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Editorial
Dear Colleagues,

It’s already time for schools to open their gates with many of us teachers wondering how
to survive another demanding school year. For that I welcome you in this issue of Aspects
Today magazine comprising of teaching/learning articles and relevant action by PEKADE
board to ensure the quality standards of teaching English language in public schools despite
the late restrictions imposed by administration authorities.     

Broadening our pedagogical horizons, all articles reflect the high interest of educators in
promoting the 21st century skills (communication, collaboration, creativity, critical thinking).
In particular, the first article -written by Mr. Ventouris Ioannis- refers to a project based
annual course in Lyceum whose target was to engage students in active observation and
content analysis of a number of English speaking films. The author thoroughly discusses
how this led to an in-depth understanding of different educational and socioeconomic
school backgrounds in comparison to their own educational reality. The second article,
whose author is Ms Barberi Maria, concerns an innovative research applied to 3rd grade
high school students in an attempt to motivate them by combining literature and art. The
article focuses on the methodology designed for students to be meaningfully involved in
observing and analyzing paintings in relation to literary texts. The third article by Aggeliki
Politi presents a small scale research reflecting how cyberbullying can be displayed via
social media teenagers use. Through statistical analysis based on the gathering of
quantitative and qualitative data, the article discusses whether and how students become
cyberbullies or victims and the level of self- protection strategies and precaution measures
they apply. Finally, the fourth article produced by Mr. Kalomoiris Ilias addresses tertiary
education students in an effort to support their student mobility. Based on the model of
self-directed learning, the author displays the theory and practical approach selected for
the creation of a Web 2.0 platform that enables students to detect their foreign language
level and their intercultural skills.  

The next chapter provides you with a needs-analysis questionnaire produced by Mr.
Ventouris Ioannis. Having piloted and trialed the first questionnaire, this updated version
is available for all readers to answer online. This will allow PEKADE board to identify the
kind of training members require so as to schedule future seminars and training courses
that address our members’ needs and boost professional development. 

To conclude, I hope you enjoy this issue and keep in mind that education battles may be
hard to win but teachers are well-equipped fighters holding the keys to unlock a world of
change. As for the keys... it's the belief in the transformative power of learning when shared
among global teaching communities of learning and practice. 

With those thoughts in mind, I further invite you to share your practices, research and
meaningful learning experiences by sending your articles to be posted in our future issues. 

Yours sincerely,
Aggeliki Politi

Secretary General
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Δραστηριότητες της ΠΕΚΑΔΕ

Με μεγάλη μας χαρά πληροφορηθήκαμε την επιλογή

της κας Ιωάννας Ψίνα για τη θέση της Διευθύντριας Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας στην αρχή του

νέου έτους. Η συνάδελφος ανέλαβε τα καθήκοντά της

την 1η Φεβρουαρίου 2016 και παραιτήθηκε από το ΔΣ

της ΠΕΚΑΔΕ, στο οποίο είχε διατελέσει Ταμίας από το

Μάιο του 2011 έως τον Ιανουάριο του 2016. Με τη βε-

βαιότητα ότι θα φανεί αντάξια της εμπιστοσύνης όλων,

ευχόμαστε στην Ιωάννα μας καλή δύναμη στον καινού-

ριο απαιτητικό ρόλο της. Μετά την αποχώρηση της συ-

ναδέλφου, το ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ απηύθυνε πρόσκληση

προς την κα Διονυσία Μαρώτη να καταλάβει την κενή

θέση. Η κα Μαρώτη είχε εκλεγεί α΄ αναπληρωματική
κατόπιν κληρώσεως μεταξύ όσων υποψηφίων ισοψήφη-
σαν σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών της 5ης
Σεπτεμβρίου 2015. Αφού αποδέχθηκε την πρόσκληση,
στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ αποφασίστηκε ομό-
φωνα να αναλάβει τα καθήκοντα της προκατόχου.

Εκδηλώσεις 
επιστημονικού ενδιαφέροντος

Με στόχο τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό των εκ-
δηλώσεών της, η ΠΕΚΑΔΕ διοργάνωσε διημερίδα με

θέμα «Παιδί και Έφηβος – Θεματικές και Βιωματικές
Προσεγγίσεις». Η διημερίδα έλαβε χώρα στην Ελλη-
νοαμερικανική Ένωση την Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου
και το Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016.

Την πρώτη ημέρα, η εκδήλωση ξεκίνησε με κεντρικό
ομιλητή τον κ. Γεώργιο Υψηλάντη, αναπληρωτή καθη-
γητή ΑΠΘ, ο οποίος, στην εισήγησή του με τίτλο «Διε-
ρευνώντας την ανατροφοδότηση στην δεύτερη
γλώσσα» / “Exploring feedback issues in second lan-
guage acquisition”, παρουσίασε μία πολύ ενδιαφέ-
ρουσα πρόσφατη έρευνά του. Στη συνέχεια, ακολού-
θησε η κα Ουρανία Μακρή, προϊσταμένη ενημέρωσης
και συνηγορίας στα Δικαιώματα του Παιδιού στη UNICEF,
η οποία ενημέρωσε το ακροατήριο σχετικά με το έργο

της UNICEF περιγράφοντας τον ρόλο του
Ταμείου στην προώθηση και την προστα-
σία των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Το
πρώτο μέρος έκλεισε η κα Δήμητρα
Μπεχλικούδη, σχολική σύμβουλος Αγ-
γλικής Περιφέρειας Πειραιά, η οποία
κάλεσε άπαντες επί σκηνής να βιώ-
σουν την εμπειρία οικοδόμησης σχέ-
σεων εμπιστοσύνης, αποδοχής και
επικοινωνίας με τους έφηβους στο
σχολείο. 

Μετά το διάλειμμα, κατά τη διάρ-
κεια του οποίου οι συνάδελφοι επι-
σκέφθηκαν την έκθεση βιβλίου
και εκπαιδευτικού υλικού παρα-
πλεύρως, παρουσιάστηκαν εκ
παραλλήλου δύο εξειδικευμέ-
νες εισηγήσεις. Συγκεκριμένα, ο
κ. Αθανάσιος Παπακώστας, ει-
δικός παιδαγωγός, ΕΚΠΑ, ανέ-
πτυξε τους στόχους και τα
πλεονεκτήματα της ενίσχυσης
μαθητών με μαθησιακές δυ-
σκολίες και μη, ως προς την
ορθογραφία και την αποκω-
δικοποίηση της αγγλικής
γλώσσας, εστιάζοντας σε

μια παρεμβατική μελέτη, επονομαζόμενη ‘Word-O-
saurs’. Ταυτόχρονα, η κα Κατερίνα Ανδριτσάκη, εκπαι-
δευτικός ΠΕ 06 του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ν. Φιλαδέλφειας, μοι-
ράστηκε με συναδέλφους τη χρήσιμη εμπειρία της από
την εφαρμογή των μεθόδων CLIL και CALL στη διδα-
σκαλία της Αγγλικής στα –πολλά και ποικίλα– πλαίσια
του μαθήματός της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Στην τελευταία, αλλά επίσης σημαντική εισήγηση, όπως
πάντα, ο κ. Δημήτρης Πριμάλης, εκπαιδευτικός-συγ-
γραφέας από την ιδιωτική εκπαίδευση, υποστήριξε ότι η
ανατροφοδότηση, την οποία παρέχει ο εκπαιδευτικός
στους μαθητές του, μπορεί να αποτελέσει για αυτούς κί-
νητρο και να τους παροτρύνει στην ενθουσιώδη συμμε-
τοχή τους. 

Τη δεύτερη ημέρα, η κα Αγγελική Παππά, καθηγήτρια
Αγγλικών-ειδική παιδαγωγός, επίσης από τον ιδιωτικό

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΚΑΔΕ, σας καλωσορίζω στο τεύχος
45/46 του Aspects today λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ελπίζοντας
πως βρήκατε αρκετές ευκαιρίες στη διάρκεια των διακοπών να ανανεωθείτε δεόντως.
Κρίνοντας πάντοτε εξ ιδίων τα αλλότρια, θέλουμε να πιστεύουμε πως επιστρέφετε
αφενός μεν με διάθεση για μάθημα και πολλά-πολλά σχέδια για τις παλιές και
τις καινούριες σας τάξεις, αφετέρου δε με ανυπομονησία για τις επικείμενες εξελίξεις
τόσο στην Παιδεία όσο και την Εκπαίδευση. 

Εμείς, στο ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ, δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι συνεχί-
ζουμε τις προσπάθειες τόσο για την προώθηση και την αναβάθμιση του μαθήματος
της Αγγλικής Γλώσσας στο δημόσιο σχολείο, όσο και για την προστασία των επαγ-
γελματικών δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων. Στο πλαίσιο, λοιπόν, της προσή-
λωσής μας στο έργο αυτό, προετοιμάσαμε μία διημερίδα και συναντήσαμε την αρ-
μόδια Επιτροπή του ΙΕΠ για τις Ξένες Γλώσσες. Στη συνέχεια, επιδιώξαμε συνάντηση
με τον Υπουργό, υποβάλλοντας σχετικό υπόμνημα, το οποίο κοινοποιήσαμε και
στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Μέχρι στιγμής, έχει πραγμα-
τοποιηθεί συνάντηση με τους συμβούλους του ΥΠΠΕΘ για την Α΄/θμια και τη
Β΄/θμια Εκπαίδευση, καθώς και με τους Διευθυντές Σπουδών, Προγραμμάτων και
Οργάνωσης αντιστοίχως. Για κάθε μία από τις δύο αυτές συναντήσεις έχουμε δη-
μοσιεύσει δελτίο τύπου. Επίσης, δημοσιεύσαμε επιστολή διαμαρτυρίας προς τον
Υπουργό με αφορμή τη μείωση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος της Αγγλι-
κής Γλώσσας εξαιτίας της κατάργησης του θεσμού των Δημοτικών Σχολείων με
ΕΑΕΠ. Τέλος, η ΠΕΚΑΔΕ ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της ΕΡΤ να συμμετάσχει
σε συζήτηση σχετικά με τις ξένες γλώσσες στο ελληνικό δημόσιο σχολείο.
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τομέα, ενημέρωσε το ακροατήριο σχετικά με το βραβευ-
μένο πρόγραμμα, το οποίο υλοποιεί εφαρμόζοντας την
ολιστική μέθοδο εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας από
μαθητές με δυσλεξία και μαθησιακές διαφορετικότητες.
Κατόπιν, η κα Β. Βορύλλα (Μ.Εd), Εκπ/κός ΠΕ 06 και
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δ/νση
Α΄/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, αξιοποίησε τεχνι-
κές παλαιότερων παιχνιδιών και όχι μόνο, ελληνικών και
μη, για να εμπνεύσει με πολλές ιδέες το ακροατήριο,
καταδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η ανά-
γνωση να αποτελέσει μια ευχάριστη δραστηριότητα στο
μάθημα των Αγγλικών. Το πρώτο μέρος έκλεισε με την
κεντρική ομιλία του κ. Νίκου Σηφάκι, αναπληρωτή κα-
θηγητή ΕΑΠ, υπό τον τίτλο «Γνώσεις, δεξιότητες, στά-
σεις: η συμβολή των καθηγητών γλωσσών για ειδι-
κούς σκοπούς στα ΕΠΑΛ». 

Μετά το διάλειμμα, ο κ. Paul Bouniol, Athens College,
απάντησε εύγλωττα στο ερώτημα εάν η επαγγελματική
ανάπτυξη επιτυγχάνεται ευκολότερα μέσω της αντιμε-
τώπισης των αναμενόμενων δυσκολιών, ενώ η κα Χρυ-
σάνθη Τσελίκα, εκπαιδευτικός ΠΕ06 Α΄/θμιας Εκπ/σης,
ασχολήθηκε με την ψυχική υγεία των μαθητών, τονίζο -
ντας τη σημασία της πρόληψης και εξηγώντας με ποιους
τρόπους μπορεί να βοηθήσει σε αυτή ο εκπαιδευτικός.
Στη συνέχεια, η κα Καλλιόπη Τσεμπέρη, σύμβουλος
της Ελληνικής Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματι-
σμού, ενημέρωσε το ακροατήριο με σημαντικές πληρο-
φορίες ως προς το ζήτημα του AIDS σε σχέση με την
εφηβική ηλικία, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον σε όσες
από αυτές έκρινε ως πλέον χρήσιμες για εκπαιδευτικούς
και γονείς. Κατόπιν, η κα Ιωάννα K. Μάνου, σύμβουλος
Α΄ ΥΠΠΕΘ, αναφέρθηκε στην ενδεδειγμένη συμβου-
λευτική προσέγγιση των προβλημάτων τα οποία αντιμε-
τωπίζουν οι έφηβοι, ενώ ο κ. Iάκωβος Δελατόλας-Σα-
βέρης, υπεύθυνος αγγλικού τμήματος Εκπαιδευτηρίων
Πασχάλη, πρότεινε την καλλιέργεια των τεσσάρων
γλωσσικών δεξιοτήτων στους μικρούς μαθητές, κατά την
προετοιμασία τους για τις εξετάσεις του Cambridge, μέσα
από την κατάλληλη χρήση δωρεάν εκπαιδευτικού υλι-
κού στο διαδίκτυο.

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι, με αφορμή την Ευ-
ρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, προγραμματίζουμε ημερίδα

με θέμα «Οι ξένες γλώσσες στη δημόσια εκπαίδευση».
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ΥΠΠΕΘ την Πέμπτη,
29 Σεπτεμβρίου 2016 με ελεύθερη είσοδο. 

Δράσεις εκπαιδευτικού και 
επαγγελματικού ενδιαφέροντος 

Παρακολουθώντας τις δραματικές εξελίξεις στην εκ-
παίδευση, η ΠΕΚΑΔΕ προχώρησε στις ακόλουθες πα-
ρεμβάσεις. 

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου
2016, συμμετείχαμε με τις Επιστημονικές Ενώσεις της
Γαλλικής και της Γερμανικής σε συζήτηση για τις πραγ-
ματικές ανάγκες των ξενόγλωσσων μαθημάτων, κατόπιν
προσκλήσεως από την Επιτροπή του ΙΕΠ για τις Ξένες
Γλώσσες. Η συνεργασία αυτή έδωσε την ευκαιρία στους
εκπροσώπους των αντίστοιχων κλάδων να μεταφέρουν
τον προβληματισμό των συναδέλφων και να καταθέ-
σουν τις απόψεις τους προκειμένου να συνεισφέρουμε
όλοι στην προσπάθεια αναβάθμισης των ξένων γλωσ-
σών στη δημόσια εκπαίδευση. 

Κατόπιν, τη Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016, τέσσερα
μέλη του ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ συνάντησαν τους αρμόδιους
συμβούλους του Υπουργού, υποβάλλοντας υπόμνημα
με τις προτάσεις της εφ’ όλης της ύλης, το οποίο έχει κοι-
νοποιηθεί αφενός μεν στην Επιτροπή του ΙΕΠ για τις
Ξένες Γλώσσες, αφετέρου δε στη Διαρκή Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Βεβαίως, κατά
τη διάρκεια της συζήτησης στο ΥΠΠΕΘ και οι δύο πλευ-
ρές ανέπτυξαν τα επιχειρήματά τους κυρίως ως προς τα
φλέγοντα ζητήματα του κλάδου, δηλαδή τόσο ως προς
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της
Αγγλικής όσο και ως προς την ανάγκη βελτίωσης των
εργασιακών συνθηκών. 

Στη συνέχεια, περίπου δύο μήνες αργότερα, την Τε-
τάρτη 04 Μαΐου 2016, η ΠΕΚΑΔΕ απηύθυνε επιστολή
διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό επειδή, μετά τον καθο-
ρισμό του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχο-
λείου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
Φ.12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υ.Α., παρά το γεγονός
ότι αυξάνονται κατά δύο τουλάχιστον οι ώρες διδασκα-

λίας του μαθήματός μας σε κάθε δημοτικό κλασικού
τύπου, παράλληλα μειώνονται κατά δώδεκα, τουλάχι-
στον, στα σχολεία στα οποία εφαρμοζόταν το Ενιαίο
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Με αφορμή
τις δυσκολίες τις οποίες συνεπάγεται η μείωση αυτή,
όπως αναγκαστική μετακίνηση των συναδέλφων και κα-
θυστέρηση στην κατάρτιση ολοκληρωμένου ωρολογίου
προγράμματος στις σχολικές μονάδες, στην ως άνω επι-
στολή διεκδικήσαμε νέες οργανικές θέσεις στα δημοτικά
σχολεία, προκειμένου αφενός μεν να αυξηθεί ο αριθμός
των μεταθέσεων προς όφελος των συναδέλφων που
περιμένουν επί σειρά ετών να μετατεθούν, αφετέρου δε
να τοποθετηθούν οι συνάδελφοι που έχουν μεταταχθεί
από την Β΄/θμια στην Α΄/θμια Εκπαίδευση. 

Τόσο στο υπόμνημα όσο και στην επιστολή, τονίζεται
η σημασία της εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας στο
πλαίσιο της δημόσιας εκπαίδευσης και της δωρεάν παι-
δείας, σε επίπεδο το οποίο θα μπορεί να πιστοποιηθεί
ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης: Β1 στο δημοτικό,
Β2 στο γυμνάσιο και Γ1/Γ2 στο λύκειο. Με βάση την
παραδοχή αυτή, η ΠΕΚΑΔΕ προτείνει, ως εκ των ων ουκ
άνευ, τη θεσμοθέτηση δωδεκαετούς υποχρεωτικής δι-
δασκαλίας της Αγγλικής, την αύξηση των ωρών διδα-
σκαλίας του μαθήματος και τη συγκρότηση ολιγομελών
τμημάτων σε όλες τις βαθμίδες, την καθιέρωση και
εφαρμογή του ΠΕΑΠ και του ΕΠΣ-ΞΓ σε όλα τα σχολεία
της επικράτειας, καθώς επίσης και την κατάρτιση νέου
προγράμματος για το λύκειο κατ’ επέκταση του ΕΠΣ-ΞΓ,
ούτως ώστε να θεμελιωθεί ένα ενιαίο, συνεχές και συ-
νεκτικό πλαίσιο από την Α΄ Δημοτικού μέχρι τη Γ΄ Λυ-
κείου. 

Ακολούθως, την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016, οκτώ
μέλη του ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ συνάντησαν τους Δ/ντές
Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης της Α΄/θμιας
και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ. Στην εν λόγω
συνάντηση είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέ-
ματα αυτά, όπως επίσης και τα επίμαχα ζητήματα της επι-
μόρφωσης των συναδέλφων στις ΤΠΕ Β΄ επιπέδου και
της μοριοδότησης όλων των κλάδων με γνώμονα την
ισονομία και την ισοτιμία όλων των Ελλήνων πολιτών.
Επιπλέον, όσον αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων
Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο γυμνάσιο και Πρόσθετης

Διδακτικής Στήριξης στο λύκειο, προτείναμε την εφαρ-
μογή του μέτρου από την έναρξη μέχρι τη λήξη του κάθε
σχολικού έτους. 

Τέλος, περίπου μία εβδομάδα αργότερα, τη Δευτέρα
6 Ιουνίου 2016, η ΠΕΚΑΔΕ ανταποκρίθηκε στην πρό-
σκληση να συμμετάσχει σε συζήτηση στην εκπομπή ΟΝ
ΕΡΤ με θέμα το κόστος εκμάθησης των ξένων γλωσσών
στην Ελλάδα. Σε αυτή την πρωτόγνωρη δράση, μας δό-
θηκε βήμα για να εκφράσουμε τις απόψεις μας, να εξη-
γήσουμε τις θέσεις μας και να καταθέσουμε τις προτάσεις
μας ως προς τα προαναφερόμενα προβλήματα, απευ-
θυνόμενοι ειδικά στους γονείς, αλλά και στην κοινωνία
γενικότερα. Η απήχηση στους άμεσα και έμμεσα ενδια-
φερόμενους και η έξωθεν καλή μαρτυρία της Ένωσής
μας δηλώνει την αναγνώριση του έργου της όχι μόνο στο
χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και πέρα από αυτόν.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η ΠΕΚΑΔΕ βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή λόγω της οι-
κονομικής συγκυρίας που πλήττει τη χώρα μας. Μετά
από σταδιακή περικοπή εξόδων, αναγκαστήκαμε να δια-
κόψουμε την ενοικίαση του γραφείου μεριμνώντας για
την ασφαλή τήρηση του αρχείου και παραχωρώντας την
επίπλωση στο ΤΑΓΦ του ΕΚΠΑ προκειμένου να αξιο-
ποιηθεί καταλλήλως. Όμως, σας διαβεβαιώνω ότι, παρά
τις αντιξοότητες, όλα τα μέλη του ΔΣ εργάζονται αποφα-
σιστικά και δυναμικά για να συνεχίσουμε το ταξίδι κόντρα
στον άνεμο. Σας καλούμε να συμπορευθούμε στο πέ-
ρασμα μέσα από τη θαλασσοταραχή. 

Όσο πιο συσπειρωμένοι, τόσο πιο δυνατοί! 

Όσο περισσότεροι στον αγώνα, τόσο πιο μεγάλη η
χαρά της νίκης! 

Σας περιμένουμε την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016
στην ημερίδα της ΠΕΚΑΔΕ με ελεύθερη είσοδο στο
ΥΠΠΕΘ.

Με ευχές για καλή σχολική χρονιά γεμάτη μεράκι και
φιλότιμο, έμπνευση και δημιουργία. 

Εκ μέρους του ΔΣ, 
Παπαδάκης Δημήτριος

Πρόεδρος της ΠΕΚΑΔΕ
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ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΚΑ∆Ε

ASPECTS TODAY ΤΕΥΧΟΣ 45-46 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

Την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016, πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση μελών του Δ.Σ. της
Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. με τους Διευθυντές Σπουδών, Προ-
γραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ κ.
Κουφόπουλο και κ. Μποφυλάτο αντίστοιχα, στο
πλαίσιο ενημέρωσης αναφορικά με το με αρ.
πρωτ. 1/ 26-2-2016 υπόμνημά μας. Κατά τη
διάρκεια της συνάντησης, η
οποία προγραμματίστηκε
μετά την επιστολή διαμαρτυ-
ρίας της ΠΕΚΑΔΕ για τον ενι-
αίο τύπο δημοτικού σχο-
λείου, η ΠΕΚΑΔΕ πρότεινε:

Τη συνολική αναβάθμιση
της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στην
Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τον εκσυγχρονισμό των αναλυτικών προ-
γραμμάτων σπουδών για το δημοτικό και το γυ-
μνάσιο με προγράμματα, όπως το ΠΕΑΠ και το
ΕΠΣ-ΞΓ τα οποία έχουν εκπονηθεί και δοκιμα-
σθεί.

Τη δημιουργία προγράμματος σπουδών για το
λύκειο προκειμένου να επιτυγχάνεται η αξιολό-
γηση της επίδοσης των μαθητών/-τριών με βάση
τα επίπεδα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρω-
παϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες
(CEFR) ώστε να παρέχεται η δυνατότητα πιστο-
ποίησης της γλώσσας.

Τον εκσυγχρονισμό των σχολικών εγχειριδίων
για το δημοτικό και το γυμνάσιο, τη συγγραφή
νέων για το λύκειο και τον εμπλουτισμό τους με
έντυπο και ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό.

Την αύξηση των ωρών διδασκαλίας στο γυ-
μνάσιο και το λύκειο.

Τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών Αγγλικής
Γλώσσας σε επιμορφωτικά σεμινάρια και σε εξε-

τάσεις πιστοποίησης ΤΠΕ Β’
επιπέδου.

Επιπλέον, η ΠΕΚΑΔΕ ζήτησε
την προκήρυξη οργανικών θέ-
σεων για τους μεταταγμένους
εκπαιδευτικούς στην Α�/θμια

και τη συμπλήρωση ωραρίου σε γειτονικά σχο-
λεία, λόγω της ξαφνικής μείωσης ωρών με τη
θέσπιση ενός ενιαίου τύπου ολοήμερου δημο-
τικού σχολείου. 

Περαιτέρω, η ΠΕΚΑΔΕ διεκδίκησε τη δυνατό-
τητα συμπλήρωσης ωραρίου των συναδέλφων
στο σχολείο τους ή σε γειτονικά σχολεία, στο
πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων Ενισχυτικής
Διδασκαλίας στο γυμνάσιο και Πρόσθετης Διδα-
κτικής Στήριξης στο λύκειο, ούτως ώστε οι ήδη
διδάσκοντες συνάδελφοι να υλοποιούν τα ως
άνω προγράμματα και να καλύπτουν τα κενά τα
οποία προκύπτουν από την αρχή μέχρι το τέλος
του σχολικού έτους.

To Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.

Συνάντηση της ΠΕΚΑΔΕ με τους Διευθυντές Σπουδών,
Προγραμμάτων και Οργάνωσης Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας
Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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•  Seminars, workshops and presentations with speakers from all over Europe. Special guest speakers Victoria Boobyer, David Hill and Anne Margaret Smith

•  An Interactive Panel Discussion on READERS will take place at 10.00 - 11.20 on Sunday, 28 August 2016 in Thessaloniki & Saturday, 3 September in Athens

•  Extensive book exhibition with all prominent foreign and Greek publishers

• Representatives from all major examination boards

•  New books, software, teaching materials & examinations in English, French, German, Italian and Spanish

Download the detailed programme from: 

www.ip-exhibitions.eu
or write for a free copy to: International Publishers, Chariton 5, Paleo Faliro 17564www.facebook.com/IPExhibitions

Thessaloniki
The MET Hotel

26th October 48

Saturday 27 August 2016
10.00 - 18.00

Sunday 28 August 2016
10.00 - 17.00

Athens
Divani Caravel Hotel

Vas. Alexandrou Ave 2

Saturday 3 September 2016
10.00 - 18.00

Sunday 4 September 2016
10.00 - 18.00

FRIDAY, 2 SEPTEMBER 2016, 17.00 - 20.00
DIVANI CARAVEL HOTEL, ILISSOS ROOM - VAS. ALEXANDROU AVE 2, ATHENS

 
 

 
 

 

ADAPTING YOUR COURSEBOOK FOR LEARNERS WITH SPLDS

DR. ANNE MARGARET SMITH
ANASTASIA METALLINOU

 

PRACTICAL IDEAS FOR EXTENSIVE READING

SATURDAY, 3 SEPTEMBER  2016, 18.00 - 21.00 
DIVANI CARAVEL HOTEL, ILISSOS ROOM - VAS. ALEXANDROU AVE 2, ATHENS

DAVID A. HILL

Since the number of participants is limited please book your seat as early as possible at: 

www.des.org.gr

 
 

 

TASK AND PROJECT BASED LEARNING

SUNDAY, 4 SEPTEMBER 2016, 18.00 - 21.00 
DIVANI CARAVEL HOTEL, MYCENAE ROOM - VAS. ALEXANDROU AVE 2, ATHENS

VICTORIA BOOBYER

DES - Dietschi Educational Services
Chariton 5, GR 17564 Paleo Faliro, Tel. +30 211 715 7375, info@des.org.gr
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Τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016, κατόπιν πρόσκλη-
σης, η ΠΕΚΑΔΕ συμμετείχε σε συζήτηση που
αφορούσε στις ξένες γλώσσες στην εκπομπή ON
ERT. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η ΠΕΚΑΔΕ
παρουσίασε την πρότασή της για την ανάγκη θε-
σμοθέτησης ενός ενιαίου, συνεχούς και συνεκτι-
κού προγράμματος υποχρεωτικής 12ετούς διδα-
σκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας, ως Α’ Ξένης
Γλώσσας σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες,
σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Α’ Δημοτικού
– Γ’ Λυκείου). 

Η ΠΕΚΑΔΕ εξήγησε τη σημασία της αύξησης
των ωρών διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στο
πλαίσιο του κανονικού ωρολογίου προγράμματος

ή εναλλακτικά στο πλαίσιο της Ενισχυτικής Διδα-
σκαλίας για το γυμνάσιο και της Πρόσθετης Διδα-
κτικής Στήριξης για το λύκειο, προκειμένου να πα-
ρέχεται πλήρες και επαρκές πρόγραμμα σπουδών
με στόχο την πιστοποίηση γλωσσομάθειας μέσα
στο δημόσιο σχολείο.

Τη συζήτηση μπορείτε να παρακολουθήσετε
στον ιστότοπο της ΠΕΚΑΔΕ (http://www.pekade.gr/
gr/). 

To Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.

Η ΠΕΚΑΔΕ στην εκπομπή OΝ ΕΡΤ 
στη συζήτηση για τις Ξένες Γλώσσες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποι-
ήθηκε συνάντηση μελών του Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. με
τους αρμόδιους συμβούλους του ΥΠΠΕΘ στο πλαίσιο
κατάθεσης σχετικού υπομνήματος με τις προτάσεις της
ΠΕΚΑΔΕ για την αναβάθμιση της διδασκαλίας της αγ-
γλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση.  

Η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. τόνισε την ανάγκη θεσμοθέτησης της
υποχρεωτικής 12ετούς διδασκαλίας της αγγλικής
γλώσσας, ως Α΄ Ξένης Γλώσσας σε όλους τους μα-
θητές, και την υιοθέτηση ενιαίου, συνεχούς, 12ετούς
προγράμματος διδασκαλίας της με συνεκτική και ολο-
κληρωμένη αντιμετώπιση του μαθήματος σε όλες τις
βαθμίδες εκπαίδευσης (Α΄ Δημοτικού – Γ΄ Λυκείου). 

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην απόλυτη ανάγκη εκ-
μάθησης της αγγλικής γλώσσας, λόγω της διαρκώς
αυξανόμενης ζήτησης για εκπαιδευτικούς, επαγγελ-
ματικούς και κοινωνικούς σκοπούς τόσο σε τοπικό όσο
και σε ευρωπαϊκό –αλλά και διεθνές– επίπεδο. Επι-

πλέον, επιχειρηματολόγησε υπέρ της σημασίας της δι-
δασκαλίας της Αγγλικής στην πρώιμη ηλικία και συγ-
κεκριμένα κατά τις πρώτες τάξεις του δημοτικού,
καθώς επίσης στο λύκειο λόγω της νοητικής ωριμό-
τητας και της γνωστικής ικανότητας που απαιτείται σε
υψηλό επίπεδο γλωσσομάθειας.

Περαιτέρω, επισήμανε την αναγκαιότητα δημιουρ-
γίας νέου προγράμματος σπουδών για το μάθημα της
Αγγλικής Γλώσσας, το οποίο θα οδηγεί τους μαθητές
σε επίπεδα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Τέλος, η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. διασφάλισε τη συμμετοχή της
ως επιστημονική ένωση σε μελλοντικές ενέργειες και
δράσεις από κοινού με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, οι οποίες θα αφορούν στην
καλύτερα παρεχόμενη διδασκαλία της αγγλικής
γλώσσας στο δημόσιο σχολείο. 

To Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.

Συνάντηση της ΠΕΚΑΔΕ με συμβούλους του ΥΠΠΕΘ

Την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποι-
ήθηκε συνάντηση μελών του Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. με
τον κ. Γ. Δάσιο, πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής του
Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, στο πλαίσιο της διε-
ρεύνησης σχετικά με το εξεταστικό σύστημα εισαγω-
γής των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στον γόνιμο διάλογο που ακολούθησε, ο κ. Δάσιος
διαβεβαίωσε τα μέλη ότι υπό τις παρούσες συνθήκες
δεν επίκεινται αλλαγές.

Στη συνέχεια, η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. τόνισε την ανάγκη διά-

κρισης ανάμεσα στην πιστοποίηση της γλωσσομάθειας
και στην εξέταση της γνώσης της γλώσσας ως προ-
ϋπόθεση για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση.

Τέλος, η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. διασφάλισε τη συμμετοχή της
ως επιστημονική ένωση σε διαβούλευση για τη βελ-
τίωση του ως άνω συστήματος και δεσμεύτηκε να κα-
ταθέσει στον Ε.Ο.Ε. συγκεκριμένες προτάσεις όσον
αφορά στην αγγλική γλώσσα.

To Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.

Συνάντηση της ΠΕΚΑΔΕ με τον πρόεδρο της Ανεξάρτητης
Αρχής του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων κ. Γ. Δάσιο

ΔΕΛΤΙA ΤΥΠΟΥ



>

14 15

>

ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΚΑ∆Ε ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΚΑ∆Ε

ASPECTS TODAY ΤΕΥΧΟΣ 45-46 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ASPECTS TODAY ISSUE 45-46 JANUARY-AUGUST 2016

>

>

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής

Δημόσιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.) εκφράζει

την ανησυχία και τον έντονο προβληματισμό

όλων των εκπαιδευτικών Αγγλικής αναφορικά

με την απροσδόκητη μείωση των ωρών διδα-

σκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε όλες τις τάξεις

των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαι-

δευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), τα οποία ουσια-

στικά καταργούνται με τη με αρ. πρωτ.

Φ.12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υ.Α. που

αφορά στον καθορισμό ενός Ενιαίου Τύπου

Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου από το επό-

μενο σχολικό έτος.

Ειδικότερα, με βάση τις επιστημονικές θεωρίες

τις οποίες αποδέχεται στην πλειοψηφία της η

ακαδημαϊκή κοινότητα, κρίνουμε ότι η απόφαση

εισαγωγής της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσ-

σας σε όλα τα δημοτικά σχολεία από την Α’ τάξη

βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Συγκεκριμένα,

αναγνωρίζουμε τα παιδαγωγικά οφέλη της βιω-

ματικής μάθησης και της ανάπτυξης κοινωνικού

γραμματισμού κατά την πρώιμη παιδική ηλικία

που αφενός επιτρέπουν την εξοικείωση των μι-

κρών μαθητών/-τριών με την ξένη γλώσσα

μέσω του προφορικού λόγου και αφετέρου

τους/τις προετοιμάζουν για την πιο ομαλή εισα-

γωγή ανάγνωσης και γραφής στη Γ� τάξη. 

Αντιθέτως, κρίνουμε αδιανόητη και αναποτελε-

σματική την απόφαση μείωσης των ωρών διδα-

σκαλίας της αγγλικής γλώσσας στο ωρολόγιο

πρόγραμμα όλων των τάξεων των δημοτικών

σχολείων με ΕΑΕΠ. Η ως άνω απόφαση προκα-

λεί άμεση υποβάθμιση του μαθήματος της Αγ-

γλικής σε συνέχεια της ήδη θεσμοθετημένης

μείωσης ωρών διδασκαλίας της αγγλικής γλώσ-

σας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Συνολικά,

η αποδυνάμωση αυτή αντίκειται τόσο στις προσ-
δοκίες των εκπαιδευτικών Αγγλικής όσο και στις
εκπεφρασμένες προθέσεις του ΥΠΠΕΘ για
αναβάθμιση της παρεχόμενης δημόσιας ξενό-
γλωσσης εκπαίδευσης και εν τέλει καθιστά
αδύνατη την επαρκή προετοιμασία των μαθη-
τών/-τριών με στόχο την πιστοποίηση στο πλαί-
σιο της δημόσιας εκπαίδευσης και της δωρεάν
παιδείας. 

Δεδομένου ότι απαιτούνται πολύ περισσότε-
ρες ώρες εβδομαδιαίως από όσες ουσιαστικά
παρέχονται για την απόκτηση γνώσης της αγγλι-
κής γλώσσας στα επιθυμητά επίπεδα, κρίνουμε
απαραίτητη την αύξηση των ωρών διδασκαλίας
σε όλες τις τάξεις τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο
και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκει-
μένου οι μαθητές να προλαβαίνουν να καλύ-
πτουν ένα πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα
οδηγεί σε πιστοποίηση επιπέδου Β1 στο δημο-
τικό, Β2 στο γυμνάσιο και Γ1/Γ2 στο λύκειο.
Προφανώς, ο συγκεκριμένος αυτός στόχος
αποτελεί επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας στους
χαλεπούς καιρούς που ζούμε, καθώς οι γονείς
αδυνατούν πλέον να σηκώσουν το οικονομικό
βάρος των συμπληρωματικών φροντιστηριακών
μαθημάτων, το οποίο είχαν επωμιστεί. Είναι λοι-
πόν καιρός να δημιουργηθούν οι κατάλληλες
συνθήκες στο δημόσιο σχολείο, ούτως ώστε να
ανταποκρίνεται στην απαίτηση των γονέων να
αποκτούν τα παιδιά τους μέσα σε αυτό τα απα-
ραίτητα εφόδια στην αγγλική γλώσσα. 

Επιπλέον, η δραστική αυτή μείωση ωρών δη-
μιουργεί προβλήματα συμπλήρωσης ωραρίου
κυρίως στους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς
Αγγλικής από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτο-
βάθμια Εκπαίδευση, καθώς συνεπάγεται την
υποχρέωση των εκπαιδευτικών σε συνεχείς με-

τακινήσεις από σχολείο σε σχολείο και καθιστά
τη δυνατότητα κατοχύρωσης οργανικής θέσης
ουσιαστικά ανέφικτη. Ως εκ τούτου, κρίνουμε ότι
θα πρέπει άμεσα να καθορισθούν νέες οργανι-
κές θέσεις στα δημοτικά, προκειμένου να δοθεί
η δυνατότητα στους συναδέλφους οι οποίοι πε-
ριμένουν επί σειρά ετών να μετατεθούν, αλλά
και στους μεταταγμένους συναδέλφους να τις
διεκδικήσουν αντιστοίχως. 

Σε συνέχεια των ως άνω και εκτιμώντας ότι
αναγνωρίζετε τη χρησιμότητα της διδασκαλίας
και εκμάθησης της Αγγλικής που, ως παγκόσμια
γλώσσα, στηρίζει όλους τους ανθρωπιστικούς,
επιστημονικούς, τεχνολογικούς και οικονομικούς
τομείς, στους οποίους εντάσσονται ως ενεργοί
πολίτες οι μαθητές/-τριες, παρακαλούμε θερμά
όπως επανεξετάσετε την απόφασή σας και πε-
ραιτέρω στηρίξετε την αύξηση ωρών διδασκα-
λίας της αγγλικής γλώσσας στο ωρολόγιο πρό-
γραμμα όλων των τάξεων του Ενιαίου Τύπου
Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Ενόψει δε
των επικείμενων αλλαγών στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, σας παρακαλούμε, επίσης, να εξε-
τάσετε ανάλογη αύξηση τόσο στο γυμνάσιο όσο
και στο λύκειο, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή
η ικανοποιητική εκμάθηση της αγγλικής γλώσ-
σας στο ανώτερο δυνατό επίπεδο, στο πλαίσιο
ενός ενιαίου, συνεχούς και συνεκτικού προ-
γράμματος σπουδών.

Με Εκτίμηση
Για το  Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. 

Ο Πρόεδρος                                                                         
Δημήτριος Παπαδάκης                                                                  

Η Γεν. Γραμματέας    
Αγγελική Πολίτη 

Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Χαριλάου Τρικούπη 14 – 10679 Αθήνα – Τηλ/Φαξ 210-3619500
Web site: http://www.pekade.gr    e-mail: info@pekade.gr

Αρ. Πρωτ. 04
Αθήνα, 4 Μαΐου 2016

Προς:
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
κ. Νικόλαο Φίλη

Κοιν.:
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
Πρόεδρο κ. Γεράσιμο Κουζέλη

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
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Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της

Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) δραστηριοποι-

είται στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης επί 38

συναπτά έτη με πάνω από 3000 μέλη σε όλη την

Ελλάδα. Ως επιστημονική ένωση έχει προτεραι-

ότητα τη συνεχή και συστηματική ενημέρωση και

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΠΕ06, καθώς

επίσης και την αναβάθμιση και βελτίωση του εκ-

παιδευτικού έργου το οποίο αυτοί παρέχουν.

Οι δράσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περι-

λαμβάνουν τη διοργάνωση ημερίδων σε όλη την

επικράτεια, την έκδοση τετραμηνιαίου, επιστημο-

νικού περιοδικού με κριτές-αξιολογητές των κει-

μένων, τη φροντίδα για συστηματική και διαρκή
επικοινωνία με τα μέλη της Ένωσης σε ολόκληρη
τη χώρα με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης, καθώς και τη λειτουργία σύγχρονης
ιστοσελίδας ενημερωτικού περιεχομένου. Επι-
πλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεργάζεται
στενά με τους Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ06, τα
τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
του ΕΑΠ με αντικείμενο τη «Διδακτική της Αγγλι-
κής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας», καθώς και με
άλλα πανεπιστημιακά τμήματα σε ολόκληρο τον
κόσμο, επιστημονικούς φορείς, όπως το ΚΕΜΕΤΕ
και το ΙΠΕΜ ΔΟΕ, επιστημονικές ενώσεις, ομο-
σπονδίες, όπως η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ και, φυσικά,

με τους εκπροσώπους της πολιτείας στο ΥΠΠΕΘ.

Σκοπός του παρόντος υπομνήματος είναι να
σας γνωστοποιήσουμε τις θέσεις και προτάσεις
της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. για τη διδασκαλία του μαθήματος
της αγγλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και τη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ώστε να διασφαλι-
στεί η ακεραιότητα και ενότητα της διδασκαλίας
του γνωστικού μας αντικειμένου και να ενισχυθεί
η παρεχόμενη διδακτική και γνωστική ποιότητα
από τους εκπαιδευτικούς ΠΕ06 προς όφελος
των μαθητών.

Συγκεκριμένα, η ΠΕΚΑΔΕ:

• Θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής 12ετούς δι-
δασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, ως Α΄
ξένης γλώσσας σε όλους τους μαθητές, ούτως
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της κατάκτησής
της σε πολύ υψηλό επίπεδο, δεδομένου ότι η
κατάκτηση αυτή αποτελεί αναγκαίο προσόν και
εφόδιο για τη μελλοντική εκπαιδευτική και
επαγγελματική ζωή τους.

• Ενιαίο, συνεχές, 12ετές πρόγραμμα διδασκα-
λίας της αγγλικής γλώσσας με συνεκτική και
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του μαθήματος
σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Α΄ Δημο-
τικού – Γ΄ Λυκείου).

• Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της
Αγγλικής Γλώσσας, το οποίο θα οδηγεί τους
μαθητές στα επίπεδα γλωσσομάθειας του Κοι-
νού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις
Γλώσσες (CEFR), ως ακολούθως:
Α2 – Β1: Δημοτικό
Β2: Γυμνάσιο
 Γ1 – Γ2: Λύκειο (Γ1: ΕΠΑΛ – Γ2: ΓΕΛ)

• Ολιγομελή τμήματα από την Α΄ Δημοτικού
έως τη Γ΄ Λυκείου με χωρισμό του ενός τμή-
ματος σε δύο όταν ο αριθμός των μαθητών
υπερβαίνει τους είκοσι (20), δεδομένου ότι ο

στόχος του μαθήματος είναι η επικοινωνία
εντός και εκτός σχολικής τάξης.

• Επέκταση του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαι-
δευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) σε όλα τα
δημοτικά σχολεία της χώρας.

• Τρίωρη διδασκαλία των γενικών αγγλικών σε
όλα τα γυμνάσια και λύκεια της χώρας, συμ-
περιλαμβανομένων των Μουσικών, Καλλιτε-
χνικών και ΕΠΑΛ.

• Εμπλουτισμό των ήδη υπαρχόντων βιβλίων για
το δημοτικό και το γυμνάσιο με κατάλληλο
υποστηρικτικό ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό
με στόχο την ανανέωση του περιεχομένου.

• Συγγραφή νέων βιβλίων και δωρεάν διανομή
έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλι-
κού σε όλους τους μαθητές του λυκείου με
στόχο την αναβάθμιση και τη βελτίωση της δι-
δασκαλίας του μαθήματος.

• Δημιουργία ειδικού εκπαιδευτικού υλικού στην
αγγλική γλώσσα αποκλειστικά για τη διδασκα-
λία μαθητών με διαφορετικές μαθησιακές δυ-
σκολίες σε όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθμιας
και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το
υλικό αυτό θα συνοδεύει το εκπαιδευτικό
υλικό που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός και θα
καλύπτει μέσω της διαφοροποιημένης διδα-
σκαλίας και τις ανάγκες των μαθητών αυτών.

• Συγγραφή νέων βιβλίων αγγλικής ορολογίας
για τα ΕΠΑΛ, τα οποία θα συμβαδίζουν με τις
επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις σε
κάθε τομέα.

• Ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμό της εν-
δοσχολικής εξέτασης του μαθήματος με στόχο
την αξιολόγηση όλων των διδασκόμενων
γλωσσικών δεξιοτήτων, ως ακολούθως:
Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου

Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Χαριλάου Τρικούπη 14 – 10679 Αθήνα – Τηλ/Φαξ 210-3619500
Web site: http://www.pekade.gr    e-mail: info@pekade.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Πρωτ. 01

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2016

Προς:
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
κ. Νίκο Φίλη

Κοιν.:
Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ κ. Ιωάννη Παντή
ΙΕΠ, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ
Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ 06

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: Προτάσεις της ΠΕΚΑΔΕ για την αναβάθμιση 
της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας
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Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου
Διαμεσολάβηση σε γραπτό λόγο

• Χορήγηση ξεχωριστού, συμπληρωματικού
ελέγχου προόδου για την ξένη γλώσσα με την
επιμέρους αναλυτική βαθμολογία των επιδό-
σεων του μαθητή στις γλωσσικές δεξιότητες.

• Δημιουργία τμημάτων Αγγλικής στα πλαίσια
 της ενισχυτικής διδασκαλίας για το γυμνάσιο
με στόχο τη στήριξη των αδύνατων μαθητών,
όπως προβλεπόταν και ίσχυε κατά το σχολικό
έτος 2012-2013
 της πρόσθετης διδακτικής στήριξης στο λύ-
κειο με στόχο την κατάλληλη προετοιμασία των
ενδιαφερομένων μαθητών, προκειμένου να ει-
σαχθούν στις σχετικές σχολές της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης με βάση την υπουργική απόφαση
για την «Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθε-
της Διδακτικής Στήριξης 2013-2014»

• Θεσμοθέτηση της δυνατότητας να υλοποιούνται
στην αγγλική γλώσσα τα προγράμματα της Ευέ-
λικτης Ζώνης στο δημοτικό και οι Βιωματικές
Δράσεις (project) στο γυμνάσιο, όπως προβλέ-
πεται και ισχύει για την Ερευνητική Εργασία
(project) στο λύκειο.

• Δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της αγγλικής
γλώσσας ως ειδικού μαθήματος για τις Πανελ-
λήνιες Εξετάσεις με ελάχιστο αριθμό μαθητών
(<10), έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των
ακριτικών και απομακρυσμένων σχολείων, των
οποίων οι μαθητές/-τριες επίσης χρειάζονται εν-
θάρρυνση να συμμετέχουν στις εξετάσεις και
να μη στερούνται επιλογών και ευκαιριών για
σπουδές.

Ειδικότερα, επισημαίνουμε ότι:

• Η υποχρεωτική διδασκαλία της Αγγλικής με
στόχο την εκμάθηση και πιστοποίηση της γνώ-
σης σε υψηλά επίπεδα (Γ1 και Γ2) στο λύκειο

είναι αναγκαία, διότι αφενός ο μαθητικός πλη-
θυσμός έχει μεγαλύτερη νοητική ωριμότητα και
γνωστική ικανότητα και αφετέρου υπάρχει αυ-
ξημένη ζήτηση της ολοκληρωμένης εκμάθη-
σης της αγγλικής γλώσσας για εκπαιδευτικούς
και επαγγελματικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου,
θεωρούμε δεδομένο ότι η Αγγλική, θα συμπε-
ριλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών του
λυκείου, όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές χώρες, καθώς η αγγλική είναι η
κοινή γλώσσα εργασίας στην Ευρώπη, η οποία
στηρίζει την πολυγλωσσία και παράλληλα
προωθεί την αγγλική ως τη γλώσσα που απο-
δεδειγμένα συνιστά σημαντικό παράγοντα κινη-
τικότητας για εξεύρεση εργασίας. Με βάση την
έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη για τη διδασκα-
λία των γλωσσών στα σχολεία στην Ευρώπη το
2012, στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις η αγγλική είναι η πρώτη
γλώσσα που μαθαίνουν υποχρεωτικά οι μαθη-
τές. Στην πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ
τουλάχιστον το 90% των μαθητών μαθαίνουν
αγγλικά σε επίπεδο ISCED 2 και 3, είτε αυτά
είναι υποχρεωτική γλώσσα είτε όχι, επιβεβαι-
ώνοντας ότι είναι η πιο διαδεδομένη γλώσσα
που μαθαίνουν οι μαθητές στα επίπεδα αυτά.
Επίσης, στα κράτη-μέλη της ΕΕ οι μαθητές θε-
ωρούν ότι τα αγγλικά είναι πιο χρήσιμη γλώσσα
από άλλες ξένες γλώσσες για τη μελλοντική
τους εκπαίδευση και την εργασία. Η αγγλική
γλώσσα είναι πανελλαδικώς εξεταζόμενο, ει-
δικό μάθημα για την εισαγωγή τελειοφοίτων
και αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε 20 σχολές
(ΑΕΙ, ΤΕΙ) 2 επιστημονικών πεδίων (1ου και
5ου ).

• Ενδεικτικά, από το 2009 έως το 2015 αυξάνε-
ται διαρκώς ο αριθμός των μαθητών/-τριών που
επιλέγουν να εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα
ως ειδικό μάθημα (6780-12444) σε ποσοστό
που ανέρχεται στο 65,79% των μαθητών που

επιλέγουν ειδικά μαθήματα. Ταυτοχρόνως,
υπάρχει αισθητή αύξηση του ποσοστού
(33,84%), όσων επιτυγχάνουν βαθμολογίες
από 15-20 στο συγκεκριμένο ειδικό μάθημα.

• Είναι απαίτηση της κοινωνίας και των οικογε-
νειών στην Ελλάδα η μείωση της δαπάνης εκ-
μάθησης της αγγλικής γλώσσας μέσω της δυ-
νατότητας κατάκτησης της αγγλικής σε επίπεδο
«Πολύ καλής γνώσης» (Γ1) ή «Άριστης γνώ-
σης» (Γ2) μέσα στο δημόσιο σχολείο.

Περαιτέρω, για την επιμόρφωση ΤΠΕ Β΄ επι-
πέδου και την πιστοποίησή των εκπαιδευτικών η
Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. επισημαίνει και προτείνει τα ακό-
λουθα:

• Tο δικαίωμα να πιστοποιούνται οι εκπαιδευτικοί
ΠΕ06 στις ΤΠΕ Β΄ επιπέδου μέσω εξετάσεων,
ανεξαρτήτως εάν έχουν παρακολουθήσει την
επιμόρφωση Β΄ επιπέδου ή όχι, όπως ισχύει
και με το Α΄ Επίπεδο για όλους τους εκπαι-
δευτικούς. Παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά
υπόψη σας ότι ένας σημαντικά μεγάλος αριθ-
μός εκπαιδευτικών ΠΕ06 έχουν ήδη ολοκλη-
ρώσει αντίστοιχη επιμόρφωση στο πλαίσιο Με-
ταπτυχιακών Προγραμμάτων καθηγητών Αγ-
γλικής σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του
Εξωτερικού καθώς και άλλες σχετικές επιμορ-
φώσεις.

• Tη δυνατότητα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης
Β΄ επιπέδου των εκπαιδευτικών ΠΕ 06 με
αξιοποίηση των εν δυνάμει επιμορφωτών του
κλάδου και του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού
που έχουν τα Πανεπιστήμια ΑΠΘ, ΕΑΠ και
ΕΚΠΑ (Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία
Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσ-
σομάθειας-RCeL) για τις ΤΠΕ στη διδασκαλία
της Αγγλικής, προκειμένου να υλοποιηθεί η
επιμόρφωση με ελάχιστο ή μηδαμινό κόστος
και για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν

επιμορφωθεί. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτι-
κών ΠΕ06 και η πιστοποίηση στις ΤΠΕ θα δι-
ευκολύνει το έργο μας σε όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης.

Επιπλέον, για τη μοριοδότηση της γνώσης της
Α΄ Ξένης Γλώσσας, η ΠΕΚΑΔΕ επισημαίνει ότι
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι εκπαι-
δευτικοί ΠΕ 06 δεν μοριοδοτούνται για τη γνώση
της αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο Γ2,
επειδή το πτυχίο τους αποτελεί προσόν διορι-
σμού. Όμως, παρά το γεγονός ότι το πτυχίο των
εκπαιδευτικών ΠΕ 06 δηλώνει τη γνώση της αγ-
γλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο, στην πραγ-
ματικότητα αποτελεί προσόν διορισμού επειδή με
βάση αυτό μπορούν να διδάξουν την αγγλική
γλώσσα και όχι επειδή τη γνωρίζουν. Η ΠΕΚΑΔΕ
προτείνει την άρση της αδικίας σε βάρος των εκ-
παιδευτικών ΠΕ06, η οποία παραβιάζει τις αρχές
της αξιοκρατίας και της ισοτιμίας.

Κύριε Υπουργέ,

Σας ευχαριστούμε θερμά που δεχτήκατε να μας
συναντήσετε και να ακούσετε τις προτάσεις- αι-
τήματά μας για τη βελτίωση της διδασκαλίας / εκ-
μάθησης της Αγγλικής στο Δημόσιο Σχολείο και
για την αναβάθμιση του μαθήματος. Σας παρακα-
λούμε να εξετάσετε τις προτάσεις αυτές, οι οποίες
αποτελούν προϊόν μακροχρόνιας συνεργασίας
και έρευνας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς. Η
Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. είναι πάντα στη διάθεση της πολιτείας
για να προσφέρει ό,τι μπορεί για την επίτευξη του
κοινού μας στόχου που είναι η καλύτερη εκπαί-
δευση των παιδιών μας.

Με Εκτίμηση
Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος 
Δημήτριος Παπαδάκης 

Η Γεν. Γραμματέας
Αγγελική Πολίτη

-
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UNICEF since 1946 is the driving force that helps build a
world where the rights of every child are realized. UNICEF
works in cooperation to overcome poverty, violence, dis-
ease and discrimination towards children. UNICEF upholds
the Convention on the Rights of the Child and advocates
for measures to give children the best start in life, pro-
motes girls’ education, acts so that all children are immu-
nized against common childhood diseases and are well
nourished, works to prevent the spread of HIV/AIDS among
young people and helps children and families affected by
HIV/AIDS to live their lives with dignity.

UNICEF involves everyone in creating protective environ-
ments for children and is ready to relieve suffering during
emergencies, and wherever children are threatened.

To carry out its mission UNICEF is on the ground in over
190 countries and territories to help children survive and
thrive, from early childhood through adolescence. The
world’s largest provider of vaccines for developing coun-
tries, UNICEF supports child health and nutrition, safe
water and sanitation, quality basic education for all boys
and girls, and the protection of children from violence, ex-
ploitation, and AIDS.

UNICEF Greece was founded in 1977. Informs and sensi-
tizes people about the problems of the children in the de-
veloping countries and conducts campaigns to fund and
strengthen UNICEF’s programs of assistance around the
world.

In collaboration with the Ministry of Education and the
teachers implements programs in order to raise awareness
about UNICEF, the Convention on the Rights of the Child,
in order to incorporate Children’s Rights principles into
schools through Children’s Rights Education. In collabora-
tion with the appropriate authorities, runs campaigns for
the protection of children’s rights, against child trafficking
and contributes to the preparation of an alternative report
on the Convention on the Rights of the Child. Through its
presence and its popular campaigns contributes continu-
ously to the strengthening of children’s position in Greece.

UNICEF Greece has been awarded twice by UNICEF Inter-
national for its significant contribution to the organization.

UNICEF is funded entirely by voluntary contributions.

For more information, or to support UNICEF and its work
visit www.unicef.gr

The “Schools As Defenders of Children” is an educational program of the Hellenic National Committee
for UNICEF, which takes place in collaboration with the Ministry of Education. It has been recognized
by the “Committee on the Rights of the Child”, which is based in Geneva, as the best program that
takes place in our country for the promotion of the rights of the child. It aims to raise awareness about
children’s rights, UNICEF’s work and to cultivate values such as social justice, solidarity, peace etc. 

All schools (public and private) can participate in the program: 
Let  your school become “A SCHOOL: DEFENDER OF CHILDREN”.

Phone number: 210 72 55 555
Fax: 210 72 35 555
Email: makri@unicef.gr

“SCHOOLS AS DEFENDERS OF CHILDREN”



>

22

>

TEACHING ISSUES

ASPECTS TODAY ΤΕΥΧΟΣ 45-46 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

▲

1. Εισαγωγή

Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει ιδανικά στην πολύ-

πλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου, στη διαμόρφωση πολιτι-

σμένων όντων και δημοκρατικών, ενεργών πολιτών. Ταυτό-

χρονα, η εκπαίδευση οφείλει να παρέχει τα εργαλεία για την

δια βίου μάθηση του ατόμου αλλά και να μεταλαμπαδεύει

αξίες και στάσεις. Η πρόκληση για την εκπαίδευση είναι να

προωθήσει ένα νέο τρόπο εργασίας στο σχολείο δίνοντας

στους μαθητές τη δυνατότητα να αυτενεργήσουν, να σκε-

φτούν δημιουργικά και κριτικά, να συνεργαστούν δημοκρα-

τικά σε ομάδες, να ανακαλύψουν και να παράξουν τη γνώση,

να μάθουν πώς να μαθαίνουν. 

Η τέχνη μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στους

παραπάνω στόχους: μπορεί να ευαισθητοποιήσει, να

προβληματίσει, να διαφωτίσει και να διδάξει αρκετά

πράγματα για τη ζωή, μπορεί κανείς δηλαδή να μάθει

για τη ζωή μέσα από την τέχνη, αλλά και να οδηγηθεί

στην υιοθέτηση στάσεων και δράσεων (Φίσερ, 1972).

Παράλληλα, η τέχνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως

μέσο, ως ‘όχημα’ τόσο για τη διεξαγωγή συγκεκριμέ-

νων δραστηριοτήτων όσο και για την γενικότερη υιο-

θέτηση μιας προσέγγισης στη μαθησιακή διαδικασία

που συμβάλλει στη επίτευξη των προαναφερθέντων

στόχων της εκπαίδευσης (Μέγα, 2011).

Ειδικότερα ο κινηματογράφος, η λεγόμενη 7η τέχνη,

που αποτελεί ένα μέσο σύγχρονο, σύνθετο, ζωντανό

και δημοφιλές στο νεανικό κοινό, και που διαμορφώνει

εν πολλοίς την κουλτούρα του, μπορεί να αξιοποιηθεί

στο σχολείο για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής

διεργασίας, αλλά και την όξυνση της ικανότητας του

μαθητή να χειρίζεται κριτικά και δημιουργικά την πλη-

θώρα των οπτικοακουστικών προϊόντων που αποτε-

λούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς του

(Αθανασάτου, Καλαμπάκας και Παραδείση, 2011). 

Επιπλέον, μέσα από μια κινηματογραφική ταινία, οι

μαθητές μπορούν να αντλήσουν σημαντικές πληρο-

φορίες, εικόνες, στιγμές ζωής από ένα άλλο κόσμο ή

από τον ίδιο τους τον κόσμο δοσμένες όμως από μια

Λέξεις-κλειδιά: 
Τέχνη, κινηματογράφος, 
αξιοποίηση, εκπαίδευση, 
παιδαγωγικά οφέλη, 
ερευνητική εργασία

Ιωάννης Βεντούρης
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Η παιδαγωγική ένταξη και αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία απο-
κτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Η ενσωμάτωση και η ενεργητική παρατήρηση
έργων τέχνης, στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων του σχολείου, υπηρετεί ένα
ευρύ φάσμα στόχων: καλλιεργεί το στοχασμό, τη δημιουργικότητα, την αυτογνωσία,
την επικοινωνία των ιδεών, την κατανόηση της διαφορετικότητας και τη γνωστική ανά-
πτυξη, συμβάλλοντας στη διεργασία της μάθησης και στην ολιστική ανάπτυξη του μα-
θητή (Μέγα, 2011). Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να αναδείξει τα οφέλη από
την αξιοποίηση της τέχνης, ιδιαίτερα του κινηματογράφου, στην εκπαίδευση και ειδικά
την συμβολή της στην ποιοτική αναβάθμιση της διδακτικής πράξης. Αρχικά, παρουσιά-
ζονται η εκπαιδευτική σημασία, τα προσδοκώμενα οφέλη και ενδεικτικοί τρόποι έντα-
ξης των τεχνών στη διδακτική πράξη και, στη συνέχεια, περιγράφεται μια εφαρμογή
της ενεργητικής παρατήρησης κινηματογραφικών έργων τέχνης στο πλαίσιο του μα-
θήματος της Ερευνητικής Εργασίας (Project) της Α’ τάξης Λυκείου.
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άλλη ματιά. Ταυτόχρονα, η ενεργητική παρακολού-

θηση μιας ταινίας μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη

τροφή για σκέψη πάνω σε ζητήματα που απασχολούν

τους μαθητές στην καθημερινότητά τους ή να τους

δώσει τη δυνατότητα να αναλύσουν γενικότερα θέ-

ματα πέρα από αυτή.

2. Θεωρητική τεκμηρίωση

2.1. Η αναγκαιότητα 
και η λειτουργία της τέχνης

Η τέχνη, ως ανθρώπινη δραστηριότητα και έκφραση,

υπάρχει από την αρχή σχεδόν της ανθρώπινης ύπαρ-

ξης και αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της ανάγκης

του ανθρώπου για την απεικόνιση του ωραίου, τη δη-

μιουργική του διάθεση και την αναζήτηση της αλή-

θειας.

Μέσα από την ανάγκη του για καλλιτεχνική δημι-
ουργία ο άνθρωπος προσπάθησε να απαντήσει
στα αιώνια προβλήματα της ζωής: τον έρωτα, το
θάνατο, το θείο, την ίδια τη ζωή. (Ζιρώ και συν.,

2006:9).

Η σημασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας είναι ανε-
κτίμητη για την ανθρώπινη ιστορία. Η τέχνη αποτέλεσε
‘όχημα’ για την έκφραση των βαθύτερων σκέψεων,
συναισθημάτων, ιδεών, προσδοκιών και αξιών των αν-
θρώπων για κάθε τομέα δραστηριότητας σε ένα ‘κώ-
δικα’ που μπορεί να γίνει κατανοητός διαχρονικά και
να αποτελέσει κοινή παρακαταθήκη.

Κάθε μορφή τέχνης έχει τη δύναμη να μεταφέρει
σημασίες. Μπορεί να εκφράζει τους φόβους και
τις ελπίδες των ανθρώπων. Να εμπνέει την πίστη
στο Θεό ή σε κάποιο ιδανικό. Να διδάσκει κά-
ποιες αξίες και να αποτρέπει από άλλες. Να συν-
δέει τους ανθρώπους με το παρελθόν τους.
Μπορεί επίσης να επιβιώνει στο χρόνο και να γί-
νεται κομμάτι της ζωής πολλών γενεών. (Λιάκος
κ.συν., 2007:49).

Κατά κύριο λόγο, η τέχνη, όπως εξελίσσεται στην
πορεία της ανθρώπινης ιστορίας, εκφράζει σε μεγάλο
βαθμό την ταυτότητα και την εξέλιξη του πολιτισμού
μιας κοινωνίας. Ταυτόχρονα, η τέχνη εκφράζει μια βα-
θύτερη ανάγκη του ανθρώπου να ξεπεράσει την ατο-

μικότητά του και να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σύνολο,
να υπάρχει σε μια ‘ολότητα’, σε ένα κόσμο που βρί-
σκεται έξω από το ‘εγώ’ του, να ‘κοινωνικοποιήσει την
ατομικότητά του’ (Φίσερ, 1972:9). Η τέχνη, δηλαδή,
βοηθά τον άνθρωπο να ‘συμπληρώσει’ τον εαυτό του
κάνοντας δικό του αυτό που είναι βίωμα των άλλων.

Συμπερασματικά, η καλλιτεχνική δημιουργία είναι
συνυφασμένη με την έννοια του ‘ωραίου’ και την από-
λαυση που προσφέρει η μαγεία της τέχνης, η οποία
ψυχαγωγεί, διασκεδάζει και ξεκουράζει. Ταυτόχρονα,
η τέχνη έχει άμεση σχέση με την πολιτισμική εξέλιξη
κάθε περιόδου, με τη γενικότερη πολιτισμική πορεία
μιας κοινωνικής ομάδας και με τη ζωή γενικότερα. Η
τέχνη, δηλαδή, είναι στενά συνδεδεμένη με την κοι-
νωνική πραγματικότητα και με τις αντιλήψεις κάθε επο-
χής, αλλά ταυτόχρονα έχει διαχρονική και διαπολιτι-
σμική σημασία και επιρροή.

2.2. Η αξιοποίηση της τέχνης 
στην εκπαίδευση

Οι σύγχρονες τάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης εν-

θαρρύνουν την ένταξη και αξιοποίηση των τεχνών
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έργα τέχνης χρησιμο-
ποιούνται ως ένας θησαυρός πολιτιστικών και όχι μόνο
ερεθισμάτων υπηρετώντας ένα ευρύ φάσμα στόχων.
Η συστηματική, μεθοδική και στοχευμένη αξιοποίηση
έργων τέχνης στο σχολείο μπορεί να έχει θετικά απο-
τελέσματα για τους μαθητές σε ένα ευρύ φάσμα δι-
δακτικών και μαθησιακών στόχων. Η αναλυτική και
συστηματική παρατήρηση έργων τέχνης συμβάλλει
στην ολιστική ανάπτυξη του μαθητή:

Οι μαθητές που παρατηρούν έργα τέχνης…
κερδίζουν πολλαπλά. Κυρίως αναπτύσσονται
ολιστικά (γνωστικά, συναισθηματικά, αισθητικά,
στοχαστικά). Αυτή η ολιστική ανάπτυξη τείνει σε
μια βαθύτερη αντίληψη και κατανόηση όχι μόνο
του εαυτού μας, αλλά και της πραγματικότητας
που μας περιβάλλει. Με τον τρόπο αυτό ο μαθη-
τής έχει πιθανότητες να παίξει αργότερα αποτε-
λεσματικά το ρόλο του ενεργού συνειδητοποι-
ημένου πολίτη (Μέγα, 2011:62).

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές μπορούν να αποκο-
μίσουν πολλαπλά οφέλη από την παρατήρηση έργων
τέχνης, τόσο σε επίπεδο στάσεων και αυτογνωσίας
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όσο και σε επίπεδο ικανοτήτων και γνώσεων. Από τη
μια πλευρά, οι μαθητές μαθαίνουν να σέβονται τις
ιδέες, τις αντιλήψεις, τις αξίες, τις εμπειρίες και τις γνώ-
σεις των άλλων, καθώς εμβαθύνουν σε αυτές μέσα
από τα έργα τέχνης, γεγονός που ενισχύει την πολυ-
πολιτισμικότητα. Κατά συνέπεια, αποκτούν ενσυναί-
σθηση μπαίνοντας στη θέση των ‘άλλων’, κατανοούν
βαθύτερα τις αντιλήψεις και το σύστημα αξιών των
άλλων, συγκρίνοντας το δικό τους σύστημα αξιών με
αυτό που εκφράζεται στα έργα τέχνης. Ταυτόχρονα,
αναγνωρίζουν και συνδιαλέγονται με αυθεντικές εμ-
πειρίες ζωής, συνειδητοποιώντας καλύτερα το δικό
τους σύστημα αξιών και αποδίδοντας σεβασμό στο
αξιακό σύστημα των άλλων. Επίσης, προετοιμάζονται
για την προσαρμογή τους στην κοινωνία, καθώς εν-
θαρρύνονται να βλέπουν την πολυπλοκότητα των φαι-
νομένων, την πολλαπλή ερμηνεία μιας προβληματικής
κατάστασης, τη λύση εκεί που φαινομενικά υπάρχει
αδιέξοδο (Μέγα, 2011:62-63). 

Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές καλλιεργούν στα-
διακά τη στοχαστική ικανότητα καθώς περνούν από την
απλή παρατήρηση και περιγραφή ενός έργου τέχνης
στην ερμηνεία των συμβόλων, στην αναγνώριση σχέ-
σεων, σε κατάθεση τεκμηριωμένης άποψης. Καλλιερ-
γούν επίσης σταδιακά τη δημιουργική σκέψη τους,
καθώς καλούνται να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία
τους παρουσιάζοντας πρωτότυπες ιδέες. 

Παράλληλα, αναπτύσσουν την ερευνητική τους διά-
θεση. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση συγκεκριμένων
εκπαιδευτικών σεναρίων, ή μεμονωμένων εκπαιδευ-
τικών τεχνικών στα οποία το έργο τέχνης γίνεται
αφορμή για έρευνα. Ιδιαίτερα σημαντικό όφελος για
τους μαθητές αποτελεί το γεγονός ότι αντιλαμβάνονται
τις συνδέσεις μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων
(διαθεματικότητα) και οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι
για την κατανόηση ενός φαινομένου απαιτείται η συ-
νέργεια πολλών επιστημονικών κλάδων ή φιλοσοφι-
κών αντιλήψεων, ή ιστορικών γεγονότων ή πολιτισμι-
κών αναφορών. Τέλος, οι μαθητές ενδυναμώνουν την
παρατήρηση που αποτελεί τη βάση για στοχαστικές
ερμηνείες, ενισχύουν τα αποθέματα γνώσεων  και
εξελίσσουν την αισθητική τους αντίληψη (Μέγα,
2011:63).

2.3. Η Εκ-παιδευτική σημασία 
του κινηματογράφου

Τον 20ό αιώνα ο κινηματογράφος αποτέλεσε την
έβδομη τέχνη. Όπως και άλλες τέχνες, το μέσο αυτό
διαθέτει πολλές εκπαιδευτικές δυνατότητες που μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν με την ένταξή του στο μαθη-
σιακό περιβάλλον. Ο βασικός σκοπός της προσέγγισης
αυτής είναι να βοηθήσει τους μαθητές να γίνουν από
παθητικοί δέκτες ενεργητικοί θεατές, έτσι ώστε να απο-
κομίσουν τα προσδοκώμενα οφέλη. Σε αυτό το σκοπό
συμβάλλει η πολύπλευρη ενημέρωση και εξοικείωση
των σημερινών μαθητών με την τεχνική του κινηματο-
γράφου.

Ο κινηματογράφος αποτελεί ένα σύγχρονο, δημο-
φιλές και λαϊκό θέαμα με μια γλώσσα ζωντανή, παγ-
κόσμια και οικεία στους νέους, οι οποίοι, από μικροί,

γίνονται κοινωνοί των σύγχρονων μέσων στα οποία
κυριαρχεί η κινούμενη εικόνα, η δράση, η ταχύτητα.
Αλλά και η επικοινωνία έχει υιοθετήσει τα χαρακτηρι-
στικά αυτά και τα ‘μηνύματα’ που εκπέμπονται χρησι-
μοποιούν ποικιλία οπτικοακουστικών μέσων. Το σχο-
λείο μπορεί και πρέπει να λάβει υπόψη του τα δεδο-
μένα αυτά για να υποστηρίξει τους μαθητές στην απο-
τελεσματική χρήση των νέων τρόπων επικοινωνίας και
μετάδοσης πληροφοριών:

Η εξάπλωση της οπτικοακουστικής πληροφορίας,
όμως, έχει εδώ και καιρό δώσει βαρύνουσα
θέση στο πολυτροπικό μήνυμα, αυτό που περι-
λαμβάνει κείμενο, εικόνα και ήχο. Τα παιδιά ξέ-
ρουν αυτή τη γλώσσα γιατί εκτίθενται καθημερινά
σ' αυτήν, όπως ένα παιδί της προσχολικής ηλικίας
ξέρει τη μητρική του γλώσσα, χωρίς αυτό να ση-
μαίνει ότι είναι εγγράμματο σ' αυτήν. Δημιουργεί-

ται έτσι όλο και πιο επιτακτικά η ανάγκη το σχο-
λικό πρόγραμμα να στοχεύσει σε ένα διαφορε-
τικό, πιο σύνθετο εγγραμματισμό, καλλιεργώντας
την ικανότητα των μαθητών να αναλύουν το οπτι-
κοακουστικό κείμενο, να συνειδητοποιούν το εκ-
φραστικό του δυναμικό και να το χρησιμοποιούν
δημιουργικά, μ' άλλα λόγια έναν "οπτικοακου-
στικό εγγραμματισμό" ("audiovisual literacy")
(Αθανασάτου κ.α., 2011:82).

Με βάση τα παραπάνω, η ένταξη του κινηματογρά-

φου στο σχολικό πρόγραμμα υπηρετεί δύο στόχους,

που καθορίζουν και τον τρόπο της εφαρμογής της. Από

την μια πλευρά, να παρακινήσει τους μαθητές και να

τους δώσει τα εφόδια ώστε από παθητικοί δέκτες μη-

νυμάτων να γίνουν ενεργοί θεατές, ικανοί να ανακα-

λύψουν, κάτω από τον επιφανειακό συγκινησιακό μαν-

δύα της κυρίαρχης οπτικοακουστικής κουλτούρας,

τους κατασκευαστικούς της κώδικες, οξύνοντας έτσι το

προσωπικό τους βλέμμα. 

Από την άλλη πλευρά, να εμπλουτίσει το σχολικό

πρόγραμμα με την επίκαιρη και ζωντανή κινηματογρα-

φική γλώσσα, μέσα από την ενσωμάτωση στην μαθη-

σιακή διεργασία επιλεγμένων κινηματογραφικών

έργων που έχουν άμεση ή έμμεση συνάφεια προς τα

γνωστικά αντικείμενα της ύλης, προσφέροντας έτσι

στους μαθητές ένα σύνθετο και αποτελεσματικό ερ-

γαλείο κατανόησης, συσχετισμού και κριτικής σκέψης

που πυροδοτεί την φαντασία και ενθαρρύνει τον διά-

λογο (Αθανασάτου κ.α., οπ. π.).

Συνοψίζοντας, η αξιοποίηση της κινηματογραφικής

τέχνης στη μαθησιακή διαδικασία έχει μεγάλη παιδευ-

τική αξία η οποία δεν είναι να διευκολύνει τους μαθη-

τές να μάθουν, αλλά να τους μάθει πώς να μαθαίνουν.

Να τους δώσει, με άλλα λόγια, το κριτήριο και το κί-

νητρο να χειριστούν οι ίδιοι τον τρόπο μετάδοσης της

πληροφορίας ώστε από παθητικοί δέκτες να γίνουν

ενεργοί μέτοχοι. Και αυτό έχει φυσικά άμεση εφαρ-

μογή στο σχολικό μάθημα, αναβαθμίζοντάς το από μια

απλή διαδικασία μετάγγισης γνώσεων σε ένα πεδίο

ζωντανού και δημιουργικού διαλόγου (Αθανασάτου

κ.α., 2011:83).
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2.4. Η παρατήρηση έργων τέχνης 
ως εκπαιδευτική/ερευνητική 
διαδικασία

Η αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση προτείνε-
ται να γίνεται μέσα από διάφορους τρόπους παρατή-
ρησης έργων τέχνης. Έχουν προταθεί διάφορα ‘μον-
τέλα παρατήρησης’ έργων τέχνης1, τα οποία βασίζονται
σε φάσμα ερωτημάτων που ο εκπαιδευτικός θέτει
στους μαθητές του. Τα ερωτήματα αυτά κατηγοριοποι-
ούνται σε φάσεις ανάλογα με τους ειδικούς στόχους
που αυτά εξυπηρετούν. Όλες οι φάσεις στοχεύουν με-
ταξύ άλλων στη ανάπτυξη στοχαστικών ικανοτήτων
του μαθητή. Παράλληλα ευαισθητοποιούν τους μα-
θητές σε θέματα πολιτισμού, ενώ επίσης αναπτύσσουν
ολιστικά την προσωπικότητα (Μέγα, 2011).

Στη διεργασία αυτή βασικό ρόλο παίζει η επιλογή
ενός δυνατού ερεθίσματος για την ενεργοποίηση
του στοχασμού. Το ερέθισμα αυτό πολύ συχνά
είναι ένα έργο τέχνης σε ποικίλες μορφές του (ει-
καστικό έργο, κινηματογραφικό απόσπασμα, μου-
σική, φωτογραφία, ποίηση, λογοτεχνία). (Μέγα,
2011:64).

Όσον αφορά την παρατήρηση μιας κινηματογραφι-
κής ταινίας, η απλή προβολή της και παρακολούθηση
από τους μαθητές δεν θα είχε κανένα νόημα χωρίς μια
συγκεκριμένη και μελετημένη μέθοδο παρουσίασής
της στην τάξη και εμπλοκής των μαθητών σε δημιουρ-
γικό διάλογο και διερευνητική/ανακαλυπτική προδιά-
θεση. Έτσι, για κάθε ταινία που προβάλλεται στην τάξη
έχει προηγηθεί συγκεκριμένη προετοιμασία με συζή-
τηση και καθορισμό στόχων ενώ η προβολή της συ-
νοδεύεται από ένα ερωτηματολόγιο προς τους μαθη-
τές, το οποίο χρησιμεύει, μετά την προβολή, σαν βάση
εμψύχωσης της συζήτησης αλλά και της υλοποίησης
των εργασιών των μαθητών: 

Οι ερωτήσεις αυτές μπορούν να αφορούν στο
θέμα, την πλοκή και τους χαρακτήρες ή στις μορ-
φολογικές επιλογές και τα δομικά χαρακτηριστικά
της ταινίας και πάντως είναι σημαντικό να ενερ-
γοποιούν τον στοχασμό των μαθητών και να τους
προτρέπουν τόσο σε αναλυτική/κριτική σκέψη

όσο και σε συνθετική/δημιουργική δραστηριότητα

(Αθανασάτου κ.α., 2011:83-84).

3. Πρακτική εφαρμογή

3.1. Σχεδιασμός και υλοποίηση 

της ερευνητικής εργασίας

Στην προσπάθεια για την παιδαγωγική ένταξη του κι-

νηματογράφου στην εκπαιδευτική πράξη εντάσσεται η

υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας με θέμα: «Το
σχολείο στον ελληνικό και τον αγγλόφωνο κινηματο-
γράφο» στο πλαίσιο του μαθήματος της Ερευνητικής

Εργασίας (Project) της Α’ Λυκείου. Η ερευνητική ερ-

γασία αποσκοπούσε να διερευνήσει θέματα που

άπτονται του σχολείου, της εκπαίδευσης, της σχολικής

ζωής, των κοινωνικών προβλημάτων και των σχέσεων

που αναπτύσσονται στο σχολείο, όπως αυτά προβάλ-

λονται μέσα από ταινίες του ελληνικού και του αγγλό-

φωνου κινηματογράφου. Η υπόθεση εργασίας ήταν
ότι μέσα από αξιόλογες, ποιοτικές ταινίες, που αντιπρο-
σωπεύουν διαφορετικά εκπαιδευτικά, σχολικά, πολι-
τισμικά και κοινωνικά περιβάλλοντα, θα μπορούσαν
να εξαχθούν σημαντικά στοιχεία και πολύτιμα συμπε-
ράσματα για τη σχολική και κοινωνική ζωή. Η εργασία
αυτή θα είχε μια διαπολιτισμική διάσταση καθώς θα
επέτρεπε να γίνουν συγκρίσεις ανάμεσα στην ελλη-
νική πραγματικότητα και αυτή των αγγλόφωνων
χωρών σχετικά με τα προς διερεύνηση θέματα. 

3.2. Η θεματολογία της ερευνητικής
εργασίας

Το σχολείο αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της κα-
θημερινότητας των παιδιών και των εφήβων. Ο ρόλος
του σχολείου, πέρα από τον καθαρά μορφωτικό και
ευρύτερα παιδευτικό χαρακτήρα του, είναι να κοινω-
νικοποιήσει τους μαθητές, να τους προετοιμάσει για τη

μελλοντική ζωή ως πολίτες, αλλά και να διαμορφώσει
κουλτούρα ανοχής στο διαφορετικό και αλληλεγγύης
προς τους αδύνατους. Τα εκπαιδευτικά συστήματα δεν
είναι παντού ίδια. Υπάρχουν διαφορές στη δομή, τη
λειτουργία, τους στόχους που θέτουν. Για παράδειγμα,
υπάρχουν διαφορές στη φιλοσοφία, στις αξίες και στά-
σεις, στο περιεχόμενο σπουδών, στα ωρολόγια προ-
γράμματα, στους τρόπους διδασκαλίας, οργάνωσης και
διοίκησης, κ.α. 

Οι διαφορές αυτές αντανακλούν κοινωνικοοικο-
νομικούς και ιστορικούς παράγοντες, παραδόσεις,
παιδαγωγικές αντιλήψεις, τοπικές ανάγκες, αλλά
και τα οράματα των πολιτικών ηγεσιών των
χωρών σχετικά με τους σκοπούς και τους στό-
χους της εκπαίδευσης (Κασιμάτη κ α., 2013).

Το σχολείο δεν είναι μόνο ένας χώρος εκπαίδευσης
και μάθησης, με την ευρεία έννοια του όρου, αλλά και
ένα ζωντανό κύτταρο και μια μικρογραφία της κοινω-
νίας και ταυτόχρονα είναι μέρος του ευρύτερου συ-
στήματος της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί.
Μέσα σε αυτό αναπτύσσονται σχέσεις διαφόρων επι-
πέδων και αντιμετωπίζονται προβλήματα εξωγενή και
εσωγενή του σχολείου. Πολλά από αυτά τα θέματα
άπτονται όχι μόνο του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού
συστήματος αλλά και των οικογενειακών, οικονομι-
κών, κοινωνικών και πολιτισμικών συνθηκών που επι-
κρατούν στην τοπική κοινότητα και στην ευρύτερη κοι-
νωνία. Αλλά και ανάμεσα στο σχολείο και την τοπική
κοινωνία υπάρχουν σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλ-
ληλεξάρτησης οι οποίες επηρεάζονται ανάλογα με τις
τοπικές, πολιτικές, πολιτιστικές και οικονομικές συνθή-
κες μιας περιοχής (Κεχαγιάς, 2012).

Το σχολείο αποτελεί πεδίο συγκρούσεων σε διά-
φορα επίπεδα: προσωπικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, κ.α.
Μέσα στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον,
όπου παραδοσιακές αξίες δοκιμάζονται, το σχολείο
δεν είναι μόνο η πηγή της γνώσης, ούτε το αποκλει-
στικό πεδίο της κοινωνικοποίησης. Το σχολείο αντιμε-
τωπίζει τις προκλήσεις που πηγάζουν από τις δημο-
κρατικές αρχές της εκπαίδευσης για όλους και των
ίσων ευκαιριών καθώς επίσης και από τη μεταφορά
των συγκρούσεων της πολιτικής και κοινωνικής αρέ-
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νας στην «αυλή» του σχολείου (Τζελέπη-Γιαννάτου,
2008).

3.3. Σκοπός και στόχοι της έρευνας -
Ερευνητικά ερωτήματα

Σκοπός της εργασίας ήταν να παρατηρήσουμε την
‘εικόνα’ του σχολείου, της σχολικής κοινότητας και της
σχολικής ζωής μέσα από σημαντικές και ενδιαφέρου-
σες ταινίες που είναι αντιπροσωπευτικές διαφορετικών
πολιτισμών. Ειδικότερα τέθηκαν οι παρακάτω στόχοι:

 Καταγραφή βασικών στοιχείων των εκπαιδευτικών

συστημάτων και της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

 Διερεύνηση πτυχών της σχολικής και εξωσχολικής

ζωής των μαθητών. 

Αναζήτηση ευρύτερων κοινωνικών ζητημάτων που

επηρεάζουν τη σχολική πραγματικότητα. 

 Ανάλυση των σχέσεων μέσα στη σχολική κοινό-

τητα. 

 Καταγραφή προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι

μαθητές μέσα στο σχολείο. 

Στην Προγραμματική Ολομέλεια του τμήματος πα-

ρουσιάστηκε το θέμα και οι βασικοί παράμετροί του,

ενώ μέσω της διδακτικής τεχνικής του καταιγισμού

ιδεών (brainstorming) αναδύθηκαν τα υποθέματα και

οι επιμέρους πλευρές του θέματος. Στη συνέχεια έγινε

κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση των παραμέτρων

αυτών και πρόεκυψαν τα τέσσερα βασικά υποθέματα

και κατά συνέπεια τα τέσσερα βασικά ερευνητικά ερω-

τήματα:

1. Πώς είναι το εκπαιδευτικό σύστημα στα ελληνικά

και στα αγγλόφωνα σχολεία;

2. Ποια είναι τα κοινωνικά ζητήματα στη σχολική κα-

θημερινότητα στα ελληνικά και στα αγγλόφωνα

σχολεία;

3. Ποιες είναι οι εξωσχολικές και πολιτιστικές δρα-

στηριότητες των μαθητών στα ελληνικά και στα αγ-

γλόφωνα σχολεία;

4. Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι μαθητές στα

ελληνικά και στα αγγλόφωνα σχολεία;

Τέλος, έγινε κατανομή των μαθητών του τμήματος

σε τέσσερεις ερευνητικές ομάδες με βάση το ενδια-

φέρον των μαθητών για τα τέσσερα υποθέματα και τις

προτιμήσεις τους για συνεργασία με συγκεκριμένους

συμμαθητές τους. Μετά από συζήτηση καταλήξαμε

στην επιλογή του δεύτερου ερευνητικού σχήματος κα-

τανομής θεμάτων και οργάνωσης ομάδων (Ματσαγ-

γούρας, 2011), κατά το οποίο κάθε ομάδα διερευνά

ένα υποθέμα.

3.4. Κριτήρια επιλογής 
κινηματογραφικών ταινιών

Βασική πηγή άντλησης δεδομένων για την υλοποί-

ηση της εργασίας ήταν η ενεργητική παρακολούθηση

κινηματογραφικών ταινιών. Όσον αφορά την επιλογή

των ταινιών που θα παρακολουθούσαμε, είχε ήδη

γίνει μια προεργασία, αφού τόσο ο επιβλέπων καθη-

γητής όσο και οι μαθητές είχαν φροντίσει, μέσα από

αναζήτηση στο διαδίκτυο, να εντοπίσουν ταινίες με

θέμα την εκπαίδευση και το σχολείο. Για την τελική

επιλογή των ταινιών αυτών χρειάστηκε να ληφθούν

υπόψη μια σειρά από κριτήρια επιλογής τα οποία συν-

τελούν στην επιλογή ποιοτικών έργων τέχνης που δι-

ευρύνουν το στοχασμό των μαθητών, ενθαρρύνουν

ενδιαφέρουσες συζητήσεις και αποτελούν πηγή χρή-

σιμων στοιχείων για την έρευνα. Σύμφωνα με τη Μέγα

(2011:63) τα έργα τέχνης θα πρέπει:

Να πραγματεύονται θέματα που αφορούν το μα-

θητή

Να σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες

των μαθητών

Να περιέχουν ισχυρούς συμβολισμούς και μηνύ-

ματα
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Να αντανακλούν διαχρονικές πολιτισμικές και αι-

σθητικές αξίες

Να σχετίζονται με τους μαθησιακούς στόχους.

Να σχετίζονται με τη βασική θεματική έννοια κλειδί

(που αποτελεί τον πυρήνα του γνωστικού αντικει-
μένου μάθησης).

Να εμπνέουν τον εκπαιδευτικό.

Να έχουν αισθητική αξία.

 Να μην υπακούουν στη λογική της πολιτιστικής

βιομηχανίας, άρα να είναι αυθεντικά.

Επιπλέον, προκρίθηκε να επιλεγούν ταινίες που
αφορούν διαφορετικά εκπαιδευτικά, κοινωνικά και οι-
κονομικά περιβάλλοντα και τύπους σχολείων, έτσι
ώστε να υπάρχει μια όσο το δυνατόν αντιπροσωπευ-
τική εκπροσώπηση αυτών. Επίσης, κρίθηκε σκόπιμο η
ηλικιακή ομάδα των μαθητών που απεικονίζονται στις
ταινίες να είναι ίδια με αυτή των μαθητών, έτσι ώστε
να υπάρχει αφενός το ενδιαφέρον για τη σχολική και
κοινωνική ζωή των συνομηλίκων τους σε ένα άλλο
πολιτισμικό περιβάλλον και αφετέρου να μπορεί να
γίνει εύκολα αντιπαραβολή με την αντίστοιχη εμπειρία
των μαθητών στο ελληνικό σχολείο. 

Όπως γίνεται φανερό το βάρος έπεσε στις αγγλό-
φωνες ταινίες μιας και το ενδιαφέρον των μαθητών
ήταν πολύ μεγαλύτερο σε αυτές, αλλά και εξ αιτίας
του γεγονότος ότι από αυτές θα έπρεπε να ξεκινήσει
η καταγραφή των δεδομένων για την υλοποίηση του
project. 

Επιπλέον, παρουσιάστηκε δυσκολία να εντοπιστούν
ελληνικές ταινίες αντίστοιχες με τις αγγλόφωνες με
βάση τα κριτήρια επιλογής που αναφέρθηκαν παρα-
πάνω. Τελικά, επιλέχθηκαν οι παρακάτω ταινίες για
παρακολούθηση, οι οποίες θεωρήθηκε ότι πληρούν
τα κριτήρια επιλογής:

1. Dead Poets Society (Ο κύκλος των χαμένων ποι-

ητών)

2. Freedom Writers

3. The Emperor’s Club (Η λέσχη των αυτοκρατόρων)

4. Dangerous Minds (Ασυμβίβαστη γενιά)

3.5. Διαδικασία συλλογής 
ερευνητικών δεδομένων

Μετά από συζήτηση με τους μαθητές, συμφωνήθηκε
η παρακάτω διαδικασία: Αρχικά γινόταν μια ενημέ-
ρωση για κάθε ταινία και, συγκεκριμένα, ποια είναι τα
βασικά στοιχεία των συντελεστών της, ποια είναι η
υπόθεση, τι πραγματεύεται, γιατί μας ενδιαφέρει, τι
μπορεί να μας προσφέρει, κ.α. Επίσης, κρίθηκε σκό-
πιμο να δίνονταν διευκρινίσεις εκ μέρους του επιβλέ-
ποντα καθηγητή σχετικά με πραγματολογικά στοιχεία
της ταινίας, για παράδειγμα, για το εκπαιδευτικό σύ-
στημα ή τον τύπο σχολείων που απεικονίζονται σε
κάθε ταινία. 

Στη συνέχεια γινόταν η παρακολούθηση της ταινίας,
αφού προηγουμένως δίνονταν στους μαθητές κάθε
ομάδας μια σειρά από ενδεικτικά υποερωτήματα πάνω

στο βασικό ερευνητικό ερώτημα κάθε ομάδας, τα

οποία ήταν σχετικά με το υποθέμα της κάθε ομάδας

και τη συγκεκριμένη ταινία φυσικά. Τα υποερωτήματα

αυτά διατυπώθηκαν από τον επιβλέποντα καθηγητή

με την επισήμανση ότι δεν ήταν δεσμευτικά αλλά υπο-

βοηθητικά για την εργασία της κάθε ομάδας και τονί-

στηκε ότι κάθε ομάδα ήταν ελεύθερη να διατυπώσει

τα δικά της υποερωτήματα που θα προέκυπταν από

την παρακολούθηση της ταινίας.

Μετά από την παρακολούθηση της κάθε ταινίας,

ακολουθούσε συζήτηση στην τάξη, τόσο σε επίπεδο

ολομέλειας όσο και σε επίπεδο ομάδων και γινόταν

καταγραφή των εντυπώσεων και των συμπερασμάτων

των μαθητών σε φύλλα εργασίας. Στη συνέχεια, οι

ομάδες συνεργάζονταν εκτός σχολείου για την κατα-

γραφή των απόψεών τους, των εκτιμήσεών τους και

φυσικά των πορισμάτων τους πάνω στα ερευνητικά

ερωτήματα που είχαν στην ευθύνη τους. Τέλος, κάθε

μαθητής συνέγραψε μια πολύ σύντομη ατομική εργα-

σία για την ταινία που παρακολούθησε όπως επίσης

κάθε ομάδα συνέταξε μια σύντομη προκαταρκτική έκ-

θεση πάνω στη συγκεκριμένη ταινία, απαντώντας στο
βασικό ερευνητικό ερώτημα που της αναλογούσε, έτσι
ώστε να υπάρχει μια προεργασία για την τελική έκ-
θεση. 

3.6. Αποτελέσματα και 
συμπεράσματα της έρευνας

Στο τέλος της χρονιάς έγινε η παρουσίαση των απο-
τελεσμάτων της έρευνας στο σχολείο. Συγκεκριμένα,
έγινε θεματική παρουσίαση των πορισμάτων πάνω στα
τέσσερα υποθέματα ή ερευνητικά ερωτήματα της ερ-
γασίας καθώς και τα επιμέρους υποερωτήματα. Με
αφετηρία τις τέσσερεις αγγλόφωνες ταινίες που παρα-
κολουθήσαμε, οι μαθητές κατέγραψαν τις απαντήσεις
τους, τις εντυπώσεις τους και τις σκέψεις τους, πραγ-
ματοποίησαν αναλύσεις των όσων διαπίστωσαν και
τέλος, όπου ήταν δυνατό, έγιναν συγκρίσεις με τις εμ-
πειρίες τους από το ελληνικό σχολείο και την ελληνική
πραγματικότητα γενικότερα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχουν
πολύ διαφορετικά είδη σχολείων και παρεχόμενης εκ-
παίδευσης στις ΗΠΑ που αντικατοπτρίζουν τα διαφο-
ρετικά οικογενειακά, κοινωνικοοικονομικά και πολιτι-
σμικά υπόβαθρα των μαθητών. Από τη μία πλευρά
υπάρχουν ακριβά ιδιωτικά σχολεία που προετοιμά-
ζουν άριστους μαθητές για πανεπιστημιακές σπουδές,
παρέχοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση. Τα βασικά
ζητήματα που αφορούν τους μαθητές σε αυτά τα σχο-
λεία είναι η ασφυκτική πίεση για ακαδημαϊκή επιτυχία,
η περιορισμένη κοινωνική ζωή και η έλλειψη ελεύ-
θερου χρόνου για εξωσχολικές δραστηριότητες. Από
την άλλη πλευρά υπάρχουν δημόσια σχολεία υπο-
βαθμισμένων κυρίως περιοχών που υποδέχονται μα-
θητές με σημαντικά κοινωνικά, οικονομικά και οικογε-
νειακά προβλήματα, παρέχοντας χαμηλής ποιότητας
εκπαίδευση. Το βασικό που απασχολεί τους μαθητές
σε αυτά τα σχολεία είναι η επιβίωση, αφού αντιμετω-
πίζουν θέματα όπως οι συμμορίες, ο ρατσισμός, η βία
και τα ναρκωτικά. Έτσι οι μαθητές των σχολείων αυτών
απλώς ενδιαφέρονται να τελειώσουν το σχολείο. Και
οι δύο τύποι σχολείων διαφέρουν σημαντικά από το
μέσο ελληνικό σχολείο και από την εμπειρία των μα-
θητών σε αυτό. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως υπάρχουν
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κοινοί τόποι στις σχέσεις που αναπτύσσονται στη σχο-
λική κοινότητα καθώς και στα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι μαθητές, αν και με διαφορετική έκ-
φραση σε κάθε περίπτωση. 

Από τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από
την έρευνα αυτή ήταν ότι κάθε μαθητής, αλλά και κάθε
νέος άνθρωπος γενικότερα, πρέπει να ονειρεύεται, να
θέτει στόχους και να τους κυνηγά, να προσπαθεί συ-
νέχεια για το καλύτερο έτσι ώστε να βελτιωθεί, τόσο
ατομικά όσο και ως μέλος της κοινωνικής ομάδας και
της κοινωνίας γενικότερα. Επίσης, κανείς δεν πρέπει
να τα παρατάει, παρά τις δυσκολίες, αλλά να έχει θε-
τική στάση και πίστη στην αξία του εαυτού του αλλά
και στη δύναμη που μπορεί να αντλήσει από τους συ-
νανθρώπους του και από τις κοινωνικές ομάδες και
θεσμούς που συμμετέχει.  

Τέλος, από την πλευρά του επιβλέποντα καθηγητή
παρατηρήθηκε έντονο ενδιαφέρον των μαθητών για
τη διαδικασία και τη θεματολογία της έρευνας. Η εμ-
πλοκή των μαθητών, μετά από μια αρχική, αναγκαία
προσαρμογή, ήταν ενεργητική, δημιουργική και κρίνε-
ται θετικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε για τους
μαθητές η προσέγγιση που ακολουθήθηκε καθώς
τους ‘ώθησε’ να παρακολουθήσουν με μια νέα, δια-
φορετική ‘ματιά’ τις κινηματογραφικές ταινίες καθώς και
να συνειδητοποιήσουν την αξία της ενεργητικής παρα-
κολούθησης  για την εξαγωγή πολύτιμων συμπερα-
σμάτων, διατύπωση αξιολογικών κρίσεων και συγκρί-
σεων, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.   

4. Συμπεράσματα - Προεκτάσεις

Η παρούσα εργασία επιχείρησε να καταδείξει τα παι-
δαγωγικά οφέλη από την αξιοποίηση της τέχνης και
ιδιαίτερα του κινηματογράφου στην εκπαιδευτική δια-
δικασία και πως αυτή μπορεί να συμβάλει στην ανα-
βάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης
και στην επίτευξη ευρύτερων στόχων του εκπαιδευτι-
κού συστήματος για την ολιστική ανάπτυξη του μαθητή.
Η εκπαιδευτική εφαρμογή στο πλαίσιο του μαθήματος
της Ερευνητικής Εργασίας (Project) που περιγράφηκε
αποσκοπούσε να παρουσιάσει μια άποψη για την υλο-

ποίηση της διαδικασίας αυτής στο σχολικό πρόγραμμα
καθώς και να αποτελέσει μια πιλοτική εφαρμογή προς
όφελος των μαθητών/τριών και πιθανό οδηγό των εμ-
πλεκόμενων εκπαιδευτικών για μελλοντικές εργασίες.
Κρίνεται, όμως, σκόπιμο και προτείνεται να δοκιμα-
στούν παρόμοιες υλοποιήσεις όχι μόνο στο μάθημα
της Ερευνητικής Εργασίας αλλά και σε άλλα μαθή-
ματα.

Ιδιαίτερα στο μάθημα των Αγγλικών, όπου ήδη έχει
βρει ευρεία εφαρμογή η μέθοδος project και άλλα
ερευνητικά σχέδια εργασίας σε ομάδες, μικρής ή με-
γάλης κλίμακας, θα μπορούσε κάλλιστα να υλοποι-
ηθούν προγράμματα ένταξης της τέχνης στη μαθη-
σιακή διαδικασία. Για παράδειγμα, η παρούσα εργασία
θα μπορούσε να υλοποιηθεί στο μάθημα των Αγγλι-
κών ως ένα project διάρκειας ενός έτους ή και λιγό-
τερο, με την ίδια ή διαφορετική θεματολογία, ανάλογα
με τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Η παρακολούθηση
των ταινιών θα γίνονταν είτε με αγγλικούς υπότιτλους
είτε χωρίς υπότιτλους, ανάλογα με το επίπεδο των μα-
θητών. Η προετοιμασία των μαθητών πριν την παρα-
κολούθηση θα γίνονταν όχι μόνο σε πραγματολογικό
αλλά και σε γλωσσικό επίπεδο (λεξιλόγιο, ιδιωματι-
σμοί, κλπ.). Τέλος, οι δραστηριότητες μετά την παρα-
κολούθηση θα αφορούσαν τόσο στα συμπεράσματα
για τις θεματικές ενότητες που διερευνήθηκαν (με γρα-
πτή ή/και προφορική παρουσίαση) όσο και σε πιο
αμιγή γλωσσικά θέματα που σχετίζονται με το αναλυ-
τικό πρόγραμμα του μαθήματος. 
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Encouraging Creative Writing 
through interpreting Art and Literature
A small scale classroom exploration project
Maria Barberi
mabarberi@gmail.com

This paper is based on a research
project exploring ways through

which students can be motivated
into creative writing through art

and literature. The research
was conducted with a class of 25
third graders, aged 15 (CEFR B1-

B2) in a Greek state secondary
school. Throughout the project
students were presented with

carefully selected material
(paintings and literary texts)

accompanied by a variety
of activities. The activities were
based on a series of questions

posed to the students.  The
questions dealt with the content

of the paintings and literary texts
respectively and their main goal
was to encourage processes such

as visual, critical and creative
thinking. Students’ motivation

was measured by the quality of
their responses and their attitude

throughout the given tasks.
Questionnaires and group
focused interviews offered

valuable feedback concerning
the results of the project.

Key words: 
motivation, creative writing, 

visual arts, literary texts, research,
στρατηγικές συμπράξεις
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Phase I 

Art as a stimulus 
to creative writing

The idea that a work of art can become a
powerful stimulus that can inspire original pieces of
creative writing is not new. Impressionism in painting
served as a source of inspiration for writers such as
Emile Zola for example (Reimer, 2010). Many
painters such as Kandinsky were also writers.
According to Housen, a well-chosen work of art in
many cases contains all the information one needs
to begin to interpret it. Thus, it can be said that a
good work of art is a “self –contained world” which
can challenge the viewer to make new meanings
(2002). During the first phase of this project
students were called to face this challenge, that is,
interpret and give new meanings to selected works
of art. The specific works of art were accompanied
by certain activities, the final goal being for the
students to become motivated and produce original
pieces of creative writing. 

Initially, students were presented with the painting
entitled “The Hanged Man’s House” by Cezanne
and were directed to observe the landscape and
make associations. More specifically, they were
asked to choose exactly where they wanted to
stand inside the painting and describe what they
saw from where they stood. They then, had to
define the season and discern the elements that
helped them decide. They were also asked whether
they could hear any sounds. Finally, they were
invited to explore their feelings about the place and
make assumptions as to what might be going on
there. After each question, they were given enough
time to visualize and think. Their observations,
feelings and assumptions were written up on the
board. During the creative, productive stage they
had to write, individually, the opening lines in a
supposed short story or chapter in a novel of theirs
using the painting as a starting point. 

A student’s sample text:

“The house was so mysterious, it was built
between high trees that no one had planted.
In the dusk the mountains looked like dark
giants that everyone was afraid of. The wind
was blowing so hard that the leaves of the
trees were falling down, and as a consequence,
the trees were stark-naked. This place really
scares me…” (Athena , 15)

To work on the plot of a story we chose a painting
by Cassat entitled “The Tea”. After observing the
painting closely, students were invited to answer a
series of questions exploring the relationship
between the two characters portrayed in the
painting. Were they friends or enemies? What could
be the subject of their conversation?  They were
also called to imagine the sound of the characters’
voices and the words they used while addressing
each other. A brief drama improvisation on the two
women's movements as they get up and prepare

tea followed. Finally, students had to think what
could happen 5 minutes after that scene and
roughly devise the plot of a story. 

Throughout this phase students were exposed to
paintings of various styles. They had the chance to
observe them and discuss what their content might
represent.

As a final task, they were offered a collection of
paintings to select from and write a short story in
groups. The paintings that were used were both
realistic and surrealistic in nature. Due to the fact
that good stories are the result of a combination of
contrastive elements, in our case, surrealistic
paintings proved to be a rather powerful stimulus. 

Extract from the short story entitled: “The
Shipwrecked”, based on Magritte’s painting, “The

Sirens” (group work)

Day 30

“….It’s been a month since the ship sank. I
wonder where the rest of the crew is. They
might be dead. I’m on the west side of the
Island. There is a statue here just like the one
on the east side. These statues work like a
compass. I think I can draw my own map and
find my way back to Spain…”

Phase II

Literary texts as a stimulus 
to writing poetry

Roland Barthes regards the author’s text as a
source open to multiple interpretations suggesting
that every time we, as readers, encounter a literary
text, we reconstruct and rewrite it (The Death of the
Author, 1967). In the same manner, we reconstruct
a painting as viewers. In the light of this idea,
students were given an extract from Dickens’s book
“The Chimes”1 picturing the atmosphere on New
Year’s Eve. They described in their own words the
images the text conveyed through similes and
metaphors, and made assumptions as to what
might be happening in the story. Finally, they were
asked to write a poem, individually or in groups,
based on this extract.

Sample work: 

2016  haiku
Here’s your haiku
Please give me your good wishes
I’m running short. 
(Konstantinos, 15)

1 Dickens, C. 1994. The Christmas Books. A Christmas Carol, the Chimes, The Cricket On the Hearth, London: Penguin
Books 103p

▲
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PHASE III

Abstract Art as a stimulus 
to poetry writing

Step 1: Students were given ten minutes to
scribble on large white pieces of paper. Not
aimlessly, however, since they had to connect their
scribbling with a particular feeling of theirs, thought
or memory. Then, they were asked to describe the
lines as well as the feelings they expressed.
Justifications such as these arose: “I drew tight
zigzag lines because I remembered something that
made me feel angry yesterday” or “my line is rolling
because I feel relaxed and joyful”.  Words like “
relaxed’’ and “joyful” were associated with a “slow”,
“meandering”  movement  of the hand while
scribbling  from end to end on the paper. As
students’ scribbling and feelings differed we came
up with a list of words expressing feelings as well as
different types of scribbling. Feelings like
“frustrated” for example, were associated with a
“forceful” movement of the hand on the paper,
“peaceful” was associated with a “slow” movement
while “smudging” suggested nervousness. The
words were written up on the board.

Step II: Posters of abstract paintings were put up
on the walls of the classroom. Students got in
groups. Each group had to ‘adopt’ a painting, stand
close to it and observe it for some time. Then, each
individual member of the group had to write a short
poem about the painting. Finally, the group had to
get together to choose the best lines of each
individual poem and compose a group poem. 

Publishing students’ work

The ‘new writers’ uploaded their work on a wiki

built for the purposes of this project

(https://thewritingthread.wikispaces.com). Students

from the other classes were directed to read it and

offer motivational feedback. 

A ‘vote for the best poem’ poll was

also  conducted  and this  proved very successful

among the wiki members. 

Evaluation

Throughout the project tasks, students remained
positively motivated showing high degrees of
concentration and persistence. Collaborative work
encouraged self–confidence and safety while the
members of the groups relied mostly on each other
for words and ideas. A written evaluation on the
part of the students, and group focused interviews
followed each phase of the project. The feedback
collected during the evaluation procedures revealed
that most students were positively motivated mainly
because it was a new experience for them while
the majority stated that as a result of the whole
project they would write a short story or a poem
either in Greek or in English in their free time. An
important finding was also the fact that weaker
students did not feel sidelined as they also
contributed to group work offering ideas using their
L1 when they could not use English. As a matter of
fact, very often the members of the groups would
resort to L1 to discuss their ideas and then would
translate their ideas into English with stronger
students taking the lead. It can also be said that the
creative writing products presented signs of
sensitivity and ingenuity.

Conclusion

Developing language skills, enhancing aesthetic
judgement and sensitivity to  each  other’s work,
were some of the influences the particular creative
writing project had on students. However, what is
most essential is the fact that the whole endeavor
was, in reality, a series of creative experiments
through which students were made aware of their
creative potential. This experimentation motivated
students to take  learning in their own hands and
even  redirect it allowing for the development of an
autonomous attitude towards the object of learning.
This attitude is vividly expressed in an evaluation
comment written by one of the students: “Next time
we can actually draw our own painting and write
our own poem”. Last but not least, I would add that
this particular project offered me the chance to cast
a deeper look on an element which  cannot be
immediately outwardly perceived when following
traditional teaching methods. This element had to
do with the delicate, inward, elusive feeling which
can spark inspiration and motivation in the students
and which is the source of creativity. I humbly
believe that further research  on what can nurture
a creative mindset  is essential.

Students’ poem inspired by Frank Stellar’s painting

▲

Students’ group poem inspired by Cy Twombly’s
painting

▲
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Εισαγωγή

Η ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης της Πληροφορικής με

συνεπακόλουθη επίδραση στον τομέα της επικοινωνίας έχει

καταστήσει το Διαδίκτυο αναπόσπαστο κομμάτι της καθημε-
ρινότητας του σύγχρονου ανθρώπου που επιθυμεί μέσω

αυτού του μέσου την ανταλλαγή πληροφοριών, την προφο-

ρική και γραπτή επικοινωνία αλλά και ψυχαγωγία. Εντούτοις,

πέραν των αδιαμφισβήτητων πλεονεκτημάτων που μπορεί να
αποκομίσει κάποιος από τη χρήση του Διαδικτύου, επιστήμο-

νες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία εφιστούν την προ-

σοχή αναφορικά με τον τρόπο χρήσης του μέσου καθώς έχει

αναδείξει την εμφάνιση ορισμένων νέων παθολογικών,
αντικοινωνικών  συμπεριφορών όπως τον εθισμό στο
Διαδίκτυο («ιντερνετισμός»), την υπερβολική ενασχό-
ληση των νέων με τα διαδικτυακά παιχνίδια και τις ιστο-
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, την ηλεκτρονική παρε-
νόχληση, το ηλεκτρονικό έγκλημα, το διαδικτυακό εκ-
φοβισμό και τις διαδικτυακές αυτοκτονίες. Σε σχέση με
αυτές τις συμπεριφορές, το φαινόμενο της ηλεκτρονι-
κής παρενόχλησης και του εκφοβισμού  αποτελεί όλο
και πιο έντονα αντικείμενο μελέτης, με πλήθος ερευ-
νών να αποκαλύπτουν υψηλή συχνότητα εμφάνισης
του φαινομένου, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό

επίπεδο. Είναι σύνηθες να εκδηλώνονται συμπεριφο-
ρές διαδικτυακού εκφοβισμού  σε ιστοσελίδες, στην
ηλεκτρονική αλληλογραφία, στα  μηνύματα σε  κινητά
τηλέφωνα  και στο Διαδίκτυο, σε ιστολόγια, σε κανάλια
δημόσιας συζήτησης, σε διαδικτυακά παιχνίδια (Li,
Gross & Smith, 2012) και μέσω των κοινωνικών δι-
κτύων, που θεωρούνται ιδιαίτερα δημοφιλείς χώροι
(Hinduja & Patchin, 2010) και όπου ο χρήστης δεν
χρειάζεται να έχει ιδιαίτερες γνώσεις ηλεκτρονικών
υπολογιστών για να συμμετάσχει στη χρήση τους. Ανα-
φορικά με τα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία είναι ιδιαίτερα
προσφιλή σε έφηβους χρήστες και νέους ηλικίας 18-

Λέξεις-κλειδιά: 
Διαδικτυακός/ηλεκτρονικός εκφοβισμός,
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, 
προεβηφική/εφηβική ηλικία

Διαδικτυακός εκφοβισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Μία έρευνα σε παιδιά προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το φαινόμενο του
ηλεκτρονικού ή αλλιώς διαδικτυακού εκφοβισμού,
όπως εκδηλώνεται μέσα από τις σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης που χρησιμοποιούν μαθητές προεφηβι-
κής (11-13 ετών) και εφηβικής ηλικίας (14-15
ετών) δύο σχολείων της περιοχής του Πειραιά. Στό-
χος είναι να διερευνηθεί, μέσω της συλλογής και
ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, κατά
πόσο και με ποια συχνότητα μαθητές αυτών των ηλι-
κιών εκφοβίζονται ή εκφοβίζουν μέσω των προσωπι-
κών λογαριασμών τους, πώς αυτό διαφοροποιείται σε
σχέση με το φύλο και τη βαθμίδα εκπαίδευσης, σε τι
βαθμό διασυνδέεται με τον παραδοσιακό εκφοβισμό
και τι μεθόδους αυτοπροστασίας και πρόληψης εφαρ-
μόζουν μέσω των κοινωνικών δικτύων προς αποφυγή
ή και προς αντιμετώπιση του φαινομένου. Συμπερα-
σματικά, επιδίωξη της παρούσας έρευνας είναι να κα-
ταδείξει την αναγκαιότητα έγκαιρης ευαισθητοποί-
ησης μαθητών/τριών, γονέων και κοινωνίας, συστη-
ματικότερης εφαρμογής ενημερωτικών δράσεων και
θέσπισης ενός κοινού, οργανωμένου θεσμικού πλαι-
σίου διαχείρισης του ζητήματος.

Πολίτη Αγγελική
Εκπ/κός ΠΕ06 Β/θμιας Εκπ/σης
MA in Applied Linguistics-M.Ed. in ICT for Education

politiagel1@yahoo.gr
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32 (την επονομαζόμενη γενιά Y) για λόγους διατήρη-
σης επαφής με φίλους τους η κατά τόπους, όμως, λαν-
θασμένη, υπερβολική χρήση τους και η μη τήρηση των
κανόνων ασφαλούς πλοήγησης συχνά οδηγούν στο
να αποτελούν τα μέσα αυτά το πιο διαδεδομένο τρόπο
έκφανσης κυβερνο εκφοβισμού ανάμεσα στους νέους
(Ε.Σφακιανάκης, Συνέντευξη, 24 Δεκεμβρίου 2012;
Hinduja and Patchin, 2010). Στην κατεύθυνση της
υπερβολικής- άνευ ορίων χρήσης, οι Patchin & Hin-
duja καθώς και ο Li συμπεραίνουν ότι τα άτομα που
εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό με διαδικτυακές δρα-
στηριότητες τείνουν να έχουν  πιο πολλές πιθανότητες
να υποστούν διαδικτυακό εκφοβισμό (Patcin & Hin-
duja, 2006; Li, 2007, οπ. ανφ. στο Ryan, 2011). Είναι
συχνό, δε, οι εκδηλώσεις τέτοιων συμπεριφορών
-όπως αναλύονται στην ανασκόπηση του πεδίου- να
μην περιορίζονται σε καθορισμένα περιβάλλοντα αλλά
να διαχέονται στο προσωπικό και σχολικό περιβάλλον
των νέων εξαιτίας της έλλειψης διακριτών ορίων στις
προσωπικές, διαδικτυακές και σχολικές τους δραστη-
ριότητες επηρεάζοντας τελικά όλα τα περιβάλλοντα στα
οποία κινούνται οι νέοι. Η παρούσα μελέτη επισημαίνει
αυτή τη διάσταση και αποτελεί μια απόπειρα ανάλυσης
τέτοιων δραστηριοτήτων σε μια προσπάθεια να καθο-
ριστεί το πρόβλημα, να κατανοηθεί και να επισημανθεί
η αναγκαιότητα για πλευρική ενδοσχολική και εξωσχο-
λική πρόληψη κι αντιμετώπιση με τη συνεργασία σχο-
λείου, οικογένειας και κοινωνικών φορέων.  

Θεωρητική Ανασκόπηση Πεδίου

Ορισμός του 
Διαδικτυακού Εκφοβισμού 

Ο όρος διαδικτυακός ή εναλλακτικά ηλεκτρονικός
εκφοβισμός (cyberbullying)1 αποτελεί πλέον ένα
σύγχρονο ανησυχητικό κοινωνικό φαινόμενο που

όπως πρώτος το όρισε ο Καναδός Bill Belsey

(2005), «περιλαμβάνει τη χρήση Τεχνολογιών

Πληροφορίας και Επικοινωνίας για να υποστηρίξει

μια εσκεμμένη, επαναλαμβανόμενη, και εχθρική

συμπεριφορά από ένα άτομο ή μια ομάδα που

στόχο έχει να βλάψει άλλους» (Belsey, 2005, οπ.

ανφ. στο Dooley et al., 2009). Ένα παρεμφερή ορι-

σμό δίνουν και οι  Φισούν και Φλώρος που κατα-

γράφουν ότι ο διαδικτυακός εκφοβισμός αναφέρεται

σε «οποιαδήποτε πράξη εκφοβισμού, επιθετικότη-

τας, παρενόχλησης, τρομοκρατικής ή αυταρχικής

συμπεριφοράς που θεσπίζεται και πραγματοποιείται

μέσω της χρήσης των ψηφιακών συσκευών επικοι-

νωνίας και συγκεκριμένα του Διαδικτύου και των κι-

νητών τηλεφώνων και επαναλαμβάνεται ανά τακτά

ή άτακτα χρονικά διαστήματα (2012:184).  Η επα-

ναληπτικότητα του φαινομένου τονίζεται και μέσα

από τον ορισμό που δίνουν οι Smith et al. σύμφωνα

με τους οποίους ο διαδικτυακός εκφοβισμός

«αφορά σε μια επιθετική, εσκεμμένη πράξη που

συντελείται από μια ομάδα ή ένα άτομο που χρησι-

μοποιεί επαναλαμβανόμενα ηλεκτρονικές μορφές

επικοινωνίας και επαφής κατά ενός θύματος που δεν

μπορεί εύκολα να υπερασπιστεί τον εαυτό του/ της»

(2008: 376). 

Ειδικότερα, σε αυτή τη μορφή παρενόχλησης, είναι

δυνατό ένα άτομο να επιδοθεί σε κακόβουλες ενέρ-

γειες  μόνο μία φορά αλλά το περιεχόμενο του εκ-

φοβισμού (παραδείγματος χάριν φωτογραφικό

υλικό) να αναπαραχθεί  από τρίτα άτομα για την εκ

νέου ενόχληση του θύματος. Με τον τρόπο αυτό το

θύμα διασύρεται επανειλημμένα παρόλο που η

πράξη συντελέστηκε μόνο μία φορά (Dooley et al,

2009). 

Μορφές Διαδικτυακού Εκφοβισμού 

Αναφορικά με τις μορφές εκδήλωσης του φαινο-
μένου, η Willard (2007) διακρίνει επτά είδη μορφές
ηλεκτρονικού εκφοβισμού με βάση το περιεχόμενο
των τελεσθέντων πράξεων. Τέτοιες είναι η ανταλ-
λαγή προσβλητικών σχολίων (flaming), η παρενό-
χληση, η δυσφήμηση, η πλαστοπροσωπία, η δημο-
σίευση και εξαπάτηση (outing & trickery), ο απο-
κλεισμός και η ηλεκτρονική παρακολούθηση. Ο
Αftab διακρίνει δύο είδη διαδικτυακού εκφοβισμού,
τον άμεσο και τον έμμεσο. Ο άμεσος εκφοβισμός
αναφέρεται στην απευθείας μορφή ηλεκτρονικής
παρενόχλησης, όπου ο θύτης παρενοχλεί άμεσα το
θύμα του, ενώ ο έμμεσος περιλαμβάνει την παρα-
κίνηση άλλων ατόμων να εκφοβίσουν το θύμα, το
οποίο πιθανώς δε γνωρίζουν (Aftab, 2006). Επι-
πρόσθετα, συχνά παρατηρείται το φαινόμενο ο θύτης
να επεμβαίνει στο λογαριασμό του θύματος, να προ-
σποιείται ότι είναι το ίδιο (προσωποποίηση) και κα-
τόπιν να αποστέλλει ακατάλληλες πληροφορίες
(βίντεο, φωτογραφίες ανακοινώσεις) στους ηλε-
κτρονικούς φίλους του θύματος σαν να τις αποστέλ-
λει το ίδιο το θύμα, προκειμένου να δημιουργήσει
πρόβλημα στις διαπροσωπικές σχέσεις του ατόμου
αυτού. Έμμεσος εκφοβισμός συντελείται και όταν ο
θύτης υποδυόμενος πάλι το θύμα δημοσιοποιεί
πληροφορίες που ευτελίζουν το ίδιο το θύμα. 

Σε σχέση με το προφίλ των ‘θυτών’ οι Φισούν και
Φλώρος (2012) διακρίνουν τις ακόλουθες κατηγο-
ρίες θυτών ως προς τα κίνητρα που τους ωθούν να
προβούν σε ανάλογες ενέργειες. Στην πρώτη κατη-
γορία κατατάσσουν αυτούς που δρουν επιπόλαια,
χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει ότι διαπράττουν
εκφοβισμό· σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται
συχνά άτομα που υπήρξαν οι ίδιοι θύματα διαδι-
κτυακού εκφοβισμού και τα οποία μετατρέπονται σε
θύτες απαντώντας στα απειλητικά ή προσβλητικά
σχόλια που έχουν δεχθεί. Στη δεύτερη κατηγορία
ανήκουν τα άτομα που εκφοβίζουν στοχευμένα και
επιδιώκουν να διεγείρουν άσχημα συναισθήματα
στους συνομηλίκους τους, υποτιμώντας τους. Πα-

1 Στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία ο όρος ηλεκτρονικός εκφοβισμός απαντάται με διάφορους τρόπους όπως electronic bullying,
cyberbullying, internet bullying, internet harassment, on-line harassment χωρίς να υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση ανάμεσα
στους προαναφερθέντες όρους.
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ράγοντας εμπλοκής των ‘θυτών’ μπορεί να είναι η
συναισθηματική πλήξη που μπορεί να νοιώθει ένα
άτομο, το οποίο μέσω αυτής της ‘επιθετικής συμπε-
ριφοράς’ βιώνει ευχαρίστηση και διασκέδαση (Ko-
walski, 2012). Συχνή είναι και η ανάγκη επιβολής σε
κάποιον, δηλ. η βούλησή του ‘θύτη’ να υπερτερήσει
σωματικά ή και ψυχολογικά ενός άλλου ή η επιθυ-
μία του να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ομάδας ή
μίας κατάστασης ή  ακόμα και η εκδήλωση αντίποι-
νων (Aftab, 2006, όπ. ανφ. στο Νικολόπουλος,
2009). 

Διαδικτυακός Εκφοβισμός 
& Έφηβοι

Η ηλεκτρονική παρενόχληση φαίνεται να αφορά
ιδιαιτέρως και τους έφηβους όπου το φαινόμενο αρ-
χίζει να εκδηλώνεται σε ηλικία 11-12 ετών και να κο-
ρυφώνεται σε ηλικία 13-15 ετών (Ε.Σφακιανάκης,
Συνέντευξη, 24 Δεκεμβρίου 2012). Συχνότερα δε
οι ‘εικονικοί κόσμοι’ (Kaplan, Haenlein, 2010: 60)
προσφέρονται για συμπεριφορές εκφοβισμού
καθώς εξυπηρετούν τις ανάγκες των εφήβων οι
οποίοι επιδίδονται σε διαφορετικές επικοινωνιακές
πρακτικές (Lenhart, Purcell, Smith & Zickuhr, 2010:
20) όπως το να στέλνουν μηνύματα σε φίλους
(πάνω από 37%), το να ποστάρουν ομαδικά μηνύ-
ματα (πάνω από τους μισούς έφηβους κυρίως), το
να ποστάρουν σχόλια, εικόνες, σελίδες στον τοίχο
τους  (πάνω από το 86% των εφήβων) και το να έρ-
χονται σε επαφή με άλλα άτομα και να κάνουν ένα
πλήθος ενεργειών όπως είναι η ανάρτηση  φωτο-
γραφικού και ακουστικού υλικού, η συμμετοχή σε
παιχνίδια και διαγωνισμούς και ο ελεύθερος σχο-
λιασμός στους λογαριασμούς άλλων χρηστών (Σα-
μαρά, 2011). Υπάρχουν όμως και κάποιοι περιορι-
σμοί όπως το ότι στα περισσότερα κοινωνικά δίκτυα
απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 13
ετών. Συχνά, όμως, σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν
είναι διακριτά τα όρια μεταξύ αληθινής διαπροσω-
πικής και διαδικτυακής συμπεριφοράς. Όπως ανα-

φέρει η Κούρτη (2003)  η επικοινωνία στο Διαδί-

κτυο έχει απρόσωπο χαρακτήρα, δεν συνίσταται δη-
λαδή από την επαφή των ανθρώπων πρόσωπο με
πρόσωπο και είναι ανώνυμη. Με αυτό τον τρόπο,
στα πλαίσια της δυνατότητας  που τους δίνει το Δια-
δίκτυο να μην εμφανίζουν την πραγματική τους ταυ-

τότητα, οι συμμετέχοντες δρουν με τρόπους που δεν
θα υιοθετούσαν στην πραγματική τους ζωή. Επι-
πλέον, η έλλειψη οικογενειακής παρέμβασης ενι-
σχύει μία εσφαλμένη εντύπωση ότι κανένας δεν θα
τους αντιληφθεί και επομένως ο θύτης δεν θα υπο-
στεί τις συνέπειες των διαδικτυακών δράσεων του

(Cooper, 2005 οπ. ανφ. στο Νικολόπουλο, 2009).  

Επιπροσθέτως οι Hinduja & Patchin (2010)  υπο-
στηρίζουν ότι η τεχνολογική ανεπάρκεια των γονέων
οξύνει το πρόβλημα καθώς όχι μόνο δεν μπορούν
να εποπτεύσουν τα παιδιά τους  στις δραστηριότητες

τους στο Διαδίκτυο αλλά ούτε και να τα βοηθήσουν
εαν δεχθούν διαδικτυακή απειλή. Συχνά, επομένως,
τα παιδιά αυτά εμφανίζουν σημάδια συναισθηματι-
κής φόρτισης κατά την εμπλοκή τους με ηλεκτρονικά
μέσα, εκδηλώνουν  άρνηση για τις σχολικές δρα-

στηριότητες και τέλος αποστασιοποιούνται συναι-
σθηματικά από το οικείο περιβάλλον τους. 

Οι καταστάσεις αυτές επηρεάζουν κατά πολύ και
τη σχολική ζωή των εφήβων. Συγκεκριμένα, επειδή
τα άτομα-θύματα του εκφοβισμού αφιερώνουν
πάρα πολύ χρόνο στην εφαρμογή τεχνικών αποφυ-

γής των καταστάσεων αυτών περιορίζεται σημαντικά
η ικανότητά τους να επικεντρωθούν στις σχολικές
τους εργασίες, με αποτέλεσμα την πτώση της επί-
δοσής τους στο σχολείο (Καπατζιά, Συγκολλίτου,
2012).  Πέρα από τη σχολική επίδοση, υπάρχουν

συνέπειες και στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ
των μαθητών. Ανεξαρτήτως από το ρόλο που δια-
δραματίζουν οι χρήστες στον ηλεκτρονικό εκφοβι-
σμό, συχνά δημιουργείται ένα δυσάρεστο και πολ-
λές φορές εχθρικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον,
μέσα στο οποίο οι μαθητές παύουν να αισθάνονται

πλέον ασφαλείς (Καπατζιά, Συγκολλίτου, 2012). 

Συσχέτιση του Διαδικτυακού 
με το Σχολικό εκφοβισμό 

Παρόλο που το φαινόμενο του Διαδικτυακού εκ-
φοβισμού κινείται σε μία κοινή βάση με τον παραδο-
σιακό εκφοβισμό δεν αποτελεί εντούτοις «σύγχρονη»
συνέχειά του, όπως φαίνεται και από το παρακάτω
σχήμα- που δημιουργήσαμε- καθώς διαθέτει πολλά
στοιχεία που τον διαφοροποιούν. Πράγματι, ένα από
τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής πα-
ρενόχλησης, σε αντίθεση με την παραδοσιακή, είναι
η ανωνυμία που προσφέρεται μέσα από τα διάφορα
ηλεκτρονικά μέσα (Ferdon &Hertz  2007; Κούρτη,
2003; Kowalski, Limber & Agatston 2012; Li, Gross
& Smith 2012; Ortega et al 2008) ενώ στη συχνό-
τητα ραγδαίας εκδήλωσης του φαινομένου συμβάλ-
λει και η ίδια η φύση των τεχνολογικών μέσων που
όπως αναφέρει ο Δ. Νικολόπουλος (2009), εξαιτίας
της κοινωνικής διάστασης που τα διέπει, με μία κί-
νηση είναι δυνατή η γνωστοποίηση κακόβουλων
ενεργειών σε μία  πληθώρα θεατών σε όλο το
φάσμα του παγκόσμιου ιστού. Η εκρηκτική, επιπλέον,
ταχύτητα διάδοσης των πληροφοριών καθώς και το
γεγονός ότι ‘παραμένουν’ στο Διαδίκτυο για πάντα
(εξαιτίας της μη απόλυτης διαγραφής δεδομένων)
είναι επίσης στοιχεία που διαφοροποιούν το διαδι-
κτυακό εκφοβισμό (Kowalski, Limber & Agatston,
2012). Όπως αναφέρεται εκτεταμένα στη σχετική βι-

βλιογραφία, το φαινόμενο της ηλεκτρονικής παρενό-
χλησης δεν γνωρίζει γεωγραφικά όρια διότι λόγω
της φύσης του Διαδικτύου, ο καθένας μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει την τεχνολογία για να εκφοβίσει από
οπουδήποτε στον κόσμο με όποιο τρόπο αυτός επι-
θυμεί και οποιαδήποτε χρονική στιγμή (Kowalski,
Limber & Agatston, 2012; Li, Gross & Smith, 2012;
Patchin & Hinduja 2010). Τέλος, σύμφωνα με τον
Νικολόπουλο (2009) το φαινόμενο ενισχύεται πε-
ραιτέρω από το γεγονός ότι οι ‘θύτες’ δεν έχουν
πραγματική επαφή με το θύμα και λόγω αυτής της
συναισθηματικής αποστασιοποίησης και άρσης ανα-
στολών, η παρενόχληση γίνεται πιο επιθετική και επι-
κίνδυνη και οι διαπράττοντες τον εκφοβισμό να μην
νιώθουν ενοχές για τη δράση τους. 

Συναφείς έρευνες 
για το φαινόμενο του 
Διαδικτυακού εκφοβισμού

Το φαινόμενο βρίσκεται υπό συνεχή παρακολού-
θηση με τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων από
χώρες του εξωτερικού και κυρίως από τις  Ηνωμέ-
νες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά (Campbell,
2005; Kowalski & Limbert 2007; Smith et al.,
2008) αλλά και από την Ελλάδα (Καπατζιά & Συγ-
κολλίτου, 2012), που στοχεύουν στην πληρέστερη

Σχήμα 1: Οι  βασικές 
διαφορές  και ομοιότητες
μεταξύ παραδοσιακού
και διαδικτυακού 
εκφοβισμού
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κατανόηση και αντιμετώπισή του. Ενδεικτική είναι
έρευνα2 του Πανεπιστημίου της Μοντάνα, Αμερική,
με τίτλο  «Διαδικτυακός Εκφοβισμός και θυματοποί-
ηση: Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά του θύτη, του
θύματος και του θύτη/θύματος» όπου προέκυψε ότι
το 69% των συμμετεχόντων έχουν εμπλακεί σε πε-
ριστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού ή θυματοποί-
ησης. Από αυτούς το 12% έχει εμπλακεί ως θύτης,
το 19% ως θύμα ενώ το 37% έχει συμμετάσχει και
ως θύτης και ως θύμα. Αναφορικά με το φύλο, τα
κορίτσια εμφανίζονται να εμπλέκονται σε περιστατικά
κυβερνοεκφοβισμού με μεγαλύτερη συχνότητα από
ότι τα αγόρια (63% κορίτσια έναντι 37% αγόρια).
Παρόμοια έρευνα στην Αγγλία του ερευνητικού
κέντρου PEAR3 με τίτλο «Επιπτώσεις του κυβερνο-
εκφοβισμού στην ψυχολογική υγεία των παιδιών»,
κατέδειξε ότι το 1/3 των περιπτώσεων εκφοβισμού
εκδηλώνεται μέσω κοινωνικών δικτύων κι αφορά
σε μεγαλύτερο ποσοστό τα κορίτσια. Επιπλέον, ένα
ποσοστό της τάξεως του 18,4% λειτούργησαν ως

θύτες ως αποτέλεσμα θυματοποίησης τα δε θύματα
επηρεάζονταν στις διαπροσωπικές τους σχέσεις
(38,9%) ή σταματούσαν να πηγαίνουν στο σχολείο
(28,8%), μισοί δε εκ των θυμάτων στρέφονταν για
βοήθεια σε γονείς και φίλους.  

Σε επίπεδο ευρωπαϊκής σύμπραξης, χαρακτηρι-

στική είναι η έρευνα4 με τίτλο «Διαδίκτυο και Συμ-
περιφορές Εξάρτησης: Μελέτη σε Ευρωπαίους
Εφήβους» που επισήμανε ότι η αυξημένη ενασχό-
ληση με τα κοινωνικά δίκτυα- εκτός περιπτώσεων
σχολικής δραστηριότητας-  σχετίζεται με καταστάσεις
δυσλειτουργικής διαδικτυακής συμπεριφοράς
(Δ.Δ.Σ.). Η Ελλάδα φαίνεται να παρουσιάζει τα υψη-
λότερα ποσοστά Διαδικτυακού εκφοβισμού (26,8%
επί του συνολικού  δείγματος) με την τάση αυτή να
αφορά κυρίως τα κορίτσια ενώ το Διαδίκτυο απο-
δεικνύεται ένα ιδιαίτερα ελκυστικό μέσο κοινωνικο-
ποίησης μέσω του οποίου οι νέοι ενισχύονται θετικά
ως προς το αυτοσυναίσθημά και την αυτοπεποίθησή

2 Η έρευνα εκπονήθηκε σε δείγμα 584 μαθητών/ τριών ηλικίας  11-14 ετών με τη χρήση ποσοτικής μεθόδου (ερωτηματολόγιο
κλειστού τύπου) το Μάρτιο του 2007 από την Delia Carroll Campfield, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας. Στόχος ήταν να διερευ-
νηθούν τα ποσοστά εμφάνισης του φαινομένου του διαδικτυακού εκφοβισμού και της θυματοποίησης μεταξύ μαθητών Γυμνασίου
επαρχιακών περιοχών, να εξακριβωθεί εάν και σε ποιο βαθμό συνδέεται ο απευθείας μορφής εκφοβισμός με το διαδικτυακό
εκφοβισμό, το πως τα φύλα εμπλέκονται σε περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού και να καταλήξει μέσα στο προφίλ του θύτη
και θύματος μέσα από τον εντοπισμό ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών, αλλά και των συμπτωμάτων που εκδηλώνουν.

3 Πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Ερευνών για τα παιδιά (Public Health, Education, Awareness, Research) που απο-
σκοπούσε στην εμπλοκή των νέων στην έρευνα για τη δημόσια υγεία. Η έρευνα διεξήχθη το 2010 σε δείγμα μαθητών/
τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (490 παιδιά) και εκπαιδευτικούς (60) με τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών
δεδομένων (ερωτηματολόγιο και συνεντεύξεις).

4 Η έρευνα υλοποιήθηκε το έτος 2011-2012 στο πλαίσιο σύμπραξης (consortium) επτά ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ
των οποίων και η Ελλάδα. Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα “Saferinternet Plus” της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (Ε.Ε.) κι αξιολογήθηκε από Επιστημονική Επιτροπή, ενώ το συνολικό συντονισμό και την επίβλεψη του έργου ανέ-
λαβε η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Σκοπός της έρευ-
νας, με μέθοδο τη διανομή ερωτηματολογίων και διενέργεια συνεντεύξεων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα εφήβων από
κάθε χώρα (έως 2000 έφηβοι από κάθε χώρα) ηλικίας 14-17 ετών, ήταν ο προδιορισμός της επίπτωσης και των προ-
διαθεσικών παραγόντων που οδηγούν τους εφήβους στη Συμπεριφορά Εξάρτησης από το Διαδίκτυο (Σ.Ε.Δ). 

5 Η έρευνα διενεργήθησε σε δείγμα 429 μαθητών/ τριών Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Περιφε-
ρειών Ανατολ. Μακεδονίας- Θράκης και Νοτίου Αιγαίου και στόχευε να μελετήσει τη σχέση ανάμεσα σε εμπειρίες
κυβερνοεκφοβισμού (ΚΕ) και κυβερνοθυματοποίησης (ΚΘ) σε σχέση με το φύλο, τη χρήση των νέων τεχνολογιών,
την προσωπικότητα  και τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών.

▲

τους. Σε εθνικό επίπεδο ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-

ρουσιάζει η έρευνα5 των Αντωνιάδου και Κόκκινου
(2013: 138- 169) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Θράκης που εστίασε σε παιδιά προ- εφηβικής και
εφηβικής ηλικίας κοινό σημείο ανάλυσης των

οποίων ήταν ότι η αυξημένη χρήση του Διαδικτύου,
η άρση αναστολής κατά τη χρήση του και τα ψυχο-
παθητικά χαρασκτηριστικά των συμμετεχόντων αυ-

ξάνουν το βαθμό επικινδυνότητας με τα αγόρια να
φαίνονται να εμπλέκονται περισσότερο σε περιστα-

τικά κυβερνοεκφοβισμού. 

Η παρούσα έρευνα

Σκοπός και Ερευνητικά ερωτήματα

Στο πεδίο του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, η ερευ-
νητική βιβλιογραφία και οι σχετικές έρευνες έχουν
εστιάσει σε μεγάλο βαθμό στις συνθήκες και τα αίτια

καθώς και στις επιπτώσεις του φαινομένου, στο προ-
φίλ των θυτών και θυμάτων σε συνάρτηση με το
φύλο, την ηλικία, την προσωπικότητα, τις κοινωνικές
δεξιότητες του ατόμου και το οικογενειακό περιβάλ-
λον. Κοινό σημείο αναφοράς για την πιθανή εκδή-
λωση συμπεριφορών κυβερνοεκφοβισμού αποτε-
λεί ο βαθμός δημοτικότητας των νέων τεχνολογιών
(Kaplan & Haenlein, 2010), ο βαθμός χρήσης τους
και η τήρηση ή μη κανόνων ασφαλούς πλοήγησης.
Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι τα κοινωνικά δίκτυα κα-
ταλαμβάνουν μεγάλο μερίδιο του χρόνου που αξιο-
ποιούν οι νέοι, γεγονός που επιβεβαιώνει και
έρευνα του προγράμματος Saferinternet Plus, όπου
το 92% του συνολικού δείγματος αποτελούν μέλη
ενός τουλάχιστον μέσου κοινωνικής δικτύωσης, με
το 39,4% να ασχολείται καθημερινά περισσότερο
από δύο ώρες. 

Το πλέον ανησυχητικό της διαδικτυακής αυτής συ-
νήθειας οφείλεται στο ότι τα μέσα κοινωνικής δι-
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κτύωσης γίνονται χώροι συνάντησης ακόμα και για
παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών- αν και αυτό είναι
κάτι που σπανίως τα ίδια παραδέχονται (Lenhart,
Purcell, Smith & Zickuhr, 2010: 17)- καθώς απαγο-
ρεύεται σύμφωνα με τους κανονισμούς χρήσης κοι-
νωνικών δικτύων. 

Εντούτοις, αναφορικά με αυτά τα μέσα υπάρχει ελ-
λειπής πληροφόρηση κατά πόσο και σε τι βαθμό οι
νεαροί χρήστες προβαίνουν σε επιθετικές συμπερι-
φορές και κατα πόσο κατέχουν γνώση πρόληψης και
διαχείρισης σε περίπτωση που πέσουν θύματα ηλε-
κτρονικής παρενόχλησης. Συνεπώς, κρίνεται απα-
ραίτητη μια τέτοιου είδους έρευνα που εστιάζει στις
αναφορές των ερευνητών περί της μεγάλης συχνό-
τητας εκδήλωσης τέτοιων εκφοβιστικών συμπερι-
φορών μέσω των κοινωνικών δικτύων (O’Brien &
Moules, 2010).

Ως εκ τούτου, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι
να  μελετήσει το φαινόμενο του διαδικτυακού εκ-
φοβισμού όπως εκδηλώνεται μέσα από τις σελίδες
κοινωνικής δικτύωσης  που χρησιμοποιούν παιδιά
προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας. Συγκεκριμένοι
ερευνητικοί στόχοι και ερωτήματα της έρευνας είναι:
α)  η καταγραφή συγκεκριμένων περιστατικών κυ-
βερνοεκφοβισμού, η συχνότητα εκδήλωσής τους
και η σχέση θύτη-θύματος, β) η διαφοροποίηση σε
σχέση με το φύλο και τη βαθμίδα εκπαίδευσης, γ) η
διερεύνηση πιθανής διασύνδεσης παραδοσιακού
εκφοβισμού με τον διαδικτυακό εκφοβισμό (στοιχείο
που απαντά στο ερώτημα κατά πόσο ο διαδικτυακός
εκφοβισμός αποτελεί ένα εν συνεχεία πρόβλημα και
παρακλάδι του παραδοσιακού εκφοβισμού ή κατά
πόσο αποτελεί ένα καινούριο πεδίο), δ) η αναζήτηση
αιτίων και επιπτώσεων εκδήλωσης του φαινομένου,
ε) η γνώση και εφαρμογή λήψης μέτρων αντιμετώ-
πισης από τους μαθητές/-τριες σε περίπτωση θυμα-

τοποίησής τους, και τέλος στ) η διερεύνηση γνώ-
σεων περί της τήρησης των κανόνων ορθής χρήσης
λογαριασμού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τα
παιδιά ως μέσο πρόληψης.  

Πληθυσμός & Διάρκεια έρευνας

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαί-
σιο παρακολούθησης μεταπτυχιακού προγράμματος
στις «Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοι-
νωνίας για την εκπαίδευση» για τις ανάγκες του μα-
θήματος ‘Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας’6

υπό την επίβλεψη της κ. Βαρνάβα- Σκούρα. 

Η έρευνα, που αποτελεί ομαδική εργασία των Μ.
Γρηγοράκη, Φ. Περάκη και Α. Πολίτη, εκπονήθηκε
από τα μέσα Οκτωβρίου έως και τις αρχές Φε-
βρουαρίου 2013 σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας (11-
12 ετών) που φοιτούσαν στη ΣΤ’ τάξη Δημοτικού κα
σε παιδιά εφηβικής ηλικίας (14-15 ετών) που φοι-
τούσαν στη Γ’ τάξη Γυμνασίου. Πιο αναλυτικά, στην
έρευνα συμμετείχαν 47 μαθητές/τριες του Ράλλειου
Πρότυπου πειραματικού Δημοτικού Πειραιά και 32
μαθητές/τριες του 2ου Γυμνασίου Πειραιά. Η επι-
λογή των δύο διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης
συντελέσθηκε προκειμένου να γίνει αντιπαραβολή
των δεδομένων σε σχέση με το φύλο αλλά και τη
βαθμίδα στην οποία ανήκουν οι μαθητές. Το δείγμα
που μελετήθηκε επιλέχθηκε βάσει των εξής κριτη-
ρίων: α) του χρονικού περιορισμού ολοκλήρωσης
της έρευνας, β) της εξοικείωσης των φοιτούντων με
τις νέες τεχνολογίες, γ) της εμφάνισης πρότερου πε-
ριστατικού κυβερνοεκφοβισμού. Κοινό σημείο ανα-
φοράς και των δύο σχολείων αποτελεί το γεγονός
ότι τα δύο σχολεία γειτνιάζουν καθώς και το γεγονός
ότι και τα δύο σχολεία ασχολούνται ενεργά με την
εκπόνηση προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων. 

Μέθοδος Έρευνας 
και Ανάλυσης Δεδομένων

Τα προς διερεύνηση δεδομένα συλλέχθηκαν με
ερευνητικά εργαλεία ποσοτικής και ποιοτικής μεθό-
δου και αναλύθηκαν συγκριτικά και αντιπαραβολικά
με τη ‘διερευνητική- ερμηνευτική μέθοδο’ (‘norma-
tive’ and ‘interpretive’ approach) (Novack, 1986;
Alasuutari, 1995). Για τη συλλογή ποσοτικών δεδο-
μένων σχεδιάστηκε ειδικά διαμορφωμένο ερωτη-
ματολόγιο. Ως προς τη σύνθεση του ερωτηματολο-
γίου επιλέχθηκαν πολλαπλού τύπου ερωτήσεις και
συγκεκριμένα κλειστές ερωτήσεις διαβαθμισμένης
4βαθμης κλίμακας Likert, ερωτήσεις διχοτόμησης
(NAI/ OXI), ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και
ερωτήσεις ιεραρχημένης κλίμακας (1-4). Όλες οι
ερωτήσεις είχαν κοινό χαρακτηριστικό το ότι ήταν
πολύ δομημένες, κλειστού τύπου ώστε να παρά-
γουν συχνότητες για στατιστική ανάλυση και να επι-
τρέπουν περαιτέρω συγκρίσεις (Oppenheim, 1992:
115). Ορισμένες όμως ερωτήσεις ήταν ανοικτού
τύπου δεδομένου ότι οι απαντήσεις ήταν άγνωστες
και το ερώτημα έπρεπε να προσεγγιστεί διερευνη-
τικά (Bailey, 1994: 120). Οι κλειστές αυτές ερωτήσεις
παρείχαν εκ των προτέρων τις απαντήσεις μέσα από
τις οποίες επέλεγε ο ερωτώμενος, ήταν γρήγορες
δε ως προς τη συμπλήρωσή τους, γεγονός απαραί-
τητο εφόσον αποσκοπούσαν στη συμπλήρωση από
νεαρούς έφηβους των οποίων η προσοχή διασπάται
εύκολα και ήταν εύκολες ως προς την κωδικοποί-
ηση τους, γεγονός απαραίτητο εφόσον θα συνο-
δευόταν από στατιστική ανάλυσή τους (Wilson and
McLean, 1994: 21 οπ. ανφ. στο Cohen, Manion,
Morrison, 2008).  Ως προς τη δομή του περιεχομέ-
νου, το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε στις εξής κατη-
γορίες: α) Δημογραφικά στοιχεία των
μαθητών/τριών, τα οποία περιελάμβαναν το φύλο
και την τάξη/ βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία φοι-
τούσαν. Τα δύο αυτά στοιχεία θα χρησίμευαν ως
ανεξάρτητες μεταβλητές για τη στατιστική ανάλυση
και θα διαχώριζαν τα ευρήματα ανάλογα με το φύλο

και την ηλικία. Ως προς το φύλο τα ευρήματα φέ-
ρουν σημασία καθώς σύμφωνα με τις έρευνες τα
κορίτσια φαίνεται να χρησιμοποιούν περισσότερο τα
κοινωνικά δίκτυα και να πέφτουν πιο συχνά θύματα
κυβερνοεκφοβισμού. Ως προς τη βαθμίδα εκπαί-
δευσης παιδιά κάτω των 13 ετών αναμένεται να μην
δίνουν ποσοστά χρήσης των κοινωνικών δικτύων
λόγω του ηλικιακού περιορισμού, β) Ερωτήσεις
χρήσης του διαδικτύου, γ) Ερωτήσεις χρήσης κοι-
νωνικών δικτύων, δ) Ερωτήσεις για την ψηφιακή πα-
ρενόχληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ε)
Ερωτήσεις για τη διασύνδεση σχολικού εκφοβισμού
με διαδικτυακό εκφοβισμό, στ) Ερωτήσεις που αφο-
ρούν στις επιπτώσεις του διαδικτυακού εκφοβισμού,
ζ) Ερωτήσεις που αφορούν στην ανάληψη ρόλου
θύτη και τέλος η) ερωτήσεις που σχετίζονται με την
ασφάλεια στα κοινωνικά δίκτυα. 

Για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων διεξήχθη-
σαν ημι-δομημένες ανοικτού και κλειστού τύπου
συνεντεύξεις με δύο εκπροσώπους διαφορετικών
φορέων, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια ασχολούνται
ενεργά με την ενημέρωση μαθητών, γονέων και εκ-
παιδευτικών αναφορικά με το φαινόμενο του κυ-
βερνοεκφοβισμού. Στόχος των συνεντεύξεων ήταν
να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και αξιοπιστία των
αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου αλλά και να
παρατεθούν ειδικότερα παραδείγματα που θα απει-
κονίσουν την εμπλοκή φορέων και κοινωνίας στο
φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού. Συγκε-
κριμένα, η πρώτη συνέντευξη απευθυνόταν στον κ.
Γεώργιο Κορμά, εκπρόσωπο του “Saferinternet”,
που αποτελεί επίσημο και αναγνωρισμένο φορέα
από το Υπουργείο Παιδείας και ειδικεύεται στην ενη-
μέρωση περί της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδί-
κτυο, ενώ η δεύτερη συνέντευξη παραχωρήθηκε
από τον κ. Σφακιανάκη Μανώλη, πρώην Προϊστά-
μενο της Υπηρεσίας Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με
ειδίκευση στον εντοπισμό κρουσμάτων διαδικτυα-
κού εκφοβισμού, στην πρόληψη και στην καίρια αν-
τιμετώπισή τους.  Οι συνεντεύξεις αυτές διεξήχθηκαν

6 Στόχος του μαθήματος ήταν να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με μεθόδους επιστημονικής έρευνας ώστε να παράγουν στο τέλος
του εξαμήνου ερευνητική εργασία που να άπτεται στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα αλλά και να συνάδει με τις ανάγκες και
επιταγές της σύγχρονης τεχνολογικής πραγματικότητας που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί.

▲
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στο φυσικό περιβάλλον των ομιλητών (McDonough
and McDonough, 1997: 181-188) και αποτελούνταν
από μερικώς διαφοροποιημένες (λόγω διαφορετι-
κής ιδιότητας των ομιλητών) ημι-δομημένες ερωτή-
σεις κλειστού τύπου ώστε οι ομιλητές να μην υπερ-
γενικεύουν, ούτε να αποφεύγουν την ερώτηση αλλά
και ανοικτού τύπου ερωτήσεις που στόχο είχαν να
στηρίξουν περαιτέρω τα ερευνητικά ερωτήματα, να
προσθέσουν πληροφορίες, να παραθέσουν παρα-
δείγματα και να απεικονίσουν την εμπλοκή φορέων
και κοινωνίας στο φαινόμενο του κυβερνοεκφοβι-
σμού. Έτσι, τέθηκαν ερωτήσεις: α) εμπειρίας και
συμπεριφοράς για την καταγραφή της δράσης του
κάθε φορέα που εκπροσωπούσε ή επόπτευε ο
ερωτώμενος, β) γνώμης και αξίας (Patton, 2002)
με την ευελιξία να παρέχει ο ερωτώμενος τη δική
του ερμηνεία και περιγραφή.  

Για την καταγραφή και την επεξεργασία των πο-
σοτικών δεδομένων που συλλέχθηκαν από τα ανώ-
νυμα ερωτηματολόγια χρησιμοποιήθηκε το πρό-
γραμμα στατιστικής ανάλυσης “spss (ver.20.0)” με
τη χρήση του οποίου εφαρμόστηκε ανάλυση κατα-
νομής συχνοτήτων (frequency distribution) και
έλεγχος συσχετίσεων σε σχέση με τις δυο ανεξάρ-
τητες,ποιοτικές, κατηγορικές μεταβλητές, το φύλο και
τη βαθμίδα εκπαίδευσης που προέκυπτε μέσα από
την επικρατούσα τιμή (mode) συχνότητας εμφάνισης
απαντήσεων. Στον έλεγχο συσχετίσεων και διασταύ-

ρωσης εφαρμόστηκε και η μελέτη του στατιστικού
εργαλείου χ2 ώστε να διαπιστωθεί η στατιστική ση-
μαντικότητα των συσχετίσεων που έγιναν. Τέλος τα
ευρήματα της στατιστικής ανάλυσης  αποτυπώθηκαν
με τη μορφή πινάκων συχνοτήτων και γραφικών πα-
ραστάσεων. 

Για την επεξεργασία των ποιοτικών δεδομένων
που συλλέχθηκαν, έγινε συγκέντρωση κι απομα-
γνητοφώνηση των απαντήσεων, κωδικοποίηση κι
αποκωδικοποίηση του περιεχομένου των δύο συ-
νεντεύξεων και ομαδοποίηση των δεδομένων σε
σχέση με τα υποβληθέντα ερευνητικά ερωτήματα.
Στη συνέχεια ακολούθησε αντιπαραβολή και σύγ-
κριση απαντήσεων για την ανίχνευση κοινών ση-
μείων αναφοράς σε σχέση με τα κοινά σημεία των
ερωτημάτων που τέθηκαν. Επιπλέον, ακολούθησε
αναστοχαστική ερμηνεία σε σχέση με τη βιβλιογρα-
φική ανασκόπηση ενώ η παρουσίαση κι ανάλυση
των αποτελεσμάτων περιλάμβανε αποσπάσματα
από την αναλυτική αφήγηση σε διασύνδεση με τα
αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας και σε συνά-
φεια με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και τις πρό-
τερες έρευνες στο πεδίο.   

Αποτελέσματα 

Από τη στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολο-
γίων προέκυψαν τα κάτωθι αποτελέσματα. Αρχικά,

ως προς το προφίλ των μαθητών/ τριών, μελετήθηκε
ο βαθμός ενασχόλησής τους με το Διαδίκτυο και το
ποσοστό χρήσης αναδείχτηκε στο 97,5% με το
39,4% του δείγματος να κάνει καθημερινή χρήση
του Διαδικτύου άνω των δυο ωρών. Κατά την πλοή-
γησή τους το μεγαλύτερο ποσοστό (49,4%) δηλώ-
νει ότι γνωρίζει σε καλό επίπεδο πως να κάνει ορθή
χρήση διαδικτύου, με τους μαθητές/ τριες Δημοτικού
να αυτοξιολογούνται καλύτερα σε σχέση με τους
μαθητές/ τριες Γυμνασίου (βλ. Πίνακα 1).

Σχετικά με τις διαδικτυακές συνήθειες των ψηφιακά
αυτοχθόνων, διαφαίνεται ότι μεγάλο μέρος των μα-
θητών επιλέγει τον παγκόσμιο ιστό για να παίξει παι-
χνίδια (μ=3.065), γεγονός που επιβεβαίώνεται και
από τις συσνεντεύξεις με τον κ.Σφακιανάκη να δηλώ-
νει ότι «οι περισσότεροι έφηβοι, το 80% ασχολούνται
με παιχνίδια», και τον κ.Κορμά να αναφέρει ότι «το
μόνο που κάνουν τα παιδιά αυτής της γενιάς δυστυ-
χώς είναι να είναι στα παιχνίδια...» (βλ. Πίνακα 2).

Από την ανάλυση συχνοτήτων προέκυψε ότι η συ-

χνότητα παιξίματος ηλεκτρονικών παιχνιδιών εξαρ-
τάται από το αν είναι μαθητές γυμνασίου ή δημοτι-

κού (p=0,000<0,05) σε αντίθεση με τη συχνότητα
χρήσης διαδικτύου για την εκπόνηση σχολικών ερ-

γασιών που εξαρτάται από το αν είναι μαθητές γυ-
μνασίου ή δημοτικού (p=0,029<0,05). Επιπλέον,

προέκυψε ότι η συχνότητα με την οποία χρησιμοποι-
ούν τα κοινωνικά δίκτυα ή άλλους χώρους δικτύω-

σης (chat rooms) δεν εξαρτάται από το αν είναι μα-
θητές γυμνασίου ή δημοτικού (p=0,085>0,05)

ούτε εξαρτάται η χρήση σελίδων κοινωνικής δι-
κτύωσης από το φύλο (p=0,352>0,05) ή τη βαθ-

μίδα (p=0,109>0,05). Στο σύνολό τους οι χρήστες
δηλώνουν ότι κάνουν καθημερινή χρήση των κοι-
νωνικών μέσων (55,4%) προκειμένου πρωτίστως

να επικοινωνήσουν με φίλους. Αναφορικά με τη δη-
μοτικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους

νέους ο κ. Κορμάς αναφέρει «είναι μύθος το ότι είναι

Πίνακας 1. Επίπεδο γνώσης ορθής χρήσης του Διαδικτύου ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (cros-
stabulation).

Πίνακας 2. Λόγοι σύνδεσης στο Διαδίκτυο (μέσος όρος τιμών).

▲
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η γενιά του διαδικτύου, δεν είναι η γενιά του διαδι-
κτύου, είναι η γενιά των κοινωνικών δικτύων και των
παιχνιδιών» ενώ ως προς τους λόγους δημοτικότη-
τας ο κ. Σφακιανάκης αναφέρεται στην δυνατότητα
που παρέχουν στα παιδιά να επικοινωνούν, να γνω-
ρίζουν νέους ανθρώπους και να παίζουν παιχνίδια,
αποτελώντας έτσι ένα πολυμέσο («δημοφιλείς τις
κάνει διότι μέσα από εκεί τα παιδιά ε... κάνουν τα
πάντα, δηλαδή και συνομιλούν και παίζουν παιχνίδια
και γνωρίζουν νέους ανθρώπους.») Συμπληρωμα-
τικά, μία άλλη πιθανή εξήγηση της δημοτικότητας
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δίνει και ο  κ.
Κορμάς, υποστηρίζοντας ότι «οι ιστοσελίδες κοινω-
νικής δικτύωσης εξυπηρετούν τις ανάγκες της εφη-
βείας,[...], παρορμητικότητα, μιμητισμός, ριψοκίνδυνη
συμπεριφορά,ε...,αίσθηση του ανήκειν κάπου, [...],
αμφισβήτηση γονικής εξουσίας». Σχετικά με τον
τρόπο που επιλέγουν οι μαθητές/τριες να απεικονί-
ζουν τα στοιχεία τους, περισσότεροι από τους μισούς
(51,9%) χρήστες λογαριασμών κοινωνικής δικτύω-
σης διατηρούν το προφίλ τους προσβάσιμο μόνο σε

φίλους, ένα ποσοστό 20,8% έχει το προφίλ του εν-
τελώς προσωπικό και ένα 11,7% των ερωτηθέντων
διαμοιράζεται επιλεγμένες πληροφορίες με αυτούς
που επιθυμεί. 

Κατά δεύτερον, σε σχέση με τα ερευνητικά ερω-
τήματα προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: Ως συ-
νηθέστερες μορφές εκφοβισμού με τις οποίες οι μα-
θητές/-τριες έρχονται αντιμέτωποι  κατά την εμπλοκή
τους με διάφορα κοινωνικά δίκτυα, με μεγαλύτερη
συχνότητα προκύπτουν η ανάρτηση προσβλητικών
σχολίων για τους ίδιους (μ=1.380) αλλά και για τους
φίλους τους ( μ=1.354), η χρησιμοποίηση των προ-
σωπικών τους λογαριασμών για απάντηση μηνυμά-
των χωρίς όμως την προηγούμενη συγκατάθεσή
τους (μ=1.241) καθώς και  η παρακολούθηση προ-
σβλητικού οπτικοακουστικού υλικού στο οποίο
φίλοι τους υφίστανται σωματική ή και ψυχολογική
βία και βιντεοσκοπούνται χωρίς να το ξέρουν
(μ=1.777) (βλ. Πίνακα 3).

Ως συνηθέστερες μορφές διαδικτυακής παρενό-

χλησης που δέχονται φίλοι τους αναφέρουν την
υποκλοπή προσωπικών στοιχείων  τους (μ=37.5)
και τα προσβλητικά σχόλια (μ=25). Όντας θύματα
το 66.3% των μαθητών/-ιων αναφέρει ότι έχει δεχ-
θεί μόνο μια φορά προσβλητικά σχόλια ενώ το
33.3% δηλώνει ότι έχει δεχθεί τέτοιου είδους πα-
ρενόχληση παραπάνω από μία φορά. Αξιοσημείωτο
είναι και το ποσοστό των μαθητών Γυμνασίου
(10,1%) που δηλώνει ότι έχει εκφοβισθεί ηλεκτρο-
νικά με τον συγκεκριμένο τρόπο παραπάνω από μία
φορές. Πράγματι, προκύπτει άμεση συσχέτιση της
συχνότητας με την οποία δέχονται εκφοβιστικά σχό-
λια οι έφηβοι αναλογικά με τη βαθμίδα εκπαίδευσης
στην οποία βρίσκονται (p=,000<0,05), συσχέτιση
που δε φαίνεται όμως να υφίσταται για το φύλο
(p=,000<0,05). Αναφορικά με το περιεχόμενο των
προσβλητικών σχολίων τα θύματα αναφέρουν ως

συχνότερο (22,4%) την αναφορά στην εξωτερική
τους εμφάνιση και σε ποσοστό 21,5% στη συμπερι-
φορά τους. Αποστολείς αυτών των σχολίων δηλώ-
νουν ότι ήταν σε ποσοστό 39,4% φίλοι και γνωστοί
και σε ποσοστό 20,6% φίλοι χωρίς πρόσβαση στο
προφίλ τους. Βασικό στόχο αποστολής αυτών των
υβριστικών σχολίων αναφέρουν τη διασκέδαση του
θύτη. Όσον αφορά τις επιπτώσεις που βιώνει το
θύμα, με μεγαλύτερη συχνότητα αναφοράς προκύ-
πτει το αίσθημα της αδιαφορίας ( μ=34,8) σε συ-
σχέτιση, όμως, με τον παράγοντα της βαθμίδας προ-
κύπτει ότι οι μαθητές/ τριες Δημοτικού βιώνουν σε
μεγαλύτερο βαθμό (22,2%) αρνητικά αισθήματα
έναντι των μαθητών/ τριών Γυμνασίου ενώ ανασφά-
λεια και άγχος φαίνονεται να καταμερίζονται ισό-
βαθμα στους φοιτούντες και των δύο βαθμίδων (βλ.
Πίνακα 4).

Πίνακας 3. Συνηθέστερες μορφές διαδικτυακού εκφοβισμού (μέσος όρος τιμών).

Πίνακας 4. Συνέπειες διαδικτυακού εκφοβισμού λόγω λήψης προσβλητικών σχολίων.
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Ως προς τον τρόπο αντίδρασης και διαχείρισης,
υπάρχει διαφοροποίηση ανα βαθμίδα εκπαίδευσης
με ένα αυξημένο ποσοστό (44,4%) φοιτούντων στο
Γυμνάσιο να επιλέγουν να ανταπαντήσουν με εξί-
σου προσβλητικά σχόλια, ένα 38,9% να το συζητά
με τους φίλους του και ως εναλλακτικό τρόπο δια-
χείρισης να επιλέγουν να ενημερώσουν γονείς
(27,8%) και εκπαιδευτικούς (11%). Στην περίπτωση
θυματοποίησης στο Δημοτικό, οι φοιτούντες επιλέ-
γουν πρωτίστως να ενημερώσουν  τους γονείς τους
(33,3%) και κατά δεύτερον τους εκπαιδευτικούς
(11,1%). Ακόμα, σχεδόν τα μισά από τα παιδιά  του
Δημοτικού (55,6%) αποφάσισαν να διαγράψουν τα
σχόλια ή τα μηνύματα που έλαβαν ενώ κοινό πο-
σοστό παιδιών (22,2%) και για τις  δύο βαθμίδες
εκπαίδευσης δηλώνουν ότι έγιναν προσεκτικότεροι
με τα δεδομένα τα οποία γνωστοποιούν στο κοινω-
νικό δίκτυο που χρησιμοποιούν. Την εμπλοκή τους
σε ρόλο θύτη αναφέρουν μόνο μαθητές/ τριες Γυ-
μνασίου με συχνές μορφές ηλεκτρονικής παρενό-
χλησης να αποτελούν η χρησιμοποίηση του προ-
σωπικού λογαριασμού ενός ατόμου χωρίς την έγ-
κριση του για αποστολή μηνυμάτων σε τρίτα άτομα
(44,4%), η κοινοποίηση φωτογραφιών χωρίς συγ-
κατάθεση (27,8%), ο αρνητικός σχολιασμός προς
τρίτους (16.7%) και η δημιουργία ψεύτικου προφίλ
με τη χρήση προσωπικών στοιχείων άλλων ατόμων
(11.1%). Σε σχέση με το φύλο, προκύπτει ότι τα αγό-
ρια υιοθέτησαν τέτοιες συμπεριφορές πιο συχνά σε
σχέση με τα κορίτσια. 

Αναφορικά με τη διασύνδεση σχολικού και διαδι-
κτυακού εκφοβισμού, προκύπτει ότι μόνο το 10,1%
των παιδιών που έχουν δεχθεί ηλεκτρονική παρεό-
χληση έχουν υποστεί και κατά πρόσωπο εκφοβισμό
στο σχολικό περιβάλλον. Ως προς αυτό το ποσοστό,
το 49,2% των μαθητών αναφέρει  ότι αυτό συνέβη
πρώτα στο σχολείο και το 50,8% δήλωσε ότι  έγινε
πρώτα διαδικτυακά. Σχετικά με την αντιμετώπιση τέ-
τοιων συμβάντων εκφοβισμού, οι μαθητές σε ποσο-
στό 9,6% δηλώνουν ότι έχουν ενεργήσει προλη-
πτικά αποθηκεύοντας το προσβλητικό σχόλιο, σε
ποσοστό 8,1% ενεργούν κατασταλτικά κάνοντας

αναφορά (report) ή αναφέροντας το συμβάν στη
Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ενώ σε ποσοστό
7,2% αναφέρουν ότι ενημερώνονται για θέματα
ασφαλέστερης πλοήγησης.  Από τους εκφοβισθέν-
τες- κυρίως κορίτσια- ένα ποσοστό 44,4% δηλώνει
πως επέλεξε να λάβει ρόλο θύτη ως αν-
ταπόδοση, γεγονός όμως που
προέκυψε κυρίως από
π α ρ α κ ί ν η σ η

από τρίτους και εκφράστηκε σε ποσοστό 44,4% με
κατάχρηση λογαριασμού του άλλου εν αγνοία του
καθώς και σε κοινοποίηση φωτογραφιών εν αγνοία
του. 

Τέλος σε σχέση με τις μεθόδους αυτοπροστασίας,
ο κ. Κορμάς επισημαίνει «πρώτον να μην κάνουν φί-
λους που δε γνωρίζουν στο πραγματικό κόσμο και
δεύτερο να κάνουν ρυθμίσεις στο προφίλ τους και
συγκεκριμένα στις ρυθμίσεις απορρήτου στην πρώτη
ρύθμιση ώστε να μη δέχονται αιτήματα από αγνώ-
στους να μη δέχονται δηλαδή αιτήματα φιλίας από
αγνώστους... που πολλές φορές είναι απειλητικά και
διαταράσσουν την ηρεμία των παιδιών και το τρίτο και
το βασικότερο είναι να ξέρουν ότι δεν πρέπει/ ό,τι δη-
μοσιοποιούν μένει και για πάντα» καθώς όπως τονίζει
και ο κ. Σφακιανάκης «γιατί αν βάλεις το όνομά σου
αυτό θα σε ακολουθεί για όλη τη ζωή το τι έχεις γρά-
ψει… ό,τι γράφεις μένει για πάντα… θα σε ακολουθεί

στο βιογραφικό
σου… που δεν το
ξέρεις εσύ και είναι ό,τι
έχεις γράψει εσύ στα
social media». Πράγματι, ανα-
δεικνύεται στην πρώτη θέση
(34,1%) η προστασία κωδικού πρό-
σβασης και στη δεύτερη θέση (25,4%)
η εφαρμογή κανόνων ασφαλούς πλοήγη-
σης. Σε σχέση με τη βαθμίδα εκπαίδευσης,
δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά,
καθώς τα ποσοστά είναι μοιρασμένα στις δύο βαθ-
μίδες. Συγκεκριμένα, αναφορικά με την τήρηση κα-
νόνων ασφαλούς πλοήγησης το 53,1% αντιστοιχεί σε
μαθητές μαθητές/-τριες δημοτικού και το 46,9% σε
μαθητές/-τριες γυμνασίου ενώ ενέργειες για την προ-
στασία του κωδικού πρόσβασης αφορούν σε ποσο-
στό 46,5% παιδιά Δημοτικού και σε ποσοστό 53,5%
Γυμνασίου. Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι ο βαθ-
μός με τον οποίο οι μαθητές προστατεύουν το λογα-
ριασμό του αλλάζοντας τον κωδικό πρόσβασης στο
μέσο κοινωνικής δικτύωσης εξαρτάται από τη συχνό-
τητα με την οποία εκφοβίζονται μέσω σχολίων
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(p=,000<0,05), κάτι το οποίο εξαρτάται επίσης και
από το κατά πόσο είναι μαθητές δημοτικού ή γυμνα-
σίου (p=,000<0,05).

Συζήτηση

Από τα ως άνω αποτελέσματα και σε συνδυασμό
με τις απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις προκύ-
πτουν οι εξής διαπιστώσεις: Τα παιδιά του Δημοτικού
φαίνεται να υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους στο
θέμα της ασφαλούς πλοήγησης έναντι των μαθητών
Γυμνασίου που φαίνεται να έχουν μια καλύτερη επί-
γνωση της περιορισμένης τους γνώσης πάνω στην
ορθή χρήση των μέσων. Η άνω των δύο ωρών
χρήση του Διαδικτύου, όπως παραδέχονται αρκετοί
μαθητές, δημιουργεί κατά τον κ. Κορμά σε ηλικίες
14-16 ετών ποσοστό εθισμού, ενώ ιδιαίτερα ανησυ-
χητικό αναδεικνύεται το γεγονός ότι οι μαθητές Δη-
μοτικού δηλώνουν χρήστες κοινωνικών δικτύων
παρά τη ρητή απαγόρευση πρόσβασης –κατά τους
όρους χρήσης των μέσων αυτών – σε παιδιά κάτω
των 13 ετών κάτι που τόσο η υπηρεσία Ασφαλούς
Διαδικτύου όσο και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος τονίζουν ότι αποτελεί πρόβλημα, το οποίο εν-
τείνεται καθώς για λόγους πρόσβασης οι νεότεροι
μαθητές συχνά παραποιούν προσωπικά τους δεδο-
μένα για να αποκτήσουν πρόσβαση σε κοινωνικά δί-
κτυα και να αποτελέσουν αυτό που ο κ. Κορμάς
αναφέρει ως ‘η γενιά των κοινωνικών δικτύων’.
Πράγματι, τα δίκτυα αυτά αποτελούν ‘πολυμέσα’
(Ε.Σφακιανάκης, Συνέντευξη, 24 Δεκεμβρίου 2012)
τα οποία οφείλουν το δημοφιλή τους χαρακτήρα στο
γεγονός ότι ‘εξυπηρετούν τις ανάγκες της εφηβείας’
(Γ.Κορμάς, Συνέντευξη, 22 Νοεμβρίου 2012) με
βασικό μειονέκτημα ότι τα χρησιμοποιούν οι μαθητές
συχνά χωρίς να ελέγχονται από πουθενά και αγνο-
ώντας πως ‘ό,τι γράφεις μένει για πάντα’ (Ε.Σφακια-
νάκης, Συνέντευξη, 24 Δεκεμβρίου 2012) προσδιο-
ρίζοντας αρνητικά τη μετέπειτα κοινωνική σου ταυ-
τότητα. 

Σε περιπτώσεις κυβερνοεκφοβισμού στην πα-
ρούσα έρευνα προκύπτει συσχέτιση του συμβάντος

με την ηλιακή διαβάθμιση όπου πρωταγωνιστές

αναδεικνύονται κυρίως μαθητές Γυμνασίου (13-15),

στους οποίους το φαινόμενο κορυφώνεται αλλά και
μαθητές Δημοτικού ηλικίας 11-12) οπότε και ξεκινά

η εκδήλωση του φαινομένου (Ε.Σφακιανάκης, Συ-
νέντευξη, 24 Δεκεμβρίου 2012). Πρωταγωνιστές

αποστολής υβριστικών μηνυμάτων, που σύμφωνα
με τα ερωτηματολόγια αναδεικνύεται σε συνηθέ-

στερη μορφή κυβερνοεκφοβισμού, αναδεικνύονται
τα κορίτσια σε αντίθεση με τις έως τώρα έρευνες

που αναφέρουν ως πρωταγωνιστές τα αγόρια (Λα-

ζούρας & Ούρδα, 2012; Slonje et al., 2013). Τα
σχόλια αυτά φαίνεται να συσχετίζονται με τον τρόπο

απεικόνισης των προσωπικών στοιχείων των χρη-
στών όπου ένα προφίλ ‘ανοικτό σε φίλους’ και ‘δη-

μόσιο’ έχει περισσότερες πιθανότητες να αποτελέσει
πεδίο εκφοβισμού από ότι ένα προφίλ ‘ανοικτό με

προσαρμογή’. Τα σχόλια αυτά συχνά απορρέουν
από ‘το κακό συνήθειο που έχουν τα παιδιά σε όλο

τον κόσμο.. να ποστάρουν δηλαδή να αναρτούν τις

προσωπικές τους στιγμές’ (Γ.Κορμάς, Συνέντευξη,

22 Νοεμβρίου 2012). Η τακτική αυτή αποστολής

υβριστικών μηνυμάτων επαληθεύεται ως επικρατέ-
στερη- κατά την πλοήγηση κάποιου στο Διαδίκτυο-

και από τη διεθνή βιβλιογραφία (Livingstone et al.,

2011; Slonje et al., 2013;  Τσορμπατζούδης, Αγγε-
λακόπουλος, 2012). 

Άλλες μορφές εκφοβισμού, εξίσου ανησυχητικές

αποτελούν η δημιουργία ψεύτικου προφίλ ή αλλιώς
πλαστοπροσωπία δηλαδή, η μίμηση της ταυτότητας

ενός ατόμου με σκοπό την αποστολή κακόβουλών

μηνυμάτων και η παρακολούθηση προσβλητικού

οπτικοακουστικού υλικού οι οποίες απαντώνται και
στη διεθνή βιβλιογραφία (Νικολόπουλος, 2009;

Willard, 2007). 

Το γεγονός ότι η ‘ανωνυμία’ αποτελεί άλλοθι των
θυτών επιβεβαιώνουν οι κ. Σφακιανάκης και  κ. Κορ-

μάς, ενώ τονίζουν πως οι επιπτώσεις του φαινομέ-

νου έχουν οδηγήσει ακόμα και σε απόπειρα αυτο-

κτονίας. Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι το θύμα αντι-

μετωπίζει το συμβάν στο Δημοτικό με φόβο ενώ στο

Γυμνάσιο με αδιαφορία, δηλώνει συστηματικότητα

του φαινομένου που οδηγεί τελικά σε παθητικότητα

και αδράνεια ή απευαισθητοποίηση του θύματος

ωθώντας τον συχνά στην ανταπόδοση  κατόπιν πα-

ραίνεσης  (Γ.Κορμάς, Συνέντευξη, 22 Νοεμβρίου

2012), φαινόμενο γνωστό και ως ‘έμμεσος εκφοβι-

σμός’ (Aftab 2006; Dooley et al., 2009). Σημαντι-

κός αναδεικνύεται και ο λόγος της διασκέδασης του

θύτη καθώς ‘ο μαθητής θέλει να κάνει την πιο καλή

πλάκα’ (Ε.Σφακιανάκης, Συνέντευξη, 24 Δεκεμβρίου

2012), γεγονός που αναφέρεται και σε συναφείς

έρευνες όπως των Raskaouskas & Stoltz (2007)

όπου περίπου το 40% των περιπτώσεων εκφοβι-

σμού έγιναν για τον συγκεκριμένο λόγο (Raskaou-

skas & Stoltz, 2007 οπ. ανφ. στο Dooley et al.,

2009; Smith et al., 2008). Η εκδίκηση ως ανταπό-

δοση στον αρχικό εκφοβισμό εντάσσεται στην κατη-

γορία των αντίποινων  (Aftab 2006, όπ. ανφ. στο Νι-

κολόπουλος, 2009) κάτι που ωθεί σε μια κατά-

σταση εναλλαγής ρόλων θύματος- θύτη (Γ.Κορμάς,

Συνέντευξη, 22 Νοεμβρίου 2012). Στην περίπτωση

αυτή επαληθεύεται το ότι ο διαδικτυακός εκφοβι-

σμός διαφέρει σημαντικά του παραδοσιακού καθώς

στον ‘κυβερνοεκφοβισμό ο θύτης μπορεί να είναι

και θύμα ή το θύμα στον πραγματικό κόσμο γίνεται

θύτης στο διαδικτυακό’ (Γ.Κορμάς, Συνέντευξη, 22

Νοεμβρίου 2012).

Καταλήγοντας, το γεγονός ότι κάποια από τα θύ-

ματα εκφράζουν ότι έχουν προβεί σε συγκεκριμένες

ενέργειες αντιμετώπισης του φαινομένου με τη βοή-

θεια και φίλων τους  σε συνδυασμό με το ότι οι μα-

θητές δηλώνουν γνώση κάποιων ενεργειών αυτο-

προστασίας τους καταδεικνύει ότι οι μαθητές σε κά-

ποιο ικανοποιητικό ποσοστό γνωρίζουν πώς να

εφαρμόζουν κανόνες ορθής χρήσης λογαριασμού

ή αντιμετώπισης φαινομένων εκφοβισμού.
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Περιορισμοί έρευνας 

Οι κάτωθι περιορισμοί δεν επιτρέπουν γενικεύσεις
επί των αποτελεσμάτων της έρευνας. Πρωτίστως, το
δείγμα που συγκεντρώθηκε (79 μαθητές Δημοτικού
& Γυμνασίου) είναι σημαντικά περιορισμένο, ενώ οι
μαθητές του πρότυπου δημοτικού προέρχονται από
κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα προστατευτι-
κού και αρκετά κατευθυντικού χαρακτήρα σε αντί-
θεση με το Γυμνάσιο του οποίου οι μαθητές προέρ-
χονται από διαφορετικά κοινωνικο- οικονομικά
στρώματα. Επιπροσθέτως, στους περιορισμούς της
παρούσας έρευνας ανήκει το ότι διεξήχθη κατά το
πρώτο τρίμηνο της σχολικής ζωής, καθώς ο Olweus
(1993, 1994) αναφέρει ότι τα φαινόμενα εκφοβι-
σμού θα πρέπει να μελετώνται κατά το δεύτερο ή
και τρίτο τρίμηνο σχολικής ζωής, όπου οι σχέσεις
ανάμεσα στους συμμαθητές έχουν αναπτυχθεί στο
έπακρο. Το στοιχείο βέβαια αυτό επηρεάζει τις
έρευνες, στην περίπτωση που ο ηλεκτρονικός εκ-
φοβισμός όντως αποτελεί προέκταση της παραδο-
σιακής σχολικής θυματοποίησης. Από την στιγμή
ωστόσο που ένας αρκετά μεγάλος όγκος ερευνών

στηρίζουν αυτήν την υπόθεση (Didden, 2009; Gra-
dinger et. Al., 2012) ο συγκεκριμένος παράγοντας
δεν θα μπορούσε να αγνοηθεί.

Συμπεράσματα-Προοπτικές

Συμπερασματικά αξίζει να σημειωθεί ότι από τα
κοινά σημεία της παρούσας, ιδιαίτερα μικρής σε εμ-
βέλεια, έρευνας με τη διεθνή βιβλιογραφία και σε
συσχέτιση με τις πρότερες έρευνες προκύπτει ξεκά-
θαρα ότι ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός είναι μια νέα
μορφή εκφοβισμού μεταξύ παιδιών και εφήβων,
ένα σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο που φαίνεται να
αποκτά σημαντικές διαστάσεις προκαλώντας ανησυ-
χία σε παιδιά, εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς και
λοιπούς επαγγελματίες που ασχολούνται με την
υγεία και την ασφάλεια του παιδιού. Συχνά, φορείς
όπως η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος καθώς και
η υπηρεσία Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδι-
κτύου προβαίνουν στην υλοποίηση προγραμμάτων
και επιμορφωτικών δράσεων (πρόγραμμα
ΑΡΙΑΔΝΗ) προκειμένου να καταλάβει ο νέος, με

παιγνιώδη τρόπο, τι είναι το Διαδίκτυο, τι είναι το ηλε-
κτρονικό έγκλημα, πώς να κάνει ορθή χρήση του
διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων ειδικότερα
(Σφακιανάκης, Κορμάς, Συνεντεύξεις 2012). Απα-
ραίτητη προϋπόθεση της επιτυχίας αυτών των δρά-
σεων είναι η αξιοποίησή τους στην καθημερινή εκ-
παιδευτική πράξη καθώς είναι σύνηθες εκπαιδευτι-
κοί και μαθητές/ τριες να ανατρέχουν στο Διαδίκτυο
ως πηγή πληροφόρησης και εμπλουτισμού του εκ-
παιδευτικού υλικού που χρησιμοποιούν και παρά-
γουν. Στην περίπτωση, δε, της διδασκαλίας των
ξένων γλωσσών και περισσότερο της αγγλικής η
ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή να επικοινωνεί
σε παγκόσμιες κοινότητες καθίσταται αναγκαία με
την απόκτηση γνώσης και επίγνωσης της ορθής χρή-
σης του Διαδικτύου να κρίνεται απολύτως επιβε-
βλημένη. Περαιτέρω, δε, τέτοιου τύπου έρευνες δύ-
νανται να καταστήσουν τους εκπαιδευτικούς ενήμε-
ρους των συνθηκών που βιώνουν οι μαθητές/ τριές
τους ώστε αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία με την
υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων πρόληψης
και έγκαιρης αντιμετώπισης εντός σχολικής κοινότη-
τας να συνδράμουν στην ενδυνάμωση κι ευαισθη-

τοποίηση των μαθητών/ τριών τους. Απαραίτητο στοι-
χείο στην ολοκλήρωση αυτών των δράσεων που
μπορούν να υλοποιηθούν και στην αγγλική γλώσσα,
ως διεθνή γλώσσα επικοινωνίας, είναι η διάχυση
αποτελεσμάτων στη σχολική και ευρύτερη κοινότητα
των νέων.

Επιπρόσθετα, όμως, καθίσταται αναγκαία η θέ-
σπιση προληπτικών, παρεμβατικών προγραμμάτων
και η υιοθέτηση πολιτικών πρακτικών οι οποίες θα
συμβάλλουν αποτελεσματικά στον περιορισμό του
φαινομένου ενώ ανακύπτει και αναγκαιότητα θέσπι-
σης ενός οργανωμένου κοινού σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης
του ζητήματος (Ε.Σφακιανάκης, Συνέντευξη, 24 Δε-
κεμβρίου 2012). Σε επίπεδο επιστημονικής μελέτης,
αναγκαία κρίνεται και η παρακολούθηση της εξέλι-
ξης του ζητήματος με έρευνες που θα μελετούν συ-
στηματικά τη διαδικτυακή συμπεριφορά των νέων
μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, ώστε να κατανοηθεί
το ζήτημα του κυβερνοεκφοβισμού εις βάθος και να
ανακύψει ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο αντιμε-
τώπισής του. 

Η Αγγελική Πολίτη είναι εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας με δεκαετή διδακτική εμπειρία
στην Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση. Είναι απόφοιτος του τμήματος αγγλικής γλώσσας και
φιλολογίας του ΕΚΠΑ (κατεύθ. Γλωσσολογία), κάτοχος των μεταπτυχιακών τίτλων MA in
Applied Linguistics και M.Ed. in ICT for Education (ΕΚΠΑ). Είναι αξιολογήτρια προφορικού
λόγου στο ΚΠγ (2005- 16) ενώ συμμετέχει ως εκλεγμένο μέλος στην ΠΕΚΑΔΕ (2011-16).
Συμμετέχει συστηματικά σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες με πιλοτικές εφαρμογές και
δράσεις που αφορούν στη διασύνδεση της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας με την
‘Εκπαίδευση στα Μέσα’ και στην παιδαγωγική ένταξη των ΤΠΕ με ιδιαίτερο ερευνητικό
ενδιαφέρον στην δημιουργία παιχνιδιών διάχυτου υπολογισμού, δηλ. διδακτικών σεναρίων
σε περιβάλλοντα επαυξημένης πραγματικότητας. Η τελευταία της έρευνα (διπλωματική
εργασία) κατέληξε στην ανάπτυξη και δημιουργία του Class Project Assistant
(www.classprojectassistant.com), μιας πολυμεσικής εκπαιδευτικής φορητής εφαρμογής για
την εκπόνηση σχεδίων εργασίας.   
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Βιβλιογραφικές Αναφορές
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Εισαγωγή

Στην προσπάθεια για μία αυθεντική αξιολόγηση μία από

τις βασικότερες τεχνικές είναι η χρήση συλλογής υλικού

που αποκαλείται e-portfolio. Ο ηλεκτρονικός φάκελος ερ-

γασιών ή ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων (e-port-

folio) είναι μια σκόπιμη συλλογή των εργασιών του μα-

θητή που δείχνουν στον εκπαιδευτικό, στον μαθητή και

στους γονείς τα αποτελέσματα, την πρόοδο και τα επιτεύγ-

ματα του μαθητή σε δεδομένες περιοχές.

Η σπουδαιότητα της μεθόδου αυτής συνίσταται στο γε-

γονός ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με το άτομο κατα-

γράφονται ηλεκτρονικά ώστε κάθε στιγμή να ανασύρονται

και να δίνουν πολύτιμο υλικό για την επίδοση του αξιο-

λογούμενου. Οι πληροφορίες δεν καταστρέφονται και

λέξεις-κλειδιά: 
e-portfolio, self-directed learning,
language e-portfolio, web 2.0

είναι δυνατό να τροποποιηθούν και να χρησιμοποι-
ηθούν άμεσα, εύκολα και γρήγορα, όποτε κριθεί
απαραίτητο. Είτε αποθηκευτούν στον ιστό είτε σε κά-
ποιο ψηφιακό μέσο αποθήκευσης υπάρχει η ικανό-
τητα να μεταφερθούν και να διανεμηθούν στους εν-
διαφερόμενους.

Ο βασικός στόχος της εργασίας αυτής είναι να κα-
ταγραφεί κατά πόσο ένα e-portfolio, που έχει ανα-
πτυχθεί σε μια εφαρμογή Web 2.0 και είναι βασι-
σμένο στην αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (self-di-
rected learning), μπορεί να βοηθήσει φοιτητές της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  που έχουν  σκοπό να
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ξένο εκπαιδευτικό
ίδρυμα (student mobility), στη διαδικασία εκμάθη-
σης της γλώσσας της χώρας προορισμού.

Βιβλιογραφική επισκόπηση

Ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων 
(e-portfolio) και γλωσσικός 
ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων  
(language e-portfolios)

Τα portfolio γλωσσών είναι μία συλλογή πληρο-
φοριών που μπορεί να έχει ηλεκτρονική ή μη μορφή
και παράλληλα έχει εντός του πλαισίου της όλη τη
δουλειά των μαθητών και τις γνώσεις τους. Είναι μία
διαδικασία διά βίου μάθησης και ο βασικός στόχος
είναι η εκμάθηση από ένα άτομο όσο περισσότερων
γλωσσών μπορεί και είναι εφικτό. Το βασικό του χα-
ρακτηριστικό είναι ότι ανήκει στον χρήστη και βελ-
τιώνει τη μάθηση αλλά και την ικανότητα του μαθητή

Ανάπτυξη e-portfolio με χρήση εφαρμογής Web 2.0

Ηλίας Καλομοίρης
ΕΚπαιδΕυτιΚOς πλΗροφοριΚHς πΕ20

iliaskalomoiris@hotmail.com

Η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) αποτελεί μια
ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή της εκπαίδευσης,
προσελκύοντας μεγάλο μέρος της επιστημονικής
έρευνας. Παρόλα αυτά όμως δεν είναι ευρέως γνωστή
στην επιστημονική κοινότητα η επίδραση ενός online
μαθήματος βασισμένου στο μοντέλο της
αυτοκατευθυνόμενης μάθησης για την ανάπτυξη
δεξιοτήτων σε ενήλικες εκπαιδευόμενους. Το παρόν
άρθρο αποσκοπεί να παρέχει μια σαφή και πλήρη
εικόνα της αποτελεσματικότητας στην υποστήριξη
εκπαιδευόμενων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που
προσανατολίζονται στην συνέχιση των σπουδών τους σε
ξένο εκπαιδευτικό ίδρυμα (student mobility) και στην
ανάγκη αξιολόγησης του επιπέδου γνώσης της ξένης
γλώσσας της χώρας προορισμού τους και του επιπέδου
των διαπολιτισμικών ικανοτήτων τους, μέσω ενός 
e-portfolio σχεδιασμένου σε μια Web 2.0 εφαρμογή
και βασισμένου στο μοντέλο της αυτοκατευθυνόμενης
μάθησης (Self-Directed Learning).
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να αξιολογήσει τις ικανότητές του. Επομένως, ο μα-
θητής επιλέγει τι θα συμπεριλάβει σε αυτό και τι θα
καταχωρήσει ανάλογα με τις προσδοκίες του. «Μπο-
ρεί δηλαδή να επιλέξει την εργασία, την οποία θε-
ωρεί ιδανική προκειμένου να αποδειχτούν οι ικανό-
τητες και οι γνώσεις του» (Τοφαρίδου, 2000).

Υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί σχετικά με αυτή
τη μέθοδο αξιολόγησης. Οι Arter & Spandel (1992)
αναφέρουν: «είναι μία σκόπιμη συλλογή εργασιών
του μαθητή που διηγείται την ιστορία των προσπα-
θειών που κατέβαλε, καθώς και την πρόοδό ή την
επίδοσή του σε μία δεδομένη χρονική στιγμή». Σύμ-
φωνα με τους McAfee & Leong (2002) «είναι μία
μέθοδος συλλογής πληροφοριών και αξιολόγησης,
η οποία χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές, όπως πα-
ρατήρηση, ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις». Οι
Κουλουμπαρίτση και Ματσαγγούρας (2004) ανα-
φέρουν, επίσης, ότι: «Ο φάκελος εργασιών του μα-

θητή αποτελεί σύνολο των έργων του, τα οποία

έχουν επιλεγεί με τη συναίνεσή του και με βάση

έναν συγκεκριμένο στόχο». 

Το e-portfolio πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό ερ-

γαλείο συγκέντρωσης πληροφοριών για κάθε εκ-

παιδευόμενο ή άτομο που υπόκειται σε αξιολόγηση.

Πιο απλά, είναι ένα ψηφιακό «κουτί», το οποίο απο-

θηκεύει τις πληροφορίες και το υλικό που συγκεν-

τρώνεται (κείμενο, εικόνα, ήχο, video κ.α.) και έχουν

την ευχέρεια να το δημιουργήσουν, να το χρησιμο-

ποιήσουν και να το εμπλουτίζουν συνεχώς τόσο οι

εκπαιδευτικοί όσο και οι ίδιοι οι μαθητές.

Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι

το e-portfolio είναι μία συλλογή από έργα του εκ-

παιδευόμενου που τα δημιούργησε ο ίδιος, σε ψη-

φιακή μορφή, έπειτα από προσωπική έρευνα και

προσπάθεια και ύστερα από αλληλεπίδραση με

τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές του.

αυτοκατευθυνόμενη μάθηση 

(Self-Directed Learning)

Ο πιο γνωστός και ευρέως διαδεδομένος ορισμός

είναι ο ακόλουθος: «αυτοκατευθυνόμενη μάθηση ή

Self Directed Learning (SDL),  είναι η διαδικασία

κατά την οποία τα άτομα αναλαμβάνουν την πρωτο-

βουλία με ή χωρίς βοήθεια από τους άλλους να κά-

νουν διάγνωση των δυσκολιών τους και των μαθη-

σιακών τους αναγκών και να διαμορφώσουν τους

ατομικούς τους στόχους, να προσδιορίσουν τις πηγές

γνώσης τους και να αξιολογήσουν το επίπεδο μά-

θησής τους για να βρουν νέες στρατηγικές, αν κρί-

νεται αναγκαίο» (Knowles, 1975).

Το συγκεκριμένο μοντέλο μάθησης βασίζεται σε

τρεις θεμελιώδεις διαστάσεις: Την αυτοδιαχείριση
(self-management), δηλαδή τι κάνει ο εκπαιδευό-
μενος κατά την διαδικασία μάθησης, την αυτό-πα-
ρακολούθηση (self-monitoring), δηλαδή τη διαδι-
κασία, κατά την οποία  ο εκπαιδευόμενος αναλαμ-
βάνει την ευθύνη για την δημιουργία του προσωπι-
κού του επιπέδου γνώσης, και τα κίνητρα που έχει
κάποιος άνθρωπος για να ξεκινήσει και να συνεχίσει
την προσπάθειά του. Η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση
βοηθά το άτομο να θέτει στόχους και να επιμένει για
την υλοποίησή τους μέσα από την ταυτόχρονη ενί-
σχυση των δυνατοτήτων του.

Το 1985 διατυπώθηκε από τον Mezirow η άποψη
πως «η κριτική συνειδητοποίηση του νοήματος σε
κάθε προσπάθεια είναι η βασική αρχή της αυτοκα-
τευθυνόμενης μάθησης»,  ενώ το 1991 οι Brockett
& Hiemstra ισχυρίστηκαν ότι εκτός από την εκπαι-
δευτική διαδικασία μεγάλη σπουδαιότητα έχει και ο
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χαρακτήρας του κάθε ατόμου.

Ουσιαστικά δεν πρόκειται για μία μορφή μάθησης
δίχως τη συμμετοχή καθόλου του δασκάλου, αλλά
για μία διδασκαλία και μάθηση κατά την οποία ο δά-
σκαλος διαδραματίζει νέο και διαφορετικό ρόλο από
αυτόν τον τυπικό και αυταρχικό που είχε πριν. Συ-
νομιλεί με τα παιδιά και τους δείχνει ποια είναι τα θε-
μιτά και ασφαλή βήματα μάθησης αλλά ταυτόχρονα
αξιολογεί και τα αποτελέσματά της.

Η παρούσα έρευνα στηρίχτηκε στο μοντέλο της
αυτοκατευθυνόμενης μάθησης του Gibbons. Σύμ-
φωνα με τον Gibbons (2002), υπάρχουν διάφορες
φάσεις στην αυτοκατευθυνόμενη μάθηση  οι οποίες
διαβαθμίζονται από ένα χαμηλό βαθμό αυτοκατεύ-
θυνσης προς ένα πιο υψηλό βαθμό αυτοκατεύθυν-
σης. Συγκεκριμένα υπάρχουν πέντε (5) φάσεις:

 Η τυχαία αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (Inci-

dental Self-directed Learning): Η περιστασιακή
εφαρμογή SDL δραστηριοτήτων σε μαθήματα ή
προγράμματα.

 Διδάσκοντας τους μαθητές να σκέφτονται

ανεξάρτητα (Teaching students to think inde-
pendently): Μαθήματα ή προγράμματα που το-
νίζουν τις προσωπικές επιδιώξεις των εκπαι-
δευομένων μέσα από την εξερεύνηση, την
έρευνα, την επίλυση προβλημάτων και δημιουρ-
γικές δραστηριότητες.

 Αυτοδιαχειριζόμενη μάθηση (Self-managed

Learning):  Μαθήματα ή προγράμματα που πα-
ρουσιάζονται μέσω οδηγών  μάθησης όπου οι
μαθητές θα τα ολοκληρώσουν ανεξάρτητα.

 Αυτοπρογραμματισμένη μάθηση (Self-plan-

ned Learning): Μαθήματα ή προγράμματα τα
οποία οι εκπαιδευόμενοι  υλοποιούν μέσω δρα-
στηριοτήτων που έχουν σχεδιάσει οι ίδιοι.

 Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (Self-directed

Learning): Μαθήματα ή προγράμματα στα οποία
οι μαθητές σχεδιάζουν τις δικές τους δραστηριό-

τητες και ακολουθούν το δικό τους τρόπο και
στυλ μάθησης.

Web 2.0 εφαρμογή

Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την ανά-
πτυξη του e-portfolio είναι το Wordpress. Το Word-
press είναι ένα ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λο-
γισμικό ιστολογίου και πλατφόρμα δημοσιεύσεων
που συχνά τροποποιείται για χρήση ως Σύστημα
Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management
System). Είναι μια πλατφόρμα δημιουργίας blog,
γραμμένη σε Hypertext Preprocessor (PHP) με την
υποστήριξη μιας Structured Query Langage (SQL)
βάσης δεδομένων από πίσω. Με τα κατάλληλα plu-
gins είναι δυνατή η δημιουργία ενός καλαίσθητου
ιστότοπου ο οποίος παράλληλα μπορεί να υποστη-
ρίζει λειτουργίες διαχείρισης περιεχομένου και ανά-

πτυξης e-portfolio και είναι ένα προϊόν που διανέ-

μεται δωρεάν στο διαδίκτυο.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η δημιουργία

ενός ιστότοπου με το εργαλείο Wordpress είναι τα

εξής: Είναι εύκολο στην χρήση, την εγκατάσταση και

τη διαχείριση. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνι-

κές γνώσεις και είναι πολύ εύκολο να προστεθούν

νέες σελίδες και εικόνες σε ένα ιστότοπο. Προσφέ-

ρει πολλές και ευέλικτες επιλογές σχεδιασμού. Είναι

δυνατή η εγκατάσταση θεμάτων (themes) ελεύθε-

ρων ή επί πληρωμή αν πρόκειται για κάτι πιο εξειδι-

κευμένο. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστα-

σης διαφόρων widgets κοινωνικής δικτύωσης (Fa-

cebook, Twitter κ.α.), widgets που δείχνουν κάποιο

μήνυμα (ημερολόγιο, πρόγνωση καιρού κ.α.) και

πολλών άλλων τύπων τα οποία πολύ εύκολα μπο-

ρούν να προστεθούν σε μια ιστοσελίδα.

Μεθοδολογία της έρευνας

ςχεδιασμός και υλοποίηση 
εκπαιδευτικής παρέμβασης

Στα πλαίσια της έρευνας δημιουργήθηκε μια ιστο-
σελίδα με το όνομα My Language e-Portfolio 2.0
όπου οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι αφού πραγ-
ματοποιήσουν εγγραφή στο μάθημα εκτελούν τις
δραστηριότητες του language e-portfolio σύμφωνα
με το χρονοδιάγραμμα που τους έχει δοθεί.

Η ερευνητική διαδικασία ξεκινά με την εισαγωγή
των εκπαιδευόμενων στην έννοια του e-portfolio και
την απάντηση ενός Pre-Questionnaire (Φάση 1). Στη
συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι περιγράφουν τον εαυτό
τους στους υπολοίπους και με αυτό τον τρόπο πραγ-
ματοποιείται μια πρώτη εφαρμογή στον ανεξάρτητο
τρόπο σκέψης για τον τρόπο μάθησής τους  (Φάση
2). Έπειτα  οι εκπαιδευόμενοι εκτελούν τις δραστη-
ριότητες που περιέχονται στην εφαρμογή My Lan-
guage e-Portfolio 2.0 (Φάση 3). Οι δραστηριότητες
αυτές επιλέχθηκαν με κριτήριο ότι πληρούσαν από-
λυτα τις  προδιαγραφές που ορίζουν οι αρχές της
αυτοκατευθυνόμενης μάθησης (Self-Directed Lear-
ning) και οι 5 (πέντε) φάσεις που τις ορίζουν. Επίσης
οι συγκεκριμένες δραστηριότητες συνάδουν με τις
οδηγίες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Ηλεκτρονικού
Portfolio Γλωσσών. Στη συνέχεια οργανώνουν το
ατομικό τους Dossier και Passport (Φάση 4). Η πει-
ραματική διαδικασία ολοκληρώνεται με την απάν-
τηση από τους εκπαιδευόμενους ενός Post - Que-
stiοnnaire (Φάση 5).

Οι εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν να υλοποιήσουν
δώδεκα (12) δραστηριότητες μέσω των οποίων στο
τέλος της εκπαιδευτικής παρέμβασης θα δημιουρ-
γήσουν το ατομικό τους Language e-Portfolio και
θα διαπιστώσουν τις αδυναμίες τους αλλά και τα
πλεονεκτήματα τους στη διαδικασία εκμάθησης της
Αγγλικής γλώσσας, ενώ παράλληλα θα καταγρά-
ψουν τις διαπολιτισμικές τους ικανότητες.
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τους (Organizing My Dossier και Organizing My Pas-
sport). Οι εκπαιδευόμενοι μέσω αυτής της δραστη-
ριότητας αναλαμβάνουν υψηλό βαθμό αυτοκατεύ-
θυνσης. Ο εκπαιδευτής παρέχει ανατροφοδότηση
στους εκπαιδευόμενους επιλύοντας απορίες και έχει
ρόλο ενθαρρυντικό και εμψυχωτικό.

Επιλογή εργαλείων 
ερευνητικής διαδικασίας

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου
να συγκεντρωθούν τα ερευνητικά δεδομένα ήταν
ερωτηματολόγια και το στατιστικό πρόγραμμα SPSS.
Χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο πριν την
έναρξη της διαδικασίας (pre-questionnaire) και ένα
μετά την ολοκλήρωση της (post-questionnaire).
Μέσα από τα δυο αυτά ερωτηματολόγια, τα οποία
απευθύνονται στους φοιτητές που συμμετέχουν στην
διαδικασία, ο ερευνητής επικεντρώνεται στο να συγ-
κεντρώσει συγκεκριμένα στοιχεία αναφορικά με: τις
απόψεις τους για τα e-portfolio, τη στάση τους απέ-
ναντι στην μέθοδο της αυτοκατευθυνόμενης μάθη-
σης (self-directed learning) και την εικόνα που
έχουν για τον εαυτό τους σε σχέση με τις διαπολιτι-
σμικές ικανότητές τους.

Τα ερωτηματολόγια σχεδιάστηκαν σύμφωνα με
την κλίμακα Likert η οποία αποτελεί μια από τις πιο
διαδεδομένες κλίμακες στις παιδαγωγικές έρευνες
με την οποία επιτυγχάνεται η μέτρηση στάσεων και
απόψεων των υποκείμενων της έρευνας με βάση τις
απαντήσεις σε ένα σύνολο ερωτημάτων που αντι-
προσωπεύουν το προς μελέτη πρόβλημα. Το στατι-
στικό πρόγραμμα SPSS είναι το πιο δημοφιλές και
αξιόπιστο πρόγραμμα το οποίο εξειδικεύεται σε εκ-
παιδευτικές έρευνες για την άντληση στοιχείων και
εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

αποτελέσματα

Η βιβλιογραφική έρευνα σε συνδυασμό με την

υλοποίηση της ερευνητικής  διαδικασίας μας οδή-
γησαν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Για να είναι
επιτυχής η προσαρμογή ενός εργαλείου Web 2.0
θα πρέπει να συνδυάζεται με κάποια εκπαιδευτική
μεθοδολογία. Στην παρούσα εργασία επιτεύχθηκε ο
συνδυασμός του λογισμικού Wordpress με την μέ-
θοδο SDL (self-directed learning) βασισμένη στο
μοντέλο του Gibbons (2002). Από την έρευνα προ-
κύπτει ότι η πλατφόρμα ανάπτυξης ιστοσελίδων
Wordpress, αν παραμετροποιηθεί με τον κατάλληλο
τρόπο, μπορεί να υποστηρίξει τη δημιουργία και
όλες τις λειτουργίες ενός e-portfolio. Στην παρούσα
έρευνα παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευόμενοι χειρί-
στηκαν με ιδιαίτερη ευκολία την εφαρμογή μέσω της
οποίας κατόρθωσαν εύκολα και γρήγορα να δημι-
ουργήσουν το ατομικό τους e-portfolio

Η παραμετροποίηση και σχεδιασμός της ιστοσελί-
δας πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να μπορεί να υπο-
στηρίζει τις λειτουργίες ενός e-portfolio αλλά και να
είναι ελκυστικό και εύχρηστο προς τον χρήστη. Οι
δραστηριότητες πρέπει να είναι σχεδιασμένες έτσι
ώστε να υπάρχει μια συνεχής ροή μεταξύ τους και
οι συμμετέχοντες να έχουν μια συνεχή ενασχόληση
με το εργαλείο, καλύπτοντας όλους τους στόχους
και τις ανάγκες τους. Τέλος, μέσα από την πλατ-
φόρμα Wordpress και το e-portfolio υπάρχει η δυ-
νατότητα να καταγραφούν όλα τα παραγόμενα από
τις δραστηριότητες των εκπαιδευόμενων γρήγορα
και απλά. Με αυτό τον τρόπο ο εκπαιδευτικός έχει
τη δυνατότητα να αναλύσει και να αξιολογήσει τις
εργασίες των εκπαιδευομένων.

Πιο συγκεκριμένα για να μετρηθεί η εσωτερική
αξιοπιστία των ερευνητικών εργαλείων, που είναι τα
ερωτηματολόγια (Pre – Post), κρίθηκε απαραίτητο
να χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής α του Cronbach:
Για τον υπολογισμό της αξιοπιστίας του ερωτηματο-
λόγιου πριν την πειραματική διαδικασία  της έρευνας
(Pre - Questionnaire)  πρόεκυψε η τιμή 0,76  ενώ
για τον υπολογισμό του ερωτηματολόγιου μετά την
πειραματική διαδικασία της έρευνας (Post – Que-
stionnaire) πρόεκυψε η τιμή 0,82. Αυτές οι τιμές

Οι δραστηριότητες αυτές επιλέχθηκαν καθώς είναι
σύμφωνες με τις αρχές που ορίζει ο Ευρωπαϊκός
Γλωσσικός Φάκελος Επιτευγμάτων (European Lan-
guage Portfolio) και θεωρήθηκαν οι κατάλληλες
ώστε να εξυπηρετηθούν οι στόχοι της ερευνητικής
διαδικασίας. Για την εκτέλεση των παραπάνω δρα-
στηριοτήτων οι εκπαιδευόμενοι ακολούθησαν ένα
χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο μέσα σε
ένα διάστημα τριών (3) εβδομάδων κλήθηκαν να
συμμετάσχουν και να κάνουν όλες τις δραστηριότη-
τες.

Συγκεκριμένα, μετά το πέρας της διαδικασίας θα
έπρεπε να είναι σε θέση να απαντήσουν στα εξής:
α) Ποιο είναι το επίπεδο γνώσεων τους στην Αγγλική
γλώσσα, β) Πού θέλουν να εστιάσουν την προσοχή
τους (πχ στο speaking ), γ) Πού παρατηρούν αδυ-
ναμίες (πχ grammar ή listening) και δ) Πώς αντιλαμ-
βάνονται τους γύρω τους (διαπολιτισμικές ικανότη-
τες).

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό του Gibbons
(2002) αν εφαρμοστούν οι φάσεις αυτές με την
συγκεκριμένη σειρά, τότε επιτυγχάνεται η αυτόνομη
μάθηση από τους εκπαιδευόμενους με την καθοδή-
γηση του εκπαιδευτή να είναι πιο έντονη στην αρχή
αλλά να φθίνει συνεχώς.

Οι φάσεις με τις αντίστοιχες δραστηριότητες που
κλήθηκαν να υλοποιήσουν οι εκπαιδευόμενοι ήταν:

Φάση 1η: Incidental Self-directed Learning (Τυ-
χαία αυτοκατευθυνόμενη μάθηση). Στην πρώτη
φάση του μοντέλου εισάγεται η έννοια του Μy Lan-
guage e-Portfolio. Οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνον-
ται με την έννοια ενός e-portfolio γλωσσών (ανα-
ζητώντας μόνοι τους πληροφορίες και παραδείγ-
ματα) και ενημερώνονται ότι πρόκειται να δημιουρ-
γήσουν το δικό τους στα πλαίσια του μαθήματος. Ο
εκπαιδευτής έχει ενεργό ρόλο και παρουσιάζει όλα
τα βήματα που θα ακολουθήσουν οι εκπαιδευόμε-
νοι.

Φάση 2η: Teaching students to think indepen-

dently (Διδάσκοντας τους μαθητές να σκέφτονται
ανεξάρτητα). Η δεύτερη φάση είναι μια πρώτη
εφαρμογή του ανεξάρτητου τρόπου σκέψης για τους
εκπαιδευόμενους όσον αναφορά τον τρόπο μάθη-
σής τους. Η επίτευξη αυτού του στόχου μπορεί να
γίνει είτε με την καταγραφή των σκέψεων από τους
εκπαιδευόμενους είτε  με τη δημιουργία ενός avatar
ή την δημιουργία μιας ηχογράφησης όπου θα χαρα-
κτηρίζουν τον εαυτό τους ως εκπαιδευόμενο (π.χ.
επιμελή) αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα ήθε-
λαν να μάθουν (π.χ. περισσότερες ασκήσεις) . Αυτό
έγκειται στον τρόπο που θα διαλέξουν οι ίδιοι οι εκ-
παιδευόμενοι.  

Φάση 3η: Self-managed Learning (Αυτοδιαχει-
ριζόμενη μάθηση). Στη φάση αυτή οι εκπαιδευό-
μενοι συμπληρώνουν τις ενότητες “My Linguistic
Proficiency”, “My Intercultural Competence”, “My
Language and Intercultural Experiences”, “My Cul-
tural Awareness” (My Biography) και “My Linguistic
Identification” (My Passport) του e-portfolio τους
μέσα από μια σειρά από δραστηριότητες. Ο ρόλος
του εκπαιδευτή είναι να καθοδηγεί, να ενθαρρύνει,
να επιλύει απορίες και να ανατροφοδοτεί με σχόλια
τους εκπαιδευόμενους.

Φάση 4η: Self-planned Learning (Αυτοπρογραμ-
ματιζόμενη μάθηση). Η τέταρτη φάση έχει ως στόχο
την προώθηση της αυτοπρογραμματιζόμενης μάθη-
σης των εκπαιδευομένων και να τους επιτρέψει να
αναλάβουν υψηλό βαθμό αυτοκατεύθυνσης. Οι εκ-
παιδευόμενοι καλούνται να λάβουν αποφάσεις σχε-
τικά με το τι θέλουν να μάθουν, πώς θέλουν να μά-
θουν και να καταρτίσουν ένα χρονοδιάγραμμα μέσα
στη διάρκεια του οποίου θα πετύχουν αυτό που θέ-
λουν να μάθουν. Ο εκπαιδευτής επιλύει απορίες
των εκπαιδευομένων και έχει ρόλο κυρίως εμψυ-
χωτικό και ενθαρρυντικό.

Φάση 5η: Self-directed Learning (Αυτοκατευθυ-
νόμενη μάθηση). Στην πέμπτη και τελευταία φάση
του μοντέλου οι εκπαιδευόμενοι διαμορφώνουν τα
τμήματα των φακέλων  του Language e-portfolio
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σύμφωνα με τους George & Mallery (2013) κρίνον-
ται καλές και άρα μπορεί να θεωρηθεί ότι τα εργα-
λεία μέτρησης της έρευνας είναι αξιόπιστα.

Για την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχ-
θηκαν, χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι της περιγραφικής
στατιστικής. Για την εξαγωγή των στατιστικών στοι-
χείων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό
στατιστικής SPSS. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποι-
ήθηκε το t-test εξαρτημένων δειγμάτων (paired
sample t-test) για να ελεγχθεί αν υπάρχει στατιστικά
σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων δυο
μεταβλητών (pre-test, post-test). Ελέγχθηκε δη-
λαδή αν μια μεταβλητή (πχ οι διαπολιτισμικές ικα-
νότητες) αυξήθηκε ή μειώθηκε. Το t-test θεωρείται
ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,05 (τιμή
p) στο οποίο και βασιστήκαμε ώστε να προσδιορί-
σουμε το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας
(Cohen, Manion & Morrison, 2008). Στο SPSS ανα-
φέρεται ως Sig. και p<0,05 σημαίνει απόρριψη της
υπόθεσης της ισότητας των μέσων όρων σε επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας (Μ1 & Μ2). 

Για να διαπιστωθεί η επίδραση της αυτοκατευθυ-
νόμενης μάθησης στο e-portfolio πραγματοποι-
ήθηκε t-test εξαρτημένων δειγμάτων μεταξύ της
πρώτης και της επαναληπτικής μέτρησης (pre και

post test). Μετά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ένα

e-portfolio βασισμένο στην αυτοκατευθυνόμενη μά-

θηση μπορεί να υποστηρίξει την εκμάθηση μια ξένης

γλώσσας, αφού είχε στατιστικά σημαντική διαφορά

πριν και μετά  την πειραματική διαδικασία

[t(30)=1,385, p<0,05, M1=45,56, M2=46,88].

Ομοίως για να διαπιστωθεί η πιθανή διαφορά στις

διαπολιτισμικές ικανότητες των εκπαιδευομένων στο

e-portfolio, πραγματοποιήθηκε t-test εξαρτημένων

δειγμάτων μεταξύ της πρώτης και της επαναληπτικής

μέτρησης (pre και post test) και μετά τον έλεγχο δια-

πιστώθηκε ότι ένα e-portfolio βασισμένο στην αυ-

τοκατευθυνόμενη μάθηση μπορεί να υποστηρίξει τις

διαπολιτισμικές ικανότητες (intercultural compe-

tence) των εκπαιδευομένων [t(30)=1,433, p<0,05,

M1=40,65, M2=42,71]. Τέλος για να διαπιστωθεί

αν μπορεί ένα Language e-Portfolio να υποστηριχ-

θεί από μια Web 2.0 εφαρμογή, πραγματοποιήθηκε

επίσης t-test εξαρτημένων δειγμάτων μεταξύ της

πρώτης και της επαναληπτικής μέτρησης (pre και

post test). Μετά τον έλεγχο, διαπιστώνουμε ότι είχε

στατιστικά σημαντική διαφορά πριν και μετά  την πει-

ραματική διαδικασία και άρα μπορεί μια Web 2.0

εφαρμογή να υποστηρίξει ένα Language e-Portfolio

[t(30)=1,278, p<0,05, M1=43,42, M2=45,17].
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Βιβλιογραφικές αναφορές

O Ηλίας Καλομοίρης είναι απόφοιτος του τμήματος Βιομηχανικής
πληροφορικής του τΕι πειραιά και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτ-
λου σπουδών «διδακτική της τεχνολογίας και Ψηφιακά ςυστή-
ματα» με κατεύθυνση την Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning) του
τμήματος Ψηφιακών ςυστημάτων του πανεπιστήμιου πειραιώς.
Εργάζεται ως ωρομίσθιος και αναπληρωτής καθηγητής πληροφο-
ρικής (πΕ 20) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
από το 2007. Επίσης έχει εργαστεί στην ιδιωτική εκπαίδευση
καθώς και σε εταιρείες πληροφορικής.
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Τελικό ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών 
των εκπαιδευτικών Αγγλικής Φιλολογίας (ΠΕ06) Δημόσιας Εκπαίδευσης

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. για την
αναβάθμιση του επιστημονικού και επιμορφωτικού έργου που παρέχει
στους συναδέλφους, συνέταξε το παρόν ερωτηματολόγιο προκειμένου
να προσδιοριστούν οι γενικές και ειδικές επιμορφωτικές ανάγκες και
προτεραιότητες όλων ανεξαιρέτως των εκπαιδευτικών Αγγλικής.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα θεωρείται απολύτως αναγκαία, ώστε
να συμβάλετε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών προ-
γραμμάτων για την υποστήριξη και ποιοτική αναβάθμιση του έργου σας
και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μάθησης.

Για την εγκυρότητα αυτής της προσπάθειας, σας παρακαλούμε να
απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, επιλέγοντας

την απάντηση που ανταποκρίνεται περισσότερο στην επιλογή σας ή
απαντώντας σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται κατά περίπτωση. Πα-
ρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για τη συμπλήρωση του ερω-
τηματολόγιου, το οποίο είναι ανώνυμο, έτσι ώστε να συμβάλετε στην
κοινή μας προσπάθεια.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

γυρίστε σελίδα
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Πατήστε εδώ για να μεταβείτε
στην online συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου

Πατήστε εδώ για να 
δηλώσετε συμμετοχή 

ως επιμορφωτές/-τριες

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp_AH3Xrh6CwQlz6lXHCM-Myv2Ixmo2IX-pm4OiRxnvOlSDQ/viewform
http://www.pekade.gr/images/dilosi_endiaferontos_pekade.docx
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Στατιστικά βαθµολογικής κλίµακας ειδικών µαθηµάτων - ΓΕΛ (Νέο Σύστηµα) - Πανελλαδικές 2016 

Στατιστικά βαθµολογικής κλίµακας ειδικών µαθηµάτων - ΕΠΑΛ (Νέο Σύστηµα) - Πανελλαδικές 2016 
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ΠΕΚΑΔΕ

Εγγραφή μέλους
Η Συνδρομή των μελών είναι 30 ευρώ.
Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η αξία τευχών του Aspects Today.
Μπορείτε να καταθέσετε τη συνδρομή σας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στον αρ. λογ/σμού 5081-

053424-676 (υπόψη Δημήτρη Παπαδάκη) δηλώνοντας απαραιτήτως και το όνομά σας ή στο
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, υπόψη ΠΕΚΑΔΕ (Αιόλου 100 - 10200 Αθήνα).

Σας παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για κάθε αλλαγή στη διεύθυνσή σας, για να είναι δυνατή
η επικοινωνία μας, στο info@pekade.gr.

Παρακαλούμε, επίσης, να συμπληρώσετε την παρακάτω Φόρμα Εγγραφής και να την στείλετε
μαζί με το αποδεικτικό πληρωμής στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. (info@pekade.gr)
με τα πλήρη στοιχεία σας προκειμένου να μας διευκολύνετε στην ολοκλήρωση του μητρώου των
μελών.

Σας γνωρίζουμε ότι τα μέλη της Ένωσης που δεν είναι τακτοποιημένα οικονομικά δεν θα έχουν
πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού μέχρι ανανέωσης της συνδρομής τους. Υπεν-
θυμίζουμε ότι η ετήσια συνδρομή αναφέρεται κάθε φορά στο αντίστοιχο σχολικό έτος.

Οδηγίες προς τους συγγραφείς
άρθρων για το Aspects today

Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Τ.Κ.:

Πόλη:

Τηλέφωνο (σχολείου):

Τηλέφωνο (οικίας):

Τηλέφωνο (κινητό):

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Καθηγητής/τρια Δημοτικού:

Καθηγητής/τρια Γυμνασίου:

Καθηγητής/τρια Λυκείου:

Καθηγητής/τρια ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ:

Άλλο:

Παρακαλούμε να τακτοποιήσετε τη συνδρομή σας για το σχολικό έτος 2016-2017.

Το AspecTs today, περιοδικό που εκδίδε-
ται 3 φορές το χρόνο με την ευθύνη της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής της
Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ), φιλοξενεί
ποιοτικές συνθετικές εργασίες, μελέτες και
παρουσίαση ερευνών εκπαιδευτικού περιεχο-
μένου στα Αγγλικά και στα Ελληνικά. Ιδιαίτερο
εκδοτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα άρθρα
εφαρμογών, μεθοδολογίας και διδακτικής που
άπτονται σύγχρονων προσεγγίσεων. Το περιο-
δικό απευθύνεται στους μαχόμενους εκπαι-
δευτικούς, τα στελέχη όλων των βαθμίδων
της εκπαίδευσης, καθώς και ερευνητές.

Τα άρθρα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε
έκταση τις 7 σελίδες (3500 λέξεις), μεγέθους
Α4 (συμπεριλαμβανομένων των βιβλιογραφι-
κών αναφορών και των παραρτημάτων). Το
περιοδικό διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέφει
άρθρα που υπερβαίνουν αυτό το όριο των σε-
λίδων. Η κάθε σελίδα θα πρέπει να είναι με-
γέθους Α4 με γραμματοσειρά Times New
Roman, μέγεθος 11. Η πρώτη σελίδα περιλαμ-
βάνει ένα σύντομο τίτλο του άρθρου, το
όνομα και την ιδιότητα του συγγραφέα και την
ηλεκτρονική του διεύθυνση. Μία σύντομη πε-
ρίληψη του άρθρου (περίπου 100-150 λέξεις)
με λέξεις-κλειδιά προτάσσεται του άρθρου.
Ένας κατάλογος βιβλιογραφικών αναφορών
ακολουθεί μαζί με μία πολύ σύντομη βιογρα-
φική σημείωση του συγγραφέα στο τέλος του
άρθρου.

Συνιστάται στους συγγραφείς και
στους συνεργάτες του πε-
ριοδικού τόσο για τις

βιβλιογραφικές αναφορές όσο και για τη συγ-
γραφή και διόρθωση των άρθρων γενικότερα,
να ακολουθούν τις Οδηγίες συγγραφής επι-
στημονικών εργασιών του Α.Ρ.Α. (publication
Manual of the American psychological Asso-
ciation).

Τα άρθρα κρίνονται από τη Συντακτική Επι-
τροπή του Περιοδικού (εξωτερικούς αξιολο-
γητές και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΠΕΚΑΔΕ), η οποία και αποφασίζει για την
τελική δημοσίευσή τους.

Τα πρώτα δοκίμια των άρθρων αποστέλ-
λονται στους συγγραφείς προς διόρθωση.

Ο κατάλογος βιβλιογραφικών αναφορών,
ο οποίος περιλαμβάνει όσες παραπομπές
χρησιμοποιήθηκαν, παρατίθεται στο τέλος του
άρθρου ενιαία, μαζί ελληνόγλωσση και ξενό-
γλωσση, ως εξής (A.p.A. 1994):

Βιβλιογραφία για το Aspects today

Για βιβλία

Hernstein, R.J. & Murray, c. (1994). The bell
curve: Intelligence and class structure in
American life. New York: Free press.

Για περιοδικά
serlin, R.c.,&Lapsley, D.K. (1985). Rationality
in psychological research: The good-enough
principle. American psychologist, 40, 73-83.

Τα άρθρα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: info@pekade.gr
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