodying or travestying a pre-text. Could you give us a characteristic 
example? 

One of the most loved English artworks is Thomas Gainsborough’s Mr and Mrs An-
drews, but it has also been attacked as a celebration of the patriarchal, capitalist soci-
ety of 18th-century England. In Anthony Browne's Piggybook the ambiguity of the 
painting (in modern eyes) is exploited to comment thematically on why a wife and 
mother would leave her selfish, patriarchal husband and sons. Browne has recon-
structed the painting so that Mr Andrews has the head of a pig and Mrs Andrews is 
neatly excised and replaced by a white silhouette. The intertextual relationship com-
ments on both the older painting and the modern family to suggest that women’s sec-
ondary status has persisted over time. There is much more that could be said about 
Browne’s treatment of his pre-text here.3  

 
3 For a more extended discussion of intertextuality in picture books, see: John Stephens. ‘Mo-

dality and Space in Picture Book Art: Allen Say’s Emma’s Rug’, CREATA, 1 (2000): 44-59 

(available at https://www.researchgate.net/publication/290649571_Modal-

ity_and_Space_in_Picture_Book_Art_Allen_Say's_Emma's_Rug) and ‘“They are Always 

Surprised at What People Throw Away”: Glocal Postmodernism in Australian Picturebooks’ 

pages 89-102 in Postmodern Picturebooks: Play, Parody, and Self-Referentiality, ed Law-

rence R. Sipe and Sylvia Pantaleo. Routledge, 2008. 
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9. I have the impression that young people lack the potential to recognize intertex-
tual references in texts, to decode them, since their cultural capital is restricted. It seems 
more and more that children’s texts are oriented towards an intergenerational, crossover 
audience, that they occupy a field with blurred boundaries. Do you believe that the 
comparative study of texts in order to highlight their intertextual connections and ideo-
logical implications should be a teaching subject in secondary education? Would that 
help students broaden their perspectives and realize the interdependence of all aspects 
of culture and its time specific character? 

You do ask some hard questions. I enjoy reading Terry Pratchett’s novels, which are 
characterized by their intertextuality, but even though I know all kinds of things, 
Pratchett’s allusions often elude me. He builds advice into the novels by way of char-
acters who look things up in dictionaries and encyclopedias – that is, he invites readers 
to enter a wide intertextual field and to read critically. I don’t think you can teach 
intertextuality, but you can encourage curiosity. Children spend too much of their lives 
online, but some of that time can be spent on seeking cultural connections. As we sug-
gested in the “Mishmash” article, some authors invite readers to explore outside the 
text. Soon after I started to read Pinkwater’s The Yggysey I moved to sit at the computer 
and to check everything that seemed like an allusion I didn’t know. I hope students 
would enjoy playing these games and along the way broadening their knowledge. 

10. We notice that children’s literature and culture in general has shifted away from 
its once upon a time main purpose to instruct, shape subjectivities according to the 
norms and inculcate the commonly accepted social ethos. More and more interrogative 
texts appear which aim at negotiating or even subverting social norms. Could you ex-
plain to us the characteristics of such texts, its potential and limitations? 

Cultures change because of opposition and transgression. Since the end of World War 
2 children’s literature has striven to shape subjectivities not “according to the norms” 
but by challenging the norms (whatever they may be) on the assumption they had em-
braced values that led to war. In English language literature, the emergence around 
the middle of the twentieth century of first person narration and heavy character focal-
ization has represented an interrogative approach to social norms by diminishing the 
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authority of anonymous narrators, and I think this has been the major characteristic of 
such texts. Fiction developed strong interrogative potential, but a limitation is that it 
also made values and ethics subjective and individualistic. The anti-humanism of post-
structuralism and postmodernism seems responsible for a general absence of discus-
sion of ethics or values, and children’s literature criticism has followed suit.4 As far as 
I can tell, recent fiction has been restoring more authority to narrators. A positive di-
rection in the study of value is the recent emergence of “well-being studies” in sociol-
ogy and subsequently in children’s literature criticism.5 

11. Schema and script theory (e.g. in your article: Schemas and Scripts: Cognitive 
Instruments and the Representation of Cultural Diversity in Children's Literature) is a 
recurrent methodology you resort to, to explore phenomena in children’s literature. 
Could you clarify the terms? 

Scripts and schemas represent stereotypical and expected information. A script is a 
skeleton narrative frame which, both in life and fiction, we have incorporated in 
memory. We know what to do in a supermarket because we have a script for it: locate 
a trolley or basket, search the rows of goods which are organized in ways we can pre-
dict, and negotiate an appropriate checkout option to pay and exit. This script will 
function in most regions of the globalized world. A comparable structure applies to 
narrative fictions, so what will particularly interest us are details, variations and devi-
ations, or, as David Herman observes, awareness of scripts enables readers to under-
stand how narratives “focus attention on the unusual and the remarkable” (2002 90).6 
Schemas are more about objects. We have a schema for a swan, e.g., so the word will 
evoke an image of a long-necked water bird. But it’s more interesting when it works the 
other way: a text offers some attributes of a long-necked water bird schema, from which 
we deduce a swan. The process demands that we develop an image from partial infor-
mation, and this has two important effects: on the one hand, we become engaged, in-
teractive readers, and on the other it demonstrates how a text is richer than its surface 
details because of what readers add from their knowledge and memory of schemas. 

 
4 See further, John Stephens. ‘Impartiality and Attachment: Ethics and Ecopoeisis in Chil-

dren’s Narrative Texts’ International Research in Children’s Literature 3.2 (2010): 205–216, 

and references there. 

5 See, for example: Tobia Fattore, Jan Mason, and Elizabeth Watson. Children’s Understand-

ings of Well-being. Springer, 2016; Adrielle Britten. ‘The Family and Adolescent Wellbeing: 

Alternative Models of Adolescent Growth in the Novels of Judith Clarke’. International Re-

search in Children’s Literature 7.2 (2014): 165–79. 

6 Herman, David.  Story Logic: Problems and Possibilities of Narrative. Lincoln: University 

of Nebraska Press, 2002.  

 

38/225

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 - Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr  -  2ο Τεύχος - Σεπτέμβριος  2019 



12. Another innovation of yours -I believe- is your research focus in children’s cul-
ture outside Europe and North America, which enjoy so far the lion’s share in the field. 
A significant body of writings of yours deal with Asian culture (Subjectivity in Asian 
Children's Literature and Film (New York and London, Routledge, 2013) [editor and 
contributor of Chapter 1], shedding light upon an almost unknown cultural space. Even 
more, you edited The Routledge Companion to International Children’s Literature 
(London: Routledge，2017) which raises awareness for under examined and until now 
marginalized literatures. This is a palpable proof of your unequivocal intention to deal 
with culture without the deforming Eurocentric lens and enrich the children’s literature 
field with a comparative dimension. Do you notice major differences in the trends be-
tween western and Asian or other children’s literatures? Or is globalization eliminating 
the cultural differences and imposing a unified way of thinking? 

We need to distinguish here between creative and critical works. There has definitely 
been a flow of influence from West to East in creative works, although it has not been 
simply one way. But how many works by Chinese authors, for example, can you name? 
Scholarship is another matter, as there is little effective dialogue about literary theory 
or criticism across cultural borders (the exception is Japan, which has been over-influ-
enced by a narrow range of Western critical practices). Globalization has had almost 
no impact. An extremely interesting phenomenon I found when editing The Routledge 
Companion to International Children’s Literature is how little Latin American schol-
arship has been influenced by Europe (and almost not at all by Anglophone criticism). 
In the Introduction, we set out a theory of “ethnopoetics”, which argues that outside 
the Anglo-European hegemony there are uniquely local conjunctions of creative liter-
ature and literary criticism. I think a lot of work can be done to explore this idea. 

13. In your article Film Adaptation, Global Film Techniques and Cross-Cultural 
Viewing, you contend that print to film adaptations are already globalized and facilitate 
a cross-cultural viewing. Would you mind referring to the major conventions and tech-
niques that make it possible? 

Well, I can talk about some of this, but the article you refer to is packed with details 
and examples. We start with the premise that a film is polysemous and that audiences 
construct meaning through a dialogue between ways their social group thinks and the 
structure of the filmic text. A film is thus not quite the same film for any two viewers, 
and variation will be greater across cultures. That being said, we argue that a core of 
meaning is transmitted from one culture to another by global narrative conventions and 
standard film techniques.  

You asked earlier about script and I return to that concept here. A film for children is 
characterised by four or five components which comprise a script which appears glob-
ally. While social ecologies of childhood differ between cultures, the script should fa-
cilitate boundary crossing:  
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1) the narrative axis of the film is linear and chronological; it includes little back 
matter, and may be constructed as discrete episodes  
2) the child and the child’s perspective are central to a film’s point of view, and 
adult characters tend to be caricatures or melodramatic figures.  
3) (this component is optional) an important role is assigned to a non-human ani-
mal 
4) a principal character learns to take responsibility for her or his actions and to 
show consideration for others  
5) a character learns that friendship is important and transcends social bounda-
ries. 

The various components of this script will help make a film seem familiar even when 
settings and cultural practices are exotic. 

A second narrative convention is that films make extensive use of conceptual metaphors 
and metonymies. Conceptual metaphors involve the use of physical experiences as met-
aphors for abstract significance. A visual representation of physical distance between 
characters may thus function as a metaphor for social or emotional distance. Concep-
tual metaphors are aspects of human cognition and are not culture-specific, and pass 
from film text to viewer without any need for conscious recognition. Filmic metonymies 
are images which have both a literal narrative function and a figurative function, as 
when a battered car also signifies a depleted life. Metonymy sustains a deeper signifi-
cance while requiring little or no decoding activity on the part of viewers, and hence 
promotes mutual understanding between cultures. 

I mentioned the use of standard film techniques, but I don’t think these require much 
explanation. What I have in mind are techniques like tracking shots, zooms, close-ups, 
shot-reverse shot, camera height and camera angle, dissolves, long takes and short 
takes, voice-over, and so on. I don’t think young audiences are particularly aware of 
these techniques but they constitute a film language common to cinema anywhere in the 
world and make a film potentially universally accessible. 

14. You dared touch and research another almost uncharted field, at least concern-
ing children’s culture, the one about the representations of Masculinity, questioning the 
way the dominant conceptual schemata and conventions (Editor and contributor of three 
chapters in Ways of Being Male: Representing Masculinities in Children’s Literature 
and Film (Routledge, 2002)/ The Female Gaze and the Construction of Masculinity in 
Teen Magazines and Adolescent Fiction’ in Robin Pope (ed.) Children’s Literature 
Matters ACLAR 2001). Is children’s culture embracing new models of masculinity? 
Has it developed a less strict and politically correct and a more realistic, multidimen-
sional concept of masculinity? 

There has been a little more attention to masculinity since Ways of Being Male was 
published, but still not a lot. Back then (2002), gender studies meant attention to how 
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girls were gendered, while boys somehow just were, although Connell’s work in soci-
ology had already introduced the concept of hegemonic masculinity. In children’s lit-
erature masculinity became an issue in the 1990s, but criticism didn’t attempt to come 
to terms with changing representations. There wasn’t really a conceptual framework 
for doing this, and there were few potential contributors to Ways of Being Male. The 
project had an unusual number of invited contributors who dropped out – 25%, in fact. 
I had only planned to contribute one (co-authored) chapter, but had to write more and 
find new contributors as gaps appeared and the project changed shape. It was an in-
teresting process, and I think the volume benefitted from its transformations. In the 
chapter co-authored with Rolf Romören we introduced the idea of what we termed 
“metonymic configuration”, a strategy we observed which juxtaposes different sche-
mas of masculinity within a fictive work: opposition between various representations 
of hegemonic masculinity and a softer, more other-regarding masculinity, for example. 
The concept hasn’t been taken up in criticism, but I think it is very evident in Young 
Adult fiction. I was recently writing about Antony John’s Five Flavors of Dumb (2010), 
in which a girl finds herself managing a high school rock band. Music is a useful focus 
for representing masculinity because, as in this novel, it enables a contrast between 
masculinity which is high in narcissism and low in consideration of others and mascu-
linity which is creative and nurtures the abilities of others. In this novel the narcissist 
also sees girls as objects to be exploited, whereas the nurturers offer their female peers 
companionship and empathy. The novel isn’t particularly thematizing masculinity but 
exemplifies how different versions of masculinity can now be employed as part of plot 
configuration. However, in that it privileges masculinity which is considerate, empa-
thetic and creative it is symptomatic of how fiction for young readers now assumes a 
preference for that kind of masculinity.  

15. Feminism strove to foreground women’s and girls’ differences as a right to be 
defended and not as a defect or disadvantage compared to the masculine ideal. In your 
article “Transcultural Adaptation of Feature Films: South Korea’s My Sassy Girl and 
its Remakes” Adaptation 11.1 (2018): 75–95 [with Sung-Ae Lee] you mention post-
feminist trends. Is Postfeminism a latent return to conservative normativity? Is girls’ 
inhibitory [do you mean ‘uninhibited’?] behavior in latest children’s texts only a paren-
thesis? Do girls come up only to come down again? 

I don’t think it can ever be that simple. The context is half a century of cultural contes-
tation (although it extends much further back), and such contestation never ends be-
cause it is enmeshed in competing ideologies and domains of self-interest. Like all of 
the “posts”, the “post” in post-feminism can signify after (feminism is over) or because 
of (feminism has enabled current practices). The two meanings play against each other 
in cultural discourses. What we had in mind in the Adaptation article was something 
like Angela McRobbie’s (2007) argument that elements of contemporary popular cul-
ture simultaneously undermine what feminism achieved in the 1970s and 80s “while 
simultaneously appearing to be engaging in a well-informed and even well-intended 
response to feminism”. Like McRobbie, Rosalind Gill (2007) also argues that post-
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feminism assumes female equality has been achieved and undercuts feminism’s politi-
cal meaningfulness by applying “choice-based” rhetoric to women’s needs and desires. 
Gill (2008) contends, and I think she is quite right, that “a cultural habitat of images 
may discipline, regulate and shape subjectivities” and that resistance is also possible. 
She questions the validity of depicting young women as unconstrained and freely choos-
ing because “it simply sidesteps all the difficult and complex questions about the rela-
tionship between culture and subjectivity – how it is, for example, that socially con-
structed ideals of beauty or sexiness are internalized and made our own, that is, really, 
truly, deeply our own, felt not as external impositions but as authentically ours” (436). 
The argument is similar to the theory of gender performativity developed by Judith 
Butler. Gill’s “Culture and Subjectivity” article is a terrific piece which I strongly rec-
ommend to anyone interested in the relationship between culture and gender and who 
would like to explore the embeddedness of post-feminism in discourse.7 Gill is con-
cerned with the function of advertising in the remaking of subjectivity, but a thoughtful 
reading might prompt analysis of how fiction offers new models of subjectivity. I’m not 
aware that the topic of post-feminism in children’s texts has been much looked into, 
although there is an excellent study of the Disney Princess by Caroline Ferris Leader.8 
So, “Do girls come up only to come down again?” Yes, but not nearly as far down, and 
to a point where they will come up again. 

16. Myths, fairy tales, fantasy narratives, at first sight, seem to have no reference or 
practical correspondence to the real world. Do you believe they can be of any use in 
order to discuss serious subjects/problems of the real world?  

Yes, of course. Narrative scripts model possible forms of behavior, and they don’t have 
to be realist fictions to do this. Fairy tales have been a battleground since the 1970s 
because of their representations of women and girls, on the assumption that child con-
sumers internalize certain notions of femininity from them. Gender patterns in fairy 
tales thus became a particular target in adaptations, with role reversals and other story 
transformations. On the other hand, The Disney Princess industry – one of the world’s 
biggest money-spinners – is offering versions of those old models nuanced through 
post-feminism. The structure of many folktales coincides with a makeover paradigm 
that, according to Gill (2008), constitutes postfeminist media culture: “This requires 
people (predominantly women) to believe first that they or their life is lacking or flawed 
in some way, and second that it is amenable to reinvention or transformation” (441). 
A characteristic structure of a folktale is to begin with its protagonist in a state of lack 

 
7 Rosalind Gill. “Culture and Subjectivity in Neoliberal and Postfeminist times.” Subjectivity 

25 (2008): 432–445; Rosalind Gill. “Post-Feminist Media Culture: Elements of a Sensibility.” 

European Journal of Cultural Studies 10.2 (2oo7): 146–166; Angela McRobbie. “Post-femi-

nism and Popular Culture” Feminist Media Studies 4.3 (2004): 255-264. 

8 Caroline Ferris Leader (2018) “Magical Manes and Untamable Tresses: (En)coding Com-

puter-animated Hair for the Post-feminist Disney Princess”, Feminist Media Studies, 18.6 

(2018): 1086-1101. 

42/225

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 - Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr  -  2ο Τεύχος - Σεπτέμβριος  2019 



and then narrate the progress to a state of abundance – the informing script anticipates 
the makeover script. I argued along these lines in an article published as early as 1999: 
“The paradigmatic exemplar for makeovers is Cinderella, and just as Perrault's Cin-
derella is transformed from kitchen girl to courtly lady by the intervention of a fairy 
godmother, so too a modern Cinderella can undergo transformation under the guid-
ance or supervision of her peers, or by a process of self-refashioning” (5).9 At that time 
I argued that texts in children’s literature approached makeovers interrogatively, but 
I’m not sure that is still the case. Fantasy fiction has long been a source for depictions 
of strong, agentic female heroes – they aren’t created to be imitated but to express 
positive versions of female subjectivity. There was a Japanese anime series named 
Spice and Wolf produced a few years ago. Somewhat eccentric, its story about the ad-
ventures of a young trader and his non-human companion (a displaced tutelary spirit) 
was substantially about the rise of capitalism in the Late Medieval/Early Modern era, 
the venality of the Christian church as it succumbed to capitalism, the Inquisition, and 
the erasure of indigenous spirituality. Quite a heady mix for anime fantasy. 

17. Do you believe that the return to more conservative ideologies detected in chil-
dren’s texts is a reaction to global political issues and if yes, could you give us some 
examples? Is this an aspect of the influence of New World Orders on children’s litera-
ture? I understand this is too big a subject to discuss and it could hardly be limited to a 
short answer, but could you try to give us an outline?  

The basis of New World Orders in Contemporary Children's Literature is the observa-
tion that key aspects of the world had changed at the end of the 1980s: the collapse of 
the Soviet Union and the end of the Cold War, the end of the balance of power between 
Soviet and the West, a replacement of nuclear war as the most pressing threat to the 
world by global warming and environmental catastrophe, the end of apartheid, and so 
on. A consequence was that the post-disaster genre in fiction, which had entered chil-
dren’s literature in the late 1960s, took different directions to suggest that current ide-
ological systems had lost their explanatory force in terms of their social (including 
gender), political, ethical, and religious institutions and practices. This literature be-
came responsive to global political attention to the possibility that a New World Order 
might need to be developed to prevent the world from sliding into chaos. When we 
started investigating the impact of the concept of a new world order in children’s liter-
ature we found it had with surprising speed permeated almost every genre, so the book 
discusses speculative fantasy fiction, contemporary realism, historical fiction, picture 
books and films. Themes addressed include globalization, postcolonialism, environ-
mentalism, repressive and liberating communities, reconceptualized families, and the 
posthuman (cyborgs, virtual reality, cloning, and genetic engineering). Methodologies 

 
9 “Constructions of Female Selves in Adolescent Fiction: Makeovers as Metonym”, Papers: 

Explorations into Children’s Literature, 9.1 (1999): 5-13. 

43/225

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 - Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr  -  2ο Τεύχος - Σεπτέμβριος  2019 



are drawn from utopian studies, literary theory, cultural geography, and environmental 
studies, amongst others. 

To turn to your question whether “the return to more conservative ideologies detected 
in children’s texts is a reaction to global political issues”, I would say that it is. In New 
World Orders we concluded that writers of utopian fiction for children tend not to im-
agine radically different futures. Such conservatism is in part attributable to the ten-
dency of authors to operate within ideological frameworks accepted as normal in dom-
inant social groups (p. 184), so when the “normal” shifts toward conservatism the 
ground of social critique will also tend to shift. Responses to social attitudes antithetical 
to individual agency, progressive gender relations and egalitarian social practices, for 
example, may be grounded on traditional rather than radical alternatives. 

18. You mention that the Ideologies of multiculturalism were prominently and op-
timistically advocated in Western children's Literature through the second half of the 
twentieth century. You also claim that multiculturalism as a characteristic of children’s 
literature has retreated and has been replaced by a theory of integration and harmony. 
The “Positioning Otherness” article thus observes that while Australian society contin-
ues to diversify culturally, it inhabits a post-multicultural era. Why do you think this is 
happening and what is in your opinion the social impact of this change? 

Probably the major factors in the diminishing of the idea of multiculturalism have been 
“illegal” migration and economic uncertainty. Most countries control immigration – 
what kind of people and how many are admitted. In principle, an increasing population 
promotes an expanding economy, and when a society’s birth rate falls below replace-
ment, as is happening across Europe and East Asia, eventual economic downturn is 
inevitable, but can be prevented by migration. It isn’t difficult, however, to argue that 
migrants threaten the jobs of established groups or that their different customs threaten 
to undermine a country’s traditional way of life and culture, as extreme right-wing 
groups are in the habit of doing. A political party on the extreme right which attracts a 
substantial number of votes enables major conservative parties to shift their policies 
toward the right without appearing to be extreme. This is what happened in Australia 
in the 1990s, and symptoms were the disbanding of the Office of Multicultural Affairs 
and the discontinuance of the Multicultural Children’s Literature Award. Elections 
were fought on the issue of illegal immigration, and conservative governments invented 
crises to fuel xenophobia. The country wasn’t any less multicultural, but it quietly dis-
appeared as policy and as public discourse. Hence schools got “Harmony Day” instead 
of “Multicultural Day” – schools were under a lot of attack from the right because they 
had been promoting multiculturalism and thus threatening Australian values. Chil-
dren’s writers shifted attention to debates about and treatment of refugees.  

It is hard to predict what the long-term social impact will be. As I said, Australia is no 
less multicultural for not talking about it, and is only a couple of years away from the 
point at which the Anglo-Celtic majority becomes a minority (but still the largest 
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group). There are around 150 different ethnicities in Australia (Greek Australians – 
Ελληνοαυστραλοί – are the seventh largest, by the way. These are people born in Greece 
or who have at least one parent or grandparent who was. At half a million people, they 
are the largest Greek community in the world outside Greece. About half live in Mel-
bourne.) Some ethnic groups are themselves politically conservative, of course. In the 
electorate where I live, the conservative party holds power because of a large number 
of Chinese voters, who are interested in economics, not multiculturalism, and associate 
left-leaning parties with communism. Migration is an issue again in the federal election 
about to happen in Australia this month, but the focus is on the population of the major 
cities growing too fast and infrastructure not keeping up – and we experience that every 
day as traffic congestion. I’m not sure that migration is the major cause – the failure of 
governments to decentralize jobs and services (such as hospitals) encourages people to 
live in the big cities. Sydney has around two million more people than Athens. Chil-
dren’s/YA literature about multiculturalism and then about refugees has been an im-
portant body of work, although it has not been large in quantity. It is possible that it 
may entirely disappear if circumstances, such as a change of government and hence of 
policy, suggest there is no longer an audience. 

19. It’s well-known that no matter how overloaded your program might be, or to 
how many projects you may have to respond, and even more, in spite of your high 
standing position in the academic hierarchy and your global recognition, you are an 
extremely generous man, who has always dedicated time and energy to guide young 
researchers, to collaborate with others, to give his valuable advice to anyone in need 
and - from time to time - to give interviews, like in my case. I believe that your being 
so perceptive, insightful, open-minded and unpretentious was the basic ingredient of 
the successful recipes of each collaboration you made. Did you face any difficulties 
during such collaborations? Do you think that your research field was benefited by 
them?  

I’ve had few problems with collaboration. An early co-author failed to do her fair share 
of work, so I didn’t work with her again. Otherwise it has been stimulating to work with 
someone of a different sex, different ethnicity, different age group. People bring a range 
of perspectives to a project. A reviewer of New World Orders wrote “It begins to seem 
as if there is nothing that, working together collaboratively, these four authors haven’t 
read”, and that is a big advantage of co-authorship: there are projects that are too big 
for a single researcher. It also enables comparative work with literature in languages 
(and cultures) I don’t know. And it can stop you from saying silly things (I happily recall 
a female co-author looking at a sentence I had just typed and saying, “Only a man 
could have written that!” Delete, delete, delete). So I have no doubt my research field 
has benefited greatly from this process. 

20. I feel obliged to express you my gratefulness for your kindness, modesty and 
affability and to tell you that it’s not only your major contribution in children’s literature 
I admire, but your “haecceitas” (I borrowed the word from your book New World 
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Orders in Contemporary Children's Literature (Basingstoke and New York: Palgrave 
Macmillan, 2008) [with Clare Bradford, Kerry Mallan and Robyn McCallum), your 
real deeper self, which is unquestionably something awesome, a model for anyone to 
look up to. I’m honored for having the chance to talk to you. 

I thank you. It has been a pleasure. 
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Αυτοματοποιημένη ανάκληση αριθμητικών γεγονότων, κατά την εκτέλεση των 
αλγόριθμων της Αριθμητικής. Μια «δυναστευτική» πραγματολογική γνώση. 

Μπαραλής Γεώργιος 
Αν. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, gmparalis@primedu.uoa.gr 

Μαστρογιάννης Αλέξιος 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας, alexmastr@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η απρόσκοπτη και αβίαστη εκτέλεση των αλγόριθμων των τεσσάρων πράξεων της Α-
ριθμητικής προϋποθέτει την καλή λειτουργία της μνήμης, καθώς και την αυτοματοποι-
ημένη ανάκληση των αριθμητικών γεγονότων (πράξεων μεταξύ μονοψήφιων αριθ-
μών). Η μνήμη αποτελεί μια εσωτερική γνωστική ικανότητα, αλλά ο τρόπος λειτουρ-
γίας της παραμένει σκοτεινός και ανεξερεύνητος, παρά τα κάποια θεωρητικά μοντέλα 
που έχουν παρουσιαστεί και στόχευαν στην αποκωδικοποίησή του. Ο έτερος εκτελε-
στικός βραχίονας των αλγόριθμων των τεσσάρων πράξεων, τα αριθμητικά γεγονότα, 
αποτελούν πραγματολογική μαθηματική γνώση, και η εξάλειψη της δυσκολίας της αυ-
τοματοποίησής τους είναι μία από τις πλέον κρίσιμες εκκρεμότητες στη διδακτική των 
Μαθηματικών. Η αυτοματοποίηση των αριθμητικών γεγονότων θεωρείται απαραίτητη 
δεξιότητα και προανάκρουσμα για τη μάθηση των Μαθηματικών, ακόμη και στα Ανώ-
τερα Μαθηματικά. Η συνεχής εξάσκηση θεωρείται από πολλούς ως (πιθανός) βασικός 
μοχλός της αυτοματοποίησης, αν και η καλύτερη, θεωρητικά, μέθοδος επιτάσσει, κα-
ταρχάς, κατανόηση, και ακολούθως συνύπαρξη της εξάσκησης και της αξιοποίησης 
στρατηγικών, για την επίτευξη της αυτοματοποιημένης ανάκλησης των αριθμητικών 
γεγονότων. Η παρούσα εργασία παρέχει μια σειρά από τεχνικές (όπως η Cover, Copy 
and Compare-CCC), οι οποίες βασίζονται στη συνεχή εξάσκηση, και πιθανόν, να δη-
μιουργούν κατάλληλες συνθήκες, που ευνοούν την άνετη και αυθόρμητη ανάκληση 
των αριθμητικών δεδομένων.  

Λέξεις-Κλειδιά: Αριθμητικά γεγονότα-δεδομένα, εξάσκηση, αυτοματοποίηση 

Εισαγωγή - Η μνήμη 

Η ουσία των αλγόριθμων των τεσσάρων πράξεων της Αριθμητικής είναι ο μετασχημα-
τισμός, η μετακύλιση όλων των υπολογισμών, σε υπολογισμούς μονοψήφιων αριθμών 
(Wu 2011; 1999). Αυτή η τεχνική είναι μια γενική μαθηματική αρχή όλων σχεδόν των 
αλγόριθμων, ίσως και μια διαχρονική πανανθρώπινη καταφυγή, αφού, αν είναι αδύ-
νατη η άμεση επίλυση ενός προβλήματος, τότε η κατάτμησή του σε μικρότερα, καλύ-
τερα διαχειρίσιμα κομμάτια ή περισσότερα απλούστερα προβλήματα, μπορεί να προ-
σφέρει τη λύση στο αρχικό πρόβλημα (Benjamin & Shermer, 2006; Knuth, 1997). Η 
τεχνική αυτή καλείται «διαίρει και βασίλευε» (divide and conquer). 

Οι δυο «εκτελεστικοί βραχίονες» των αλγόριθμων είναι η μνήμη και οι πράξεις μονο-
ψηφίων. Η μνήμη είναι μια εσωτερική γνωστική ικανότητα, άκρως απαραίτητη κατά 
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τη διαδικασία της μάθησης και τη διατήρησή της, και έχει, κατά μια έννοια, αλγοριθ-
μική-βηματική κατατομή. Κατά τη θεωρία επεξεργασίας των πληροφοριών, διακρίνο-
νται τρία ακολουθιακά, ανεξάρτητα μεταξύ τους, επίπεδα μνήμης (Atkinson & Shiflrin, 
2016; 1968; Ericsson & Kintsch 1995; Baddeley, 1992): Η αισθητηριακή, η βραχύ-
χρονη (βραχυπρόθεσμη) και η μακρόχρονη (μακροπρόθεσμη) μνήμη. Από τη δεκαετία 
του 1960, προστέθηκε στη βιβλιογραφία και ο όρος «εργαζόμενη μνήμη» (Baddeley, 
2018; 2010) ως ένα νέο, περισσότερο ενεργητικό μοντέλο εξέλιξης της βραχυπρόθε-
σμης μνήμης. Η εργαζόμενη μνήμη (working memory) είναι ένα σύστημα που υποστη-
ρίζει την ευέλικτη φύση της γνώσης, παρέχοντας ένα οργανωτικό πλαίσιο αποτίμησης 
και μεσολάβησης. Η εργαζόμενη μνήμη τέμνει τη μνήμη, την προσοχή και την αντί-
ληψη, προσφέροντας, ταυτόχρονα, προσωρινή αποθήκευση, χειρισμό και επεξεργασία 
των πληροφοριών, που είναι απαραίτητες για πολύπλοκες γνωστικές λειτουργίες, όπως 
είναι η μάθηση, η κατανόηση και η παραγωγή λόγου, η απόκτηση λεξιλογίου, οι συ-
μπερασμοί, η επίλυση προβλημάτων, η νοερή Αριθμητική αλλά και οι αριθμητικές 
πράξεις (Baddeley, 2018; 2010; 1992; Lewandowsky et al., 2012).  

Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι πρωτοπόροι Atkinson και Shiffrin (2016), οι οποίοι ει-
σήγαγαν το παραπάνω μοντέλο των τριών σταδίων της μνήμης, η κατανόηση του πολύ 
περίπλοκου συστήματος της μνήμης είναι ακόμη αδύνατη. «Εμείς», γράφουν οι 
Atkinson και Shiffrin, «ανακαλύψαμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου και αναμέ-
νουμε πολλές νέες ιδέες στο μέλλον», οι οποίες, πιθανόν, να αποκαλύψουν τα μυστικά, 
τις διεργασίες και τις σκοτεινές δυνάμεις αυτού του καταπληκτικού και πολύπλοκου 
ανθρώπινου συστήματος διαχείρισης και αποθήκευσης πληροφοριών και γνώσεων.  

Η μνήμη, λόγω της κρισιμότητας και της σημασίας της στην εκπαίδευση και τη μά-
θηση, έχει εγείρει, κατά πολύ, τις φιλοδοξίες των επιστημόνων για την αποσαφήνιση 
των μηχανισμών και των δομών των πλαισίων αναφοράς και λειτουργίας της, δίχως, 
ωστόσο, να έχει επιτευχθεί, μέχρι στιγμής σημαντική πρόοδος. Ο μηχανισμός του ε-
γκεφάλου, με τον οποίο γίνεται η αποθήκευση και κατόπιν η ανάκληση, ώστε να κατα-
στεί διαθέσιμο και αξιοποιήσιμο το περιεχόμενο της μακρόχρονης μνήμης, δεν έχει 
ακόμη αποκωδικοποιηθεί (Vigil et al., 2017; Poo et al., 2016; Takeda et al., 2015), αν 
και έχουν παρατηρηθεί κάποιες κανονικότητες, όταν οι άνθρωποι ψάχνουν στη μνήμη 
τους (Abbott, Austerweil & Griffiths, 2015; 2012). Είναι γνωστό, βέβαια, ότι η ανά-
κληση της μνήμης στα πρωτεύοντα θηλαστικά συντονίζεται από ένα νευρωνικό κύ-
κλωμα του εγκεφάλου, το οποίο, όμως, παραμένει ανεξιχνίαστο, παρά τις διαρκείς προ-
σπάθειες πολλών επιστημονικών ομάδων. Ο τρόπος λειτουργίας της μνήμης παραμένει 
ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα προβλήματα της Βιολογίας και της Νευροεπιστήμης ή, 
όπως επισημαίνει ο Tulving (1995), η μνήμη είναι ένα από τα καλύτερα φυλαγμένα 
μυστικά της φύσης. Ήδη, από το 1921, ο Bertrand Russell είχε αντιληφθεί τη σχετική 
δυσκολία του εγχειρήματος, τονίζοντας, κατά την προσπάθειά του για ανάλυση και 
κατανόηση της μνήμης, ότι «αυτή η ανάλυση της μνήμης, (που παρουσίασα), είναι πι-
θανώς εξαιρετικά ελαττωματική, αλλά δεν ξέρω καθόλου πώς να τη βελτιώσω» 
(Russell, 1921).  
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Στη συνέχεια, δεδομένου ότι η συνεισφορά της μνήμης στην αυτοματοποιημένη ανά-
κληση των αριθμητικών γεγονότων (δεδομένων) παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνι-
στη, θα ακολουθήσει μια επισταμένη μελέτη των ίδιων των πράξεων μεταξύ μονοψή-
φιων αριθμών (αριθμητικών δεδομένων), που αποτελούν και τα καθοριστικά δεκανίκια 
των αλγόριθμων υπολογισμού. Στόχος είναι η βελτίωση των υπολογιστικών δεξιοτή-
των των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, μέσω της παρουσίασης ενδεικτικών προ-
τάσεων, τεχνικών και μεθόδων, οι οποίες βασίζονται στην εξάσκηση και, ενδεχομένως, 
μπορούν να ισχυροποιήσουν τις αυτοματοποιημένες αποκρίσεις αριθμητικών δεδομέ-
νων, κατά την εκτέλεση των αλγόριθμων των πράξεων της Αριθμητικής.  

Ανάκληση αριθμητικών δεδομένων-γεγονότων, κατά την εκτέλεση αλγόριθμων 

Για μια καλύτερη και ασφαλέστερη κατανόηση της γνωστικής ανάπτυξης, αξιοποιείται 
η τυπική διάκριση της μαθηματικής γνώσης σε εννοιολογική και διαδικαστική (Rittle-
Johnson & Schneider, 2015). Αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ εννοιολογικής και διαδικα-
στικής γνώσης είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Συμπληρωματικά, μπορούν να προστεθούν και 
οι υπόλοιποι δύο τύποι της ταξινομίας της γνώσης, σύμφωνα με τον Bloom, δηλαδή η 
πραγματολογική/δηλωτική και η μεταγνωστική γνώση (Anderson et al., 2001). Η πραγ-
ματολογική γνώση περιλαμβάνει ορολογίες, συγκεκριμένες λεπτομέρειες και στοιχεία 
αλλά και απομνημονευμένα αριθμητικά δεδομένα-γεγονότα, όπως η προπαίδεια ή το 
κόσκινο του Ερατοσθένη. 

Ως αριθμητικά δεδομένα-γεγονότα μπορεί να λογισθούν οι αριθμητικές γνώσεις, που 
ανακαλούνται απευθείας από τη μακροπρόθεσμη μνήμη, όπως η γνώση των τεσσάρων 
πράξεων, η ονοματολογία των αριθμών, η προπαίδεια, οι πρώτοι αριθμοί, οι όροι, τα 
σύμβολα, οι τύποι, η ανάλυση των αριθμών σε προσθετέους κ.λπ. (στη μνήμη προφα-
νώς είναι αποθηκευμένα και κάθε λογής άλλα, μη αριθμητικά δεδομένα, όπως π.χ. το 
ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ ή το πατρικό μας σπίτι, που, πολλές φορές, είναι ευεργετικά και διευ-
κολυντικά για την ανθρώπινη καθημερινότητα). Οπωσδήποτε, πολλά αριθμητικά δε-
δομένα, που αφορούν στους βασικούς υπολογισμούς (προπαίδεια, πρόσθεση μονοψή-
φιων κ.λπ.) είναι απαραίτητο να είναι γνωστά και να ανακαλούνται αυτοματοποιημένα, 
κατά την απρόσκοπτη (και γρήγορη) εκτέλεση των αλγόριθμων, ακόμη και στην καθη-
μερινή ζωή.  

Γενικά, αυτοματοποίηση καλείται η μονοβηματική διαδικασία ανάκλησης λύσεων από 
τη μνήμη, μέσω κάποιου αλγοριθμικού σχεδιασμού, και όχι η επίτευξη της λύσης, 
(McGee et al., 2017). Η αυτοματοποίηση σχετίζεται, συχνά, με τη σχεδόν στιγμιαία 
ανάκληση των αριθμητικών δεδομένων. Συνεπακόλουθα, ως αυτοματοποίηση μπορεί 
να οριστεί, λοιπόν, η ικανότητα ανάκλησης γεγονότων, από τη μακροπρόθεσμη μνήμη, 
με ταχύτητα (κάτω από 3 δευτερόλεπτα, όπως αναφέρεται στο Brendefur et al., 2015), 
με ακρίβεια αλλά και με καταβολή σχεδόν μηδαμινής γνωστικής προσπάθειας ή προ-
σοχής. Αν τα αριθμητικά δεδομένα δεν μπορούν να ανακληθούν αυτοματοποιημένα, 
ως δηλωτική μαθηματική γνώση, τότε μπορεί να εξαχθούν ως αποτέλεσμα (χρονοβό-
ρας και απευκταίας) διαδικαστικής μαθηματικής γνώσης (π.χ. 5x6 = 6+6+6+6+6 = 30). 
Βέβαια, η εκμάθηση των δεδομένων (στο εξής, ως αριθμητικά δεδομένα θα λογίζονται 
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οι πράξεις μονοψηφίων) ξεκινά διαδικαστικά, με τον υπολογισμό τους, στη συνέχεια 
έρχεται στο προσκήνιο η αποστήθισή τους και, τέλος, σε αυτήν τη γνωστική αλυσίδα, 
υπεισέρχεται η προσπάθεια αυτοματοποίησής τους και μετατροπής τους σε πραγματο-
λογική γνώση. Κατά τον Logan (1985), η αυτοματοποίηση είναι μέρος των δεξιοτήτων, 
αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα με αυτές. Οι δεξιότητες αποτελούνται από μεταγνώση, 
δηλωτική γνώση, καθώς, επίσης, και από αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Ο Ding et 
al. (2017) βρήκαν ότι υφίσταται μια αλληλεπίδραση και μεταξύ του φορτίου της εργα-
ζόμενης μνήμης και της αυτοματοποίησης. Ένα υψηλό επίπεδο αυτοματοποίησης φαί-
νεται να βοηθά τα άτομα να παρακάμπτουν τους περιορισμούς της εργαζόμενης μνή-
μης.  

Πολύς διδακτικός χρόνος αφιερώνεται, ειδικά στις μικρές τάξεις του Δημοτικού, για τη 
μελέτη και την εκμάθηση των αριθμητικών δεδομένων, και, εξαιτίας και αυτού του 
λόγου αλλά και της σχετικής δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, η ευχέρεια-
αυτοματοποίηση στην ανάκληση των αριθμητικών δεδομένων είναι ένα από τα πλέον 
πολυσυζητημένα και προκλητικά θέματα της διδακτικής των Μαθηματικών (Strother, 
2010; Lehner, 2008; Woodward, 2006; Gagné, 1983a;b). Σε έρευνα, στην οποία συμ-
μετείχαν φοιτητές, το 93% από αυτούς δήλωσε ότι όλα τα παιδιά που μαθαίνουν Μα-
θηματικά πρέπει να υποχρεώνονται να αυτοματοποιούν τα αριθμητικά δεδομένα 
(Baggett & Ehrenfeucht, 2017). Η αυτοματοποίηση, που, πράγματι, θεωρείται πολύ 
κρίσιμη δεξιότητα, αποδεσμεύει γνωστικούς πόρους, απελευθερώνει την εργαζόμενη 
μνήμη, υποστηρίζει τους μαθητές ακόμη και σε σύνθετες διαδικασίες (π.χ. στην επί-
λυση προβλημάτων, αφού οι προσπάθειες επικεντρώνονται μόνο στη λύση), απαιτεί 
λιγότερη προσπάθεια στους υπολογισμούς, ενώ αφαιρεί και άγχος κατά τη μάθηση των 
Μαθηματικών (Ding et al, 2017; Clarke, Nelson & Shanley, 2016; Brendefur et al., 
2015; DeMaioribus, 2011; Poncy, Skinner & Jaspers, 2007). 

Υπέρ των πλεονεκτημάτων της αυτοματοποίησης στους υπολογισμούς επιχειρηματο-
λόγησε και ο μεγάλος Αμερικανός ψυχολόγος Robert M. Gagné (1983a;b), θεωρώντας 
πως πολλές πτυχές της υπολογιστικής-γνωστικής επεξεργασίας πρέπει να γίνονται αυ-
τόματα, χωρίς προσοχή στις λεπτομέρειες. Ο Gagné (1916-2002) είχε ταχθεί υπέρ της 
εξάσκησης αφού, όπως έγραφε, «η εξάσκηση είναι ο μόνος τρόπος που γνωρίζουμε, 
προς το παρόν, ώστε να επιτευχθεί η αυτοματοποίηση». Αυτοί οι κανόνες των υπολο-
γισμών (και τα αριθμητικά δεδομένα, προφανώς) θα ήταν καλύτερα, πρότεινε ο Gagne, 
όχι μόνο να μαθαίνονται, όχι μόνο να κατακτούνται, αλλά και να αυτοματοποιούνται. 
Σύμφωνα με τον Hanlon (2018; 2012), όλες οι σύνθετες νοητικές λειτουργίες στα Μα-
θηματικά είναι αδύνατες, χωρίς τη γρήγορη και ακριβή ανάκληση συγκεκριμένων, βα-
σικών γνώσεων.  

Ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν (Nelson, Parker & Zaslofsky, 2016) ότι η γνώση ή 
μη των αριθμητικών δεδομένων είναι ικανή να προβλέψει την κατοπινή μαθησιακή 
πορεία στα Μαθηματικά, παρότι, για παράδειγμα, η «προπαίδεια» απουσιάζει ως διδα-
κτέα ύλη στις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού. Η αυτοματοποίηση των αριθμητικών δε-
δομένων θεωρείται προαπαιτούμενο και πρόκριμα για τη μάθηση των Μαθηματικών, 
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ακόμη και σε υψηλό επίπεδο (Williams, 2014). Ωστόσο, αυτή η σχέση των βασικών 
δεξιοτήτων υπολογισμού με την επιτυχία στα Μαθηματικά, αν και είναι σταθερό εύ-
ρημα των ερευνών, δεν έχει, μέχρι στιγμής, εξηγηθεί και κατανοηθεί (Cowan et al., 
2011). 

Η συνεχής εξάσκηση ως (πιθανός) βασικός μοχλός της αυτοματοποίησης 

Όλοι, σχεδόν, συμφωνούν για τη σπουδαιότητα της αβίαστης ανάκλησης των αριθμη-
τικών δεδομένων, αλλά υπάρχουν διχογνωμίες και ασάφειες για τον τρόπο που θα επι-
τευχτεί αυτή (Isaacs & Carroll, 1999). Γενικά, δύο είναι οι διδακτικές προσεγγίσεις, οι 
οποίες στοχεύουν στην αυτοματοποίηση των δεδομένων. Μία στηρίζεται στη συνεχή 
εξάσκηση και η άλλη σε επινοημένες στρατηγικές. Η παρούσα εργασία θα αναφερθεί 
σε παραδείγματα, τα οποία στηρίζονται μόνο σε μεθόδους εξάσκησης και πρακτικής, 
μια μαθησιακή διαδικασία, όμως, που δε θεωρείται από μόνη της αρκετή, καθώς θεω-
ρείται (Woodward, 2006) ότι η αξιοποίηση και των δυο προσεγγίσεων είναι η επωφε-
λέστερη μέθοδος. Σε κάθε περίπτωση, η μελέτη των αριθμητικών δεδομένων μόνο 
μέσω αποστήθισης και δίχως κατανόηση, όπως και ο Bertrand Russell (1967-1969; 
1926) υποστήριζε, λειτουργεί ανασχετικά στην επιδιωκόμενη κατάκτησή τους από 
τους μικρούς μαθητές. 

Τα βασικά αριθμητικά δεδομένα, τα οποία ένας μικρός μαθητής καλείται να διαχειρι-
στεί, να απομνημονεύσει και τελικά να αυτοματοποιήσει είναι 400 (100 για κάθε αριθ-
μητική πράξη). Όμως, η αδύνατη διαίρεση με το 0, ως διαιρέτη (π.χ. 9:0, 8:0 κ.λπ.), και 
η απροσδιόριστη μορφή 0:0 μειώνει τα δεδομένα σε 390. Το πλήθος αυτό φαντάζει, 
πράγματι, πολύ μεγάλο, ωστόσο, η εφαρμογή της αντιμεταθετικής ιδιότητας στην πρό-
σθεση και τον πολλαπλασιασμό, προσφέρει τη δυνατότητα ελάφρυνσης του φόρτου 
απομνημόνευσης, με τη μείωση και άλλων 100 δεδομένων. Επιπλέον, η αξιοποίηση 
του ουδέτερου στοιχείου της πρόσθεσης (0) και του πολλαπλασιασμού (1), αλλά και 
του απορροφητικού στοιχείου του πολλαπλασιασμού (του μηδενός) εξοικονομεί και 
άλλους απομνημονευτικούς πόρους. 

Πολλοί διδακτικολόγοι των Μαθηματικών θεωρούν (Strother, 2010; Caron, 2007; 
Wong & Evans, 2007; Bana & Korbosky, 1995) ότι η συνεχής εξάσκηση, που πρέπει 
να έπεται της κατανόησης, προσφέρει πολλαπλά ανταλλάγματα απομνημόνευσης των 
αριθμητικών δεδομένων, ενώ κάποιοι άλλοι αντιδρούν, υποστηρίζοντας ότι η ευχέρεια 
στην ανάκλησή τους επιτυγχάνεται, μέσω της επίλυσης προβλημάτων και της ανακά-
λυψης μαθηματικών μοτίβων. Είναι επιβεβαιωμένο ερευνητικά ότι η προσπάθεια των 
μαθητών τούς ανταμείβει, αλλά δεν υπάρχει βεβαιότητα, για τη διδακτική προσέγγιση 
που παρέχει τα περισσότερα μαθησιακά οφέλη (Brendefur et al., 2015). 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, μια πρώιμη επιμονή στην απομνημόνευση αριθμητικών δε-
δομένων-γεγονότων, μέσω εξάσκησης και πρακτικής, αν και είναι ευρέως διαδεδομένη 
(Van Rinsveld et al., 2017; Clarke, Nelson & Shanley, 2016), παραποιεί και αποψιλώ-
νει την αξία των Μαθηματικών στα μάτια των μαθητών (Madell, 1985). Πιθανόν, δε, 
να είναι και ανώφελη. Οι Boaler, Williams & Confer (2015), έχοντας υπόψη πρόσφατη 
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έρευνα, θεωρούν ότι η στείρα αποστήθιση των αριθμητικών δεδομένων του πολλαπλα-
σιασμού είναι όχι μόνο αναποτελεσματική αλλά και επιβλαβής, αφού δημιουργεί άγχος 
και αποστροφή προς τα Μαθηματικά. Σε γενομένη σχετική έρευνα (Robinson, 1999), 
παιδιά Δευτέρας Δημοτικού, για περισσότερους από τέσσερις μήνες, διδάσκονταν τα 
βασικά αριθμητικά δεδομένα και ελέγχονταν καθημερινά, ως προς την ταχύτητα και 
την ακρίβεια. Αυτή η ομάδα των μαθητών συγκρίθηκε, στη συνέχεια, με μια άλλη ο-
μάδα, η οποία δε μετήλθε καμιάς παρέμβασης, ως προς τη διδασκαλία των αριθμητικών 
δεδομένων. Διαπιστώθηκε, τελικά, ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
στην ικανότητα υπολογισμού, μεταξύ των δυο ομάδων. Αξιοσημείωτο είναι και το εύ-
ρημα άλλης έρευνας (DeMaioribus, 2011), η οποία πραγματοποιήθηκε σε φοιτητές 
κολλεγίου. Το 90% των φοιτητών της έρευνας αυτής αδυνατούσε να ανακαλέσει αυτο-
ματοποιημένα τον πίνακα της προπαίδειας, γεγονός που υποδηλώνει, ενδεχομένως, ότι 
η παρέλευση του χρόνου φράζει και ξεθωριάζει τα κανάλια της αυτοματοποίησης.  

Πριν από 21 χρόνια (το 1998), ο Βρετανός πολιτικός Stephen Byers έκανε ένα αθώο 
λάθος σε μια συνέντευξή του στο ραδιόφωνο. Προφανώς, μπερδεύτηκε και έδωσε λαν-
θασμένη απάντηση (54) στην ερώτηση «πόσο ισούται 7x8» (Boaler, Williams & 
Confer, 2015). Το μικρό αυτό λάθος του ήταν αρκετό, ώστε να γελοιοποιηθεί έντονα 
από τα ΜΜΕ. Μάλιστα, η εκτεταμένη συζήτηση, που ακολούθησε το «ολίσθημα» του 
Byers, επικεντρώθηκε στη μεγάλη και γρήγορη ανάγκη για ενίσχυση των απομνημο-
νευτικών πρακτικών στα σχολεία. Κάποιος πρόσφατος πολιτικός στην Αγγλία επέμενε 
ότι όλοι οι μαθητές πρέπει να απομνημονεύουν όλη την προπαίδεια μέχρι το 12, ως την 
ηλικία της Τρίτης Δημοτικού (Boaler, Williams & Confer, 2015).  

Πάντως, η εξάσκηση για την απομνημόνευση των αριθμητικών δεδομένων πρέπει να 
αρχίζει, αφού τα παιδιά κατανοήσουν τις συμβολικές αναπαραστάσεις (Davis, 1978, 
όπως αναφέρεται στο Robinson, 1999) και εξοικειωθούν με τον (κατά Bruner) συμβο-
λικό τρόπο αναπαράστασης της γνώσης. Ο Brendefur et al. (2015) σε έρευνα, που πραγ-
ματοποίησαν, διαπίστωσαν ότι οι μαθητές αποδίδουν καλύτερα στην ανάκληση δεδο-
μένων, σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους εξάσκησης, αν αξιοποιηθεί, σταδιακά, 
ο τριπλός τρόπος αναπαράστασης της γνώσης (χειριστικός, εικονιστικός και συμβολι-
κός). Επίσης, η αλληλεπίδραση και η εξάσκηση από κοινού με ικανοτέρους συμμαθη-
τές, όπως προστάζουν και οι κοινωνικοπολισμικές θεωρίες μάθησης, μπορεί να ενισχύ-
σει και να βελτιώσει την αυτοματοποίηση (Arnold, 2012).  

Ο Westwood (2003) θεωρεί ότι η εξάσκηση στην εκμάθηση των αριθμητικών δεδομέ-
νων μπορεί να είναι απαραίτητη για ορισμένους μαθητές αλλά εντελώς αχρείαστη για 
κάποιους άλλους (π.χ. υψηλών μαθηματικών ικανοτήτων). Οπότε, μια εξατομίκευση, 
σύμφωνα με τον μαθησιακό βηματισμό των μαθητών είναι η ασφαλέστερη και η ενδει-
κτικότερη μέθοδος. Ως κάποιες άλλες χρήσιμες διδακτικές μέθοδοι, προς την κατεύ-
θυνση της αυτοματοποίησης των αριθμητικών δεδομένων, μπορούν να αναφερθούν 
(Davis, 1978, όπως αναφέρεται στο Robinson, 1999) η άμεση ανατροφοδότηση, η κα-
θημερινή (έστω και μικρή) εξάσκηση, η πρόοδος με μικρά βήματα κάθε φορά και, ταυ-
τόχρονα, η συνεχής επανάληψη των προηγούμενων, η ποικιλία των προσεγγίσεων, και, 
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τέλος, η συνεχής ενθάρρυνση και ο έπαινος.  

Η συνήθης πρακτική που μετέρχονται οι παραδοσιακές διδακτικές μέθοδοι περιλαμβά-
νουν, μεταξύ των άλλων, χρονομετρημένα τεστ, τραγούδια, ομοιοκαταληξίες, μοτίβα, 
συνεχή επανάληψη για αποστήθιση, γράψιμο των δεδομένων στο τετράδιο πολλές φο-
ρές και για καιρό, συνεχείς πρόβες-απαγγελίες, αναρτήσεις αριθμογραμμής και πινά-
κων δεδομένων στον τοίχο αλλά και καρτέλες δυο όψεων (flashcards), όπου στη μια 
όψη είναι το αριθμητικό δεδομένο και στην άλλη το σωστό αποτέλεσμα (για επαλή-
θευση). Ακόμη (Poncy, Skinner, & Jaspers, 2007; McCallum et al., 2006; Skinner, 
McLaughlin & Logan, 1997), μπορούν να χρησιμοποιηθούν σελίδες χαρτιού, οι οποίες 
στο αριστερό μέρος τους έχουν γραμμένα πολλά αριθμητικά δεδομένα με το αποτέλε-
σμά τους. Οι μαθητές τα μελετούν, στη συνέχεια τα σκεπάζουν, τα ξαναγράφουν ακρι-
βώς στη δεξιά πλευρά του χαρτιού και τα απαντούν (τεχνική Cover, Copy and 
Compare-CCC). Στο τέλος, συγκρίνουν τις απαντήσεις τους, αφού αποκαλύψουν το 
αριστερό μέρος του χαρτιού. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ηχογραφήσει πολλά 
αριθμητικά δεδομένα (χωρίς την απάντηση) σε συσκευή καταγραφής ήχου, αφήνοντας 
ένα κενό περίπου 3-4 δευτερολέπτων, μέχρι να δώσει τη λύση. Κατά την αναπαραγωγή 
αυτού του αρχείου στην τάξη, στο διάστημα της παύσης αυτής, ο μαθητής καλείται να 
απαντήσει, ώστε να προλάβει το σωστό αποτέλεσμα που θα ακούσει από την ηχητική 
συσκευή.  

Στο διαδίκτυο, επιπροσθέτως, υπάρχουν πολλές σχετικές, δωρεάν εφαρμογές (π.χ. 
https://mathusee.com/wp-includes/popup_math_drill.php) σε μορφή παιγνιδιού (σαν 
την αμέσως προηγούμενη) και παζλ, οι οποίες μέσω συχνής εξάσκησης, μπορούν να 
συμβάλουν στην οικοδόμηση αυτοματοποιημένων αποκρίσεων, κατά την ανάκληση 
των αριθμητικών δεδομένων. Ειδικά, η εμπλοκή των μαθητών σε ψηφιακά παιχνίδια 
ευνοεί την αυτοματοποίηση των αριθμητικών δεδομένων, αν και αυτό ισχύει και γενικά 
(O'Rourke, Main & Hill, 2017), επειδή η μάθηση μάλλον καθίσταται πιο αποτελεσμα-
τική, όταν τα παιδιά κρατούν τα ηνία του γνωστικού βηματισμού τους και, όταν το 
είδος των δραστηριοτήτων και το περιβάλλον μάθησης, είναι διασκεδαστικά και προ-
κλητικά. 

Ωστόσο, και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει σχετικές δραστηριότητες, 
μέσω των γνωστών λογισμικών εξάσκησης και πρακτικής (π.χ. χρονομετρημένες ερω-
τήσεις πολλαπλής επιλογής ή αντιστοίχισης), στην κατασκευή των οποίων είναι ορθό 
να εμπλέξει και τους ίδιους τους μαθητές, σύμφωνα με τις επιταγές του κονστρουκτιο-
νισμού. Ανάλογες δραστηριότητες, που πιθανόν να συμβάλουν στην απομνημόνευση 
και την αυτοματοποίηση των αριθμητικών δεδομένων, μπορούν να σχεδιαστούν και σε 
λογισμικά παρουσίασης και εννοιολογικής χαρτογράφησης, αλλά και σε λογισμικά αι-
σθητικής έκφρασης και ανάπτυξης δημιουργικότητας. Στα τελευταία μπορεί να οριστεί 
και χρονοκαθυστέρηση σε σχετικό κινούμενο σχέδιο (που θα δημιουργηθεί από τον 
δάσκαλο και τα παιδιά), ώστε να προλάβει ο μαθητής να απαντήσει, μέχρι να παρου-
σιαστεί η σωστή απάντηση. 

Σε σχετικές έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν (Letwinsky & Berry, 2017; Lehner, 
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2008), οι οποίες στόχευαν στην αποσαφήνιση της συμβολής του υπολογιστή στην αυ-
τοματοποιημένη ανάκληση των αριθμητικών δεδομένων, διαπιστώθηκε ό,τι ισχύει γε-
νικά και κατά τη χρήση-αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο υπο-
λογιστής είναι ένα εναλλακτικό μέσο διδασκαλίας, που παρακινεί τους μαθητές να ε-
μπλακούν σε δραστηριότητες, χωρίς να υπόσχεται, ωστόσο, μαθησιακά οφέλη. Επιβε-
βαιωμένο, όμως, είναι (Μαστρογιάννης, 2017) ότι ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό λογι-
σμικό, ανοιχτού και εποικοδομιστικού τύπου, αλλά και η προσεκτική, ποιοτική, ορθο-
λογιστική και με μέτρο χρήση των ΤΠΕ είναι ικανές και αναγκαίες συνθήκες, ώστε να 
διασφαλιστούν οι εκπαιδευτικές προοπτικές του υπολογιστή, καθώς και οι διδακτικές 
και μαθησιακές παροχές και τα πλεονεκτήματά του. 

Η δυσκολία στην ανάκληση αριθμητικών δεδομένων 

Αδυναμία ανάκλησης αριθμητικών δεδομένων εμφανίζουν αρκετοί μαθητές (Hanlon, 
2018; 2012; Brendefur et al., 2015; Hopkins & Egeberg, 2009; Garnett, 1992), που, 
μάλλον, αντιμετωπίζουν προβλήματα και σε άλλες περιοχές των Μαθηματικών 
(Hopkins, 2000), καθώς και πολλά παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες αλλά και με μαθησιακές δυσκολίες (Jordan, Wylie & Mulhern, 2017; Pixner, 
Leyrer & Moeller, 2017). Σημαντικό ρόλο στην αυτοματοποίηση των δεδομένων (δη-
λωτική γνώση) παίζει και η ηλικία των μαθητών. Για την προπαίδεια, σύμφωνα με έ-
ρευνες (Soltanlou, Pixner & Nuerk, 2017; Bana & Korbosky, 1995), η καλύτερη ηλικία 
για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανάκληση των 100 βασικών αριθμητικών δεδο-
μένων της (0x0 έως 9x9) είναι η ηλικία των παιδιών της Τρίτης και της Τετάρτης τάξης 
Δημοτικού (ίσως και της Πέμπτης τάξης). Οι Clark και Kamii (1996) συμπέραναν, από 
έρευνες, που διεξήγαγαν, ότι οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να περιμένουν από όλα τα 
παιδιά να χρησιμοποιούν τον πολλαπλασιασμό, ακόμη και στην Πέμπτη τάξη (προφα-
νώς, εξαιτίας και της δυσκολίας στην ανάκληση των αριθμητικών δεδομένων). 

Μέχρι σήμερα, δεν είναι πλήρως κατανοητός (Soltanlou, Pixner & Nuer, 2017) ούτε ο 
τρόπος αποθήκευσης αλλά ούτε και ο μηχανισμός αυτόματης ανάκλησης των αριθμη-
τικών δεομένων, αν και έχουν συνδεθεί άμεσα με την αριστερή γωνιακή έλικα του ε-
γκεφάλου (Grabner, et al., 2009) ή και τον ιππόκαμπο (Klein et al., 2016). Γενικά, οι 
δυσκολίες στην ανάκληση δεδομένων είναι εξαιρετικά εμμένουσες και φαίνεται ότι εί-
ναι ανεξάρτητες από γλωσσικές και αναγνωστικές ικανότητες (Jordan, Hanich & 
Kaplan, 2003; Hopkins, 2000). Πράγματι, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες πολύ δύ-
σκολα καλύπτουν τις ελλείψεις τους στην ανάκληση δεδομένων. Αξιοσημείωτο, όμως, 
είναι ότι οι μαθητές αυτοί, παρά τις ελλείψεις αυτές, μπορούν να μάθουν να χρησιμο-
ποιούν τυπικούς αλγόριθμους (στο Clarke, Nelson & Shanley, 2016). 

Από κάποιες έρευνες (De Brauwer, 2007; Mauro, LeFèvre & Morris, 2003), όμως, μπο-
ρεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι πρωτεύοντα ρόλο στην ανάκληση των δεδομένων 
παίζει και ο τρόπος παρουσίασής τους. Για παράδειγμα, προβλήματα διαίρεσης (υπό 
τη μορφή αριθμητικών δεδομένων, π.χ. 54:6 = ?), που παρουσιάζονται μέσω μορφών 
πολλαπλασιασμού (π.χ. 6x? = 54), επιλύονται γρηγορότερα. Εύκολες είναι, επίσης, οι 
ανακλήσεις της προπαίδειας διδύμων (π.χ. 6∙6, 8∙8 κ.λπ.) αλλά και των αριθμητών 
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δεδομένων, όπου ο ένας παράγοντας είναι το 5 (προπαίδεια του 5). Αντίθετα, προβλή-
ματα πολλαπλασιασμού (π.χ. 7x8 = ?) παρουσιασμένα υπό μορφή διαίρεσης (π.χ. ?:8 
= 7) επιλύονται αργά και με πολλά λάθη. Επιπλέον, προβλήματα στην ανάκληση αριθ-
μητικών δεδομένων (De Brauwer, 2007) παρατηρούνται όταν οι δυο παράγοντες είναι 
μεγάλοι (π.χ. 8∙9), ενώ πολλές φορές οι μαθητές παρασύρονται από το αποτέλεσμα ενός 
παραπλήσιου, κοντινού γεγονότος και απαντούν λανθασμένα, σαν τον Άγγλο πολιτικό, 
που αναφέρθηκε προηγουμένως (π.χ. αντί για 7∙8 = 56, απαντούν 7∙8 = 63, επειδή 7∙9 
= 63 ή απαντούν 7∙8 = 54, επειδή 6∙9 = 54). 

Συμπεράσματα, συζήτηση, προτάσεις 

Ρώτησαν, κάποτε, τον πολύ μεγάλο (αλλά και πολύ εκκεντρικό) Ούγγρο μαθηματικό 
Paul Erdös, να τους απαντήσει, για ποιο λόγο οι αριθμοί είναι όμορφοι (Povilionienė, 
2019). «Είναι το ίδιο, σαν να με ρωτάτε» είπε ο Erdös «γιατί η ένατη συμφωνία του 
Ludwig van Beethoven είναι όμορφη. Εάν δε βλέπετε γιατί, κανείς δεν μπορεί να σας 
το πει. Ξέρω ότι οι αριθμοί είναι όμορφοι. Εάν οι αριθμοί δεν είναι όμορφοι, τότε τίποτε 
δεν είναι!». 

Παρά την όποια υποτιθέμενη δυσκολία τους, τα αριθμητικά δεδομένα, καθώς αποτε-
λούνται μόνο από αριθμούς και σύμβολα πράξεων Αριθμητικής, περικλείουν, κατά τον 
Erdös περίσσια μαθηματική ομορφιά. Ωστόσο, την ομορφιά των Μαθηματικών την 
βλέπουν, μόνο, οι πολύ υπομονετικοί (Gibbons, 2019), όπως εύστοχα παρατήρησε η 
Ιρανή μαθηματικός Maryam Mirzakhan (1977-2017), η μοναδική γυναίκα, που κέρδισε 
το μετάλλιο Fields (αντίστοιχο του βραβείου Νόμπελ για τα Μαθηματικά), το 2014, 
τρία χρόνια πριν από τον θάνατό της. 

Η υπομονή, γενικά, είναι ίδιον της σωστής και ακριβούς Παιδείας, και όσον αφορά 
στην εκμάθηση και την αυτοματοποίηση των «δύσκολων» και πολυσυζητημένων αριθ-
μητικών δεδομένων του πολλαπλασιασμού (προπαίδειας), οι πλέον κατάλληλες σχολι-
κές τάξεις, για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανάκληση των 100 βασικών αριθμη-
τικών δεδομένων (0x0 έως 9x9), είναι, κυρίως, η Τρίτη και η Τετάρτη Δημοτικού. Ο-
πωσδήποτε, μια βεβιασμένη, πρόωρη επιμονή στην αυτοματοποίηση των αριθμητικών 
δεδομένων, μέσω συνεχούς επανάληψης και εξάσκησης υπονομεύει την δημιουργία 
υγιούς και αδιατάρακτης σχέσης μεταξύ μαθητών και του μαθήματος των Μαθηματι-
κών, αν και μια τέτοια διδακτική συνθήκη είναι κοινός τόπος στα σχολεία της Στοι-
χειώδους Εκπαίδευσης. Επιπλέον, (παιδαγωγική) υπομονή χρειάζεται και στην κάλυψη 
των σχετικών μαθησιακών κενών των μαθητών, καθώς τα εμπόδια που δυσχεραίνουν 
την ανάκληση των αριθμητικών δεδομένων ούτε σχετίζονται με άλλες ικανότητες ούτε 
εύκολα υπερακοντίζονται. Άλλωστε, και ο τρόπος αποθήκευσης αλλά και ο μηχανι-
σμός της αυτοματοποιημένης ανάκλησης των αριθμητικών δεδομένων, παρά τα πολλά 
θεωρητικά μοντέλα που έχουν παρουσιαστεί, παραμένει ανεξιχνίαστος.  

Η παρούσα εργασία αρκέστηκε σε προτάσεις ενίσχυσης της αυτοματοποιημένης ανά-
κλησης αριθμητικών δεδομένων, οι οποίες βασίζονται σε δραστηριότητες εξάσκησης 
και πρακτικής (drill and practice). Ωστόσο, είναι επωφελέστερο μαθησιακά, να 
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αξιοποιούνται και οι (επινοημένες) στρατηγικές (που δεν αποτέλεσαν αντικείμενο της 
παρούσας εργασίας), οι οποίες ενισχύουν, κρίσιμα, την αυτόματη ανάκληση των αριθ-
μητικών δεδομένων. Για παράδειγμα, σε μικρούς μαθητές, η «προπαίδεια» του 9 προ-
σφέρει μνημονικά ερείσματα, αφού, κάθε φορά, ο έτερος παράγοντας μειώνεται κατά 
ένα και σχηματίζει στο γινόμενο τις δεκάδες, ενώ οι μονάδες είναι τόσες, ώστε το τε-
λικό άθροισμα των ψηφίων του γινομένου να είναι 9. Για παράδειγμα, ο πολλαπλασια-
σμός 6∙9 θα έχει ως αποτέλεσμα το γινόμενο, όπου οι δεκάδες θα είναι 6-1 = 5 και οι 
μονάδες 9-5 = 4, δηλαδή τον αριθμό 54. Επίσης, για τα αριθμητικά δεδομένα πολλα-
πλασιασμού διδύμων ενδείκνυται η πλεγματική εικονιστική σχηματοποίησή τους, ως 
τετραγωνικά γεωμετρικά σχήματα. Επιπλέον, και η αξιοποίηση της οικογένειας αριθ-
μητικών γεγονότων είναι πολύ σημαντική. Έτσι, η γνώση του αθροίσματος 9+7 = 16, 
αυτόματα μπορεί να εξασφαλίσει τη γνώση άλλων τριών γεγονότων της ίδιας οικογέ-
νειας, ότι, δηλαδή, 7+9 = 16, 16-7 = 9 και 16-9 = 7. Το ίδιο συμβαίνει και με το γινό-
μενο 6∙9 = 54, καθώς τα γεγονότα της ίδιας οικογένειας (9∙6 = 54, 54:6 = 9 και 54:9 = 
6) μπορούν να ανακληθούν πολύ εύκολα.  

Τελικά, κατά πάσα πιθανότητα, δυο είναι οι αναγκαίες προϋποθέσεις, που εγγυώνται 
την απρόσκοπτη και αβίαστη μάθηση και αυτοματοποίηση των αριθμητικών δεδομέ-
νων (ειδικά της «δύσκολης» προπαίδειας), είτε αυτή πραγματοποιείται μέσω εξάσκη-
σης είτε μέσω στρατηγικών: Η κατανόηση των αριθμητικών δεδομένων, καθώς και τα 
πηγαία χαμόγελα των μαθητών, τα οποία «φυτρώνουν», «ανθίζουν» και ευδοκιμούν σε 
εμπνευστικές, ενθαρρυντικές, υπομονετικές και παροτρυντικές σχολικές τάξεις. 
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Χρησιμοποιώντας Makey-Makey για τη διδασκαλία στοιχείων του ηλεκτρισμού 
σε μαθητές δημοτικού. Αποτελέσματα από την πρώτη φάση ερευνητικού προ-
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Περίληψη 

Ο ηλεκτρισμός και οι έννοιες που σχετίζονται με αυτόν, δυσκολεύουν ιδιαίτερα τους 
μαθητές του δημοτικού. Το Makey-Makey, μια συσκευή που εντάσσεται στην κατηγο-
ρία των απτών συσκευών/διεπαφών, πιθανώς να προσφέρει λύση στο παραπάνω πρό-
βλημα. Για να ελεγχθεί αυτό, υλοποιείται ένα ερευνητικό πρόγραμμα, η πρώτη φάση 
του οποίου εξέτασε την αποτελεσματικότητά του κυρίως σε επίπεδο δηλωτικών γνώ-
σεων. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτής της φάσης. Ομάδα στό-
χος ήταν 40 μαθητές της Ε΄ τάξης του δημοτικού, χωρισμένων σε δύο ομάδες. Η πρώτη 
διδάχθηκε χρησιμοποιώντας καθημερινά υλικά για την κατασκευή κυκλωμάτων, ενώ 
η δεύτερη διδάχθηκε με το Makey-Makey. Φύλλα αξιολόγησης και ένα σύντομο ερω-
τηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδομένων. Η ανάλυσή τους έδειξε ότι 
η ομάδα μαθητών που χρησιμοποίησε το Makey-Makey ξεπέρασε τους μαθητές της 
άλλης ομάδας. Με βάση αυτό, μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι μαθητές ανέπτυξαν μια 
στέρεη βάση δηλωτικών γνώσεων σχετικά με τον ηλεκτρισμό. Σημαντικές διαφορές 
εντοπίστηκαν επίσης στη διασκέδαση και στην παροχή κινήτρων για μάθηση. 

Λέξεις-Κλειδιά: ηλεκτρισμός, μαθητές δημοτικού, πειράματα, Makey-Makey 

Εισαγωγή 

Η διδασκαλία σχεδόν όλων των μαθημάτων που αφορούν τις θετικές επιστήμες συνα-
ντά προβλήματα σε όλες τις βαθμίδες τη εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα οι επιδόσεις των 
μαθητών να είναι χαμηλές (Forsthuber, Motiejunaite, & de Almeida-Coutinho, 2011). 
Κάτι τέτοιο ισχύει και για τον ηλεκτρισμό. Όπως θα παρουσιαστεί στην επόμενη ενό-
τητα, φαίνεται πως δεν υπάρχει ούτε μία έννοια που να σχετίζεται με αυτό το γνωστικό 
αντικείμενο που να μην προκαλεί προβλήματα σε μαθητές και ενήλικες(ενδει-
κτικά,Lee, 2007· Peşman & Eryilmaz, 2010). Δεδομένου ότι πρόσφατες έρευνες δεν 
δείχνουν κάποια εξομάλυνση του προβλήματος (Zacharia & de Jong, 2014· Ramnarain 
& Moosa, 2017), εύκολα συμπεραίνεται ότι επείγει η εξεύρεση λύσεων.  

Η επίδραση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση είναι αδιαμφισβήτητη και προσφέρει εν-
διαφέρουσες λύσεις στην αντιμετώπιση μεγάλου αριθμού προβλημάτων. Μια σχετικά 
πρόσφατη τεχνολογία,με πολλά υποσχόμενο εκπαιδευτικό δυναμικό, περιγράφεται με 
τον όρο "απτές διεπαφές χρήστη" (tangible user interfaces, ΑΔΧ). Εν ολίγοις, οι ΑΔΧ 
είναι συσκευές/διεπαφές οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με ψη-
φιακές πληροφορίες μέσω της χειραγώγησης φυσικών αντικείμενων(Ishii, 2008). Στην 
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κατηγορία των ΑΔΧ ανήκει το Makey-Makey, που ήδη χρησιμοποιείται εκτεταμένα 
στην εκπαίδευση (ενδεικτικά, Abrahams, 2018·Barrios, Becerra, Páucar, &Mendoza, 
2018). Όμως, παρά τις ποικίλες εκπαιδευτικές εφαρμογές του Makey-Makey, η βιβλιο-
γραφία αναφορικά με τη χρήση του στη διδασκαλία θεμάτων που σχετίζονται με τον 
ηλεκτρισμό είναι εξαιρετικά περιορισμένη.  

Έχοντας κατά νου τα παραπάνω, σχεδιάστηκε και υλοποιείται ένα ερευνητικό πρό-
γραμμα, που ο βασικός του στόχος είναι να απαντήσει στο κατά πόσο το Makey-Makey 
είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διδασκαλία εννοιών που σχετίζονται με τον 
ηλεκτρισμό σε μαθητές του δημοτικού. Όπως θα παρουσιαστεί παρακάτω, οι μαθητές 
αντιμετωπίζουν προβλήματα αναφορικά με τον ηλεκτρισμό τόσο σε επίπεδο κατανόη-
σης/ορισμού βασικών εννοιών όσο και σε επίπεδο αξιοποίησης των γνώσεών τους σε 
παρόμοιες ή διαφορετικές καταστάσεις. Παράλληλα, η εννοιολογική αλλαγή είναι α-
πολύτως απαραίτητη, μιας και οι λανθασμένες αντιλήψεις-αναπαραστάσεις τους για το 
συγκεκριμένο θέμα είναι πάρα πολλές. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα υλοποιείται σε 
τρεις φάσεις, με την πρώτη να εξετάζει το κατά πόσο το Makey-Makey μπορεί να βοη-
θήσει σε επίπεδο δηλωτικών γνώσεων, η δεύτερη εστιάζει στις διαδικαστικές και λει-
τουργικές γνώσεις και η τρίτη στοχεύει στην αντιμετώπιση των αναπαραστάσεων των 
μαθητών για τον ηλεκτρισμό. Στην παρούσα χρονική στιγμή έχει ολοκληρωθεί η πρώτη 
φάση του προγράμματος, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στις ενότητες 
που ακολουθούν.  

Ο ηλεκτρισμός ως γνωστικό αντικείμενο 

Η έρευνα σχετικά με τη διδασκαλία εννοιών που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό μετρά 
ήδηπάνω από τέσσερις δεκαετίες.Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τη μελέτη 
της σχετικής βιβλιογραφίας, είναι ότι οι μαθητές και οι ενήλικες αντιμετωπίζουν πλη-
θώρα προβλημάτων. Μάλιστα, οι ερευνητές συστηματοποίησαν αυτά τα προβλήματα 
κατατάσσοντάς τα σε μοντέλα. Για παράδειγμα, τα πολύ μικρά παιδιά (μαθητές νηπια-
γωγείου), αντιλαμβάνονται το ρεύμα ως κάτι στατικό μέσα στα καλώδια 
(Solomonidou&Kakana, 2000). Αργότερα, σε κάπως μεγαλύτερη ηλικία, εμφανίζεται 
η ταύτιση του ρεύματος με κάποια μορφή υγρού. Έτσι, το ρεύμα ξεκινά από την πηγή, 
ρέει σαν νερό μέσα από τα καλώδια και καταλήγει ξανά στην πηγή όπου και χάνεται 
(μοντέλο πηγής και νεροχύτη) (Peşman&Eryilmaz, 2010). Στην ουσία, αυτό το μοντέλο 
περιγράφει την αδυναμία των παιδιών να κατανοήσουν την ηλεκτρική πηγή ως πηγή 
διαφοράς δυναμικού, καταφεύγοντας στην αντίληψη ότι, για παράδειγμα, οι μπαταρίες 
είναι είτε δοχεία είτε πηγές ηλεκτρικού ρεύματος. 

Στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού κυριαρχούν άλλα μοντέλα. Ένα από αυτά, το 
μοντέλο της εξασθένησης, περιγράφει την αντίληψη πως το ηλεκτρικό ρεύμα χάνει την 
"δύναμή" του καθώς διατρέχει ένα κύκλωμα (McDermott&Shaffer, 1992). Έτσι, οι μα-
θητές πιστεύουν πως όσο πιο κοντά σε μια μπαταρία είναι τοποθετημένος ένας λαμπτή-
ρας τόσο περισσότερο αυτός θα φωτίσει. Στο ίδιο μοντέλο εντάσσεται και η αντίληψη 
ότι η "ποσότητα" του ηλεκτρικού ρεύματος που θα επιστρέψει στην πηγή θα είναι 
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λιγότερη εφόσον αυτό θα "καταναλωθεί" από τις συσκευές. Ένα άλλο μοντέλο είναι το 
μονοπολικό, η αντίληψη δηλαδή ότι ένα καλώδιο είναι αρκετό για την παροχή ρεύμα-
τος σε μια συσκευή (Peşman&Eryilmaz, 2010). Σε αυτή την περίπτωση, οι μαθητές 
είτε δεν μπορούν να εξηγήσουν την αναγκαιότητα ύπαρξης του δεύτερου καλωδίου 
είτε απλά πιστεύουν ότι αυτό δεν διατρέχεται από ρεύμα.  

Τα κατά σειρά και παράλληλα κυκλώματα επίσης προκαλούν προβλήματα, γιατί οι μα-
θητές θεωρούν ότι το ρεύμα μοιράζεται στις συσκευές (Shipstone, 1984). Ενδεικτικά, 
σε ένα κατά σειρά κύκλωμα, είναι κοινή η αντίληψη ότι το ρεύμα, ξεκινώντας ταυτό-
χρονα από τους δύο πόλους μιας πηγής, θα συγκρουστεί διαδοχικά μέσα στις συσκευές 
και έτσι η ηλεκτρική "ύλη" θα μετατραπεί σε ενέργεια (μοντέλο του συγκρουόμενου 
ρεύματος) (Shipstone, 1984). Προβληματική είναι και η κατανόηση της αγωγιμότητας. 
Έτσι, κακοί αγωγοί ρεύματος θεωρούνται τα υλικά από τα οποία κάποιος δεν κινδυ-
νεύει από ηλεκτροπληξία, ενώ οι καλοί αγωγοί γενικά περιγράφονται ως υλικά που 
επιτρέπουν τη ροή του ρεύματος (Azaiza, Bar, &Galili, 2006).  

Τα προβλήματα δεν ξεπερνιούνται ακόμα και στο γυμνάσιο. Για παράδειγμα, ενώ οι 
μαθητές αντιλαμβάνονται πια ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κίνηση σωματιδίων, δυ-
σκολεύονται να κατανοήσουν πως αυτή η κίνηση γίνεται στο εξωτερικό και όχι στο 
εσωτερικό μέρος του αγωγού ή, ακόμα χειρότερα, μπερδεύουν τα ηλεκτρόνια με τα 
πρωτόνια και τα νετρόνια (ή αναφέρονται αόριστα σε σωματίδια) (Azaizaetal., 2006). 
Ορισμένα προβλήματα επιμένουν και στην ενηλικίωση, ακόμα και όσον αφορά απλές 
και βασικές έννοιες. Για παράδειγμα, φοιτητές δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν τοννόμο 
του Ohm, ακόμη και αν είχαντις απαιτούμενες μαθηματικές δεξιότητες για την επίλυση 
σχετικών προβλημάτων (McDermott, 1991). Τέλος, και αυτό αποτελεί ένα δυσάρεστο 
στοιχείο, το μοντέλο του συγκρουόμενου ρεύματος παρατηρήθηκε ακόμη και σε εκ-
παιδευτικούς (Lee, 2007).  

Αρκετοί λόγοι μπορεί να ευθύνονται για τα παραπάνω προβλήματα. Πολλοί υποστηρί-
ξαν πως οι πρότερες γνώσεις και οι αναπαραστάσεις των μαθητών (με δεδομένη τη 
δυσκολία τροποποίησής τους) είναι η βασική αιτία των προβλημάτων (Azaiza etal., 
2006· Peşman & Eryilmaz, 2010· Shipstone, 1984). Όμως, άλλοι υποστήριξαν ότι στην 
πραγματικότητα οι μαθητές έρχονται στο σχολείο με ελάχιστες γνώσεις για τον ηλε-
κτρισμό, καταλήγοντας στο ότι το πρόβλημα έγκειται στα σχολικά εγχειρίδια και στον 
τρόπο που διδάσκονται οι μαθητές (Maharaj-Sharma, 2011). Κατά άλλους, τα περισ-
σότερα προβλήματα οφείλονται στο ότι ο ηλεκτρισμός και τα ηλεκτρικά φαινόμενα 
είναι αόρατα. Δύσκολα ένας μαθητής μπορεί να φανταστεί, να αντιληφθεί και να κα-
τανοήσει τη ροή του ηλεκτρικού φορτίου απλά και μόνο βλέποντας έναν λαμπτήρα να 
ανάβει (Chapman, 2014).Σε κάθε περίπτωση, η αδυναμία των μαθητών να κατανοή-
σουν και να ορίσουν με ακρίβεια βασικές έννοιες, ασφαλώς και αποτελεί μείζον θέμα. 
Πέρα από τις αρνητικές συνέπειες σε επίπεδο επιδόσεων, η αδυναμία να κατανοήσουν 
κάποιες αρχικές έννοιες οδηγεί σε αδυναμία κατανόησης πιο σύνθετων εννοιών, ξεκι-
νώντας έτσι ένα ντόμινο προβλημάτων. 
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Makey-Makey 

Το Makey-Makey είναι μια συσκευή που συνδέεται εύκολα με οποιονδήποτε υπολογι-
στή μέσω μιας θύρας USB και δεν απαιτεί πρόσθετο λογισμικό ή προγράμματα οδήγη-
σης (Εικόνα 1). Με τα παρεχόμενα καλώδια, μπορεί να συνδεθεί με αγώγιμα υλικά/α-
ντικείμενα και να φτιαχτούν έτσι, πολλαπλά κλειστά κυκλώματα. Λόγω των ειδικών 
αντιστάσεων που χρησιμοποιεί (22ΜΩ pull-upresistors), μπορεί να κλείσει ένα κύ-
κλωμα ακόμη και αν η αγωγιμότητα των υλικών είναι πολύ χαμηλή (όπως, για παρά-
δειγμα, δέρμα, φύλλα και τρόφιμα). Όταν κλείσει ένα κύκλωμα, αυτό μεταφράζεται 
αυτόματα σε πάτημα ενός πλήκτρου είτε στο ποντίκι είτε στο πληκτρολόγιο, που, με 
τη σειρά του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εντολή εισόδου από οποιοδήποτε λογι-
σμικό. Ως αποτέλεσμα, κάθε υλικό που μπορεί να άγει ακόμη και το ελάχιστο ηλε-
κτρικό ρεύμα, μετατρέπεται σε συσκευή εισόδου, σε μίαΑΔΧ (Collective&Shaw, 
2012). 

 

Εικόνα 1. Το Makey-Makey 

Το θεωρητικό πλαίσιο που στηρίζει τις εκπαιδευτικές χρήσεις του Makey-Makey, κατά 
ένα μέρος, προέρχεται από τις απόψεις του Papert (1980), ο οποίος υποστήριξε πως η 
ενεργός εμπλοκή των μαθητών στην κατασκευή αντικειμένων προωθεί τη μάθηση. Ε-
πεκτείνοντας αυτή την ιδέα, η θεωρία της ενσώματης γνώσης (Embodied Cognition 
theory) πρότεινε ότι όταν τα άτομα ασχολούνται με απτά αντικείμενα, υπάρχει επί-
πτωση στον τρόπο που σκέφτονται για αυτά· δραστηριότητες και διεργασίες που πραγ-
ματοποιούνται με το σώμα παρέχουν το εννοιολογικό θεμέλιο πάνω στο οποίο δη-
μιουργείται νέα γνώση (Lindgren, Tscholl, Wang, & Johnson, 2016). Αυτό γιατί η σω-
ματική αλληλεπίδραση με αντικείμενα, εμπλέκει τους μαθητές σε αυθεντικές δραστη-
ριότητες, αυξάνει την εμπλοκή τους με το γνωστικό αντικείμενο και τους βοηθά να 
δημιουργήσουν νοητικές αναπαραστάσεις εννοιών ακόμα και όταν αυτές είναι αφηρη-
μένες (Atmatzidou & Demetriadis, 2016). Θετικές επιπτώσεις έχουν καταγραφείστις 
συνεργατικές δεξιότητες (Johnson, Shum, Rogers, & Marquardt, 2016), στη διατήρηση 
και μεταφορά γνώσεων, καθώς και στις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 
(Carbonneau, Marley, & Selig, 2013). 
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Κάνοντας πράξη τα παραπάνω, το Makey-Makey έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές περι-
πτώσεις, κυρίως στα πλαίσια σχολικών έργων, αλλά και στα πλαίσια ερευνητικών προ-
σπαθειών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ομάδων-στόχων και γνωστικών αντικειμένων. 
Για παράδειγμα, χρησιμοποιήθηκε από άτομα της τρίτης ηλικίας για τη δημιουργία 
μουσικής με καθημερινά αντικείμενα (Rogers, Paay, Brereton, Vaisutis, Marsden, 
&Vetere, 2014), αλλά και από νήπια για καλλιτεχνική έκφραση (Chen, Yip, Rosner, 
&Hiniker, 2019). Η χρήση του παράλληλα με κάποια απλή γλώσσα προγραμματισμού 
(όπως το Scratch) για την εκμάθηση προγραμματισμού είναι αρκετά συνηθισμένη (εν-
δεικτικά,Lee, Kafai, Vasudevan, &Davis, 2014·Vasudevan, Kafai, Lee, &Davis, 2013). 
Το ίδιο ισχύει και για τις τέχνες/μουσική (Abrahams, 2018) και τα μαθηματικά 
(Barriosetal., 2018). Οι εκπαιδευτικοί επωφελήθηκαν επίσης καθώς και ανέπτυξαν δε-
ξιότητες στη χρήση της τεχνολογίας (Scaradozzi, Screpanti, Cesaretti, Storti, 
&Mazzieri, 2019). Κοινός παρονομαστής στις παραπάνω έρευνες ήταν το ότι επιτεύ-
χθηκαν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. Θετικές επιπτώσεις υπήρξαν επίσης και στην 
απόκτηση δεξιοτήτων, στα κίνητρα, στη διασκέδαση και στην εμπλοκή στη μαθησιακή 
διαδικασία. Παρόλα αυτά, η βιβλιογραφική επισκόπηση αποκάλυψε ελάχιστες μελέτες 
που αφορούσαν τη χρήση του Makey-Makey για τη διδασκαλία εννοιών που σχετίζο-
νται με τον ηλεκτρισμό σε μαθητές του δημοτικού (ενδεικτικά, Davis, Kafai, Vasude-
van, &Lee, 2013· Smith&Smith, 2016).Φαίνεται ότι οι ερευνητές έχουν παραμελήσει 
το πιο βασικό πεδίο εφαρμογής του Makey-Makey,αν και από τη φύση του είναι το 
ιδανικό εργαλείο για τη διδασκαλία του ηλεκτρισμού. Ως εκ τούτου,στη πρώτη φάση 
του προγράμματος εξετάστηκαν οι εξής ερευνητικές υποθέσεις: 

• Υ1. Η χρήση του Makey-Makeyγια τη διδασκαλία εννοιών που σχετίζονται με τον 
ηλεκτρισμό σε μαθητές του δημοτικού, επιφέρει καλύτερα μαθησιακά,σε επίπεδο δη-
λωτικών γνώσεων, συγκριτικά με άλλα εργαλεία. 

• Υ2. Οι μαθητές θεωρούν το Makey-Makey ως πιο αποτελεσματικό εργαλείο, απο-
κτούν πιο πολλά κίνητρα για να μάθουν και απολαμβάνουν τη διδασκαλία τους πε-
ρισσότερο συγκριτικά με άλλα εργαλεία. 

 
Μέθοδος 

Στην παρούσα μελέτη εφαρμόστηκε ο οιονεί πειραματικός σχεδιασμός με μία πειρα-
ματική και μία ομάδα ελέγχου, επειδή δεδομένα συλλέχθηκαν από ολόκληρες τάξεις. 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για το δημοτικό, οι μαθητές διδάσκονται θέματα 
που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό στην Πέμπτη τάξη. Λογικά, ομάδα-στόχος ήταν 
μαθητές αυτής της ηλικίας. Μετά από επικοινωνία με έναν αριθμό δημόσιων σχολείων 
στην Πρέβεζα, επιλέχθηκαν δύο τάξεις με είκοσι μαθητές η καθεμία. Πραγματοποιή-
θηκε μία συνάντηση, κατά την οποία ενημερώθηκαν οι γονείς των μαθητών και τους 
ζητήθηκε η γραπτή συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή των παιδιών τους. Επίσης, σε 
άλλη συνάντηση ενημερώθηκαν οι δάσκαλοι των τάξεων για τους στόχους της μελέτης 
και, επιπλέον, τους ζητήθηκε να ακολουθήσουν αυστηρά τη διαδικασία διδασκαλίας 
που τους παρουσιάστηκε. Η έρευνα διήρκεσε δώδεκα διδακτικά δίωρα(έξι για κάθε 
τάξη). 
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Υλικό 

Το σχολικό εγχειρίδιο της Φυσικής της Πέμπτης τάξης αποτέλεσε τη βάση για το διδα-
κτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε. Έγινε η συγγραφή ενός μικρού βιβλίου στο οποίο, 
στην ουσία, αναδιατάχθηκε η ύλη του βιβλίου και προστέθηκε επιπλέον υλικό για την 
καλύτερη κάλυψη των θεμάτων/εννοιών που παρουσιάζονται. Ως εκ τούτου, σχηματί-
στηκαν συνολικά τρεις διακριτές ενότητες, καθεμία από τις οποίες είχε δύο υπο-ενότη-
τες: (α) "ένα απλό κύκλωμα και διακόπτες", συμπεριλαμβανομένων εννοιών που σχε-
τίζονται με μπαταρίες και γεννήτριες, (β) "αγωγοί και μονωτές" που περιλάμβανε επί-
σης θέματα σχετικά με διόδους, τρανζίστορ και ηλεκτρονικά και (γ) "παράλληλα και 
σειριακά κυκλώματα" συμπεριλαμβανομένων θεμάτων για τις ηλεκτρικές συσκευές 
στο σπίτι και των προφυλάξεων ασφαλείας (π.χ. οδηγίες για την αποφυγή ηλεκτροπλη-
ξίας). 

Η κατασκευή απλών κυκλωμάτων και η διεξαγωγή πειραμάτων με τη χρήση καθημε-
ρινών υλικών είναι η επικρατούσα μέθοδος οπτικοποίησης κατά τη διδασκαλία του 
ηλεκτρισμού. Πράγματι, το σχολικό εγχειρίδιο προτείνει έναν αρκετά μεγάλο αριθμό 
τέτοιων δραστηριοτήτων σε κάθε ενότητα. Για παράδειγμα, οι μαθητές μπορούν να 
κάνουν απλά κυκλώματα χρησιμοποιώντας κομμάτια καλωδίων, μπαταρίες, λαμπτήρες 
και συνδετήρες (για διακόπτες).Έτσι, αποφασίστηκε μια τάξη/ομάδα μαθητών να χρη-
σιμοποιήσει καθημερινά υλικά. Η άλλη ομάδα των μαθητών χρησιμοποίησε το Makey-
Makey εκτελώντας τα ίδια πειράματα με την πρώτη ομάδα. Επιπρόσθετα, χρησιμοποι-
ήθηκε το Scratch, για τη συγγραφή σύντομων προγραμμάτων ώστε τα πειράματα με το 
Makey-Makey να γίνουν πιο διαδραστικά και διασκεδαστικά. Για παράδειγμα, ζητή-
θηκε από τους μαθητές να βρουν τρόπους για να κάνουν ένα κλειστό κύκλωμα χρησι-
μοποιώντας διαφορετικά υλικά, έτσι ώστε τύμπανα να αρχίσουν να παίζουν ή η γάτα 
του Scratch να αρχίσει να χορεύει (αντί να ανάβουν λαμπτήρες). Τα περισσότερα πει-
ράματα διεξήχθησαν με τη χρήση του σώματος των μαθητών ή ασυνήθιστων αντικει-
μένων (όπως φρούτα, παπούτσια και τρόφιμα). 

Τέλος, για λόγους που αναπτύσσονται στην προσεχή ενότητα, έγινε συγγραφή μιας 
σειρά φύλλων εργασίας στα οποία οι μαθητές μπορούσαν να καταγράφουν τις σκέψεις 
και τις απόψεις τους. Επιπλέον, τα φύλλα εργασίας περιείχαν συμπληρωματικά πειρά-
ματα και δραστηριότητες στην τάξη. Για παράδειγμα, οι μαθητές είχαν τους ρόλους 
καλωδίων, διακoπτών, λαμπτήρων, και διάφορων αντικειμένων (είτε μονωτών είτε κα-
λών αγωγών) και ζητούνταν να προσομοιώσουν κλειστά/ανοικτά ή σειριακά/παράλ-
ληλα κυκλώματα. 

Διαδικασία 

Δεδομένου ότι τα πειράματα, καθώς και οι δραστηριότητες απαιτούσαν σημαντικό 
χρόνο, αποφασίστηκε να διατεθεί ένα διδακτικό δίωρο για κάθε υπο-ενότητα. Επίσης, 
σε μαθήματα που σχετίζονται με θετικές επιστήμες, συνίσταται οι μαθητές να εργάζο-
νται χωρισμένοι σε μικρές ομάδες(Harlen&Qualter, 2014). Κατά συνέπεια, 
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αποφασίστηκε οι μαθητές να εργαστούν σε ομάδες των τριών. Από τα διάφορα μοντέλα 
διδασκαλίας φυσικών επιστημών, το μοντέλο 5E του Bybeeκαι των συνεργατών του 
(Bybee, Taylor, Gardner, VanScotter, Powell, Westbrook, &Landes, 2006) θεωρήθηκε 
το καταλληλότερο για της ανάγκες της παρούσας εργασίας. Έτσι: 

• Στο στάδιο της εμπλοκής οι εκπαιδευτικοί έκαναν μια σύντομη εισαγωγή, παρείχαν 
παραδείγματα από την καθημερινή ζωή, και εκκινούσαν έναν πρώτο γύρο συζητή-
σεων μεταξύ των μαθητών. 

• Κατά το στάδιο της Εξερεύνησης, οι μαθητές, μέσω δραστηριοτήτων, εξερεύνησαν 
τις ιδέες τους σχετικά με το θέμα. Χρησιμοποίησαν τα φύλλα εργασίας, μελέτησαν 
το σχετικό υλικό, πραγματοποίησαν τα αντίστοιχα πειράματα, και κατέγραψαν τις 
απόψεις τους ή τις εξηγήσεις για τα αποτελέσματα των πειραμάτων. 

• Στο στάδιο της Επεξήγησης κάθε ομάδα παρουσίασε τα αποτελέσματα του προη-
γούμενου σταδίου και τα συζήτησε με την υπόλοιπη τάξη. Εάν ήταν απαραίτητο, 
επαναξιολόγησαν τις απόψεις τους και κατέγραψαν την τελική-συλλογική άποψη 
για την έννοια/πρόβλημα που αντιμετώπισαν. 

• Κατά το στάδιο Επέκτασης/Επεξεργασίας οι μαθητές πραγματοποίησαν δραστη-
ριότητες και διεξήγαγαν συμπληρωματικά πειράματα (που περιέχονταν στα φύλλα 
εργασίας).Όπως και στο προηγούμενο στάδιο, οι μαθητές κατέγραψαν τις απόψεις 
τους στα φύλλα εργασίας και συζητήθηκαν στην τάξη.  

• Τέλος, στο στάδιο της Εκτίμησης οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν προβλήματα ή ε-
φαρμογές που σχετίζονται με το αντικείμενο της υπο-ενότητας και, μετά από ομα-
δικές συζητήσεις, οι μαθητές παρουσίασαν τις ιδέες τους. 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια των συνεδριών ήταν αυτός του διαμεσο-
λαβητή/διευκολυντή της μαθησιακής διαδικασίας. Ξεκινούσαν ή συμμετείχαν στις συ-
ζητήσεις των μαθητών, τους παρακινούσαν, κατεύθυναν την προσοχή τους σε σημα-
ντικά σημεία και έκαναν υποδείξεις (χωρίς όμως να δίνουν έτοιμες απαντήσεις και χω-
ρίς να επιβάλουν την άποψή τους). 

Συνοψίζοντας, δύο ομάδες μαθητών διδάχθηκαν τα ίδια αντικείμενα σχετικά με τον 
ηλεκτρισμό, με τον ίδιο τρόπο/μέθοδο και για το ίδιο χρονικό διάστημα/αριθμό συνε-
δριών. Το μόνο στοιχείο στο οποίο διέφεραν ήταν το μέσο/εργαλείο που χρησιμοποιή-
θηκε. 

Εργαλεία 

Για τη συλλογή δεδομένων για τα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε ομάδας, έγινε συγ-
γραφή συνολικά πέντε φύλλων αξιολόγησης (ένα pre-test, ένα για κάθε ενότητα-τρία 
συνολικά, και ένα delayed post-test). Το pre-testεξέτασε τις προηγούμενες γνώσεις των 
μαθητών σε θέματα που σχετίζονται με ηλεκτρισμό. Το delayed post-test χορηγήθηκε 
δύο εβδομάδες μετά το τέλος όλων των συνεδριών σε μια ομάδα, έχοντας ως στόχο την 
εξέταση της διατήρησης της γνώσης (σε όλες τις έννοιες που διδάχθηκαν οι μαθητές). 
Τα υπόλοιπα φύλλα αξιολόγησης χορηγήθηκαν αμέσως μετά το τέλος μιας διδακτικής 
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ενότητας. Όλα τα φύλλα αξιολόγησης ακολούθησαν την ίδια λογική και δομή: (α) είχαν 
ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών, πολλαπλής επιλογής, Ναι-Όχι και ανοιχτές ερωτήσεις, 
(β) στις περισσότερες περιπτώσεις ζητούνταν από τους μαθητές να δώσουν εξήγηση 
για την απάντησή τους σε μια ερώτηση, (γ) η αναλογία δύσκολων και εύκολων ερωτή-
σεων ήταν δύο προς μία. Ενδεικτικές ερωτήσεις παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι. 

Για την εξέταση της Y2, επιλέχθηκαν τρεις από τους δώδεκα παράγοντες που περιλαμ-
βάνονται σε μια επικυρωμένη, αρθρωτή κλίμακα, σχεδιασμένη για την εξέταση ψηφια-
κών εκπαιδευτικών εφαρμογών (Fokides, Atsikpasi, Kaimara, &Deliyannis, 2019). Συ-
γκεκριμένα, επιλέχθηκαν η διασκέδαση/απόλαυση (έξι ερωτήσεις), υποκειμενική μα-
θησιακή αποτελεσματικότητα (έξι ερωτήσεις)και τα κίνητρα (τρεις ερωτήσεις). Όλες 
οι ερωτήσεις παρουσιάστηκαν σε κλίμακα τύπου Likert πέντε σημείων (διατυπωμένων 
από "διαφωνώ πολύ" έως "συμφωνώπολύ"). Οι ερωτήσεις περιλαμβάνονται στο Πα-
ράρτημα ΙΙ. 

Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το μέγεθος του δείγματος ήταν 40 μαθητές (18 αγόρια και 22 
κορίτσια), χωρισμένο σε δύο ομάδες των είκοσι μαθητών. Σε κάθε ομάδα χρησιμοποι-
ήθηκε ένα διαφορετικό εργαλείο, στην Ομάδα1 χρησιμοποιήθηκαν υλικά καθημερινής 
χρήσης και στην Ομάδα2 το Makey-Makey. Τα φύλλα αξιολόγησης των μαθητών βαθ-
μολογήθηκαν με βάση τις σωστές απαντήσεις τους και τα δεδομένα εισήχθησαν στο 
SPSS 25 για περαιτέρω ανάλυση. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται περιγραφικά στατι-
στικά στοιχεία για τα φύλλα αξιολόγησης. 

Πίνακας 1. Περιγραφικά στοιχεία για τα φύλλα αξιολόγησης 

Φύλλο αξιολόγησης Ομάδα1 

(Ν = 20) 

Ομάδα2 

(Ν = 20) 
M SD M SD 

Pre-test  17,32 3,02 17,85 3,54 
Φύλλο αξιολόγησης 1 37,89 4,50 39,71 5,22 
Φύλλο αξιολόγησης 2 39,35 3,87 43,49 5,12 
Φύλλο αξιολόγησης 3 41,40 4,04 46,38 5,81 
Delayed post-test 35,57 5,51 43,40 6,84 
Σημείωση.Το μέγιστο σκορ στα φύλλα αξιολόγησης ήταν 60 

Καθώς επρόκειτο να διεξαχθούν one-wayANOVA tests για να διαπιστωθεί εάν και 
κατά πόσο στα φύλλα αξιολόγησης υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των ομάδων, έγινε έλεγχος στο κατά πόσο τα δεδομένα ήταν κατάλληλα για αυτόν τον 
τύπο ανάλυσης. Διαπιστώθηκε ότι: (α) οι δύο ομάδες είχαν ίσο αριθμό συμμετεχόντων 
(N = 20 εκάστη), (β) δεν υπήρχαν ακραίες τιμές, (γ) τα Q-Q γραφήματα και το τεστ 
τωνShapiro-Wilkέδειξαν ότι τα δεδομένα είχαν κανονική κατανομή και (γ) η 
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ομοιογένεια της διακύμανσης, όπως αξιολογήθηκε με τη δοκιμή του Levene, δεν πα-
ραβιάστηκε σε καμία περίπτωση. Εφόσον πληρούνταν όλες οι προϋποθέσεις, διενερ-
γήθηκαν τα one-wayANOVAtests, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 2.  

Πίνακας 2. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης 

Φύλλο αξιολόγησης Αποτέλεσμα 
Μέγεθος επί-

δρασης 
Cohen's d 

Ερμηνεία 

Pre-test F(1, 38) = 0,02,  
p= 0,965 

- Δεν υπάρχει στατι-
στικά σημαντική 

διαφορά 
Φύλλο αξιολόγησης 1 F(1, 38) = 7,35,  

p =0,01 
0,37 

μικρό 
Υπάρχει στατιστικά 
σημαντική διαφορά 

Φύλλο αξιολόγησης 2 F(1, 38) = 8,32,  
p =0,006 

0,91 
μεγάλο 

Υπάρχει στατιστικά 
σημαντική διαφορά 

Φύλλο αξιολόγησης 3 F(1, 38) = 9,90,  
p =0,003 

1,00 
μεγάλο 

Υπάρχει στατιστικά 
σημαντική διαφορά 

Delayed post-test F(1, 38) = 
15,89,  

p< .001 

1,26 
πολύ μεγάλο 

Υπάρχει στατιστικά 
σημαντική διαφορά 

Συνοψίζοντας τον Πίνακα 2, μπορούν να επισημανθούν τα παρακάτω: 

• Και οι δύο ομάδες είχαν το ίδιο σημείο εκκίνησης (από άποψη αρχικών γνώσεων), 
δεδομένου ότι δεν υπήρχαν διαφορές στο pre-test. Έτσι, μπορεί να υποστηριχθεί 
ότι όλες οι διαφορές που διαπιστώθηκαν στα φύλλα αξιολόγησης μπορούν να απο-
δοθούν στο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε. 

• Η Ομάδα2 ξεπέρασε την Ομάδα1 σε όλες τις περιπτώσεις. Συνεπώς, το εργαλείο 
που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την ομάδα ήταν πιο αποτελεσματικό από αυτό της 
Ομάδας1. 

• Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα αποτελέσματα, η Υ1 μπορεί να γίνει δεκτή. Η χρήση 
του Makey-Makey για τη διδασκαλία εννοιών που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό 
σε μαθητές του δημοτικού, επιφέρει καλύτερα μαθησιακά, σε επίπεδο δηλωτικών 
γνώσεων, συγκριτικά με τη χρήση καθημερινών υλικών. 

 

Πριν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων στο ερωτηματολόγιο, εξετάστηκε η εσω-
τερική του συνέπεια χρησιμοποιώντας το Cronbach's alpha και διαπιστώθηκε ότι ήταν 
καλή (α = 0,814) και το ίδιο ίσχυε και για τους τρεις παράγοντές του (α = 0,788 έως α 
= 0,822). Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται βασικά περιγραφικά στοιχεία για τους τρεις 
παράγοντες. 
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Πίνακας 3. Αποτελέσματα ερωτηματολογίου 

Παράγοντας 
Ομάδα1 Ομάδα2 

M SD M SD 
Υποκειμενική μαθησιακή αποτελεσματικότητα 4,34 0,40 4,77 0,38 
Διασκέδαση 4,41 0,51 4,85 0,42 
Κίνητρα 4,44 0,71 4,96 0,20 

Όπως και με τα φύλλα αξιολόγησης, διεξήχθησαν μια σειρά από one-wayANOVAtests, 
προκειμένου να εξεταστούν οι διαφορές στις απαντήσεις των μαθητών στις δύο ομάδες. 
Διαπιστώθηκε ότι: 

• Υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στην υποκειμενική αποτελεσματική μαθη-
σιακή αποτελεσματικότητα [F(1,38) = 12,15,p = 0,001]. 

• Υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στη διασκέδαση [F 1,38) = 12,72, p = 
0,001]. 

• Υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στα κίνητρα [F(1,38) = 9,94, p = 0,003]. 
• Με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι οι μαθητές, σε σχέση με τη χρήση κα-

θημερινών υλικών, θεώρησαν το Makey-Makey πιο αποτελεσματικό εργαλείο στο 
να μάθουν. Επίσης, διασκέδασαν περισσότερο χρησιμοποιώντας το και τους έδωσε 
περισσότερα κίνητρα για μάθηση. Ως εκ τούτου, η Υ2 γίνεται αποδεκτή. 

Συζήτηση 

Για να εξεταστεί εάν το Makey-Makey είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη δι-
δασκαλία εννοιών που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό σε μαθητές της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, υλοποιείται ένα ερευνητικό έργο που σε αυτή τη φάση εξέτασε την απο-
τελεσματικότητά του σε επίπεδο δηλωτικών γνώσεων. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν 
ότι το Makey-Makey σίγουρα έχει δυνατότητες, αλλά προέκυψαν και άλλα ενδιαφέρο-
ντα αποτελέσματα, όπως αναπτύσσονται στις επόμενες παραγράφους.  

Η πρώτη παρατήρηση που αξίζει να αναφερθεί σχετίζεται με τα αποτελέσματα στο pre-
test. Όπως είναι εμφανές στον Πίνακα 1, οι βαθμολογίες των μαθητών και των δύο 
ομάδων ήταν μάλλον απογοητευτικές. Πράγματι, περίπου τα τρία τέταρτα των απαντή-
σεών τους ήταν λανθασμένες. Ανατρέχοντας στα pre-tests, διαπιστώθηκε πως και οι 
πρότερες γνώσεις των μαθητών ήταν περιορισμένες, αλλά και ότι οι εξηγήσεις που έ-
δωσαν αντανακλούσαν σχεδόν όλες τις λανθασμένες αντιλήψεις που παρουσιάστηκαν 
στην ενότητα "Ο ηλεκτρισμός ως γνωστικό αντικείμενο". Αν και στην παρούσα φάση 
δεν εξετάστηκαν οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, μια λογική εξήγηση 
είναι ότι οι μαθητές δεν διδάχθηκαν συστηματικά θέματα που σχετίζονται με τον ηλε-
κτρισμό σε προγενέστερο στάδιο, επιτρέποντας στις λανθασμένες αντιλήψεις τους να 
ριζώσουν. Πράγματι, το πρόγραμμα σπουδών του δημοτικού σχολείου για τις φυσικές 
επιστήμες, δεν περιλαμβάνει ούτε μία ενότητα που να σχετίζεται με τον ηλεκτρισμό 
μέχρι την Πέμπτη τάξη. Έτσι, η προηγούμενη διδασκαλία, ή, πιο σωστά, η πλήρης 
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έλλειψή της, φέρει μεγάλη ευθύνη για αυτή την κατάσταση, όπως προτάθηκε από προη-
γούμενη έρευνα (Maharaj-Sharma, 2011). 

Σαφής και σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε στα φύλλα αξιολόγησης, με αποτέλε-
σμα το60-73% των ερωτήσεων να απαντιέται σωστά, ανάλογα με το φύλλο αξιολόγη-
σης και το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε. Από την άλλη, αυτό σημαίνει ότι και πάλι 
ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό των ερωτήσεων απαντήθηκε λανθασμένα. Το αν αυτά 
τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά ή όχι, είναι συζητήσιμο. Αν ληφθεί υπόψη ότι οι 
ερευνητές συμφωνούν ότι ο ηλεκτρισμός δεν είναι ένα εύκολο γνωστικό αντικείμενο 
(Lee, 2007· Peşman&Eryilmaz, 2010), τα αποτελέσματα μπορούν να θεωρηθούν ικα-
νοποιητικά, αλλά όχι εντυπωσιακά. Από την άποψη αυτή, και τα δύο εργαλεία απέδει-
ξαν τη χρησιμότητά τους, καθώς είχαν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην απόκτηση 
γνώσεων από τους μαθητές.  

Έτσι, το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι ποιο από τα δύο εργαλεία παρήγαγε 
τα καλύτερα αποτελέσματα. Η απάντηση στην ερώτηση αυτή προέρχεται από τον Πί-
νακα 2. Σε αυτόν φαίνεται ότι η Ομάδα2 ξεπέρασε σε όλες τις περιπτώσεις την Ομάδα1. 
Συνεπώς, είναι σαφές ότι το Makey-Makey ήταν πιο αποτελεσματικό εργαλείο. Επι-
πλέον, τα μεγέθη των επιδράσεων ήταν κυρίως μεγάλα (σε μία περίπτωση η επίδραση 
ήταν μικρή, σε μία πολύ μεγάλη και σε δύο μεγάλη), πράγμα που σημαίνει ότι η από-
σταση μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο ομάδων ήταν σημαντική. Από την άλλη 
πλευρά, διαπιστώνεται ότι υπήρξε μια κάμψη στα αποτελέσματα στο delayed post-test 
(περισσότερο εμφανής στην Ομάδα1). Αυτό, ως ένα βαθμό, ήταν αναμενόμενο. Θα 
ήταν ανεδαφικό κάποιος να περιμένει μακροχρόνιες θετικές επιπτώσεις με έναν μικρό 
αριθμό διδακτικών παρεμβάσεων. Παρόλα αυτά, η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων 
όχι μόνο παρέμεινε στατιστικά σημαντική, αλλά έγινε και πιο ισχυρή. 

Έχοντας αυτά τα δεδομένα, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα, με κάποια σχετική βε-
βαιότητα, ότι οι μαθητές, με τη βοήθεια του Makey-Makey, μπόρεσαν να αναπτύξουν 
μια μάλλον σταθερή βάση δηλωτικών γνώσεων σε θέματα/έννοιες που σχετίζονται με 
τον ηλεκτρισμό. Το συμπέρασμα αυτό παρέχει περαιτέρω στήριξη στα πορίσματα 
προηγούμενων μελετών (ενδεικτικά, Davisetal., 2013· Smith&Smith, 2016), εμπλου-
τίζοντας την μάλλον περιορισμένη βιβλιογραφία σχετικά με τις δυνατότητες του Ma-
key-Makey στη διδασκαλία στοιχείων για τον ηλεκτρισμό. Αυτό που τονίζει, ακόμη 
περισσότερο, τη σημασία των ευρημάτων είναι ότι, σε αντίθεση με προηγούμενες με-
λέτες που βασίζονταν κυρίως σε pre-post ερευνητικούς σχεδιασμούς, στην παρούσα 
μελέτη έγινε σύγκριση του Makey-Makey με το πιο συνηθισμένο μέσο που χρησιμο-
ποιείται στη διδασκαλία του ηλεκτρισμού, δηλαδή, την κατασκευή κυκλωμάτων με α-
πλά καθημερινά υλικά.  

Αυτό που μένει να εξηγηθεί είναι το γιατί τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα με τη χρήση 
του Makey-Makey. Ανεξάρτητα από το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, εφαρμόστηκε 
η ίδια μέθοδος διδασκαλίας, η οποία θεωρείται αποτελεσματική σεγνωστικά αντικεί-
μενα που άπτονται των θετικών επιστημών (Bybee et al., 2006). Επιπλέον, οι μαθητές 
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συνεργάστηκαν, όπως επίσης συνίσταται όταν γίνεται διδασκαλία θετικών επιστημών 
(Harlen&Qualter, 2014). Τέλος, ακολουθήθηκαν οι αρχές της θεωρίας της ενσώματης 
γνώσης, εφόσον υπήρχε η απτή εμπλοκή των μαθητών με αντικείμενα (είτε με τα κα-
θημερινά υλικά είτε με το Makey-Makey), η οποία επέτρεψε τη δημιουργία διανοητι-
κών παραστάσεων εννοιών που σχετίζονται με αυτά τα αντικείμενα, που, με τη σειρά 
τους, θεωρείται ότι βοηθούν τα άτομα να κατανοήσουν αυτές τις έννοιες και να απο-
κτήσουν νέες γνώσεις (Atmatzidou&Demetriadis, 2016· Lindgrenetal., 2016). 

Ενώ τα παραπάνω προσφέρουν καλές εξηγήσεις για τα αποτελέσματα ως σύνολο, δεν 
είναι αρκετά για να εξηγήσουν το γεγονός ότι υπήρχε διαφορά στα γνωστικά αποτελέ-
σματα που επέφεραν τα δύο εργαλεία. Έτσι, πιθανές εξηγήσεις θα πρέπει να αναζητη-
θούν στα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου. Πράγματι, φαίνεται ότι και στους τρεις 
παράγοντες που εξετάστηκαν, οι μαθητές θεώρησαν το Makey-Makey καλύτερο εργα-
λείο. Το γεγονός ότι το Makey-Makey θεωρήθηκε πιο αποτελεσματικό γνωστικό εργα-
λείο, ίσως να οφείλεται στο ότι οι δραστηριότητες με αυτό θεωρήθηκαν από τους μα-
θητές πιο αυθεντικές και κατάφεραν να τους εμπλέξουν γνωστικά περισσότερο από ότι 
η κατασκευή κυκλωμάτων με καθημερινά υλικά. Κάτι τέτοιο άλλωστε έχει επισημαν-
θεί και στο παρελθόν (Atmatzidou & Demetriadis, 2016). Επίσης,η βιβλιογραφία επι-
σήμανε ότι οι μαθητές είχαν περισσότερα κίνητρα να μάθουν όταν χρησιμοποίησαν το 
Makey-Makey (Ρότζερς et al., 2014). Αυτό το στοιχείο επαληθεύεται από τα αποτελέ-
σματα του ερωτηματολογίου, όπου οι μαθητές έδωσαν εξαιρετικά υψηλό σκορ σε αυ-
τόν τον παράγοντα (M = 4,96, SD = 0,20). Η διασκέδαση και η απόλαυση έχουν επίσης 
θεωρηθεί ως ισχυρά σημεία του Makey-Makey (ενδεικτικά, Abrahams, 2018· Leeatal., 
2014). Και πάλι, τα αποτελέσματά στο ερωτηματολόγιο υποδεικνύουν ότι οι μαθητές 
απόλαυσαν τη χρήση του Makey-Makey περισσότερο σε σύγκριση με τα καθημερινά 
υλικά. Συνεπώς, τα καλύτερα γνωστικά αποτελέσματα με τη χρήση του Makey-Makey, 
οφείλονται σε έναν συνδυασμό κινήτρων για μάθηση, διασκέδασης και εμπλοκής σε 
αυθεντικές δραστηριότητες. 

Περιορισμοί και μελλοντικές έρευνες 

Παρά τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα, η μελέτη δεν είναι χωρίς ορισμένους περιορι-
σμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρώτον, το μέγεθος του δείγματος, αν και επαρ-
κές για στατιστική ανάλυση, θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, επιτρέποντας μεγαλύ-
τερη εμπιστοσύνη στη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Ο αριθμός των διδακτικών πα-
ρεμβάσεων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος, δεδομένης της πολυπλοκότητας του 
γνωστικού αντικειμένου. Πιθανώς ο πιο σημαντικός περιορισμός της μελέτης είναι ότι 
δεν εξετάστηκαν τυχόν επιδράσεις στις διαδικαστικές γνώσεις και στις αναπαραστά-
σεις των μαθητών σχετικά με τον ηλεκτρισμό, εφόσον αυτά προβλέπονται να εξετα-
στούν στις επόμενες φάσεις του προγράμματος. Από την άλλη, δεδομένης της περιορι-
σμένης βιβλιογραφίας για το θέμα, πρωταρχική ανησυχία ήταν η απόκτηση στοιχείων 
για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του Makey-Makey και, ανάλογα με τα 
αποτελέσματα, να γίνει ο σχεδιασμός των επόμενων κινήσεων. Πράγματι, δεδομένου 
ότι το Makey-Makey είναι μια εύκολη στη χρήση συσκευή, θα είχε ενδιαφέρον να 
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δοκιμαστεί αν είναι κατάλληλο για τη διδασκαλία του ηλεκτρισμού σε ακόμη νεότε-
ρους μαθητές. Μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα ομάδα-
στόχος, δεδομένου ότι και σύνθετα κυκλώματα μπορούν να υλοποιηθούν χρησιμοποιώ-
ντας Makey-Makey. Τέλος, ένας μικτός ερευνητικός σχεδιασμός, με τη χρήση ποιοτι-
κών εργαλείων (όπως, συνεντεύξεις και παρατηρήσεις), θα διευκόλυνε τη δημιουργία 
μιας πιο σφαιρικής άποψης για το θέμα. 

Συμπεράσματα 

Εν κατακλείδι, η μελέτη παρείχε μια αρκετά καλή ιδέα για το αν και πώς το Makey-
Makey μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την διδασκαλία εν-
νοιών που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό σε μαθητές του δημοτικού. Αυτό γιατί απέ-
δειξε πως, μέσω της χρήσης του, οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν δηλωτικές γνώ-
σεις, αλλά και να αποκτήσουν περισσότερα κίνητρα για μάθηση μέσω μιας διασκεδα-
στικής και ευχάριστης διδακτικής διαδικασίας. Επιπλέον, προτάθηκε και εξετάστηκε 
ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση αυτής της συσκευής στη διδασκαλία. 
Με βάση τα προαναφερθέντα βασικά συμπεράσματα, σχεδιάζονται τα επόμενα βήματα 
του προγράμματος, με απώτερο στόχο την κατανόηση των πλεονεκτημάτων αλλά και 
των περιορισμών αυτής της συσκευής, έτσι ώστε να ενταχθεί με ομαλό και αποτελε-
σματικό τρόπο στην εκπαιδευτική πρακτική. 

Παράρτημα Ι 

Ενδεικτικές ερωτήσεις από τα φύλλα αξιολόγησης 

 

Παράρτημα ΙΙ 

Το ερωτηματολόγιο 
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Παράγο-
ντας 

Ερώτηση 

Διασκέ-
δαση 

Νομίζω ότι το μέσο ήταν διασκεδαστικό 
Βαρέθηκα χρησιμοποιώντας το μέσο* 
Απόλαυσα τη χρήση του μέσου 
Πραγματικά απόλαυσα μελετώντας με αυτό το μέσο 
Ένιωσα καλά που ολοκλήρωσα επιτυχώς τις εργασίες μου με αυτό το 
μέσο  
Ένιωσα απογοητευμένος * 

Υποκειμε-
νική μαθη-
σιακή απο-
τελεσματι-
κότητα 

Ένιωσα ότι αυτό το μέσο μπορεί να διευκολύνει τον τρόπο που μα-
θαίνω 
Αυτό το μέσο ήταν ένας πολύ ευκολότερος τρόπος για να μάθω σε 
σύγκριση με τη συνήθη διδασκαλία 
Αυτό το μέσο έκανε τη μάθηση πιο ενδιαφέρουσα 
Αισθάνθηκα ότι το μέσο αύξησε τις γνώσεις μου 
Ένιωσα ότι κατανόησα τα βασικά στοιχεία του μαθήματος με αυτό 
το μέσο 
Θα προσπαθήσω σίγουρα να εφαρμόσω τις γνώσεις που απέκτησα 
με αυτό το μέσο 

Κίνητρα Αυτό το μέσο δεν τράβηξε την προσοχή μου* 
Όταν χρησιμοποιούσα αυτό το μέσο, δεν είχα την παρόρμηση να 
μάθω περισσότερα για το μάθημα* 
Το μέσο δεν με παρακίνησε να μάθω* 

Σημειώσεις. * = ερώτηση της οποίας οι απαντήσεις αντιστράφηκαν, η λέξη "μέσο" 
αντικαθίσταται ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται 
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Από τα παιχνίδια εναλλακτικής πραγματικότητας στη φιλαναγνωσία: 
  

Ερευνητικά αποτελέσματα της εφαρμογής του μετασχηματισμού νεανικού 
μυθιστορήματος σε Παιχνίδι Εναλλακτικής Πραγματικότητας. 

 
Μουλά Ευαγγελία, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ 

 
Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο καταγράφουμε τα αποτελέσματα από την εφαρμογή σε μαθητές της 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του μετασχηματισμένου νεανικού μυθιστορήματος 
περιπέτειας ο Κώδικας της Λέρου του Κ. Στοφόρου σε Παιχνίδι Εναλλακτικής 
Πραγματικότητας (Alternate RealityGame). Η μετασχηματιστική διαδικασία 
υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-19 σε μαθητές ενός γυμνασίου 
και ενός λυκείου στη Ρόδο, στο πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας. Συμμετείχαν σε 
αυτήν 68 μαθητές από δύο σχολεία (2ο γυμνάσιο Ρόδου και 1ο ΓΕΛ Ρόδου) χωρισμένοι 
σε δύο ομάδες των 36 και 32 μαθητών αντιστοίχως. Απώτερος στόχος της δράσης ήταν 
η διερεύνηση της πιθανότητας συσχέτισης της εφαρμογής του μετασχηματισμένου 
λογοτεχνικού βιβλίου σε ARG με την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, δηλαδή με την 
πρόθεση ανάγνωσης ολόκληρου του βιβλίου ή άλλου παρόμοιου από τους 
συμμετέχοντες, αλλά και με τη στάση τους απέναντι σε παρόμοιες δράσεις ως προς τη 
μελλοντική τους συμμετοχή. Ο τρόπος συλλογής των δεδομένων υπήρξε ποικίλος, κάτι 
που δικαιολογείται από το είδος της έρευνας, που υπήρξε μελέτη περίπτωσης. Μεταξύ 
των αποτελεσμάτων από τα σημαντικότερα υπήρξαν τα εξής: Η αρχικά δηλωθείσα 
αρέσκεια της λογοτεχνίας αποτελεί προγνωστικό παράγοντα για τον βαθμό εμπλοκής 
στο παιχνίδι, ο δε βαθμός εμπλοκής στο παιχνίδι αποτελεί προγνωστικό παράγοντα για 
την μελλοντική ανάγνωση παρόμοιου βιβλίου και για μελλοντική συμμετοχή σε 
παρόμοια δράση. Αυτά μας οδηγούν στο αισιόδοξο συμπέρασμα ότι ο 
μετασχηματισμός ενός λογοτεχνικού κειμένου σε ARG μπορεί να αποτελέσει μια 
δυνάμει λύση στο πρόβλημα της πτώσης του ενδιαφέροντος για ανάγνωση με σκοπό 
την απόλαυση στους νέους, εφόσον τονώνει το μαθητικό ενδιαφέρον προς το 
λογοτεχνικό βιβλίο. Επιπλέον, καθώς παρατηρήθηκε υψηλός βαθμός αφομοίωσης των 
εγκιβωτισμένων στην αφήγηση γνώσεων, γίνεται αντιληπτό ότι τα ARG συνιστούν ως 
αυτόνομο είδος, μια δράση, της οποίας η αναπλαισίωση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 
μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη. 

Λέξεις-Κλειδιά: λογοτεχνία, Παιχνίδια Εναλλακτικής Πραγματικότητας, 
φιλανανγωσία, μιντιακοί γραμματισμοί. 

Εισαγωγή: Θεωρητικό πλαίσιο και σκοποθεσία 

Θεωρητική υποστήριξη στο εγχείρημα του μετασχηματισμού του νεανικού 
μυθιστορήματος περιπέτειας ο Κώδικας της Λέρου του Κ. Στοφόρου σε ARG 
απετέλεσαν στο επίπεδο της παιδαγωγικής προσέγγισης η έννοια του χώρου έλξης 
(affinity space) (Gee, 2017) και το παιχνίδι μετασχηματισμού ως μέσο μάθησης 
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(transformational play) (Barab et al, 2010), ενώ στο επίπεδο 
τροποποίησης/προσαρμογής του λογοτεχνικού κειμένου, βασιστήκαμε στη θεωρία των 
πολυγραμματισμών (Cope & Kalantzis, 2000) και στην έννοια της δια-μυθοπλασίας 
(transfictionality) (Ryan, 2008), όπως περιγράφονται αναλυτικά σε προηγούμενο 
άρθρο (Μουλά, Μαλαφάντης, 2019). Το όλο εγχείρημα εξέτασε ποικίλες δυνατές 
πτυχές της εφαρμογής με εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, όπως:  

• το πώς τα ARGs μπορούν να προσαρμοστούν στο λογοτεχνικό πρόγραμμα 
σπουδών και στη σκοποθεσία του αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος της 
λογοτεχνίας,  

• το πώς μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση και ενίσχυση επιμέρους ψηφιακών 
γραμματισμών των μαθητών και  

• το κατά πόσο να προωθήσουν δείκτες του πλαισίου των νέων μιντιακών 
γραμματισμών στους συμμετέχοντες.  

• Έγινε επιπλέον προσπάθεια:  
• να αναζητηθούν συσχετίσεις ανάμεσα στο προτιμώμενο είδος μάθησης και τη 

λογοτεχνία και  
• ανάμεσα στη σχέση των συμμετεχόντων με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια με τη σχέση 

τους με τη λογοτεχνία.  

Επιδιώχθηκε επίσης:  

• να ελεγχθεί το επίπεδο ορισμένων ψηφιακών γραμματισμών των μαθητών πριν 
και μετά 

• να διερευνηθεί η σχέση των μιντιακών γραμματισμών των συμμετεχόντων με τη 
λογοτεχνία και την ανάγνωση για απόλαυση και  

• να μετρηθεί η δυνατότητα μετάδοση συγκεκριμένου γνωστικού περιεχομένου ως 
προς την τοπική ιστορία και γεωγραφία.  

• Τέλος, και σημαντικότερος όλων, στόχος ήταν:  
• να διερευνηθεί η πιθανότητα συσχέτισης της δράσης, δηλαδή της εφαρμογής του 

μετασχηματισμένου βιβλίου σε ARG με την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, 
δηλαδή της πρόθεσης ανάγνωσης ολόκληρου του βιβλίου ή άλλου παρόμοιου από 
τους συμμετέχοντες, αλλά και  

• να ελεγχθεί ο βαθμός εμπλοκής στο παιχνίδι με τη στάση τους απέναντι σε 
παρόμοιες δράσεις ως προς τη μελλοντική τους συμμετοχή. 

Τα δεδομένα συνελέγησαν με ποικίλους τρόπους, όπως αρμόζει στο είδος της έρευνας, 
που ήταν μελάτη περίπτωσης. H μελέτη περίπτωσης είναι κατάλληλη για την 
πολύπλευρη προσέγγιση πολύπλοκων φαινομένων που λαμβάνουν χώρα σε φυσικά 
περιβάλλοντα (Lazar et al., 2010), όταν στόχος είναι η εύρεση απαντήσεων στο "πώς" 
ή το "γιατί" (Yin, 83: 2009). Η μελέτη περίπτωσης στηρίζεται σε ποικιλία πόρων προς 
εξέταση, τα συμπεράσματα από την οποία πρέπει να συγκλίνουν και να επαληθεύονται 
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σε τριγωνοποίηση. Πρόκειται δηλαδή για μία συμπεριληπτική ερευνητική στρατηγική 
(Stoecker, 1991). 

Έχει δε εφαρμοστεί επιτυχώς σε παρόμοιες περιπτώσεις παιχνιδιών εναλλακτικής 
πραγματικότητας (Bonsignore et al., 2013). 

Έτσι, διαμοιράστηκαν και συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια εισόδου και εξόδου, στα 
οποία, εκτός από δημογραφικά και ευρύτερου ενδιαφέροντος ερωτήματα, επιχειρήθηκε 
να μετρηθούν κοινοί δείκτες, με σκοπό τη συναγωγή συμπερασμάτων από τη μεταξύ 
τους σύγκριση πριν και μετά την εφαρμογή της δράσης. 

Δόθηκε επιπλέον ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της δράσης. Εκτός από αυτά 
συλλέχθηκαν και μελετήθηκαν επιπλέον στοιχεία, από τη διαδικτυακή δραστηριότητα 
των μαθητών, από τη λειτουργία των ομάδων που είχαν δημιουργηθεί με σκοπό την 
επικοινωνία και συνεργασία των μαθητών, αλλά και από ενδεικτικές συνεντεύξεις, 
όπως θα αναλυθούν στη συνέχεια. 

Υπό εξέταση γραμματισμοί 

Ο έννοια digital literacy ορίστηκε από τον Richard Lanham (1995: 198) ως η αίσθηση 
ότι βρίσκεται κανείς στην πατρίδα του, μέσα στο εναλλασσόμενο μίγμα λέξεων, 
εικόνων και ήχων. Ο ψηφιακός ή πληροφοριακός γραμματισμός που αναλύεται σε 
οπτικό, μιντιακό, τεχνολογικό, διαδικτυακό απασχολεί ολοένα και περισσότερο την 
παιδαγωγική έρευνα. 

Η έννοια του ψηφιακού γραμματισμού έχει επαρκώς αναλυθεί και πολλαπλώς 
εξετασθεί σε σχέση με τη νέα γενιά στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Εκτεταμένη έρευνα 
του ΚΕΓ (2006-2008) κατέγραψε τις παρατηρούμενες ψηφιακές πρακτικές των νέων 
και τα επίπεδα του γραμματισμού τους εντός και εκτός σχολείου, αποδεικνύοντας ότι 
επικρατούσες πρακτικές ανάμεσα στους νέους συνιστούν το παίξιμο ψυχαγωγικών 
παιχνιδιών και η πλοήγηση στο διαδίκτυο στον ελεύθερο χρόνο, ενώ σε επίπεδο 
κριτικού ή λειτουργικού γραμματισμού παρατηρείται σημαντικό έλλειμμα. Πρώτο 
ζητούμενο λοιπόν της παρούσας έρευνας είναι ο έλεγχος του διαδικτυακού 
γραμματισμού των ερωτώμενων μαθητών (τι είδους πρακτικές αναπτύσσουν στο 
διαδίκτυο) και να συγκρίνουμε τα δεδομένα πριν και μετά την εφαρμογή για τυχόν 
παρατηρούμενες αλλαγές. 

Επιπλέον, καθώς τα ARGs διαπιστωμένα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 
21ου αι. και των σχετικών μεταγραμματισμών (Bonsignore et al. 2013), επιδιώξαμε να 
εξετάσουμε τη συμβολή του συγκεκριμένου παιχνιδιού σε αυτούς, όπως παραδίδονται 
στη βιβλιογραφία και προσαρμοσμένους στο πλαίσιο των μιντιακών γραμματισμών 
(Jenkins et al., 2009) με τους οποίους παρουσιάζουν σημαντική επικάλυψη, ως εξής: 
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Πιο συγκεκριμένα, οι μιντιακοί γραμματισμοί, ως προϋποθέσεις πλήρους και ισότιμης 
συμμετοχής και ατομικής ανάπτυξης στα νέα ψηφιακά, μεσικά, συμμετοχικά 
περιβάλλοντα, οι οποίοι μετρήθηκαν ήταν:  

• Το παιχνίδι - η ικανότητα πειραματισμού με το περιβάλλον κάποιου ως μορφή 
επίλυσης προβλημάτων  

• Η Απόδοση/ εκτέλεση - η ικανότητα να υιοθετεί κανείς εναλλακτικές ταυτότητες 
με σκοπό τον αυτοσχεδιασμό και την ανακάλυψη  

• Η Οικειοποίηση-η δυνατότητα ουσιαστικής δειγματοληψίας και αναδιάταξης του 
περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης  

• Η κατανεμημένη γνώση - η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με εργαλεία που 
διευρύνουν τις νοητικές ικανότητες Η Συλλογική νοημοσύνη - η ικανότητα 
συνεργασίας και συγκέντρωσης σε έναν κοινό στόχο  

• Η κρίση - η ικανότητα αξιολόγησης της αξιοπιστίας των διαφόρων πηγών 
πληροφοριών  

• Διαμεσική πλοήγηση- η ικανότητα παρακολούθησης της ροής της πληροφορίας 
σε πολλαπλές πλατφόρμες και μέσα  

• Η Δικτύωση- η ικανότητα αναζήτησης, σύνθεσης και διάχυσης της πληροφορίας  
• Η Διαπραγμάτευση - η δυνατότητα συμμετοχής σε διαφορετικές κοινότητες, 

αποδοχής και σεβασμού πολλαπλών προοπτικών και εναλλακτικών προτύπων  
• Η Οπτικοποίηση - η ικανότητα δημιουργίας και κατανόησης οπτικών 

αναπαραστάσεων και πληροφοριών. 

Eξαιρέθηκε μόνο η προσομοίωση, ως μη σχετικός με τη δράση μιντιακός 
γραμματισμός καθώς δεν είχε ενσωματωθεί στις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν. 

Σκεπτικό της δράσης 

Οι χρήσεις των νέων ψηφιακών περιβαλλόντων και δη του διαδικτύου, όπως όλες οι 
κοινωνικές πρακτικές, είναι σημειωτικές δράσεις, δηλαδή τρόποι επικοινωνίας και 
νοηματοδότησης της πραγματικότητας (Caronia, 2008: 101). 

Η νέα γενιά που ορίζεται πλέον και ως ψηφιακή, νοηματοδοτεί την πραγματικότητά 
της κατεξοχήν σε αυτά τα περιβάλλοντα (Ito et al. 2010). Το διαδίκτυο διαμορφώνει 
νέα κοινωνικά περιβάλλοντα και διανοίγει δυνατότητες αλληλεπίδρασης που 
επεκτείνουν τα συμβατικά όρια του χρόνου και του χώρου (Hirdman, 2010), 
επιφέροντας την από-υλοποίηση της επικοινωνίας και επηρεάζοντας σε βάθος την 
ανθρώπινη εμπειρία. 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πολλαπλασιαστεί οι έρευνες που αφορούν στις 
αναγνωστικές συνήθειες των νέων, -και δη στο διάβασμα με σκοπό την απόλαυση, στις 
οποίες παρατηρείται μια αρνητική συσχέτιση της λογοτεχνικής ανάγνωσης με την 
ανάδυση και κυριαρχία των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων και του διαδικτύου (Twenge 
et al., 2018). Σε πρόσφατη έρευνα φοιτητές σε ποσοστό 70% συμφώνησαν απόλυτα ότι 
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η ενασχόληση με το διαδίκτυο μειώνει το χρόνο της ανάγνωσης βιβλίων. Μια πιθανή 
αιτία είναι και η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τις δυνατότητες ανάγνωσης 
λογοτεχνικών βιβλίων στα νέα ψηφιακά περιβάλλοντα (Loan, 2011), καθώς μέχρι 
τώρα, η τεχνολογική καινοτομία στα μυθιστορήματα για νέους παρέμεινε κατά κύριο 
λόγο στα έντυπα βιβλία (Koss & Tucker, 2010). 

Εντούτοις, οι νέες τεχνολογίες παρά τα αρνητικά συμπεράσματα των ερευνητικών 
δεδομένων, διανοίγουν νέες προοπτικές στη δημιουργία, διάδοση και πρόσληψη της 
λογοτεχνίας, καθώς ολοένα και περισσότερο η αφηγηματική πράξη μεταφέρεται στα 
ψηφιακά περιβάλλοντα.  

Πολυτροπικές και πολυμεσικές αφηγηματικές οντότητες υποκαθιστούν τη 
μονοτροπικότητα του γραπτού λόγου ως του κύριου εκφραστικού μέσου της 
λογοτεχνικής αφήγησης, προτείνοντας νέα είδη (Askehave & Nielsen, 2005). Με την 
εξέταση των τεσσάρων βασικών ιδιοτήτων της έννοιας του μέσου, διαπιστώνουμε ότι 
αναθεωρούνται όλα τα υλικά, αισθητηριακά, πολιτισμικά και σημειωτικά 
χαρακτηριστικά της λογοτεχνίας ως μέσου. Στην ψηφιακή εποχή έχουμε απομακρυνθεί 
από την έννοια του βιβλίου ως του αποκλειστικού υλικού αντικειμένου που περικλείει 
μια συνεκτική αφήγηση, της οποίας ο κύριος πόρος ήταν ο γραπτός λόγος και ο οποίος 
εκτελούσε μια ορισμένη πολιτισμική λειτουργία, αυτή του πνευματικού προϊόντος 
υψηλής στάθμης. Έτσι, όσο η αφήγηση μετατρέπεται σε συλλογική, διαδραστική και 
αναδυόμενη εμπειρία (Ryan, 2006), ομοίως, ο μέχρι σήμερα κυρίως παθητικός, 
μοναχικός και αναστοχαστικός τρόπος ανάγνωσης υπονομεύεται και η ανάγνωση 
μετατρέπεται σε κοινωνική δραστηριότητα. Αυτό που κάνει την μεγάλη διαφορά στο 
Web 2.0 είναι ότι επιτρέπει τη συμμετοχή των χρηστών στη σύνθεση και δημιουργία 
νέου υλικού, απαλείφοντας τη διάκριση μεταξύ παρόχων και καταναλωτών 
πληροφορίας. (Kolbitsch & Maurer, 2006, p. 187). 

Ο Brun (2007) έχει επισημάνει αυτήν την τάση και έχει αναπτύξει ένα θεωρητικό 
πλαίσιο γύρω από τους "pro-dusers", για να ενσωματώσει τις πρακτικές και τις 
κουλτούρες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από περιβάλλοντα του Διαδικτύου που 
κατευθύνονται από το χρήστη, ειδικά στο Web 2.0 

Για να φέρουμε τους νέους κοντά στη λογοτεχνία, με τρόπο που να διαλέγεται και να 
αξιοποιεί τις υφιστάμενες αλλαγές στο αναγνωστικό τοπίο υπό το καθεστώς της 
κυριαρχίας των ψηφιακών περιβαλλόντων, επιλέξαμε να μετασχηματίσουμε ένα 
νεανικό λογοτεχνικό βιβλίο μυστηρίου- περιπέτειας, τον Κώδικα της Λέρου του Κ. 
Στοφόρου σε Παιχνίδι Εναλλακτικής Πραγματικότητας.  

Η επιλογή του τρόπου της μετασχηματισμένης λογοτεχνικής αφήγησης ως μέσου 
προώθησης μιας πολυεπίπεδης στοχοθεσίας έγινε, έχοντας λάβει υπόψη, ότι ένας από 
τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους μετάδοσης πληροφοριών και μάθησης είναι μέσα 
από τις αφηγήσεις. Οι αφηγήσεις αποτελούν πολύτιμη υποστήριξη για τη μάθηση, 
παρέχοντας την αίσθηση εμπειρίας, οργανώνοντας τη γνώση, αυξάνοντας τις 
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δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ενισχύοντας τα κίνητρα (Hodhod, Cairns και 
Kudenko, 2011). Ακόμη μεγαλύτερο είναι το όφελος από τις διαδραστικές αφηγήσεις. 
Το σημαντικό πλεονέκτημα του ARG είναι ότι συνδυάζει την αφήγηση με την 
αλληλεπίδραση. Η αφήγηση αφενός πλαισιώνει την αφηρημένη γνώση και τη συνδέει 
με τη ζωή (Kapp, 2012) και η αλληλεπίδραση αφετέρου, επιτρέπει στον παίκτη να 
συμμετέχει ενεργά στην κατασκευή της ιστορίας, διεγείρει την περιέργεια και τη 
φαντασία και οδηγεί σε ακούσια εκμάθηση (Hodhod, Cairns και Kudenko, 2011). Οι 
διαδραστικές αφηγήσεις υποβάλλουν έμμεσα και διακριτικά το γνωστικό περιεχόμενο, 
καθώς οι μαθητές απορροφώνται από την ιστορία και το παιχνίδι (Padilla-Zea et al., 
2014). 

Δύο λόγια για τα ARGs 

Σύμφωνα με τον Szulborski (2005:2) «τα παιχνίδια εναλλακτικής πραγματικότητας 
αποτελούν μια online διαδραστική εμπειρία που συνδυάζει το παιχνίδι και την 
αφήγηση, χρησιμοποιώντας μεθόδους επικοινωνίας του πραγματικού κόσμου όπως το 
email, το instant messaging και τα τηλέφωνα, ώστε να δημιουργηθεί ένα ρεαλιστικό 
και παρεισφρητικό μήνυμα». Τα ARGs ανήκουν εν μέρει σε διάφορες γνωστές 
ευρύτερες κατηγορίες, όπως αυτήν των διαμεσικών ή των διάχυτων παιχνιδιών. 

Ως διαμεσικό παιχνίδι ένα ARG διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά (Herr-Stephenson et 
al., 2013): είναι επινοητικό ως προς τη χρήση πόρων και εργαλείων, κοινωνικό, κινητό, 
προσβάσιμο από μια ποικιλία σημείων εκκίνησης, αναπαραγώγιμο και επανεπισκέψιμο 
με σκοπό τη σε βάθος εξερεύνηση του μυθοπλαστικού σύμπαντος το οποίο επιδέχεται 
περαιτέρω διερεύνηση."Ως διάχυτο παιχνίδι δεν περιορίζεται στον εικονικό κόσμο του 
υπολογιστή, αλλά ενσωματώνει τις φυσικές και κοινωνικές πτυχές του πραγματικού 
κόσμου"(Magerkurth et al. 2005). 

Σύμφωνα με το μοντέλο αξιολόγησης των διάχυτων παιχνιδιών 
(PervasiveGameFlow)(Sweetser & Wyeth, 2005) για την επίτευξη της 
βελτιστοποίησης της εμπειρίας των παικτών απαιτείται: μέσα από το παιχνίδι οι 
παίκτες να αποκτούν νέες και να βελτιώνουν τις υπάρχουσες δεξιότητές τους, να έχουν 
την αίσθηση ελέγχου, να υπάρχουν σαφώς διατυπωμένοι στόχοι, να υπάρχει 
ανατροφοδότηση, κοινωνική αλληλεπίδραση, εμβύθιση (συναισθηματική εμπλοκή, 
βίωση του παιχνιδιού ως πραγματικότητας και ανεπαίσθητη εναλλαγή μεταξύ των δύο 
επιπέδων του παιχνιδιού, του διαδικτυακού και του πραγματικού κόσμου), 
συγκέντρωση (ποικιλία και ποσότητα ερεθισμάτων κατάλληλων για τους παίκτες) και 
πρόκληση (επίλυση προβλημάτων και αντιμετώπιση δυσκολιών).  

Παρουσίαση του εκπαιδευτικού ARG 

Έχοντας λάβει υπόψη τις βασικές αρχές που καθιστούν μια ARG εμπειρία 
απολαυστική, (Whitton, 2009) (Ολοκλήρωση, Ανταγωνισμός, Επίλυση προβλημάτων, 
Αφήγηση, Κοινότητα, Δημιουργικότητα) επιδιώξαμε τα εξής: 
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• Να διατηρήσουμε την ισχυρή αφηγηματική δομή του βιβλίου, με μικρές 
τροποποιήσεις, 

• Να δώσουμε στην ιστορία μια δομοστοιχειωτή δομή που εξαπλώθηκε σε όλο τον 
κόσμο (ψηφιακή και φυσική), 

• Να φροντίσουμε να δημιουργήσουμε κομμάτια ιστορίας με νόημα που όλα 
έπαιξαν ρόλο στη διαμόρφωση του παιχνιδιού, 

• Να δώσουμε στους παίκτες την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με το σύστημα, 
δίνοντας έμφαση στη διαδραστικότητα και δημιουργήσαμε παζλ, αινίγματα και 
αποστολές έτσι ώστε να μπορούν να επιτευχθούν από το επίπεδο δεξιοτήτων των 
συμμετεχόντων, προσφέροντάς τους μια αίσθηση ικανοποίησης και 
αυτοπεποίθησης. 

• Να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε μια αποτελεσματική, συνεργατική 
κοινότητα 

• Και τέλος να παρασχέσουμε στους παίκτες τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν, 
καθορίζοντας ένα ατομικό και συλλογικό βραβείο και διατηρώντας ένα τακτικό 
κοινό αρχείο με τα αποτελέσματα και τα κερδισμένα badgets. 

Μέσα από τον μετασχηματισμό, επιδιώξαμε να μην παραβιάσουμε την πρωταρχική 
προθετικότητα του κειμένου και ταυτόχρονα να προωθήσουμε δια της αφήγησης μέσω 
του παιχνιδιού ένα ευρύ φάσμα στόχων, μεταξύ των οποίων και πολλούς από αυτούς 
που συμπεριλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος της 
λογοτεχνίας, όπως την επικοινωνιακή ικανότητα, την συναισθηµατική ανάπτυξη, την 
διεύρυνση της προσωπικής εµπειρίας και ευαισθησίας των μαθητών, την καλλιέργεια 
κριτικής θέσης απέναντι σε βασικά ζητήµατα της ατοµικής και κοινωνικής ζωής, την 
υπεύθυνη διαμόρφωση στάσεων και πεποιθήσεων, τη βιωµατική συµµετοχή των 
µαθητών και ευαισθητοποίηση, την ανάπτυξη της φαντασίας και την ιστορική 
συνείδηση -εξαιρουμένης όμως της κλασσικής μορφικής κειμενικής ανάλυσης-.  

Για τις ανάγκες του παιχνιδιού δημιουργήθηκαν: 

Ένα προφίλ στο facebook (iasonas daimonios) 

Δύο στο twitter (Savvas Kortesis, Antonis Limenikos) @KortesisSavvas, @limenkos 

Τέσσερα μπλογκς: 

https://blogs.sch.gr/moula/ (για την Αντιγόνη) 

https://iasonasdaimonios.wixsite.com/dimitris (για τον Δημήτρη) 

http://odysseuscorner.simplesite.com/ (για τον Οδυσσέα)  

https://egeomarenostrum.wordpress.com (για τον Αμέλιο) 
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και ένα slidewiki https://slidewiki.org/user/katerina (για την Κατερίνα). 

Eπίσης κατασκευάστηκαν 2 voki (με ομιλούντα άβαταρ), ηχογραφήσεις φανταστικών 
συζητήσεων σε mp3, 3 google χάρτες με δεδομένα που σχετίζονταν με κάποιο στοιχείο 
της υπόθεσης κάθε φορά, 3 φύλλα εφημερίδων, 2 «επίσημα» έγγραφα, 5 qr κώδικες, 2 
εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας στην εφαρμογή blippar, 1 google φόρμα, 1 
scavenger hunt, 2 διαδραστικά βίντεο στο playposit, ένα βίντεο πληροφοριακού 
περιεχομένου, 1 purpose game, 5 κρυπτογραφημένα μηνύματα με διαφορετικούς 
κώδικες (Mors, δυαδικό σύστημα, κώδικας του Καίσαρα, τετράγωνο του Πολύβιου και 
αντιστοίχιση αριθμών- γραμμάτων), ένα μαθηματικό πρόβλημα, ένας συνεργατικός 
τοίχος ανταλλαγής απόψεων (paddlet), ένα νήμα συζήτησης στο flipgrid, μια 
ηλεκτρονική δημοσκόπηση, ένα περιβάλλον προσωρινής δημιουργίας διεύθυνσης 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (getnada). Ακόμα, αξιοποιήθηκαν μέθοδοι του 
πραγματικού κόσμου, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τους ήρωες προς τους 
συμμετέχοντες, κυνήγι θησαυρού στην Παλιά πόλη της Ρόδου, αναζήτηση στο 
διαδίκτυο για εύρεση και διασταύρωση πληροφοριών που εμπεριέχονταν στην 
αφήγηση, αναζήτηση μέσω εικόνας με ανέβασμα φωτογραφίας στη μηχανή 
αναζήτησης, αξιοποίηση της διαδικτυακής αυτόματης μετάφρασης κ.ά.  

Ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν δύο ομάδες στο facebook (μία για την κάθε σχολείο) και 
δύο ομάδες στο remind (για να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας και μέσω κινητού, 
για όσες-ους δεν είχαν λογαριασμό στο facebook). 

O puppetmaster (συντονιστής του παιχνιδιού, δηλαδή η ιδία) διατηρούσε διαφορετική 
δίοδο επικοινωνίας για την παροχή εξωδιηγητικής βοήθειας και επιπλέον πληροφοριών 
στους παίκτες (το προσωπικό μου messanger), καθώς συντονιστής της όλης δράσης 
ενδοδιηγητικά. επιλέχτηκε να είναι ένα από τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα της ιστορίας, 
μέσω του προφίλ του στο facebook, ο Iάσονας. 

Συλλογή δεδομένων 

Ένα βασικό εργαλείο που αξιοποιήθηκε για την οριοθέτηση και τον έλεγχο των 
υποθέσεών μας ήταν τα ερωτηματολόγια. Για τη σύνθεση των ερωτηματολογίων 
ακολουθήθηκαν σταθμισμένα πρότυπα (Connolly et al., 2011), τόσο στο αρχικό 
διερευνητικό στάδιο, όπου επιχειρήθηκε να καταγραφούν χαρακτηριστικά, απόψεις και 
στάσεις των μαθητών ως προς τη λογοτεχνία, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τους 
γραμματισμούς τους (Literat, 2014), όσο και στο τελικό, που σε μεγάλο βαθμό, 
επαναλάμβανε προσαρμοσμένους κατάλληλα τους άξονες του αρχικού, με την 
επισήμανση «μετά την εμπειρία της συμμετοχής σου…», ώστε να καταστεί δυνατός ο 
έλεγχος της επίδρασης του παιχνιδιού στους μαθητές και σύγκριση των δύο φάσεων. 

Με την ολοκλήρωση της δράσης επίσης, συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο αξιολόγησής 
της ως προς τον σχεδιασμό και ικανοποίησης των μαθητών από τη συμμετοχή ,που 
εξίσου στηρίχθηκε σε προηγούμενα μοντέλα. Επίσης μετρήθηκε ο βαθμός εμπλοκής 
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των συμμετεχόντων στο παιχνίδι, σε σχέση με την υφιστάμενη κατηγοριοποίηση, όπως 
παραδίδεται στη βιβλιογραφία (igda, white paper, 2006, 45-47). Με την ανοιχτή φύση 
των παιχνιδιών εναλλακτικής πραγματικότητας, τα επίπεδα αφοσίωσης και το εύρος 
δέσμευσης μπορούν να εκτείνονται από μια συνηθισμένη περιήγηση στο διαδίκτυο 
μέχρι μια απόλυτα προσηλωμένη εμπλοκή. Έτσι οι συμμετέχοντες διακρίνονται στους 
αφοσιωμένους (devotees), στους ενεργούς παίκτες (active players), στους 
περιστασιακούς παίκτες (casual players) και στους φιλοπεριέργους περιηγητές (curious 
browsers/information seekers). 

Για την αξιολόγηση της πρόσκτησης του γνωστικού περιεχομένου από πλευράς των 
μαθητών, συλλέχθηκαν επιπλέον οι απαντήσεις των μαθητών από τα ενσωματωμένα 
στην αφήγηση διαφόρων ειδών κουίζ (διαδραστικά βίντεο, φόρμες google, purpose 
games, scavenger hunt). 

Επίσης, ελήφθησαν συνεντεύξεις από 8 μαθητές με διαφορετικό βαθμό εμπλοκής στη 
δράση, με σκοπό να κατανοηθεί σε βάθος η στάση και η κριτική τους επί της 
διαδικασίας. 

Τέλος, συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα από τη δραστηριότητα των συμμετεχόντων στις 
ομάδες συνεργασίας που είχαν δημιουργηθεί στο facebook και στο remind (στο 
κινητό), για να κατανοηθεί ο τρόπος λειτουργίας των ομάδων και η συμβολή τους στην 
επίλυση των γρίφων, τη δημιουργία κοινότητας μάθησης και την κατάκτηση της νίκης. 

Αποτελέσματα επεξεργασίας ερωτηματολογίων 

Από τις ποικίλες παραμέτρους που μετρήθηκαν, θα αναφερθούν μόνο εκείνες που 
παρουσίασαν σημαντικά στατιστικό ενδιαφέρον κατά την ανάλυση των δεδομένων. 
Στα δεδομένα, τα οποία καταχωρίσθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στο SPSS, 
έγινε αρχικά έλεγχος κανονικότητας κατανομής και εφόσον δεν παρουσίαζαν 
κανονικότητα, εφαρμόστηκαν σε αυτά μη παραμετρικά τεστ. Επίσης σε κάθε μέτρηση 
ελεγχόταν ο βαθμός ικανοποίησης των παραμέτρων που προβλέπονται ως 
προϋποθέσεις. Για χάρη οικονομίας της ανάπτυξης δεν θα αναφέρονται αναλυτικά οι 
διαδικασίες. 

Τα αποτελέσματα -που ακολουθούν- αποτελούν προϊόν συνδυαστικής επεξεργασίας 
των αρχικών ερωτηματολόγιων (ανίχνευσης ψηφιακών και μιντιακών γραμματισμών 
των μαθητών, σχέσης τους με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τη λογοτεχνία) και των 
τελικών ερωτηματολογίων (αξιολόγησης της δράσης και αποτίμησης των οφελών της). 

Γενικά συμπεράσματα 

Κορίτσια και αρέσκεια λογοτεχνίας.  
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Τα κορίτσια παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,001) σε σχέση με τα 
αγόρια ως προς την αρέσκεια που εκφράζουν για τη λογοτεχνία. Η ηλικία τους (13-17) 
δεν απετέλεσε διαφοροποιητικό παράγοντα. 

 

Η εκδήλωση ευαρέσκειας στη λογοτεχνία γενικά, διαφέρει στατιστικά σημαντικά από 
την αντίστοιχη κατηγορία της λογοτεχνίας στο σχολείο (p<0,003). 
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Βέβαια, παρατηρείται συνάφεια και θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο, δηλαδή η θετική 
απάντηση στο ένα ερώτημα σχετίζεται σημαντικά με θετική απάντηση και στο δεύτερο. 
O δείκτης συσχέτισης είναι υψηλός (άνω του μετρίου) (correlation coefficient=620) 

 

Παρόλα αυτά, η ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση και 
στατιστικά σημαντική διαφορά από αυτήν με τη λογοτεχνία και στα δύο φύλα. Η 
κατοχή ηλεκτρονικών δε, είναι επίσης στατιστικά σημαντικότερη από αυτήν των 
λογοτεχνικών βιβλίων (p<0,001) και παρουσιάζει εξίσου αρνητική συσχέτιση. 
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Εξίσου, τα κορίτσια εκ των υστέρων παρουσίασαν μεγαλύτερο βαθμό εμπλοκής με το 
παιχνίδι (p<0,005) από ότι τα αγόρια και έκριναν σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι η ιστορία 
απέκτησε ενδιαφέρον μέσα από τη μετατροπή της σε παιχνίδι (p<0,001). 
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Ψηφιακοί γραμματισμοί 

Όλοι οι ψηφιακοί γραμματισμοί που μετρήθηκαν αρχικά και εκ των υστέρων, 
παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά-βελτίωση (αποστολή mails, ανάγνωση qr 
κωδίκων, χρήση αυτόματης μετάφρασης, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση 
συνεργατικών εγγράφων και google maps (p<0,001), εκτός από την ευχέρεια στην 
επαυξημένη πραγματικότητα, της οποίας η στατιστική σημαντικότητα είναι αρνητική 
(οι μαθητές είχαν προφανώς λανθασμένη αρχική εντύπωση για την επαυξημένη 
πραγματικότητα και οι εφαρμογές τους δυσκόλεψαν και επέφεραν μεγαλύτερη 
σύγχυση σε σχέση με την αρχική -και προφανώς εσφαλμένη- αντίληψη επί του 
θέματος). 
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Μιντιακοί γραμματισμοί 

Από τους μιντιακούς γραμματισμούς που μετρήθηκαν πριν και μετά, στατιστικά 
σημαντική διαφορά παρουσίασαν μόνο η οικείωση p<0,031) και η διαπραγμάτευση 
(p<0,026). 
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Aπό τους μιντιακούς γραμματισμούς, αυτός που παρουσιάζει συσχέτιση με την 
επιθυμία επανάληψης της συμμετοχής σε παρόμοια δράση είναι ο γραμματισμός της 
πολυδιεργασίας (multitasking), δηλαδή της ικανότητας ταυτόχρονης διεκπεραίωσης 
διαφορετικών εργασιών. Οι μέσες τιμές σ αυτόν είναι στατιστικά σημαντικά 
μεγαλύτερες σε όσους δηλώνουν επιθυμία επανάληψης της συμμετοχής σε παρόμοια 
δράση από αυτούς που δεν επιθυμούν (p<0,018).  
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Στατιστικά σημαντική συσχέτιση (μέτριας έντασης) παρουσιάζει ο βαθμός εμπλοκής 
στο παιχνίδι με τον γραμματισμό της διαμεσικής πλοήγησης (p<0,01). Δηλαδή η 
ικανότητα παρακολούθησης της ροής της πληροφορίας σε ποικίλες πλατφόρμες 
υπήρξε ενισχυτικός παράγοντας για την εμπλοκή στο παιχνίδι. 

 

Συμπεράσματα επί του σχεδιασμού 

Συγκρίνοντας τις αρχικές προσδοκίες των μαθητών με την τελική τους αξιολόγηση 
αποδεικνύεται ότι η μετατροπή της ιστορίας σε παιχνίδι αποδείχτηκε στατιστικά 
σημαντικά πιο ενδιαφέρουσα στο τέλος από ότι στην αρχική τους πρόβλεψη (p<0,001) 
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Οι παράγοντες που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με τον 
βαθμό εμπλοκής στο παιχνίδι ήταν η ανατροφοδότηση από τον συντονιστή (p<0,006), 
η σύνδεση των αποστολών με την αφήγηση (p<0,012), η παροχή ποικιλίας 
ερεθισμάτων και πηγών (p<0,051)- οριακά- και η δυνατότητα του παίκτη να 
ανταποκρίνεται στον προσωπικό του ρυθμό (p<0,006). Σε όλες τις περιπτώσεις η 
συσχέτιση παραμένει αν και σημαντική, ασθενής (απέχει από το 1 που συνιστά ένδειξη 
ισχυρής συσχέτισης). Στους πίνακες που προηγούνται παρουσιάζονται οι συχνότητες 
εμφάνισης των απαντήσεων και σε αυτούς που ακολουθούν οι συσχετίσεις. 
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Σχέση παιχνιδιού, λογοτεχνίας και ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

Ο βαθμός ενασχόλησης με τη λογοτεχνία γενικά φαίνεται να επηρεάζει την επιθυμία 
ανάγνωσης του βιβλίου και η αρέσκεια της λογοτεχνίας την επιθυμία συμμετοχής στο 
μέλλον σε παρόμοια δράση (p<0,022). Άρα η προηγούμενη θετική προδιάθεση 
αποτελεί παράγοντα ενίσχυσης της συμμετοχής στη δράση. 

 

 

Επίσης, η προηγούμενη αρέσκεια της λογοτεχνίας αποτελεί προγνωστικό παράγοντα 
για τον βαθμό εμπλοκής στο παιχνίδι κατά 32% (ισχυρή πρόγνωση) ( R2=0,328) 
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Η μέση ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι στατιστικά σημαντικότερη σε 
όσους δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να διαβάσουν στο μέλλον κάποιο παρόμοιο βιβλίο, 
σε σχέση με αυτούς που επιθυμούν (p<0,45). 
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Ο βαθμός εμπλοκής στο παιχνίδι αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα για την 
μελλοντική ανάγνωση παρόμοιου βιβλίου, (R2=0,227) κατά 22,7%. 
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Εξίσου, ο βαθμός εμπλοκής στο παιχνίδι αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα 
για μελλοντική συμμετοχή σε παρόμοια δράση (22%).( R2=0,229) 

 

 

Λοιπά συμπεράσματα 

Σε σχέση με τα ποσοστά συμμετοχής, όπως δηλώθηκαν στο ερωτηματολόγιο εξόδου 
παρατηρήθηκαν τα εξής: 

39% (26 άτομα) δήλωσαν ότι συμμετείχαν αφοσιωμένα (devotees) δηλαδή σε πάνω 
από τα ¾ των δραστηριοτήτων.  

22% (15 άτομα) δήλωσαν ότι συμμετείχαν ενεργά (active), δηλαδή σε περίπου τις μισές 
από τις δραστηριότητες. 

Αυτά τα ποσοστά δίνουν 41 στους 68 παίκτες, οι οποίοι ασχολούνταν συστηματικά με 
το παιχνίδι. 

Το 27% των παικτών, δηλαδή οι 18 ασχολούνταν περιστασιακά (casual) και οι 
υπόλοιποι 9 συμπτωματικά (curious browsers). 

Από τη συμμετοχή τους στις ομάδες του facebook παρατηρήθηκε ότι 22 άτομα 
συμμετείχαν πάνω από 15 φορές (στο σύνολο των 27 γρίφων), 18 από 5 έως 15 φορές 
και 28 από 1 έως 5. Η υποδεέστερη εικόνα αυτών των συμμετοχών σε σχέση με τη 
συμμετοχή στο παιχνίδι, δείχνει μια σχετικά χαλαρά συνθεμένη διαδικτυακή 
κοινότητα. Το παιχνίδι λειτούργησε περισσότερο σε ατομικό επίπεδο και 
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ανταγωνιστικά, παρά ομαδικά και συνεργατικά. Εδώ εντοπίζεται το πρόβλημα 
έλλειψης συλλογικής κουλτούρας στα σχολεία, αλλά και λοιπά προβλήματα 
ερμηνευτικής πλαισίωσης, όπως είχαν επισημανθεί νωρίτερα, κατά τον σχεδιασμό της 
δράσης (Μουλά, Μαλαφάντης, 2019). 

Από την εξέταση των γρίφων που είχαν τη λιγότερη απήχηση και απαντητική 
συμμετοχή, παρατηρήθηκε ότι οι δύο γρίφοι που ενέπλεκαν επαυξημένη 
πραγματικότητα (πρώτος και τελευταίος), το διαδραστικό βίντεο με ερωτήσεις 
γνωστικού περιεχομένου γύρω από τη μάχη της Λέρου, αλλά και οι δύο αποστολές με 
εμπλοκή του πραγματικού χώρου (αποστολή με συντεταγμένες στην Παλιά πόλη της 
Ρόδου και αποστολή στα mails μελών της ομάδας) είχαν τη μικρότερη ανταπόκριση. 
Τα παραπάνω αποδίδονται: στον βαθμό δυσκολίας της λειτουργίας thw επιλεχθείσας 
εφαρμογής, του blippar, στην απαίτηση συγκέντρωσης της προσοχής και στη διάρκεια 
του διαδραστικού βίντεο και στην απαίτηση της φυσικής μετακίνησης και της 
συνεννόησης μεταξύ των μελών της ομάδας στα δύο τελευταία. 

Από τα αποτελέσματα των γνωστικών δοκιμασιών, που ήταν ενσωματωμένες στη 
διαδικασία (ιστορικές γνώσεις σε google form, διαδραστικό βίντεο playposit, παιχνίδι 
γεωγραφικών γνώσεων σε χάρτη purpose game, ιστορικές γνώσεις σε scavenger hunt), 
τα οποία απαντήθηκαν από 42 μαθητές συνολικά, καθώς ο βαθμός συμμετοχής σε αυτά 
υπήρξε ο χαμηλότερος, συμπεραίνουμε ότι στο σύνολο των απαντήσεων οι 33 μαθητές 
πέτυχαν το 100% , οι 7 το 75% και οι 2 το 50%.  

Τέλος, από τις συνεντεύξεις των οκτώ συμμετεχόντων, εκ των οποίων οι δύο από την 
ομάδα με υψηλό δείκτη συμμετοχής, οι δύο από τους ενεργούς παίκτες και οι τέσσερις 
από τις λοιπές κατηγορίες αναδύθηκαν τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία: 

Οι μαθητές που ήταν αφοσιωμένοι στο παιχνίδι και ανυπομονούσαν για την 
δημοσίευση κάθε επόμενου γρίφου ήταν παιδιά με επαρκείς δεξιότητες στα ψηφιακά 
περιβάλλοντα και ταυτόχρονα μαθητές με καλή επίδοση στα σχολικά μαθήματα. Είχαν 
εμπειρία ψηφιακών παιχνιδιών, αλλά έπαιζαν με μέτρο. Είχαν λογαριασμό στα 
κοινωνικά δίκτυα αλλά δεν συμμετείχαν πολύ ενεργά. Εξέφρασαν ενθουσιασμό για τον 
σχεδιασμό του παιχνιδιού, καθώς δεν είχαν ποτέ ξανά παρόμοια εμπειρία. Ιδιαίτερα 
επισημάνθηκε ότι ένιωθαν σαν να συμμετείχαν οι ίδιοι ως ενεργά μέλη της παρέας 
εξιχνίασης του μυστηρίου και προσπαθούσαν να παρακινήσουν τους συμμαθητές τους 
να εμπλακούν πιο ενεργά. Η ύπαρξη ατομικού βραβείου λειτουργούσε παρακινητικά. 
Πιθανόν, το μέτρο σύγκρισης που οι ίδιοι συνιστούσαν από την άλλη, να λειτουργούσε 
αποτρεπτικά στους συμμαθητές τους. 

Οι ενεργοί παίκτες ήταν επίσης παιδιά με ψηφιακές δεξιότητες και αρκετά καλοί 
μαθητές σε ορισμένα μαθήματα. Έπαιζαν τακτικά ψηφιακά παιχνίδια και ήταν 
ιδιαίτερα ενεργοί στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλές φορές ομολόγησαν ότι αυτή τους η 
ενασχόληση τούς αποσπούσε από το παιχνίδι. 
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Από τους 4 παίκτες που είχαν μέτρια έως περιστασιακή συμμετοχή προέκυψε ότι 
βασικός λόγος αποχής τους ήταν ο φόβος έκθεσης στα μάτια των συμμαθητών τους σε 
περίπτωση λανθασμένης απάντησης, ο φόβος μη χαρακτηριστούν ως “παιδάκια”, 
καθώς το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν ήταν οριοθετημένο στην κουλτούρα τους και 
μπορεί να θεωρούταν παιδιάστικο και η ανταγωνιστική παράμετρος που τελικά 
υπερτέρησε της συμμετοχικής. Παρόλα αυτά δήλωσαν ότι θα ξαναέπαιρναν μέρος σε 
κάτι παρόμοιο και θα προτιμούσαν να υπήρχε βραβείο μόνο ομαδικό. 

Το σημαντικότερο ίσως συμπέρασμα που προέκυψε από τη δράση σε σχέση με την 
καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας είναι ότι ο βαθμός συμμετοχής στο παιχνίδι είχε θετική 
συσχέτιση με την διάθεση ανάγνωσης κάποιου παρόμοιου βιβλίου, λειτουργώντας ως 
μυητικός προθάλαμος στην λογοτεχνική ανάγνωση για απόλαυση, που είναι και το 
μείζον ζητούμενο της εποχής μας, ειδικά ανάμεσα στους νέους. Αυτό, διότι όσο 
περισσότερο οι νέοι δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν διαδραστικά μέσα, τόσο υψηλότερο 
είναι το επίπεδο διάσπασης της προσοχής τους όταν διαβάζουν για ακαδημαϊκούς 
λόγους και επιπλέον, τόσο λιγότερο χρόνο αφιερώνουν στην ανάγνωση έντυπων 
βιβλίων. (Levine et al. 2007). Άρα μια τέτοια δράση- η μετατροπή ενός λογοτεχνικού 
κειμένου σε ARG- θα μπορούσε να αντισταθμίσει την παραπάνω τάση και να 
αντιστρέψει τη δυναμική των μέσων να απομακρύνουν από την λογοτεχνική 
ανάγνωση, επιτυγχάνοντας το ακριβώς αντίθετο και συμφιλιώνοντας τα νέα 
διαδραστικά μέσα με το λογοτεχνικό φαινόμενο. 
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Ερωτόκριτος: Ένα παράδειγμα διαμεσικής και πολυτροπικής αφήγησης. 

Προκοπίου Κατερίνα, Φιλόλογος 

    «οι στίχοι θέλουν διόρθωσιν, και σάσμα όσο μπορούσι, 
    γι’ αυτούς που τους διαβάζουσι, καλά να τους γρι-

κούσι.» 

Ερωτόκριτος  

Περίληψη: 

Το κείμενο εξετάζει τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου και την προσαρμογή 
του σε graphic novel ως διαμεσικές και πολυτροπικές αφηγήσεις. Αρχικά διασαφηνί-
ζονται οι όροι διαμεσικότητα, σύγκλιση των μέσων, κουλτούρα της σύγκλισης και στη 
συνέχεια ο Ερωτόκριτος προσεγγίζεται ως παράδειγμα του φαινομένου της ‘σύγκλισης 
των μέσων’ και ως έργο ‘πολιτισμικός καταλύτης’ μιας ‘συμμετοχικής κουλτούρας’. 
Ακολούθως εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η διαμεσικότητα και η πολυτροπικότητα 
διαμορφώνουν τις αφηγηματικές δυνατότητες του graphic novel, καθώς και οι διαφο-
ρετικές ερμηνευτικές στρατηγικές που απαιτεί το συγκεκριμένο μέσο από τον αναγνώ-
στη. 

Λέξεις-Κλειδιά: πολυτροπικότητα, διαμεσικότητα, σύγκλιση μέσων, κουλτούρα της σύ-
γκλισης. 

Ο Βιτσέντζος Κορνάρος στην κατακλείδα του Ερωτόκριτου δηλώνει ότι ‘θωρεί’ με-
ταξύ άλλων τη θερμή υποδοχή του έργου του (Δεληγιαννάκη, 2016: 117) και μας εκ-
πλήσσει με τους δύο τελευταίους στίχους:  

«οι στίχοι θέλουν διόρθωσιν, και σάσμα όσο μπορούσι, 
γι’ αυτούς που τους διαβάζουσι, καλά να τους γρικούσι» 

με τους οποίους παρακινεί τους ‘αναγνώστες’ να εμπλακούν ενεργά με το έργο του, για 
να το «γρικούσι καλά». Είναι σα να προοικονομεί αυτό που θα ακολουθήσει στους ε-
πόμενους τέσσερις αιώνες. Το έργο του όχι μόνο θα τύχει θερμής υποδοχής, αλλά λόγω 
της δημοτικότητάς του θα γίνει ένα έργο «χιονοστιβάδα» (Ryan, 2013: 363), ένα έργο 
«πολιτισμικός καταλύτης» (cultural activator) (Jenkins, 2006: 95), καθώς θα κυριαρχή-
σει πολιτισμικά και οι ‘αναγνώστες’ του θα επιχειρήσουν αυτό, που τους προτρέπει, θα 
διαμορφώσουν μέσα από την κοινωνική διάδραση δημιουργών – ερμηνευτών μια ‘συμ-
μετοχική κουλτούρα‘ (participatory culture) (Jenkins, 2006: 3), η οποία θα δώσει πλήθος 
προσαρμογών (adaptations) του πρωτότυπου έργου σε διάφορα μέσα, με αποτέλεσμα 
ο Ερωτόκριτος να αποτελεί σήμερα μία ενδιαφέρουσα περίπτωση διαμεσικότητας. 

Ο όρος ‘διαμεσικότητα’ εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1990 και είναι πολύ ευρής, 
είναι ένας όρος-ομπρέλα. Σε γενικές γραμμές σημαίνει τη μεταφορά μιας αφήγησης σε 
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πολλά διαφορετικά μέσα. Η Irina O. Rajewsky (2005: 44, 51-52) διακρίνει τρεις κατη-
γορίες διαμεσικότητας: 

(α) τη ‘διαμεσική μεταφορά’ (medial transposition), δηλαδή τη μεταφορά μιας αφήγη-
σης από ένα μέσο σε ένα άλλο, τη μετάβαση από ένα σημειολογικό σύστημα σε ένα 
άλλο. Στην περίπτωση αυτή το το πρωτότυπο έργο υπόκειται σε αλλαγές, που υπαγο-
ρεύονται από τη σημειολογική οργάνωση του νέου μέσου, επομένως κατά τη συγκρι-
τολογική έρευνα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες στους εκφραστι-
κούς κώδικες των μέσων και να αποφεύγεται το κριτήριο της πιστότητας ως κριτήριο 
αξιολόγησης. Για το λόγο αυτό είναι προτιμότερος ο όρος προσαρμογή (adaptation) 
έναντι των όρων μετατροπή (transformation) και μεταφορά (transposition) (Αντωνο-
πούλου & Καρακάση & Πετροπούλου, 2015: 133-134) 

(β) τον ‘συνδυασμό των μέσων’ (media combination). Τον συνδυασμό δύο τουλάχιστον 
διαφορετικών μέσων, το κάθε ένα από τα οποία προσφέρει με τον δικό του τρόπο στη 
συγκρότηση και στη σημασιοδότηση του νέου έργου (Rajewsky, 2005), παράδειγμα το 
κόμικ και το graphic novel στα οποία έχουμε συνδυασμό δύο διαφορετικών σημειολο-
γικών συστημάτων, της εικόνας και του λόγου.  

(γ) τις ‘διαμεσικές αναφορές’ (intermedial references), όταν δηλαδή ένα μέσον αναφέ-
ρεται ή μιμείται τη δομή ή τις εκφραστικές τεχνικές ενός άλλου μέσου. 

Ο Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου αποτελεί ενδιαφέρουσα περίπτωση μελέτης 
των τριών κατηγοριών διαμεσικότητας, που προτείνει η Rajewsky. 

Στην πρώτη κατηγορία διαμεσικότητας έχουμε τη ‘διαμεσική μεταφορά’ (medial 
transposition) μεταφορά του λογοτεχνικού έργου σε άλλα μέσα, όπως θεατρικές προ-
σαρμογές, μελοποιήσεις, όπερα, εικαστικά έργα, κόμικς και graphic novel. Κατά την 
άποψή μας στην περίπτωση του Ερωτόκριτου δεν έχουμε μόνον διαμεσική μεταφορά 
(medial transposition), αλλά και ένα παράδειγμα του φαινομένου της ‘σύγκλισης των 
μέσων’ και της ‘κουλτούρας της σύγκλισης’ (Jenkins, 2006: 2).  

Το φαινόμενο της ‘σύγκλισης των μέσων’, παρόλο που φαντάζει κάτι εντελώς σύγχρονο, 
μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα στον πολυμεσικό κόσμο μας, αποτελεί παλιά πρα-
κτική (Jenkins, 2006: 119) κατά την οποία παραδοσιακά (λ.χ Λογοτεχνία) και νέα μέσα 
(λ.χ graphic novels) συνεργάζονται και αλληλοενισχύονται, αλλάζοντας τον τρόπο πα-
ραγωγής και κατανάλωσης πολιτισμικού περιεχομένου, για να αναδειχθούν νέες υβρι-
δικές μορφές, και να προσφέρουν καινούριες αναγνώσεις του έργου. Μέσα από διαδι-
κασίες διαμεσικής αφήγησης σημαντικά στοιχεία ενός έργου, δημιουργημένου σε ένα 
μέσο, διασκορπίζονται σε διαφορετικά μέσα, στα οποία θα ανατρέξουν οι «αναγνώ-
στες», ως ενεργά μέλη της κουλτούρας της σύγκλισης, για να αναζητήσουν την ψυχα-
γωγία και την απόλαυση των διαφορετικών αναγνώσεων και ερμηνειών του αγαπημέ-
νου τους έργου.  
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Ως παράδειγμα του φαινομένου της ‘σύγκλισης των μέσων’ οι Thorburn και Jenkins 
(2003: 3) δίνουν την περίπτωση του υφαντού της Bayeux (Bayeux tapestry), το οποίο 
αποτελεί μια πολυμεσική γέφυρα μεταξύ της προφορικής παράδοσης και του εγγράμ-
ματου πολιτισμού. Το ίδιο παράδειγμα έχουμε στα καθ’ ημάς με την περίπτωση του 
Ερωτόκριτου, μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση ακολουθείται η αντίστροφη πο-
ρεία αυτής του υφαντού της Bayeux. Το λόγιο έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου υιοθε-
τείται από τον προφορικό πολιτισμό, κυρίως επειδή είναι ένα λαϊκότροπο έργο, που 
ακολουθεί τους εκφραστικούς τρόπους του δημοτικού τραγουδιού και στις τεχνικές της 
προφορικής σύνθεσης και από λόγιο έργο, γύρω στα 1800 γίνεται λαϊκό βιβλίο, «το 
δημοφιλέστερο λαϊκό ανάγνωσμα του ελληνόφωνου κόσμου» (Μαρκομιχελάκη, 
2010). Με την ανάγνωση του σε αναλφάβητο ακροατήριο αρχίζει η προφορική του 
διάδοση μέσω της αποστήθισης. Μικρότερα τμήματα του έργου αυτονομούνται και γί-
νονται δημοτικό τραγούδι, ενώ παράλληλα διαδίδονται παροιμιώδεις φράσεις του έρ-
γου, λαϊκές διηγήσεις και παραμύθια (Δεληγιαννάκη, 2016: 126). Δίστιχα του έργου 
καταγράφονται σε συλλογές μαντινάδων. Την εποχή αυτή έχουμε επίσης δραματοποι-
ήσεις αποσπασμάτων του Ερωτόκριτου σε λαϊκές παραστάσεις στα Επτάνησα, την Πε-
λοπόννησο και την Κεντρική Ελλάδα, καθώς και το εικονογραφημένο ρουμάνικο χει-
ρόγραφο του Λογοθέτη Πετράζε στα 1878 (Μαρκομιχελάκη, 2010: 467). Επί πλέον η 
απεικόνιση των πρωταγωνιστών του έργου σε υφαντά αποτελεί γέφυρα μεταξύ της 
προφορικής παράδοσης και του λόγιου έργου και καθιστά το υφαντό παράδειγμα συ-
νεργασίας παλαιού και καινούριου μέσου.  

Οι διασκευές του έργου για παιδιά, όπως αυτή των Μουρίκη και Κυρίτση (2015) εκ-
παιδεύουν τους νέους στην ‘κουλτούρα της σύγκλισης’, ώστε να ακολουθούν τους χα-
ρακτήρες του έργου σε διαδοχικά μέσα, να δημιουργήσουν δηλαδή μια κοινότητα οπα-
δών γύρω από το έργο, οι οποίοι θα αναζητήσουν τις προσαρμογές (adaptations) του 
έργου στα διάφορα μέσα, για να απολαύσουν τη διαμεσική αφήγηση του Ερωτόκριτου. 
Προσαρμογές (adaptations) όπως είναι για παράδειγμα οι θεατρικές διασκευές του έρ-
γου, που σύμφωνα με την Τασούλα Μαρκομιχελάκη (2010: 469), ανέρχονται από το 
1929 έως το 2005 σε πέντε, ενώ οι θεατρικές παραστάσεις σε είκοσι τρεις, η πληθώρα 
των μελοποιήσεων από τις οποίες ξεχωρίζουν αυτές του Χριστόδουλου Χάλαρη 
(1976), του Νίκου Μαμαγκάκη (1985), του Γιάννη Μαρκόπουλου (2000), των Λουδο-
βίκου των Ανωγείων, Νίκου Ξυδάκη, Ψαραντώνη (2000), των Πολυχρονάκη, Σιδέρη, 
Παπατζανής (2004), οι προσαρμογές του έργου σε όπερα, του Αλέκου Αλιμπέρτη 
(1935) και μιούζικαλ του Δημήτρη Μαραμή (2018), τα εικαστικά έργα, εμπνευσμένα 
από τον Ερωτόκριτο των Θεόφιλου Γ. Χατζημιχαήλ (1933), Τσαρούχη (1980), Εγγο-
νόπουλου (1969), Μπόστ, οι εικαστικές εκθέσεις με θέμα τον Ερωτόκριτο, «μόνον εσέ 
Ρωτόκριτε» και «20+1 εικαστικές προσεγγίσεις στον Ερωτόκριτο» και οι δύο προσαρ-
μογές (adaptations) του Ερωτόκριτου σε κόμικ, τα Κλασσικά Εικονογραφημένα (περί-
οδος 1951-1960) και το graphic novel των Γ. Γούση, Δ. Παπαμάρκου, Γ. Ράγκου, Ε-
ρωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου, Polaris, Αθήνα 2016. 

Κάθε εποχή διαπραγματεύθηκε τον Ερωτόκριτο με τα δικά της μέσα και κάθε μέσο 
έφερε το δικό του κοινό (Jenkins, 2006: 95). Έτσι από τον 17ο αιώνα μέχρι σήμερα, με 
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τη διαμεσική αφήγηση, με κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές, που έχουν αναπτυ-
χθεί γύρο από τα μέσα και με τη ροή περιεχομένου από μέσον σε μέσον (Jenkins, 2006: 
2), έχει διαμορφωθεί μια ‘συμμετοχική κουλτούρα’ (participatory culture) (Jenkins, 
2006: 3), χάρη στην οποία έχει πλασθεί ο μυθοπλαστικός κόμος της ιστορίας του Ερω-
τόκριτου μέσα από την τέχνη της ‘κοσμοπλασίας’ (worldbuilding) (Jenkins, 2006: 113). 
Το κοινό, ακροατές/θεατές/αναγνώστες, αλλάζει τον τρόπο παραγωγής και κατανάλω-
σης του πολιτισμικού περιεχομένου, συμμετέχει στη ‘σύγκλιση των μέσων’ (της λογο-
τεχνίας, του τραγουδιού, του θεάτρου, της όπερας, του μιούζικαλ, της ζωγραφικής, του 
graphic novel) και στη δημιουργία νέου πολιτισμικού προϊόντος βασισμένου στο έργο 
του Κορνάρου, που εξαιτίας της δημοτικότητάς του λειτουργεί ως «πολιτισμικός ελκυ-
στής» (cultural attractor) ή ως «πολιτισμικός καταλύτης» (cultural activator). Η ‘συμμε-
τοχική κουλτούρα’ (participatory culture), λοιπόν, δημιουργείται από την αλληλεπί-
δραση του κοινού με τα μέσα (Jenkins, 2006: 2-3) και τις δυνατότητες, που του παρέχει 
η εξέλιξη των μέσων να εκφράσει τη δημιουργικότητά του σε σχέση με το πρωτότυπο 
έργο και να καταθέσει τη δική του ανάγνωση. Παρακολουθώντας το χτίσιμο της κο-
σμοπλασίας του Ερωτόκριτου, ουσιαστικά καταγράφουμε την πρόσληψη του έργου 
ανά τους αιώνες, τη ροή της ιστορίας και τις διαφορετικές αναγνώσεις του από μέσο 
σε μέσο. 

Η δεύτερη κατηγορία διαμεσικότητας, που προτείνει η Rajewsky, ‘ο συνδυασμός των 
μέσων’ (media combination), παρατηρείται στην προσαρμογή (adaptation) του Ερωτό-
κριτου σε graphic novel των Γούση, Παπαμάρκου, Ράγκου (2016) στην ‘πολυτροπικό-
τητα’ του κόμικ ως μέσου, στον συνδυασμό δηλαδή δύο διαφορετικών σημειολογικών 
συστημάτων, της εικόνας και του λόγου, ο καθένας από τους οποίους επιτελεί έναν 
ειδικό και σημαντικό ρόλο (Χοντολίδου, 1999: 115).  

Η τρίτη κατηγορία διαμεσικότητας, που προτείνει η Rajewsky, οι ‘διαμεσικές αναφο-
ρές’ (intermedial references), επίσης παρατηρείται στην προσαρμογή (adaptation) του 
Ερωτόκριτου σε graphic novel στον συνδυασμό ταυτόχρονα των συμβάσεων του κόμικ 
(αρχές 19ου αιώνα), της Κρητικής λογοτεχνίας (17ος αιώνας) και του κινηματογράφου 
(τέλη 19ου αι.), όπου για την επίτευξη της αφήγησης έχουμε την αλληλεπίδραση δια-
φορετικών αφηγηματικών μέσων, που διαμορφώθηκαν σε διαφορετικά ιστορικά συ-
γκείμενα (Kukkonen, 2010: 151), με στόχο να βοηθούν οι αναγνώστες, ώστε κατά την 
αναγνωστική διαδικασία να συνθέσουν τις ερμηνευτικές προσδοκίες τους (Μουλά, 
2014: 4).  

Σύμφωνα με την Marie-Laure Ryan όλα τα μέσα δεν έχουν τις ίδιες αφηγηματικές δυ-
νατότητες (2003:1). Κάθε μέσον αξιοποιεί αφηγηματικά με διαφορετικό τρόπο τα βα-
σικά στοιχεία της αφήγησης που υποδέχεται και απαιτεί διαφορετικές ερμηνευτικές 
στρατηγικές από τον ‘αναγνώστη’ (Ryan, 2003: 11). Υπό το πρίσμα, λοιπόν, της ‘δια-
μεσικής αφηγηματολογίας’ εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο η ‘πολυτροπικότητα’ και 
η ‘διαμεσικότητα’ διαμορφώνουν τις αφηγηματικές δυνατότητες του graphic novel στο 
δισέλιδο 10-11 του Α΄ μέρους του graphic novel Ερωτόκριτος, όπου έχουμε τη 
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σύγκρουση Ερωτόκριτου και Πολύδωρα με τη βασιλικά φρουρά, η οποία στο λογοτε-
χνικό έργο έχει ως εξής: 

 

ΠOIHTHΣ 

 Σαν τους αποχαιρέτησαν κ' εμίσευγαν, θωρούσι 

 κι αφήνουσιν-ε τα καλά, και στα κακά θα μπούσι. 

 Aφήκασιν τσ' αθιβολές, στ' άρματα βάνου' χέρα, 555 

 σπιθίζου', λάμπουν τα σπαθιά, κ' η νύκτα εγίνη μέρα. 

 Σ' τούτα τ' ανακατώματα, δυό επέσαν κι αποθάναν, 

 κ' οι δέκα, οκτώ εγενήκασι, κι αρχίζασι κ' εχάναν. 

 Kαι πάλι τούτοι, κ' οι οκτώ, ήσανε λαβωμένοι, 

 κι άγγιχτος ο τραγουδιστής κι ο Φίλος του απομένει. 560 

 Eχάσασιν οι πλιότεροι, πό'λπιζα' να νικήσουν,  

 κ' οι δυό τούς εντροπιάσασι, δίχως να τους γνωρίσουν. 

 Γιατ' είχαν εις το πρόσωπο γενειάδες καμωμένες, 

 και κάθε αργά τσ' εβάνασι, μακρές, ξεχουρδισμένες, 

 και δεν εμπόρειεν  

άνθρωπος ποτέ να τσι γνωρίσει. 565 

 (Πολλές φορές η Mαστοριά ενίκησε τη Φύση.) 

 Ήσανε νέοι δροσεροί στο φόρον ολημέρα, 

 και κάθε αργά εστολίζουνταν ψοματινά τα γέρα. 

 Eτούτα τα κομπώματα εκάνασιν τα γένια, 

 που βάναν εις το πρόσωπον κ' οι δυό, τα ψοματένια. 570 

 Tη δύναμή τως οι οκτώ γρικούσι πως εχάθη,  
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 μισεύγου', φεύγουν από 'κεί, μην τσ' εύρουν κι άλλα πάθη. 

 Eτότες ο Pωτόκριτος του Φίλου συντυχαίνει, 

 αν-ε γρικά λαβωματιά, πώς βρίσκεται, πώς πηαίνει. 

Με την εικονογράφηση του συγκεκριμένου αποσπάσματος στο graphic novel και δια 
των ‘διαμεσικών αναφορών’ (intermedial references) αποδίδεται άριστα ο μεσαιωνικός 
κόσμος του λογοτεχνικού έργου και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των έργων της 
Κρητικής λογοτεχνίας, το ιπποτικό πνεύμα.  

Το δισέλιδο αυτό αποτελείται από επτά ανομομοιόμορφα πάνελ (εικόνα 1), από τα ο-
ποία τα τρία κεντρικά, τέταρτο, πέμπτο και έκτο, είναι κομμένα σαν από σπαθιές σε 
τρία μέρη. Το κόμικ ως πολυτροπικό μέσον μετέρχεται όλων των τρόπων που διαθέτει 
- εικόνα, κείμενο, ακολουθία και σχήμα των πάνελ - για να επιτύχει την αφήγηση της 
σύγκρουσης, που εδώ με τον κατακερματισμό των πάνελ σαν από σπαθιές, υποδηλώνει 
ευφάνταστα τις βίαιες κινήσεις του ξίφους κατά τη διάρκεια της μονομαχίας.  

Το πάνελ αποτελεί την μικρότερη αφηγηματική μονάδα. Είναι μια μοναδική στιγμή 
στον χρόνο και το περιεχόμενό του προσδιορίζει τη διάρκεια του χρόνου και τις δια-
στάσεις του χώρου. Η ‘ακολουθία των πάνελ’ με τις ασύνδετες χρονικές στιγμές των 
πάνελ αποκαθίσταται σε συνέχεια, σε ενιαία πραγματικότητα, από τη φαντασία του 
‘ενεργού’ αναγνώστη στο ‘διάκενο’ μεταξύ των πάνελ με τη διαδικασία της ‘ολοκλή-
ρωσης’ (closure). Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ‘ακολουθία των πάνελ’ λειτουργεί μέσω της 
‘ολοκλήρωσης’ (closure) ως δείκτης του χώρου και του χρόνου της αφήγησης 
(McCloud, 2014: 66-99).  

Στο τρίτο πάνελ της σελίδας 10 (εικόνα 1) έχουμε τη χρονική στιγμή της έναρξης της 
σύγκρουσης, που αποδίδεται χωρίς κείμενο, μόνον με την εικονογράφηση της ξιφούλ-
κησης, του ξεθηκαρίσματος των σπαθιών, την εικονογράφηση του στίχου «Aφήκασιν 
τσ' αθιβολές, στ' άρματα βάνου' χέρα». Την αμέσως επόμενη χρονική στιγμή, στο επό-
μενο πάνελ, η μονομαχία έχει φουντώσει και η δύναμη των κτυπημάτων έχει προλάβει 
να κατακερματίσει με σπαθιές το τέταρτο πάνελ. Μοιρασμένο στα τρία, αποδίδει έξυ-
πνα το ακαριαίο της εναλλαγής των κτυπημάτων, χρησιμοποιώντας για την αφήγηση 
μόνον την εικονογράφηση, συγκεκριμένα του στίχου «σπιθίζου', λάμπουν τα σπαθιά, κ' 
η νύκτα εγίνη μέρα», για να δείξει σε κάθε ένα από τα τρία μέρη του, ένα ορισμένο 
τμήμα του χώρου (και του χρόνου), όπου διαδραματίζεται η σύγκρουση, αποκομμένο 
χειρουργικά από τον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος όμως υποδηλώνεται έξω από τα 
όρια του πάνελ, στο ‘διάκενο’, βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με την ορατή πληροφορία 
του πάνελ και αποκαθίσταται από τον ενεργό αναγνώστη με την ολοκλήρωση (closure), 
που ακολουθεί τον τρόπο «από στιγμή σε στιγμή» για τη μετάβαση από το ένα πάνελ 
στο άλλο. Με αυτόν τον τρόπο συντελείται στο τέταρτο πάνελ η οπτική αφήγηση των 
πρώτων φάσεων της σύγκρουσης με τα κτυπήματα των σπαθιών και των ασπίδων και 
με τις επιμέρους μονομαχίες. Στο ίδιο πάνελ για την απόδοση του χωροχρόνου της 

117/225

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 - Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr  -  2ο Τεύχος - Σεπτέμβριος  2019 



σύγκρουσης επιστρατεύεται ο “medium – specific mode” (Kress & van Leeuwen 2001: 
22) ενός άλλου αφηγηματικού μέσου, του κινηματογράφου κι έχουμε αυτό που η Irina 
Rajewsky αποσαφηνίζει ως τρίτο είδος διαμεσικότητας, τις ‘διαμεσικές αναφορές’ 
(intermedial references), όταν τα πάνελ με τη διαδοχή τους ξεδιπλώνουν μπροστά στα 
μάτια του αναγνώστη την ιστορία, όπως τα κινηματογραφικά πλάνα (Παπαδάτος, 
2018). Στο πρώτο μέρος του τέταρτου καρέ με ένα πολύ «κοντινό πλάνο» έχουμε το 
χτύπημα των σπαθιών, που συνοδεύεται από το ηχητικό εφέ «κλανγκ», το οποίο με τη 
σειρά του λειτουργεί, όπως και η διαδικασία της ολοκλήρωσης, ως δείκτης του χρόνου 
και αποδίδει μία διαφορετική χρονική στιγμή της σύγκρουσης (McCloud, 2014: 94). 
Όπως και στο τρίτο μέρος επίσης με ένα πολύ «κοντινό πλάνο» έχουμε το χτύπημα και 
το σύρσιμο των σπαθιών με το ηχητικό εφέ «χχχκ», το οποίο επίσης αποδίδει μια δια-
φορετική χρονική στιγμή της σύγκρουσης. Ενδιάμεσα έχουμε ένα «γενικό πλάνο» της 
σύγκρουσης και διακρίνουμε τουλάχιστον δύο μονομαχίες με πρωταγωνιστές προφα-
νώς τους δύο βασικούς ήρωες, τον Ερωτόκριτο και τον φίλο του, τον Πολύδωρα, να 
μονομαχούν με τη βασιλική φρουρά. Το δεύτερο αυτό μέρος του τέταρτου καρέ κατα-
λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του πάνελ, υποδηλώνοντας με το μέγεθός του μια με-
γαλύτερη σε χρονική διάρκεια στιγμή της σύγκρουσης σε σχέση με αυτές των προη-
γούμενων πάνελ, που περιγράφουν απλά χτυπήματα, καθώς σύμφωνα με τον McCloud 
«το σχήμα του πάνελ μπορεί στην πράξη να κάνει τη διαφορά στον τρόπο που αντιλαμ-
βανόμαστε τον χρόνο» (McCloud, 2014: 101). Η εναλλαγή κοντινών και γενικών πλά-
νων, μικρών και μεγάλων πάνελ, ηχητικών εφέ μέσα από τη διαδικασία της ‘ολοκλή-
ρωσης’ (closure) συνθέτει τον οπτικό ρυθμό της ακολουθίας των πάνελ σε όλο το δι-
σέλιδο, που αποδίδει με τη σειρά του τον ρυθμό της μονομαχίας Ερωτόκριτου και Πο-
λύδωρα με τη βασιλική φρουρά.  

Στο πέμπτο και έκτο πάνελ, επίσης κατακερματισμένα σε τρία μέρη, τα οποία με μια 
ακόμη ‘διαμεσική αναφορά’ (intermedial reference) παραπέμπουν στον «νόμο των 
τριών», μια αφηγηματική τεχνική της Λογοτεχνίας και κυρίως του δημοτικού τραγου-
διού, έχουμε σκηνές από τη μονομαχία, που καταλήγει στον τραυματισμό των φρου-
ρών. Συγκεκριμένα εικονογραφούνται οι στίχοι : 

«Σ' τούτα τ' ανακατώματα, δυό επέσαν κι αποθάναν, 

   κ' οι δέκα, οκτώ εγενήκασι, κι αρχίζασι κ' εχάναν. 

    Kαι πάλι τούτοι, κ' οι οκτώ, ήσανε λαβωμένοι» 

Η οπτική αφήγηση όλων των φάσεων της μονομαχίας επιτυγχάνεται με την εικόνα, με 
τις γραμμές κίνησης, με τα ηχητικά εφέ, με τη διαδικασία της ολοκλήρωσης (closure), 
με τον τρόπο μετάβασης «κίνηση προς κίνηση» από το ένα πάνελ στο άλλο και με τη 
‘διαμεσική αναφορά’ (intermedial reference) από τον κινηματογράφο της τεχνικής του 
‘frantic zoom’, με την οποία απανωτά ‘zoom in’ δημιουργούν κλίμα έντασης και απο-
δίδουν τον ρυθμό της μονομαχίας. 
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Το έβδομο πάνελ με το πανοραμικό πλάνο και με την τεχνική του ‘Horizontal 
Panning’, η οποία αποδίδει τον χώρο δίνοντας παράλληλα έμφαση στην κίνηση των 
προσώπων, εικονογραφεί τον χώρο, τους τραυματισμένους φρουρούς και τους ήρωες 
να διαφεύγουν. Το πάνελ έχει σχήμα τραπεζίου χωρίς όρια στην κάτω και στη δεξιά 
πλευρά του. Με τα «ξακρίσματα» (McCloud, 2014: 103) αυτά το πάνελ βγαίνει από τα 
άκρα της σελίδας και «αιμορραγεί» στην επόμενη σελίδα, ώστε να μην εμποδίσει τη 
διαφυγή των ηρώων, η αφήγηση της οποίας συνεχίζεται απρόσκοπτα χωρίς τα εμπόδια 
των ορίων των πανελ, για να ολοκληρωθεί στο πρώτο καρέ της επόμενης σελίδας, το 
οποιο έχει όρια μόνο στην κάτω πλευρά του. Τα όρια αυτά σηματοδοτούν οπτικά το 
τέλος της αφήγησης της διαφυγής και τη σωτηρία των ηρώων. 

Ο McCloud (2014: 91) υποστηρίζει ότι «οι ενωτικές ιδιότητες του σχεδιασμού μας κά-
νουν να αντιλαμβανόμαστε τη σελίδα ως ένα ενιαίο σύνολο» (2014: 91). Με αυτό το 
πρίσμα στην ενδέκατη σελίδα του graphic novel παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον ο τρό-
πος με τον οποίο το σχήμα των πάνελ καθοδηγεί τον αναγνώστη στην ανάγνωση της 
σελίδας (Εικόνα 2). Τα τρία πάνελ, 4ο, 5ο και 6ο, σε σχήμα τραπέζιου διαδέχονται το 
ένα το άλλο κατακόρυφα. Οι βάσεις των τραπέζιων πάνελ χαράζουν το μονοπάτι της 
ανάγνωσης και καθοδηγούν την πορεία του ματιού του αναγνώστη στον χώρο της σε-
λίδας. Η μεγάλη βάση του τραπέζιου πάνελ οδηγεί στη μεγάλη βάση του επόμενου 
τραπέζιου πάνελ, του οποίου η μικρή βάση με τη σειρά της οδηγεί στη μικρή βάση του 
επόμενου και τελευταίου τραπέζιου πάνελ. 

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι κατά τη συγκριτολογική εξέταση των διαμεσικών μεταφο-
ρών ενός έργου δεν περιοριζόμαστε στο κριτήριο της πιστότητας, αλλά λαμβάνουε υ-
πόψη τις διαφορές στους εκφραστικούς κώδικες των μέσων, γεγονός που απαιτεί έναν 
αναγνώστη ενεργό και αφοδιασμένο με ποικίλες ερμηνευτικές στρατηγικές. 

 
Εικόνα 1 
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Η «Γραμματική» του σχολείου στις «οικονομίες της γνώσης» 

Παντίδου Γεωργία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Διδάκτορας 

Περίληψη 

Το άρθρο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια αποτύπωσης της σύγχρονης διεθνούς εκπαι-
δευτικής πραγματικότητας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στο μετανεωτερικό πλαίσιο 
της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και της κυριαρχίας της «αγοράς» σε κάθε τομέα 
του ανθρώπινου βίου. Ο νεωτερικός θεσμός του σχολείου, διατηρώντας σταθερή και 
αναλλοίωτη τη Γραμματική του, συνεχίζει την αναπαραγωγική του δραστηριότητα και 
στη μετανεωτερική εποχή, τροποποιώντας, όμως, καθοριστικά και υποβαθμίζοντας την 
ουσία της γνώσης, καθώς υπακούει στα κελεύσματα και τις επιταγές της αγοράς, ενώ 
μετατρέπει το μαθητικό δυναμικό σε καταναλωτικό κοινό εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
και θέτει στόχους ατομο- και οικονομικο-κεντρικούς ώστε να παράγεται διά της εκπαί-
δευσης το επιθυμητό μοντέλο πολίτη-εργαζομένου του 21ου αιώνα, ο «γνωσιακός ερ-
γάτης». Ως δυνατότητα άρσης της παθογένειας αυτής, η οποία νοείται ως τέτοια μόνο 
από όσους/ες ακολουθούν το κριτικό-διαλεκτικό παράδειγμα, προκρίνεται ο ορισμός 
του Κριτικού Γραμματισμού ως κεντρικού σκοπού της εκπαίδευσης και η προσεκτική 
διερεύνηση του επικρατούντος μοντέλου παιδαγωγικού λόγου και των μαθητικών -και 
όχι μόνο- ταυτοτήτων που συγκροτεί, ώστε, χρησιμοποιώντας ερευνητικές μεθόδους 
που προτείνει η Κριτική Παιδαγωγική, να επιτευχθεί η ουσιαστική αλλαγή της Γραμ-
ματικής του σχολείου, η εκπαιδευτική αλλαγή και ο κοινωνικός μετασχηματισμός. 

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολείο, οικονομία, γνώση, Γραμματισμός, Κριτικό – Διαλεκτικό πα-
ράδειγμα 

Εισαγωγή 

Το σχολείο ανέκαθεν αποτελούσε τον σημαντικότερο θεσμό των νεωτερικών κοινω-
νιών για την κοινωνικοποίηση των νέων ατόμων, την ένταξή τους στο οικονομικό σύ-
στημα οργάνωσης και καταμερισμού της εργασίας, καθώς και τη συμμετοχή τους στο 
πολιτικό σύστημα οργάνωσης της κοινωνίας. Σύμφωνα με τους μελετητές του κριτι-
κού-διαλεκτικού παραδείγματος, το σχολείο νοείται πάντοτε σε σχέση με την εξουσία, 
τις κοινωνικές πρακτικές και τη μετάδοση συγκεκριμένων γνώσεων, έτσι ώστε να υπο-
στηριχθεί, μέσω του θεσμού της εκπαίδευσης, μία συγκεκριμένη οπτική του παρελθό-
ντος, του παρόντος και του μέλλοντος (Mc Laren, 2007:188). Κατ’ αυτό τον τρόπο, 
συνεχίζει να αποτελεί έναν συντηρητικό μηχανισμό, έναν μηχανισμό αναπαραγωγής 
του κυρίαρχου συστήματος, καθώς και διατήρησης και νομιμοποίησης της κοινωνικής 
ανισότητας (Bourdieu, 1985; Cohen, 1987; Foucault, 1991:89-90).  

Ειδικά κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, η αύξηση του διεθνούς οικονομικού α-
νταγωνισμού μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας έχει οδηγήσει τις 
κυβερνήσεις στην προσαρμογή του σχολείου στις ανάγκες της αγοράς μέσω μιας διε-
θνοποιημένης εκπαίδευσης (Fairclough, 1995:231; Leu et al., 2004). Η «αγορά» είναι 
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αυτή που πλέον καθορίζει ποιες γνώσεις και σε ποιες συνθήκες είναι αξιόλογες, χρήσι-
μες ή και απαραίτητες. Με άλλα λόγια, τα εκπαιδευτικά συστήματα αναγκάζονται να 
μετατοπιστούν από το παραδοσιακό ιστορικό τους πλαίσιο στο σύγχρονο πεδίο της Α-
γοράς και των τεχνολογικών εφαρμογών, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλους τους υπό-
λοιπους θεσμούς και τις δραστηριότητες που καταλαμβάνονται και εμπορευματοποι-
ούνται από το πεδίο της οικονομίας, διαδικασία που ο Habermas αποκαλεί «αποικιο-
ποίηση του βιόκοσμου» (Γκίβαλος, 2006). Εντός αυτού του πεδίου η γνώση αντιμετω-
πίζεται ως καταναλωτικό προϊόν, πολλές φορές υποβιβάζεται σε κατοχή πληροφορίας 
(πληροφοριακό εμπόρευμα), με αποτέλεσμα ο μαθητής αντί να εκπαιδεύεται, να κα-
ταρτίζεται στην αποτελεσματική αξιοποίηση της πληροφορίας και να αντιμετωπίζεται 
ως «καταναλωτής-χρήστης» εκπαιδευτικών υπηρεσιών.  

Ο εργαλειακός λόγος και η παραγωγή του «γνωσιακού εργάτη» 

Το είδος του Γραμματισμού που επιδιώκεται να καλλιεργηθεί, λ.χ. στις Η.Π.Α., συνί-
σταται στην ανάπτυξη γλωσσικών και κοινωνικών δεξιοτήτων που ισοδυναμούν με 
προσόντα στη ρητορική των σύγχρονων αγορών εργασίας (Πετρίδου, 2011). Σύμφωνα 
με αυτή τη ρητορική, ή άλλως τον εργαλειακό λόγο, ο πολίτης του αύριο «οφείλει» να 
είναι καταναλωτής και κοσμοπολίτης, οπότε το εκπαιδευτικό περιβάλλον θα πρέπει να 
είναι ευέλικτο και να του εξασφαλίζει πρακτικές δεξιότητες για τη μελλοντική επαγ-
γελματική του αποκατάσταση και την ένταξή του στο οικονομικό γίγνεσθαι. Εξάλλου, 
όπως αναφέρει ο Gee, η ασφάλεια του σύγχρονου εργαζόμενου προκύπτει από τον φά-
κελο των προσόντων του (portfolio), όλες εκείνες δηλαδή τις πιστοποιημένες δεξιότη-
τες, τα επιτεύγματα και τις εμπειρίες που διαθέτει κάποιος και με βάση τις οποίες μπο-
ρεί να διεκδικεί καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες (Gee, 2004:88).  

Κατά συνέπεια, οι ανθρωπιστικές αξίες παραμερίζονται και προκρίνονται οι πραγματι-
στικές/ωφελιμιστικές, οι θετικές επιστήμες τίθενται υπεράνω των ανθρωπιστικών, κα-
θώς γίνονται ο μοχλός της ανάπτυξης της οικονομίας των χωρών και, στα πλαίσια του 
ανταγωνισμού μεταξύ τους, υπερτονίζεται η «αριστεία» ώστε η μία χώρα να αποκτήσει 
το προβάδισμα έναντι των άλλων (McLaren, 2007:196-197). Η εκπαίδευση μετατρέ-
πεται σε κατάρτιση, η γνώση ταυτίζεται με μια εργαλειακή προσέγγιση δεξιοτήτων 
(Fairclough, 1995:239), ενώ έχει καταστεί κεντρικός πόρος ανάπτυξης, πρακτικά ελέγ-
ξιμος, κύρια χρηστικός και εκμεταλλεύσιμος στις λεγόμενες «οικονομίες της γνώσης» 
(Φλουρής & Πασιάς, 2005). Οι επενδύσεις προσανατολίζονται πλέον και προς εκείνο 
το πνευματικό κεφάλαιο, το οποίο εξασφαλίζει πλούτο στους ανταγωνιστές για το σύγ-
χρονο διεθνή καταμερισμό εξουσίας (Τσαούσης, 2009:152-153).  

Υπ’ αυτή την έννοια, σύγχρονα κείμενα εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως η Λευκή Βί-
βλος (1995) και ο Κοινός Πυρήνας Διαπολιτειακών Προδιαγραφών για το μάθημα των 
Αγγλικών (το κοινό Πρόγραμμα Σπουδών των Η.Π.Α.) (Πετρίδου, 2011), βρίθουν από 
όρους της νεοφιλελεύθερης οικονομίας και της επιχειρηματικότητας (αποτελεσματικό-
τητα, παραγωγικότητα, ανταγωνισμός κλπ), πράγμα που σημαίνει ότι η εκπαίδευση 
καλείται να εξυπηρετήσει κυρίως ατομικούς και οικονομικοκεντρικούς στόχους. Ο 
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τύπος ανθρώπου που θα προκύψει μέσα από ένα τέτοιο σχολείο είναι ο λεγόμενος 
«γνωσιακός εργάτης» (Pelgrum, 2001; Τσαούσης, 2009:81). Σύμφωνα με τον Drucker 
(Drucker, 1996:15) «ο καθοριστικός ‘συντελεστής’ της παραγωγής δεν είναι πια σήμερα 
το κεφάλαιο, ούτε το έδαφος, ούτε η εργασία. Είναι οι γνώσεις. Οι κοινωνικές τάξεις της 
μετακαπιταλιστικής κοινωνίας σχηματίζονται με βάση τους εργάτες των γνώσεων και 
τους εργάτες των υπηρεσιών».  

Λειτουργικός ή Κριτικός Γραμματισμός; 

Επομένως, το έλλειμμα παιδείας και γενικότερης καλλιέργειας, όπως και της κριτικής 
γλωσσικής επίγνωσης κατά τον Fairclough (Fairclough, 1995:222), είναι δυνατόν να 
λειτουργήσουν ως ωρολογιακή βόμβα για τη Δημοκρατία, εφόσον το δικαίωμα ψήφου 
προϋποθέτει έναν εγγράμματο, ενημερωμένο και κριτικά σκεπτόμενο πολίτη. Ο Τόμας 
Τζέφερσον έλεγε ότι προτιμούσε «εφημερίδες χωρίς Κυβέρνηση παρά Κυβέρνηση χωρίς 
εφημερίδες». Το θέμα είναι πόσοι πολίτες διαβάζουν, τι διαβάζουν και τελικά τι αντι-
λαμβάνονται από αυτά που διαβάζουν. Μιλώντας για τον Γραμματισμό του πολίτη του 
21ου αιώνα, θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα ποιες γνώσεις και δεξιότητες απαιτού-
νται ώστε να θεωρείται εγγράμματος. Μια απλή απάντηση θα ήταν πως απαιτείται να 
διαθέτει ένα συγκεκριμένο σώμα γνώσεων πάνω στην Ιστορία, τον Πολιτισμό, την Κοι-
νωνία, την Πολιτική, την Επιστήμη και τις Τέχνες, ώστε η ανάγνωση ενός κειμένου 
(άρθρου, δοκιμίου κ.ο.κ.) να μην αποτελεί κάτι το απαγορευτικό για κάποιον που δεν 
έχει ακολουθήσει ανώτατες σπουδές. Η απάντηση που δίνουν οι σύγχρονες κοινωνιο-
πολιτισμικές θεωρίες είναι πως ο γραμματισμός αποτελεί κοινωνική και πολιτισμική 
πρακτική (Χατζησαββίδης, 2009) και όχι απλώς απόκτηση ατομικών γνωστικών στρα-
τηγικών και δεξιοτήτων γλωσσικής επεξεργασίας (Luke, 1997). Σύμφωνα με τα ερευ-
νητικά πορίσματα του Street (Street, 1984), από ένα αυτόνομο μοντέλο γραμματισμού 
ή λειτουργικό γραμματισμό (όπου ο γραμματισμός νοείται ως ένα σύνολο αυτόνομων 
δεξιοτήτων που αποκτάται ανεξαρτήτως των κοινωνικών συμφραζομένων) χρειάζεται 
να περάσουμε στο ιδεολογικό μοντέλο ή κριτικό γραμματισμό. Η διαφορά των δύο 
μοντέλων έγκειται στο ότι ο λειτουργικός γραμματισμός αναφέρεται στις δεξιότητες 
εκείνες που χρειάζεται να αναπτύξουν τα άτομα για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις 
της σημερινής αγοράς εργασίας και είναι μετρήσιμος και ποσοτικός. Αντιθέτως, στα 
πλαίσια του κριτικού γραμματισμού επισημαίνεται η ιδεολογική πλευρά των πρακτι-
κών (γραμματισμού) και δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα τους 
και στην ενσωμάτωσή τους στην κοινωνική και ιδεολογική δομή (Fairclough, 
1995:221). Σύμφωνα με τον Luke: «Από κοινωνιολογικής άποψης, το έργο των εκπαι-
δευτικών που διδάσκουν Γραμματισμό δεν είναι να προωθούν την «ατομική ανάπτυξη», 
την «προσωπική φωνή» ή την «ανάπτυξη δεξιοτήτων». Είναι, κυρίως, η οικοδόμηση 
πρόσβασης σε πρακτικές Γραμματισμού και πόρους λόγων, η εξασφάλιση των παιδαγω-
γικών συνθηκών που θα καταστήσουν τους μαθητές ικανούς να αξιοποιήσουν τους υπάρ-
χοντες αλλά και νέους πόρους λόγων για διαπραγμάτευση στα κοινωνικά πεδία, όπου τα 
κείμενα και οι λόγοι έχουν σημασία» (Luke, 2000). 
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Η Albers τονίζει τη σημασία του να διδάσκονται οι μαθητές να σκέπτονται κριτικά, να 
συζητούν κοινωνικά ζητήματα, να διαλύουν κοινότοπες αντιλήψεις και αναπαραστά-
σεις για ανθρώπους και πολιτισμούς, και να εμπλέκονται στην κοινωνική δράση για να 
φέρουν στην επιφάνεια ζητήματα ανισότητας. Θα πρέπει να διδάσκονται πώς τα κεί-
μενα διαμορφώνουν τις αναπαραστάσεις των αναγνωστών τους, πώς να σκέπτονται 
κριτικά και να διαθέτουν τα εργαλεία με τα οποία θα ερμηνεύουν μηνύματα, ρητά ή 
υπόρρητα, ενσωματωμένα σε όλα τα κείμενα (Albers, 2012). Η πράξη της ανάγνωσης 
σχετίζεται με τη διανομή της γνώσης και της εξουσίας σε μια κοινωνία και γι’ αυτό οι 
μαθητές-αναγνώστες θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τις κειμενικές αναπαραστάσεις, τις 
αξίες και τις ιδεολογίες, τους λόγους, τις προβαλλόμενες θέσεις σχετικά με τα κοινω-
νικά θέματα και τις απόψεις για τον κόσμο (Luke, 1997). Αυτό, βέβαια, προαπαιτεί 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν αντιληφθεί την κρισιμότητα του παιδαγωγικού τους 
λόγου και είναι σε θέση να τον αποκωδικοποιήσουν.  

Η «Γραμματική του σχολείου», ο παιδαγωγικός λόγος και η συγκρότηση ταυτο-
τήτων 

Το «μοντέλο του παιδαγωγικού λόγου», σύμφωνα με την ορολογία του Bernstein, 
επικεντρώνεται στο τι μεταδίδεται ως επιστημονική γνώση, στη διδακτική μετάθεση 
ενός επιστημονικού τομέα ή μιας τέχνης, στον διδακτικό λόγο, αλλά και στη διδακτική 
πράξη και τις ακολουθούμενες πρακτικές, οι οποίες αποτελούν τον ρυθμιστικό λόγο. 
Ο παιδαγωγικός λόγος αποτελεί σύνθεση του διδακτικού με τον ρυθμιστικό λόγο 
(Bernstein, 1990) και, καθώς κάθε μορφή διδακτικής πράξης εμφορείται από επιλογές 
ιδεολογικού τύπου, συγκροτούνται σε κάθε περίπτωση συγκεκριμένου τύπου ταυτότη-
τες.1 Ο εντοπισμός και η ανάδειξη των λόγων (discourses) μέσα από τα κάθε είδους 
«κείμενα» (και η διδασκαλία μπορεί να νοηθεί ως κείμενο) αποτελούν αντικείμενο της 
κριτικής γλωσσολογικής προσέγγισης, όπου τα κείμενα προσεγγίζονται και αναλύονται 
κριτικά με στόχο να εξετασθεί η σχέση του κειμένου με τον λόγο και την ιδεολογία και 
να αναδειχθούν οι τάξεις λόγου, οι ρητορικές που διέπουν συγκεκριμένες κοινωνικές 
πρακτικές (Fairclough, 2003:23-25). Μέσω της κριτικής ανάλυσης λόγου μπορεί να 
φτάσει κανείς στον λόγο ή στο πλέγμα των λόγων που διέπουν το συγκεκριμένο κεί-
μενο και στις άρρητες και υποσυνείδητες, ίσως, παραδοχές του συντάκτη. 

Όπως παρατηρούν οι Tyack και Cuban (Tyack & Cuban, 1995), η βασική «Γραμμα-
τική του σχολείου» έχει παραμείνει σταθερή και θεωρείται δεδομένη για αιώνες, ενώ 
πολύ λίγα έχουν αλλάξει στον τρόπο που το σχολείο καταμερίζει το χρόνο και το χώρο, 
ταξινομεί τους μαθητές και τους διαμοιράζει σε τάξεις, θρυμματίζει τη γνώση σε γνω-
στικά αντικείμενα και απονέμει βαθμούς και επαίνους ως τεκμήρια μάθησης. Ακόμη 

 
1 Ο όρος ταυτότητες αποτελεί ακριβή μετάφραση του όρου identities, όπως συναντάται ευρύτατα στην 
ελληνική βιβλιογραφία τη σχετική με την κριτική γλωσσολογική προσέγγιση. Δηλώνει τους ποικίλους 
τρόπους ύπαρξης και αφορά κοινωνικά τοποθετημένες ταυτότητες (Κουτσογιάννης, 2010).O Fairclough 
διακρίνει την προσωπική από την κοινωνική ταυτότητα χρησιμοποιώντας τον όρο style ως υποκείμενη 
της έννοιας της ταυτότητας και αναφέρεται στην ταυτοποίηση-αναγνώριση (identification) ως μία σύν-
θετη διαδικασία ταυτοτικής πραγμάτωσης και σχηματισμού της αυτοσυνειδησίας (Fairclough, 
2003:159-161). 
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και όταν εισάγονται αλλαγές, όπως μετ’ επιτάσεως τα τελευταία χρόνια η ομαδική ερ-
γασία στα πλαίσια σχεδίων εργασίας (projects), αυτό εξυπηρετεί τις απαιτήσεις του 
σύγχρονου τρόπου εργασίας, οπότε οι αλλαγές στον τρόπο και τα μέσα διεκπεραίωσης 
των σχολικών εργασιών θα έχουν αποτελέσματα και στον τρόπο εργασίας που επιλέ-
γεται ως άριστος στη σύγχρονη εποχή (Gee, 2004:88). Ο John Dewey θεωρούσε ότι ο 
τρόπος με τον οποίο ο μηχανισμός της διδασκαλίας σχετίζεται με το παιδί, πραγματικά 
ελέγχει το όλο σύστημα. Η διάρκεια της συγκεκριμένης «γραμματικής» έχει προβλη-
ματίσει και αποθαρρύνει πολλές γενιές μεταρρυθμιστών που έχουν προσπαθήσει, συ-
νήθως μάταια, να αλλάξουν αυτές τις παγιωμένες οργανωτικές δομές.  

Η Κριτική Παιδαγωγική και ο ρόλος που καλείται να παίξει 

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Κριτικής Παιδαγωγικής (Paulo Freire, Henry 
Giroux, Stanley Aronowitz, Peter McLaren), ενός ρεύματος θεωρητικής σκέψης και 
πρακτικής που εμφανίστηκε στις Η.Π.Α. τη δεκαετία του 1980, οι συγκεκριμένες δομές 
δεν πρόκειται να αλλάξουν με απλές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Απαιτείται εκ βά-
θρων αλλαγή του όλου συστήματος που δημιουργεί και εκμεταλλεύεται τις συγκεκρι-
μένες δομές. Τονίζουν, όπως ο Bourdieu και ο Bernstein,2 τη λειτουργία του σχολείου 
ως αναπαραγωγικού μηχανισμού του υπάρχοντος πλαισίου (οικονομικού, πολιτικού, 
κοινωνικού), χωρίς αυτό να σημαίνει παραίτηση από την αντίσταση και τον αντιηγε-
μονικό αγώνα που μπορεί να διεξάγεται από τους εκπαιδευτικούς (Γρόλλιος, 2014) και, 
εφαρμόζοντας ποιοτικές ερευνητικές στρατηγικές, αναδεικνύουν τους τρόπους και τις 
μεθόδους με τις οποίες η κυρίαρχη τάξη επιβάλλει τους όρους της και διαμορφώνει 
ταυτότητες, αντιλήψεις και πρακτικές στο χώρο της εκπαίδευσης, καθορίζοντας τα α-
ναλυτικά προγράμματα, τους σκοπούς, τους στόχους και τις μεθόδους διδασκαλίας 
(Θεριανός, 2010).  

Ο Paulo Freire υπήρξε πρωτοπόρος της Κριτικής Παιδαγωγικής εισάγοντας κατ’ αρχάς 
ένα ‘παράδειγμα’ στο χώρο της εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης, την «Education 
Popular» (Μπονίδης, 2009). Το έργο του «Η αγωγή του καταπιεζόμενου» (Freire, 
1972) αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε εκπαιδευτικό και επιστήμονα της Αγωγής. 
Στον Freire οφείλονται οι βασικοί όροι με τους οποίους οικοδομήθηκε η εκπαιδευτική 
θεωρία της Κριτικής Παιδαγωγικής: τραπεζική αντίληψη για τη μάθηση, διαλογική μέ-
θοδος, κριτική συνειδητοποίηση, μετασχηματιστική μάθηση. Ουσιαστικά, οι τέσσερις 
αυτοί όροι αποδίδουν τη διαπίστωση μιας παθογένειας στην εκπαίδευση, τη μέθοδο και 
τη διαδικασία διά των οποίων θα επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος και το τελικό αποτέ-
λεσμα, που είναι η εκπαιδευτική αλλαγή και ο κοινωνικός μετασχηματισμός.  

Μεταξύ των παιδαγωγών που επηρεάστηκαν, αλλά και συνέχισαν το έργο του Freire, 
είναι ο Peter McLaren, αμερικανός καθηγητής και ακτιβιστής. Ο McLaren ορίζει ως 
μείζον ηθικό ζήτημα για κάθε πολίτη και εκπαιδευτικό να επιλέξει τι είδους σχολείο 
επιθυμεί και τι είδους πολίτες θεωρεί πως θα πρέπει να δημιουργεί το σχολείο: 

 
2 Οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν την έννοια της «αναπαραγωγής» ήταν οι Samuel Bowles και Herbert 
Gintis το 1976 στο βιβλίο τους «Η σχολική εκπαίδευση στην καπιταλιστική Αμερική». 
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παθητικοποιημένους και προσαρμοσμένους στην καθεστηκυία τάξη πραγμάτων ή φο-
ρείς ελπίδας και μετασχηματισμού. Θεωρώντας τη σχολική εκπαίδευση ως μορφή πο-
λιτισμικής πολιτικής, αναφέρεται στη λειτουργία της ως αναπαραγωγικού μηχανισμού 
της κυρίαρχης κουλτούρας με το να ευνοεί μορφές γνώσης που υποστηρίζουν συγκε-
κριμένη θεώρηση του παρελθόντος, του παρόντος ή και του μέλλοντος. Εξάλλου, η 
σχολική γνώση πάντοτε υπήρξε κοινωνικά κατασκευασμένη και εξαρτημένη από πλέγ-
ματα συμφερόντων, όπως προκύπτει από τα πορίσματα των ερευνών και των μελετών 
των κριτικών παιδαγωγών, πεδίο έρευνας των οποίων είναι η σχέση μεταξύ γνώσης και 
εξουσίας. Η κριτική οπτική επιβάλλει εμπεριστατωμένη εξέταση της σχολικής εκπαί-
δευσης σε σχέση με τη φυλή, την κοινωνική τάξη, την εξουσία και το κοινωνικό φύλο 
και ανάδειξη των ασύμμετρων σχέσεων εξουσίας σχετικά με τους παράγοντες αυτούς 
και των εκπαιδευτικών ανισοτήτων που προκύπτουν. 

Κομβικό σημείο για την Κριτική Παιδαγωγική αποτελεί η συνειδητοποίηση εκ μέρους 
του εκπαιδευτικού ότι το σχολείο δεν πρέπει να αποτελεί τόπο διδασκαλίας – κατήχη-
σης αλλά πολιτισμική περιοχή που προωθεί την ατομική και κοινωνική ενδυνάμωση 
των μαθητών. Η μύηση και εξάσκηση των μαθητών στην κριτική κατάκτηση της γνώ-
σης αποτελεί διαδικασία ενδυνάμωσης και μετασχηματισμού (McLaren, 2010). Ο 
Freire αξιοποιούσε την αισθητική εμπειρία στη μετασχηματιστική μαθησιακή διεργα-
σία, η οποία, με κατάλληλους χειρισμούς και με όχημα τον διάλογο, οδηγεί τελικά στην 
κριτική αντίληψη και συνειδητοποίηση της πραγματικότητας. Η «προβληματίζουσα», 
κατά τον Freire, εκπαίδευση στηρίζεται στη δημιουργικότητα, δυναμώνει την αληθινή 
σκέψη και δράση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις του αγώνα για την αλλαγή.  
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Sotiria Kalasaridou, PhD of Literature Education of A.U.TH. –   Postdoctoral Re-
searcher, roula.kalas@gmail.com 

Abstract 

This article investigates: a) the mapping of literary production on the internet and b) the 
utilisation of the aforementioned production in primary and secondary education. The 
research has been conducted by the use of Virtual Ethnography. The observation of 
cyberspace aims at: a) building a data base of a quantitative character in which web 
addresses of digital platforms and libraries are registered, as well as links where original 
literary texts of all kinds, texts of literary reviews, digital and digitised books and jour-
nals that are concerned with literature and children's literature are published, and b) the 
taxonomy and categorization of these links. The mapping of literary production on the 
internet entails an important educational dimension, since it connects society and the 
culture that is produced and registered in it through school. 

Key words: Literature online; virtual ethnography; educational impact; New Technol-
ogies (ICT); empirical data.  

Introduction: Research Questions, Theoretical Framework 
and Research Methodology 

The main purpose of the current article is dual fold: 1) to explore the Greek literature 
found online and 2) to show how the internet material can be utilized in literature class-
room. The term “Greek literature” refers to the literature-centered webpages, written in 
Greek Modern language and which can be used in three different ways; a) reading for 
pleasure, expanding knowledge or keeping up with the new entries, b) research and, c) 
teaching literature in primary and secondary education. The taxonomy of the hyper -
links attempts to describe the pluralism and the polyphony of the web regarding litera-
ture and its teaching practices, but also the interpretation of the material under the the-
oretical framework of Cultural Studies, and Critical Media Literacy Pedagogy.  

The research questions are: a) Do the literature-related web-pages transfigure the dis-
cussion about literature per se from a sociological and pedagogical point of view? b) 
Which is the content of these web-pages? c) Does technological development and the 
extensive use of Internet impose new types of web-pages that (could) undermine or 
replace aspects of our so far everyday life and school reality, such as reading newspa-
pers online, enjoying poetry online or downloading books on our laptop or tablet? d) 
Which factors establish the creation, the necessity and the life expectancy of literature-

 
1This work was supported by Aristotle University of Thessaloniki (A.U.TH.) Research Committee in the 
context of the Post-Doctoral Fellowship of Excellence 2015. 
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related web-pages? e) How could the conclusions of the above contribute to the renewal 
of pedagogical practises of teaching literature?  

The research was conducted using the ethnographic method – and more specifically 
through the virtual ethnography – and the statistical analysis of data using SPSS (Sta-
tistical Package for Social Sciences). (Hine, 2000: 29). In Christine Hine’s Virtual Eth-
nography, (Hine, 2000) which is nowadays considered a classic study, the author poses 
the vital question of how one could outline and conduct ethnographic research. In an 
attempt to answer, in the second chapter of her book, she presents the dualistic character 
of the Internet in regards to both studying as well as approaching it. The first part deals 
with the contribution of the Internet to the culture, whereas the second brings to the 
surface those aspects related to the changes and the transformations upon the Internet 
through its use in everyday life and several cultural aspects (Hine, 2000; Assmann, 
2006).   

According to Hine, the Internet users confront the technology as a relation among 
“products” offered by the Internet and the consumers and in our case, the readers. As 
far as this is concerned, we ought to fix our attention to the evolution procedures of the 
internet and its consumption. The researcher also examines this as part of the social 
theory of media, as introduced by Thompson, (Thompson, 1995) according to which 
the understanding of media is the outcome of the combination of the perception of their 
meaning with the means of building and delivering this meaning. In the same way, the 
internet, too, may be seen as part of technology, namely as an aspect of culture and, at 
the same time, a product of that culture (Hine, 2000; Thompson, 1995). 

Another means of understanding the Internet is to perceive it as a synthesis, as a nexus 
of texts to read and write. These texts can be approached and valued as ethnographic 
material, which could inform us of how authors ― both the old-fashioned and the new-
wave ones ― perceive and comprehend reality. Towards this idea a new term is in use; 
“mediated quasi interaction” demonstrates the necessity to combine reading with con-
tact. Also, just like all the other sorts of texts, web-texts, too, need to be considered as 
being a component of any socio-cultural framework. Thus, these web-texts can only be 
interpreted within the socio-cultural context of production and consumption, namely 
writing and reading, as well as creation and interpretation. Finally, web-texts cannot be 
interpreted unilaterally but, on the contrary, they assign meaning to each culture while 
at the same time interpreting that very meaning (Thompson, 1995; Hine, 2000; Bassett, 
2006: Buckingham and Sefton – Green, 22005).   

Simon During in his book which is entitled Cultural Studies: A Critical Introduction 
attempts to include Cultural Studies within the so far social and cultural background 
and comes up with a conclusion regarding the Internet and techno-culture, summing up 
the main findings of Woolgar’s research as far as the social and cultural effect of the 
web to the following: a) The use of New Technologies does not have a negative effect 
on our social behavior, b) The prejudice and the fear for New Technologies depend on 
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the specific social group (that has this prejudice and fear), c) New technologies do not 
replace physical contact, but act on top of that, d) New technologies reinforce the tra-
ditional practices, such as publishing, by reducing the cost, e) New Technologies imi-
tate and reproduce the  bonding of the physical contact (During, 2005; Woolgar, 2002).  

It becomes clear that many stereotypes concerning New Technologies on vital aspects 
of everyday social and cultural life are fragile. These stereotypes are: Internet and the 
breaking of the law, Internet and fear of its use, social reality and virtual reality, digital 
reading and actual reading, local and hyper-local level. The rapid development of Tech-
nology has set its quality features making the web a sine qua non for our perspective of 
culture and defining its use by the school. The main quality features of New Technolo-
gies -and the web, to be more precise- that have to do with its educational use are: a) 
the fact that it allows instant access to information, b) the capacity, c) the accessibility 
to interactive contact among pupils/students or between pupils/students and teachers 
either non-simultaneously (e-mail, Facebook, Viber) or simultaneously (Skype, Viber, 
Messenger or similar applications). In addition, these functions can create virtual class-
rooms or learning societies, as McConnell puts it. Thus, interaction diminishes the lim-
itations and makes it possible for a better cooperation to be built among the members 
of a project team or even the whole class, even from a distance (McConnell, 2006), d) 
the hyper-text, a different way of delivering information, contrary to the traditional lin-
ear way. The Internet, based on a vast number of hyper-links, allows the fast access to 
information, which can be differentiated based on the needs and the interest of the in-
dividual and thanks to the adjustability of the web. One could evaluate the significance 
of this dimension judging by how the web-pages are structured: a hyperlink opens an-
other and so on…, e) Lastly, the variety, which allows the students to discover different 
sources; digital ones of cyber-literature or hyper-literature that cannot be downloaded 
as files, but can only be accessed on digital platforms, digitalised texts to be stored as 
digital books, audio-texts (including music and songs), visual texts, such as images, 
charts, small videos or films (Pritchard, 2007; Freedman, 2006; Andrews, 2000). 

The theories of Cultural Studies and Critical Media Literacy contribute to the amelio-
ration of the Literature as a means of deeper understanding of the different cultural 
categories and values on the basis of which we experience and comprehend our culture, 
our social experiences and we re-establish our reality and therefore our subjectivity 
(Williams, 1994; Giroux, 1981; Giroux, 1997). Media Literacy incorporates the teach-
ing of the necessary abilities that reinforce the pupils -and citizens of tomorrow -against 
the stereotypes regarding race, nationality, gender, sexual orientation, social class or 
similar factors in an attempt to strengthen their critical thinking. Thus, Critical Media 
Literacy goes towards the strengthening the intelligence of the people to be the future 
authors/poets. Mostly, Critical Media Literacy underlines how the Media are structured 
and how they produce and reproduce the meaning, how they create hierarchy and ine-
quality, positive or negative representations, stereotypes and prejudice, values and ide-
ologies. Critical Media Literacy Pedagogy makes students understand the critical anal-
ysis of the texts and fence off the cultural manipulation transforming them into subjects, 
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instead of objects and makes them evaluate the influence of the mass media (Kellner, 
1995; Kellner, 2000; Kress, 2003; Kent – Drury, 2005). 

The London New Group introduced the concept of multi-literacy in an attempt to de-
scribe all the types of literacies related to New Technologies. Based on that, the mass 
media and the hardcopy generation need to come to terms with each other in order for 
the users to take full advantage of the potential that these multi-modal hypertext envi-
ronments offer. The hardcopy generation deals with the traditional reading and inter-
pretation of the texts, while its critical version deals with reading and interpreting im-
ages, films and music. Anything from a text to images or sounds can be considered as 
multi-modal and creates a hybrid that should be understood from different points of 
view. Multi-literacies incorporate reading in multiple hybrid semiotic fields, such as the 
Internet web-pages, creating an environment full of potential for critical understanding 
and interpretation of those fields, which carry multiple meanings as well. Therefore, 
contrary to the traditional elements needed for reading a traditional text, Multimodal 
literacy calls for rather multi-semiotic skills for reading the hypertexts, which may con-
sist of texts, images, graphics/charts, sounds or even films. This structure of multimodal 
texts brings us to a new era of a brand new point of view of inter-textual links, in which 
it is not the kind of texts that plays the main role, but rather the subject of the hybrid 
hypertext (Kress, 2003; Kellner, 2000; Stockwell, 2010; Müller- Hartmann and 
Schocker- v. Ditfurth, 2010; Simeon, Brickell and Ferry, 2007). 

The present ethnographic research is a ‘multi-sited ethnography’, namely it deals with 
how a phenomenon, literature in this respect, is defined by observing a number of re-
lated web-sites. The multiple web-site analysis has two advantages: a) it follows the 
phenomenon during its evolution and b) it interprets the phenomenon within a broader 
social context. The choice of the web-sites to be examined by the researcher should be 
governed by the principle of the “social relation” among the web-pages. To be more 
specific, it should be made not only on the basis that the web-pages share between them 
a common subject, but also by their ability to create a plexus, which will be incorporated 
or linked to other aspects of the social life (Saukko, 2003). 

We follow the principles of ethnographic research as shown: a) long-term “presence” 
and “surfing” literature web-pages, b) the interactive means – the web-pages and the 
database – are dealt with as “culture”, namely a part of technology, but also as cultural 
products, c) research as ethnography of multiple web-pages, d) disqualification of web-
pages based on specific criteria, e) non-holistic research; literature in Greece exclu-
sively, f) material under research to be associated with other aspects of social life, such 
as reading, teaching and education (Hine, 2000).  

The international criteria for web-pages legitimization used are shown here: a) clarity 
in regards to the web-page administrator, b) the goal of the web-page, its target group 
and its content, c) objectivity of knowledge and information, d) accuracy of 
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information, content update and the prestige of the web-page, e) the type and form of 
the web-page, its accessibility and simplicity in terms of content access (Pritchard, 
2007). 

Virtual Ethnography and Statistical Data Analysis 

The research throughout the web based on the methodological background mentioned 
earlier led us to create a database of 1.161 hyperlinks on the study and teaching of 
literature. Apart from the hyperlinks themselves, the database includes information that 
aims at the best description of each hyperlink: a) web-page name, b) categorization of 
the web-pages, c) web-page launch date, d) update of the web-page within 2016 or the 
absence of and e) connection to Facebook. Those aspects offer a mapping of the web in 
terms of literature, approaching the following: a) the type of web-pages registered in 
the database, b) the amount of time each web-page counts present in the web, which 
was observed by introducing the variable of the establishment date of the said web-
pages, c) the contemporary dimension of the web-pages, a dimension which was ap-
proached via the choice of the variable of content update of the web-pages within the 
year that the research was conducted (2016), and d) the component of information dif-
fusion and, consequently, the content of uploads and posts of the web-pages, hence a 
critical element as far as the broadening of the web in terms of traffic is concerned. This 
was achieved by associating the web-pages with Facebook. Apart from the database, 
the research also targeted a trustworthy scientific presentation and analysis of the data, 
including the frequencies and the percentages for each category of the database and the 
correlation of the variables. In order for this to be achieved, we used the SPSS (Statis-
tical Package for the Social Science), which offered an interpretation of the data in a 
way that the connection among the data led us to conclusions in respect of literature as 
a phenomenon in general.  

More specifically, the research and the taxonomy of the online material is categorized 
as such: 1) E-journal of literary review (18 cases), 2) web-page of unpublished literature 
(75 cases), 3) social networks regarding books (4 cases), 4) e-journal/web-page/ blog 
for poetry (39 cases), 5) blog/web-page/ journal of literary review/ cultural blog (167 
cases), 6) web-page of informational material and digital content/database (46 cases), 
7) creative writing online web-page (5 cases), 8) electronic/digital library (39 cases), 9) 
blog/web-page of children’s literature author (30 cases), 10) digital editions/li-
brary/texts (7 cases), 11) blog/web-page/publishing house literary review journal (9 
cases), 12) children web-page/blog/ journal/ newspaper (41 cases), 13) web-
page/blog/educational/educational journal (159 cases), 14) web-page/blog of authors’ 
quotations (12 cases), 15) printed and online literature journal blog/web-page/ digital-
ized volume of printed journal (22 cases), 16) digital platform/digital sources library 
(90 cases), 17) author web-page/blog (300 cases), 18) children’s electronic library/plat-
form (16 cases), 19) electronic cultural magazine (82 cases).  

Should we attempt to analyze the data, we conclude that the category that takes nearly 
a quarter of the database is that of the authors, whereas combined with two other 
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categories, the web-page/blog/educational/teaching journal and the blog/web-page/cri-
tique/literature journal/cultural blog, they cover more than half of this database. In re-
gards to the launch year of the web-pages, the results may be found in the following 
table:  

Table 1. Year of web-pages launching 
Valid Years Frequency Percent % 

 

1996 -2002 38 3,3% 
2003-2009 405 34,9% 
2010-2016 541 46,6% 
Total 984 84,8% 

Missing System 177 15,2% 
Total 1161 100,0% 

The conclusions to be reached are: a) The table above reveals the online movement of 
literature centered web-pages establishment within a 20-year period, from 1996 to 
2016. The leisurely development of this phenomenon is recorded through the web-
pages establishment within 1997 and 2005, during which period numbers, especially 
from 2002 to 2005, rarely go beyond ten. b) The breaking year of rapid World Wide 
Web development is 2006, whereas until 2012 this development is rather explosive. c) 
Between 2013 and 2014 we witness a rather conservative development in web-pages 
creation. d) Lastly, during the last two years, the phenomenon of establishment new 
web-pages seems to be diminishing. A 73% of the web-pages were connected to Face-
book, which makes it more facile to distribute the content of the web-pages, quantity-
wise and quality-wise, whereas a 60% of those web-pages were renewed within 2016.  

Furthermore, we shall attempt to analyze the data by checking the variable and by per-
forming of the x2 test (Pearson’s Chi-Square test), as the variables are nominal. We seek 
to discover the association between the variable of renewing the content and that of the 
category of web-pages. The research hypotheses – null and alternative – are as follows: 
a) (H0) = there is no association between the variable of renewing the content and that 
of the category of web-pages and b) (H1) there is an association between the variable 
of renewing the content and that of the category of web-pages.  

Table 2. Chi-Square Tests: Renewing the content and the category of web-pages 
 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 34,144a 4 ,000 
Likelihood Ratio 34,762 4 ,000 
Linear-by-Linear Association 15,987 1 ,000 
N of Valid Cases 1161   
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5.  
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The result, as shown by the Pearson’s Chi-Square indicator is very high, up to 34.144, 
and leads us to the assumption that there is a connection between the two variables. 
Further results of the test that can be considered are: a) the limit of less than 5 in 20% 
of the cells; the percentage here is 0%. b) p value is lower than 0.05 and therefore our 
result is statistically significant. c) In conclusion, an association between the variable 
of renewing the content and that of the category of web-pages is to be found and the 
null hypothesis is false.  

However, the explanation of the connection between the variable of the web-page's cat-
egory and content update does not inform us of its strength, a gap which we shall try to 
provide for by carrying out the Cramer's V and Phi test: 

Table 3. Symmetric Measures: Renewing the content and the category of web-pages 
 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,171 ,000 
Cramer's V ,171 ,000 

N of Valid Cases 1161  

Regarding the renewal of the content and the category of web-pages, their association 
is 0.171; this is to be considered as medium-strength connection. In addition, we at-
tempted to correlate the variable of the category of the web-page with that of Facebook. 

Table 4. Chi-Square Tests: Category of the web-page and Facebook 
 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 73,244a 4 ,000 
Likelihood Ratio 80,363 4 ,000 
Linear-by-Linear Association 3,214 1 ,073 
N of Valid Cases 1161   
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5.  

Should we attempt to infer a conclusion regarding the table above, we come to this: a) 
x2 high rate, which demonstrates a connection between the two variables, b) the result 
is reinforced by the fact that the percentage of the cells with a 5 should not be more 
than 20%. In this case it is 0%, c) Lastly, the p value is smaller than 0.05 and therefore 
the result is statistically significant. Thus, we deduce that there is an association be-
tween the variables of category of the web-page and Facebook and the null hypothesis 
is false. In an attempt to measure the strength of this connection we discover that the 
result of Cramer’s V and Phi test is 0.251, which indicates that the said connection is 
an indisputable medium-strength one. 
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Table 5. Symmetric Measures: Category of web-page and Facebook 
 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,251 ,000 
Cramer's V ,251 ,000 

N of Valid Cases 1161  
 

Another attempt to discover the connection between variables is that of correlating the 
variable of category of the web-page with that of year of web-page launch. We shall try 
to trace the association between the type of web-pages and the diachronic presence on 
the web, as marked by the year of creation of the web-page.  

Table 6. Chi-Square Tests: Web-pages category and year of establishment 
 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 85,542a 8 ,000 
Likelihood Ratio 78,492 8 ,000 
Linear-by-Linear Association 1,130 1 ,288 
N of Valid Cases 984   
a. 2 cells (13,3%) have expected count less than 5.  

The results lead us to assert that there is a relation between the two and that the number 
of the categories of the web-pages is depended on the timeline. The higher the frequen-
cies of the years, the higher the frequencies of the web-pages and thus through time, 
new categories were introduced. With the 20% conditional statement being rightful      
with a percentage of 13.3%     and the p value being less than 0.05, the Chi-Square test 
is fully significant. Let us, now, look at the strength of this association. The two mark-
ers, Cramer’s V and Phi, do not agree but they both undoubtedly conclude a medium 
strength association.     

Table 7. Symmetric Measures: Category of web-page and year of establishment 
 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,295 ,000 
Cramer's V ,208 ,000 

N of Valid Cases 984  

The attempt to test the correlation between the variables of the research was completed 
by associating the year of web-page creation with Facebook connection.  
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Table 8. Chi-Square Tests: year of establishment and Facebook 
 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square ,367a 2 ,832 
Likelihood Ratio ,368 2 ,832 
Linear-by-Linear Association ,320 1 ,572 
N of Valid Cases 984   
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5.  

Chi-Square value is extremely small and this outcome indicates no association between 
the two variables. Moreover, p value adds to the non-association, as it is higher than 
0.05 (p=0.832). Therefore, it may be said that the two variables are not related, which 
brings us to the validation of the null hypothesis (H0).  

The conclusions drawn are: 1) The web-pages that have to do with the authors are ap-
proximately the one quarter of the database, while should we include the web-pages of 
teachers and those of literature review journals, it covers more than 50% of the database. 
2) As far as the time needed for the establishment of the web-pages, we can demonstrate 
the following: a) between 1996 and 2005 the web-pages were being established in a 
very slow rate, b) the development of the web begun in 2006, whereas until 2012 the 
development took place in very high rates. 3) 73% of the web-pages are connected to 
Facebook, which allows a better dissemination of the data. 4) 60% of the sample has 
renewed its content. 5) The web-page variable depends upon all other variables, which 
signifies that the different sorts of web-pages create a rather complicated phenomenon 
associated with the aspects of diachronicity, synchronicity and dissemination of infor-
mation. 6) The renewal of the content of a web-page is vital for the life-expectancy of 
the web-page. 7) The fact that a web-page is old does not exclude it from becoming part 
of Facebook and from using its potential. What defines the relation between Facebook 
and the web-pages is the sort of knowledge and information that they offer. Hence, 
knowledge and information given by each web-page are related to its synchronicity and 
the dissemination of its content. The variable of content renewal and that of creation 
year has explained how the former plays a significant role in terms of understanding 
the function and the activity of the web in web-page launching. As for this matter, the 
content renewal variable determines the ‘survival’ of a web-page in its timeline. The 
Facebook phenomenon has provided us with useful, yet opposing results. Though it 
seems to affect the frequency of the web-page category, its relation to the diachronic 
presence of web-page is independent.  

Teaching Utilisation of the Internet 

Since the 90’s, the relevant bibliography underlined the alteration of our reading habits 
owing to hypertexts, electronic and digital and at the same time they created a web of 
challenges for teachers, students and researchers of teaching of literature regarding the 
organizing and teaching of texts of this sort and digital material in general. The internet 
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has been characterized as a “rich educational environment”, because its use is wel-
comed by the students (McBer, 2000; Tsang and McCracken, 2004; Pritchard, 2007), 
whereas next to the term literacy a new term has emerged; electracy and digital literacy 
(Koskimaa, 2010).  

The educational utilisation of the Internet could rely on the theories of learning, espe-
cially on that of Social Constructivism by Lev Vygotsky. One could start from the prin-
ciples of pedagogy on which the relation between the Internet and Social Constructiv-
ism should be based. According to the theoretical learning pattern of Social Construc-
tivism, comprehension is the fundamental aspect of learning, since learning is consid-
ered a process based upon the understanding of facts and notions, which are either re-
lated to the personal experiences of the subject or the subject’s interaction with ’’oth-
ers’’. The Social Constructivism expresses learning according to the following factors: 
a) the learning process is the interaction between what is already known and what is to 
be acquired, b) learning is a social process, c) learning is to be placed within a specific 
frame, d)learning is a post-knowledgeable process (Moll, 1990; Pritchard, 2007). 

In his attempt to highlight the pedagogical dimensions of digital literature, Koskimaa 
(Koskimaa, 2010), refers to the use of digital games, digital online texts as hypertexts, 
literature blogs and by and large web-pages with literature material to be used as edu-
cational material. He also highlights the educational value of digital sources, regarding 
on the one hand the structure of the texts, which normally mention other texts and on 
the other their multi-dimensional way, since it concerns texts or web-pages full of 
shapes, colors, occasionally charming graphics, sounds or images. However, Koskimaa 
also highlights an interesting dimension of reading digital texts and she claims that 
reading of the hypertexts from the Internet sets the basis for the change of our reading 
behavior, as a single reading may be structured upon a number of other readings.  It 
may be claimed that the same goes for web-pages that deal with a specific matter, as 
the profile of each subject is the outcome of many hypertexts, which lead to texts written 
by different authors or written in alternative style. This structure cultivates a post-her-
meneutical ability to the users, which is related to the individual’s perspective of im-
portance (Koskimaa, 2010).  

The role of the digital reader has been confirmed by the research conducted by Peters 
and Lankshear (1996), who perceived the reading of digital texts as the development of 
some sort of individual literacy, as it opens new perspectives of cultivating through a 
modern use of New Technologies (ICT) (Peters and Lankshear, 1996; Torres, 2010; 
Blair, 2010; Goodwyn, 2000). Marshall and Slocombe (2010) have also underlined the 
need for incorporating the ICT in literature teaching, as shown in their survey under the 
title “From Passive to Active Voices: Technology, Community, and Literary Studies”, 
while they prefer the term Teachnology instead of Technology and moreover discard 
the instrumental function of the use of ICT in their attempt to highlight the prevention 
of using New Technologies as a secondary tool within literature studies. The incorpo-
ration of ICT in education demands that they are part of a pedagogical background, 
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which will determine the conditions under which they may be optimized. The former 
term signifies much more than the sheer knowledge of technology; it signifies 
knowledge combined with the development of a specific objective, which in our case 
is teaching literature (Marshall and Slocombe, 2010; Lancashire, 2010).  

The research team of Erben / Ban / Castañeda presents a series of various forms of 
teaching as to how one could take advantage of online sources and digital reading and 
writing software. To be more specific, they recommend a Whiteboard - nowadays form 
of the digital platform Basecamp2- , which is an online environment for team-projects 
offering the teacher the opportunity to control, mark and observe from a distance as 
well as to secure all the remarks in files open to students. It is, thus, possible for students 
to make observations and share ideas with students of other teams and to accept criti-
cism for their work. Another online environment recommended by the Erben, Ban and 
Castañeda team is Wikispaces3, an educational environment designed upon the socio-
political perspective by Lev Vygotsky, which also tends to strengthen the relations 
among students. Unlike the latter, in which knowledge-spreading was optional, this one 
sets as its target the problem solution of the activities and the home-work. The digital 
classroom is nothing but the equal community among the students and the teacher giv-
ing advice in discretion. The learning process is student-centred and the whole record 
of the interaction is saved in files. A third source of knowledge is web-pages, since their 
principal element is ’’multi-task’’.  The multi-task function requires the cultivation of 
multi-semiotic skills for the reading of hyper-texts consisting of words, images, 
graphics, sounds or films. This structure of the multi-task texts initiates us to a new 
aspect of intertextual connections, in which the main role is the subject and the theme, 
rather than the genre of the texts. Lastly, the superb online environment focusing on 
research and, mostly, the efficacy of digital material is Webquests4, a platform design-
ing activities based on material exclusively found online. The teacher creates a digital 
’’fact’’, applying to whichever subject of teaching or designs smaller activities for the 
students. The hyper-links that offer material are given by the teacher and, thus, the stu-
dents do not spend endless hours online. This environment is designed for small-
groups-activities and the digital ’’fact’’ – building – up – levels are:  a) the title of the 
’’fact’’, the introduction describing the goals to be achieved, c) the description of the 
activity in association to the digital sources to be used, d) the description of how the 
activity itself is to take place, e) the evaluation of the activity, f) the conclusion, which 
describes the outcome, g) the bibliography of the sources used (Kellner, 2000; Erben, 
Ban and Castañeda, 2009).  

The research of Cecilia Mari, Sara Genone and Luca Mari (2008) on online teaching 
and ICT related teaching scenarios was of a high pedagogical character. More specifi-
cally, their goal was to create educational material in order to make a change in the 

 
2 You can visit the web site: https://basecamp.com/how-it-works 
3  You can visit the web site: https://www.wikispaces.com/content/classroom 
4 Βλ. You can visit the web site:  http://webquest.org/ 
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education procedure and also to give more opportunities for more efficient teaching. 
Their main pedagogical background was learning by doing, the primal aspect of Be-
haviorism. The use of ICT contributed in highlighting three educational procedure re-
lated aspects of vital importance: a) the multi-dimension of ICT, b) the hyper-textuality 
of the web and c) the interaction of the digital material that assists learning by doing 
through a procedure of trial and error. The team’s main concern was to set the bounda-
ries through four axes set to work both ways: a) online learning as a result of in-class-
room activities and personal activities, b) online learning as a result of the combination 
between learning in theory and putting the knowledge into practice, c) online learning 
as a result of making the best of the material and the interaction between the teacher 
and the student and d) online learning as a result of the production of the material and 
its use in practice. The general goals were: a) collection, organizing and analysis of 
online information, b) the development of individual thought, c) the cultivation of par-
ticipation and cooperation among the students, d) the encouragement of putting 
knowledge into practice and e) the reinforcement of learning by doing. The results in-
dicated the use of the following types of interaction: a) teacher – student, b) student – 
computer, c) student and student. The pedagogical tools used were: a) online discussion 
for exchanging material between teachers and students or among students, b) face-to-
face discussion between teacher and students in order to clarify theoretical issues and 
terminology issues, c) the use of animation and diagrams for in-class presentation, d) 
the watching of film related to a topic already taught, e) the multi-dimensional presen-
tation on the computer with the use of a projector, f) the use of the Internet for searching 
digital sources, g) the creation of online communities and simultaneous communication 
between the teacher and the students and among the students for exchanging ideas and 
digital material on a topic discussed in the classroom, h) the use of digital online edu-
cational games in an attempt to resolve a problem related to the topic discussed and i) 
the non-simultaneous communication and discussion on the results of homework in the 
classroom (Mari et al, 2008). 

Lastly, in a survey conducted by Prichard (2007) on thirty-three teachers regarding the 
use of the Internet in the classroom structured upon the principles of Social Construc-
tivism, he came to the conclusion that the use of the Internet and Social Constructivism 
have a positive effect on students; interaction, which may by narrowed down as such: 
a) the structure of knowledge is more essential than its production, b) the diffusion of 
knowledge is cultivated, c) re-thinking is favored and the use of past knowledge rein-
forced, d) the escalating of learning is facilitated, e) team-teaching is encouraged, f) test 
of learning is better controlled, g) homework fit for the individual may be given, h) 
students have stronger motivation towards autonomy, i) criteria for self-evaluation are 
reinforced (Pritchard, 2007). 

Our research around the web has provided us with rich material - in terms of both qual-
ity and quantity - regarding literature. The main questions arising after the taxonomy of 
the data were how the use of the sources found online could be associated to the Peda-
gogy and also why Internet can be a more effective source of knowledge compared to 
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traditional teaching methods. The questions were answered thanks to our studying of 
the international bibliography on the matter and we have concluded that the use of the 
Internet within the classroom under the theoretical framework of Social Constructivism. 
Social Constructivism and the use of the Internet in the classroom can create a positive 
plexus, the fundamental aspects of which are: a) the importance of the originality of 
knowledge and not the reproducing of older knowledge, b) activities close to the stu-
dents’ interests, c) the use of pre-existing knowledge, d) the encouragement of cooper-
ation and team-work, e) motivation for personal autonomy, f) the reinforcement of the 
criteria based upon the students perform self-evaluation.    

Our research on digital literature production along with the creation of a database and 
the possibility of its educational utilisation is absolutely original and pioneer for Greece 
as: a) the results of the survey are a trustworthy basis for our understanding of the 
changes that the web goes through regarding its function, its cultural purpose and its 
relation to the society, b) surfing the web for literature has an important educational 
aspect, as the database can be used for introducing digitalised literature and modern and 
our days literature, which is in many ways useful in order to connect school with the 
culture, c) The use of social networks in order to create online creative writing web-
pages as well as the discussions on Facebook can lead to new educational ideas based 
on which the web can be used for the teaching of literature, d) the contact that pupils 
develop with literature journals brings them directly into the centre of discussions con-
cerning books and the current literature and bridges the gap between the traditional and 
the digitalised world of reading and encourages reading strategies, as well, e) some of 
the journals and the web-pages for children, especially those in elementary school, try 
to bridge the gap between school and post-school time.   

The material found online about literature may be used by teachers in primary and sec-
ondary education in terms of designing activities, application of education strategies 
and the design of education scenarios. More specifically, its use is recommended for: i) 
preparation of literature texts before teaching, ii) giving motivation to read literature 
not only in the class but also outside the teaching procedure, iii) giving homework, iv) 
building an in-class electronic library, v) building an electronic library for personal use, 
vi) creation of online literature “teaching communities” through social networks, vii) 
connection between in-school and post-school time, viii) briefing on latest bibliography 
and cultural news, ix) creation of poetic anthologies, x) reading of fairy-tales and com-
ics in the classroom, xi) familiarizing students with new poets and novelists whose work 
is too recent to be included in the curriculum, xii) familiarizing students with the work 
of poets and novelists whose work is part of the curriculum but not taught, xiii) moti-
vation to the students to get involved with literary review and critique, xiv) creative 
writing and publishing poems and short stories by students on electronic journals for 
young adolescents.    
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Η διαφοροποίηση και η διαφοροποιημένη διδασκαλία στο μάθημα 
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Περίληψη 

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα του συνόλου των μα-
θητών. Με αφετηρία τον σεβασμό στη μοναδικότητα του κάθε μαθητή, αξιολογεί τις 
προσωπικές ικανότητες και δεξιότητες και παρέχει ευκαιρίες για την ανάδειξή τους. Οι 
βασικές στρατηγικές διαφοροποίησης, παρέχουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς 
να προσαρμόσουν τη διδασκαλία μέσα στην τάξη, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί 
στις ατομικές ανάγκες, αλλά και στις ανάγκες μικρών ομάδων μαθητών που διαφέρουν 
μεταξύ τους, ως προς το επίπεδο ετοιμότητας, τα ενδιαφέροντα, τον τύπο νοημοσύνης 
που έχουν περισσότερο ανεπτυγμένο, το μαθησιακό στιλ και τους τρόπους με τους ο-
ποίους μπορούν να έχουν ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη πρόσβαση στη διδα-
κτέα ύλη. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαφοροποίηση, διαφοροποιημένη διδασκαλία, Φυσική Αγωγή  

Abstract 

Diversified teaching recognizes the diversity of all students. Starting from respecting 
the uniqueness of each learner, it evaluates personal skills and competences and pro-
vides opportunities for them to emerge. Basic diversification strategies provide teachers 
with the ability to tailor classroom teaching to meet individual needs, but also to the 
needs of small groups of students who differ in their level of readiness, interest, type of 
intelligence that are more developed, the learning style and the ways in which they can 
have easier and more effective access to the curriculum. 

Keywords: Differentiation, differentiated teaching, Physical Education. 

Εισαγωγή  

Στην Ελλάδα η διαφοροποιημένη παιδαγωγική βρίσκεται στο προσκήνιο, λόγω της αυ-
ξημένης αναγκαιότητας για ανταπόκριση στη μαθητική ετερογένεια. Οι κοινωνικές, 
οικονομικές και πολιτικές μεταβολές στο διεθνές προσκήνιο αποτυπώθηκαν κατά τις 
προηγούμενες δεκαετίες στις σχολικές τάξεις στην Ελλάδα, διευρύνοντας την ετερογέ-
νεια του σχολικού πληθυσμού, σε βαθμό που παραδοσιακές ισορροπίες, αντιλήψεις και 
παιδαγωγικές πρακτικές να ανατρέπονται και να αναθεωρούνται (Σκούρτου, Βρατσά-
λης & Γκόβαρης, 2004). 

Στη ραγδαία μεταβαλλόμενη κοινωνία μας, όπου η έκκληση για εκδημοκρατισμό σε 
όλους τους τομείς της κοινωνίας καταδεικνύεται έντονα, εκδηλώνεται ταυτόχρονα και 
η ανάγκη για ισότητα και εκδημοκρατισμό της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ώστε να 
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υπάρχει «ισότητα ευκαιριών» (Tomlinson, 1999). Ως «ισότητα ευκαιριών» ορίζεται όχι 
μόνο η ισότητα στην πρόσβαση υλικών και μέσων, αλλά αναφέρεται στην ισότητα, την 
αναγνώριση και τον σεβασμό, την αγάπη, το ενδιαφέρον και την αλληλεγγύη (Lynch 
& Bakes, 2005). Στην εκπαίδευση η «ισότητα ευκαιριών» μπορεί να διασφαλίσει ένα 
εκπαιδευτικό συγκείμενο, ώστε να υπάρχει ισότητα ευκαιριών στη γνώση και τη μά-
θηση, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διαφορετικότητα ή χαρακτηριστικά (κοινωνικοοι-
κονομικά, πολιτισμικά, κ.ά.). Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως ανθρωποκεντρική 
και ανθρωποπλαστική παιδαγωγική πρόταση (Νεοφύτου & Βαλιαντή, 2015) προωθεί 
την ισότητα ολιστικά από την ισότητα στην πρόσβαση, την ισότητα των ευκαιριών, την 
ισότητα των αποτελεσμάτων και της επιτυχίας. Σε αυτή τη βάση, η διαφοροποίηση 
μπορεί να υποστηρίξει την αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση για όλους τους 
μαθητές (Kyriakides & Creemers, 2008; Hatiie, 2009), στοχεύοντας πάντα στη υπέρ-
βαση των ανισοτήτων και στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης (Koutselini & 
Agathangelou, 2009). 

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας, όπως θα παρουσιαστεί και αναλυτικότερα παρα-
κάτω, θεωρείται ως μία βασική διάσταση της αποτελεσματικής διδασκαλίας (Θεοφιλί-
δης, 2009; Kyriakides, 2007). Απορρέει μέσα από τις διακηρύξεις για ισότητα στην 
εκπαίδευση και συνδέεται άμεσα με την έννοια του δημοκρατικού και ανθρώπινου σχο-
λείου.  

Στην διακήρυξη που έλαβε χώρα στη Σαλαμάνκα της Ισπανίας, τον Ιούνιο του 1994, 
αποτυπώνεται και η τάση για διεύρυνση της ενταξιακής εκπαίδευσης και προς άλλες 
κατηγορίες μαθητών, εκτός από αυτές της αναπηρίας ή/και των ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών και τη δημιουργία σχολείων για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές, επιβεβαιώ-
νοντας το όραμα της Εκπαίδευσης για Όλους, που είχε υιοθετηθεί ήδη από το 1990 στο 
πλαίσιο της ομώνυμης Παγκόσμιας Διακήρυξης. 

Στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση για Όλους» η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποκτά πα-
γκόσμια εμβέλεια, αφού αποτελεί έναν από τους προτεινόμενους τρόπους για την αλ-
λαγή των διδακτικών πρακτικών, στο πλαίσιο του μετασχηματισμού του γενικού σχο-
λείου σε ένα σχολείο για όλους τους μαθητές. 

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στο δημοκρατικό σχολείο επικεντρώνεται στην α-
ναγνώριση των χαρακτηριστικών, των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών των μαθητών, 
τόσο στο γνωσιολογικό και το επίπεδο δεξιοτήτων των μαθητών όσο και στο κοινω-
νικο-συναισθηματικό και πολιτισμικό επίπεδο των μαθητών. Τα ατομικά χαρακτηρι-
στικά των μαθητών είναι αυτά που καθοδηγούν και προδιαγράφουν δυναμικά και αλ-
ληλεπιδραστικά την πορεία της διδασκαλίας, ώστε να εμπλέκει ενεργά στη μαθησιακή 
διαδικασία όλους τους μαθητές και να τους οδηγεί αποτελεσματικά στη μάθηση και 
την κατάκτηση των πυρηνικών γνώσεων και δεξιοτήτων (Valiandes, Koutselini & Kyr-
iakides 2011). 

Στις μέρες μας, οι σχολικές τάξεις αποτελούν ένα πολυδιάστατο παζλ, το οποίο μετα-
μορφώνεται δυναμικά και απαιτεί την απομάκρυνση από μονοδιάστατες, 
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παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές. Σε αντιδιαστολή επιζητεί την εφαρμογή των παι-
δοκεντρικών πρακτικών της εξατομίκευσης και της διαφοροποίησης (Βαστάκη, 2010). 

Θεωρητικό πλαίσιο - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

Σε καθημερινή βάση, η ελλιπής εφαρμογή της διαφοροποίησης, οι παρερμηνείες που 
επικρατούν ως προς το τι ορίζεται διαφοροποίηση στην καθημερινή διδασκαλία αλλά 
και η επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητάς της στις τάξεις μικτής ικανότητας δια-
γράφουν την ανάγκη για διερεύνηση και καθορισμό: α) της αποτελεσματικότητας της 
διαφοροποίησης β) των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της, γ) των χαρακτηριστικών 
της επιτυχημένης διαφοροποιημένης διδασκαλίας, δ) των δυσκολιών για την εφαρμογή 
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και ε) των στάσεων και των αντιλήψεων των μα-
θητών και των εκπαιδευτικών για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας (Thousand, Villa 
& Nevin, 2007). 

Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας βασίζεται, κατά κύριο 
λόγο, στη θεωρία μάθησης του εποικοδομισμού, βάσει της οποίας το άτομο οικοδομεί 
τη νέα γνώση και αναπτύσσει δεξιότητες, συνδέοντας τη νέα γνώση με την προϋπάρ-
χουσα. Άρα, σκοπός της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι η δυνατότητα οικοδό-
μησης της προσωπικής γνώσης για όλους τους μαθητές και για κάθε μαθητή ξεχωριστά 
(Θεοφιλίδης, 2009), που θα συντελέσει στη μεγιστοποίηση του κινήτρου για γνωστική 
και μεταγνωστική ανάπτυξη και ταυτόχρονη μεγιστοποίηση των επιδόσεων του κάθε 
μαθητή (Gagatsis & Koutselini, 2000). 

Το εκπαιδευτικό συγκείμενο επιβάλλει την ανάγκη για αλλαγή των μεθόδων διδασκα-
λίας, με στόχο να ξεπεραστεί η σχολική και προσωπική αποτυχία. Η διαφοροποίηση 
της διδασκαλίας, της οποίας η θετική επίδραση στις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθη-
τών επιβεβαιώνεται ερευνητικά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (Kim, 2005; Chall, 
2000), μπορεί να αποτελέσει την απάντηση στο φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας στις 
τάξεις μικτής ικανότητας. Οι θετικές επιδράσεις στα μαθησιακά αποτελέσματα όλων 
των μαθητών από την διαφοροποίηση της διδασκαλίας επιβεβαιώνονται, υπό προϋπο-
θέσεις, ερευνητικά (McAdamis, 2001; Gayfer, 1991). 

Από πολλούς ερευνητές υποστηρίζεται πως η ανταπόκριση στο φαινόμενο της έντονης 
διαφορετικότητας των σημερινών σχολικών τάξεων μπορεί να αποτελέσει η χρήση δι-
δακτικών πρακτικών της διαφοροποίησης (Βαλιαντή, 2010; Βαστάκη, 2010; Κουτσε-
λίνη, 2008). Εξαιτίας της έλλειψης ουσιαστικής εξωτερικής διαφοροποίησης από το 
εκπαιδευτικό σύστημα τόσο εξωσχολικής όσο και ενδοσχολικής (Κανάκης, 2007), α-
νακύπτει η ανάγκη της «εσωτερικής διαφοροποίησης» ή πιο καλά της παιδαγωγικής 
και οργανωτικής διαφοροποίησης στο πλαίσιο της κάθε σχολικής τάξης (Βαλιαντή, 
Κουστελίνη & Κυριακίδης, 2010; Κουτσελίνη, 2008). 

Ο εκπαιδευτικός, του οποίου ο ρόλος μετασχηματίζεται σε πρωταγωνιστικό και αποτε-
λεί τον οδηγό στην επιτυχημένη διαφοροποίηση της διδασκαλίας (Βαλιαντή & Κου-
τσελίνη, 2008), θα πρέπει να βρει τους τρόπους με τους οποίους μαθητές με 

149/225

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 - Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr  -  2ο Τεύχος - Σεπτέμβριος  2019 



 
 

διαφορετικό επίπεδο ετοιμότητας, διαφορετικά ενδιαφέροντα, διαφορετικό μαθησιακό 
προφίλ (Tomlinson, 2003) διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό κεφά-
λαιο και διαφορετικά ψυχοσυναισθηματικά χαρακτηριστικά μπορούν να οικοδομή-
σουν τη νέα γνώση (Koutselini & Valiandes, 2009; Koutselini, 2008). 

Η ανάπτυξη στρατηγικών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδακτικής προσέγγισης 
αφορά σε τρεις διαστάσεις οι οποίες αναφέρονται: α) στη διαφοροποίηση των περιεχο-
μένων της μάθησης, β) στη διαφοροποίηση της μαθησιακής διαδικασίας και γ) στη 
διαφοροποίηση των τρόπων παρουσίασης του μαθησιακού αποτελέσματος 
(Tomlinson, 1999). Σε άλλες περιπτώσεις η διαφοροποίηση αναλύεται σε δύο διακριτές 
μεταξύ τους μορφές: α) διαφοροποίηση των διαδικασιών μάθησης και β) διαφοροποί-
ηση των περιεχομένων μάθησης (Σφυρόερα, 2004). Επίσης, μια άλλη διάκριση που 
προτείνεται είναι αυτή μεταξύ α) οργανωτικής και β) παιδαγωγικής διαφοροποίησης 
(Κουτσελίνη, 2006). 

Η διαδικασία μάθησης εγείρει ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι εκπαιδευ-
τικοί για όλους τους μαθητές τους, αναφορικά με το αντικείμενο της διδασκαλίας, τη 
διδακτική προσέγγιση και την αξιολόγηση (Tomlinson, 2003): 
• ποια είναι τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και ανάγκες του μαθητή; 
• ποια είναι τα δυνατά σημεία του μαθητή; 
• με ποιο τρόπο θα μπορούσε ο κάθε μαθητής να εργάζεται στο μέγιστο δυνατό επίπεδο; 
• τι ενθαρρύνει και ενεργοποιεί τα κίνητρα που έχει ο μαθητής; 
• με ποιο τρόπο μπορεί να προσαρμοστεί η μαθησιακή διαδικασία στον μαθητή; 
• πώς να μη συμβεί το αντίστροφο, με το αμέσως παραπάνω;  
• ποιες συνθήκες μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την πρόοδο του μαθητή;  

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής 

Η διαφοροποίηση στη Φυσική Αγωγή είναι η διαδικασία δια της οποίας διδάσκουμε 
διαφορετικούς μαθητές με ποικίλους και ιεραρχημένους – βάσει συγκεκριμένων κρι-
τηρίων – τρόπους, ούτως ώστε να ανταποκριθούμε στις διαφορετικές ανάγκες μαθητών 
που συνυπάρχουν σε τάξεις μικτής ικανότητας (Κουτσελίνη, 2006). 

Οι μαθητές διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά (βάρος, 
ύψος, αναλογία σε λιπώδη ιστό κ.α.), τον σωματότυπο, τον βαθμό ηλικιακής ωρίμαν-
σης και το επίπεδο ανάπτυξης. Οι ιδιαιτερότητες περιλαμβάνουν τόσο κινητικές και 
μαθησιακές ελλείψεις, προβλήματα και αναπηρίες, όσο και υπερέχουσες ικανότητες, 
κλίσεις, ταλέντα και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. 

Στη φυσική αγωγή είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται κατάλληλες πρακτικές που 
αναγνωρίζουν τις διαφοροποιημένες ικανότητες απόδοσης των παιδιών. Η εποικοδό-
μηση της γνώσης για κάθε μαθητή ξεχωριστά στη Φυσική Αγωγή επιτυγχάνεται μέσα 
από την κατάλληλη διαφοροποίηση η οποία (Tomlinson, 2001b): 
• διευκολύνει κάθε παιδί, ανεξάρτητα από την ικανότητά του, 
• ικανοποιεί τις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες (ενδιαφέροντα και επιλογές), 
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• διαφοροποιείται ως προς τις ατομικές απαιτήσεις επίδοσης, 
• λαμβάνει υπόψη τις ατομικές διαφορές όπως: το επίπεδο ετοιμότητας, το επίπεδο 

φυσικής κατάστασης (ταχύτητα, δύναμη, αντοχή), τις διαφορές σε επιδεξιότητα, τα 
σωματομετρικά χαρακτηριστικά, την ηλικία και το φύλο, 

• διαφοροποιείται ως προς τον τρόπο (τεχνική) εκτέλεσης, την απόσταση εκτέλεσης, 
τον βαθμό δυσκολίας εκτέλεσης, το βαθμό συνθετότητας (συνδυασμών) των 
κινητικών δεξιοτήτων, τη διδακτική μέθοδο και τις κινητικές και μαθησιακές 
ιδιαιτερότητες (κινητικής αδεξιότητας, κινητικών προβλημάτων, προβλημάτων 
συμπεριφοράς κ.α.) 

Ενώ η προσαρμοσμένη φυσική αγωγή έχει ως επίκεντρο την προσαρμογή ή την τρο-
ποποίηση του προγράμματος σπουδών, των δραστηριοτήτων ή του περιβάλλοντος για 
την κάλυψη των αναγκών των μαθητών με αναπηρίες, η διαφοροποιημένη διδασκαλία 
έχει ως επίκεντρο την τροποποίηση του περιεχομένου, των μαθησιακών δραστηριοτή-
των, των αποτελεσμάτων και του περιβάλλοντος για την κάλυψη των αναγκών όλων 
των διαφορετικών μαθητών (Tomlinson, 2001a). 

Στον παρακάτω πίνακα 1, παρουσιάζονται οι άξονες διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
στη Φυσική Αγωγή με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους (Lieberman, & Houston-
Wilson 2009; Thousand, Villa & Nevin, 2007). 

 
Σε συνάρτηση 

με τη 
διδασκαλία 

• Ανακοίνωση στους μαθητές για το τι αναμένουμε να εκτε-
λέσουν και βοήθεια για εξάσκηση. 

• Χρήση ελκυστικών μέσων παρουσίασης, εντοπισμός επι-
πέδων ετοιμότητας. 

 
Σε συνάρτηση 

με τη 
δραστηριότητα 

• Ενσωμάτωση ελκυστικών και διασκεδαστικών δραστη-
ριοτήτων που να ανταποκρίνονται τόσο στη φιλοσοφία 
του μαθήματος, όσο και στις επίκαιρες δυνατότητες και α-
νάγκες των μαθητών. 

 
 

Σε συνάρτηση 

με την εκτέλεση 

• Διαβάθμιση ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας 

• Ευκαιρίες διαφορετικών ρυθμών εκτέλεσης  
• Παραλλαγές στις κινητικές εκτελέσεις σε σχέση με την 

συνθετότητα των ασκήσεων. 
• Επιλογή του μαθητή ως προς την παραλλαγή που ανταπο-

κρίνεται στις ικανότητές του. 
 

Σε συνάρτηση  
με τα διδακτικά 

μέσα 

• Διαφοροποίηση απόστασης σε σχέση με τον χώρο εξάσκη-
σης. 

• Διαφοροποίηση των κανονισμών εκτέλεσης. 
• Χρήση πολλαπλών και διαφορετικών οργάνων προς διευ-

κόλυνση μαθητών διαφορετικού επιπέδου. 
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Πίνακας 1: Παρουσίαση των αξόνων διαφοροποιημένης διδασκαλίας στη Φυσική 
Αγωγή  

Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας ο εκπαι-
δευτικός αρχικά καλείται να εντοπίσει τις βασικές έννοιες, ιδέες και δεξιότητες του 
γνωστικού αντικειμένου που θα διδάξει. Παράλληλα, αξιολογεί τις μαθησιακές ανά-
γκες, το επίπεδο, τα ενδιαφέροντα και τους ιδιαίτερους τρόπους μάθησης των μαθητών, 
με στόχο να σχεδιάσει τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και να επιλέξει τις κατάλληλες 
διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες θα προσφέρουν στους μαθητές τις καλύτερες μαθη-
σιακές εμπειρίες (Gregory & Chapman, 2007). Οι βασικοί κανόνες σε σχέση με τη δι-
δασκαλία παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα 2 (Gregory & Chapman, 2007). 

 
Σε συνάρτηση 

με την 
ανατροφοδότηση 

και την 

παρακίνηση 

• Κατανοητές οδηγίες ανατροφοδότησης. 
• Θετική και εποικοδομητική ατομική κριτική. 
• Ατομική απόδοση και όχι σε σύγκριση με την απόδοση 

των άλλων. 
• Έμφαση στην επίτευξη ατομικών στόχων και ατομικής 

προόδου. 
• Ιδιαίτερη ενθάρρυνση στους λιγότερο ικανούς μαθητές. 

 
 

Σε συνάρτηση  
με την οργάνωση 

ομάδων 

• Προσαρμογή των ομαδικών δραστηριοτήτων στις δυνατό-
τητες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών. 

• Εργασία σε ολιγάριθμες ομάδες μικτής ικανότητας με 
σκοπό την ομαδοσυνεργατική μάθηση. 

• Διαφοροποίηση των κανόνων παιχνιδιού σε σχέση με τις 
ατομικές δυνατότητες ή ιδιαιτερότητες των μαθητών. 

• Ανάθεση διαφορετικών ρόλων στους μαθητές ανάλογα με 
τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους. 

 
Σε συνάρτηση 

με τη στοχοθεσία 

• Ελάττωση των ανταγωνιστικών στόχων και του στόχου 
της νίκης. 

• Έμφαση στους στόχους της συνεργασίας και του ομαδικού 
αποτελέσματος. 

• Έμφαση σε στόχους αλληλοβοήθειας και υποστήριξης. 
• Έμφαση σε στόχους αποδοχής της διαφορετικότητας και 

της ισότιμης συμμετοχής όλων. 

 
 
Εξατομίκευση 

Κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή περίπτωση, ε-
μπλέκεται σε δραστηριότητες που τον ενδιαφέρουν, επιλέγει 
το βαθμό δυσκολίας των ασκήσεων που θα εκτελέσει, θέτει 
ατομικούς στόχους απόδοσης και αισθάνεται ότι μπορεί να 
αποδώσει με επιτυχία. 
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Πίνακας 2: Βασικοί κανόνες σε σχέση με τη διδασκαλία  

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας, η οποία σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας 
υπόψη την ετοιμότητα, το μαθησιακό προφίλ, τα ενδιαφέροντα, τα γενικότερα χαρα-
κτηριστικά και τις ανάγκες του κάθε μαθητή μπορεί να αποτελέσει το μέσο για αποτε-
λεσματική διδασκαλία για όλους τους μαθητές (Valiandes, Koutselini, & Kyriakides, 
2011; Βαλιαντή, 2010; Κοσσυβάκη, 2002). Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας αποτε-
λεί μία απαιτητική διδακτική στρατηγική (Antoniou, Kyriakides & Cremeers, 2011), 
λόγω της συνθετότητας, η οποία βασίζεται στην αξιοποίηση πολλαπλών αποτελεσμα-
τικών διδακτικών του εκπαιδευτικού (Κουτσελίνη, 2008; Μπρούζος & Κοσσυβάκη, 
2006). Οι βασικοί κανόνες, σε σχέση με τις δραστηριότητες, τις μεθόδους διδασκαλίας, 
τη διαχείριση του χρόνου και την αξιολόγηση, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 
3 (Gardner, 1983). 

 
 
Μη αποκλεισμού 

Όλοι οι μαθητές ανεξάρτητα από το επίπεδο ικανότητας 
συμμετέχουν, ανήκουν σε ομάδες και δραστηριοποιούνται. 
Οι μαθητές μαθαίνουν να επιλέγουν ένα επίπεδο δυσκολίας 
στο οποίο μπορούν να ανταποκριθούν και να αξιολογήσουν 
την επίδοσή τους. 

 
Ομαδικό πνεύμα - 
«Ευ Αγωνίζεσθαι» 

Προωθείται το ομαδικό πνεύμα και τίμιου παιχνιδιού μέσα 
από ατομική και συλλογική δράση κατά τη διάρκεια της δι-
δακτικής πράξης αλλά και ως φιλοσοφία ζωής τόσο εντός 
όσο και εκτός σχολικού περιβάλλοντος. 

 
Ισονομία 

Παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως 
φύλου, πολιτισμικών διαφορών, κοινωνικής προέλευσης ή 
σωματικών ιδιαιτεροτήτων. 

 
 
 
 
Δραστηριότητες 

• Επιλέγονται δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στα εν-
διαφέροντα των μαθητών και στους στόχους κάθε μαθή-
ματος. 

• Συμβάλλουν στην αλλαγή συμπεριφοράς, στην αυτοεκτί-
μηση, στη διαμόρφωση θετικών στάσεων απέναντι στην 
άσκηση, στην ανάπτυξη αθλητικής κουλτούρας και ήθους, 
στην προαγωγή των γνώσεων, στην ανάπτυξη κριτικής 
σκέψης, στην κατανόηση της διαφορετικότητας των ατό-
μων, στην αποδεκτή κοινωνική συμπεριφορά. 

 
 
Μέθοδοι 
διδασκαλίας 

• Μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας ώστε να προωθού-
νται: η ομαδική εργασία, η συνεργασία, η ενεργητική συμ-
μετοχή των μαθητών και η λήψη απόφασης καθώς και να 
βελτιώνεται η κριτική τους ικανότητα (κατάλληλη παρα-
κίνηση, δημιουργία κινήτρων, επίτευξη ατομικών στόχων, 
δημιουργία θετικού κλίματος μάθησης κ.α.). 
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Πίνακας 3: Βασικοί κανόνες σε σχέση με τις δραστηριότητες, τις μεθόδους διδασκα-
λίας, τη διαχείριση του χρόνου και την αξιολόγηση  

Με κριτήριο ταξινόμησης το ποιος παίρνει τις αποφάσεις κατά τη διάρκεια της διδα-
σκαλίας – ο εκπαιδευτικός ή ο μαθητής – προτείνονται στιλ διδασκαλίας όπως:  
• της αμοιβαίας διδασκαλίας,  
• του μη αποκλεισμού,  
• της καθοδηγούμενης εφευρετικότητας, 
• της συγκλίνουσας εφευρετικότητας και 
• της αποκλίνουσας παραγωγικότητας. 

Προτείνεται η χρήση διαφορετικών στιλ διδασκαλίας γιατί: 
• οι μαθητές μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους και ρυθμούς, 
• οι στόχοι του μαθήματος είναι πολλαπλοί, 
• οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν αναλόγως με την προσωπικότητά τους τις γνώσεις και 

τις εμπειρίες τους στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. 

Τα χαρακτηριστικά των μεθόδων διδασκαλίας των κινητικών δεξιοτήτων παρουσιάζο-
νται στον παρακάτω πίνακα 4 (Παπαϊωάννου, 2000). 

 
 
Ολική συνθετική μέθοδος  
(Η δραστηριότητα διδάσκεται 
στο σύνολό της) 

• Είναι πιο οικονομική 
• Τα αποτελέσματα της μάθησης είναι εμφανέ-

στερα 
• Χρησιμοποιείται για μάθηση απλών δεξιοτήτων 
• Τα κινητικά ευφυή άτομα μαθαίνουν καλύτερα 

Μερική αναλυτική μέθοδος 

(Η δραστηριότητα διδάσκεται 
σε ξεχωριστά μέρη) 

• Χρησιμοποιείται για δύσκολες ασκήσεις 
• Προσφέρεται, καλύτερα, για τη διόρθωση των 

λαθών 
• Παρέχει τελειοποίηση των κινήσεων 

Μεικτή μέθοδος • Είναι ο συνδυασμός και των δύο παραπάνω με-
θόδων 

Πίνακας 4: Μέθοδοι διδασκαλίας κινητικών δεξιοτήτων 

 
Διαχείριση 
του χρόνου 

• Δραστηριοποίηση κινητικά των μαθητών για τουλάχιστον 
το 50% του διαθέσιμου χρόνου. 

• Εμπλοκή των μαθητών σε δράσεις που βοηθούν τη μά-
θηση κατά το διάστημα μη κινητικής δραστηριότητας. 

 
 
Αξιολόγηση 

• Στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας αξιολόγηση του βαθ-
μού επίτευξης των στόχων και καταγραφή τόσο των δυνα-
τοτήτων όσο και των αδυναμιών των μαθητών και του μα-
θήματος, καθώς και των διαφοροποιήσεων που 

• παρατηρήθηκαν στην πορεία. 
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Συμπεράσματα 

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην καθημερινή διδακτική πράξη απαιτεί την επα-
γρύπνηση και τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού για δυναμική προσαρμογή της διδα-
κτικής πρακτικής, σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα της συνεχούς διαμορφωτικής 
αξιολόγησης (Βαλιαντή, 2010). Η επάρκεια του εκπαιδευτικού σε σχέση με τις διδα-
κτικές του πρακτικές δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να οδηγήσει στη διαφοροποίηση 
της διδασκαλίας. Αυτό που μπορεί να οδηγήσει στην αποτελεσματική διαφοροποίηση 
της διδασκαλίας είναι η αλλαγή στον τρόπο σκέψης των εκπαιδευτικών και τη φιλοσο-
φία της διδακτικής τους πρακτικής. 

Η αποτελεσματικότητα μιας καινοτομίας, όπως είναι η διαφοροποίηση της διδασκα-
λίας, αλλά και η διάρκειά της, κρίνεται από το βαθμό οικειοποίησης αλλά και εξοικεί-
ωσης των εκπαιδευτικών με αυτήν ώστε να νιώσουν ότι η αλλαγή και το αποτέλεσμά 
της τους αφορά άμεσα και αξίζει γι’ αυτό να εργαστούν συλλογικά για την καθιέρωση 
και εξέλιξή της (Hargreaves, 1994; Fullan, 1992). 

Αναμφίβολα, η αλλαγή της διδακτικής μεθόδου προς της διαφοροποίηση της διδασκα-
λίας ακόμα και από έμπειρους εκπαιδευτικούς αποτελεί μια πρόκληση (Nunley, 2006; 
Βαλιαντή, 2010), η οποία μπορεί να προσπεραστεί μόνο μέσα από εστιασμένη και συ-
στηματική επιμόρφωση. 

Η αποτελεσματικότητα της διαφοροποίησης της διδασκαλίας σε σχέση με την αύξηση 
του χρόνου ενεργητικής εμπλοκής των μαθητών έχει επιβεβαιωθεί από ερευνητικά δε-
δομένα (Valiandes, Koutselini & Kyriakides 2011). Επιπροσθέτως, σημαντική παρά-
μετρο αποτελεί η θετική στάση των μαθητών απέναντι στη διαφοροποίηση, η οποία 
οδηγεί τόσο στη μεγιστοποίηση της ενεργοποίησης τους κατά τη μαθησιακή διαδικα-
σία όσο και στην πρόοδο όλων των μαθητών ανεξάρτητα από το επίπεδο ετοιμότητάς 
τους (Valiandes, Koutselini & Kyriakides 2011; Βαλιαντή, 2010). 

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στην καθιέρωση της διαφοροποίησης, ως της κρίσιμης 
παιδαγωγικής προσέγγισης, για ένα σχολείο ανθρώπινο και δημοκρατικό, που μπορεί 
να προσφέρει ευκαιρίες μάθησης για όλους, σε ένα περιβάλλον χαράς και συνεργασίας. 
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Περίληψη 

Έχει διεξοδικά αναλυθεί ερευνητικά και βιβλιογραφικά η αξιοποίηση της χρήσης των 
νέων τεχνολογιών και των διαφόρων λογισμικών όπως και του διαδικτύου στις εκπαι-
δευτικές διεργασίες. Η διδασκαλία της πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
μεταξύ άλλων αποσκοπεί και στην ανάπτυξη ικανοτήτων αυτόνομης αξιοποίησης των 
υπολογιστικών και δικτυακών εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων, την ενημέ-
ρωση, την ψυχαγωγία και, γενικά, τη συμμετοχή τους στη σύγχρονη κοινωνία. Στην 
παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί μια παρουσίαση της του περιβάλλοντος ανάπτυξης 
εφαρμογών (γραφικού περιβάλλοντος προγραμματισμού) - πλατφόρμας για φορητές 
συσκευές με την ονομασία App Inventor (Εφευρέτης Εφαρμογών) και προσπάθεια α-
πάντησης στα εξής ερευνητικά ερωτήματα: Πως χρησιμοποιείται το app inventor στην 
εκπαίδευση και ποια τα πλεονεκτήματα της χρήσης του app inventor στη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση. 

Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι μα-
θητές έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με βασικές αρχές της επιστήμης της πληρο-
φορικής μέσω της εκμάθησης προγραμματισμού. Σύμφωνα με έρευνες, οι μαθητές α-
ντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκμάθηση του προγραμματισμού, δυσκολίες που οφεί-
λονται σε πολλούς λόγους και «αντανακλούν την ανάγκη για δημιουργία νέων μεθόδων 
διδασκαλίας και νέων προγραμματιστικών περιβαλλόντων» (Κορσαβίδη, 2013: 11). Α-
δυνατούν να αντιληφθούν την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπου-μηχανής (Τζιμογιάννης, 
2005), αν και η μεγάλη άνεση με την οποία χειρίζονται την τεχνολογία τούς έχει απο-
δώσει το χαρακτηρισμό «ψηφιακοί αυτόχθονες» (Prensky, 2001). Επίσης, το χρονικό 
διάστημα που αφιερώνει ο εκπαιδευτικός για τη διδασκαλία κάποιας γλώσσας προ-
γραμματισμού είναι συνήθως περιορισμένης διάρκειας (Palumbo, 1990). 

Εκπαιδευτικοί του κλάδου της Πληροφορικής παρατηρούν ότι «οι περισσότεροι μαθη-
τές χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σαν παθητικοί χρήστες παρά σαν γνώστες βαθύτε-
ρων λειτουργιών του» (Αραμπατζής, 2016: 165) και «ενδιαφέρονται περισσότερο για 
στοιχεία προγραμματισμού [...] στο πλαίσιο της καθημερινής ενασχόλησής τους με έ-
ξυπνες συσκευές και την κοινωνική δικτύωση» (ό.π.: 166). 

Οι Freudenthal, Roy, Ogrey, Magoc και Siegel (2010), υποστηρίζουν ότι η διδασκαλία 
προγραμματισμού οφείλει να ελαχιστοποιεί το γνωστικό φορτίο και να μεγιστοποιεί 
την παιδαγωγική αξία (Ματθές & Ματθέ, 2016: 3).  

159/225

___________________________________________________________________________________________________________ 
EducatioNext - I.S.S.N. : 2653-9403 - Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό: http://educationext.gr  -  2ο Τεύχος - Σεπτέμβριος  2019 

mailto:marybarela@yahoo.gr


Σύμφωνα δε, με τους Margulieux, Guzdial και Catrambone (2012), ο εισαγωγικός προ-
γραμματισμός μπορεί να μετατραπεί σε «μια εύκολη και διασκεδαστική εμπειρία» 
(ό.π.). 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, έχουν προταθεί διαφορετικές προσεγγίσεις, με μία εξ αυτών 
να αξιοποιεί την εκπαιδευτική ρομποτική σε συνδυασμό με τον οπτικό προγραμματι-
σμό (Χαρίσης & Μακρόπουλος, 2008: 123). Εδώ ο εκπαιδευτικός «διαθέτει περισσό-
τερο χρόνο για κάθε μαθητή» και «ο μαθητής απαλλάσσεται από την εκμάθηση και 
απομνημόνευση συντακτικών κανόνων μιας γλώσσας προγραμματισμού» (Καγκάνη κ. 
συν., 2005). 

Επιπλέον, η τεράστια εξάπλωση της κινητής τηλεφωνίας και η ολοένα αυξανόμενη 
χρήση του κινητού τηλεφώνου για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, κυρίως μεταξύ των εφή-
βων και των νέων, ώθησε πολλούς ερευνητές και εκπαιδευτές να πειραματιστούν και 
να αξιοποιήσουν αυτό το νέο περιβάλλον στον προγραμματισμό (Wagner, Gray, 
Corley, & Wolber, 2013). Η διαφορά είναι πως για τη δημιουργία των όποιων εφαρμο-
γών δεν απαιτείται πια η χρήση του προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά αρκεί 
μια «έξυπνη» κινητή συσκευή (smartphone ή tablet). Ένα εργαλείο αυτής της κατηγο-
ρίας είναι το App Inventor. 

Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί μια παρουσίαση της πλατφόρμας του App 
Inventor και προσπάθεια απάντησης στα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

• Πως χρησιμοποιείται το app inventor στην εκπαίδευση. 
• Ποια τα πλεονεκτήματα της χρήσης του app inventor στην εκπαίδευση. 

Οπτικός προγραμματισμός - εκπαιδευτική ρομποτική 

Οι ερευνητές πειραματίζονται με τον προγραμματισμό από τη δεκαετία του 1980 
(Bayman & Mayer, 1988), με αποτέλεσμα να κατασκευάσουν οπτικές γλώσσες, όπου 
ο κώδικας εμφανίζεται ως εικόνα και όχι ως κείμενο (Kahn, 1996). 

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της ρομποτικής στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία έχει αυξηθεί ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο γίνονται προσπάθειες για την 
εισαγωγή της ρομποτικής στη σχολική εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο μέχρι και το 
πανεπιστήμιο (Alimisis & Chronis, 2009), καθώς ενασχόληση με τη ρομποτική είναι 
μία διασκεδαστική αλλά και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δραστηριότητα, που ωθεί τους 
μαθητές να εμπλακούν και να δρατηριοποιηθούν. «Η εκπαιδευτική ρομποτική ως δι-
δακτικό εργαλείο δημιουργεί την ανάγκη για ένα πιο ευέλικτο βιωματικό αναλυτικό 
πρόγραμμα» (Αναγνωστάκης & Μακράκης, 2010). «Κεντρικές της έννοιες αποτελούν 
η “κατασκευή” και ο “προγραμματισμός” των ρομπότ» (Κόμης κ.συν., 2017).  

Όλες οι γλώσσες προγραμματισμού που συνοδεύουν τα προγραμματιζόμενα ρομπότ 
ακολουθούν το παράδειγμα του οπτικού προγραμματισμού, που επιτρέπει στο παιδί τη 
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δημιουργία προγραμμάτων μέσα από τον εικονικό χειρισμό προγραμματιστικών στοι-
χείων (Κόμης, 2016). 

App inventor: ιστορικά στοιχεία 

Ο «εφευρέτης εφαρμογών», ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο, ξεκίνησε ως πιλοτικό 
πρόγραμμα της εταιρείας Google σε συνεργασία με δέκα αμερικανικά πανεπιστήμια το 
καλοκαίρι του 2009. Στόχος ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες της γλώσσας οπτι-
κού προγραμματισμού στην κατασκευή εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα με λειτουρ-
γικό σύστημα Android (Wolber, 2011). 

Περί τα τέλη του 2011 η ευθύνη για την υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη της πλατ-
φόρμας πέρασε από την Google στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης 
(MIT), και συγκεκριμένα στο Center for Mobile Learning (CML), με αποτέλεσμα τη 
διεύρυνση των δυνατοτήτων της και την άνθηση της σχετιζόμενης με το πρόγραμμα 
έρευνας. Συνδιαχειριστής του CML είναι ο καθηγητής του MIT Harol Abelson, από 
τους πρωτεργάτες του ΑΙ, ενώ η υπηρεσία App Inventor του ΜΙΤ ξεκίνησε τη λειτουρ-
γία της τον Μάρτιο του 2012. 

Ήδη τον Οκτώβριο του 2014, 87.000 άνθρωποι χρησιμοποιούσαν την υπηρεσία ΑΙ του 
ΜΙΤ σε εβδομαδιαία βάση (Wolber, Abelson & Friedman, 2014). Στην κοινότητα των 
χρηστών του App Inventor συγκαταλέγονται προγραμματιστές και επιχειρηματίες, κα-
θώς και εκπαιδευτικοί και μαθητές/ σπουδαστές, που αποτελούν το βασικό κοινό του 
AI, εφόσον το AI είναι κατά κύριο λόγο ακαδημαϊκό πρόγραμμα (Pokress & Veiga, 
2013). 

Η φιλοσοφια του App inventor 

Αν μπορούσαμε να συνοψίσουμε σε λίγα λόγια τι επιδίωκαν οι δημιουργοί του ΑΙ, θα 
λέγαμε ότι το πιο σημαντικό νέο χαρακτηριστικό που κόμιζε η πλατφόρμα ήταν ότι ο 
χρήστης της τεχνολογίας γινόταν ταυτόχρονα δημιουργός της χωρίς να έχει πρότερη 
προγραμματιστική εμπειρία. 

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της εταιρείας κατά την πιλοτική φάση του προγράμ-
ματος ανέφερε ότι «οι πάντες μπορούν πλέον να εμπλακούν στον κόσμο των υπηρε-
σιών και εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας όχι απλώς ως καταναλωτές, αλλά ως δη-
μιουργοί». Στη συνέχεια, διατύπωνε την ελπίδα ότι με τη συγκεκριμένη εργασία «ο-
ποιοσδήποτε θα έχει πρόσβαση στην ανάπτυξη εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας», ενώ 
παράλληλα «με όχημα την ανοιχτή πλατφόρμα του Android θα βελτιστοποιηθεί η ει-
σαγωγική μαθησιακή εμπειρία όσον αφορά τους υπολογιστές» (Abelson, 2009). 

Εκ των υστέρων, ορισμένοι από τους επιστήμονες που πρωτοστάτησαν τόσο στο σχε-
διασμό και στην ανάπτυξη της πλατφόρμας όσο και στην εισαγωγή της στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία έκαναν λόγο για «εκδημοκρατισμό της δημιουργίας εφαρμογών αντί 
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της εκχώρησής της σε μια μικρή ομάδα, μια ελίτ που κατέχει την απαραίτητη τεχνο-
γνωσία» (Wolber κ.συν., 2014). 

Τι ώθησε όμως αυτούς τους ερευνητές να μοιραστούν τη γνώση που κατείχαν με τη 
μάζα των χρηστών; 

Κατ’ αρχάς η παραδοχή ότι οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν καλύτερα όταν οι μαθησιακοί 
στόχοι πλαισιώνονται από θέματα σχετιζόμενα με τις καθημερινές τους δραστηριότη-
τες (Wagner κ.συν., 2013). Ενώ τα οφέλη που αποκομίζουν οι νέοι αυτών των ηλικιών 
από την εκμάθηση προγραμματισμού αποτελούν κοινό τόπο, όπως η «ανάπτυξη λογι-
κού τρόπου σκέψης και η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας» (Παπαδάκης, Ορφανάκης, Καλογιαννάκης & Ζα-
ράνης, 2014: 20), κοινή είναι και η διαπίστωση ότι ο παραδοσιακός τρόπος εκμάθησης 
προγραμματισμού θεωρείται διαδικασία δύσκολη. Επίσης «η κλασική προσέγγιση δι-
δασκαλίας είναι ασύμβατη με τις πραγματικές διδακτικές ανάγκες των μαθητών. [...] 
οι μαθητές διδάσκονται μια γλώσσα γενικού σκοπού (Pascal, Basic, C κ.λπ.), που δεν 
ικανοποιεί τις ανάγκες τους, δεν τους βοηθά στην κατανόηση των νέων εννοιών» (Ορ-
φανάκης & Παπαδάκης, 2014: 2). 

Αναδεικνύεται έτσι η ανάγκη κινήτρου, ώστε ο μαθητής/σπουδαστής να μην απογοη-
τευτεί από την αρχική του εμπειρία με τον προγραμματισμό και να μην εγκαταλείψει 
πρόωρα τα σχετικά μαθήματα. Η τεράστια εξάπλωση των «έξυπνων» κινητών συ-
σκευών, ιδίως μεταξύ των εφήβων και των νέων, παρέχει ένα πλαίσιο που καθιστά πιο 
ελκυστική την επεξεργασία δεδομένων και τον προγραμματισμό. Σύμφωνα με πολλές 
έρευνες, «οι φορητές τεχνολογίες και οι εφαρμογές τους αποτελούν ένα εξαιρετικό 
μέσο για την επέκταση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους μαθητές», καθώς «οι 
μαθητές έχουν αυξημένα κίνητρα για τη χρήση νέων τεχνολογιών (ιδίως με τη μορφή 
των φορητών τεχνολογιών) και [...] προσεκτικά σχεδιασμένες παιδαγωγικές δραστη-
ριότητες με τη χρήση των έξυπνων φορητών συσκευών παρακινούν τους μαθητές να 
εμπλακούν με αυτές» (Ορφανάκης & Παπαδάκης, 2014). 

Μέλημα πλέον των ερευνητών και των εκπαιδευτικών ήταν να μετατρέψουν τον προ-
γραμματισμό σε μια εύκολη και διασκεδαστική εμπειρία και ένας τρόπος για να το 
επιτύχουν ήταν να μειώσουν τόσο το φορτίο γνώσεων που απαιτείται από τους αρχά-
ριους για την εκμάθηση του προγραμματισμού όσο και τον όγκο των πληροφοριών που 
χρησιμοποιούνται για την επίλυση ενός προβλήματος (Παπαδάκης, Ορφανάκης, Κα-
λογιαννάκης & Ζαράνης, 2014: 21). 

Χαρακτηριστικα του App inventor 

Το App Inventor, από εκπαιδευτική σκοπιά, ανήκει στα λεγόμενα Περιβάλλοντα Προ-
γραμματισμού για Aρχάριους (NPE - Novice Programming Environments). Ένα NPE 
χρησιμοποιεί οπτικά στοιχεία αντί για προγραμματιστικές εντολές αποκρύπτοντας τη 
συντακτική πολυπλοκότητα των γλωσσών προγραμματισμού (Παπαδάκης κ.συν., 
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2014: 22). Ένα μεγάλο πλεονέκτημα που παρουσιάζει για τους αρχάριους εκπαιδευό-
μενους η εισαγωγή στον προγραμματισμό με τις γλώσσες οπτικού προγραμματισμού 
είναι η αποφυγή των συντακτικών σφαλμάτων, σύνηθες φαινόμενο κατά την εκμάθηση 
και χρήση των συμβατικών, κειμενικών, γλωσσών. Κατά τον ίδιο τρόπο, μειώνεται για 
τον αρχάριο μαθητή/εκπαιδευόμενο η ανάγκη να απομνημονεύει και να θυμάται ακρι-
βείς κειμενικούς κώδικες (Hsu & Ching, 2013). 

Στα περιβάλλοντα αυτής της κατηγορίας που είχαν αναπτυχθεί πριν από το ΑΙ συγκα-
ταλέγονται το Scratch, η Alice και τα Lego Mindstorms NXT, πολύ δημοφιλή για την 
εισαγωγή στον προγραμματισμό και μάλιστα από την παιδική ηλικία (διδάσκονται και 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση). Η λογική που διέπει αυτά τα περιβάλλοντα και τις 
γλώσσες οπτικού προγραμματισμού δίνει βάρος στη λογική του προγραμματισμού, 
στις ιδέες, στην εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα που αντιστοιχούν σε πραγματικές 
ανάγκες. Ακολουθεί δηλαδή μια διαδρομή αντίθετη από αυτή που υπαγορεύει η εκμά-
θηση μιας κειμενικής γλώσσας προγραμματισμού με όλους τους περιορισμούς και τις 
ματαιώσεις που συνεπάγονται τα συχνά λάθη στη σύνταξη του κώδικα. Οι Maloney 
και Resnick, μέλη της ομάδας ανάπτυξης του Scratch, παρομοίαζαν την εκμάθηση του 
προγραμματισμού με την εμπειρία της γραφής και θεωρούσαν σκόπιμο τα παιδιά να 
ξεκινούν με απλές μορφές έκφρασης και σε βάθος χρόνου να κατακτούν πιο εκλεπτυ-
σμένους τρόπους έκφρασης (Παπαδάκης κ.συν., 2014: 23). 

Δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του ΑΙ: 

1) Η χρήση των «δομικών πλακιδίων» (building blocks), στοιχείο που υπήρχε στο 
Scratch. Πρόκειται για έτοιμα κομμάτια κώδικα τα οποία ενώνονται με άλλα όπως τα 
κομμάτια ενός παζλ. Το συντακτικό λάθος σε αυτή την περίπτωση είναι μάλλον απί-
θανο, αφού ο χρήστης βλέπει αν το ένα πλακίδιο συναρμόζεται με κάποιο άλλο και 
άλλωστε το ίδιο το πρόγραμμα δεν επιτρέπει το συνταίριασμα ασύμβατων κομματιών. 

Στα «δομικά πλακίδια» του AI περιλαμβάνονται τα συνήθη στοιχεία μιας διεπαφής 
χρήστη (user interface) όπως κουμπιά, ετικέτες, εικόνες, σε συνδυασμό με τα περισσό-
τερα χαρακτηριστικά της κινητής συσκευής όπως κειμενογράφο, GPS, Bluetooth 
(Pokress & Veiga, 2013). Η οθόνη χωρίζεται σε δύο μέρη, τον λεγόμενο σχεδιαστή 
(Component Designer) όπου αναπτύσσεται η διεπαφή χρήστη και τον επεξεργαστή/συ-
ντάκτη (Blocks Editor) όπου προγραμματίζεται η συμπεριφορά της εφαρμογής. Ο χρή-
στης κινείται μεταξύ αυτών των δύο μερών και του παρεχόμενου προσομοιωτή 
(emulator) για τον έλεγχο της εφαρμογής. Φυσικά μπορεί να ελέγξει αυτό που φτιάχνει 
και άμεσα, απευθείας στην κινητή συσκευή του (Wolber κ.συν., 2014). 

2) Ακριβώς αυτό το σημείο υπογραμμίζουν ερευνητές και εκπαιδευτικοί που χρησιμο-
ποίησαν το ΑΙ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, δηλαδή ότι το συγκεκριμένο εργαλείο εν-
θαρρύνει τον χρήστη να ελέγχει και να δοκιμάζει ενώ παράλληλα δομεί την εφαρμογή 
του (Pokress & Veiga, 2013). 
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Με μια άλλη διατύπωση, προτέρημα του AI συνιστούν τα ίδια τα προϊόντα του σχεδια-
σμού, στο βαθμό που ο δημιουργός τους μπορεί να τα δοκιμάσει και να τα χρησιμοποι-
ήσει άμεσα στην κινητή συσκευή του, γεγονός που προσδίδει μια πρακτική και πραγ-
ματιστική διάσταση σε κάθε επίτευγμα, και αυτό με τη σειρά του επισφραγίζει τη μα-
θησιακή προσπάθεια με ένα αίσθημα ικανοποίησης (Hsu & Ching, 2013).  

Εξίσου σημαντικό είναι ότι οι χρήστες/δημιουργοί έχουν τη δυνατότητα να μοιράζο-
νται τις εφαρμογές τους στο δημόσιο χώρο δίχως να κατέχουν υποχρεωτικά σχετική 
επαγγελματική άδεια, δυνατότητα που παρέχει το Google Play Store. Επίσης το AI, ως 
πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα, επιτρέπει στον οποιονδήποτε να «κατεβάσει» τον πηγαίο 
κώδικα προκειμένου να τρέξει τον δικό του εξυπηρετητή, καθώς και να τροποποιήσει, 
προσαρμόσει ή επεκτείνει τη λειτουργικότητα του συστήματος (Pokress & Veiga, 
2013). 

Να σημειωθεί ότι το περιβάλλον ανάπτυξης του ΑΙ υποστηρίζει και τα τρία δημοφιλή 
λειτουργικά συστήματα (Mac OS, Linux, Windows). 

Το App inventor στην εκπαίδευση 

Η πλατφόρμα του App Inventor, ως κατάλληλα σχεδιασμένη για αρχάριους στον προ-
γραμματισμό χρήστες και βελτιστοποιημένη για εκπαιδευτική χρήση, παρέχει κίνητρα 
στους μαθητές, καθώς τους επιτρέπει να δημιουργούν εύκολα εφαρμογές, άμεσα αξιο-
ποιήσιμες από τους ίδιους αλλά και από τον περίγυρό τους, για συσκευές που χρησι-
μοποιούν σε καθημερινή βάση. Ο David Wolber από το Τμήμα Πληροφορικής του Πα-
νεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο, ίσως ο πρώτος που έφερε σε πραγματική αίθουσα 
διδασκαλίας την πρώιμη ατελή μορφή του ΑΙ (Wolber, κ.συν., 2014), αναφέρει δύο 
στοιχεία σχετικά με τη διδακτική του εμπειρία: α) Δεν επρόκειτο απλώς για εκμάθηση 
προγραμματισμού, αλλά για σύνδεση των σπουδαστών με τον κόσμο έξω από το εργα-
στήριο των υπολογιστών. β) Το μάθημα συνδύαζε τη συμμετοχή σπουδαστών –αρχα-
ρίων στον προγραμματισμό– από κάθε τμήμα/γνωστικό πεδίο του πανεπιστημίου με 
την επιστήμη των υπολογιστών, με αποτελέσματα που συναγωνίζονταν τη δουλειά των 
προχωρημένων σπουδαστών πληροφορικής (Wolber, 2011).  

Εντυπωσιακό είναι ότι αρκετοί σπουδαστές άλλων ειδικοτήτων που έχουν παρακολου-
θήσει μαθήματα προγραμματισμού με τη χρήση του App Inventor επιλέγουν να συνε-
χίσουν με πρόσθετα μαθήματα πληροφορικής ή ακόμη και να ειδικευτούν στον κλάδο 
(Wolber, κ.συν., 2014). 

Έρευνα που πραγματοποίησαν οι Soares και Martin (2014) του Southern Illinois 
University μεταξύ σπουδαστών που παρακολούθησαν επί ένα εξάμηνο μάθημα προ-
γραμματισμού με το App Inventor ως εργαλείο διδασκαλίας και δημιουργίας εφαρμο-
γών ανέδειξε το ΑΙ ως ένα σπουδαίο εργαλείο για τη διδασκαλία τόσο των αρχάριων 
όσο και των πιο έμπειρων στον προγραμματισμό σπουδαστών. Επίσης στην πλειονό-
τητά τους οι σπουδαστές συμφώνησαν πως το μάθημα ενίσχυσε τις γνώσεις τους σε 
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βασικές αρχές προγραμματισμού, ενώ από την άλλη εύκολα προσάρμοσαν τις όποιες 
πρότερες γνώσεις προγραμματισμού είχαν στο περιβάλλον του App Inventor. 

Εξίσου θετική ήταν η εμπειρία του Kefei Wang από το τμήμα πληροφορικής του 
Gonzaga University. Ο Wang δίδασκε βασικές γνώσεις της επιστήμης των υπολογι-
στών, προαπαιτούμενο μάθημα τόσο για σπουδαστές πληροφορικής όσο και για τους 
σπουδαστές όλων των τμημάτων μηχανολογίας, οι οποίοι έβρισκαν τις έννοιες αρκετά 
αφηρημένες και όχι άμεσα σχετιζόμενες με το πεδίο σπουδών τους. Έτσι, στο αναμορ-
φωμένο πρόγραμμα σπουδών περιέλαβε πρώτα τη διδασκαλία του ΑΙ με στόχο την 
εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες της επιστήμης των υπολογιστών. Ακο-
λουθούσε η διδασκαλία προγραμματισμού με γλώσσα Java, με στόχο την ενίσχυση της 
επάρκειας των σπουδαστών στον προγραμματισμό και στην επίλυση προβλημάτων. 
Παράλληλα, οι διάφορες ενότητες του μαθήματος ενθάρρυναν την ομαδική εργασία 
και την κοινωνική υπευθυνότητα (Wang, 2015). 

Η Judy Robertson του Heriot-Watt University, αποτιμώντας τη διδασκαλία του προ-
γραμματισμού μέσω του App Inventor σε πρωτοετείς σπουδαστές, σημειώνει ότι η υ-
πηρεσία ΑΙ του ΜΙΤ διαθέτει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, επεξεργασμένο και παιδα-
γωγικά έγκυρο, ενώ στο εγχειρίδιο της πλατφόρμας παρατίθεται σειρά καλά δομημέ-
νων και εύληπτων παραδειγμάτων. Καταγράφει διαφορετικές, οργισμένες, αντιδράσεις 
από ορισμένους πιο έμπειρους σπουδαστές: ενώ αρχικά θεωρούσαν το ΑΙ ένα πολύ 
εύκολο και χρήσιμο εργαλείο, στην πορεία της δημιουργίας πιο σύνθετων εφαρμογών 
διαπίστωσαν τους περιορισμούς που έθετε. Αντίθετα, άλλοι είδαν στην ευκολία χρήσης 
του ένα «φανταστικό σημείο εισόδου για μελλοντικούς προγραμματιστές» (Robertson, 
2014). Παραδέχεται πάντως ότι θα συνιστούσε το ΑΙ για τη διδασκαλία του προγραμ-
ματισμού, είτε πρόκειται για αρχάριους είτε για τμήμα φοιτητών με διαφοροποιημένες 
δυνατότητες και γνώσεις. 

Στις ΗΠΑ το App Inventor διδάσκεται κυρίως σε εισαγωγικά μαθήματα στην επιστήμη 
της πληροφορικής, αλλά και σε άλλους επιστημονικούς κλάδους, όπως στα μαθημα-
τικά, στις επιστήμες υγείας, στο μηχανολογικό σχέδιο και στη διοίκηση επιχειρήσεων. 
Έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών πολλών κολεγίων και πανεπιστημίων, αλλά και 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο λύκειο χρησιμοποιείται πιλοτικά σε ένα νέο μά-
θημα ένταξης (Advanced Placement) των μαθητών σε τμήματα διδασκαλίας αρχών της 
επιστήμης των υπολογιστών (Computer Science Principles) (Wolber, κ.συν., 2014). 

Διδασκαλία του App inventor σε μια διαδικτυακή κοινότητα μάθησης 

Πώς θα μπορούσαν εκπαιδευτικοί με μηδαμινή ή ελάχιστη εμπειρία και γνώση προ-
γραμματισμού να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν εφαρμογές για τους δικούς τους 
ιδιαίτερους μαθησιακούς στόχους; Η προσπάθεια και ο χρόνος που απαιτούνται για τη 
συγγραφή κώδικα σε συμβατικές γλώσσες προγραμματισμού καθιστούν αδύνατη τη 
δημιουργία από τους εκπαιδευτικούς δικών τους εφαρμογών (Hsu & Ching, 2013). 
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Αξίζει να αναφερθούμε στην προσπάθεια των Hsu & Ching από το Boise State 
University: μια διαδικτυακή κοινότητα εκπαιδευτικών με περιορισμένη προγραμματι-
στική εμπειρία οι οποίοι έμαθαν να σχεδιάζουν εφαρμογές για κινητές συσκευές με την 
αλληλοϋποστήριξη των μελών της κοινότητας και την καθοδήγηση του εκπαιδευτή 
τους. 

Τα στοιχεία που διέπουν μια διαδικτυακή/εικονική «κοινότητα μάθησης» είναι η επι-
κοινωνία, η συνεργασία, η διάδραση και η συμμετοχή. Μέσω της ενεργού συμμετοχής 
οι εκπαιδευόμενοι ερευνούν συλλογικά συγκεκριμένα θέματα, ανταλλάσσουν σκέψεις 
και εμπειρίες και βελτιώνουν τις προτεινόμενες ιδέες ώστε να προάγουν τη βαθύτερη 
κατανόηση των προβλημάτων. Έχει ένα επιπλέον ενδιαφέρον να αναφέρουμε μερικές 
πλευρές που χαρακτηρίζουν αυτή την κοινότητα μάθησης, όπως η έγνοια μεταξύ των 
εκπαιδευομένων, το αίσθημα του δεσμού με τους άλλους, το ότι οι συμμετέχοντες δεν 
νιώθουν απομονωμένοι αλλά σαν να ανήκουν σε μια οικογένεια, η εμπιστοσύνη προς 
τους άλλους, το αίσθημα ότι το άτομο μπορεί να βασιστεί στους άλλους, το γεγονός ότι 
τα άτομα μοιράζονται τις ιδέες τους ακόμη και αν αρχικά δεν νιώθουν σιγουριά σχετικά 
με αυτό κτλ. 

Η προσπάθεια των Hsu και Ching ανέδειξε την παιδαγωγική αξία που έχουν οι δρα-
στηριότητες σχεδιασμού εφαρμογών για κινητές συσκευές, καθώς και τη δυνατότητα 
διδασκαλίας και εκμάθησης του εν λόγω σχεδιασμού διαδικτυακά. Οι εκπαιδευτικοί 
ενθαρρύνονται να διερευνήσουν και να πειραματιστούν με την ένταξη αυτών των δρα-
στηριοτήτων στα διαφορετικά μαθησιακά τους περιβάλλοντα και να αναπτύξουν εφαρ-
μογές που θα καλύπτουν τις διδακτικές ανάγκες τους. 

Εύγλωττη είναι η μαρτυρία ενός εκπαιδευτικού που ενθάρρυνε τους μαθητές του να 
χρησιμοποιήσουν ορισμένες από τις εφαρμογές που ο ίδιος είχε δημιουργήσει. Ο εν-
θουσιασμός των μαθητών στην προοπτική να χρησιμοποιήσουν τις εφραμογές στην 
τάξη ήταν «ανεκτίμητος» (Hsu & Ching, 2013). 

Το App inventor στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Ο προγραμματισμός εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος της Πληρο-
φορικής ήδη από το Γυμνάσιο, αφήνοντας «στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού να δια-
λέξει το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσει» και προτείνοντας «κάποια λογισμικά [...] τα 
οποία αποδεσμεύουν την εκμάθηση του προγραμματισμού από τις κοινές χρησιμοποι-
ούμενες δύσκολες γλώσσες προγραμματισμού» (Κορσαβίδη, 2013: 25-26). 

Στο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής της Α΄ τάξης Γε-
νικού Λυκείου (ΦΕΚ 932/14-4-2014), στους στόχους του μαθήματος αναφέρεται ότι ο 
μαθητής θα πρέπει να μπορεί να σχεδιάζει και να αναπτύσσει μικροεφαρμογές των «έ-
ξυπνων» κινητών συσκευών (Παπαδάκης κ.συν., 2014). Το 2016 σε «Οδηγίες για τη 
διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής» (ΥΠΠΕΘ 150671/Δ2/15-9-
2016) στην ίδια τάξη εντάσσονται στοιχεία προγραμματισμού για έξυπνες συσκευές 
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και κινητά τηλέφωνα στο περιβάλλον του App Inventor 2, με διαδικτυακή υποστήριξη 
από το ΜΙΤ. 

Έχοντας υπόψη ότι οι μαθητές μπορούν να μάθουν προγραμματισμό χρησιμοποιώντας 
εργαλεία προσωπικά, της καθημερινότητάς τους (Wagner κ.συν., 2013), οι Ορφανάκης 
& Παπαδάκης (2014) προτείνουν «μια εναλλακτική χρήση του πακέτου ρομποτικών 
κατασκευών Lego Mindstorms και του περιβάλλοντος οπτικού προγραμματισμού App 
Inventor για τη διδασκαλία του προγραμματισμού με σκοπό την κατανόηση βασικών 
προγραμματιστικών δομών». Αν και οι δραστηριότητες που περιγράφουν μπορούν να 
εφαρμοστούν σε όλες τις τάξεις του Λυκείου ή της τελευταίας τάξης του Γυμνασίου, 
προτιμούν να επικεντρωθούν στο μάθημα επιλογής Εφαρμογές Πληροφορικής της B΄ 
Λυκείου. Οι συγγραφείς τονίζουν ότι «τα προσδοκώμενα οφέλη για τους εκπαιδευτι-
κούς είναι ο εμπλουτισμός των διδακτικών επιλογών τους με δύο εργαλεία τα οποία 
εύκολα γίνονται προσιτά σε αρχάριους, είναι όμως εμπλουτισμένα με πολλές δυνατό-
τητες τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει και ένας ειδικός, αλλά κυρίως είναι κατάλ-
ληλα για την υλοποίηση ποικίλων ιδεών. (ό.π.: 8)». 

Κλείνοντας τη σύντομη παρουσίαση της χρήσης του App Inventor για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς, σημειώνουμε το συμπέρασμα των Wolber κ.συν. (2014): «Αν υπάρχει κάποιο 
νήμα που συνδέει τις περισσότερες προσπάθειες ένταξης του App Inventor στην εκπαι-
δευτική διαδικασία, αυτό μπορεί να συνοψιστεί στην πρόταση πως κινούσα δύναμη 
είναι «ό,τι φτιάχνουμε» και όχι ο αφηρημένος στόχος της εκμάθησης κώδικα. Παρά τις 
εξαιρέσεις των σπουδαστών που γοητεύονται από καθεαυτή την ιδέα της συγγραφής 
κώδικα, η πλειονότητα δείχνει να συναρπάζεται από την επίλυση προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν στην πραγματική ζωή και κατ’ επέκταση τη βελτίωση των όρων ζωής 
τους». 

Παραδειγματα δημιουργιας εφαρμογων με το App inventor 

Ο Wolber (2011) και οι Wolber κ.συν. (2014) αναφέρουν εφαρμογές που χρήστες δια-
φορετικών ηλικιών, γνώσεων και εμπειριών ανέπτυξαν με την πλατφόρμα App 
Inventor: 

α) Σπουδαστής αγγλικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο συνέλαβε 
την ιδέα και δημιούργησε μια εφαρμογή αυτόματης απάντησης σε εισερχόμενη κλήση 
μέσω γραπτού μηνύματος (sms) όταν ο κάτοχος του κινητού τηλεφώνου οδηγεί. Μια 
παραπλήσια εκδοχή της εφαρμογής κυκλοφόρησε από μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία 
το 2010. 

β) Σπουδαστής σχεδίου και διακόσμησης ανέπτυξε εφαρμογή για μαζική αποστολή 
sms όπου κέντρο εκπομπής δεν ήταν κάποιος υπολογιστής αλλά ένα κινητό τηλέφωνο. 
Βασίστηκε σε προϋπάρχουσα εφαρμογή που έτρεχε σε Η/Υ και χρησιμοποιούνταν ήδη 
για τον έλεγχο εκλογικής νοθείας στο Αφγανιστάν ή την παροχή υγείας στο Μαλάουι. 
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Αργότερα η εφαρμογή του ως άνω σπουδαστή τροποποιήθηκε και βελτιώθηκε από μια 
μη κερδοσκοπική οργάνωση στο Ελσίνκι. 

γ) Δυσλεκτικός φοιτητής που δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του προ-
γραμματισμού γλώσσας Java κατάφερε με τον οπτικό προγραμματισμό να φτιάξει μια 
εφαρμογή για αποστολή μηνυμάτων SOS. 

δ) Τέσσερις μαθήτριες λυκείου στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια ανέπτυξαν εφαρμογή 
με την οποία ο χρήστης μπορεί να φωτογραφίσει ένα επιβαρυμένο (λόγω π.χ. βανδαλι-
σμού ή απορριμμάτων) σημείο της γειτονιάς του, να προσθέσει στη φωτογραφία την 
ακριβή τοποθεσία και να δημιουργήσει ένα γεγονός (event) καλώντας τα μέλη της το-
πικής κοινότητας να σπεύσουν για καθαρισμό του σημείου. Η συγκεκριμένη εφαρμογή 
βραβεύτηκε σε διαγωνισμό ανάπτυξης εφαρμογών. 

ε) Ομάδα πέντε μαθητριών στην πρωτεύουσα της Νιγηρίας δημιούργησαν μια εφαρ-
μογή αρωγής στο έργο των τοπικών τροχονόμων. Με αυτή ο αστυνομικός δεν κατα-
διώκει τον παραβάτη, αλλά υποβάλλει μέσω κινητού τις σχετικές πληροφορίες που 
συλλέγονται σε μια βάση δεδομένων στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι αστυνομικοί 
στη χώρα. 

Άλλες εμπειρίες σχεδιασμού εφαρμογών στην πλατφόρμα App Inventor περιλαμβά-
νουν τη δημιουργία λογισμικού που βοηθά μαθητές δημοτικού να κάνουν ανασκόπηση 
των ιστοριών που διαβάζουν, την ανάπτυξη εφαρμογής (στη γεωγραφία) που καθορίζει 
το ακριβές αντίθετο σημείο πάνω στον πλανήτη από το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο 
χρήστης ή μια εφαρμογή που παρέχει βασικές μετεωρολογικές πληροφορίες για δέκα 
μέρη επιλογής του χρήστη (Hsu, Rice, & Dawley, 2012). 

Βασική παράμετρος όλων αυτών είναι η κατανόηση εκ μέρους των εκπαιδευομένων 
των δυνατοτήτων του προγραμματισμού μέσω «έξυπνης» κινητής συσκευής. 

Συμπεράσματα 

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το δωρεάν δικτυακό εργαλείο App Inventor είναι 
πολλά. Σε κοινωνικό επίπεδο επιτρέπει στα άτομα να επικεντρωθούν μάλλον στη λο-
γική του προγραμματισμού παρά στο συντακτικό της γλώσσας κώδικα, να σχεδιάσουν 
και να δημιουργήσουν μέσω κινητών συσκευών τεχνολογικές λύσεις οι οποίες εξυπη-
ρετούν την προσωπική καθημερινή ζωή. Οι πιο ενθουσιώδεις κάνουν λόγο για «προα-
γωγή της καθολικής ψηφιακής εγγραμματοσύνης» και «συμβολή στο άνοιγμα μιας 
νέας εποχής» (Pokress & Veiga, 2013). 

Πιο πρακτικά, οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει τεχνολογία που θα «τρέχει» σε 
συσκευές που χρησιμοποιεί καθημερινά, επηρεάζοντας άμεσα τη ζωή του και τη ζωή 
των οικείων του. Αυτό μπορεί να έχει έναν ακόμη ευρύτερο κοινωνικό αντίκτυπο και 
να προσφέρει μια καλύτερη κατανόηση και οπτική της τεχνολογίας (Wolber κ.συν., 
2014).  
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Σύμφωνα με τους Παπαδάκη, κ.ά, 2013 «…Το ΑΙ αποτελεί ένα καινοτόμο προϊόν και 
ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη συμμετοχή ομάδων οι οποίες έχουν χαμηλή εκπροσώ-
πηση στο πεδίο της επιστήμης των υπολογιστών ενθαρρύνοντάς τους να αισθάνονται 
ουσιαστικά ως παραγωγοί της τεχνολογίας και όχι μόνο ως καταναλωτές. Θεωρούμε 
ότι με την κατάλληλη ενημέρωση και υποστήριξη μπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερο 
εύχρηστο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμί-
δας που ενώ δεν έχουν ιδιαίτερη εξοικείωση με τις τεχνικές του προγραμματισμού και 
της αλγοριθμικής σκέψης, διαθέτουν εντούτοις καινοτόμες ιδέες και απλά δεν υπήρχε 
ο τρόπος να τις υλοποιήσουν προκειμένου να εμπλουτίσουν το διδακτικό τους υλικό».  

Στο επίπεδο της εκπαίδευσης δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η ευκολία του οπτικού 
προγραμματισμού δεν καταργεί τη δύσκολη και κοπιαστική σύνταξη των εντολών, α-
πλώς μεταθέτει το πρόβλημα για αργότερα, κατά την εκμάθηση μιας δεύτερης, «παρα-
δοσιακής» γλώσσας, έως ότου ο μαθητής κατανοήσει τις βασικές προγραμματιστικές 
αρχές (Παπαδάκης κ.συν., 2014). Η επεξεργασία πληροφοριών παραμένει πάντα κάτι 
που λαμβάνει χώρα στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή (Wolber, κ.συν.). Από 
την άλλη, είναι συναρπαστικό για τον μαθητή αλλά και για τον ενήλικο από χρή-
στης/καταναλωτής της τεχνολογίας να διαμορφώνεται σε ενεργό διαχειριστή της και 
να την προσαρμόζει στις ανάγκες του. 
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Σχεδιασμός δραστηριότητας στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «Erasmus + : Comenius» από ομάδα εκπαιδευτικών 

Παπαευαγγέλου Αθανάσιος  
Δρ. Νομικών Επιστημών ΑΠΘ, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Π.Ε.70 ΠΕΚΕΣ Δυ-
τικής Μακεδονίας Συντονιστής προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Περίληψη 

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Erasmus + : Comenius», επιμέρους βα-
σική δράση Α.1 «Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων», αποφασίσαμε ως σχολείο να ε-
τοιμάσουμε και να υποβάλλουμε ένα σχέδιο αίτησης για διμερή ανταλλαγή, αφού δεν 
έχουμε μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Διοργανωτής της δραστηριότη-
τας αποφασίστηκε να είναι το σχολείο μας, με την άτυπη Περιβαλλοντική Ομάδα και 
τον εκπαιδευτικό που τη συντονίζει, σε συνεργασία και με τη στήριξη του Δήμου Κο-
ζάνης και θέμα : «Ελεύθεροι χώροι : Αξιοποίηση – Διαμόρφωση – Προστασία». Στη 
δράση θα πάρουν μέρος δύο ομάδες των δέκα (10) νέων από την Κοζάνη και από τη 
Νάπολη της Ιταλίας ηλικίας 12-13 ετών και για κάθε ομάδα θα υπάρχει ένας συνοδός. 
Η συνάντηση προετοιμασίας και οι δραστηριότητες του προγράμματος αποφασίστηκε 
να γίνουν στην Κοζάνη. Η ιδέα για την υποβολή της αίτησης ήταν του συντονιστή εκ-
παιδευτικού της περιβαλλοντικής ομάδας του σχολείου και η αφορμή δόθηκε από τη 
μη αξιοποίηση από το Δήμο Κοζάνης ενός χώρου δίπλα στο σχολείο μας που θα μπο-
ρούσε να αποτελεί πνεύμονα πρασίνου όχι μόνο για τη γειτονιά μας αλλά και για ολό-
κληρη την πόλη. Οι Ανταλλαγές Νέων είναι σχέδια που βασίζονται σε μια εταιρική 
σχέση δύο ή περισσοτέρων ομάδων από διαφορετικές χώρες. Τα σχέδια αυτά περιλαμ-
βάνουν την ενεργή συμμετοχή των νέων και είναι σχεδιασμένα ώστε να τους παρέχουν 
τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και να ευαισθητοποιηθούν από διαφορετικές κοινωνι-
κές και πολιτιστικές πραγματικότητες, να μάθουν ο ένας από τον άλλο, να ενδυναμώ-
σουν το αίσθημα του Ευρωπαίου πολίτη. 

Λέξεις-Kλειδιά : Εκπαίδευση, καινοτομία, ανταλλαγές νέων, συνεργασία Ευρωπαίος 
πολίτης 

Εισαγωγή 

Κάθε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα είναι μια συλλογική προσπάθεια που έχει συγκεκριμέ-
νους στόχους, συγκεκριμένα προϊόντα, συγκεκριμένο προϋπολογισμό και πρέπει να 
παραδοθεί σε συγκεκριμένο χρόνο. Αποσκοπεί, ιδίως, στην ενίσχυση των ανταλλαγών, 
της συνεργασίας και της κινητικότητας με στρατηγικό στόχο την ανάπτυξη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ως κοινωνίας βασισμένης στη γνώση, με βιώσιμη οικονομική ανά-
πτυξη, με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας, 
προστασία του περιβάλλοντος. Υπόσχεται προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη 
των συμμετεχόντων, βελτίωση των γλωσσικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους, ενί-
σχυση της αυτοεκτίμησής τους, βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας και του χειρισμού 
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των νέων τεχνολογιών, γνώση και διάδοση του πολιτισμού και της ιστορίας των ευρω-
παϊκών λαών (Λάβδας, Κ. & Μενδρινού, Μ., 2008 : 37). 

Το Πρόγραμμα «Erasmus + : Comenius», που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
για τους νέους, έχει ως στόχο του να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των νέων ως 
ευρωπαίων πολιτών, να αναπτύξει την αλληλεγγύη, την ανεκτικότητα και την αμοιβαία 
κατανόηση μεταξύ τους και να τους εμπλέξει στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Έ-
νωσης της τρίτης χιλιετίας, μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων που 
υποστηρίζουν τις δραστηριότητες των νέων και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνερ-
γασίας στον τομέα της νεολαίας. Βασίζεται στην εμπειρία των προηγούμενων Προ-
γραμμάτων «Νεολαία για την Ευρώπη» (1989-1999), της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υ-
πηρεσίας (1996-1999) και του Προγράμματος «ΝΕΟΛΑΙΑ» (2000-2006) (Οδηγός 
προγράμματος, 2013). 

Με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+» : 
το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον α-
θλητισμό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν το Πρόγραμμα 
«Erasmus+» 2014-2020, το οποίο θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για την υποστήριξη δρα-
στηριοτήτων μάθησης για τους νέους. Το «Erasmus+» είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που 
αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού 
για την περίοδο 2014-2020. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η νεολαία και ο αθλητισμός 
μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών 
αλλαγών, των κύριων προκλήσεων, στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί η Ευρώπη ως 
το τέλος της δεκαετίας, καθώς και να υποστηρίξουν την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Ατζέντας για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ισότητα και την κοινω-
νική ένταξη. Στόχος του Προγράμματος είναι να ανταποκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
στις ανάγκες των νέων που διανύουν την περίοδο της ενηλικίωσης. Συμβάλλει σημα-
ντικά στην απόκτηση ικανοτήτων μέσω της τυπικής και μη τυπικής μάθησης και της 
προώθησης της ενεργού συμμετοχής των νέων στην κοινωνία. Δίνει στους νέους ευ-
καιρίες να «βγάλουν φτερά και να πετάξουν», αφήνοντας τα βαρίδια της εσωστρέφειας 
και της απομόνωσης και τους δείχνει το δρόμο για έναν άλλο κόσμο, για μια άλλη 
κοινωνία. Το πρόγραμμα υποστηρίζει δράσεις, συνεργασίες και εργαλεία που συνά-
δουν με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των εμβληματικών πρωτο-
βουλιών της, όπως οι πρωτοβουλίες «Νεολαία σε κίνηση» και «Ατζέντα για νέες δε-
ξιότητες και θέσεις εργασίας». Το πρόγραμμα συμβάλλει επίσης, στην επίτευξη των 
στόχων του στρατηγικού πλαισίου για την Ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση 
και την κατάρτιση, και της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία, μέσω των Ανοικτών 
Μεθόδων Συντονισμού.  

Τέλος, με το Πρόγραμμα «Erasmus+», στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών δεξιοτήτων 
που προσδίδονται από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας (άρθρο 165), ενθαρρύνεται η συμ-
μετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή στην Ευρώπη και υποστηρίζεται η πρωτοβου-
λία πυλώνας «Youth on the Move» της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 η οποία 
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τοποθετεί τους νέους στο επίκεντρο της ατζέντας της Ε.Ε., προκειμένου να δημιουργη-
θεί μια οικονομία που θα βασίζεται στη γνώση, στην καινοτομία, στα υψηλά επίπεδα 
εκπαίδευσης και δεξιοτήτων, στην ικανότητα προσαρμογής και τη δημιουργικότητα, 
την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία (Οδηγός 
προγράμματος, 2018).  

Το πρόγραμμα Erasmus+ αξιοποιεί τα επιτεύγματα 25 και πλέον ετών ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, που 
καλύπτουν τόσο την ενδοευρωπαϊκή όσο και τη διεθνή διάσταση της συνεργασίας. Έ-
χει καίρια σημασία να συνδεθεί το νέο πρόγραμμα με μια ισχυρή ονομασία που θα 
χαίρει ευρείας αναγνώρισης. (Σκιαδάς, 2012 : 101-102) Για τον λόγο αυτόν, όλες οι 
δράσεις και οι δραστηριότητες που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος 
θα πρέπει να κοινοποιούνται κατά πρώτο και κύριο λόγο με χρήση της ονομασίας 
«Erasmus+». Ωστόσο, προκειμένου να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες και οι δικαιούχοι 
παλαιότερων προγραμμάτων να «πλοηγηθούν» στο Erasmus+, για σκοπούς επικοινω-
νίας και διάδοσης, μπορούν να χρησιμοποιούνται και οι ακόλουθες ονομασίες για τις 
δράσεις που στοχεύουν σε έναν συγκεκριμένο τομέα, επιπλέον της κοινής ονομασίας 
«Erasmus+, ως εξής: «Erasmus+: Comenius», για τις δραστηριότητες του προγράμμα-
τος που αφορούν αποκλειστικά τον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης· «Erasmus+: 
Erasmus», για τις δραστηριότητες του προγράμματος που αφορούν αποκλειστικά τον 
τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και απευθύνονται στις Χώρες του Προγράμματος· 
«Erasmus+: Erasmus Mundus», για τα κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών 
Erasmus Mundus· «Erasmus+: Leonardo da Vinci», για τις δραστηριότητες του προ-
γράμματος που αφορούν αποκλειστικά τον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης· «Erasmus+: Grundtvig», για τις δραστηριότητες του προγράμματος που 
αφορούν αποκλειστικά τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων· «Erasmus+: Νεολαία σε 
δράση», για τις δραστηριότητες του προγράμματος που αφορούν αποκλειστικά τον το-
μέα της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης των νέων· «Erasmus+: Jean Monnet», για 
τις δραστηριότητες του προγράμματος που αφορούν αποκλειστικά τον τομέα των ευ-
ρωπαϊκών σπουδών· «Erasmus+: Αθλητισμός», για τις δραστηριότητες του προγράμ-
ματος που αφορούν αποκλειστικά τον τομέα του αθλητισμού.  

Σύνταξη σχεδίου αίτησης προγράμματος 

Προσδιορισμός του σχεδίου 

Το σχέδιο θα ξεκινήσει το Μάρτιο του 2019 και θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 
2019. Οι δραστηριότητες του προγράμματος θα ξεκινήσουν στις 21 Αυγούστου του 
2019 και θα ολοκληρωθούν στα τέλη Αυγούστου. Η συνολική διάρκεια της δραστη-
ριότητας είναι 7 ημέρες και η συνολική διάρκεια του σχεδίου είναι 210 ημέρες. Κατά 
τη διάρκεια των Απόκρεων του 2019 θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη η συνάντηση 
προετοιμασίας του προγράμματος από τους συντονιστές του, που θα είναι διάρκειας 
δύο (2) ημερών. 
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Περίληψη του σχεδίου 

Το πρόγραμμα αφορά σε μια διμερή ανταλλαγή στην οποία θα συμμετέχουν νέες και 
νέοι από την Ιταλία και την Ελλάδα. Η ανάγκη για το πρόγραμμα δημιουργήθηκε στους 
Έλληνες συμμετέχοντες ύστερα από την εκπόνηση ενός περιβαλλοντικού προγράμμα-
τος στο οποίο συμμετείχαν, παρακινούμενοι από την έλλειψη ελεύθερων χώρων στην 
πόλη της Κοζάνης και από τη μη αξιοποίηση των ελάχιστων ελεύθερων χώρων που 
υπάρχουν. Σκοπός της ανταλλαγής είναι οι νέοι των δύο χωρών να εκφράσουν τους 
προβληματισμούς τους, τα όνειρά τους και τις ανησυχίες τους σχετικά με το Ευρωπα-
ϊκό γίγνεσθαι στον τομέα των ελεύθερων χώρων στις σύγχρονες πόλεις. Η επιλογή της 
χώρας η οποία θα συμμετέχει στην ανταλλαγή έγινε με βάση την κοντινή απόσταση 
από την Ελλάδα και την εγγύτητα της κουλτούρας και του πολιτισμού μεταξύ των δύο 
χωρών.  

Η δράση θα γίνει στην πόλη της Κοζάνης και θα οργανωθεί από την περιβαλλοντική 
ομάδα του σχολείου μας, μια άτυπη ομάδα νέων που ασχολείται με θέματα περιβαλλο-
ντικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα έχει θέμα : «Ελεύθεροι χώροι : Αξιοποίηση – 
Διαμόρφωση – Προστασία» και περιλαμβάνει υποενότητες για την καταλληλότητα των 
χώρων ως προς την καθαριότητα, τα υλικά, τη φροντίδα, την εθελοντική προσφορά 
στον έλεγχο και τη διατήρησή τους. Στόχος του προγράμματος είναι η ενεργοποίηση 
του νέου πολίτη σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε περιβαλλοντικά θέματα, υπό την 
έννοια του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει ο νέος στην κοινωνία που ζει αλλά και 
στην ευρύτερη διαπολιτισμική κοινωνία της Ευρώπης για τους ελεύθερους χώρους την 
αξιοποίηση, τη διαμόρφωση και την προστασία τους. Στόχος είναι, επίσης, η περιβαλ-
λοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών αλλά και η προβολή της ελληνικής περιβαλλο-
ντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, σε μια εποχή που η χώρα μας δοκιμάζεται όχι 
μόνο από την οικονομική κρίση, αλλά από μια γενικότερη κρίση θεσμών και αξιών.  

Με τη συγκεκριμένη ανταλλαγή νέων επιδιώκεται, μέσα από την επαφή των συμμετε-
χόντων, να ενημερωθούν οι νέοι σχετικά με τους ελεύθερους χώρους στις πόλεις τους 
(Κοζάνη και Νάπολη), να μιλήσουν για τη διαφορετικότητα των λαών τους, να κατα-
νοήσουν την πολυμορφία του κοινού μας ευρωπαϊκού πολιτισμού, την κοινή μας κλη-
ρονομιά, τις κοινές μας βασικές αξίες και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε αυτά τα 
θέματα εκφράζοντας τους προβληματισμούς, τις φοβίες, τα συναισθήματα και τα ό-
νειρά τους σχετικά με την Ευρώπη και το μέλλον της. Κατά τη διάρκεια της ανταλλα-
γής, επίσης, οι νέοι θα συζητήσουν για τις δυνατότητες που τους προσφέρονται από 
ευρωπαϊκά προγράμματα, τη δυνατότητα δημιουργίας Ευρωβουλής νέων και τέλος θα 
συζητήσουν μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν στις χώρες 
τους στον τομέα των ελεύθερων χώρων, όσον αφορά την ύπαρξη γραφειοκρατίας και 
την έλλειψη πόρων στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής, θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι μη τυπικής, άτυπης 
και βιωματικής μάθησης όπως παιχνίδια γνωριμίας, κινητικά παιχνίδια, παιχνίδια α-
νταλλαγής ρόλων, εξωτερικές δραστηριότητες, θεατρικό, κουίζ, συζητήσεις σε κύκλο, 
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χωρισμός σε ομάδες κ.α. για να δημιουργηθεί κλίμα ομαδικότητας, σύμπνοιας και συ-
νεργασίας. 

Τα οφέλη τα οποία θα αποκομίσουν οι 20 συμμετέχοντες τις επτά (7) αυτές ημέρες θα 
είναι οι δημιουργία ισχυρών δεσμών, η «δικτύωση» μεταξύ τους και η πιθανή μελλο-
ντική συνεργασία. Επίσης, οι νέοι θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την 
Ευρώπη με στόχο να δημιουργηθεί η ανάγκη για περαιτέρω ενεργοποίηση τους. Τα 
παιδιά θα επισκεφτούν και θα καταγράψουν τις Παιδικές χαρές, τους χώρους άθλησης 
και ψυχαγωγίας, θα προβληματιστούν, θα συγκρίνουν και θα κάνουν προτάσεις για την 
καταλληλότητα των χώρων, την καθαριότητα, τα υλικά, τη φροντίδα, την εθελοντική 
προσφορά και τη διατήρησή τους. Στο τέλος θα υιοθετήσουν και θα προστατεύουν ένα 
άλσος της περιοχής τους. 

Διαχειριστική ικανότητα 

Ο υπεύθυνος διοργανωτής του προγράμματος είναι εκπαιδευτικός του σχολείου με με-
γάλη εμπειρία σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αφού υπηρέτησε για 
πολλά χρόνια σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως υπεύθυνος προγραμμάτων. 
Δεν έχει εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής νέων γι’ αυτό και επιλέξαμε 
τη διμερή ανταλλαγή, η οποία απευθύνεται σε ομάδες τοπικού χαρακτήρα που δεν έ-
χουν εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Περιγραφή του σχεδίου 

Το σχέδιό μας στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή των νέων σε θέματα τοπικού ενδιαφέ-
ροντος, όπως είναι οι ελεύθεροι χώροι των πόλεων, αλλά και στην ενεργό συμμετοχή 
τους με βάση την ιδιότητά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες, αφού το θέμα των ελεύθερων 
χώρων εντάσσεται στα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Στόχος του, ακόμα, είναι 
μέσα από την προαγωγή της Ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας για το 
θέμα των ελεύθερων χώρων, η βελτίωση της ποιότητας των υποστηρικτικών δομών για 
νεανικές δραστηριότητες, όπως οι παιδικές χαρές και οι χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας 
και η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων σε οργανώσεις νεολαίας. 

Το πρόγραμμά μας εντάσσεται στις μόνιμες θεματικές προτεραιότητες του προγράμ-
ματος «Erasmus+: Comenius» αφού προβλέπει την ενεργό συμμετοχή των νέων στον 
καθημερινό βίο. Συνολικό στόχο αποτελεί η ενθάρρυνση των νέων προκειμένου να 
λειτουργούν ως ενεργοί πολίτες και να συμμετέχουν στα κοινά των τοπικών κοινοτή-
των τους και η υποστήριξη τρόπων με τους οποίους οι νέοι μαθαίνουν να συμμετέχουν. 
Άλλωστε, η συμμετοχική προσέγγιση αποτελεί παιδαγωγική αρχή για την υλοποίηση 
όλων των προγραμμάτων. Το σχέδιο εντάσσεται επίσης στις ετήσιες προτεραιότητες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα «Ευρωπαίος πολίτης και τα δικαιώματά του», αφού 
οι ελεύθεροι χώροι και η χρήση τους είναι ένα από τα δικαιώματα των Ευρωπαίων 
πολιτών. Ο εθελοντισμός που αφορά στην υιοθέτηση και την προστασία ενός άλσους 
της πόλης μας μπορεί να ενταχθεί στις εθνικές προτεραιότητες, κυρίως στις μέρες μας, 
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αφού στις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας η βοήθεια όλων των πολιτών και 
κυρίως των νέων είναι απαραίτητη. Αυτή η προτεραιότητα έχει ως σκοπό την ενθάρ-
ρυνση προγραμμάτων που έχουν στόχο να ενεργοποιήσουν τους νέους αναφορικά με 
την αξία και τη σημασία του εθελοντισμού ως μορφή δέσμευσης και ως εργαλείο για 
την ανάπτυξη ή τη βελτίωση δεξιοτήτων για προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική 
ανάπτυξη. Κύριες θεματικές δραστηριότητες του σχεδίου αποτελούν το περιβάλλον και 
ο ελεύθερος χρόνος των νέων.  

Τα παιδιά της άτυπης ομάδας περιβάλλοντος του σχολείου μας με τον συντονιστή εκ-
παιδευτικό «συναντήθηκαν» με παιδιά αντίστοιχης ομάδας περιβάλλοντος σχολείου 
της πόλης Νάπολη της Ιταλίας μέσω του Facebook στην προσπάθειά τους να βρεθούν 
με άλλα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα ελεύθερων χώρων αντίστοιχα με τα 
δικά τους, σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Μετά από πολλές ανταλλαγές απόψεων κατέ-
ληξαν από κοινού στη συμφωνία να οργανώσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα στην πόλη μας 
την Κοζάνη και να το εντάξουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Erasmus+: Comenius» για 
να χρηματοδοτηθεί. Οι εταίροι μας θα εμπλακούν στο σχέδιο αφού θα επισκεφτούν την 
πόλη μας και θα οργανώσουμε μαζί τις δραστηριότητες του προγράμματος που θα γί-
νουν στην Κοζάνη στο τέλος Αυγούστου του 2019. 

Κατά τη διάρκεια της φάσης προετοιμασίας συμφωνήσαμε, όλοι οι συμμετέχοντες, το 
κοινό θέμα της Ανταλλαγής Νέων που είναι «Ελεύθεροι χώροι : Αξιοποίηση – Διαμόρ-
φωση – Προστασία». Επίσης εξετάσαμε ζητήματα, όπως ο καταμερισμός των καθηκό-
ντων, το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, οι μέθοδοι εργασίας, το προφίλ των συμμετεχό-
ντων, οι πρακτικές ρυθμίσεις (τόπος διεξαγωγής, μεταφορά, διαμονή, υλική υποστή-
ριξη, γλωσσική υποστήριξη) με σκοπό να ενισχυθεί η εμπλοκή των συμμετεχόντων 
στην Ανταλλαγή Νέων και να προετοιμαστούν για διαπολιτισμικές συναντήσεις με άλ-
λους νέους από διαφορετικό υπόβαθρο και πολιτισμό. Ορίστηκε έτσι προπαρασκευα-
στική συνάντηση ώστε οι συντονιστές των δύο ομάδων να συναντηθούν κατά τη διάρ-
κεια της φετινής Αποκριάς στην Κοζάνη για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες διεξαγω-
γής του προγράμματος και να γνωρίσουν την πόλη, τα έθιμα και τον πολιτισμό της σε 
μια γιορτινή περίοδο γι’ αυτήν. Για τον καταμερισμό των καθηκόντων αποφασίσαμε 
να προτείνουμε στον Ιταλό συντονιστή να αναλάβει η ομάδα μας την έρευνα για κατα-
γραφή των ελεύθερων χώρων και των προβλημάτων στην πόλη μας και η ιταλική ο-
μάδα την ίδια έρευνα για την πόλη τους. Η περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας 
θα χωριστεί σε τρεις υποομάδες και θα ερευνήσει την αξιοποίηση, τη διαμόρφωση και 
την προστασία των ελεύθερων χώρων. 

Η αξιολόγηση του προγράμματος αποφασίστηκε να γίνεται σε όλες τις φάσεις του προ-
γράμματος και μετά να προχωρούμε στο επόμενο βήμα. Ξεκινώντας τις εργασίες προ-
ετοιμασίας και υλοποίησης το πρόγραμμα θα ενισχυθεί από εθελοντές κάθε ηλικίας 
που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον. Σ’ αυτή τη φάση υλοποίησης θα σταλεί επιστολή 
προς όλα τα σχολεία του Δήμου και τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στα όρια 
του για ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων σ’ αυτή την πρωτοβουλία μας, σε όλες 
τις φάσεις της υλοποίησης. Η συμμετοχή των μαθητών των άλλων σχολείων για το 
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περιβάλλον θα αφορά στη συλλογή φωτογραφικού υλικού με κεντρικούς άξονες την 
ανάδειξη των ελεύθερων χώρων της περιοχής τους καθώς και των προβλημάτων στην 
αξιοποίηση, στη διαμόρφωση και στην προστασία τους.  

Κατά τη διάρκεια του σχεδίου θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τοπικούς φορείς, 
όπως ο Δήμος Κοζάνης και οι τοπικοί περιβαλλοντικοί σύλλογοι για τους ελεύθερους 
χώρους και την αξιοποίησή τους, θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια για τις παιδικές χα-
ρές και τους χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας, όσον αφορά την αξιοποίηση, τη διαμόρ-
φωση, την προστασία και την ασφάλειά τους. Θα πραγματοποιηθούν, επίσης, σεμινά-
ρια για την τοπική κουζίνα από ξενοδοχείο της Κοζάνης, για την τοπική ιστορία από 
το Σύλλογο Γραμμάτων και Τεχνών Κοζάνης, για τη γλυπτική στην αρχαία Ελλάδα 
από το Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, για τους παραδοσιακούς χορούς από το Σύλ-
λογο «Οι φίλοι της παράδοσης», θα γίνει αναβίωση ανάμματος φανού από το Σύλλογο 
«Πλατάνια» και θα πραγματοποιηθούν αθλητικές δραστηριότητες για την ανάδειξη χώ-
ρων άθλησης. 

Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών θα δημιουργηθούν στο χώρο του Δημοτι-
κού Κήπου Κοζάνης, από τους νέους της περιβαλλοντικής ομάδας του σχολείου μας, 
περίπτερα όπου με πρωτότυπο τρόπο θα προσπαθήσουν να ευαισθητοποιήσουν την το-
πική κοινωνία σχετικά με το ζήτημα των ελεύθερων χώρων. Η δράση αυτή θα περι-
λαμβάνει συλλογή φωτογραφικού υλικού για την ανάδειξη των λιγοστών ελεύθερων 
χώρων της Κοζάνης καθώς και ανοιχτές συζητήσεις για την ανάδειξη των προβλημά-
των με υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπισή τους. Με τη βοήθεια εθελοντών νέων 
από άλλα σχολεία και σε άλλο περίπτερο θα γίνονται εκθέσεις κατασκευών από μαθη-
τές για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα χρησιμοποιείται στη 
λειτουργία των ελεύθερων χώρων. Η προσπάθεια αυτή θα ενταχθεί στο πρόγραμμα των 
«Λασσανείων» (εκδηλώσεις του Δήμου Κοζάνης) και θα στηριχθεί από το Δήμο Κο-
ζάνης, αφού συμβάλλει στην εκπόνηση προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθ-
μιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των 
εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.  

Η διαμονή, η διατροφή και οι μετακινήσεις των νέων από την Ιταλία είναι εξασφαλι-
σμένες σε τοπικό ξενοδοχείο το οποίο θα παρέχει και διατροφή και επίσης αποφασί-
στηκε για ένα βράδυ η ομάδα να φιλοξενηθεί σε σπίτια των Ελλήνων μαθητών για 
καλύτερη γνωριμία και μεγαλύτερη επαφή. Οι μετακινήσεις των παιδιών θα γίνονται 
με λεωφορείο που θα παραχωρήσει ο Δήμος Κοζάνης. Οι νέοι θα επισκεφτούν αρχαι-
ολογικούς χώρους της περιοχής (Αιανή, Βεργίνα), χώρους με περιβαλλοντικό ενδιαφέ-
ρον (ορυχεία ΔΕΗ, τεχνητή λίμνη Πολυφύτου, άλσος Κουρί, Αρκτούρο), ελεύθερους 
χώρους (γήπεδα, παιδικές χαρές), οικισμούς με ιστορικό ενδιαφέρον (Σιάτιστα, Βελβε-
ντό). 

Αποφασίστηκε να ζητηθεί από όλους τους συμμετέχοντες η γονική συναίνεση αφού 
είναι κάτω των 18 ετών και προβλέπεται ασφαλιστική κάλυψη για το ταξίδι και τη 
διάρκεια της παραμονής. Επίσης, θα γίνει ενημέρωση για τη νομοθεσία, τις πολιτικές 
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και τις πρακτικές που μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα από μέλος του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Κοζάνης που προσφέρθηκε για το σκοπό αυτό. Για την ασφάλεια των 
συμμετεχόντων εκπονήθηκε σχέδιο σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία Κοζά-
νης η οποία θα καλύπτει με την παρουσία της όλα τα ζητήματα των κινδύνων και της 
προστασίας των νέων κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων και κατά τη διάρκεια των 
μετακινήσεων. Προβλέπεται, επίσης, η παρουσία επαρκούς αριθμού εθελοντών συνο-
δών από εκπαιδευτικούς του σχολείου μας ώστε οι νέοι να μπορούν να ανταλλάσσουν 
τις μαθησιακές εμπειρίες τους σε ένα αρκετά ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον.  

Προβλέπονται, ακόμα, διαδικασίες για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως η δη-
μιουργία φυλλαδίου στα ιταλικά με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας και τις κατευθυντή-
ριες γραμμές για τους Κινδύνους και την Προστασία των Νέων από όλες τις Ευρωπαϊ-
κές αρχές, η δημιουργία ταμείου έκτακτης ανάγκης με πόρους από εκδηλώσεις που θα 
οργανώσει η περιβαλλοντική ομάδα (συναυλία, θεατρική παράσταση), εφεδρικό σχέ-
διο για την περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών (οι δράσεις θα γίνουν σε κλειστό 
χώρο στο αθλητικό κέντρο του Δήμου Κοζάνης), κουτί πρώτων βοηθειών και συνοδός 
με γνώσεις πρώτων βοηθειών που εκπαιδεύτηκε από τον Ερυθρό Σταυρό, ενώ κατά τη 
διάρκεια των δραστηριοτήτων των νέων θα υπάρχει στο χώρο ασθενοφόρο και ομάδα 
πρώτων βοηθειών του ΕΚΑΒ.  

Στη συνάντηση προετοιμασίας των δράσεων θα εκπονηθεί ένας κοινός «κώδικας συ-
μπεριφοράς» που θα βοηθήσει τόσο τους συνοδούς όσο και τους συμμετέχοντες να 
σέβονται κάποια κοινώς αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς (πχ. Θα απαγορεύεται η 
χρήση αλκοόλ, το κάπνισμα κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, θα τηρείται από 
όλους το ημερήσιο πρόγραμμα κλπ.). Για να έχουν οι συνοδοί κοινή αντίληψη και κα-
τανόηση για ορισμένα θέματα – ιδίως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης- σε συνεργα-
σία με το παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί κοινό σεμι-
νάριο πρώτων βοηθειών τη δεύτερη ημέρα της παραμονής της ιταλικής ομάδας στην 
Κοζάνη.  

Το θέμα του σχεδίου μας ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των νέων, 
αφού, όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα επαφές, οι νέοι και στις δύο χώρες αντιμε-
τωπίζουν πρόβλημα ελεύθερων χώρων στην πόλη τους και δυσχεραίνεται έτσι η επι-
κοινωνία τους, οι δραστηριότητες και η ψυχαγωγία τους. Υπάρχει, επίσης, και θέμα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφού με την έλλειψη ελεύθερων χώρων καταπατούνται αν-
θρώπινα δικαιώματα όπως η ελευθερία κάθε ανθρώπου στη διαχείριση του ελεύθερου 
χρόνου του. 

Στην ανάπτυξη του σχεδίου μας θα εφαρμόζεται ένα φάσμα μεθόδων και τεχνικών μη 
τυπικής και άτυπης μάθησης όπως εργαστήρια, παιχνίδια ρόλων, υπαίθριες δραστηριό-
τητες, δραστηριότητες για το «σπάσιμο του πάγου», στρογγυλές τράπεζες κλπ., που θα 
ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των συμμετεχόντων και θα εξασφαλίζουν 
τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα προτείνουμε στους 
Ιταλούς εταίρους κατά τη συνάντηση προετοιμασίας των δράσεων, την πρώτη μέρα της 
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δράσης στις 21 Αυγούστου θα γίνει υποδοχή της ιταλικής ομάδας με παραδοσιακή μου-
σική και φαγητό από το Σύλλογο Λιβαδεριωτών Κοζάνης σε μια προσπάθεια για το 
σπάσιμο του πάγου μεταξύ των συμμετεχόντων. Τη δεύτερη μέρα των δράσεων οι δύο 
ομάδες θα επισκεφτούν μαζί τους διαθέσιμους ελεύθερους χώρους της Κοζάνης και 
αυτούς που προτείνει η ομάδα μας για αξιοποίηση για να έχουν μια κοινή αντίληψη για 
το θέμα με δεδομένο ότι το σχέδιο πρέπει να βασίζεται σε μια διαδικασία μάθησης που 
ενισχύει τη δημιουργικότητα, την ενεργό συμμετοχή και την πρωτοβουλία.  

Για να έχουν τη δυνατότητα οι νέοι να σχεδιάζουν και να αναλύουν, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της Ανταλλαγής Μαθητών, θα τους παρέχεται σε καθημερινή βάση, τις απογευ-
ματινές ώρες, η αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας, όπου θα μπορούν να αξιολο-
γήσουν από κοινού οι δύο ομάδες τις μαθησιακές εμπειρίες καθώς και τα αποτελέσματα 
που επιτεύχθηκαν. Την Τρίτη ημέρα των δράσεων οι δύο ομάδες θα οργανώσουν μια 
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Κοζάνης με 
φορείς της περιοχής, τοπικούς περιβαλλοντικούς συλλόγους, συλλόγους γονέων και 
κηδεμόνων, τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο Κοζάνης για θέματα περιβάλλοντος και πρα-
σίνου με τους συνεργάτες του με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έ-
ρευνας για τους ελεύθερους χώρους στην Κοζάνη και την ανταλλαγή απόψεων και ε-
μπειριών για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επί-
πεδο. Μ’ αυτό τον τρόπο οι συμμετέχοντες θα διαδραματίζουν έναν ενεργό ρόλο στην 
υλοποίηση του προγράμματος αφού το ημερήσιο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων και 
των μεθόδων εργασίας τους εμπλέκει και τους ενεργοποιεί στη μαθησιακή διαδικασία. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι συμμετέχοντες θα εμπλέκονται ενεργά στις φάσεις προε-
τοιμασίας και αξιολόγησης του σχεδίου. Οι νέοι πρέπει να είναι σε θέση να διερευνούν 
διαφορετικά θέματα σε ίση βάση, ανεξαρτήτως των γλωσσικών ή άλλων δεξιοτήτων 
τους και προβλέπεται γι’ αυτό εθελοντής διερμηνέας ιταλικών ο οποίος θα συνοδεύει 
την ιταλική ομάδα σε όλες τις μετακινήσεις. Την τέταρτη ημέρα τα παιδιά των δύο 
ομάδων θα χωριστούν σε τέσσερις υποομάδες και θα οργανώσουν στο χώρου του Δη-
μοτικού Κήπου εργαστήρια (π.χ. κατασκευή μακετών, κλπ.) με θέματα την αξιοποίηση, 
τη διαμόρφωση, την προστασία των ελεύθερων χώρων και τα ατομικά δικαιώματα των 
Ευρωπαίων πολιτών. Το σχέδιο θα βοηθήσει με αυτή τη δράση τους συμμετέχοντες να 
αποκτήσουν αυτοπεποίθηση όταν έρχονται αντιμέτωποι με καινούργιες εμπειρίες, στά-
σεις και συμπεριφορές, και να αποκτούν ή να καλλιεργούν δεξιότητες, ικανότητες και 
γνώσεις που συμβάλλουν στην κοινωνική και προσωπική τους ανάπτυξη.  

Την Πέμπτη ημέρα των δράσεων και στο χώρο του Δημοτικού Κήπου οι μαθητές των 
ομάδων με παιχνίδια ρόλων, όπως «πάω στην παιδική χαρά», «στο γήπεδο», «στο θέ-
ατρο του Δήμου» θα προσπαθήσουν να αναδείξουν τους κινδύνους αυτών των χώρων 
για τα παιδιά και τους γονείς και να προτείνουν μέσα από το παιχνίδι λύσεις που μπο-
ρούν να εφαρμοστούν. Την έκτη ημέρα και σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Κοζάνης θα οργανωθεί πάλι στο χώρο του Δημοτικού Κήπου ημέρα διαβάσματος βι-
βλίων για να αναδειχθεί και αυτή η δυνατότητα των νέων όσον αφορά τον ελεύθερο 
χρόνο τους. Την έβδομη ημέρα θα οργανωθούν υπαίθριες δραστηριότητες στο χώρο 
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του Δημοτικού Κήπου, όπως σεμινάριο ζωγραφικής για τη διαμόρφωση των ελεύθερων 
χώρων με εθελοντές εκπαιδευτικούς Καλλιτεχνικών και αθλητικές δραστηριότητες στο 
χώρο του αθλητικού κέντρου Κοζάνης με έμφαση στα ομαδικά αθλήματα. Την ίδια 
μέρα που θα είναι και η τελευταία του προγράμματος θα υποδεχθεί τους νέους ο Δή-
μαρχος Κοζάνης και θα ακολουθήσει παραδοσιακή βραδιά με τα χάλκινα της Κοζάνης 
για μεγαλύτερη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο ομάδων.  

Κατά τη διάρκεια των δράσεων πρωί ή απόγευμα θα οργανώνονται και οι μετακινήσεις 
των ομάδων σε αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής (Αιανή, Βεργίνα), χώρους με πε-
ριβαλλοντικό ενδιαφέρον (ορυχεία ΔΕΗ, τεχνητή λίμνη Πολυφύτου, άλσος Κουρί, Αρ-
κτούρο) και οικισμούς με ιστορικό ενδιαφέρον (Σιάτιστα, Βελβεντό) για την καλύτερη 
γνωριμία των παιδιών με το τοπικό περιβάλλον και τον πολιτισμό. Με τις δραστηριό-
τητες αυτές πιστεύουμε θα αναπτυχθεί η συνεργασία, ο αλληλοσεβασμός, οι καλές 
πρακτικές για τη λύση ενός προβλήματος, η κατανόηση της θέσης του άλλου, ο καλός 
προγραμματισμός, η διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων, η συνεργασία με τις αρχές. 
Θα αναπτυχθεί, επίσης, έντονος προβληματισμός για τα μέτρα ασφάλειας, τη φύλαξη 
των χώρων, την καθαριότητα, την εμπλοκή και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας 
για τέτοια θέματα. 

Το σχέδιό μας ενισχύει την ενημέρωση και τη θετική αντίληψη των συμμετεχόντων για 
άλλους πολιτισμούς, όπως ο ελληνικός και ο ιταλικός, δύο πολιτισμοί με κοινά χαρα-
κτηριστικά και πολλές ιδιαιτερότητες, μέσα από τη γνωριμία των νέων στηρίζεται ο 
διάλογος με την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε διάφορα θέματα όπως η κρίση, οι δια-
πολιτισμικές συναντήσεις με νέους από διαφορετικά περιβάλλοντα και πολιτισμούς, 
αφού οι Ιταλοί προέρχονται από μια υποβαθμισμένη συνοικία της Νάπολης.  

Το σχέδιό μας ενισχύει στους νέους την αίσθηση του Ευρωπαίου πολίτη, αφού συνερ-
γάζονται και αντιμετωπίζουν προβλήματα πέρα από τα σύνορα των χωρών τους, κατα-
νοούν το ρόλο τους ως το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης και αναζητούν λύσεις 
κοινά αποδεκτές και εφαρμόσιμες από όλους τους λαούς της Ευρώπης. Προάγονται 
ακόμα οι θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ελευθερία που θα πρέπει 
να διαθέτει κάθε πολίτης της Ε.Ε. στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του, η στή-
ριξη της δημοκρατίας με τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων σε όλη τη διάρκεια του 
σχεδίου και για όλα τα θέματα, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
στοιχειωδών ελευθεριών και κανόνων δικαίου για την προστασία της υγιεινής και της 
ασφάλειας στους χώρους δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας. 

Η τοπική κοινότητα κινητοποιείται με το σχέδιό μας, αφού εμπλέκονται εθελοντές από 
τη γειτονιά και την τοπική κοινωνία που θα βοηθήσουν στη διοργάνωση των δραστη-
ριοτήτων και στη φιλοξενία των συμμετεχόντων. Το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 
επιτυγχάνεται, αφού πολλοί νέοι από την κοινωνία της Κοζάνης, όπως, μας δήλωσαν, 
είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας και να χρησιμοποιήσουν τα αποτε-
λέσματα της Ανταλλαγής Νέων σε ένα καινούργιο πρόγραμμα. Ως πολλαπλασιαστές 
του προγράμματός μας, οι οποίοι θα διαδώσουν τους στόχους και τα αποτελέσματα του 
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σχεδίου, θα λειτουργήσουν μέσα από τις επαφές που είχαμε για την οργάνωση και την 
προετοιμασία του σχεδίου μας νέοι, οργανωτές δραστηριοτήτων για τη νεολαία, μέσα 
ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά της πόλης μας, πολιτικοί ηγέτες όπως ο Δήμαρ-
χος και ο Αντιδήμαρχος Κοζάνης, διαμορφωτές κοινής γνώμης, όπως φορείς της τοπι-
κής κοινότητας.  

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του σχεδίου θα είναι σημαντικά γιατί οι συμμετέχοντες 
θα αποκτήσουν ικανότητες για την κοινωνική και ατομική πραγματικότητα, μεταγνω-
στικές ικανότητες, αυτονομία και υπευθυνότητα, επικοινωνιακές ικανότητες με την εκ-
μάθηση μιας ξένης γλώσσας κτλ. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί αποκτούν ικανότητες που 
σχετίζονται με την επαγγελματική τους ανάπτυξη, οι φορείς και οι τοπικές κοινωνίες 
αποκτούν δυνατότητες και αναπτύσσουν τα δίκτυα τους στην Ευρώπη. Για την ανα-
γνώριση και την επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων θα χρησιμοποιηθεί το 
Youthpass και η σχετική διαδικασία αξιολόγησης της μάθησης. Με το σχέδιό μας, επί-
σης, εξασφαλίσαμε τη συνέχεια της Ανταλλαγής Νέων, αφού συμφωνήσαμε από κοι-
νού να διατηρήσουμε την επαφή με τον εταίρο και να εμπλακούμε σε ένα μεταγενέ-
στερο πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων με την ίδια θεματική και συμμετέχοντες από πε-
ρισσότερες χώρες, αφού πλέον θα υπάρχει η σχετική εμπειρία, εστιάζοντας περισσό-
τερο αυτή τη φορά στο σχεδιασμό ελεύθερων χώρων και στο σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση νέων σχεδίων στο πλαίσιο διαφορετικών Δράσεων του Προγράμματος 
«Erasmus+: Comenius» (π.χ. εθελοντισμός).  

Για την προβολή του σχεδίου μας θα δημοσιοποιήσουμε το σχέδιο - καθώς και τους 
στόχους του - και θα διαδώσουμε το «μήνυμα της νεολαίας» καθ’ όλη τη διάρκεια 
υλοποίησης του σχεδίου. Η ευαισθητοποίηση για το σχέδιο θα γίνει με την ανάπτυξη 
ενημερωτικού υλικού σε συνεργασία με εκδοτικό οίκο της Κοζάνης ο οποίος προσφέρ-
θηκε εθελοντικά να μας βοηθήσει, με τη μαζική αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
προς όλα τα σχολεία και τις υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης για ενημέρωση και ενερ-
γοποίηση, με την προετοιμασία αριθμού αφισών που θα αναρτηθούν σε σημεία της 
πόλης και στα Αστικά λεωφορεία, με αυτοκόλλητα που θα μοιράσουμε σε σχολεία, με 
προωθητικό υλικό (μπλουζάκια, καπέλα, στυλό κλπ.) που θα μοιράσουμε σε όλους 
τους παρευρισκόμενους στο χώρο των δραστηριοτήτων.  

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των Ιταλών μαθητών θα οργανώσουμε κοινή συνέ-
ντευξη τύπου για την προβολή του προγράμματος προσκαλώντας δημοσιογράφους από 
όλα τα μέσα ενημέρωσης της πόλης μας να παραστούν στην παρουσίαση του σχεδίου 
αλλά και στο χώρο των δραστηριοτήτων, θα ετοιμάσουμε δελτία τύπου και θα δημοσι-
εύσουμε άρθρα σε τοπικές εφημερίδες και ιστοσελίδες. Για ακόμα καλύτερη προβολή 
του σχεδίου θα αφιερώσουμε ένα μέρος του μπλογκ του σχολείου μας για την προβολή 
των δραστηριοτήτων του προγράμματος και με το πέρας του προγράμματος θα οργα-
νώσουμε φωτογραφικό αρχείο στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας και θα δη-
μιουργήσουμε κοινό γκρουπ στο Facebook με τους Ιταλούς εταίρους μας. 
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Φιλοδοξούμε το σχέδιό μας να λειτουργήσει ως «πολλαπλασιαστής» του Προγράμμα-
τος «Erasmus+: Comenius» για να ενημερωθούν όλοι, όσον αφορά τις ευκαιρίες που 
προσφέρει το Πρόγραμμα στους νέους και στους οργανωτές δραστηριοτήτων για τη 
νεολαία εντός και εκτός Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του σχεδίου 
μας θα υπάρχει περίπτερο που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, με 
τις Δράσεις του Προγράμματος ή τους στόχους και τα βασικά χαρακτηριστικά του, τις 
ομάδες στόχους κλπ.. Θα συμπεριλάβουμε επίσης συνεδρίες ή εργαστήρια ενημέρωσης 
στο πρόγραμμα Δραστηριοτήτων της Ανταλλαγής Mαθητών και θα καλέσουμε για το 
σκοπό αυτό τον υπεύθυνο του προγράμματος. Ο συντονιστής της ομάδας μας σχεδιάζει 
ήδη τη συμμετοχή του σε γεγονότα (σεμινάρια, διαλέξεις, συζητήσεις, άλλα προγράμ-
ματα) που οργανώνονται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για ενημέρωσή 
του σχετικά με το πρόγραμμα.  

Για τη μεγαλύτερη διάδοση και αποτελεσματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του 
σχεδίου μετά την υλοποίηση της Ανταλλαγής Μαθητών προγραμματίσαμε με την ο-
μάδα μας διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων στην πόλη μας (παρουσίαση του προ-
γράμματος και σεμινάριο για διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας σε πιθανούς μιμη-
τές του έργου μας), δημιουργία οπτικοακουστικών προϊόντων (CD-Rom, DVD) και 
ενός κόμικ, που θα μοιραστούν σε όλα τα σχολεία του Δήμου. Επίσης, συμμετοχή σε 
διάφορα προγράμματα της τηλεόρασης και του ραδιόφωνου για στήριξη των νέων που 
επιθυμούν να οργανώσουν παρόμοια προγράμματα και ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού 
με τη δημιουργία εγχειριδίου καλών πρακτικών για το πρόγραμμα.  

Στο πρόγραμμά μας, τέλος, θα συμμετέχουν και τρεις μαθητές/τριες από κάθε εταίρο 
με οικονομικά προβλήματα, αφού όπως μας δήλωσαν οι γονείς τους έμειναν άνεργοι 
τον τελευταίο καιρό, φαινόμενο πολύ συνηθισμένο σε Ελλάδα και Ιταλία που μαστίζο-
νται από την οικονομική κρίση. Η συμμετοχή τους θα είναι πολύ χρήσιμη κυρίως στις 
συζητήσεις που θα γίνουν για τα κοινωνικά θέματα που απασχολούν τους σημερινούς 
νέους. 
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Πρόταση για κύκλο επιμορφωτικών δράσεων εκπαιδευτικών που διδάσκουν μα-
θήματα στην ειδικότητα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού (Μ.Ε.Ν) του Ναυτι-
λιακού Τομέα των ΕΠΑ.Λ. και τα οποία εμπεριέχουν χρήση λογισμικών προσο-

μοίωσης 

Ζωγόπουλος Ευστάθιος, Σ.E.E. Μηχανολόγων Π.Ε.82, ezogo67@gmail.com 
Διακάκης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός Μηχανικός Ε.Ν Π.Ε.82, ndiakakis@gmail.com 

Περίληψη 

Ο Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων είναι ένας από τους εννέα Τομείς που λειτουρ-
γούν στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και περιλαμβάνει δύο ειδικότητες: Την ει-
δικότητα του Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού (Μ.Ε.Ν) και την ειδικότητα του 
Πλοιάρχου. Εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων που υφίστανται στις άδειες και στα επαγγελ-
ματικά δικαιώματα των αποφοίτων, καθώς υπόκεινται σε Διεθνείς Συμβάσεις, τα Ωρο-
λόγια Προγράμματα (ΩΠ), η Διδακτέα - εξεταζόμενη ύλη των Τεχνολογικών- Επαγ-
γελματικών μαθημάτων της Β΄ τάξης και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων 
της Γ΄ τάξης του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 
(Α΄ 83) όπως και μια σειρά από άλλα ζητήματα, καθορίζονται με κοινές υπουργικές 
αποφάσεις ΚΥΑ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ζωγόπουλος, κ.ά, 2018).  Στις οδη-
γίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα 
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. Έ-
τους 2019-20, καθώς και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Ναυ-
τιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και (3ετούς) Εσπερινού και της Δ΄ 
τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2019-2020 (Αριθ. Πρωτ.: Φ3/149363/Δ4/25-09-
2019), για τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων ειδικότητας, συνιστάται η χρήση ε-
λεύθερων προγραμμάτων προσομοίωσης γέφυρας και μηχανοστασίου. Σκοπός της ερ-
γασίας είναι να προτείνει ένα γενικό πλάνο σεμιναρίων με χρήση προγραμμάτων προ-
σομοίωσης και ένα ενδεικτικό σενάριο μαθήματος που θα συμβάλει θετικά στην επι-
μόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθήματα στην ειδικότητα Μηχανικός 
Εμπορικόύ Ναυτικού του Τομέα Ναυτιλιακών επαγγελμάτων ΕΠΑ.Λ και των ειδικο-
τήτων του με χρήση ελεύθερων λογισμικών προσομοίωσης.  

Λέξεις-Kλειδιά: ΕΠΑ.Λ, Τομέας ναυτιλιακών επαγγελμάτων ΕΠΑ.Λ., μηχανικός ε-
μπορικού ναυτικού, λογισμικά προσομοίωσης, επιμόρφωση, εκπαιδευτικοί 

Αποσαφήνιση εννοιών 

Εκπαιδευτικό λογισμικό 

Εκπαιδευτικό λογισμικό ορίζεται το προϊόν της τεχνολογίας με το οποίο προσπαθούμε 
να διδάξουμε ένα γνωστικό αντικείμενο υλοποιώντας συγκεκριμένη παιδαγωγική φι-
λοσοφία και συγκεκριμένη εκπαιδευτική στρατηγική. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτόν,  
ο χαρακτηρισμός ενός λογισμικού ως Εκπαιδευτικού, λαμβάνει υπόψη του τόσο την 
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παιδαγωγική όσο και την τεχνολογική διάσταση. Το εκπαιδευτικό λογισμικό θεωρείται 
ότι εμπεριέχει διδακτικούς στόχους, ολοκληρωμένα σενάρια, αλληγορίες με παιδαγω-
γική σημασία και κυρίως επιφέρει συγκεκριμένα διδακτικά και μαθησιακά αποτελέ-
σματα (Μικρόπουλος, 2000). 

Το Εκπαιδευτικό λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα διεπιστημονικής προσέγγισης της 
γνώσης κατά τη διδασκαλία, συμβάλλοντας στη μάθηση μέσα από προσομοιώσεις 
πραγματικών καταστάσεων (φυσικά φαινόμενα, μηχανές κτλ), που, σε διαφορετική πε-
ρίπτωση, θα ήταν δύσκολή έως ανέφικτη η παρουσίαση τους στους μαθητές. Έτσι, α-
φενός συνδυάζεται η γνώση με την πραγματικότητα ή την επιστήμη, αφετέρου δίνεται 
η δυνατότητα προσομοίωσης ρεαλιστικών καταστάσεων με σύνθεση γνωστικών αντι-
κειμένων, π.χ. φυσικής, χημείας, γεωγραφίας κτλ. Το πλεονέκτημα είναι η προσέγγιση 
της γνώσης ως ανθρώπινης δραστηριότητας, δίνοντας ενεργητικό ρόλο στους μαθητές.  

Το Εκπαιδευτικό λογισμικό, μέσω των αλληλεπιδραστικών μέσων που διαθέτει, παρέ-
χει την ευκολία του πειραματισμού. Μέσα από προσεγγίσεις διερευνητικές, ο μαθητής 
εμπλέκεται με πιο πραγματικά προβλήματα που υλοποιούνται στην οθόνη του υπολο-
γιστή. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα γενίκευσης μέσα από ειδικές περιπτώσεις και σύν-
δεσης επαγωγικής σκέψης με παραγωγική σκέψη Τρούσας (2014).  

Με τη χρήση των λογισμικών έχουμε παρακίνηση και ενεργοποίηση των εκπαιδευόμε-
νων και ενθάρρυνση αυτών για τη συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
(Ζωγόπουλος, 2001). 

Η χρήση των προσομοιωτών στη ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση 

Σε ότι αφορά στη ναυτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τη Στεφανίδου (2012), «η χρήση 
των προσομοιωτών έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, μια αποτε-
λεσματική μέθοδος κατάρτισης μηχανικών, ειδικά όπου μία λάθος κρίση – απόφαση 
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, το περιβάλλον και το πλοίο. Ένας προσομοιωτής 
μπορεί, σε ορισμένες καταστάσεις, να συμπιέσει σε μερικές εβδομάδες τα έτη εμπει-
ρίας και να δώσει την ικανότητα στον μηχανικό να χειριστεί αυτές τις καταστάσεις 
καθώς και τη γνώση των, τυπικών για ένα πραγματικό μηχανοστάσιο, δυναμικών και 
διαδραστικών διαδικασιών. 

Η χρήση των προσομοιωτών στη ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχει προστι-
θέμενη αξία στη θεωρητική κατάρτιση, με την προσομοίωση καταστάσεων που δεν 
μπορούν να αναληφθούν στον εργασιακό χώρο, ειδικά όπου μία λάθος κρίση – από-
φαση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, το περιβάλλον και το πλοίο (Kluj, 1997).  

Η κατάλληλη κατάρτιση σε προσομοιωτές μπορεί να μειώσει τα ατυχήματα και να βελ-
τιώσει την αποδοτικότητα, δίνοντας στους μηχανικούς την απαραίτητη εμπειρία και 
εμπιστοσύνη στην εργασία τους. Η λήψη αποφάσεων σε ένα περιβάλλον 
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προσομοίωσης, όπου οι αποφάσεις και τα αποτελέσματά τους ελέγχονται, ανοίγει μια 
μοναδική δυνατότητα να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις των αποφάσεων ( Γουργούλης, 
κ,ά, 2009). 

Η εκπαίδευση με χρήση επαγγελματικών προσομοιωτών γίνεται κατά κόρον στην Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Επίσης, στη νέα αναθε-
ώρηση της STCW 2010, περιλαμβάνεται και η χρήση προσομοιωτών γέφυρας για τους 
αξιωματικούς καταστρώματος και προσομοιωτών μηχανοστασίου για αξιωματικούς 
μηχανής ως τρόπος εκπαίδευσης, παρέχοντας γνώση και εμπειρία στους εκπαιδευόμε-
νους χωρίς τον κίνδυνο μιας πραγματικής κατάστασης. (Μουρατίδου, 2018).  

Η STCW είναι μια Διεθνής σύμβαση που προβλέπει βελτιωμένα πρότυπα εκπαίδευσης, 
πιστοποίησης και τήρησης φυλακών για ναυτικούς, η οποία έχει υπογραφεί και επικυ-
ρωθεί από όλες τις μεγάλες ναυτιλιακές χώρες, (συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων 
Πολιτειών), και προωθεί την ασφάλεια της ζωής και της ιδιοκτησίας στη θάλασσα, ενώ 
προβλέπει περαιτέρω μέτρα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι τροποποι-
ήσεις τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012 από όλα τα Κράτη - Μέλη της STCW. 
Η αναθεωρημένη σύμβαση της STCW 2010, αποτελείται πλέον από 8 Κεφάλαια και 
43 κανονισμούς. Οι νέες αυτές τροποποιήσεις της σύμβασης που ανανεώθηκε στη Μα-
νίλα, δίνουν ακόμα πιο αυξημένη βαρύτητα στην εκπαίδευση και την πιστοποίηση των 
γνώσεων του θαλάσσιου προσωπικού (Μουρατίδου, 2018).  

Η Σύμβαση STCW του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας IMO (International 
Maritime Organization) είναι η μία από τις τέσσερις κύριες διεθνείς ναυτικές συμβά-
σεις. Οι άλλες τρεις είναι: η Διεθνής Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής 
στη θάλασσα (SOLAS), η Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα 
πλοία (MARPOL) και η Σύμβαση για τη ναυτική εργασία (MLC). 

Η σύμβαση STCW ισχύει υποχρεωτικά μετά και την κύρωσή της από το Ελληνικό 
Κοινοβούλιο (ΦΕΚ 137/Π.Δ. 79/14-6-2012), και προβλέπει με λεπτομέρεια ακόμα και 
τα διδακτικά αντικείμενα που κατ’ ελάχιστον πρέπει να διδάσκονται παγκοσμίως οι 
υποψήφιοι ναυτικοί ανά επίπεδο ιεραρχίας και είδος καθηκόντων στο πλοίο. 

Η συμμόρφωση με αυτήν την ανανεωμένη Διεθνή Συνθήκη - STCW / ΜΑΝΙLA 2010 
- έγινε στην Ελλάδα για όλα σχεδόν τα επίπεδα εκπαίδευσης των Ναυτικών και συγκε-
κριμένα (Ζωγόπουλος, κ.ά, 2018): 

• Είσοδος στο Ναυτικό επάγγελμα: Νέα Διαδικασία Έκδοσης Ναυτικών Φυλλαδίων. 
• Βασική Εκπαίδευση Αξιωματικών Ε.Ν.: Συμμορφώθηκε η διδακτέα ύλη των Α.Ε.Ν.  

με αντιστοίχιση σε κάθε μάθημα εξαμήνου και σε ειδική στήλη του Οδηγού Σπουδών, 
του σχετικού κεφαλαίου της Σύμβασης που εκπληρώνεται. Βεβαίως, τα μαθήματα σε 
μεγάλο ποσοστό προϋπήρχαν αυτούσια ή ελαφρώς τροποποιήθηκε η ύλη τους. 

• Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Ναυτικών στο ΚΕΣΕΝ: Τροποποίηση προγραμμάτων 
σπουδών για όλα τα εκδιδόμενα Πιστοποιητικά από το ΚΕΣΕΝ. 
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• Για τα Πτυχία Ειδικότητας Μηχανικών Ε.Ν. ΕΠΑ.Λ., όπου γίνονται ενέργειες  προ-
σαρμογής 

Η πρόταση για ένα γενικό πλάνο κύκλου επιμορφωτικών δράσεων  
με χρήση προσομοιωτών 

Ακολούθως παρατίθεται το προτεινόμενο ενδεικτικό γενικό πλάνο σεμιναρίων (επι-
μορφωτικών δράσεων),  καθώς και ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος. 

Οι στόχοι  που θα περιγράψουμε στο σεμινάριο προτείνεται να έχουν τα εξής σημεία:    
1. Περιγραφή του  πεδίου και των στόχων του κάθε μαθήματος 
2. Τη  σχέση αυτού του μαθήματος με άλλα μαθήματα 
3. Να εξηγηθεί ότι η χρήση του προσομοιωτή (simulator) γίνεται για να αναπτυχθούν οι  

κατάλληλες δεξιότητες και στάσεις κατά την προετοιμασία των Ναυτικών μαθημάτων  
4. Να γίνει κατανοητή η ανάγκη σύνδεσης της θεωρητικής γνώσης με την πρακτική ε-

μπειρία 
5. Να καθορίσουμε τον απαιτούμενο κάθε φορά σκοπό έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε 

κάθε μαθησιακό στόχο και αποτέλεσμα, και να προβούμε σε μελλοντική αποτίμηση 
και σχετική ανατροφοδότηση.  

Σχεδιασμός του σεμιναρίου 

1. Εισαγωγή  
2. Εξοικείωση 

Α) Γενικές Διατάξεις  

Β)όργανα και έλεγχος 

Γ) επιχειρησιακή διαδικασία λειτουργίας μηχανοστασίου 

3. Γενικές διαδικασίες 

Α)Βοηθητικές μονάδες και συστήματα 

Β)Ηλεκτρομηχανές 

Γ) Ατμολέβητες 

Δ) Γεννήτριες με ατμοστρόβιλο  

Ε) Ατμοστρόβιλοι για το φορτίο 

Ζ) Προωστήριες μηχανές πετρελαίου  

4.  Κύρια λειτουργία του κινητήρα 
5. Αντιμετώπιση προβλημάτων 
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6. Τήρηση φυλακής μηχανοστασίου  (βάρδια) 

Α) Καθήκοντα που σχετίζονται με την ανάληψη και την αποδοχή βάρδιας 

Β) Τα καθήκοντα ρουτίνας που αναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της βάρδιας 

           Γ)  Καθήκοντα που σχετίζονται με το χειρισμό της βάρδιας 

 7.     Περίοδος αξιολόγησης σεμιναρίου  

 Διάρκεια σεμιναριακού κύκλου από 20 έως 40 ώρες (ή και μεγαλύτερη). 

Λεπτομερής ανάλυση 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει : 

Α) Να εξηγεί το πεδίο και τους στόχους του σεμιναρίου 

Β) Να εξηγεί τη σχέση αυτού του σεμιναρίου με τα σχετιζόμενα μαθήματα σύμφωνα 
με το αναλυτικό πρόγραμμα 

Γ) Να εξηγεί ότι η χρήση γίνεται κατά τη διάρκεια ατομικών και ομαδικών δραστηριο-
τήτων που σκοπό έχουν να αναπτύξουν δεξιότητες και συμπεριφορές κατά την προε-
τοιμασία για μελλοντική χρήση σχεδίου μαθήματος 

Δ) Να εξηγεί την ανάγκη συμπλήρωσης όσων μαθαίνουμε με πρακτική εμπειρία. 

2. ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ 

Διατάξεις τμημάτων μηχανοστασίου: 

Α) Κατάλογος των μηχανημάτων και των συναφών συστημάτων και εξοπλισμού που 
αποτελούν το προσομοιωμένο μηχανοστάσιο, όπως: 

− Δεξαμενές 
− Βαλβίδες 
− Συστήματα σωληνώσεων 
− Αντλίες 
− Εναλλάκτες θερμότητας 
− Εγκατάσταση επεξεργασίας πετρελαίου 
− Φίλτρα γραμμής 
− Ηλεκτρικές γεννήτριες (Ντίζελ & Ατμού) 
− Κύρια μονάδα πρόωσης 
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− Τοπικοί έλεγχοι 
− Απομακρυσμένα χειριστήρια 

 

Β) Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας των μηχανημάτων και των συναφών συστημά-
των και εξοπλισμού που είναι διατεταγμένα και συνδεδεμένα μεταξύ τους για να σχη-
ματίσουν το συνολικό πλάνο του μηχανοστασίου. 

 

2.1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   

Α) Περιγράψτε και απαριθμήστε τα όργανα που χρησιμοποιούνται στην προσομοίωση 
της εγκατάστασης, κάντε τις ανάλογες μετρήσεις κατά την φάση λειτουργίας και ανα-
φέρετε:  

− Πίεση 
− Θερμοκρασία 
− Στάθμη υγρών  
− Όγκο / μάζα (ποσότητα) 
− Ρυθμό ροής 
− Ταχύτητα περιστροφής 
− Ροπή / ισχύς 
− Τάση 
− Ρεύμα 
− Περιεκτικότητα σε CO2 (των καυσαερίων) 
− Πίεση / ένταση στον κύλινδρο του κινητήρα ("Διάγραμμα ένδειξης") 

Β) Περιγράψτε τους συναγερμούς που χρησιμοποιούνται για την ένδειξη δυσλειτουρ-
γιών και βλαβών 

Γ) Χρησιμοποιήστε τη συσκευή λήψης διαγραμμάτων για να δείξετε ένα διάγραμμα 
κυλίνδρου P / V ένδειξη, με τον έλεγχο κινητήρα σε καθορισμένη ρύθμιση ισχύος 

Δ) Να είμαστε  σε θέση να αποδείξουμε : 

− Ισχύς εξόδου στον άξονα. 
− Ενδεικνυόμενη και πραγματική  πίεση κυλίνδρου. 
− Ισχύς που παράγεται σε κυλίνδρους. 
− Μηχανική απόδοση του κινητήρα. 
− Ειδική κατανάλωση καυσίμου σε [kg / kWhour]. 
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2.2  ΕΛΕΓΧΟΙ  

Α) Οι μονάδες μηχανημάτων που αποτελούν τη μονάδα μπορούν να ελέγχονται από: 

- Θέση παραπλήσια με τις μονάδες του μηχανοστασίου (τοπικός έλεγχος)  
- Με  κονσόλα στην αίθουσα ελέγχου (κεντρικός έλεγχος) (control room) 
- Η γέφυρα (έλεγχος γέφυρας). 

B) H λειτουργία της κύριας μονάδας πρόωσης μπορεί να παρακολουθείται από τον 
εκπαιδευτή, ο οποίος δύναται και να δημιουργεί τα διάφορα σενάρια με προβλήματα 
και βλάβες σε οποιαδήποτε στιγμή του σεμιναρίου. 

2.3   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ  

Α) Ασφαλείς πρακτικές πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιούνται κατά την προετοιμασία 
των μηχανημάτων  και συναφών συστημάτων  για εκκίνηση και λειτουργία 

Β) Συζητήστε τις ασφαλείς πρακτικές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για: 

− Βαλβίδες ανοίγματος και κλεισίματος. 
− Εκκίνηση και λειτουργία αντλιών. 
− Λειτουργικά συστήματα κυκλοφορίας νερού. 
− Εισαγωγή ατμού σε σύστημα ατμού. 
− Εκτόξευση λέβητα με πετρέλαιο. 
− Πλήρωση δεξαμενών λαδιού. 
− Λειτουργία φυγοκεντρικών διαχωριστών. 
− Κρατώντας τις δεξαμενές κενές. 
− Απόρριψη πετρελαιοειδών. 

Γ)  Θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο μέτρο του εφικτού ένας κατάλογος ελέγχου για 
όλα τα μηχανήματα ,μονάδες, συστήματα  

− Προετοιμασία για εκκίνηση. 
− Ξεκινώντας. 
− Εισαγωγή σε κανονική κατάσταση λειτουργίας. 

Δ) Καταρτίστε τις λειτουργικές απαιτήσεις για τη σύνδεση μιας ηλεκτρικής γεννήτριας 
στο ηλεκτρικό σύστημα με τους όρους: 

− Ταχύτητα. 
− Τάση. 
− Συχνότητα. 
− Συγχρονισμός. 
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Ε) Επιδείξετε από τη χρήση της προσομοιωμένης μονάδας, από τον κατάλογο ελέγχου 
και από τις διαδικασίες : 

− Το άνοιγμα και το κλείσιμο των βαλβίδων σε ένα σύστημα. 
− Την κυκλοφορία του θαλασσινού νερού. 
− Λειτουργία του λέβητα ατμού. 
− Λειτουργία φυγοκέντρου πετρελαίου μαζούτ. 
− Αφαίρεση των υδροσυλλεκτών  (σεντίνας). 

3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
3.1 Γενικές διαδικασίες 

Α) Παρατηρήστε και εφαρμόστε ασφαλείς πρακτικές σε όλες τις ασκήσεις. 

Β) Χρησιμοποιήστε λίστες ελέγχου σε όλες τις ασκήσεις. 

Γ) Διατηρήστε ένα μητρώο διαδικασιών για κανονικές συνθήκες λειτουργίας για κάθε 
μία από αυτές τις ασκήσεις. 

3.2 Βοηθητικά  μηχανήματα  και συστήματα 

Α) Προετοιμασία, εκκίνηση και θέση σε κανονική λειτουργία: 

− Το σύστημα κυκλοφορίας θαλασσινού νερού. 
− το σύστημα κυκλοφορίας γλυκού νερού. 
− Το σύστημα πεπιεσμένου αέρα. 
− Η φυγόκεντρος καυσίμου. 

3.3     Γεννήτρια ντίζελ 

Α) Προετοιμασία, εκκίνηση και λειτουργία της ηλεκτρογεννήτριας diesel 

Β) Συγχρονισμός, παραλληλισμός  και κοινή χρήση φορτίου 

3.3 Ατμολέβητας  

Α) Προετοιμάστε και σηκώστε τον ατμό σε κανονική πίεση λειτουργίας. 

Β) Βάλτε τον λέβητα ατμού στο δίκτυο. 

3.4 Ατμοστρόβιλος ατμού Γεννήτριας  

Α) Προετοιμασία, εκκίνηση και λειτουργία της γεννήτριας ατμού. 
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Β) Συνδέστε την γεννήτρια με το κύριο ηλεκτρικό σύστημα, εφαρμόζοντας έλεγχο 
στην:  

- Τάση. 
- Συχνότητα. 
- Συγχρονισμός. 

Γ) Εφαρμόστε την κατανομή φορτίου μεταξύ των πετρελαιοκινητήρων και των turbo-
γεννητριών 

3.5 Ατμοστρόβιλος για το φορτίο  

Α) Προετοιμασία, εκκίνηση και λειτουργία της τουρμπίνας φορτίου ατμού. 

Β) Λειτουργήστε την αντλία για να εκφορτώσετε το φορτίο. 

3.6   Κινητήρας πετρελαίου κύριας Μηχανής  

Α) Εφαρμόστε διαδικασίες προετοιμασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται: 

- Έλεγχος της κυκλοφορίας του θαλασσινού νερού μέσω του εναλλάκτη θερμό-
τητας. 

- Έλεγχος της κυκλοφορίας γλυκού νερού μέσω του κινητήρα και του εναλλά-
κτη θερμότητας. 

- Έλεγχος της κυκλοφορίας λαδιού λίπανσης μέσω του κινητήρα και του εναλ-
λάκτη   θερμότητας.  

- Ελέγξατε ότι ο μηχανισμός περιστροφής του κινητήρα (κρίκος) είναι αποσυν-
δεδεμένος. 

- Ελέγξτε την κυκλοφορία του καυσίμου πετρελαίου μέσω των θερμαντήρων 
στην αντλία έγχυσης. 

- Επιβεβαίωση ότι ο πεπιεσμένος αέρας είναι διαθέσιμος για εκκίνηση. 
- Επιβεβαίωση ότι λειτουργεί η λίπανση του κυλίνδρου του κινητήρα. 
- Περιστρέψτε  τον κινητήρα με αέρα εκκίνησης για μία περιστροφή. 

Β) Εφαρμόστε διαδικασίες προετοιμασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται: 

- Επιβεβαίωση ότι όλες οι βαλβίδες ένδειξης είναι κλειστές. 
- Επαλήθευση της κυκλοφορίας του πετρελαίου. 
- Επιβεβαίωση παραγγελίας γέφυρας για κίνηση κινητήρα. 
- Εφαρμογή αέρα εκκίνησης για 3-4 περιστροφές. 
- Μετακίνηση του ελέγχου καυσίμου στην απαιτούμενη θέση ταχύτητας. 

Γ) Εφαρμόσατε τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα όπως: 

- Θερμοκρασίες λιπαντικού ελαίου και νερού ψύξης. 
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- Θερμοκρασίες καυσαερίων από κάθε κύλινδρο. 
- Θερμοκρασίες του καυσαερίου του κινητήρα στην είσοδο και την έξοδο από 

τον στροβιλοκινητήρα. 
- Ταχύτητα κινητήρα και ισχύ εξόδου. 
- Διατήρηση του ελέγχου της τροφοδοσίας πετρελαίου (δεξαμενή ημερήσιας). 
- Διατήρηση του ελέγχου του ιξώδους καυσίμου και της θερμοκρασίας. 
- Εφαρμογή αλλαγών στις στροφές και την ισχύ του κινητήρα σύμφωνα με τις 

οδηγίες της γέφυρας και σημειώστε τις  αλλαγές στις συνθήκες λειτουργίας 
στο ημερολόγιο. 

4.   ΚΥΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  

Α) Προετοιμασία, εκκίνηση και εκτέλεση της κύριας μονάδας πρόωσης και των σχετι-
κών συστημάτων. 

Β) Ρυθμίστε τα κύρια χειριστήρια της μονάδας πρόωσης στη μέγιστη πλήρη ισχύ θα-
λάσσης, με εντολή από τον έλεγχο γέφυρας. 

Γ) Εφαρμόστε τις διαδικασίες ελιγμών και χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια για να λά-
βετε τις απαιτούμενες ενέργειες. 

5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Εντοπίστε και εφαρμόστε διορθωτικές ενέργειες για τις ακόλουθες δυσλειτουργίες ή 
βλάβες: 

- Χρόνος έγχυσης καυσίμου (νωρίς / αργά). 
- Φθαρμένοι δακτύλιοι εμβόλου σε έναν η περισσότερους  κυλίνδρους. 
- Πυρκαγιά στον χώρο σάρωσης αέρα. 
- Φραγμένος στρόβιλος μηχανής (πλευρά εξάτμισης). 
- Φραγμένος στρόβιλος  μηχανής (πλευρά αέρα). 
- Βουλωμένα φίλτρα αέρα υπερσυμπιεστή. 
- Πρόβλημα στη σάρωση από κατάλοιπα καύσης. 
- Μπλακάουτ. 
- Φίλτρα λαδιού βοηθητικών και κυρίων μηχανών.  
- Υπερθέρμανση στα έδρανα της μηχανής. 
- Επιφάνειες εναλλάκτη θερμότητας που έχουν υποστεί βλάβη. 
- Αποτυχία αντλίας κυκλοφορίας λαδιού λιπαντικού. 
- Αποτυχία αντλίας κυκλοφορίας νερού ψύξης (φρέσκο, θαλασσινό).  
- Αποτυχία αντλίας κυκλοφορίας καυσίμου. 
- Πλημμυρισμένο φρεάτιο υδροσυλλεκτών. 
- Βλάβη ελέγχου γέφυρας. 
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6.    ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ  
6.1 Υποχρεώσεις που συνδέονται με την ανάληψη και αποδοχή της βάρδιας  

Α) Εισέρθετε στο χώρο του μηχανοστασίου 15 λεπτά πριν από την αλλαγή της βάρδιας 

Β) Επιθεωρήστε όλες τις μονάδες λειτουργίας, σημειώνοντας τις συνθήκες λειτουργίας 
και τυχόν αποκλίσεις από την κανονική λειτουργία 

Γ) Ελέγξτε τη στάθμη νερού του λέβητα ατμού 

Δ) Ελέγξτε την υδροσυλλέκτη (σεντίνες) 

Ε) Σημειώστε την οδηγία τηλεγράφου και ελέγξτε τη θέση ελέγχου του κινητήρα και 
τη σχετική ταχύτητα 

Ζ) Ελέγξτε τις ποσότητες και τα επίπεδα στις δεξαμενές ημερήσιας  του καυσίμου 

Η) Λάβετε μια προφορική έκθεση από τον υπεύθυνο μηχανικού που είναι υπεύθυνος 
για την βάρδια  για την περίοδο παρακολούθησης που έχει ολοκληρωθεί 

Θ) Εισαγάγετε στο ημερολόγιο του μηχανοστασίου τυχόν μη κανονικές συνθήκες λει-
τουργίας κατά την επιθεώρηση  

Ι) Γίνεται αποδοχή της ευθύνης για τη λειτουργία του χώρου μηχανών. 

6.2 Τα καθήκοντα ρουτίνας που αναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της βάρδιας 

Α) Σε τακτά χρονικά διαστήματα: επιθεωρήστε όλα τα μηχανήματα, σημειώνοντας τις 
συνθήκες λειτουργίας και τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων από την κανονική λειτουρ-
γία 

Β) Λειτουργήστε τους φυγοκεντρικούς λαδιού όταν  είναι απαραίτητο 

Γ) Ελέγχετε περιοδικά τη μονάδα παραγωγής ατμού και προσαρμόζετε ανάλογα με τις 
ανάγκες: 

- περιεκτικότητα σε CO2 των καυσαερίων 
- θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου των καυσαερίων και ελέγξτε εάν λειτουρ-

γούν σύμφωνα με τους κανονισμούς των καυσαερίων   

Δ) Η θερμοκρασία του θαλασσινού νερού να ελέγχεται περιοδικά. Ρυθμίζετε τον εναλ-
λάκτη θερμότητας μέσω των βαλβίδων ελέγχου, προκειμένου να διατηρηθεί το νερό 
ψύξης του κινητήρα, η λίπανση και το πετρέλαιο εντός του σωστού εύρους λειτουργίας 

Ε) Ελέγξτε ότι η πίεση και θερμοκρασία στην κύρια λίπανση του κυλίνδρου του κινη-
τήρα βρίσκεται στο σωστό εύρος  
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Ζ) Ελέγξτε την τάση και το φορτίο του ηλεκτρικού συστήματος και, αν υπάρχουν δύο 
ή περισσότερες γεννήτριες που λειτουργούν παράλληλα, ότι το φορτίο είναι σωστά ι-
σορροπημένο 

Η) Ελέγξτε την πίεση στα αεριοφυλάκια πεπιεσμένου αέρα και συμπληρώστε όταν χε-
ριάζετε για να είναι πάντοτε γεμάτα 

Θ) Ελέγξτε τους χώρους των υδροσυλλεκτών και των υποδαπέδιων χώρων και καθα-
ρίστε τα, χρησιμοποιώντας την αντλία σεντινών. Συμμορφωθείτε με τους κανονισμούς 
κατά της ρύπανσης 

Ι)  Ελέγξετε  

− Το πηδάλιο του πλοίου  
− τα έδρανα άξονα  και τα συστήματα μετάδοσης κίνησης 
− πόσιμο γλυκό νερό 
− νερό για υγειονομική χρήση 

Κ)  Να διατηρηθεί το  πρόχειρο ημερολόγιο της  μηχανής. 

6.3      Καθήκοντα που σχετίζονται με το χειρισμό της βάρδιας 

Α) Προετοιμασία προφορικής έκθεσης στον αξιωματικό μηχανικού που είναι    επιφορ-
τισμένος με την επόμενη βάρδια  

Β) Μην παραδώστε στον επόμενο αξιωματικό, αν υπάρχει λόγος που πιστεύετε ότι ο 
τελευταίος δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τα καθήκοντα του.  

Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος 

Ακολουθεί ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος MARINE ENGINE SIMULATOR (Ει-
κόνα1):  

Πηγή: 
https://www.academia.edu/34393039/Engine_Room_Simulator_ERS_L11_5L90MC_
-VLCC_Operators_Manual_Part_3_Machinery_and_Operation 

 (ΣΗΜ: Ο προσομοιωτής είναι ενδεικτικός για τις ανάγκες του σεναρίου. Θα χρησι-
μοποιηθεί ελεύθερο λογισμικό προσομοίωσης) 
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DIESEL GENERETOR MD 75           

ΓΕΝΙΚΑ  

Ο συγκεκριμένος προσομοιωτής (καθαρά ενδεικτικά αναφέρεται ως παράδειγμα)  είναι 
εξοπλισμένος με δύο σύγχρονες κύριες γεννήτριες με τα εξής χαρακτηριστικά κατα-
σκευαστικά στοιχεία; 900kW / 850kVA / 440V / 60Hz / 900 RPM.  Κάθε γεννήτρια 
αποτελείται από έναν υπερτροφοδοτούμενο, τετράχρονο, 6κύλινδρο κινητήρα ντίζελ 
(DG1 και DG2). 

Οι  ηλεκτροκινητήρες ντίζελ είναι εξοπλισμένοι με ξεχωριστό δίκτυο ψύξης νερού και 
λαδιού λίπανσης, και σχεδιασμένοι να καταναλώνουν καύσιμο  τόσο για ντίζελ όσο και 
για βαρύ πετρέλαιο μαζούτ (700 cSt). 

Προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική απόρριψη καπνού κατά τη διάρκεια της λει-
τουργίας σε χαμηλό φορτίο, το σύστημα ψύξης γλυκού νερού είναι διαρρυθμισμένο με 
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τέτοιο τρόπο ώστε  ο αέρας εισαγωγής για την καύση να θερμαίνεται κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας σε   χαμηλό  φορτίο. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Ο κινητήρας είναι εφοδιασμένος με εξαρτώμενη αντλία πετρελαίου καυσίμου.  

Η αντλία αναρροφά είτε από το δίκτυο τροφοδοσίας καυσίμου, είτε απευθείας από τη 
δεξαμενή ημερήσιας πετρελαίου.  

Η εναλλαγή  μεταξύ πετρελαίου ντίζελ και «βαριού» καυσίμου πετρελαίου, εκτελείται 
μέσω της διπλής βαλβίδας δυο κατευθύνσεων, αλλάζοντας την παροχή και την κατεύ-
θυνση επιστροφής. 

Οι σωληνώσεις του δικτύου τροφοδοσίας καυσίμου μπορούν να θερμανθούν είτε  με 
ατμό, ή  από την ανακυκλοφορία του καυσίμου σε κάθε γεννήτρια. 

 Για να διατηρηθεί το καύσιμο ζεστό στις αντλίες έγχυσης, τοποθετείται μια ανεπί-
στροφη βαλβίδα παράλληλα με την αντλία καυσίμου. Επίσης, για την εξομάλυνση της 
πίεσης υπάρχει   και μια βαλβίδα ελέγχου στη γραμμή επιστροφής καυσίμου. 

Για την ασφαλή εκκίνηση της μηχανής, το ιξώδες στις βαλβίδες καυσίμου δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 17-18 cSt (δείκτης κινηματικού ιξώδες).    

Μια απότομη και όχι ελεγχόμενη αλλαγή στο HFO ενώ ο κινητήρας λειτουργεί με DO, 
θα προκαλέσει βλάβη, λόγω  της απότομης  διαφοράς  θερμοκρασιών  που αναπτύσσο-
νται στο  μεταλλικό  τμήμα της αντλίας καυσίμου καθώς  και στις  βαλβίδες έγχυσης. 

Το επιπλέον πετρέλαιο κατά τη διάρκεια λειτουργίας, επιστρέφει στη δεξαμενή ημερή-
σιας ή στο δίκτυο καυσίμου πετρελαίου, ανάλογα με τη θέση της διπλής βαλβίδας  κα-
τευθύνσεων. 

Μία ηλεκτρική βαλβίδα διακοπής στην πλευρά αναρρόφησης της αντλίας καυσίμου, 
κλείνει την τροφοδοσία πετρελαίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η βαλβίδα ελέγ-
χεται από το τηλεχειριστήριο έκτακτης ανάγκης λειτουργίας στο control room. 

Το σύστημα λίπανσης είναι εφοδιασμένο με  μια ανεξάρτητη ηλεκτρική αντλία λαδιού 
και μια εξαρτημένη κύρια αντλία λαδιού λίπανσης. Η ηλεκτρική αντλία χρησιμεύει για 
την προ λίπανση, καθώς και για να αντικαταστήσει την κύρια σε περίπτωση ελλιπούς 
λειτουργίας.      

Οι αντλίες αναρροφούν από το κάρτερ λαδιού λίπανσης και επιστέφουν μέσω duplex 
φίλτρων και εναλλακτών. Η αντλία ηλεκτρικού λαδιού μπορεί να λειτουργεί χειροκί-
νητα ή αυτόματα. 
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Το θαλασσινό νερό για τα ψυγεία γλυκού νερού LT και HT παρέχεται από κύριο δίκτυο  
θάλασσας του πλοίου.  

Μια εξαρτημένη αντλία κυκλοφορίας φρέσκου νερού LT, κυκλοφορεί φρέσκο νερό 
ψύξης  στο ψυγείο λαδιού καθώς και στο ψυγείο αέρα, ενώ η εξαρτημένη αντλία κυ-
κλοφορίας φρέσκου νερού HT κυκλοφορεί το νερό στους περιχιτώνους χώρους και στα 
καπάκια. Η θερμοκρασία ελέγχεται από έναν απλό αναλογικό ελεγκτή. Το δίκτυο ΗΤ 
μπορεί να προθερμανθεί, χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική αντίσταση. 

 Σύστημα Ασφαλείας 

Οι κινητήρες ντίζελ είναι εξοπλισμένοι με ξεχωριστή ανεξάρτητη ασφάλεια, η οποία 
λειτουργεί ως σύστημα υποστήριξης του συστήματος ασφαλείας, ονομαζόμενο 
PowerChief. Το σύστημα παρακολουθεί την κατάσταση του κινητήρα κατά δυαδικό 
τρόπο με αισθητήρες και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ρυθμιζόμενες παραμέτρους: 

Παράμετρος Κανονική ρύθμιση 

Υπερβολική ταχύτητα στροφών  112% 

Χαμηλή πίεση λαδιού Lub 1,0 bar 

Υψηλή θερμοκρασία λαδιού Lub  90 °C  

Υψηλή θερμοκρασία γλυκού νερού 96 °C  

Υψηλή θερμοκρασία καυσαερίων 700 °C  

Εάν ξεπεραστεί μία από τις παραμέτρους, ο κινητήρας ντίζελ θα κλείσει και κτυπήσει  
συναγερμός, ενώ στο control room θα αναβοσβήνουν οι αντίστοιχες λυχνίες.  

Για να επανεκκινήσουμε τον κινητήρα θα πρέπει να βρεθεί η αιτία και να διορθωθεί, 
ενώ θα πρέπει να επαναφερθεί και το σύστημα ασφαλείας πατώντας το Κουμπί επανα-
φοράς (Reset). 

Διαδικασία λειτουργίας 

Κατά την κανονική λειτουργία, η γεννήτρια βρίσκεται σε αναμονή με AUTO., που έχει 
επιλεγεί από  το  POWER CHIEF.  

1. Προετοιμασία 

1.1 Ελέγξτε την στάθμη της δεξαμενής διαστολής φρέσκου νερού ψύξης (expansion 
tank) και ξαναγεμίστε εάν είναι απαραίτητο 
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1.2 Ελέγξτε ότι ο ελεγκτής θερμοκρασίας γλυκού νερού λειτουργεί και είναι στο AUTO 
- το κανονικό σημείο ρύθμισης είναι 85 °C 

1.3 Βεβαιωθείτε η αντλία θαλάσσης (sea water pump) MD01 λειτουργεί, και η ροή του 
νερού είναι φυσιολογική 

1.4 Ελέγξτε τη στάθμη στη δεξαμενή λαδιού λιπαντικού (oil sump tank) (min 40%) – 
ξαναγεμίστε από τον χώρο αποθήκευσης εάν είναι απαραίτητο (συνήθως η πλήρωση 
γίνεται από το κατάστρωμα) 

1.5 Στο δίκτυο λαδιού λίπανσης κανονικά υπάρχει ένα φίλτρο σε λειτουργία και ένα 
φίλτρο  που βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής 

1.6 Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα λαδιού λίπανσης στη δεξαμενή ακάθαρτων (sludge tank) 
είναι κλειστή 

1.7 Θέσατε σε λειτουργία την ηλεκτρική ανεξάρτητη αντλία λαδιού (προ λίπανση) και 
ελέγξτε ότι η πίεση λαδιού είναι στα όρια του κατασκευαστή  

1.8 Ρυθμίστε τις αντλίες λαδιού λίπανσης σε λειτουργία AUTO, πατώντας το πλήκτρο 
AUTO στον πίνακα αντλιών (102)  

1.9 Ελέγξτε τη ποσότητα νερού στις δεξαμενές ημερήσιας ντίζελ και μαζούτ, και απο-
στραγγίστε εάν χρειάζεται (drain)  

1.10 Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες τροφοδοσίας καυσίμου από τη δεξαμενή ημερήσιας  
πετρελαίου MD05, και  στο δίκτυο πετρελαίου μαζούτ, MD11, για τις ηλεκτρομηχανές, 
είναι ανοικτές 

1.11 Ανοίξτε τη βαλβίδα εισαγωγής καυσίμου στην αντλία πετρελαίου 

1.12 Ανοίξτε τη βαλβίδα πετρελαίου πριν τα φίλτρα πετρελαίου. Κανονικά, ένα φίλτρο 
πρέπει να λειτουργεί και ένα φίλτρο πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής 

1.13 Ελέγξτε τη θέση της τροφοδοτικής βαλβίδας τροφοδοσίας καυσίμου 

1.14 Ανοίξτε βαλβίδες αέρα εκκίνησης, MD59. Ο αέρας εκκίνησης πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 15 bar (218 psi) στη γραμμή αέρα εκκίνησης 

1.15 Εάν ανάβει ο ένας από τους λαμπτήρες συναγερμού (κόκκινο) στο τοπικό πίνακα, 
πιέστε το κουμπί RESET 

1.16 Εκκινήστε τον κινητήρα από τον τοπικό πίνακα πιέζοντας το κουμπί START.  
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2. Ξεκινώντας 

2.1 Όταν ο πίνακας ελέγχου του κινητήρα βρίσκεται στο τηλεχειρισμό (remote), ο κι-
νητήρας μπορεί να ξεκινήσει μόνο από το πάνελ POWER CHIEF, ή από το: Ηλεκτρική 
Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας MD70 

2.2 Για να ξεκινήσετε τοπικά, επιλέξατε την τοπική επιλογή στον πίνακα ελέγχου του 
κινητήρα 

2.3 Εκκινήστε χειροκίνητα την αντλία εκκίνησης λαδιού λίπανσης 

2.4 Πατήστε Έναρξη 

2.5 Όταν ο κινητήρας λειτουργεί, σταματήστε την αντλία προ λίπανσης και ρυθμίστε 
σε AUTO 

2.6 Η γεννήτρια μπορεί τώρα να συνδεθεί με τον κύριο διαύλου, χρησιμοποιώντας το 
πάνελ Συγχροσκόπησης MD142, ή την ηλεκτρική Μονάδα παραγωγής ενέργειας πά-
νελ, MD70 

2.7 Για να χρησιμοποιήσετε το POWER CHIEF πρέπει να ενεργοποιηθεί η γεννήτρια 
στο remote.  

3. Κράτηση του κινητήρα  

3.1 Η γεννήτρια μπορεί να σταματήσει όταν βρίσκεται στο AUTO από το  POWER 
CHIEF ή από την ηλεκτρική Μονάδα παραγωγής ενέργειας πάνελ, MD70 

3.2 Για να σταματήσετε τοπικά, βεβαιωθείτε πρώτα ότι  η γεννήτρια είναι εκτός δι-
κτύου 

3.3 Με τον Έλεγχο του Κινητήρα στο Τοπικό, πιέστε το STOP 

3.4 Εάν η γεννήτρια πρέπει να σταματήσει για συντήρηση, αφήστε τον έλεγχο στην 
τοπική (local) και κλείστε την βαλβίδα αέρα εκκίνησης. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Μπορούμε να δημιουργήσουμε μία ή περισσότερες βλάβες σε όποιο βαθμό δυσκολίας 
επιθυμούμε. 

Η κάθε μια έχει διαφορετική αντιμετώπιση και δημιουργεί διαφορετικό αποτέλεσμα. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω για το συγκεκριμένο μάθημα:  
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• Στροβιλοσυμπιεστής ακάθαρτος % 
• F.O Αντλία πετρελαίου   φθορά  % 
• F.O Φίλτρο   πετρελαίου ακάθαρτο % 
• L.O   Φίλτρο λαδιού ακάθαρτο % 
• L.O Αντλία λαδιού φθορά %   
• Κύλινδρος ΝΟ1  χαμηλή απόδοση % 
• Κύλινδρος ΝΟ1 έγχυση νωρίς  % 
• Κύλινδρος ΝΟ1 έγχυση αργά % 
• Ο ρυθμιστής ταχύτητας είναι  ασταθής ΝΑΙ ή ΟΧΙ  
• Φθορά κουζινέτων %  
• FW Αντλία φρέσκου νερού φθορά %    
• FW Αντλία φρέσκου νερού διαρροή  %    
• Χαμηλή ροή του νερού ψύξης %  
• Λανθασμένη προθέρμανση μηχανής 
• Υψηλά καυσαέρια 
•  Γερασμένο λάδι λίπανσης. 

Διάρκεια του ανωτέρω ενδεικτικού σεμιναριακού μαθήματος; 5-6 ώρες. 

Ο κύκλος σεμιναριακών μαθημάτων δύναται να διεξαχθεί και εξ αποστάσεως μέσω 
πλατφόρμας (ενδεικτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα του Πανελλήνιου 
Σχολικού Δικτύου sch.gr).  

Προτεινόμενο ελεύθερο εκπαιδευτικό λογισμικό προσομοίωσης 

Για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προτείνεται, μεταξύ άλλων, (Ζωγόπουλος κ.ά, 
2018), το ελεύθερο εκπαιδευτικό λογισμικό προσομοίωσης μηχανοστασίου virtual 
engine room simulator, student free version του Dr. Stefan Kluj 
(http://drkluj.com/simulators/free-student-version/).    

Ο ναυτιλιακός αυτός προσομοιωτής, προορίζεται για την εκπαίδευση, την κατάρτιση 
και αξιολόγηση του προσωπικού του μηχανοστασίου και παρέχει μεταξύ άλλων: 

− Εξοικείωση και εκπαίδευση σε βασικές τεχνικές γνώσεις και αντιμετώπιση των 
δικτύων και όλων των επί μέρους μερών ενός πλοίου ως σύστημα, ως όλον 

− Αντιμετώπιση προβλημάτων και βλαβών 
− Εξοικείωση με τον εξοπλισμό μηχανοστασίου 
− Διάταξη συστήματος και διαγράμματα ροής 
− Συστήματα ελέγχου, αυτοματισμού, συναγερμού και ασφάλειας 

-Οδηγίες λειτουργίας 

-Εξάσκηση 
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http://drkluj.com/simulators/free-student-version/


 

Εικόνα 2: Η κεντρική οθόνη του λογισμικού VER 

 Για να διαπιστωθεί η λειτουργικότητα του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού λογισμικού, 
η ελκυστικότητα, η ευχρηστία, η αποτελεσματική συμβολή στην κατανόηση από τους 
εκπαιδευόμενους των θεμάτων που πραγματεύεται και ο βαθμός διευκόλυνσης των ε-
πιμορφωτών στο εκπαιδευτικό τους έργο, ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια α-
ξιολόγησης που αφορούσαν τις παρακάτω θεματικές περιοχές (Τρούσας, 2014):  

− Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού υλικού ( Περιεχόμενο – Στόχοι 35% )  
− Αξιολόγηση της διδακτικής - παιδαγωγικής προσέγγισης (Διδακτική – Παιδαγω-

γική καταλληλότητα 20% )  
− Ένταξη του λογισμικού προσομοίωσης στη δόμηση του εκπαιδευτικού περιεχομέ-

νου ( Αλληλεπίδραση με τον χρήστη 10% )  
− Αισθητική, μορφολογικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού ( Αισθη-

τική 10% )  
− Αξιολόγηση των δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού λογισμικού (Τεχνική αρτιότητα 

10% )  
− Λειτουργικότητα - ευχρηστία - οδηγίες χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού (Ο-

δηγός χρήσης λογισμικού 5% )  
− Η συνολική παιδαγωγική-διδακτική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού ( Δομή 

– οργάνωση 10% ). 
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Συγκροτήθηκε πενταμελής ομάδα μηχανολόγων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου 
και εκπαιδευτικών, ενώ ζητήθηκε και η άποψη καθηγητού της ΑΕΝ. 

Η ομάδα εργασίας, αφού μελέτησε ενδελεχώς το λογισμικό, κατέληξε στο συμπέρασμα 
πως ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τα ανωτέρω κριτήρια, ενώ, για το επίπεδο των μαθη-
τών ΕΠΑ.Λ ικανοποιεί ως έναν βαθμό τα γενικά πρότυπα λειτουργίας-αξιολόγησης 
ικανότητας που απαιτούνται από τον κώδικα STCW. Επίσης, μπορεί εν γένει να χρη-
σιμοποιηθεί και στη διαδικασία εκπαίδευσης – αξιολόγησης κατανόηση εννοιών. Ο-
πότε, κρίθηκε κατάλληλο προς χρήση για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Ζωγόπουλος κ.ά, 
2018).  

Ακόμα, σύμφωνα με τον σχεδιαστή του συγκεκριμένου λογισμικού Kluj (2015), από 
έρευνα που είχε διεξάγει για την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου προσο-
μοιωτή στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο συ-
γκεκριμένος δισδιάστατος προσομοιωτής μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικός ως 
διδακτικό εργαλείο για τους μαθητές στο αρχικό στάδιο της εκπαίδευσής τους, διότι 
παρέχει την ιδέα για την αρχή λειτουργίας πλήρων συστημάτων μηχανοστασίων και 
για τις αλληλεξαρτήσεις τους. 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Εν κατακλείδι και σύμφωνα με τα παραπάνω, η διαδικασία της εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης μηχανικών εμπορικού ναυτικού με τη χρήση προγραμμάτων (λογισμικών) 
προσομοίωσης (προσομοιωτών), δύναται να συμβάλει στη κατανόηση φυσικών και χη-
μικών φαινομένων, στην εξοικείωση με καταστάσεις έκτακτης λειτουργίας, πρόληψη 
έκρηξης κινητήρα κλπ., δημιουργώντας σενάρια βλαβών και επίλυσή αυτών 
(Chybowski, et.al., 2017). Αντίστοιχα ισχύουν και για τους προσομοιωτές γέφυρας για 
τους πλοιάρχους. 

Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) όπου λειτουργεί ο Ναυτιλιακός Τομέας και οι 
σχετικές ειδικότητες, οι επίσημες οδηγίες προβλέπουν τη χρήση ελεύθερων λογισμικών 
προσομοίωσης, κυρίως μηχανοστασίου για τους Μηχανικούς Εμπορικού Ναυτικού και 
Γέφυρας για τους Πλοιάρχους. Έτσι, ο διδάσκων θα πρέπει να αναζητήσει, να διερευ-
νήσει και να επιλέξει τελικά ορισμένα από τα ελεύθερα λογισμικά προσομοίωσης που 
κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με ορισμένα κριτήρια όπως τη φιλικότητα του περιβάλλο-
ντος προς τον χρήστη, τη συμβατότητα με ενότητες που εμπεριέχονται στα προγράμ-
ματα σπουδών, τα συνοδευτικά εγχειρίδια, την ευκολία εγκατάστασης, τη λειτουργι-
κότητα του εκάστοτε εκπαιδευτικού λογισμικού, την ελκυστικότητα, την ευχρηστία, 
την αποτελεσματικότητα στην κατανόηση από τους εκπαιδευόμενους των θεμάτων που 
πραγματεύεται, τον βαθμό διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό τους 
έργο, κ.ά.  
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Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί το να είναι όντως «ελεύθερα» για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
Στη συνέχεια, θα πρέπει να επιλέξει ποιες ασκήσεις – σενάρια είναι τα κατάλληλα για 
το επίπεδο αλλά και συμβατά με το πρόγραμμα σπουδών των μαθητών. 

Οι απαιτήσεις σε ότι αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι πιο περιορισμένες στα 
ΕΠΑ.Λ απ ότι στις Ακαδημίες, γι αυτό και τα προγράμματα προσομοίωσης που προ-
τείνεται να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία έχουν πολύ λιγότερες δυνατότητες από 
έναν επαγγελματικό προσομοιωτή υψηλών δυνατοτήτων αλλά φυσικά και υψηλού κό-
στους.  

Θα πρέπει επίσης να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή και χρήση των προ-
γραμμάτων προσομοίωσης έτσι ώστε η διδασκαλία να συνάδει με τους ευκταίους στό-
χους.  Σύμφωνα με την Τσιραντωνάκη (2013), απαιτείται προσεκτική προσαρμογή του 
εκπαιδευτικού σεναρίου στις ανάγκες, στους στόχους, στο περιεχόμενο και στα μέτρα 
αξιολόγησης με τρόπο ώστε τα επιμέρους αυτά στοιχεία να ενισχύουν το ένα το άλλο.  

Η ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης/επιμορφωτικού προγράμματος είναι ένα 
εξαιρετικά πολύπλοκο έργο. Επομένως είναι σημαντικό η εκπαίδευση να αρχίζει με μια 
ολοκληρωμένη και περιεκτική ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και των μεθοδο-
λογικών προϋποθέσεων του επιμορφωτικού έργου. Επίσης, θα πρέπει να καθορίσουμε 
συστηματικούς δείκτες και πιστοποιημένες μεθόδους παρακολούθησης των εκπαιδευ-
τικών διεργασιών που να ανταποκρίνονται σε καθορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα 
τα οποία θα σχετίζονται άμεσα με τις επαγγελματικές γνώσεις που απαιτείται να δια-
θέτουν οι απόφοιτοι. 
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Κινηματογράφος και λογοτεχνία στην ελληνική εκπαίδευση.  

Πού βρισκόμαστε σήμερα; 

Γιωτοπούλου Κατερίνα 

Φιλόλογος, δρ. λογοτεχνικής εκπαίδευσης, kgioto@hotmail.com 

Περίληψη 

Η κινηματογραφική ταινία είναι πολύ δημοφιλές εκπαιδευτικό μέσο στο ελληνικό σχο-

λείο. Αξιοποιείται σε όλα τα φιλολογικά μαθήματα και σε πολλές εκπαιδευτικές δρα-

στηριότητες. Ειδικότερα στο μάθημα της λογοτεχνίας συσχετίζεται με λογοτεχνικά κεί-

μενα στα οποία η ταινία στηρίζεται ή με τα οποία συνομιλεί. Το παρόν άρθρο επιχειρεί 

να παρουσιάσει σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας η επιστημονική 

έρευνα, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις από τους εκπαιδευτικούς θεσμούς 

και άλλους φορείς, καθώς και τα ποικίλα προβλήματα και δυσκολίες που παρατηρού-

νται στη σχολική τάξη. Τέλος προτείνονται ορισμένες διδακτικές πρακτικές για την 

αποτελεσματική αξιοποίηση της ταινίας σε ένα μάθημα λογοτεχνίας.  

Λέξεις-Κλειδιά: διδασκαλία λογοτεχνίας, κινηματογράφος στην εκπαίδευση, λογοτε-

χνίας και κινηματογράφος 

Εισαγωγικά 

Η αξία της παρουσίας του κινηματογράφου1 στο ελληνικό σχολείο και ιδιαίτερα στο 

μάθημα της λογοτεχνίας δεν αμφισβητείται από κανένα τα τελευταία χρόνια. Το ενδια-

φέρον για το αντικείμενο συνεχώς διευρύνεται. Το παρόν άρθρο επιχειρεί να περιγρά-

ψει την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, μετά 

την ανάλογη παρουσίαση που είχαμε κάνει το 2011 (Γιωτοπούλου, 2013). 

Λογοτεχνία και κινηματογράφος 

Η σχέση λογοτεχνικών κειμένων και κινηματογραφικών ταινιών ξεκινά από την εμφά-

νιση του κινηματογράφου. Εξίσου παλιά είναι και η αξιοποίηση ταινιών στη σχολική 

τάξη. Η μακρά θεωρητική προβληματική για τη σχέση των δύο μέσων διαπερνά το 

χώρο της συγκριτικής γραμματολογίας, των αναγνωστικών θεωριών, της αφηγηματο-

λογίας, της σημειωτικής και της διακειμενικότητας και αφορά τόσο τις λογοτεχνικές 

όσο και τις κινηματογραφικές σπουδές. Είναι φυσικό να επηρεάζει και τον χώρο της 

εκπαίδευσης και της διδακτικής της λογοτεχνίας.  

Η ελληνική βιβλιογραφία για τη σχέση λογοτεχνίας και κινηματογράφου είναι αρκετά 

πλούσια. Εκπονούνται διδακτορικές διατριβές (Σταματοπούλου, 2003· Κακλαμανίδου, 

2005· Δημητρομανωλάκη, 2009· Σπυρόπουλος, 2013· Σταύρου 2014· Μίγγα, 2019· 

 
1 Η αναφορά μας σε κινηματογραφικές ταινίες περιλαμβάνει και τις τηλεοπτικές σειρές 

που συσχετίζονται με λογοτεχνικά κείμενα και αξιοποιούνται με ανάλογους τρόπους.  
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Σωτηρίου, 2019), μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες (Λαπαβίτσα, 2009· Νταλα-

κούρα, 2011· Πυρινή, 2011· Κουκάκης, 2017· Μαχαιρίδου, 2017· Λάσκη, 2018) και 

γνωρίζουμε ότι αρκετές ακόμη βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχουν πραγματοποιηθεί ερευ-

νητικά προγράμματα, έχουν κυκλοφορήσει βιβλία, αφιερώματα περιοδικών, έχουν δη-

μοσιευτεί άρθρα σε βιβλία και επιστημονικά, λογοτεχνικά ή κινηματογραφικά περιο-

δικά, έχουν πραγματοποιηθεί συνέδρια και ημερίδες. Είναι ενδεικτικό ότι στους «Σε-

λιδοδείκτες. Πολυμεσικός οδηγός για τη λογοτεχνία και την ανάγνωση» του Κέντρου 

Ελληνικής Γλώσσας, υπάρχει ενότητα με θέμα «Ελληνική λογοτεχνία και κινηματο-

γράφος» που έχει επιμεληθεί ο Ευριπίδης Γαραντούδης (Βασιλειάδης & Δημοπούλου, 

2015: 223-233) με την ελληνική βιβλιογραφία για το θέμα.2 Το ίδιο και στα «Σύμμεικτα 

Νεοελληνικής Φιλολογίας» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.3 Ο Ευριπίδης Γαρα-

ντούδης επίσης έχει ασχοληθεί με τη σχέση κινηματογράφου και ποίησης (2010, 2011 

και 2013), όπως κι άλλοι μελετητές (Σιχάνη & Φραγκούλη, 2013: 78· Γαραντούδης, 

Σιχάνη & Φραγκούλη, 2011: 84). Από τις πιο πρόσφατες εκδόσεις ξεχωρίζουμε τα βι-

βλία του Θανάση Αγάθου (2016 και 2017) και το βιβλίο του Κωνσταντίνου Κυριακού 

(2019) και τους συλλογικούς τόμους που επιμελήθηκαν οι Φρειδερίκη Ταμπάκη-Ιωνά 

και Μαρία Ελευθερία Γαλάνη (2012) και οι Δημήτρης Αγγελάτος και Ευριπίδης Γαρα-

ντούδης (2013). Αναφέρουμε επίσης την πολύ πρόσφατη έκδοση στα ελληνικά (2019) 

ενός κλασικού πλέον βιβλίου για την κινηματογραφική ανάγνωση του James Monaco 

του 1977 Πώς διαβάζουμε μια ταινία, βιβλίο που έχει διαβαστεί εκτενώς και στο οποίο 

γίνεται συχνά αναφορά στη σχετική συζήτηση, του οποίου η ελληνική του έκδοση υ-

ποδηλώνει το ενδιαφέρον για το θέμα από το ελληνικό αναγνωστικό κοινό.  

Οι συσχετίσεις δεν αφορούν πλέον μόνο τη σχέση λογοτεχνίας και κινηματογράφου. 

Τις ιστορίες των λογοτεχνικών βιβλίων, των κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτι-

κών σειρών τις συναντάμε στα ψηφιακά παιγνίδια, στην εικονική πραγματικότητα κ.α. 

(Γιαννικοπούλου, 2004· Αποστολίδου, 2012· Γιαννικοπούλου & Φώκιαλη, 2009 και 

2013· Yannicopoulou & Fokiali, 2016· Φώκιαλη, 2014: 14-15, 18-19· Ευδοκιάς 2016: 

19, 32). Μέσω αυτών είναι λογικό να υποθέσουμε ότι οι μαθητές συναντώνται με λο-

γοτεχνικά κείμενα.  

Θεωρούμε ότι όλη αυτή η δραστηριότητα επηρέασε την εκτεταμένη χρήση της κινη-

ματογραφικής ταινίας στο μάθημα της λογοτεχνίας είτε άμεσα είτε έμμεσα, καθώς ο 

απόηχός της φτάνει στα σχολεία και «νομιμοποιεί» τις ανάλογες διδακτικές απόπειρες 

των φιλολόγων.  

Ο κινηματογράφος στην εκπαίδευση και στη διδασκαλία της λογοτεχνίας 

Η πανευρωπαϊκή μελέτη για την κινηματογραφική παιδεία στην Ευρώπη την οποία 

πραγματοποίησε το British Film Institute (BFI, 2012) διαπίστωσε ότι στην ελληνική 

 
2 http://selidodeiktes.greek-language.gr/lemmas/441 
3 http://georgakas.lit.auth.gr/simikta/index.php/component/chronoforms/?chrono-

form=searchBy&subject=37969 
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εκπαίδευση δεν υπάρχει εθνική στρατηγική για την κινηματογραφική παιδεία (σ. 20). 

Αναπτύσσονται ποικίλες δραστηριότητες. Άλλες ενδιαφέρονται για την προβολή ται-

νιών για νέους και παιδιά, άλλες την παραγωγή ταινιών από τους ίδιους τους μαθητές, 

άλλες την εμβάθυνση στη γλώσσα της κινηματογραφικής έκφρασης. Οι ποικίλες πρω-

τοβουλίες προέρχονται από τα υπουργεία Παιδείας, Πολιτισμού και Ψηφιακής Πολιτι-

κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, από κινηματογραφικούς φορείς, πανεπιστη-

μιακά τμήματα, πολιτιστικά σωματεία, ομάδες εκπαιδευτικών, ιδιωτικές ομάδες κ.ά. 

Οι φορείς αυτοί άλλοτε συμπλέουν και συνεργάζονται άλλοτε αποκλίνουν. Συγγράφο-

νται προγράμματα σπουδών και οδηγοί για τους εκπαιδευτικούς, κινηματογραφικές 

ταινίες προβάλλονται συχνά στο πλαίσιο μαθημάτων και σχολικών δραστηριοτήτων, 

πλήθος μαθητικών ταινιών παράγονται και συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, πολλοί εκ-

παιδευτικοί συρρέουν σε ημερίδες, συνέδρια και εργαστήρια και συμμετέχουν με πα-

ρουσιάσεις θεωρητικών προβληματισμών και διδακτικών πρακτικών. Από αυτές τις 

δράσεις, έρευνες και μελέτες (Δημητριάδου, 2017) ορισμένες κάποιες αφορούν τη συ-

σχέτιση του κινηματογράφου με το μάθημα της λογοτεχνίας. 

Το 2011 μαζί με τα νέα πρόγραμμα σπουδών που δημιουργήθηκαν για το ‘Νέο Σχο-

λείο’ δημιουργήθηκε το πρόγραμμα σπουδών «Οπτικοακουστική Έκφραση». Πρόκει-

ται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών για την ένταξη της οπτικοακουστικής 

έκφρασης στο σχολικό πρόγραμμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει πολ-

λές ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, που συσχετίζουν κείμενα της λογοτεχνίας, ως καλ-

λιτεχνικές μορφές του λόγου, με τις κινηματογραφικές ταινίες, όπως οι δραστηριότητες 

‘Ταινία ή βιβλίο;’ και ‘Ένα βιβλίο ...τρεις σκηνοθέτες!’ (Θεοδωρίδης & Λεωνίδα, 

2017· Θεοδωρίδης, 2017α: 25, 58, 75· Θεοδωρίδης 2017β). 

Την ίδια περίοδο το Υπουργείο Παιδείας παρήγαγε το επιμορφωτικό υλικό «Αξιοποί-

ηση του κινηματογράφου στη εκπαίδευση», όπου προτείνεται η εισαγωγή της τέχνης 

του κινηματογράφου στο σχολείο ενσωματώνοντας κινηματογραφικές ταινίες στα γνω-

στικά αντικείμενα με τρόπο θεματικό και αναλύοντας την ταινία μορφολογικά. Ο οδη-

γός προτείνει «άρτιες» ταινίες αναφοράς για μαθητές ανάλογα την ηλικία, με λέξεις-

κλειδιά ανάλογα με το θέμα και παραδείγματα διδακτικών σχεδίων για ανάλυση κινη-

ματογραφικών ταινιών (Αθανασάτου, Καλαμπόκας & Παραδείση, 2011: 4-6, 8, 19-43, 

44-60).  

Το 2016 η Ομάδα Εργασίας για την Οπτικοακουστική Εκπαίδευση εισηγήθηκε τους 

στρατηγικούς άξονες για την εισαγωγή της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης στο σχο-

λικό σύστημα στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία και συγκεκριμένους τρόπους για 

την εισαγωγή του κινηματογράφου στο σχολείο. Θεωρεί ότι η τέχνη του κινηματογρά-

φου είναι ανάλογη της λογοτεχνίας, άρα οι μαθητές πρέπει να μάθουν τη λειτουργία 

των οπτικοακουστικών κωδίκων για να προσεγγίσουν τον τρόπο άρθρωσης των σημα-

σιών και να χρησιμοποιούν την οπτικοακουστική γλώσσα ως τρόπο επικοινωνίας και 

έκφρασης (Αγγελίδη, Αλέτρας, Βαλντέν, Καλαμπάκας, Μουζάκη, 2017: 11-13).  
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Στα ισχύοντα προγράμματα σπουδών της λογοτεχνίας για το γυμνάσιο και το επαγγελ-

ματικό λύκειο και στις οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς προτείνεται η αξιοποίηση 

κινηματογραφικών ταινιών. Υλικό σχετικό με τον κινηματογράφο που συνδέεται με 

διάφορα γνωστικά αντικείμενα και μπορεί να αξιοποιηθούν στο μάθημα της λογοτε-

χνίας υπάρχει επίσης στο Φωτόδεντρο,4 τον κεντρικό κατάλογο με το ψηφιακό εκπαι-

δευτικό υλικό του Υπουργείου Παιδείας, όπως και στην πλατφόρμα Αίσωπος5 του Ιν-

στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και Πρωτέας6 του Κέντρου Ελληνικής 

Γλώσσας που περιέχουν εκπαιδευτικά σενάριο. Η επιμόρφωση των φιλολόγων στις 

ΤΠΕ (Β’ επίπεδο) προσφέρει στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν εφόδια για την 

ένταξη της κινηματογραφικής ταινίας στη διδασκαλία της λογοτεχνίας (Ακριτίδου, 

2014: 158, 161).  

Ο κινηματογράφος είτε αυτοτελώς είτε σε συσχέτιση με τη λογοτεχνία, τη δημιουργική 

γραφή και άλλα γνωστικά αντικείμενα είναι θέμα δημοφιλές στην ευέλικτη ζώνη στο 

δημοτικό, στο μάθημα Ερευνητική Εργασία στο λύκειο, στις δημιουργικές εργασίες 

και τις βιωματικές δράσεις, καθώς και στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων 

και στους Ομίλους των Πειραματικών σχολείων. 

Σημαντικό ρόλο στην οπτικοακουστική εκπαίδευση έχει αναλάβει η Εκπαιδευτική Τη-

λεόραση που διοργανώνει συχνά σε συνεργασία με άλλους φορείς, διαγωνισμούς μα-

θητικών ταινιών, με στόχο την ένταξη των οπτικοακουστικών τεχνών στην εκπαίδευση, 

τη διασύνδεση με άλλες μορφές έκφρασης και τη διάχυση σε όλα τα γνωστικά αντικεί-

μενα (Παπαδημητρίου, 2017α και 2017β).  

Πρωταγωνιστικό ρόλο συνεχίσει να έχει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας και 

ο διαγωνισμός ταινιών Camera Zizanio με τους δημιουργούς τους, Δημήτρης Σπύρου 

και Νίκος Θεοδοσίου. Η ομάδα «Νεανικό Πλάνο» που διοργανώνει το φεστιβάλ Ολυ-

μπίας, διαθέτει «Παιδική και Νεανική Ταινιοθήκη»,7 πραγματοποιεί ποικίλες δράσεις 

σε όλη την Ελλάδα, όπως τα «Μαθήματα στο σκοτάδι», ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

που μπορεί να συνδεθεί και με το μάθημα της λογοτεχνίας (Σπύρου, 2016: 40-41).  

Το Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι ο βασικός διαχειριστής στην Ελ-

λάδα του προγράμματος EUforia8 που έχει ως στόχο την κινηματογραφική εκπαίδευση 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με εργαλείο το Film Vault, μια ψηφιακή πλατφόρμα 

με σκοπό την εξοικείωση των σχολείων με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και την κι-

νηματογραφική εκπαίδευση. 

 
4 http://photodentro.edu.gr/aggregator/  
5 http://aesop.iep.edu.gr/senaria 
6 http://proteas.greek-language.gr/ 
7 http://www.neanikoplano.gr/allmovies  
8 http://www2.filmfestival.gr/en/museum/educational/26630-euforia και 

http://euforia.tiff.gr/  
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Το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης9 διοργανώνει πολλά εκπαιδευτικά προ-

γράμματα για μαθητές. Ανάμεσα σε αυτά το «Φιλοτεχνία», που αξιοποιεί τον κινημα-

τογράφο στη διδασκαλία της λογοτεχνίας με την παράλληλη ανάγνωση ενός λογοτε-

χνικού κειμένου και της κινηματογραφημένης του απόδοσης. Και το πρόγραμμα «Το 

φύλο στην οθόνη» επίσης συσχετίζεται με το μάθημα της λογοτεχνίας, στο οποίο μέσα 

από γνωστές σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου οι μαθητές προσεγγίζουν τις σχέ-

σεις των δύο φίλων. 

Η ομάδα ΚΑΡΠΟΣ10 έχει πλούσια δράση, διοργανώνει σεμινάρια και εκπαιδευτικές 

δράσεις και στην ιστοσελίδα της είναι αναρτημένο πλούσιο κατατοπιστικό υλικό και 

tutorials. Υπάρχουν δράσεις και υλικό που εστιάζει στη σχέση λογοτεχνικού κειμένου 

και κινηματογράφου (Θεοδωρίδης, 2006). Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η δράση «Η δική 

μας γνώμη», ένας διαγωνισμός γραπτής κριτικής για μαθητικές ταινίες που στρέφει του 

μαθητές προς μια συζήτηση με επιχειρήματα και απόψεις. Η Παιδαγωγική Ομάδα «Το 

σκασιαρχείο»11 έχει στόχο την προώθηση των παιδαγωγικών αρχών του Σελεστέν 

Φρενέ, όπου η κινηματογραφική ταινία ως εκπαιδευτικό μέσο έχει ιδιαίτερη θέση. Η 

εκπαιδευτική ομάδα από την Κω Edushort12 προτείνει περιεκτικές εκπαιδευτικές δρα-

στηριότητες για την αξιοποίηση ταινιών μικρού μήκους στο σχολείο. Στην ιστοσελίδα 

της παρουσιάζονται πολλές ταινίες μικρού μήκους ταξινομημένες θεαματικά, έργο που 

βοηθά στη χρήση τους στη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Σε αρκετά κινηματογραφικά 

φεστιβάλ οργανώνονται εκπαιδευτικές δράσεις, διοργανώνονται αρκετά φεστιβάλ μα-

θητικών ταινιών και πολλοί ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς οργανώνουν εργαστήρια για 

μαθητές και εκπαιδευτικούς.13 

Η διάθεση για οργάνωση σε μια κοινότητα όλων αυτών των πολλών δράσεων οδήγησε 

στην πρωτοβουλία FestofFests και τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας Screen-

Wiser14 του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης και του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακου-

στικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.) και την πραγματοποίηση (Ιούνιο 2018 

και 2019) στην Αθήνα διεθνών συναντήσεων όλων των σημαντικών διεθνών φορέων,15 

 
9 https://www.filmfestival.gr/el/museum/educational/195-cinema-museum  
10 http://www.karposontheweb.org/  
11 https://skasiarxeio.wordpress.com/  
12 https://www.edushorts.com/  
13 «Cine-μαθήματα» και τα «CineΓραφήματα» του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των 

Χανίων (https://www.chaniafilmfestival.com/cinemathimata & 

https://www.chaniafilmfestival.com/cinegrafimata). Παράλληλες δράσεις του Φεστι-

βάλ Παιδικού και Νεανικού Κινηματογράφου Αθηνών CineDoc Kids 

https://www.cinedoc.gr/cinedockids. Εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους 

του Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων της Σύρου Animasyros 

(http://www.animasyros.gr/indexgr.html) κ.ά.  
14 https://screenwiser.com/   
15 CIFEJ (Centre International de Film pour l’ enfance et La Jeunesse), το Διεθνές Κέ-

ντρο Κινηματογράφου για παιδιά και νέους ιδρύθηκε το 1955, υπό την αιγίδα της 

UNESCO, και είναι ένα δίκτυο κινηματογραφιστών και επαγγελματιών των οπτικοα-

κουστικών μέσων που παράγουν έργα για παιδιά και εφήβους. 
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καθώς και εκπροσώπων από ελληνικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της 

κινηματογραφικής εκπαίδευσης (Andriopoulou, 2018).  

Για την παρουσία του κινηματογράφου στην εκπαίδευση διοργανώνονται επιστημο-

νικά συνέδρια και ημερίδες, και εκπονούνται μεταπτυχιακές εργασίες (Παπακώστας, 

2013· Θεμελή, 2015· Δημητριάδου, 2017· Κυριακοπούλου, 2017· Ναστούλη, 2018). 

Στα πρακτικά του συνέδριου «Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση» 

που έγινε στη Θεσσαλονίκη το 2016 υπάρχουν πολλά άρθρα που εστιάζουν στον κινη-

ματογράφο στην εκπαίδευση, δύο από αυτά ασχολούνται με το μάθημα της λογοτεχνίας 

(Αγγελοπούλου, 2017· Γιωτοπούλου, 2017). Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία με μελέ-

τες, βιβλία και άρθρα που ασχολούνται άλλα με τη θέση του παιδιού στον κινηματο-

γράφο, δηλαδή με τις αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικίας, άλλα με το παιδί ως θεατή, 

δηλαδή με θέματα πρόσληψης, και άλλα με θέματα αγωγής σε όλη την ποικιλία που 

έχουμε αναφέρει (Θεοδωρίδης, 2009). Όλες αυτές οι ερευνητικές και εκπαιδευτικές 

πρωτοβουλίες τόσων χρόνων έχουν μπολιάσει τους εκπαιδευτικούς με εμπειρίες και 

γνώσεις.  

Ειδικότερα για τη χρήση της κινηματογραφικής ταινίας στη διδασκαλία της λογοτε-

χνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η διδακτορική διατριβή του Σταύρου Γρόσδου 

ασχολείται με τη διδακτική της εικόνας και της δημιουργικής γραφής (2013). Ομοίως 

το βιβλίο του Γρόσδου (2018). Το βιβλίο του Δημήτρη Γουλή (2016) για την κινημα-

τογραφική παιδεία στο σχολείο προσφέρει προτάσεις για μελέτη κινηματογραφικών 

ταινιών, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και στο μάθημα της λογοτεχνίας. Μελε-

τητές έχουν ασχοληθεί στην αρθρογραφία με την αξιοποίηση του κινηματογράφου στη 

λογοτεχνία και τη σύγκριση κινηματογραφικών μεταφορών και παιδικών βιβλίων 

(Γουλής, Γρόσδος & Καρακίτσιος, 2012· Ζτρίνη, 2016· Κοντοζίδου, 2016· Τσολάκη, 

2016· Χατζηιωαννίδου, 2016). 

Υπάρχουν επίσης διδακτορικές διατριβές για το μάθημα της λογοτεχνίας στη δευτερο-

βάθμια εκπαίδευση (Αγγελιδάκη, 2018· Γιωτοπούλου, 2019). Η Ευαγγελία Μουλά συ-

νεχίζει να ασχολείται με εποικοδομητικό τρόπο με το θέμα συνδέοντας το μάθημα της 

λογοτεχνίας με τα παιχνίδια εναλλακτικής πραγματικότητας (Μουλά, 2019). Μελετη-

τές έχουν αρθρογραφήσει παρουσιάζοντας στοιχεία για τη θεωρητική τεκμηρίωση της 

σχέσης κινηματογράφου και λογοτεχνίας στη διδακτική της διάσταση στη δευτεροβάθ-

μια εκπαίδευση (Βατούγιου, 2010· Αγγελοπούλου, 2016) και για τον διάλογο των δύο 

αφηγηματικών τεχνών και την αξία της συνανάγνωσης (Κωττούλα, 2014), για τη σχέση 

της παρακολούθησης οπτικών προϊόντων με τις αναγνωστικές εμπειρίες των εφήβων 

(Κρομυάδου, Λιούζα & Σεϊτανίδου, 2018). Διατυπώνονται διδακτικές προτάσεις και 

 
http://www.cifej.com/#.EFCA (European Children’s Films Association) 

http://www.ecfaweb.org/. GAPMIL (UNESCO Global Alliance for Partnerships on 

Media and Information Literacy http://www.unesco.org/new/en/communication-and-

information/media-development/media-literacy/global-alliance-for-partnerships-on-

media-and-information-literacy/. BFI (British Film Institute) κ.ά.  
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εφαρμογές που αξιοποιούν τη σχέση κινηματογράφου και λογοτεχνίας στο μάθημα της 

λογοτεχνίας (Αγγελή, 2013· Ζαζάνη, 2013· Αμανατιάδου, 2014· Ιωαννίδης, 2014· Φα-

νουράκη, 2016· Αγγελοπούλου, 2017), καθώς και σε πολιτιστικά προγράμματα και εκ-

παιδευτικές δράσεις που αξιοποιούν τη σχέση των δύο μέσων (Κανάρη & Ποταμιάς, 

2011· Χατζηκυριάκου, 2016).16 

Δυσκολίες17 

Όλη αυτή η ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα αποδεικνύει ότι υπάρχουν οι 

γνώσεις, οι μέθοδοι και οι άνθρωποι, ώστε οι εκπαιδευτικοί να θωρακιστούν θεωρητικά 

και πρακτικά. Οι έρευνες έχουν καταγράψει τη θετική στάση των εκπαιδευτικών 

(Ι.Ο.Μ., 2011· Δημητριάδου 2017: 101-102) και αυτό γίνεται φανερό στη σχολική 

πραγματικότητα καθημερινά. Μέχρι σήμερα αρκετοί φιλόλογοι ακολουθούν περισσό-

τερο το παιδαγωγικό τους ένστικτο και σε μικρότερο βαθμό προηγείται προσεκτικός 

σχεδιασμός και επιλογή συγκεκριμένων παιδαγωγικές αρχών και εκπαιδευτικές τεχνι-

κών.  

Τα προβλήματα και οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στη χρήση κινηματογραφικών 

ταινιών στην τάξη στο μάθημα της λογοτεχνίας υπονομεύουν την αυθεντική εκπαιδευ-

τική αξία της κινηματογραφικής ταινίας ως εργαλείου μάθησης. Συχνά οι μαθητές θε-

ωρούν όχι μόνο ότι η κινηματογραφική ταινία αντικαθιστά την ανάγνωση του λογοτε-

χνικού κειμένου, αλλά αποτελεί την αυθεντική ερμηνεία του. Λειτουργούν δηλαδή ως 

καταναλωτές των οπτικοακουστικών κειμένων χωρίς να εμπλέκονται σε μια προσω-

πική ανάγνωση. Αυτό ενισχύεται όταν εκπαιδευτικοί διαλέγουν ταινίες που έχουν υ-

ψηλό βαθμό πιστότητας με το βιβλίο που αποτελεί την πηγή της. Δεν δίνεται έμφαση 

στην ανάλυση της ταινίας και οι εργασίες είναι συνήθως απλές συγκρίσεις. Δεν πραγ-

ματοποιούνται δραστηριότητες σχεδιασμένες να κάνουν τους μαθητές να διαβάζουν 

κριτικά το οπτικοακουστικό κείμενο τόσο προσεκτικά όσο το γραπτό και να αντιμετω-

πίζουν τα οπτικοακουστικά κείμενα ως μια ξεχωριστή ερμηνεία του γραπτού κειμένου. 

Δεν αξιοποιούνται οι δυνατότητες της τεχνολογίας που διευκολύνουν την προβολή της 

ταινίας στην τάξη, όπως να σταματάμε ή να πηγαίνουμε σε σημεία που μας ενδιαφέ-

ρουν για να συζητήσουμε δύσκολα ή αμφιλεγόμενα χωρία, όπως θα κάναμε διαβάζο-

ντας ένα βιβλίο στην τάξη. Εν ολίγοις η κινηματογραφική ταινία μερικές φορές χρησι-

μοποιείται με τρόπο παθητικό, μόνο για να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον και όχι ως 

ευκαιρία για στοχασμό και συζήτηση για ένα ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό οπτικοα-

κουστικό αφηγηματικό έργο. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις η προβολή είναι 

 
16 Αναφερθήκαμε μόνο σε θεσμικά κείμενα και επιστημονικές εργασίες. Υπάρχει α-

κόμη σημαντικός αριθμός πολύ κατατοπιστικών δημοσιευμάτων, π.χ. σε εκπαιδευτικές 

ιστοσελίδες, τις οποίες δεν μπορούμε λόγω περιορισμού χώρου να τα παραθέσουμε.  
17 Οι παρακάτω παρατηρήσεις προέρχονται από τη βιβλιογραφία και πορίσματα εκπαι-

δευτικών ερευνών (Hobbs, 2006 και 2007· Costanzo, 2004· Darrington, 2008). Η πα-

ρουσίαση τους ως συμπτώματα του ελληνικού σχολείου βασίζεται στην ερευνητική 

μας εμπειρία και πράξη, καθώς και σε προσωπικές παρατηρήσεις και κρίσεις (Γιωτο-

πούλου, 2019) 
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ευκαιρία για τους εκπαιδευτικούς να ασχοληθούν με κάποια άλλη εργασία ή λειτουργεί 

ως μέσο αποσυμφόρησης στο τέλος της εβδομάδας ή την τελευταία μέρα πριν τις δια-

κοπές ή ως ανταμοιβή προς τους μαθητές για την καλή τους επίδοση και συμπεριφορά. 

Αυτή η στάση υποκρύπτει πιθανόν τη θεώρηση της ταινίας ως δευτερεύοντος προϊό-

ντος σε σύγκριση με το βιβλίο και όχι ως αυτοτελούς κειμενικού είδους που μπορεί να 

αξιοποιηθεί σε συγκριτικές και διακειμενικές δραστηριότητες.  

Επομένως χρειάζεται να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές, οι εκπαιδευτικοί να σκε-

φτούν τους στόχους του μαθήματος, να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν κατάλληλες 

δραστηριότητες. 

Διδακτικές πρακτικές 

Μπορούμε να ρωτάμε τους μαθητές «Τι εσύ είδες;», αποφεύγοντας την γενική και τυ-

ποποιημένη ερώτηση «Τι νομίζετε;» και έτσι οι μαθητές μπορούν να καταλάβουν ότι 

δεν υπάρχει «σωστή» απάντηση, όταν αξιολογούν μια ταινία, όπως και κάθε άλλο έργο 

τέχνης. .  

Μπορούμε να ζητούμε από τους μαθητές να εντοπίζουν τους μετασχηματισμούς ανά-

μεσα σε μια ταινία και το βιβλίο και τις επιπτώσεις αυτών των μετασχηματισμών, ώστε 

να κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση των δύο μέσων και να λειτουργούν ως κριτικοί 

θεατές.  

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε κινηματογραφικές ταινίες, οι οποίες δεν είναι μεταφο-

ρές του λογοτεχνικού κειμένου, αλλά δίνουν στους μαθητές το πλαίσιο του κόσμου του 

βιβλίου. Ή ταινίες που βασίζονται σε άλλα έργα του συγγραφέα, προκειμένου οι μαθη-

τές να αποκτήσουν την εικόνα για την εποχή στην οποία αναφέρεται ο συγγραφέας.  

Μια διδακτική πρακτική είναι να προβάλλονται δύο ή τρεις διαφορετικές κινηματο-

γραφικές ή τηλεοπτικές εκδοχές ενός λογοτεχνικού κειμένου με διαφορετικές επιλογές 

ηθοποιών, σκηνικών κλπ., κάτι που κάνει τους μαθητές να προβληματιστούν για το 

πώς οι διαφορές επηρεάζουν το νόημα.  

Μπορούμε επίσης να σχεδιάζουμε δραστηριότητες που ωθούν σε σύγκριση των σχο-

λίων των μαθητών με αυτά των συμμαθητών τους, σε διάκριση αυτού που είδαν στην 

ταινία από αυτό που φαντάστηκαν, συνδέοντάς το με το ευρύτερο κοινωνικό, πολιτικό 

και πολιτισμικό περιβάλλον, σε συζήτηση για τις προσδοκίες και τις υποθέσεις τους 

όταν η ταινία σταματά σε διάφορα σημεία.  

Είναι χρήσιμη η συζήτηση πριν την παρακολούθηση, το κράτημα σημειώσεων από 

τους μαθητές κατά τη διάρκεια και μετά την προβολή για τα γεγονότα της πλοκής και 

τα κίνητρα πίσω από τις πράξεις των ηρώων, τις συνδέσεις μεταξύ των γεγονότων και 

των χαρακτήρων, τις συνέπειες των πράξεων των χαρακτήρων, καθώς και η συζήτηση 

σχετικά με τον σκοπό, την οπτική γωνία του δημιουργού και απλές δραστηριότητες 
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παραγωγής που βοηθούν στην κατανόηση ότι το μήνυμα του μέσου είναι κατασκευα-

σμένο 

Είναι τέλος ιδιαίτερα εποικοδομητική η επισκόπηση των κινηματογραφικών όρων και 

η χρήση αποσπασμάτων ταινιών για τη διδασκαλία των στοιχείων της κινηματογραφι-

κής τέχνης στους μαθητές και πολλά βιβλία περιέχουν γλωσσάρια με κινηματογραφι-

κούς όρους για τους εκπαιδευτικούς (Γουλής, 2016: 17-41). Η χρήση της κινηματογρα-

φικής γλώσσας δεν πρέπει να είναι μια μηχανιστική διαδικασία (Buckingham, 2008: 

140), αλλά ένα εργαλείο για να μιλήσουν οι μαθητές για τα κείμενα, να στηρίξουν την 

ερμηνεία τους με στοιχεία από τα κινηματογραφικά εκφραστικά μέσα, να προβληματι-

στούν για τον τρόπο με τον οποίο έχουν κατασκευαστεί και για τις αξίες και την ιδεο-

λογία που εντοπίζουν σ’ αυτά. Χρειάζεται λοιπόν να σχεδιάζουμε δραστηριότητες που 

εστιάζουν στα στοιχεία της δημιουργικής γλώσσας του κινηματογράφου (π.χ. γωνίες 

λήψης, κίνηση, χρώμα, φωτισμός, ήχος κ.λπ.) και στον τρόπο που αυτά συμβάλλουν 

ώστε να δημιουργηθεί ένα αποτέλεσμα στον θεατή και τις εννοιολογικές συνδέσεις που 

δημιουργούν.18  

Επιλογικά 

Η παρουσία της κινηματογραφικής ταινίας και των τηλεοπτικών σειρών, στη διδασκα-

λία της λογοτεχνίας δεν αποτελεί αναγκαίο κακό, που συγκαταβατικά αποδεχόμαστε 

εξαιτίας της δημοφιλίας τους, ούτε «δόλωμα» για να τσιμπήσουν οι μαθητές και να 

συρθούν στη λογοτεχνική ανάγνωση ούτε ένα ακόμη εποπτικό μέσο για την υποβοή-

θηση των διαδικασιών της διδασκαλίας (Καστρινάκη, 2003). Μπορεί να αποτελέσει 

οργανικό κομμάτι του μαθήματος της λογοτεχνίας με τρόπο ισότιμο. Υπό αυτή τη λο-

γική στην ανάγνωση της κινηματογραφικής ταινίας, όπως και κάθε λογοτεχνικού κει-

μένου, ζητούμενο είναι να διαβάζουμε ανάμεσα στις γραμμές, χρησιμοποιώντας τα βα-

σικά στοιχεία της κινηματογραφικής γλώσσας, κατά μήκος των γραμμών, κατανοώ-

ντας αφηγηματικές τεχνικές και είδη, και πέρα από τις γραμμές, εμπλεκόμενοι σε κρι-

τική και ιδεολογική ανάλυση (Ran, 2011).  

Η επεξεργασίας της κινηματογραφικής ταινίας, όπως και η διδασκαλία της λογοτε-

χνίας, είναι ένα μέσο για να ελευθερώσουν οι μαθητές το μυαλό τους, να μην αποδέ-

χονται τις έτοιμες θεωρήσεις για τον κόσμο, να μάθουν τελικά να σκέφτονται με έναν 

ανοιχτό ορίζοντα δυνατοτήτων, να κατανοήσουν την ανθρώπινη ύπαρξη και τον εαυτό 

τους (Τοντόροφ, 2013: 88· Todorov, 2007: 17, 25, 26-27, 30, 31· Langer, 2018: 35).  
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