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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η τάση των εκπαιδευτικών προσχολικής 

αγωγής να δικτυώνονται και να επικοινωνούν από απόσταση με τη συνδρομή 

του διαδικτύου και των εφαρμογών των Νέων Τεχνολογιών. Μαζί με τους 

μαθητές/τριές τους αλληλεπιδρούν με άλλα σχολεία και συναποφασίζουν για 

να φέρουν εις πέρας από κοινού εκπαιδευτικά έργα με την εξ αποστάσεως 

συνεργασία. Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την εκπαιδευτική 

δικτύωση των μονάδων προσχολικής αγωγής. Σκοπός της είναι να εντοπίσει τα 

πλεονεκτήματά και τα μειονεκτήματά της, τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικών και 

μαθητών/τριών προσχολικής αγωγής, όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας 

και να αναδείξει τα θετικά της σημεία, τα εμπόδια και τις επεκτάσεις της. Η 

έρευνα βασίστηκε σε ένα έργο δικτύωσης που υλοποιήθηκε κατά τη σχολική 

χρονιά 2017-2018. Πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2017 ως το 

Φεβρουάριο 2018, παράλληλα με τις δράσεις του έργου. Το δείγμα αποτέλεσαν 

20 νηπιαγωγοί και 358 παιδιά. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, η συλλογή 

δεδομένων έγινε με την διεξαγωγή συνέντευξης. Όσον αφορά τους μαθητές, τα 

δεδομένα αντλήθηκαν με χορήγηση ερωτηματολογίων και φύλλου αξιολόγησης 

μαθητών και εκπαιδευτικών. Τα ερωτηματολόγια που απευθύνονταν στα 

παιδιά διαβάστηκαν σε αυτά από τις εκπαιδευτικούς τους, οι δε απαντήσεις 

τους μεταφέρθηκαν γραπτώς αυτούσιες από αυτές, ενώ άλλες απαντήθηκαν με 

ζωγραφική από τα ίδια τα παιδιά. Οι αναλύσεις των δεδομένων έγιναν με τη 

χρήση της ποιοτικής μεθόδου. Τα αποτελέσματα της έρευνας και τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτήν ανέδειξαν τη θετική επίδραση της 

δικτύωσης και τις δυνατότητες επέκτασής της για όλους τους εμπλεκομένους. 

Ωστόσο, εντοπίστηκαν δυσκολίες και εμπόδια που πηγάζουν από την 

προαιρετικότητά της, την ηλικιακή κατηγορία των μαθητών, το επίπεδο 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, την ποιότητα της συνεργασίας.  

 

Λέξεις κλειδιά: δικτύωση, εξ αποστάσεως συνεργατική μάθηση, καινοτομία, 

προσχολική εκπαίδευση 
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Abstract 

 

There has been noted a tendency in recent years for preschool educators to 

connect and communicate from a long distance via the Internet and other New 

Technology applications. Their students interact and co-decide with students 

from different schools in order to complete all together a variety of educational 

projects while collaborating from a distance. The study conducted here focuses 

mainly on presenting the educational network of preschool education units. Its 

purpose is to point out the advantages as well as the drawbacks of the 

educational networking mentioned above taking into consideration the teachers 

and students of preschool education as well as the school units and it will, at 

the same time, try to pinpoint the positive aspects, the obstacles and the 

consequences of such networking. The study has been based on a networking 

project which was accomplished during the school year 2017-2018. It has been 

realized from October 2017 to February 2018, parallel to the actions of the 

project. The control group comprises 20 kindergarten teachers and 358 children. 

As far as the teachers are concerned, the collection of data was achieved by 

holding interviews. As far as the students are concerned conclusions were 

drawn by providing questionnaires and assessment reports for students and 

teachers. The questionnaires which were addressed to children were read to 

them by the educators. As for the children’s answers, they were reported in 

writing unaltered by the teachers while other answers included drawings by 

the children themselves. The analysis of the data was carried out through the 

use of the qualitative approach. The results of the study and conclusions drawn 

by it point to the fact that networking can have a positive influence and further 

the capabilities of all the people involved. But none the less, there have been 

detected difficulties and hurdles which derive from the fact that the project is 

optional, from the age group of the students, from the educational level of 

teachers and from the quality of the collaboration. 

Key words: networking, long-distance collaborative learning, innovation, 

preschool education 



ix 
 

Πίνακας περιεχομένων 

 

Πρόλογος ............................................................................................................................. v 

Ευχαριστίες ......................................................................................................................... vi 

Περίληψη ........................................................................................................................... vii 

Abstract ............................................................................................................................. viii 

Κατάλογος Πινάκων ......................................................................................................... xii 

Κατάλογος Γραφημάτων .................................................................................................. xii 

Κατάλογος Εικόνων .......................................................................................................... xii 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή ...................................................................................................... 1 

1.1. Θέση του προβλήματος ........................................................................................ 3 

1.2. Η επιλογή του θέματος......................................................................................... 4 

1.3. Σκοπός και στόχοι της έρευνας ........................................................................... 6 

1.4. Περιγραφή του πλαισίου της έρευνας ................................................................ 7 

1.5. Δομή της εργασίας................................................................................................ 8 

Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό πλαίσιο ................................................................................... 10 

2.1.  ΤΠΕ και εκπαίδευση .......................................................................................... 10 

2.2.  Από τη συνεργατική μάθηση στην εξ αποστάσεως συνεργατική μάθηση  

μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ........................................................................ 13 

2.2.1.   Το πλαίσιο της συνεργασίας σε μια δικτύωση ...................................... 16 

2.2.2.   Τα στάδια και τα βασικά στοιχεία της συνεργασίας σε μια δικτύωση 18 

2.3.  Νέες τεχνολογίες και δικτύωση ......................................................................... 20 

2.3.1.   Σύντομη ιστορική αναδρομή ................................................................. 21 

2.3.2.   Η δικτύωση στο νηπιαγωγείο ................................................................ 23 

2.4.  Πρόγραμμα σπουδών στο νηπιαγωγείο, δικτύωση και καινοτομία .............. 27 

2.5.  Ο ρόλος των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής .......................................... 32 

2.5.1.   Το προφίλ των νηπιαγωγών – κριτήρια και προϋποθέσεις ................. 34 

2.5.2.   Νηπιαγωγοί και δικτύωση ..................................................................... 38 

2.6.  Δικτύωση και καλλιέργεια δεξιοτήτων των μαθητών νηπιαγωγείου ............. 41 

2.6.1.   Θεωρητικές προσεγγίσεις για το πώς μαθαίνουν τα νήπια ................. 42 

2.6.2.   Η καλλιέργεια δεξιοτήτων των νηπίων μέσω της δικτύωσης .............. 44 

2.7.  Ανασκόπηση ερευνών σχετικών με τη δικτύωση ............................................. 47 

2.7.1.   Τα οφέλη των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής από τη  

δικτύωση ................................................................................................. 48 

2.7.2.   Η επίδραση των δικτυώσεων στα νήπια ............................................... 50 



x 
 

2.7.3.   Τα θετικά σημεία της δικτύωσης ............................................................ 53 

2.7.4.   Εμπόδια, δυσκολίες της δικτύωσης........................................................ 54 

Κεφάλαιο 3: Ερευνητικό πλαίσιο ................................................................................... 56 

3.1. Μεθοδολογία της έρευνας ................................................................................. 56 

3.2. Το δείγμα της έρευνας ........................................................................................ 56 

3.3.  Εργαλεία συλλογής δεδομένων – επεξεργασία δεδομένων ............................. 57 

3.4.  Διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας ................................................................. 60 

Κεφάλαιο 4: Μαθητές και δικτύωση (αποτελέσματα έρευνας).................................. 61 

4.1.  Εισαγωγή ............................................................................................................ 61 

4.2.  Διερεύνηση αρχικών απόψεων νηπίων για τη δικτύωση................................ 61 

4.2.1.   Παρουσίαση των αποτελεσμάτων ......................................................... 63 

4.2.2.   Συμπεράσματα από την Α’ διερεύνηση απόψεων νηπίων .................. 70 

4.3. Τηλεδιάσκεψη: Γνωριμία σχολείων .................................................................. 70 

4.3.1.   Αξιολόγηση της τηλεδιάσκεψης από τα νήπια ..................................... 70 

4.3.2.   Αξιολόγηση της τηλεδιάσκεψης από τις εκπαιδευτικούς ..................... 81 

4.3.3.   Συμπεράσματα από την αξιολόγηση νηπίων - εκπαιδευτικών ........... 84 

Κεφάλαιο 5: Εκπαιδευτικοί και δικτύωση (αποτελέσματα έρευνας) ....................... 86 

5.1.  Εισαγωγή ............................................................................................................ 86 

5.2.  Οι κατηγορίες των αποτελεσμάτων και η σημασία τους ................................. 86 

5.2.1.   Εμπειρία και περιβάλλον δικτύωσης που προτιμάται ......................... 88 

5.2.2.   Πρώτη επαφή με τη δικτύωση ................................................................ 90 

5.2.3.   Βαθμίδες συνεργασίας ............................................................................ 92 

5.2.4.   Συνεργασίες εθνικές ή ευρωπαϊκές; ....................................................... 94 

5.2.5.   Κίνητρα εκπαιδευτικών - Οφέλη ........................................................... 97 

5.2.6.   Οφέλη μαθητών..................................................................................... 102 

5.2.7.   Οφέλη σχολείου .................................................................................... 106 

5.2.8.   Συναισθήματα ....................................................................................... 109 

5.2.9.   Θετικά σημεία δικτύωσης ..................................................................... 116 

5.2.10. Εμπόδια, δυσκολίες, αρνητικά σημεία δικτύωσης ............................. 122 

5.2.11. Επεκτάσεις της δικτύωσης .................................................................... 127 

5.3.  Συμπεράσματα ................................................................................................. 128 

5.3.1.   Όσον αφορά την εμπειρία των εκπαιδευτικών στη δικτύωση ........... 128 

5.3.2.   Όσον αφορά την πρώτη επαφή με τη δικτύωση ................................. 129 

5.3.3.   Όσον αφορά τις βαθμίδες συνεργασίας .............................................. 129 

5.3.4.   Όσον αφορά το θέμα εθνικών ή ευρωπαϊκών συνεργασιών ............. 130 



xi 
 

5.3.5.   Όσον αφορά τα κίνητρα και τα οφέλη των εκπαιδευτικών............... 131 

5.3.6.   Όσον αφορά τα οφέλη των μαθητών .................................................. 133 

5.3.7.   Όσον αφορά τα οφέλη του σχολείου ................................................... 134 

5.3.8.   Όσον αφορά τα συναισθήματα............................................................ 136 

5.3.9.   Εντοπισμός θετικών σημείων δικτύωσης ............................................ 138 

5.3.10. Εντοπισμός αρνητικών σημείων δικτύωσης ....................................... 138 

5.3.11. Όσον αφορά τις επεκτάσεις της δικτύωσης ......................................... 140 

Κεφάλαιο 6: Περαιτέρω σχολιασμός, συμπεράσματα, συζήτηση ............................ 141 

6.1.  Εισαγωγή .......................................................................................................... 141 

6.2.  Για ποιους λόγους οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής επιλέγουν τη 

δικτύωση; .......................................................................................................... 141 

6.3.  Ποια αποτελέσματα έχουν οι δικτυώσεις σχολείων στις μικρές ηλικίες;...... 143 

6.4.  Ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά σημεία, εμπόδια, επεκτάσεις της 

δικτύωσης; ......................................................................................................... 146 

6.5.  Περιορισμοί της έρευνας ................................................................................. 148 

6.6.  Προτάσεις.......................................................................................................... 149 

Βιβλιογραφικές Αναφορές ............................................................................................. 151 

Παράρτημα 1 ................................................................................................................... 168 

1.1. Ερωτηματολόγιο Α’ διερεύνησης απόψεων νηπίων για τη δικτύωση ............. 168 

Παράρτημα 2 ................................................................................................................... 170 

2.1. Φύλλο αξιολόγησης νηπίων για την τηλεδιάσκεψη .......................................... 170 

2.2. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών για την τηλεδιάσκεψη ............ 171 

Παράρτημα 3 ................................................................................................................... 172 

3.1. Ερωτηματολόγιο ημι-δομημένων συνεντεύξεων εκπαιδευτικών ...................... 172 

Παράρτημα 4 ................................................................................................................... 174 

4.1. Απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων εκπαιδευτικών ........................................ 174 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

Κατάλογος Πινάκων 

 

Πίνακας 1: Χρονοδιάγραμμα έρευνας ........................................................................... 60 

 

 

Κατάλογος Γραφημάτων 

 

Γράφημα 1: Γνώμη παιδιών για δυνατότητα κοινής αντιμετώπισης ........................... 68 

Γράφημα 2: Γνώμη παιδιών για αναγκαιότητα συνεργασίας ...................................... 68 

 

 

Κατάλογος Εικόνων 

 

Εικόνα 1: Απεικόνιση παιδιών στην κεντρική οθόνη της τηλεδιάσκεψης ................... 72 

Εικόνα 2: Απεικόνιση κεντρικής οθόνης τηλεδιάσκεψης χωρισμένης  

σε παράθυρα ................................................................................................... 72 

Εικόνα 3: Απεικόνιση πολλών οθονών στην κεντρική οθόνη τηλεδιάσκεψης ............ 72 

Εικόνα 4: Απεικόνιση συμβόλων κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ..................... 73 

Εικόνα 5: Τι μου άρεσε - που έβλεπα παιδιά ................................................................. 74 

Εικόνα 6: Τι μου άρεσε - που γνώρισα παιδιά ............................................................... 75 

Εικόνα 7: Πώς ένιωσα; - Χαρά ........................................................................................ 78 

Εικόνα 8: Δυσκολεύτηκα;-Πώς ένιωσα;-Θα ήθελα να το ξανακάνω;  

(συνοχή απαντήσεων)..................................................................................... 80 

Εικόνα 9: Δυσκολεύτηκα;-Πώς ένιωσα;-Θα ήθελα να το ξανακάνω;  

(μη συνοχή απαντήσεων) ............................................................................... 80 

  

 

file:///C:/Users/Νηπιαγωγείο/Desktop/Μαρία/Μεταπτυχιακό/Μ.Δ.Ε.%20Ιωαννίδου%20Μαρία.docx%23_Toc521838882
file:///C:/Users/Νηπιαγωγείο/Desktop/Μαρία/Μεταπτυχιακό/Μ.Δ.Ε.%20Ιωαννίδου%20Μαρία.docx%23_Toc521838883
file:///C:/Users/Νηπιαγωγείο/Desktop/Μαρία/Μεταπτυχιακό/Μ.Δ.Ε.%20Ιωαννίδου%20Μαρία.docx%23_Toc521838904
file:///C:/Users/Νηπιαγωγείο/Desktop/Μαρία/Μεταπτυχιακό/Μ.Δ.Ε.%20Ιωαννίδου%20Μαρία.docx%23_Toc521838904
file:///C:/Users/Νηπιαγωγείο/Desktop/Μαρία/Μεταπτυχιακό/Μ.Δ.Ε.%20Ιωαννίδου%20Μαρία.docx%23_Toc521838905
file:///C:/Users/Νηπιαγωγείο/Desktop/Μαρία/Μεταπτυχιακό/Μ.Δ.Ε.%20Ιωαννίδου%20Μαρία.docx%23_Toc521838906
file:///C:/Users/Νηπιαγωγείο/Desktop/Μαρία/Μεταπτυχιακό/Μ.Δ.Ε.%20Ιωαννίδου%20Μαρία.docx%23_Toc521838907
file:///C:/Users/Νηπιαγωγείο/Desktop/Μαρία/Μεταπτυχιακό/Μ.Δ.Ε.%20Ιωαννίδου%20Μαρία.docx%23_Toc521838908


 

1 
 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

Για πολλά χρόνια στο παρελθόν, η διδακτική πράξη ήταν επηρεασμένη από 

διάφορες συμπεριφοριστικού τύπου προσεγγίσεις. Ήταν άμεσα συνδεδεμένη με 

την παροχή γνώσεων. Έδινε έμφαση στην αναμετάδοση της πληροφορίας από 

τον εκπαιδευτικό τοποθετώντας τον στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μεγάλη στροφή σε εποικοδομιστικές 

προσεγγίσεις, στις οποίες οι μαθητές οικοδομούν τη γνώση σταδιακά μέσω της 

ανακάλυψης και της δικής τους ενεργοποίησης. Οι μαθητές βρίσκονται λοιπόν 

στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ως μέρος ενός κοινωνικο-

πολιτισμικού πλαισίου. Στις προσεγγίσεις αυτές, υποστηρίζεται ότι μαθητές κι 

εκπαιδευτικός βρίσκονται μέσα σε ένα πλαίσιο συνεχούς αλληλεπίδρασης, η 

γνώση οικοδομείται και διαχέεται μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες κι ο 

ρόλος του ενήλικα είναι αυτός του υποστηρικτή και διαμεσολαβητή στη 

διαδικασία της μάθησης. 

Η ενσωμάτωση της χρήσης του υπολογιστή στην εκπαιδευτική πρακτική 

βασιζόμενη στις παραπάνω θεωρίες, προωθεί ένα νέο μοντέλο, βάσει του 

οποίου η εκπαίδευση εκσυγχρονίζεται και συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη 

κοινωνία, καθώς αποτελεί στην ουσία μέρος της. Η αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο και οι εφαρμογές Web 2:0 

αντικατοπτρίζονται στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσα από τον όρο 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), που σύμφωνα με 

τους Μικρόπουλος, 1998· Παγγέ & Κυριαζή, 1998· Πολίτης, Ρούσσος, 

Καραμάνης, & Τσαούσης, 2000· Ράπτης & Ράπτη, 1999, η εισαγωγή τους στην 

ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι πλέον γεγονός από τη δεκαετία 

του 1990.  Τα τελευταία χρόνια δε, είναι διακριτή μια μεταστροφή της επίσημης 

εκπαιδευτικής πολιτικής του κράτους προς την παρακίνηση των εκπαιδευτικών 

μονάδων για την ανάληψη καινοτόμων προγραμμάτων. Σκοπός είναι η 

διαμόρφωση ενός σύγχρονου σχολείου που θα προάγει την καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στο μαθητή. Αναγνωρίζεται δε η θετική συμβολή 
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που πιθανά να φέρουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες στην εκπαιδευτική 

μονάδα, ενώ την ίδια στιγμή αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο, η 

δυνατότητα ύπαρξης τέτοιων πρωτοβουλιών που υπαγορεύονται από 

κανονισμούς και διαδικασίες μέσα από τις οποίες νομιμοποιείται η αυτόνομη 

έκφραση  των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί, που λαμβάνουν πρωτοβουλίες, 

είναι πιο ενεργητικοί παρά παθητικοί, πιο πρόθυμοι να μάθουν παρά 

αντιδραστικοί, πιο σοφοί και καταρτισμένοι παρά ανεπαρκείς και τέλος πιο 

ποικίλοι και μοναδικοί παρά ομοιογενείς (Hargreaves & Fullan, 1995). 

Μέσα στο πλαίσιο των καινοτόμων προγραμμάτων που προωθούνται, 

προτείνεται και η δικτύωση σχολείων όλων των βαθμίδων, 

συμπεριλαμβανομένου και του νηπιαγωγείου, εκπαιδευτικών και μαθητών. Η 

δικτύωση εμπεριέχει την έννοια της επικοινωνίας και της συνεργασίας. Τι 

σημαίνει όμως "συνεργασία" μεταξύ των εκπαιδευτικών; Η απάντηση θα 

μπορούσε να δοθεί από τον ορισμό που απέδωσαν στον όρο "συνεργασία" οι 

Cook & Friend (1991): «Η συνεργασία μεταξύ προσώπων είναι ένα είδος άμεσης 

αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων που εθελοντικά έχουν 

προσφερθεί για την από κοινού λήψη αποφάσεων και την κοινή εργασία προς 

την κατεύθυνση ενός σκοπού».  

Όσον αφορά στους μαθητές της προσχολικής αγωγής το ερώτημα που τίθεται 

όλο και πιο έντονα τα τελευταία χρόνια είναι πώς θα μπορούσε το νηπιαγωγείο 

να επηρεάσει θετικά τη γνωστική και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη και 

την προσωπική εξέλιξη όλων των παιδιών. Πώς θα μπορούσαν οι μαθητές του 

νηπιαγωγείου να εξελιχθούν σε ικανούς αυριανούς ενηλίκους και ενεργούς 

πολίτες (Dodge & Colker, 1998). Ο από κοινού σχεδιασμός, διεξαγωγή και 

υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσα από μια δικτύωση θα 

μπορούσε να οδηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς οι ΤΠΕ τους βοηθούν 

να προσεγγίσουν τη μάθηση μέσω της διερεύνησης και της εμβάθυνσης σε 

αυθεντικές καταστάσεις, έτσι ώστε να μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι 

μάθησης και μεταγνωστικές ικανότητες υψηλού επιπέδου (δημιουργική 

ικανότητα, κριτική σκέψη, επιλογή, λήψη απόφασης) (Σιακοβέλη, 2005).  
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Συμπερασματικά η συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών μέσω της 

δικτύωσης με τη βοήθεια της χρήσης των ΤΠΕ εκτός από την πολιτισμική 

ανταλλαγή που πραγματοποιείται, αναπτύσσει διαπολιτισμική συνείδηση, 

γεννάει αισθήματα αμοιβαίου σεβασμού, αλληλοϋποστήριξης, αλληλοβοήθειας, 

αλληλοκατανόησης, εκτίμησης και φιλίας με τις πολιτισμικές διαφορές και 

ομοιότητες να αποτελούν το σημείο ενότητας όλων των εμπλεκομένων. Η 

ενεργοποίηση των εσωτερικών κίνητρων μάθησης συμβάλλει ταυτόχρονα στη 

βελτίωση και ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ευνοεί 

στην πράξη τη συνεργατική μάθηση. 

 

1.1. Θέση του προβλήματος 

Από τα πανάρχαια χρόνια οι άνθρωποι ως κοινωνικά όντα είχαν την ανάγκη 

να δημιουργούν ομάδες, κοινότητες με κοινά χαρακτηριστικά μέσα από τις 

οποίες αλληλεπιδρούσαν βάσει των αναγκών, των αξιών, των προτιμήσεών 

τους. Σήμερα η ανθρώπινη δικτύωση και η συμμετοχή σε ομάδες, κοινότητες, 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους όχι μόνο πλέον με 

φυσική παρουσία αλλά και μέσω on line κοινοτήτων και δικτύων. Η 

ηλεκτρονική δικτύωση είναι ένα φαινόμενο ευρέως διαδεδομένο που εξαλείφει 

την απόσταση και φέρνει σε επαφή ανθρώπους που υπό διαφορετικές συνθήκες 

δε θα γνωρίζονταν και δε θα αλληλεπιδρούσαν ποτέ.   

Η τάση αυτή παρατηρείται έντονα και μεταξύ των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

βγαίνουν από τα στενά όρια της σχολικής τάξης, συσπειρώνονται, 

συνενώνονται σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο αναζητούν ανταλλαγή 

ιδεών, πρακτικών και μεθόδων διδασκαλίας, καθώς και αυτοεπιμόρφωση και 

επαγγελματική ανάπτυξη. Η τάση αυτή έχει ως επακόλουθο την προσπάθεια 

των εκπαιδευτικών να δικτυώσουν και τους μαθητές τους μέσα από δομημένες 

εκπαιδευτικές πλατφόρμες, όπως το eTwinning ή και άλλες ανεξάρτητες όπως 

blogs, wikis, moodles, που δημιουργούν οι ίδιοι με σκοπό την επαφή των 
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μαθητών μεταξύ τους για την υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. Στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης φαίνεται να 

προτιμάται έντονα η δικτύωση μεταξύ των νηπιαγωγών, η από κοινού δράση 

για την υλοποίηση εκπαιδευτικών έργων και η επιλογή της συνεργατικής 

μάθησης για τα νήπια. 

Σημαντική προϋπόθεση για τη δικτύωση αυτή είναι η χρήση του διαδικτύου. Η 

χρήση του διαδικτύου φέρνει σημαντικές αλλαγές για το μαθησιακό 

περιβάλλον, με πρωταρχική τη δυνατότητα για αποτελεσματική, αλλά πολύ 

χαμηλού κόστους επικοινωνία. Η δυνατότητα αυτή δημιουργεί τις συνθήκες για 

την ανάπτυξη συνεργατικών μορφών μάθησης. Η επικοινωνία μπορεί να είναι 

σύγχρονη, ασύγχρονη ή σχεδόν-σύγχρονη (Anderson, 2010). 

Κατά πόσο όμως η δικτύωση εκπαιδευτικών και μαθητών σχολικών μονάδων 

προσχολικής αγωγής μπορεί να χαρακτηριστεί ως καινοτόμα; Η ενσωμάτωσή 

της στην εκπαιδευτική διαδικασία του νηπιαγωγείου διευκολύνει και προωθεί 

νέους ενεργητικούς και βιωματικούς τρόπους μάθησης; Η παρούσα εργασία 

έχει ως σκοπό να μελετήσει ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα 

μειονεκτήματά της ενσωμάτωσης της δικτύωσης στις σχολικές μονάδες 

προσχολικής εκπαίδευσης τόσο για τις νηπιαγωγούς όσο και για τους μαθητές. 

 

1.2. Η επιλογή του θέματος 

Ερέθισμα για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος αποτέλεσε η προσωπική 

ενασχόληση της ερευνήτριας με τη δικτύωση με άλλα νηπιαγωγεία με κοινούς 

εκπαιδευτικούς σκοπούς τα τελευταία έξι χρόνια, καθώς και η διαπίστωση ότι 

κάθε χρόνο ολοένα και περισσότεροι νηπιαγωγοί επιλέγουν τη δικτύωση ως 

εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας μαθησιακών αντικειμένων και θεματικών. 

Επιπλέον κίνητρο αποτέλεσε η διερεύνηση των αποτελεσμάτων της δικτύωσης 

σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και τα τυχόν οφέλη που αποκομίζουν από 



5 
 

αυτήν, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αλλαγής της 

ατμόσφαιρας μέσα στη σχολική τάξη. Απώτερος σκοπός είναι να καταγραφούν 

τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ή οι τυχόν δυσκολίες που ενέχει η 

δικτύωση στην προσχολική αγωγή, τόσο από πλευράς νηπιαγωγών όσο κι από 

πλευράς των ίδιων των νηπίων. Η καταγραφή αυτή θα οδηγήσει σε περαιτέρω 

αξιοποίησή της και εξάλειψη των δυσκολιών που εμπεριέχει, ώστε να 

αποτελέσει μια δυναμική και καινοτόμα εκπαιδευτική προσέγγιση προσιτή σε 

όλους τους εκπαιδευτικούς. 

Οι έρευνες γύρω από τη χρήση της δικτύωσης στα σχολεία, εστιάζουν κυρίως 

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με ομάδες στόχου τόσο εκπαιδευτικούς όσο και 

μαθητές. Όσον αφορά την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν διεξαχθεί έρευνες 

κυρίως σε Δημοτικά σχολεία, σε επίπεδο στάσεων και αντιλήψεων 

εκπαιδευτικών και σε κάποιες από αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι μαθητές. 

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις καθοριστικό ρόλο στη συμπερίληψη των 

μαθητών στις έρευνες για τη δικτύωση, παίζει το γεγονός της κατάκτησης της 

ανάγνωσης και της γραφής από αυτούς κι επομένως της άμεσης καταγραφής 

των απαντήσεών τους σε ερωτηματολόγια σχετικά με την έρευνα από τους 

ίδιους τους μαθητές. Το γεγονός αυτό καθιστά την έρευνα, τη συλλογή και την 

ανάλυση δεδομένων πιο ευέλικτη, καθώς τα στοιχεία που προκύπτουν είναι 

ευκολότερα μετρήσιμα. 

Από την ενδελεχή επισκόπηση της βιβλιογραφίας τόσο στο πεδίο της 

διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο, όσο και στο πεδίο της 

υλοποίησης δικτυώσεων στην προσχολική αγωγή, διαπιστώθηκε ότι οι σχετικές 

έρευνες περιορίζονται κυρίως στις στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

προσχολικής αγωγής για τη δικτύωση. Εντοπίστηκαν και έρευνες που αφορούν 

τον αντίκτυπο της δικτύωσης στα νήπια, τα τυχόν οφέλη, δυσκολίες και 

συναισθήματα που προκύπτουν από αυτήν, όμως τα δεδομένα προκύπτουν 

κυρίως από την εικόνα που μεταφέρουν οι νηπιαγωγοί τους από τη σχολική 

τάξη κι από την παρατήρηση της επίδρασης που έχει η δικτύωση στα παιδιά κι 

όχι «δια στόματος» των ίδιων των νηπίων. 
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1.3. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Στη βάση του προαναφερθέντος προβληματισμού σχετικά με τις έρευνες που 

αφορούν τη δικτύωση στην προσχολική αγωγή, η παρούσα εργασία έχει ως 

στόχο να διερευνήσει τις κυριότερες πτυχές που αυτή εμπεριέχει σε πραγματικές 

συνθήκες τάξης  κατά τη συμμετοχή νηπιαγωγών και νηπίων σε αυτήν. 

Αποσκοπεί να συνεισφέρει σε επίπεδο ερευνητικών δεδομένων και να 

προσθέσει στην επιστημονική κοινότητα χρήσιμα συμπεράσματα που θα 

συμβάλλουν στην κεκτημένη γνώση. 

Κατά την παρούσα εργασία θα μελετηθεί η δικτύωση σε επίπεδο εκπαιδευτικών 

μονάδων της προσχολικής αγωγής, θα διερευνηθούν οι στάσεις, οι αντιλήψεις 

και τα κίνητρα των εμπλεκομένων (εκπαιδευτικών και παιδιών) σε αυτή. 

Επιπλέον η εργασία θα εστιάσει στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που 

προκύπτουν κατά την υλοποίηση συνεργατικών εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων.  

Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω στόχων, τίθενται τα εξής ερευνητικά 

ερωτήματα: 

1. Για ποιους λόγους οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής επιλέγουν τη 

δικτύωση για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 

στόχων αντί της παραδοσιακής διδασκαλίας; 

2. Ποια αποτελέσματα έχουν οι δικτυώσεις σχολείων στις μικρές ηλικίες; 

3. Ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά σημεία, εμπόδια, επεκτάσεις της 

δικτύωσης; 
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1.4. Περιγραφή του πλαισίου της έρευνας 

Η συγκεκριμένη έρευνα βασίστηκε πάνω σε ένα eTwinning έργο δικτύωσης με 

περιβαλλοντικούς στόχους. Το έργο αφορά στη γνωριμία των νηπίων με τον 

υγροβιότοπο της περιοχής τους και των άλλων περιοχών, τον εντοπισμό των 

αιτιών τυχόν υποβάθμισής τους, την αναζήτηση λύσεων, την προστασία και την 

ανάδειξή τους. Η δικτύωση έλαβε χώρα κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 και 

διήρκησε 8 περίπου μήνες. 

Στο eTwinning έργο εγγράφηκαν 20 τμήματα νηπιαγωγείων και 2 τμήματα 

δημοτικού σχολείου από Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, όμως εν τέλει στη 

δικτύωση συμμετείχαν τα 19 νηπιαγωγεία και τα 2 τμήματα δημοτικού 

σχολείου, καθώς το νηπιαγωγείο της Βουλγαρίας στη διάρκεια του έργου δεν 

φάνηκε ενεργό. Για τις ανάγκες του έργου, κάθε σχολείο μεταμορφώθηκε σε ένα 

βασίλειο-κάστρο, επιλέγοντας ονομασία,  έμβλημα και δημιουργώντας το 

χάρτη του και εκπροσώπησε στο έργο τον υδροβιότοπο της περιοχής του. 

Ως αντικείμενο εμψύχωσης χρησιμοποιήθηκε μια υφασμάτινη γαντόκουκλα με 

τη μορφή δράκου. Η κούκλα αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως αντικείμενο 

αφόρμησης για να εισαχθούν ομαλά τα παιδιά στην υπόθεση του έργου, 

ωστόσο ήταν παρούσα μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Το έργο ξεκίνησε με 

το πρόβλημα που προέκυψε στο δράκο, καθώς πετώντας πάνω από τις λίμνες 

του έπεσε η τσάντα που κρατούσε και τα πράγματά του σκορπίστηκαν μέσα σ’ 

αυτές. Ζήτησε λοιπόν τη βοήθεια των παιδιών να τα αναζητήσουν στις λίμνες 

της περιοχής τους. Στη συνέχεια έχοντας ενεργό ρόλο διαμεσολαβητή σε όλη τη 

διάρκεια της δικτύωσης κι αποτελώντας μια αυτόνομη προσωπικότητα, έδινε τα 

ερεθίσματα και έθετε τον προβληματισμό για τις συνεργατικές τους δράσεις. 

Η ερευνήτρια συμμετείχε στη δικτύωση με το τμήμα των νηπίων της ως ισότιμο 

μέλος. Στην έρευνα πήραν μέρος και τα 19 νηπιαγωγεία με 21 νηπιαγωγούς – 

συμπεριλαμβανομένης και της ερευνήτριας - και 358 νήπια/προνήπια ηλικίας 

4-6 χρονών. Το έργο στηρίχθηκε στις ΤΠΕ για τις συνεργατικές δράσεις των 
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μελών μέσω σύγχρονων και ασύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων Web 2.0 

συνεργασίας και επικοινωνίας, κάποιες εκ των οποίων αποτέλεσαν το υλικό 

που εξυπηρέτησε τη συλλογή των δεδομένων της παρούσας έρευνας. 

Επιπρόσθετα οι 20 νηπιαγωγοί, εξαιρουμένης της ερευνήτριας, παραχώρησαν 

σε αυτήν προφορική συνέντευξη για τις ανάγκες της έρευνας. 

 

1.5. Δομή της εργασίας 

Η δομή της εργασίας αποτελείται συνολικά από 6 κεφάλαια, τις βιβλιογραφικές 

αναφορές και από το παράρτημα. 

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στα εισαγωγικά μέρη της εργασίας και 

αναπτύσσεται σε πέντε ενότητες, οι οποίες αφορούν στη θέση του προβλήματος 

και στους λόγους επιλογής του θέματος, καθώς και στο σκοπό και στόχους της 

έρευνας.   

Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στο θεωρητικό πλαίσιο και αποτελείται από επτά 

ενότητες, οι οποίες πραγματεύονται την έννοια της εκπαιδευτικής δικτύωσης, το 

ρόλο των νέων τεχνολογιών σε αυτήν, τις σχετικές θεωρίες μάθησης, την 

κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα νηπιαγωγεία, το ρόλο των νηπιαγωγών 

και την επίδραση της δικτύωσης στα νήπια, ενώ το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται 

στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την έρευνα που 

αφορά στα νήπια, επικεντρωμένα στις αρχικές τους αντιλήψεις για τη δικτύωση 

και στη συνέχεια στην αξιολόγηση τους για μια σύγχρονη δράση 

(τηλεδιάσκεψη) και τα αρχικά συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτήν. 

Το πέμπτο κεφάλαιο απαρτίζεται από την εισαγωγή και δύο ενότητες. Στην 

πρώτη ενότητα και στις υποενότητές της, παρουσιάζονται  τα αποτελέσματα 
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από την έρευνα με τη μορφή συνεντεύξεων που διεξήχθη στις νηπιαγωγούς και 

στη δεύτερη ενότητα με τις υποενότητές της παρουσιάζονται τα συμπεράσματα 

που προέκυψαν από τις απαντήσεις τους. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται σχολιασμός των συμπερασμάτων και 

συζήτηση που οδηγούν σε προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος και 

οι περιορισμοί της έρευνας. 

Η εργασία ολοκληρώνεται με τις βιβλιογραφικές αναφορές και το παράρτημα, 

το οποίο περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο διερεύνησης απόψεων νηπίων για 

τη δικτύωση,  το φύλλο αξιολόγησης νηπίων για την τηλεδιάσκεψη, το 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών για την τηλεδιάσκεψη, το 

ερωτηματολόγιο των συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών και τις 

απομαγνητοφωνήσεις των συνεντεύξεών τους. 
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Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό πλαίσιο 

 

2.1. ΤΠΕ και εκπαίδευση 

Τη σύγχρονη εποχή, αυτή του 21ου αιώνα που διανύουμε, η παρουσία των 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) είναι αισθητή σε 

όλες τις εκφάνσεις της ζωής των ανθρώπων. Το σημερινό σχολείο δεν θα 

μπορούσε να μείνει αμέτοχο σε αυτή την εξέλιξη, καθώς το έμψυχο υλικό του, 

εκπαιδευτικοί, γονείς αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές, τις χρησιμοποιούν 

καθημερινά σε διάφορες δραστηριότητες της προσωπικής τους ζωή.  

Καθώς η κοινωνία μεταβάλλεται συνεχώς, συμπαρασύρει το σχολείο και το ωθεί 

να ακολουθήσει τις μεταβολές αυτές τόσο ως προς τη μορφή του όσο και ως 

προς το περιεχόμενό του και να συμβαδίσει με τα νέα δεδομένα που αφορούν 

την είσοδο των νέων τεχνολογιών μέσα σ’ αυτό (Χλαπάνης, 2006).  Η 

εκπαίδευση οφείλει να συμπορευτεί με τη νέα πραγματικότητα και να 

εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Τη σημαντικότητα 

των ΤΠΕ αναγνωρίζουν οι επίσημες πολιτικές των περισσότερων χωρών 

διεθνώς και για το λόγο αυτό προσπαθούν να τις εντάξουν με διάφορους 

τρόπους στα εκπαιδευτικά τους συστήματα. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η 

Ελλάδα προωθώντας την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης με διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις και επιμορφωτικά 

προγράμματα, πολλά εκ των οποίων χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Το κατά πόσο η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση βρίσκει ομαλό έδαφος 

είναι το ζητούμενο πολλών σύγχρονων ερευνών. Τα μέχρι τώρα δεδομένα 

υποδεικνύουν ότι χρειάζεται μια συνολική αλλαγή τόσο στις στρατηγικές όσο 

και στις θεωρίες μάθησης πάνω στις οποίες η εκπαίδευση βασιζόταν έως 

πρόσφατα. Βασική προϋπόθεση είναι το περιβάλλον της εκπαίδευσης και της 
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μάθησης να απαγκιστρωθεί από το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο, το 

οποίο ακολουθεί τις συμπεριφοριστικές θεωρίες και να υιοθετήσει μοντέλα 

βασισμένα στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, στις οποίες βρίσκουν πρόσφορο 

έδαφος οι νέες τεχνολογίες. Γεγονός είναι ότι έχει ήδη μετατοπιστεί το 

ενδιαφέρον των παιδαγωγών και των επιστημόνων προς τις γνωστικές και 

κοινωνικοπολιτιστικές προσεγγίσεις. 

Οι γνωστικές θεωρίες, με πιο αντιπροσωπευτικές τον γνωστικό εποικοδομισμό 

του Piaget, την ανακαλυπτική μάθηση του Bruner, τη θεωρία της επεξεργασίας 

της πληροφορίας και τη θεωρία του συνδεσιασμού (Κόμης, 2004), δίνουν 

έμφαση στον τρόπο λειτουργίας του γνωστικού συστήματος του ατόμου και 

στον τρόπο που οικοδομεί τη γνώση, βασιζόμενο στις προϋπάρχουσες εμπειρίες 

του. Ο εποικοδομισμός (constructivism) τονίζει την αξία της κατασκευής της 

γνώσης κι όχι την απλή αναπαραγωγή της ((Jonassen, Peck, & Wilson, 1998). 

Μέσα σε μια τέτοια μαθησιακή διαδικασία ο μαθητής τοποθετείται στο κέντρο 

της, δρα και ερευνά σε ένα περιβάλλον μάθησης που του προσφέρει αυθεντικές 

καταστάσεις. Συμμετέχει στη διαδικασία κατασκευής της γνώσης αξιολογώντας 

και επιλέγοντας τα στοιχεία που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά προκειμένου να 

πραγματοποιήσει και να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα και να οδηγηθεί 

στην κατάκτηση της νέας γνώσης και την εξαγωγή προσωπικών 

συμπερασμάτων (Pritchard, 2017). Ο δάσκαλος κατέχει το ρόλο του εμψυχωτή, 

του εμπνευστή και του συντονιστή της όλης μαθησιακής διαδικασίας. 

Οι κοινωνικοπολιτιστικές προσεγγίσεις, με κυριότερη την κοινωνικοπολιτιστική 

θεωρία του Vygotsky, τονίζουν την κοινωνική διάσταση της μάθησης. 

Υποστηρίζουν ότι η γνώση προέρχεται από την κοινωνική υπόσταση και τον 

πολιτισμό και ότι η γνώση οικοδομείται στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης 

ατόμου – κοινωνίας ή κοινότητας (Lave & Wenger, 1991). Η μάθηση είναι η 

διαδικασία και η γνώση αποτελεί το τελικό προϊόν. Ο μαθητής κατά τη 

διάρκεια αυτής της διαδικασίας βρίσκεται στο κέντρο ενός κοινωνικού 

πλαισίου συνεργασίας με την ομάδα, τους συμμαθητές του κι αλληλεπιδρά μαζί 

τους με κοινές δραστηριότητες ανώτερου γνωστικού επιπέδου. Και σε αυτές τις 
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προσεγγίσεις, ο ρόλος του δασκάλου είναι εμψυχωτικός, οργανωτικός και 

συντονιστικός φροντίζοντας να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για τη 

διαπαιδαγώγηση των μαθητών σε ένα κοινωνικό περιβάλλον (Δαφέρμος, 2002). 

Ο Vygotsky τονίζει ότι το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον διευκολύνει τη 

διαδικασία της νοητικής ανάπτυξης του ατόμου και τη δημιουργεί μέσω της 

αλληλεπίδρασης του με κοινωνικά γεγονότα και πολιτισμικά εργαλεία. 

Επισημαίνει επίσης τον κοινωνικό χαρακτήρα της γλώσσας και τον 

καθοριστικό της ρόλο στην ανάπτυξη των προσωπικών, κοινωνικών και 

γνωστικών δεξιοτήτων του ατόμου (Ράπτης & Ράπτη, 2007). Εισάγει την έννοια 

της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης (zone of proximal development), την οποία 

περιγράφει ως τον «εν δυνάμει» χώρο που μπορεί να κυμανθεί η γνωστική 

ανάπτυξη του ατόμου. Ο χώρος αυτός προσδιορίζεται αφενός από το επίπεδο 

της ήδη υπάρχουσας γνωστικής του ανάπτυξης κι αφετέρου από το επίπεδο των 

δυνατοτήτων και δεξιοτήτων που μπορεί να φτάσει με την υποστήριξη και τη 

συνεργασία των ενηλίκων και των συνομηλίκων που ζουν γύρω του (Lock & 

Strong, 2010). Σύμφωνα με τον Δαφέρμο (2002), έργο της εκπαίδευσης είναι να 

παρέχει στους μαθητές μαθησιακά περιβάλλοντα και παιδαγωγική στήριξη που 

θα τους βοηθήσουν στο πέρασμά τους στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης και 

δε θα τους καθηλώσουν στην επανάληψη γνώσεων που ήδη κατέχουν.  

Με αφορμή την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, δίνεται 

ιδιαίτερη σημασία στην αξία των παραπάνω θεωριών. Οι γνωστικές θεωρίες 

επηρέασαν το σχεδιασμό εκπαιδευτικών περιβαλλόντων με τη χρήση των ΤΠΕ 

και συνετέλεσαν στη δημιουργία αυθεντικών καταστάσεων μάθησης μέσω 

λογισμικών επίλυσης προβλημάτων που άγγιζαν τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών. Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, η ανάπτυξη του παγκόσμιου ιστού 

και η κοινωνική δικτύωση οδήγησαν τη μάθηση στο να λάβει κοινωνικές 

διαστάσεις. Οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες επηρέασαν καταλυτικά την 

παιδαγωγική θεώρηση και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας με τη χρήση των 

ΤΠΕ (Κόμης, 2004). Ήρθαν να πλαισιώσουν και να στηρίξουν το νέο ρόλο των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση, αυτόν της δικτύωσης και της εξ αποστάσεως 

συνεργατικής μάθησης.  
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2.2. Από τη συνεργατική μάθηση στην εξ αποστάσεως συνεργατική 

μάθηση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 

Η συνεργατική μάθηση βασίζεται στις αρχές της σύγχρονης Παιδαγωγικής 

Επιστήμης και αφορά μια ολόκληρη φιλοσοφία. Δεν πρόκειται απλά για μια 

μέθοδο διδασκαλίας, αλλά για ένα μοντέλο που είναι βασισμένο στην 

κοινωνιολογία της γνώσης, στην κοινωνική και ανθρωπιστική ψυχολογία και 

την κοινωνιοπολιτισμική θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης, εκπρόσωπος της 

οποίας είναι ο Ρώσος ψυχολόγος Vygotsky. Το μοντέλο αυτό υποστηρίζει ότι η 

γνώση και η νόηση έχουν κοινωνική προέλευση, ότι η μάθηση είναι ή μπορεί να 

βελτιωθεί μέσα από μια κοινωνική διαδικασία. Οι άνθρωποι ωθούνται στη 

μάθηση μέσω των κοινωνικών ομάδων στις οποίες ανήκουν και δρουν, μέσω 

της επικοινωνίας που αναπτύσσουν τα μέλη των ομάδων αυτών μεταξύ τους 

και συνεπώς των αλληλεπιδράσεων που δημιουργούν. Οι αλληλεπιδράσεις 

αυτές αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της μάθησης (Χατζηγεωργίου, 2004). 

Κατά τον Vygotsky η ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα της μάθησης. Η μαθησιακή 

πορεία βοηθάει τα παιδιά να ανακαλύψουν τις ικανότητές τους και να 

ενισχύσουν τους συναισθηματικούς δεσμούς (Μουμουλίδου, 2006). 

Η ομαδική συνεργασία δημιουργεί μια δυναμική ανάπτυξης και 

συλλογικότητας που ωθεί τα μέλη της ομάδας να ξεπερνούν τα ατομικά τους 

όρια σκέψης και πράξης γεγονός που δε θα μπορούσε να συμβεί αν δρούσαν 

ατομικά (Ματσαγγούρας, 1998). Συνεπώς, συνεργατική μάθηση είναι η 

διδακτική χρήση μικρών ομάδων ώστε οι μαθητές να εργάζονται μαζί για να 

μεγιστοποιήσουν τη δική τους μάθηση και αυτή των άλλων (Johnson, Johnson, 

& Holubec, 1991).  

Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια έντονη αμφισβήτηση για το 

ρόλο του σχολείου. Θεωρείται πολύ παραδοσιακό τόσο όσον αφορά τις 

παιδαγωγικές του αρχές όσο και τις μεθόδους διδασκαλίας. Κατέχει ως θεσμός, 
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μια συντηρητική θέση στην κοινωνία και παρά το γεγονός ότι η εκπαιδευτική 

θεωρία εμπλουτίζεται, η εκπαιδευτική πράξη την ακολουθεί πολύ αργά, με 

αποτέλεσμα η αναβάθμιση της εκπαίδευσης να είναι ένα διαχρονικό ζητούμενο 

(Χαραλάμπους, 2000). Το σχολείο, ήδη από το νηπιαγωγείο, έχει μεγάλο μερίδιο 

ευθύνης στην κοινωνικοποίηση των παιδιών κι όχι μόνο στην παροχή στείρων 

και αποκομμένων από την πραγματική ζωή γνώσεων. Η εμπειρία των εν 

ενεργεία νηπιαγωγών έχει δείξει ότι όταν ένα νηπιαγωγείο στηρίζεται 

αποκλειστικά σε παραδοσιακό εκπαιδευτικό μοντέλο και χρησιμοποιεί τις 

αντίστοιχες μεθόδους διδασκαλίας αποτελεί ένα «βαρετό» περιβάλλον μάθησης 

για τους μαθητές του. Τα παιδιά νιώθουν εγκλωβισμένα και αποκομμένα από 

όσα τα ενδιαφέρουν ή πιθανώς να ήθελαν να μάθουν. Συντελεί λοιπόν στην 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, στην οικοδόμηση της ταυτότητάς τους και στην 

καλλιέργεια του συναισθηματικού τους κόσμου. 

Ζητούμενο είναι το σχολείο να λειτουργήσει ως μια πραγματική κοινότητα 

μάθησης, όπου κάθε μέλος της θα έχει συγκεκριμένο ρόλο, που θα καλύπτει ένα 

ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, θα υπάρχει ευελιξία και αυτονομία και θα κυριαρχεί 

όχι η ποσότητα αλλά η ποιότητα της γνώσης. Θα υπάρχει σεβασμός στη 

διαφορετικότητα, θα διαχέεται η χαρά για τη μάθηση, θα είναι ανοιχτό στην 

τοπική και ευρύτερη κοινωνία, θα «πιάνει τον παλμό των μαθητών» 

εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους με τρόπο φυσικό και αβίαστο και θα 

συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της γνωστικής, της κοινωνικής και της 

ηθικής αυτονομίας και έκφρασης της προσωπικής τους δημιουργίας 

(Ματσαγγούρας, 1998). 

Στο σχολείο του 21ου αιώνα, που χαρακτηρίζεται από την ανάγκη ύπαρξης 

συνεργατικής μάθησης, πρέπει όλοι να μαθαίνουν δημιουργικά και 

εποικοδομητικά ζώντας και δουλεύοντας μαζί, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν να 

οικοδομούν καλές σχέσεις. Βάσει αυτών των παραδοχών, μια από τις κύριες 

επιδιώξεις του σχολείου είναι η ύπαρξη διασχολικών συνεργατικών δράσεων 

μεταξύ των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτικών και μαθητών, των 
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εκπαιδευτικών και της οικογένειας, των εκπαιδευτικών και των διαφόρων 

συλλογικών οργάνων (Cook & Friend, 1991b).  

Ποιες όμως παιδαγωγικές προσεγγίσεις είναι κατάλληλες να απαλλάξουν το 

σχολείο από τον συντηρητικό και παραδοσιακό του ρόλο και να το ωθήσουν 

στην παραπάνω λογική του ανοιχτού και ευέλικτου σχολείου; Το δρόμο αυτό 

των εξελίξεων και των προοδευτικών αλλαγών φαίνεται να ανοίγει το μοντέλο 

της συνεργατικής μάθησης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο τελευταίο 

αναλυτικό πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, 2003) παρουσιάζεται η πρόταση για εργασία σε μικρές ομάδες. 

Ήδη λοιπόν από τη μικρότερη βαθμίδα της εκπαίδευσης, το νηπιαγωγείο, 

προωθείται η συνεργατική μάθηση μέσα από τη διαθεματικότητα και τα σχέδια 

εργασίας, που καθιερώνουν ένα πλαίσιο συλλογικής δράσης (Ματσαγγούρας, 

2003). 

Τα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης αναδεικνύονται για το σημαντικό 

ρόλο που κατέχουν στην οργάνωση δραστηριοτήτων που ευνοούν τη 

διερευνητική κι ανακαλυπτική μάθηση. Το κύριο χαρακτηριστικό της 

συνεργασίας σε τέτοια περιβάλλοντα είναι η κοινή δράση για την επίτευξη 

κοινών στόχων. Στην αγγλική βιβλιογραφία η λέξη «συνεργασία» συναντάται 

ως «collaborative learning» και αντιδιαστέλλεται προς το συνώνυμο όρο 

«cooperative learning». Παρατηρείται μια σύγχυση στους όρους. Ο Dillenbourg 

(1999) επισημαίνει ότι στη συνεργασία (cooperation), οι εταίροι χωρίζουν την 

εργασία, επιλύουν επιμέρους εργασίες και στη συνέχεια συγκεντρώνουν τα 

μερικά αποτελέσματα στην τελική παραγωγή. Στη συνεργατική μάθηση 

(collaboration), οι εταίροι κάνουν το έργο «μαζί». (Dillenbourg, 1999). 

Κοινώς αποδεκτό είναι ότι η συνεργατική μάθηση εμπεριέχει έννοιες όπως η 

δημιουργία ομάδων, οι κοινοί στόχοι, η συνεργασία, η αλληλεπίδραση και 

αλληλεξάρτηση των μελών. Επιπλέον η συνεργατική μάθηση αποσκοπεί στην 

επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων, καθώς όλες οι δραστηριότητες σε ένα 
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τέτοιο περιβάλλον έχουν ομαδικό χαρακτήρα και συνεπώς η επικοινωνία είναι 

βασικό τους εργαλείο. 

Η εμφάνιση και χρησιμοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση έχει 

ως κεντρική ιδέα να επιτύχει την ανάπτυξη αυτής της συνεργασίας μεταξύ 

μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και φορέων και πέρα από τα όρια του 

σχολείου. Να ενισχύσει και να εμπλουτίσει τη συνεργατική μάθηση και να 

προσφέρει στους εμπλεκομένους διάδραση και αυτονομία.  Με τη ραγδαία 

ανάπτυξη της τεχνολογίας οδηγούμαστε επομένως στη συνεργατική μάθηση με 

ηλεκτρονικά μέσα, η οποία διευκολύνει την εκπαιδευτική δικτύωση, δηλαδή 

την εξ αποστάσεως συνεργασία και επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών. 

Λέγοντας ηλεκτρονικά μέσα, εννοούμε μια σειρά συστημάτων και εργαλείων 

που σκοπό έχουν την προώθηση της μάθησης μέσω συνεργατικών 

δραστηριοτήτων (Κόμης, 2004). Τα Συστήματα Συνεργατικής μάθησης μέσω 

Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Computer Supported Collaborative Learning – 

CSCL) συνδυάζουν στοιχεία της ηλεκτρονικής και συνεργατικής μάθησης 

(Μπούρας, 2015), επιτρέπουν δηλαδή στους συμμετέχοντες να 

αλληλεπιδράσουν είτε στον ίδιο χώρο είτε από απόσταση, χρησιμοποιώντας ως 

βασικό μέσο επικοινωνίας και συνεργασίας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

Η συνεργατική μάθηση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή δε νοείται ως μια 

διαδικασία κατά την οποία ο μαθητής αλληλεπιδρά ως μεμονωμένο άτομο με 

τον υπολογιστή. Αντίθετα, το βασικό κίνητρο της CSCL είναι η αλληλεπίδραση 

μαθητών και εκπαιδευτικών εκμεταλλευόμενοι  τη συναρπαστική δυνατότητα 

του διαδικτύου να συνδέει τους ανθρώπους με καινοτόμους τρόπους και η 

συνεργατική κατασκευή της γνώσης (Stahl, Koschmann, & Suthers, 2006). 

2.2.1. Το πλαίσιο της συνεργασίας σε μια δικτύωση 

Όπως ειπώθηκε στις παραπάνω ενότητες, η δικτύωση στην προσχολική 

εκπαίδευση είναι μια πρακτική που ακολουθούν οι νηπιαγωγοί όλο και 

περισσότερο. Η επιλογή τους αυτή πηγάζει όχι μόνο από τα προσωπικά τους 
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κίνητρα (παρακολούθηση παιδαγωγικών εξελίξεων, επαγγελματική ανάπτυξη, 

εκσυγχρονισμός σχολικής μονάδας), αλλά συνδέεται και με την πεποίθηση ότι 

είναι ένας διαφορετικός τρόπος να δημιουργήσουν για τους μαθητές τους ένα 

εναλλακτικό περιβάλλον, μέσα από το οποίο θα αποκομίσουν πολλαπλά οφέλη 

και θα επιτευχθεί η ολόπλευρη ανάπτυξή τους βάσει των ενδιαφερόντων τους. 

Πρωταρχικό ρόλο στη δικτύωση έχουν η συνεργατική και βιωματική μάθηση, 

τα σχέδια εργασίας, η διαθεματικότητα, η παρατήρηση, ο πειραματισμός, η 

επίλυση προβλημάτων, μέσω των οποίων θα καλλιεργηθούν ποικίλες δεξιότητες 

που απαιτούνται ώστε τα νήπια να συνδέσουν τη γνώση με τις καθημερινές 

συνθήκες, την κοινωνική ζωή και να χτίσουν το προφίλ του ενεργού πολίτη.  

Η δικτύωση αντιπροσωπεύοντας την εξ αποστάσεως συνεργατική μάθηση, είναι 

ένας συνδυασμός δραστηριοτήτων που υλοποιούνται τόσο μέσα στη σχολική 

τάξη με τις κατά τόπους ομάδες των παιδιών, όσο και με μεικτές εξ αποστάσεως  

ομάδες και με συνεργασία των μελών της δικτύωσης. Η συνεργατική μάθηση 

διαθέτοντας ένα σύστημα μεθόδων μάθησης, οργανώνει το παιδαγωγικό και 

εκπαιδευτικό περιβάλλον με τέτοιο τρόπο ώστε, να επιτρέπει σε μικρές 

ανομοιογενείς ομάδες παιδιών να επιτύχουν κοινούς στόχους και καθώς 

εργάζονται μαζί, βελτιστοποιείται τόσο η μάθηση του καθενός, όσο και όλων 

των μελών της ομάδας (Johnson & Johnson, 2003· Κοσσυβάκη, 2003· 

Χαραλάμπους, 2001). Σύμφωνα με τον Χαραλάμπους (2000), «συνεργατική 

μάθηση» είναι και τρόπος κοινωνικής οργάνωσης της τάξης είναι και 

διαδικασία μάθησης κατά την οποία η τάξη χωρίζεται σε μικρές ανομοιογενείς 

ομάδες (2-6 μέλη) μεικτής ικανότητας και τα παιδιά μαθαίνουν με 

αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση να λύνουν προβλήματα και να 

επιτυγχάνουν κοινούς στόχους. 

Για να υπάρχει συνεργατική μάθηση και να είναι εφικτή η υλοποίηση ενός 

έργου δικτύωσης, πρέπει απαραίτητα να υπάρχει κοινός μαθησιακός στόχος, 

δηλαδή το ομαδικό αποτέλεσμα. Ο κοινός στόχος μπορεί να είναι οτιδήποτε 

που να αντιπροσωπεύει τα ενδιαφέρονται των παιδιών, π.χ. μια εικαστική 
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δημιουργία, η δημιουργία μιας ιστορίας, ένα πείραμα, ένα περιβαλλοντικό 

πρόβλημα κ.α. 

2.2.2. Τα στάδια και τα βασικά στοιχεία της συνεργασίας σε μια δικτύωση 

Τόσο τα στάδια όσο και τα βασικά στοιχεία της συνεργασίας σε μια δικτύωση 

συμπίπτουν με αυτά που διέπουν οποιαδήποτε συνεργασία δια ζώσης ή από 

απόσταση. Η ομαδικότητα εξάλλου είναι ένα στοιχείο που διέπει ένα έργο 

δικτύωσης σε όλες του τις φάσεις, καθώς τα παιδιά καλούνται να δουλέψουν σε 

ομάδες τόσο εντός τάξης, όσο και εκτός τάξης με τα εξ αποστάσεως μέλη-παιδιά 

του έργου. 

Η διεξαγωγή της ομαδικής εργασίας γίνεται σε τρεις διαδοχικές φάσεις:  

Στην 1η γίνεται εισαγωγή στο πρόβλημα-ερώτημα και προσδιορισμός των 

διδακτικών-συνεργατικών στόχων. Εξηγείται στα παιδιά ο τρόπος που θα 

εργαστούν και γίνεται ο καταμερισμός του έργου. Οργανώνεται ο χώρος και 

πραγματοποιείται η σύνθεση των ομάδων. Αρχικά δημιουργείται συνεργατικό 

κλίμα στην τάξη με την καλλιέργεια ανάλογων συνεργατικών δεξιοτήτων και 

στη συνέχεια και εκτός τάξης με την εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη 

επικοινωνία των μελών. 

Στη 2η φάση, αυτή της υλοποίησης του έργου, πραγματοποιείται η εργασία των 

ομάδων με την καθοδήγηση ή παρέμβαση των νηπιαγωγών – συνεργατών του 

έργου, όπου και όταν χρειάζεται για την ενίσχυση και εμψύχωση των ομάδων. 

Στην 3η φάση, γίνεται η παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου των ομάδων. 

Παράλληλα αξιολογείται η ποιότητα της συνεργασίας. Συζητούνται οι 

δυσκολίες που τα παιδιά αντιμετώπισαν, πώς τις έλυσαν, καθώς και τρόποι 

βελτίωσης της μεταξύ τους συνεργασίας. Η αξιολόγηση αποτελεί για τον 

εκπαιδευτικό το μέσο πληροφόρησης, υποστήριξης, διαμόρφωσης και ευκαιρία 
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αναστοχασμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 1η και στην 3η φάση, καθώς 

θεωρούνται οι πιο σημαντικές (Αυγητίδου, 2006).   

Όσον αφορά τα βασικά στοιχεία της συνεργασίας, οι Johnson και Johnson  

(2003) υποστηρίζουν ότι για να υπάρχει πραγματική και αποτελεσματική 

συνεργασία, πρέπει να συνυπάρχουν πέντε βασικά στοιχεία, που χρειάζονται 

προσεκτική δόμηση: η θετική αλληλεξάρτηση, η προωθητική αλληλεπίδραση, η 

ατομική ευθύνη, οι κοινωνικές δεξιότητες και η αξιολόγηση της ομάδας.  

Η θετική αλληλεξάρτηση θεωρείται έννοια-κλειδί για την επιτυχία της 

συνεργατικής μάθησης. Χωρίς την αλληλεξάρτηση δεν υφίσταται συνεργασία. 

Τα παιδιά μέσα στην ομάδα αντιλαμβάνονται ότι θα επιτύχουν μόνο αν 

επιτύχουν και οι άλλοι, ότι μεταξύ τους είναι συνεργάτες κι όχι ανταγωνιστές 

και συντονίζουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη του κοινού στόχου 

(Johnson, & Johnson, 2003· Κοσσυβάκη, 2003· Ματσαγγούρας, 1998· 

Χαραλάμπους, 2001). 

Η αλληλεξάρτηση είναι αλληλένδετη με την αλληλεπίδραση, η οποία 

εκδηλώνεται ως αμοιβαία βοήθεια-επηρεασμός, ενίσχυση και ενθάρρυνση, 

προσφορά γνώσεων, ανταλλαγή υλικού, ανατροφοδότηση συμμαθητών. 

Δημιουργούνται δηλαδή διαπροσωπικές σχέσεις που είναι απαραίτητες για την 

ανάπτυξη πλουραλιστικών αξιών (Johnson & Johnson, 2003).  

Απαραίτητη είναι επίσης η καλλιέργεια κοινωνικών και συνεργατικών 

δεξιοτήτων, όπως η ενεργητική ακρόαση, η συμμετοχή σε συζήτηση, η ανάληψη 

ευθυνών, η ανεκτικότητα, η σύνθεση απόψεων, η δημόσια ομιλία, η 

διαπραγμάτευση, η λήψη αποφάσεων, η αίτηση και παροχή βοήθειας. Τις 

δεξιότητες αυτές δεν τις κατέχουν τα παιδιά από την αρχή, γι αυτό καλό είναι 

να ασκούνται μέσα στην ομάδα της τάξης για την εφαρμογή των.  Ειδικά οι 

δεξιότητες διαχείρισης προβλημάτων, όπως ο χειρισμός συγκρούσεων 

ενδυναμώνουν τα παιδιά και συντελούν στο να λειτουργούν καλύτερα εντός 

της ομάδας (Λανάρη & Γερμανός, 2005). 
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Απαραίτητο στοιχείο αποτελεί και η ατομική ευθύνη. Τα παιδιά θεωρούνται 

συνυπεύθυνα για την ολοκλήρωση της εργασίας που αναλαμβάνουν, αλλά και 

την υποστήριξη των άλλων μελών της ομάδας. Αν αφεθεί ένα μέλος της ομάδας 

να κυριαρχήσει στην ομάδα και να επιβάλλει την άποψή του ή να υποβάλλει 

τις λύσεις και τις απαντήσεις, τότε υπάρχει κίνδυνος να αποτύχει η συνεργατική 

μάθηση. Στην περίπτωση αυτή τα άλλα μέλη δεν ωφελούνται αλλά συνήθως 

αδρανοποιούνται και οπισθοδρομούν. Χρειάζεται ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε κάθε 

μέλος να καθίσταται προσωπικά υπεύθυνο για την επιτυχία της ομάδας.   

Η παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου στην ολομέλεια, καθώς και η 

αξιολόγηση της ποιότητας της συνεργασίας, θεωρούνται σημαντικές για τη 

διαδικασία κρίσης των ατομικών πράξεων των μελών της ομάδας και εν τέλει 

όλης της ομάδας (Johnson & Johnson, 2003). Υφίσταται όταν τα μέλη της 

ομάδας συζητούν για τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους και την 

αποτελεσματικότητα των μεθόδων συνεργασία τους. Εξασφαλίζεται έτσι η λήψη 

ανατροφοδότησης από τα μέλη. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συλλογική αλληλεπικοινωνία και εργασία 

γίνεται πλαίσιο ανάπτυξης του λόγου και της σκέψης (Bershon, 1995· 

Matsagouras & Hertz-Lazarowitz, 1999) και καθίσταται μήτρα γέννησης της 

ατομικής ανάπτυξης, που σταδιακά οδηγεί,  τελικά, στην ατομική ολοκλήρωση 

και αυτονομία.  

 

2.3. Νέες τεχνολογίες και δικτύωση 

Στις μέρες μας οι καθώς οι ΤΠΕ εξελίσσονται διαρκώς, προσφέρουν σημαντικές 

δυνατότητες στους εκπαιδευτικούς για σχεδιασμό και υλοποίηση εξ αποστάσεως 

προγραμμάτων δικτύωσης βασιζόμενα στη φιλοσοφία της ηλεκτρονικής 

συνεργατικής μάθησης. Τα ηλεκτρονικά δίκτυα με τις δυνατότητες για 

σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία και το πλήθος των διαδικτυακών 
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εφαρμογών  προσφέρουν σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, τη δυνατότητα 

για διαδραστικότητα (Αναστασιάδης, 2006, σελ. 114). Εξάλλου η αδελφοποίηση 

των σχολείων συμβάλλει στην οικουμενική συνείδηση η οποία καλλιεργείται 

έμπρακτα και αβίαστα μέσω της διαπραγμάτευσης στοιχείων της πολιτιστικής 

ταυτότητας αλλά και των κοινών γνωρισμάτων που ενώνουν τις κοινωνίες 

(Raptis & Rapti, 2006). Συνεπώς η αδελφοποίηση θα μπορούσε να οριστεί ως 

μια μορφή συνεργασίας μεταξύ σχολικών τάξεων που βρίσκονται σε 

διαφορετική τοποθεσία μέσω της οποίας προάγονται κοινοί μαθησιακοί στόχοι 

(Gilleran, 2007). Η δημιουργία δηλαδή κοινοτήτων μάθησης της οποίας τα μέλη 

δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Η αδελφοποίηση μπορεί 

να γίνει με διάφορους τρόπους ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο που 

διδάσκεται όπως επίσης και για διαφορετικά μαθήματα πέραν της ξένης 

γλώσσας (Crawley, Gilleran, Scimeca, Vuorikari, & Wastiau, 2009). 

2.3.1. Σύντομη ιστορική αναδρομή 

Η ιδέα της διασύνδεσης των σχολικών δικτύων κυριάρχησε έντονα κατά την 

πρόσφατη περίοδο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής (ΕΕΠ) που 

ξεκίνησε μετά την υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992, όπου και 

επισημοποιείται (Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008, σελ. 16). Με την ίδρυση της 

Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής στον εκπαιδευτικό χώρο και τη δυνατότητα 

παρέμβασής της (Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004), η εκπαίδευση διαχωρίζεται 

σε τυπική και άτυπη. Το 1996, το Ευρωπαϊκό  Έτος της  δια βίου εκπαίδευσης  

και κατάρτισης εκδίδεται η Λευκή Βίβλος βάσει της οποίας, η μελλοντική 

κοινωνία θα είναι μια κοινωνία της γνώσης, όπου θα επενδύει στη δια βίου 

μάθηση, όπου ο κόσμος θα διδάσκει και θα μαθαίνει και κάθε άτομο θα μπορεί 

να οικοδομήσει τα δικά του προσόντα χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς 

(Πασιάς, 2006). Στο πλαίσιο των πέντε στόχων που τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ήταν ενέργειες που αφορούσαν τη διασύνδεση των σχολικών δικτύων 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την ανάπτυξη και δικτύωση ψηφιακών βιβλιοθηκών και 

κέντρων εκπαίδευσης καθηγητών, την επιμόρφωση των καθηγητών με τη χρήση 



22 
 

δικτύων τηλεματικής μέσω προγραμμάτων κινητικότητας και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης (Κούτρα, Holmberg, & Midoro, 2001).  

Στις αρχές του 2000, όπου ο χώρος της εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από την 

παγκοσμιοποίηση και τον καταιγισμό της παρουσίας των τεχνολογιών της 

επικοινωνίας, η Ευρώπη θέτει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα στόχων, γνωστό ως 

η «στρατηγική της Λισσαβόνας» για να ανταποκριθεί στις εξελίξεις. Αποφασίζει 

ένα πρόγραμμα δράσεων με την ονομασία «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» 

με βασικούς στόχους τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 

των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ, τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης όλων στα συστήματα της εκπαίδευσης και κατάρτισης και το 

άνοιγμα των συστημάτων εκπαίδευσης στον ευρύτερο κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό 

υιοθετήθηκαν προγράμματα όπως το eLearning για την προαγωγή των ΤΠΕ, τα 

προγράμματα Comenius για την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση, το Erasmus 

για την Γ/θμια εκπαίδευση, το Leonardo Da Vinci για την επαγγελματική 

εκπαίδευση, το Grundtvig για την εκπαίδευση ενηλίκων (Γκόβαρης & 

Ρουσσάκης, 2008). 

 Η προώθηση όλων των προαναφερόμενων στόχων και προγραμμάτων έδωσε 

την αφορμή για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως μεθοδολογίας στο χώρο της 

σχολικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Συγκεκριμένα στη χώρα 

μας υπήρξαν σημαντικές πρωτοβουλίες της πολιτείας για αλλαγές στην 

εκπαίδευση με την ένταξη των ΤΠΕ και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για 

την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση. Μερικά παραδείγματα αποτελούν το 

2011 το Νέο Σχολείο με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών (Υπουργείο Παιδείας, 

Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, 2011a), η δράση Ψηφιακό Σχολείο 

(Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, 2011b) και το 2012 

η δημιουργία του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου 

«Φωτόδεντρο» (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, 

2012).  Παράλληλα έκαναν την εμφάνισή τους δύο ομάδες καινοτόμων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων: α) Διεπιστημονικά προγράμματα, όπως είναι η 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά Θέματα, Μαθητικοί 
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Καλλιτεχνικοί Αγώνες, Αγωγή Σταδιοδρομίας και Επιχειρηματικότητα των 

Νέων και β) Ευρωπαϊκά προγράμματα και συμπράξεις που υποστηρίζονται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως Comenius, e-Twining, Teachers4Europe κ.α. 

Η ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων ευρωπαϊκών προαιρετικών 

προγραμμάτων αποσκοπεί στη συνεργασία και στην επικοινωνία ανάμεσα σε 

σχολεία της Ε.Ε. και στην ανταλλαγή πληροφοριών με τη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών με την πρόσβαση των ευρωπαϊκών σχολείων στο 

διαδίκτυο.  

2.3.2. Η δικτύωση στο νηπιαγωγείο 

Το νηπιαγωγείο, αποτελώντας την πρώτη βαθμίδα της εκπαίδευσης δε θα 

μπορούσε να απέχει από τις εξελίξεις και να αρνηθεί την παρουσία της 

τεχνολογίας στον κοινωνικοπολιτισμικό και οικονομικό περίγυρό του. 

Ζητούμενο είναι και για αυτή τη βαθμίδα, της προσχολικής εκπαίδευσης, να 

αποδεχτεί τις αλλαγές, να ανταπεξέλθει σε αυτές και να αρχίσει να 

προετοιμάζει τους μικρούς μαθητές, ως ενεργούς ενημερωμένους μελλοντικούς 

πολίτες με τη συνδρομή των ΤΠΕ.  Εξάλλου, ένας από τους στόχους του 

προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικά για την 

προσχολική αγωγή είναι μιας υψηλού επιπέδου αγωγή ανοιχτή και 

προσβάσιμη για όλα τα παιδιά, με την υποστήριξη των καινοτόμων δράσεων 

και των διαδικτυακών συνεργασιών.   

Η δικτύωση είναι μια δράση που έχει άμεση σχέση με τις Νέες Τεχνολογίες και 

τη σύγχρονη παιδαγωγική. Μέσω της δικτύωσης, σχολεία από διαφορετικές 

περιοχές της χώρας ή από διαφορετικές χώρες συνεργάζονται πάνω σε ένα 

κοινό έργο, με κοινές δραστηριότητες και στόχους, με σκοπό να αποκομίσουν 

όλα τα δυνατά οφέλη σε παιδαγωγικό και κοινωνικοπολιτισμικό επίπεδο. Ένα 

υποπρόγραμμα του προγράμματος eLearning της Ευρωπαϊκής επιτροπής που 

αποσκοπεί στην προτροπή και ενθάρρυνση των σχολείων της Ευρώπης να 

συνεργαστούν και να υλοποιήσουν κοινές δραστηριότητες, είναι το eTwinning, 
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το οποίο απευθύνεται στις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης, χωρίς να 

εξαιρείται η προσχολική αγωγή. Ο χώρος της συνεργασίας είναι η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του eTwinning, η οποία είναι συμβατή με τη σύγχρονη τεχνολογία 

επικοινωνιών. Προσφέρει σε όλους τους συμμετέχοντες (εκπαιδευτικούς, 

μαθητές, γονείς, στελέχη εκπαίδευσης) ένα περιβάλλον σύγχρονης 

επικοινωνίας, καθώς και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης μιας μεγάλης γκάμας 

διαδικτυακών εργαλείων. Η λειτουργία του ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2005 

και περιελάμβανε όλα τα κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης 

συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.  

Στην Ελλάδα η εκπαιδευτική δικτύωση είναι συνυφασμένη με το eTwinning. Η 

εφαρμογή δικτύωσης μέσω eTwinning υποστηρίζεται από το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την εγκύκλιο για το Σχεδιασμό και 

την Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων. Η επιλογή δικτύωσης μέσω eTwinning είναι προαιρετική για 

τους εκπαιδευτικούς. Τους δίνεται η δυνατότητα να υλοποιήσουν έργο 

eTwinning είτε ως ανεξάρτητο πρόγραμμα είτε να το συνδυάσουν με τα 

υπόλοιπα σχολικά προγράμματα (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικά, 

Πολιτιστικά κ.λ.π.) που υλοποιούν στη σχολική μονάδα.  Παρόλη την 

προαιρετικότητα της υλοποίησης καινοτόμων προγραμμάτων, διαπιστώνεται 

από τις εγγραφές των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε έργα eTwinning ότι η δράση 

είναι ήδη διαδεδομένη. Αυξητική είναι και η τάση που παρατηρείται στους 

εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής, καθώς εγγράφονται και υλοποιούν 

συνεργατικά έργα στο eTwinning ολοένα και περισσότεροι. Η ύπαρξη του 

eTwinning και η δικτύωση μέσω αυτού, δεν αποκλείει βέβαια άλλους είδους 

δικτυώσεις μεταξύ σχολείων που αποφασίζουν να συνεργαστούν από απόσταση 

θέτοντας κοινούς εκπαιδευτικούς στόχους. Η επιλογή της πλατφόρμας 

συνεργασίας και δικτύωσης μπορεί να είναι ένα blog, ένα wiki, ένα moodle 

ανεξάρτητο από το eTwinning και δημιουργημένο από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς για να εξυπηρετήσει τη συγκεκριμένη συνεργασία. Έγκειται στη 

δική τους κρίση το τι θα επιλέξουν, ανάλογα με τους στόχους που έχουν θέσει 

και τα οφέλη που πιστεύουν ότι θα αποκομίσουν. 
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Όπως και να έχουν τα πράγματα, στη δικτύωση στην προσχολική εκπαίδευση 

πρωταρχικό ρόλο έχουν η συνεργατική και βιωματική μάθηση, τα σχέδια 

εργασίας, η διαθεματικότητα, η παρατήρηση, ο πειραματισμός, η επίλυση 

προβλημάτων. Όσον αφορά τα eTwinning έργα συγκεκριμένα, οι Galvin κ. συν. 

(2006) αναφέρουν πέντε κύριες περιοχές προστιθέμενης αξίας στις πρακτικές 

διδασκαλίας και μάθησης που τα διατρέχουν. Οι περιοχές αυτές είναι:  

Α) Η αυθεντική μάθηση: μέσα από τα συνεργατικά έργα, τα οποία 

προσφέρουν μια ποικιλία θεμάτων, οι μαθητές ενεργοποιούνται, θέτουν 

ερωτήματα και μπαίνουν σε διαδικασία επίλυσής τους με τους δικούς τους 

τρόπους δοκιμάζοντας αυθεντικές καταστάσεις μάθησης. 

Β) Η συνεργασία: για την υλοποίηση των έργων eTwinning απαιτείται 

πολύ-επίπεδη συνεργασία μαθητών μεταξύ τους, μαθητών-εκπαιδευτικών, 

εκπαιδευτικών σχολείου, σχολείου-τοπικής κοινωνίας. Μέσω της εμπειρίας 

της συνεργασίας με άλλες χώρες οι μαθητές βελτιώνουν τις ικανότητές 

τους, μαθαίνουν και διασκεδάζουν. 

Γ) Η ευρωπαϊκή διάσταση: τα έργα eTwinning προσφέρουν τη δυνατότητα 

σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να γνωριστούν με εταίρους από 

ευρωπαϊκές χώρες, να έρθουν σε επαφή, να μάθουν την ιστορία των 

χωρών τους και τον πολιτισμό τους, να εντοπίσουν τις ομοιότητες και τις 

διαφορές τους. 

Δ) Η χρήση των ΤΠΕ: τα έργα eTwinning προωθούν την ενσωμάτωση των 

ΤΠΕ στη σχολική τάξη. Με τη χρήση μιας ποικιλίας τεχνολογικών 

εργαλείων κι εφαρμογών, μαθητές κι εκπαιδευτικοί διευκολύνονται στην 

υλοποίηση των έργων τους διαπιστώνοντας ότι η χρήση αυτή βοηθά στην 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. 

Ε) Η επαγγελματικά ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: η συνεργασία και η 

ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών μεταξύ των συνεργαζόμενων 
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εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια ενός έργου, έχει μεγάλη επίδραση στην 

επαγγελματική τους ανάπτυξη (Galvin κ. συν., 2006, σελ. 18-23). 

Η παραπάνω πέντε περιοχές ενέχουν την έννοια της αλληλεπίδρασης, η οποία 

σύμφωνα με τον Moore (1989) αποτελεί προϋπόθεση της μάθησης και της 

διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, ο Moore (1989) όρισε τρεις τύπους 

αλληλεπίδρασης, οι οποίοι επηρεάζουν τη μάθηση. Η πρώτη μορφή 

αλληλεπίδρασης είναι μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του μαθησιακού υλικού. 

Η δεύτερη μορφή είναι η αλληλεπίδραση ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο και τον 

εκπαιδευτή. Η τρίτη μορφή αλληλεπίδρασης είναι μεταξύ των εκπαιδευόμενων. 

Η αλληλεπίδραση τους είναι μια πολύτιμη πηγή μάθησης και πολλές φορές 

απαραίτητη για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Η βοήθεια των 

συνεκπαιδευμένων σε μια ομάδα μάθησης είναι πολύτιμη για την εφαρμογή 

της νέας γνώσης (Moore, 1989). Οι Hillman, Willis, & Gunawardena (1994) 

όρισαν και μια τέταρτη μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ του εκπαιδευόμενου και 

του τεχνολογικού μέσου (learnerinterface) που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν 

οι εκπαιδευόμενοι προκειμένου να αλληλοεπιδράσουν με άλλους 

εκπαιδευομένους, τον εκπαιδευτή και το περιεχόμενο του προγράμματος. Οι 

τέσσερις αυτές μορφές αλληλεπίδρασης, δεν πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά 

στα εξ αποστάσεως περιβάλλοντα καθώς πολλές φορές αλληλοκαλύπτονται 

(Thurmond & Wambach, 2004). Η αλληλεπίδραση όντας βασικό 

χαρακτηριστικό της δικτύωσης παίζει καθοριστικό ρόλο στις σχέσεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ των συμμετεχόντων, στη μορφή της συνεργασίας και 

στην καλλιέργεια ποιοτικών περιβαλλόντων μάθησης. Στο χώρο της 

προσχολικής αγωγής η προώθηση της αλληλεπίδρασης θεωρείται επιβεβλημένη.  

Κατά την εκτέλεση ενός κοινού έργου από απόσταση, οι ΤΠΕ υποστηρίζουν την 

ανταλλαγή ιδεών, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την από κοινού χρήση 

εργαλείων και αντικειμένων σε ένα διαμοιρασμένο χώρο εργασίας (Κόμης, 

Αβούρης, & Κατσάνος, 2007). Ένα πλήθος τεχνολογικών και επικοινωνιακών 

εφαρμογών και συστημάτων υποστήριξης της συνεργασίας διευκολύνουν τη 

δικτύωση και την καθιστούν εφικτή και υλοποιήσιμη. Η τηλεδιάσκεψη, το 



27 
 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα forums και chat rooms, οι διαδραστικές 

ιστοσελίδες, τα εικονικά και συνεργατικά περιβάλλοντα, οι διάφορες 

εφαρμογές συνεργασίας και επικοινωνίας, παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία 

για την ανταλλαγή ιδεών και την επικοινωνία των χρηστών για συμβουλευτική, 

καθώς και εργαλεία γραπτής και οπτικής επικοινωνίας, εργαλεία πρόσβασης σε 

κοινούς χώρους εργασίας για την υλοποίηση δραστηριοτήτων (Κόμης, 

Αβούρης, & Κατσάνος, 2007), ώστε να είναι δυνατή η αλληλοβοήθεια και η 

αλληλοκατανόηση (Αβούρης & Κόμης, 2003), ανάλογα με το που και πότε 

λαμβάνει χώρα η συνεργασία. Ως προς το χώρο χωρίζονται σε τοπικά (ίδιος 

χώρος) και σε από απόσταση (διαφορετικός χώρος). Ως προς το χρόνο 

χωρίζονται σε σύγχρονα και ασύγχρονα (Κόμης, Αβούρης, & Κατσάνος, 2007). 

Τα παιδιά προσχολικής αγωγής συμμετέχοντας σε μια δικτύωση, μπαίνουν στη 

διαδικασία να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον σύγχρονο και ευέλικτο στο 

οποίο καλύπτονται οι ανάγκες τους για συλλογική επικοινωνία και συμμετοχή 

στη λήψη αποφάσεων, ενώ οι εκπαιδευτικοί έχουν αυτονομία και κίνητρα για 

δημιουργία προγραμμάτων με φαντασία και δημιουργικότητα (Βρασίδας, 

Ζεμπύλας, & Πέτρου, 2005). 

 

2.4. Πρόγραμμα σπουδών στο νηπιαγωγείο, δικτύωση και καινοτομία 

Καθώς η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη είναι πλέον 

απαιτούμενο, θα ήταν χρήσιμο να εξετάσουμε εάν εντάσσονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου, πώς και σε ποιο βαθμό προτείνεται η 

χρησιμοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη. Ποια είναι η σημασία κι ο ρόλος 

που καλούνται να διαδραματίσουν μέσω των προγραμμάτων σπουδών με 

σκοπό τη διαμόρφωση ενός νέου εκπαιδευτικού σκηνικού. 

Κάθε εκπαιδευτικό σύστημα πλαισιώνεται από ένα αναλυτικό πρόγραμμα, το 

οποίο ορίζει τους σκοπούς και στόχους της αγωγής των μαθητών για την 

ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα των σχολείων εκφράζει 
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την επίσημη θέση της πολιτείας για το ρόλο του σχολείου, τη διδασκαλία και 

την μάθηση αντανακλώντας το ιδεολογικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό 

υπόβαθρο κάθε χώρας. 

Στη χώρα μας από το 2003, με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) υιοθετήθηκε η διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση 

της γνώσης, η συνοχή και διασύνδεση όλων των γνωστικών αντικειμένων 

(Ματσαγγούρας, 2002). Παράλληλα, αναπτύχθηκαν και τα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) τα οποία παραθέτουν τα γνωστικά αντικείμενα 

κατά κατηγορίες και την προτεινόμενη γνώση που πηγάζουν από αυτά, 

ορίζοντας τις στάσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να διαμορφώσουν οι 

μαθητές (Λουκόπουλος, 2013).  Οι βασικές τους λοιπόν επιδιώξεις είναι η 

αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσω βιωματικών και ολιστικών 

προσεγγίσεων, η μαθητοκεντρική διάσταση του σχολείου, η εξωστρέφειά του 

και διασύνδεσή του ευρύτερα στην κοινωνία. 

Συγκεκριμένα, προσδιορίζονται οι κατευθύνσεις των προγραμμάτων 

σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης 

Περιβάλλοντος, Δημιουργίας και Έκφρασης (Εικαστικά, Δραματική Τέχνη, 

Μουσική, Φυσική Αγωγή) και Πληροφορικής, οι λεγόμενες γνωστικές περιοχές. 

Τονίζεται δε, ότι αυτές δεν αποτελούν αυτοτελή διδακτικά αντικείμενα, αλλά 

προτείνονται για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της 

διαθεματικότητας (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σελ. 4307). 

Με τη διαθεματικότητα η γνώση προσεγγίζεται ως σύνολο κι όχι 

κατακερματισμένη σε επιμέρους ενότητες. Προτείνεται επομένως ο σχεδιασμός 

δραστηριοτήτων από τις νηπιαγωγούς με τρόπο ολιστικό, ώστε να 

αλληλοσυμπληρώνονται και να έχουν νόημα για τα παιδιά. 

Επιπρόσθετα, το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου εντάσσει στη 

φιλοσοφία του τα σχέδια εργασίας και τα Προγράμματα Σχολικών 

Δραστηριοτήτων (Προγράμματα Αγωγής Υγείας, Πολιτισμικά, 

Περιβαλλοντικά), τα οποία κατά βάσει υλοποιούνται επίσης διαθεματικά. 



29 
 

Προτείνει επίσης και σχετικά παραδείγματα υλοποίησής τους. Προτείνει την 

συνεργατική μάθηση ως ιδιαιτέρως ωφέλιμη στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

συνυφασμένη με τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες.  

Το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο συμπληρώνει και ο «Οδηγός Νηπιαγωγού». 

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να υποστηριχθούν οι νηπιαγωγοί να 

δημιουργήσουν στις τάξεις τους ένα δημιουργικό και ευέλικτο περιβάλλον 

μάθησης και να εφοδιαστούν με ιδέες για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων που να 

συνεισφέρουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων (γνωστική, κοινωνική, 

συναισθηματική, φυσική) (Δαφέρμου, Κουλούρη, & Μπασαγιάννη, 2006). 

Όσον αφορά τη χρήση του υπολογιστή, το Δ.Ε.Π.Π.Σ., το Α.Π.Σ. και ο Οδηγός 

Νηπιαγωγού, την εντάσσουν σε επίπεδο μιας πρώτης επαφής των νηπίων με τα 

μέρη του και σε επίπεδο απόκτησης βασικών τεχνολογικών γνώσεων. Σύμφωνα 

με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2003, σελ. 

4310) «τα παιδιά ενθαρρύνονται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να 

προσεγγίζουν βασικές έννοιες που αφορούν τον υπολογιστή, να αποκτούν 

στοιχειώδεις δεξιότητες χειρισμού λογισμικού γενικής χρήσης και να «παίζουν» 

με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή στο πλαίσιο των δυνατοτήτων 

της ευαίσθητης ηλικίας τους». Σύμφωνα με τον Οδηγό Νηπιαγωγού η 

αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στο νηπιαγωγείο ως εργαλείου 

μάθησης εμπεριέχει δύο στόχους: α) να κατανοήσουν τα νήπια τη σημασία του 

στις δραστηριότητες των ανθρώπων και β) να χρησιμοποιήσουν τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή ως εργαλείο διερεύνησης, αναζήτησης και προσωπικής 

δημιουργίας αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους (Δαφέρμου, Κουλούρη, & 

Μπασαγιάννη, 2006, σελ. 351). Όλα τα παραπάνω προτείνονται στο πλαίσιο 

διαθεματικών δραστηριοτήτων για τα νήπια, δηλαδή συνδυαστικά με τις λοιπές 

γνωστικές περιοχές.  

Μελετώντας το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, παρατηρείται μια 

μεγάλη ευελιξία στην επιλογή των θεμάτων, των δραστηριοτήτων και του 

σχεδιασμού τους. Σε σχέση με τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι ένα 
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ανοιχτό πρόγραμμα που δεν κινείται σε αυστηρά προκαθορισμένα πλαίσια κι 

αυτό οφείλεται στη συγκεκριμένη ηλικία των παιδιών στην οποία απευθύνεται. 

Παρέχει λοιπόν την ευελιξία στον εκπαιδευτικό προσχολικής αγωγής να 

επιλέξει το πώς θα το εφαρμόσει ανάλογα με την επιστημονική του κατάρτιση 

και τα ενδιαφέροντά του και με σεβασμό πάντα στα αναπτυξιακά στάδια και 

τις δυνατότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Η δικτύωση παρόλο που δεν αναφέρεται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. του νηπιαγωγείου 

αυτή καθ’ εαυτή εντάσσεται με τη μορφή του eTwinning, όπως αναφέρθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, στα καινοτόμα προγράμματα σχολικών 

δραστηριοτήτων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά αν 

και είναι προαιρετικά υλοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τις νηπιαγωγούς και 

την ομάδα των μαθητών τους. Συνήθως για την διεξαγωγή τους 

χρησιμοποιείται η μέθοδος project, καθώς τα προγράμματα αυτά επιλέγονται 

βάσει των ενδιαφερόντων των παιδιών. Κατά τη διάρκειά τους, ευνοείται η 

έρευνα, τα παιδιά εργάζονται ομαδικά, θέτουν στόχους, παίρνουν αποφάσεις, 

καθορίζουν την πορεία του έργου, με έμφαση στις βιωματικές και 

επικοινωνιακές δραστηριότητες και τη διασύνδεση του με την τοπική κοινωνία 

(Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2003, σελ. 4311). 

Η χρήση και διάχυση των ΤΠΕ σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του 

αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου παρατηρείται στη διεθνή και 

ελληνική βιβλιογραφία. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής 

αγωγής επιλέγουν τη δικτύωση ως διδακτική πρακτική. Η ευελιξία που τους 

παρέχει το ΑΠΣ, τους ωθεί να το ακολουθούν εντάσσοντας μέσα σ’ αυτό τα 

συνεργατικά προγράμματα δικτύωσης που υλοποιούν. Τα προγράμματα 

δικτύωσης δίνουν τη δυνατότητα τόσο στις νηπιαγωγούς όσο και στα παιδιά να 

σχεδιάζουν από κοινού τις δραστηριότητες και να καλύπτουν τις γνωστικές 

περιοχές των ενδιαφερόντων τους προσφέροντας διαθεματικότητα. Ειδικά για 

το νηπιαγωγείο η υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων, όπως τα έργα 

δικτύωσης, εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, συνδυάζεται με τη διδακτέα 

ύλη και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Μια δικτύωση 
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μπορεί να αξιοποιηθεί σε όλες τις γνωστικές περιοχές και να διαχυθεί στο 

σύνολο του προγράμματος, καθώς προσφέρει τεράστια ευελιξία στην επιλογή 

μέσων και μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή της. 

Όλα όσα προαναφέρθηκαν είναι στοιχεία που συνθέτουν έναν αέρα 

καινοτομίας, με ένα αναλυτικό πρόγραμμα να απαγκιστρώνεται από τους 

παραδοσιακούς μηχανισμούς διδασκαλίας, που συνεισφέρει στη συγκρότηση 

μιας νέας κοινωνίας και λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των μαθητών (Βαλιάντη 

& Κουτσελίνη, 2006). Η λέξη δε «καινοτομία» αναφέρεται συχνά στα 

προγράμματα σπουδών και στις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας που 

σχετίζονται με το eTwinning, τα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά 

προγράμματα, τα προγράμματα αγωγής υγείας και γενικά σε όλα όσα 

οργανώνονται με τη μέθοδο project ή υλοποιούνται με εξ αποστάσεως 

διαδικτυακές συνεργασίες. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστεί ο 

όρος «καινοτομία». 

Σύμφωνα με τον Μπελαδάκη (2010) κριτήριο για την καινοτομία αποτελεί «η 

πρωτοπορία στην εφαρμογή των νέων ιδεών». Ο Μαυροσκούφης (2002) συνδέει 

την καινοτομία με τη μεταρρύθμιση και την αλλαγή, ενώ πολύ κοντά σε αυτήν 

είναι η «υιοθέτηση και η εφαρμογή νέων αντιλήψεων, συστημάτων και 

μεθόδων», δηλαδή ο νεωτερισμός ως κοντινότερο συνώνυμό της (σ. 17). Η 

καινοτομία έχει σχέση με το καινούργιο, τις νέες ιδέες, την πρωτοτυπία, κάτι 

που δεν υπήρχε πριν και συντελεί στη βελτίωση των επιθυμητών στόχων 

(Πασιαρδής, 2008). 

Τα καινοτόμα προγράμματα στο νηπιαγωγείο μπορεί να βρίσκουν μεγάλη 

απήχηση στους νηπιαγωγούς, η εφαρμογή τους όμως πολλές φορές τους 

αγχώνει και για το λόγο αυτό έχουν ανάγκη από τακτική υποστήριξη κατά την 

υλοποίησή τους μέσα στη σχολική αίθουσα (Μπαγάκης & Γλυφάδας, 2004· 

Μπαγάκης, Παπαδημητρίου, & Χατζηανδρέου, 2004). 
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Ομοίως τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. μπορούν να γίνουν ένα χρήσιμο και 

καθοδηγητικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, αλλά για να καταστεί 

εφικτή η εφαρμογή τους χρειάζεται μια σειρά από αναγκαίες επίσης αλλαγές: η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικά και τεχνολογικά θέματα, η 

πιλοτική εφαρμογή της «ευέλικτης ζώνης» ώστε να βρει «χώρο» η εφαρμογή 

των καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (περιβαλλοντικά, πολιτιστικά 

προγράμματα, αγωγή υγείας), η ανάγκη ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων (όπως σε 

θέματα αναγνώρισης της διαφορετικότητας, τη διαπολιτισμικότητα, την αγωγή 

στα ανθρώπινα δικαιώματα) (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

2003).  Ειδικότερα για την επιτυχή εφαρμογή των καινοτόμων δράσεων είναι 

απαραίτητη η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η ενημέρωση των γονέων, όπως 

επίσης χρειάζεται να ληφθούν υπόψη το μαθησιακό επίπεδο των παιδιών, τα 

χαρακτηριστικά των σχολικών μονάδων  και η απαραίτητη υλικοτεχνική 

υποδομή (Everard & Morris, 1999). 

Οι νηπιαγωγοί λαμβάνοντας την απαραίτητη καθοδήγηση για το πώς θα 

εφαρμόσουν τις διδακτικές τους πρακτικές με σκοπό να διδάξουν τα παιδιά 

μπορούν να αποτελέσουν τους συνδετικούς κρίκους της εκπαιδευτικής και 

κοινωνικής εξέλιξης με την πράξη. Η επιτυχία τόσο της δικτύωσης όσο και των 

λοιπών καινοτόμων προγραμμάτων συνδέεται με το βαθμό συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών σε διαδικασίες συνεργασίας με συναδέλφους και μαθητές για τη 

δημιουργία τοπικών, εθνικών και διεθνών δικτύων, αλλά και με το ενδιαφέρον 

τους για επανεξέταση των μεθόδων τους διδασκαλίας (Fullan, 1993). 

 

2.5. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής 

Αναφορικά με το ρόλο των εκπαιδευτικών για τη διαμόρφωση ενός ποιοτικά 

αναβαθμισμένου εκπαιδευτικού συστήματος «…οι εκπαιδευτικοί 

καταλαμβάνουν μια αναντικατάστατη θέση, όσον αφορά την αλλαγή 

πρακτικών διδασκαλίας μέσα στην τάξη…» (UNESCO, 2000). Οι Barrett (2002) 
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και Παπαναούμ (2008) επίσης υποστηρίζουν ότι η ποιότητα και η 

αποτελεσματικότητα κάθε εκπαιδευτικού συστήματος είναι συνάρτηση της 

ποιότητας και αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί στην 

επαγγελματική τους πορεία βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με αλλαγές και 

προκλήσεις τόσο σε επιστημονικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο, καθώς 

πραγματοποιούνται συνεχείς μεταβολές στο ευρωπαϊκό αλλά και στο 

παγκόσμιο σκηνικό. Είναι φανερό ότι η επιστημονική κατάρτιση που έλαβαν με 

τις σπουδές τους δεν αρκεί, καθώς είναι απαραίτητη η προσαρμογή τους στις 

νέες ανάγκες που προκύπτουν και κατά συνέπεια απαιτείται η συνεχής 

ενημέρωση, επιμόρφωση και κατάρτισή τους σε όλους τους τομείς που είναι 

συνυφασμένοι με το επάγγελμά τους.  

Ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ανάγκη για αλλαγή του 

ρόλου του εκπαιδευτικού, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες 

ανάγκες της κοινωνίας της πληροφορίας, της κοινωνικής συνοχής και της 

ενεργής συμμετοχής των πολιτών (Απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ, 2006). 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αναγκαία μια στρατηγική 

επιμόρφωσης ώστε οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν όλες εκείνες τις δεξιότητες 

που θα τους οδηγήσουν: στη μετάδοση δεξιοτήτων/ικανοτήτων στους μαθητές, 

στη δημιουργία ενός ελκυστικού σχολικού περιβάλλοντος, στη διαμόρφωση 

ενός κλίματος ασφάλειας, συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού, στη 

δημιουργία νέας γνώσης. Επιπρόσθετα, θα τους επιτρέψουν να λειτουργούν 

αποτελεσματικά σε πολυπολιτισμικές τάξεις καλύπτοντας τις ανάγκες μαθητών 

από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα 

συμπεριλαμβανομένων και των αναγκών της ειδικής αγωγής. Τέλος, θα τους 

ωθήσουν να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ για να καλύψουν τις προσωπικές τους 

ανάγκες και τις ανάγκες της τάξης, να συνεργαστούν με συναδέλφους, γονείς 

και την ευρύτερη κοινωνία, να συμμετέχουν στην ανάπτυξη της σχολικής 

μονάδας, να επιδιώξουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη στη διάρκεια της 

σταδιοδρομίας τους (European Commission, 2007).  
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2.5.1. Το προφίλ των νηπιαγωγών – κριτήρια και προϋποθέσεις 

Ακολουθώντας τις αλλαγές που συντελούνται στην εκπαίδευση και στο 

ευρύτερο πλαίσιο της συνειδητοποίησης της αλλαγής του ρόλου του 

εκπαιδευτικού, οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής επιδιώκουν  την 

ενημέρωσή τους, την επιστημονική κατάρτισή τους και την επαγγελματική τους 

ανάπτυξης. Αντιλαμβάνονται τη στροφή προς τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης 

και επιδιώκουν να λάβουν επίσημη επιμόρφωση μέσω των προγραμμάτων 

επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς, όπως για παράδειγμα την Επιμόρφωση Β’ 

Επιπέδου στις ΤΠΕ. Παράλληλα, προσπαθούν να εξοπλίσουν τα σχολεία τους 

με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και να εντάξουν σε αυτά τις αλλαγές. 

Παρατηρείται επίσης η προσπάθεια επιμόρφωσης τους σε προσωπικό επίπεδο 

και της δια βίου μάθησης, με τη  συνδρομή των ΤΠΕ και των δυνατοτήτων του 

διαδικτύου, τα οποία συμβάλλουν στην πληροφόρησή τους και την 

παρακολούθηση των εξελίξεων στην εκπαίδευση. Το πλήθος διαδικτυακών 

εργαλείων σε συνδυασμό με τα διάφορα εκπαιδευτικά δίκτυα, καθιστούν 

διευκολυντική την συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικά δρώμενα και 

γεγονότα. Μέσω της δικτύωσής τους σε τέτοιου είδους εκπαιδευτικές κοινότητες 

ενημερώνονται για καλές πρακτικές, συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως 

προγράμματα και επιμορφώσεις, αντλούν υλικό και όλα αυτά λειτουργούν 

προσθετικά τόσο για τους ίδιους όσο και για τους μαθητές τους και ολόκληρη τη 

σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν.  

Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να αναπτυχθούν επαγγελματικά, καθώς 

αντιλαμβάνονται ότι αυτός είναι ο βασικός τρόπος για να γίνουν πιο 

αποδοτικοί και να βελτιώσουν τα επιτεύγματα των μαθητών τους (Mizell, 2010). 

Στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτονομίας, ευελιξίας, 

αναπροσαρμοστικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας, στην ανάληψη 

πρωτοβουλιών, στην αξιοποίηση εμπειριών και στην απόκτηση γενικής 

παιδείας (Αρβανίτη, 2008). 
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Καθοριστικό παράγοντα για την αλλαγή του προφίλ των εκπαιδευτικών τόσο 

σε σχέση με την επαγγελματική τους ανάπτυξη όσο και σε σχέση με την 

αποδοτικότητά τους μέσα στη σχολική τάξη αποτελούν οι ΤΠΕ, οι οποίες 

μπορούν να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών για 

επαγγελματική ανάπτυξη, ώστε να τις χρησιμοποιούν σε όλους τους τομείς της 

επαγγελματικής τους πορείας (UNESCO, 2002). Με την ταύτιση μέσων και 

στόχου – δηλαδή ΤΠΕ και ενσωμάτωσής τους στη διδασκαλία και την 

επαγγελματική ανάπτυξη – μπορεί να επιτευχθεί μια ολιστική προσέγγιση της 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις ΤΠΕ (Davis, 

1998), η οποία έχει τρεις διαστάσεις: α) την παιδαγωγική διάσταση, που 

αναφέρεται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ και της χρήσης τους 

στη μάθηση και της ενσωμάτωσής τους στη διδακτέα ύλη, β) την τεχνική 

διάσταση, που αντιστοιχεί στην δυνατότητα των εκπαιδευτικών να επιλέγουν 

τους τρόπους της επαγγελματικής τους κατάρτισης και επιμόρφωσης με τη 

συνδρομή των ΤΠΕ, και γ) τη διάσταση της δικτύωσης και συνεργασίας, η 

οποία εμπεριέχει την προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ, των δικτύων συνεργασίας 

και συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε Κοινότητες Μάθησης και Πρακτικής 

(Amin, 2013· Pelgrum & Law, 2003). Σύμφωνα με τον Wenger (1998) οι 

Κοινότητες Πρακτικής είναι ομάδες ανθρώπων που μέσω της αλληλεπίδρασης 

σε τακτικά χρονικά διαστήματα, μοιράζονται μια ανησυχία ή ένα πάθος για 

κάτι που κάνουν και μαθαίνουν πώς να το κάνουν καλύτερα.  

Στις Κοινότητες Πρακτικής και Μάθησης οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

συμμετέχουν σε συζητήσεις που αφορούν διδακτικές προσεγγίσεις, να δώσουν 

και να πάρουν ιδέες. Μπορούν να βρουν κοινά ενδιαφέροντα και ιδέες και να 

εμβαθύνουν σε ζητήματα που αφορούν τη γνώση και τις δεξιότητές τους μέσω 

της εξ αποστάσεως επικοινωνίας με άλλους εκπαιδευτικούς από τη χώρα τους ή 

τον κόσμο γενικότερα (Verburg & Andriessen, 2006). Επιπλέον, τους παρέχεται 

εμπειρική γνώση, η οποία μπορεί να τους οδηγήσει σε ανατροπές, καθώς πολλές 

φορές αυτό που θεωρούσαν προφανές έρχεται σε σύγκρουση με την εμπειρία, 

οπότε και η διλημματική αυτή κατάσταση αποτελεί εφαλτήριο της 

ματασχηματίζουσας μάθησης (Mezirow, 1991, 1996, 1997). 
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Σύμφωνα με τους Bolam κ. συν. (2005, σελ. 8-9), μια αποτελεσματική 

εκπαιδευτική κοινότητα μάθησης διακρίνεται από οκτώ βασικά 

χαρακτηριστικά: 

Κοινές αξίες και όραμα: η ύπαρξη ενός κοινού οράματος και μιας 

αίσθησης κοινού σκοπού έχει βρεθεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 

αποτελεσματικότητα μιας Κοινότητας μάθησης και ειδικά όταν υφίσταται 

επιπρόσθετα η προσήλωση των μελών στον στόχο της βελτίωσης της 

μάθησης των  εκπαιδευομένων. 

Συλλογική ευθύνη: Τα μέλη μιας κοινότητας μάθησης με συνέπεια 

αναλαμβάνουν τη συλλογική ευθύνη για την μάθηση των σπουδαστών. 

Αυτό διευκολύνει τη διατήρηση της δέσμευσης και διαμοιράζει την 

υπευθυνότητα ακόμα και σε εκείνους που εκτελούν πλημμελώς το κομμάτι 

εργασίας που τους αναλογεί. 

Συνεργασία εστιασμένη στη μάθηση : Η συνεργασία και η συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες έχουν συνέπειες και σε ατομικό και 

ομαδικό επίπεδο. Η συνεργασία υπερβαίνει την επιφανειακή 

αλληλοεπίδραση, όπως η βοήθεια, η υποστήριξη ή η συνδρομή. Κεντρικό 

ζήτημα είναι η ύπαρξη Συναισθημάτων αλληλεξάρτησης. 

Ατομική και συλλογική επαγγελματική μάθηση: Όλοι οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί στην κοινότητα είναι ταυτόχρονα εκπαιδευόμενοι, με 

αποτέλεσμα η επαγγελματική ανανέωση και ανάπτυξη να είναι μια 

διαδικασία περισσότερο συλλογική παρά ατομική. Αυτό έχει ως συνέπεια 

τη δημιουργία νέας γνώσης και πρακτικής που ερμηνεύεται από όλους με 

τον ίδιο τρόπο και διανέμεται εντός της κοινότητας. 

Αντανακλαστική επαγγελματική έρευνα: Αυτό περιλαμβάνει: διάλογο για 

σοβαρά εκπαιδευτικά ζητήματα ή προβλήματα που πραγματεύονται την 

εφαρμογή της νέας γνώσης με έναν συνεχή τρόπο, συνεχή και αμοιβαία 
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παρατήρηση των ακολουθούμενων πρακτικών και έρευνα μελετών 

περίπτωσης και από κοινού προγραμματισμό με εφαρμογή των νέων 

ιδεών και γνώσεων και λύσεων που ταιριάζουν στις μαθητών. Το 

χαρακτηριστικό αυτό περικλείει πολλούς τρόπους δράσης των 

εκπαιδευτικών. Κάποιοι συλλέγουν στοιχεία για αξιολόγηση της επίδοσης 

και για να θέσουν νέους στόχους, ενώ άλλοι ερευνούν ενεργά την μάθηση 

και τη διδασκαλία και χρησιμοποιούν τα συμπεράσματα για να 

ενημερώσουν και να αναπτύξουν την πρακτική τους, διαχέοντας τη νέα 

γνώση στην ομάδα. 

Ειλικρίνεια, δίκτυα και συνεργασίες: Η βιβλιογραφία υποδεικνύει ότι οι 

Κοινότητες Μάθησης των εκπαιδευτικών πρέπει να κοιτάξουν πέρα από 

τα όρια του σχολείου και να επιτύχουν εξωτερική υποστήριξη, δικτύωση 

και άλλες εταιρικές σχέσεις με σκοπό την προώθηση, τη διατήρηση και την 

επέκταση της κοινότητάς τους. 

Συμπερίληψη μελών: Το χαρακτηριστικό αυτό σχετίζεται με το αν η 

Κοινότητα συμπεριλαμβάνει μόνο εκπαιδευτικούς ή έχει τη δυνατότητα 

να ενσωματώνει και μέλη από το διοικητικό ή υποστηρικτικό προσωπικό 

του σχολείου. 

Αμοιβαία εμπιστοσύνη, σεβασμός και υποστήριξη: Η έρευνα καταγράφει 

ότι αποτελούν αναγκαία στοιχεία για την ανάπτυξη και διατήρηση της 

Κοινότητας Μάθησης. 

Είναι φανερό ότι η εμφάνιση και εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

μετασχηματίζει το επαγγελματικό περιβάλλον και το προφίλ των 

εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Και στη βαθμίδα της προσχολικής αγωγής, 

οι νηπιαγωγοί προσπαθούν να μετασχηματίσουν το προφίλ τους, να εξελιχθούν 

και να ακολουθήσουν τις εξελίξεις αναγνωρίζοντας τη σημασία των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση. Επιχειρούν να τις εφαρμόσουν στη διδασκαλία τους, 

διασυνδέονται με άλλους εκπαιδευτικούς και ανταλλάσσουν ιδέες, σχεδιάζουν 
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εκπαιδευτικά σενάρια με τη συνδρομή των νέων τεχνολογιών, προσπαθούν να 

δικτυωθούν και εκσυγχρονιστούν.  

2.5.2. Νηπιαγωγοί και δικτύωση 

Στην Ελλάδα του 2018 ένα μεγάλο ποσοστό των εν ενεργεία νηπιαγωγών έχει 

πλέον λάβει την απαραίτητη επιμόρφωση στην τεχνολογική χρήση των ΤΠΕ 

και γνωρίζει θεωρητικά τουλάχιστον, τις δυνατότητες που αυτές παρέχουν στον 

εκπαιδευτικό για την υλοποίηση σχεδίων μαθημάτων με τη συνδρομή τους. 

Γνωρίζει επίσης τη στροφή προς τη μαθητοκεντρική προσέγγιση και την 

πλαισίωσή τους από τις εποικοδομηστικές θεωρίες με τη συνδρομή των Νέων 

Τεχνολογιών. Σημαντική όμως παράμετρο αποτελεί το κατά πόσο οι 

νηπιαγωγοί έχουν τις δεξιότητες και την ετοιμότητα για παιδαγωγική 

αξιοποίηση των ΤΠΕ μέσα στη σχολική τάξη,  ώστε να βγουν οι ίδιοι από το 

επίκεντρο και να δώσουν το προβάδισμα στους μαθητές τους. Αυτό 

προϋποθέτει τόσο την ευελιξία τους σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα, όσο 

και τον εκ νέου σχεδιασμό, μελέτη και εφαρμογή των κατάλληλων 

παιδαγωγικών μεθόδων για την εποικοδομητική ενσωμάτωση της δικτύωσης 

διαμέσου των ΤΠΕ.  

Σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Κοινωνίας για την Τεχνολογία στην 

Εκπαίδευση (International Society for Technology in Education – ISTE) για τους 

δείκτες που αφορούν στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών επισημαίνονται τα 

εξής: α) Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι τόσο 

σε επίπεδο γνωστικών αντικειμένων όσο και σε επίπεδο παιδαγωγικών αρχών, 

ώστε να βοηθούν την αποτελεσματικότερη μάθηση των μαθητών τους και την 

ενίσχυση της δημιουργικότητάς τους. β) Θα πρέπει να είναι ικανοί στο 

σχεδιασμό περιβαλλόντων πλούσιων σε ερεθίσματα, στα οποία ευνοείται η 

ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. γ) Είναι αναγκαίο να είναι καλοί γνώστες 

της τεχνολογίας και να τη χρησιμοποιούν για την επικοινωνία με μαθητές – 

γονείς – ευρύτερη κοινωνία. δ) Θα πρέπει να εστιάσουν στην ασφάλεια και 

υπευθυνότητα με την οποία χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα και να μυήσουν 
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τους μαθητές τους σε αυτή την κατεύθυνση. ε) Θα πρέπει να επιδιώκουν τη 

συνεχή κατάρτισή τους, να αλληλεπιδρούν με άλλους εκπαιδευτικούς μέσω των 

εκπαιδευτικών κοινοτήτων μάθησης (ISTE, 2008). 

 Ομοίως και η Unesco στην έκδοση της «Unesco ένα πλαίσιο ικανοτήτων στις 

ΤΠΕ για τους εκπαιδευτικούς» (UNESCO ICT competency framework for 

teachers) α) προτείνει τον Τεχνολογικό Αλφαβητισμό (Technology Literacy), 

βάσει του οποίου οι εκπαιδευτικοί καλούνται να μυήσουν τους μαθητές στη 

χρήση των ΤΠΕ για αποτελεσματικότερη μάθηση, β) κάνει λόγο για την Εις 

βάθος Γνώση (Knowledge Deepening), η οποία συνδέεται με τον τρόπο που οι 

μαθητές θα εκπαιδευτούν να συνδέουν τη σχολική γνώση με τα προβλήματα 

του πραγματικού κόσμου και γ), αναφέρει τη Δημιουργία Γνώσης (Knowledge 

Creation) η οποία έχει σχέση με το να μάθουν οι μαθητές με τη βοήθεια των 

εκπαιδευτικών τους να δημιουργούν τη νέα γνώση για το χτίσιμο μια πιο 

αρμονικής και ευημερούσας κοινωνίας (UNESCO, 2011).  

Οι τεχνολογικές δεξιότητες επομένως που μπορεί να κατέχει ένας εκπαιδευτικός 

δεν είναι αρκετές από μόνες τους για την αποτελεσματική διδασκαλία του μέσα 

στη σχολική τάξη. Πρέπει να έχει την ικανότητα να τις αξιοποιεί όσο 

πληρέστερα γίνεται για τη δημιουργία κατάλληλων περιβαλλόντων 

συνεργασίας που θα κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών και θα τους 

ενεργοποιούν . 

Η δικτύωση είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί συνδυασμό των 

παραπάνω ικανοτήτων από πλευράς εκπαιδευτικών. Ειδικά στην προσχολική 

αγωγή για να εφαρμοστεί η δικτύωση, να έχει αποτελέσματα και να θεωρείται 

επιτυχής, χρειάζεται ευελιξία και έμπνευση από τις νηπιαγωγούς,  όπως και 

ειλικρινή προσπάθεια των μερών συνεργασίας για το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα. Εξάλλου, η συνδυασμένη προσπάθεια δύο ή περισσότερων 

εκπαιδευτικών για την επίτευξη ενός κοινού στόχου είναι πιο επουσιώδης και 

επωφελής για τους μαθητές, από ότι αν ένα σχέδιο εργασίας διεξαγόταν από 

ένα και μόνο άτομο (Goddard κ.συν., 2010). Η συνεργασία που αφορά την 
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εκπαίδευση των μαθητών παράγει καλύτερα αποτελέσματα μάθησης, βελτιώνει 

τη μνήμη των εκπαιδευτικών και εδραιώνει αποτελεσματικά τις αλλαγές 

αποτελεσματικότερα από ότι η διδασκαλία που βασίζεται στην απομόνωση 

(Hargreaves, 1994· Newmann & Wehlage 1995, όπως αναφ. στο Hargreaves, 

2013, σελ. 218).  

Γενικότερα, διαπιστώνεται ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών γίνεται καθοριστικός 

και το προφίλ τους εξαρτάται από το βαθμό παρεμβατικότητάς τους, την 

κατάρτισή τους, την επιμόρφωση που λαμβάνουν και τη διάθεση τους να 

εφαρμόσουν μορφές διδασκαλίας που βασίζονται στις ανοιχτές, διερευνητικές 

και συνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας. Ιδιαίτερα για την εφαρμογή της 

δικτύωσης στην προσχολική αγωγή οι παράμετροι αυτές είναι πολύ σημαντικές, 

καθώς σύμφωνα με τους (Ράπτης & Ράπτη, 2004) στην συνεργατική μάθηση, ο 

εκπαιδευτικός είναι εκείνος που στηρίζει τη δόμηση της μάθησης.  Με την 

αναδιαμόρφωση του επαγγελματικού του προφίλ και τη συμμετοχή του σε εξ 

αποστάσεως συνεργασίες μπορεί να αποκομίσει οφέλη σε προσωπικό επίπεδο 

αλλά και σε επίπεδο τάξης – σχολείου.  

Τα χαρακτηριστικά που τον διακρίνουν είναι αυτό του συντονιστή των 

εργασιών και του συνεργάτη με τους μαθητές. Δεν είναι υποχρεωμένος να 

γνωρίζει τα πάντα σχετικά με το υπό μελέτη θέμα. Εμπλέκεται κι αυτός άμεσα 

στην εκπαιδευτική διαδικασία μαθαίνοντας μαζί με τους μαθητές του. Στην 

φάση δε της αξιολόγησης του ομαδικού έργου, η αξιολόγηση δε γίνεται μόνο 

από το δάσκαλο αλλά και από τα μέλη όλης της ομάδας (Ράπτης & Ράπτη, 

2004). Έτσι ο εκπαιδευτικός «από φορέας της γνώσης γίνεται ο 

«διαμεσολαβητής» ανάμεσα στη γνώση και στο μαθητή και αποκτά το ρόλο του 

συντονιστή» (Σφυρόερα, 2007). Κατά συνέπεια, η συμβολή του αυτή στην 

ομάδα, γίνεται αποδεχτή από τα παιδιά, καθώς βλέπουν ότι τα αντιμετωπίζει 

ως ισότιμα μέλη της ομάδας στην οποία και ο ίδιος ανήκει. Ο διαφορετικός 

αυτός ρόλος του κερδίζει την εμπιστοσύνη των παιδιών και τους δημιουργεί 

συναισθηματική ασφάλεια. Τα παιδιά δέχονται αβίαστα να αναλάβει το 

συντονισμό, να προτείνει, να επεξηγήσει τους στόχους του μαθήματος. Στο 
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χώρο του νηπιαγωγείου και κατά τη διάρκεια μιας δικτύωσης, είναι πολύ 

σημαντικό η νηπιαγωγός να εξηγήσει την εργασία και να υποδείξει τις 

κοινωνικές δεξιότητες στις οποίες θα εμπλακούν οι μαθητές, να εποπτεύσει τη 

μάθηση και να προσφέρει τη βοήθειά της ή να ενισχύσει τις διαδικασίες για τις 

διαπροσωπικές και ομαδικές δεξιότητες των μαθητών, να αξιολογήσει τη 

μάθηση και την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας των ομάδων (Johnson & 

Johnson, 2003).  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα παιδιά κι όχι η εκπαιδευτικός, βρίσκονται στο 

επίκεντρο, ενεργοποιούνται, συμμετέχουν δυναμικά στη μαθησιακή 

διαδικασία, εξερευνούν και καθορίζουν τη μαθησιακή τους πορεία βάσει των 

αναγκών τους και θεωρούνται και τα ίδια πηγές γνώσης. Με την κατάλληλη 

καθοδήγηση αναπτύσσουν στρατηγικές που τα οδηγούν στην αυτονομία τους 

(Σακελλαροπούλου, 2002). 

 

2.6. Δικτύωση και καλλιέργεια δεξιοτήτων των μαθητών νηπιαγωγείου  

Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών είναι μια πανάρχαια διαδικασία που έχει 

στόχο όχι μόνο την παροχή γνώσεων αλλά και την σταδιακή και ομαλή ένταξή 

τους στο κοινωνικό σύστημα, στο οποίο θα κληθούν να ζήσουν, να 

δημιουργήσουν και να παράγουν ως ενήλικες. Από την πρώτη στιγμή της ζωής 

τους αρχίζει ο εκπολιτισμός τους, η κοινωνικοποίηση και η άτυπη εκπαίδευσή 

τους μέσα από την οικογένεια, η οποία αποτελεί το πρώτο τους κοινωνικό 

περιβάλλον. Ενεργοποιούν λοιπόν βασικούς μηχανισμούς μάθησης, όπως της 

μίμησης, της ταύτισης και της συνεργασίας, που είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της 

άτυπης εκπαίδευσης (Scribner & Cole, 1992).  

Φθάνοντας στην προσχολική ηλικία, τα παιδιά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον, αυτό του νηπιαγωγείου. Η εκπαίδευσή τους πλέον στο 

χώρο του σχολείου, διαφέρει από την άτυπη εκπαίδευση που λάμβαναν έως 
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τώρα από την οικογένεια. Η εκπαίδευση αυτή είναι σκόπιμα οργανωμένη, 

πλαισιώνεται από αναλυτικό πρόγραμμα, έχει καθορισμένους στόχους, ώρες 

διδασκαλίας, χρήση επιστημονικών μεθόδων διδασκαλίας, διαμορφωμένους 

ρόλους, αυτούς του δασκάλου και του μαθητή, ώστε να εκπληρώσει 

συγκεκριμένο σκοπό. Πρόκειται λοιπόν για επίσημα διαμορφωμένο 

περιβάλλον σχολείου, όπου η διδασκαλία των νηπίων είναι μια διανοητικά 

απαιτητική ενασχόληση, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη 

γνωστικών ικανοτήτων (Wood, 1999).  

Ωστόσο, η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, πολλές φορές παραμένουν 

εγκλωβισμένες σε παραδοσιακά πρότυπα, τα οποία είναι αποκομμένα από τις 

εμπειρίες που συναντάμε στην καθημερινή ζωή (Scribner & Cole, 1992). Ειδικά 

στη σημερινή εποχή συμβαίνουν ραγδαίες αλλαγές σε πάρα πολλούς τομείς 

κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς και τεχνολογικούς. Οι εξελίξεις 

πολλές φορές είναι τόσο γρήγορες που αδυνατούμε να τις παρακολουθήσουμε ή 

να συμβαδίσουμε με αυτές. Τα παιδιά βιώνουν κάποιες από αυτές με το δικό 

τους τρόπο. Επηρεάζονται δε από τη στάση ή θέση των κοντινών τους ενηλίκων, 

των συμμαθητών τους ή/και των πληροφοριών και εικόνων που λαμβάνουν 

από τα τεχνολογικά εργαλεία στα οποία έχουν άμεση πρόσβαση από πολύ 

μικρή ήδη ηλικία. Επομένως, όλα συνηγορούν στην ανάγκη για την 

προσαρμογή του σχολείου σ’ αυτόν τον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. 

2.6.1. Θεωρητικές προσεγγίσεις για το πώς μαθαίνουν τα νήπια 

Στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας τίθεται βάσει της σύγχρονης 

παιδαγωγικής η ολόπλευρη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική 

ανάπτυξη των μαθητών. Η χρήση των ΤΠΕ, η καλλιέργεια συνεργατικού 

κλίματος μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, η δυναμική της ομάδας είναι 

βασικά στοιχεία της.  Η συνεργατική μάθηση ενισχύθηκε από τη φιλοσοφική 

θεωρία και πράξη του J. Dewey, ο οποίος έδωσε κοινωνικό προσανατολισμό στη 

μάθηση και στο ρόλο του σχολείου. Σύμφωνα με τις αρχές του, το σχολείο 

πρέπει να είναι τόπος συνεργασίας, επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας και 
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ενεργού συμμετοχής (Δανασσής - Αφεντάκης, 1980). Έδωσε μεγάλη σημασία σε 

αυτό που ενδιαφέρει τους μαθητές να μάθουν, καθώς και στη σύνδεση σχολείου 

και κοινωνίας μέσα στην οποία ζουν.  

Η σύγχρονη παιδαγωγική και ταυτόχρονα προβληματισμός, διαπιστώνοντας 

ότι η μέχρι τώρα παιδαγωγική πράξη και σκέψη είχε ως επίκεντρο την ατομική 

μάθηση, τη δυαδική σχέση δασκάλου μαθητή, χωρίς να δίνει περιθώρια για 

ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παιδιών, 

αναγνωρίζει τη σημασία και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η δυναμική 

της ομάδας τόσο στην αύξηση της σχολικής επίδοσης, όσο και στη βελτίωση των 

διαπροσωπικών σχέσεων και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών 

(Χαραλάμπους, 1996). Σήμερα, η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού 

επιτυγχάνεται μέσα από το παιχνίδι, τα βιώματά του, τα ενδιαφέροντά του, τις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, την ενεργό συμμετοχή του. 

Έχει αποδειχτεί από τα πορίσματα διαφόρων ερευνών, όπως του Bloom 

(Κουτσουβάνου & Ομάδα Εργασίας, 2003), ότι τα έξι πρώτα χρόνια της ζωής 

του ανθρώπου είναι πολύ σημαντικά για τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς 

του, καθώς συντελείται περίπου το 50% της συνολικής του ανάπτυξης. Η 

εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία είναι προσανατολισμένη στο να παρέχει 

ανάπτυξη φυσική, κοινωνική, ηθική, συναισθηματική και νοητική. Αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί με την παροχή ίσων ευκαιριών για μάθηση σε όλα τα παιδιά από 

όποιο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον κι αν προέρχονται, σε όποιο επίπεδο 

ανάπτυξης κι αν βρίσκονται και με όποιες μαθησιακές ανάγκες κι αν έχουν 

(Κουτσουβάνου & Ομάδα Εργασίας, 2003). 

Στο νηπιαγωγείο, το παιδί έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με γνώσεις, αξίες, 

στάσεις και δεξιότητες που είναι οργανωμένες με συστηματικό τρόπο. Μέσα 

λοιπόν στο χώρο αυτό, μαθαίνει πώς να μαθαίνει, κοινωνικοποιείται, 

καλλιεργεί θετικές στάσεις και συμπεριφορές. Η προσχολική εκπαίδευση μπορεί 

να αποτελέσει επένδυση μιας οργανωμένης πολιτείας για τη δημιουργία 

ολοκληρωμένων πολιτών, που να μπορούν να σκέφτονται και να ενεργούν με 
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ελεύθερο και δημοκρατικό τρόπο αντιμετωπίζοντας ψύχραιμα τις καθημερινές 

αντιξοότητες (Χρυσαφίδης, 1994) κι αυτό καθιστά την αξία της πολύ σημαντική. 

2.6.2. Η καλλιέργεια δεξιοτήτων των νηπίων μέσω της δικτύωσης 

Η ενσωμάτωση της δικτύωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία της προσχολικής 

εκπαίδευσης δύναται να συμβάλλει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων των νηπίων, 

στηριζόμενη στις αρχές των παραπάνω θεωριών. 

Κατά τη διάρκεια της δικτύωσης τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διαφορετικές 

κουλτούρες και πολιτισμούς, με διάφορα πολιτισμικά εργαλεία και μέσα. 

Εργάζονται εντός ενός ανοιχτού και ευέλικτου πλαισίου που εστιάζει στα 

ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. Όλα αυτά επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό 

την εξέλιξη και τη μάθησή τους και τα βοηθούν να αποκτήσουν διάφορες 

δεξιότητες και να αναπτύξουν ικανότητες σε διάφορους τομείς: 

 Επικοινωνιακές δεξιότητες: 

Οι Moll & Whitmore (1999) κάνουν λόγο για εργαλεία κουλτούρας, τα οποία το 

παιδί τα αξιοποιεί ενεργά για να μετασχηματίσει το παρόν στο μέλλον. Το 

σπουδαιότερο πολιτισμικό εργαλείο όμως είναι η γλώσσα. Η επικοινωνία μέσω 

της γλώσσας βοηθάει τους ανθρώπους να σκέφτονται, να επικοινωνούν και να 

μαθαίνουν από κοινού (Mercer, 2000). Ο Mercer (2000) επισημαίνει τη 

σπουδαιότητα της υποστήριξης του δασκάλου προς τους μαθητές του, ώστε να 

μπορούν να τη χρησιμοποιούν για να κατανοούν ο ένας τις απόψεις του άλλου, 

να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να δρουν θέτοντας ίδιους στόχους. Μέσω της 

γλώσσας τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν επικοινωνιακές ικανότητες που θα 

τα βοηθήσουν στην κατάκτηση της γνώσης (Μουμουλίδου, 2006· Χρυσαφίδης, 

1994) και να αλληλεπιδράσουν. Οι αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα 

μεταξύ των μελών της ομάδας μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο 

συνεργατική (π.χ. η διαπραγμάτευση έχει ισχυρότερη γεύση συνεργασίας από 

την παροχή οδηγιών) (Dillenbourg, 1999). 
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 Κοινωνικοποίηση: 

Η εμπλοκή των μαθητών σε δημοκρατικές διαδικασίες μέσα από τη συνεργασία, 

την ομαδικότητα, τη λήψη αποφάσεων, την εμπειρική γνωριμία με τον κόσμο 

γύρω τους, δίνει στη γνώση που αποκομίζουν από τη δικτύωση μια κοινωνική 

διάσταση, η οποία σύμφωνα με τον J. Habermas που είναι ο εκπρόσωπος της 

κριτικής θεωρίας, οδηγεί στην κοινωνικοποίηση, την αυτονόμηση και τη 

χειραφέτηση του ατόμου. Παρ’ όλο που χαρακτηριστικό αυτής της ηλικίας είναι 

ο εγωκεντρισμός και η δυσκολία των νηπίων να κατανοήσουν τους άλλους, η 

συνεργατική μάθηση πρέπει να καλλιεργείται και να αποτελεί στόχο στην 

ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων (Αυγητίδου, Θεμελή, & Βαϊρινού, 2009). 

Καλλιεργούνται λοιπόν κοινωνικές δεξιότητες που σχετίζονται με την ομαδική 

δραστηριότητα, με την ελεύθερη έκφραση ιδεών, την ανταλλαγή απόψεων, την 

υπομονετική ακρόαση του «άλλου», την από κοινού επίλυση προβλημάτων. 

 Νοητική ανάπτυξη: 

Τα παιδιά μέσα σε ένα πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον συνθέτουν σταδιακά 

πιο περίπλοκες μορφές αλληλεπίδρασης με συνομηλίκους και ενήλικες και 

αναπτύσσονται περισσότερο γλωσσικά και νοητικά. Οι παραπάνω δεξιότητες – 

επικοινωνιακές και γνωστικές – οδηγούν στην ενσυναίσθηση. Η καλλιέργειά 

της είναι πολύ σημαντική, καθώς τα παιδιά επιβάλλεται να μάθουν σταδιακά 

να μπαίνουν στη θέση του άλλου και να τον κατανοούν, ώστε να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στο μέλλον στο ρόλο τους ως δημοκρατικοί πολίτες, αυτόνομοι 

και χειραφετημένοι (Κοσσυβάκη, 2003· Ματσαγγούρας, 1998· Χρυσαφίδης, 

1994).  

 Συναισθηματική ανάπτυξη: 

Τα παιδιά μπορούν να νιώσουν χαρά κι ευχαρίστηση από τη συμμετοχή, 

ικανοποίηση για τη συμβολή τους σε ένα κοινό έργο, ενδιαφέρον για τη 

μάθηση, να μειωθεί το άγχος τους και η τυχόν προβληματική συμπεριφορά 
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(Ματσαγγούρας, 1998). Επιπρόσθετα, αποκτούν αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση 

κι αίσθημα υπευθυνότητας από την ενθάρρυνση και αποδοχή που εισπράττουν 

από την ομάδα (Ματσαγγούρας, 1998). 

 Δημιουργικότητα: 

Μέσα από τη χρήση υλικών και εργαλείων και τη διαχείριση πηγών 

πληροφόρησης (βιβλία, διαδίκτυο), εμπνέονται και δημιουργούν διάφορες 

κατασκευές και εικαστικά έργα (Helm & Katz, 2002· Κοσσυβάκη, 2003). 

 Προσαρμοστικότητα: 

Τα παιδιά μέσα από διαδικασίες αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και 

συνεργασίας με ενηλίκους-συνομηλίκους και μέσω των ερεθισμάτων που 

λαμβάνουν δομούν τη γνώση. Χρησιμοποιώντας τη γνώση αυτή για διάφορους 

σκοπούς και με ποικίλους τρόπους αναπτύσσουν την ικανότητα προσαρμογής 

στο περιβάλλον (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003). 

Οι ΤΠΕ παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην όλη διαδικασία της δικτύωσης. 

Συμβάλλουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης όπου η επίλυση 

προβλημάτων για τους μαθητές και τις μαθήτριες είναι αυθεντική και 

ρεαλιστική, με τα προγράμματα του υπολογιστή, τις συνεργατικές εφαρμογές, 

την πλατφόρμα συνεργασίας, που συνδυάζουν κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο 

(Καρτσιώτου & Σαμαρά, 2010). Από την επαφή τους με τις ΤΠΕ τα παιδιά 

αποκομίζουν πρόσθετα οφέλη: 

 Απόκτηση τεχνολογικού αλφαβητισμού 

Η απόκτηση του τεχνολογικού αλφαβητισμού από τους/τις μαθητές/τριες 

φαίνεται ότι αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για τους μαθητές/τριες που 

θα τους επιτρέψει να διαχειριστούν αποτελεσματικά τη χρήση των ΤΠΕ στο 

πλαίσιο της καθημερινής σχολικής εργασίας στην ελληνική πραγματικότητα 
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(Κουστουράκης & Παναγιωτακόπουλος, 2010). Οι ΤΠΕ βοηθούν τους μαθητές 

να προσεγγίσουν τη μάθηση μέσω της διερεύνησης και της εμβάθυνσης σε 

αυθεντικές καταστάσεις, έτσι ώστε να μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι 

μάθησης και μεταγνωστικές ικανότητες υψηλού επιπέδου (δημιουργική 

ικανότητα, κριτική σκέψη, επιλογή, λήψη απόφασης) (Σιακοβέλη, 2005).  

 Δεξιότητες μνήμης 

Τα παιδιά μέσα από την εμπειρία της δικτύωσης και της εξερεύνησης μέσω 

υπολογιστή κατασκευάζουν δεξιότητες μνήμης. Μαθαίνουν τους κανόνες 

συνομιλίας με τα εξ αποστάσεως παιδιά, αναζητούν πληροφορίες από 

πολλαπλές πηγές και ενσωματώνουν τις γνώσεις αυτές για μελλοντική χρήση. 

Στη διάρκεια της διαδικασίας, μαθαίνουν να μεταβιβάζουν την ευθύνη, να 

αλληλεπιδρούν με άλλους, να επιλύουν προβλήματα, και συνεργάζονται για 

την επίτευξη ενός στόχου (Haugland, 2000). 

 

2.7. Ανασκόπηση ερευνών σχετικών με τη δικτύωση 

Οι έρευνες οι οποίες ασχολούνται με τη δικτύωση, τα πλεονεκτήματά και τα 

μειονεκτήματά της στην προσχολική αγωγή είναι σχετικά περιορισμένες στην 

διεθνή βιβλιογραφία, καθώς η συστηματική ενσωμάτωσή της στα νηπιαγωγεία 

είναι σχετικά πρόσφατη και σε περιορισμένο βαθμό ακόμα.  

Η δικτύωση σχετίζεται με την δημιουργικότητα, τις ΤΠΕ και τη δημιουργία 

καινοτόμων περιβαλλόντων μάθησης. Σχετίζεται επίσης με το βαθμό 

ετοιμότητας των νηπιαγωγών να τη χρησιμοποιήσουν με ουσιαστικό τρόπο στη 

διδακτική τους πρακτική. Για την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ γενικά στο 

νηπιαγωγείο, οι έρευνες στην Ελλάδα έχουν δείξει θετικές απόψεις. Οι 

νηπιαγωγοί τη θεωρούν χρήσιμη όχι μόνο ως διδακτικό εργαλείο αλλά και για 

προσωπική τους χρήση (Χριστοδούλου-Γκλιάου & Γουργιώτου, 2009), αλλά 
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διατηρούν επιφυλάξεις. Ως κατάλληλα θεωρούν εκείνα τα προγράμματα τα 

οποία συνδέουν τη χρήση του διαδικτύου με το διδακτικό σχεδιασμό και με το 

Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών και δηλώνουν την επιθυμία για 

εκμάθηση τρόπων σχεδιασμού μιας διδασκαλίας με ΤΠΕ και πρακτικές 

ασκήσεις (Παναγιώτου, Ψυχίδου, & Τσιτουρίδου, 2004). 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με την τελική έκθεση για τη μελέτη της 

δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην εκπαίδευση στα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Cachia, Ferrari, Ala-Mutka, & Punie, 2010), η έρευνα 

έδειξε ότι σε επίπεδο αξιοποίησης ΤΠΕ και ψηφιακών μέσων και στις δύο 

βαθμίδες εκπαίδευσης, το 85% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η τεχνολογία έχει 

βελτιώσει τη διδασκαλία τους, το 72% ότι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τη 

συγκέντρωση υλικού και το 91% ότι η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να ενισχύσει τη 

δημιουργικότητα. Ωστόσο, μόνο το 53% των εκπαιδευτικών επιτρέπει στους 

μαθητές να χρησιμοποιήσουν τα τεχνολογικά μέσα, ενώ το 78% ισχυρίζεται ότι 

χρειάζεται περισσότερη τεχνική υποστήριξη για να μάθουν να τα 

χρησιμοποιούν. Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν ότι βρισκόμαστε ακόμη 

μακριά από τη δημιουργική και καινοτόμα χρήση των ΤΠΕ για την 

ενσωμάτωση της δικτύωσης με ουσιαστικό και συστηματικό τρόπο στα σχολεία 

ως διδακτική πρακτική. 

2.7.1. Τα οφέλη των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής από τη δικτύωση 

Όσον αφορά τη δικτύωση σχολικών μονάδων, η οποία στην Ευρώπη 

αντιπροσωπεύεται από το eTwinning, που αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη 

και πιο οργανωμένη εκπαιδευτική κοινότητα, παρατηρείται ότι δεν το 

αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες με τον ίδιο τρόπο. Σε κάποιες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το eTwinning συνδέεται επίσημα με την επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης (Vuorikari κ. 

συν., 2011), δηλαδή η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε έργα δικτύωσης 

eTwinning προσδίδουν μόρια για τη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης. Σε άλλες πάλι 

χώρες, όπως και στην Ελλάδα, το eTwinning δεν συνδέεται με τη μοριοδότηση, 
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καθώς η συμμετοχή των εκπαιδευτικών θεωρείται προαιρετική και άτυπη και 

απλά κατά τη διεκδίκηση μιας θέσης ευθύνης λαμβάνεται υπόψη και 

συνεκτιμάται ως εφαρμογή καινοτομίας. Παρ’ όλα αυτά, σημειώνεται 

σημαντική συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτό, καθώς για τους εν λόγω 

εκπαιδευτικούς σημαντική αξία έχει η έστω και άτυπη αναγνώριση τους από 

την εκπαιδευτική κοινότητα για τη συμμετοχή τους στη δράση (Vuorikari, 2010, 

σελ. 47). Στην ίδια πάλι έρευνα της Vuorikari (2010, σελ. 47) αναφέρεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί μέσω  της πλατφόρμας του eTwinning βελτιώνονται στη χρήση 

των διαδικτυακών εργαλείων και κερδίζουν σε επίπεδο επιβεβαίωσης και 

αυτοανάπτυξης.  

Στην έρευνα του οργανισμού Education for Change που είχε στόχο την 

επίδραση του eTwinning σε συμμετέχοντες μαθητές, εκπαιδευτικούς και 

σχολεία, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι ωφελούνται σημαντικά από τη 

συμμετοχή τους σε αυτό, καθώς μειώνεται η αίσθηση της επαγγελματικής τους 

απομόνωσης, επικοινωνούν με άλλους, αλλάζουν τις διδακτικές τους πρακτικές 

και βελτιώνουν τη σχέση τους με τους μαθητές τους (Education for Change, 

2013, σελ. 100).  

Στην έρευνα της Σπίτσα (2017) με θέμα την ενσωμάτωση του προγράμματος 

eTwinning σε σχολεία της προσχολικής εκπαίδευσης, από τους 405 

νηπιαγωγούς που πήραν μέρος, μόνο το 31% παίρνει μέρος σε προγράμματα 

eTwinning. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η εμπλοκή τους σχετίζεται με 

την επαγγελματική τους ανάπτυξη και τη βελτίωσή τους στη χρήση των ΤΠΕ, τη 

διεύρυνση των γνώσεών τους και στην υιοθέτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας.  

Στο έργο δικτύωσης μέσω eTwinning των Ιωαννίδου & Χαλέμη (2016), το οποίο 

είχε ως κύριο στόχο την ανάπτυξη κοινωνικο-πολιτισμικής συνείδησης των 

μαθητών και διεξήχθη μεταξύ σχολείων πέντε διαφορετικών χωρών, ο 

αντίκτυπος στους εκπαιδευτικούς ήταν ιδιαιτέρως ωφέλιμος. Οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί αναλαμβάνοντας αρμοδιότητες και ενεργό ρόλο στο έργο, 

ένιωσαν ισοδύναμα μέλη μιας ομάδας και βγήκαν από την απομόνωσή τους. 
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Τα αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο αποτίμησης του έργου από τους 

εκπαιδευτικούς έχουν ενδιαφέρον, καθώς οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι οι 

δραστηριότητες του έργου προωθούσαν τη συνεργασία και τα διαδικτυακά 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κατάλληλα. Παρ’ ότι το έργο απαιτούσε 

χρόνο, αυτός ήταν αντίστοιχος των απαιτήσεών του. Μέσω του έργου 

αναφέρουν ότι αναπτύχθηκαν επαγγελματικά καθώς εμπλούτισαν τις μεθόδους 

διδασκαλίας τους και αξιοποίησαν την τεχνολογία δημιουργικά. Στην τελική 

αποτύπωση των σκέψεων και συναισθημάτων τους ανέφεραν ότι ένιωσαν 

χαρούμενες, ευχαριστημένες και τυχερές από τη συμμετοχή τους στο έργο και 

θα ήθελαν να συμμετέχουν ξανά σε ένα eTwinning έργο. 

Σε μία άλλη ανεξάρτητη από το eTwinning πρωτοβουλία δικτύωσης πέντε 

τμημάτων νηπιαγωγείων και ενός τμήματος Α’ δημοτικού, κατά τη διάρκεια 

της οποίας δημιουργήθηκε μια ιστοσελίδα ως πλατφόρμα συνεργασίας των 

μελών, για να υποστηρίξει τους στόχους ενός περιβαλλοντικού προγράμματος, 

οι μαθητές μαθαίνουν από μαθητές με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους 

μέσα από δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

(Ιωαννίδου, 2017). Όσον αφορά την άποψη των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν στη δικτύωση σχετικά με την εμπειρία συνεργασίας τους, η 

αποτίμηση έδειξε ότι αισθάνθηκαν ικανοποιημένοι με αυτή την εξ αποστάσεως 

συνύπαρξη. Ένιωσαν ευελιξία και αυτονομία να εφαρμόσουν τις δικές τους 

διδακτικές πρακτικές μέσα σε ένα σαφές πλαίσιο συνεργασίας. Δήλωσαν ότι μια 

τέτοια προσπάθεια προάγει την αλληλεπίδραση και δίνει μια νέα διάσταση 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

2.7.2. Η επίδραση των δικτυώσεων στα νήπια 

Στην ελληνική βιβλιογραφία, υπάρχουν αρκετές έρευνες που ασχολούνται με 

τη δικτύωση μονάδων προσχολικής αγωγής. Κάποιες από τις έρευνες αυτές 

αντανακλούν τη στάση των νηπίων απέναντι στη δικτύωση και τα τυχόν οφέλη 

που αποκομίζουν από αυτήν, μέσω των απόψεων των εκπαιδευτικών τους. 

Διευκρινίζεται για ακόμη μία φορά, ότι η εκπαιδευτική δικτύωση στη χώρα μας 
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είναι συνυφασμένη με το eTwinning, το οποίο αποτελεί μέρος των καινοτόμων 

προαιρετικών προγραμμάτων, εθνικών και ευρωπαϊκών, χωρίς όμως να 

αποκλείονται κι άλλες μεμονωμένες προσπάθειες δικτύωσης σχολείων μέσω 

κάποιας άλλης πλατφόρμας συνεργασίας.  

Τα αποτελέσματα των δικτυώσεων στη μαθησιακή πορεία των μαθητών 

προσχολικής αγωγής και τα τυχόν οφέλη που αποκομίζουν τα νήπια από αυτές, 

έχουν άμεση σχέση με τις απόψεις των εκπαιδευτικών τους για το πώς 

μαθαίνουν οι μαθητές τους, με την επιλογή των εφαρμογών ΤΠΕ που επιλέγουν 

οι εκπαιδευτικοί για την υλοποίηση της δικτύωσης, με τις γνώσεις τους για το 

γνωστικό αντικείμενο που πραγματεύεται η δικτύωση και με τις παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις που θα ακολουθήσουν μέσα στην τάξη. Περαιτέρω, ο τρόπος 

διαμεσολάβησης των νηπιαγωγών κατά τη διάρκεια της δικτύωσης, η 

διαμόρφωση του μαθησιακού περιβάλλοντος διεξαγωγής της και ο τρόπος 

οργάνωσής της αποτελούν επίσης βασικές προϋποθέσεις για την 

αποτελεσματικότητά της. 

Οι έρευνες που έχουν γίνει σε εθνικό επίπεδο για την επίδραση των έργων 

δικτύωσης στους μαθητές προσχολικής αγωγής, έχουν δείξει ότι τα παιδιά 

ωφελούνται  μέσα από αυτά με ποικίλους τρόπους. Για παράδειγμα στο έργο 

της Γραμματικοπούλου (2018) που είχε στόχο την ανταλλαγή πασχαλινών 

εθίμων, συμμετείχαν ένα ελληνικό νηπιαγωγείο και δύο νηπιαγωγεία από την 

Πολωνία. Κατά την αξιολόγηση του έργου από τα ίδια τα παιδιά «εξέφρασαν 

όλα τον ενθουσιασμό τους τόσο για τη γνωριμία τους με τα άλλα παιδιά όσο 

και για τη δυνατότητα που είχαν να συνειδητοποιήσουν συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά των ΤΠΕ», ενώ σύμφωνα με την άποψη της νηπιαγωγού «τα 

παιδιά διεύρυναν τους ορίζοντές τους και βγήκαν πέρα από τα ελληνικά 

σύνορα. Γνώρισαν άλλα παιδιά και απόκτησαν καινούργιους φίλους» … 

«Διαπίστωσαν εμπειρικά ότι μπορεί να μιλάμε διαφορετική γλώσσα, έχουμε 

όμως όλοι τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια συναισθήματα». Ομοίως στο έργο των 

Σακελλαρίου & Τάγαρη (2016), σκοπός του οποίου ήταν η δημιουργία ενός 

συνεργατικού παραμυθιού σε μορφή ebook με τη συμμετοχή τεσσάρων 
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ελληνικών νηπιαγωγείων, με την ολοκλήρωσή του τονίζεται η προστιθέμενη 

αξία του προγράμματος για τα νήπια, καθώς κατάφεραν να συνεργαστούν με 

συνομηλίκους έξω από τα όρια της τάξης. Το γεγονός αυτό τα κινητοποίησε να 

αξιοποιήσουν το δυναμικό τους. Περιγράφονται επιπλέον τα συναισθήματα 

χαράς και ενθουσιασμού των νηπίων κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 

του προγράμματος.  

Η έρευνα για το eTwinning έργο των Ιωαννίδου & Χαλέμη (2016), έδειξε ότι τα 

παιδιά συμμετείχαν ενεργά και ως ισότιμα μέλη με προτάσεις, ερωτήσεις, 

παρατήρηση, εξαγωγή συμπερασμάτων και αξιολόγηση του προγράμματος, με 

αποτέλεσμα να αναδυθούν μέσω όλης αυτής της διαδικασίας νέες γνώσεις και 

κοινωνικές δεξιότητες. Αναδύθηκε ο αλληλοσεβασμός, η εξάλειψη 

προκαταλήψεων και μειώθηκε ο εγωκεντρισμός τους. Μέσα από τη σύγκρουση 

με προϋπάρχουσες γνώσεις, υιοθετήθηκαν νέες στάσεις και αντιλήψεις και 

οδηγήθηκαν σε δημοκρατικές συμπεριφορές. Κατά την αξιολόγηση του έργου 

από τα ίδια τα νήπια, η πλειοψηφία δεν ανέφερε δυσκολίες, ενώ κάποια παιδιά 

ανέφεραν μικρές δυσκολίες στην κατανόηση εννοιών ή στη διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων. Όμως κατά μεγάλο ποσοστό δήλωσαν ότι τους άρεσε που 

εργάστηκαν ομαδικά και επίσης συνειδητοποίησαν την συνδρομή της 

τεχνολογίας στην μάθηση. 

Στην αποτίμηση του έργου δικτύωσης της Ιωαννίδου (2017) αναφέρεται η 

θετική στάση των μαθητών για το ψηφιακό περιβάλλον εντός του οποίου 

δραστηριοποιήθηκαν και η ικανοποίησή τους από τη δυνατότητα της εξ 

αποστάσεως συνεύρεσης με άλλα παιδιά. Τους δόθηκε η ευκαιρία να 

αντιληφθούν τα θετικά αποτελέσματα από τη χρήση της τεχνολογίας για 

διδακτικούς σκοπούς. Πυροδοτήθηκε η περιέργεια και το ενδιαφέρον τους και 

επιτεύχθηκε η ενεργητική συμμετοχή τους. 

Από την έρευνα Σπίτσα (2017) οι δηλώσεις των νηπιαγωγών αντικατοπτρίζουν 

την επίδραση του προγράμματος (eTwinning) δικτύωσης στα νήπια. 

Αναφέρουν τη γνωριμία των νηπίων με άλλα σχολεία, τη βελτίωση στη χρήση 
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των υπολογιστών και τη βελτίωση στην επικοινωνία. Αναφέρουν στη συνέχεια 

την αύξηση της συνεργασίας, τη γνωριμία με την κουλτούρα του τόπου τους και 

άλλες κουλτούρες, τη βελτίωση της εργασίας σε ομάδες. Τέλος οι νηπιαγωγοί 

της έρευνας παρατηρούν βελτίωση στις γνώσεις των μαθητών τους, στον 

προφορικό τους λόγο, στη μεταξύ τους σχέση, στην αύξηση πρωτοβουλιών, στην 

επικοινωνία με την τοπική κοινωνία και στην ανάγνωση και γραφή. 

2.7.3. Τα θετικά σημεία της δικτύωσης 

Η δικτύωση στην εκπαιδευτική διαδικασία και η εφαρμογή της μέσω των ΤΠΕ 

συνιστά μια καινοτομία που προσδίδει οφέλη στη διδασκαλία και τη μάθηση. 

Χρειάζεται όμως προσοχή, καθώς οφέλη προκύπτουν όταν χρησιμοποιείται για 

οργάνωση μαθησιακών περιβαλλόντων που ξεφεύγουν από τα παραδοσιακά 

πρότυπα, στηρίζουν ανοιχτές προσεγγίσεις, επεκτείνουν και ενισχύουν τη 

μάθηση (Bocconi, Kampylis, Punie, & Farrer, 2012· Sharples κ. συν., 2015). 

Στην έρευνα της Σπίτσα (2017) οι νηπιαγωγοί αναφέρουν ότι ωφελήθηκαν από 

τη συμμετοχή τους σε προγράμματα δικτύωσης (eTwinning), καθώς 

βελτιώθηκαν στη χρήση των ΤΠΕ, ήρθαν σε επαφή με νέες κουλτούρες και 

διασκέδασαν. Ακολουθεί η αναφορά τους σε οφέλη που έχουν να κάνουν με 

την ανάδειξη του επαγγελματικού τους έργου, την αποτελεσματική εργασία σε 

ομάδες και τη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας. Τέλος γίνονται αναφορές 

για καλύτερη σχέση με τους μαθητές τους, τους γονείς, τους συναδέλφους, για 

συνεργασία με την τοπική κοινωνία και αύξηση ευκαιριών για επαγγελματική 

ανάπτυξη. Η θετική επίδραση του προγράμματος στη σχολική μονάδα έχει να 

κάνει με την ανάπτυξη συνεργασίας με άλλα σχολεία εντός και εκτός Ελλάδας, 

με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας και την 

εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στο έργο του σχολείου.  

Επισημαίνεται δε, από το έργο των Σακελλαρίου & Τάγαρη (2016),  η σύνδεση 

των δραστηριοτήτων με όλο το φάσμα του αναλυτικού προγράμματος του 



54 
 

νηπιαγωγείου και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία με την εμπλοκή των 

γονέων στο έργο. 

Στην έρευνα της Ιωαννίδου (2017) αναφέρεται κατά την αποτίμηση του 

προγράμματος δικτύωσης από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, το άνοιγμα 

πέρα από τα όρια της τάξης. Τονίζεται η εξωστρέφεια και η άρση της 

απομόνωσης του εκπαιδευτικού  και του σχολείου ευρύτερα και η προσέλκυση 

για συμμετοχή γονέων και συνεργασία της ευρύτερης κοινωνίας με τη δικτύωση 

μέσα σε ένα πλαίσιο αλληλεπιδράσεων μεταξύ ενηλίκων και νηπίων και νηπίων 

μεταξύ τους. 

2.7.4. Εμπόδια, δυσκολίες της δικτύωσης 

Για την ενσωμάτωση του προγράμματος eTwinning σε σχολεία της προσχολικής 

εκπαίδευσης, τα κυριότερα εμπόδια και οι δυσκολίες που αναφέρουν οι 

νηπιαγωγοί που πήραν μέρος στην έρευνα, έχουν να κάνουν με την έλλειψη 

χρόνου, την έλλειψη πόρων για το έργο και την έλλειψη καθοδήγησης και 

εκπαίδευσης, ενώ ακολουθούν προβλήματα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη 

χρήση των ΤΠΕ, την επικοινωνία με τους εταίρους, τη δυσκολία στην 

επικοινωνία σε άλλη γλώσσα, τη δυσκολία ενσωμάτωσης του έργου στο 

αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου και τέλος η έλλειψη υποστήριξης από 

συναδέλφους, τη διεύθυνση του σχολείου ή τους γονείς (Σπίτσα, 2017). 

Στο άρθρο των Ιωαννίδου & Χαλέμη (2016) περιγράφονται τα εμπόδια που 

προέκυψαν κατά την υλοποίηση του eTwinning έργου τους. Συγκεκριμένα, 

αντιμετώπισαν γνωστικά εμπόδια που είχαν σχέση με την ιδιαιτερότητα του 

θέματος και απαιτούσαν την κατάλληλη προετοιμασία για κάθε ομάδα 

παιδιών. Προέκυψαν επίσης δυσκολίες που σχετίζονταν με την υλικοτεχνική 

υποδομή των συνεργαζόμενων σχολείων και δυσκολίες που είχαν να κάνουν με 

το δισταγμό κάποιων γονέων σε σχέση με προβολή της εργασίας των παιδιών 

τους στο διαδίκτυο. Τέλος αναφέρθηκαν δυσκολίες που αφορούσαν στη ροή του 

έργου, μικρές παρανοήσεις, δυσκολίες στη χρήση κάποιων συνεργατικών 
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εργαλείων, όμως όλες οι συνεργάτιδες εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι όλα τα 

προβλήματα λύνονταν γρήγορα κι αποτελεσματικά. 
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Κεφάλαιο 3: Ερευνητικό πλαίσιο 

3.1. Μεθοδολογία της έρευνας  

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη παράλληλα με το έργο δικτύωσης που 

υλοποιούνταν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2017-2018 μεταξύ των 19 

νηπιαγωγείων και των δύο τάξεων δημοτικού. Η ερευνήτρια έχοντας 

προσωπική εμπειρία από συμμετοχή σε προηγούμενες δικτυώσεις, συμμετείχε 

ενεργά στο έργο και το γεγονός αυτό έδωσε τη δυνατότητα για βαθύτερη 

κατανόηση της δομής και της πλοκής της δικτύωσης, καθώς και 

ουσιαστικότερης προσέγγισης των χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων σε 

αυτήν. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η επιλογή της ποιοτικής μεθόδου, καθώς 

τα άτομα που έλαβαν μέρος σε αυτήν (εκπαιδευτικοί - νήπια) δρούσαν σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο που προσφερόταν για στοχευμένη διερεύνηση και 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων της δικτύωσης με σκοπό τη γενίκευση των 

αποτελεσμάτων. Η συμμετοχή των νηπίων στην έρευνα έπαιξε επίσης 

καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της ποιοτικής μεθόδου, καθώς κρίθηκε 

κατάλληλη για την αμεσότερη επικοινωνία και την εκμαίευση απόψεων από 

αυτά, καθώς μας ενδιέφερε να προσεγγίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη 

δική τους οπτική για το πώς βιώνουν τη δικτύωση στην οποία συμμετείχαν. Οι 

ποιοτικές έρευνες εξάλλου δίνουν έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα βιώνουν και νοηματοδοτούν τα εξεταζόμενα 

φαινόμενα (Μποντίλα, 2010).  

 

3.2. Το δείγμα της έρευνας 

Στην έρευνα συμμετείχαν 19 νηπιαγωγεία (συμπεριλαμβανομένου και αυτού 

στο οποίο εργάζεται η  ερευνήτρια), 17 νηπιαγωγεία από την Ελλάδα και 2 

νηπιαγωγεία από την Κύπρο, με 358 παιδιά ηλικίας 4 - 6 χρονών συνολικά και 

20 εν ενεργεία γυναίκες νηπιαγωγοί.  
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Στην πρώτη φάση της έρευνας (1η συνεδρία) συμμετείχαν από το σύνολο των 

παιδιών τα 340 από 18 νηπιαγωγεία. Στη δεύτερη φάση (2η συνεδρία), 

συμμετείχαν 131 παιδιά και 13 εκπαιδευτικοί από 14 νηπιαγωγεία. Στην τρίτη 

φάση της έρευνας (3η συνεδρία) συμμετείχαν και οι 20 νηπιαγωγοί. 

 

3.3. Εργαλεία συλλογής δεδομένων – επεξεργασία δεδομένων 

Το μεθοδολογικό πλαίσιο που ακολουθήθηκε για τις ανάγκες της ποιοτικής 

έρευνας συμπεριέλαβε μια ποικιλία εργαλείων. 

Για το πρώτο και το τρίτο ερευνητικό ερώτημα χρησιμοποιήθηκε η ημι-

δομημένη συνέντευξη προς τις εκπαιδευτικούς, η οποία αναπτύσσει κλίμα 

εμπιστοσύνης μεταξύ ερευνητή και ερωτώμενου (Ιωσηφίδης, 2008). Η 

συνέντευξη περιελάμβανε ένα σύνολο ερωτήσεων ανοιχτού τύπου, χωρισμένο 

σε θεματικές περιοχές. Συγκεκριμένα, διατυπώθηκαν ερωτήσεις που είχαν να 

κάνουν με τις εξής περιοχές: 

 Την εμπειρία των ερωτηθέντων πάνω στη δικτύωση και τις προτιμήσεις τους 

όσον αφορά τις συνεργασίες και το πλαίσιο συνεργασίας, ώστε να ανιχνευθεί το 

προφίλ τους και να εξοικειωθούν με το θέμα (τρεις ερωτήσεις). 

 Τους λόγους για τους οποίους συμμετείχαν στη δικτύωση για πρώτη φορά 

και τους λόγους που συνεχίζουν να την επιλέγουν, ώστε να διερευνηθούν τα 

κίνητρα και τα οφέλη που αποκομίζουν σε επίπεδο προσωπικό, μαθητών και 

σχολικής κοινότητας και να εντοπιστούν οι διαφορές της με την παραδοσιακή 

διδασκαλία ( τέσσερις ερωτήσεις). 

 Τα συναισθήματά τους από τη δικτύωση στην οποία συμμετέχουν, για την 

κατανόηση των θετικών σημείων ή δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε σχέση με 

τη διαδικασία της δικτύωσης, της συμμετοχής των παιδιών, των σχέσεων που 
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διαμορφώνονται με μαθητές - λοιπούς εκπαιδευτικούς – γονείς, καθώς και για 

την ανίχνευση των μελλοντικών σχεδίων τους σε σχέση με αυτήν και τυχόν 

προεκτάσεων (τρεις ερωτήσεις). 

Κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων υπήρξε ευελιξία ως προς τη σειρά τους, 

την τροποποίησή τους και την προσθαφαίρεση των θεμάτων προς συζήτηση, 

έτσι όπως αναδείχθηκαν από τις ερωτηθείσες και ανάλογα με τα ζητήματα στα 

οποία έδιναν βαρύτητα. Οι συνεντεύξεις είχαν διάρκεια 20 περίπου λεπτών και 

πραγματοποιήθηκαν μέσω skype, όπου και μαγνητοφωνήθηκαν, αφού 

διαβεβαιώθηκαν οι συνεντευξιαζόμενες για την τήρηση της ανωνυμίας. Στη 

συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν, ώστε το προφορικό κείμενο να μετατραπεί 

σε γραπτό. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η ανάλυση των γραπτών δεδομένων με 

μια κυκλική και αναδραστική διαδικασία, κατηγοριοποιήθηκαν και 

θεωρητικοποιήθηκαν με βάση τα κοινά τους χαρακτηριστικά, με στόχο να 

απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν.  

Για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα χρησιμοποιήθηκαν: 

1. Ένα ερωτηματολόγιο ανοιχτού τύπου απευθυνόμενο στα παιδιά σε 

επίπεδο ολομέλειας της κάθε τάξης, που αφορούσε στη διερεύνηση των αρχικών 

απόψεών τους για τη δικτύωση. Οι απαντήσεις των παιδιών καταγράφηκαν 

από τις εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις που τέθηκαν 

αναπτύχθηκαν σε δύο ενότητες: 

 Η πρώτη ενότητα περιελάμβανε τέσσερις ερωτήσεις σχετικές με τη 

διαπίστωση της ύπαρξης άλλων μαθητών και εκπαιδευτικών σε μακρινά 

σχολεία που ασχολούνται με το ίδιο θέμα, τα συναισθήματα των παιδιών για το 

γεγονός αυτό, το βαθμό επιθυμίας να γνωριστούν και να έρθουν σε επαφή με τα 

εξ αποστάσεως παιδιά. Σκοπός των ερωτήσεων της ενότητας αυτής ήταν να 

διερευνηθεί το σκεπτικό και ο βαθμός ετοιμότητας των παιδιών για την έναρξη 

της εξ αποστάσεως συνεργασίας και δικτύωσης. 
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 Η δεύτερη ενότητα περιελάμβανε πέντε ερωτήσεις που αφορούσαν στον 

τρόπο της αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού προβλήματος που ήταν το θέμα 

της εν λόγω δικτύωσης. Συγκεκριμένα, κατά πόσο μπορούν να λύσουν το 

πρόβλημα μόνοι τους ή ενώνοντας τις δυνάμεις τους όλοι μαζί και με ποιο 

τρόπο θα μπορούσε να γίνει αυτό. Οι σχετικές ερωτήσεις αποσκοπούσαν στο να 

διαπιστώσουν αν και πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά την έννοια της 

συνεργασίας. 

2. Με αφορμή την τηλεδιάσκεψη γνωριμίας μεταξύ των σχολείων 

συμμετοχής που πραγματοποιήθηκε, κατά την έναρξη της δικτύωσης 

χρησιμοποιήθηκαν:  

 Ατομικό φύλλο αξιολόγησης της τηλεδιάσκεψης από τα νήπια, μετά την 

ολοκλήρωσή της. Το φύλλο αξιολόγησης αποτελούνταν από ερωτήσεις που 

μπορούσαν να απαντηθούν τόσο με ζωγραφική όσο και προφορικά από τα 

παιδιά. Η καταγραφή των απαντήσεών τους πραγματοποιήθηκε από τις 

νηπιαγωγούς. Οι ερωτήσεις του φύλλου αξιολόγησης επικεντρώθηκαν στο αν 

άρεσε η τηλεδιάσκεψη στα παιδιά, εάν θα ήθελαν να συμμετάσχουν ξανά, στις 

τυχόν δυσκολίες που αντιμετώπισαν, στα συναισθήματά τους.  

 Γραπτό ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου προς τις 

εκπαιδευτικούς που αναφερόταν στην τηλεδιάσκεψη. Συγκεκριμένα οι 

ερωτήσεις αφορούσαν στη γνώμη των νηπιαγωγών για τα κίνητρα που 

προσφέρει στα παιδιά και για τα διδακτικά οφέλη που αποκομίζουν σε 

συναισθηματικό, γνωστικό/επικοινωνιακό επίπεδο και σε κινητικότητα.  

Οι ερωτήσεις που απευθύνονταν τόσο στα παιδιά όσο και στις εκπαιδευτικούς 

είχαν σκοπό να μελετήσουν τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει μια σύγχρονη 

δράση, όπως η τηλεδιάσκεψη, στα παιδιά. 
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Για την ανάλυση των δεδομένων και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων 

ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω και αφορούσε 

τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών. 

 

3.4. Διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας 

Κρίνεται χρήσιμο πριν από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

να παρουσιαστεί το χρονοδιάγραμμα της έρευνας σε μορφή πίνακα: 

Πίνακας 1: Χρονοδιάγραμμα έρευνας 

Ημερομηνία Συνεδρία Εργαλεία 
συλλογής 

δεδομένων 

Είδος δεδομένων Δείγμα 

16-31 
Οκτωβρίου 
2017 

1η : 
Α’ διερεύνηση 
απόψεων 
νηπίων για τη 
δικτύωση  

Ηλεκτρονικό 
ερωτηματολόγιο 
ανοιχτού τύπου 
(συζήτηση σε 
επίπεδο 
ολομέλειας 
τάξης) 
 

Απαντήσεις παιδιών 
καταγεγραμμένες 
από τις 
εκπαιδευτικούς  

340 παιδιά 
 
 
 
 
Από 18 
νηπιαγωγεία 
 

3 Νοεμβρίου 
2017 

2η : 
τηλεδιάσκεψη
: γνωριμία 
σχολείων 
(σύγχρονη 
δράση) 

α) Ατομικό φύλλο 
αξιολόγησης από 
τα νήπια (ατομική 
ζωγραφική & 
συνέντευξη) 
 
β) Ερωτηματο-
λόγιο ανοικτού 
τύπου εκπ/κού  

α) Ζωγραφιές και 
απαντήσεις παιδιών 
καταγεγραμμένες 
από τις 
εκπαιδευτικούς  
 
β) Απαντήσεις 
εκπαιδευτικών 

α) 131 παιδιά 
 
 
 
 
 
β) 13 εκπ/κοί 
 
 
Από 14 
νηπιαγωγεία 
 

Δεκέμβριος 
2017 – 
Ιανουάριος 
2018 

Ατομικές 
συνεντεύξεις 
εκπαιδευτικών 
μέσω Skype 
 

Ημιδομημένες, με 
ερωτήσεις 
κλειστού και 
ανοιχτού τύπου 

Απομαγνητοφωνη-
μένες απαντήσεις 
συνεντεύξεων 

20 
εκπαιδευτικοί 
 
Από 19 
νηπιαγωγεία 
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Κεφάλαιο 4: Μαθητές και δικτύωση (αποτελέσματα έρευνας) 

 

4.1. Εισαγωγή 

Η έρευνα που διεξήχθη στους μαθητές – τα νήπια των συνεργαζόμενων στη 

δικτύωση νηπιαγωγείων – διαχωρίστηκε σε δύο φάσεις-συνεδρίες κατά τη 

διάρκεια της έκβασης της έργου δικτύωσης. 

Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι συνεδρίες και αναλύονται τα 

αποτελέσματά των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν. 

 

4.2. Διερεύνηση αρχικών απόψεων νηπίων για τη δικτύωση 

Με την έναρξη του έργου δικτύωσης κι αφού τα νήπια εξοικειώθηκαν με το 

θέμα από τις νηπιαγωγούς με τη βοήθεια και του αντικειμένου εμψύχωσης 

(δράκου), διερευνήθηκαν οι πρώτες απόψεις τους για τη δικτύωση. Κατά το 

μήνα Οκτώβριο του 2017 οι νηπιαγωγοί έθεσαν στην ολομέλεια της τάξης 

συγκεκριμένες ερωτήσεις ανοικτού τύπου, προκάλεσαν συζήτηση, κατέγραψαν 

τις απαντήσεις των νηπίων και στη συνέχεια τις μετέφεραν επακριβώς σε 

ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που είχε δημιουργηθεί για τη συλλογή των 

δεδομένων.  

Στο ερωτηματολόγιο της έρευνας συμμετείχαν συνολικά 340 παιδιά από 18 

νηπιαγωγεία. Οι ερωτήσεις χωρίζονταν σε δύο φάσεις.  

Οι ερωτήσεις της πρώτης φάσης είχαν να κάνουν με τις απόψεις των παιδιών 

σχετικά με την ύπαρξη κι άλλων σχολείων που έχουν αποφασίσει να λύσουν το 

ίδιο πρόβλημα (περιβαλλοντικό ζήτημα). Το ζητούμενο ήταν να ανιχνευθούν οι 
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πρώτες τους εντυπώσεις για την εμπλοκή των σχολείων. Οι ερωτήσεις ήταν οι 

εξής: 

1. Το είχατε φανταστεί ποτέ, ότι υπάρχουν βασίλεια  και σ' άλλα νηπιαγωγεία 

και δεν είστε το μόνο; 

2. Πώς νιώθετε γι' αυτό; Γιατί; 

3. Θα θέλατε να γνωρίσετε τα παιδιά από τα άλλα σχολεία; Πώς μπορεί να γίνει 

αυτό; (Εάν η απάντηση είναι Όχι, εξηγώ το γιατί. Εάν η απάντηση είναι Ναι, 

γράφω με ποιο τρόπο). 

4. Τι θα θέλατε να τα ρωτήσετε / να μάθετε γι' αυτά; 

Οι ερωτήσεις της δεύτερης φάσης αφορούσαν στις αντιλήψεις και τα 

συναισθήματα των παιδιών για τη συνεργασία κι ήταν οι εξής: 

5. Μπορούμε μόνοι μας να βοηθήσουμε το δράκο να βρει τα πράγματα που 

έχασε; 

6. Πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια κι από τα άλλα βασίλεια (σχολεία); 

7. Πώς θα συνεργαστούμε; 

8. Πώς θα επικοινωνήσουμε; 

9. Πώς νιώθουμε γι' αυτή τη συνεργασία που πρόκειται να ξεκινήσει; 
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4.2.1. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

Οι ερωτήσεις συζητήθηκαν στην ολομέλεια της τάξης και οι απαντήσεις είναι 

αντιπροσωπευτικές του συνόλου των παιδιών της κάθε τάξης. 

4.2.1.1. Το είχατε φανταστεί ποτέ, ότι υπάρχουν βασίλεια και σ’ άλλα νηπιαγωγεία 

και δεν είστε το μόνο; 

Από τα 18 σχολεία που συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο, τα νήπια από 10 

σχολεία απάντησαν Ναι, ενώ από 8 σχολεία απάντησαν Όχι. Οι απαντήσεις 

των παιδιών στο ερώτημα αυτό ήταν περίπου μοιρασμένες. Οι θετικές 

απαντήσεις – το ναι - των παιδιών είναι αντιπροσωπευτικές της φαντασίας που 

διακατέχει τα παιδιά στην ηλικία αυτή, της ανάγκης τους να νιώθουν ότι 

υπάρχουν κι αλλού παιδιά που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα με αυτά. Οι 

αρνητικές απαντήσεις – το όχι - των παιδιών αποτυπώνουν τη ρεαλιστική 

πλευρά, ότι πριν τους ανακοινωθεί η ύπαρξη κι άλλων βασιλείων (σχολείων) σε 

άλλες περιοχές δεν το είχαν σκεφτεί, οπότε και δεν υπήρχε υποψία επικείμενης 

δικτύωσης.  

4.2.1.2. Πώς νιώθετε για αυτό; Γιατί; 

Οι απαντήσεις στο ερώτημα αυτό φανερώνουν τα συναισθήματα των παιδιών 

σχετικά με την ύπαρξη κι άλλων σχολείων που συμμετέχουν στη δικτύωση.  

Α) Χαρά, ενθουσιασμός 

Ένα μεμονωμένο παιδί από ένα νηπιαγωγείο απάντησε ότι δε νιώθει χαρά γιατί 

«αυτά τα παιδιά δεν είναι φίλοι μου και δεν τα ξέρω». Τα παιδιά από 13 

νηπιαγωγεία, εκδηλώνουν θετικά συναισθήματα και τα αιτιολογούν λέγοντας 

χαρακτηριστικά: «Χαρά, περιέργεια, ενθουσιασμό», «Είμαστε μια παρέα», «Χαρούμενοι 

γιατί θα τα γνωρίσουμε», «να γίνουμε φίλοι», «Όμορφα, γιατί θα τα γνωρίσουμε», «Μ’ 

αρέσει να ξέρω πώς έχει κι αλλού ιππότες και ντάμες», «Νιώθω χαρούμενος γιατί 
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υπάρχουν κι άλλα κάστρα κι έχουν αγάπη». Οι απαντήσεις αυτές αποτυπώνουν το 

κλίμα ενθουσιασμού που υπήρξε στις σχολικές τάξεις κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και μια αρχική θετική στάση των παιδιών απέναντι στη δικτύωση 

των νηπιαγωγείων.  

Β) Περιέργεια, ανυπομονησία 

Τα παιδιά από 5 νηπιαγωγεία κάνουν λόγο για περιέργεια και ανυπομονησία 

εν όψει της επαφής τους με τα άλλα βασίλεια δηλώνοντας: «Νιώθω περιέργεια να 

τους γνωρίσω», «Έχω περιέργεια να τους δω», «Νιώθω ανυπόμονος να τους γνωρίσω». 

Από την έκφραση των συγκεκριμένων συναισθημάτων διαφαίνεται η ανάγκη 

τους να έρθουν σε επαφή με τα άλλα παιδιά, να τα δουν, να τα γνωρίσουν, να 

συνομιλήσουν μεταξύ τους.  

Γ) Χαρά για το παιχνίδι 

Παιδιά από 4 σχολεία αιτιολογώντας τα συναισθήματα της χαράς και του 

ενθουσιασμού αναφέρουν τη λέξη παιχνίδι, ότι θα παίζουν όλοι μαζί: «…να 

παίξουμε τα ίδια παιχνίδια στον υπολογιστή», «θα παίξουμε μαζί πολλά παιχνίδια και θα 

κάνουμε πολλές εκπλήξεις». Το παιχνίδι που χαρακτηρίζει όλες τις εκφάνσεις της 

προσχολικής ηλικίας είναι κι εδώ ένα βασικό στοιχείο. Στις εκφράσεις των 

παιδιών είναι χαρακτηριστικό το “μαζί”, δηλαδή το ομαδικό παιχνίδι, που 

βοηθά τις συνεργατικές δράσεις μιας δικτύωσης. 

Δ) Χαρά για τη συνεργασία 

Ενδιαφέρον έχουν οι αναφορές παιδιών από 3 σχολεία στη μεταξύ τους 

συνεργασία και επικοινωνία: «να συναντηθούμε μέσω skype», «είμαστε χαρούμενοι 

που θα συνεργαστούμε μαζί τους». Τα παιδιά υποψιάζονται ότι θα υπάρξει επαφή 

μεταξύ τους, ανταλλαγή απόψεων, εφόσον τους δένουν κοινά πράγματα όπως η 

ύπαρξη των βασιλείων και του δράκου.   
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4.2.1.3. Θα θέλατε να γνωρίσετε τα παιδιά από τα άλλα σχολεία; Πώς μπορεί να γίνει 

αυτό; 

Οι απαντήσεις των παιδιών και των 18 νηπιαγωγείων είναι θετικές στο πρώτο 

σκέλος αυτής της ερώτησης. Το 100% των παιδιών θα ήθελαν να γνωρίσουν τα 

παιδιά από τα άλλα σχολεία. Στο δεύτερο σκέλος, ανιχνεύονται οι ιδέες και 

προτάσεις των παιδιών για τον τρόπο που μπορεί να γίνει η μεταξύ τους 

γνωριμία. Καθένα από τα σχολεία καταθέτει ποικίλες προτάσεις. 

Α) Προτάσεις για δια ζώσης γνωριμία 

Υπάρχουν προτάσεις για δια ζώσης γνωριμία από παιδιά 12 σχολείων, όπως: 

«Να πάμε με το λεωφορείο ή αεροπλάνο, να τους καλέσουμε στο σχολείο μας…»,  «Να 

συναντηθούμε κάπου».  

Β) Προτάσεις για γνωριμία με τη φαντασία 

Υπάρχουν προτάσεις μη ρεαλιστικές από παιδιά 3 σχολείων, όπως: «Να τους 

δούμε στο όνειρό μας», «Να τους δούμε σε παραμύθι», «Να τους δούμε με το κιάλι».  

Γ) Προτάσεις γνωριμία μέσω τηλεφώνου, γραμμάτων, μηνυμάτων 

Υπάρχουν προτάσεις για εξ αποστάσεως γνωριμία από παιδιά 7 σχολείων, 

χρησιμοποιώντας τα μέσα επικοινωνίας, όπως: «να πάρουμε τηλέφωνο», «δέμα με 

γράμμα», «να στείλουμε δέμα με πρόσκληση», «να μας στείλουν φωτογραφίες», «να 

στείλουμε μήνυμα στο κινητό», «με φωνητικό μήνυμα».  

Δ) Προτάσεις για γνωριμία μέσω υπολογιστή 

Τέλος, υπάρχουν προτάσεις από παιδιά 13 σχολείων για σύγχρονη ή 

ασύγχρονη επικοινωνία μέσω υπολογιστή: «να τους δούμε με τον υπολογιστή», «να 

συνδεθούμε στο skype και να τους δούμε όπως κάνουμε με τα ξαδέρφια μας», «να μας 
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στείλουν βίντεο που να δείχνει όλα τα παιδιά και να φαίνονται και γραμμένα τα ονόματά 

τους».  

Από τις απαντήσεις τους φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την απόσταση που τα 

χωρίζει και μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφθούν τρόπους και λύσεις. Εκτός 

από τις αναμενόμενες απαντήσεις για δια ζώσης συνάντηση και τις επίσης 

αναμενόμενες – λόγω της φαντασίας που διακατέχει τη σκέψη τους σ’ αυτή την 

ηλικιακή φάση – μη ρεαλιστικές απαντήσεις, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

προτάσεις τους για εξ αποστάσεως γνωριμία. Από τις απαντήσεις αυτές 

συμπεραίνουμε ότι η πλειοψηφία των παιδιών είναι εξοικειωμένη με τις 

δυνατότητες που προσφέρει ο υπολογιστής για επικοινωνία, όπως η σύνδεση 

μέσω skype, εξοικείωση που προέρχεται είτε από το οικογενειακό περιβάλλον 

είτε από το σχολείο, εφόσον κάποια νήπια είχαν συμμετάσχει σε δικτύωση την 

προηγούμενη σχολική χρονιά. Μάλιστα υπάρχουν και προτάσεις για 

ασύγχρονη επικοινωνία με αποστολή βίντεο και μηνυμάτων. 

4.2.1.4. Τι θα θέλατε να ρωτήσετε  / να μάθετε γι’ αυτά; 

Με το ερώτημα αυτό ανιχνεύουμε τις ανάγκες τους για το περιεχόμενο που 

θέλουν να έχει η μεταξύ τους επικοινωνία. Οι προτάσεις τους είναι ποικίλες και 

ομαδοποιούνται στα εξής:  

Α) Ποιοι είναι 

Τα παιδιά 11 νηπιαγωγείων ενδιαφέρονται για την ταυτότητα των άγνωστων 

ως τώρα συνεργατών τους, με ερωτήσεις του τύπου: «να τους ρωτήσουμε πώς τους 

λένε», «να ακούσουμε τη φωνή τους», «να τους δούμε», «σε ποια γλώσσα μιλάνε», «σε 

ποια περιοχή βρίσκονται».  

Β) Πώς είναι τα σχολεία τους 
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 Παιδιά από 10 σχολεία θα ήθελαν να γνωρίσουν τα άλλα σχολεία - βασίλεια, 

τις ονομασίες και τις σημαίες τους με ερωτήσεις του τύπου: «Πώς είναι τα δικά 

τους βασίλεια, τι σύμβολα έχουν, ποιες είναι οι σημαίες τους», «να μας δείξουν το σχολείο 

τους». 

Γ) Με τι ασχολούνται 

Παιδιά από 8 σχολεία θέλουν να μάθουν ποια είναι τα ενδιαφέροντα των 

άλλων παιδιών: «τι τραγούδια λένε», «τι τους αρέσει να ζωγραφίζουν», «με τι τους 

αρέσει να παίζουν». 

Δ) Ειδικότερες ερωτήσεις για το θέμα της δικτύωσης 

Παιδιά από 8 σχολεία δείχνουν ενδιαφέρον για το θέμα της δικτύωσης με 

ερωτήσεις όπως: «πώς είναι οι λίμνες τους», «αν ο δράκος πέρασε από κει».  

Ε) Προτάσεις για φιλία 

Παιδιά από 4 σχολεία προτείνουν δημιουργία φιλίας, όπως: «εάν θέλουν να 

γίνουν φίλοι μας», «εάν θέλουν να παίξουν μαζί μας», «να γίνουμε ομάδα».  

Τα παιδιά μέσα από την διατύπωση ποικίλων ερωτημάτων που θα ήθελαν να 

απευθύνουν στα άλλα παιδιά φαίνεται ότι είναι έτοιμα να προχωρήσουν στην 

επόμενη φάση του ερωτηματολογίου, που αφορά στη συνεργασία. 

4.2.1.5. Μπορούμε μόνοι μας να βοηθήσουμε το δράκο να βρει τα πράγματα που 

έχασε; 

Στο ερώτημα αυτό 81,5% των παιδιών απαντούν Όχι, ενώ μόλις το 18,5% 

απαντούν Ναι. Το αποτέλεσμα δηλώνει ότι η πλειοψηφία των παιδιών 

αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από κάθε σχολείο 

χωριστά.  
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4.2.1.6. Πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια κι από τα άλλα βασίλεια (σχολεία); 

Την προηγούμενη απάντηση έρχεται να συμπληρώσει η απάντηση στο 

συγκεκριμένο ερώτημα, όπου το 100% των παιδιών συμφωνούν ότι πρέπει να 

αλληλοβοηθηθούν για να λύσουν το πρόβλημα του δράκου, δηλαδή να 

ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συνεργαστούν. 

4.2.1.7. Πώς θα συνεργαστούμε; 

Α) Θα ψάξουμε μαζί 

Παιδιά από 7 σχολεία προτείνουν να ψάξουν όλοι ταυτόχρονα και να 

αλληλοενημερώνονται τα σχολεία για στοιχεία που βρίσκουν. Οι πιο 

χαρακτηριστικές απαντήσεις είναι οι εξής: «θα ψάξουμε στις λίμνες και θα 

Γράφημα 1: Γνώμη παιδιών για δυνατότητα κοινής αντιμετώπισης 

Γράφημα 2: Γνώμη παιδιών για αναγκαιότητα συνεργασίας 
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ανταλλάξουμε τα νέα μας», «Πρέπει να ενημερώνει το ένα βασίλειο το άλλο για ό,τι 

βρίσκει. Πρέπει να επικοινωνούμε». 

Β) Θα συνομιλούμε 

Παιδιά από 11 σχολεία προτείνουν να συζητήσουν μεταξύ τους. Μερικές 

σχετικές προτάσεις τους: «να μιλήσουμε πρώτα», «θα συζητήσουμε». 

Στο ερώτημα αυτό τα παιδιά δίνουν νέες ιδέες από τις οποίες φαίνεται ότι 

έχουν μπει στο πνεύμα της συνεργασίας. 

4.2.1.8. Πώς θα επικοινωνήσουμε; 

Τα παιδιά προτείνουν ποικίλους τρόπους επικοινωνίας. 

Α) Με ασύγχρονη επικοινωνία 

Παιδιά από 6 σχολεία προτείνουν να ανταλλάξουν γράμματα μεταξύ τους, 

λέγοντας «με κάρτες, φακέλους και γράμματα», «να τους στείλουμε μήνυμα». 

Β) Με σύγχρονη επικοινωνία 

Παιδιά από 12 σχολεία προτείνουν επικοινωνία άμεση όπως «με τηλέφωνο, με 

skype», «με βιντεοκλήση».  

4.2.1.9. Πώς νιώθουμε για αυτή τη συνεργασία που πρόκειται να ξεκινήσει; 

Στο ερώτημα αυτό το 100% των παιδιών κι από τα 18 σχολεία εκδηλώνει θετικά 

συναισθήματα χαράς κι ενθουσιασμού. Χαρακτηριστικές απαντήσεις τους: 

«Ενθουσιασμένοι», «Τέλεια», «Ωραία», «Φανταστικά», «Υπέροχα γιατί θα βοηθήσουμε 

το δρακούλη μας». 
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4.2.2. Συμπεράσματα από την Α’ διερεύνηση απόψεων νηπίων 

Τα αποτελέσματα από τη διερεύνηση των απόψεων των νηπίων σχετικά με το 

έργο δικτύωσης που επρόκειτο να ξεκινήσει, έδειξαν ότι τα παιδιά άρχισαν να 

μπαίνουν στο πνεύμα της λογικής της εξ αποστάσεως συνεργασίας. Με πολύ 

μικρές επιφυλάξεις από μεμονωμένα παιδιά, η πλειοψηφία των νηπίων επέδειξε 

θετική στάση και εξέφρασε θετικά συναισθήματα. Από τις απαντήσεις τους στο 

πρώτο μέρος ερωτήσεων (1-4) εκδηλώθηκε η προθυμία τους να γνωριστούν 

μεταξύ τους και η φυσική περιέργειά τους προς τον άγνωστο “άλλον”. Στο 

δεύτερο μέρος ερωτήσεων (5-9), οι απαντήσεις τους φανέρωσαν τη διαπίστωση 

ότι είναι όλοι μια μεγάλη ομάδα, την επιθυμία τους για συνεργασία κι 

επικοινωνία και τις ιδέες τους για το πώς θα επιτευχθούν τα παραπάνω. Βασικό 

ρόλο κατείχαν τα συναισθήματα χαράς που εξέφρασε το 100% των παιδιών. 

 

4.3. Τηλεδιάσκεψη: Γνωριμία σχολείων 

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε μεταξύ των σχολείων στις αρχές 

Νοεμβρίου 2017 και είχε σκοπό μια πρώτη επαφή των συμμετεχόντων παιδιών 

και τη μεταξύ τους γνωριμία. Ακολουθήθηκε μια οργανωμένη δομή ώστε να 

διευκολυνθεί η έκβασή της, η οποία περιελάμβανε α) Χαιρετισμό, β) 

Παρουσίαση του «Κάστρου»/σχολείου με το έμβλημά του, γ) Τραγουδώντας 

τον ύμνο του έργου, δ) Παιχνίδι με καρτέλες (προαιρετικά). Στην τηλεδιάσκεψη 

συμμετείχαν 11 τμήματα σχολείων, σύνολο 131 παιδιά και 13 εκπαιδευτικοί. Τα 

υπόλοιπα σχολεία δε συμμετείχαν για τεχνικούς ή άλλους λόγους. 

4.3.1. Αξιολόγηση της τηλεδιάσκεψης από τα νήπια 

Μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης δόθηκε στα νήπια που συμμετείχαν ένα 

φύλλο αξιολόγησης ανοιχτού τύπου, ώστε να καταγραφούν οι απόψεις τους για 

την εμπειρία τους αυτή. Το φύλλο περιελάμβανε ερωτήσεις τόσο για 
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αποτύπωση με ζωγραφική, όσο και για καταγραφή των απαντήσεων των 

νηπίων από τις εκπαιδευτικούς. 

Οι ερωτήσεις του φύλλου αξιολόγησης: 

[Συμπληρώνω το φύλλο αξιολόγησης με τη βοήθεια της δασκάλας μου] 

α) Ζωγραφίζω την τηλεδιάσκεψη 

β) Τι μου άρεσε 

γ) Αναφέρω αν δυσκολεύτηκα κάπου 

δ) Πώς ένιωσα και γιατί 

ε) Θα ήθελα να το ξανακάνω; 

4.3.1.1. Ζωγραφίζω την τηλεδιάσκεψη 

Από την ανάλυση των σχεδίων των παιδιών προέκυψαν οι εξής ομάδες 

σχεδίων: 

Α) Παιδιά στην κεντρική οθόνη του φύλλου αξιολόγησης 

Στην οθόνη που είναι σχεδιασμένη πάνω στο φύλλο αξιολόγησης, 58 νήπια 

ζωγράφισαν πολλά παιδιά πιασμένα χέρι-χέρι ή διάσπαρτα μέσα σ’ αυτήν. 

Επιπρόσθετα, κάποιες ζωγραφιές περιλαμβάνουν συμβολικά αντικείμενα των 

σχολείων/«κάστρων» του προγράμματος, όπως σημαίες με εμβλήματα μέσα σ’ 

αυτές. 
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Εικόνα 1: Απεικόνιση παιδιών στην κεντρική οθόνη της τηλεδιάσκεψης 

Β) Η κεντρική οθόνη του φύλλου αξιολόγησης χωρισμένη σε παράθυρα 

Σε 24 φύλλα αξιολόγησης, οι μαθητές χώρισαν την οθόνη σε δύο ή περισσότερα 

μέρη και σχεδίασαν σε καθένα από αυτά παιδιά έτσι όπως απεικονίζονταν στην  

οθόνη του υπολογιστή κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. 

Γ) Πολλές οθόνες και παιδιά  

Στην οθόνη του φύλλου αξιολόγησης, 33 μαθητές ζωγράφισαν μικρότερες 

οθόνες με παιδιά μέσα ή/και έξω από αυτές. 

 

 

Εικόνα 2: Απεικόνιση κεντρικής οθόνης τηλεδιάσκεψης χωρισμένης σε παράθυρα 

Εικόνα 3: Απεικόνιση πολλών οθονών στην κεντρική οθόνη τηλεδιάσκεψης 
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Δ) Ζωγραφιές με διάφορα αντικείμενα, σύμβολα του έργου 

Σε 10 φύλλα αξιολόγησης, τα παιδιά ζωγράφισαν διάφορα αντικείμενα 

συμβολικά του έργου δικτύωσης, όπως σημαίες, εμβλήματα, το δράκο 

(αντικείμενο εμψύχωσης του έργου). 

    

Ε) Ακαθόριστα σχέδια 

Σε 3 φύλλα αξιολόγησης οι ζωγραφιές ήταν ακαθόριστες. 

ΣΤ) Καμία ζωγραφιά 

Ενώ 3 φύλλα αξιολόγησης δεν είχαν καμία ζωγραφιά επάνω στη σχεδιασμένη 

οθόνη. 

4.3.1.2. Τι μου άρεσε 

Στην ερώτηση αυτή του φύλλου αξιολόγησης, ζητήθηκε από τα παιδιά να 

επικεντρωθούν και να αναφέρουν αυτό που τους άρεσε περισσότερο - αν τους 

άρεσε κάτι - από όλη αυτή την εμπειρία της τηλεδιάσκεψης. Η ανάλυση των 

απαντήσεών τους πραγματοποιήθηκε με βάση το ρήμα που χρησιμοποίησαν 

για να περιγράψουν την προτίμησή τους και τα αντικείμενα στα οποία 

Εικόνα 4: Απεικόνιση συμβόλων κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης 
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εστίασαν κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. Επισημαίνεται ότι κάποια 

παιδιά έδωσαν περισσότερες από μία απαντήσεις στο ερώτημα αυτό, καθώς 

δυσκολεύονταν να ξεχωρίσουν αυτό το οποίο τους άρεσε περισσότερο από 

άλλα. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων ομαδοποιημένα είναι τα εξής:  

Α) Που έβλεπα παιδιά 

43 παιδιά αναφέροντας το ρήμα “βλέπω”, εστίασαν στα άλλα παιδιά που 

έβλεπαν μέσα στην οθόνη του υπολογιστή της τάξης τους. 

Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές απαντήσεις τους είναι οι εξής: «Που έβλεπα 

τα παιδιά από τα άλλα σχολεία», «Που βλέπαμε παιδιά που είναι πολύ μακριά», «Που 

είδαμε τα παιδιά από τον υπολογιστή».  

Β) Που άκουγα παιδιά 

3 παιδιά αναφέροντας το ρήμα “ακούω”, περιέγραψαν τα εξής: «Μου άρεσε που 

άκουγα τα παιδιά από τα άλλα σχολεία», «Που άκουγα τα παιδιά στην οθόνη να μιλάνε», 

«Που άκουγα τις φωνές από τα άλλα βασίλεια».  

Γ) Που γνώρισα παιδιά 

Εικόνα 5: Τι μου άρεσε - που έβλεπα παιδιά 
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18 παιδιά χρησιμοποίησαν τα ρήματα “γνωρίζω”, “συναντώ”, “συνδέομαι” για 

να απαντήσουν στο ερώτημα αυτό. 

Κάποιες από τις απαντήσεις είναι οι εξής: «Που γνωρίσαμε νέους φίλους», «Που 

συναντηθήκαμε τόσα σχολεία μαζί», «Που συνδεθήκαμε στο skype με τόσα σχολεία». 

 

 

 

 

Δ) Που μιλήσαμε – τραγουδήσαμε – παίξαμε 

20 παιδιά χρησιμοποίησαν ρήματα με διάθεση ενέργειας, όπως “μιλώ” 

“τραγουδώ”, “παίζω” για να απαντήσουν στο ερώτημα αυτό. Μερικές 

χαρακτηριστικές απαντήσεις τους: «Που μιλήσαμε με άλλα σχολεία, που τους 

χαιρετήσαμε και μας είπαν καλημέρα», «Που τραγουδήσαμε όλοι μαζί», «Που παίξαμε 

μαζί παιχνίδι». 

Ε) Σημαίες – εμβλήματα - βασίλεια – δράκοι - αντικείμενα 

56 παιδιά επικεντρώθηκαν στη διακόσμηση των σχολικών τάξεων ως βασίλεια 

και παρουσιάστηκαν κατά της διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ή σε διάφορα 

αντικείμενα που τους άρεσαν και αφορούσαν στο έργο. 

Μερικές από τις απαντήσεις τους: «Μου άρεσαν τα άλλα βασίλεια, οι σημαίες και τα 

εμβλήματά τους», «Όταν μας δείχνανε ο δράκο». 

ΣΤ) Άλλες απαντήσεις 

Εικόνα 6: Τι μου άρεσε - που γνώρισα παιδιά 
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3 παιδιά διαφοροποιήθηκαν ως προς τις απαντήσεις τους λέγοντας «Όλα μου 

άρεσαν», «Που συνεργαζόμαστε», «Ο υπολογιστής». 

Ζ) Τίποτα 

2 παιδιά δήλωσαν ότι δεν τους άρεσε τίποτα. 

4.3.1.3. Αναφέρω αν δυσκολεύτηκα κάπου 

Στο ερώτημα αυτό 22 παιδιά δήλωσαν δυσκολίες που αφορούν: 

Α) Στο ότι δεν άκουγαν καλά  

7 παιδιά αναφέρουν ότι ακουγόταν φασαρία από τα άλλα σχολεία και θόρυβος 

λόγω ίσως τεχνικών προβλημάτων και εμποδίζονταν να ακούσουν καλά. 

Χαρακτηριστικές αναφορές τους είναι οι εξής: «Υπήρχε λίγη φασαρία, γιατί 

μιλούσαν πολλά παιδιά μαζί», «Που δεν ακούγαμε καλά». 

Β) Στο ότι δεν έβλεπαν καλά  

3 παιδιά δεν είχαν κοντινή πρόσβαση στην οθόνη του υπολογιστή της τάξης 

τους, όπως αναφέρουν: «Ότι πήγαν όλοι κοντά στην οθόνη και δεν έβλεπα», 

«Δυσκολευόμουν να δω τα παιδιά». 

Γ) Στη φασαρία  

που προερχόταν από τη δική τους τάξη και στις μεταξύ τους οχλήσεις, όπως 

ανέφεραν 6 παιδιά, λέγοντας «Κάποια παιδιά από το σχολείο μας έκαναν φασαρία», 

«Με πείραζε ένα παιδάκι από την τάξη μας». 

Δ) Στο ότι κουράστηκαν  



77 
 

όπως δηλώνουν 6 παιδιά. Χαρακτηριστικές δηλώσεις: «Κράτησε πολύ ώρα», 

«Πόνεσαν τα μάτια μου». 

Τα υπόλοιπα 109 παιδιά δήλωσαν ότι δε δυσκολεύτηκαν πουθενά. 

4.3.1.4. Πώς ένιωσα και γιατί 

Στην ερώτηση αυτή οι απαντήσεις των παιδιών αναλύονται και 

ομαδοποιούνται ως εξής: 

Α) Αρνητικά συναισθήματα 

Περιγράφοντας τα συναισθήματά τους κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, 7 

παιδιά αναφέρουν είτε ότι ενοχλήθηκαν από τη φασαρία, είτε ότι βαρέθηκαν, 

θύμωσαν με συμμαθητές που τα ενοχλούσαν ή κουράστηκαν. Μερικές από τις 

απαντήσεις τους είναι οι εξής: «Λίγο άσχημα που υπήρχε φασαρία. Με πονούσε το 

κεφάλι μου. Γιατί ήμασταν πολλά σχολεία», «Βαρέθηκα, δεν ξέρω γιατί, την άλλη φορά 

θα προσπαθήσω πιο πολύ», «Κουρασμένος, γιατί ήταν κουραστικό». 

Β) Θετικά συναισθήματα για την επαφή με τα άλλα παιδιά 

71 παιδιά δήλωσαν ότι ένιωσαν “καλά”, “ωραία”, “χαρά”, “όμορφα” είτε γιατί 

«έβλεπα τα άλλα παιδιά», είτε γιατί «μου αρέσει να μιλάμε με άλλα παιδιά από το skype», 

είτε «γιατί τραγουδήσαμε όλοι μαζί», είτε γιατί «παίξαμε μαζί», είτε γιατί «θα γίνουμε 

φίλοι σιγά-σιγά». Επιπρόσθετα τα θετικά τους συναισθήματα πηγάζουν κι από 

την επιθυμία να ξαναέρθουν σε επαφή με τα παιδιά από τα άλλα σχολεία 

δηλώνοντας «Χαρούμενος, θέλω να ξαναδώ τα παιδάκια». 



78 
 

 

Εικόνα 7: Πώς ένιωσα; - Χαρά 

Γ) Θετικά συναισθήματα γιατί ήταν κάτι καινούργιο – γιατί έμαθα - γιατί 

πέρασα καλά 

Τα θετικά συναισθήματα 23 παιδιών πηγάζουν από την καινούργια εμπειρία 

αυτή καθεαυτή και την ικανοποίηση ότι πέρασαν ωραία. Μερικές από τις 

δηλώσεις τους είναι οι εξής: «Χαρά, ενθουσιασμό. Γιατί ήταν κάτι καινούργιο για μένα 

που δεν το είχα ξανακάνει», «Χαρούμενη, γιατί πέρασα ωραία», «Χαρούμενος, γιατί 

γελάσαμε», «Χαρούμενος, γιατί έμαθα πολλά». 

Δ) Θετικά συναισθήματα για όλα αυτά που είδα 

12 παιδιά δήλωσαν “χαρά”, “καλά”, “ωραία” λόγω όλων αυτών που είδαν κατά 

τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. Συγκεκριμένα: «Χαρά, ενθουσιασμό. Γιατί έβλεπα 

τις σημαίες και τα εμβλήματά τους», «γιατί είδα πολλά βασίλεια», «γιατί είδα πολλούς 

δράκους». 

Δ) Θετικά συναισθήματα χωρίς αιτιολόγηση 

13 παιδιά εκφράζουν θετικά συναισθήματα χωρίς αιτιολόγηση, όπως «ένιωσα 

περήφανος», «Μεγάλη χαρά», «ένιωσα καλά, επειδή έτσι ήθελα». 
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Ε) Αντικρουόμενα συναισθήματα 

4 παιδιά εκδηλώνουν αντικρουόμενα συναισθήματα, όπως: «ένιωσα καλά, αλλά 

ήθελα να φύγω», «ένιωσα καλά, αλλά κουράστηκα», «ένιωσα κουρασμένος, αλλά μου 

άρεσε». 

ΣΤ) Άλλο 

1 παιδί εκφράζει μεγαλύτερη ποικιλία συναισθημάτων λέγοντας: «Ένιωσα να έχει 

μεγάλο ενδιαφέρον, είχα αγωνία πριν το skype, κάθε φορά έχω αγωνία, γιατί ήθελα να δω 

με ποια σχολεία θα μιλήσουμε». 

4.3.1.5. Θα ήθελα να το ξανακάνω; 

Στην ερώτηση αυτή, από τα 131 παιδιά που συμμετείχαν στην αξιολόγηση, 112 

παιδιά δήλωσαν Ναι (θα ήθελαν να συμμετέχουν ξανά σε τηλεδιάσκεψη) και 19 

παιδιά δήλωσαν Όχι (δε θα ήθελαν να συμμετέχουν ξανά σε τηλεδιάσκεψη). 

Μελετώντας τα ερωτηματολόγια των 19 παιδιών που απάντησαν αρνητικά 

στην ερώτηση αυτή, διαπιστώθηκε ότι μόνο σε 4 από αυτά, η απάντηση Όχι 

συνδέεται τόσο με τις δυσκολίες που ανέφεραν όσο και με το Πώς ένιωσαν και 

γιατί. 
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Εικόνα 8: Δυσκολεύτηκα;-Πώς ένιωσα;-Θα ήθελα να το ξανακάνω; (συνοχή απαντήσεων) 

Στα λοιπά 15 ερωτηματολόγια που τα παιδιά απάντησαν «Όχι δεν θα ήθελα να 

το ξανακάνω», δεν αναφέρονται δυσκολίες ή αρνητικά συναισθήματα. 

 

Εικόνα 9: Δυσκολεύτηκα;-Πώς ένιωσα;-Θα ήθελα να το ξανακάνω; (μη συνοχή απαντήσεων) 
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4.3.2. Αξιολόγηση της τηλεδιάσκεψης από τις εκπαιδευτικούς 

Παράλληλα με το φύλλο αξιολόγησης των νηπίων δόθηκε κι ένα 

ερωτηματολόγιο στις 13 εκπαιδευτικούς, οι οποίες συντόνιζαν στην κάθε τάξη 

τη σύγχρονη αυτή δράση, ώστε να αποτυπώσουν σε αυτό τη δική τους άποψη 

και να μεταφέρουν το κλίμα που επικράτησε κατά τη διάρκειά της. 

Οι ερωτήσεις ήταν οι εξής: 

1. Τι κίνητρο προσφέρουν οι τηλεδιασκέψεις στα παιδιά;  

2. Ποια είναι τα διδακτικά οφέλη: 

Α) σε συναισθηματικό επίπεδο; 

Β) σε γνωστικό /επικοινωνιακό επίπεδο; 

Γ) σε κινητικότητα; (ζωγραφίζουν, κάνουν χειροτεχνίες; κ.λπ.) 

✶ Εάν μπορείτε κάντε σύνδεση (ή αναφορά ή περιγραφή) των παραπάνω ερωτημάτων 

με φάσεις/στιγμές της διαδικασίας της τηλεδιάσκεψης. 

4.3.2.1. Τι κίνητρο προσφέρουν οι τηλεδιασκέψεις στα παιδιά 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των 13 εκπαιδευτικών τα κίνητρα που προσφέρουν 

οι τηλεδιασκέψεις στα παιδιά έχουν να κάνουν με τα εξής: 

α) Συνομιλούν, ανταλλάσσουν ιδέες, γνωρίζουν παιδιά 

Το κίνητρο αυτό δηλώνουν 7 από τις εκπαιδευτικούς. Η Ν. Τ. αναφέρει: 

«Περιμένουν να γνωριστούν με τα υπόλοιπα παιδιά από τα συνεργατικά σχολεία». 

β) Ενδιαφέρον, περιέργεια 
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Αυτό αναφέρουν 5 από τις εκπαιδευτικούς, ανάμεσα στις οποίες η Δ. Γ. 

επισημαίνει «μπορούμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά μας για το πώς είναι οι 

άλλοι». 

γ) Γνωριμία με άλλους τόπους 

Προκαλείται το ενδιαφέρον των παιδιών «να γνωρίσουν παιδιά άλλων πόλεων και 

άλλων χωρών και να μάθουν πληροφορίες γι' αυτά», όπως απαντά η Α. Μ. 

4.3.2.2. Ποια είναι τα διδακτικά οφέλη; 

5.3.2.2.1. Σε συναισθηματικό επίπεδο; 

α) Χαρά 

Εννέα εκπαιδευτικοί στις απαντήσεις τους τονίζουν τα συναισθήματα χαράς, 

ενθουσιασμού και ικανοποίησης από την επαφή αυτή. Η Κ. Μ. περιγράφει πως 

«Τα κάνει να ανυπομονούν πριν τη τηλεδιάσκεψη, αλλά και μετά να χαίρονται  που 

έκαναν κάτι πρωτόγνωρο για αυτά και που γνώρισαν καινούρια παιδιά». 

β) Ενίσχυση αυτό-εικόνας 

Τρεις εκπαιδευτικοί παρατηρούν τόνωση της αυτοπεποίθησης των νηπίων μέσα 

από τη δραστηριότητα αυτή. Η Σο. Ν. υποστηρίζει την τόνωση αυτή λέγοντας: 

«Βλέπουν τους εαυτούς τους ζωντανά να παρουσιάζουν πράγματα και να εκτίθενται 

αποκτώντας μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για αυτό που κάνουν». 

γ) Συνεργασία  

Επικοινωνούν και συνεργάζονται με τους άλλους, όπως αναφέρουν 5 από τις 

νηπιαγωγούς. 
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δ) Συμμετοχή σε ομάδα 

Κοινωνικοποιούνται από τη συμμετοχή τους στην τηλεδιάσκεψη όπου 

βρίσκονται με μια ευρύτερη ομάδα παιδιών. Η Κ. Τ. υποστηρίζει ότι 

«Αναπτύσσουν την αίσθηση του “ανήκειν” σε ένα μεγαλύτερο κοινωνικό σύνολο». 

ε) Ανάληψη ρόλων – ευθυνών 

«Εργάζονται ίσως πιο ώριμα και εντατικά, προκειμένου να παρουσιάσουν τη δουλειά τους 

κι αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες», αναφέρει η Σο. Ν. και με την άποψη αυτή 

συμφωνούν οι απόψεις κι άλλων έξι εκπαιδευτικών. 

4.3.2.2.2.  Σε γνωστικό/επικοινωνιακό επίπεδο; 

Οι εκπαιδευτικοί που απαντούν εντοπίζουν οφέλη σε: 

α) Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες που καλλιεργούνται μέσω της τηλεδιάσκεψης 

θεωρούνται σημαντικές για εννέα εκπαιδευτικούς. Η Α. Ε. εκφράζει την άποψη 

πως η τηλεδιάσκεψη «Τα βοήθησε να γνωρίσουν και άλλους τρόπους επικοινωνίας και 

να αναπτύξουν τον προφορικό λόγο». 

β) Ανταλλαγή μαθησιακών εμπειριών 

Τονίζεται η αξία της ανταλλαγής εμπειριών από τέσσερις εκπαιδευτικούς. «Σε 

μια τηλεδιάσκεψη μπορεί να  ανταλλάσσονται απόψεις, πληροφορίες, απορίες και πολλά 

άλλα, που βεβαίως εμπλουτίζουν τις γνώσεις» όπως απαντάει η Δ. Γ. 

γ) Κατάκτηση νέων εμπειριών/γνώσεων 
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Η τηλεδιάσκεψη γίνεται αφορμή για αναζήτηση νέων πληροφοριών και 

γνώσεων και περαιτέρω αξιοποίησή τους, όπως παρατηρούν οκτώ 

εκπαιδευτικοί. «Δέχονται ευχάριστα τις πληροφορίες που παίρνουν και προσπαθούν να 

τις αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο στο δικό τους περιβάλλον», αναφέρει η Στ. Ν. 

4.3.2.2.3. Σε κινητικότητα; (ζωγραφίζουν, κάνουν χειροτεχνίες κ.τ.λ.) 

Και οι 13 εκπαιδευτικοί απαντούν ότι τα παιδιά κινητοποιήθηκαν τόσο πριν 

την τηλεδιάσκεψη να δημιουργήσουν κατασκευές με σκοπό να τις 

παρουσιάσουν κατά τη διάρκειά της, όσο και μετά να ζωγραφίσουν τις 

εντυπώσεις τους ή να δημιουργήσουν καινούργιες κατασκευές που 

εμπνεύστηκαν από όσα βιώσαν στη διαδικτυακή συνάντηση. Σχετικές 

αναφορές εκπαιδευτικών: «Πριν την τηλεδιάσκεψη ετοίμασαν τη σημαία του 

βασιλείου μας για να δείξουν στα παιδιά» (Α. Ε.). «Μετά την τηλεδιάσκεψη τους δόθηκε 

η ευκαιρία να ζωγραφίσουν ότι τους άρεσε από τα άλλα βασίλεια» (Μ. Τ.) 

4.3.3. Συμπεράσματα από την αξιολόγηση νηπίων - εκπαιδευτικών 

Από τη συνολική αξιολόγηση της τηλεδιάσκεψης από τα νήπια συμπεραίνουμε 

τα εξής: 

Σχεδόν όλα τα παιδιά κατάφεραν να αποτυπώσουν μέσα από τις ζωγραφιές 

τους την ατμόσφαιρα της τηλεδιάσκεψης. 

Τα παιδιά βασίστηκαν σε δύο από τις αισθήσεις τους για να περιγράψουν αυτό 

που τους άρεσε (βλέπω, ακούω). Βασίστηκαν επίσης και στην ταυτόχρονη, 

πραγματική, ρεαλιστική επαφή που είχαν με τα άλλα παιδιά για να 

περιγράψουν τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση (συναντώ, μιλάω, παίζω μαζί).  

Η πλειοψηφία των παιδιών ένιωσε χαρά και ενθουσιασμό από την εμπειρία της 

τηλεδιάσκεψης. Αποκόμισαν θετικά συναισθήματα κυρίως από την επαφή τους 

με τα άλλα παιδιά. 
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Για την πλειοψηφία των νηπίων η τηλεδιάσκεψη αποτέλεσε μια όμορφη 

πρωτόγνωρη εμπειρία που θα ήθελαν να την βιώσουν εκ νέου. 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη 

συγκλίνουν τόσο ως προς τα κίνητρα που προσφέρονται στα παιδιά όσο και ως 

προς τα διδακτικά οφέλη.  

Παρατηρούν ότι μέσω των τηλεδιασκέψεων εξάπτεται η περιέργεια των 

παιδιών, αποκτούν νέα κίνητρα στο να συναντήσουν παιδιά από απόσταση, να 

ανταλλάξουν ιδέες και πληροφορίες και να γνωρίσουν περισσότερα πράγματα 

για τους τόπους προέλευσής των παιδιών με τα οποία έρχονται σε επαφή. 

Ποικίλα είναι και τα διδακτικά οφέλη. Οι εκπαιδευτικοί παρατήρησαν τη χαρά, 

την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, την ικανοποίηση των μαθητών τους από τη 

συμμετοχή τους στην τηλεδιάσκεψη, όπως και την ανάληψη πρωτοβουλιών. 

Θεώρησαν περαιτέρω ότι βοηθήθηκαν στην καλλιέργεια επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων, προφορικού λόγου και έκφρασης, αλλά και στην κατάκτηση νέων 

γνώσεων οδηγούμενα σε υψηλότερα κίνητρα νοητικών συνδέσεων και υλικού 

που προστίθενται στο προσωπικό τους οπλοστάσιο. 
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Κεφάλαιο 5: Εκπαιδευτικοί και δικτύωση (αποτελέσματα 

έρευνας) 

 

5.1. Εισαγωγή 

Κατά την έναρξη των συνεντεύξεων απαιτήθηκε κάποιος χρόνος για το 

λεγόμενο “σπάσιμο του πάγου”. Καθώς όμως οι ερωτηθείσες και η ερευνήτρια 

γνωρίζονται ήδη διαδικτυακά από την από κοινού συμμετοχή τους στη φετινή 

δικτύωση που υλοποιούν, καθώς κι από τις διαδικτυακές εκπαιδευτικές ομάδες, 

υπήρξε από την αρχή μια άνεση και μια φιλική ατμόσφαιρα. 

Στη συνέχεια αναλύθηκαν - εν συντομία - οι λόγοι για τους οποίους κατέστη 

αναγκαία η πραγματοποίηση της συνέντευξης και διατυπώθηκαν με σαφήνεια 

τα ερευνητικά ερωτήματα, έτσι ώστε να αποκτήσει η κάθε ερωτηθείσα μια 

γενική εικόνα του περιεχομένου και να εισαχθεί στο κλίμα. 

Επιπρόσθετα ενημερώθηκαν ότι η συνέντευξη θα ηχογραφηθεί και 

διαβεβαιώθηκαν για τη διασφάλιση της ανωνυμίας. 

 

5.2. Οι κατηγορίες των αποτελεσμάτων και η σημασία τους 

Από την ανάλυση του υλικού των συνεντεύξεων προέκυψαν έντεκα κατηγορίες 

απαντήσεων, οι οποίες είναι προσανατολισμένες στα ερευνητικά ερωτήματα: 

1) Εμπειρία και περιβάλλον δικτύωσης που προτιμάται 

2) Πρώτη επαφή με τη δικτύωση 
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3) Βαθμίδες συνεργασίας 

4) Συνεργασίες εθνικές ή ευρωπαϊκές 

5) Κίνητρα εκπαιδευτικών – οφέλη 

6) Οφέλη μαθητών 

7) Οφέλη σχολείου 

8) Συναισθήματα 

9) Θετικά σημεία δικτύωσης 

10) Εμπόδια, δυσκολίες, αρνητικά σημεία δικτύωσης 

11) Επεκτάσεις δικτύωσης 

Συγκεκριμένα, οι τέσσερις πρώτες κατηγορίες καταδεικνύουν την εμπειρία, τις 

προτιμήσεις και το βαθμό ευελιξίας των νηπιαγωγών της έρευνας, παράμετροι 

απαραίτητες για μια πρώτη προσέγγιση του εκπαιδευτικού τους στυλ και των 

προσδοκιών τους από την ενασχόλησή τους με τη δικτύωση. 

Οι επόμενες τρεις κατηγορίες αφορούν τόσο τα κίνητρα των εκπαιδευτικών όσο 

και τα οφέλη που προκύπτουν από την ένταξη της δικτύωσης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία για τις σχολικές μονάδες προσχολικής αγωγής 

συνολικά (νηπιαγωγοί – παιδιά – σχολείο), αντί της παραδοσιακής 

διδασκαλίας. 

Οι τελευταίες τέσσερις κατηγορίες αποτυπώνουν τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της δικτύωσης στην προσχολική αγωγή τόσο σε πρακτικό όσο 
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και σε συναισθηματικό επίπεδο για περαιτέρω εμβάθυνση και διεξαγωγή 

συμπερασμάτων. 

5.2.1. Εμπειρία και περιβάλλον δικτύωσης που προτιμάται   

Όσον αφορά στο ερώτημα για την εμπειρία υπάρχει μια διακύμανση στην 

εμπειρία των ερωτηθέντων νηπιαγωγών από ένα έως οκτώ περίπου χρόνια.  

Όλες οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ως περιβάλλον δικτύωσης την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του eTwinning, ενώ η μία από αυτές εφέτος 

παράλληλα με τη διεξαγωγή eTwinning έργου επιχειρεί δικτύωση μέσω μιας 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί από το Πανεπιστήμιο του 

Χάρβαρντ με την ονομασία Out of Eden, οι τέσσερις υλοποιούν και πρόγραμμα 

δικτύωσης Erasmus, ενώ η μία αναφέρει ότι στο παρελθόν συμμετείχε σε 

δικτύωση μέσω Edmondo. 

5.2.1.1. Άνω των έξι χρόνων 

Δύο από τις ερωτηθείσες νηπιαγωγούς ασχολούνται πολλά χρόνια με τη 

δικτύωση και θεωρούν έμπειρους τους εαυτούς τους πάνω σε αυτήν. Η Σ16 

αναφέρει χαρακτηριστικά «Έχω πολύ μεγάλη εμπειρία μπορώ να πω. Ασχολούμαι 

από το 2010. Δηλαδή περίπου 7 χρόνια. Είναι πλέον για μένα τρόπος ζωής. … Έχω 

συμμετάσχει σε έργα eTwinning  και φέτος κάνω και Erasmus» και η Σ18 «Έχω πάρα 

πολλά χρόνια που ασχολούμαι, επτά χρόνια, έξι, επτά, οκτώ, κάπου εκεί. … Έχω κάνει 

eTwinning, έχω κάνει μέσω Edmondo ένα πρόγραμμα». 

5.2.1.2. Πέμπτη σχολική χρονιά 

Τέσσερις από τις ερωτηθείσες διεξάγουν δικτύωση για 5η συνεχή σχολική χρονιά 

αναφέροντας το eTwinning, όπως η Σ11 λέγοντας «eTwinning. Τα τελευταία πέντε 

χρόνια νομίζω». 
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5.2.1.3. Τέταρτη σχολική χρονιά 

Τρεις από τις ερωτηθείσες έχουν εμπειρία τριών χρόνων και συνεχίζουν για 4η 

χρονιά. Η Σ2 δηλώνει «Είναι η 4η χρονιά που υλοποιώ δικτύωση μέσω του 

eTwinning», και παρόμοιες είναι και οι απαντήσεις των λοιπών. 

5.2.1.4. Τρίτη σχολική χρονιά 

Μία από τις ερωτηθείσες, η Σ10 υλοποιεί δικτύωση για 3η χρονιά λέγοντας  

«Είναι τρίτος χρόνος» ενώ στην ερώτηση τι είδους δικτύωση έχει κάνει, αναφέρει 

«eTwinning, Out of Eden». 

5.2.1.5. Δεύτερη σχολική χρονιά 

Για τέσσερις από τις ερωτηθείσες είναι η δεύτερη σχολική χρονιά. Όπως οι ίδιες 

αναφέρουν, θεωρούν ότι η εμπειρία τους είναι μικρή κάνοντας όλες αναφορά 

στην πρώτη της δικτύωση.  Συγκεκριμένα η Σ8 δηλώνει ότι «Δεν έχω μεγάλη. 

Θεωρώ ότι έχω πάρα πολύ μικρή. …Πέρυσι ξεκίνησα κάτι αλλά… συμμετείχαμε δηλαδή 

σε ένα άλλο eTwinning πρόγραμμα στο οποίο οι δράσεις ήταν παράλληλες και τελικά δεν 

μπορέσαμε εμείς να το ολοκληρώσουμε στο βαθμό που το ολοκλήρωσε το άλλο σχολείο 

που ήμασταν μαζί. Και σε κάποια με σχολεία του εξωτερικού, που επίσης λάβαμε μέρος σε 

κάποιες από τις δράσεις τους. Μέχρι εκεί». Η Σ7 επίσης αναφέρει την εμπειρία την: 

«Άλλη μια φορά έχω κάνει πρόγραμμα eTwinning …και το βρήκα πολύ ελκυστικό, αλλά 

η εμπειρία μου είναι πολύ μικρή».  

5.2.1.6. Πρώτη σχολική χρονιά 

Τέσσερις από τις νηπιαγωγούς που παίρνουν μέρος στην έρευνα δηλώνουν ότι 

δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία, καθώς εφέτος είναι η πρώτη τους χρονιά. Η 

Σ12 αναφέρει: «Η εμπειρία μου είναι ελάχιστη, μόνο από το φετινό μας πρόγραμμα το 

eTwinning, δηλ. 3 μήνες».  
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Η Σ6 παρότι ερωτήθηκε για την εμπειρία που διαθέτει πάνω στη δικτύωση δεν 

αναφέρει χρονική διάρκεια, επισημαίνει όμως ότι έχει εμπειρία δικτύωσης και 

συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και εμπειρία δικτύωσης με μαθητές «μόνο με 

το eTwinning. Εμάς είναι και μικρά παιδιά, είναι δύσκολο». 

5.2.2. Πρώτη επαφή με τη δικτύωση 

Από τις περιγραφές των νηπιαγωγών της έρευνας για την πρώτη τους επαφή με 

τη δικτύωση μέσω eTwinning και τους λόγους που το προτιμούν, προκύπτουν 

τα εξής: 

5.2.2.1. Από άλλους εκπαιδευτικούς  

Δύο από τις ερωτηθείσες γνώρισαν την ύπαρξή του eTwinning από άλλους 

εκπαιδευτικούς που ασχολούνταν με αυτό και το βρήκαν ενδιαφέρον και 

ελκυστικό. Η Σ1  συγκεκριμένα λέει: «το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον, άκουσα γι 

αυτό, είδα πάρα πολύ κόσμο να ασχολείται με αυτό». Θεωρεί επίσης ότι επειδή παρέχει 

ένα δομημένο πλαίσιο δίνει στους εκπαιδευτικούς άλλες προοπτικές και τους 

προσφέρει ασφάλεια. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Το eTwinning είναι δομημένο και 

για κάποιον που ξεκινάει μόνος του είναι και πιο ασφαλές. Γιατί ξέρεις και πατάς σε 

συγκεκριμένα μονοπάτια». Η Σ7 αναφέρει ότι το είχε ακούσει από συνάδελφο της 

περιοχής της και της είχε φανεί «…τόσο ελκυστικό που μπορούσαν να επικοινωνούν, 

παρ’ όλο που ήξεραν μόνο λίγα αγγλικά, όλοι αυτοί μεταξύ τους μέσα στην τάξη και να 

κάνουν το ίδιο πράγμα. Σε τόσα διαφορετικά σχολεία, σε τόσες διαφορετικές χώρες. Λέω 

“δεν υπάρχει τίποτα πιο μαγικό, θέλω κι εγώ”». Και συνεχίζει λέγοντας: «Μπορούν να 

το κάνουν άνθρωποι καθημερινοί που είναι σαν το Γιώργο το δάσκαλο που είναι φίλος 

μου και το έκανε, γιατί όχι κι εγώ».  
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5.2.2.2. Από εκπαιδευτικές ημερίδες, από εγκυκλίους Υπουργείου για σεμινάρια-

επιμορφώσεις 

Επτά από τις ερωτηθείσες ενημερώθηκαν για το eTwinning είτε από εγκυκλίους 

του Υπουργείου είτε από εκπαιδευτικές ημερίδες, σεμινάρια, επιμορφώσεις. Για 

τη Σ2 αφορμή για την εμπλοκή της με τη δικτύωση στάθηκε η παρουσίαση ενός 

έργου eTwinning που είχε παρακολουθήσει σε μια εκπαιδευτική ημερίδα από 

μία συνάδελφο. Η παρουσίαση αυτή της έδωσε το ερέθισμα να σκεφθεί πως θα 

μπορούσαν να γνωριστούν και να συνεργαστούν κάποια σχολεία μεταξύ τους 

με ένα πιο άμεσο και γρήγορο τρόπο μέσω της τεχνολογίας. Αναφέρει σχετικά: 

«μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Είχα κάνει τότε ένα πρόγραμμα με τη δημιουργία ενός 

βιβλίου που πήγαινε από σχολείο σε σχολείο. Σκέφτηκα λοιπόν ότι αυτό που έκανα θα 

μπορούσε να γίνει μέσω ενός eTwinning και να γνωριστούμε τα σχολεία μεταξύ μας». 

Από τη δήλωση αυτή γίνεται αντιληπτό ότι η ίδια δεν είχε μέχρι τότε ασχοληθεί 

με τη δικτύωση επειδή δεν τη γνώριζε και μόλις ενημερώθηκε, γεννήθηκε η ιδέα 

μέσα της και πολύ πρόθυμα θέλησε να δοκιμάσει. Όπως η ίδια αναφέρει: «Έτσι 

λοιπόν ξεκίνησε η σκέψη και μετά όταν γυρίσαμε στα σχολεία Σεπτέμβριο Οκτώβριο με 

άλλες συναδέλφους, … κι έτσι αρχίσαμε να ψαχνόμαστε». Οι λοιπές συμμετείχαν σε 

επιμορφωτικά σεμινάρια του eTwinning, όπως αναφέρουν η  Σ19 «Το 

eTwinning το ήξερα από σεμινάρια που είχαν γίνει στην περιφέρειά που δούλευα… μου 

ήταν ενδιαφέρον αρκετά» και η Σ20 «Το eTwinning το είχα ακούσει και από τον 

υπεύθυνο εδώ του eTwinning… Πήγα εγώ σ’ αυτά τα σεμινάρια κάνα δυο φορές, δύο 

χρόνια πριν, έτσι μου μπήκε λίγο η ιδέα…». 

5.2.2.3. Με προτροπή συναδέλφου 

Επτά από τις ερωτηθείσες νηπιαγωγούς αναφέρουν ότι τους έγινε πρόταση από 

άλλες συναδέλφους να μπουν σε δικτύωση eTwinning. Στην περίπτωση της Σ4: 

«Το e Twinning γενικά το ήξερα κ πάντα ήθελα να συμμετέχω, δεν ήξερα όμως πώς να 

ξεκινήσω. Φέτος μια από τις νηπιαγωγούς που συμμετέχουν είναι φίλη μου. … Αυτή 

μου πρότεινε να λάβω μέρος και με πρότεινε στη Μ.». Έπειτα από προτροπή 

συναδέλφου ήρθε σε επαφή με τη δικτύωση και η  Σ12: «Το ξέρω εδώ και αρκετά 

χρόνια, απλά δε γνώριζα κάποια πράγματα και φοβόμουν να συμμετέχω. Φέτος μου 
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πρότεινε η διαχειρίστρια του συγκεκριμένου προγράμματος να μπω… Το βρήκα πάρα 

πολύ ενδιαφέρον… Και για να δω πώς δουλεύει και το όλο σύστημα».   

5.2.2.4. Άλλο 

Η Σ10 δεν αναφέρει πώς ξεκίνησε τη δικτύωση, έχοντας όμως εφέτος εμπειρία 

εκτός από το eTwinning και από τη δικτύωση στο Out of Eden εξηγεί γι’ αυτό: 

«είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πλατφόρμα είναι πιο κλειστή, δηλ. μας στέλνουν ανά 15 

μέρες το τι θα κάνουμε, δεν επιλέγουμε εμείς. Από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ είναι 

δομημένο το πρόγραμμα και μας δίνουν κατευθυντήριες γραμμές». Η Σ11 επίσης δεν 

αναφέρει πώς ξεκίνησε το eTwinning και δηλώνει ότι «Ξέρω ότι υπάρχουν κι άλλες 

πλατφόρμες, απλά για την ώρα δεν έχω χρόνο». 

5.2.3. Βαθμίδες συνεργασίας  

Όσον αφορά τις βαθμίδες συνεργασίας με τις οποίες προτιμούν να 

συνεργάζονται σε μια δικτύωση, επτά από τις ερωτηθείσες απαντούν με την ίδια 

βαθμίδα, δηλαδή με νηπιαγωγείο, εννέα μέχρι και δημοτικό και τέσσερις 

ερωτηθείσες με όλες τις βαθμίδες. 

4.2.3.1. Με νηπιαγωγείο 

Όσον αφορά τη δικτύωση αποκλειστικά ανάμεσα σε νηπιαγωγεία η Σ1 θεωρεί 

ότι οι δικτυώσεις μεταξύ τμημάτων της ίδιας βαθμίδας φέρουν καλύτερα 

αποτελέσματα σε επίπεδο συνεργασίας μαθητών, κατανόησης του περιεχομένου 

του έργου και διεξαγωγής αποτελεσμάτων (επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων). 

Όσο οι ηλικίες με τις οποίες συνεργάζονται τα νήπια ανεβαίνουν, τόσο 

δυσκολονόητο γίνεται το έργο γι’ αυτά, «δεν μπορούν να το παρακολουθήσουν τα 

παιδιά και δε μπορούν να το κάνουν δικό τους. Το θεωρούν κάτι ξένο», όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει. Η άποψη της Σ6  είναι παρόμοια: «καλύτερα είναι να 

είναι στην ίδια βαθμίδα και να είναι στο ίδιο επίπεδο. Να μπορούν τα παιδιά να 

ανταπεξέρχονται με την καθοδήγηση πάντοτε του εκπαιδευτικού».  
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Ενδιαφέρουσα είναι και η οπτική των λοιπών για την προτίμησή τους σ’ αυτή 

τη βαθμίδα συνεργασίας: 

 «έχουμε κοινούς στόχους. …Αν συνεργαστούν τα δικά μας παιδιά με μεγαλύτερα, 

νομίζω ότι περισσότερο ακολουθούν, δεν αναλαμβάνουν τόσο πρωτοβουλίες. Είναι 

βοηθητικός ο ρόλος τους δηλαδή», Σ10. 

 «Το προτιμώ γιατί θεωρώ ότι η ευελιξία που έχουμε στο νηπιαγωγείο σχετικά με το 

πρόγραμμα δεν υπάρχει στην άλλη βαθμίδα, στο δημοτικό τέλος πάντων», Σ6. 

 «Γιατί έχουμε το ίδιο αναλυτικό πρόγραμμα, τα ενδιαφέροντα των παιδιών είναι 

κοινά, ενώ όσο προχωρούν οι βαθμίδες αλλάζουν και τα ενδιαφέροντα των παιδιών», 

Σ15. 

 «με την ίδια βαθμίδα, για να μπορούν τα παιδιά να επικοινωνούν κι αυτά μεταξύ 

τους. Να είναι στο ίδιο επίπεδο δηλαδή», Σ19. 

 «Με της ίδιας βαθμίδας γιατί έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, γιατί νομίζω ότι μιλάμε 

την ίδια γλώσσα», Σ20. 

5.2.3.2.  Με νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο 

Όσον αφορά στις συνεργασίες μέχρι και Δημοτικό η Σ14 δηλώνει ότι «η βαθμίδα 

του Δημοτικού είναι κάτι που είναι κοντά σε μας. Δηλαδή μπορείς να κάνεις πολλά 

πράγματα με τα παιδιά του Δημοτικού, μπορείς να συνεργαστείς. … Δε με πειράζει 

καθόλου», Η Σ18 τονίζει ότι «Μου αρέσει να συνεργάζομαι και με παιδάκια δημοτικού 

και στα παιδιά αρέσει. …δίνουν διαφορετικό τρόπο δράσης. Δηλαδή ο τρόπος που 

δουλεύουν είναι διαφορετικός απ’ τον δικό μας, οπότε μας πάνε λίγο παραπέρα, τη σκέψη 

μας και τον τρόπο που θα δουλέψουμε…». 
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5.2.3.3.  Με όλες τις βαθμίδες 

Οι λοιπές τέσσερις νηπιαγωγοί διαφοροποιούνται ως προς τα παραπάνω 

υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν οφέλη στις συνεργασίες ανάμεσα σε 

νηπιαγωγεία και μεγαλύτερες βαθμίδες. Η Σ2 αναφέρει ότι παρ’ ότι μέχρι πέρσι 

οι συνεργασίες της ήταν μόνο με νηπιαγωγεία, στη φετινή δικτύωση έχει την 

ευκαιρία να συνεργάζεται και με δύο τμήματα Β’ και Δ’ τάξης Δημοτικού που 

συμμετέχουν στο ίδιο έργο. Δηλώνει εντυπωσιασμένη από τη συμμετοχή τους 

στις δράσεις και τη συνέπειά τους στο χρονοδιάγραμμα του έργου.  Είναι 

ανοικτή σε συνεργασίες με μεγαλύτερες βαθμίδες, καθώς έχει δει παρουσιάσεις 

δικτυώσεων με συνεργασίες παιδιών Νηπιαγωγείου και Γυμνασίου κι έχει 

πραγματικά εκπλαγεί. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εγώ πιστεύω ότι μπορούν να 

γίνουν πολύ ωραία πράγματα. Αν υπάρχει θέληση από τους εκπαιδευτικούς, συνεργασία 

μεταξύ τους, εντάξει δε θα κάνουν τα ίδια πράγματα το Δημοτικό ή το Νηπιαγωγείο με το 

Γυμνάσιο, αλλά πιστεύω ότι μπορούν να βρεθούν κάποιες κοινές δράσεις και κάποια κοινά 

σημεία. Θα πάρουν πάρα πολλά πράγματα ο ένας απ’ τον άλλο» … «Πιστεύω πάρα πολύ 

σ’ αυτές τις συνεργασίες». Με την θέση αυτή συμβαδίζει και η άποψη της Σ5 η 

οποία έχει εμπειρία συνεργασίας με όλες τις βαθμίδες «πέρσι συνεργάστηκα με 

δημοτικό, γυμνάσιο και με λύκειο» σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και παρ’ όλες τις 

επιφυλάξεις της αν τα παιδιά του λυκείου θα αποδεχθούν τα νήπια, όπως η ίδια 

λέει «το βλέπαν και τα παιδιά του λυκείου σαν μία διέξοδο όλο αυτό… μάλιστα 

χαιρόντουσαν κιόλας που βοηθούσαν τα μικρότερα και μας δίναν οδηγίες τι μπορούμε να 

κάνουμε. Οπότε νομίζω ότι η ηλικία δεν παίζει σε κάτι τέτοια μέσα δικτύωσης ρόλο». Η 

Σ8 επιπρόσθετα δηλώνει: «Δεν έχω εμπειρία συνεργασίας με άλλες βαθμίδες, αλλά 

γενικά η θέση μου ως εκπαιδευτικός είναι ότι πρέπει να υπάρχει μία πολύ μεγάλη 

συνέχεια ανάμεσα στις εκπαιδευτικές βαθμίδες». Θεωρεί ότι «η συνεργασία ανάμεσα στα 

παιδιά όλων των ηλικιών μπορεί να δώσει σε όλα τα παιδιά το συν κάτι».  

5.2.4. Συνεργασίες εθνικές ή ευρωπαϊκές; 

Στο ερώτημα εάν προτιμούν εθνικές ή ευρωπαϊκές συνεργασίες οι απόψεις των 

έντεκα από τις είκοσι ερωτηθείσες είναι ξεκάθαρες όσον αφορά την προτίμησή 
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τους στις ευρωπαϊκές, πέντε προτιμούν τις εθνικές, ενώ τέσσερις δεν έχουν 

πρόβλημα ούτε με τις μεν ούτε με τις δε.  

5.2.4.1. Ευρωπαϊκές συνεργασίες 

Οι έντεκα ερωτηθείσες υποστηρίζουν ότι είναι πιο ενδιαφέρουσες για τους 

μαθητές οι συνεργασίες με σχολεία του εξωτερικού λόγω της διαφορετικής 

κουλτούρας και η επαφή με άλλους πολιτισμούς αποτελεί μια όμορφη εμπειρία. 

«Θεωρώ ότι αρέσει περισσότερο και στα παιδιά, η συνεργασία με κάτι διαφορετικό. Με μια 

άλλη χώρα, με μια άλλη κουλτούρα με μια άλλη πρακτική που εφαρμόζουν εκεί», 

αναφέρει η Σ1. Η Σ5 έχοντας εμπειρία από εθνικές και ευρωπαϊκές συνεργασίες 

επισημαίνει ότι δεν αντιμετώπισε δυσκολίες πουθενά. Σαφώς προτιμάει τις 

ευρωπαϊκές λόγω της διεύρυνσης των ερεθισμάτων των μαθητών 

υποστηρίζοντας ότι «τα παιδιά γνωρίζουνε την έκταση της συνεργασίας που μπορούν 

να έχουνε φυσικά, … όχι μόνο μέσα στα σύνορα της Ελλάδας… ανοίγουν τους ορίζοντές 

τους ακόμα περισσότερο». Τονίζει δε ότι και η γλώσσα συνεργασίας δεν είναι 

πρόβλημα «η επικοινωνία μας είναι απλή και η γλώσσα δεν απαιτεί πάρα πολλά». Η Σ9 

αναφέρει ότι επιλέγει τις ευρωπαϊκές συνεργασίες γιατί στη χώρα της «δεν 

διεξάγουν πολλά νηπιαγωγεία δικτύωση» και επομένως δεν έχει την επιλογή των 

εθνικών συνεργασιών. 

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι αναφορές των λοιπών νηπιαγωγών: 

 «Μ’ αρέσει να γνωρίζω και ξένες κουλτούρες… με ένα ξένο σχολείο βλέπεις πώς 

λειτουργεί, πώς είναι το πρόγραμμά του, πώς δουλεύουνε, τι κάνουνε, προτάσεις, 

ιδέες», Σ6.  

  «μέσω της δικτύωσης να γνωρίσω άλλους τρόπους διδασκαλίας εκεί στο εξωτερικό», 

Σ4. 
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  «έτσι βλέπουμε και τον τρόπο που δουλεύουν οι συνάδελφοι στο εξωτερικό, 

διαφορετικά πράγματα… Θα ήθελα και με περισσότερα σχολεία να συνεργαστώ», 

Σ12. 

 «Ήθελα να πάω ένα βήμα παραπέρα και να κάνω κάτι που να έχει μια άλλη διάσταση. 

… να δω, πώς δουλεύουν και αλλού. Το πώς δουλεύουν τα σχολεία στην Ελλάδα το 

ξέρουμε», Σ14.  

  «… δε θα ήταν για μένα καθόλου ενδιαφέρον, αλλά και για τα παιδάκια βλέπω, να 

επικοινωνήσουμε με ένα σχολείο… που είναι μισή ώρα από το σπίτι μας», Σ7.  

  «Μου αρέσει να συνεργάζομαι με ευρωπαϊκά σχολεία. Γιατί έχουν τελείως 

διαφορετικό τρόπο δουλειάς… μαθαίνεις και καινούργια πράγματα, βλέπεις άλλες 

ιδέες. … σου δίνουν διαφορετικά πράγματα απ’ τα ελληνικά», Σ18. 

  «ένας συνδυασμός, δε λέω μόνο ξένοι ή μόνο εδώ μεταξύ μας, αλλά να υπήρχε και 

συμμετοχή ευρωπαϊκή. Θα είχε ενδιαφέρον, να ακούσουμε και κάτι άλλο…», Σ20. 

5.2.4.2.  Εθνικές συνεργασίες 

Πέντε εκπαιδευτικοί τείνουν να προτιμούν τις εθνικές χωρίς όμως να 

αποκλείουν εντελώς και τις ευρωπαϊκές. Η Σ3  όντας πρώτη χρονιά σε δικτύωση 

και μην έχοντας εμπειρία από ευρωπαϊκή αναφέρει ότι δε θα είχε πρόβλημα να 

δοκιμάσει. Από τη φετινή εμπειρία της ωστόσο τονίζει τα θετικά σημεία μιας 

εθνικής συνεργασίας λέγοντας: «έχουμε κοινό κώδικα συμπεριφοράς, κοινή λογική 

στο πώς δουλεύουν τα σχολεία μας, κοινές ασχολίες, κοινές γιορτές, έχουμε πολλά κοινά 

πράγματα στα σχολεία, κι αυτό βοηθάει». Η Σ13 προτιμά τις εθνικές συνεργασίες 

λόγω της κοινής γλώσσας «Επειδή δε γνωρίζω πολύ καλά αγγλικά προτιμώ σχολεία 

από την Ελλάδα. … είναι πιο εύκολο για μένα να συνεργάζομαι με ελληνίδες 

συναδέλφισσες».  
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5.2.4.3.  Ευρωπαϊκές και εθνικές 

Τέσσερις από τις ερωτηθείσες δεν εκφράζουν ιδιαίτερη προτίμηση στις μεν ή 

στις δε.   Η Σ10 έχει εμπειρία τόσο από ευρωπαϊκές όσο και από εθνικές 

συνεργασίες και επιλέγει και τις δυο τονίζοντας τους λόγους για την κάθε μια: 

«Από το εξωτερικό γιατί μαθαίνεις καινούργιους τρόπους δουλειάς στο σχολείο. Από το 

εσωτερικό επειδή είναι καλύτερη η επικοινωνία, λόγω γλώσσας». Παρομοίως και η Σ11 

δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα με τις μεν ή τις δε, ωστόσο παρατηρεί 

ότι «τα σχολεία της Ελλάδας χρησιμοποιούν στο θέμα της δικτύωσης μεγαλύτερη γκάμα 

εργαλείων… αξιοποιούν περισσότερα εργαλεία… Λέω τι παρατηρώ στα έργα μέχρι τώρα. 

Οι συνεργασίες με τα ελληνικά σχολεία είναι πιο πλούσιες σε θέματα δικτύωσης».  

5.2.5. Κίνητρα εκπαιδευτικών - Οφέλη 

Όσον αφορά τους λόγους συμμετοχής σε δικτύωση και τι προσφέρει στους 

εκπαιδευτικούς, οι ερωτηθείσες νηπιαγωγοί κάνουν λόγο για: 

5.2.5.1. Ανανέωση, ευκαιρία να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό από τα τετριμμένα, 

πρόκληση.  

Δέκα από τις ερωτηθείσες νηπιαγωγούς αναφέρουν ως βασικό τους κίνητρο για 

τη συμμετοχή σε δικτύωση την πρόκληση, την ενασχόληση με νέες πρακτικές, τη 

διαφυγή από τη ρουτίνα, τον πειραματισμό. Η Σ1  επισημαίνει «δεν μπορώ το 

τέλμα, δε μου αρέσει να επαναπαύομαι, γι αυτό το θεώρησα ως μια πρόκληση» και 

καλύπτεται η ανάγκη της να έρχεται κάθε χρονιά σε επαφή με νέα πράγματα 

και να μην εφησυχάζει. Η Σ7 τονίζει την ανάγκη της να ξεφύγει από τη 

μονοτονία λέγοντας «κακά τα ψέματα, όταν είσαι 20 χρόνια στην τάξη και δουλεύεις με 

τους ίδιους συναδέλφους στο ίδιο σχολείο, όταν δεν αλλάζει κάτι πρέπει να κάνεις εσύ 

προσπάθεια να αλλάξει, να ανανεωθείς… Δηλαδή δεν μπορούμε να μπαίνουμε στην τάξη 

και να είμαστε ίδιες όλα τα χρόνια. Δεν έχει νόημα για κανέναν».  
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5.2.5.2. Εξέλιξη, πρόοδο, διεύρυνση γνώσεων 

Από τις ερωτηθείσες νηπιαγωγούς οι οκτώ πιστεύουν ότι οι δικτυώσεις 

ανοίγουν ορίζοντες πέρα από τα σύνορα της τάξης τους ακόμα και της χώρας 

τους. Μέσω της δικτύωσης υποστηρίζουν ότι έρχονται σε επαφή με καινούργια 

πράγματα και πρακτικές, διευρύνουν τις γνώσεις τους, εξελίσσουν τις μεθόδους 

τους. «Γνωρίζεις καινούργια πράγματα εσύ σαν εκπαιδευτικός,  δεν έχουμε ούτε το 

αλάθητο ούτε είμαστε παντοδύναμοι. Βλέπεις καινούργιες ιδέες, βλέπεις καινούργιες 

προτάσεις, πώς αναπτύσσουν οι άλλοι μια θεματική, τι κατασκευές κάνουν…», αναφέρει 

η Σ6. Την άποψη αυτή ενισχύει και η φράση της Σ5 η οποία αναφέρει «Αν είσαι 

μόνος κλεισμένος μέσα στην τάξη δεν ξέρεις πώς εξελίσσεται η εκπαίδευση». 

Χαρακτηριστική ως προς το θέμα αυτό και η φράση της Σ20: «στο eTwinning πια 

ήτανε σα να είχαμε ένα σεντόνι μπροστά μας και μας το πήρανε και βλέπω καλύτερα. 

…ειδικά, έτσι που βιώνω αυτό το πρόγραμμα, νιώθω ότι είμαι σε άλλη διάσταση». 

5.2.5.3. Επαγγελματική ανάπτυξη, επαγγελματικό προφίλ 

Όσον αφορά τις ευκαιρίες για ανάπτυξη και το «χτίσιμο» του επαγγελματικού 

προφίλ δεκατρείς ερωτηθείσες συμφωνούν ότι η δικτύωση συνεισφέρει και προς 

αυτή την κατεύθυνση. Ακόμα κι αν δεν είναι το πρωταρχικό τους κίνητρο 

έρχονται μέσω της δικτύωσης ως φυσικά επακόλουθα. Η Σ7 πιστεύει ότι «Είμαι 

κερδισμένη από το πρόγραμμα σε κάθε περίπτωση. Έκανε πολύ καλό στο επαγγελματικό 

μου προφίλ, γιατί πρέπει να το δούμε και έτσι». Και συνεχίζει: «εγώ δεν ήμουν ποτέ 

πολύ παραδοσιακή, ακόμα κι όταν δεν έκανα προγράμματα. Ακόμα κι αν δε συμμετέχω σε 

κάποιο πρόγραμμα δεν θα κάνω παραδοσιακά πράγματα… Αλλά αφού έτσι κι αλλιώς δεν 

τα ‘κανα γιατί να μη συμμετέχουμε σ’ ένα πρόγραμμα να φαίνεται και η δουλειά μας». Η 

Σ8 παραδέχεται ότι «οι καλές πρακτικές πρέπει να αναγνωρίζονται… είναι ένα πολύ 

σημαντικό κίνητρο. Δηλαδή το να έχει ο καθένας στο βιογραφικό του ένα πρόγραμμα 

τάδε, το οποίο όμως να μπορεί να το υποστηρίξει. … Ναι, με ενδιαφέρει γιατί ζούμε σε 

μία κοινωνία η οποία είναι ανταγωνιστική και κάποια τέτοια πράγματα καλώς ή κακώς 

μετράνε… θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, να δίνεται αυτή η επιβράβευση 

και στον εκπαιδευτικό».  
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Ενδιαφέρουσες είναι και οι παρακάτω απόψεις για το επαγγελματικό προφίλ 

και ένα πλούσιο βιογραφικό:  

 «χρειάζεται να το έχουμε γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πρώτα απ’ όλα εν όψει 

αξιολόγησης που έρχεται, σίγουρα χρειάζεται για να εμπλουτίσουμε το φάκελό μας», 

Σ10.  

 «αποκτάς ένα επιπλέον προσόν. Δηλαδή όταν συμμετέχεις σε κάτι οργανωμένο 

διαδικτυακά κι αυτή η δουλειά σου αποδίδει και βραβεύεται και ολοκληρώνεται και 

μπορείς να την εξελίξεις και σε κάτι άλλο, νομίζω πως ναι…», Σ11.  

  «…οτιδήποτε καινούργιο με το οποίο ασχολούμαστε πιστεύω ότι προσθέτει πάρα 

πολύ στο επαγγελματικό μας προφίλ και στα προσόντα που έχουμε», Σ12.  

 «όλα αυτά με τις ετικέτες (ποιότητας), με τα πιθανά βραβεία… τα συνέδρια στα 

οποία συμμετέχουμε με τα έργα που κάνουμε… θεωρώ ότι προσφέρουν στην 

επαγγελματική καταξίωση», Σ15. 

5.2.5.4. Βελτίωση τεχνικών και σχέσεων με τους μαθητές – διαφυγή από την 

παραδοσιακή διδασκαλία 

Μέσω της δικτύωσης βελτιώνονται οι τεχνικές και οι μέθοδοι διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα τόσο τη βελτίωση των σχέσεων τους 

με τους μαθητές τους, όσο και το κλίμα μέσα στη σχολική τάξη ξεφεύγοντας έτσι 

από το πλαίσιο της παραδοσιακής διδασκαλίας κι ό,τι αυτή εμπεριέχει. Οκτώ 

από τις ερωτηθείσες νηπιαγωγούς αναφέρονται στην αλλαγή των μεθόδων τους. 

Σύμφωνα με την άποψη της Σ1 «η μάθηση να μην είναι στείρα μετάδοση γνώσεων. 

Να ψάχνουμε να βρούμε κι άλλες μεθόδους, να ξεφεύγουμε δηλ. από την παραδοσιακή 

διδασκαλία που θα κάνει πιο ενδιαφέρον όλο το χρόνο που περνούν τα παιδιά μέσα στο 

νηπιαγωγείο». Μαθαίνει να εντοπίζει τις ανάγκες τους, τι τους ενδιαφέρει, πού 

πρέπει να δώσει βαρύτητα, τι να αποφεύγει. Ενεργοποιείται η ίδια ως 

εκπαιδευτικός να βρίσκει τρόπους για να γίνεται το μάθημα πιο ενδιαφέρον. 
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Πάνω σ’ αυτό τοποθετείται και η Σ7: «παίρνω ιδέες και γίνομαι καλύτερη στην 

τάξη… τα παιδιά βρίσκουν ενδιαφέρον σ’ αυτό που κάνουμε. Με περιμένουν πώς και 

πώς… Δηλαδή με κάνει να δουλεύω καλύτερα». Και συνεχίζει λέγοντας «Αυτή η 

παραδοσιακή τάξη εμένα με τρελαίνει, με φοβίζει. Δεν αντέχω αυτό που πηγαίνουμε το 

πρωί στο σχολείο με τους συναδέλφους και βγάζουμε τη φωτοτυπία και πάμε μέσα… 

πωπω. Είναι τραγικό».  

Διαβλέποντας προσωπική βελτίωση μέσα από την επαφή τους με τη δικτύωση 

αναφέρουν: 

  «Βελτιώνομαι σε θεματικές που ένιωθα αδύναμη και μέσα από τις συνεργασίες 

μαθαίνω και εγώ πράγματα και βελτιώνω τις γνώσεις μου και τις τεχνικές μου ως 

εκπαιδευτικός», Σ16.  

 «Αυτό που ήμουν πριν από επτά χρόνια δεν έχω καμία σχέση με αυτό που είμαι 

τώρα. Πριν από επτά χρόνια ήμουν εντελώς παραδοσιακή νηπιαγωγός. Υπήρξε πολύ 

γρήγορη ανάπτυξη και εξέλιξη», Σ18. 

5.2.5.5. Συνεργασία εκπαιδευτικών με κοινούς στόχους, ανταλλαγή ιδεών 

Ένα επίσης βασικό κίνητρο για δεκατέσσερις από τις εκπαιδευτικούς της 

έρευνας είναι η συγκρότηση ομάδας και η μεταξύ τους συνεργασία, η 

ανταλλαγή ιδεών, πρακτικών, η έξοδος από τη μοναξιά που βιώνουν στη 

σχολική τάξη.  

Όσον αφορά τη μοναξιά, η Σ2  δηλώνει ότι στο σχολείο που εργάζεται δεν 

υπάρχει ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων. Επικρατεί ένα τέλμα, 

μια ομοιομορφία και μια αίσθηση εσωστρέφειας όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει «λες και είμαστε κάπου κλεισμένοι, κλειδωμένοι». Διψά να μαθαίνει και να 

παίρνει από άλλους και αυτή η ανάγκη της ικανοποιείται τα τελευταία χρόνια 

μέσω της δικτύωσης καθώς δηλώνει ότι: «Έχει αλλάξει ο τρόπος που δουλεύω, που 

σκέφτομαι». Παρόμοια εκφράζεται και η Σ16: «Ο τρόπος που δουλεύω έχει αλλάξει, 
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δεν είμαι πια μόνη μου μέσα στη σχολική τάξη. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η 

επικοινωνία και η αλληλεπίδραση που έχω με άλλους εκπαιδευτικούς».  

Όσον αφορά την ανταλλαγή ιδεών η Σ10 εξηγεί: «το να συνεργάζεσαι και να 

αλληλεπιδράς με συναδέλφους είναι πάρα πολύ εποικοδομητικό για σένα, γιατί βλέπεις 

τον τρόπο που δουλεύουν οι άλλοι, βλέπεις ίσως τις δικές σου ανεπάρκειες». Και η Σ8 

αναφέρει: «η συναναστροφή με άλλους εκπαιδευτικούς, αυτή η ανταλλαγή απόψεων, η 

ανταλλαγή πρακτικών, όλο αυτό το πράγμα σε κάνει κι εσένα να σκεφτείς, δηλαδή 

λειτουργεί ανατροφοδοτικά μέσα σου».  

Στους κοινούς στόχους και στην καλή συνεργασία αναφέρονται και οι εξής: 

 «Το επέλεξα γιατί πολλά σχολεία μαζί είναι και πολλές ιδέες μαζί, είναι και πολλά 

μυαλά μαζί», Σ3.  

 «…πολύ ενδιαφέρον το πώς δουλεύεις, το πώς επικοινωνείς με τα σχολεία, το ότι οι 

ιδέες σου μπορεί να πάνε και παραπέρα και να μετασχηματιστούν, να πάρεις ιδέες από 

άλλους και να το προχωρήσεις κι άλλο. …μπαίνει στο μυαλό σου και το πώς 

δουλεύουν οι άλλοι …η συνεργασία είναι δούνε και λαβείν», Σ19. 

 «συνεργάζομαι με συναδέλφισσες που είναι μακριά… μου αρέσει πάρα πολύ… θεωρώ 

ότι συνεργάζομαι με συναδέλφους που δουλεύουν κι έχουν όρεξη για δουλειά… γι’ 

αυτό το κάνω», Σ13. 

5.2.5.6. Εμπλουτισμός γνώσεων πάνω στις Τ.Π.Ε. – εφαρμογή στην τάξη 

Δεκατρείς από τις ερωτηθείσες εκπαιδευτικούς αναφέρονται στο όφελος που 

αποκομίζουν από την επαφή τους με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών μέσω της δικτύωσης. Η Σ18 αναφέρεται στη χρήση αυτών με 

ενθουσιασμό: «μου αρέσει πάρα πολύ να χρησιμοποιώ την τεχνολογία στη δουλειά μου. 

Γενικά λατρεύω την τεχνολογία, αλλά μ’ αρέσει να βάζω και τα παιδιά σ’ αυτή τη 

διαδικασία», ενώ η Σ4 τονίζει ότι «έμαθα καινούργια πράγματα όσον αφορά την 
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τεχνολογία, καινούργια εργαλεία που δεν τα ήξερα, ούτε καν ήξερα πως υπάρχουν, τώρα 

μαθαίνω σιγά σιγά και να τα χρησιμοποιώ».  

Σημαντικές και οι απόψεις για τις Τ.Π.Ε. των νηπιαγωγών της έρευνας οι 

οποίες δεν έχουν λάβει καμία σχετική επιμόρφωση: 

 «Προσπαθώ να εξοικειωθώ με τις Νέες Τεχνολογίες παρόλο που δεν έχω κάνει καμία 

επιμόρφωση ποτέ, ότι έχω κάνει, τα κάνω μόνη μου», Σ7.  

 «…ασχολούμαι πια πολύ σε προσωπικό επίπεδο και ήδη έχω μάθει πάρα πολλά 

πράγματα… χαίρομαι που μπαίνω σ’ αυτή τη διαδικασία», Σ12.  

 «…νιώθω πως κάνω μαθήματα και πληροφορικής μαζί, γιατί γνωρίζω καινούργια 

προγράμματα… μαθαίνουμε πράγματα που δεν τα ξέραμε. Κυρίως σε προγράμματα, 

σε εφαρμογές», Σ20. 

5.2.6. Οφέλη μαθητών 

Τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές από τη δικτύωση σύμφωνα με τις 

απόψεις των νηπιαγωγών της έρευνας είναι ποικίλα και μπορούν να 

ομαδοποιηθούν στα εξής:  

5.2.6.1. Σε γνωστικό και κοινωνικο-πολιτιστικό επίπεδο. 

Επτά από τις νηπιαγωγούς της έρευνας υποστηρίζουν ότι οι μαθητές μέσω της 

δικτύωσης έρχονται σε επαφή με άλλους τόπους. Γνωρίζουν και μαθαίνουν 

πολλά πράγματα για συνήθειες, γλώσσες, κουλτούρες, ήθη και έθιμα. Η Σ15 

εξηγεί ότι «με τις συνδέσεις που κάνουμε μέσω skype, βλέπουνε στο χάρτη τις περιοχές 

της Ελλάδας, τις περιοχές της Ευρώπης με τις οποίες συνεργαζόμαστε, μαθαίνουν 

καινούργια μέρη…». Η Σ17 παρατηρεί ότι οι μαθητές της «έχουν κι αυτοί την 

δυνατότητα μέσα από την τεχνολογία να γνωρίσουν καινούργιους τόπους, καινούργια 

σχολεία, καινούργια παιδάκια… Βλέπουνε καινούργιες κουλτούρες, ακούνε καινούργιες 
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γλώσσες. …με όλες τις δραστηριότητες που κάνουμε, νομίζω ότι κερδίζουν πάρα πολύ 

γνωστικά τα παιδιά».  

5.2.6.2. Αλληλεπίδραση και επικοινωνία με άλλα παιδιά 

Τα νήπια αλληλεπιδρώντας με άλλα παιδιά μέσα σε μια ευρύτερη κοινότητα 

μάθησης και ανταποκρινόμενα στις σχετικές δραστηριότητες αποκτούν 

σταδιακά δεξιότητες επικοινωνίας και συνεννόησης μεταξύ τους. Εννέα από τις 

ερωτηθείσες νηπιαγωγούς διαβλέπουν οφέλη σε αυτόν τον τομέα. Η Σ16 

αναφέρει ότι «Η δικτύωση αναπτύσσει και τις δεξιότητές τους. Εμπλουτίζει τον 

προφορικό τους λόγο, την έκφραση τους, την ικανότητα επικοινωνίας τους». Η Σ18 

επισημαίνει ότι «Βελτιώνονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες, οι δεξιότητες συνεργασίας, 

ικανότητες λήψης αποφάσεων».  

5.2.6.3. Αλλαγή/υιοθέτηση στάσεων, συμπεριφορών  

Μέσω της αλληλεπίδρασης και της τριβής με τα εξ αποστάσεως παιδιά και 

τόπους, τα νήπια έρχονται σε επαφή με διάφορες και διαφορετικές στάσεις και 

συμπεριφορές. Μπαίνουν στη διαδικασία με τη συνδρομή του εκπαιδευτικού 

να τις αξιολογήσουν και άλλες από αυτές να υιοθετήσουν, ενώ άλλες να 

απορρίψουν και παράλληλα αρχίζουν να ελέγχουν και τη δική τους 

συμπεριφορά. Αυτό υποστηρίζουν δύο από τις νηπιαγωγούς της έρευνας. Η Σ1 

εξηγεί: «εστιάζουν σ’ αυτό και μπορούν και να παραδειγματιστούν. Αν δουν κάτι που 

τους αρέσει, το μαθαίνουν και δουλεύουν μ’ αυτό τον τρόπο. Μπορούν να υιοθετήσουν 

κάποιες στάσεις ή πρακτικές ή μεθόδους και να συνεχίσουν έτσι». Η στάση τους αυτή 

ωθεί και την ίδια να προχωρά, να αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και σε 

περίπτωση που διαβλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά, να κάνει ανατροφοδότηση. Η 

Σ14 κάνει λόγο για τη συμπεριφορά: «Η αυτοεικόνα τους είναι κάτι που θεωρώ ότι 

βελτιώνεται… τα βοηθάει να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους… Η συμπεριφορά τους 

πώς πρέπει να είναι για να προλάβουμε να κάνουμε αυτό, για να γίνει η σύνδεση 

(τηλεδιάσκεψη), για να βγει το χρονοδιάγραμμα». 
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5.2.6.4. Σε νοητικό – συναισθηματικό επίπεδο  

Μέσω των ερεθισμάτων, των κινήτρων και των κοινών στόχων που τίθενται για 

τους μαθητές σε μια δικτύωση, τα παιδιά αρχίζουν να εξασκούν τη σκέψη τους, 

να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να χτίζουν την προσωπικότητά 

τους. Οκτώ νηπιαγωγοί επισημαίνουν το όφελος αυτό. Η Σ2 κάνει αναφορά 

στον πλούτο των ερεθισμάτων που παίρνουν οι μαθητές της από μια δικτύωση, 

τα οποία έχουν αντίκτυπο στον τρόπο σκέψης τους, στις συνδέσεις και τους 

συνειρμούς που αρχίζουν να κάνουν με πρόσωπα, καταστάσεις. Δίνει το 

παράδειγμα ενός μαθητή της που είδε στην τηλεόραση κάτι σχετικό με τη 

δικτύωση στην οποία συμμετέχει φέτος και της είπε «κυρία άκουσα για κείνη τη 

λίμνη και μείς την ξέραμε και καθίσαμε και το είδαμε». Και συμπληρώνει: «Μπαίνουν 

σε μια άλλη διαδικασία. Όσο κι αν μπορούσα να οργανώσω ένα τέτοιο πρόγραμμα σε 

επίπεδο τάξης, δε θα είχαν τα παιδιά τόσα πολλά ερεθίσματα όσα δίνονται τώρα». Η Σ5 

πιστεύει ότι «Το μάθημα γίνεται πολύ πιο ελκυστικό, πολύ πιο ενδιαφέρον, 

παρακολουθούν, αναπτύσσεται πάρα πολύ η φαντασία τους, η δημιουργικότητά τους, το 

λεξιλόγιό τους. Δρουν πιο πολύ, αντιδρούν πιο πολύ, συνεργάζονται, βοηθάει ο ένας τον 

άλλο».  

Μακροπρόθεσμα οφέλη στο επίπεδο αυτό επισημαίνονται και στις παρακάτω 

απόψεις: 

 «Τους ανοίγει ορίζοντες, τους βγάζει από την εσωστρέφειά τους, τους κάνει παντού 

καλό. Τα ενεργοποιεί και πολύ», Σ19.   

 «Ανοίγουν τους ορίζοντές τους αποκτώντας νέες γνώσεις ευρύτερες», Σ16.  

 «…αν μπορούσε το νηπιαγωγείο να είναι 3 χρόνια και να δουλεύαμε με αυτό τον 

τρόπο θα ήμουν υπέρμετρα ευτυχισμένη. … μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά τέτοια 

πράγματα που να έχουν μακροπρόθεσμα οφέλη στην προσωπικότητά τους και στη 

σκέψη τους μέχρι τα βαθιά τους γεράματα», Σ8. 
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5.2.6.5. Συνεργασία  

Πέντε από τις ερωτηθείσες επισημαίνουν ότι τα παιδιά σταδιακά κατανοούν 

την έννοια της συνεργασίας και μάλιστα με παιδιά που βρίσκονται μακριά 

τους. «Τα παιδιά μπαίνουν σε μια διαδικασία να καταλάβουν ότι μπορούν να 

συνεργαστούν και με άλλους ανθρώπους στην πράξη πλέον, πέρα από το τοπικό μέσα στο 

σχολείο μας, μπορούν να συνεργαστούν και με ανθρώπους από άλλες χώρες ή από άλλα 

μέρη της ίδιας χώρας», αναλύει η Σ6. Η Σ8 θεωρεί ότι η συνεργασία των παιδιών 

μέσα σε μια δικτύωση «Ξεκινάει από την τάξη μου και ανοίγομαι, ανοίγομαι, 

ανοίγομαι… εκεί πας ακόμα ένα βήμα παραπέρα σε επίπεδο συνεργασίας με τα παιδιά».  

5.2.6.6. Σταδιακή οικοδόμηση της έννοιας του συνόλου  

Οι κοινοί στόχοι, η κοινή εργασία βοηθά τα νήπια να βγαίνουν από το “εγώ” 

τους, όπως υποστηρίζουν οκτώ από τις νηπιαγωγούς της έρευνας. Η Σ4 

χαρακτηριστικά λέει: «αυτό είναι ένα χτύπημα στον εγωκεντρισμό τους» που τα 

βοηθά να ελέγχουν την αυτοεικόνα τους για «να βγάλουμε έτσι ένα πιο ωραίο 

προφίλ προς τα έξω. Να κάνουμε πιο ωραία πράγματα, να συνεργαζόμαστε πιο καλά. Ότι 

δεν είμαστε μόνο εμείς που το ζούμε αυτό, θα μας δουν κι οι άλλοι…» και σιγά σιγά να 

εξασκηθούν στην ομαδικότητα «για να προσφέρουν στην ευρύτερη ομάδα όλων των 

παιδιών. Να φύγουν από το εγώ και να πάνε στο εμείς, μέσα από την πράξη και τη 

δράση». Η Σ8 τοποθετείται πάνω στο χτίσιμο της ομαδικής συνείδησης, της 

έννοιας του ενεργού πολίτη ως εξής: «η έννοια του άλλου για μένα είναι το μεγάλο 

όφελος. … υπάρχει κι ο άλλος που έχει κοινές ανησυχίες με μένα, κοινά ενδιαφέροντα με 

μένα και δρούμε με ένα ίδιο σκεπτικό για να κάνουμε κάτι όλοι μαζί». Τα παιδιά στο 

φετινό πρόγραμμα δικτύωσης «νιώθουν μέρος ενός όλου».  

5.2.6.7. Επαφή με την τεχνολογία και τη σωστή χρήση του υπολογιστή  

Εννέα από τις εκπαιδευτικούς κάνουν λόγο για το όφελος που αποκομίζουν τα 

παιδιά από τη χρήση του υπολογιστή κατά τη δικτύωση. Η Σ1 τονίζει ότι τα 

παιδιά «κερδίζουν πάρα πολλά πράγματα και μαθαίνουν επίσης και τη σωστή χρήση του 
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υπολογιστή. Ότι ο υπολογιστής δεν είναι μόνο για παιχνίδι, ότι δεν είναι μόνο να 

ανοίγουμε παιχνίδια και να παίζουμε, αλλά μπορούμε να κάνουμε δουλειά στον 

υπολογιστή». Συνεχίζει λέγοντας ότι μέσα από τη δικτύωση προσφέρεται η 

ευκαιρία στα παιδιά για ενασχόληση με τον υπολογιστή (συνομιλία μέσω 

skype, online συνεργατικά παιχνίδια, συνεργατική ζωγραφική, συνεργατική 

κάρτα) για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Συνειδητοποιούν και τα ίδια τη σωστή 

χρήση του από αυτή τη μικρή ηλικία, κάτι που θα τα βοηθήσει στην 

οικοδόμηση σωστής ψηφιακής συμπεριφοράς. Η άποψη της Σ18 ταυτίζεται με 

την παραπάνω: «γνωρίζουν τα Web 2.0 εργαλεία. … μαθαίνουν λοιπόν ότι ο 

υπολογιστής δεν είναι μόνο μέσο παιχνιδιού, αλλά μπορούν να επικοινωνήσουν με 

κάποιους άλλους, να δημιουργήσουν προϊόντα, να φτιάξουν πράγματα, να αναζητήσουν 

πληροφορίες. … Μαθαίνουν την ασφάλεια στο διαδίκτυο… Αποκτούν ψηφιακό 

εγγραμματισμό». 

5.2.7. Οφέλη σχολείου 

Όσον αφορά το αν και πώς ωφελείται το σχολείο από την συμμετοχή μαθητών 

και νηπιαγωγών στη δικτύωση, οι απόψεις των ερωτηθέντων επικεντρώνονται 

στη διάχυση των αποτελεσμάτων της εντός της σχολικής κοινότητας, στην 

ανάπτυξη συνεργασίας των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, στην 

απόκτηση εξοπλισμού, στη φήμη και αναγνωρισιμότητα του σχολείου, στην 

διάχυση των δράσεων στην τοπική κοινωνία και τη σύνδεσή του με αυτήν, στην 

αλλαγή της εικόνας του νηπιαγωγείου. Πιο συγκεκριμένα: 

5.2.7.1. Διάχυση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας και ανάπτυξη 

μεταξύ τους συνεργασίας  

Οκτώ από τις ερωτηθείσες αναφέρονται σχετικά. Η Σ7 δηλώνει επίσης: «βοηθάει 

τη συνεργασία εντός του σχολείου… είναι βοηθητικό στην επικοινωνία των 

εκπαιδευτικών το να κάνουν ένα πρόγραμμα κοινό τέτοιο στο σχολείο… είναι πολύ 

βοηθητικό στο να δουλέψει η τάξη, γιατί υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς και ανάμεσα στους μαθητές. Υπάρχουν κοινοί στόχοι… αυτοί οι κοινοί 

στόχοι που σε συνδέουν είναι που μας φέρνουν πιο κοντά και μας δικτυώνουν… μου 
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αρέσει να συμπληρώνω το συνάδελφο όχι να τον ακυρώνω. Γιατί όταν τον ακυρώνω 

βγαίνει και στην τάξη… το πρόγραμμα βοηθάει στη συνεργασία, στη δικτύωση μέσ’ τη 

σχολική μονάδα και αν δεν το έχουμε από μόνοι μας, καλό είναι να το επιζητούμε μέσα 

απ’ τα προγράμματα». Η Σ14 αναφέρει ότι από τότε που ξεκίνησε τη δικτύωση 

επιδίωξε να εντάξει σ’ αυτήν και τις συναδέλφους της «Και με τα προηγούμενα 

προγράμματα πάλι συμμετείχε ολόκληρο το σχολείο. Είμαστε ένα σχολείο». Παρ’ όλο 

που οι συνάδελφοι της δεν είναι εξοικειωμένες έχει τη θέληση να τις βοηθήσει 

«Με την τεχνολογία δεν είναι πολύ εξοικειωμένες, αλλά είναι ένας λόγος που ήθελα να 

συμμετέχουν, για να μάθουν… δε θα μπορούσα να τις αφήσω απέξω επειδή δεν ξέρουν ας 

πούμε την πλατφόρμα». Πιστεύει ότι θα ωφεληθούν κι εκείνες «Κάτι θα κερδίσουν κι 

αυτές. … Πιστεύω κι αυτές να ενεργοποιηθούν, του χρόνου αν πάνε σ’ ένα άλλο σχολείο 

να είναι πιο εξοικειωμένες».  

5.2.7.2. Διάχυση στους εκπαιδευτικούς κύκλους  

Τρεις από τις ερωτηθείσες νηπιαγωγούς διακρίνουν όφελος ευρύτερα στους 

κύκλους των νηπιαγωγών της περιοχής τους μέσα από τη διάχυση των 

προγραμμάτων δικτύωσης σε τοπικές ημερίδες. Η Σ15 διαβλέπει ότι «όλο και 

περισσότεροι συνάδελφοι και πανελλαδικά και σε τοπικό επίπεδο αρχίζουν κι ασχολούνται. 

…Οπότε θεωρώ ότι βάλαμε κι εμείς ένα λιθαράκι προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε 

ζήσει τις εποχές όπου ο εκπαιδευτικός έκρυβε τις φωτοτυπίες για να μην τις δει ο 

συνάδελφος. Οι ιδέες είναι για να διαχέονται». 

5.2.7.3. Εξοπλισμός σχολείου με υλικοτεχνική υποδομή  

Καθώς η δικτύωση είναι συνυφασμένη με τη χρήση της τεχνολογίας, τα σχολεία 

που συμμετέχουν εξοπλίζονται σταδιακά και εκσυγχρονίζονται, όπως 

αναφέρουν τέσσερις από τις ερωτηθείσες. Η Σ5 συγκεκριμένα εξηγεί ότι «Βλέπει 

ο Διευθυντής ότι ασχολούμαστε με τέτοια μέσα δικτύωσης οπότε κάνει τις κινήσεις του 

ώστε να πάρει και διαδραστικό, έκανε τις κινήσεις ώστε να πάρει και περισσότερους 

υπολογιστές, κάνει τις κινήσεις και πήραμε και ρομποτάκια».  Και συνεχίζει 

επισημαίνοντας και τη βοήθεια από τους γονείς και την τοπική κοινωνία 
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«Βλέπουν πλέον οι γονείς ότι ασχολούμαστε… βλέπουν ότι είμαστε ενεργοί και 

κινητοποιούμαστε και δραστήριοι, οπότε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων προσφέρει 

οικονομικά και περισσότερα πράγματα…».  

5.2.7.4. Φήμη – αναγνωρισιμότητα σχολείου 

Από τις ερωτηθείσες, οι δώδεκα αναφέρονται στη φήμη του σχολείου μέσω της 

δικτύωσης. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της Σ18: «το σχολείο το δικό μου όταν 

πρωτοπήγα εκεί πριν από εννέα χρόνια, ήταν ένα σχολείο που δεν το επέλεγε κανείς σαν 

οργανική θέση. … αυτή τη στιγμή είναι ένα, νομίζω είναι το καλύτερο σχολείο. … Έχει 

αναβαθμιστεί πάρα πολύ και θεωρώ ότι και η δικτύωση είχε πολύ σημαντικό ρόλο».  Η 

Σ10 επίσης αναφέρει «Εμάς δε μας ήξεραν ούτε καν στο χάρτη. … Γίνεται γνωστό το 

σχολείο». Ίδια είναι και η άποψη της Σ11 η οποία υποστηρίζει για το σχολείο 

ότι: «μπορεί να προβληθεί και με θετικό τρόπο να προβάλλει το έργο του, να προβάλλει 

τον τόπο του».  

5.2.7.5. Ανοιχτό σχολείο στους γονείς, στην τοπική κοινωνία και σύνδεσή του με 

αυτήν 

Μέσα από την ενασχόληση εκπαιδευτικών και μαθητών με τη δικτύωση δώδεκα 

από τις ερωτηθείσες επισημαίνουν ότι το σχολείο διασυνδέεται με τον περίγυρό 

του, εκδηλώνει εξωστρέφεια και αποτελεί επίκεντρο για την τοπική κοινωνία. Η 

Σ16 εξηγώντας ότι η σχολική μονάδα αποτελείται από μαθητές-εκπαιδευτικούς-

γονείς θεωρεί ότι στη δικτύωση «όλοι συνεργάζονται, έρχονται κοντά, γνωρίζει 

καλύτερα ο ένας τις ανάγκες του άλλου. … Είναι μέρος της τοπικής κοινωνίας και όχι 

ξεκομμένο από αυτήν. Συνεργάζεται με πρόσωπα, φορείς και αλληλεπιδρά». Η Σ10  

αναφέρει ότι οι δράσεις μιας δικτύωσης έχουν αντίκτυπο σε όλη την τοπική 

κοινωνία «Οι γονείς, οι κάτοικοι του χωριού, γενικότερα ο Δήμος, δηλαδή ανοίγει πάρα 

πολύ όλο αυτό. Ανοίγει πολύ και εμπλέκονται πολύ παράγοντες από την τοπική 

κοινωνία».  

Ενδιαφέρουσες είναι και οι επισημάνσεις δύο ακόμα νηπιαγωγών: 
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 «Το μέλλον είναι τα ανοιχτά σχολεία. Εμείς αυτό προσπαθήσαμε να το κάνουμε από 

πολλά χρόνια πριν και τα καταφέραμε… μέσω του eTwinning», Σ18.   

 «όταν ήμαστε ανοιχτοί στην κοινωνία είτε με το πρόγραμμα που κάνουμε και τη 

διάχυση είτε με τις συνεργασίες με τα άλλα σχολεία, είναι ένα σχολείο το οποίο 

κινείται, δε λιμνάζει», Σ20. 

5.2.7.6. Αλλαγή της εικόνας του νηπιαγωγείου  

Τρεις από τις νηπιαγωγούς της έρευνας θέτουν μία ακόμα πολύ σημαντική 

παράμετρο που σχετίζεται με την εικόνα του νηπιαγωγείου προς τα έξω. Η Σ9 

αναφέρει: «το νηπιαγωγείο αποκτά μια άλλη εικόνα στα μάτια των γονέων. Αλλάζει η 

αντίληψή τους ότι είναι μόνο τραγουδάκια, παραμυθάκια κ.λπ.». Με τα παραπάνω 

συγκλίνει και η άποψη της Σ14: «δημιουργείται παντού πια η αίσθηση ότι αρχίζει ένα 

άλλος αέρας στην εκπαίδευση. Ότι υπάρχουν κι άλλοι δρόμοι, ότι δεν είναι αυτό... τα 

τραγουδάκια, παραμυθάκια. Αρχίζει να παίρνει μια άλλη διάσταση η προσχολική 

εκπαίδευση, να καταλαβαίνουν και οι άλλοι πόσα πράγματα μπορούν να καταφέρουν αυτά 

τα παιδιά αυτής της ηλικίας, για τι πράγματα είναι ικανά».  

5.2.8. Συναισθήματα 

Οι ερωτηθείσες νηπιαγωγοί παρουσιάζουν τα συναισθήματά τους μέσα από τη 

φετινή δικτύωση που υλοποιούν, τα οποία αναλύονται στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

5.2.8.1. Θετικά συναισθήματα από τη συμμετοχή στη δικτύωση 

Δημιουργικότητα, ευχαρίστηση, ικανοποίηση, χαρά, πάθος, ενθουσιασμός, 

είναι τα βασικά θετικά συναισθήματα όλων των συμμετεχόντων στην έρευνα 

εκπαιδευτικών που απορρέουν από την οργάνωση και την πορεία της 

δικτύωσης, από τη σύσταση και την ουσιαστική επικοινωνία των μελών της 

ομάδας, από εσωτερικά κίνητρα για δημιουργία.  
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Η Σ3 δηλώνει ότι καλύπτεται η ανάγκη της για δημιουργία και συνεχή 

εγρήγορση «Το μυαλό μου είναι σε εγρήγορση και σκέφτεται όλη την ώρα. Μου 

καλύπτει αυτό το ατελείωτο που έχω να δημιουργήσω. Μου καλύπτει τη θέλησή μου για 

δημιουργία, μου δίνει χαρά, παθιάζομαι, παθιάζομαι». Και συνεχίζει λέγοντας ότι 

νιώθει τέλεια μέσα από αυτή τη συνεργασία, «Ενθουσιασμός, δημιουργικότητα, 

χαρά, όλα αυτά είναι στο φουλ». Το θετικό αυτό συναίσθημά της πηγάζει από τη 

σύσταση της συγκεκριμένης ομάδας μέσα στην οποία οι μισές τουλάχιστον 

συμμετέχουσες είναι ενεργές και δραστήριες και νιώθει ότι το έργο προχωράει 

«υπέροχα και δυναμικά». Η Σ7 νιώθει κι εκείνη «κερδισμένη… πολύ χαρούμενη που 

μπήκα στο πρόγραμμα… Αισθάνομαι πολύ τυχερή, ενθουσιασμένη… Δηλαδή δεν έχω 

λόγια…».  

Το εύρος της γκάμας των θετικών συναισθημάτων των συμμετεχόντων, 

διαφαίνεται παρακάτω: 

 «Νιώθω προνομιακά, …έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ, να μάθω, να κάνω, να 

δείξω και να αναγνωριστώ όμως …νιώθω μια αυτό-επιβεβαίωση», Σ20.   

 «…η χαρά μου είναι τεράστια όταν καταφέρνω να το κάνω… Νιώθω πολύ 

ενθουσιασμένη όταν τα καταφέρνω», Σ12.  

 «…με ιντριγκάρει, με κάνει να θέλω να ασχοληθώ, με προκαλεί δημιουργικά. Είμαι 

πολύ, πολύ ικανοποιημένη», Σ14.  

5.2.8.2.  Αρνητικά συναισθήματα σε σχέση με τη δικτύωση 

Άγχος και πίεση, κούραση, απογοήτευση, ανασφάλεια, σύγχυση είναι τα 

συναισθήματα που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην έρευνα, 

τα οποία πηγάζουν είτε από την πίεση του χρόνου, είτε από τη χρήση της 

τεχνολογίας, είτε από τις απαιτήσεις της δικτύωσης. 

 Σε σχέση με το χρόνο 
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Δώδεκα από τις ερωτηθείσες νηπιαγωγούς αναφέρουν ότι νιώθουν άγχος και 

πίεση μόνο σε σχέση με το χρόνο, καθώς πίσω από τις δικτυώσεις κρύβεται 

συνεχής προετοιμασία και διάθεση προσωπικού χρόνου από την πλευρά του 

εκπαιδευτικού. Η Σ1 όμως διευκρινίζει ότι αυτό δεν αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα: «Νιώθω όμως ότι κερδίζω πράγματα. Μπορεί να πιέζομαι, μπορεί να 

τρέχω, αλλά αν ξαναγύριζα τη χρονιά πίσω στο Σεπτέμβρη πάλι το ίδιο θα έκανα». 

Παρόμοια είναι και η άποψη της Σ14 για το χρόνο «Δεν το θεωρώ πρόβλημα. 

Είναι μέσα στη φύση του να δουλεύεις, να συνεργάζεσαι με άλλα σχολεία. … Δεν είναι 

όμως ανασταλτικός παράγοντας. Είναι μέρος του προγράμματος, αυτό δηλ. δεν με 

προβληματίζει».  

 Σε σχέση με την πολυπλοκότητα 

Η Σ5 θίγει το θέμα των απαιτήσεων της δικτύωσης και το πώς την επηρέασε 

αρχικά καθώς ένιωσε: «άγχος που έλεγα πώς θα τα καταφέρω, με τόση μεγάλη 

πληροφορία… μετά υπήρχε μια απογοήτευση γιατί δεν μπορούσα να προλάβω όλες τις 

πληροφορίες…». Παρόμοια ένιωσε και η Σ13 η οποία αναφέρει: «Στην αρχή… με 

έπιασε λίγο ένας ψιλοπανικός. … Δηλαδή ήταν πάρα πολλές οι πληροφορίες…». 

 Σε σχέση με τη χρήση της τεχνολογίας 

Για τα συναισθήματα που πηγάζουν από τη χρήση της τεχνολογίας και την 

απαιτούμενη εξοικείωση με τη δικτύωση, κάνουν λόγο τέσσερις από τις 

ερωτηθείσες. Η Σ4 ενώ δηλώνει ότι της αρέσει πάρα πολύ, ταυτόχρονα νιώθει 

ανασφάλεια και άγχος που πηγάζει από την έλλειψη γνώσεων πάνω στο πώς 

λειτουργούν οι δικτυώσεις. Λέει χαρακτηριστικά: «νιώθω μια ανασφάλεια κι ένα 

άγχος, και μια ντροπή ίσως, γιατί δεν μπορώ να βγω μπροστά, δεν μπορώ να συμμετέχω 

γιατί δεν έχω ακόμα τις γνώσεις». Το συναίσθημα αυτό είναι πολλές φορές 

αποτρεπτικό για εκείνην καθώς αναφέρει «έχω σκεφθεί να το αφήσω το 

πρόγραμμα»… «Αλλά εντάξει έχω πεισμώσει και λέω όχι ρε παιδί μου θα το παλέψω κι 

όσο μπορέσω». Αλλά και η Σ12 αναφέρει ότι «πάντα μια ανασφάλεια σε οτιδήποτε 

καινούργιο βγαίνει στο πρόγραμμα, που πρέπει να το δουλέψω… Άγχος πάρα πολύ όταν 
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είναι κάτι καινούργιο και πολύ δουλειά και πολύ αγωνία αν θα τα καταφέρω για να μην 

κάνω κάποιο λάθος… για μένα είναι και η δυσκολία, είναι και πράγματα στα οποία 

δυσκολεύομαι και πρέπει να ρωτάω…».  

 Σε σχέση με τον αριθμό των συμμετεχόντων 

Το θέμα του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων στην ομάδα δικτύωσης θίγει 

μόνο η Σ15, η οποία παρ’ όλο που είναι ευχαριστημένη, νιώθει κάποιες φορές 

εκνευρισμό εξηγώντας τους λόγους: «πρέπει να υπάρχει πιο μικρός αριθμός 

εκπαιδευτικών για να είναι καλύτερη η συνεργασία και να αναλαμβάνουν όλοι τις ίδιες 

ευθύνες. Εγώ γενικά δεν μπορώ τις συνεργασίες που κάποιοι επαναπαύονται και 

περιμένουν να τα κάνουνε οι άλλοι. Θέλω να είναι ισομερώς μοιρασμένα όλα και να 

κάνουν όλοι τα ίδια πράγματα». 

 Σε σχέση με τις ισορροπίες μεταξύ των συμμετεχόντων 

Τα αρνητικά συναισθήματα δύο εκ των ερωτηθέντων διαφοροποιούνται 

θίγοντας θέματα ανταγωνισμού και μη ελεύθερης έκφρασης. Η Σ6 δηλώνει ότι 

νιώθει μπερδεμένη και εξηγεί: «Περίμενα λίγο να γίνει πιο συνεργατικό και να 

δουλέψουμε με τα παιδιά, αλλά βλέπω ότι δουλεύουμε περισσότερο οι μεγάλοι. Και κάπου 

υπάρχει ένας ανταγωνισμός, να κάνουμε πράγματα εμείς ως εκπαιδευτικοί». Και 

συνεχίζει: «Θα προτιμούσα να ήταν πιο λίγα τα πράγματα, να μην υπήρχε ανταγωνισμός 

και να δουλεύαμε πιο συνεργατικά όλα τα σχολεία με λιγότερες δράσεις και να είμαστε 

όλες πιο χαλαρά. Αυτό το πράγμα να πιεζόμαστε για να κάνουμε κάτι, σ’ αυτό είμαι 

ενάντια». Η Σ20 περιγράφει: «όταν με είχαν ενημερώσει για το πρόγραμμα εγώ ήμουν 

σε διακοπές… μου φάνηκε πάρα πολύ πρόωρο  … Με πίεσε πάρα πολύ. Δεν ήταν αυτό το 

χαλαρό, δεν ήταν αυτό το συναποφασίζουμε… Καμιά φορά ας πούμε νιώθω ότι και να 

θέλω να εκφράσω κάτι δεν το λέω, γιατί νιώθω ότι θα δημιουργηθεί ίσως απέναντί μου 

μία κατάσταση… Επομένως το πνίγω…». 
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5.2.8.3.  Συναισθήματα που αφορούν τη συμμετοχή των μαθητών/τριών 

Καμία από τις ερωτηθείσες δε νιώθει αβεβαιότητα για την ενεργό συμμετοχή 

των παιδιών. Η Σ16 δε νιώθει αβεβαιότητα ακόμα κι όταν τα παιδιά δείχνουν 

μειωμένο ενδιαφέρον κάποιες περιόδους. Εξηγεί ότι είναι φυσιολογικό καθώς 

«αυτό λειτουργεί ως ανατροφοδότηση, καθώς με μια δυο επόμενες δραστηριότητες θα 

τονωθεί και πάλι το ενδιαφέρον τους». Και η Σ9 αναφέρει ότι «Τα παιδιά συμμετέχουν 

ενεργά και με ενθουσιασμό. … Εξαρτάται από εμένα πώς θα το χειριστώ και θα προλάβω 

τυχόν αρνητικές αντιδράσεις».  

Τρεις όμως από τις ερωτηθείσες αναφέρουν ότι αρχικά ένιωσαν μια 

αβεβαιότητα για τη συμμετοχή των μαθητών τους, για διαφορετικούς η  

καθεμία λόγους: 

 «όταν μιλήσαμε για δράκο κάποια φοβήθηκαν», Σ5.  

 «τα παιδιά που έχω φέτος δεν είχαν ξαναενταχθεί σε κάποιο έργο αντίστοιχο. Δεν 

είχαν δικτυωθεί καθόλου. Είναι η πρώτη τους χρονιά. Στην αρχή ήμασταν πιο 

διστακτικοί», Σ11.  

 «πολλές φορές ξεφεύγουμε …όταν έχεις να κάνεις χίλια δυο άλλα πράγματα και θες 

να κρατήσεις και το ενδιαφέρον των παιδιών, υπάρχει αυτή η πίεση ότι, κάνε κι αυτό, 

κάνε κι αυτό, κάνε κι αυτό και στο τέλος ή θα χαθεί όλο το ενδιαφέρον… Ένιωσα 

αβεβαιότητα, όταν άρχισε το θέμα να ξεχειλώνει, αλλά το κράτησα όσο μπορούσα», 

Σ20.  

5.2.8.4.  Συναισθήματα που αφορούν τις αντιδράσεις των γονέων 

Όσον αφορά τους γονείς όλες οι ερωτηθείσες δηλώνουν σίγουρες για την 

αποδοχή τους σε σχέση με το πρόγραμμα δικτύωσης. Η Σ1 δε νιώθει άγχος για 

τις αντιδράσεις τους, καθώς φέτος δηλώνει πιο έμπειρη «έχω μια μικρή εμπειρία 

από πέρυσι κι αυτό μάλλον φαίνεται και το βγάζω προς τα έξω», νιώθει σιγουριά και 
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εισπράττει εμπιστοσύνη από την πλειοψηφία των γονέων, λέγοντας 

χαρακτηριστικά «τους ενέπνευσα θεωρώ με τη θετική μου στάση και τη σιγουριά μου, 

δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα».  Τονίζει ότι τους γονείς η εκπαιδευτικός 

τους “κερδίζει” και τους εμπνέει, όταν η ίδια τους ενημερώνει σωστά, μεταδίδει 

σιγουριά και ενθουσιασμό με τα λεγόμενα της γι’ αυτά που γίνονται στη 

σχολική τάξη και τονίζει τα οφέλη για τους μαθητές. Και η Σ16 νιώθει σιγουριά 

για τους γονείς περιγράφοντας ότι είναι ενθουσιασμένοι και συμμετέχουν 

ενεργά και συμφωνεί με την άποψη ότι «Αν τους αναλύσεις τους στόχους τους 

εκπαιδευτικούς και τις δράσεις, κατανοούν ότι είναι προς όφελος των παιδιών τους».  

Από τις περιγραφές των ερωτηθέντων παρουσιάζονται γονείς που ενθουσιώδεις 

που επιζητούν να συμμετάσχουν και οι ίδιοι: 

 «Έχουν ενθουσιαστεί που συμμετέχουμε σε τόσα προγράμματα και βλέπουν ότι τα 

παιδιά τους εξελίσσονται και τεχνολογικά και που συμμετέχουν και με άλλα 

σχολεία», Σ17.   

 «είναι πολύ θετικά τα συναισθήματά τους και οι αντιδράσεις τους. … ξέρουν τι είναι, 

ξέρουν τι κάνουμε, θέλουν να βοηθήσουν όσο μπορούν περισσότερο, παρακαλάνε να 

μπουν κι αυτοί στο πρόγραμμα», Σ18. 

Παρουσιάζονται γονείς αρωγοί στα προγράμματα δικτύωσης: 

 «…αν δεν είχα τους γονείς να με στηρίζουν δε θα τα κατάφερνα, πραγματικά. Οι 

γονείς που με στηρίζουν με βοήθησαν σε πάρα πολλά πράγματα», Σ2.  

 «τους έχω στο πλευρό μου, αλλά δεν έχω τη βεβαιότητα ότι καταλαβαίνουν τι 

γίνεται. Το μέγεθος της δουλειάς που γίνεται», Σ10.  

Παρουσιάζονται γονείς που ναι μεν αποδέχονται τη δικτύωση, δε δείχνουν 

όμως έντονο ενδιαφέρον: 
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 «είναι ενήμεροι… διαπιστώνω ότι κάθε χρόνο οι γονείς έχουν περισσότερα 

προβλήματα; Άγχη; Στρες; Ασχολούνται όλο και λιγότερο… μου φαίνονται εμένα 

περισσότερο αδιάφοροι», Σ14. 

 «…ψιλο-αδιάφοροι θα έλεγα ότι είναι. Δε θα έλεγα ότι είναι και πολύ 

ενθουσιασμένοι… Δε δημιουργούν όμως κανένα πρόβλημα», Σ15.  

5.2.8.5.  Συναισθήματα που σχετίζονται με τις αντιδράσεις των υπολοίπων 

εκπαιδευτικών της σχολικής κοινότητας 

Όσον αφορά τις αρνητικές αντιδράσεις των συναδέλφων σε ενδοσχολικό 

επίπεδο για την εμπλοκή των ερωτηθέντων στη δικτύωση, τέσσερις κάνουν λόγο 

για αυτές. Η Σ4 αναφέρει ότι οι συνάδελφοί της αρχικά δεν αντιμετώπισαν την 

ανάμειξή της στη δικτύωση πολύ θετικά, καθώς οι δύο από αυτές δεν γνώριζαν 

καθόλου περί δικτύωσης ενώ οι άλλες δύο ανέφεραν «ω τώρα πού πας να 

μπλέξεις». Αντιλαμβάνεται ότι κλίμα δεν είναι πολύ θετικό εκφράζει αυτό που 

νιώθει ως εξής: «Να το δουν λίγο θετικά ρε παιδί μου, αυτό θέλω». Η Σ11 αρχικά 

ένιωσε διστακτική και απογοητευμένη «Όσον αφορά τη διεύθυνση (του σχολείου) 

λίγο. Ήταν επιφυλακτική για το αν θα μπορούσα να ακολουθήσω το αναλυτικό 

πρόγραμμα, μήπως με απορροφήσει και δεν μπορέσω να ακολουθήσω το πρόγραμμα. Ναι, 

γιατί είμαι πρώτη φορά σ’ αυτό το σχολείο». Τώρα όμως που έχει περάσει κάποιος 

καιρός νιώθει ότι «Και το σχολείο το έχει δεχθεί, γιατί στην αρχή είχαμε μερικά 

θεματάκια. …τώρα βλέποντας και τα παιδιά, τι επίδραση έχει στα ίδια, έχουν χαλαρώσει τα 

πράγματα, είναι πιο θετικά και τους αρέσει και πάρα πολύ».  

Αντιθέτως πέντε από τις νηπιαγωγούς της έρευνας παρουσιάζουν ένα πολύ 

συνεργατικό και ευχάριστο ενδοσχολικό κλίμα. Η Σ5 περιγράφει με 

ενθουσιασμό το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν οι εκπαιδευτικοί της 

συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας: «Την πρώτη χρονιά που ασχολήθηκα με το 

eTwinning ήμουν η μοναδική στη σχολική μονάδα… Με το που πήρα την ετικέτα 

ποιότητας προβληματίστηκαν. Σου λέει τι είναι η ετικέτα ποιότητας. Οπότε «τσουκ» ήρθε 

ακόμα μία συνάδελφος. Τη δεύτερη χρονιά ξαναπαίρνουμε ετικέτα ποιότητας «ωπ» ήρθε 
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και τρίτη συνάδελφος. Την τρίτη χρονιά ξαναπαίρνουμε κι έτσι γίναμε όλοι στο να 

συμμετέχουμε σε προγράμματα τέτοια». Η Σ16 δηλώνει ότι «Είμαστε τρεις και 

συμμετέχουμε όλες. … Τους μίλησα για τη δικτύωση και τις έπεισα να δοκιμάσουν. 

Συμμετέχουν ενεργά στο βαθμό που μπορούν βάσει της εμπειρίας τους. Είμαστε όλες μια 

ομάδα».  

5.2.9. Θετικά σημεία δικτύωσης 

5.2.9.1. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς 

5.2.9.1.1. Προσφέρει ευκαιρίες αυτο-επιμόρφωσης 

Επτά από τις ερωτηθείσες θεωρούν πολύ θετικό σημείο την προσωπική τριβή με 

τη δικτύωση και την εκπαιδευτική επιμόρφωση που αποκομίζουν μέσα από 

αυτήν. Η Σ5 τονίζει ότι «Πάντα παίρνεις πράγματα. Δηλαδή και φέτος εγώ δούλεψα 

τελείως διαφορετικά απ’ ότι πέρσι, που ήταν μια πιο μικρή ομάδα. Πάντα είναι κάτι 

διαφορετικό… Είναι μια συνεχής επιμόρφωση». Η Σ13 αναφέρει την αυτό-

επιμόρφωση στον τομέα των Τ.Π.Ε.: «… βλέπω ότι αρκετές συναδέλφισσες έχουν 

αρχίσει να το κάνουν αυτό, για να προσπαθήσουν να μάθουν κάτι περισσότερο μόνες τους. 

Γιατί οκ, κάποια πράγματα πρέπει να τα ψάχνουμε και μόνοι μας». Η Σ17 λέει με 

χιούμορ: «Αισθάνομαι ότι είμαι σε καινούργια σχολή».  

5.2.9.1.2. Δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ των εκπαιδευτικών της δικτύωσης 

Δέκα από τις νηπιαγωγούς της έρευνας επισημαίνουν ότι μέσω της δικτύωσης 

δημιουργείται πολλές φορές ισχυρό δέσιμο μεταξύ των συμμετεχόντων, το 

οποίο τις επηρεάζει θετικά και σε συναισθηματικό επίπεδο. Η Σ3 τονίζει ως 

πολύ θετικό σημείο τη δημιουργία ομάδας εκπαιδευτικών, τη συνεργασία και 

την αλληλεπίδραση που προκύπτουν μέσα από την ομάδα και τα 

συναισθήματα χαλάρωσης και αναζωογόνησης που πηγάζουν μέσα από αυτήν, 

λέγοντας «Μ’ αρέσει στη συνεργασία γενικά να υπάρχει μια χαλαρότητα, μια αλήθεια. 

Αυτό το χιούμορ κι αυτή η αλληλεπίδραση που έχουμε μεταξύ μας εμένα μ’ αρέσει και με 
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αναζωογονεί και με ξεκουράζει»… «Η μια κουβέντα που θα κάνουμε με χιούμορ εμένα με 

ανεβάζει, με ξεκουράζει μετά από μια κουραστική μέρα». Και η Σ7 περιγράφει αυτό το 

δέσιμο των εκπαιδευτικών που αποτελούν την ομάδα της δικτύωσης ως εξής: 

«Με τη δικτύωση νιώθεις σα να έχεις φίλους και να ζητάς βοήθεια… Αυτό περνάει και 

στους μαθητές. Εμείς είμαστε το παράδειγμα».  

Το δέσιμο αυτό αποτυπώνεται με σαφήνεια κι από τις εκφράσεις των παρακάτω 

εκπαιδευτικών: 

 «νιώθω ότι ανήκω σε μια μεγάλη ομάδα συναδέλφων που έχουμε τα ίδια ακριβώς 

ενδιαφέροντα… αισθάνομαι ότι ανήκω κάπου. … Έχω κάνει και δυνατές φιλίες», 

Σ18.   

 «Νιώθω ότι είμαι μέλος μιας ομάδας… μου έχει ανοίξει τους ορίζοντες, δηλαδή δε 

νιώθω κλεισμένη κάπου», Σ20. 

5.2.9.1.3. Αλλαγή στο ρόλο - επιλογές του δασκάλου 

Η δικτύωση, όπως υποστηρίζουν πέντε από τις ερωτηθείσες, οδηγεί τους 

εκπαιδευτικούς σε μια άλλη προσέγγιση, να βγουν από το επίκεντρο της 

διδασκαλίας, να γίνουν καθοδηγητές και οι μαθητές να εκφράσουν τις ανάγκες 

τους. Η διδασκαλία παύει να είναι δασκαλοκεντρική σύμφωνα με τη γνώμη της 

Σ7. Το προβάδισμα δίνεται στα παιδιά κι ο εκπαιδευτικός είναι ο 

διαμεσολαβητής. Περιγράφει το ρόλο της ως εξής: «Αυτό που κάνω είναι ότι στην 

πραγματικότητα ενημερώνω τα παιδιά γι’ αυτά που γίνονται. Τους τα δείχνω. Κι από κει 

και πέρα ξεκινάει από τα παιδιά το τι θα κάνουμε». Και συνεχίζει: «Εγώ αφουγκράζομαι 

τι θέλουν τα παιδιά μέσα απ’ αυτό το πρόγραμμα. Έρχεται πιο εύκολα, κατεβαίνουν 

συνεχώς ιδέες… κοιτώ αν μπορούν να υλοποιηθούν έτσι ώστε να γίνουν από όλους και να 

μπορούν να δουλευτούν από όλους. Είμαι βοηθητική ως προς αυτό». Ως προς τον 

τρόπο ρόλο του εκπαιδευτικού τοποθετείται και η Σ14: «Ξεφεύγουμε πολύ από το 

δασκαλοκεντρικό πρότυπο. Και τα παιδιά τώρα είναι οι πρωταγωνιστές. …νιώθουν 

πραγματικά ότι είναι αυτοί που κινούν τα νήματα και θα έρθουν σε επικοινωνία. Απλά η 
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κυρία είναι εκεί να πατήσει τα κουμπιά, να μπει στην πλατφόρμα, να κάνει αυτό που 

πρέπει να κάνει, να τους δείξει τι να κάνουν. … Μου φαίνεται πολύ βαρετό να 

ξαναγυρίσω σε μια παραδοσιακή κατάσταση».  

5.2.9.2. Όσον αφορά τα παιδιά 

5.2.9.2.1. Στάσεις μαθητών  

Τέσσερις από τις νηπιαγωγούς της έρευνας παρατηρούν ότι η δικτύωση βοηθά 

στην αλλαγή των στάσεων των μαθητών και στη διαμόρφωση ενός θετικού 

κλίματος μέσα στην τάξη. Η Σ1 διαβλέπει «…θετική διάθεση να ασχοληθούν με το 

πρόγραμμα. Αν κάτι τους αρέσει τρελαίνονται και το περιμένουν πώς και πώς». Η Σ5 

συμπληρώνει ότι οι δικτυώσεις «τους κρατάνε σε εγρήγορση τρομερή…, έχουνε 

ενδιαφέρον γι’ αυτό που κάνουν… έχουνε στόχο… ».  

5.2.9.2.2. Ενίσχυση δεσμών ομάδων μαθητών - συνεργασία 

Θετική επίδραση έχει η δικτύωση και στη μεταξύ τους συνεργασία που οδηγεί 

στη σύνθεση δυνατών μαθητικών ομάδων, βάσει της άποψης πέντε από τις 

ερωτηθείσες. Η δικτύωση για την Σ11 είναι ένας τρόπος «να κερδίζεις την ομάδα 

των μαθητών σου και να τη δένεις έχοντας ένα κοινό στόχο. Η τάξη σου για μένα θα 

πρέπει να λειτουργεί με κανόνες ομάδας… Δηλαδή να υπάρχει συνεργασία και 

αλληλοβοήθεια και να έχεις κοινό στόχο». Αν οι μαθητές, συνεχίζει «νιώσουν 

σημαντικοί για αυτό το στόχο – τα παιδιά – και τους δημιουργήσεις και τις διαδικασίες και 

τις υποδομές να συμμετέχουν και να αναπτυχθούν πάνω σ’ αυτό το στόχο, νομίζω έχεις 

κερδίσει όλη την ομάδα». Και καταλήγει: «Στη δικτύωση πρέπει να δουλεύεις 

ομαδοσυνεργατικά. Άρα πρέπει να δημιουργήσεις στόχους που να ενισχύουν την 

ομαδοσυνεργατική δουλειά. Είμαι πολύ υπέρ της συνεργατικής δουλειάς». Και η Σ16 

αναφέρει ότι «αυτό είναι το ζητούμενο πλέον στο νηπιαγωγείο. Να μάθουν τα παιδιά 

πώς να συνεργάζονται και να δουλεύουν σε ομάδες τόσο μέσα στην τάξη όσο και ευρύτερα 

για να πετύχουν κοινούς στόχους». 
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5.2.9.2.3. Συνδρομή στην ομαλή μετάβαση 

Σύμφωνα με την άποψη της Σ5 οι συνεργασίες μεταξύ διαφόρων βαθμίδων και 

ηλικιών που προσφέρουν οι δικτυώσεις «σ’ αυτές τις μικτές ομάδες έχουν καλύτερα 

αποτελέσματα… Είναι απίστευτο πώς συνεργάζονται και πώς τα μεγάλα βοηθάνε τα 

μικρά. Και πώς τα μικρά παίρνουν απ’ τα μεγάλα». Υποστηρίζει πώς ένα σημαντικό 

θετικό σημείο της δικτύωσης είναι η συνδρομή της στην ομαλή μετάβαση των 

παιδιών από βαθμίδα σε βαθμίδα. Λέει χαρακτηριστικά: «έχουμε κατευθείαν 

ομαλή μετάβαση». Τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι «θα πηγαίνουν σχολείο μέχρι το 

λύκειο… Βλέπουν τις ηλικίες πώς μεγαλώνουν και τις απαιτήσεις που έχει κάθε ηλικία. 

Γνωρίζουν γενικά όλο το σύστημα κατευθείαν». Με την άποψη αυτή συμφωνεί και η 

άποψη άλλων τριών νηπιαγωγών, οι οποίες επίσης υποστηρίζουν ότι η 

δικτύωση φέρνοντας σε επαφή τα νήπια με παιδιά από μεγαλύτερες βαθμίδες 

συνδράμει στην εξοικείωσή τους με αυτές και στην ομαλή μετάβαση στο 

δημοτικό. 

5.2.9.2.4. Κάλυψη αναγκών - ενδιαφερόντων, ενεργοποίηση, διάλογος  

Τρεις εκπαιδευτικοί της έρευνας θεωρούν πολύ θετική την ενεργοποίηση των 

παιδιών για την επίτευξη στόχων που καλύπτουν τα ενδιαφέροντα και τις 

ανάγκες τους. Η Σ19 διακρίνει ότι τα παιδιά «λαμβάνουν πρωτοβουλίες, δουλεύουν 

πολύ περισσότερο τους στόχους, δηλαδή η υλοποίηση των στόχων νομίζω ότι είναι πιο 

γρήγορη με τα προγράμματα δικτύωσης και πιο κατανοητή στα παιδιά». Η Σ7 θεωρεί 

πολύ σημαντικό για τα παιδιά ότι «κάποιος ακούει και αφουγκράζεται τις ανάγκες 

τους και προσπαθεί να δουλέψει αυτά που τα ίδια έχουν ανάγκη», δηλαδή καλύπτονται 

οι δικές τους ανάγκες και τα δικά τους ενδιαφέροντα, και ευνοείται ο διάλογος 

μέσα στην τάξη, λέγοντας ότι στην παραδοσιακή τάξη τα παιδιά δεν 

ενθαρρύνονται στο διάλογο κι όταν αυτό συμβαίνει η στάση του εκπαιδευτικού 

είναι του τύπου «“Να τελειώσουμε τώρα για να κάνουμε τη δουλίτσα μας;”».   
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5.2.9.2.5. Βιώνουν εμπειρίες πολύ διαφορετικές από αυτές της παραδοσιακής τάξης  

Οκτώ από τις ερωτηθείσες διαπιστώνουν ότι η δικτύωση προσδίδει μια 

διαφορετική εκπαιδευτική προσέγγιση που ξεφεύγει από τα τετριμμένα. Η Σ3 

λέει ότι τα παιδιά «Σίγουρα κάνουν πράγματα πέρα από τα κλασσικά, που μπορεί να 

κάνει μια κλασσική τάξη νηπιαγωγείου». Επισημαίνει δε, ότι οι μαθητές με τη 

δικτύωση βιώνουν αυθεντικές καταστάσεις τόσο λόγω της μοναδικότητας του 

θέματος του έργου, όσο και λόγω των καινοτόμων στοιχείων που εισάγονται με 

κυριότερο αυτό της συνεργασίας και της έννοιας της ομάδας. Τονίζει 

χαρακτηριστικά: «Τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία να βιώσουν κάτι καινοτόμο, κάτι 

αυθεντικό που η πρώτη φορά που γίνεται δεν μπορεί να επαναληφθεί». Η Σ6 αναφέρει 

ότι «Μέσα σε μια παραδοσιακή τάξη η διδασκαλία γίνεται μέσα σε κάποια πλαίσια, μέχρι 

εκεί». Η Σ20: «Η παραδοσιακή διδασκαλία δεν ανήκει τόσο στη σημερινή εποχή. Στη 

σημερινή εποχή ανήκει μεν η παραδοσιακή αλλά και πολλά άλλα. Μέσα στα πολλά άλλα 

είναι η δικτύωση αυτή, είναι η ρομποτική, είναι ένα σωρό». 

5.2.9.3. Όσον αφορά το τρίπτυχο εκπαιδευτικοί – παιδιά - σχολείο 

Αξίζει να σταθούμε στα θετικά σημεία της δικτύωσης που διακρίνουν οι 

ερωτηθείσες νηπιαγωγοί κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων και επισημαίνουν 

αυτά  που επηρεάζουν την προσχολική αγωγή στο σύνολό της. 

5.2.9.3.1. Αλληλεπιδραστικά οφέλη για νηπιαγωγό-παιδιά 

Τέσσερις εκπαιδευτικοί διαβλέπουν συνδυαστικά οφέλη. Η Σ5 λέγοντας ότι «με 

τη δικτύωση μαθαίνεις να συνεργάζεσαι, να είσαι ευέλικτος, γίνεσαι καλύτερος και στα 

παιδιά». Η Σ7 συγκρίνοντας το στυλ διδασκαλίας ανάμεσα σε παραδοσιακή 

τάξη και δικτύωση τονίζει τα οφέλη ως εξής: «αυτός ο τρόπος διδασκαλίας είναι πιο 

κουραστικός για μένα, από τον παραδοσιακό - τα σχήματα, τα χρώματα, οι γιορτές, οι 

εποχές και οι μήνες - παρ’ όλα αυτά όμως αξίζει τον κόπο. Κερδίζουμε κι εγώ και τα 

παιδιά. Πάμε με όρεξη στο σχολείο».  
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5.2.9.3.2. Η δικτύωση επηρεάζει θετικά εκπαιδευτικούς-παιδιά όλων των βαθμίδων 

Δύο από τις ερωτηθείσες τονίζουν τα θετικά αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης 

τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στα παιδιά. Η Σ8 αναλύοντας τη 

συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών βαθμίδων και παιδιών 

διαφορετικών ηλικιών καταλήγει στο συμπέρασμα: «…παρ’ όλες τις αντικειμενικές 

δυσκολίες είτε της ηλικίας των παιδιών είτε της ασυνέχειας στο εκπαιδευτικό σύστημα, 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι συνεργάζονται μεταξύ τους, σίγουρα μπορεί να προσφέρουν πολύ 

περισσότερα πράγματα και οι ίδιοι στα παιδιά τους και τα παιδιά να αλληλεπιδράσουν με 

τελείως διαφορετικό τρόπο μεταξύ τους ακόμα και σε διαφορετική ηλικία».  

5.2.9.3.3. Θετικές επιπτώσεις από το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία 

Δύο από τις νηπιαγωγούς τονίζουν ότι με την εξωστρέφεια του σχολείου 

ωφελούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι. Η Σ6 τονίζει ότι «όταν ανοίγεις το σχολείο σου 

στην κοινωνία γενικά εννοείται ότι επηρεάζονται όλοι και στη μόρφωση και στη 

συμπεριφορά, στις γνώσεις και σε όλα». Και η Σ11 πιστεύει ότι η δικτύωση 

συνδράμει στο άνοιγμα του σχολείου λέγοντας «το σχολείο δεν πρέπει να μένει 

μέσα στους 4 τοίχους της αίθουσας, πρέπει να ανοίγεται. Ένας τρόπος να ανοιχτεί ένα 

σχολείο είναι οι μαθητές του να επικοινωνήσουν με άλλα σχολεία, να ανταλλάξει απόψεις, 

ιδέες, μεθόδους, να συνεργαστεί». 

5.2.9.3.4. Αποκατάσταση εικόνας του νηπιαγωγείου 

Σημαντική θεωρούν και την αλλαγή της λανθασμένης εντύπωσης που έχει 

πολύς κόσμος για νηπιαγωγείο, όπως επισημαίνουν πέντε από τις ερωτηθείσες. 

Μέσω της δικτύωσης, η βαθμίδα της προσχολικής αγωγής αποδεικνύει την 

επιστημονικότητα από την οποία διέπεται. Η Σ10 τονίζει ότι αναιρείται η λάθος 

εικόνα που υπάρχει για το νηπιαγωγείο και τη δουλειά της νηπιαγωγού: 

«Υπάρχει γενικότερα μια απαξίωση και από την κοινωνία και από το υπουργείο απέναντι 

στη δουλειά μας, που νομίζω ότι τέτοιες δουλειές αποδεικνύουν ότι τελικά τα πράγματα 

δεν είναι έτσι». Η Σ14 συμφωνεί λέγοντας ότι «…εκσυγχρονίζεται το σχολείο, ότι 
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είναι ένας ζωντανός οργανισμός, … ακολουθεί την εποχή του, ακολουθεί τις τάσεις τις 

καινούργιες. … Πιστεύω ότι οι δικτυώσεις βοηθούν να αποκατασταθεί αυτή η εικόνα του 

σχολείου».  

Πολύ ενδιαφέρουσες και κάποιες επιπλέον απόψεις πάνω στο θέμα αυτό: 

 «Το σχολείο ακολουθεί τις εξελίξεις και δε μένει σε στερεότυπα παλαιότερα», Σ15.   

 «μέχρι πριν λίγα χρόνια όμως μας θεωρούσαν παιδοφυλακτήρια. Οι γονείς εμένα 

μου το λένε κιόλας ότι “ερχόμαστε απλά για να αφήσουμε τα παιδιά μας. Με τίποτα 

δεν πιστεύαμε ότι γίνεται τέτοια δουλειά στο νηπιαγωγείο”», Σ18. 

5.2.9.3.5. Η δικτύωση ευνοεί τον εκσυγχρονισμό του νηπιαγωγείου 

Ένα επιπλέον θετικό σημείο που θίγεται από δύο ερωτηθείσες, είναι ότι η 

δικτύωση ευνοείται από την ευελιξία του Αναλυτικού Προγράμματος του 

νηπιαγωγείου ως προς την επιλογή της θεματολογίας και τη χρήση διαφόρων 

σύγχρονων εποπτικών μέσων προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Σύμφωνα με την άποψη της Σ11 «οι νηπιαγωγοί δεν ακολουθούσαμε πάντα 

παραδοσιακές μεθόδους. Είχαμε κι ένα αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο ευνοούσε να 

χρησιμοποιούμε διάφορα μέσα. …τα παιδιά είναι οι γενιές της τεχνολογίας, 

χρησιμοποιούν laptops, tablets… Αν δεν εντάξεις κι αυτά μέσα, τα οποία είναι η 

καθημερινότητά τους, να τα χρησιμοποιήσεις εκπαιδευτικά για να τους κεντρίσεις την 

προσοχή. … Εκσυγχρονιζόμαστε νομίζω».  

5.2.10. Εμπόδια, δυσκολίες, αρνητικά σημεία δικτύωσης 

5.2.10.1. Στη συνεργασία με τους ευρωπαίους 

Επτά από τις ερωτηθείσες νηπιαγωγούς θίγουν το θέμα της επιλογής αξιόπιστων 

συνεργατών σε μια δικτύωση. Η συμμετοχή των συνεργατών κρίνεται ουσιώδεις 

για ένα τέτοιο εγχείρημα, όπως επίσης και η συνέπεια σ’ αυτό που έχουν 
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αναλάβει. Αν δε συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε αυτό αποτελεί εμπόδιο για τη 

δικτύωση. Η Σ1 θίγει το θέμα αυτό λέγοντας: «υπάρχει το ρίσκο του αναξιόπιστου 

συνεργάτη. Πολύ συχνά βρίσκουμε συνεργάτες που δε δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο όπως 

εμείς, ενώ σε εθνικό επίπεδο ξέρεις ότι όποιος μπει στο eTwinning θα δουλέψει. Θα το 

κάνει συνειδητά και θα δουλέψει». Και η Σ15 αναφέρει για τους ευρωπαίους 

συναδέλφους: «δεν ακολουθούν, δεν τηρούν τα χρονοδιαγράμματα, δε συμμετέχουν. 

Μας κουράζουν πολύ. … θεωρούσα ότι θα είναι πολύ ωραίο να συνεργαζόμαστε και να 

βλέπουμε τα εκπαιδευτικά συστήματα αυτών των χωρών, αλλά στην πορεία είδα ότι δεν 

δουλεύουν με τον ίδιο ενθουσιασμό όπως εμείς».  

Λιγότερο σίγουρες για το αν αυτό αποτελεί εμπόδιο εμφανίζονται οι Σ19 και η 

Σ3, η πρώτη διότι δεν έχει μεγάλη εμπειρία από ευρωπαϊκές συνεργασίες και η 

δεύτερη διότι δεν έχει καθόλου εμπειρία τέτοιου είδους. Η Σ19  λέει περί αυτού: 

«οι ξένοι δεν ήταν συνεπείς στα χρονοδιαγράμματα. … δεν μπορώ να το γενικεύσω, γιατί 

θεωρώ ότι είναι λίγα τα προγράμματα που έχω κάνει και οι συνεργασίες μου». 

5.2.10.2. Στις εθνικές συνεργασίες  

Το αντίθετο ακριβώς αναφέρει ως δυσκολία δύο από τις ερωτηθείσες 

εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, η Σ8 υποστηρίζει ότι στις εθνικές συνεργασίες 

όπου τα πράγματα είναι ποιο οικεία καθώς οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν ως 

γλώσσα συνεργασίας τη μητρική τους και υπάρχει αμεσότητα στην επικοινωνία 

«αυτό μπερδεύει πολλές φορές τα πράγματα… η κοινή γλώσσα πολλές φορές δίνει την 

δυνατότητα της πιο άμεσης επικοινωνίας, οπότε κάθε μέρα ξεπετάγεται και κάτι 

καινούργιο, μια καινούργια ιδέα, μια καινούργια δράση». Δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος 

να απλωθούν πολύ οι δράσεις της δικτύωσης με αποτέλεσμα να αγχωθούν και 

να πιεστούν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, ενώ όπως λέει: «όταν συνεργάζεσαι 

με ξένους εκπαιδευτικούς είναι πιο σαφή και ξεκάθαρα από την αρχή τα πράγματα».  
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5.2.10.3. Στην επικοινωνία  

Δύο από τις νηπιαγωγούς επισημαίνουν το εμπόδιο που προκύπτει στη 

συνεργασία και την επικοινωνία όταν η δικτύωση έχει μεγάλο αριθμό 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Η Σ13 το εκφράζει ως εξής: «επειδή συμμετέχουν 

πάρα πολλά άτομα και δεν προλαβαίνω να γνωρίσω τα κορίτσια. … Όταν είναι λιγότερα 

άτομα είναι πιο εύκολη η επικοινωνία. … πιο άμεση, πιο οικεία». Η Σ15 επίσης 

διαβλέπει δυσκολία στη συμμετοχή πολλών εκπαιδευτικών σε μια δικτύωση 

δηλώνοντας «θα ήθελα να γίνονται με λιγότερα άτομα και να συμμετέχουν όλοι, να είναι 

κατανεμημένες οι αρμοδιότητες, όποιος δεν μπορεί να μη συμμετέχει, δηλαδή αν κάποιος 

θεωρεί ότι θα συμμετέχει σ’ ένα έργο και θα τα κάνουν οι άλλοι για μένα και γω θα 

αποκομίσω τα οφέλη, καλό είναι να μη συμμετέχει καθόλου». 

5.2.10.4. Στη μη συνεργασία/αποδοχή από τους λοιπούς εκπαιδευτικούς της σχολικής 

μονάδας 

Επτά από τις νηπιαγωγούς της έρευνας κάνουν λόγο για μη αποδοχή, άρνηση, 

καχυποψία ή ζήλια από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής τους μονάδας. Αυτή 

τη στάση τη θεωρούν εμπόδιο για την αδιάσπαστη συμμετοχή τους στη 

δικτύωση. Το εμπόδιο αυτό θίγεται καταρχήν από την Σ2, η οποία περιγράφει: 

«βρίσκομαι σε ένα σχολείο που δυστυχώς δεν έχουμε καμιά συνεργασία». Αυτό εν μέρει 

αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην αλλαγή του τρόπου εκπαιδευτικής 

σκέψης και εκπαιδευτικών μεθόδων, καθώς αναφέρει ότι «κάνω κάποια πράγματα 

που παλιά δε θα με “αφήνανε”». Υποστηρίζει ότι η έλλειψη συνοχής και 

συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών της ίδιας σχολικής μονάδας δημιουργεί 

μια εσωστρέφεια που έρχεται σε αντίφαση με το πνεύμα της δικτύωσης 

λέγοντας «Να έρθουν σε επαφή με τους γονείς, να ανοίξουν τα σχολεία τους, γιατί τα 

σχολεία τους εκεί τα είχαν πάρα πολύ “κλειστά”». Η Σ15 διαβλέπει μια καχυποψία: 

«από πολλούς υπάρχει καχυποψία. Και από συναδέλφους και από την κοινωνία… ας 

πούμε “και τι κάνετε εσείς τώρα;” …αυτό το διαφορετικό είναι πάντα αυτό που ταράζει τα 

νερά.  
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5.2.10.5. Στο μη ικανότητα της γραφής-ανάγνωσης από τα νήπια 

Η μη ικανότητας γραφής-ανάγνωσης των μαθητών στην προσχολική αγωγή 

αποτελεί πρακτικό εμπόδιο για δύο από τις ερωτηθείσες. Η Σ5 αναφέρει ότι «Η 

μόνη δυσκολία είναι ότι δεν μπορούν τα παιδιά μας να έχουν λόγω ηλικίας, όχι πρόσβαση, 

πρόσβαση μπορούν να έχουν, ότι δεν ξέρουν να διαβάζουν… δεν μπορούν να 

πληκτρολογήσουν, να γράψουν». Και η Σ6 διαβλέπει αντικειμενικές δυσκολίες 

λόγω της μικρής ηλικίας των παιδιών και θέτει θέματα λειτουργικότητας 

τονίζοντας ότι «στα δικά μας τα παιδιά δεν είναι εύκολο. Ούτε να γράψουν μπορούν 

ούτε να κάνουν μόνα τους κάποια πράγματα. Όλα γίνονται με την καθοδήγηση. Όλα 

γίνονται μέσω των εκπαιδευτικών τους».  

5.2.10.6. Στη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών βαθμίδων 

Δύο από τις εκπαιδευτικούς διαβλέπουν δυσκολία στη συνεργασία με 

εκπαιδευτικούς μεγαλύτερων βαθμίδων, για διαφορετικούς όμως λόγους η 

καθεμιά.  Για την Σ8 έχει να κάνει με τις προσωπικές τους αντιλήψεις για τη 

βαθμίδα στην οποία ανήκουν: «Οι εκπαιδευτικοί όμως οι οποίοι έχουν γαλουχηθεί 

όλα τα χρόνια θεωρώντας τη μια βαθμίδα υποδεέστερη της άλλης, θεωρώ, πιστεύω, δεν 

ξέρω, νομίζω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να αλλάξουν τις αντιλήψεις τους, σε σχέση με τα 

παιδιά». Αυτό αποτελεί εμπόδιο στη μεταξύ τους δικτύωση. Ενώ η Σ20 

επισημαίνει ως εμπόδιο στις συνεργασίες με εκπαιδευτικούς μεγαλύτερων 

βαθμίδων την προσπάθειά τους να καλύψουν την ύλη τους εις βάρος των 

δραστηριοτήτων της δικτύωσης: «ακόμη και φέτος που είναι πολύ καλή η συνεργασία 

μας με τα κορίτσια από το δημοτικό, πάλι υπήρχαν μερικές φορές που έλεγαν ότι εμείς 

τρέχουμε για το πρόγραμμά μας, πρέπει να βγάλουμε την ύλη μας κ.τ.λ. Αυτά είναι 

εμπόδια». 
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5.2.10.7. Στη διακοπή της δικτύωσης με την μετάβαση του μαθητή σε άλλη 

εκπαιδευτική βαθμίδα 

Η Σ8 θεωρεί ότι η μη ενιαία υποχρεωτική εκπαίδευση δεν ευνοεί τις δικτυώσεις 

και τη συνεργασία των μαθητών μεταξύ τους ως μέθοδο διδασκαλίας με 

σημαντικά αποτελέσματα, καθώς οι μαθητές με την αλλαγή της βαθμίδας 

πιθανόν να μην έχουν ξανά παρόμοια εμπειρία δικτύωσης, εξηγώντας «Δηλαδή 

το σκέφτομαι τον άλλον, συνεργάζομαι με τον άλλον, πόσο σημαντικά είναι αυτό. … Αν 

το ίδιο το πλαίσιο σου έδινε δηλαδή μία συνέχεια, τα θετικά αποτελέσματα θα 

βελτιστοποιούνταν ακόμα περισσότερο. Θα μεγιστοποιούνταν για την ακρίβεια». 

5.2.10.8. Σε επίπεδο τεχνολογίας, οργάνωσης 

Η Σ20 αναφέρει ότι πολλές φορές η τεχνολογία κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησης της δικτύωσης μπορεί να σε προδώσει λέγοντας «πρέπει να έχεις 

μηχανήματα, σύνδεση κι όλα αυτά. Εμείς στη δεύτερη τηλεδιάσκεψη κάτι είχε κολλήσει 

και δε μπορούσαμε να συνδεθούμε…». Επισημαίνει επίσης τη μη οργάνωση της  

δομής της τηλεδιάσκεψης «τα εμπόδια είχαν να κάνουν και λίγο με την οργάνωση. 

Αυτός ο βόμβος κι ο θόρυβος που ακουγόταν στην πρώτη τηλεδιάσκεψη, αυτό πολλά 

παιδιά τα απέτρεπε. … ενθουσιάστηκαν τα παιδιά “εμάς δείχνει”, φώναζαν… Ήταν λίγο 

κουραστικό. Αυτό ήταν ένα εμπόδιο. Αυτή η ανοργανωσιά της πρώτης φοράς». 

5.2.10.9. Άρση του εμποδίου της γλώσσας συνεργασίας 

Ο παράγοντας γλώσσα συνεργασίας παίζει καθοριστικό ρόλο στις συνεργασίες 

σχολείων από διαφορετικές χώρες παρ’ όλα αυτά δεν θεωρείται εμπόδιο. Η Σ19 

αναφέρει ότι «Είναι πιο εύκολο να μιλάς στη γλώσσα σου, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο 

πρόβλημα. … οι Ευρωπαίοι δε μιλάνε καλά αγγλικά. Οπότε, μιλάνε πάνω κάτω το ίδιο 

κακά αγγλικά και συνεννοούμαστε εξαιρετικά», και η Σ5 «Για μας δεν υπάρχει καμία 

δυσκολία νομίζω. Χρησιμοποιούμε πολύ απλά αγγλικά». 
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5.2.11. Επεκτάσεις της δικτύωσης 

5.2.11.1. Αναφορές σε μελλοντικές επεκτάσεις 

Πέντε από τις ερωτηθείσες εκπαιδευτικούς αναφέρουν ότι στο μέλλον θα ήθελαν 

να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό, να επιχειρήσουν δικτύωση διαφορετικού 

είδους. Η Σ1 με αφορμή το ερώτημα γιατί δεν επιχείρησε να υλοποιήσει ένα 

έργο εκτός πλαισίου eTwinning απαντά ότι το eTwinning είναι δομημένο και 

προσφέρει ασφάλεια και η ίδια στο ξεκίνημά της χρειάζεται την ασφάλεια αυτή 

για να υλοποιεί και να προχωρά σωστά γι αυτό δεν έχει επιλέξει μέχρι στιγμής 

άλλου τύπου δικτύωση. Διευκρινίζει όμως το εξής: «Δεν ξέρω μετά από 5 και 10 

χρόνια αν συνεχίσω, μπορεί να μη με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα», εννοώντας την 

πλατφόρμα του eTwinning. Η Σ5 θεωρεί ότι μετά από την εμπειρία τεσσάρων 

χρόνων στο eTwinning θα πρέπει να κάνει άλλου τύπου δικτύωση λέγοντας 

«Θεωρώ ότι πρέπει να κάνω (άλλο πρόγραμμα), για να ξεφύγω λίγο κι απ’ τα πλαίσια 

του  eTwinning. Αλλά δεν ξέρω τώρα ποια είναι…»… «πιστεύω φτάνει πια με το 

eTwinning, ότι ήταν να πάρουμε πήραμε». Προσανατολίζεται στη δημιουργία 

πλατφόρμας δικτύωσης από τις ίδιες τις εκπαιδευτικούς λέγοντας «Γιατί δε 

φτιάχνουμε κάτι δικό μας να το προωθήσουμε κιόλας έτσι».  

5.2.11.2. Επιθυμία για περαιτέρω συμμετοχή σε προγράμματα eTwinning 

Τέσσερις νηπιαγωγοί δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν να 

δικτυώνονται σε eTwinning προγράμματα. Η Σ7 αναφέρει χαρακτηριστικά ότι 

«θα τρυπώσω σ’ ένα πρόγραμμα και του χρόνου, δεν υπάρχει…»., ενώ η Σ18 δηλώνει 

ότι «το eTwinning πραγματικά το λατρεύω. …δε νομίζω ότι θα υπάρξει χρονιά που δε θα 

συμμετέχω σε eTwinning έργο. …Υποστηρίζω φανατικά το eTwinning γιατί μέχρι 

στιγμής αυτό έχω δει που μου αρέσει».  
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5.2.11.3. Εκπαιδευτικοί οι οποίες έχουν ήδη επεκταθεί σε άλλες δικτυώσεις 

Πέντε από τις ερωτηθείσες νηπιαγωγούς εφέτος παράλληλα με τη δικτύωση στο 

eTwinning έχουν επεκταθεί και σε άλλου είδους δικτύωση. Η Σ10 τη φετινή 

σχολική χρονιά παράλληλα με το eTwinning υλοποιεί δικτύωση και στο Out of 

Eden, περιγράφοντας τον τρόπο δικτύωσης «Έχουμε ένα κοινό τόπο διαδικτυακό, 

εκεί πέρα αναρτούμε τη δουλειά μας και κάνουμε αλληλεπίδραση. Απλά είναι λίγο πιο 

κλειστό. Σε υποχρεώνουν κατά κάποιο τρόπο να σχολιάσεις τη δουλειά του άλλου με 

πολλούς τρόπους. Δηλ. να εκτιμήσεις κάτι, να ρωτήσεις κάτι, να συνδέσεις κάτι με 

πρότερη γνώση. Έχει συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να σταθείς για να διατυπώσεις τα 

ερωτήματά σου». Η Σ16 επίσης υλοποιεί φέτος και πρόγραμμα Erasmus και 

εκφράζει τα μελλοντικά της σχέδια για τη δικτύωση «…είναι ο τρόπος που 

δουλεύω. Πιστεύω πώς κάθε χρόνο θα θέλω να συμμετέχω σε μία τουλάχιστον».  

 

5.3. Συμπεράσματα  

5.3.1. Όσον αφορά την εμπειρία των εκπαιδευτικών στη δικτύωση 

Η εμπειρία τους κυμαίνεται από περίπου 8 έως 0 χρόνια. Οι δεκαέξι 

νηπιαγωγοί οι οποίες έχουν εμπειρία μεγαλύτερη της μιας χρονιάς επιλέγουν 

να διεξάγουν δικτύωση από την πρώτη τους συμμετοχή κι έπειτα, κάθε σχολική 

χρονιά σταθερά κι όχι αποσπασματικά. Η εμπειρία λοιπόν που αποκτούν 

προσθετικά χρόνο με το χρόνο, φαίνεται ότι λειτουργεί θετικά στην απόφαση 

τους να εντάσσουν τη δικτύωση στην εκπαιδευτική τους πρακτική και στο 

σχεδιασμό του ετήσιου εκπαιδευτικού τους έργου. Από τη στάση τους αυτή 

ενδεχομένως φαίνεται ότι έχουν ισχυρά κίνητρα που τις ωθεί να την επιλέγουν, 

αντί της παραδοσιακής διδασκαλίας, τα οποία εκθέτουν κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης και θα αναλυθούν παρακάτω. Από τις τέσσερις νηπιαγωγούς οι 

οποίες συμμετέχουν για πρώτη φορά εφέτος, φαίνεται ότι η έλλειψη 
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προηγούμενης εμπειρίας δε στάθηκε ανασταλτικός παράγοντας στο να το 

τολμήσουν.  

Όσον αφορά το περιβάλλον και χώρο δράσης που επιλέγουν, όλες οι 

ερωτηθείσες προτιμούν το eTwinning, βασικό πλεονέκτημα του οποίου είναι το 

ασφαλές και οργανωμένο πλαίσιο που προσφέρει. Η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων αναφέρει επίσης ότι δε γνωρίζει κάποιο άλλο δομημένο 

διαδικτυακό περιβάλλον που να αφορά την εκπαιδευτική δικτύωση, ώστε να 

μπορούν να ενταχθούν σε αυτό. 

5.3.2.Όσον αφορά την πρώτη επαφή με τη δικτύωση  

Από τα λεγόμενά τους προκύπτει ότι όλες γνώριζαν την ύπαρξη του eTwinning 

πριν αποφασίσουν να μπουν σε προγράμματα, είτε από άλλους συναδέλφους 

(δύο εκ των ερωτηθεισών), είτε από εκπαιδευτικές ημερίδες της περιοχής τους,  

έγγραφα και σεμινάρια του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 

(επτά εκ των ερωτηθεισών), ενώ κάποιες από αυτές αποφάσισαν να 

συμμετέχουν έπειτα από πρόταση που τους έγινε από συναδέλφους (επτά εκ 

των ερωτηθεισών).  Από τις δηλώσεις τους γίνεται  αντιληπτό ότι το eTwinning 

είναι συνυφασμένο με τη δικτύωση και το πιο γνωστό στους κύκλους των 

εκπαιδευτικών που ασχολούνται με εξ αποστάσεως συνεργασίες. Στο άκουσμα 

της λέξης δικτύωση, το πρώτο που τους έρχεται στο μυαλό είναι το eTwinning.  

5.3.3.Όσον αφορά τις βαθμίδες συνεργασίας 

Επτά από τις ερωτηθείσες νηπιαγωγούς προτιμούν συνεργασίες μόνο μεταξύ 

νηπιαγωγείων. Εξηγούν ότι τις θεωρούν πιο επιτυχημένες επειδή τα παιδιά 

βρίσκονται στο ίδιο στάδιο ανάπτυξης, ανταποκρίνονται καλύτερα, 

αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, συνεργάζονται και επιτυγχάνονται  κοινοί στόχοι. 

Δεν διευκρινίζουν όμως εάν η άποψη αυτή πηγάζει από την εμπειρία τους 

έχοντας συνεργαστεί μόνο με νηπιαγωγεία ή και με άλλες βαθμίδες, ώστε να 
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γνωρίζουν τα υπέρ και τα κατά της εκάστοτε συνεργασίας, ή αν είναι μια 

υποθετική άποψη που πηγάζει από προσωπική επιλογή.  

Εννέα ερωτηθείσες θεωρούν ότι οι διαδικτυακές συνεργασίες έχουν καλύτερα 

αποτελέσματα όταν πρόκειται για μαθητές και εκπαιδευτικούς της ίδιας 

βαθμίδας, μέχρι και Δημοτικό. Και σε αυτή την περίπτωση ναι μεν θίγουν το 

θέμα της ηλικίας και των κοινών στόχων, αναφέρουν δε ότι στην περίπτωση 

συνεργασιών με παιδιά δημοτικού προστίθενται στη συνεργασία διαφορετικοί 

τρόποι δράσης που βοηθούν τα νήπια να διευρύνουν τους ορίζοντές τους.  

Τέσσερις από τις ερωτηθείσες νηπιαγωγούς όμως είναι πολύ θετικές στις 

συνεργασίες δικτύωσης με όλες τις βαθμίδες υποστηρίζοντας ότι δεν είναι 

ανέφικτο να συνεργαστούν παιδιά νηπιαγωγείου με παιδιά Γυμνασίου, ακόμα 

και Λυκείου, αρκεί να είναι καλά σχεδιασμένο το πρόγραμμα, οι δράσεις και οι 

εκπαιδευτικοί στόχοι. Οι δύο μάλιστα από αυτές έχουν συνεργαστεί με 

μεγαλύτερες βαθμίδες και υποστηρίζουν τη θέση αυτή από προσωπική 

εμπειρία. Πιστεύουν ότι τα παιδιά όλων των ηλικιών ωφελούνται πολύ από 

τέτοιες συνεργασίες, καθώς παίρνουν πολλά ο ένας από τον άλλο, τα 

μεγαλύτερα αποκτούν ρόλο υποστηρικτικό απέναντι στα μικρότερα και γενικά 

ευνοείται η σύνδεση και η σχέση μεταξύ των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Η εξ 

αποστάσεως συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών διαφορετικών βαθμίδων 

με τον τρόπο που περιγράφουν οι ερωτηθείσες μπορεί να αποτελέσει 

πλεονέκτημα ικανό να επιφέρει θετικές αλλαγές στην εκπαίδευση και ίσως είναι 

και ένας λόγος που οι συγκεκριμένες νηπιαγωγοί την προτιμούν.  

5.3.4.Όσον αφορά το θέμα εθνικών ή ευρωπαϊκών συνεργασιών 

Οι έντεκα ερωτηθείσες που είναι υπέρ των δικτυώσεων με ευρωπαϊκά σχολεία 

εξηγούν ότι έχουν τη διάσταση της επαφής εκπαιδευτικών-παιδιών με άλλες 

κουλτούρες, πρακτικές, γνώσεις, τα οποία αποτελούν γι’ αυτές μια ξεχωριστή 

και πολυεπίπεδη εκπαιδευτική εμπειρία και για τους μαθητές/τριες τους 

πλούτο ερεθισμάτων. Οι υπόλοιπες ερωτηθείσες δεν είναι αρνητικές στις 
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ευρωπαϊκές συνεργασίες, δηλώνουν όμως την προτίμησή τους στις εθνικές λόγω 

της κοινής - μητρικής-  γλώσσας και των κωδικών επικοινωνίας που προσφέρει, 

ώστε να νιώθουν πιο άνετα μέσα στη συνεργασία αυτή. Και στις δύο όμως 

περιπτώσεις, η συνεργασία με σχολεία που βρίσκονται σε απόσταση είναι 

ελκυστική και πολυδιάστατη καθώς ανοίγει δρόμους και ορίζοντες 

διαφορετικούς από αυτούς που ίσχυαν μέχρι τώρα στην προσχολική αγωγή. 

5.3.5. Όσον αφορά τα κίνητρα και τα οφέλη των εκπαιδευτικών 

Η δικτύωση προσφέρει ισχυρά κίνητρα σε όλες τις ερωτηθείσες εκπαιδευτικούς 

και σημαντικά οφέλη.  Τα κίνητρά τους πηγάζουν από τις προσωπικές τους 

ανάγκες και την οπτική με την οποία εξετάζουν τα πλεονεκτήματα της 

δικτύωσης. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις απαντήσεις τους είναι 

τα εξής:  

α) Η δικτύωση αποτελεί γι’ αυτές πρόκληση, διέξοδο, τους προσφέρει ευκαιρία 

για ανανέωση, για ενασχόληση με κάτι διαφορετικό. Είναι επομένως ένα 

εσωτερικό κίνητρο που έχει να κάνει – όπως οι ίδιες αναφέρουν – με πώς 

νιώθουν για τις ρουτίνες και για την καθημερινότητα στο χώρο εργασίας, με τα 

χρόνια προϋπηρεσίας και το τέλμα που προκύπτει από αυτά, με τον κοντινό και 

ευρύτερο επαγγελματικό περίγυρο.  

β) Με τη δικτύωση εξελίσσονται επαγγελματικά καθώς διευρύνουν τις γνώσεις 

τους και δοκιμάζουν νέες διδακτικές πρακτικές. Τους προσφέρεται μια δια βίου 

μάθηση, μια αυτό-επιμόρφωση μέσα από την πράξη. Εμπλουτίζουν το υλικό 

τους, τις γνώσεις τους και βελτιώνουν τις τεχνικές διδασκαλίας τους, 

παρακολουθούν τις νέες τάσεις στην εκπαίδευση. 

γ) Σχεδόν όλες οι ερωτηθείσες αναφέρονται στην επαγγελματική ανάπτυξη και 

στις ευκαιρίες που έχουν μέσα από τη δικτύωση να χτίσουν το επαγγελματικό 

τους προφίλ. Καθώς η δικτύωση θεωρείται κάτι καινοτόμο στην εκπαίδευση, 

δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε 
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επιμορφώσεις και συνέδρια, να την προβάλουν από το διαδίκτυο και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, να πάρουν μέρος σε σχετικούς διαγωνισμούς. Το 

eTwinning δίνει εξάλλου τέτοιες ευκαιρίες με τις εθνικές και ευρωπαϊκές 

ετικέτες ποιότητας που προσφέρει με την ολοκλήρωση κάθε έργου, με τους 

ετήσια εθνικά και ευρωπαϊκά βραβεία που προκηρύσσει, με το δικαίωμα 

συμμετοχής σε συνέδρια.  Οι περισσότερες από τις ερωτηθείσες έχουν ήδη στο 

ενεργητικό τους τέτοιες ετικέτες ποιότητες ή/και βεβαιώσεις από συνέδρια και 

κάποιες από αυτές και βραβεία. Παραδέχονται ότι ακόμα κι αν δεν είναι αυτό 

το πρωταρχικό τους κίνητρο, τις ενδιαφέρει να φαίνεται η δουλειά τους προς τα 

έξω, να εισπράττει αναγνωρισιμότητα το έργο τους και να εμπλουτίζουν το 

portfolio τους. Ένα βραβείο ή μια ετικέτα ποιότητας αποτελεί για εκείνες μια 

δικαίωση των κόπων τους, μια ηθική ικανοποίηση και επιβράβευση. 

δ) Οι ερωτηθείσες κάνουν λόγο για βελτίωση των σχέσεων με τους μαθητές τους, 

καθώς η δικτύωση τις βοηθά να ξεφεύγουν από την παραδοσιακή διδασκαλία. 

Δεν τους αρέσει η στείρα μετάδοση γνώσεων και τις ενδιαφέρει πολύ να 

βρίσκουν τρόπους να γίνεται το μάθημα ενδιαφέρον. Με τη δικτύωση ευνοείται 

η μαθητοκεντρική προσέγγιση και οι ίδιες ενεργοποιούνται και εκπαιδεύονται 

να αφουγκράζονται τις ανάγκες των μαθητών/τριών τους, να είναι ευέλικτες, 

να βελτιώνουν τις τεχνικές τους και την προσέγγισή τους στα τυχόν 

προβλήματα των παιδιών και να δημιουργούν έτσι ένα εκπαιδευτικό κλίμα 

υψηλού επιπέδου μέσα στην τάξη. 

ε) Ένα επίσης βασικό εσωτερικό κίνητρο αποτελεί για τις ερωτηθείσες η 

συγκρότηση ομάδας εκπαιδευτικών που είναι απαραίτητη σε μια δικτύωση και 

τα οφέλη που αποκομίζουν από τη συνεργασία που αναπτύσσεται. Καλύπτεται 

η ανάγκη τους για επικοινωνία, για ανταλλαγή ιδεών, για αλληλοβοήθεια, 

ακόμα και για φιλίες, ανάγκη που προκύπτει είτε επειδή εργάζονται σε 

μονοθέσιο νηπιαγωγείο είτε επειδή έχουν τυπικές σχέσεις με τις συναδέλφους 

της σχολικής τους μονάδας. Είναι πάντως γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί 

προσχολικής αγωγής βιώνουν στην επαγγελματική τους πορεία μικρότερη ή 

μεγαλύτερη μοναξιά καθώς τα νηπιαγωγεία αποτελούν ολιγοθέσιες σχολικές 
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μονάδες, οπότε οι ευκαιρίες για συναναστροφή, συγχρωτισμό και 

ανατροφοδότηση με άλλους εκπαιδευτικούς είναι περιορισμένες. 

στ) Ένα σημαντικό όφελος για τις ερωτηθείσες νηπιαγωγούς είναι η εξοικείωσή 

τους με τις Νέες Τεχνολογίες. Για κάποιες από αυτές μάλιστα η δικτύωση 

αποτέλεσε επιμόρφωση πάνω στις Τ.Π.Ε. καθώς δηλώνουν ότι δεν είχαν 

προηγούμενες γνώσεις. Ο πειραματισμός, η τριβή, η ενασχόληση εντός και 

εκτός σχολικής τάξης με διάφορα τεχνολογικά εργαλεία, η ανταλλαγή 

απόψεων, ιδεών και γνώσεων σχετικά με τη χρήση τους αποτέλεσαν κέρδος για 

τις νηπιαγωγούς της έρευνας.  

5.3.6. Όσον αφορά τα οφέλη των μαθητών 

Οι μαθητές/τριες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην δικτύωση, καθώς από 

τη συμμετοχή τους καθορίζεται τόσο η έκβασή της όσο και το αποτέλεσμα. Οι 

ερωτηθείσες εκπαιδευτικοί διαβλέπουν πολλαπλά οφέλη μέσα από όλη αυτή τη 

διαδικασία γι αυτούς/ές. 

α) Επτά από τις ερωτηθείσες εκπαιδευτικούς βρίσκουν πολύ βοηθητική σε 

γνωστικό και κοινωνικο-πολιτιστικό επίπεδο την επαφή των παιδιών με τις 

κουλτούρες, γλώσσες, ήθη κι έθιμα που προέρχονται από τις συνεργαζόμενες με 

τη δικτύωση περιοχές. Υποστηρίζουν ότι καθ’ αυτό τον τρόπο, δίνεται η 

αφορμή και τα ερεθίσματα να αποκομίσουν γνώσεις σε βαθμό και έκταση που 

δε θα επιτυγχάνονταν εάν δε υφίστατο δικτύωση. 

β) Η αλληλεπίδραση και η εξ αποστάσεως συναναστροφή των νηπίων με τα 

άλλα παιδιά έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητάς 

τους και της ανταπόκρισής τους στις δραστηριότητες. 

γ) Παραδειγματίζονται και υιοθετούν στάσεις και συμπεριφορές. Αρχίζει να 

τους ενδιαφέρει η εικόνα τους προς τα έξω και να ρυθμίζουν τη δική τους 

συμπεριφορά. Χτίζουν σταδιακά την προσωπικότητά τους. 
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δ) Οι ερωτηθείσες υποστηρίζουν ότι σε νοητικό – συναισθηματικό επίπεδο οι 

μαθητές αποκτούν δεξιότητες υψηλού επιπέδου καθώς τους δίνεται η ευκαιρία 

συναναστρεφόμενοι με άλλα παιδιά, να αλληλεπιδράσουν, να μάθουν από 

αυτά, να πάρουν και να δώσουν, να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Αλλάζει ο 

τρόπος που σκέφτονται καθώς πολλαπλασιάζονται οι προσλαμβάνουσες τους, 

τις οποίες αρχίζουν να χρησιμοποιούν για να κάνουν συνδέσεις και να 

ερμηνεύσουν τον κόσμο γύρω τους. 

ε) Μαθαίνουν να συνεργάζονται τόσο με τα άλλα παιδιά όσο και μεταξύ τους 

εντός της σχολικής τάξης. Η δικτύωση ευνοεί τη συνεργατική μάθηση προς 

όφελος όλων των παιδιών. 

στ) Οι ερωτηθείσες νηπιαγωγοί γνωρίζοντας πολύ καλά ότι σ’ αυτή την ηλικία 

τα παιδιά διακατέχονται από έντονο εγωκεντρισμό τονίζουν το όφελος της 

σταδιακής απομάκρυνσης από το «εγώ». Με τη δικτύωση αντιλαμβάνονται ότι 

δεν περιστρέφονται όλα γύρω από το «εγώ» τους και αρχίζει να εισάγεται 

σταδιακά η έννοια του «εμείς». 

ζ) Οι νηπιαγωγοί της έρευνας εκφράζουν την άποψη ότι τα παιδιά ευνοούνται 

και σε επίπεδο ψηφιακού εγγραμματισμού μέσω της επαφής τους με τις Νέες 

Τεχνολογίες. Με την εκμάθηση της χρήσης της τεχνολογίας και του διαδικτύου 

με εκπαιδευτικό τρόπο αλλάζει πιθανόν η εικόνα που είχαν ως τώρα για τον 

υπολογιστή, δηλαδή ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για παιχνίδι 

αλλά και για εκπαιδευτικές δραστηριότητες/παιχνίδια εξίσου διασκεδαστικά 

παρέα με άλλα παιδιά με κοινό εκπαιδευτικό σκοπό.  

5.3.7. Όσον αφορά τα οφέλη του σχολείου 

• Η δικτύωση σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών της έρευνας δεν 

αφήνει ανεπηρέαστη και τη σχολική μονάδα.  
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α) Με τη διάχυση της δικτύωσης σε λοιπούς εκπαιδευτικούς και μαθητές, το 

σχολείο ως σύνολο ωφελείται τόσο σε γνώση και ερεθίσματα όσο και στη 

σύσφιξη σχέσεων και στη μεταξύ των μελών συνεργασία, στην περίπτωση 

αρκετών από τις ερωτηθείσες.  

β) Αίρονται σιγά σιγά οι επιφυλάξεις των υπόλοιπων μελών της ευρύτερης 

σχολικής κοινότητας ως προς τη δικτύωση, όπως στην περίπτωση τριών 

νηπιαγωγών της έρευνας.  Και οι τρεις επισημαίνουν ότι η ενασχόληση με τη 

δικτύωση εκ των πραγμάτων είναι κάτι που δεν μπορεί να παραμείνει στενά 

μέσα στη σχολική τάξη. Οι δράσεις, τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος της, αν 

μη τι άλλο γνωστοποιούνται, διαχέονται και επηρεάζουν όλη τη σχολική 

κοινότητα, μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, αλλά και τα όμορα σχολεία της 

περιοχής.  

γ) Το σχολείο σε αρκετές περιπτώσεις έχει και πρακτικά οφέλη, καθώς 

εξοπλίζεται με απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, όπως υπολογιστές, 

διαδραστικούς πίνακες κ.λπ. προερχόμενη είτε από τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα, είτε από ενέργειες της Διεύθυνσης τους σχολείου, είτε από το 

Σύλλογο Γονέων της σχολικής μονάδας. 

δ) Το σχολείο μέσω της δικτύωσης γίνεται γνωστό, βγαίνει από την απομόνωσή 

του, ανοίγεται στην τοπική κοινωνία. Το όφελος αυτό είναι κοινή παραδοχή 

όλων των ερωτηθέντων. Λόγω της φήμης που αποκτά ευνοούνται συνεργασίες 

με γονείς, τοπικούς φορείς και συλλόγους.  

ε) Αποδεικνύει την ύπαρξή του ως ζωντανό κομμάτι της τοπικής κοινότητας 

στην οποία ανήκει, το οποίο συνεισφέρει με το δικό του τρόπο σ’ αυτή. 

στ) Από τρεις ερωτηθείσες γίνεται επίσης λόγος για την εικόνα του σύγχρονου 

νηπιαγωγείου στα μάτια των γονέων και ευρύτερα. Η μεθοδολογία, οι 

παιδαγωγικοί στόχοι, η επιστημονική βάση στα οποία στηρίζεται η δικτύωση 

καθιστούν το νηπιαγωγείο και το επάγγελμα των νηπιαγωγών ισάξιο με όλες 
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τις άλλες ειδικότητες των επιστημών της αγωγής. Το τόσα χρόνια 

“παρεξηγημένο” νηπιαγωγείο, στο οποίο επικρατούσε η διαδεδομένη αντίληψη 

ότι τα παιδιά απλώς απασχολούνται με παραμυθάκια και τραγουδάκια, 

τοποθετείται στη θέση που του αξίζει. 

5.3.8. Όσον αφορά τα συναισθήματα 

Η ενασχόληση των ερωτηθέντων με τη δικτύωση τους γεννά μια σειρά από 

συναισθήματα. Τα συναισθήματα των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών 

αντικατοπτρίζουν επίσης τους λόγους για τους οποίους επιλέγουν τη δικτύωση, 

τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, τις προσδοκίες τους.  

α) Όλες δηλώνουν ότι διακατέχονται από θετικά συναισθήματα, με βασικότερα 

στις αναφορές τους «δημιουργική», «ευχαριστημένη», «σε εγρήγορση», 

«ενθουσιασμένη», «χαρούμενη», «κερδισμένη», «αγαπούν αυτό που κάνουν». 

Άξιο σχολιασμού είναι το γεγονός ότι τα θετικά αυτά συναισθήματα τα νιώθουν 

εξίσου τόσο οι έμπειρες πάνω στη δικτύωση ερωτηθείσες, όσο και αυτές οι οποίες 

δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να προσφέρει 

τόσα θετικά συναισθήματα στις εκπαιδευτικούς οι οποίες έχουν κάποια χρόνια 

εμπειρίας, την καθιστά σταθερή αξία στην εκπαιδευτική τους πορεία. 

β) Τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθει η πλειοψηφία των ερωτηθεισών για 

τη δικτύωση είναι άγχος και πίεση σε σχέση με το χρόνο τόσο το σχολικό όσο 

και τον προσωπικό. Παραδέχονται ότι η δικτύωση δεν είναι κάτι απλό, ενέχει 

δέσμευση και συστηματική ενασχόληση και προετοιμασία από τον 

εκπαιδευτικό. Τονίζουν όμως ότι διαχειρίζονται τα συναισθήματα αυτά καθώς 

τα θετικά υπερισχύουν. Δύο από τις ερωτηθείσες αναφέρουν ότι το άγχος τους 

πήγαζε στην αρχή από την πληθώρα των πληροφοριών που παρουσιάζονταν 

στην ομάδα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και από τις απαιτήσεις του 

έργου, ενώ τέσσερις από αυτές ένιωσαν άγχος λόγω των περιορισμένων 

τεχνολογικών γνώσεων που κατείχαν σε σχέση με τις άλλες εκπαιδευτικούς της 

δικτύωσης. Δύο ερωτηθείσες δηλώνουν δυσαρέσκεια, η μία θεωρώντας ότι 
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υπάρχει ανταγωνιστικότητα μεταξύ των συμμετεχουσών και η άλλη 

δυσκολευόμενη να εκφράσει στην ομάδα τη γνώμη της. Σε όλες τις περιπτώσεις 

τα αρνητικά συναισθήματα δε φαίνονται να έχουν τέτοια ισχύ ώστε να 

λειτουργούν αποτρεπτικά και εις βάρος της διεξαγωγής της δικτύωσης. 

γ) Η βεβαιότητα για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών τους είναι το 

συναίσθημα που κυριαρχεί σε όλες τις ερωτηθείσες, καθώς μεταφέρουν τον 

ενθουσιασμό των παιδιών για τη δικτύωση και το ευχάριστο κλίμα που 

επικρατεί στη σχολική τάξη, συναίσθημα το οποίο αποτελεί κινητήριο δύναμη 

και για τις ίδιες. 

δ) Βεβαιότητα νιώθουν επίσης και για την αποδοχή του προγράμματος 

δικτύωσης από τους γονείς. Η βεβαιότητα πηγάζει είτε από τις θετικές 

αντιδράσεις και τη συνδρομή των γονέων, είτε από τη σιγουριά που εκπέμπουν 

οι ίδιες για το πρόγραμμα. Αναφέρουν δε, αποτυπώνοντας ορισμένα 

χαρακτηριστικά των γονέων, ότι μερικοί είναι πολύ ενήμεροι και επικροτούν 

τις δράσεις της δικτύωσης,  κάποιοι είναι αδιάφοροι, άλλοι πρόθυμοι ωστόσο 

δεν κατανοούν απόλυτα το τι ακριβώς γίνεται, αλλά σε καμία από τις 

παραπάνω περιπτώσεις  η στάση τους δεν αποτελεί εμπόδιο ή απειλή για τη 

συνέχιση του έργου. 

ε) Κάποιες από τις ερωτηθείσες εκφράζουν συναισθήματα και ως προς τις 

αντιδράσεις των υπολοίπων συναδέλφων του σχολείου τους. Στην περίπτωση 

που οι λοιποί συνάδελφοι αρνούνται να συμμετάσχουν, τα συναισθήματα είναι 

αρνητικά καθώς πιθανότατα εισπράττουν απαξίωση ή επιφυλακτικότητα, ενώ 

στην περίπτωση που οι λοιποί συνάδελφοι αποδέχονται τη δικτύωση και 

συμμετέχουν, τα συναισθήματα είναι θετικά όπως αυτό του ενθουσιασμού, της 

σταθερότητας και της σιγουριάς. 
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5.3.9. Εντοπισμός θετικών σημείων δικτύωσης 

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων οι ερωτηθείσες νηπιαγωγοί στέκονται σε 

πολλά θετικά σημεία της δικτύωσης τόσο για τις ίδιες, όσο και για τα παιδιά, 

αλλά και για το τρίπτυχο εκπαιδευτικοί-παιδιά-σχολείο. 

Οι ευκαιρίες για επιμόρφωση, η αίσθηση του ανήκειν, η μεταστροφή του ρόλου 

τους από τον δασκαλοκεντρικό στο ρόλο του συμπαραστάτη-διαμεσολαβητή, 

είναι μερικά από τα θετικά σημεία της δικτύωσης όσον αφορά την εκπαιδευτική 

τους ταυτότητα, σύμφωνα με τη γνώμη των ερωτηθεισών.   

Τα θετικά σημεία που αφορούν τα νήπια είναι η αλλαγή στη στάση τους, η 

συνδρομή της δικτύωσης στην ομαλή μετάβαση τους στην επόμενη 

εκπαιδευτική βαθμίδα, όπου μέσα από τη συναναστροφή τους με παιδιά 

μεγαλύτερων ηλικιών αποκτούν και δομούν εικόνα της εκπαίδευσης ευρύτερα. 

Είναι η ενεργοποίησή τους και ανάληψη πρωτοβουλιών από τα ίδια και οι 

μοναδικές εμπειρίες που βιώνουν μέσω μιας δικτύωσης. 

Όσον αφορά τα θετικά σημεία για ολόκληρη τη σχολική μονάδα, οι ερωτηθείσες 

επισημαίνουν ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές είναι πιο χαρούμενοι, υπάρχει μια 

προοπτική συνέχειας και σύνδεσης των βαθμίδων εκπαίδευσης, ότι 

επηρεάζονται όλοι από τη διαδικασία της δικτύωσης και κερδίζουν από αυτή. 

5.3.10. Εντοπισμός αρνητικών σημείων δικτύωσης 

Τα εμπόδια, οι δυσκολίες και τα αρνητικά σημεία της δικτύωσης που 

επισημαίνονται βάσει της έρευνας των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής 

έχουν να κάνουν: 

α) Με το είδος της συνεργασίας και την επιλογή των συνεργατών. Οι 

ερωτηθείσες θεωρούν ότι όταν ένας εκπαιδευτικός εμπλέκεται σε μια δικτύωση 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση η δέσμευση, η συνεργασία, η συνέπεια, η 
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εναρμόνιση με τους ρυθμούς και τις απαιτήσεις της δικτύωσης, αφού όλο αυτό 

εμπεριέχει συνεργασία, κοινές δράσεις, κοινούς στόχους. Σε διαφορετική 

περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος αποτυχίας της δικτύωσης και της επίτευξης των 

στόχων και δημιουργούνται αρνητικά συναισθήματα στους συμμετέχοντες. 

Κρατούμε τη διαπίστωση ότι γενικά όταν οι εκπαιδευτικοί δεν συνεργάζονται, 

αδιαφορούν, καθυστερούν, αυτό αποτελεί ένα σοβαρό εμπόδιο στην επιτυχή 

έκβαση της δικτύωσης. Ο ρόλος των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών είναι πολύ 

σημαντικός, καθώς επιλέγοντας να ενταχθούν σε μια δικτύωση δε μπορούν να 

είναι παθητικοί, αδιάφοροι ή ανεπαρκείς, αλλά στην ουσία προτρέπονται να 

λαμβάνουν πρωτοβουλίες, να είναι ενεργητικοί και κατηρτισμένοι. 

β) Με τη μη αποδοχή από τους λοιπούς εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. 

Όπως ήδη έχουν περιγράψει τα συναισθήματά τους οι ερωτηθείσες σε σχετική 

με τη δυσκολία αυτή αναφορά τους, διαπιστώνουμε ότι η μη αποδοχή 

δημιουργεί ένα δυσάρεστο περιβάλλον εντός του σχολείου κι αυτό είναι 

αποτρεπτικό για την ομαλή διεξαγωγή της δικτύωσης. Η μη αποδοχή της 

μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον συναισθήματα ζήλιας ή ανταγωνισμού στη 

μεταξύ τους επαγγελματική σχέση. 

γ) Η δικτύωση στην προσχολική ηλικία δεν είναι εύκολη λόγω του ότι τα νήπια 

δεν έχουν κατακτήσει ακόμα την ικανότητα της γραφής-ανάγνωσης. Αυτό τα 

εμποδίζει πρακτικά από το να διαχειρίζονται μόνα τους την πλατφόρμα της 

δικτύωσης, να χειρίζονται ψηφιακά εργαλεία αλλά και στο να δημιουργούν 

εντελώς μόνα τους  ψηφιακά προϊόντα.  

δ) Πιθανή δυσκολία μπορεί επίσης να είναι η αντίληψη κάποιων από τους 

συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς ότι η μία βαθμίδα είναι υποδεέστερη της 

άλλης. Αν ισχύει αυτό τότε η μεταξύ τους συνεργασία δεν είναι ισότιμη αλλά 

προβληματική. 

ε) Ένα αρνητικό σημείο της δικτύωσης που προκύπτει από την έρευνα είναι ότι 

έχει τη μορφή της προαιρετικότητας, δηλαδή είναι στην επιλογή των 
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εκπαιδευτικών εάν θα μπουν σε πρόγραμμα δικτύωσης ή όχι. Αυτό δημιουργεί 

μία ασυνέχεια για τους μαθητές, κάποιοι από τους οποίους μπορεί ποτέ να μην 

αποκτήσουν εμπειρία δικτύωσης, κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν εμπειρία μόνο 

μία σχολική χρονιά κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους σε μία βαθμίδα και 

κάποιοι άλλοι σε όλες τις βαθμίδες σταθερά.  

5.3.11. Όσον αφορά τις επεκτάσεις της δικτύωσης 

Όσον αφορά τις επεκτάσεις της δικτύωσης, πέντε από τις ερωτηθείσες έχουν ήδη 

επεκταθεί και σε διαφορετικού τύπου δικτύωση πέραν ή μέσω του eTwinning. 

Όλες όμως δηλώνουν ότι στο μελλοντικό εκπαιδευτικό τους σχεδιασμό ανήκει η 

δικτύωση με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, καθώς δηλώνουν ότι είναι δύσκολο 

πλέον γι’ αυτές να επιστρέψουν σε ένα παραδοσιακό στυλ διδασκαλίας. 

Εκδηλώνουν επίσης την επιθυμία να γνωρίσουν και να έρθουν σε επαφή και με 

δικτύωση άλλου πλαισίου. 
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Κεφάλαιο 6: Περαιτέρω σχολιασμός, συμπεράσματα, συζήτηση 

 

6.1. Εισαγωγή 

Από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας κι από τα 

επιμέρους συμπεράσματα προκύπτει ότι τα πλεονεκτήματα της δικτύωσης στις 

σχολικές μονάδες της προσχολικής αγωγής είναι ποικίλα και λειτουργούν προς 

όφελος της συγκεκριμένης βαθμίδας εκπαίδευσης. Τόσο στους εκπαιδευτικούς 

προσχολικής αγωγής όσο και στα νήπια η δικτύωση εάν είναι καλά 

οργανωμένη και σχεδιασμένη προσδίδει τα μέγιστα καλύπτοντας ένα ευρύ 

φάσμα ωφελειών και εμπειριών που λειτουργούν προσθετικά σε επίπεδο 

γνωστικό, νοητικό, κοινωνικό και συναισθηματικό για όλους. 

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από την υλοποίηση της έρευνας έτσι όπως απαντούν στα 

ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν.  

 

6.2. Για ποιους λόγους οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής 

επιλέγουν τη δικτύωση; 

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι λόγοι που ωθούν τις εκπαιδευτικούς 

προσχολικής αγωγής να επιλέγουν τη δικτύωση αντί της παραδοσιακής 

διδασκαλίας είναι ποικίλοι. Από τη μια, έχουν κυρίως να κάνουν με την τάση 

των εκπαιδευτικών να ξεφεύγουν από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας 

ακολουθώντας τα νέα εκπαιδευτικά πρότυπα που θεωρούνται πιο καινοτόμα.  

Από την άλλη, οι λόγοι αυτής της επιλογής συνδέονται με τα εσωτερικά τους 

κίνητρα για δημιουργία, για αναγνώριση της δουλειάς τους, επιβεβαίωση και 



142 
 

επιβράβευση. Επιπλέον, τις ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητά τους ως 

εκπαιδευτικούς και η εικόνα τους μέσα στην τάξη σε σχέση με τους 

μαθητές/τριές τους. Δίνουν βαρύτητα στην οικοδόμηση μιας ουσιαστικής 

σχέσης μαζί τους και στην προσπάθειά τους να καλύψουν τις ανάγκες των 

παιδιών σε κοινωνικο-συναισθηματικό επίπεδο πολύ περισσότερο από το να 

τους μεταδώσουν στείρες γνώσεις, χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζουν και το 

γνωστικό κομμάτι.  

Οι νηπιαγωγοί της έρευνας θεωρούν πλεονέκτημα την ευχέρεια που έχουν στην 

επιλογή της ύλης από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του νηπιαγωγείου, 

σε αντίθεση με τα ΑΠΣ των άλλων βαθμίδων  και το γεγονός ότι η δικτύωση 

δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για κάτι τέτοιο. Η δικτύωση παρέχει ευελιξία, 

καλύπτει ένα ευρύ πλαίσιο κατάλληλο για πειραματισμούς και προσφέρει 

διαθεματικότητα, σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία που εύκολα 

μπορεί να οδηγήσει σε αποσπασματικές δραστηριότητες και σε γνωστικούς 

μόνο στόχους. Στις δικτυώσεις ξεπηδούν ιδέες που μπορεί να υιοθετήσει ο 

εκπαιδευτικός, να τις προσαρμόσει στις δικές του ανάγκες, προτιμήσεις, 

κατάσταση τάξης του, να τις τροποποιήσει, να τις αναπτύξει. 

Σαφέστατα από τις δηλώσεις τους προκύπτει πόσο συνυφασμένη είναι η 

δικτύωση με την τεχνολογία, καθώς η χρήση του διαδικτύου είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση της. Επιλέγοντας τη δικτύωση, οι νηπιαγωγοί επιμορφώνονται 

στην πράξη πάνω στις ΤΠΕ. Τους δίνεται η ευκαιρία να καταρτιστούν στη 

διδακτική εφαρμογή αυτών. Εξοικειώνονται με τη χρήση των τεχνολογικών 

εργαλείων για εκπαιδευτικούς σκοπούς και διευκολύνονται στο σχεδιασμό και 

υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου. 

Σημαντικός λόγος της επιλογής τους φαίνεται ότι είναι η δυνατότητα κοινής 

πορείας με άλλους εκπαιδευτικούς τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε διεθνές, με 

μια ευρεία γκάμα επιλογών και στις βαθμίδες συνεργασίας. Ειδικά στο χώρο 

της προσχολικής αγωγής όπου οι νηπιαγωγοί συναναστρέφονται καθημερινά 

σε όλα τα χρόνια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας με πληθώρα παιδιών 



143 
 

νηπιακής ηλικίας και με λιγοστούς έως κανέναν ενηλίκους, η δικτύωση έρχεται 

να καλύψει αυτή τη βαθύτερη ανάγκη τους. 

Βασικό ρόλο παίζει και το κομμάτι των συναισθημάτων των εκπαιδευτικών 

προσχολικής αγωγής μέσα από μια δικτύωση. Νιώθοντας γεμάτες, χαρούμενες 

και δημιουργικές, νιώθοντας αγάπη και αφοσίωση σ’ αυτό που κάνουν, έχουν 

κάθε λόγο να επιλέγουν τη δικτύωση κάθε σχολική χρονιά. Σαφέστατα η 

δικτύωση όντας πολύπλοκη πρακτική δημιουργεί και συναισθήματα άγχους ή 

πίεσης, όμως όπως διαπιστώνεται από την έρευνα είναι ένα δημιουργικό άγχος 

που επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην ψυχοσύνθεση και την προσωπικότητα 

των νηπιαγωγών, όσο και στα αποτελέσματα της εργασίας τους. 

 

6.3. Ποια αποτελέσματα έχουν οι δικτυώσεις σχολείων στις μικρές 

ηλικίες; 

Μέσω των δικτυώσεων τα παιδιά προσχολικής αγωγής έρχονται σε επαφή με 

άλλα παιδιά. Η συναναστροφή παιδιών με άλλα παιδιά, το παιχνίδι, τα κοινά 

ενδιαφέροντα είναι χαρακτηριστικές ανάγκες και ζητούμενο αυτής της ηλικίας. 

Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας, όσα περισσότερα παιδιά γνωρίζουν τόσο πιο 

χαρούμενα και ικανοποιημένα νιώθουν, καθώς πολύ εύκολα τα αποδέχονται 

και συγχρωτίζονται μαζί τους, όπως αποδεικνύεται από τις απαντήσεις που 

έδωσαν στο 2ο και 3ο ερώτημα της έρευνας “Διερεύνηση απόψεων νηπίων για 

τη δικτύωση”. 

Η γνωριμία με άλλα παιδιά μέσω των δικτυώσεων εξάπτει την περιέργειά τους 

και ενεργοποιεί νοητικούς μηχανισμούς που τα ωθούν να εκφράζουν απορίες 

και να θέτουν ερωτήσεις προς τα άλλα παιδιά, όπως διαπιστώθηκε από τις 

απαντήσεις τους στο 4ο ερώτημα. Σκοπός τους είναι να ανακαλύψουν τόσο τις 

ομοιότητες και τα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν με τα άλλα εξ αποστάσεως 

παιδιά, όσο και την ετοιμότητά τους να αποδεχθούν τυχόν διαφορές. 
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Με τη δικτύωση τα παιδιά καλούνται να δοκιμάσουν την έννοια συνεργασία σε 

μια ευρύτερη μορφή από αυτήν στην οποία εκπαιδεύονται μέσα στη σχολική 

τους τάξη. Στη σχολική τους καθημερινότητα δημιουργούνται μικρές 

ομαδούλες είτε από τα ίδια είτε από τη νηπιαγωγό τους, με σκοπό την επίτευξη 

ενός κοινού στόχου (μιας ομαδικής εργασίας, ενός ομαδικού παιχνιδιού κ.τ.λ.). 

Στη δικτύωση τα παιδιά μπαίνουν σε ευρύτερες ομάδες για την κατάκτηση ενός 

μεγαλύτερου και ισχυρότερου στόχου που πολλές φορές ο αντίκτυπός του 

επεκτείνεται και έξω από τα όρια του σχολείου τους. Την έννοια της 

συνεργασίας τα παιδιά φαίνεται ότι μπορούν να την κατανοήσουν και να την 

ερμηνεύσουν, όπως προέκυψε από τις απαντήσεις τους στα ερωτήματα 5 – 7 της 

έρευνας “Διερεύνηση απόψεων νηπίων για τη δικτύωση”.  

Όσον αφορά την επικοινωνία, αυτή φαίνεται ότι μέσω της δικτύωσης 

επιζητείται από τα παιδιά. Τα παιδιά αρχικά δείχνουν ότι γνωρίζουν πώς 

μπορεί αυτή να επιτευχθεί προτείνοντας στις απαντήσεις τους στο 8ο ερώτημα 

της έρευνας “Διερεύνηση απόψεων νηπίων για τη δικτύωση” εύστοχα 

ασύγχρονους και σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας.  

Η επίτευξη της επικοινωνίας και τα συναισθήματα χαράς που αποκομίζουν από 

την άμεση επικοινωνία αποδεικνύεται από τις απαντήσεις τους στην επόμενη 

φάση της έρευνας “Τηλεδιάσκεψη: Γνωριμία σχολείων”. Η πλειοψηφία των 

παιδιών επισημαίνει ότι το γεγονός ότι είδε, άκουσε, γνώρισε τα άλλα παιδιά κι 

επικοινώνησαν μεταξύ τους μιλώντας, παίζοντας και τραγουδώντας ήταν το 

καλύτερο σημείο της τηλεδιάσκεψης. Στα ίδια σημεία επικεντρώνεται και η 

περιγραφή των συναισθημάτων τους από την εμπειρία της τηλεδιάσκεψης. 

Αναφέρουν και πάλι κατά πλειοψηφία τη χαρά και τον ενθουσιασμό που 

ένιωσαν από την εξ αποστάσεως επαφή τους με τα άλλα παιδιά. Για τους 

παραπάνω λόγους δήλωσαν ότι θα ήθελαν να το επαναλάβουν. 

Με τις παραπάνω απόψεις συμπίπτουν και αυτές των εκπαιδευτικών, οι οποίες 

παρατηρούσαν καθημερινά τόσο την ατομική εξέλιξη του κάθε μαθητή όσο και 

την εικόνα του επίπεδου της τάξης συνολικά. 
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Οι απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί για την επίδραση της δικτύωσης 

στους μαθητές τους, τόσο στην αξιολόγηση της τηλεδιάσκεψης (Υποενότητα 

4.3.2.), όσο και στις ατομικές τους συνεντεύξεις (Υποενότητα 5.2.6.), όσο και τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτές (Υποενότητα 4.3.3. και Υποενότητα 

5.3.6.) έρχονται να συμπληρώσουν την παραπάνω έρευνα των νηπίων σχετικά 

με τα θετικά αποτελέσματα που έχουν οι δικτυώσεις στις μικρές ηλικίες. 

Η δικτύωση δίνει ώθηση στα παιδιά για επικοινωνία, εξωστρέφεια, 

αλληλεπίδραση, για ικανοποίηση της φυσικής τους περιέργειας να 

ανακαλύψουν κι άλλους κόσμους πέρα από τον περίγυρο του δικού τους 

μικρόκοσμου. Οι δράσεις της δικτύωσης στις οποίες συμμετέχουν επομένως οι 

μαθητές μπορεί να τους φαίνονται σαν παιχνίδι, καθώς είναι βασικό συστατικό 

της προσχολικής ηλικίας, όμως μέσω του «διαφορετικού είδους παιχνιδιού» τα 

παιδιά αποκομίζουν πολλά. Αυτό το οποίο προσφέρει η δικτύωση στα παιδιά 

ξεφεύγει από τις καθημερινές τους ρουτίνες, τα ξαφνιάζει ευχάριστα, τα ωθεί να 

καταπιαστούν με θέματα που μπορεί να μην είχαν σκεφτεί ή μπορεί να τα 

ενδιέφεραν αλλά δεν περίμεναν ότι θα έβρισκαν πρόσφορο έδαφος στο 

νηπιαγωγείο. Και καθώς κάθε δικτύωση είναι μοναδική, τα παιδιά έχουν την 

τύχη να βιώνουν μοναδικές αυθεντικές καταστάσεις. 

Είναι φανερό ότι τα θετικά αποτελέσματα έχουν να κάνουν με όλες τις πτυχές 

της προσωπικότητας των νηπίων. Οι εκπαιδευτικοί διαβλέπουν οφέλη σε 

κοινωνικο-πολιτισμικό επίπεδο, σε γνωστικό επίπεδο, σε νοητικό και 

συναισθηματικό επίπεδο, που ενεργοποιούν τη σκέψη των νηπίων, πλουτίζουν 

το συναισθηματικό τους κόσμο, τα δραστηριοποιούν, τα ωθούν να εξασκηθούν 

στη συνεργασία και την επικοινωνία. Τους δίνονται οι βάσεις για 

κοινωνικοποίηση και ομαλή ένταξή τους σε ευρύτερους κύκλους της κοινωνίας 

στην οποία ζουν και μεγαλώνουν ως αυριανοί ενεργοί πολίτες. 
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6.4. Ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά σημεία, εμπόδια, 

επεκτάσεις της δικτύωσης; 

Τα επιμέρους συμπεράσματα των Υποενοτήτων 5.3.9. και 5.3.10. καταδεικνύουν 

ότι στη δικτύωση υφίστανται τόσο θετικά όσο και αρνητικά σημεία.  

Όσον αφορά τα θετικά, αυτά διαχέονται σε όλους τις συμμετέχοντες στη 

δικτύωση, εκπαιδευτικούς, παιδιά, σχολείο, καθώς είναι αλληλένδετα. 

Η δικτύωση για τους εκπαιδευτικούς συνεισφέρει στην αλλαγή της 

εκπαιδευτικής τους ταυτότητας, στην διαφυγή από τα δασκαλοκεντρικά 

πρότυπα, στη βελτίωση των τεχνικών και μεθόδων τους, στην περαιτέρω 

επιστημονική τους κατάρτιση, στην επαφή και αλληλεπίδραση με την ευρύτερη 

εκπαιδευτική κοινότητα. 

Θετικός είναι ο αντίκτυπος και στους μαθητές με κυριότερο σημείο την 

ολόπλευρη ανάπτυξή τους, την καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης και την 

ολιστική προσέγγιση του κόσμου που τα περιβάλλει, προσέγγιση που τα οδηγεί 

στην επιμέρους και λεπτομερειακή διερεύνηση των σημείων που αγγίζουν τα 

ενδιαφέροντά τους. 

Η δικτύωση επηρεάζοντας θετικά και το σχολείο, το αναδεικνύει σε ζωντανό 

οργανισμό άμεσα συνδεδεμένο με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, το οποίο 

κατέχει ενεργό ρόλο στα τεκταινόμενα, σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτιστικό, 

περιβαλλοντικό, ανθρωπιστικό. Ειδικότερα για την προσχολική αγωγή, η 

δικτύωση συντελεί στη γνωστοποίηση του σημαντικού της ρόλου στην 

εκπαίδευση των νηπίων και στην εξίσωσή της με τις άλλες βαθμίδες 

εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά τα αρνητικά σημεία και εμπόδια της δικτύωσης αυτά συνδέονται 

κυρίως με πρακτικά ζητήματα κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της, έτσι όπως 

εντοπίζονται από τις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα στις 
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Υποενότητες 5.2.10. και 5.3.10. Τα μειονεκτήματα της δικτύωσης, 

συμπερασματικά, έχουν να κάνουν κυρίως: 

Με την πολλές φορές τυχαία επιλογή των εξ αποστάσεως συνεργατών. Η 

επιλογή των συνεργατών είναι καθοριστική για την έκβαση και την 

επιτυχημένη ολοκλήρωση της δικτύωσης. 

Με το γεγονός ότι δεν είναι πάντα αποδεκτή στο χώρο του νηπιαγωγείου από 

όλους τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Αυτό οφείλεται στο μη 

υποχρεωτικό χαρακτήρα της υλοποίησης μιας δικτύωσης και εναπόκειται στην 

προσωπική επιλογή του εκπαιδευτικού αν θα την επιλέξει. Μην έχοντας λάβει 

επίσημη επιμόρφωση όλοι οι νηπιαγωγοί πάνω σε αυτήν, με την ένταξη της 

δικτύωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία από κάποιον εκπαιδευτικό πιο 

κατηρτισμένο,  νιώθουν πιθανόν ανασφαλείς ή ανεπαρκείς.  Το γεγονός αυτό 

ενδέχεται να προκαλέσει διατάραξη του ενδοσχολικού κλίματος και των 

ισορροπιών μεταξύ των συναδέλφων εκπαιδευτικών. 

Με το γεγονός ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των νηπίων συντελείται με τη 

συνεχή συνδρομή των εκπαιδευτικών τους, καθώς τα ίδια δεν έχουν την 

ικανότητα της χρησιμοποίησης της τεχνολογίας χωρίς καθοδήγηση , οπότε και 

δεν μπορούν να φτάσουν στα υψηλότερα επίπεδα επικοινωνίας.  

Με τη μετάβαση δε των νηπίων στις μεγαλύτερες βαθμίδες, όπου πλέον είναι 

ικανά έχοντας κατακτήσει την ανάγνωση και τη γραφή να γευτούν την άμεση 

και ποιοτικότερη συνεργασία και εξ αποστάσεως επικοινωνία με άλλα παιδιά, 

το γεγονός ότι υπάρχει η πιθανότητα να μην έχουν άλλη εμπειρία δικτύωσης – 

λόγω της προαιρετικότητάς της – καθιστά τα οφέλη της για τα παιδιά 

περιορισμένα και αποσπασματικά. 

Σε σχέση με τις επεκτάσεις της δικτύωσης, από την έρευνα διαφαίνεται ότι 

υπάρχει η τάση στις νηπιαγωγούς να δοκιμάσουν κι άλλα περιβάλλοντα 

δικτύωσης, δεν γνωρίζουν όμως ποια είναι αυτά. Από τις δηλώσεις τους 
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διαφαίνεται η επιθυμία τους να χρησιμοποιούν σταθερά τη δικτύωση, έστω και 

μέσω της πλατφόρμας του eTwinning κάθε σχολική χρονιά. 

 

6.5. Περιορισμοί της έρευνας 

Όπως όλες οι ερευνητικές μελέτες έτσι και η παρούσα έρευνα υπόκειται σε 

περιορισμούς που σχετίζονται με τις μεθοδολογικές επιλογές που υιοθετήθηκαν 

κατά τη διεξαγωγή της. 

Όσον αφορά τον αριθμό του δείγματος, αποτελείται τόσο από εκπαιδευτικούς 

όσο κι από μαθητές προσχολικής αγωγής. Ο αριθμός των 20 εκπαιδευτικών που 

έλαβαν μέρος στην ερευνητική διαδικασία αν και προσέφερε μια εις βάθος 

μελέτη διαφόρων πολύ σημαντικών παραμέτρων της δικτύωσης, δεν μπορεί να 

ληφθεί υπόψη ως αντιπροσωπευτικός του συνόλου των εκπαιδευτικών 

προσχολικής αγωγής που ασχολούνται με τη δικτύωση κι αυτό σημαίνει ότι 

χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

Επιπλέον η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων στηρίζεται στις υποκειμενικές 

αντιλήψεις των συμμετεχόντων, όπως εκφράστηκαν μέσα από τις απαντήσεις 

του ερωτηματολογίου, χωρίς τη δυνατότητα επαλήθευσης. Ο δε αριθμός των 

συμμετεχόντων μαθητών στη δικτύωση στην οποία βασίστηκε η έρευνα ενώ 

είναι ικανοποιητικός, κατά τη διάρκεια των σχεδιασμένων για την έρευνα 

συνεδριών δεν ήταν σταθερός και μάλιστα εμφάνισε τάση μείωσης, λόγω 

απουσιών μαθητών και τεχνικών ή άλλων προβλημάτων των συμμετεχόντων 

νηπιαγωγείων. Ωστόσο, παρά τους περιορισμούς αυτούς, αξίζει να 

επισημάνουμε ότι με τη συμβολή των νηπίων στην έρευνα επιχειρήθηκε 

επιτυχώς η άρση του περιορισμού της συμμετοχής τους που παρατηρείται σε 

παρόμοιες έρευνες, λόγω της μη κατάκτησης της ανάγνωσης και γραφής από 

αυτά. Στην παρούσα έρευνα αντλήθηκαν χρήσιμες απόψεις, πληροφορίες και 

δεδομένα από τις δικές τους μαρτυρίες ως πρωτογενής πηγή έρευνας και παρότι 

μπορεί να θεωρηθούν υποκειμενικές, επιτρέπουν τη βαθύτερη ανάλυση και 
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συμβάλλουν στα συμπεράσματα ερευνών που ασχολούνται με το ίδιο 

αντικείμενο. 

Όσον αφορά τη μεθοδολογία της έρευνας, επιλέχθηκε η ποιοτική για τη 

συλλογή των δεδομένων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης ενός συγκεκριμένου 

έργου δικτύωσης, μελετώντας τις αντιδράσεις των μαθητών σε δύο 

συγκεκριμένες δράσεις κατά την έναρξη της και τις στάσεις και αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών τους. Περιορισμοί προκύπτουν επομένως τόσο σε επίπεδο 

επιλογής μεθόδου, καθώς θα μπορούσε να συνδυαστεί και με ποσοτικά 

δεδομένα, όσο και σε επίπεδο χρονικού περιθωρίου, καθώς η κυρίως έρευνα 

διεξήχθη κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου, ενώ η εν λόγω δικτύωση 

ολοκληρώθηκε με το τέλος της σχολικής χρονιάς. 

Ένας επιπλέον πιθανός περιορισμός σχετίζεται με τη συμμετοχή της 

ερευνήτριας στην δικτύωση ως εκπαιδευτικός του ενός εκ των νηπιαγωγείων 

που συμμετείχαν σε αυτήν. Ωστόσο, προσπάθησε να μην επηρεάζει την 

ερευνητική διαδικασία και να περιορίσει το ρόλο της στη συνεισφορά 

διαμόρφωσης ενός θετικού κλίματος τόσο μεταξύ εκπαιδευτικών όσο και μεταξύ 

μαθητών. 

 

6.6. Προτάσεις 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εστιάσει στα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα που προκύπτουν από την εξ αποστάσεως υλοποίηση 

συνεργατικών προγραμμάτων στην προσχολική εκπαίδευση και να επιτευχθεί 

μια συνολική αποτίμηση της επίδρασης της δικτύωσης σε νηπιαγωγούς και 

παιδιά. Το συγκεκριμένο θέμα προκαλεί έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον, ειδικά 

σε επίπεδο παιδιών προσχολικής αγωγής, καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχα 

ερευνητικά δεδομένα και για το λόγο αυτό προσφέρεται για περαιτέρω έρευνα.  
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Με την πεποίθηση ότι η δικτύωση αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση 

καινοτόμου διδασκαλίας, η οποία αν σχεδιαστεί με βάση τις σύγχρονες 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις, ανοίγει τους ορίζοντες τόσο σε μαθητές όσο και σε 

εκπαιδευτικούς σε πολλαπλά επίπεδα, χρήζει περαιτέρω σημασίας και ο ρόλος 

της θα πρέπει να διερευνηθεί εις βάθος. Θα ήταν βοηθητικό η παρούσα έρευνα 

να μπορούσε να συμπεριλάβει δεδομένα  που άντλησε και από τις λοιπές 

δράσεις που υλοποιήθηκαν μέχρι την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου 

έως το τέλος της σχολικής χρονιάς, τα οποία λόγω χρόνου και έκτασης της 

παρούσας εργασίας δεν αξιοποιήθηκαν. Κατά αυτόν τον τρόπο θα υπήρχε πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα της επίδρασης της δικτύωσης όχι μόνο σε επίπεδο 

σύγχρονης επικοινωνίας και συνεργασίας αλλά και ασύγχρονης. Επιπλέον θα 

μπορούσαν να αποτυπωθούν οι κατά τη διάρκεια αλλά και οι τελικές σκέψεις 

και συναισθήματα κι από τις δύο ομάδες στόχου. Ίσως έτσι θα μπορούσε να 

διασφαλιστεί και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

Επιπλέον, θα ήταν ωφέλιμο να διεξαχθούν έρευνες με τις ίδιες ερευνητικές 

υποθέσεις και σε άλλες δικτυώσεις μονάδων προσχολικής αγωγής, ώστε να 

μελετηθούν συγκριτικά τα αποτελέσματα. Σε επίπεδο μαθητών προσχολικής 

αγωγής θα μπορούσε η έρευνα να επεκταθεί στη συμμετοχή τους σε έργα 

δικτύωσης κατά τη μετάβασή τους στο δημοτικό σχολείο, ώστε να διαπιστωθεί ο 

αντίκτυπός της και τα μακροπρόθεσμα οφέλη που πηγάζουν από αυτήν. 

 Επιπρόσθετα θα μπορούσαν να διεξαχθούν παρόμοιες έρευνες κατά την 

διεξαγωγή δικτύωσης νηπιαγωγείων όχι μόνο σε έργα eTwinning αλλά και σε 

άλλες πλατφόρμες συνεργασίας, ώστε να μελετηθούν σε ευρύτερο πλαίσιο τα 

θετικά και τα αρνητικά σημεία, τα εμπόδια και οι επεκτάσεις της. 
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Παράρτημα 1 

 

1.1. Ερωτηματολόγιο Α’ διερεύνησης απόψεων νηπίων για τη 

δικτύωση 

 

 

 

1. Το είχατε φανταστεί ποτέ, ότι υπάρχουν βασίλεια και σε άλλα νηπιαγωγεία 

και δεν είστε το μόνο; 

2. Πώς νιώθετε γι’ αυτό; Γιατί;  

3. Θα θέλατε να γνωρίσετε τα παιδιά από τα άλλα σχολεία; Πώς μπορεί να 

γίνει αυτό; 

4. Τι θα θέλατε να τα ρωτήσετε/να μάθετε γι’ αυτά; 
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5. Μπορούμε να βοηθήσουμε το δράκο να βρει τα πράγματα που έχασε; 

6. Πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια κι από τα άλλα βασίλεια (σχολεία); 

7. Πώς θα συνεργαστούμε; 

8. Πώς θα επικοινωνήσουμε; 

9. Πώς νιώθουμε γι’ αυτή τη συνεργασία που πρόκειται να ξεκινήσει; 
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Παράρτημα 2 

 

2.1. Φύλλο αξιολόγησης νηπίων για την τηλεδιάσκεψη 
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2.2. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών για την 

τηλεδιάσκεψη 

 

Σας παρακαλώ αφιερώστε μερικά λεπτά από το χρόνο σας για να δώσετε την 

προσωπική σας εκτίμηση στα παρακάτω σημεία. 

 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

 

1. Τι κίνητρο προσφέρουν οι τηλεδιασκέψεις στα παιδιά; 

 

2. Ποια είναι τα διδακτικά οφέλη: 

α) σε συναισθηματικό επίπεδο; 

β) σε γνωστικό /επικοινωνιακό επίπεδο; 

γ) σε κινητικότητα; (ζωγραφίζουν, κάνουν χειροτεχνίες; κ.λπ.) 

 

Εάν μπορείτε κάντε σύνδεση (ή αναφορά ή περιγραφή) των παραπάνω ερωτημάτων με 

φάσεις/στιγμές της διαδικασίας της τηλεδιάσκεψης της Παρασκευής. 
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Παράρτημα 3 

 

3.1. Ερωτηματολόγιο ημι-δομημένων συνεντεύξεων εκπαιδευτικών 

 Πόση εμπειρία έχεις στη δικτύωση;  

- Τι είδους δικτύωση έχεις κάνει; (eTwinning, άλλο;) 

- Γιατί επιλέγεις π.χ. το eTwinning; 

- Προτιμάς να συνεργάζεται με σχολεία από την Ελλάδα, από το 

εξωτερικό; Της ίδιας βαθμίδας με σένα ή διαφορετικής; Γιατί;  

 

 Για ποιο λόγο επιλέγεις τη δικτύωση (καθώς είναι μια σύνθετη 

διαδικασία που απαιτεί χρόνο, προετοιμασία, ενέχει δέσμευση, 

εκτίθεσαι); 

- Συμμετέχεις περισσότερο από περιέργεια, γιατί το ξέρεις ή το 

άκουσες;  

- Πιστεύεις ότι θα ωφεληθείς εσύ προσωπικά;  (γιατί θεωρείς ότι σου 

παρέχει ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη, για να χτίσεις το 

επαγγελματικό σου προφίλ;) 

- Θα ωφεληθούν οι μαθητές σου και με ποιον τρόπο; 

- Θα ωφεληθεί το σχολείο; Πώς; 
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 Πώς νιώθεις μέσα από αυτή τη φετινή δικτύωση; 

- Είσαι καθόλου αγχωμένη, πιεσμένη; (Με το χρόνο; Με τη χρήση 

τεχνολογίας; Με την πολυπλοκότητα της δικτύωσης; ) 

- Νιώθεις κάποια αβεβαιότητα για την ενεργό συμμετοχή  ή μη των 

παιδιών μέχρι το τέλος της φετινής δικτύωσης; 

- Νιώθεις αβεβαιότητα για τις αντιδράσεις των γονέων ή των 

υπολοίπων εκπαιδευτικών της σχολικής κοινότητας; 
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Παράρτημα 4 

 

4.1. Απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων εκπαιδευτικών 

Συνέντευξη 1η 

Ψευδώνυμο: Σ1, νηπιαγωγός 

Ερευνήτρια: Πόση εμπειρία έχεις στη δικτύωση; 

Σ1: Σε ότι αφορά το να παράγω έργο, δηλ. να είμαι στο eTwinning από πέρσι. Σε ότι 

αφορά την κοινωνική δικτύωση, δηλ. το να ενημερώνομαι μέσω κάποιων ομάδων στο 

facebook, τα τελευταία 3-4 χρόνια. 

Ερευνήτρια: Eμάς εδώ τώρα μας ενδιαφέρει η εκπαιδευτική δικτύωση, αυτή που 

κάνεις στο σχολείο ώστε να συμμετέχουν και οι μαθητές σου για να 

υλοποιήσουν κάποιο έργο. 

Σ1: Ναι, η παραγωγική δικτύωση. αυτή που παράγω κάποιο έργο. Είναι ο 2ος χρόνος. 

Ερευνήτρια: Επομένως όπως μου λες έχεις κάνει δικτύωση μόνο στο πλαίσιο του 

eTwinning , όχι σε κάτι άλλο, όσο αφορά το εκπαιδευτικό έργο. Γιατί επέλεξες 

το eTwinning; 

Σ1: Το eTwinning το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον, άκουσα γι αυτό, είδα πάρα πολύ 

κόσμο να ασχολείται με αυτό. Θεώρησα ότι είναι ένας τρόπος να μάθεις πράγματα, να 

γνωρίσεις ανθρώπους, να γνωρίσεις καινούργιες πρακτικές, να έρθεις σε επαφή με κάτι 

καινούργιο. Κι επειδή εγώ δεν μπορώ το τέλμα, δε μου αρέσει να επαναπαύομαι, γι αυτό 

το θεώρησα ως μια πρόκληση.  
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Ερευνήτρια: Θεωρείς δηλ. ότι το eTwinning προσφέρει ένα δομημένο πλαίσιο 

για μας τους εκπαιδευτικούς και μας παρέχει αυτά που θέλουμε, μας βοηθάει; 

Σ1: Ακριβώς, μας βοηθάει, μας δίνει άλλες προοπτικές. 

Ερευνήτρια: Γι αυτό δεν έκανες δηλ. ένα έργο με ελεύθερη δικτύωση, να πεις ότι 

εγώ φέτος θα συνεργαστώ με τους τάδε εκπαιδευτικούς από μόνοι μας, πάνω σε 

ένα θέμα; Θα κάνουμε τις τηλεδιασκέψεις μας κ.λπ.  

Σ1: Το eTwinning είναι δομημένο και για κάποιον που ξεκινάει μόνος του είναι και πιο 

ασφαλές. Γιατί ξέρεις και πατάς σε συγκεκριμένα μονοπάτια. 

Ερευνήτρια: Αυτή την ασφάλεια τη θέλουμε σαν εκπαιδευτικοί; 

Σ1: Για την αρχή τουλάχιστον ναι. Δεν ξέρω μετά από 5 και 10 χρόνια αν συνεχίσω, 

μπορεί να μη με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, αλλά τη δεδομένη στιγμή έτσι όπως 

ξεκίνησα πέρυσι ήθελα να πατήσω μέσα σε ασφαλές πλαίσιο. 

Ερευνήτρια: Προτιμάς μέσα από αυτή την μικρή εμπειρία σου να συνεργάζεσαι 

με σχολεία από την Ελλάδα, από το εξωτερικό; Τι έχει πιο ενδιαφέρον για σένα; 

Σ1: Θεωρώ ότι αρέσει περισσότερο και στα παιδιά, η συνεργασία με κάτι διαφορετικό. Με 

μια άλλη χώρα, με μια άλλη κουλτούρα με μια άλλη πρακτική που εφαρμόζουν εκεί. 

Αλλά στο ευρωπαϊκό υπάρχει και η δυσκολία, υπάρχει το ρίσκο του αναξιόπιστου 

συνεργάτη. Πολύ συχνά βρίσκουμε συνεργάτες που δε δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο όπως 

εμείς, ενώ σε εθνικό επίπεδο ξέρεις ότι όποιος μπει στο eTwinning θα δουλέψει. Θα το 

κάνει συνειδητά και θα δουλέψει. Έχει τύχει πέρυσι να κυνηγάμε έναν Ισπανό συνεργάτη, 

να τον κυνηγάμε κυριολεκτικά, γιατί έμπαινε όποτε ήθελε, όποτε μπορούσε, συνεχείς 

ενοχλήσεις για να μπορέσει να ολοκληρώσει τη δουλειά που του αναλογούσε. Με 

Έλληνες δε νομίζω ότι ισχύει αυτό το πράγμα.  
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Ερευνήτρια: Δε το νομίζεις αυτό επειδή έχουμε την ασφάλεια ότι μιλούμε την 

ίδια γλώσσα ή επειδή κάποιους τους γνωρίζεις έστω και διαδικτυακά αν όχι 

προσωπικά κι έχεις μεγαλύτερη άνεση μαζί τους; 

Σ1: Όχι, δε νομίζω. Θεωρώ ότι είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι σ’ αυτό το κομμάτι, πιο 

συνεπείς και δουλεύουμε τελείως συνειδητά. Ίσως είναι και θέμα ιδιοσυγκρασίας του λαού 

μας. Δεν ξέρω αν είναι αυτό, ότι θέλουμε να είμαστε συνεπείς. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί 

δουλεύουνε πολύ. Με τη Γαλλίδα που συνεργαζόμασταν πέρισυ και συνεργαζόμαστε και 

φέτος σε άλλα δυο έργα, το λέει και το ξαναλέει η κοπέλα , ότι μόνο με Έλληνες μπορώ να 

τα βρω. Είχε μια συνεργασία λέει πριν κάποια χρόνια με έναν Έλληνα δάσκαλο που ήταν 

εξαιρετική κι αυτή με εμένα είναι η 2η συνεργασία που τη θεωρεί καλύτερη ακόμα και με 

τους συναδέλφους του σχολείου της. Έχουμε καλή φήμη οι Έλληνες ως συνεργάτες. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά στις βαθμίδες, σ’ αρέσει να συνεργάζεσαι μόνο με 

νηπιαγωγεία ή και με διαφορετικές βαθμίδες; 

Σ1: Προτιμώ με νηπιαγωγεία γιατί τα παιδιά δε βλέπουν κάτι που δε μπορούν να το 

κάνουν και τα ίδια, από αυτή την άποψη. Αλλά από την άλλη, το δημοτικό στις πρώτες 

τάξεις του είναι πολύ κοντά σ αυτά που κάνουμε. Δεν έχει μεγάλη διαφορά, από κει και 

πέρα ξεφεύγει.  Θεωρώ ότι δε μπορούν να το παρακολουθήσουν τα παιδιά και δε μπορούν 

να το κάνουν δικό τους. Το θεωρούν κάτι ξένο.  

Ερευνήτρια: Γιατί εκεί προκύπτει το πρόβλημα των δραστηριοτήτων . Αν είναι 

πολύ απλές θα βαρεθούν τα μεγάλα ή αν είναι δύσκολες δε θα μπορούν να 

παρακολουθήσουν τα νήπια. 

Ερευνήτρια: Μου είπες λίγο στην αρχή για ποιο λόγο επιλέγεις τη δικτύωση, 

όμως θα ήθελα να μου πεις την πρώτη φορά που συμμετείχες πέρυσι, 

συμμετείχες περισσότερο από περιέργεια; Το είχες ακούσει από κάπου; Τι σου 

κέντρισε το ενδιαφέρον για να μπεις την περσινή χρονιά σε δικτύωση;  
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Σ1: Ήθελα να πειραματιστώ γιατί μ’ αρέσουν οι ΤΠΕ πάρα πολύ. Μ αρέσει η επαφή με 

τον υπολογιστή. Και το θεώρησα ως τον πιο ωραίο τρόπο και δημιουργικό ώστε να 

κάνουμε κάτι όλοι μαζί με τα παιδιά χρησιμοποιώντας την τεχνολογία.  

Ερευνήτρια: Πιστεύεις ότι μέσα από την εμπλοκή σου στη δικτύωση θα 

ωφεληθείς εσύ προσωπικά; Σου παρέχει ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη, 

χτίζεις το επαγγελματικό σου προφίλ; 

Σ1: Δε με ενδιαφέρει καθόλου αυτό πραγματικά. Μπορεί όντως να ισχύει αυτό αλλά ποτέ 

δεν το έβαλα στο μυαλό μου. Ακόμα και τώρα με το βραβείο που πήρα από το περσινό έργο 

δεν το κοινοποίησα πουθενά, δεν το δημοσίευσα πουθενά. Δε θεωρώ ότι έγινε και κάτι… 

Το θεωρώ πολύ μεγάλη ηθική ικανοποίηση και μία δικαίωση, αλλά από κει και πέρα δε θα 

το χρησιμοποιήσω για να πετύχω κάτι.  

Ερευνήτρια: Επομένως καταλαβαίνω ότι εσύ μπαίνοντας σε μία δικτύωση 

πέρυσι και φέτος - και φαντάζομαι ότι θα συνεχίσεις επειδή λες ότι σ’ αρέσει - το 

βασικό σου κίνητρο δεν είναι το προσωπικό σου όφελος. Όμως παρόλα αυτά 

μέσα από αυτό ακόμα κι αν δεν το επιδιώκεις χτίζεται ένα επαγγελματικό 

προφίλ; Είναι ένα συν, πρόσθετο στην επαγγελματική σου ανάπτυξη; Και ίσως 

το όφελος σου δεν είναι ένα χαρτί, μια βεβαίωση, ένα βραβείο, αλλά μήπως 

είναι ότι μέσα από αυτή την τριβή μαθαίνεις περισσότερα; Θα μπορούσε το 

προσωπικό όφελος να είναι αυτό; 

Σ1: Ακριβώς. Δεν εστιάζω εγώ στην επαγγελματική ανάπτυξη, εστιάζω όμως στην 

επαγγελματική εξέλιξη μου ως εκπαιδευτικού, ως παιδαγωγού. Και στη δια βίου μάθησή 

μου και εκπαίδευσή μου. 

Ερευνήτρια: Πέρα από τα οφέλη που μπορείς να αποκομίσεις εσύ σε προσωπικό 

επίπεδο, οι μαθητές σου ωφελούνται και με ποιο τρόπο; 

Σ1: Νομίζω ότι ωφελούνται πάρα πολύ. Γνωρίζουν καινούργια μέρη ή χώρες σε 

περίπτωση που το έργο είναι ευρωπαϊκό. Γνωρίζουν καινούργιες πρακτικές, έρχονται σε 
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επαφή με καινούργιες γλώσσες. Βλέπουν τον τρόπο ζωής, την κουλτούρα άλλων λαών. 

Είναι πάρα πολλά τα οφέλη. 

Ερευνήτρια: Μπορούν να δουν και τις διαφορές αλλά και τις ομοιότητες που 

έχουν μεταξύ τους τα παιδιά; 

Σ1: Βέβαια, βέβαια και εστιάζουν σ’ αυτό και μπορούν και να παραδειγματιστούν. Αν δουν 

κάτι που τους αρέσει, το μαθαίνουν και δουλεύουν μ΄ αυτό τον τρόπο. Μπορούν να 

υιοθετήσουν κάποιες στάσεις ή πρακτικές ή μεθόδους και να συνεχίσουν έτσι. Έστω κι αν 

είναι κάτι που έρχεται και το φυτεύουμε εμείς στο δικό μας τμήμα. 

Ερευνήτρια: Αυτό που εισπράττουν τα παιδιά από τη δικτύωση διαχέεται μέσα 

στη σχολική τάξη; Στην ατμόσφαιρα της τάξης;  

Σ1: Βέβαια. Καταρχήν φαίνεται αν υπάρχει θετική διάθεση να ασχοληθούν με το 

πρόγραμμα. Αν κάτι τους αρέσει τρελαίνονται και το περιμένουν πώς και πώς. Αν κάτι 

δεν τους αρέσει το βλέπεις ότι δεν προχωράει κι εκεί νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνεις. Η 

ανατροφοδότηση που σου δίνουν να χρησιμεύσει είτε να δώσεις εσύ μία καλύτερη 

ανατροφοδότηση ή να το σταματήσεις και να επιλέξεις να κάνεις κάτι καινούργιο. 

Ερευνήτρια: Σε σχέση γενικότερα, ευρύτερα με το σχολείο υπάρχει όφελος για 

όλη τη σχολική μονάδα;  

Σ1: Θεωρώ ότι υπάρχει και θα σου το εξηγήσω. Πέρυσι μόνο το δικό μου το τμήμα έκανε 

τα προγράμματα. Εγώ είχα και τα δύο έργα , η συνάδελφος -γιατί ήμουν σε ολοήμερο- με 

ακολούθησε στο ένα το εθνικό και φέτος έχουν εμπλακεί και τα δύο τμήματα και όλα τα 

παιδιά κάνουν πράγματα. Δηλαδή όταν πέρυσι ζητήσαμε κι από την ευρωπαϊκή 

αντιπροσωπεία στην Ελλάδα και μας έστειλε το υλικό όλο εκείνο το ευρωπαϊκό, πιστεύω 

ότι όλα τα παιδιά πήγαν ένα βήμα παραπέρα και τα δικά μου που ασχολούνταν με το 

πρόγραμμα και τα άλλα που δεν ασχολούνταν. Όλο αυτό είναι συν, είναι γνώση. 



179 
 

Ερευνήτρια: Υπάρχει όφελος και για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς 

και για όλους γενικά; 

Σ1: Ναι, μέσω της δικτύωσης το σχολείο έχει έτσι εξωστρέφεια. 

Ερευνήτρια: Επομένως αν συγκρίναμε τη διαδικασία της δικτύωσης με όλους 

αυτούς στους στόχους στους οποίους καλείται να ανταποκριθεί με την 

παραδοσιακή διδασκαλία, την καθαρά παραδοσιακή διδασκαλία, ποιες θα 

ήταν οι βασικότερες ομοιότητες και διαφορές που θα εντόπιζες;  

Σ1: Πιστεύω ότι είναι πιο πολλές οι διαφορές παρά οι ομοιότητες. Διαφορά μεγάλη η 

ανταπόκριση των παιδιών. Τα παιδιά ανταποκρίνονται με πολλή μεγαλύτερη χαρά όταν 

έχουν απέναντί τους παιδιά, όταν έχουν να παράγουν κάτι συνεργατικό, όταν πρόκειται να 

χρησιμοποιήσουν Νέες Τεχνολογίες, όταν πρόκειται να επικοινωνήσουν σε μια άλλη 

γλώσσα, να δουν μια άλλη κουλτούρα. Είναι πολύ πιο θετική λοιπόν η ανταπόκριση των 

παιδιών.  

Ερευνήτρια: Η δικτύωση επομένως προωθεί μια μαθητοκεντρική προσέγγιση, 

όταν λες ότι παιδιά έχουν απέναντί τους παιδιά, δηλ. μαθαίνουν από παιδιά; 

Σ1: Ναι. 

Άλλη μια μεγάλη διαφορά είναι η χρήση της τεχνολογίας. Όταν μπορούν να βρεθούν και 

να συνομιλήσουν τα παιδιά μέσω skype, θεωρώ ότι κερδίζουν πάρα πολύ. Όταν παίζουν 

παιχνίδια on line ταυτόχρονα με άλλα παιδιά, όταν ζωγραφίζουν συνεργατικά, όταν 

παράγουν μια συνεργατική κάρτα θεωρώ ότι κερδίζουν πάρα πολλά πράγματα και 

μαθαίνουν επίσης και τη σωστή χρήση του υπολογιστή. Ότι ο υπολογιστής δεν είναι 

μόνο για παιχνίδι, ότι δεν είναι μόνο να ανοίγουμε παιχνίδια και να παίζουμε, αλλά 

μπορούμε να κάνουμε δουλειά στον υπολογιστή.  

Ερευνήτρια: Και μήπως μέσω των παιδιών τελικά το μαθαίνουν και οι γονείς 

αυτό; 
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Σ1: Ναι, ναι αυτό είναι γεγονός. Και ταυτόχρονα το μαθαίνουμε κι εμείς οι εκπαιδευτικοί 

όμως. Μαθαίνουμε τι είναι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τα παιδιά, σε ποιες 

δραστηριότητες θα μπορούσαμε να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα, τι είναι καλό να 

αποφεύγουμε, σε τι πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω. Στη συνεργασία, στην επικοινωνία; 

Δηλαδή, η μάθηση να μην είναι στείρα μετάδοση γνώσεων. Να ψάχνουμε να βρούμε κι 

άλλες μεθόδους, να ξεφεύγουμε δηλ. από την παραδοσιακή διδασκαλία που θα κάνει πιο 

ενδιαφέρον όλο το χρόνο που περνούν τα παιδιά μέσα στο νηπιαγωγείο. 

Ερευνήτρια: H δικτύωση είναι μια σύνθετη διαδικασία, θέλει χρόνο 

προετοιμασία, ενέχει δέσμευση, εκτίθεσαι… Από τη φετινή δικτύωση, το project 

που συμμετέχουμε φέτος, πώς νιώθεις, ποια είναι τα συναισθήματά σου; Επειδή 

είναι ένα έργο απαιτητικό, πώς νιώθεις μέσα από αυτό; Είσαι αγχωμένη, είσαι 

πιεσμένη ή νιώθεις καλά; 

Σ1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω τρία έργα που τρέχουν φέτος, τα δύο είναι μεγάλα με 

πολλούς συνεργάτες όπως ο “Δράκος” - ο Δράκος είναι πιο απαιτητικό από όλα τα έργα - 

η αλήθεια είναι ότι τη νιώθω την πίεση. Αλλά όχι για το έργο αυτό καθ’ εαυτό, γιατί έχω 

πολλά πράγματα να κάνω εγώ. Νιώθω όμως ότι κερδίζω πράγματα. Μπορεί να πιέζομαι, 

μπορεί να τρέχω, αλλά αν ξαναγύριζα τη χρονιά πίσω στο Σεπτέμβρη πάλι το ίδιο θα 

έκανα.  

Ερευνήτρια: Άρα νιώθεις περισσότερο αγχωμένη ή πιεσμένη σε σχέση με το 

χρόνο, όχι με την πολυπλοκότητα ή με τη χρήση της τεχνολογίας; 

Σ1: Μόνο με το χρόνο, όχι με τις απαιτήσεις του έργου. Αν είχα μόνο ένα έργο θα μου 

έβγαινε πολύ χαλαρά. Απλά επειδή είναι τρία και είναι απαιτητικά εκεί λίγο αγχώνομαι 

και πιέζομαι. Αλλά ο “Δράκος” είναι ένα εξαιρετικά δημιουργικό έργο. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά στα συναισθήματα σου απέναντι στη συμμετοχή των 

παιδιών, νιώθεις κάποια αβεβαιότητα για την ενεργό συμμετοχή τους σ’ αυτή 

τη δικτύωση που κάνουμε μαζί και στις άλλες δύο που έχεις ή είσαι σίγουρη ότι 

τα παιδιά θα συμμετέχουν ως το τέλος ενεργά και με ενθουσιασμό; 
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Σ1: Το πιστεύω αυτό, το πιστεύω. Είναι αυτό που σου έλεγα προηγουμένως. Αν δω ότι 

κάτι δεν τους προκαλεί το ενδιαφέρον θα ψάξω να βρω τι είναι αυτό που δημιουργεί το 

θέμα και θα προσπαθήσω να το αλλάξω.  

Ερευνήτρια: Μέχρι στιγμής δεν έχεις διακρίνει κάτι τέτοιο από την ομάδα των 

παιδιών σου; 

Σ1: Όχι ίσα ίσα τους αρέσει πάρα πολύ και με τα τρία έργα.  

Ερευνήτρια: Όσον αφορά το κομμάτι των γονιών, που εμείς έχουμε στο 

νηπιαγωγείο μια καθημερινή συναναστροφή μαζί τους και τους ενημερώνουμε 

βήμα-βήμα για τα όσα κάνουμε; Νιώθεις κάποια αβεβαιότητα για τις δικές τους 

αντιδράσεις;  

Σ1: Φέτος όχι, ίσως επειδή είναι κάτι που το γνωρίζω πια, δηλ. έχω μια μικρή εμπειρία 

από πέρυσι κι αυτό μάλλον φαίνεται και το βγάζω προς τα έξω. Αρκεί να σου πω ότι στην 

αρχή όταν έδωσα την υπεύθυνη δήλωση για τη γονική συναίνεση η πλειοψηφία των 

γονέων την υπέγραψε και μου την έδωσε την ίδια στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι είχε 

ακούσει, είχε μάθει, ήξερε, με εμπιστεύτηκε επειδή το δούλεψα την προηγούμενη χρονιά 

και το έκανε ανεπιφύλακτα. Στο άλλο τμήμα όμως που η συνάδελφος θα έμπαινε σε 

δικτύωση για πρώτη φορά και ήταν λίγο διστακτική, εκεί καθυστέρησαν να επιστρέψουν 

υπογεγραμμένο το χαρτί και υπήρχαν και δηλώσεις αρνητικές κ.τλ.  

Σε μένα επειδή τους ενέπνευσα θεωρώ με τη θετική μου στάση και τη σιγουριά μου, δεν 

υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα. Και τώρα ακόμα δεν αντιμετωπίζουμε κανένα μα 

κανένα πρόβλημα.  

Ερευνήτρια: Επομένως η περσινή σου εμπειρία λειτούργησε προσθετικά ώστε 

φέτος να είσαι πιο ικανή να το υποστηρίξεις απέναντι στους γονείς και να 

εξαλείψει τυχόν αβεβαιότητες και αμφισβητήσεις, έτσι δεν είναι; 

Σ1: Ακριβώς έτσι. 
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Ερευνήτρια: Και δε σε ρωτώ αν νιώθεις αβεβαιότητα για τους εκπαιδευτικούς 

του νηπιαγωγείου σου, γιατί όπως μου είπες πριν από πέρυσι μέχρι φέτος που 

είδαν τη διαδικασία της δικτύωσης έχουν μπει κι αυτοί φέτος ενεργά. Από την 

πλευρά αυτή δε έχεις αβεβαιότητα πώς θα το δεχτούν κι αν θα το δεχτούν, όπως 

μπορεί να συμβαίνει σε άλλα σχολεία, όπου ένας εκπαιδευτικός κάνει μόνος 

του δικτύωση ενώ οι λοιποί δε συμμετέχουν. 

Σ1: Τη μια τη συνάδελφο την έπεισα πέρσι και συμμετείχαμε μαζί στο ένα έργο. Επειδή 

όμως είδα ότι η άλλη συνάδελφος είχε κάποια επιφύλαξη σχετικά μ’ αυτό που δούλευα, 

φέτος επέλεξα από την πρώτη στιγμή να της προτείνω να ενταχθεί κι εκείνη, να μπει σε 

πρόγραμμα δικτύωσης και να δουλεύουμε μαζί για να γνωρίσει τι είναι και να νιώσει 

μεγαλύτερη ασφάλεια. Και από κει και πέρα δεν είναι υποχρεωτικό να δουλεύουμε στο ίδιο 

έργο, του χρόνου μπορεί να επιλέξει να κάνει κάτι μόνη της, άμα σταθεί στα πόδια της κι 

αν της αρέσει. 

Ερευνήτρια: Εσύ τους έδωσες την ευκαιρία να το δοκιμάσουν κι από κει και 

πέρα να αποφασίσουν οι ίδιες αν θα θέλουν να συνεχίσουν; 

Σ1: Δεν ήρθαν μόνες τους να μου πουν “Αχ τι ωραία, θέλουμε κι εμείς” . Όταν ξεκίνησε 

το σχολείο το Σεπτέμβριο τους είπα “εγώ θα κάνω αυτό κι αυτό και θα ήθελα να είσαι κι 

εσύ σ’ αυτό, εσύ σ’ αυτό κ.τλ.” . Το δέχτηκαν χωρίς αντιρρήσεις. Δεν το έκαναν κι 

αυθόρμητα, να με ρωτήσουν από μόνες τους. 

Ερευνήτρια: Στην ουσία εσύ τις προέτρεψες, εσύ τους πρότεινες κι απλά το 

δέχτηκαν. 

Σ1: Ναι, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς. 
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Συνέντευξη 2η 

Ψευδώνυμο: Σ2, νηπιαγωγός 

Ερευνήτρια: Πόση εμπειρία έχεις στη δικτύωση; 

Σ2: Είναι η 4η χρονιά που υλοποιώ δικτύωση μέσω του eTwinning.  

Ερευνήτρια: Γιατί συμμετείχες την πρώτη φορά; Το είχες ακούσει από κάπου; 

Γιατί το επιλέγεις συγκεκριμένα; 

Σ2: Πριν 5 χρόνια μια συνάδελφος είχε κάνει για πρώτη φορά eTwinning και μας το 

παρουσίασε στο σχολείο. Ένα απλό έργο είχε κάνει αλλά μας είχε παρουσιάσει πώς 

μπαίνουμε στην πλατφόρμα κ.λπ. Δεν ξέρω πόσα χρόνια πριν γίνονταν τα eTwinning 

αλλά τότε είχαν αρχίσει να γίνονται γνωστά. Στην παρουσίαση λοιπόν αυτή μου άρεσε 

πάρα πολύ σαν ιδέα. Είχα κάνει τότε ένα πρόγραμμα με τη δημιουργία ενός βιβλίου που 

πήγαινε από σχολείο σε σχολείο. Σκέφτηκα λοιπόν ότι αυτό που έκανα θα μπορούσε να 

γίνει μέσω ενός eTwinning και να γνωριστούμε τα σχολεία μεταξύ μας.  

Ερευνήτρια: Άρα μέσα από την παρουσίαση της συναδέλφου μπήκες στη 

διαδικασία να σκεφτείς πώς θα μπορούσες να συνεργαστείς πραγματικά και να 

αλληλεπιδράσεις με άλλα σχολεία.  

Σ2: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η σκέψη και μετά όταν γυρίσαμε στα σχολεία 

Σεπτέμβριο Οκτώβριο με άλλες συναδέλφους, την Α., την Π. πώς έγινε σε μια συζήτηση, 

είχα πει εγώ για την συνάδελφο που μας παρουσίασε στο σχολείο το eTwinning κι αυτό τι 

είναι κι έτσι αρχίσαμε να ψαχνόμαστε. Το Σεπτέμβριο ανακοινώθηκε από την υπηρεσία 

eTwinning ότι μπορούμε να κάνουμε και εθνικές συνεργασίες και τότε το ξεκινήσαμε.  

Ερευνήτρια: Τώρα έχεις μια εμπειρία 4 χρόνων. Η πρώτη σου εμπειρία ήταν μια 

συνεργασία μεταξύ σχολείων από την Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι έχεις κάνει 

συνεργασία και με το εξωτερικό. Τώρα που έχει περάσει μια τετραετία κι έχεις 
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μπει για τα καλά μέσα σ’ αυτό, έχεις κατανοήσει πώς είναι μια δικτύωση, σ’ 

αρέσει περισσότερο να συνεργάζεσαι με σχολεία από την Ελλάδα ή από το 

εξωτερικό; 

Σ2: Εγώ έχω κάνει μόνο μία φορά ευρωπαϊκή συνεργασία μέσα στην 4ετία. Και το φετινό 

που είναι ευρωπαϊκό, στην ουσία δεν έχουμε έρθει ακόμα σε πολύ επαφή με την ξένη 

συνεργάτιδα. Πέρυσι είχαμε με ξένες. Είναι μια ωραία εμπειρία να έρχεσαι σε επαφή με τα 

σχολεία της Ευρώπης. Γνωρίζεις άλλους πολιτισμούς, βλέπεις πώς είναι μέσα. Πιστεύω 

όμως ότι με τις ξένες είναι πιο δύσκολη η συνεργασία.  

Ερευνήτρια: Πού εντοπίζεις τη δυσκολία; 

Σ2: Πώς να το πω τώρα για να μη προσβάλλω; 

Ερευνήτρια: Ας πούμε η γλώσσα είναι μια δυσκολία; 

Σ2: Σίγουρα η γλώσσα είναι μια δυσκολία, αλλά εμένα αυτό που με δυσκόλεψε πάρα πολύ 

ήταν ότι αργούσανε πάρα πολύ οι ξένες. Μας κρατούσαν πάρα πολύ πίσω. Ενώ όποτε 

έχουμε συνεργαστεί με τα ελληνικά σχολεία ξέραμε ότι θα κάνουμε τώρα αυτό, το κάναμε. 

Πέρυσι πολλές φορές, σε πολλές δράσεις οι ξένες, αυτές που έπρεπε να συμμετέχουν δε 

συμμετείχαν στο χρόνο που πρέπει. Το έβαζαν σε 2η προτεραιότητα; Δεν ξέρω. Ακόμα και 

οι ίδιες μας έλεγαν: Κορίτσια με τι ρυθμούς δουλεύετε; Πότε τα προλαβαίνετε; Αυτό 

ακριβώς μας λέγανε και μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα.  

Ερευνήτρια: Επομένως θεωρείς ότι για να είναι μια δικτύωση σωστή και να 

επιτυγχάνει τους στόχους που θέτουμε, δεν μπορεί ο κάθε συμμετέχων να 

δουλεύει με τους δικούς του ρυθμούς. Πρέπει στην ουσία ο ρυθμός μας κι ο 

τρόπος που δουλεύουμε να συμβαδίζει με τους άλλους;  

Σ2: Ναι, πρέπει να το πάρεις απόφαση ότι θα συνεργαστείς. Όταν πούμε ότι θα 

συνεργαστούμε έχουμε ένα κοινό στόχο, ένα κοινό πρόγραμμα, ένα κοινό χρόνο. Πρέπει 

κάπως να οργανώνεις το χρόνο μέσα στην τάξη σου να βγαίνουν αυτά που πρέπει να 
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βγούνε. Όσα πιο πολλά άτομα είναι τόσο πιο πιεστικό γίνεται. Πιστεύω ότι αν ο καθένας 

είναι συνεπής με τον εαυτό του όλα προχωράνε μια χαρά.  

Ερευνήτρια: Σ’ αρέσει να συνεργάζεσαι με σχολεία της ίδιας βαθμίδας με σένα 

ή και με άλλες βαθμίδες; Έχεις συνεργαστεί κατ’ αρχήν με άλλες βαθμίδες; Έχεις 

εμπειρία; 

Σ2: Είναι η πρώτη χρόνια φέτος που συνεργάζομαι και με άλλη βαθμίδα, με τις δύο 

συναδέλφους του δημοτικού. Μπορώ να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί. Δεν περίμενα από τις 

δασκάλες, τους βγάζω το καπέλο… Δεν έχω ξανασυνεργαστεί και θαυμάζω όταν βλέπω 

στα eTwinning και ακούω για γυμνάσια, λύκεια … γιατί εμάς το πρόγραμμά μας είναι και 

πιο ευέλικτο, μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Φυσικά όποιος θέλει, μπορεί απ’ ότι φαίνεται 

να το κάνει. Φέτος με τα δύο τα κορίτσια που είμαστε, Β’ και Δ’ δημοτικού που είναι, 

μέχρι στιγμής μπορώ να πω ότι είναι σωστές και στο χρόνο τους και στη δουλειά τους 

πραγματικά και παρ’ όλες τις δυσκολίες που έχουν στο τμήμα τους, η μια η κοπέλα ιδίως.. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά την αλληλεπίδραση των παιδιών; Δηλαδή τα δικά 

μας τα παιδιά του νηπιαγωγείου, θεωρείς από την μέχρι τώρα εμπειρία ότι 

μπορούν να συμβαδίσουν με παιδιά για παράδειγμα Δ’ Δημοτικού; 

Σ2: Εγώ πιστεύω ότι μπορούν ναι, μπορούν να συνεργαστούν. 

Ερευνήτρια: Αν είναι ας πούμε έτσι σχεδιασμένες οι δράσεις για να ελκύουν και 

τις δύο ηλικίες, γιατί η διαφορά ηλικίας είναι αρκετά μεγάλη. Φαντάζομαι με 

γυμνάσιο δε θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε… Ή λες θα μπορούσαμε με 

κάποιο τρόπο;  

Σ2: Λοιπόν. Όταν πήγαμε και παρουσιάσαμε εμείς το έργο “Ήρωες” στην Κέρκυρα, 

παρουσιάστηκε στο συνέδριο ένα πρόγραμμα που είχαν κάνει ή Νηπιαγωγείο με Γυμνάσιο 

ή Νηπιαγωγείο με Λύκειο. Είχαμε πάθει πλάκα… 



186 
 

Ερευνήτρια: Αυτό θα ήταν φοβερή εμπειρία πάντως. Κ. θα ήθελα εγώ να το 

δοκιμάσω… 

Σ2: Ήταν δημιουργικής γραφής το Συνέδριο και είχαμε πάθει πλάκα, δεν το πιστεύαμε. 

Πρέπει να ήταν Γυμνάσιο το συνεργαζόμενο σχολείο. Εγώ πιστεύω ότι μπορούν να 

γίνουν πολύ ωραία πράγματα. Αν υπάρχει θέληση από τους εκπαιδευτικούς, συνεργασία 

μεταξύ τους, εντάξει δε θα κάνουν τα ίδια πράγματα το Δημοτικό ή το Νηπιαγωγείο με το 

Γυμνάσιο, αλλά πιστεύω ότι μπορούν να βρεθούν κάποιες κοινές δράσεις και κάποια κοινά 

σημεία. Θα πάρουν πάρα πολλά πράγματα ο ένας απ’ τον άλλο. Είναι και το θέμα όμως 

που θα ενδιαφέρει και τους δύο… 

Ερευνήτρια: Σίγουρα, άρα παίζει ρόλο η σωστή επιλογή του θέματος, των 

συνεργατών, των βαθμίδων κ.λπ. 

Σ2: Σίγουρα ανάμεσα σε νηπιαγωγεία είναι πιο πολλές οι κοινές δράσεις, πιο πολλά τα 

κοινά πράγματα. Τώρα που δουλεύουμε σ’ αυτή τη δικτύωση που είναι ετήσια, θα 

μπορούσε ανάμεσα σε τόσο μεγάλες διαφορές ηλικίας να γίνει ένα παρόμοιο πιο μικρό 

πρόγραμμα 2-3 μηνών και να γίνουν πιο λίγες κοινές δράσεις ή να γίνει κάτι που να 

προσθέσει το Λύκειο ή το Γυμνάσιο ή το Δημοτικό και να προσθέσει μετά το 

Νηπιαγωγείο. Πιστεύω πάρα πολύ σ’ αυτές τις συνεργασίες. Μπορούν να γίνουν πολύ 

ωραία πράγματα, γιατί το είδα τότε στο Συνέδριο κι όταν το είδα, έλεγα είναι δυνατόν; Κι 

όμως, έγιναν πολύ ωραίες δράσεις. 

Ερευνήτρια: Επομένως απ’ όσα έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής 

αντιλαμβανόμαστε ότι μία δικτύωση από πίσω κρύβει μία πολύ σύνθετη 

διαδικασία, που απαιτεί χρόνο , που θέλει προετοιμασία, σωστό σχεδιασμό, 

ενέχει δέσμευση, εκτιθέμεθα ίσως σαν εκπαιδευτικοί στην ομάδα… Όλο αυτό 

που κρύβεται από πίσω, παρ’ όλα αυτά, σε κάνει να θέλεις κάθε χρόνο να 

εμπλέκεσαι σε μία τέτοια δικτύωση. Γιατί την επιλέγεις ενώ ξέρεις πόσες 

δυσκολίες κρύβει και πόση πολυπλοκότητα, τι σου δίνει εσένα προσωπικά; 
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Σ2: Πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι ότι από ένα σημείο και μετά με κουράζει, με αγχώνει. 

Γιατί δεν είναι μόνο η δουλειά που γίνεται στο σχολείο. Άντε να βάλεις αυτά στην 

πλατφόρμα, άντε να κάνεις εκείνο, άντε τι κενά άφησες… Εμένα όμως αυτό που μου 

αρέσει πάρα πολύ είναι η συνεργασία με τους άλλους εκπαιδευτικούς. Βρίσκομαι σε ένα 

σχολείο που δυστυχώς δεν έχουμε καμιά συνεργασία… Αν μπορούσαμε να μη 

δουλέψουμε καθόλου… το ίδιο φύλλο εργασίας όλα τα 9 χρόνια που είμαι εκεί πέρα 

βλέπω να δουλεύουνε, τίποτε, λες και είμαστε κάπου κλεισμένοι, κλειδωμένοι. Εγώ θέλω, 

θέλω πάρα πολύ να παίρνω απ’ τους άλλους, να μαθαίνω. Κι έχω μάθει πάρα πολλά 

πράγματα αυτά τα 4 χρόνια δικτύωσης. Έχει αλλάξει ο τρόπος που δουλεύω, που 

σκέφτομαι. Και δε λέω μόνο γι’ αυτά που μάθαμε με την τεχνολογία. 

Ερευνήτρια: Αλλά ακόμα και το κομμάτι της τεχνολογίας, δε μαθαίνεις 

περισσότερα από τις συναδέλφους, μέσα από μια συνεργασία; 

Σ2: Εννοείται, εγώ το είχα πει… ήσουν νομίζω εκεί (στο Συνέδριο της Πάτρας) όταν 

κάναμε τους “Ήρωες”, αυτά που έμαθα όταν κάναμε τους “Ήρωες” δεν τα έμαθα στο Β΄ 

επίπεδο. Όλα αυτά που χρειάστηκαν και τα μάθαμε, τα κάναμε κιόλας. Έπρεπε να τα 

κάνουμε, ψάξαμε, τότε δεν ξέραμε κιόλας. Θυμάμαι την 1η χρονιά με την Πόπη ψάχναμε 

από δω, ψάχναμε από κει, μπαίναμε, μάθαμε εργαλεία το ένα το άλλο, ήταν η πρώτη 

φορά, ο ενθουσιασμός, όχι βρήκαμε αυτό, όχι βρήκαμε εκείνο… Αλλά όταν είσαι με 

άλλους εκπαιδευτικούς που βλέπεις ότι έχουν το ίδιο μεράκι με σένα, αυτό σε ωθεί άντε να 

κάνω κάτι περισσότερο, άντε να προσπαθήσω λίγο περισσότερο. Και βλέπεις ότι εκτιμάνε 

αυτοί αυτό που κάνεις. Αλλά βλέπεις ότι κι εσύ μπορείς να πάρεις. Για παράδειγμα εχθές 

ανέβασες αυτό το γράμμα που έκανες με τα παιδιά… πω πω το ζήλεψα εγώ, με την καλή 

έννοια όμως. Η Δ. αυτή την ιδέα που είχε με τους γονείς. Εγώ προσπαθώ πάντα με τους 

γονείς να έχω συνεργασία. Τους βάζω πάρα πολύ μες το σχολείο τους γονείς. Ανά τακτά 

διαστήματα τους στέλνω mail και τους ενημερώνω πώς πάει η πορεία του έργου. Ό,τι 

κάνουμε, τα βιντεάκια κι αυτά. Τώρα αυτό που έκανε η Δέσποινα χθες ξετρελάθηκα, μου 

άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα (έστειλε γράμμα στους γονείς να συμμετέχουν τα 

Σαββατοκύριακα με τα παιδιά τους στο χριστουγεννιάτικο ηλεκτρονικό ημερολόγιο 

δραστηριοτήτων ). Και θα το πάρει ο ένας θα το πάει παρακάτω. Αυτό είναι που μου αρέσει 

μ’ αυτά τα προγράμματα.  
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Ερευνήτρια: Ενώ αν ήσουν κλεισμένη μέσα στους 4 τοίχους της σχολικής σου 

τάξης θα έκανες κάποια πράγματα κι ακόμα κι αν ένιωθες ότι εσύ έχεις διάθεση 

να μην πατήσεις στο υπάρχον υλικό σου αλλά να κάνεις κάτι παραπέρα ίσως 

να μη σου δινόντουσαν οι ιδέες, ίσως να μπλόκαρε το μυαλό σου. Ενώ έτσι μέσα 

από αυτή τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς δίνεις παίρνεις, προχωράς 

παρακάτω, βελτιώνεσαι. Έτσι δεν είναι; 

Σ2: Εγώ κάνω κάποια πράγματα στο σχολείο μου που παλιά δε θα με “αφήνανε”. Ενώ 

τώρα έχω τη δικαιολογία “μα δε γίνεται, θα το κάνουν οι υπόλοιπες συνεργάτιδες, δε 

γίνεται να μην το κάνω εγώ”.  

Ερευνήτρια: Στο σχολείο μόνο εσύ ασχολείσαι με καινοτόμα προγράμματα; 

Σ2: Υπάρχει κι άλλη μια κοπέλα η Ν. που το προσπαθεί. Δεν έχει με τις δικτυώσεις, όμως 

κάνει προγράμματα.  

Ερευνήτρια: Εγώ μιλάω για προγράμματα που εντάσσουν και τις Νέες 

Τεχνολογίες όπως οι δικτυώσεις. Θεωρείς ότι έστω και μ’ αυτό τον τρόπο βάζεις 

ένα λιθαράκι ώστε να ωφεληθεί η σχολική κοινότητα; 

Σ2: Πάρα πολύ. Κοίταξε, γενικώς δε μ’ αρέσει να λέω λόγια για μένα. Αλλά εγώ όταν 

μπήκα σ’ αυτό το Νηπιαγωγείο είχε τη χειρότερη φήμη στη Χ. Όχι στα Μ., στη Χ., είχε 

το 2ο Νηπιαγωγείο Μ.. Όταν πήγα σ’ αυτό το νηπιαγωγείο ήταν μόλις είχα διοριστεί. 

Όταν πήγα να κάνω ΠΕΚ, την επιμόρφωση που κάνουμε οι νεοδιοριζόμενοι, όποιος 

έμπαινε μέσα κι έλεγα ότι είμαι στο 2ο Νηπιαγωγείο Μ., όλοι μου έλεγαν “Ηηη, πλάκα 

κάνεις, σ’ αυτό το σχολείο; Στο χειρότερο;” Όλοι αυτό λέγανε, αυτό το πράγμα. Τώρα όχι 

μόνο από μένα, αλλά κι από την άλλη συνάδελφο τη Ν., που κι εκείνη δουλεύει με 

προγράμματα αυτά τα απλά, αλλά δουλεύει και κάνει ωραία δουλειά, έχει αλλάξει η φήμη 

του σχολείου. Παλιά δεν ήθελε να έρθει κανείς στο νηπιαγωγείο μας. Τώρα όλοι το ζητάν 

το νηπιαγωγείο. Αυτό το πράγμα με χαροποιεί πάρα πολύ. Και το λένε κι οι γονείς.  
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Ερευνήτρια: Επομένως το νηπιαγωγείο είναι πια ένας πόλος έλξης εκεί για την 

τοπική κοινωνία. Θεωρείται ότι είναι προοδευτικό, ότι έχει “ανοιχτές” τις 

πόρτες του και κάνει πράγματα, διαχέει πράγματα; 

Σ2: Ναι ακριβώς. Και μ’ αρέσει που βλέπω, παρ’ όλο που εκεί οι ντόπιες οι συναδέλφισσες 

προσπαθούν να το κοροϊδέψουν το eTwinning “Ε, τι κάνετε μωρέ, μόνο Skype”, 

προσπαθούν να με πλησιάσουν για να κάνουμε μαζί προγράμματα. Κι εκτός απ’ αυτό 

βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται κι απ’ τα άλλα νηπιαγωγεία κάποιες κινήσεις. Να 

έρθουν σε επαφή με τους γονείς, να ανοίξουν τα σχολεία τους, γιατί τα σχολεία τους εκεί 

τα είχαν πάρα πολύ “κλειστά”. Δε λέω, πάντα προσπαθώ να βάζω όρια στους γονείς, αλλά 

βλέπω ότι άρχισαν κι αυτά να τ’ ανοίγουν τα σχολεία τους, να καλούν τους γονείς, να 

κάνουν ένα εργαστήρι, να κάνουν μια ενημέρωση… Ούτε ενημερώσεις ούτε τίποτα δεν 

γίνονταν στους γονείς, τίποτα. Εντελώς κλειστά τα σχολεία τα είχανε. Άρχισε να αλλάζει 

λίγο το κλίμα και χαίρομαι πάρα πολύ γι αυτό. 

Ερευνήτρια: Τέτοιου είδους δικτυώσεις και συνεργασίες και καινοτόμα 

προγράμματα δίνουν έναν άλλο αέρα στα σχολεία, μια άλλη φιλοσοφία, τα 

βάζουν ίσως και στη θέση που τους ανήκει; Δηλαδή ότι το σχολείο είναι μέρος 

της τοπικής κοινωνίας και δεν πρέπει να είναι αποκλεισμένο; 

Σ2: Όταν κάλεσα τους γονείς για την πρώτη ενημέρωση, είχα και περσινούς γονείς. 

Μέχρι να μαζευτούν όλοι τους έδωσα τις υπεύθυνες δηλώσεις να υπογράψουν ότι το 

παιδί τους να συμμετέχει σε πρόγραμμα eTwinning. Ρωτάγανε λοιπόν οι καινούργιοι “Τι 

είναι αυτό το πρόγραμμα eTwinning;” και χαιρόμουν τόσο πολύ όταν άκουγα τους 

περσινούς γονείς να εξηγούν “Κάνουν αυτό, είναι εκείνο, θα κάνουν αυτό, θα βρεθούμε 

σχολείο, θα συνδεθούν τα παιδιά…”. Να αναλύουν το πρόγραμμα με μια χαρά κι έναν 

ενθουσιασμό και να το εξηγούν. Δηλαδή σα να μη χρειαζόταν εγώ να το εξηγήσω. 

Ερευνήτρια: Εφόσον έχεις αυτή την αντίδραση από τους γονείς και σε 

χαροποιεί αυτό, δε νιώθεις αβεβαιότητα ή ανασφάλεια για τις αντιδράσεις τους 

σε σχέση με ένα τόσο καινοτόμο πρόγραμμα που τα παιδιά τους θα 

επικοινωνούν με άλλα παιδιά από άλλα σχολεία και ίσως μπαίνει κι ο φόβος 
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μήπως εκτεθούν διαδικτυακά κι όλα αυτά; Υπάρχει το κλίμα και το πρόσφορο 

έδαφος να δεχτούν οι γονείς τη δικτύωση; 

Σ2: Οι ίδιοι οι γονείς όταν τους ενημερώνω λένε “Skype; Τι Skype; Θα κάνετε εσείς 

Skype; Εδώ στο νηπιαγωγείο;” Ή όταν τους είπα για την ηχογράφηση φέτος, για το 

τραγούδι (ο ύμνος του φετινού μας έργου) ένας μπαμπάς λέει “Πες μου μόνο πότε πάμε 

Μενεγάκη”. Έρχονται για ενημέρωση στο νηπιαγωγείο που τους καλώ και περιμένουν 

άλλα, να ακούσουν άλλα πράγματα και ακούνε για πρόγραμμα eTwinning, για δικτύωση, 

θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο και βλέπουν στην πορεία, αυτά τα online παιχνίδια 

που ετοιμάζουμε. Εγώ αυτά τους τα στέλνω μέσω email, τους στέλνω τα link για να 

παίζουνε. Βλέπουν ότι δεν είναι μόνο λόγια, ότι στην πράξη πραγματικά συμβαίνουν 

πράγματα.  

Ερευνήτρια: Τους έχεις σύμμαχους τους γονείς και νιώθεις έτσι πιο ελεύθερη να 

κάνεις τη δουλειά σου. 

Σ2: Ακριβώς. Και ότι ζητήσω μου το κάνουν μετά, γίνεται. Να σου πω κάτι Μαρία… 

Εγώ είμαι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον εκεί και όλα αυτά τα χρόνια αν δεν είχα 

τους γονείς να με στηρίζουν δε θα τα κατάφερνα, πραγματικά. Οι γονείς που με 

στηρίζουν με βοήθησαν σε πάρα πολλά πράγματα.  

Ερευνήτρια: Όμως αυτό που λες, τη δουλεύεις αυτή τη σχέση. Πρώτο σου 

μέλημα, με το ξεκίνημα του σχολείου είναι να δουλέψεις αυτή τη σχέση με τους 

γονείς, έτσι ώστε μετά να σου παρέχουν αυτή τη στήριξη που θέλεις και τη 

βοήθεια για να μπορείς να προχωράς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί 

συνήθως λέμε θα κάνω καινοτόμα προγράμματα, δικτυώσεις, να έχει μια καλή 

φήμη το σχολείο, να θεωρείται ότι είναι ανοιχτό στην κοινωνία, αλλά τους 

γονείς τους ξεχνάμε και τους έχουμε λίγο στην “απέξω” . Εσύ αυτό που κάνεις 

που τους ενημερώνεις, τους στέλνεις τα link των δραστηριοτήτων κ.λπ. σημαίνει 

ότι δεν τους ξεχνάς, καλλιεργείς το έδαφος για συνεργασία και μαζί τους. 
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Ερευνήτρια: Επιλέγεις να βάλεις τα παιδιά σου σε μια δικτύωση και να έχουν σ’ 

αυτή τη μικρή ηλικία μια τέτοια μαθησιακή εμπειρία. Θεωρείς προφανώς ότι θα 

αποκομίσουν κάποια οφέλη. Ποιά μπορεί να είναι αυτά και ποια βλέπεις κάθε 

χρόνο και τη φετινή χρονιά να αποκομίζουν;  

Σ2: Πέρα από τους στόχους τους παιδαγωγικούς που βάζουμε στην αρχή του 

προγράμματος – Σχόλιο ερευνήτριας: τους οποίους θα βάζαμε κι αν το δουλεύαμε 

μόνοι μας μέσα στη σχολική μας τάξη - είναι βασικά ότι έρχονται σε επαφή με την 

τεχνολογία.  Τα παιδιά σ’ αυτή την ηλικία γεννιούνται με ένα tablet στο χέρι. Μαθαίνουν 

ότι η τεχνολογία δεν είναι μόνο παιχνίδι. Είναι και παιχνίδι, αλλά δημιουργικό παιχνίδι,  

απ’ το οποίο μαθαίνουμε. Όλα αυτά τα παιχνίδια που ετοιμάζουμε, που βρίσκουμε, τα 

βιντεάκια, είναι δημιουργικά. Ότι μπορούμε απ’ αυτά τα πράγματα να μάθουμε, σα 

μάθημα.  

Στα παιδιά αρέσει επίσης πάρα πολύ ότι έρχονται σε επαφή με άλλα παιδιά. Τώρα πάλι με 

ρωτάνε. Κυρία πότε θα μιλήσουμε στο Skype να γνωρίσουμε άλλα παιδιά; Τους δίνεται η 

ευκαιρία να γνωρίσουν άλλους τόπους, άλλες περιοχές. Γιατί κάθε φορά που γνωρίζουμε 

ένα σχολείο, θα πάμε στο χάρτη, θα ψάξουμε, από δω από κει, που βρίσκεται αυτό. Πέρυσι 

που είχαμε και τις ευρωπαϊκές χώρες να γνωρίσουμε κι έξω την Ευρώπη. Δηλαδή 

κάνουμε μια γεωγραφία που δε θα την κάναμε. Θα κάναμε κάποια βασικά μέσα στα 

πλαίσια ενός προγράμματος. Όπως τώρα, αν ήταν απλό πρόγραμμα θα μαθαίναμε τη 

λίμνη της περιοχής μας, άντε να μαθαίναμε και δυο τρεις άλλες λίμνες και μέχρι εκεί. 

Τώρα όμως με τη δικτύωση τα παιδιά μαθαίνουν καθημερινά και έχουν μάθει όλες τις 

λίμνες, γιατί τις έχουμε ψάξει στο χάρτη. Προχθές ένα παιδάκι κάτι είδε στην τηλεόραση, 

κυρία άκουσα για κείνη τη λίμνη και μεις την ξέραμε και καθίσαμε και το είδαμε. 

Μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία. Όσο κι αν μπορούσα να οργανώσω ένα τέτοιο 

πρόγραμμα σε επίπεδο τάξης, δε θα είχαν τα παιδιά τόσα πολλά ερεθίσματα όσα δίνονται 

τώρα.  

Ερευνήτρια: Οπότε στην ουσία είναι σαν να βάζουμε εμείς το βασικό λιθαράκι 

αλλά από κει και πέρα κάθε παιδί θα έχει το δικό του τρόπο να το προχωρήσει ή 

θα έχει τις αισθήσεις του ενεργές να πει “α, είδα αυτό στην τηλεόραση και 
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ταιριάζει με το πρόγραμμά μας” κ.λπ.; Κάθε παιδί αλλιώς στο σπίτι το 

επεξεργάζεται και το προχωράει; Επομένως στην ουσία δεν είναι έτοιμη τροφή 

από μας, τα αφήνουμε μετά να το απλώσουν εκεί που θέλουν; 

Σ2: Πιστεύω ότι όλο αυτό το πολυπληθές που υπάρχει επηρεάζει και τα παιδιά, όχι μόνο 

εμάς. Γιατί μέσα από μας πάει και στα παιδιά. Τα ενθουσιάζει αυτό με την τεχνολογία, 

αυτό με το Skype που θα μιλήσουν, που θα παίξουν, που θα ανταλλάξουν ιδέες, τα 

παιχνίδια όλα αυτά που ετοιμάζουμε, τα βιντεάκια, που μπαίνουν στη διαδικασία να 

δημιουργήσουμε το βίντεο, να το ανεβάσουμε το βίντεο, να δούμε το βίντεο το δικό μας 

και των άλλων, υπάρχει μια αναμονή συνέχεια, κάτι καινούργιο θα γίνει και θα το δουν 

στον υπολογιστή. Γιατί τα περισσότερα τα βλέπουν στον υπολογιστή, ότι έχει σχέση με 

την αλληλεπίδρασή μας. Κι αυτό τα ενθουσιάζει και τα βάζει να μάθουν ότι ο υπολογιστής 

τελικά δεν είναι μόνο για παιχνίδια, μίκι μάους κι αυτά. Είναι για να τα βοηθήσουμε για 

τη μάθησή τους. Είναι ένα λιθαράκι που από την αρχή έτσι πρέπει να γίνεται. Να μάθουν 

τα παιδιά από την αρχή ότι η τεχνολογία είναι για καλό σκοπό.  

Ερευνήτρια: Ειδικά όταν η τεχνολογία υπάρχει μέσα στο σχολείο. Γιατί αυτά 

μπαίνουν στην τάξη, βλέπουν τον υπολογιστή στη γωνιά του υπολογιστή και 

λένε “α ωραία θα παίζουμε”. Αλλά να καταλάβουν ότι αυτό το εργαλείο που 

βρίσκεται σ’ αυτή τη γωνιά χρησιμοποιείται και για άλλους σκοπούς που 

μπορούν μέσα από αυτούς να νιώθουν την ίδια χαρά σα να παίζανε ένα 

παιχνίδι.  

Ερευνήτρια: Ποιά είναι τα συναισθήματά σου από τη φετινή δικτύωση. Είμαστε 

στο Α΄ τρίμηνο δικτύωσης. Νιώθεις καθόλου αγχωμένη ή πιεσμένη μέσα σ’ αυτή 

τη δικτύωση σε σχέση με το χρόνο, σε σχέση με τη χρήση της τεχνολογίας, με την 

πολυπλοκότητα; 

Σ2: Όταν ξεκινήσαμε στην αρχή είχα αγχωθεί, επειδή θα ήμουν απόγευμα στο σχολείο. 

Έλεγα οι άλλες θα προχωράνε κι εγώ θα μένω πίσω. Αυτό με είχε αγχώσει πάρα πολύ. Το 

έλεγα και στη Μαρίνα (ιδρυτής έργου) από το καλοκαίρι, ότι μάλλον θα είμαι απόγευμα 

δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορώ να σας ακολουθώ. Όμως μέχρι στιγμής εγώ είμαι πάρα 
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πολύ ικανοποιημένη. Η αλήθεια είναι ότι ούτε έχω αγχωθεί, το πρόγραμμα μου βγαίνει 

μια χαρά, τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα. Δηλαδή μέχρι στιγμής δεν έχω αγχωθεί, αυτή 

είναι η αλήθεια. Εντάξει, έχω κάνα δυο εκκρεμότητες στο Twinspace (η πλατφόρμα 

δικτύωσης) είναι η αλήθεια, αλλά εκκρεμότητες που δεν επηρεάζουν τους υπόλοιπους που 

μπορούν να γίνουν και τα Χριστούγεννα. Αυτά που πρέπει να γίνουν τα κάνω. Δεν έχω 

αγχωθεί ούτε με έχει κουράσει. Αντιθέτως, με έχει κάνει να νιώθω πολύ δημιουργική το 

φετινό πρόγραμμα. Βγαίνουν τόσα πολλά πράγματα, αρέσει και στα παιδιά και προχωράει 

πάρα πολύ ομαλά. Και με τις συνδέσεις που κάναμε πήγε μια χαρά (skype). Εγώ μπήκα 

στη μεγάλη τηλεδιάσκεψη και εντυπωσιάστηκα με τόσα άτομα, πραγματικά έπαθα πλάκα 

εκείνη την ημέρα. Ενθουσιάστηκα πραγματικά. Πιστεύω ότι έχει οργανωθεί αρκετά καλά 

από τη Μ. Και πιστεύω ότι είναι η χρονιά που πάμε πιο πολύ με τα χρονικά όρια από κάθε 

άλλη χρονιά. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που θέλω έτσι λίγο να με οριοθετούν, μ’ 

αρέσει. Να μου βάλουν το πρόγραμμα, τι πρέπει να κάνω, δε μ’ αρέσει να είμαι πολύ 

χύμα, χάνομαι κάπου. Θέλω να ξέρω για να οργανωθώ κι εγώ, να οργανώσω το χρόνο 

μου, τι θα κάνουμε. Μέχρι στιγμής είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, πάρα πολύ.  

Ερευνήτρια: Είσαι λοιπόν ικανοποιημένη και από την οργάνωση του 

προγράμματος, νιώθεις ότι σου ταιριάζει αυτό; 

Σ2: Ναι, από την οργάνωση, από τη συνεργασία, από τις ιδέες που παίρνω από τα κορίτσια 

(συναδέλφους). Είμαστε μια μεγάλη ομάδα 22-23 άτομα. Θα υπάρξουν και διαφορές, θα 

υπάρξουν και αντιθέσεις, θα υπάρξουν και ψιλο-συγκρούσεις να το πω, αλλά αυτό 

συμβαίνει στις ομάδες. Σημασία έχει να τα συζητάμε, να τα βρίσκουμε, να υπάρχει λύση. 

Αλλά το πιο σημαντικό είναι να σεβόμαστε τις ιδέες του άλλου κι ότι μας ταιριάζει το 

κάνουμε, ότι δε μας ταιριάζει εντάξει δεν είναι ανάγκη να τα κάνουμε κι όλα. Δεν πρέπει 

κάποια πράγματα όταν είμαστε τόσα άτομα να τα παίρνεις προσωπικά. Μαθαίνουμε ο ένας 

απ’ τον άλλο το χαρακτήρα. Κάθε άνθρωπος έχει το χαρακτήρα του, τα στραβά του και τα 

θετικά του, έτσι είναι, δεν μπορείς να τον αλλάξεις και προχωράμε. Μέσα σ’ αυτή την 

κοινωνία δεν είμαστε μόνοι μας, πρέπει να συνεργαστούμε. Ακόμα και μέσα στην 

οικογένειά μας πρέπει να συνεργαστούμε, με τον άντρα μας, με τα παιδιά μας, πρέπει να 

συνεργαστούμε. Δε μπορούμε να ζούμε και να δρούμε μόνοι μας. Αν θέλουμε από κάπου 

να κερδίσουμε πρέπει να συνεργαστούμε, τέλος έτσι είναι.  
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Συνέντευξη 3η 

Ψευδώνυμο: Σ3, νηπιαγωγός 

Ερευνήτρια: Μία μορφή δικτύωσης είναι το eTwinning, αυτό που κάνουμε 

φέτος. Πόση εμπειρία έχεις πάνω στη δικτύωση; 

Σ3: Με πρόγραμμα eTwinning πρώτη φορά. 

Ερευνήτρια: Βέβαια δικτύωση δεν είναι μόνο το eTwinning. Η δικτύωση θα 

μπορούσε να είναι ένα blog  πάντα μεταξύ σχολείων, ένα moodle ένα wiki. 

Σ3: Με ιστοσελίδα έχω ασχοληθεί, έχω ιστοσελίδα δική μου τα τελευταία 3 χρόνια που 

είναι πάρα πολύ οργανωμένη, έχω 15.000 μέλη εγγεγραμμένα. Αλλά επικοινωνούμε οι 

εκπαιδευτικοί και ανταλλάσσουμε ιδέες για τα παιδιά. Δεν επεμβαίνουν τα παιδιά σ’ αυτό. 

Έχω δική μου ιστοσελίδα όχι 3, 4 χρόνια που είναι οργανωμένη, μπαίνεις, μέσω facebook 

έχω μιλήσει με άπειρους εκπαιδευτικούς και έχουμε συνεργαστεί στο να βγάλουμε υλικό 

και να προωθήσουμε πράγματα. Με eTwinning όμως πρώτη χρονιά. 

Ερευνήτρια: Η δική σου ιστοσελίδα στην ουσία εξυπηρετεί τη δικτύωση μεταξύ 

εκπαιδευτικών. Εμείς σ’ αυτή τη φάση θα επικεντρωθούμε στη δικτύωση που 

γίνεται μεταξύ όχι μόνο εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών. 

Γιατί επέλεξες το eTwinning; 

Σ3: Το επέλεξα γιατί πολλά σχολεία μαζί είναι και πολλές ιδέες μαζί, είναι και πολλά 

μυαλά μαζί. Και οργανώνεται κάτι για τα παιδιά από πολλούς και άξιους πιστεύω 

εκπαιδευτικούς – για να μπουν στη διαδικασία του eTwinning – οπότε υπάρχει πολύ καλό 

υλικό για τα παιδιά. Σίγουρα τα πολλά μυαλά έχουν ένα φοβερό αποτέλεσμα. Όσο και να 

παλεύεις εσύ μόνη σου, ή εγώ μόνη μου, το αποτέλεσμα που κάνουν 22 σχολεία μαζί σ’ 
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ένα πρόγραμμα δεν μπορεί να το κάνει ένας μόνος του σε καμία περίπτωση. Για την 

πολλαπλότητα των σκέψεων και τη δημιουργικότητα, ο ένας παρακινεί τον άλλον, εμένα 

αυτό μ’ αρέσει. Ο ένας σπρώχνει τον άλλο, μία ιδέα εσύ, μία ιδέα εγώ και γίνεται κάτι 

πολύ ωραίο, εντυπωσιακό και πρωτότυπο. Γιατί ένας άνθρωπος κυρίως έχει έναν τρόπο 

σκέψης, εσύ έχεις άλλο τρόπο σκέψης, οπότε υπάρχει μια πολλαπλότητα στο αποτέλεσμα. 

Κι αυτό μ’ αρέσει, γι αυτό είπα ότι φέτος θα το κάνω.  

Ερευνήτρια: Αυτό όλο που λες εμπεριέχει τη δύναμη της συνεργασίας. 

Πιστεύεις στη δύναμη της συνεργασίας, παρά να είσαι κλεισμένη στους τέσσερις 

τοίχους της τάξης σου και με το δικό σου το μυαλό όσο δημιουργικό και 

παραγωγικό να είναι σε οδηγεί σε συγκεκριμένα μονοπάτια. Αλλά η 

συνεργασία σου προσφέρει μια αλληλεπίδραση και πολλές διαφορετικές ιδέες. 

Σ3: Ναι, ναι αυτό μ’ αρέσει πιο πολύ απ’ όλα στο eTwinning. 

Ερευνήτρια: Σαν πρώτη λοιπόν εμπειρία έχεις θετικά συναισθήματα; Νιώθεις 

καλά μέσα απ’ αυτό; 

Σ3: Νιώθω τέλεια, ναι, δεν το συζητώ. Βέβαια, μου αρέσει η σύσταση της ομάδας. Μου 

αρέσει η συγκεκριμένη σύσταση. Σκέψου τώρα, είναι 22 σχολεία, δε συμμετέχουν ενεργά 

όλα, αλλά επειδή είναι 22 τα μισά συμμετέχουν σίγουρα. Οπότε υπάρχει συμμετοχή 

ενεργή και αλληλεπίδραση. Τώρα αν ήμουν σε μια ομάδα με 7 σχολεία ή 5 και συμμετείχα 

εγώ κι άλλο ένα ενεργά, καταλαβαίνεις τώρα τον όρο μου έτσι, δε θα μου άρεσε. Τώρα 

τουλάχιστον οι μισές είμαστε ενεργές στις σκέψεις, στις προτάσεις, στο υλικό που 

δίνουμε, οπότε έτσι μ’ αρέσει η συνεργασία. Οπότε προχωράει το έργο, γιατί υπάρχει μια 

καλή ομάδα, προχωράει υπέροχα και δυναμικά. Όταν μπαίνουμε σε μια ομάδα, μπαίνουμε 

για να προσφέρουμε. Μπαίνουμε συνειδητά για να προσφέρουμε και δεν είμαστε απλοί 

θεατές για να παίρνουμε μόνο. Μ’ αρέσει το feedback που παίρνουμε σαν ομάδα, η μία από 

την άλλη. 

Ερευνήτρια: Στη φετινή δικτύωση τα περισσότερα σχολεία είναι από την 

Ελλάδα, δύο από Κύπρο (που θεωρείται εξωτερικό, αλλά μας συνδέει η κοινή 
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γλώσσα η ελληνική) κι ένα από τη Βουλγαρία. Θα ήθελες κάποια στιγμή να 

συνεργαστείς και με ευρωπαϊκά σχολεία, όπου η κοινή γλώσσα συνεργασίας θα 

ήταν ας πούμε τα αγγλικά; 

Σ3: Ναι θα ήθελα, δεν το συζητώ. Σίγουρα όμως επειδή δεν το έχω κάνει, με φοβίζει. 

Τώρα συνεννοούμαστε, γράφουμε κατεβατά, έχουμε κοινό κώδικα συμπεριφοράς, κοινή 

λογική στο πώς δουλεύουν τα σχολεία μας, κοινές ασχολίες, κοινές γιορτές, έχουμε πολλά 

κοινά πράγματα στα σχολεία, κι αυτό βοηθάει. Όταν δουλεύω 17 Νοέμβρη, δουλεύεις κι 

εσύ 17 Νοέμβρη, το οποίο με βοηθάει πάρα πολύ και μένα και σένα. Το πλαίσιο του 

προγράμματος μας είναι ίδιο, το οποίο είναι πολύ βασικό. Οπότε υπάρχει και πολύ 

μεγαλύτερη συμμετοχή στο πρόγραμμα σε όλη τη σχολική χρονιά.  

Σίγουρα όμως δε θα είχα πρόβλημα, ένα πρόγραμμα θα ήταν, θα ήταν πιο συγκεκριμένα 

τα πράγματα λογικά, δε θα υπήρχε αυτή η έκταση που υπάρχει τώρα. Αλλά σίγουρα δε θα 

‘λεγα όχι.  

Ερευνήτρια: Φέτος συνεργαζόμαστε με νηπιαγωγεία και με δύο τάξεις 

Δημοτικού. Σ αρέσει η συνεργασία μεταξύ σχολείων της ίδιας βαθμίδας ή θα 

ήθελες να δοκιμάσεις να συνεργαστείς με μια διαφορετική βαθμίδα; 

Σ3: Μου αρέσει η συνεργασία με νηπιαγωγείο και μέχρι και δημοτικό. Τώρα η 

συνεργασία νηπιαγωγείου με Γυμνάσιο, με Β/θμια, δεν θα το έκανα.  

Ερευνήτρια: Πώς έτυχε φέτος να συμμετέχεις για πρώτη φορά; Από περιέργεια, 

το άκουσες από κάπου; Σου το πρότεινε κάποιος; 

Σ3: Επειδή γνωριζόμασταν με τη Μ. μέσα από τα blogs και τις ιστοσελίδες μας, είχε 

ψιλοεκτιμήσει τη δουλειά μου προφανώς. Το καλοκαίρι μου έκανε πρόταση να 

εκπροσωπήσω στο έργο την Τ., επειδή ήξεραν ότι είμαι από Αιτ. Έτσι μπήκα. Βέβαια της 

είπα ότι είμαι σε ολοήμερο, υπάρχει κι άλλη συνάδελφος, να τη ρωτήσω και να σας 

απαντήσω.  
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Ερευνήτρια: Και η άλλη συνάδελφος πρώτη φορά; 

Σ3: Και η άλλη συνάδελφος πρώτη φορά αλλά δε συμμετέχει. Δηλαδή θέλει, αλλά δεν 

μπορεί. Είναι κοντά στη σύνταξη, ξέρει λίγο internet, στην πλατφόρμα δεν μπορεί να 

μπει καθόλου, τα κάνω όλα εγώ. Πρώτη φορά συμμετέχει, είναι σε όλα θετική, δεν μπορεί 

να είναι όμως ενεργή, οπότε απλά ακολουθεί.  

Ερευνήτρια: Η συνάδελφος στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου 

εντός σχολικής τάξης συμμετέχει; 

Σ3: Είμαι εγώ πρωινή, τα κάνω ούτως ή άλλως εγώ. Δεν έχει πρόβλημα να συμμετέχει, 

αν της τα έχω όλα έτοιμα και της πω κάνε αυτό. Δεν είναι ενεργή, απλά ακολουθεί. Βέβαια 

ενθουσιάστηκε με την ιδέα, δε μου δημιουργεί πρόβλημα, απλά δεν είναι ενεργή. Στο 

Twinspace ας πούμε δεν μπαίνει καθόλου, μήπως κάνει κάποιο λάθος, μήπως πατήσει 

κάτι. Αν της πω, κάνε αυτό, θα το κάνει. Απλά αφού είμαι πρωινή τα κάνω όλα εγώ. Το 

απόγευμα μένουν 5 παιδάκια. Τα παρακολουθεί όλα μέσα από την κλειστή ομάδα του 

facebook. Αν δεν υπήρχε το facebook δε θα μπορούσε να παρακολουθήσει.  

Ερευνήτρια: Πιστεύεις μέσα από αυτή τη συνεργασία που υλοποιούμε, εσύ 

προσωπικά σαν εκπαιδευτικός ότι θα ωφεληθείς με κάποιο τρόπο; Ότι δηλαδή 

όλο αυτό που γίνεται θα σου παρέχει κάποιες ευκαιρίες είτε για επαγγελματική 

ανάπτυξη είτε για να χτίσεις το επαγγελματικό σου προφίλ; 

Σ3: Πάρα πολλά μου προσφέρει. Καταρχάς συνεργάζομαι με άτομα που εκτιμούσα κι από 

πριν, σου λέω γιατί μέσω blogs, ιστοσελίδων και fb είχαμε κάποια επικοινωνία. Άτομα 

που εκτιμώ τη δουλειά τους, συνεργάστηκα άνετα. Το 1ο . Με τη Μ., την Α. και την 

Κ.έχουμε μιλήσει πολλές φορές σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά τώρα είναι πολύ πιο 

καθημερινό και άνετο. Οπότε συνεργάστηκα με άτομα του χώρου μας που τα εκτιμώ.  

2ον έμαθα κι εγώ καινούργια πράγματα. Από το πιο απλό όπως είναι η πλατφόρμα του 

Twinspace που δεν την είχα δει ποτέ, μέχρι κάποια εργαλεία που δεν τα γνώριζα, που ενώ 

… ακόμα και το wiki που σας έφτιαξα την ιστοσελίδα δεν το ήξερα, λόγω γνώσεων μπορώ 
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να μπω να παίξω αλλά δεν είχα ασχοληθεί ποτέ μαζί του, οπότε έμαθα εργαλεία 

καινούργια, που δεν είναι δύσκολα, μέσα σε μια μέρα κάθομαι και τα μαθαίνω αλλά δεν 

είχα μπει στη διαδικασία να κάτσω να τα ψάξω. Ήξερα ας πούμε ένα πρόγραμμα 

ζωγραφικής, ένα βασικό από κάθε κατηγορία, πάντα χρησιμοποιούσα αυτά στη δουλειά 

μου, στην ιστοσελίδα μου για ότι έκανα. Τώρα οι κοπέλες χρησιμοποιούν άλλα πράγματα, 

οπότε μπαίνω και σ’ αυτά. Έχουν διευρυνθεί πάρα πολύ οι γνώσεις μου πάνω στις Νέες 

Τεχνολογίες. Σε εργαλεία, έχω μάθει εργαλεία καινούργια. Τα πήρα μυρωδιά, κατάλαβες;  

Συνεργάστηκα σου λέω με άτομα που εκτιμώ… αυτά τα δύο είναι τα πρώτα που μου 

έρχονται τα οφέλη σε προσωπικό επίπεδο.  

3ον ενεργοποιούμαι κι εγώ διαφορετικά, δηλ. μέσα στα χρόνια έχω ένα άλφα υλικό, ένα 

υπέροχο υλικό γιατί είμαι λίγο ψυχαναγκαστική και κάθε χρόνο μαζεύω καινούργια 

πράγματα. Θα μπορούσα να δουλέψω με όσα ήδη έχω. Να μη μπω καθόλου να ψάξω 

καινούργιο υλικό. Θα μπορούσα να το κάνω γιατί και ευφάνταστο υλικό έχω και 

καινούργια παιδάκια έχω. Και θα πρόσφερα στα παιδάκια, δεν είναι ότι δε θα πρόσφερα. 

Κινητοποιήθηκα να κάνω κάτι άλλο. Σπρώχτηκα να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Να χτίσω 

κάτι άλλο στο νηπιαγωγείο. Είναι μια κινητοποίηση.  

Άρα συνεργάστηκα με συναδέλφους που εκτιμώ, διεύρυνση γνώσεων σε τεχνολογικό 

επίπεδο και το τρίτον κινητοποίηση προσωπική να ασχοληθώ με ένα καινούργιο project.  

Και είχα και μια τρομερά δύσκολη χρονιά πέρσι, τρομερά δύσκολη όπου ήμουν 

εξαντλημένη πραγματικά, όπου φέτος πραγματικά δεν θα έκανα κάτι καινούργιο. Θα 

έμενα στατική ως προς το υλικό μου… αλλά κινητοποιήθηκα να κάνω κάτι καινούργιο.  

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τα οφέλη για τους μαθητές μέσα απ’ αυτή τη 

δικτύωση τη φετινή, ποια μπορεί να είναι; Πώς θα ωφεληθούν οι μαθητές και με 

ποιο τρόπο; 

Σ3: Σίγουρα κάνουν πράγματα πέρα από τα κλασσικά, που μπορεί να κάνει μια κλασσική 

τάξη νηπιαγωγείου. Δηλαδή, η τηλεδιάσκεψη που κάναμε μέσω υπολογιστή, αυτό που 
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κάναμε με το Μηνά, το θεωρώ πολύ σημαντικό, καθώς στα παιδιά έχει πολύ μεγάλη 

επίπτωση όλη αυτή η κινητοποίηση, όπου αν δεν υπήρχε η δικτύωση δε θα γινότανε. 

Πολύ σημαντικό. 

Το ότι έκαναν χάρτες κι όλα αυτά κι έμαθαν τόσα μέρη της Ελλάδας. Ό,τι project και να 

κάνεις είναι πιο περιορισμένο. Θα μάθεις κάποια βασικά πράγματα, δεν προχωράς να 

ξεσκίσεις τα παιδάκια στη γεωγραφία, στην ιστορία μέχρι τελικής πτώσεως. Έτσι όπως 

είναι στημένο όμως το έργο σαν παραμύθι, παίρνουμε πολλές διαφορετικές πληροφορίες 

μέσω παιχνιδιού, μέσω παραμυθιού, οπότε σίγουρα τα ωφελεί. Κάνανε κάτι διαφορετικό 

από το τετριμμένο. Αυτό σίγουρα είναι πολύ πιο οργανωμένο και παραμυθένιο. Σίγουρα 

τα ωφελεί κι απ’ αυτή την άποψη. 

Ερευνήτρια: Βλέπουν δηλαδή έναν άλλο τρόπο εκπαίδευσης, διδασκαλίας; 

Σ3: Ναι έναν άλλο τρόπο εκπαίδευσης μακριά από τον τετριμμένο. Δεν εννοώ τη 

φωτοτυπία πλέον. Γιατί τετριμμένος είναι και το να μπουν στον υπολογιστή, να παίξουν 

ένα παιχνίδι, όλοι θα κατεβάσουν άπειρο υλικό από το διαδίκτυο.  

Ερευνήτρια: Ο τρόπος και το όφελος που παίρνουν είναι μήπως απ’ αυτήν 

ακριβώς την αλληλεπίδραση τους και τη συνεργασία τους και με άλλα παιδιά 

από απόσταση; 

Σ3: Εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο όφελος, εκεί είναι και η διαφορά. Τα άλλα τα κάνεις 

ούτως ή άλλως. Εκεί είναι η διαφορά. Άλλοι μαθητές, άλλα σχολεία, και το θέμα. Στήνεις 

κάτι καινούργιο, κάτι οργανωμένο και διαφορετικό, γιατί κάθε eTwinning πρόγραμμα 

είναι και καινοτόμο. Δεν μπορείς να κάνεις ένα eTwinning που είχε γίνει πέρσι. Δεν 

μπορεί να ξαναεπαναληφθεί αυτό.  

Ερευνήτρια: Άρα τα παιδιά μπαίνουν και στη διαδικασία να βιώσουν κάτι 

αυθεντικό, που δεν έχει ξαναγίνει και δε θα ξαναγίνει; 



200 
 

Σ3: Τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία να βιώσουν κάτι καινοτόμο, κάτι αυθεντικό που η 

πρώτη φορά που γίνεται δεν μπορεί να επαναληφθεί. Θα πάρει στοιχεία κάποια 

νηπιαγωγός που θα το κάνει μόνη της, αλλά αυτό στην έκταση που γίνεται, όχι δεν 

μπορεί να το βιώσει άλλη ομάδα, έτσι πιστεύω. 

Ερευνήτρια: Θεωρείς ότι μέσα απ’ αυτή την εμπλοκή σου στο eTwinning, στη 

φετινή δικτύωση ωφελήθηκε η σχολική μονάδα; Δεν υπήρχε προηγούμενη 

εμπειρία τέτοιου είδους στο σχολείο σου. 

Σ3: Στην Α. δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν κάνει κάποιος άλλος δικτύωση. Να είναι ακόμα 

μια συνάδελφος; Σίγουρα στο τέλος αναμένω, είμαι σχεδόν σίγουρη ότι η σχολική 

σύμβουλος θα μας πει να κάνουμε παρουσίαση. Θα μιλήσουμε στις άλλες συναδέλφισσες, 

το σχολείο θα μπει μπροστά να παρουσιάσει όλο αυτό το εγχείρημα.  

Η τοπική κοινωνία ακούει και οι γονείς των παιδιών. Επειδή εμείς είμαστε σε χωριό, 

οπότε είναι πολύ πιο πίσω. Δεν είμαστε μακριά από το Αγρίνιο, 10 λεπτά είναι το χωριό, 

αλλά δεν παύει να είναι χωριό και ένας γονιός δε μου υπέγραφε την αίτηση. Είμαστε λίγο 

πίσω. Εντάξει είναι λίγο προχω για το χωριό. Προς το παρόν δε μπαίνω καν στη λογική 

να εμπλέξω τους γονείς. Δεν υπάρχει internet, δεν υπάρχει … είναι πολύ αρχικό όλο 

αυτό. Δεν είναι πόλη. Στο Α. ζήταγα κι ένα email απ’ όλους για επικοινωνία. Εδώ mail 

από τους 16 να μου δώσουν οι 4;  

Αλλά σίγουρα τη σχολική μονάδα την αναβαθμίζει, σίγουρα κι εγώ στο τέλος… εγώ δεν 

είμαι γενικά του να δείχνομαι, δεν το χω καθόλου αυτό Μαρία. Ας πούμε στο τέλος όταν 

θα πάρουμε, αν τελικά πάρουμε μια ετικέτα ποιότητας κι όλα πάνε καλά, μπορεί να 

ενημερώσω τον τοπικό τύπο, για τα παιδιά κυρίως για να το κάνουμε κι αυτό σαν δράση, 

να το διαβάσουν με τους γονείς τους ότι αυτό που κάνατε να βραβεύτηκε και η βράβευση 

ανακοινώθηκε. Για να προβάλλω τη δουλειά των παιδιών και τα συγχαρητήρια στην 

ετικετούλα τους που θα πάρουν από αυτό το έργο.  

Σίγουρα όμως είναι κίνητρο για τη σχολική μονάδα είναι κάτι καινούργιο, και πού; Σε 

χωριό έξω από το Α. Σίγουρα η σχολική μονάδα προβάλλεται, σίγουρα η σχολική 



201 
 

σύμβουλος θα μας καλέσει, στον τοπικό τύπο με την πιστοποίηση θα υπάρξει μια 

ανακοίνωση… οπότε ναι, όλα αυτά είναι προβολή και εξέλιξη της σχολικής μονάδας. 

Ερευνήτρια: Μέσα από τη φετινή δικτύωση με το δράκο, ποια είναι τα 

συναισθήματά σου; Τα θετικά μου τα είπες (ότι σ’ αρέσει που συνεργάζεσαι με 

άτομα που εκτιμάς, που τα ήξερες διαδικτυακά κ.λπ.) Όσον αφορά το αν 

νιώθεις αγχωμένη ή πιεσμένη, αν θεωρείς ότι η δικτύωση ναι μεν προσφέρει 

στους εκπαιδευτικούς όλα αυτά που μου είπες πριν αλλά είναι ένα επιπρόσθετο 

άγχος στον ελεύθερο τους χρόνο κ.λπ. 

Σ3: Είναι θέμα χαρακτήρα κατ’ αρχάς. Είναι μια ερώτηση που θα σκιαγραφήσει 

χαρακτήρες. Πάει με βάση τους χαρακτήρες. Εμένα μου προκαλεί τρελό ενθουσιασμό και 

εγρήγορση. Χθες ας πούμε ήμουν απαισιόδοξη και είπα κορίτσια δεν το αναλαμβάνω. 

Ήταν η αρχική μου αντίδραση. Η αρχική μου αντίδραση είναι πάντα… δεν είναι άγχος 

είναι αν θα είμαι συνεπής. Γιατί θέλω να είμαι συνεπής. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει 

από το πρόγραμμα, αλλά προσπαθώ, δεν ξέρω αν το καταφέρνω, αλλά προσπαθώ. 

Ερευνήτρια: Το θέμα δηλ. στις δικτυώσεις είναι ο χρόνος; Αν θα είμαστε 

συνεπείς με το χρόνο; Ο χρόνος μας αγχώνει; 

Σ3: Χρόνο αντλεί. Αν μου πει κάποιος ότι είμαι σε eTwinning πρόγραμμα και δεν του 

τραβάει χρόνο, σημαίνει ότι δεν ασχολείται. Όχι μόνο για να βγει το πρόγραμμα μέσα στη 

σχολική τάξη, αλλά ότι απαιτεί και πολύ χρόνο ατομικό, στο σπίτι. Είναι πολύ βασικό 

κομμάτι.  

Ερευνήτρια: Τον διαθέτεις όμως αυτό το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι κάτι 

βρίσκεις. 

Σ3: Τον διαθέτω με κόστος προσωπικής ζωής. Μένει πίσω η οικογένεια, μένουν πίσω οι 

κοινωνικές υποχρεώσεις, έχω χάσει κοινωνικές υποχρεώσεις για να βγάλω δουλειά για το 

eTwinning. Παράπονα παιδιών, επιπλέον ώρες στο σχολείο. Μόνο και μόνο τα 
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καρτελάκια για να τα εκτυπώσω, για να τα κόψω… Θέλει πολύ επιπλέον χρόνο να δώσεις 

πέρα του σχολικού προγράμματος, θέλει χρόνο προσωπικό, από την προσωπική σου ζωή.  

Όμως το κάνω, γιατί είμαι δημιουργικό άτομο. Το μυαλό μου είναι σε εγρήγορση και 

σκέφτεται όλη την ώρα. Μου καλύπτει αυτό το ατελείωτο που έχω να δημιουργήσω. Μου 

καλύπτει τη θέλησή μου για δημιουργία, μου δίνει χαρά, παθιάζομαι, παθιάζομαι. Εγώ ας 

πούμε παθιαζόμουν πιο πολύ με τα καρτελάκια σου απάνω στους χάρτες, παρά νομίζω 

παθιάστηκαν τόσο τα παιδιά. Εγώ ούρλιαζα που έβρισκα τις λίμνες κ.λπ. Ενθουσιασμός, 

δημιουργικότητα, χαρά, όλα αυτά είναι στο φουλ. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά την ενεργό συμμετοχή των παιδιών, των μαθητών 

σου ή τη μη ενεργό συμμετοχή μέχρι το τέλος της φετινής δικτύωσης νιώθεις 

κάποια αβεβαιότητα, νιώθεις ότι μπορεί να χάσουν κάποια στιγμή το 

ενδιαφέρον τους και να μη θέλουν να συμμετέχουν ενεργά; 

Σ3: Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι από τις εκπαιδευτικούς που τα πάθιασα από την αρχή. 

Δεν άρχισα από το Σεπτέμβριο να μιλάω με «δρα» και «καρπούζι». Ήθελα λίγο τα παιδιά 

να το τραβήξουν μόνα τους. Ότι περνάμε στα παιδιά το παίρνουν, αυτό ισχύει. Αν εσύ 

είσαι τρελαμένος με ένα πρόγραμμα ή το πρόγραμμα το συγκεκριμένο και τα ενθουσιάζεις 

«δρα», «καρπούζι», από δω από κει, ο δράκος μας που μιλάει κάθε μέρα ο δράκος κι εδώ ο 

δράκος κι εκεί ο δράκος παθιάζονται κι αυτά. Εγώ ήμουν πιο χαμηλών τόνων συνειδητά. 

Δηλαδή δε φέρνω εγώ το δρακούλη στην παρεούλα κάθε μέρα. Περιμένω να θυμηθούν τα 

παιδιά να πάρουν το δρακούλη. Δε μιλάω κάθε μέρα με “δρα-καρπούζι”. Κι άφησα να 

ανακαλύψουν πράγματα τα παιδιά.  

Ερευνήτρια: Αυτό γιατί το κάνεις συνειδητά; Για να ανακαλύψουν μόνα τους 

πράγματα ή και για να δεις αν όντως το ενδιαφέρον τους αναζωπυρώνεται;  

Σ3: Θέλω τα παιδιά τα ίδια να το ζητάνε αβίαστα. Ειδικά οι προσωπικότητες οι πολύ 

δυναμικές όπως εγώ, ξέρω ότι θέλω να περάσω στα παιδιά θα το περάσω. Αλλά ο σκοπός 

δεν είναι αυτός. Εγώ έχω αυτό το πρόγραμμα, πάρτε και θα το φάτε στη μούρη σας αρέσει 

δε σας αρέσει και μιλάτε όλοι με δρα-καρπούζι. Δεν είναι αυτό το νόημα. Θέλω να δίνω 
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περιθώριο στα παιδιά. Όποιος θέλει θα μιλάει με δρα-καρπούζι, όποιος θέλει θα πάρει το 

δρακούλη… γενικά δε χοροπήδησα ποτέ στην τάξη για το πρόγραμμα. Άφησα το χάρτη 

με όλα τα σχολεία, τη δράση με το Μηνά… πήγαν μόνα τους τα παιδιά να μου πουν πιο 

είναι το Εμπόριο… Δε θέλω να τρέχω πριν απ’ τα παιδιά, δε θέλω να τα ενθουσιάσω εγώ 

επειδή είμαι εγώ ενθουσιασμένη. Θέλω να ενθουσιάζονται από μόνα τους με μια 

πληροφορία που τους δίνεται και να αναζητούνε το παραπέρα. Δε θέλω να τους 

επιβάλλομαι. Αυτό κάντε, μ’ αυτό θα χαρείτε. Σας αρέσει δε σας αρέσει θα σας κάνω να το 

αγαπήσετε. 

 Ερευνήτρια: Έτσι όπως βλέπεις δηλαδή την ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή μέσα 

στην τάξη σου πιστεύεις ότι τα παιδιά με τον τρόπο αυτόν τον πολύ δικό σου, 

έχουν δεθεί μ’ αυτό το έργο; Θα το προχωρήσουν καλά ή κάπου βλέπεις ίσως 

ότι κάνει κοιλιά;  

Σ3: Έχουν δεθεί κι έχουν μάθει τα βασικά στοιχεία του προγράμματος πολύ καλά. Μετά 

τα Χριστούγεννα θα φορτσάρω που θα αρχίσουν να παίρνουν και το δρακούλη στο σπίτι 

ανά βδομάδα δεν το έχω αρχίσει ακόμα αυτό, θα το αρχίσω απ’ τα Χριστούγεννα και μετά. 

Έχουν δεθεί, το αγαπάνε (το έργο), το γνωρίζουν, συμμετέχουν, αλλά δεν τα έχω κάνει 

στο σχολείο να έρχονται μόνο γι αυτό. Το σχολείο είναι και για πολλά άλλα πράγματα. Και 

δεν κάνουμε όλα τα θέματα μέσα από το eTwinning. Δεν τα συνδυάζω όλα μέσα απ’ αυτό. 

 Ερευνήτρια: Κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δική της προσέγγιση, είναι σεβαστή, 

είναι ωραίο να τη βλέπουμε σαν ιδέα. 

Σ3: Πιστεύω πολύ στη δύναμη ενός έμπειρου εκπαιδευτικού. Ότι θέλεις το περνάς. Αυτοί 

που πραγματικά ασχολούνται έχουν τον τρόπο τους. Δεν θέλω να εμπλέξω το πρόγραμμα 

σε τόση έκταση, δεν το προτιμώ. Δεν το προτιμώ να μου καλύπτει το 100% του 

προγράμματός μου στο σχολείο.  

Ερευνήτρια: Όταν εσύ ενημέρωσες τους γονείς, που μου είπες ότι είναι σε ένα 

μικρό χωριό, που δεν είχαν εμπειρία από τέτοιου είδους καινοτόμα 
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προγράμματα και δικτυώσεις, για την έναρξη αυτού του προγράμματος πώς 

ένιωθες εσύ; Ένιωθες αβεβαιότητα, τώρα τι τους λέω και τι θα καταλάβουν; 

Σ3: Ένιωθα πολύ σίγουρη, ένιωθα πολύ ενθουσιασμένη, γιατί είχα φτιάξει το κάστρο μου 

από τον Αύγουστο, είχα φτιάξει το ημερολόγιο, οπότε είχα ήδη παθιαστεί εγώ η ίδια, είχα 

βγάλει στολές ιπποτών κι αυτή η προετοιμασία με βοήθησε να έχω μια σιγουριά όταν τους 

συνάντησα. Γενικά σε ότι αναλαμβάνω έχω σιγουριά, γιατί έχω ασχοληθεί πολύ να το 

διαβάσω. Ας πούμε ρώτησα τη Λ. τη συνάδελφο «θες να μιλήσεις εσύ;» γιατί πάντα 

ρωτάω. Και μου λέει ούτε κατά διάνοια εγώ δεν έχω καταλάβει καν τι θα γίνει. Εγώ ήξερα 

τι είναι, ποιον αφορά, ποιοι θα συμμετέχουν, τα είχα μάθει όλα απ’ έξω, δε χρειάστηκα καν 

χαρτί μπροστά μου για να πω πράγματα. Ένιωθα σιγουριά, ένιωθα βεβαιότητα, πολύ 

συνειδητά το παρουσίασα. Ξέρω ότι θα δουλέψω σε κάτι που αναλαμβάνω. Έτσι νομίζω 

εγώ. 

 Ερευνήτρια: Άρα σ’ αυτή τη φάση που είσαι τώρα δε φοβάσαι τυχόν αρνητικές 

αντιδράσεις γονιών πάνω στο πρόγραμμα; 

Σ3: Όχι, δε φοβάμαι αντιδράσεις γονέων. Ακόμα κι ένας γονιός που δεν υπέγραψε γιατί 

φοβήθηκε τις φωτογραφίες, τα βίντεο κ.τλ. εντάξει του είπα ότι δε θα συμμετέχει το 

παιδί. Δε φοβάμαι δηλ. δε με νοιάζει. Έχω φάει πολλές «καυτές πατάτες» στο χώρο μας 

από γονείς. Πλέον μπαίνουν στο σχολείο μέχρι εκεί που θέλω. Οπότε δεν έχω τέτοια 

θέματα. Δεν τους ρώτησα αν δέχονται, τους λέω τι θα κάνω. Όποιοι θέλουν, όποιοι δε 

θέλουν έχω κι άλλα πράγματα να τους κάνω. Δεν τους έβαλα να με ελέγξουν, να με 

περιορίσουν, να με κάνουν πίσω, να με επηρεάσουν. Όχι δεν έχουν πλέον τέτοια 

συναισθηματική επιρροή πάνω μου πλέον.  

Μ’ αρέσει η χαλαρότητα που βγαίνει στην ομάδα. Μ’ αρέσει στη συνεργασία γενικά να 

υπάρχει μια χαλαρότητα, μια αλήθεια. Αυτό το χιούμορ κι αυτή η αλληλεπίδραση που 

έχουμε μεταξύ μας (που είμαστε περισσότερο ελληνικά σχολεία) εμένα μ’ αρέσει και με 

αναζωογονεί και με ξεκουράζει.  
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Και στην ερώτηση που μου έκανες «αν θα συνεργαζόμουν με σχολεία από την 

Ευρώπη»… εννοείται ότι δουλεύω για βιοποριστικούς λόγους. Αν είχα την πολυτέλεια να 

έχω λεφτά και να μη χρειαζόταν να δουλεύω, πάλι θα ήθελα να δουλεύω ως νηπιαγωγός. 

Μου αρέσει η αλληλεπίδραση αυτή που έχουμε. Η μια κουβέντα που θα κάνουμε με 

χιούμορ εμένα με ανεβάζει, με ξεκουράζει μετά από μια κουραστική μέρα. Οπότε ίσως θα 

προτιμούσα να δουλεύω μόνο με σχολεία ελληνικά γι αυτό το λόγο. Γιατί ίσως με μια 

ευρωπαϊκή μονάδα που το πρόγραμμα είναι στημένο, καθορισμένο ίσως η επικοινωνία να 

ήταν πιο τυπική.   

 

Συνέντευξη 4η 

Ψευδώνυμο: Σ4, νηπιαγωγός 

Ερευνήτρια: Μία μορφή δικτύωσης είναι το eTwinning, αυτό που κάνουμε 

φέτος. Πόση εμπειρία έχεις πάνω στη δικτύωση; 

Σ4: Με πρόγραμμα eTwinning πρώτη φορά. 

Μου αρέσει όμως μέσω της δικτύωσης να γνωρίσω άλλους τρόπους διδασκαλίας εκεί στο 

εξωτερικό, κάτι άλλο διαφορετικό από την Ελλάδα απ’ αυτό που ξέρουμε εμείς.  

Ερευνήτρια: Επομένως επιλέγουμε τη δικτύωση γιατί θα θέλαμε να έχουμε, να 

μαθαίνουμε, να γνωρίζουμε καινούργιες πληροφορίες, καινούργιους 

εκπαιδευτικούς τρόπους και μεθόδους; 

Σ4: Ακριβώς. Και καινούργια άτομα. Ναι μ’ αρέσει πάρα πολύ να συνεργάζομαι με άλλα 

άτομα.  



206 
 

Ερευνήτρια: Με ποιον τρόπο ξεκίνησες τη συμμετοχή σου φέτος στο eTwinning; 

Το ήξερες, το άκουσες και έψαξες πώς θα μπορέσεις να συμμετάσχεις; Σου έγινε 

πρόταση από κάπου και δέχτηκες; 

Σ4: Το e Twinning γενικά το ήξερα κ πάντα ήθελα να συμμετέχω, δεν ήξερα όμως πώς 

να ξεκινήσω. Φέτος μια από τις νηπιαγωγούς που συμμετέχουν είναι φίλη μου. Είχε 

περάσει από την Κ., είχαμε βρεθεί να υπηρετούμε σε διπλανά χωριά κ κάναμε κάποια 

πράγματα μαζί. Αυτή μου πρότεινε να λάβω μέρος και με πρότεινε στη Μ. 

Ερευνήτρια: Όσο αφορά τις βαθμίδες, θεωρείς ότι θα είναι καλύτερη η 

συνεργασία με σχολεία της ίδιας βαθμίδας δηλ. νηπιαγωγεία ή θα ήθελες 

κάποια στιγμή να δοκιμάσεις και με άλλες βαθμίδες, δημοτικό ή και κάτι 

παραπάνω; 

Σ4: Θα ήθελα και με δημοτικό. Τώρα με Γυμνάσιο, Λύκειο είμαι λίγο επιφυλακτική. 

Αλλά δημοτικό θα ‘θελα.  

Ερευνήτρια: Τώρα τα περισσότερα είναι νηπιαγωγεία στη φετινή μας δικτύωση, 

έχουμε και δυο τάξεις Δημοτικού, όπου όμως δε φαίνεται κάτι να μην πηγαίνει 

καλά. Κι εκείνοι συμβαδίζουν πολύ καλά μ’ εμάς κι εμείς μαζί τους.  

Σ4: Ακριβώς. Δε φαίνεται διαφοροποίηση.  

Ερευνήτρια: Όσο αφορά τα οφέλη, σ’ αυτό το λίγο, σ’ αυτό το 3μηνο που έχεις 

μπει στη δικτύωση που προχωράει με εντατικούς και καλούς ρυθμούς κι έχεις 

μια μικρή εμπειρία, ποια θα μπορούσαν να είναι για σένα προσωπικά σαν 

εκπαιδευτικό; Αν θεωρείς ότι σου παρέχει ευκαιρίες και ποιες θα ήταν αυτές 

στην επαγγελματική σου ανάπτυξη, αν θα σε βοηθήσει να χτίσεις το 

επαγγελματικό σου προφίλ ή οτιδήποτε άλλο; 

Σ4: Και το επαγγελματικό προφίλ σαφώς παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά έμαθα καινούργια 

πράγματα όσον αφορά την τεχνολογία, καινούργια εργαλεία που δεν τα ήξερα, ούτε καν 
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ήξερα πως υπάρχουν, τώρα μαθαίνω σιγά σιγά και να τα χρησιμοποιώ. Γνωρίζω 

καινούργια άτομα και βλέπω τον τρόπο διδασκαλίας τους και πόσο εύκολο είναι να 

βάλουμε την τεχνολογία, γιατί τα παιδιά δε θέλουν πλέον να τους δείχνεις μια 

φωτογραφία και εδώ είναι, θέλουν και κάτι άλλο γιατί ζουν μέσα στην τεχνολογία.  

Ερευνήτρια: Θεωρείς λοιπόν ότι η τεχνολογία πρέπει να μπει στην προσχολική 

αγωγή, ότι είναι χρήσιμη και μπορεί να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς; 

Σ4: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ακούω πολλές φορές, προσοχή τα παιδιά με την τεχνολογία 

κ.τλ. Δεν είναι δυνατόν κάποιον που ζει μέσα στο δάσος να του λες μη κοιτάς το δέντρο. 

Πρέπει να αξιοποιείται η τεχνολογία με επίβλεψη, με στήριξη για παιδαγωγικούς σκοπούς 

εφόσον τα παιδιά ζουν μέσα σ’ αυτό. Οι εκπαιδευτικοί μπορούμε να τους δείξουμε το 

δρόμο και πώς να μάθουν μέσα απ’ αυτό.  

Και εμάς μας λύνει τα χέρια πραγματικά. Οι νέες τεχνολογίες βοηθούν και την τεχνική 

μας. Το μάθημα γίνεται πολύ πιο ελκυστικό, πολύ πιο ενδιαφέρον, παρακολουθούν, 

αναπτύσσεται πάρα πολύ η φαντασία τους, η δημιουργικότητά τους, το λεξιλόγιό τους. 

Δρουν πιο πολύ, αντιδρούν πιο πολύ, συνεργάζονται, βοηθάει ο ένας τον άλλο. Είναι 

πολλές φορές καταλυτικό σε κάποιες προβληματικές καταστάσεις μέσα στην τάξη. 

Ερευνήτρια: Οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό όφελος για τους μαθητές.  

Τι άλλα οφέλη αποκομίζουν οι μαθητές όχι μόνο από την ενασχόλησή τους με 

την τεχνολογία, αλλά και σε σχέση με το ότι αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται 

με άλλα παιδιά που δεν είναι μέσα στην τάξη τους, αλλά τα βλέπουν ή τα ακούν 

ή τα παρακολουθούν από απόσταση; 

Σ4: Αυτό που είδα εγώ είναι ότι βλέποντας άλλα παιδιά, γνωρίζοντας ότι και άλλα παιδιά 

κάνουν το ίδιο πρόγραμμα με αυτά, με το δράκο, με τις λίμνες κι όλα αυτά, αυτό είναι ένα 

χτύπημα στον εγωκεντρισμό τους. Εγώ έτσι το έλαβα. Αυτό που είδα είναι ότι μόλις είδαν 

ότι και άλλα παιδιά το κάνουν αυτό, τους έκανε εντύπωση φοβερή. Προβληματίστηκαν ότι 
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να βγάλουμε έτσι ένα πιο ωραίο προφίλ προς τα έξω. Να κάνουμε πιο ωραία πράγματα, να 

συνεργαζόμαστε πιο καλά. Ότι δεν είμαστε μόνο εμείς που το ζούμε αυτό, θα μας δουν κι 

οι άλλοι, να συνεργαστούμε και με άλλους, να μάθουμε και με τους άλλους, να μάθουμε 

μάλλον πώς κάνουν και οι άλλοι κάποια πράγματα.  

Ερευνήτρια: Δηλαδή βάζουν στην άκρη το εγώ τους και πάνε στο συνολικό; 

Σ4: Ναι, να κάνουν για να προσφέρουν στην ευρύτερη ομάδα όλων των παιδιών. Να 

φύγουν από το εγώ και να πάνε στο εμείς, μέσα από την πράξη και τη δράση. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά το σχολείο σου, πιστεύεις ότι αυτή η δικτύωση που 

κάνεις με την τάξη σου, το τμήμα σου, το ωφελεί συνολικά; 

Σ4: Σίγουρα. Στην αρχή την πρώτη φορά όταν τους το είπα, δεν το είχαν ξανακούσει. Δεν 

είχε ξαναγίνει στην περιοχή μου ολόκληρη κάποια τέτοια δράση. Τους είδα όλους λίγο 

που προβληματίστηκαν. Στην τελευταία τώρα συνάντηση γονέων που τους το εξήγησα 

και τους έδειξα και τις δράσεις που έχουμε κάνει κι όλα αυτά τους άρεσε πάρα πολύ.  

Ερευνήτρια: Ο προβληματισμός ήταν από την πλευρά των γονιών ή και των 

συναδέλφων; 

Σ4: Και των δυο, ναι. Έχω 4 συναδέλφους, είναι το πιο μεγάλο σχολείο της περιοχής. 

Έχω 4 συναδέλφους, οι 2 δεν το ήξεραν το eTwinning καθόλου, οι άλλες 2 μου λένε «ω 

τώρα, πού πας να μπλέξεις», ήταν επιφυλακτικές πολύ.  

Και οι γονείς ήταν επιφυλακτικοί, όχι όλοι, αλλά κάποιοι ήταν. 

 Ερευνήτρια: Τώρα μετά από το πρώτο 3μηνο, πώς νιώθεις ότι είναι τα 

πράγματα σε σχέση με τους συναδέλφους; 

Σ4: Με τους συναδέλφους δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Απλά οι 2 οι 

συνάδελφοι που δεν το ήξεραν, το γνώρισαν και τους αρέσει πάρα πολύ, αλλά δε θα 
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ήθελαν να εμπλακούν σε eTwinning, τους αρέσει μεν, το θαυμάζουν οκ, αλλά δεν 

αισθάνονται έτοιμες να εμπλακούν σε eTwinning. Οι άλλες 2 συνάδελφοι απλά, ακόμα 

αναρωτιούνται γιατί το κάνουμε αυτό.  

Ερευνήτρια: Οπότε νιώθεις ότι δεν είναι πολύ θετικό το κλίμα γι αυτό που 

κάνεις εσύ; 

Σ4: Όχι, όχι πολύ. Να το δουν λίγο θετικά ρε παιδί μου, αυτό θέλω.  

Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση; Οι 2 συνάδελφοι οι οποίες είναι πιο επιφυλακτικές είναι 

κοντά στη σύνταξη. Και αυτό που μου λένε και βλέπουν είναι ότι έχουν βαλτώσει. Είναι 

κρίμα όμως.  

Ερευνήτρια: Μήπως παίζει ρόλο και το γεγονός, αυτές όπως λες τώρα είναι 

κοντά στη σύνταξη. Ναι μεν από τη μια μεριά λένε ότι έχουν βαλτώσει – αυτό 

ίσως σημαίνει ότι θα ‘θελαν να κάνουν κάτι διαφορετικό – αλλά από την άλλη 

επειδή η οποιαδήποτε δικτύωση εμπεριέχει την τεχνολογία, μήπως δεν έχουν 

την τεχνολογική γνώση κι είναι αυτό στην ουσία που τους φοβίζει; 

Σ4: Ακριβώς. Αυτό είναι μία αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Τους φοβίζει πάρα πολύ. Το πιστεύω 

αυτό. Δεν το πιστεύω, το ξέρω.  

Ερευνήτρια: Όσον αφορά στους γονείς;  

Σ4: Το δέχτηκαν, τους αρέσει πάρα πολύ αυτή η οπτική. Ακόμα και οι πιο επιφυλακτικοί 

μου γονείς, τελικά άλλαξαν και τους άρεσε πάρα πολύ η παρουσίαση που τους έκανα και 

τους αρέσουν κι αυτά που τους λεν τα παιδιά. Ότι σήμερα ας πούμε συνδεθήκαμε με τα 

σχολεία, είδαμε σχολεία. Γενικά το θεωρούν καινοτόμο και τους αρέσει να γίνονται 

καινοτόμα πράγματα. Βλέπουν ότι αρέσει στα παιδιά τους. Το ζουν τα παιδιά τους.  

Ερευνήτρια: Όσον αφορά στους μαθητές σου, είπες ότι έχουν μπει για καλά στο 

πρόγραμμα, νιώθουν ενθουσιασμένοι, τους αρέσει κ.τλ. νιώθεις κάποια 
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αβεβαιότητα ότι όσο προχωράει το πρόγραμμα μπορεί να χάσουν το 

ενδιαφέρον τους ή να μη συμμετέχουν τόσο ενεργά όσο συμμετέχουν τώρα; 

Σ4: Όχι, δεν το έχω σκεφτεί καν. Δε διαφαίνεται τίποτα τέτοιο.  

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τα δικά σου συναισθήματα γενικά από τη φετινή 

δικτύωση; 

Σ4: Κοίταξε, μ’ αρέσει πάρα πολύ, απλά είναι αυτό που σου λέω… έχω λίγο ανασφάλεια 

γιατί είναι η πρώτη μου χρονιά και δεν ξέρω πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Μπαίνουν 

συνέχεια καινούργιες δραστηριότητες και μερικές φορές θεωρείται και δεδομένο ότι τις 

ξέρουμε και ότι θα τις κάνουμε κι ότι τα εργαλεία τα ξέρουμε κι εγώ νιώθω μια 

ανασφάλεια κι ένα άγχος, και μια ντροπή ίσως, γιατί δεν μπορώ να βγω μπροστά, δεν 

μπορώ να συμμετέχω γιατί δεν έχω ακόμα τις γνώσεις. Ενώ μ’ αρέσει πάρα πολύ, δεν το 

συζητώ. 

Ερευνήτρια: Επομένως νιώθεις μια αβεβαιότητα λόγω της δικής σου απειρίας. 

Αυτό είναι που σου προκαλεί άγχος; 

Σ4: Πάρα πολύ. Πολλές φορές υπήρχαν μέρες που δεν ήθελα να μπω καθόλου στο 

facebook για να μη δω τα καινούργια πράγματα στην ομάδα. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή 

αυτή η γυναίκα η Α., κάνει παπάδες, κάνει συνέχεια πράγματα και αισθάνομαι τόσο 

άσχημα που δεν μπορώ να ακολουθήσω.  

Η στήριξη από τους συνεργάτες είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Κι εγώ έχω σκεφθεί να το 

αφήσω το πρόγραμμα και το είχα πει στην Ε. Αλλά εντάξει έχω πεισμώσει και λέω όχι ρε 

παιδί μου θα το παλέψω κι όσο μπορέσω. Γιατί όταν πιέζεσαι δε σου βγαίνει κάτι θετικό 

μετά.  

 

Συνέντευξη 5η 
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Ψευδώνυμο: Σ5, νηπιαγωγός 

Ερευνήτρια: Το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας είναι η δικτύωση. Ερευνώ 

για ποιους λόγους εμείς οι νηπιαγωγοί επιλέγουμε τη δικτύωση για να 

διεξάγουμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για να επιτευχθούν εκπαιδευτικοί 

στόχοι αντί για την παραδοσιακή διδασκαλία. Για παράδειγμα φέτος κάνουμε 

ένα eTwinning περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Γιατί να μην το κάνει η κάθε μια 

μας στη δική της τάξη και δημιουργήσαμε αυτό το eTwinning για να 

αλληλεπιδράσουμε όλοι μαζί και να βαδίσουμε από κοινού; Και οι 

περιβαλλοντικοί μας στόχοι να μην επιτευχθούν για κάθε σχολείο χωριστά 

αλλά για όλα τα σχολεία μαζί; 

Σ5: Εμείς ως βαθμίδα προσχολικής αγωγής όπως γνωρίζεις δεν έχουμε ύλη, έτσι; Όποτε 

δεν έχουμε κάποια βιβλία να μας καθοδηγούν για το τι θα κάνουμε. Αυτό μας ευνοεί στο 

να κάνουμε τέτοια προγράμματα, όπου θα ανταλλάξουμε ιδέες πάρα πολλές μεταξύ μας οι 

εκπαιδευτικοί και φυσικά και τα παιδιά εν μέρει μετά μεταξύ τους. Μας διευκολύνει 

δηλαδή όλο αυτό που δε μας περιορίζει στην ύλη. Κατά βάση πιστεύω οι άλλες βαθμίδες 

αν δεν είχαν την ύλη θα τους έλυνε τα χέρια και θα έβρισκαν και άλλες διεξόδους, γιατί 

και σε μας είναι μια διέξοδος όλο αυτό. Μας αφήνει ελεύθερους αλλά μας οδηγεί και ο 

τρόπος σπουδών όλος αυτός να οδηγηθούμε να βρούμε άτομα να επικοινωνήσουμε μαζί 

τους. 

Ερευνήτρια: Δηλαδή είναι ωραίο να βρίσκουμε άλλους εκπαιδευτικούς και να 

συνεργαζόμαστε; 

Σ5: Φυσικά και είναι ωραίο, γιατί ένα μυαλό λίγες ιδέες, πολλά μυαλά πολλές ιδέες, έτσι; 

Και κατ’ αρχήν τα παιδιά μέσα απ’ αυτό γνωρίζουν ότι δεν είναι τα μοναδικά στον κόσμο. 

Όταν βλέπουν ότι επικοινωνούν και με άλλους καταλαβαίνουν… είναι η ηλικία τόσο 

μικρή που νομίζουν ότι είναι το μοναδικό σχολείο, νηπιαγωγείο… ότι δεν υπάρχουν άλλα 

παιδιά. Με το που έρχονται σε επικοινωνία με άλλα παιδιά βλέπουν ότι δεν είναι οι 

μοναδικοί. Υπάρχει, στην Ελλάδα ας πούμε, πολύ περισσότερο στον κόσμο, ότι είναι 
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πολλά τα παιδιά που μπορούν να ασχοληθούν με κάτι που ασχολούνται και οι ίδιοι αυτή 

τη στιγμή.  

Ερευνήτρια: Εσύ πόση εμπειρία έχεις πάνω στη δικτύωση; Φαντάζομαι 

eTwinning κάνεις… 

Σ5: Τέσσερα χρόνια είναι νομίζω το eTwinning που κάνω. Άλλο στη δικτύωση με 

παιδιά… ε, δεν έχω κάνει κάποιο άλλο πρόγραμμα. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνω, για να 

ξεφύγω λίγο κι απ’ τα πλαίσια του  eTwinning. Αλλά δεν ξέρω τώρα ποια είναι… Είναι 

το Teachers for Europe, είναι φυσικά το Erasmus κι όλα αυτά… Το Erasmus έχει πάρα 

πολύ δουλειά τελικά απ’ ότι έχω καταλάβει. Τουλάχιστον αυτό μου έχουν πει. Εκτός αν με 

έχουν τρομάξει με το Erasmus δεν ξέρω. Ότι έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνεις την 

αίτηση για να ξεκινήσεις… 

Ερευνήτρια: Πάντως η δικτύωση στην ουσία θα μπορούσε να γίνει και με πολύ 

πιο απλό τρόπο… 

Σ5: Εγώ αυτό που λέω στις συναδέλφισσές μου στην κ. Β. και στην κ. Μ. (συνάδελφοι 

δασκάλες στο συστεγαζόμενο Δημοτικό σχολείο) είναι “δε φτιάχνουμε μια δική μας 

πλατφόρμα”, τώρα που κάνουμε αυτά τα σεμινάρια του eTwinning. Σ’ αυτή την ομάδα 

που είμαι εγώ έχει να φτιάξεις μια πλατφόρμα που να επικοινωνείς με τους μαθητές σου 

και τους συναδέλφους σου, το Edmondo. 

Ερευνήτρια: Θα μπορούσε για παράδειγμα άνευ πλαισίου eTwinning να πούμε 

μια χρονιά εγώ, εσύ, η τάδε, η τάδε να δουλέψουμε ας πούμε πάνω στις λίμνες, 

ένα περιβαλλοντικό; Φτιάχνουμε ένα moodle, ένα wiki, ή ακόμα κι ένα 

συνεργατικό blog ως πλατφόρμα συνεργασίας. 

Σ5: Ναι βλέπω τώρα αυτό το Edmondo είναι τόσο ωραίο, σαν το facebook είναι… είναι 

τόσο εύκολο να δημιουργήσεις τάξεις να μπορούν… Βέβαια το κακό είναι ότι σε μας δεν 

μπορούν τα παιδιά να μπουν μόνα τους. Εκτός αν εμπλέξεις μέσα τους γονείς, αλλά πού 

να μπλέκεις τους γονείς… 
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Εγώ πάντως πιστεύω φτάνει πια με το eTwinning, ότι ήταν να πάρουμε πήραμε. Πήραμε 

κι ευρωπαϊκές ετικέτες, γνωρίσαμε και μια πολύ καλή ομάδα νηπιαγωγών που δουλεύουν 

πάρα πολύ, δηλαδή πήραμε πολλά πράγματα. Γιατί δε φτιάχνουμε κάτι δικό μας να το 

προωθήσουμε κιόλας έτσι… Δε ξέρω τώρα, αλλά εγώ φοβόμουνα στο πώς να φτιάξουμε 

την πλατφόρμα και βλέπω τώρα που έχω μπει σ’ αυτό το συγκεκριμένο κύκλο σεμιναρίων 

ότι μπορείς τελικά να φτιάξεις δικιά σου πλατφόρμα. Στην αρχή απλά, δηλαδή να έχει 

μηνύματα που μιλάς, chat, λίγα πραγματάκια, υλικό που ανεβάζεις… 

Ερευνήτρια: Αυτό που συζητάμε ήταν και η παρακάτω ερώτησή μου: Γιατί 

επιλέγεις το eTwinning για δικτύωση; Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι για δικτύωση. 

Τώρα εν μέρει μου έχεις απαντήσει. 

Σ5: Στην ουσία δεν είμαι σίγουρη αν μπορώ να στήσω μια δικιά μου πλατφόρμα. Αν 

μπορώ να στήσω φυσικά και θα επιλέξω το να κάνω μία δική μου πλατφόρμα. Αλλά τώρα 

που κάνω αυτά τα σεμινάρια βλέπω ότι μάλλον μπορείς να κάνεις. Δηλαδή να βάλεις δυο 

τρεις επιλογές ώστε να μπορέσουν … Η μόνη δυσκολία είναι ότι δεν μπορούν τα παιδιά 

μας να έχουν λόγω ηλικίας, όχι πρόσβαση, πρόσβαση μπορούν να έχουν, ότι δεν ξέρουν 

να διαβάζουν. 

Ερευνήτρια: Το πολύ πολύ… δεν ξέρω βέβαια αν λειτουργεί έτσι και το 

Edmondo σαν την πλατφόρμα του Twinspace…  

Σ5: Θα στο βγάλω φωτογραφία, είναι σαν το Facebook 

Ερευνήτρια: Ναι, το πολύ πολύ κάνεις το ίδιο, δηλαδή μέσα στην τάξη σου 

μπαίνεις με τους δικούς σου κωδικούς στην πλατφόρμα και το βλέπουν τα 

παιδιά κι ότι είναι να κάνουν, να αλληλεπιδράσουν με τα άλλα παιδιά γίνεται 

μέσα στην τάξη ας πούμε. 

Σ5: Ναι έτσι. 
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Ερευνήτρια: Εσύ δηλαδή θεωρείς ότι υπάρχει αξία εκπαιδευτική στη δικτύωση; 

Θα ήθελες όμως να δοκιμάσεις άλλους τρόπους κι άλλους χώρους συνεργασίας; 

Σ5: Ναι, αυτό δηλ. που ασχολούμαι τώρα με το eTwinning ότι είχε να μου δώσει μου 

έδωσε νομίζω. Κάτι παραπάνω δεν ξέρω αν μπορεί να μου δώσει, ίσως αν ασχοληθώ με 

άλλη ομάδα. Πάντα παίρνεις πράγματα. Δηλαδή και φέτος εγώ δούλεψα τελείως 

διαφορετικά απ’ ότι πέρσι, που ήταν μια πιο μικρή ομάδα. Πάντα είναι κάτι διαφορετικό. 

Απλά σαν τύπος δικτύωσης, σαν πλατφόρμα, μου έχει δώσει αρκετά. Θέλω να ψάξω κάτι 

άλλο, δεν τα γνωρίζω καλά. Άμα τα γνώριζα … 

Ερευνήτρια: Αφού σ’ αρέσει όμως μπορείς να το ψάξεις… 

Σ5: Το Teachers for Europe ας πούμε μου έχουν πει ότι είναι πιο μοναχικό, δεν είναι τόσο 

συνεργατικό. 

Ερευνήτρια: Εσύ από τα eTwinning που έχεις κάνει μέχρι τώρα – πόσα χρόνια 

μου είπες ότι έχεις κάνει; 4;  

Σ5: Ναι 

Ερευνήτρια: Έχεις συνεργαστεί με ελληνικά σχολεία ή και με ευρωπαϊκά; 

Σ5: Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν μόνο ελληνικά και τα δυο επόμενα είναι και με ευρωπαϊκά.  

Ερευνήτρια: Τι προτιμάς; 

Σ5: Επειδή η επικοινωνία μας είναι απλή και η γλώσσα δεν απαιτεί πάρα πολλά, γιατί πιο 

πολύ είναι τα μέσα τεχνολογίας που θα χρησιμοποιήσεις, όχι η γλώσσα, δε δυσκολεύτηκα 

ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Είναι πιο καλά που είναι με χώρες άλλες ευρωπαϊκές γιατί τα 

παιδιά γνωρίζουνε την έκταση της συνεργασίας που μπορούν να έχουνε φυσικά, ενώ όχι 

μόνο μέσα στα σύνορα της Ελλάδας. Κι όπως έχω μάθει από τους γονείς, μετά επειδή 

συνεργαζόμαστε ας πούμε τώρα με τη Βουλγαρία ρωτάνε και σε μένα ποιες άλλες χώρες 
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υπάρχουν… Οπότε ανοίγουν τους ορίζοντές τους ακόμα περισσότερο. Καλύτερα με χώρες 

εκτός, για τα ίδια τα παιδιά. Για μας δεν υπάρχει καμία δυσκολία νομίζω. Χρησιμοποιούμε 

πολύ απλά αγγλικά. Και δουλεύεις το ίδιο όπως θα δούλευες σε εθνικό. Γιατί πιο πολύ 

δύναμη δεν έχει τόσο η γλώσσα όσο τα μέσα τεχνολογίας που χρησιμοποιείς, τα εργαλεία.  

Ερευνήτρια: Και η επιλογή τους. Μια σωστή επιλογή εργαλείων που να 

εξυπηρετεί τις δραστηριότητες. 

Σ5: Ναι αυτό είναι πιο πολύ. Η γλώσσα είναι πάρα πολύ απλές προτάσεις οπότε 

συνεννοείσαι. Ακόμα και skype να κάνεις ή τέλος πάντων τηλεδιάσκεψη με οποιοδήποτε 

εργαλείο, απλά πράγματα θα πεις ή θα έχεις ετοιμάσει κάτι να παρουσιάσεις, ακούν οι μεν, 

μετά ακούν οι δε, και δεν υπάρχει δυσκολία. Καλύτερα με χώρες εκτός.   

Ερευνήτρια: Προτιμάς της ίδιας βαθμίδας συνεργασίες ή και διαφορετικής; 

Σ5: Εγώ πέρσι συνεργάστηκα με δημοτικό, γυμνάσιο και με λύκειο. Στην αρχή είχαμε μια 

αμφιβολία αν τα παιδιά του λυκείου θα μπορέσουν να αποδεχτούν εμάς τα νήπια 

περισσότερο, αλλά πιστεύω ανταποκρίθηκαν πιο πολύ απ’ ότι περιμέναμε γιατί στο λύκειο 

έχουν συγκεκριμένη αυτή την ύλη που λέμε και στο εξωτερικό - ήταν σχολεία από τη 

Ρουμανία – και επειδή το βλέπαν και τα παιδιά του λυκείου σαν μία διέξοδο όλο αυτό, όχι 

παιχνίδι, αλλά μαθαίναν κι αυτά μέσα απ’ αυτό και κάναν μια δουλειά δημιουργική. Δεν 

τους ενδιαφέρει η ηλικία, τους ενδιέφερε… μάλιστα χαιρόντουσαν κιόλας που βοηθούσαν 

τα μικρότερα και μας δίναν οδηγίες τι μπορούμε να κάνουμε. Οπότε νομίζω ότι η ηλικία 

δεν παίζει σε κάτι τέτοια μέσα δικτύωσης ρόλο.  

Ερευνήτρια: Μπορεί ίσως να αποδειχθεί βοηθητική για όλους. Δηλαδή και τα 

παιδιά του Λυκείου εισέπρατταν πράγματα και τα νήπια όμως έβλεπαν πώς 

είναι να συνεργάζεσαι με μαθητές μεγάλους. Δεν είναι μια φοβερή εμπειρία για 

τα νήπια αυτό το πράγμα;  

Σ5: Επειδή συστεγάζεται το νηπιαγωγείο μας με το δημοτικό καταρχήν θεωρούν 

δεδομένο ότι μπορούν να συνεργαστούν με παιδιά δημοτικού. Και παρατηρώ ότι σ’ αυτές 
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τις μικτές ομάδες έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή παίρνω παιδιά πολύ συχνά από 

το δημοτικό τα βάζω επίτηδες στα νήπια, τους κάνουν κάτι, πιο πολύ σε μουσικοκινητικά 

και αποδίδουν πολύ καλύτερα τα μικρά και γιατί τους μιμούνται κατευθείαν. Κατευθείαν, 

κατευθείαν, δηλαδή είναι το αποτέλεσμα τρομερό. 

Να φανταστείς ότι κάνω κάτι μαθήματα θεάτρου εδώ στην Π. και κάνω νήπια με 

προνήπια μαζί, πρώτη με δευτέρα (Α΄ με Β’ δημοτικού) μαζί. Ωραία; Και πάω σε ένα άλλο 

χωριό πιο κοντά που ο Σύλλογος με έχει καλέσει να τους κάνω και είναι από προνήπια 

μέχρι Α’ γυμνασίου ένα τμήμα. Και το προνήπιο σ’ αυτό το τμήμα έχει καλύτερα 

αποτελέσματα από τα εφτά που είναι στην Π. μόνα τους τα παιδιά. 

Είναι απίστευτο πώς συνεργάζονται και πώς τα μεγάλα βοηθάνε τα μικρά. Και πώς τα 

μικρά παίρνουν απ’ τα μεγάλα. Και πέρσι που είχαμε κάνει το eTwinning  και ήταν μέσα 

η Ρουμανία που ήταν λύκειο και είχαμε μέσα και νηπιαγωγείο και δημοτικό, η αλήθεια 

είναι παρακινούμασταν από τα παιδιά του λυκείου. Γιατί ίσως βλέπανε το αποτέλεσμα να 

γίνεται πιο γρήγορο και σου λέγανε μας βοηθάνε και θέλανε πιο πολύ μ’ αυτά τα παιδιά να 

επικοινωνήσουν. 

Ερευνήτρια: Είναι πολύ ωραίο αυτό. Επομένως η εκπαιδευτική δικτύωση φέρνει 

κοντά και παιδιά από άλλες βαθμίδες; Και γενικά τα μικρά παιδιά τα δικά μας 

τα βοηθάει σε μια πιο ομαλή μετάβαση; 

Σ5: Κατευθείαν. Εμείς έχουμε κατευθείαν ομαλή μετάβαση. Νομίζω πως με τη δικτύωση 

και με τη συστέγαση του δημοτικού, δεν καταλαβαίνουν πώς φεύγουν στο δημοτικό. 

Καταρχήν έχουν συνειδητοποιήσει ότι θα πηγαίνουν σχολείο μέχρι το λύκειο. Το έχουν 

συνειδητοποιήσει έτσι. Βλέπουν τις ηλικίες πώς μεγαλώνουν και τις απαιτήσεις που έχει 

κάθε ηλικία. Γνωρίζουν γενικά όλο το σύστημα κατευθείαν.  

Ερευνήτρια: Όταν πρωτοξεκίνησες eTwinning το είχες ακούσει από κάπου; Σου 

το σύστησε κάποιος; Πώς μπήκες; Από περιέργεια;  
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Σ5: Είχε έρθει ένα mail στο σχολείο ότι ο πρεσβευτής (του eTwinning) από την Κ. θα 

κάνει ένα σεμινάριο στην Κ. το οποίο αφορά πρόγραμμα δικτύωσης και επικοινωνίας 

σχολείων της Ευρώπης. Τότε δεν είχα ιδέα τι ήταν αυτό και λέω δεν έχω να χάσω κάτι, ας 

πάω στο σεμινάριο στην Κ. να δω τι είναι.  

Η αλήθεια είναι – αν δεν το γνωρίζεις – σοκαρίστηκα εκείνη την ώρα… δείχνανε στον 

προτζέκτορα πώς δουλεύουνε… λέω, ένα βουνό ολόκληρο μου φάνηκε.  Όχι το 

Twinspace, όχι το eTwinning Live, όχι η πλατφόρμα έτσι…Ε λέω, δεν πειράζει, ας κάνω 

την εγγραφή, ας κάνω την εγγραφή και βλέπω… Κι έτσι μου κάνουν την εγγραφή.Μου 

κάνει αίτημα φιλίας μια κοπέλα από την Κρήτη, το πρώτο μου, που ήταν μόνο μέσω 

Ελλάδας και μου λέει εγώ θέλω να κάνω αυτό και είναι η πρώτη μου φορά, οπότε θες να 

πειραματιστούμε; Κι έτσι σιγά σιγά, σιγά σιγά, μπήκα στο νόημα. 

Απλά το γνώρισα από mail σχολείου. Ούτε καν το googlαρα… δεν το ήξερα.  

Ερευνήτρια: Μέσα από μία δικτύωση κάθε χρόνο που μπαίνεις - ασχέτως που 

τώρα είναι μόνο eTwinning και αργότερα όπως είπες έχεις την επιθυμία να 

ξανακάνεις δικτύωση μέσω κάποιου άλλους πλαισίου -  τι αναζητάς; Θεωρείς 

ότι θα έχεις κάποιο όφελος σαν εκπαιδευτικός;  

Σ5: Σαν εκπαιδευτικός καταρχήν θα έχω πάρα πολλές γνωριμίες, που αυτές οι γνωριμίες 

σου μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα πάνω στη δουλειά. Κι όχι μόνο στη δουλειά και σε 

προσωπικό επίπεδο, γιατί γνωρίζεις και χαρακτήρες, αλλά γνωρίζεις και μέσα στη δουλειά 

χωρίς να το καταλάβεις, το ένα φέρνει το άλλο μέσα από την επικοινωνία και μαθαίνεις 

πράγματα και δε χάνεις την επαφή με τη δουλειά. Αν είσαι μόνος κλεισμένος μέσα στην 

τάξη δεν ξέρεις πώς εξελίσσεται η εκπαίδευση. Ενώ αυτό το πράγμα πραγματικά – από τη 

μια πριν που είπα να φτιάξουμε κάτι δικό μας, ναι είναι πάρα πολύ ωραίο και να μείνουμε, 

αλλά τώρα που είμαστε μέσα (στη φετινή δικτύωση) 24 άτομα από τη μία και από την 

άλλη μαθαίνω συνέχεια πράγματα. Δε μένω στάσιμη.  

Ερευνήτρια: Οπότε είναι ένας πολύ καλός τρόπος να παρακολουθούμε τις 

εξελίξεις. 
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Σ5: Ναι ακριβώς.  

Ερευνήτρια: Κάποια άλλα οφέλη που εντοπίζεις για σένα προσωπικά; 

Σ5: Μαθαίνω να συνεργάζομαι. Δηλαδή δεν κοιτάω μόνο εγώ τη διδασκαλία μου. Ότι 

πρέπει αν έχω σχεδιάσει μια Α’ διδασκαλία μπορεί να μη μου βγει, γιατί μετά θα βγει κάτι 

άλλο που θα προσθέσει η άλλη εκπαιδευτικός και θα μου αλλάξει όλο το πλάνο. Αλλά παρ’ 

όλα αυτά πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, ώστε να τα ακολουθήσουμε. Αυτό είναι πολύ καλό 

γιατί γρήγορα αλλάζεις, όπως επειδή όταν μπαίνεις σε μια τάξη και δε σου βγαίνει ένα 

πρόγραμμα, σε κάνει σαν άνθρωπο να αλλάζεις συνέχεια, να μη μένεις στάσιμος και να 

κοιτάς λίγο να διευρύνεις αυτό που είχες πρώτα ορίσει. Οπότε γίνεσαι και καλύτερος στα 

παιδιά, όταν σκέφτεσαι έτσι.  

Ερευνήτρια: Άρα εξαιτίας της δικτύωσης είναι σα να δουλεύεις κι εσύ τον εαυτό 

σου σαν εκπαιδευτικός καθημερινά. 

Σ5: Ακριβώς.  Είναι μια συνεχής επιμόρφωση.  

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τους μαθητές; Οι δικτυώσεις σε τι τους ωφελούν; 

Σ5: Καταρχήν τους κρατάνε σε εγρήγορση τρομερή. Τρομερή εγρήγορση, έχουν 

ενδιαφέρον γι’ αυτό που κάνουν. Υπάρχει ένας στόχος. Δεν το κάνουν απλά για να 

περάσουν τις 4 ώρες του νηπιαγωγείου. Έχουμε στόχο και κάποιο στόχο για να φτιάξουν 

κάτι. Γιατί όταν βλέπουν ότι μέσα από την οθόνη της πλατφόρμας ο καθένας ανεβάζει 

κάτι και περιμένει κάτι από σένα, έχουν και κάποιο λόγο για να κάνουν κάτι. Διαφορετικά, 

αν είχαμε μείνει στην παραδοσιακή διδασκαλία, απλά θα λέγανε γιατί η κυρία θέλει να μας 

δώσει τις γνώσεις της για να μάθουμε πράγματα.  

Δεν είναι όμως έτσι. Παίρνουν ας πούμε τις γνώσεις από μένα όσο μπορούνε, βέβαια αυτοί 

ανακαλύπτουν έτσι; Καλύτερα να μη τους δίνουμε τις έτοιμες. Και μπορούνε με κάποιο 

τρόπο να τις χρησιμοποιήσουν.  
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Τις χρησιμοποιούνε και ερχόμενοι σε επαφή με τα άλλα παιδιά τους βοηθάνε πώς να 

χρησιμοποιήσουν το αντικείμενο που ασχολούνται. Και έχοντας ο ένας με τον άλλο 

επικοινωνία κι αυτά μαθαίνουν φυσικά να συνεργάζονται, αναγκαστικά έτσι; Μέσα στα 

πλαίσια του σχολείου μπορείς να τα χωρίσεις σε ομάδες και να συνεργαστούν αλλά μένει 

εκεί. Μέσα σ’ όλη αυτή τη διαδικασία συνεργάζονται κι έξω από τα σύνορα της τάξης.  

Ερευνήτρια: Άρα δηλαδή εκπαιδεύονται στο να είναι πιο ενεργοί, έτσι; 

Σ5: Κι αυτά να είναι πιο ενεργά, ναι ακριβώς έτσι και έχουν κάποιο στόχο μ’ αυτό. Ξέρουν 

για ποιο λόγο το κάνουν.  

Ερευνήτρια: Κι όσο αφορά την αντιμετώπισή τους όταν πρωτοξεκινούν ένα 

πρόγραμμα δικτύωσης και βλέπουν ότι όλο αυτό γίνεται με έναν «μαγικό» 

τρόπο μέσω της τεχνολογίας. Πώς νιώθουν τα παιδιά, τι έχεις δει εσύ; Το 

κατανοούν δηλαδή αυτό που γίνεται; Πώς το εισπράττουν όλο αυτό; 

Σ5: Νομίζω ότι πλέον άνετα στις μέρες που ζούμε. Δηλαδή όταν τους λες που θα βρούμε 

πληροφορία, δε θα σου πούνε σε βιβλίο, θα σου πουν στον υπολογιστή. Νομίζω ότι είναι 

πολύ εκπαιδευμένα, δεν τους φαίνεται καθόλου περίεργο. Στην αρχή φυσικά όταν τους 

λες με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε για να ανταλλάξουμε ιδέες, θα σου 

πουν τηλέφωνο. Πάρ’ τους τηλέφωνο. Η πρώτη απάντηση. Αλλά δε δυσκολεύονται 

καθόλου στο να σου πούνε με skype. Στο λένε κατευθείαν. Γιατί έχω και πολλά παιδιά που 

οι μπαμπάδες τους δουλεύουν αλλού, εξωτερικό, έχω τρία παιδάκια, τα οποία 

επικοινωνούν κάθε μέρα με το skype.  

Ερευνήτρια: Οπότε τους είναι κάτι οικείο και γνωστό.  

Σ5: Τους είναι πάρα πολύ οικείο. Εκεί που δυσκολεύονται είναι στη γλώσσα. Που σου 

λένε πώς θα μιλήσουμε αφού είναι από άλλη χώρα; Και πώς θα μας καταλαβαίνουν; Εκεί 

είναι η δυσκολία. Στο να επικοινωνήσουν, το μέσο να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία 

δε δυσκολεύονται καθόλου. Πιο πολύ στη γλώσσα προβληματίζονται τι θα κάνουν και 

τους βάζω στη διαδικασία ότι αφού δεν ξέρουν να μιλήσουν, μπορούμε να τους 
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παρουσιάσουμε κάτι για να μας δουν. Ή το λένε… θα τους στείλουμε ένα βίντεο. Και 

ηχογραφημένο μήνυμα… τα ξέρουν όλα νομίζω.  

Ερευνήτρια: Τα ξέρουν όλα… κι αυτό θεωρείς ότι είναι καλό; 

Σ5: Το μόνο αρνητικό είναι ότι είμαστε σε μικρή ηλικία και δεν μπορούν να 

πληκτρολογήσουν, να γράψουν. Δηλαδή η εικόνα είναι που θα τους κάνει να 

επικοινωνήσουν. Όχι τόσο το κείμενο.  

Ερευνήτρια: Εννοείται. Ειδικά στα μικρά παιδιά η εικόνα λέει πολλά. Το 

κείμενο γι’ αυτά δε λέει τίποτα.  

 

Όσο αφορά τώρα τα οφέλη σε ευρύτερο πλαίσιο, δηλαδή τα οφέλη της σχολικής 

μονάδας από μια τέτοια δικτύωση κι ας μη συμμετέχουν οι συνάδελφοι. 

Θεωρείς ότι υπάρχει όφελος για τη σχολική μονάδα ή γενικά για την τοπική 

κοινωνία; 

Σ5: Την πρώτη χρονιά που ασχολήθηκα με το eTwinning ήμουν η μοναδική στη 

σχολική μονάδα που συστεγαζόμαστε όπως σου είπα (με δημοτικό). Με το που πήρα την 

ετικέτα ποιότητας προβληματίστηκαν. Σου λέει τι είναι η ετικέτα ποιότητας. Οπότε 

«τσουκ» ήρθε ακόμα μία συνάδελφος. Τη δεύτερη χρονιά ξαναπαίρνουμε ετικέτα 

ποιότητας «ωπ» ήρθε και τρίτη συνάδελφος. Την τρίτη χρονιά ξαναπαίρνουμε κι έτσι 

γίναμε όλοι στο να συμμετέχουμε σε προγράμματα τέτοια… 

Ερευνήτρια: Όλοι οι εκπαιδευτικοί του δημοτικού συμμετέχουν σε eTwinning 

δηλαδή; 

Σ5: Ναι, ακριβώς. Κι έτσι μπήκαν.. όποτε ένας που μπήκε, στο τέλος μετά μπήκαν οι 

περισσότεροι να επικοινωνούν σε τέτοια στο eTwinning. Και κάνουμε και ομάδες. Δηλαδή 

στη συνέλευση είπα, «εγώ έχω σκοπό να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, θέλει κανένας 
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άλλος;». Μου είπε η κ. Μ. και η κ. Β. Μια άλλη εκπαιδευτικός είπε, «εγώ έχω αυτό το 

θέμα, θέλει κανένας άλλος;». οπότε μας βάζει στη διαδικασία να συνεργαστούμε και 

μεταξύ μας μέσα στη σχολική μονάδα.  

Ερευνήτρια: Άρα το όφελος από μια δικτύωση που ξεκινάει ένας εκπαιδευτικός 

και τελικά διαχέεται στη σχολική μονάδα είναι καταρχήν ότι σας βάζει σε μια 

διαδικασία να συνεργαστείτε και να φτιάξετε μικρότερες ομάδες εντός της 

σχολικής κοινότητας. Κάποιο άλλο όφελος διαβλέπεις; 

Σ5: Βλέπει ο Διευθυντής ότι ασχολούμαστε με τέτοια μέσα δικτύωσης οπότε κάνει τις 

κινήσεις του ώστε να πάρει και διαδραστικό, έκανε τις κινήσεις ώστε να πάρει και 

περισσότερους υπολογιστές, κάνει τις κινήσεις και πήραμε και ρομποτάκια, ζητήσαμε 

δωρεά και πήραμε και ρομποτάκια, οπότε νομίζω ότι μεγαλύτερο όφελος δεν υπήρχε. 

Δηλαδή κάθε τάξη με διαδραστικό, με ρομποτάκια. 

Ερευνήτρια: Ναι, αναβαθμίσατε λοιπόν το σχολείο και καταλαβαίνει ο 

διευθυντής την ανάγκη να μπει η τεχνολογία μέσα στις σχολικές τάξεις. 

Σ5: Ακριβώς.  

Ερευνήτρια: Το σχολείο σου ξέρω ότι είναι σε ένα μικρό χωριό. Όσον αφορά τη 

θέση του σχολείου πλέον σε σχέση με την τοπική κοινωνία; 

Σ5: Αυτό θα έλεγα. Βλέπουν πλέον οι γονείς ότι ασχολούμαστε, ότι δικτυωνόμαστε πέρα 

από τα σύνορα του σχολείου οπότε βλέπουν ότι είμαστε ενεργοί και κινητοποιούμαστε και 

δραστήριοι, οπότε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων προσφέρει οικονομικά και 

περισσότερα πράγματα. Σε οποιεσδήποτε δράσεις αφού βλέπει ότι κινητοποιούμαστε κι 

οπότε έχουμε στο πλευρό μας και το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων. Έχουμε στο πλευρό 

μας και τους εθελοντές ενός χωριού, τους Ν. Ε.και κάνουμε δράσεις – τώρα που θα 

κάνουμε το χριστουγεννιάτικο τρενάκι – έχουμε τουλάχιστον 80 εθελοντές. Από τη 

στιγμή που μας βλέπουν εμάς ενεργητικούς έρχονται κι αυτοί και βοηθάνε.  
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Ερευνήτρια: Δηλαδή ένα σχολείο που έχει έναν αέρα καινοτόμο και 

προοδευτικό συσπειρώνει και τους γονείς και τους κατοίκους της τοπικής 

κοινωνίας κοντά του. Σαν πόλος έλξης, να κάνουν όλοι μαζί από κοινού 

πράγματα. 

Σ5: Ναι δράσεις. Εμείς τώρα που θα κάνουμε αυτό το χριστουγεννιάτικό τρενάκι κι 

έρχονται πάρα πολλοί εθελοντές που μπαίνουν σε διάφορα πόστα μέσα στις σχολικές 

τάξεις και σε κάθε τάξη έχει κάποια δραστηριότητα. Πώς είναι το χωριό του Άγιου 

Βασίλη;  

Κι όλο αυτό που ετοιμάζουμε για τα Χριστούγεννα να σου πω την αλήθεια, άμα δεν είχα 

ξεκινήσει εγώ το eTwinning όπου θα βλέπαν ότι ασχολούμαι με άλλα σχολεία, σου λέει, 

εντάξει εδώ αυτή ασχολείται με εκτός, γιατί να μην κάνουμε και κάτι μεταξύ μας. Κι 

οπότε ξεκίνησε όλο αυτό.  

Ερευνήτρια: Μπράβο, κινητοποίησες και κίνησες πολλά νήματα. 

Πώς νιώθεις μέσα από αυτή τη φετινή δικτύωση; 

Σ5: Μου γεννά πολλά συναισθήματα μπορώ να πω. Κάθε μέρα και διαφορετικά. Στην 

αρχή ενθουσιασμός πάρα πολύ μεγάλος, όταν μου είχε προτείνει η Μ.το θέμα. Όσο 

περνούσαν όμως οι μέρες και έβλεπα αυτήν την πληθώρα πληροφοριών και υλικού που 

ανέβαζαν είχα αγχωθεί τόσο πολύ, είχα ένα άγχος που έλεγα πώς θα τα καταφέρω, με 

τόση μεγάλη πληροφορία, με τόσο μεγάλη επικοινωνία που έπρεπε να τα παρακολουθήσω 

όλα, πρέπει όλα να τα παρακολουθείς να μη χάσεις τίποτα.  

Αφού έβαλα τον εαυτό μου και σκέφτηκα, είπα «Ε, δεν γίνεται να κάτσεις να τα 

παρακολουθείς όλα και ξεχώριζα σε ποια μπορώ να ανταπεξέλθω. Δε γίνεται σε όλα αυτά 

που ανεβάζουμε. Γιατί αυτού του τύπου η διδασκαλία έχει μέσα πολλούς εκπαιδευτικούς 

άρα άπειρη συνεργασία άρα άπειρες ιδέες άρα άπειρα πάρα πολλά σε μεγάλο βαθμό.  
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Οπότε κι εγώ μέσα μου έπρεπε να διαχειριστώ ποια θα μπορέσω να παρακολουθήσω ώστε 

να είναι κι ευχάριστο και στα παιδιά. Γιατί απ’ το να κάθομαι συνέχεια τα παιδιά να τα 

βομβαρδίζω «θα κάνουμε εκείνο, εκείνο, εκείνο», νομίζω στην αρχή το έκανα και λέω 

τέρμα. Έβαλα ένα στοπ.  

Ερευνήτρια: Θεώρησες ότι αυτό θα γυρνούσε μπούμερανγκ για τα παιδιά; Ότι 

θα πιεστούν και θα χάσουν το ενδιαφέρον τους; 

Σ5: Ακριβώς. Οπότε ενώ στην αρχή υπήρχε ένας ενθουσιασμός, μετά υπήρχε μια 

απογοήτευση γιατί δεν μπορούσα να προλάβω όλες τις πληροφορίες. Μετά το 

διαχειρίστηκα όλο αυτό και τώρα νομίζω ότι υπάρχει μια αγάπη προς όλο αυτό το θέμα κι 

από μένα κι απ’ τα παιδιά. Επικρατεί μια ηρεμία, ασχολούμαστε μ’ αυτό και το 

ευχαριστιόμαστε.  

Ερευνήτρια: Νιώθεις καθόλου αγχωμένη ή πιεσμένη; 

Σ5: Αγχώθηκα στην αρχή. Μετά τον ενθουσιασμό που είχα νιώσει αγχώθηκα, αλλά αφού 

τά ‘βαλα σε σειρά, το σταμάτησα δεν το άφησα να με καταβάλλει. 

Ερευνήτρια: Στην ουσία δεν αγχώθηκες λόγω της χρήσης της τεχνολογίας… 

Σ5: Όχι… 

Ερευνήτρια: …αγχώθηκες με την πολυπλοκότητα της δικτύωσης. 

Σ5: Επειδή είμαστε πολλά άτομα που συμμετέχουμε σ’ αυτό το θέμα, νομίζω με όλα αυτά 

που βομβαρδίστηκα να κάνουμε. Την πολλή δουλειά. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά την ενεργό συμμετοχή των παιδιών σου, νιώθεις 

αβεβαιότητα; Μέχρι τώρα λες ότι συμμετέχουν ενεργά και το ευχαριστιούνται. 

Νιώθεις αβεβαιότητα ότι μπορεί κάποια στιγμή να μη συμμετέχουν ενεργά;  
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Σ5: Τώρα όχι. Αλλά να σου πω την αλήθεια στην αρχή ένιωσα λίγο, γιατί όταν μιλήσαμε 

για δράκο κάποια φοβήθηκαν.  

Εσάς φοβήθηκαν; 

Ερευνήτρια: Ναι. Την ημέρα που ακούσαμε το ηχητικό μήνυμα του δράκου και 

βγήκαμε στην αυλή για να τον ψάξουμε, δύο παιδιά μου κρατούσαν τα χέρια 

και ένα έκλαιγε.  Και μετά όταν τον βρήκαμε και κατάλαβαν ότι ήταν μία 

κούκλα, γιατί το είπαν «κυρία, είναι ψεύτικος, είναι κούκλα», τον φέραμε στην 

τάξη, έδωσα σ’ όλα τα παιδιά να τον κρατήσουν, να τον χαϊδέψουν, εκείνο που 

έκλαιγε όταν άκουσε το μήνυμα μου είπε «Εντάξει κυρία, είναι ωραίος, είναι 

κούκλα, είναι μαλακός, αλλά το μήνυμα μη μας το ξαναβάλεις να το 

ακούσουμε». Τον τρόμαξε το μήνυμα.  

Σ5: Εγώ έκανα μια χειρότερη βλακεία… Τελικά πρέπει να τα ζυγίζουμε πάρα πάρα πολύ. 

Στην αβεβαιότητα δεν φταίει το στυλ διδασκαλίας αυτής της δικτύωσης, φταίει το θέμα 

που θέσαμε κι ο πρωταγωνιστής, έτσι; Δε φταίει η δικτύωση. 

Εγώ έκανα μια χειρότερη κοτσάνα. Εγώ το προηγούμενο βράδυ είχα πάει στο σχολείο κι 

είχα βάλει σερπαντίνες, καραμέλες, μπαλόνια, σε όλο το σχολείο, δημοτικό νηπιαγωγείο, 

τα πάντα όλα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και έβαλα μια εθελόντρια από το χωριό που με 

βοηθάει, την έντυσα δράκο και την έβαλα να ανακατεύει το σχολείο και καλά ψάχνοντας 

τα γυαλιά και τα πράγματα που είχε χάσει και τη βιντεοσκοπούσα. Έρχονται τα παιδιά την 

επόμενη μέρα, βλέπουν αυτό το χάος, με περιμένουν, «κυρία, δεν ξέρεις τι έγινε στο 

σχολείο μας». Εντωμεταξύ τα μεγαλύτερα που με έχουνε μάθει λέγανε η κ. Ε. τα έκανε… 

Εγώ τους έπεισα ότι δεν τα έκανα εγώ. Στη συνέχεια βρήκαμε κάποια στοιχεία, μια παλιά 

κασέτα για να συνδέσουν τα παιδιά ότι είναι κάποιος πολλών ετών, ένα μεγάλο δόντι που 

είχα φτιάξει από πηλό, για να το συνδέσουν ότι είναι κάτι μεγάλο, μαμούθ, δράκος ή 

δεινόσαυρος… Στην ουσία όλη η υπόθεση του έργου είχε βγει ήδη από τα παιδιά. Και 

μαζευόμαστε σε μια τάξη όλοι συμμετέχοντες και μη στο eTwinning για να δούμε το 

βίντεο που είχα τραβήξει. Την ώρα που το βλέπαμε ακόμα και οι ίδιοι οι δάσκαλοι λέγανε 
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«Ε. φοβόμαστε», χαχα. Και βλέπω εκείνη την ώρα, όλα τα δικά μου είχαν κρυφτεί πίσω 

από την πλάτη μου. Και λέω τι κοτσάνα έκανα!! Πραγματικά τι κοτσάνα έκανα… 

Προσπάθησαν να τους εξηγήσω όταν κατεβήκαμε κάτω στη δική μας τάξη ότι αυτός ο 

δράκος είναι καλός, ότι όταν νευριάζει μόνο βγάζει μπουρμπουλήθρες, ότι αυτός όταν θα 

έρχεται στο σχολείο μας θα γίνεται μικρός δε θα γίνεται μεγάλος… ε και κάπως τους 

έπεισα. Και τέλοσπάντων μετά με παίρνουν 3 γονείς το βράδυ τηλέφωνο και μου λένε 

«δεν μπορεί να κοιμηθεί»… Εκεί ένιωσα την αβεβαιότητα ότι το έργο καταρρέει.  

Άρα τελικά πρέπει να διαχειριζόμαστε, να βάζουμε σ’ αυτές τις ηλικίες προσεκτικά 

στοιχεία, γιατί τα παιδιά τη μεταφορά την παίρνουν κυριολεκτικά ότι υπάρχει… Δεν 

ξέρουν ας πούμε ότι δράκοι δεν υπάρχουν στη γη. 

Ερευνήτρια: Καμιά φορά ο υπερβάλλων ζήλος ο δικός μας οδηγεί σε αντίθετα 

αποτελέσματα απ’ αυτά που θέλουμε. 

Σ5: Ακριβώς.  

 

Συνέντευξη 6η 

Ψευδώνυμο: Σ6, νηπιαγωγός 

Ερευνήτρια: Πόση εμπειρία έχεις στη δικτύωση; 

Σ6: Επειδή είμαι και επιμορφώτρια Β΄ επιπέδου έχω εμπειρία σε όλες τις φάσεις. Δηλαδή 

έχω συνεργαστεί και με πλατφόρμες σαν τη moodle και blackboard και μέσω blog και wiki 

που είχαμε κάνει κάποιοι εκπαιδευτικοί και ανεβάζαμε κάποια πράγματα για κάποιο 

πρόγραμμα, με τα eTwinning,  και με το Erasmus τώρα. 
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Ερευνήτρια: Ποιές πλατφόρμες συνεργασίας σ’ αρέσουν; Δηλαδή ποιές θεωρείς 

ότι είναι πιο εξυπηρετικές, πιο δομημένες; Ή δεν παίζει ρόλο αυτό σε μια 

δικτύωση; 

Σ6: Δεν ξέρω, δεν έχω την εμπειρία σε πολλές, αλλά με το moodle που χρησιμοποίησα και 

με το blackboard, μια χαρά συνεργαστήκαμε.  

Ερευνήτρια: Ήταν συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών; 

Σ6: Ήταν συνεργασία εκπαιδευτικών μόνο.  

Ερευνήτρια: Συνεργασία μαθητών μόνο με το eTwinning; 

Σ6: Ναι μόνο με το eTwinning. Εμάς είναι και μικρά τα παιδιά, είναι δύσκολο. Δεν είναι 

τόσο εύκολο αυτό. 

Ερευνήτρια: Θεωρείς ότι η πλατφόρμα του eTwinning ευνοεί περισσότερο τις 

συνεργασίες που συμμετέχουν και οι μαθητές μας; 

Σ6: Ούτε αυτό είναι πολύ εύκολο για τη συγκεκριμένη ηλικία, έτσι; Στα μεγαλύτερα 

παιδιά ίσως είναι πιο λειτουργικό, αλλά στα δικά μας τα παιδιά δεν είναι εύκολο. Ούτε να 

γράψουν μπορούν ούτε να κάνουν μόνα τους κάποια πράγματα. Όλα γίνονται με την 

καθοδήγηση. Όλα γίνονται μέσω των εκπαιδευτικών τους. 

Ερευνήτρια: Σ’ αρέσει να συνεργάζεσαι με σχολεία από την Ελλάδα ή από το 

εξωτερικό; 

Σ6: Και με τα δύο. Μ’ αρέσει να είναι και από τη χώρα μου. Το ‘χω και λίγο με τη χώρα 

μου. Νιώθω περήφανη. Και με τα δύο, δεν έχω θέμα. Αλλά μ’ αρέσει να γνωρίζω και 

ξένες κουλτούρες. Αυτό είναι πιο πολύ. Ότι με ένα ξένο σχολείο βλέπεις πώς λειτουργεί, 

πώς είναι το πρόγραμμά του, πώς δουλεύουνε, τι κάνουνε, προτάσεις, ιδέες. 
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Ερευνήτρια: Όσο αφορά τις βαθμίδες είναι πιο καλό στις δικτυώσεις να 

συνεργάζεσαι με σχολεία της ίδιας βαθμίδας ή και με διαφορετικές; 

Σ6: Και με διαφορετικές καλό είναι, απλά δεν έχεις τους ίδιους στόχους. Γιατί όταν έχεις 

μεγαλύτερα παιδιά αυτά μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα απ’ τα δικά σου. Οπότε δεν 

έχει νόημα. Για μένα καλύτερα είναι να είναι στην ίδια βαθμίδα και να είναι στο ίδιο 

επίπεδο. Να μπορούν τα παιδιά να ανταπεξέρχονται με την καθοδήγηση πάντοτε του 

εκπαιδευτικού, αλλά τουλάχιστον κάνουν μια κοινή δουλειά. Ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά 

μπορούν να κάνουν πράγματα και μόνα τους. Και το βλέπω τώρα και με το eTwinning με 

τη Γ. και τις άλλες που έχουν Δημοτικό άλλα πράγματα κάνουν τώρα και ανεβάζουν τα 

παιδάκια αυτά από τη στιγμή που γράφουν και ζωγραφίζουν και κάνουν κι άλλο τα δικά 

μας. 

Ερευνήτρια: Εσύ για ποιο λόγο ή για ποιούς λόγους επιλέγεις τη δικτύωση σαν 

πρακτική μέσα στην τάξη σου με τους μαθητές σου, ενώ ξέρεις ότι σε σχέση με 

την παραδοσιακή διδασκαλία είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία που απαιτεί 

χρόνο, προετοιμασία, ενέχει δέσμευση, εκτίθεσαι; 

Σ6: Γιατί και γνωρίζεις καινούργια πράγματα εσύ σαν εκπαιδευτικός, δεν έχουμε ούτε το 

αλάθητο ούτε είμαστε παντοδύναμοι. Βλέπεις καινούργιες ιδέες, βλέπεις καινούργιες 

προτάσεις, πώς αναπτύσσουν οι άλλοι μια θεματική, τι κατασκευές κάνουν, τα πάντα κι 

έτσι γεγονός είναι ότι τα παιδιά μπαίνουν σε μια διαδικασία να καταλάβουν ότι μπορούν 

να συνεργαστούν και με άλλους ανθρώπους στην πράξη πλέον, πέρα από το τοπικό μέσα 

στο σχολείο μας μπορούν να συνεργαστούν και με ανθρώπους από άλλες χώρες ή από 

άλλα μέρη της ίδιας χώρας. Αλλά το βασικό είναι αυτό για μένα, ότι παίρνεις καινούργιες 

ιδέες, μαθαίνεις καινούργια πράγματα. 

Ερευνήτρια: Εσύ σαν εκπαιδευτικός. Επομένως μέσα από μια δικτύωση 

ωφελείσαι κάθε χρονιά ως εκπαιδευτικός, παίρνεις πράγματα από αυτό; 

Δηλαδή ποια θεωρείς ως σημαντικότερα οφέλη; 
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Σ6: Ότι μαθαίνεις καινούργια πράγματα, πάνω στις θεματικές, κατασκευές, ιδέες. Για ένα 

θέμα ας πούμε βλέπεις 15 πράγματα που δεν τα έχεις σκεφθεί. Πώς μπορείς να το 

προσεγγίσεις μέσα από το Αναλυτικό πρόγραμμα, απ’ όλα όμως τα γνωστικά αντικείμενα, 

μαθηματικά, φυσικές επιστήμες και βλέπεις πράγματα που δεν είχες σκεφτεί καν ότι θα 

μπορούσε να γίνει έτσι κι αυτό είναι προς όφελος και των παιδιών. 

Ερευνήτρια: Τα οφέλη των παιδιών από μια δικτύωση είναι μόνο αυτά; Εσύ 

που τώρα βλέπεις τα παιδιά σου και από τη φετινή κι από τις προηγούμενες, 

πώς είναι η ατμόσφαιρα μέσα στην τάξη, πώς ωφελούνται, πέρα από το γεγονός 

ότι κι εκείνα γνωρίζουν καινούργια πράγματα όσον αφορά τις κατασκευές, 

τους τρόπους που προσεγγίζουν τις δραστηριότητες; 

Σ6: Κοίταξε, το βασικό είναι ότι γνωρίζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι και σ’ άλλα μακρινά 

μέρη που μπορούν να κάνουν ταυτόχρονα το ίδιο πράγμα σε άλλο σχολείο ας πούμε. 

Βγαίνουν από το μικρόκοσμό τους, αντιλαμβάνονται την έννοια του να είσαι ένας 

Ευρωπαίος πολίτης, ενεργός πολίτης κι ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα, ότι μπορεί να 

ανήκει σε μια άλλη χώρα αλλά αυτό το παιδί ας πούμε έχει τα ίδια δικαιώματα με σένα στη 

γνώση, στη μόρφωση, στην οικογένεια, σε όλα. Και παράλληλα γνωρίζει τους κανόνες, 

πώς λειτουργεί το κράτος, δηλαδή πράγματα βασικά. Το ότι μπορεί να έχουμε κοινό 

νόμισμα και σε άλλες χώρες. Είναι και η αλληλεπίδραση. Όταν υπάρχει αλληλεπίδραση 

και μπαίνουν σε μια διαδικασία όπως μέσα απ’ το skype και μιλάν τα παιδιά μεταξύ τους 

και βλέπουν, γι’ αυτά είναι κάτι μαγικό. Δεν το αντιλαμβάνονται όπως το 

αντιλαμβανόμαστε εμείς. Το βλέπουνε ουάου ας πούμε, τι είναι, παιδάκια από άλλη χώρα 

ή από άλλη πόλη και ενθουσιάζονται πάρα πολύ.  

 

Ερευνήτρια: Μια δικτύωση που ενέχει αυτή την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

μαθητών και την προωθεί,  δίνει εφόδια στους μαθητές διαφορετικά από αυτά 

που θα τους δινόντουσαν σε μια παραδοσιακή τάξη; 
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Σ6: Μέσα σε μια παραδοσιακή τάξη η διδασκαλία γίνεται μέσα σε κάποια πλαίσια, μέχρι 

εκεί. Ενώ από κει και πέρα όταν ανοίγεις το σχολείο σου στην κοινωνία γενικά εννοείται 

ότι επηρεάζονται όλοι και στη μόρφωση και στη συμπεριφορά, στις γνώσεις και σε όλα. 

Ερευνήτρια: Ωφελείται επομένως και το σχολείο; 

Σ6: Εννοείται, ναι. Αφού ασχολούμαι εγώ ως εκπαιδευτικός που είμαι το πρωταρχικό 

στοιχείο και το βγάζω στα παιδιά μου μέσα στο σχολείο… από τη στιγμή που ανοίγεις το 

σχολείο και γι αυτό μιλάμε και για ανοιχτό σχολείο και κάνεις πράγματα και φέρνεις 

ανθρώπους που θα μιλήσουν για το έργο ή οτιδήποτε εννοείται πως ωφελείται.  

Ερευνήτρια: Η δικτύωση εμπεριέχει και την ένταξη των Νέων Τεχνολογιών, 

δηλ. χωρίς τις Νέες Τεχνολογίες δικτύωση δεν μπορεί να υπάρξει μέσα στο 

σχολείο. Αυτή η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών αλλάζει τα δεδομένα ενός 

σχολείου; Εκσυγχρονίζεται; 

Σ6: Ναι, μα αυτό είναι ο τρόπος που μπορείς να έρθεις σε επαφή με μακρινά σχολεία. 

Μόνο μέσα από τη δικτύωση, αλλιώς πώς θα γίνει, δεν μπορεί να γίνει κάπως αλλιώς. 

Οπότε ότι κερδίζεις το κερδίζεις μέσα από τη χρήση αυτών. Με το διαδραστικό πίνακα, 

μέσα από το skype, μέσα από τις πλατφόρμες, μέσα από το blog. Αυτά είναι που ανοίγουν 

και σε βοηθάνε, αλλιώς πώς θα λειτουργήσεις; 

Ερευνήτρια: Πώς νιώθεις μέσα από τη φετινή δικτύωση; 

Σ6: Νιώθω λίγο μπερδεμένη με όλο αυτό. Περίμενα λίγο να γίνει πιο συνεργατικό και να 

δουλέψουμε με τα παιδιά, αλλά βλέπω ότι δουλεύουμε περισσότερο οι μεγάλοι. Και κάπου 

υπάρχει ένας ανταγωνισμός, να κάνουμε πράγματα εμείς ως εκπαιδευτικοί. Στα οποία 

όμως επιλέγω να μη συμμετέχω και κάνω αυτό που μπορώ μαζί με την τάξη μου και τα 

παιδιά μου. Έχω επιλέξει να μη νιώθω άγχος. 

Ερευνήτρια: Δε νιώθεις κι ευχαριστημένη όμως; Από τη στιγμή που μου λες ότι 

το περίμενες λίγο πιο διαδραστικό; 
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Σ6: Ευχαριστημένη είμαι γιατί μου αρέσει το έργο, μου άρεσε όλο αυτό που έκανα με τα 

παιδιά και πιο πολύ αυτό για τις λίμνες. Όχι τόσο για το δράκο, δε δίνω τόσο βάση σ’ 

αυτό, όσο στο γεγονός σ αυτό που γνωρίζουν τα παιδιά μέσα από το έργο για τις λίμνες. 

Του τι είναι η λίμνη, που μαθαίνουν το περιβάλλον, που μαθαίνουν κάποια πράγματα για 

το έδαφος. Αυτά είναι τα σημαντικά. Μου άρεσαν αυτά που έκανα, γιατί έφερα και 

Περιβαντολόγο, έφερα και συγγραφέα ενός βιβλίου και κάναμε και δράσεις και άρεσε πολύ 

στα παιδιά. Εμένα αυτό είναι το κέρδος μου. Θα προτιμούσα να ήταν πιο λίγα τα 

πράγματα, να μην υπήρχε ανταγωνισμός και να δουλεύαμε πιο συνεργατικά όλα τα 

σχολεία με λιγότερες δράσεις και να είμαστε όλες πιο χαλαρά. Αυτό το πράγμα να 

πιεζόμαστε για να κάνουμε κάτι, σ’ αυτό είμαι ενάντια. Αλλιώς δεν έχω πρόβλημα με το 

έργο. Θα ήθελα να το απολαύσω χωρίς την πίεση του ανταγωνισμού, να ανεβάσω κι αυτό, 

να κάνω εκείνο και χωρίς να εμπλέκω τα πάντα όλες τις θεματικές καθημερινά μέσα από 

το έργο.  

Ερευνήτρια: Νιώθεις κάποια αβεβαιότητα για την ενεργό συμμετοχή ή τη μη 

ενεργό συμμετοχή των μαθητών σου σ’ αυτό το έργο; 

Σ6: Όχι, γιατί αυτό εξαρτάται από το πώς θα το χειριστείς εσύ. Δε συμμετέχουμε και σε 

όλα. Έχω αποστασιοποιηθεί λίγο και κάνουμε πραγματάκια που βλέπω ότι μου αρέσουν 

και μπορώ να τα βγάλω κι εγώ στα παιδιά. Γιατί αν δε σου αρέσει εσένα την ίδια, δεν 

μπορείς να το βγάλεις και στα παιδιά, δε θα βγει ωραίο και με τα παιδιά.  

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τους γονείς νιώθεις κάποια αβεβαιότητα για τις δικές 

τους αντιδράσεις σε σχέση με τη δικτύωση;  Βέβαια μου είπες ότι στο 

συγκεκριμένο σχολείο κάνεις χρόνια δικτύωση, άρα οι γονείς γνωρίζουν ότι 

είναι ένα σχολείο που  προωθεί την καινοτομία, τις Νέες Τεχνολογίες κ.λπ. 

Σ6: Κοίταξε έχουμε και blog στο σχολείο. Ανεβάζω στο blog του σχολείου τις δράσεις που 

κάνουμε καθημερινά. Για να βλέπουν οι γονείς τι κάνουμε μέσα στην τάξη. Αλλιώς είναι 

να τους πεις ότι ασχολούμαστε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κι αλλιώς να βλέπουν το 

πώς γίνονται κάποιες δράσεις μέσα στην τάξη.  
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Ερευνήτρια: Όταν τους ενημέρωσες για το φετινό eTwinning πώς το πήραν;  

Σ6: Τους άρεσε. Τους άρεσε η ιδέα και πιο πολύ αυτό με το τραγούδι (τον ύμνο του έργου) 

ότι θα συμμετείχαμε στον ύμνο κι ότι θα παίρναμε μέρος στο διαγωνισμό κι όλο αυτό. Κι 

επίσης κι αυτό με το ημερολόγιο το Χριστουγεννιάτικο με τις δραστηριότητες. Τους το 

έχω δώσει και τους έχω πει ότι μπορούν να μπαίνουν με το link και να κάνουν κάποιες 

δράσεις. Αν μπαίνουν και κάνουν κάποιες δράσεις από το σπίτι να μας το φέρνουν και στο 

σχολείο να το βλέπουμε. Δηλ. αν το παιδί μάθει ένα τραγούδι ας έρθει να μας το πει στο 

σχολείο, αν κάνει μελομακάρονα να μας φέρει να δοκιμάσουμε, αν κάνουν κάρτα ας μας τη 

φέρουν να τη δούμε.  

Ερευνήτρια: Επομένως νιώθεις ότι έχεις την αποδοχή των γονιών σ’ αυτό που 

γίνεται;  

Σ6: Ναι, ναι. Ούτως ή άλλως το έχουν μάθει τώρα ότι κάθε χρόνο γίνεται κάτι τέτοιο. 

Γιατί φέρνουν το πρώτο παιδί, μετά το δεύτερο και το έχουν μάθει πλέον ότι 

συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα κι επειδή πρόπερσι είχαμε πάρει και το βραβείο 

το 2ο στο διαγωνισμό τους άρεσε. Βλέπουν ότι κάνουμε καινοτόμα πράγματα, ότι δεν 

κάνουμε τα ίδια και τα ίδια.  

Ερευνήτρια: Βλέπουν ότι αυτό στα παιδιά τους επιδρά διαφορετικά; 

Σ6: Ναι, γιατί πηγαίνουν στο σπίτι και τους λένε πράγματα, σήμερα μιλήσαμε στο skype, 

μαθαίνουν κι ορολογία, μιλήσαμε μ’ άλλα παιδιά, κάναμε, ράναμε, τους λένε για τις 

λίμνες.  

Ερευνήτρια: Χαίρονται που τα παιδιά τους αποκομίζουν πλούσιες και 

διαφορετικές εμπειρίες από το χώρο του νηπιαγωγείου; 

Σ6: Θέλω να πιστεύω, ξέρω γω. Δεν έχω κι απόλυτη εμπιστοσύνη στους γονείς.  

Ερευνήτρια: Το νηπιαγωγείο που δουλεύεις είναι 2θέσιο;  
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Σ6: Ναι είμαστε 3 εκπαιδευτικοί.  

Ερευνήτρια: Εκτός από σένα ασχολείται κάποια άλλη εκπαιδευτικός με 

δικτυώσεις, eTwinning κ.λπ.; 

Σ6: Όχι.  

Ερευνήτρια: Πώς το αντιμετωπίζουν; Εσύ νιώθεις κάποια αβεβαιότητα ότι δεν 

το αποδέχονται ή νιώθεις ότι είναι όλα εντάξει και συμφωνούν μ’ αυτά που 

κάνεις;  

Σ6: Στην αρχή υπήρχε μία ζήλια. Ότι κάνω πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να 

ακολουθήσουμε και οι γονείς ενθουσιάζονται και λένε ότι είσαι καλή νηπιαγωγός και 

τέτοια και το βλέπανε λίγο ανταγωνιστικά. Στην πορεία αφού είδαν όμως ότι σε οτιδήποτε 

μπαίνω και προσπαθώ να συμμετέχω, τους είπα ότι όπου θέλετε μπορείτε να μπείτε και να 

σας βοηθήσω. Απλά το θέμα είναι να μη τα κάνω όλα εγώ. Να σου κάνω τους κωδικούς 

να μπεις μέσα και στο eTwinning τους είχα πει άμα θέλετε ελάτε να μπούμε μαζί και θα 

σας βοηθώ εγώ όσο μπορώ. Αλλά δε θέλανε. Τώρα πιστεύω ότι έχουμε κρατήσει μια 

ισορροπία. Δεν το βλέπουνε έτσι όπως την πρώτη φορά. Γιατί βλέπουν ότι δεν το βλέπω 

εγώ ανταγωνιστικά. Δεν προσπαθώ να κάνω  πράγματα για να βγω μπροστά και 

παρουσιάζω το σχολείο. Δε βγάζω το όνομά μου βγάζω το σχολείο μπροστά, οπότε εντάξει 

έχουν καταλάβει ότι δεν προσπαθώ να προβληθώ εγώ.  

 

Συνέντευξη 7η 

Ψευδώνυμο: Σ7, νηπιαγωγός 

Ερευνήτρια: Πόση εμπειρία έχεις στη δικτύωση; 

Σ7: Εννοείς τη δικτύωση που έχει σχέση με το σχολείο ή γενικά;  
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Ερευνήτρια: Μόνο σε σχέση με την αλληλεπίδραση στην τάξη και στην 

εκπαίδευση.  

Σ7: Όχι πολύ μεγάλη εμπειρία, μικρή. Άλλη μια φορά έχω κάνει πρόγραμμα eTwinning 

“Τα παραδοσιακά παιχνίδια της χώρας μου και άλλων χωρών” και το βρήκα πολύ 

ελκυστικό, αλλά η εμπειρία μου είναι πολύ μικρή. 

Ερευνήτρια: Γιατί επέλεξες το eTwinning; Ήταν κάτι που το ήξερες; Το είχες 

ακούσει από κάπου; Σου πρότεινε κάποια συνάδελφος και είπες “Ας 

δοκιμάσω”; 

Σ7: Το είχα ακούσει από συνάδελφο που είναι στην Α. και είχε κάνει ένα eTwinning με 

Erasmus, δηλαδή είχε βγει στο εξωτερικό, είχαν έρθει σχολεία από άλλες χώρες στην Αλ., 

ένα ολόκληρο λεωφορείο με συναδέλφους είχαν έρθει στο σχολείο και μας χαιρέτησαν και 

είπα “Θεέ μου, θέλω κι εγώ”. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν άνθρωποι οι 

οποίοι δε μιλούσαν καν αγγλικά και είχαν επικοινωνήσει μέσα από τη δικτύωση στην 

τάξη - ένα πρόγραμμα για τα άγρια πουλιά ήταν αυτό. Μου είχε φανεί τόσο ελκυστικό που 

μπορούσαν να επικοινωνούν, παρ’ όλο που ήξεραν μόνο λίγα αγγλικά, όλοι αυτοί μεταξύ 

τους μέσα στην τάξη και να κάνουν το ίδιο πράγμα. Σε τόσα διαφορετικά σχολεία, σε τόσες 

διαφορετικές χώρες. Λέω “δεν υπάρχει τίποτα πιο μαγικό, θέλω κι εγώ”. Εγώ δε 

συμμετείχα σ’ αυτό το πρόγραμμα.  

Ερευνήτρια: Απλά ήταν η πρώτη σου επαφή με κάτι τέτοιο. Δηλαδή 

συνειδητοποίησες ότι τα σχολεία μπορούν να κάνουν και αυτό. Δεν το είχες 

φανταστεί πριν και σου φάνηκε ελκυστικό; 

Σ7: Ακριβώς. Μπορούν να το κάνουν άνθρωποι καθημερινοί που είναι σαν το Γ. το 

δάσκαλο που είναι φίλος μου και το έκανε, γιατί όχι κι εγώ. 

Ερευνήτρια: Οπότε ήταν το έναυσμα. Η προηγούμενη σου εμπειρία που είπες 

ότι ήταν παραδοσιακά παιχνίδια φαντάζομαι ότι ήταν συνεργασία με 

ευρωπαϊκά σχολεία; 
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Σ7: Ήταν συνεργασία του 2ου Νηπ. Α., του 1ου Νηπ. Α. και κάποιων σχολείων από το 

εξωτερικό, αλλά κατά βάσει ήταν αυτά τα δύο νηπιαγωγεία. Δηλαδή ήταν συνάδελφοι από 

την Α. Είχαμε μια κοπέλα αναπληρώτρια που τώρα εργάζεται στο εξωτερικό, ήξερε πάρα 

πολλά πράγματα και ήταν η διαχειρίστρια και η οργανώτρια του προγράμματος, είχε 

βοηθήσει πάρα πολύ και στην πραγματικότητα εμείς δεν κάναμε τίποτα, κάναμε μόνο τα 

πράγματα μέσα στην τάξη και καταγραφή με βιντεάκια, με φωτογραφίες κ.λπ. Τα είχε 

κάνει όλα η κοπέλα, η Ε.  

Ερευνήτρια: Είχατε όμως αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τα άλλα σχολεία; 

Σ7: Είχαμε. Είχαμε σε μικρό βαθμό. Μία φορά, όπως και τώρα. 

Ερευνήτρια: Προτιμάς απ’ αυτή τη μικρή εμπειρία που έχεις με τις δικτυώσεις, 

να συνεργάζεσαι με σχολεία από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό; Τι θα σου 

άρεσε; Πώς το φαντάζεσαι; 

Σ7: Θα έλεγα να είναι και τα δύο. Είναι εξίσου ελκυστικά και τα δύο. Αυτό που είναι 

σίγουρα ελκυστικό είναι το σχολείο που είναι μακριά από το δικό μας. Δηλαδή δε θα ήταν 

για μένα καθόλου ενδιαφέρον, αλλά και για τα παιδάκια βλέπω, να επικοινωνήσουμε με 

ένα σχολείο της Θ., που είναι μισή ώρα από το σπίτι μας. Αλλά όταν ας πούμε τους λέω η 

Πτολεμαΐδα, η Θεσσαλονίκη, η Δοϊράνη και τους το δείχνω στο χάρτη, ανοίγουν τα 

στόματα έτσι… Και θεωρώ ότι αν εξοικειωθώ αρκετά μ’ αυτό θα ήταν πιο ελκυστικό το 

εξωτερικό μετά.  

Ερευνήτρια: Όσο αφορά τις βαθμίδες, θεωρείς ότι οι συνεργασίες αυτές στις 

δικτυώσεις είναι καλύτερες με σχολεία, με τάξεις της ίδιας βαθμίδας με σένα (με 

νηπιαγωγεία δηλαδή) ή και με άλλες βαθμίδες, δε θα είχες πρόβλημα να 

δοκιμάσεις; 

Σ7: Δε θα είχα πρόβλημα. Θα δοκίμαζα.  
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Ερευνήτρια: Θεωρείς ότι οι συνεργασίες με άλλες βαθμίδες θα μπορούν να είναι 

πετυχημένες αν για παράδειγμα οι στόχοι που θέτουμε … 

Σ7: Αν εξυπηρετούν στόχους που έχουμε βάλει. Όχι να είναι έτσι απλά για να είναι μια 

συνεργασία.  

Ερευνήτρια: Και οι στόχοι να είναι ανεξάρτητοι από το τι μπορούν να κάνουν 

τα παιδιά, δηλαδή διαφορετικά μπορούν να ζωγραφίσουν τα παιδιά του 

νηπιαγωγείου, διαφορετικά ενός δημοτικού ή ενός γυμνασίου. Αλλά είναι εκεί 

η ουσία ή αν οι κοινοί στόχοι ενδιέφεραν και τις δύο βαθμίδες; 

Σ7: Ναι, σωστά. Αυτό νομίζω κι εγώ. 

Ερευνήτρια: Η πρώτη σου επαφή ήταν όταν είδες ένα πρόγραμμα Erasmus το 

οποίο σου φάνηκε πολύ ελκυστικό και είπες γιατί να μην μπορώ να το κάνω κι 

εγώ; Και στην πορεία μπήκες κι εσύ σε δικτύωση, σ’ αυτά τα δύο eTwinning το 

περσινό και το φετινό που τρέχει και σ’  αρέσει. Πιστεύεις ότι η δικτύωση έχει 

όφελος; Σου προσφέρει όφελος εσένα προσωπικά σαν εκπαιδευτικό και ποιο 

μπορεί να είναι αυτό; 

Σ7: Καταρχήν, ειδικά για μένα φέτος αυτό ήταν μεγάλο δώρο. Γιατί έπαιρνε τη σκέψη 

μου και είχα μια ανάταση. Επειδή κακά τα ψέματα, όταν είσαι 20 χρόνια στην τάξη και 

δουλεύεις με τους ίδιους συναδέλφους στο ίδιο σχολείο, όταν δεν αλλάζει κάτι πρέπει να 

κάνεις εσύ προσπάθεια να αλλάξει, να ανανεωθείς. Σ’ αυτή τη φάση εγώ συνεργάζομαι 

συγκεκριμένα τώρα με αυτές τις νηπιαγωγούς όπως εσύ, η Μ., η Π., που τις έβλεπα 

χρόνια στο διαδίκτυο και κάνουν τόσα πράγματα… Εγώ κερδίζω απ’ όλες. Δηλαδή για 

μένα είναι κέρδος, προσπαθώ να γίνω καλύτερη. Προσπαθώ να εξοικειωθώ με τις Νέες 

Τεχνολογίες παρόλο που δεν έχω κάνει καμία επιμόρφωση ποτέ, ότι έχω κάνει, τα κάνω 

μόνη μου, γι αυτό μου παίρνει σχεδόν όλη την ημέρα και δεν έχω αποτέλεσμα πολλές 

φορές. Δεύτερον, παίρνω ιδέες και γίνομαι καλύτερη στην τάξη. Τρίτον, τα παιδιά 

βρίσκουν ενδιαφέρον σ’ αυτό που κάνουμε. Με περιμένουν πώς και πώς μέσα στην τάξη. 

Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή με κάνει να δουλεύω καλύτερα. 
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Ερευνήτρια: Και σε ανανεώνει ως εκπαιδευτικό. Δηλαδή μια νηπιαγωγός με μια 

προϋπηρεσία όπως εσύ 20 χρόνων, έχει ανάγκη αυτή την ανανέωση; 

Σ7: Είναι απαραίτητο. Δηλαδή αν δεν κάνεις ένα μεταπτυχιακό, αν δεν κάνεις ένα 

σεμινάριο, αν δεν κάνεις … Δηλαδή δεν μπορούμε να μπαίνουμε στην τάξη και να 

είμαστε ίδιες όλα τα χρόνια. Δεν έχει νόημα για κανέναν.  

Ερευνήτρια: Μέσα σ’ αυτή την 20ετία η εκπαίδευση μένει στατική; 

Σ7: Όχι, ελπίζω όχι. Έχουν αλλάξει όλα. Τα παιδιά δεν μπορείς να τα συγκινήσεις, να 

κάτσεις στην παρεούλα και να τους διαβάσεις ένα παραμύθι και να κάθονται προσοχή να σε 

ακούνε. Θα ανοίξουν τον υπολογιστή, θα παίξει το βιντεάκι, θα δώσεις ερέθισμα να γίνει 

κάτι μέσ’ την τάξη. Δηλαδή, τώρα με τα βασίλεια. Άλλο είναι να πω τώρα θα γνωρίσουμε 

το βασίλειο της Φράουλας, κι άλλο είναι να τους δείξω πρώτα το βιντεάκι. Το έχουν 

γνωρίσει ήδη το βασίλειο… και μετά μπορούμε να δουλέψουμε. 

Ερευνήτρια: Εδώ λοιπόν πηγαίνουμε στο όφελος που αποκομίζουν οι μαθητές 

σου από τέτοιου είδους δικτυώσεις. Τι βλέπεις; Τι αλλάζει μέσα στην τάξη; Ποια 

είναι τα οφέλη για τους μαθητές απ’ ότι να κάνανε ένα παραδοσιακό μάθημα 

σε μια κλειστή παραδοσιακή τάξη;  

Σ7: Αυτή η παραδοσιακή τάξη εμένα με τρελαίνει, με φοβίζει. Δεν αντέχω αυτό που 

πηγαίνουμε το πρωί στο σχολείο με τους συναδέλφους και βγάζουμε τη φωτοτυπία και 

πάμε μέσα… πωπω. Είναι τραγικό.  

Κοίτα, πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν κερδίσει αρκετά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει 

λαχτάρα. Θα πάμε το πρωί στο σχολείο να δούμε το δράκο, τι μας επιφυλάσσει σήμερα ο 

δράκος… Έχουν να περιμένουν πράγματα. Παίρνουν περισσότερα από μένα μέσα απ’ αυτό 

το πρόγραμμα και προσπαθούν κι αυτά. Φέτος πραγματικά ούτε μια μέρα δεν πήγα στο 

σχολείο και είπα σήμερα τι θα κάνω. Γιατί μου είχε τύχει αυτό. Με φοβίζει αυτό, αυτό 

είναι το άγχος μου. Θέλω να πηγαίνω στο σχολείο προετοιμασμένη. Να ξέρω τι θα κάνω. 

Μπορεί να μην πάει καλά, αλλά εγώ θα έχω κάνει την προσπάθειά μου. Με αυτό τον 
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τρόπο, με αυτά τα προγράμματα, πιστεύω ότι όλοι πηγαίνουμε στο σχολείο 

προετοιμασμένοι, κι έχουμε πράγματα να κάνουμε. Έτσι οι μαθητές αυτό που κερδίζουν 

είναι σίγουρα ότι είναι καλύτερο το κλίμα μέσα στην τάξη. Υπάρχει αλληλεπίδραση με τα 

άλλα σχολεία. Ακόμα και μεταξύ μας είναι καλύτερη η σχέση, γιατί ξεκάθαρα βλέπουν τι 

θέλω να τους δώσω. Υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι που εξυπηρετώ, που δεν έχω κάτσει 

να κουραστώ πάρα πολύ αλλά τους βρήκα έτοιμους συγκεκριμένα απ’ αυτή την ομάδα και 

δουλεύω πάνω σ’ αυτούς.  

Ερευνήτρια: Στην παραδοσιακή τάξη στην ουσία κάνουμε μια τελείως 

δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Τώρα με τις δικτυώσεις, οκ νιώθεις ότι πηγαίνεις 

προετοιμασμένη, ότι έχεις κάθε μέρα κάτι να τους κάνεις, αλλά βλέπεις τον 

εαυτό σου να φτάνει σε σημείο δασκαλοκεντρικό ή απλά καθημερινά τους 

δίνεις το ερέθισμα;  

Σ7: Είμαι ο διαμεσολαβητής. 

Ερευνήτρια: Πες μου για το ρόλο αυτό… 

Σ7: Αυτό που κάνω είναι ότι στην πραγματικότητα ενημερώνω τα παιδιά γι’ αυτά που 

γίνονται. Τους τα δείχνω. Κι από κει και πέρα ξεκινάει από τα παιδιά το τι θα κάνουμε. 

Δηλαδή στο πρόγραμμα αυτό, το γεγονός ότι κάθε Παρασκευή δίνουμε το δράκο σ’ ένα 

παιδί και αναλαμβάνει μία αποστολή ξεκίνησε απ’ τα ίδια τα παιδιά. “Να μην τον 

αφήνουμε στο σχολείο μόνο του, να τον παίρνουμε στο σπίτι και να τον φέρνουμε τη 

Δευτέρα”. Αφού άρεσε σε όλους αυτό, το καθιερώσαμε. Εγώ αφουγκράζομαι τι θέλουν τα 

παιδιά μέσα απ’ αυτό το πρόγραμμα. Έρχεται πιο εύκολα, κατεβαίνουν συνεχώς ιδέες. Εγώ 

τις αφουγκράζομαι, κοιτώ αν μπορούν να υλοποιηθούν έτσι ώστε να γίνουν από όλους και 

να μπορούν να δουλευτούν από όλους. Είμαι βοηθητική ως προς αυτό, δηλαδή να 

υλοποιήσουμε τις ιδέες των παιδιών. Και πολλές φορές, επειδή το πρόγραμμα αυτό είναι 

αρκετά απαιτητικό και κόντεψε να με τρελάνει μερικές μέρες “Α - είπα - αυτά εγώ δε θα τα 

κάνω”, γιατί έχουν προκύψει αυτά από τα παιδιά και θα κάνω την ιδέα των παιδιών. Τώρα 

δεν ξέρω αν αυτό προβλέπεται ή όχι. 
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Ερευνήτρια: Η γνώμη μου είναι ότι σ’ αυτά τα προγράμματα πρέπει να υπάρχει 

ευελιξία. Υπάρχουν τα βασικά λιθαράκια (στόχοι), αλλά από κει και πέρα στο 

κομμάτι το ατομικό, αυτό που θα δουλέψεις μέσα στην τάξη, ο εκπαιδευτικός 

πρέπει να είναι ευέλικτος. Γιατί η ομάδα των παιδιών σου σε οδηγεί σε κάποια 

πράγματα.  

Σ7: Εμείς έχουμε πάρα πολλά προνήπια, τα οποία έχουν συγκλονιστεί από το δράκο 

συνεχώς κάνουμε παιχνίδια με το δράκο, παντομίμα με το δράκο. Αυτά όλα δεν 

προβλέπονται. Τα συναισθήματα του δράκου, για να δουλέψουν τα συναισθήματά τους, 

ότι είναι λυπημένος, ότι είναι θυμωμένος, ότι είναι νευριασμένος, ότι είναι αδικημένος, 

όλα αυτά δεν ήταν μεσ το πρόγραμμα, αλλά έχουν προκύψει. Οπότε λέω εγώ γιατί νιώθει 

έτσι ο δράκος; Τι λέτε ότι μπορεί να του είχε συμβεί; Όλα αυτά έχουν προκύψει απ’ τα 

παιδιά και προσπαθώ να τα αξιοποιήσω μέσα στην τάξη. Για να δουλέψουν λίγο τις μεταξύ 

τους σχέσεις.  

Ερευνήτρια: Ούτως ή άλλως σε ένα παραδοσιακό πρόγραμμα θα τα δούλευες. 

Αλλά εσύ θα αποφάσιζες σε ποιο χρόνο. “Τώρα θα τους κάνω τα συναισθήματα, 

τώρα θα τους κάνω αυτό…  

Σ7: Επειδή ξύπνησα σήμερα και ήθελα να τους κάνω τα συναισθήματα.  

Ερευνήτρια: …και μπορεί τα παιδιά τη δεδομένη στιγμή να μην τα ενδιέφερε. 

Αλλά αυτή η δικτύωση σου δίνει το ερέθισμα, γιατί βλέπεις ότι κάτι ενδιαφέρει 

τα παιδιά κι εσύ είσαι ευέλικτη και σε θέση να προσαρμοστείς σ’ αυτό κι εκείνη 

την ώρα να το  “αρπάξεις” και να τους το κάνεις. 

Σ7: Αυτό είναι καταπληκτικό με τις δικτυώσεις.  

Τι άλλο έχουν κερδίσει; Εκτός από το ότι κάποιος ακούει και αφουγκράζεται τις ανάγκες 

τους και προσπαθεί να δουλέψει αυτά που τα ίδια έχουν ανάγκη. Εγώ προσαρμόζομαι, 

απλά μερικές φορές που κάποιες ιδέες δεν είναι δυνατό να υλοποιηθούν, λέω “αλλά ναι, 



239 
 

μήπως είναι πάρα πολλά αυτά και να σταθούμε εκεί..;” Δηλαδή θα τα κατευθύνω με 

κάποιο τρόπο σ’ αυτό που νομίζω ότι έχουν ανάγκη από όλα αυτά που έχουν προκύψει. 

Ερευνήτρια: Αλλά κι αυτό γίνεται με έναν τρόπο που τους προσφέρει 

προβληματισμό, δεν είναι έτοιμη τροφή. Δηλαδή στη φετινή δικτύωση, τα 

παιδιά είναι πολύ ενθουσιασμένα μ’ αυτό, σου προτείνουν ιδέες… Όταν 

βλέπεις ότι κάτι δεν είναι υλοποιήσιμο, θα τους φέρεις τον αντίποδα, θα το 

θέσεις στην ολομέλεια της τάξης και θα τους βάλεις να προβληματιστούν; 

Μήπως λείπει κι ο διάλογος από την παραδοσιακή τάξη; 

Σ7: Λείπει και συγκεκριμένα στο σχολείο μας υπάρχει αυτό “Να τελειώσουμε τώρα για να 

κάνουμε τη δουλίτσα μας;”  

Ερευνήτρια: Δηλαδή σ’ αυτό το επίπεδο έχουν όφελος τα παιδιά; Μαθαίνουν 

πώς να συζητούν, πώς να λύνουν προβλήματα, καταλαβαίνουν όταν κάτι δεν 

είναι εφικτό να γίνει τους λόγους για τους οποίους δε γίνεται; 

Σ7: Μπορεί την παρούσα στιγμή να μη γίνεται αυτό, αλλά μπορεί με την πρώτη ευκαιρία 

να το οργανώσουμε. Πάντα δίνω περιθώριο. Έχω βέβαια να σου πω ότι αυτός ο τρόπος 

διδασκαλίας είναι πιο κουραστικός για μένα, από τον παραδοσιακό - τα σχήματα, τα 

χρώματα, οι γιορτές, οι εποχές και οι μήνες - παρ’ όλα αυτά όμως αξίζει τον κόπο. 

Κερδίζουμε κι εγώ και τα παιδιά. Πάμε με όρεξη στο σχολείο. Παρ’ όλο που στο ένα τμήμα 

μπαίνω μία ώρα μόνο και το πρωί είναι δύο δασκάλες μαζί και κάνουν μάθημα, δε θα είχα 

καμία πιθανότητα με τον άλλο τρόπο διδασκαλίας. Μόλις μπαίνω μέσα κάθε μέρα έχουν 

ένα δράκο ζωγραφισμένο και με περιμένουν.  

Ερευνήτρια: Μου είπες τα οφέλη για σένα, για τους μαθητές κι αυτά τα δύο σε 

συνδυασμό. Το σχολείο, σα σχολική μονάδα πώς ωφελείται, αν ωφελείται από 

τέτοιου είδους δικτυώσεις, καινοτόμα προγράμματα κ.λπ.; 

Σ7: Βασικά το σχολείο ανοίγεται στην κοινωνία. Ήδη τώρα μ’ αυτό το πρόγραμμα δε 

χρειάζεται να κάνω εγώ καμία προσπάθεια, γιατί είναι από μόνο του τόσο πολύ καλά 
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οργανωμένο στο χώρο της δικτύωσης, δε χρειάζεται να κάνω καμία προσπάθεια. Το 

σχολείο, το 2ο Αλιάρτου, έχει γίνει γνωστό παντού ότι έχει μπει σ’ αυτό το πρόγραμμα, 

έχει γίνει γνωστό τι δουλεύουμε, έχουν γίνει γνωστοί οι στόχοι, χωρίς εγώ να κάνω 

καμία προσπάθεια.  

Ερευνήτρια: Η Α. είναι κωμόπολη, χωριό, τι είναι;  

Σ7: Η Α. είναι κωμόπολη. 

Ερευνήτρια: Ένα λοιπόν σχολείο, κάπου στην Ελλάδα, που γίνεται ξαφνικά 

γνωστό μέσα από μία δικτύωση. Πώς νιώθεις; 

Σ7: Έχει γίνει όντως γνωστό παντού. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι βοηθάει 

τη συνεργασία εντός του σχολείου, δηλαδή εντάξει με τη μία μου συνάδελφο δε 

συνεργαζόμαστε, παρ’ όλο που της το είπα στην αρχή της χρονιάς, αν θέλει, ότι έχω πάρει 

αυτό το πρόγραμμα, έχει πάρει ένα δικό της πρόγραμμα eTwinning … 

Ερευνήτρια: Α οπότε είναι κι εκείνη σχετική με τα eTwinning.  

Σ7: Ναι είναι. Απλώς κάθε φορά παίρνει ατομικά το πρόγραμμά της. Τα κορίτσια που 

ήρθαν όμως στην τάξη του ολοημέρου και είναι πρωινές, η μία είναι κανονική δασκάλα 

στην τάξη και η άλλη είναι ειδικής αγωγής σε τμήμα ένταξης ήταν πολύ πρόθυμες να το 

δουλέψουν. Απλώς όταν ενημερώσαμε τη διαχειρίστρια ότι ήθελαν να μπουν ήταν 

σχετικά αργά και είπε όχι γιατί είχαν γίνει τα πρώτα πράγματα στο πρόγραμμα. Είπε ότι 

παρ’ όλα αυτά όμως μπορούν να κάνουν τις δράσεις κι ας μην είναι στο πρόγραμμα. Να 

τις ακολουθήσουν. Και αυτό πραγματικά είναι πολύ βοηθητικό, επειδή εγώ όταν μπαίνω 

σε μία τάξη ξεκάρφωτα και κάνω το δράκο και μπαίνω και στην άλλη τάξη ξεκάρφωτα και 

κάνω τον δράκο είναι ξαφνικά σαν ας πούμε να μαθαίνεις για τα Χριστούγεννα και να 

έρχεται μετά κάποιος να σου λέει για τη βροχή.  

Ερευνήτρια: Κάτι άσχετο δηλαδή… 
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Σ7: Είναι μικρά παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Αυτό με έχει φέρει 

λοιπόν πιο κοντά και με τις δύο συναδέλφους από το άλλο τμήμα, που είναι τόσο 

πρόθυμες να κάνουν τις δράσεις παρ’ όλο που δεν είναι στο πρόγραμμα. Γενικά ας πούμε 

είναι βοηθητικό στην επικοινωνία των εκπαιδευτικών το να κάνουν ένα πρόγραμμα κοινό 

τέτοιο στο σχολείο, για μένα. Και είναι πολύ βοηθητικό στο να δουλέψει η τάξη, γιατί 

υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και ανάμεσα στους μαθητές. 

Υπάρχουν κοινοί στόχοι. Είναι σημαντικό.  

Ερευνήτρια: Άρα μια δικτύωση δικτυώνει και τους εκπαιδευτικούς εντός της 

σχολικής μονάδας. 

Σ7: Εντός. Γιατί κοίτα. Η καθημερινότητα και τα προβλήματα στη σχολική μονάδα, όταν 

μπαίνεις μέσα, μια θα έχεις να κάνεις τα πρακτικά, μια θα έχεις να κάνεις τις πρόβες, μια 

το ένα μια το άλλο, όλα αυτά είναι… είναι αγχωτικά. Ενώ αυτοί οι κοινοί στόχοι που σε 

συνδέουν είναι που μας φέρνουν πιο κοντά και μας δικτυώνουν.  

Ερευνήτρια: Στην καθημερινότητά σας. 

Σ7: Στην καθημερινότητα. Δηλαδή κοίτα, ρωτάω τις συναδέλφους τι έκαναν για να μην 

κάνουμε το ίδιο, να είμαι συμπλ… μου αρέσει να συμπληρώνω το συνάδελφο όχι να τον 

ακυρώνω. Γιατί όταν τον ακυρώνω βγαίνει και στην τάξη. Είναι πολύ απλό. Το έχω 

καταλάβει με τα χρόνια. Δηλαδή ακόμη και στο τμήμα που μπαίνω που κάνει άλλο 

πρόγραμμα, τα παιδάκια θέλουν να μου πουν αυτό που έκαναν και θα κάτσω να τ’ ακούσω. 

Και μπορεί να μην κάνω το δράκο, αν τα παιδιά είναι συνεπαρμένα. Δεν πειράζει. Θέλω να 

πω ότι είναι απαραίτητο, το πρόγραμμα βοηθάει στη συνεργασία, στη δικτύωση μέσ’ τη 

σχολική μονάδα και αν δεν το έχουμε από μόνοι μας, καλό είναι να το επιζητούμε μέσα 

απ’ τα προγράμματα. Αυτό να επιτευχθεί.  

Ερευνήτρια: Οπότε βοηθάει πολύ σε επίπεδο σχέσεων εντός της σχολικής 

μονάδας. 

Σ7: Ναι βοηθάει. 
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Ερευνήτρια: Τώρα όσον αφορά τη φετινή δικτύωση πώς νιώθεις; Ποια είναι τα 

συναισθήματά σου μέσα από αυτό; Μετά από ένα τρίμηνο που έχει περάσει; 

Σ7: Κοίτα. Είναι ένα τρίμηνο γεμάτο συγκινήσεις (γελάει) η αλήθεια είναι. Από την 

πρώτη στιγμή που είδα το πρόγραμμα ήταν ήδη συμπληρωμένο, αλλά επειδή είχε να 

κάνει με τις λίμνες κι εγώ έχω μεγαλώσει δίπλα στην Υ., το σπίτι μου είναι 5 λεπτά, 

δηλαδή η Υ. δεν είναι τόσο κοντά στην Α. που δουλεύω, όσο είναι κοντά στα Α. που είναι 

το σπίτι μου. Έχεις περάσει. Είναι στην εθνική οδό πάνω. Ε, ακριβώς δίπλα λοιπόν είναι 

το Α., όποτε περάσεις είσαι προσκεκλημένη μου.  

Ερευνήτρια: Σ’ ευχαριστώ πολύ! 

Σ7: Με τη δικτύωση νιώθεις σα να έχεις φίλους και να ζητάς βοήθεια. Εγώ πόσες φορές 

σου έχω στείλει αυτό ή το άλλο να μου στείλεις κι ανταποκρίνεσαι. Πραγματικά είναι σα 

να έχεις ένα φίλο. Είναι βοηθητικό.  

Ερευνήτρια: Για μένα αυτό το πράγμα είναι μέρος της δικτύωσης. Δικτυώνεσαι 

με κάποιους εκπαιδευτικούς. Δε σημαίνει ότι είμαστε φωστήρες και τα ξέρουμε 

όλα. Άλλο ξέρεις εσύ θα βοηθήσεις εσύ εμένα, άλλο ξέρω εγώ θα συμπληρώσω 

εγώ εσένα. Δηλαδή επιβάλλεται. Όταν ζητάμε από τους μαθητές μας σε μια 

δικτύωση να έχουν συνεργασία και αλληλεπίδραση, αν δεν έχουμε εμείς πώς θα 

τους τη μεταδώσουμε; 

Σ7: Αυτό περνάει και στους μαθητές. Εμείς είμαστε το παράδειγμα. Θα σου πω κάτι. Στο 

ολοήμερο είχα ένα παιδάκι πάρα πολύ ζωηρό. Δηλαδή απίστευτα ζωηρό. Στριφογυρίζει 

όλη την ώρα. Οπότε την ώρα της χαλάρωσης, όχι να ξαπλώσει, τίναζε την τάξη στον 

αέρα. Λέω κι εγώ , τά ‘χα δοκιμάσει όλα, εντάξει. Βάζω κι εγώ τις παντόφλες μου, βγάζω 

παπούτσια, ξαπλώνω και κάνω ότι κοιμάμαι. Δεν υπήρχε κάτι άλλο να κάνω. Αυτός να 

στριφογυρίζει, να λέει διάφορα, να βρίζει, εγώ τίποτα να «κοιμάμαι», να κάνω ότι 

κοιμάμαι δίπλα του. Ε, στο τέλος έχει καταφέρει και ξαπλώνει κι αυτός. Θέλω να πω ότι 

το παράδειγμα, το παράδειγμα… 
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Και με τη συνεργασία στα σχολεία που έχουμε καμιά φορά αυτές τις τυπικές σχέσεις με 

τους συναδέλφους φαίνεται αυτό στην τάξη. 

Ερευνήτρια: Οπότε για να επανέλθουμε τώρα στα συναισθήματά σου. Θετικά, 

αρνητικά, πιέσεις τυχόν… 

Σ7: Το πρώτο συναίσθημα που στην αρχή υπερίσχυσε ήταν ότι σίγουρα όλοι όσοι ήταν 

στην ομάδα, οι περισσότεροι από τους συναδέλφους στην ομάδα έχουν κάνει πολλά 

πράγματα και λίγο αυτό ήταν να με τσιτώνει. Να με τσιτώνει… Όμως, επειδή πάντα 

διαλέγω να κοιτάζω κάτι καλύτερο απ’ αυτό που έχω, κάτι καλύτερο από αυτό που κάνω, 

δηλαδή πάντα μ’ αρέσει να κοιτάω πιο ψηλά, είπα ότι μόνο έτσι μπορώ να γίνω καλύτερη 

και κράτησα αυτό μόνο.  

Το πώς θα γίνω καλύτερη; Κι από αυτούς θα πάρω κάτι, θα κερδίζω, δηλαδή νιώθω 

κερδισμένη.  

Αισθάνομαι κερδισμένη. Πρώτα με βοήθησε να σβήσω λίγο τη λύπη από το θάνατο της 

μαμάς μου. (παύση μεγάλη… συγκίνηση) 

Ερευνήτρια: Δύσκολο Κ. μου αυτό. Σε καταλαβαίνω, γιατί το έχω περάσει με το 

θάνατο του μπαμπά μου. 

Σ7: Χίλια συγνώμη... 

Ερευνήτρια: Δεν πειράζει, είναι απόλυτα κατανοητό. 

Σ7: Δεύτερον, πολύ χαρούμενη, πολύ χαρούμενη που μπήκα στο πρόγραμμα. Δηλαδή 

ενθουσιασμένη. Δηλαδή δεν έχω λόγια… 

Με τους γονείς, παρ’ όλο που δεν έχω συμμετάσχει σε καμία συνάντηση επειδή είμαι 

απογευματινή και τις συναντήσεις τις κάνουν στο τέλος του διδακτικού ωραρίου, οπότε 

εγώ πρέπει να πηγαίνω στην τάξη, ενώ έχω ζητήσει από την προϊσταμένη με κάποιον 
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τρόπο να είμαι στις συναντήσεις, δεν έχει γίνει αυτό ποτέ… Παρόλα αυτά οι γονείς με 

έναν τρόπο μαγικό έχουν μάθει όλοι για το πρόγραμμα, για το πώς λειτουργεί, δηλαδή σα 

να υπάρχει ένας αυτόματος πιλότος. 

Ερευνήτρια: Άρα νιώθεις ικανοποιημένη και όσον αφορά τις σχέσεις σου με 

τους γονείς; Νιώθεις ότι το αποδέχονται το πρόγραμμα;  

Σ7: Έχω διευκολυνθεί από το πρόγραμμα αυτό, γιατί είναι τόσο πολύ καλά οργανωμένο 

αυτή τη φορά, που δε χρειάζεται να κάνω πολλά πράγματα. 

Ερευνήτρια: Άρα δε νιώθεις κάποια αβεβαιότητα, ανασφάλεια ότι μπορεί 

κάποιος γονιός να βρεθεί και να αντιδράσει τι είναι αυτή η δικτύωση; 

Σ7: Ούτε μια στιγμή. Ούτε μια στιγμή γιατί είμαι σε θέση να το εξηγήσω. Έχω ξεκάθαρα 

μελετήσει τους στόχους του eTwinning ευτυχώς και τα έχω μάθει αρκετά καλά, ώστε να 

μπορώ να τα πω, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε απολύτως εφοδιασμένοι για κάτι 

που δουλεύουμε, να το εξηγήσουμε τι είναι. Διαφορετικά πραγματικά είμαστε 

εκτεθειμένοι, πιστεύω αν δεν το κάνουμε αυτό. Οπότε όχι, όχι σε καμία περίπτωση δεν 

αισθάνομαι έτσι. Αισθάνομαι πολύ τυχερή, ενθουσιασμένη, λίγο αγχωμένη στην αρχή αν 

θα τα βγάλω πέρα, ίσως κάνω λιγότερα από τους υπόλοιπους αλλά δεν πειράζει, γιατί και 

στην τάξη υπάρχουν μαθητές που κάνουν λιγότερα πράγματα από τους υπόλοιπους αλλά 

είναι απαραίτητο κομμάτι μέσ’ την τάξη. 

Ερευνήτρια: Δηλαδή αυτό το άγχος σου το διαχειρίστηκες μ’ αυτό τον τρόπο. 

Σ7: Ναι, κοίτα, είπα ότι δεν μπορούμε να είμαστε όλοι ίδιοι. Κι από τη στιγμή που με 

αποδέχτηκαν με αυτές τις γνώσεις που έχω στην ομάδα, θα προσφέρω αυτά που μπορώ. 

Γιατί αλλιώς θα ήταν μια θηλιά στο λαιμό το πρόγραμμα για μένα. Και δε θέλω κι άλλη 

μία θηλιά στο λαιμό μου… Ήθελα να το ευχαριστηθώ. Αν μου ανατεθεί κάτι θα 

προσπαθήσω να το κάνω όσο καλύτερα μπορώ, από κει και πέρα θα κάνω αυτά που μπορώ, 

τα υποχρεωτικά. Γιατί σου είπα πολλές φορές μέσα στην τάξη τα παιδιά ζητάνε άλλα 
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πράγματα. Δεν μπορώ να πω τώρα θα κάνω το φύλλο εργασίας, γιατί το βλέπω ότι δεν 

είναι λογικό.  

Και να σου πω πολλές φορές αναρωτήθηκα «πώς τα κορίτσια (της ομάδας) τα κάνουν όλα 

αυτά τα πράγματα; Με τα νήπια που είναι 4 χρονών και 5; Πώς γίνεται αυτό και οι δικοί 

μου μαθητές λένε κυρία, εγώ κουράστηκα και θέλω τώρα να παίξω;». Εντάξει, εγώ νομίζω 

ότι δεν πρέπει να υπερβάλλουμε.  

Είμαι κερδισμένη από το πρόγραμμα σε κάθε περίπτωση. Έκανε πολύ καλό στο 

επαγγελματικό μου προφίλ, γιατί πρέπει να το δούμε και έτσι… Τι άλλο να πω; Και μου 

δίνει κάθε μέρα ιδέες τι μπορώ να κάνω μέσα στην τάξη, τόσες πολλές που καμιά μέρα θα 

βγουν απ’ τα αφτιά (γελάει)… Γιατί δε γίνονται όλες. Και τυχερή γιατί αυτό αμέσως 

πέρασε στα παιδιά, με τον τρόπο που ήταν στημένο κι οργανωμένο. Με την κούκλα, με τα 

κάστρα, με τους ιππότες. 

Ερευνήτρια: Άρα εσύ βλέπεις ότι τα παιδιά είναι έτσι κι αλλιώς τόσο 

ενθουσιασμένα με το πρόγραμμα και το βιώνουν σε τέτοιο βαθμό που ούτε κι 

εκείνα νιώθεις ότι θα έρθει κάποια στιγμή που δε θα συμμετέχουν ενεργά ή θα 

χάσουν το ενδιαφέρον τους; 

Σ7: Δεν ξέρω τώρα με τις λίμνες πώς θα γίνει. Αλλά δε θα είμαι πάρα πολύ πιεστική. Και 

πραγματικά πιστεύω ότι θα παρουσιάσουμε μόνο τη δική μας ή και τις άλλες; Δεν ξέρω… 

Θα το πάω βήμα βήμα, θα συνεχίσω να κάνω αυτά που μπορώ με τα παιδιά μου έτσι ώστε 

να το απολαμβάνουμε και μέχρι το τέλος της χρονιάς πιστεύω ότι δε θα έχω κανένα 

πρόβλημα.  

Μου έχει κάνει πολύ καλό η συμμετοχή. Έχω γνωρίσει όλες εσάς τις εξαιρετικές 

συναδέλφους… Πραγματικά λέω ότι οι νηπιαγωγοί δουλεύουν πάρα πολύ. Επειδή έχω 

φίλες δασκάλες, μου λένε «πρέπει πραγματικά να έχετε πρόβλημα… γιατί τα κάνετε αυτά; 

παίρνετε έξτρα χρήματα;» 
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Ερευνήτρια: Μήπως γιατί πολλές τελικά νηπιαγωγοί θέλουν να ξεφύγουν από 

την παραδοσιακή διδασκαλία; 

Σ7: Ναι, εγώ δεν ήμουν ποτέ πολύ παραδοσιακή, ακόμα κι όταν δεν έκανα προγράμματα. 

Ακόμα κι αν δε συμμετέχω σε κάποιο πρόγραμμα δεν θα κάνω παραδοσιακά πράγματα, δεν 

τα έκανα κιόλας είναι η αλήθεια πάρα πολύ. Αλλά αφού έτσι κι αλλιώς δεν τα ‘κανα γιατί 

να μη συμμετέχουμε σ’ ένα πρόγραμμα να φαίνεται και η δουλειά μας. Αυτό, αυτό. 

Απλώς χρειάζεται να διαθέτεις αρκετό από τον προσωπικό σου χρόνο και όταν δεν έχεις 

τις γνώσεις, πας σκαλίζοντας, σου παίρνει χρόνο περισσότερο, αλλά εντάξει, θα τρυπώσω 

σ’ ένα πρόγραμμα και του χρόνου, δεν υπάρχει… 

Ερευνήτρια: Το γεγονός ότι πας σκαλίζοντας γιατί δεν έχεις τη γνώση, βήμα-

βήμα, αυτό δε λειτουργεί προσθετικά; Δηλαδή ξέρεις ότι του χρόνου θα έχεις 

ήδη κάποια εφόδια, κάποιες γνώσεις στην τεχνολογία, εμπειρία κ.λπ. Τώρα 

ξοδεύεις πολύ ίσως χρόνο, αλλά του χρόνου θα είναι καλύτερα, θα ξοδεύεις 

λιγότερο χρόνο, θα είσαι πιο εξοικειωμένη. 

Σ7: Ναι συμφωνώ. Εγώ προσωπικά δεν ήξερα απολύτως τίποτα.  

 

Συνέντευξη 8η 

Ψευδώνυμο: Σ8, νηπιαγωγός 

Ερευνήτρια: Πόση εμπειρία έχεις στη δικτύωση; 

Σ8: Δεν έχω μεγάλη. Θεωρώ ότι έχω πάρα πολύ μικρή. Τις υπόλοιπες μορφές δικτύωσης 

εκτός του eTwinning τις έχω μόνο ακούσει, δεν έχω δουλέψει με αυτές. Κυρίως με 

eTwinning έχω κάνει κάποια πράγματα, το μεγαλύτερο είναι αυτό το φετινό. Πέρυσι 

ξεκίνησα κάτι αλλά… συμμετείχαμε δηλαδή σε ένα άλλο eTwinning πρόγραμμα στο 

οποίο οι δράσεις ήταν παράλληλες και τελικά δεν μπορέσαμε εμείς να το ολοκληρώσουμε 
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στο βαθμό που το ολοκλήρωσε το άλλο σχολείο που ήμασταν μαζί. Και σε κάποια με 

σχολεία του εξωτερικού, που επίσης λάβαμε μέρος σε κάποιες από τις δράσεις τους. Μέχρι 

εκεί. 

Παλιότερα, είχα κάνει κάτι αιτήσεις σε Comenius και τέτοια πράγματα, αλλά δεν είχαν 

προχωρήσει γιατί μπορεί να παίρναμε την έγκριση ας πούμε απ’ έξω, αλλά δεν υπήρχε η 

χρηματοδότηση από δω. Π.χ. ας πούμε δεν ήμασταν στα προγράμματα τα οποία 

επιλέγονταν εξ αρχής από το ΙΚΥ. Ήμασταν στα επιλαχόντα ή κάτι τέτοιο. Μέχρι εκεί. 

Οπότε με αυτά τα δεδομένα, θεωρώ ότι μάλλον είναι μικρή η εμπειρία μου. 

Ερευνήτρια: Από τη μέχρι τώρα εμπειρία των συνεργασιών που έχεις, προτιμάς 

να συνεργάζεσαι με σχολεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού; 

Σ8: Η πρώτη μου προσπάθεια, δηλαδή εκτός από το περσινό πρόγραμμα, τα υπόλοιπα 

ήταν με σχολεία του εξωτερικού και ένα ελληνικό συγκεκριμένο. Επειδή ήταν μια 

συνάδελφος η οποία ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με τέτοια προγράμματα, με ευρωπαϊκά 

δηλαδή προγράμματα κ.τ.λ. και μάλιστα όχι στο δικό μας το νομό, σε άλλο νομό. Παρ’ όλα 

αυτά έχουμε μία προσωπική σχέση, επειδή έβλεπε τέλος πάντων ότι με ενδιέφεραν κάποια 

πράγματα, με τη δική της προτροπή μπήκα σε κάποια προγράμματα. Σε αυτό ήταν τα 

υπόλοιπα σχολεία, το δικό της και το δικό μου, ήταν σχολεία του εξωτερικού. Μόνο πέρσι 

και φέτος συνεργάζομαι με συναδέλφισσες με τις οποίες ήμαστε από την ίδια χώρα. 

Ερευνήτρια: Ποιο είναι προτιμότερο για σένα; Τι σ’ αρέσει πιο πολύ; Ή δε 

βρίσκεις διαφορές; 

Σ8:Μου είναι πρακτικά πιο εύκολο να συνεργάζομαι με σχολεία απ’ την Ελλάδα λόγω της 

γλώσσας. Επειδή το άλλο είχε κάποια θέματα πολλές φορές ως προς το χειρισμό της 

γλώσσας, αν και δε μπορώ να πω ότι αντιμετώπισα και ιδιαίτερο πρόβλημα. Ούτως ή 

άλλως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι σε πολλές άλλες χώρες δεν είναι ότι χειρίζονται 

τέλεια ας πούμε την αγγλική έτσι ώστε να… Αλλά μερικά πράγματα γίνονται πιο εύκολα 

κατανοητά ή αν θες κάποια άρρητα στοιχεία που πολλές φορές δε φαίνονται ποτέ ακόμα 
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και σε μια πλατφόρμα. Γίνονται πιο εύκολα κατανοητά όταν εκφράζεσαι είτε γραπτά είτε 

προφορικά στη δική σου, στη μητρική σου γλώσσα.  

Απλά αυτό μπερδεύει πολλές φορές τα πράγματα γιατί όταν συνεργάζεσαι με ξένους 

εκπαιδευτικούς είναι πιο σαφή και ξεκάθαρα από την αρχή τα πράγματα. Ενώ όταν, η 

κοινή γλώσσα πολλές φορές δίνει την δυνατότητα της πιο άμεσης επικοινωνίας, οπότε 

κάθε μέρα ξεπετάγεται και κάτι καινούργιο, μια καινούργια ιδέα, μια καινούργια δράση. 

Ερευνήτρια: Κι όσο αφορά τις βαθμίδες; Με ποια βαθμίδα σου αρέσει 

περισσότερο να συνεργάζεσαι, μόνο με νηπιαγωγεία, αμιγώς με νηπιαγωγεία ή 

και με άλλες βαθμίδες; Δεν ξέρω αν έχεις εμπειρία από τα προηγούμενα 

προγράμματα. 

Σ8: Δεν έχω εμπειρία συνεργασίας με άλλες βαθμίδες, αλλά γενικά η θέση μου ως 

εκπαιδευτικός είναι ότι πρέπει να υπάρχει μία πολύ μεγάλη συνέχεια ανάμεσα στις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες. Μόνο έτσι κατά τη δική μου προσωπική γνώμη, μόνο έτσι 

υπάρχει περίπτωση να υπάρξει βελτίωση σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα και μία βελτίωση 

στην ποιότητα των πολιτών που βγαίνουν από αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα. Όταν 

αντιμετωπίζεις τους μαθητές οποιασδήποτε ηλικίας λες και δεν έχουνε παρελθόν, 

αυτόματα έχεις χάσει τα ¾ των πραγμάτων που μπορούσες να κάνεις μαζί τους. Και αυτό 

είναι σε όλες τις βαθμίδες. Δηλαδή το έχω δει ως εκπαιδευτικός, το έχω δει και ως 

μητέρα. Οι νηπιαγωγοί να λένε αυτά που κάνατε στον παιδικό είναι μηδέν, οι δάσκαλοι να 

λένε αυτά που κάνατε στο νηπιαγωγείο ξεχάστε τα, δηλαδή το έχω ακούσει ως μητέρα, να 

το έχει πει συνάδελφος που τρέχαμε την προηγούμενη χρονιά πρόγραμμα μαζί και να λέει 

τη μέρα του Αγιασμού «Αυτά που ξέρατε στο νηπιαγωγείο ξεχάστε τα». Έχω δει στο γιό 

μου να λένε αυτά που ξέρατε στο δημοτικό ξεχάστε τα κι επίσης έχω δει ως μάνα αυτά που 

ξέρατε στο γυμνάσιο τώρα που ήρθατε στο λύκειο ξεχάστε τα… χαχα … Και στο 

πανεπιστήμιο επίσης. 

Ερευνήτρια: Είναι η αλήθεια ότι εδώ στην Ελλάδα έτσι όπως είναι το 

εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει μεγάλος διαχωρισμός των βαθμίδων κι ήταν 

πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος που τον έθεσες αυτόν το διαχωρισμό. Επομένως 
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μια δικτύωση, ένα eTwinning, θα μπορούσε αυτό το χάσμα να το γεφυρώσει; Κι 

αυτό τον διαχωρισμό να τον κάνει να μη φαίνεται τόσο πολύ; Βοηθάνε οι 

δικτυώσεις σ’ αυτό το επίπεδο; Σ’ αυτή την ενιαία που λέμε εκπαίδευση, αλλά 

δεν τη βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα; 

Σ8:Πιστεύω ότι πάντα η συνεργασία των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών που ξεκινάνε 

με αγάπη γι’ αυτό που κάνουν, έτσι; Γι’ αυτούς τους εκπαιδευτικούς μιλάω πάντα ότι 

μπορούν να γίνουν θαύματα.  

Απλά θέλω να κάνω μια παρένθεση σ’ αυτό και να σου πω, επειδή έχει τύχει να το έχω 

ψάξει αρκετά το θέμα της μετάβασης και από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό και από το 

δημοτικό στο γυμνάσιο, έχω διαβάσει πάρα πολλές έρευνες σχετικά με αυτό, δεν είναι 

μόνο ίδιον το ελληνικού συστήματος. Υπάρχει ή έχει υπάρξει ή έχει αναφερθεί 

βιβλιογραφικά και σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών αυτή η έννοια της 

ασυνέχειας. Και αυτό το χάσμα το οποίο υπάρχει, το οποίο βέβαια οι έρευνες λένε ότι 

δημιουργείται για διάφορους λόγους, δε φταίει μόνο το σύστημα ως σύστημα. Φταίνε κι 

άλλα πράγματα, φταίνε… Επιδρούν κι άλλα πράγματα όπως είναι οι διαφορετικές 

ηλικιακές φάσεις, στις οποίες μπαίνουν τα παιδιά με την αλλαγή κάθε εκπαιδευτικής 

βαθμίδας. 

Όμως παρ όλα αυτά, παρ’ όλες τις αντικειμενικές δυσκολίες είτε της ηλικίας των παιδιών 

είτε της ασυνέχειας στο εκπαιδευτικό σύστημα, εκπαιδευτικοί οι οποίοι συνεργάζονται 

μεταξύ τους, σίγουρα μπορεί να προσφέρουν πολύ περισσότερα πράγματα και οι ίδιοι στα 

παιδιά τους και τα παιδιά να αλληλεπιδράσουν με τελείως διαφορετικό τρόπο μεταξύ τους 

ακόμα και σε διαφορετική ηλικία. 

Εγώ έχω γυρίσει πάρα πολλές φορές πίσω σε δικά μας χρόνια ή αν θες σε παλιότερες 

παιδαγωγικές τύπου αλληλοδιδακτικής ή ας πούμε της λογικής του Freinet όπου η έννοια 

της κοινότητας θα μπορούσε τώρα πια να λειτουργήσει με έναν τελείως πιο σύγχρονο 

τρόπο. Δηλαδή αυτό που λέμε δικτύωση, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν τέτοιου πια 

τύπου μαθητικές κοινότητες, ψηφιακής ας πούμε αν θέλεις μορφής. Βέβαια με 

οποιαδήποτε μέτρα ασφαλείας που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη. 
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Αλλά θεωρώ ότι η συνεργασία ανάμεσα στα παιδιά όλων των ηλικιών μπορεί να δώσει σε 

όλα τα παιδιά το συν κάτι. 

Ερευνήτρια: Θα μπορούσαν λοιπόν οι δικτυώσεις να βοηθήσουν και σε αυτό το 

επίπεδο και τα παιδιά να μαθαίνουν από παιδιά; 

Σ8: Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτού. Πιστεύω ότι τα παιδιά θα μάθαιναν και 

πολύ πιο εύκολα από τα άλλα παιδιά απ’ ότι οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους. Δηλαδή τα 

παιδιά διαφορετικών ηλικιών αν βρουν κάτι κοινό δε θα σταθούν… δηλαδή αν είναι 

θετικά στη λογική των μικτών ηλικιών δε θα έχουν αυτή τη λογική «αυτό είναι μικρό, 

εκείνος είναι μεγάλος» ας πούμε. Θα βρουν έναν τρόπο επικοινωνίας. Οι εκπαιδευτικοί 

όμως οι οποίοι έχουν γαλουχηθεί όλα τα χρόνια θεωρώντας τη μια βαθμίδα υποδεέστερη 

της άλλης, θεωρώ, πιστεύω, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να αλλάξουν τις 

αντιλήψεις τους, σε σχέση με τα παιδιά. 

Ερευνήτρια: Τώρα όσο αφορά τη δικτύωση, το eTwinning, η οποία είναι μια 

σύνθετη διαδικασία. Απαιτεί χρόνο, προετοιμασία, ενέχει δέσμευση, σε κάνει 

και εκτίθεσαι ενδεχομένως. Παρ’ όλα αυτά επιλέγεις τα τελευταία χρόνια, 

κάνεις τις προσπάθειές σου για να δικτυωθείς εσύ και το τμήμα σου ή το σχολείο 

σου. Για ποιο λόγο την επιλέγεις; 

Σ8: Θεωρώ ότι το σχολείο πρέπει να είναι ανοιχτό σε πολλά καινούργια πράγματα. Στο 

πλαίσιο το δικό του όμως. Δηλαδή τηρώντας τους δικούς του ρυθμούς, γιατί βασικά αυτό 

που πρέπει να μας νοιάζει είναι οι ανάγκες των παιδιών, τα ενδιαφέροντα των δικών μας 

των παιδιών, σίγουρα να τους δώσουμε ερεθίσματα παραπάνω ναι, αλλά μην έρθουν αυτά 

τα ερεθίσματα και γίνουν αυτά τέλος πάντων το άλφα και το ωμέγα και ξεχνάμε άλλα 

πράγματα που είναι πιο βασικά. 

Εγώ λοιπόν το επιλέγω και γιατί θέλω τα παιδιά να δουν ότι γίνεται και κάτι διαφορετικό 

και γιατί θέλω να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε κάτι διαφορετικό. Είμαι και σε έναν νομό – 

γιατί πιστεύω ότι πάντα το πού ζούμε, πού ήμαστε γενικώς η καθημερινότητά μας επιδρά 

πάρα πολύ στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, σκεφτόμαστε και δρούμε σε κάποια 
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πράγματα. Εγώ λοιπόν είμαι σε ένα νομό που η πλειονότητά του είναι εκπαιδευτικοί 

μεγάλης ηλικίας, οι περισσότεροι έχουν τελειώσει την παιδαγωγική ακαδημία 2ετούς 

φοιτήσεως, μετά έχουν κάνει κάποια εξομοίωση με οποιονδήποτε τρόπο τέλος πάντων  

γινόταν, έγινε αυτή η εξομοίωση παλιά στην αρχή αρχή, οι οποίοι δεν είναι γενικά 

εύκολοι σε καινούργια πράγματα και σε καινούργιες ιδέες. Εμένα αυτό όμως με πνίγει. 

Δεν μπορώ, από την πρώτη στιγμή που διορίστηκα είπα, δεν μπορώ να φανταστώ τον 

εαυτό μου 30 χρόνια να κάνω αυτή τη δουλειά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Οπότε κάθε 

χρόνο προσπαθώ να κάνω κάτι καινούργιο και για την τάξη μου και για μένα όμως. 

Δηλαδή να εξελίσσομαι εγώ κάθε χρόνο κάνοντας και κάτι περισσότερο. Δεν τα 

καταφέρνω πάντα καλά. 

Ερευνήτρια: Πώς νομίζεις ότι εξελίσσεσαι μέσα από τις δικτυώσεις; 

Σ8: Γενικά πιστεύω ότι η συναναστροφή με άλλους εκπαιδευτικούς, αυτή η ανταλλαγή 

απόψεων, η ανταλλαγή πρακτικών, όλο αυτό το πράγμα σε κάνει κι εσένα να σκεφτείς, 

δηλαδή λειτουργεί ανατροφοδοτικά μέσα σου. Ακόμα κι αν δεν μπορείς να κάνεις αυτό 

που κάνει η Μ.ή η Κ. ή η Μ. σήμερα μπορεί να το κάνεις με το δικό σου τρόπο αύριο, του 

χρόνου, κάποια άλλη στιγμή. Παίρνεις μια ιδέα, γνωρίζεις κάποιους ανθρώπους τους 

οποίους έβλεπες τη δουλειά τους και την αξιολογούσες ως ποιοτική, τους βλέπεις σε μία 

πιο… έρχεσαι σε μία πιο άμεση σχέση μαζί τους. Αυτά για μένα είναι σημαντικά ας πούμε 

στοιχεία, κίνητρα που με κάνουν ας πούμε να θέλω τις συνεργασίες.  

Απλά δεν θέλω η συνεργασία να λειτουργεί πιεστικά. Θέλω να νιώθω καλά μέσα σ’ αυτό 

το πράγμα. Να πατάω όσο πιο καλά γίνεται. Όταν αυτό δε συμβαίνει ταρακουνιέμαι 

αρκετά, αλλά κι αυτό νομίζω ότι είναι μέσα στο παιχνίδι. Είναι μέσα στην όλη 

αλληλεπίδραση. Δηλαδή να μάθω εγώ να διαχειρίζομαι το χρόνο μου ας πούμε, σε σχέση 

με τις απαιτήσεις ενός προγράμματος για μένα αυτό είναι επίσης ένα συν. Ένα μάθημα ας 

πούμε. Κατάλαβες; Που αυτό έχει να κάνει με την επαγγελματική μου ταυτότητα ας 

πούμε αλλά σε 2ο χρόνο. Δηλαδή η διαχείριση του χρόνου μου δε σχετίζεται άμεσα με την 

επαγγελματική ταυτότητα, έμμεσα όμως σχετίζεται και με αυτό. 

Ερευνήτρια: Ναι, σε εκπαιδεύει κατά κάποιο τρόπο να χειρίζεσαι σωστά τους 

χρόνους, σε διάφορα ζητήματα ίσως. Πριν μου είπες ότι θεωρείς ότι οι 
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δικτυώσεις είναι πολύ καλές και για τους μαθητές σου. Ή κάπως μου το είπες, 

ότι θα ήθελες να δώσεις την ευκαιρία και στους μαθητές σου να δουν πώς είναι 

κάτι τέτοιο καινούργιο. Έχουν κάποιο κέρδος, όφελος και για τα παιδιά μέσα 

στη σχολική τάξη και με ποιο τρόπο;  

Σ8: Όφελος έχουν για τα παιδιά, μπορεί να μην είναι τόσο άμεσα αναγνωρίσιμο όσο είναι 

το όφελος που βλέπουμε να προκύπτει στους εκπαιδευτικούς από τη μεταξύ τους ας πούμε 

συνεργασία. Γιατί οι εκπαιδευτικοί γίνονται οι χειριστές όλου αυτού του πράγματος, όμως 

από την άλλη, βάζει τα παιδιά σε μία διαδικασία του τι σημαίνει ανταλλάσσω απόψεις, τι 

σημαίνει είμαστε πάρα πολλοί μέσα σε μία ομάδα με έναν κοινό σκοπό, με ένα κοινό 

περιεχόμενο και δρούμε συνεργατικά αν και παράλληλα… Πάντως βλέπουν ότι «αυτό που 

κάνω εγώ το κάνει και κάποιος άλλος ή κάποιος άλλος κάνει…», δηλαδή η έννοια του 

άλλου για μένα είναι το μεγάλο όφελος. Σε ένα ξέρεις όμως μακροπρόθεσμο επίπεδο. Αυτό 

το ότι υπάρχει και κάποιος άλλος και συνυπάρχω με αυτόν τον άλλο και με μία ακόμα 

διαφορετική μορφή, δηλαδή πέρα από το ότι υπάρχει ο άλλος δίπλα μου, στην τάξη μου, 

στο διπλανό τμήμα, στο συστεγαζόμενο σχολείο, υπάρχει κι ο άλλος που έχει κοινές 

ανησυχίες με μένα, κοινά ενδιαφέροντα με μένα και δρούμε με ένα ίδιο σκεπτικό για να 

κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Δηλαδή εγώ στο πρόγραμμα που έχουμε φέτος κάθε φορά που 

λέω στα παιδιά ότι αυτό που κάνουμε εμείς το κάνουν και σε άλλα 20 σχολεία βλέπεις 

αμέσως ότι τα μάτια τους ανοίγουν, ότι νιώθουν μέρος ενός όλου. Και για μένα αυτό, αν 

μπορούσε δηλαδή αν μπορούσε το νηπιαγωγείο να είναι 3 χρόνια και να δουλεύαμε με 

αυτό τον τρόπο θα ήμουν υπέρμετρα ευτυχισμένη. Δηλαδή θεωρώ ότι μέσα από την 

δουλειά μας μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά τέτοια πράγματα που να έχουν 

μακροπρόθεσμα οφέλη στην προσωπικότητά τους και στη σκέψη τους μέχρι τα βαθιά τους 

γεράματα. Δηλαδή το σκέφτομαι τον άλλον, συνεργάζομαι με τον άλλον, πόσο σημαντικά 

είναι αυτό. Και να μην τελείωνε αυτό φέτος, να συνεχιζόταν και του χρόνου, στο 

δημοτικό και του παρα χρόνου… Πράγματα που… Φυσικά και οι συνάδελφοι στα 

δημοτικά κάνουν, δεν το αμφιβάλλω αυτό, απλά αν υπήρχε και μια συνέχεια σ’ όλο αυτό 

το πράγμα… Αν το ίδιο το πλαίσιο σου έδινε δηλαδή μία συνέχεια, τα θετικά 

αποτελέσματα θα βελτιστοποιούνταν ακόμα περισσότερο. Θα μεγιστοποιούνταν για την 

ακρίβεια. 
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Ερευνήτρια: Θεωρείται πολύ καλό στο σχολείο τα παιδιά να δουλεύουν σε 

ομάδες, αυτή η λεγόμενη συνεργατική μέθοδος, η ομαδικότητα κ.τ.λ. Σε επίπεδο 

τάξης γίνεται αυτό, το να δουλέψουν σε μικρές ομαδούλες. Εσύ θεωρείς ότι οι 

δικτυώσεις τα κάνουν μέρος μεγαλύτερων ομάδων, οπότε αυτό το συνεργατικό 

τα ευνοεί ακόμα περισσότερο. Δηλαδή εκεί αντιλαμβάνονται την έννοια της 

συνεργασίας, όταν υπάρχει μια καλή αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών μέσα 

σε μια δικτύωση; Τους τονώνει αυτό το αίσθημα της ομαδικότητας; 

Σ8: Ναι, εάν αυτό έχει μία συνέχεια γενικά, δηλαδή αν μαθαίνουν να δουλεύουν όντως 

ομαδοσυνεργατικά στην τάξη τους, αν δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά στη σχολική τους 

μονάδα, αν δουλεύουν συνεργατικά θα το έλεγα, όπως είμαστε εμείς, με τη συστεγαζόμενη 

ομάδα. Αν αυτό το πράγμα προχωράει σε ακόμα μεγαλύτερη ομάδα, όπως μπορεί να 

προκύπτει μέσω της δικτύωσης, σε μία οποιαδήποτε μορφή δικτύωσης απ’ αυτές που 

είπαμε, νομίζω ότι είναι ξέρεις… πώς ξεκινάμε στο νηπιαγωγείο και λέμε το σπίτι μου – 

η οικογένειά μου – η γειτονιά μου – η πόλη μου – η χώρα μου, είναι για μένα αυτό το 

πράγμα. Ξεκινάει από την τάξη μου και ανοίγομαι, ανοίγομαι, ανοίγομαι και φτάνω όπως 

βλέπουμε ας πούμε συναδέλφισσες οι οποίες κάνουν αντίστοιχα προγράμματα με σχολεία 

του εξωτερικού, εκεί πας ακόμα ένα βήμα παραπέρα σε επίπεδο συνεργασίας με τα παιδιά. 

Και τι σημαίνει τελικά είμαι μέλος μιας κοινωνίας, είμαι μέλος ενός κόσμου, είμαι μέλος 

ενός όλου. Και αν αυτό δεν ξεκινάει από μέσα μου, αν δεν ξεκινάει από το τώρα μου, το 

σήμερα μου, την τάξη μου, την καθημερινότητά μου, πώς θα φτάσω μετά να πάω, ξέρω 

γω, να μιλήσω ξέρω γω, για το πρόβλημα του θερμοκηπίου. Μπορεί να γίνει κι 

αποσπασματικά αυτό μόνο του, υποθέτω κι εσύ μπορεί να το έχεις κάνει, κι εγώ το έχω 

κάνει, ναι, απλά λέω ότι αν αυτό γινότανε συνείδηση, δηλαδή είναι άλλο πράγμα να 

δουλέψεις με τις στάσεις και τις αντιλήψεις των παιδιών προς ένα περιβαλλοντικό θέμα κι 

είναι άλλο πράγμα να ξεκινήσεις να το χτίζεις αυτό με την έννοια της ομαδικής 

συνείδησης, της συνείδησης του πολίτη γενικότερα. 

Ερευνήτρια: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά ώστε να γίνουν μελλοντικοί ενεργοί 

πολίτες; Είναι ήδη μικροί πολίτες και ενεργοί, έτσι δεν είναι;  
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Σ8: Ναι, ναι, ναι. 

Ερευνήτρια: Πρόσφορο έδαφος γι’ αυτό δίνουν τα συνεργατικά προγράμματα; 

Σ8: Μπορεί να μας το δώσουν, μπορεί και να μη μας το δώσουν. 

Ερευνήτρια: Αναλόγως και τι στόχους θέτουμε φαντάζομαι σε κάθε τέτοιου 

είδους συνεργασία. 

Σ8: Είναι ανάλογα με τους στόχους και ανάλογα με τον τρόπο που τα εφαρμόζει και 

ανάλογα… είναι πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή θα μπορούσε κάποια συνάδελφος να πει 

ότι εγώ ξέρω γω έχω κάνει, κάνω eTwinning προγράμματα 10 χρόνια, έτσι; Ωραία. Αυτό 

θα είχε πολύ ενδιαφέρον να μπορούσε να δει ένας ερευνητής αυτά τα παιδιά, αν ας πούμε 

σ’ αυτά τα 10 χρόνια, τα παιδιά συνέχιζαν και για 10 χρόνια συμμετείχαν σε τέτοιου 

τύπου προγράμματα, τελικά αυτό τι τους έχει δώσει, σ’ αυτό το κομμάτι στο οποίο 

συζητάμε… 

Ερευνήτρια: Γιατί το θέμα είναι να μην έχει κάνει μόνο ο εκπαιδευτικός 10 

συνεχόμενα χρόνια, το θέμα είναι τα παιδιά από το νηπιαγωγείο να ξέρουν ότι 

πηγαίνοντας στο δημοτικό θα κάνουν κι εκεί ένα eTwinning με οποιοδήποτε 

θέμα, με οποιουσδήποτε στόχους, με οποιαδήποτε συνεργασία. Δηλαδή τι 

αντίκτυπο έχει στα παιδιά, αλλά έχοντας μια συνέχεια. 

Σ8: Ακριβώς. 

Ερευνήτρια: Δηλαδή να είναι αυτός ο τρόπος που διδάσκονται και μαθαίνουν 

καινούργια πράγματα τα παιδιά. Οι δικτυώσεις, όχι το μάθημα, το βιβλίο μόνο 

και τελείωσε η ιστορία ας πούμε. 

Σ8: Όλη η εκπαίδευση κατά τη γνώμη μου είναι ένας πολύ μαγικός χώρος κι όπως λέω 

πολλές φορές και με το γιό μου που συζητάμε, είναι μία πολυπαραγοντική διαδικασία. 

Μπορεί να έχεις τα καλυτερότερα εργαλεία και να τα εφαρμόσεις με έναν τόσο λάθος 
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τρόπος που να μην δώσουν το κάτι παραπάνω που θα μπορούσαν να δώσουν.  Από την 

άλλη μπορεί να χρησιμοποιήσεις ένα παραδοσιακό εργαλείο κι όμως να το δουλέψεις με 

έναν τέτοιο τρόπο που να έχει πολλά συν και κάτι το οποίο βαφτίζεται καινοτόμο. Γιατί 

μερικές φορές είναι ένα θέμα κι αυτό το περί καινοτομίας (γελάει), είναι μία συζήτηση. 

Για μένα το περί καινοτομίας, τι ακριβώς θεωρούμε καινοτόμο, με βάση ποια κριτήρια το 

θεωρούμε καινοτόμο, γιατί το θεωρούμε καινοτόμο και αν είναι όντως καινοτόμο και πώς 

μπορούμε να το μετρήσουμε αυτό τελικά, τα αποτελέσματα αυτής της καινοτομίας. Είναι 

θέματα υπό συζήτηση αυτά. δεν είμαι πολύ απόλυτη σε όλα αυτά. Θέλω να δοκιμάζω 

πράγματα, διαβάζω ποια είναι τα θετικά τους από τη μία, αλλά δεν υπάρχει τίποτα 

ευαγγέλιο γιατί εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και να έχεις την καλύτερη 

εμπειρία, να έχεις το καλύτερο εργαλείο, μπορεί η ομάδα σου να μη μπορεί να φτάσει εκεί. 

Δεν είναι κακό. Μπορεί να φτάσει μέχρι το 2 κι όχι μέχρι το 5. 

Ερευνήτρια: Οπότε παίζουν ρόλο πάρα πολλά πράγματα για να θεωρηθεί μια 

δικτύωση, στη συγκεκριμένη περίπτωση που μιλάμε τώρα, επιτυχής. Κι όχι μόνο 

για τη μία πλευρά των εκπαιδευτικών ή των μαθητών, αλλά και των δυο 

πλευρών. Είναι πάρα πολλά τα σημεία που πρέπει να προσέξει κανείς. 

Σ8: Είναι ο χώρος της εκπαίδευσης τέτοιος. Είναι τόσα πολλά αυτά που παίζουν ρόλο, που 

είναι πάρα πολλοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνει κάποιος υπόψη του κάθε φορά. 

Υπάρχουν ακόμα οι ίδιες οι αντιλήψεις των μαθητών, υπάρχουν οι αντιλήψεις του ίδιου 

του εκπαιδευτικού, που και αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ σημαντικά, στο τελικά ποιο θα 

είναι το αποτέλεσμα. Γι’ αυτό σου είπα η δικτύωση από μόνη της μπορεί να κάνει τα 

πάντα ή τίποτα. Μπορεί να έχεις 3 πράγματα/παράγοντες που να σε ευνοούν για να πάνε 

όλα τέλεια και 1 παράγοντας να μην είναι όπως έπρεπε π.χ. να είναι κι αυτό να σε πάει 

τελείως πίσω. Να σου διαλύσει τα πάντα, να σου λειτουργήσει τελείως μπούμερανγκ. 

Ερευνήτρια: Τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω από τέτοιου είδους δικτυώσεις, αν 

θεωρήσουμε ότι έχουν επιτυχία κατά την έκβασή τους με την εμπλοκή του 

εκπαιδευτικού σ’ αυτήν, το σχολείο, η σχολική μονάδα ωφελείται με κάποιον 

τρόπο; 
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Σ8: Κοίτα να δεις. Εξαρτάται. Με ποια έννοια εξαρτάται; Εάν οτιδήποτε συμβαίνει στο 

επίπεδο της τάξης και αντιμετωπίζοντας τα παιδιά σαν μέλη μίας σχολικής μονάδας και 

μίας τοπικής κοινωνίας, σίγουρα επωφελείται και η σχολική μονάδα και η τοπική 

κοινωνία, αν το προχωρούσαμε ένα βήμα περισσότερο. Τώρα το σε ποιο βαθμό 

επωφελείται και ουσιαστικά ποια είναι η ωφέλειά της… 

Ερευνήτρια: Αυτό. Όταν δηλαδή λέμε ότι ωφελείται το σχολείο και η τοπική 

κοινωνία μέσα από τις δικτυώσεις κ.τ.λ. πώς ωφελείται; 

Σ8: Κοίταξε τώρα να δεις τι γίνεται. Έχω παραδείγματα συναδέλφων οι οποίες έχουν 

κάνει πράγματα αποσπασματικά, δηλαδή φέτος είναι στο ένα, στο πρώτο, την άλλη χρονιά 

είναι στο τρίτο, την άλλη χρονιά είναι στο πεντηκοστό πέμπτο. Αυτό δεν ξέρω, σ’ αυτή 

την περίπτωση δεν ξέρω αν υπάρχει μεγάλη ωφέλεια για τη σχολική μονάδα. Δηλαδή η 

σχολική μονάδα ναι, οι εκπαιδευτικοί του τα παιδιά του έτρεξαν ένα πρόγραμμα μία 

χρονιά, ναι, διαμορφώθηκε ενδεχομένως, μπήκε ένας σπόρος για τα παιδιά που θα είναι 

και την επόμενη χρονιά, μιλώντας για τη δική μας τη βαθμίδα έτσι; Αν εγώ κάνω ένα 

πρόγραμμα φέτος και φύγω απ’ αυτό το σχολείο, τα παιδιά που έχω φέτος ως προνήπια, 

έχω βάλει έναν σπόρο ας πούμε για να είναι πρόσφορο το έδαφος για να κάνουν κάποιο 

πρόγραμμα. Όμως αν δεν κάνουν κάτι του χρόνου δεν ξέρω αν αυτό έχει κάποιο νόημα 

για τη σχολική μονάδα. 

Όμως από την άλλη, έχω παραδείγματα συναδέλφων σε άλλες περιοχές, δηλαδή έχω 

κάποιες πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις στο μυαλό μου σε μονοθέσια σχολεία και δε 

μιλώ τόσο για το νομό εδώ όσο για κάποιους άλλους νομούς, όπου η εκπαιδευτικός είναι 

τόσο δραστήρια, έχει τόσο άμεση σχέση και με το δημοτικό, με ένα ολιγοθέσιο δημοτικό, 

κάνουν πάρα πολλά πράγματα μαζί, εκεί βλέπεις τη δικτύωση και τη συνέχεια που λέγαμε 

πριν, επειδή αυτή είναι χρόνια στο συγκεκριμένο σχολείο, παιδιά που είναι φέτος στην 

έκτη έχουν κάνει προγράμματα μαζί της και βλέπεις σε όλα τα προγράμματα που κάνει να 

δουλεύουν ενώ το έχει αναλάβει το νηπιαγωγείο το πρόγραμμα ας πούμε, να είναι και τα 

παιδιά του δημοτικού και να εμπλέκονται και βλέπεις αυτό που λέγαμε πριν. Είναι πάρα 

πολύ δραστήρια η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός και κυνηγάει πράγματα και ψάχνει 

πράγματα και την ψάχνουν από πράγματα, έχει τα βέλτιστα οφέλη που μπορεί να έχει και 

ως σχολική μονάδα. Δηλαδή μου το είχε πει κι η ίδια αλλά μου το είχαν πει και άλλοι 
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άνθρωποι που ήμασταν συνεργαζόμενοι σε πρόγραμμα, έχει υλικό μέσα στην τάξη της 

που δεν έχουν τα καλύτερα ιδιωτικά των Αθηνών. Και δεν εννοώ μαρκαδόρους και 

χαρτόνια και τέτοια, εννοώ σε επίπεδο ας πούμε φυσικών επιστημών έχει τα άπαντα. Έχει 

διαδραστικούς, έχει όλα αυτά τα πράγματα σαν εργαλεία δηλαδή μέσα στη σχολική της 

μονάδα που διευκολύνουν πάρα πολύ σε πάρα πολλά πράγματα τη λειτουργία της 

μονάδας, έτσι ώστε να δώσεις ακόμα περισσότερα ερεθίσματα στα παιδιά έτσι; Οπότε έχει 

κάποιες χρηματοδοτήσεις μέσω προγραμμάτων δικτύωσης, που είναι βασικό, ειδικά έτσι 

όπως είναι τώρα τα πράγματα.  

Και σίγουρα βοηθάει με τη λογική της αναγνώρισης της συγκεκριμένης σχολικής 

κοινότητας, της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας μέσ’ την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Ερευνήτρια: Άρα σε όφελος τέτοιου τύπου για τη σχολική μονάδα μπορεί να 

είναι και σε υλικοτεχνική υποδομή αλλά όπως λες γενικώς σε καλή φήμη του 

σχολείου κ.τ.λ. 

Σ8: Δεν είναι ότι αυτό ξέρεις είναι κακό. Φυσικά είμαι υπέρ της αξιολόγησης, με ενοχλεί 

το να συνδεθεί η αξιολόγηση με μία ταξική κατάσταση ή μόνο με μία οικονομική 

κατάσταση… Από κει και πέρα όμως θεωρώ ότι οι καλές πρακτικές πρέπει να 

αναγνωρίζονται και οι συνάδελφοι ναι, οι οποίοι θα κοιτάξουν και πρόγραμμα να τρέξουν, 

να τρέξουν ένα πρόγραμμα για να δώσουν ερεθίσματα στα παιδιά τους και να σπαταλήσουν 

μία ώρα παραπάνω την ημέρα από το χρόνο τους με την οικογένειά τους για να 

προσφέρουν κάτι στα παιδιά, στην τελική για να επιμορφωθούν οι ίδιοι και να δώσουν 

κάτι καλύτερο την επόμενη χρονιά στα παιδιά δεν το θεωρώ κακό. Θεωρώ αντίθετα ότι 

πρέπει να επιβραβεύεται.  

Και αυτό είναι κάτι που δε σου το είπα πριν. Που μου έλεγες για τα κίνητρα για τους 

εκπαιδευτικούς. Θεωρώ ότι και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο. Δηλαδή το να 

έχει ο καθένας στο βιογραφικό του ένα πρόγραμμα τάδε, ένα πρόγραμμα τάδε το οποίο 

όμως να μπορεί να το υποστηρίξει. Γι’ αυτό είδες κάποια στιγμή που μιλάγαμε σου είπα 

ότι εγώ δε νιώθω καλά με μένα γιατί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχω κάνει τα 

πράγματα εγώ που θα ήθελα να κάνω. Εμένα δε με ενδιαφέρει στο 100% να πάρω αυτό το 

πιστοποιητικό ή το έτσι ή το αλλιώς ή την ετικέτα ή δεν ξέρω κι εγώ πώς λέγεται… Ναι, 
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με ενδιαφέρει γιατί ζούμε σε μία κοινωνία η οποία είναι ανταγωνιστική και κάποια τέτοια 

πράγματα καλώς ή κακώς μετράνε, αλλά δε θα δεχόμουνα ποτέ φυσικά να κάνω κάτι 

τέτοιο αν ήξερα ότι δε μου αξίζει. Δε θα μπορούσα να μπω σ’ ένα πρόγραμμα να κάθομαι 

και να πω εντάξει τώρα θα πάρω την ετικέτα και είναι όλα μια χαρά. Όμως από την άλλη 

θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, να δίνεται αυτή η επιβράβευση και στον 

εκπαιδευτικό. Ναι, γιατί εσύ ο ένας ο άλλος κι ο παρ’ άλλος έχει σπαταλήσει κάποιο χρόνο. 

Ερευνήτρια: Για τους μαθητές σου που συμμετέχουν σ’ αυτό το eTwinning 

νιώθεις κάποια αβεβαιότητα για τη μη ενεργό ενδεχομένως συμμετοχή τους 

αργότερα; 

Σ8: Πιστεύω ότι θα συμμετέχουν πιο ενεργά αργότερα. Δηλαδή αν διανοηθώ ότι θα 

συνεχίσουμε σ’ αυτό το ρυθμό… χαχαχα 

Ερευνήτρια: Εννοώ ότι τα παιδιά ασχέτως που τώρα εσύ δεν έχεις πολύ χρόνο 

που τρέχουν κι άλλα στο σχολείο κι όλα αυτά, τα παιδιά δείχνουν ενδιαφέρον 

γι αυτό που γίνεται; 

Σ8: Τα ενδιαφέρει πάρα πολύ, ήταν πολύ έξυπνη κίνηση αυτή της Μ. – δεν ξέρω αν το 

διάβασε αν το είδε αν το σκέφτηκε, πώς ακριβώς το έκανε αυτό το πράγμα – ήταν πολύ 

έξυπνο εκ μέρους της που ενέπλεξε ένα αντικείμενο, ένα αντικείμενο εμψύχωσης σε αυτό 

το πράγμα. Αυτό το πράγμα το έχουμε δει ότι λειτουργεί πολύ θετικά. Δίνει πολύ ωραία 

εσωτερικά κίνητρα στα παιδιά. Επίσης είναι έξυπνο ότι είναι του τόπου τους η λίμνη και 

δεν είναι κάτι αφηρημένο, είναι κάτι που πολλά απ’ τα παιδιά έχουν πάει, έχουν 

επισκεφθεί με τους δικούς τους, είναι στην πραγματικότητά τους. Θέλω να πιστεύω ότι 

θα βρούμε κάποια στιγμή ρυθμό κι ότι όταν βρούμε αυτό τον ρυθμό τα παιδιά θα κάνουν 

ακόμα περισσότερα πράγματα. Δηλαδή νομίζω ότι αυτός ο ρυθμός εξαρτάται περισσότερο 

από μας παρά από τα παιδιά. 

Ερευνήτρια: Στα παιδιά αρέσει; Το έχουν αγαπήσει; 
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Σ8: Ναι, το θέλουν, το ζητάνε, τους αρέσει… αλλά πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια σ’ 

αυτό το πράγμα. Εμείς ακόμα δεν έχουμε βρει. Θέλω να πιστεύω όμως, γιατί εμένα 

συνήθως έτσι πάνε οι χρονιές μου, ότι μετά το Γενάρη, εκεί Φλεβάρη μέχρι Μάρτη θα 

είναι το πολύ καλό διάστημα. 

Ερευνήτρια: Γιατί έχει αποκτήσει μια ροή το πρόγραμμα το σχολικό… 

Σ8: Ναι, ναι κι έχει περάσει κι αυτό το πρώτο τρίμηνο που πολλές φορές είναι 

αναγνωριστικό για τα παιδιά. Νομίζω ότι όταν τα παιδιά γυρνάνε το Γενάρη, μετά την 

πρώτη αυτή βδομάδα που θέλουν εξημέρωση (γελάει) είναι αλλαγμένα. Είναι πιο ώριμα 

συνήθως. Οπότε πιστεύω ότι η συμμετοχή τους θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά το κομμάτι των γονιών σε σχέση με το πρόγραμμα; 

Είναι ενημερωμένοι για τη δικτύωση; 

Σ8: Οι γονείς είναι ενημερωμένοι, δεν ξέρω πόσοι ακριβώς έχουν κατανοήσει… Τους 

άρεσε ότι είναι κάτι διαφορετικό. Τους περισσότερους τους άρεσε. Σίγουρα υπάρχουν και 

κάποιοι που φοβούνται το διαφορετικό έτσι κι αλλιώς. 

Ερευνήτρια: Το έχουν εκφράσει αυτοί που φοβούνται ή απλά το διακρίνεις εσύ 

με κάποιο τρόπο; 

Σ8: Όχι. Βλέπεις μία αβεβαιότητα στα μάτια τους, ότι «καταλαβαίνω ότι κάτι κάνετε, δεν 

καταλαβαίνω τι είναι αυτό ακριβώς, δεν μπορώ όμως να πω και όχι, αλλά είμαι εδώ και 

παρακολουθώ», ας πούμε. 

Ερευνήτρια: Απ’ αυτούς τους γονείς νιώθεις εσύ κάποια αβεβαιότητα; Ότι 

μπορεί κάποια στιγμή να αντιδράσουν αρνητικά σε σχέση με το πρόγραμμα; 

Σ8: Όχι (ειπώθηκε με βεβαιότητα). Αυτή τη χρονιά δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις 

γονέων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Τώρα από κει και πέρα το τι 

ακριβώς έχουν αντιληφθεί εξαρτάται κι από το τι εμπειρίες έχουν οι ίδιοι. Τι μορφωτικό 
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επίπεδο αν θες έχουν οι ίδιοι, γιατί κι αυτό παίζει το ρόλο του. Δηλαδή εγώ όταν τους είπα 

για το πρόγραμμα, προσπάθησα να τους το πω με όσο πιο απλά λόγια γίνεται, χωρίς όμως 

να χάνει από την παιδαγωγική αξία αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα να τους πω ότι θα 

έχουμε ένα δράκο, ένα κάστρο και… δηλαδή έπρεπε να τους εξηγήσω ποιοι είναι οι στόχοι 

του προγράμματος. Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό το πράγμα, τι θα κερδίσουν τα παιδιά 

μέσα απ’ αυτό το πράγμα. Με απλά λόγια μεν, αλλά χωρίς να υποτιμώ την παιδαγωγική 

αξία αυτού που κάνουμε. Για μένα είναι πολύ βασικό να καταλάβουν οι γονείς ότι στο 

νηπιαγωγείο δεν είμαστε μόνο παιχνιδάκια και τραγουδάκια ή κι αν τα κάνουμε αυτά 

υπάρχει ένας στόχος από πίσω και δεν γίνονται για να περνάει η ώρα. Γιατί φταίμε και οι 

ίδιοι πολλές φορές για την κακή εικόνα που έχουμε, την κακή εντύπωση που έχουν 

σχηματίσει πολλοί άνθρωποι για το επάγγελμα, για την προσχολική ηλικία και για τους 

παιδαγωγούς προσχολικής αγωγής. Φταίμε και εμείς. Δε φταίμε μόνο εμείς, αλλά φταίμε, 

φταίμε κι εμείς. Κι αν όχι όλοι εμείς, πολλοί από εμάς. 

Οπότε λοιπόν βλέπεις γονιούς οι οποίοι ενδιαφέρονται, σου λένε κάτι γίνεται εδώ πέρα, 

είμαι θετικός, σε εμπιστεύομαι και τώρα ο βαθμός εμπιστοσύνης εξαρτάται σε κάθε γονιό 

από την προσωπικότητα, το μορφωτικό του επίπεδο και από τις αντίστοιχες εμπειρίες του. 

Δηλαδή είχα μητέρα η οποία ήρθε και στο τέλος της παρουσίασης, την επόμενη μέρα από 

την παρουσίαση και λέει «πραγματικά έμεινα άφωνη που σε ένα σχολείο της Καρδίτσας – 

η κοπέλα δεν είναι από δω είναι απ’ την Αθήνα – στο νηπιαγωγείο κιόλας γίνεται 

πρόγραμμα eTwinning. Εγώ ας πούμε τελείωσα στην Αθήνα στο τάδε σχολείο και κάναμε 

Comenius και δεν πίστευα ποτέ ότι θα έφερνα το γιό μου σε ένα σχολείο που στο 

νηπιαγωγείο κάνουν πρόγραμμα eTwinning». Άρα λοιπόν έχει να κάνει οι εμπειρίες του 

κάθε γονέα με το τι αντιλαμβάνεται για το πρόγραμμα. 

Βλέπουν ότι κάνουμε πράγματα για τα παιδιά, αν τα παιδιά είναι ευχαριστημένα και 

χαίρονται, είναι σίγουρο ότι θα ‘ναι και οι γονείς ευχαριστημένοι. Θα καταλάβουν 

ποιότητα δουλειάς. Όσα βλέπουν ότι κάνουμε εδώ. Δηλαδή τώρα τους ζητήσαμε να μας 

φέρουν κάποια βιβλία σχετικά με δράκους, με λίμνες και κατάλαβαν ότι κάτι γίνεται εδώ 

πέρα. Και πιστεύω ότι με την αρχή της χρονιάς θα δουν και περισσότερα πράγματα. 

Δηλαδή όταν θα μπούμε σ’ αυτό καθεαυτό και θα βγούμε λίγο απ’ αυτό του παραμυθιού 

και του δράκου και θα μπούμε περισσότερο με το της λίμνης, το τοπικό το περιβαλλοντικό 

κομμάτι… 
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Συνέντευξη 9η 

Ψευδώνυμο: Σ9, νηπιαγωγός 

Ερευνήτρια: Πόση εμπειρία έχεις στην εκπαιδευτική δικτύωση; 

Σ9: Τέσσερις χρονιές με δικτυώσεις eTwinning. 

Ερευνήτρια: Γιατί επιλέγεις συγκεκριμένα το eTwinning; Είναι το μόνο που 

ξέρεις ότι αφορά τη δικτύωση, που την προωθεί ή την εξυπηρετεί;  

Σ9: Το γνωρίζω από τις εγκυκλίους που μας στέλνει το Υπουργείο. Ξέρω και το Erasmus 

αλλά εκείνο νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο, έχει περισσότερη διαδικασία.  

Ερευνήτρια: Επιλέγεις να συνεργάζεσαι με σχολεία μόνο από την χώρα τη δική 

σου – αν έχεις κάνει συνεργασίες μόνο σε εθνικό επίπεδο – ή όπως τώρα και με 

άλλες χώρες όπως είναι η Ελλάδα και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η 

γλώσσα η κοινή θα είναι η αγγλική, η γαλλική ή κάποια άλλη; 

Σ9: Οι συνεργασίες που έχω κάνει είναι με άλλες χώρες. Στην Κ. δεν διεξάγουν πολλά 

νηπιαγωγεία δικτύωση. Έχω συνεργαστεί για παράδειγμα με Πορτογαλία, Τουρκία και 

Ελλάδα. Στο φετινό project τα περισσότερα σχολεία είναι από Ελλάδα.  

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τη βαθμίδα συνεργασίας, προτιμάς να συνεργάζεσαι 

με νηπιαγωγεία ή και με άλλες βαθμίδες; 

Σ9: Τα προηγούμενα χρόνια συνεργάστηκα και με δημοτικά, αλλά νομίζω ότι με τα 

νηπιαγωγεία είναι καλύτερη η συνεργασία καθώς τα παιδιά μας είναι σε πιο κοντινές 

ηλικίες και πάνω κάτω μπορούμε να θέσουμε κοινούς στόχους. Αλλά θα συνεργαζόμουν 

και με παιδιά του Δημοτικού.  



262 
 

Ερευνήτρια: Τι παίρνεις μέσα από τη δικτύωση; Έχεις κάνει ήδη 4 χρονιές. 

Είσαι σε θέση να αντιληφθείς ότι εφόσον κάθε χρόνο θέλεις να εμπλέκεσαι σε 

μια εξ αποστάσεως τέτοιου είδους συνεργασία σίγουρα κάτι παίρνεις. Τι είναι 

αυτό, γιατί συμμετέχεις, ποια είναι τα κίνητρά σου, ποιο πιστεύεις ότι μπορεί να 

είναι το όφελός σου; 

Σ9: Μ’ αρέσει η πρόκληση και οι καινούργιες ιδέες. 

Ερευνήτρια: Θεωρείς ότι σου παρέχει και ευκαιρίες για επαγγελματική 

ανάπτυξη; Ή για να χτίσεις το επαγγελματικό σου προφίλ, για να έχεις ένα 

καλύτερο βιογραφικό; 

Σ9: Ναι σίγουρα.  

Ερευνήτρια: Νιώθεις μετά από την εμπειρία των 4 χρόνων ότι έχεις μάθει 

καινούργια πράγματα, καινούργιες μεθόδους, έχεις εξελίξει τις επαγγελματικές 

σου τεχνικές, τους τρόπους διδασκαλίας σου;  

Σ9: Ναι έχω μάθει πάρα πολλά είδη και τεχνολογικά εργαλεία. Κερδίζω σε ιδέες, σε 

τεχνικές. Θεωρώ σημαντική την ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στη σχολική τάξη. Τα 

παιδιά γεννιούνται σχεδόν με ένα tablet ή ένα κινητό στα χέρια. Δεν μπορούμε να 

μένουμε στην παραδοσιακή διδασκαλία, τα παιδιά θέλουν πράγματα που να τους κινούν το 

ενδιαφέρον. 

Ερευνήτρια: Επομένως ποια είναι τα οφέλη για τους μαθητές σου πλέον από 

τέτοιου είδους δικτυώσεις; Πώς ωφελούνται, με ποιο τρόπο; 

Σ9: Το μεγαλύτερο όφελός τους είναι ότι βγαίνουν από το μικρόκοσμό τους καθώς 

έρχονται σε επαφή με άλλα παιδιά από απόσταση.  

Ερευνήτρια: Όσο αφορά τη σχολική κοινότητα, διαβλέπεις κάποια οφέλη; 
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Σ9: Ναι γιατί το νηπιαγωγείο αποκτά μια άλλη εικόνα στα μάτια των γονέων. Αλλάζει η 

αντίληψή τους ότι είναι μόνο τραγουδάκια, παραμυθάκια κ.λπ.  

Ερευνήτρια: Εισπράττεις από τους γονείς αποδοχή ή ανασφάλεια γι αυτό που 

γίνεται εφέτος; Νιώθεις εσύ κάποια ανασφάλεια ότι μπορεί κάποιος να αντιδρά 

αρνητικά και να ήθελε κάτι πιο παραδοσιακό για το παιδί του; 

Σ9: Υπάρχουν μερικοί γονείς που μπορεί να νιώθουν έτσι. Δεν είναι όλοι ίδιοι, παίζει 

ρόλο το μορφωτικό και κοινωνικό τους επίπεδο. Αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι είναι 

ευχαριστημένοι με το πρόγραμμα. Δε νιώθω ανασφάλεια απέναντί τους. 

Ερευνήτρια: Από τη φετινή δικτύωση στην οποία συμμετέχεις, ποια είναι τα 

συναισθήματά σου μέχρι στιγμής; 

Σ9: Καταρχήν ένιωσα ενθουσιασμό και χαρά. Όσο προχωράει το έργο νιώθω αρκετά 

πιεσμένη και αγχωμένη με το χρόνο. Γιατί είναι ένα απαιτητικό έργο και δεν προλαβαίνω 

να υλοποιήσω τα πάντα μέσα στην τάξη.  

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τους μαθητές σου νιώθεις κάποια αβεβαιότητα για το 

αν θα συνεχίσουν να συμμετέχουν ενεργά;  

Σ9: Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά και με ενθουσιασμό. Δεν πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσω 

τέτοιο πρόβλημα. Εξαρτάται από εμένα πώς θα το χειριστώ και θα προλάβω τυχόν 

αρνητικές αντιδράσεις. 

 

Συνέντευξη 10η 

Ψευδώνυμο: Σ10, νηπιαγωγός 
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Ερευνήτρια: Θα σε ρωτήσω πόση εμπειρία έχεις πάνω στην εκπαιδευτική 

δικτύωση. 

Σ10: Είναι τρίτος χρόνος. 

Ερευνήτρια: Τι είδους δικτύωση έχεις κάνει;  

Σ10: eTwinning, Out of Eden. 

Ερευνήτρια: Το Out of Eden τι είδους δικτύωση προωθεί; 

Σ10: Σαν το eTwinning είναι αλλά είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πλατφόρμα είναι πιο 

κλειστή, δηλ. μας στέλνουν ανά 15 μέρες το τι θα κάνουμε, δεν επιλέγουμε εμείς. Από το 

Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ είναι δομημένο το πρόγραμμα και μας δίνουν 

κατευθυντήριες γραμμές. Τι θα κάνουμε και πώς θα αναρτήσουμε τη δουλειά μας. Μας 

έχουν χωρίσει οι ίδιοι σε ομάδες ανάλογα με την περιοχή και μέσα σ’ αυτές τις ομάδες 

κάνουμε τις δράσεις. Έχουμε ένα κοινό τόπο διαδικτυακό, εκεί πέρα αναρτούμε τη δουλειά 

μας και κάνουμε αλληλεπίδραση. Απλά είναι λίγο πιο κλειστό. Σε υποχρεώνουν κατά 

κάποιο τρόπο να σχολιάσεις τη δουλειά του άλλου με πολλούς τρόπους. Δηλ. να 

εκτιμήσεις κάτι, να ρωτήσεις κάτι, να συνδέσεις κάτι με πρότερη γνώση. Έχει 

συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να σταθείς για να διατυπώσεις τα ερωτήματά σου. 

Ερευνήτρια: Κι αυτή η αλληλεπίδραση που έχετε σ’ αυτή την ομάδα αφορά 

μόνο εσάς τους εκπαιδευτικούς ή και τους μαθητές; 

Σ10: Και τους μαθητές. Σε μεγαλύτερα παιδιά, ας πούμε Γυμνάσιο παίρνουν κωδικούς και 

τα παιδιά και δουλεύουν μόνο τα παιδιά όχι οι εκπαιδευτικοί. Στην προσχολική εμείς 

ουσιαστικά είμαστε οι γραφείς, λένε τα παιδιά και γράφουμε εμείς, κάπως έτσι.  

Ερευνήτρια: Προτιμάς απ’ αυτές τις συνεργασίες που έχεις κάνει με δικτύωση 

να συνεργάζεσαι με σχολεία από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό; Ή κι απ’ τα 

δυο; 
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Σ10: Και απ’ τα δύο. 

Ερευνήτρια: Για ποιο λόγο; 

Σ10: Από το εξωτερικό γιατί μαθαίνεις καινούργιους τρόπους δουλειάς στο σχολείο. Από 

το εσωτερικό επειδή είναι καλύτερη η επικοινωνία, λόγω γλώσσας. 

Ερευνήτρια: Κι όσο αφορά τις βαθμίδες; Με την ίδια βαθμίδα ή με διαφορετικές 

και με μεγαλύτερα παιδιά; 

Σ10: Νομίζω ότι είναι καλύτερα στην ίδια βαθμίδα, έχουμε κοινούς στόχους. 

Ερευνήτρια: Δηλαδή βλέπεις στους μαθητές όταν συνεργάζονται με παιδιά της 

ίδιας βαθμίδας, με παιδιά νηπιαγωγείου, δουλεύουν πιο άνετα; 

Σ10: Είναι πιο εποικοδομητικό το έργο όταν είναι συνομήλικοι. Αν συνεργαστούν τα δικά 

μας παιδιά με μεγαλύτερα, νομίζω ότι περισσότερο ακολουθούν, δεν αναλαμβάνουν τόσο 

πρωτοβουλίες. Είναι βοηθητικός ο ρόλος τους δηλαδή. 

Ερευνήτρια: Δηλαδή το ζητούμενο για σένα από τη δικτύωση είναι το να 

αναλαμβάνουν και οι μαθητές πρωτοβουλίες; 

Σ10: Εννοείται , βέβαια ναι. 

Ερευνήτρια: Για ποιο λόγο επιλέγεις τη δικτύωση τα τελευταία αυτά χρόνια που 

ασχολείσαι; Ξέρουμε ότι η δικτύωση δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή σε σχέση με 

την παραδοσιακή διδασκαλία που μπαίνεις κάνεις το μάθημά σου, το οποίο το 

έχεις εσύ επιλέξει, το έχεις εσύ σχεδιάσει, το κάνεις και φεύγεις… Όταν επιλέγεις 

να κάνεις μια δικτύωση καταρχήν δεσμεύεσαι ότι θα διαρκέσει από τόσους ως 

τόσους μήνες. Επίσης είναι μια σύνθετη διαδικασία, έχει μια πολυπλοκότητα, 

απαιτεί δικό μας προσωπικό χρόνο, απαιτεί προετοιμασία, εκτιθέμεθα 

πιθανώς… Για ποιο λόγο όμως εσύ την επιλέγεις; 
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Σ10: Πρώτα απ’ όλα επειδή είμαστε μικρό σχολείο και δεν έχουν τα παιδιά ερεθίσματα, 

ήθελα να τους δώσω ερεθίσματα, να βγουν λίγο προς τα έξω. Δεύτερον για προβολή της 

δουλειάς του νηπιαγωγείου γενικότερα, όχι μόνο του δικού μας νηπιαγωγείου, γενικότερα 

της δουλειάς μας προς τα έξω, προς την κοινωνία και τρίτον για να συνεργαστώ και με 

άλλους εκπαιδευτικούς, επειδή είμαι μόνη μου κι ένιωθα λίγο απομονωμένη εκεί που 

βρίσκομαι. 

Ερευνήτρια: Επομένως απ’ αυτά που μου απαντάς διαβλέπω ότι στην ουσία 

επιλέγεις την δικτύωση γιατί βλέπεις κάποια οφέλη σε 3 επίπεδα. Ένα είναι οι 

μαθητές σου, το όφελος των μαθητών σου, ένα 2ο είναι το όφελος της σχολικής 

μονάδας κι ένα 3ο είναι το όφελος το προσωπικό. Θέλεις να μου τα αναπτύξεις 

λίγο περισσότερο; 

Σ10: Ναι, οι μαθητές… Όταν έχεις να κάνεις με ένα μικρό νηπιαγωγείο, στο οποίο είναι 

10-12 παιδιά φέτος – παλιότερα ήταν πολύ λιγότερα – η διαδικασία της διδασκαλίας και 

του μαθήματος είναι λίγο περιορισμένη. Δηλαδή δεν έχουν τόσα πολλά ερεθίσματα τα 

παιδιά. Μέσα από τη δικτύωση γνωρίζονται με άλλα παιδιά, βλέπουν τις δουλειές τους, 

παίρνουν νέες ιδέες, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για έναν κοινό στόχο, επικοινωνούν, 

μαθαίνουν ότι υπάρχουν κι άλλα παιδιά που κάνουν τα ίδια πράγματα. Τώρα μιλάμε για 

παιδιά που δεν έχουν καθόλου ερεθίσματα. Είναι μια αγροτική περιοχή με φτωχές 

οικογένειες και δεν έχουν πάει καθόλου στη Θ., δεν είχαν ιδέα από σινεμά, είναι 

γενικότερα πολύ χαμηλό το επίπεδο. Νομίζω ότι μέσα από αυτό έχουν αποκομίσει πάρα 

πολλά πράγματα όσον αφορά τη μάθηση.  

Σαν εκπαιδευτικός νομίζω ότι το να συνεργάζεσαι και να αλληλεπιδράς με συναδέλφους 

είναι πάρα πολύ εποικοδομητικό για σένα, γιατί βλέπεις τον τρόπο που δουλεύουν οι 

άλλοι, βλέπεις ίσως τις δικές σου ανεπάρκειες, αν μπορώ να το πω αυτό. Εννοείται ότι 

όταν συζητάς κάτι και έχεις έναν κοινό στόχο μοιράζεσαι τις ιδέες σου οπότε προκύπτουν 

νέες ιδέες και νέες δραστηριότητες. Σαφώς η επικοινωνία με τους άλλους. 

 Ερευνήτρια: Δηλαδή νιώθεις ότι μέσα απ’ αυτό αναπτύσσεσαι και εξελίσσεσαι 

επαγγελματικά; Εφόσον κι εσύ δουλεύεις σε μια σχολική μονάδα απομονωμένη 



267 
 

κι εσύ ίσως νιώθεις απομονωμένη σαν εκπαιδευτικός κι αυτό καλύπτει και μια 

ανάγκη σου για συνεργασία και επικοινωνία έστω από απόσταση. Οπότε 

αναπτύσσεσαι επαγγελματικά γιατί μαθαίνεις κι εσύ μέσα απ’ αυτό.  

Σ10: Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Με καταλαβαίνεις απόλυτα, χαίρομαι.  

Ερευνήτρια: Όσο αφορά το κομμάτι του επαγγελματικού προφίλ, πιστεύεις ότι 

η δικτύωση σου δίνει μια ευκαιρία να χτίσεις κι ένα επαγγελματικό προφίλ; 

Σ10: Εννοείται, πρώτα απ’ όλα σου δίνει αναγνωρισιμότητα. Γιατί βγαίνουν οι δουλειές 

μας προς τα έξω, υπάρχουν οι ετικέτες ποιότητας, υπάρχουν τα βραβεία, υπάρχουν… Αν 

δηλαδή το πάρουμε έτσι το προφίλ, ναι, νομίζω ότι σου δίνει μια αναγνωρισιμότητα, ένα 

επαγγελματικό … λίγο παραπάνω προς τα έξω και εσωτερικά κίνητρα δικά μας 

εξυπηρετούνται, δηλαδή νιώθουμε μια επιβράβευση, αλλά και υλική επιβράβευση. 

Ερευνήτρια: Θεωρείς ότι στις μέρες που ζούμε πλέον οι εκπαιδευτικοί τη 

χρειάζονται αυτή την υλική επιβράβευση, πρέπει να έχουν ένα πλούσιο 

βιογραφικό και ένα πλούσιο επαγγελματικό προφίλ; 

Σ10: Ναι, χρειάζεται να το έχουμε γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πρώτα απ’ όλα εν όψει 

αξιολόγησης που έρχεται, σίγουρα χρειάζεται για να εμπλουτίσουμε το φάκελό μας. 

Υπάρχει γενικότερα μια απαξίωση και από την κοινωνία και από το υπουργείο απέναντι 

στη δουλειά μας, που νομίζω ότι τέτοιες δουλειές αποδεικνύουν ότι τελικά τα πράγματα 

δεν είναι έτσι. Ότι τελικά οι εκπαιδευτικοί δουλεύουν ανεξάρτητα από τις χρηματικές 

απολαβές που έχουν. Σίγουρα χρειάζεται. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά το όφελος του σχολείου, της μικρής σχολικής 

απομονωμένης μονάδας στην οποία βρίσκεσαι; Πώς ωφελείται μέσα από μια 

δικτύωση; Είπες πριν ότι γίνεται γνωστό. 

Σ10: Βέβαια. Εμάς δε μας ήξεραν ούτε καν στο χάρτη. Νόμιζαν ότι είμαστε η Ό. απ’ τη Λ. 

Ναι, γιατί υπάρχει ένα βουνό Ό. στη Λ.και νόμιζαν ότι είμαστε από κει.  
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Γίνεται γνωστό το σχολείο, πρώτον. Δεύτερον, οι γονείς και ιδίως επειδή  γίνονται όλα 

διαδικτυακά και μπορούν να έρθουν σε επαφή με τη δουλειά μας πλέον μέσω διαδικτύου, 

βλέπουν τη δουλειά μας – δεν ήξεραν μέχρι τώρα τι ακριβώς προγράμματα κάνουμε – 

οπότε όλο αυτό εκπέμπεται προς τα έξω. Οι γονείς, οι κάτοικοι του χωριού, γενικότερα ο 

Δήμος, δηλαδή ανοίγει πάρα πολύ όλο αυτό. Ανοίγει πολύ και εμπλέκονται πολύ 

παράγοντες από την τοπική κοινωνία. 

Ερευνήτρια: Θεωρείς ότι μέσω της δικτύωσης το σχολείο προσφέρει στην τοπική 

κοινωνία; 

Σ10: Ναι. Εμείς έχουμε κι ένα τρανταχτό παράδειγμα, το περσινό πρόγραμμα που κάναμε 

με τα παιδιά για τα μνημεία, όπου ξεκίνησε από ένα πρόγραμμα δικτύωσης για τα 

μνημεία, ξεκινήσαμε να γνωρίσουμε τα μνημεία του τόπου μας, εν συνεχεία κάναμε μια 

καμπάνια ευαισθητοποίησης των κατοίκων, μετά όλο αυτό διευρύνθηκε κι έφτασε μέχρι 

το Δήμαρχο, από κει φέτος το συνεχίζουμε κάναμε μέσα από το Out of Eden μια δεύτερη 

βόλτα, ζωγραφίσαμε το μνημείο κ.τλ. και κάναμε κάποιες δράσεις οι οποίες έχουν 

δημοσιευθεί και από το παγκόσμιο αυτό πρόγραμμα, έχουν βγει προς τα έξω, και τώρα 

έχουμε κάνει κι ένα σποτάκι ραδιοφωνικό που θα βγει το Φεβρουάριο και σκεφτόμαστε σε 

συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο να υποκινήσουμε λίγο το θέμα για να σώσουμε το 

μνημείο που έχουμε και είναι υπό κατάρρευση. Δηλαδή, έχει βγει πλέον από το πλαίσιο 

του σχολείου αυτό το πρόγραμμα, έχει γίνει πιο κοινωνικό. Συνεργαζόμαστε με το 

Σύλλογο τον Πολιτιστικό, με το Δήμαρχο, ναι, έχει φτάσει αλλού. 

Ερευνήτρια: Όπου είναι πολύ ωραίο ένα μικρό σχολείο να κινητοποιεί σε τέτοιο 

επίπεδο όλη την τοπική κοινωνία. 

Ερευνήτρια: Να σε ρωτήσω τώρα όσον αφορά τα συναισθήματά σου απέναντι 

στους γονείς, επειδή μου έθιξες τους γονείς. Ότι πρώτα το σχολείο ανοίχτηκε 

προς τους γονείς κι από κει και πέρα πήρε έκταση σε υπόλοιπους φορείς. Όσον 

αφορά τα συναισθήματα σου απέναντι στους γονείς κάθε φορά που κάνεις 

δικτύωση, νιώθεις κάποια αβεβαιότητα ότι μπορεί να μην αποδέχονται αυτό 

που γίνεται στο σχολείο ή τους έχεις πάντα με το μέρος σου, στο πλευρό σου; 
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Σ10: Όχι, τους έχω στο πλευρό μου, αλλά δεν έχω τη βεβαιότητα ότι καταλαβαίνουν τι 

γίνεται. Το μέγεθος της δουλειάς που γίνεται. Μέχρι στιγμής δεν είχα κρούσματα 

αρνητικής αντίδρασης από μέρους τους. Η μόνη ένσταση ήταν για τη φωτογράφιση. Να 

μη φαίνονται τα πρόσωπα των παιδιών. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη δικτύωση, 

είναι γενικότερο. Και να μη βγαίνουν τα προσωπικά στοιχεία προς τα έξω. 

Ερευνήτρια: Αυτό μπορούμε να το πάρουμε ως θετικό εμείς οι εκπαιδευτικοί, 

ότι πλέον και οι γονείς είναι υποψιασμένοι και ενημερωμένοι πάνω σ’ αυτό το 

θέμα. Είναι καλό ότι το φοβούνται αυτό και θέλουν τη βεβαιότητα ότι εμείς δε 

θα εκθέσουμε τα παιδιά τους. 

Όσον αφορά τα συναισθήματά σου από τη φετινή δικτύωση (και των δύο 

προγραμμάτων); Πώς νιώθεις; 

Σ10: Πιεσμένη.  

Ερευνήτρια: Σε σχέση με το χρόνο σου; Σε σχέση με τη χρήση της τεχνολογίας; 

Σε σχέση με την πολυπλοκότητα της κάθε δικτύωσης; 

Σ10: Πιεσμένη γιατί είναι ένα μεγάλο βάρος του έργου επάνω μου, έχω έλλειψη χρόνου, 

χρειάζεται να διευθετηθούν πολλοί παράγοντες, να κρατηθούν πολλές ισορροπίες ανάμεσα 

στους εκπαιδευτικούς αλλά, δεν είμαι μόνο πιεσμένη. Είμαι και ενθουσιασμένη που 

δουλεύω με τόσους καταξιωμένους εκπαιδευτικούς, που συνεργαζόμαστε, είναι ένα 

υπέροχο έργο και πιστεύω ότι θα πάει και πολύ καλά. Δηλαδή θα ευαισθητοποιήσει και 

πολύ κόσμο. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τη συμμετοχή των δικών σου μαθητών, νιώθεις 

κάποια αβεβαιότητα ότι κάποια στιγμή μπορεί να χαθεί το ενδιαφέρον τους για 

το έργο ή όχι; 

Σ10: Δεν νομίζω. Στην αρχή πίστευα ότι είναι λίγο δύσκολο το θέμα των λιμνών αλλά 

μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει νομίζω ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται σε πολύ καλό 
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επίπεδο. Δεν το περίμενα δηλαδή ότι θα πηγαίναμε τόσο καλά, όσον αφορά το ενδιαφέρον 

τους για το πρόγραμμα. 

Ερευνήτρια: Η ατμόσφαιρα μέσα στη σχολική τάξη πώς είναι δηλαδή; 

Σ10: Ότι έχει σχέση με το πρόγραμμα τα κάνει να μη βαριούνται. Είναι πάρα πολύ 

ενθουσιασμένα με το δράκο.  

 

Συνέντευξη 11η 

Ψευδώνυμο: Σ11, νηπιαγωγός 

Ερευνήτρια: Το θέμα για το οποίο θα συζητήσουμε είναι η δικτύωση στο 

νηπιαγωγείο. Είναι φανερό ότι ολοένα και περισσότεροι νηπιαγωγοί την 

επιλέγουν για να υλοποιήσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Σ11: Γενικότερα εμείς οι νηπιαγωγοί δεν ακολουθούσαμε πάντα παραδοσιακές μεθόδους. 

Είχαμε κι ένα αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο ευνοούσε να χρησιμοποιούμε διάφορα μέσα. 

Οπότε χρησιμοποιούσαμε και εποπτικά μέσα. Πλέον μπήκε η τεχνολογία, τα παιδιά είναι 

οι γενιές της τεχνολογίας, χρησιμοποιούν laptops, tablets… Αν δεν εντάξεις κι αυτά 

μέσα, τα οποία είναι η καθημερινότητά τους, να τα χρησιμοποιήσεις εκπαιδευτικά για να 

τους κεντρίσεις την προσοχή. Επίσης έχουμε δει πολλά λογισμικά και προγράμματα που 

σου διευκολύνουν τη δουλειά σου και μπορείς κι αυτά να τα εντάξεις μέσα στο μάθημά 

σου. Δε χρειάζεται πλέον να ψάχνεις εποπτικό υλικό όταν μπορείς να δεις ένα βίντεο ή να 

κατασκευάσεις ένα παιχνίδι με κάρτες όταν μπορείς να το βρεις στο διαδίκτυο και να 

τραβήξεις την προσοχή και είναι κάτι οικείο στα παιδιά. Εκσυγχρονιζόμαστε νομίζω.  

Ερευνήτρια: Επομένως θεωρείς ότι η ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στη 

σχολική τάξη του νηπιαγωγείου βοηθάει την εκπαιδευτική διαδικασία; 
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Σ11: Θεωρώ ότι βοηθάει. Αποτελεί ένα πολύ ωραίο κίνητρο να αυξήσεις το ενδιαφέρον 

των μαθητών για μάθηση. Νομίζω ότι πολλές φορές σε διευκολύνει κιόλας.  

Ερευνήτρια: Εσύ πόσο καιρό ασχολείσαι με τη δικτύωση; 

Σ11: Τα τελευταία πέντε χρόνια νομίζω.  

Ερευνήτρια: Έχεις κάνει μόνο eTwinning ή και κάτι άλλο; 

Σ11: eTwinning 

Ερευνήτρια: Γιατί επιλέγεις το eTwinning; Δεν ξέρεις κάτι άλλο ή θεωρείς ότι 

είναι μια καλή πλατφόρμα που εξυπηρετεί τους στόχους της δικτύωσης; 

Σ11: Ξέρω ότι υπάρχουν κι άλλες πλατφόρμες, απλά για την ώρα δεν έχω χρόνο. Γιατί η 

δικτύωση είναι καλή, αλλά απαιτεί πολύ προσωπικό χρόνο.  

Ερευνήτρια: Προτιμάς από τις δικτυώσεις που έχεις κάνει ως τώρα, να 

συνεργάζεσαι με σχολεία από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό; 

Σ11: Στην αρχή δεν είχα πρόβλημα. Ούτε τώρα έχω ιδιαίτερο πρόβλημα. Βλέπω όμως ότι 

τα σχολεία της Ελλάδας χρησιμοποιούν στο θέμα της δικτύωσης μεγαλύτερη γκάμα 

εργαλείων. Δηλαδή με τις συναδέλφους που έχω εργαστεί ως τώρα, αξιοποιούν 

περισσότερα εργαλεία. Τώρα δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την εμπειρία ή με τη γνώση ή 

αν έχει τύχει με τους συνεργάτες του εξωτερικού να μη γνωρίζουν πολύ καλά αυτά τα 

εργαλεία. Αλλά γενικότερα δεν έχω πρόβλημα. Λέω τι παρατηρώ στα έργα μέχρι τώρα. Οι 

συνεργασίες με τα ελληνικά σχολεία είναι πιο πλούσιες σε θέματα δικτύωσης. Σε ποικιλία, 

έχουν περισσότερα εργαλεία.  

Ερευνήτρια: Κι όσο αφορά στις βαθμίδες; Σ’ αρέσει να συνεργάζεσαι με σχολεία 

της ίδιας βαθμίδας με σένα ή και με διαφορετικές; 
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Σ11: Ως τώρα προτιμώ – γιατί ένα πρόγραμμα πρέπει να το αγαπάει και το τμήμα των 

παιδιών που το κάνουνε – με σχολεία ίδιας βαθμίδας. Με νηπιαγωγεία δηλαδή. Γιατί δε 

θεωρώ ότι έχει νόημα να κάνεις ένα πρόγραμμα μόνο ως εκπαιδευτικός για να το κάνεις, 

πρέπει να συμμετέχουν και τα παιδιά στο βαθμό που μπορούν. Νομίζω ότι η ίδια βαθμίδα 

βοηθάει. 

Ερευνήτρια: Δηλαδή τα παιδιά του νηπιαγωγείου δεν έχουν ας πούμε κοινά με 

τα παιδιά του Δημοτικού, που θεωρούνται άλλη βαθμίδα; 

Σ11: Όχι δεν θα το έλεγα αυτό. Αν θυμηθώ τώρα έχουμε συνεργαστεί με Δημοτικά, 

έχουμε συνεργαστεί σε επίπεδο τηλεδιάσκεψης ή σε επίπεδο δημιουργίας ηλεκτρονικού 

βιβλίου. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει μία κοινή βάση επικοινωνίας και συνεργασίας. 

Απλά είναι πιο εύκολο θεωρώ στα παιδιά της ίδιας βαθμίδας να συνεργαστούν γιατί έχουν 

ίσως τις ίδιες ανάγκες, χωρίς να αποκλείω τη συνεργασία με ένα Δημοτικό, αλλά δε θα 

πήγαινα σε μεγαλύτερη βαθμίδα. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο. Καλό είναι να 

συνεργαστεί Νηπιαγωγείο-Δημοτικό, και κυρίως εκεί να δεις λίγο το πώς λειτουργούν, 

γιατί δουλεύουμε τη μετάβαση. Αν οι στόχοι είναι καλά δομημένοι και έχεις δει το βαθμό 

που θέλεις να φτάσουν οι δύο βαθμίδες νομίζω ότι μπορείς να βρεις μία κοινή τομή. Έχει 

ενδιαφέρον. Μπορείς ας πούμε να αξιοποιήσεις τα παιδιά του δημοτικού που γνωρίζουν 

ανάγνωση και επικοινωνούν πιο άμεσα να τα συνδυάσεις με ένα πιο καλλιτεχνικό κομμάτι 

των παιδιών του νηπιαγωγείου, που μπορεί να μην έχουν κατακτήσει ακόμα τη γραφή 

και την ανάγνωση αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δε μπορούν να συμμετέχουν σ’ ένα έργο και 

να εκφράσουν ή να ικανοποιήσουν ένα στόχο με έναν άλλο τρόπο. Μέσα από τη 

ζωγραφική έκφραση, μέσα απ’ την ποίηση. 

Ερευνήτρια: Επομένως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο σε μια δικτύωση. 

Σ11: Τίποτα νομίζω. Μη σου πω ότι και τα παιδιά του Δημοτικού ίσως θελήσουν να 

εκφραστούν όπως τα παιδιά του νηπιαγωγείου που είναι κάτι που τους λείπει από το 

αναλυτικό τους πρόγραμμα. Ίσως το έχουν ανάγκη να εκφραστούν με ένα πιο ελεύθερο 

τρόπο. 
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Ερευνήτρια: Μ’ αυτή την ομάδα ερωτήσεων που σου έχω κάνει μέχρι στιγμής 

θέλω να δω τη γνώμη σου όσον αφορά τις συνεργασίες. Η δικτύωση είναι μια 

συνεργασία όχι μόνο μεταξύ εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών. Φέρνει μαθητές 

κοντά με κάποιους άλλους από απόσταση. Και φέρνοντας κοντά τους μαθητές 

προάγουμε έτσι την αλληλεπίδραση και τη μεταξύ τους επικοινωνία. Επομένως 

προάγουμε κάτι το οποίο δεν είναι ντε και καλά απαγορευτικό σε μια 

δικτύωση, ίσως είναι έτσι μια καινούργια εμπειρία για τους μαθητές. 

Σ11: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Εφόσον είναι ξεκάθαρη και κατανοητή νομίζω ότι μπορεί να 

γίνει μια πολύ καλή συνεργασία.  

Ερευνήτρια: Η δικτύωση από την εμπειρία αυτών των χρόνων που έχεις, έχεις 

δει και μου το είπες και πριν μονολεκτικά, είναι μια διαδικασία όχι τόσο απλή. 

Είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί χρόνο προετοιμασία από τον 

εκπαιδευτικό, απαιτεί ψάξιμο, έρευνα … Για ποιο λόγο επιλέγεις τη δικτύωση 

ενώ ξέρεις πόσα πολλά κρύβονται πίσω απ’ αυτή; 

Σ11: Μου αρέσει να πειραματίζομαι, μου αρέσει να ρισκάρω, μ’ αρέσει να γνωρίζω 

συναδέλφους κι άλλα σχολεία. Πιστεύω ότι το σχολείο δεν πρέπει να μένει μέσα στους 4 

τοίχους της αίθουσας, πρέπει να ανοίγεται. Ένας τρόπος να ανοιχτεί ένα σχολείο είναι οι 

μαθητές του να επικοινωνήσουν με άλλα σχολεία, να ανταλλάξει απόψεις, ιδέες, 

μεθόδους, να συνεργαστεί. 

Νομίζω ότι έχει βοηθήσει και εμένα ως εκπαιδευτικό να γίνω καλύτερη, να μάθω 

περισσότερα εργαλεία, να γνωρίσω συναδέλφους. Τα παιδιά να γνωριστούν με άλλα 

παιδιά, να καταλάβουν ότι υπάρχουν κι άλλα παιδιά στην ίδια θέση που βρίσκονται, να 

συνεργαστούν, να επικοινωνήσουν. Πράγματα που θεωρούνται σημαντικά στη σημερινή 

εποχή. 

Ερευνήτρια: Θεωρείς λοιπόν ότι τα οφέλη για τους μαθητές σου είναι σε 

πολλαπλά επίπεδα μέσα από μια δικτύωση, μέσα απ’ αυτά που μου είπες; 
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Σ11: Ναι, αποκομίζουν πολλά οφέλη. Αποκομίζουν κοινωνικά οφέλη, ακαδημαϊκά οφέλη 

γιατί έρχονται σε επαφή και αναπτύσσουν δεξιότητες ψηφιακές, προσωπικά οφέλη, 

βελτιώνονται και οι ίδιοι στην επικοινωνία τους, συνεργάζονται. 

Το σχολείο αποκτά οφέλη από την άποψη ότι έρχεται σε επαφή και με άλλα σχολεία . 

Ερευνήτρια: Γίνεται πιο γνωστό το σχολείο, ειδικά αν είναι σε ένα μικρό χωριό, 

σε μια επαρχία. 

Σ11: Ναι μπορεί να προβληθεί και με θετικό τρόπο να προβάλλει το έργο του, να 

προβάλλει τον τόπο του. 

Ερευνήτρια: Κι όσο αφορά εσένα προσωπικά; Μέσα από μια δικτύωση σου 

παρέχονται ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη; 

Σ11: Εγώ μέσα από τις δικτυώσεις και μέσα από τον πειραματισμό έμαθα όλα τα εργαλεία 

που χρησιμοποιώ. Δηλαδή πειραματίστηκα για να τα μάθω. Και τα έμαθα μέσα από 

ανταλλαγές απόψεων εκπαιδευτικών, δηλ. άκουγα γνωρίζω αυτό το εργαλείο, το έψαχνα, 

πειραματιζόμουν. Μέσα από τις δικτυώσεις επιμορφώθηκα πάνω στην τεχνολογία και 

πειραματίστηκα και ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω ότι βελτιώνεσαι. Τώρα 

εάν λες ότι επαγγελματικά εξελίσσεσαι δεν ξέρω. Αυτό είναι και λίγο θέμα πολιτικής. 

Νομίζω ότι προσωπικά εξελίσσεσαι. Επαγγελματικά εσωτερικά εξελίσσεσαι. Η εξέλιξη 

που ισχύει στον ιδιωτικό τομέα δεν ισχύει σε μας.  

Ερευνήτρια: Βέβαια επειδή ζούμε σε εποχές δύσκολες και όλοι οι εκπαιδευτικοί 

διακατέχονται από ένα άγχος – όχι αδικαιολόγητα βέβαια – ότι πρέπει να 

ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ, το βιογραφικό τους, θεωρείς ότι 

μέσα από τις δικτυώσεις τους δίνεται κι αυτή η ευκαιρία; 

Σ11: Ναι θα μπορούσε. Γιατί είναι κάτι με το οποίο αποκτάς ένα επιπλέον προσόν. 

Δηλαδή όταν συμμετέχεις σε κάτι οργανωμένο διαδικτυακά κι αυτή η δουλειά σου 

αποδίδει και βραβεύεται και ολοκληρώνεται και μπορείς να την εξελίξεις και σε κάτι άλλο, 
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νομίζω πως ναι. Εγώ ας πούμε τη διπλωματική μου την αφιέρωσα στο eTwinning. To 

θέμα της διπλωματικής ήταν «Η καινοτομία στην εκπαίδευση μέσα από την πλατφόρμα 

του eTwinning». Δηλαδή η ίδια η δικτύωση με οδήγησε και μου έδωσε το θέμα στο να 

αναπτυχθώ ακαδημαϊκά.  Ήταν κάτι που πάντα μου άρεσε εμένα, το να τα ψάχνω τα 

εργαλεία. 

Ερευνήτρια: Σε σχέση με τη δικτύωση που υλοποιούμε φέτος ποια είναι τα 

συναισθήματά σου; 

Σ11: Νιώθω καλύτερα τώρα. Στην αρχή ήμουν λίγο πιο διστακτική. Γιατί τα παιδιά που 

έχω φέτος δεν είχαν ξαναενταχθεί σε κάποιο έργο αντίστοιχο. Δεν είχαν δικτυωθεί 

καθόλου. Είναι η πρώτη τους χρονιά. Στην αρχή είμασταν πιο διστακτικοί. Τώρα που 

παρουσιάστηκε λίγο και στους γονείς, συζητήθηκε, ο δράκος ταξιδεύει και στα σπίτια, 

υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Το αγαπάνε πάρα πολύ. Και το σχολείο το έχει 

δεχθεί, γιατί στην αρχή είχαμε μερικά θεματάκια. Ως καινούργια εγώ ήρθα να κάνω αυτό 

το έργο. 

Ερευνήτρια: Το σχολείο δηλαδή όσον αφορά τους υπόλοιπους συναδέλφους; 

Σ11: Όσον αφορά τη διεύθυνση λίγο. Ήταν επιφυλακτική για το αν θα μπορούσα να 

ακολουθήσω το αναλυτικό πρόγραμμα, μήπως με απορροφήσει και δεν μπορέσω να 

ακολουθήσω το πρόγραμμα. Ναι, γιατί είμαι πρώτη φορά σ’ αυτό το σχολείο. Αλλά τώρα 

βλέποντας και τα παιδιά, τι επίδραση έχει στα ίδια, έχουν χαλαρώσει τα πράγματα, είναι 

πιο θετικά και τους αρέσει και πάρα πολύ.  

Ερευνήτρια: Τα πρώτα σου συναισθήματα λοιπόν για όλους αυτούς τους 

λόγους που μου περιέγραψες – για το κλίμα αυτό του σχολείου – ένιωθες 

κάποια αβεβαιότητα, κάποια ανασφάλεια για το πώς θα δεχθούν αυτό που τους 

ανακοίνωσες για τη δικτύωση με το συγκεκριμένο έργο; 

Σ11: Ήταν ένα από τα πράγματα που είχα θέσει στην επιθεωρήτρια όταν είχα πρωτοέρθει 

εδώ πριν τοποθετηθώ στο σχολείο. Εγώ για τα προγράμματα και για το συγκεκριμένο με 
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τους συνεργάτες που είχα δει δεν είχα καμία αμφιβολία. Ήμουν από την αρχή σίγουρη ότι 

το πρόγραμμα θα τρέξει, γιατί είχα συνεργαστεί με αρκετές συναδέλφους. Και ήταν και 

ένα από τα πράγματα που είχα θέσει σαν προϋπόθεση. Ότι στο σχολείο θέλω να κάνω αυτό 

το πρόγραμμα. Στην αρχή ένιωσα λίγο, όχι αμφιβολία ούτε παραίτηση, πώς να το πω… 

είχα μια μικρή απογοήτευση. Για ποιο λόγο η Διεύθυνση δε δέχεται ένα έργο το οποίο θα 

ανεβάσει και το σχολείο. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά.  

Ερευνήτρια: Δηλαδή μέχρι να πας στο συγκεκριμένο σχολείο δεν είχαν ακούσει 

καθόλου για δικτύωση; 

Σ11: Είχαν κάνει. Είχαν κάνει ένα πρόγραμμα eTwinning που είχε αναλάβει μία 

συνάδελφος πέρσι. Εγώ τους είδα λίγο αρνητικούς γιατί ήθελε πολύ δουλειά. Γενικώς τα 

eTwinning προγράμματα. Έχουν αυτή την αντίληψη, ότι έχει πολύ δουλειά. Άσχετα αν 

καμαρώνανε ότι πήρανε βραβείο.  

Ερευνήτρια: Σε εθνικό επίπεδο, στη χώρα τους δηλαδή; 

Σ11: Σε εθνικό επίπεδο, βεβαίως.  

Ερευνήτρια: Είναι λίγο αντιφατικό αυτό; 

Σ11: Ναι, πες εσύ.  

Συνήθως όχι βραβείο και ετικέτα ποιότητας που παίρνουμε, είναι ηθική 

επιβράβευση και μας προτρέπει και για την επόμενη χρονιά να ασχοληθούμε.  

Σ11: Ναι. Βασικά τώρα είναι πολύ καλά τα πράγματα. Και στη συνάντηση που έκανα με 

τους γονείς, οι γονείς ήδη ήταν ενημερωμένοι απ’ τα παιδιά τους για το τι κάνουμε και 

ήταν πολύ ενθουσιασμένοι. Οι γονείς ενημερώθηκαν γύρω στον ένα μήνα μετά από την 

έναρξη του έργου. 
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Ερευνήτρια: Όταν τους ενημέρωνες μέσα σου πώς ένιωθες; Ένιωθες 

αβεβαιότητα για το πώς κι εκείνοι μπορεί να το πάρουν; 

Σ11: Καθόλου, καθόλου. Γιατί ήξερα από τα παιδιά τους το πόσο ενθουσιασμένα είναι. Και 

ήξερα ότι αυτός ο ενθουσιασμός, τους έβλεπα πώς κινούνται στην τάξη και ήξερα τι 

μετέφεραν στο σπίτι. Τα παιδιά είχαν προετοιμάσει τους γονείς τους αυτό που θα άκουγαν 

από μένα. Πριν τη συνάντηση είχαμε ήδη με κάποιους γονείς έτσι όπως μιλούσαμε 

συζητήσει ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα που δουλεύουμε. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τα παιδιά μου περιγράφεις ότι υπάρχει ένας μεγάλος 

ενθουσιασμός μέσα στην τάξη. Έχεις αισθανθεί κάποια αβεβαιότητα ότι μπορεί 

να χάσουν το ενδιαφέρον τους; 

Σ11: Ναι τους αρέσει πολύ. Όχι δεν έχω αισθανθεί έτσι. Βρίσκω τρόπους, αλλά και πάλι 

πλέον ο δράκος είναι μέλος της τάξης. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τα συναισθήματά σου απέναντι στο έργο καθαρά; 

Μου είπες τα συναισθήματά σου όταν πρωτοπήγες στο καινούργιο σχολείο, και 

συνάντησες αυτή την αντίδραση από τους συναδέλφους. Όσον αφορά το έργο, 

που ξέρουμε ότι είναι ένα γενικά μεγάλο έργο, απαιτητικό, με έναν αυξημένο 

βαθμό δυσκολίας, τα συναισθήματα σου ποια είναι; Αισθάνεσαι πιεσμένη, 

αγχωμένη σε σχέση με το χρόνο, την πολυπλοκότητα ;  

Σ11: Είναι ένα έργο απαιτητικό και θέλει χρόνο, θέλει προετοιμασία. Θα πρέπει να κλέψω 

από αλλού χρόνο, να τον αξιοποιήσω εκεί. Να αφήσω κάτι άλλο.  

Από θέμα τεχνολογίας τα έχω δουλέψει τα εργαλεία αυτά , δε με ενοχλούν , δε με 

δυσκολεύουν. 

Από θέμα πολυπλοκότητας νομίζω ότι οι οδηγίες που υπάρχουν για μένα είναι ξεκάθαρες. 

Κι επειδή έχω δουλέψει κι άλλα προγράμματα, όταν ένα έργο σου αφήνει και τη 

δυνατότητα της πρωτοτυπίας, να βάλεις και τη δική σου προσωπική σφραγίδα, δε νιώθω 
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ότι περιορίζομαι ή ότι αγχώνομαι να το ακολουθήσω κατά γράμμα ή ότι πιέζομαι. Μπορώ 

να ακολουθήσω τις οδηγίες και να βάλω και τη δικιά μου σφραγίδα.  

Ερευνήτρια: Δηλαδή με τα έργα δικτύωσης που σου αφήνουν το περιθώριο να 

βάλεις και τη δική σου σφραγίδα, σ’ αρέσει αυτό; Νιώθεις ελεύθερη να 

εκφραστείς προσωπικά; 

Σ11: Ναι φυσικά. Το κάθε σχολείο και ο κάθε συνεργάτης πρέπει να το κάνει αυτό. Το να 

πάρουμε ιδέες από έναν άλλο συνεργάτη που έκανε κάτι πολύ ωραίο το κάνω. Κι είναι 

πολύ ωραίο. 

Ερευνήτρια: Είναι κι αυτό μια πτυχή της δικτύωσης, το να παίρνεις μια ιδέα, να 

την εξελίσσεις; 

Σ11: Ναι αυτό είναι πολύ ωραίο. Βέβαια όλο αυτό θέλει χρόνο έτσι. Και θέλει να στερείσαι 

κι από άλλα πράγματα.  

Ερευνήτρια: Αξίζει τον κόπο; 

Σ11: Για μένα αξίζει.  

Ερευνήτρια: Θα ήθελα να μου πεις αν βλέπεις τον εαυτό σου τα επόμενα χρόνια 

να συνεχίζεις με κάποιο τρόπο να δικτυώνεις τους μαθητές σου σε όποιο 

σχολείο κι αν είσαι. 

Σ11: Νομίζω ότι αυτό το «μικρόβιο» δε φεύγει. Επειδή αλλάζω κάθε χρονιά σχολείο, μια 

δικτύωση είναι ένας τρόπος να κερδίζεις την ομάδα των μαθητών σου και να τη δένεις 

έχοντας ένα κοινό στόχο. Η τάξη σου για μένα θα πρέπει να λειτουργεί με κανόνες ομάδας 

όπως είναι οι ομάδες οι αθλητικές. Δηλαδή να υπάρχει συνεργασία και αλληλοβοήθεια και 

να έχεις κοινό στόχο. Αν αποκτήσεις αυτό, τον κοινό στόχο και νιώσουν σημαντικοί για 

αυτό το στόχο – τα παιδιά – και τους δημιουργήσεις και τις διαδικασίες και τις υποδομές 
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να συμμετέχουν και να αναπτυχθούν πάνω σ’ αυτό το στόχο, νομίζω έχεις κερδίσει όλη 

την ομάδα.  

Ερευνήτρια: Οι δικτυώσεις βοηθούν την ενίσχυση των δεσμών μιας μαθητικής 

ομάδας;  

Σ11: Ναι. Αν σκεφτούμε ότι φέτος κάθε σχολείο είναι και ένα ξεχωριστό βασίλειο, που 

έχει το δικό του όνομα, σύνθημα, σημαία, εμφάνιση, ναι όντως δένεται η ομάδα.  

Ερευνήτρια: Η δικτύωση βοηθά την ομαδοσυνεργατική δουλειά μέσα στην 

τάξη; 

Σ11: Αν δημιουργήσεις κατάλληλους στόχους νομίζω πως ναι. Η ομαδοσυνεργατική 

μέθοδος είναι μέσα στη δουλειά μας. Στη δικτύωση πρέπει να δουλεύεις 

ομαδοσυνεργατικά. Άρα πρέπει να δημιουργήσεις στόχους που να ενισχύουν την 

ομαδοσυνεργατική δουλειά. Είμαι πολύ υπέρ της συνεργατικής δουλειάς.  

 

Συνέντευξη 12η 

Ψευδώνυμο: Σ12, νηπιαγωγός 

 

Ερευνήτρια: Θα ήθελα να σε ρωτήσω πόση εμπειρία έχεις πάνω στη δικτύωση. 

Σ12: Η εμπειρία μου είναι ελάχιστη, μόνο από το φετινό μας πρόγραμμα το eTwinning, 

δηλ. 3 μήνες.  

Ερευνήτρια: Γιατί συμμετέχεις στο eTwinning; Το άκουσες από κάπου, το ήξερες 

αλλά δεν το είχες επιχειρήσει, σου πρότεινε κάποιος να μπεις σ’ αυτό; 
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Σ12: Το ήξερα. Το ξέρω εδώ και αρκετά χρόνια, απλά δε γνώριζα κάποια πράγματα και 

φοβόμουν να συμμετέχω. Φέτος μου πρότεινε η διαχειρίστρια του συγκεκριμένου 

προγράμματος να μπω, γιατί βοηθούσε και το θέμα. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και 

γι αυτό το λόγο. Και για να δω πώς δουλεύει και το όλο σύστημα.  

Ερευνήτρια: Η φετινή συνεργασία αυτής της δικτύωσης έχει να κάνει με 

σχολεία τα περισσότερα από την Ελλάδα και είναι 3 από το εξωτερικό, δηλ. 2 

από την Κύπρο κι ένα από τη Βουλγαρία. Θεωρείς απ’ αυτή την πολύ μικρή 

εμπειρία που έχεις ότι είναι καλύτερο για σένα να συνεργάζεσαι με σχολεία από 

την Ελλάδα ή από το εξωτερικό; Βέβαια αυτή τη συνεργασία με το εξωτερικό 

δεν την καταλαβαίνουμε τόσο πολύ γιατί κοινή μας γλώσσα είναι η ελληνική 

κατά βάση, οπότε δεν καταλαβαίνουμε στην ουσία ότι συνεργαζόμαστε και με 

σχολεία του εξωτερικού. Παρ’ όλα αυτά, απ’ αυτή την εμπειρία που έχεις 

θεωρείς ότι θα ήταν ωραίο κάποια στιγμή να επιχειρούσες να συνεργαστείς και 

με σχολεία του εξωτερικού που κοινή γλώσσα δε θα είναι η ελληνική; Ή σ’ 

αρέσει αυτό που γίνεται φέτος; 

Σ12: Όχι μ’ αρέσει πάρα πολύ με τα σχολεία που είμαστε φέτος και θα ήθελα και 

περισσότερα γιατί έτσι βλέπουμε και τον τρόπο που δουλεύουν οι συνάδελφοι στο 

εξωτερικό, διαφορετικά πράγματα και να σου πω την αλήθεια με εντυπωσίασε πάρα πολύ 

και στην τηλεδιάσκεψη που ένα σχολείο από διαφορετική χώρα που τους το έδειχνα στο 

χάρτη, που πραγματικά εντυπωσιάστηκα, με διαφορετική γλώσσα που δεν την 

καταλάβαινα κι όμως είχαμε τα ίδια πράγματα. Οι μαθητές κι αυτοί με τις κατασκευές 

τους. Θα ήθελα και με περισσότερα σχολεία να συνεργαστώ.  

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τις βαθμίδες προτιμάς να συνεργάζεσαι μόνο με 

νηπιαγωγεία ή και με άλλες βαθμίδες; 

Σ12: Φέτος είναι η πρώτη φορά και που είδα και δασκάλους και να σου πω την αλήθεια 

είχα την απορία πριν να συνεργαστώ πώς μπορούμε να συνυπάρχουμε γιατί οι δάσκαλοι 

είναι πιο… μένουν πιο πολύ στο πρόγραμμά τους αλλά είδα καταπληκτικές συναδέλφους 

πραγματικά μέσα στο πρόγραμμα κι είναι ωραίο τελικά να έχουμε κι από άλλες βαθμίδες.  
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Ερευνήτρια: Θεωρείς ότι δίνουν ένα διαφορετικό αέρα στη δικτύωση; 

Αποκομίζουν τα παιδιά του νηπιαγωγείου άλλα πράγματα από τη συνεργασία 

τους με παιδιά δημοτικού; 

Σ12: Αυτό που είδα φέτος που μιλήσαμε και με τα παιδάκια ήταν ότι επειδή έχουν 

διαφορετικά στο μυαλό τους το δημοτικό, ίσως πιο διαφορετικά ως προς τον τρόπο 

δουλειάς μας, είδαν ότι τα ίδια πράγματα που κάνουμε εμείς μπορούν να τα κάνουν και 

μεγαλύτερα, χωρίς να είναι απαραίτητα κολλημένοι στο πρόγραμμα του δημοτικού που 

τους λένε ας πούμε οι γονείς τους ότι πρέπει να διαβάζουν κι όλα αυτά. Το είδα ότι το 

πήραν πολύ θετικά, τους άρεσε κι εμένα μου άρεσε έτσι όπως το δουλεύουν και τα κορίτσια 

οι συναδέλφισσες (δασκάλες).  

Ερευνήτρια: Ποια θεωρείς ότι είναι τα σημαντικότερα οφέλη για σένα από τη 

δικτύωση; Γιατί ξέρουμε ότι – τώρα το έμαθες κι εσύ μέσα σ’ αυτό το πρώτο 

3μηνο – μια δικτύωση από πίσω κρύβει μια πολύ σύνθετη διαδικασία που 

απαιτεί πολύ χρόνο, προετοιμασία, ενέχει δέσμευση, εκτίθεσαι… παρ’ όλα αυτά 

επέλεξες φέτος να το επιχειρήσεις. Θεωρείς ότι αποκομίζεις εσύ προσωπικά 

κάποια οφέλη από αυτό; Θα αποκομίσεις ή έχεις αρχίσει ήδη να αποκομίζεις 

οφέλη;  

Σ12: Πραγματικά φέτος εγώ αυτό το ελπίζω μέσα απ’ αυτό το πρόγραμμα. Αυτό που μ’ 

αρέσει είναι η δημιουργικότητά μας. Ότι είμαστε συνέχεια σε εγρήγορση – εγώ 

προσωπικά είμαι σε εγρήγορση – και να κάνω πράγματα, να βγάλω έτσι καινούργιες ιδέες 

και μ’ αρέσει αυτό και το έχω περάσει και μέσα στην τάξη μ’ ένα πολύ ωραίο τρόπο που 

περιμένουν και τα παιδιά, οτιδήποτε καινούργιο θα κάνουμε σε σχέση με το πρόγραμμα. 

Και οι γνώσεις που παίρνω προσωπικά εγώ έτσι στην πορεία, αλλά και τα παιδιά έτσι μέσα 

απ’ αυτό το πρόγραμμα μ’ έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο αποκομίζουν εύκολα τις γνώσεις 

κι έχουν δεθεί πάρα πολύ και σαν ομάδα. Σαν τάξη κάνουν κάτι διαφορετικό και κάτι πολύ 

όμορφο και δημιουργικό.  

Ερευνήτρια: Όσον αφορά αυτό που μου έλεγες πριν για τις τεχνολογικές 

γνώσεις, θεωρείς ότι είναι ένα κίνητρο κι αυτό; Μου είπες ότι δεν έχεις 
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παρακολουθήσει επιμόρφωση Β’ επιπέδου. Είναι ένα κίνητρο η δικτύωση να 

σου προσφέρει ενασχόληση με τις Νέες Τεχνολογίες που δεν ήξερες μέχρι τώρα 

και να σου παρέχει γνώσεις; 

Σ12: Ναι βέβαια, γιατί ασχολούμαι πια πολύ σε προσωπικό επίπεδο και ήδη έχω μάθει 

πάρα πολλά πράγματα και ως μέλος του προγράμματος ακόμη περισσότερο και δεν έχω 

αναστολές να το ξαναδουλέψω… ελπίζω. Αλλά ήδη έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα και 

χαίρομαι που μπαίνω σ’ αυτή τη διαδικασία.  

Ερευνήτρια: Νιώθεις πιο ενδυναμωμένη μέσα απ’ αυτή τη δικτύωση, αφού 

ασχολείσαι πια με τις ΤΠΕ, αρχίζεις να μαθαίνεις, βλέπεις τη χρήση τους, 

εκτιμάς πιθανώς τη χρησιμότητά τους; Θεωρείς ότι αυτό θα σου παρέχει 

ευκαιρίες για ενδεχόμενη περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη ή εξέλιξη;  

Σ12: Ναι βέβαια, αν συνεχίσω να ασχολούμαι και δεν το αφήσω, πιστεύω πως ναι. 

Ερευνήτρια: Δηλαδή βοηθάει στο να χτίσεις ένα επαγγελματικό προφίλ; 

Σ12: Ναι βέβαια,  βέβαια, γιατί είναι καινούργια προγράμματα κι οτιδήποτε καινούργιο με 

το οποίο ασχολούμαστε πιστεύω ότι προσθέτει πάρα πολύ στο επαγγελματικό μας προφίλ 

και στα προσόντα που έχουμε.  

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τους μαθητές σου μου είπες ότι κι αυτοί μαζί με σένα, 

πρωτάρηδες στη δικτύωση, ότι το έχουν δει πολύ θετικά. Εσύ μέχρι στιγμής, απ’ 

αυτό το πρώτο 3μηνο, τι διαβλέπεις μέσα στη σχολική σου τάξη, στους μαθητές 

σου; Ποια είναι τα οφέλη που έχουν πάρει μέχρι στιγμής; 

Σ12: Είναι πολύ χαρούμενα με οτιδήποτε έχει σχέση με το πρόγραμμα. Ενθουσιάζονται 

με οτιδήποτε καινούργιο. Με την τηλεδιάσκεψη που κάναμε εντυπωσιάστηκαν, το 

μεταφέρουν αυτό και στους γονείς. Οι γονείς τους πια ξέρουν το συγκεκριμένο θέμα κι 

οτιδήποτε κινείται γύρω απ’ αυτό, βοηθάνε πάρα πολύ και οι γονείς αλλά και τα ίδια τα 

παιδιά που όπως σου είπα νιώθουν ότι είναι ομάδα. Έχουμε το όνομά μας, έχουμε κάποιες 
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δράσεις που θα κάνουμε μέσω του προγράμματος. Μας αρέσει πάρα πολύ, μας αρέσει πάρα 

πολύ, τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα κι ευτυχισμένα. Χαίρονται πάρα πολύ οτιδήποτε 

κάνουμε. Και ειδικά μ’ αυτή τη δράση με το Μ. ακόμα περισσότερο.  

Ερευνήτρια: Κι αν σου ζητούσα να ξεχωρίσεις λίγο πολύ τους τρόπους που 

δούλευες μέχρι πέρσι με τους τρόπους που δουλεύεις φέτος με αφορμή αυτή τη 

δικτύωση, ποιες φαίνονται να είναι οι μεγαλύτερες διαφορές είτε σε επίπεδο 

τρόπων δουλειάς είτε σε επίπεδο μαθητών; 

Σ12: Ε τώρα πια χρησιμοποιώ περισσότερο τον υπολογιστή. Ότι έχει σχέση με τον 

υπολογιστή – πέρσι δεν ήμουν τόσο, ήμουν στα πιο τυπικά πράγματα. Πέρσι ήταν τα πιο 

παραδοσιακά ως προς τις ενότητες κι ως προς όλα αυτά. Τώρα δε μένουμε τόσο πολύ εκεί. 

Μπαίνουμε και σ’ άλλα κομμάτια, πιο πολύ το συναισθηματικό με το συγκεκριμένο θέμα 

που έχουμε … Αλλά έχω βάλει πιο πολύ τον υπολογιστή μέσα στη διαδικασία. 

Ερευνήτρια: Αυτό λειτουργεί προς όφελος των μαθητών; 

Σ12: Ναι, καθώς πολλά παιδιά δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου και δεν ξέρουν τίποτα από 

τον υπολογιστή, δεν έχουν στο σπίτι τους. Όλα τα παιχνίδια που κάνουμε ως μέρος αυτού 

του προγράμματος έχουν έρθει σε επαφή με τον υπολογιστή, με την τεχνολογία και τους 

αρέσει κιόλας.  

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τη σχολική μονάδα, το σχολείο, τη σχολική κοινότητα 

την ευρύτερη αυτή η δικτύωση που κάνεις φέτος βλέπεις να την ωφελεί ; 

Σ12: 2θέσιο είναι το σχολείο μου. Πιστεύω πως ναι. Γιατί παρ’ όλο που το άλλο τμήμα δε 

συμμετέχει, φαίνεται ότι το σχολείο μας κάνει κάτι περισσότερο απ’ αυτό που έκανε τα 

προηγούμενα χρόνια. Εγώ είμαι πρώτη χρονιά βέβαια σ’ αυτό το σχολείο, αλλά ήξερα 

περίπου τι γινόταν γιατί ήξερα τις συναδέλφους. Βλέπω από την άποψη των γονέων, από 

τα σχόλια που παίρνουμε ότι είναι πολύ θετικά, ότι κάνουμε έτσι πάρα πολύ διαφορετικά 

πράγματα και αρέσει αυτό. Γενικά ακούγεται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή έξω το σχολείο 

μας, με πολύ ωραία θετικά λόγια για κάτι καινούργιο που κάνουμε και πρωτοποριακό. Να 
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πω την αλήθεια κανένα άλλο νηπιαγωγείο στην Έ. δεν κάνει eTwinning. Είμαστε 9 

σχολεία, δεν κάνει κανένα άλλο, είναι το μοναδικό που κάνει.  

Ερευνήτρια: Τώρα που είπες για τους γονείς, ότι μέσω των παιδιών κατάλαβαν 

ότι κάτι καινούργιο γίνεται στο σχολείο, λες κι εκείνοι με τον τρόπο τους ότι 

έχουν αρχίσει και βοηθούν. Στην αρχή πώς ένιωσες απέναντι στους γονείς; 

Καθώς ίσως κι εσύ πρωτάρα και ενδεχομένως δεν ήσουν σίγουρη γι’ αυτό που 

πρόκειται να συμβεί, ήξερες πώς να το υποστηρίξεις όταν τους πρωτο-

ενημέρωσες;  

Σ12: Όταν κάναμε την πρώτη συνάντηση, ήδη είχαμε κάνει αρκετά πράγματα και το είχα 

τσεκάρει κι είχε πάει πάρα πολύ καλά. Έτσι στην πρώτη συνάντηση ήμουν τόσο 

ενθουσιασμένη με το πρόγραμμα που δεν τους είχα αφήσει και πολλά περιθώρια. Και ήδη 

ξέρανε για τη λίμνη, για το δράκο, ακούγανε διάφορα (από τα παιδιά) αλλά δεν ξέρανε τι 

συμβαίνει. Αλλά και οι ίδιοι ήταν τόσο ενθουσιασμένοι γιατί ήταν τόσο μεγάλη η αποδοχή 

από τα παιδιά που χάρηκαν πάρα πολύ, που μάλιστα κάναμε και προτάσεις για να πάμε 

εκδρομή όλοι μαζί την άνοιξη στη Βεγορίτιδα, δηλ. εκτός μέρας σχολείου, ένα 

Σαββατοκύριακο να πάρουν τα παιδιά να πάμε στην εκδρομή. Το πρότειναν οι ίδιοι, τους 

άρεσε τόσο πολύ αυτό που δουλεύουμε και το πρότειναν οι ίδιοι και μάλιστα 

ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ όταν τους μίλησαν τα παιδιά για την τηλεδιάσκεψη και την 

άλλη μέρα ήρθαν με πάρα πολύ θετικά σχόλια και τα παιδιά και οι ίδιοι.  

Ερευνήτρια: Οπότε δεν σε έκαναν σε καμία περίπτωση να νιώσεις κάποια 

αβεβαιότητα ότι δεν το αποδέχονται ή ότι θέλουν κάτι πιο παραδοσιακό για τα 

παιδιά τους; 

Σ12: Δε νομίζω… Βέβαια ήταν η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή, δεν τους ήξερα και 

καλά να πω την αλήθεια γιατί δεν είχα περσινούς γονείς, όπως πέρσι που τους ήξερα και 

είχα μια μαγιά, αλλά πιστεύω ότι ο τρόπος που τους το ανέπτυξα και τους το περιέγραψα 

ήταν ασφαλής, δηλ. δεν ένιωσα ότι είναι κάτι απαγορευτικό για τα παιδιά τους, ίσα ίσα. Το 

δέχτηκαν πάρα πολύ καλά και μου είπαν ό,τι βοήθεια θέλεις από δίπλα είμαστε.  
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Ερευνήτρια: Μέσα από αυτή τη δικτύωση, απ’ αυτό το eTwinning που κάνουμε 

ποια είναι τα συναισθήματά σου; Νιώθεις καθόλου αγχωμένη ή πιεσμένη με το 

χρόνο, με τη χρήση της τεχνολογίας, με την πολυπλοκότητα της δικτύωσης; 

Νιώθεις ότι ναι μεν αυτά, αλλά είσαι ταυτόχρονα και ενθουσιασμένη κ.λπ.; 

Σ12: Κοίτα, υπάρχει πάντα μια ανασφάλεια σε οτιδήποτε καινούργιο βγαίνει στο 

πρόγραμμα, που πρέπει να το δουλέψω. Περιττό να σου πω βέβαια ότι η χαρά μου είναι 

τεράστια όταν καταφέρω να το κάνω, δηλ. η τηλεδιάσκεψη για μένα ήταν μεγάλη 

επιτυχία, όταν γύρισα στο σπίτι το παρουσίασα σαν το γεγονός ολόκληρου του μήνα… 

που το πέτυχα, που έλεγα αποκλείεται να πατήσω το σωστό κουμπί, να μπω τη σωστή 

ώρα, να μπω εκεί πέρα, δηλ. πραγματικά και που έβαλα τα παιδιά… Αλλά όντως πήγε 

πάρα πολύ καλά. Νιώθω πολύ ενθουσιασμένη όταν τα καταφέρνω. 

Άγχος πάρα πολύ όταν είναι κάτι καινούργιο και πολύ δουλειά και πολύ αγωνία αν θα τα 

καταφέρω για να μην κάνω κάποιο λάθος κι όλα αυτά. Νιώθω πολύ ενθουσιασμό και 

αγωνία για τα επόμενα βήματα. Αλλά το άγχος άγχος, δεν υπάρχει… Να πω την αλήθεια, 

για μένα είναι και η δυσκολία, είναι και πράγματα στα οποία δυσκολεύομαι και πρέπει να 

ρωτάω… μόνη μου αποκλείεται να τα καταφέρω.  

Ερευνήτρια: Άρα το άγχος σου προσδιορίζεις ότι πηγάζει από τη μη καλή 

γνώση της τεχνολογίας; 

Σ12: Ναι. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τους μαθητές σου και τη συμμετοχή τους είναι τόσο 

ενεργή ώστε να σε κάνουν να νιώθεις σίγουρη ότι θα προχωρήσουν μέχρι το 

τέλος του έργου; 

Σ12: Ναι. Ίσως και τα παιδιά να μην είχαν δουλέψει πέρσι με τέτοιο τρόπο και τους 

εντυπωσιάζει όλος αυτός ο τρόπος, έτσι όπως δουλεύουμε. Γιατί δεν είναι και κάτι 

κουραστικό να το κάνουνε συνέχεια. Δηλαδή κάνουμε πράγματα τα γνωστά αυτά που 

γίνονται στο νηπιαγωγείο, αλλά κάνουμε κι αυτά που έχουν σχέση με το δράκο. Τους 
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αρέσει αυτή η συνέχεια που υπάρχει σε όλους τους τομείς που βάζουμε το συγκεκριμένο 

θέμα μας.  

Ερευνήτρια: Σε επίπεδο συνεργασίας εκπαιδευτικών, πώς νιώθεις μέσα απ’ αυτή 

τη δικτύωση; 

Σ12: Εμένα πραγματικά με έχει ενθουσιάσει αυτή η σχέση που έχουμε μεταξύ μας, νιώθω 

καλά γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορώ να ζητήσω βοήθεια, παρ’ όλο που κάθομαι κι 

ασχολούμαι πιο πολύ μόνη μου, αλλά το ότι παίρνουμε μια ιδέα και καταλήγει στο τέλος 

να είναι τόσο ωραία και τόσο διαφορετική μπαίνοντας στην ομάδα να καταθέσουμε τις 

προτάσεις μας, αυτό με ενθουσιάζει και το ότι λειτουργούμε άμεσα, δηλαδή δεν είναι κάτι 

που λιμνάζει. Είμαστε όλες stand by τη συγκεκριμένη στιγμή και δουλεύουμε κιόλας 

μαζί για το καλύτερο αποτέλεσμα και φτάνουμε στο καλύτερο αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα 

αυτό που είδα πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει. 

Ερευνήτρια: Θα ήθελα για να κλείσουμε να μου πεις με μία φράση τη σημαίνει 

δικτύωση για σένα, από το τόσο λίγο που την έχεις γνωρίσει. 

Σ12: Η απόλυτη συνεργασία. Μ’ αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή το καλύτερο πράγμα 

είναι η συνεργασία που έχω συναντήσει. Πραγματικά είναι και η ομάδα μας τέτοια. 

Μπορεί κάποια άλλη ομάδα να μη μου το έβγαζε αυτό. Αλλά αυτό το άμεσο, το γρήγορο, 

παρ’ όλο που είμαστε τόσα άτομα, για μένα πραγματικά είναι η καλύτερη συνεργασία. 

 

Συνέντευξη 13η 

Ψευδώνυμο: Σ13, νηπιαγωγός 

 

Ερευνήτρια: Θα ήθελα να σε ρωτήσω πόση εμπειρία έχεις πάνω στη δικτύωση. 
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Σ13: Η εμπειρία μου είναι μόνο στο eTwinning, δεν έχω άλλη εμπειρία.  

Ερευνήτρια: Πόσα χρόνια κάνεις eTwinning; 

Σ13: Είναι η 4η χρονιά φέτος. 

Ερευνήτρια: Γιατί επιλέγεις το eTwinning; 

Σ13: Γιατί συνεργάζομαι με συναδέλφισσες που είναι μακριά, που δεν είναι δίπλα μου, 

δηλ. στο ίδιο σχολείο με μένα και μου αρέσει πάρα πολύ να συνεργάζομαι και με άτομα 

που μπορεί να μην ξέρω και με άτομα που γνωρίζω, που κάποια στιγμή είχαμε γνωριστεί 

παλιότερα κι επειδή θεωρώ ότι συνεργάζομαι με συναδέλφους που δουλεύουν κι έχουν 

όρεξη για δουλειά… γι’ αυτό το κάνω.  

Ερευνήτρια: Προτιμάς να συνεργάζεσαι κυρίως με σχολεία από την Ελλάδα ή 

από το εξωτερικό; Δηλαδή από αυτά τα 4 χρόνια εμπειρίας τι είδους 

συνεργασίες έχεις κάνει; 

Σ13: Επειδή δε γνωρίζω πολύ καλά αγγλικά προτιμώ σχολεία από την Ελλάδα. Όμως σε 

προγράμματα τις προηγούμενες χρονιές που συνεργαστήκαμε και με κορίτσια από το 

εξωτερικό, εντάξει, το πάλεψα και το κατάφερα. Αλλά είναι πιο εύκολο για μένα να 

συνεργάζομαι με ελληνίδες συναδέλφισσες. 

Ερευνήτρια: Λόγω της γλώσσας; 

Σ13: Λόγω της γλώσσας.  

Ερευνήτρια: Αν δεν υπήρχε ο παράγοντας γλώσσα, αυτός ο ανασταλτικός 

παράγοντας, θεωρείς ότι οι συνεργασίες με το εξωτερικό δίνουν άλλα πράγματα 

σε σένα σαν εκπαιδευτικό ή στους μαθητές σου; Ή είναι μέσες άκρες το ίδιο, 

όπως όταν συνεργάζεσαι με ελληνίδες; 
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Σ13: Όχι νομίζω ότι βλέπεις κάτι διαφορετικό, γιατί εντάξει, λίγο-πολύ τον τρόπο που 

δουλεύουμε και το Αναλυτικό Πρόγραμμα το δικό μας το γνωρίζουμε και τον τρόπο που 

δουλεύουν οι ελληνίδες συναδέλφισσες. Προσπαθώ να δω έτσι πράγματα που κάνουνε 

στις άλλες χώρες και πώς είναι το εκπαιδευτικό τους σύστημα, πώς δουλεύουνε, τι ομάδες 

παιδιών έχουν, πώς προσεγγίζουν πράγματα… Οπότε δηλ. για μένα είναι ενδιαφέρον όλο 

αυτό. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τη βαθμίδα; Σ’ αρέσει να συνεργάζεσαι με σχολεία 

της ίδιας βαθμίδας με σένα ή και με διαφορετικές; 

Σ13: Ναι, το προτιμώ. Το προτιμώ γιατί θεωρώ ότι η ευελιξία που έχουμε στο 

νηπιαγωγείο σχετικά με το πρόγραμμα δεν υπάρχει στην άλλη βαθμίδα, στο δημοτικό 

τέλος πάντων. Οπότε εκεί υπάρχει μια δυσκολία στην επικοινωνία. Εντάξει έχω 

συνεργαστεί παλιότερα σε άλλα προγράμματα με δημοτικό, για γλώσσα, για διάφορα 

θέματα, αλλά συνήθως με σχολεία που ήταν πολύ κοντά, που μπορούσαμε να έχουμε 

επικοινωνία έτσι άμεση.  

Ερευνήτρια: Άμεση, δηλαδή δια ζώσης; 

Σ13: Ναι, ναι. 

Ερευνήτρια: Την πρώτη φορά του συμμετείχες στο eTwinning, πριν από 4 

χρόνια, γιατί συμμετείχες; Συμμετείχες περισσότερο από περιέργεια, το είχες 

ακούσει, κάποιος σου το πρότεινε; 

Σ13: Μου το πρότεινε μια φίλη συνάδελφος, στην αρχή ήμουν πολύ διστακτική στο να 

ξεκινήσω, γιατί δεν είχα ξαναδουλέψει, δεν ήξερα αν μπορώ να χρησιμοποιήσω όλα αυτά 

τα εργαλεία, τον τρόπο που επικοινωνούν κ.τ.λ. Δεν είχα ενδοιασμούς έστω αν θα πετύχει 

ή ότι δεν θα’ ναι καλό και ότι δε θα προχωρήσουν τα παιδιά στο πρόγραμμα, σ’ αυτό δεν 

είχα καθόλου ενδοιασμούς, απλά είχα ενδοιασμούς στο αν θα τα καταφέρω εγώ. Και η 

αλήθεια είναι ότι την πρώτη χρονιά δυσκολεύτηκα αρκετά γιατί δεν μπορούσα να 

χρησιμοποιήσω πολλά εργαλεία που κάποια κορίτσια που ήμασταν μαζί στο πρόγραμμα τα 
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γνωρίζανε. Βέβαια, τελικά όταν θέλεις κάτι πολύ  το πετυχαίνεις (γελάει). Αναγκάζεσαι 

και μαθαίνεις. Όπως δηλ. λέω ότι στα παιδιά μπορούμε να μάθουμε διάφορα πράγματα αν 

εμείς τα υποστηρίζουμε, έτσι θεωρώ ότι και μένα με υποστήριξαν οι συναδέλφισσες, με 

την έννοια ότι με ενθαρρύνανε, όχι ότι με βοηθήσανε ή μου δείξανε, εντάξει κάποιες 

στιγμές μπορεί να μου δείξανε και κάποια πράγματα, αλλά μου έλεγαν ότι μπορείς να τα 

καταφέρεις γιατί δεν μπορείς δηλαδή, οπότε αυτό βοήθησε πάρα πολύ για να τα 

καταφέρω. Φοβόμουν πάρα πολύ όμως όταν ξεκίνησα την 1η χρονιά. Δηλαδή πολλές 

φορές έτσι τα βράδια ξεκινούσα να κάνω κάτι, δεν μπορούσα να το τελειώσω, δεν 

μπορούσα να το ανεβάσω στην πλατφόρμα, δυσκολευόμουν… αλλά οκ, καλά πήγε. Πολύ 

καλά πήγε και μετά ένιωσα μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα πράγματα που δεν ήξερα.  

Ερευνήτρια: Και τώρα βλέπεις τον εαυτό σου ότι είσαι πιο άνετη όσον αφορά τη 

χρήση της τεχνολογίας; 

Σ13: Κοίταξε, ναι, σίγουρα. Θεωρώ σε σχέση με άλλα κορίτσια ότι ξέρω πολύ λιγότερα 

πράγματα και έχω πάρα πολλά ακόμα να μάθω, αλλά τουλάχιστον τώρα έχω την 

ικανότητα νομίζω να μη φοβάμαι να ψάχνω μόνη μου.  

Ερευνήτρια: Όσον αφορά λοιπόν τα προσωπικά σου κίνητρα μπαίνοντας σε 

δικτύωση 4 χρόνια σταθερά, πιστεύεις ότι θα έχεις κάποιο προσωπικό όφελος 

από αυτή; 

Σ13: Το όφελος το δικό μου, νιώθω ότι είμαι δημιουργική και ότι συνεργάζομαι με άτομα 

που δουλεύουν. Αυτό. Και νιώθω καλά μαζί τους. Κάτι που δεν μπορώ να το κάνω με 

συναδέλφισσες που είναι ας πούμε, που μπορεί να είμαστε στον ίδιο χώρο. Απλά με 

εκείνες συνεργάζομαι σε άλλο επίπεδο. Αυτό, και νιώθω δημιουργική.  

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τις γνώσεις; Έχεις αποκομίσει καινούργιες γνώσεις 

μέσα από τη δικτύωση; 

Σ13: Έχω αποκομίσει καινούργιες γνώσεις σχετικά με τα εργαλεία τα Web 2.0.  
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Ερευνήτρια: Επομένως η δικτύωση αποτελεί κίνητρο για τον εκπαιδευτικό να 

κάτσει να ασχοληθεί για να αυτοεπιμορφωθεί; 

Σ13: Νομίζω ναι. Δηλαδή βλέπω ότι αρκετές συναδέλφισσες έχουν αρχίσει να το κάνουν 

αυτό, για να προσπαθήσουν να μάθουν κάτι περισσότερο μόνες τους. Γιατί οκ, κάποια 

πράγματα πρέπει να τα ψάχνουμε και μόνοι μας.  

Ερευνήτρια: Κι από την προσωπική σου εμπειρία το είδες κι εσύ στον εαυτό 

σου, έτσι; Ότι με την επιμονή και την τριβή, ότι απέκτησες κάποιες γνώσεις 

παραπάνω όσον αφορά τις Νέες Τεχνολογίες. 

Σ13: Ναι, ναι. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τους μαθητές σου, πώς ωφελούνται μέσα από τις 

δικτυώσεις; Για να μπαίνεις εσύ σε δικτυώσεις, δεν είναι μόνο τα δικά σου 

οφέλη και η ανάγκη σου να συνεργάζεσαι με δημιουργικές συναδέλφους… 

βάζεις και τους μαθητές. 

Σ13: Κοίταξε να δεις… Όταν ένα πρόγραμμα είναι οργανωμένο από πολλά άτομα 

αξιολογείται ανά πάσα στιγμή. Κι από τη στιγμή που αξιολογείται ολοκληρώνεται 

καλύτερα. Όταν κάνεις κάτι μόνος σου (ένα πρόγραμμα), ξεκινάς ένα πρόγραμμα, που 

πολλά προγράμματα κάνουμε όλοι και πολιτιστικά και αγωγής υγείας κ.τ.λ. οκ, έχουμε 

ένα πλάνο στο μυαλό μας, σίγουρα ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξουμε κάτι, να το 

αξιολογήσουμε, να το διαμορφώσουμε αλλιώς, αλλά το θέμα είναι ότι κάποιες φορές 

μπορεί κάποια πράγματα να μην τα σκεφτείς, μπορεί να μην τα δεις…  

Και μετά θεωρώ ότι με τα παιδιά όταν ξεκινάς ένα πρόγραμμα (δικτύωση) είναι πιο 

ολοκληρωμένο, είναι πιο ολοκληρωμένη η γνώση που μπορούν να αποκτήσουν. Πέρα 

όμως από τη γνώση, για να καταφέρουν όλα αυτά τα πράγματα στα προγράμματα αυτά 

πρέπει να συνεργαστούν και μεταξύ τους. Να αποδεχτούν ο ένας τον άλλον και να 

προχωρήσουν. Και θεωρώ πολύ σημαντικό κομμάτι στην αρχή αυτών των προγραμμάτων 
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(δικτυώσεων) το να φροντίσουμε έτσι λίγο τις κοινωνικές τους δεξιότητες και την 

προσωπική τους ανάπτυξη για να μπορέσουν να προχωρήσουν στα προγράμματα.  

Συνήθως τα παιδιά σ’ αυτή τη φάση, σ’ αυτή την εποχή που ζούμε τέλος πάντων με την 

τεχνολογία είναι πολύ πιο εξοικειωμένα σε σχέση με μας, καλώς ή κακώς, με τα καλά του 

και τα άσχημά του, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι γι’ αυτά, οπότε είναι πιο ελκυστικό 

πολλές φορές. 

Ερευνήτρια: Επομένως βλέπεις οφέλη και όσον αφορά το μέσον που 

χρησιμοποιείται πια μέσα στην τάξη, την τεχνολογία που είναι πιο ελκυστική 

και όσον αφορά την ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας; 

Σ13: Το να μάθουν να συνεργάζονται με παιδιά από άλλα σχολεία, οκ, εντάξει 

συνεργάζονται. Είναι σε ένα επίπεδο όμως όχι απόλυτης συνεργασίας, θεωρώ κι όχι 

συνεχόμενης. Εντάξει μπορεί να κάνουν κάποιες δράσεις συνεργατικές ένα σχολείο με ένα 

άλλο ή τρία σχολεία μαζί… οκ το να κάνουμε μια αφίσα όλοι μαζί δε θεωρώ ότι είναι το 

απόλυτο συνεργατικό κομμάτι της δουλειάς μας, ας πούμε, δε σημαίνει ότι τα παιδιά 

μαθαίνουν να συνεργάζονται. Δεν είναι συνεργατικό αυτό.  

Συνεργατικό θεωρώ όταν μπορούν μέσα στην τάξη οι ομαδούλες μεταξύ τους να 

συνεργάζονται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το να βλέπουν τις ιδέες των άλλων παιδιών 

και το να αποδέχονται με τις ψηφοφορίες που κάνουμε κ.τ.λ., να αποδέχονται το να 

συνεχίζουν κάτι που ξεκίνησαν τα άλλα τα παιδιά ή η άλλη ομάδα από ένα άλλο σχολείο 

κι αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. 

Ερευνήτρια: Θεωρείς επομένως ότι οι δικτυώσεις δίνουν τα ερεθίσματα και το 

έναυσμα για να καλλιεργηθεί κλίμα συνεργασίας εντός τάξης, που πολλές 

φορές με την παραδοσιακή διδασκαλία ίσως να μην το έχουμε; Κάνουμε κατά 

μέτωπον ας πούμε διδασκαλία;  

Σ13: Εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας. Υπάρχουν κορίτσια που δε δουλεύουν με 

προγράμματα δικτύωσης και δουλεύουν συνεργατικά μέσα στην τάξη και υπάρχουν 
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κορίτσια που δε δουλεύουν συνεργατικά, δουλεύουν με όλη την ομάδα πάντα. Εγώ θεωρώ 

ότι πρέπει να δουλεύεις και με όλη την ομάδα και με μικρότερες ομαδούλες μέσα στην 

τάξη. Είναι κάτι που το καλλιεργώ από την αρχή της χρονιάς. Οι δικτυώσεις όμως το 

ευνοούν αυτό το κομμάτι της ομάδας, το εμπνέουν.  

Ερευνήτρια: Οπότε μια νηπιαγωγός που είναι μαζί με τα παιδιά της σε μία 

δικτύωση μπορεί να καλλιεργήσει αυτό το κλίμα και τα παιδιά να μάθουν να 

δουλεύουν εντός τάξης σε ομαδούλες; Καλλιεργείται ένα τέτοιο έδαφος; 

Σ13: Ναι, έτσι νομίζω.  

Ερευνήτρια: Όσον αφορά το σχολείο, σα σχολική κοινότητα, ωφελείται από 

τέτοιους είδους δικτυώσεις; 

Σ13: Εμείς είμαστε ένα σχολείο με 2 τμήματα. Δεν είμαστε κανένα μεγάλο σχολείο. Τα 

κορίτσια, οι συναδέλφισσες δε θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Η μια συνάδελφος είναι 

πάρα πολύ αρνητική όσον αφορά την τεχνολογία. Η άλλη συνάδελφος θα ήθελε 

φαντάζομαι, αλλά έχει κάποιες δυσκολίες κι αυτή σχετικά με την τεχνολογία. Δηλαδή δεν 

ξέρει βασικά πράγματα στον υπολογιστή. Νομίζω ότι αν κάποια στιγμή, πώς να το πω… 

θέλει, δηλαδή βλέπω ότι το παρακολουθεί και θα ήθελε. Απλά δεν ασχολείται. Από τη μια 

θέλει, από την άλλη δε θέλει.   

Ερευνήτρια: Εσύ κάνεις 4 χρόνια με το δικό σου το τμήμα; 

Σ13: Πέρσι και φέτος είμαι μόνη μου στο τμήμα. Πρόπερσι ήμουν με μια συνάδελφο μαζί 

στο ολοήμερο, ήταν αδερφή μου κιόλας, συνεργαστήκαμε μια χαρά και οι δύο. Την 

προηγούμενη από αυτήν χρονιά, την πρώτη χρονιά της δικτύωσης, στο ολοήμερο πάλι 

ήμουν με μία, την οποία την παρακάλεσα τόσο πολύ, την παρακάλεσα, της είπα ότι εγώ θα 

σε βοηθήσω, ούτε εγώ ξέρω, εγώ θα σε βοηθάω… δεν ήθελε, δεν ήθελε με τίποτα, δηλαδή 

την παρακαλούσα πάρα πολύ καιρό, δεν ήθελε, δε συμμετείχε.  
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Ερευνήτρια: Ρωτάω αν ωφελείται το σχολείο με την έννοια ότι μπαίνοντας σε 

δικτυώσεις eTwinning που είναι ευρωπαϊκές συνεργασίες, άσχετα άμα 

συνεργάζεσαι και με ελληνικά σχολεία, παίρνετε ετικέτες ποιότητας κ.λπ. 

Θεωρείται ένα άνοιγμα του σχολείου αυτό; 

Σ13: Ναι, σίγουρα είναι. Θεωρώ ότι το σχολείο ωφελείται. Αν το δούμε συνολικά φυσικά 

και ωφελείται. Γιατί φαίνεται ότι είναι ένα ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία, έτσι; Και μετά 

με τη διάχυση του προγράμματος που κάνουμε και με όλες αυτές τις παρουσιάσεις κι από 

δω κι από κει, θεωρώ ότι το σχολείο ωφελείται και φαίνεται ένα σχολείο ανοιχτό στην 

κοινωνία. Και στη συνεργασία με τους γονείς, γιατί όλα αυτά χρειάζονται συνεργασία και 

τη βοήθεια των γονιών σε πολλά πράγματα που κάνουμε στη διάρκεια της χρονιάς. Οπότε 

έχουμε συνεργάτες και τους γονείς δίπλα μας, οπότε ωφελείται και το σχολείο και όλος ο 

περίγυρος, αν πάρουμε ότι οι γονείς είναι η τοπική κοινωνία. 

Ερευνήτρια: Τώρα που μου θίγεις το θέμα των γονέων, νιώθεις κάποια 

αβεβαιότητα για τις αντιδράσεις τους γι’ αυτό που κάνετε; 

Σ13: Όχι, όχι καθόλου. Ποτέ δεν ένιωσα αβεβαιότητα για οτιδήποτε κι αν έκανα με τους 

γονείς. Δε νιώθω καθόλου αβεβαιότητα γι’ αυτό και νιώθω πάρα πολύ σίγουρη κι όταν 

είμαι σίγουρη νομίζω ότι κερδίζω και τους γονείς. Γιατί εντάξει, οκ, πέρα απ’ το 

eTwinning ας πούμε, και σ’ άλλα προγράμματα που κάναμε παλιότερα πάντα έτσι ήταν 

δίπλα οι γονείς. Βοηθούν πάρα πολύ με τον τρόπο τους, πάρα πολύ.  

Ερευνήτρια: Όσον αφορά την ενεργό συμμετοχή των παιδιών σου στη φετινή 

δικτύωση, νιώθεις κάποια αβεβαιότητα; 

Σ13: Όχι, δε θα το’ λεγα. Νομίζω ότι θα προχωρήσουν. Δεν έχουν χάσει το ενδιαφέρον 

τους. Ο δράκος είναι ένα στοιχείο, η κούκλα αυτή ας πούμε τους κεντρίζει πάρα πολύ το 

ενδιαφέρον, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δηλαδή δεν την έχουν βαρεθεί και συνέχεια τη 

συζητάνε και την αναφέρουν. Και συνέχεια θέλει κάποιος να την πάρει σπίτι του. Εντάξει, 

πιστεύω ότι μετά τις γιορτές που θα προσεγγίσουμε λίγο περισσότερο τις λίμνες, 

προχωράει το πρόγραμμα, θα κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Απλά εγώ δεν ήθελα από 
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την αρχή να μπουκώσω πάρα πολύ τα παιδιά με όλα αυτά και προσπαθούσα να είναι έτσι 

λίγο πιο μετρημένα, πιο μαζεμένα και οι δράσεις για να μην βαρεθούν πάρα πολύ. Όλες 

τις δράσεις τις κάναμε, αλλά δε θέλω όλα, ότι έχει σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα να 

σχετίζονται με το δράκο. Δηλαδή, δε θα κάνω μαθηματικά για το δράκο, δε θα κάνω 

γλώσσα με το δράκο, δηλ. προσπαθώ άλλα πράγματα να έχουν σχέση με το αναλυτικό. Κι 

αν προκύψει κάτι σε σχέση με το αναλυτικό, καλώς. Δε θα το πιέσω για να βγει. 

Ερευνήτρια: Δε θα το πιέσεις για να μη γυρίσει μπούμερανγκ και βαρεθούν τα 

παιδιά και μπουχτίσουν; 

Σ13: Ναι, νομίζω δηλαδή ότι ένα πρόγραμμα δικτύωσης μιας χρονιάς, κάθε μέρα δηλαδή 

να κάνουμε κάτι σχετικό, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά είναι και βαρετό και 

κουραστικό και δεν έχει και νόημα. Έχουμε κι άλλα ένα σωρό πράγματα που μπορούμε να 

κάνουμε… Οκ, είναι πάρα πολύ ωραίο το πρόγραμμα, είναι δημιουργικό, έχει πολύ 

ωραίες δράσεις, αλλά εντάξει υπάρχουν κι άλλα πράγματα ωραία που μπορούμε να 

κάνουμε. Δε χρειάζεται ας πούμε να κάνουμε ψυχοκίνηση πάντα με το δράκο παρέα… δε 

χρειάζεται να μαθαίνουμε τραγούδια μόνο για το δράκο, δε χρειάζεται να κάνουμε μουσική 

μόνο με το δράκο ή μαθηματικά μόνο με το δράκο. 

Ερευνήτρια: Δηλαδή πιστεύεις ότι η ενεργός ή μη συμμετοχή των παιδιών 

εξαρτάται από το πώς θα το χειριστεί η εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη; 

Σ13: Ναι, θεωρώ ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το πώς θα το χειριστεί η εκπαιδευτικός.  

Ερευνήτρια: Μέσα από τη φετινή δικτύωση θα ήθελα να μου περιγράψεις τα 

δικά σου συναισθήματα. Νιώθεις καλά, νιώθεις πιεσμένη, αγχωμένη, με το 

χρόνο, με τη χρήση της τεχνολογίας, με την τυχόν πολυπλοκότητα της φετινής 

δικτύωσης; 

Εγώ κοίταξε να δεις, νιώθω καλά. Δε νιώθω ούτε πιεσμένη, νιώθω μια χαρά. Στην αρχή 

όταν αρχίσαν να ανεβάζουν τα κορίτσια για τις κάρτες, για τα ημερολόγια κι όλα αυτά, 

δηλ. που ανέβαζαν συνέχεια με έπιασε λίγο ένας ψιλοπανικός. Λέω, «εγώ τι κάνω;» 
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(γελάει). Δηλαδή ήταν πάρα πολλές οι πληροφορίες, πολλές κάρτες, πολύ δημιουργικά, 

κάτι που εγώ δεν το έκανα ας πούμε, κι ένιωσα λίγο άσχημα. Με την έννοια άσχημα, ότι 

δηλ. τα κορίτσια προσφέρουν, εγώ δεν προσφέρω. Μετά είπα ότι εντάξει, ο καθένας 

λειτουργεί και προσφέρει με τον τρόπο του και κάποιοι τα καταφέρνουν καλύτερα και 

κάνουν κάποια πράγματα καλύτερα. Υπάρχει ένα έργο όμως το οποίο έχει μια πορεία κι ο 

καθένας απ’ τη θέση του κάτι μπορεί να προσφέρει. Γι’ αυτό θεωρώ έτσι ότι είναι 

σημαντικό ένα έργο δικτύωσης. 

Απλά αυτό που λίγο με δυσκολεύει (γελάει) είναι ότι είμαστε πάρα πολλές… με κάποια 

κορίτσια δεν έχω καν μιλήσει ποτέ. Δηλαδή πολύ λίγο μόνο, αυτό είναι μόνο, κατάλαβες; 

Δεν είναι αρνητικό βέβαια… 

Ερευνήτρια: Δε σου ζητάω να μου περιγράψεις αρνητικά συναισθήματα… 

Σ13: Ναι, κατάλαβα. Νιώθω πάρα πολύ ωραία, πολύ καλά νιώθω. Μια πολύ μικρή 

δυσκολία επειδή συμμετέχουν πάρα πολλά άτομα και δεν προλαβαίνω να γνωρίσω τα 

κορίτσια. Τώρα μιλάμε μαζί και λέμε κάποια πράγματα… δεν προλαβαίνεις να το κάνεις 

αυτό. Είμαστε πάρα πολλές, μ’ αυτή τη λογική.  

Ερευνήτρια: Δηλαδή στις δικτυώσεις, θεωρείς ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

εκπαιδευτικών είναι καλύτερη όταν είναι λιγότερα άτομα; 

Σ13: Έτσι νομίζω, έτσι νομίζω. Όταν είναι λιγότερα άτομα είναι πιο εύκολη η 

επικοινωνία. Δε θεωρώ ότι δεν είναι ουσιαστική και σ’ αυτή τη φάση (τη φετινή 

δικτύωση), αλλά είναι πιο εύκολη και πώς να το πω… πιο άμεση, πιο οικεία νιώθεις όταν 

είναι πιο λίγα τα άτομα.  

 

Συνέντευξη 14η 

Ψευδώνυμο: Σ14, νηπιαγωγός 
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Ερευνήτρια: Θα ήθελα να σε ρωτήσω πόση εμπειρία έχεις πάνω στη δικτύωση. 

Σ14: Τα τελευταία 3 χρόνια κάνοντας eTwinning και εθνικά έργα και φέτος το ευρωπαϊκό 

που κάνουμε μαζί. 

 Ερευνήτρια: Τα προηγούμενα χρόνια έκανες μόνο εθνικά; 

Σ14: Έχω κάνει 2 φορές εθνικά «Τους ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική» που 

πήραμε και βραβείο και κάναμε με την ίδια ομάδα εκπαιδευτικών τη «Μουσική 

πινακοθήκη» με κάποιες μικρές αλλαγές στη σύσταση της ομάδας και φέτος πάλι η δική 

μας ομάδα στο ευρωπαϊκό έργο. Ευρωπαϊκό πρώτη φορά κάνω, όχι ότι έχει κάποια 

διαφορά νομίζω σε κάτι, στον τρόπο που δουλεύουμε ένα θέμα. Απλά είναι πολύ 

περισσότερα τα καινούργια μέλη. Δεν έχω συνεργαστεί με τους περισσότερους.  

Ερευνήτρια: Θεωρείς λοιπόν από την εμπειρία τη φετινή που είναι ευρωπαϊκό 

το έργο ότι δεν υπάρχει διαφορά; Αν σε ρωτούσα αν σ’ αρέσει περισσότερο να 

συνεργάζεσαι με σχολεία από την Ελλάδα μόνο ή από το εξωτερικό μόνο, τι θα 

μου απαντούσες; 

Σ14: Μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή δεν θα επέλεγα να κάνω ένα εθνικό πρόγραμμα 

φέτος τρίτη φορά… Ήθελα να πάω ένα βήμα παραπέρα και να κάνω κάτι που να έχει μια 

άλλη διάσταση. Απλά λέω ότι δεν υπάρχει διαφορά μέχρι στιγμής στον τρόπο που 

δουλεύουμε. Δηλαδή υπάρχει το ίδιο, οι συντονιστές οι οποίοι δίνουν τη γραμμή, το 

χρονοδιάγραμμα που πρέπει να τηρούμε, υπάρχει ο τρόπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε 

που είναι πάλι από κοινού αποφασισμένος, πώς δρομολογούνται οι διάφορες δράσεις του 

έργου… αυτά είναι κοινά. Δεν έχει διαφορά. Διαφορά έχει απλά ναι στο ότι συνεργάζομαι 

με περισσότερα σχολεία, με περισσότερες εκπαιδευτικούς, αλληλεπιδράς, βλέπεις ίσως από 

τα ξένα σχολεία… Εγώ αυτό θέλω στην ουσία να κρατήσω και να δω, πώς δουλεύουν και 

αλλού. Το πώς δουλεύουν τα σχολεία στην Ελλάδα το ξέρουμε. Έχουμε το αναλυτικό μας 

πρόγραμμα, προσπαθούμε να εναρμονίσουμε το έργο μας και να το ενσωματώσουμε στο 

αναλυτικό… Θέλω να δω πώς δουλεύει η Κύπρος, πώς δουλεύει η Βουλγαρία. Σαν 
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εκπαιδευτικό με ενδιαφέρει. Για τα παιδιά όμως της τάξης μου πιστεύω ότι δε θα έχει 

κάποια διαφορά στον τρόπο που θα δουλέψουν.  

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τις βαθμίδες, σ’ αρέσει να συνεργάζεσαι μόνο με 

νηπιαγωγεία ή θα ήθελες να συνεργαστείς και με άλλες βαθμίδες; Στο δικό μας 

το έργο η πλειοψηφία είμαστε νηπιαγωγοί, όμως έχουμε και δύο τάξεις 

Δημοτικού που ίσως επειδή είναι μειοψηφία, εναρμονίζονται με μας. Αν ήσουν 

σε μια δικτύωση που συμμετείχαν δύο-τρία νηπιαγωγεία και δυο-τρεις τάξεις 

του δημοτικού. Αυτή η προοπτική θα σου άρεσε ή θεωρείς ότι είναι προτιμότερο 

να είσαι σε συνεργασίες με την ίδια βαθμίδα;  

Σ14: Σίγουρα θα ήταν οι δράσεις έτσι μελετημένες ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν 

όλοι. Και η βαθμίδα του Δημοτικού είναι κάτι που είναι κοντά σε μας. Δηλαδή μπορείς να 

κάνεις πολλά πράγματα με τα παιδιά του Δημοτικού, μπορείς να συνεργαστείς. Και με 

τους δασκάλους. Δε με πειράζει καθόλου, ίσα ίσα το σχολείο μου είναι συστεγαζόμενο με 

ένα Δημοτικό και πολλές φορές με τους εκπαιδευτικούς του δημοτικού βρίσκουμε κάποια 

πράγματα που να μπορούν να συνεργαστούν τα νηπιάκια με τα πιο μεγάλα λίγο, να 

κάνουν μαζί κάτι.  

Ερευνήτρια: Δηλαδή είναι κάτι οικείο για σένα αυτό; Δε σε φοβίζει να έρθουν 

σε επαφή τα παιδιά σου ή εσύ με παιδιά και εκπαιδευτικούς άλλης βαθμίδας; 

Σ14: Νομίζω ότι κάτι που είναι ένα σκαλί παραπάνω είναι μια πρόκληση που θέλω να την 

εξερευνήσω, θέλω να το κάνω.  

Ερευνήτρια: Γιατί επιλέγεις το eTwinning; Έχεις γνώση ότι μπορεί να υπάρχουν 

κι άλλες πλατφόρμες που να προσφέρουν ένα περιβάλλον δικτύωσης ή ξέρεις 

μόνο το eTwinning ή έχεις δει στο eTwinning πράγματα που σ’ αρέσουν και 

δικτυώνεσαι πάντα μ’ αυτό; 

Σ14: Στο eTwinning ξεκίνησα την πρώτη φορά κάπως εκ του ασφαλούς. Επειδή δεν είχα 

ασχοληθεί ποτέ και ήταν συνάδελφοι με τις οποίες ήμασταν φίλες πριν και τις 
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ακολουθούσα για να μάθω. Αυτό για μένα είναι κάτι πολύ βασικό. Δηλαδή μου αρέσει να 

ακολουθώ για να μαθαίνω. Δεν έχει τύχει να μου προτείνει κάποιος να συνεργαστούμε σε 

κάτι άλλο, δεν ξέρω και πώς αλλιώς θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ηλεκτρονικά 

μιλάμε πάντα έτσι; 

Ερευνήτρια: Οι δικτυώσεις έχουν αυτή τη μορφή, οι εκπαιδευτικές δικτυώσεις. 

Όταν λέμε δικτύωση πάντα έχουμε στο νου μας την έννοια της απόστασης. Δε 

θα δικτυωθώ με το διπλανό τμήμα που τους βλέπω και είμαστε στο ίδιο σχολείο, 

θα δικτυωθώ με ένα άλλο σχολείο της πόλης μου, ή με άλλα σχολεία της 

Ελλάδας ή του εξωτερικού. Άρα μπαίνει η τεχνολογία στη μέση, μπαίνουν οι 

διαδικτυακές πλατφόρμες σαν κοινός τόπος εύρεσης των εταίρων και 

συνάντησης των συνεργατών κ.τ.λ. 

Θα ήσουν ανοιχτή σε μια πρόταση δικτύωσης κάτω από άλλο πλαίσιο κι όχι 

αυτό του eTwinning; 

Σ14: Ναι, πάρα πολύ γιατί βαριέμαι και λίγο μετά, ξέρεις. Θεωρώ ότι έχουμε ακόμη 

πολλά χρόνια στην εκπαίδευση και δεν μπορώ να φανταστώ ότι για τα επόμενα 5 χρόνια 

θα κάνω μόνο ένα eTwinning. Θέλω και το κάτι παραπάνω. Μ’ αρέσει να εξελίσσομαι, 

αυτό θα ήθελα.  

Ερευνήτρια: Ξέρεις από την εμπειρία σου των 3 χρόνων ότι είναι μια 

διαδικασία που δεν είναι απλή σαν την προετοιμασία ενός μαθήματος που θα 

έκανες με παραδοσιακή διδασκαλία. Μια δικτύωση είναι μια σύνθετη 

πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί χρόνο, που απαιτεί προετοιμασία από τον 

εκπαιδευτικό, που ενέχει δέσμευση, που εκτίθεσαι ενδεχομένως. Παρ’ όλα αυτά 

τα τελευταία 3 χρόνια σταθερά επιλέγεις να δικτυώνεσαι μαζί με τους μαθητές 

σου σε ένα έργο. Για ποιους λόγους επιλέγεις τη δικτύωση; Από περιέργεια, σου 

αρέσει, θεωρείς ότι υπάρχουν κάποια οφέλη; 

Σ14: Θεωρώ ότι μόνο οφέλη μπορούν να υπάρξουν. Είναι τελείως συνειδητή η επιλογή 

μου. Κατ’ αρχήν θεωρώ ότι δεν γίνεται σήμερα να αρκείσαι στις παραδοσιακές μεθόδους 
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μόνο που υπήρχαν όταν πηγαίναμε εμείς στο νηπιαγωγείο. Ο κόσμος αλλάζει, η 

τεχνολογία είναι παντού, τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε όλα τα μέσα τεχνολογίας και είναι 

και πολύ εξοικειωμένα και αυτό ακριβώς τα κάνει να έχουν και πολύ ενδιαφέρον. 

Ερευνήτρια: Διαβλέπεις δηλαδή αρχικά οφέλη για τα παιδιά; 

Σ14: Βέβαια, βέβαια. Είναι κάτι που σε συνδυασμό με ένα θέμα που μπορείς να το 

παρουσιάσεις να το προσεγγίσεις και να τους ενθουσιάσει πάρα πολύ, όπως είναι αυτό που 

κάνουμε φέτος, το ότι εμπλέκονται αυτά τόσο ενεργά, μπορούν να δουν ότι συνεργάζονται 

με παιδιά από άλλα μέρη της Ελλάδας, όλο αυτό είναι κάτι μαγικό. Είναι κάτι που τους 

αρέσει, είναι κάτι που τα βοηθάει να δουν τον εαυτό τους σαν ενεργούς μαθητές, δεν είναι 

σα να σου λέει η κυρία κάνε αυτό κάνε εκείνο. 

Ερευνήτρια: Βοηθούν οι δικτυώσεις στην ανάληψη πρωτοβουλιών από τους 

μαθητές; 

Σ14: Ναι, ναι. Με την καθοδήγηση βέβαια… 

Ερευνήτρια: Θεωρείς ότι οι δικτυώσεις βοηθούν και σ’ αυτό; Βάζουν τους 

εκπαιδευτικούς σ’ έναν άλλο ρόλο και όχι αυτόν το ότι η νηπιαγωγός είναι 

επικεφαλής μέσα στην τάξη, φεύγουμε από τη δασκαλοκεντρική προσέγγιση; 

Σ14: Ξεφεύγουμε πολύ από το δασκαλοκεντρικό πρότυπο. Και τα παιδιά τώρα είναι οι 

πρωταγωνιστές. Με τη δική μας καθοδήγηση που λόγω της ηλικίας τους και των 

δεξιοτήτων τους είναι απαραίτητη, είναι όμως αυτά που στην ουσία αλληλεπιδρούν. Τα 

παιδιά δε γνωρίζουν αυτά που κάνουμε εμείς από πίσω, την προετοιμασία και το 

σχεδιασμό, αυτά με τον τρόπο που τους εισάγουμε την κάθε μας δράση νιώθουν 

πραγματικά ότι είναι αυτοί που κινούν τα νήματα και θα έρθουν σε επικοινωνία. Απλά η 

κυρία είναι εκεί να πατήσει τα κουμπιά, να μπει στην πλατφόρμα, να κάνει αυτό που 

πρέπει να κάνει, να τους δείξει τι να κάνουν… 
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Ερευνήτρια: Και πού τα ωφελεί όλο αυτό; Δηλαδή με τη δικτύωση οι 

εκπαιδευτικοί μπαίνουν λίγο στην άκρη και τους δίνουν ένα βήμα μπροστά, 

τους δίνουν πρωτοβουλίες; 

Σ14: Η αυτοεικόνα τους είναι κάτι που θεωρώ ότι βελτιώνεται πρώτα αυτό. Μετά το ότι 

θα γνωρίσουν τα ίδια άλλα παιδιά, θα συνεργαστούν με άλλους, ότι θα καταφέρουν 

πράγματα μέσα από αυτό, θεωρώ ότι τα βοηθάει να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους, γιατί 

για να γίνουν κάποια πράγματα πρέπει σίγουρα, οδηγούνται αυτόματα στο να 

αυτορυθμίζονται. Η συμπεριφορά τους πώς πρέπει να είναι για να προλάβουμε να 

κάνουμε αυτό, για να γίνει η σύνδεση (τηλεδιάσκεψη), για να βγει το χρονοδιάγραμμα. 

Θεωρώ ότι είναι πολύ βασικά. Συν οι γνώσεις που με τον παραδοσιακό τρόπο θα 

αποκομίσουν, θεωρώ ότι είναι φτωχότερες και ίσως δε βγαίνουν πάντα αβίαστα.  

Ερευνήτρια: Οι δικτυώσεις με τις δραστηριότητες που εμπεριέχουν οδηγούν τα 

παιδιά να ανακαλύψουν μόνα τους κατά κάποιο τρόπο τη γνώση; Να 

οδηγηθούν βήμα βήμα, από ότι εμείς όταν τους την προσφέρουμε έτοιμη; 

Σ14: Αυτό ακριβώς. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά εσένα σαν εκπαιδευτικό με τις δικτυώσεις που κάνεις 

3 χρόνια τώρα συνεχόμενα, πιστεύεις ότι υπάρχει όφελος και για σένα 

προσωπικό; 

Σ14: Το προφίλ το επαγγελματικό είναι κάτι που δεν ήταν το κίνητρό μου. Αυτό που με 

ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να συνεργαστώ με άλλα άτομα, να δω πώς δουλεύουν, να 

μάθω, να πάρω πράγματα, να κινητοποιηθώ κι εγώ, να με ενεργοποιήσει όλο αυτό, να με 

πάει κι εμένα δυο βήματα παραπέρα. Αλλιώς όταν δεν υπάρχει εξέλιξη, δεν έχει κάποιο 

νόημα.  

Ερευνήτρια: Μέσα απ’ αυτή την εμπειρία που έχεις, πιστεύεις ότι αυτή η 

ανάγκη έχει ικανοποιηθεί; Ικανοποιείται από τις δικτυώσεις; 
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Σ14: Ικανοποιείται συνέχεια, ικανοποιείται συνέχεια. Απ’ το να μάθω καινούργια 

προγράμματα, από το να δω πολύ απλά πώς το ίδιο πράγμα μπορούν να το δουλέψουν 20 

διαφορετικά νηπιαγωγεία. Από το να δω το παραγόμενο αποτέλεσμα που θα βγάλει η 

καθεμιά μας ξεκινώντας από το ίδιο… όταν ξεκινάμε από το ίδιο πράγμα θα βγουν 20 

διαφορετικά αποτελέσματα, έτσι; Είναι πραγματικά η ουσία του προγράμματος αυτού.  

Ερευνήτρια: Κερδίζεις δηλαδή και σε γνώσεις και σε δεξιότητες επαγγελματικές 

και σε γνώσεις τεχνολογικές; 

Σ14: Ναι, ναι. Στην τεχνολογία ειδικά, φαντάσου πριν όταν ήθελα να κάνω κάτι το 

googlαρα. Και καθόμουν κι έψαχνα πώς να το κάνω. Ενώ τώρα θα πεις ένα πρόγραμμα 

εσύ για να κάνουμε κάτι, θα πει ένα πρόγραμμα ο άλλος, τώρα έχει πιο ενδιαφέρον, είναι 

πιο εύκολο… Όταν είσαι με παρέα, γιατί πολλές φορές στα νηπιαγωγεία είμαστε 

αναγκασμένες να συνεργαζόμαστε για πολλά χρόνια με άτομα με τα οποία ας πούμε 

μπορεί να μην ταιριάζουμε.  

Ερευνήτρια: Ακόμα κι αν ταιριάζουμε είμαστε πολύ λίγοι, είμαστε 2 ή 3 άτομα 

το πολύ. Βιώνουμε γενικώς μια μοναξιά και δεν αλληλεπιδρούμε με άλλους. 

Σ14: Ναι ακριβώς. Αυτό είναι πολύ μεγάλο κίνητρο για μένα.  

Ερευνήτρια: Μέσα από τις δικτυώσεις να νιώθουμε ότι δουλεύουμε με πολλούς 

μαζί, έχουμε πολλούς συνεργάτες σαν να είμαστε σε ένα σχολείο, όπως είναι τα 

μεγάλα δημοτικά που έχουν μεγάλο σύλλογο, που είναι καμιά 20αριά 

εκπαιδευτικοί. Εμείς είμαστε σε μια δικτύωση, έστω από απόσταση, ένας 

μεγάλος σύλλογος που κάνουμε το ίδιο πράγμα, έτσι; 

Σ14: Και πρόσεξε. Αυτοί είναι στο ίδιο σχολείο και μπορεί να μη συνεργάζονται καθόλου 

μεταξύ τους. Ενώ για μας επειδή είναι κάτι που το επιλέγουμε, θεωρώ ότι γι’ αυτό έχει 

και επιτυχία. Γιατί ότι και να γίνει με το πρόγραμμα στο τέλος δε μπορεί να μη δεν έχεις 

αποκομίσει κάτι θετικό. Δηλαδή τι αρνητικό μπορεί να…  
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Ερευνήτρια: Οι εκπαιδευτικοί μέσα από τις δικτυώσεις αναπτύσσουν κάποιους 

δεσμούς με άλλους συναδέλφους; 

Σ14: Ναι και θεωρώ ότι από τότε που ξεκίνησε όλο αυτό με την τεχνολογία και με το να 

υπάρχει πια ένας τρόπος ή πολλοί που εγώ δεν τους γνωρίζω, να συνεργάζεσαι, είναι ένας 

λόγος που η προσχολική στην Ελλάδα είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Γιατί υπάρχουν 

εκπαιδευτικοί που πραγματικά τα κυνηγάνε αυτά και τους ενδιαφέρει να εξελίσσονται και 

να συνεργάζονται. Δηλαδή το κάνουν από δική τους ανάγκη προσωπική. Δε μας 

υποχρεώνει κανείς να το κάνουμε. Είναι κάτι που το κάνεις εάν θέλεις γιατί ξέρεις από 

πριν ότι για να είσαι σε μια ομάδα εκπαιδευτικών πρέπει κι εσύ να μπορείς να 

ανταπεξέλθεις. Πρέπει να είσαι εκεί πρέπει να ανταποκριθείς στα χρονοδιαγράμματα, στις 

υποχρεώσεις σου… δεν είναι μόνο η δουλειά στην τάξη με τα παιδιά, είναι ο σχεδιασμός 

πριν που απαιτεί απ’ όλους μας να συμμετέχουμε ενεργά. Αυτό μόνο θετικά μπορώ να 

σκεφτώ ότι μπορεί να μας βοηθήσει και σίγουρα να μας δέσει για ένα κοινό σκοπό. 

Βλέπουμε ένα έργο που γεννιέται βήμα βήμα και ενθουσιαζόμαστε και αυτό δε μας δένει; 

Εγώ το νιώθω πολύ έντονα αυτό.  

Ερευνήτρια: Το σχολείο σου τι είναι 2/θέσιο; 

Σ14: 2/θεσιο, ναι. 

Ερευνήτρια: Κι ασχολείσαι μόνο εσύ ή υπάρχει κι άλλη εκπαιδευτικός που 

συμμετέχει στο έργο; 

Σ14: Είμαστε 3 εκπαιδευτικοί. Συμμετέχουν όλοι. Και τα δύο τμήματα. 

Ερευνήτρια: Το έργο λοιπόν έχει επεκταθεί σε όλο το σχολείο, ενώ σε άλλα 

σχολεία ασχολείται μόνο το ένα τμήμα. 

Σ14: Αυτό γινόταν πάντα. Και με τα προηγούμενα προγράμματα πάλι συμμετείχε 

ολόκληρο το σχολείο. Είμαστε ένα σχολείο. Δε θα μπορούσα… Δηλαδή, εάν μου έλεγαν οι 

συνάδελφοι ότι «α…» (αντιδρούσαν) δεν ξέρω, να σου πω δεν ξέρω τι θα έκανα.  
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Ερευνήτρια: Άρα υπάρχει μια σύμπνοια με τις συναδέλφους, οι οποίες κι αυτές 

αποδέχονται την εμπλοκή με τη δικτύωση και ακολουθούν.  

Σ14: Ναι. Με την τεχνολογία δεν είναι πολύ εξοικειωμένες, αλλά είναι ένας λόγος που 

ήθελα να συμμετέχουν, για να μάθουν κι αυτό το σέβομαι. Δηλαδή από την αρχή ήξερα 

ότι θα πέσει επάνω μου το βάρος από το κομμάτι αυτό (της τεχνολογίας εννοεί). Και γι 

αυτό πολλές φορές μένω λίγο πίσω κι εγώ. Δεν είναι όμως κάτι που το κάνω με βαριά 

καρδιά, γιατί το ήξερα και ήταν πολύ ξεκάθαρο.  

Ήθελα να σου πω ότι στα δύο προηγούμενα έργα ήταν άλλοι οι συνάδελφοι που κάναμε. 

Εφέτος είναι τα κορίτσια διαφορετικά κι ενώ ναι μεν, δεν ήταν πολύ εξοικειωμένες, δεν 

είναι όμως και λόγος αυτός για να μη συμμετέχουν και να μην ωφεληθούν από κάτι 

τέτοιο. Γιατί όταν πηγαίνεις σ’ ένα σχολείο που κάτι τέτοιο και θες να συμμετέχεις πρέπει 

να… είναι ωραίο, δηλαδή… δε θα μπορούσα να τις αφήσω απέξω επειδή δεν ξέρουν ας 

πούμε την πλατφόρμα (συνεργασίας της δικτύωσης εννοεί). 

Ερευνήτρια: Δηλαδή οι δύο συνάδελφοί σου πρώτη φορά ασχολούνται με 

eTwinning; 

Σ14: Ναι ναι. Κάτι θα κερδίσουν κι αυτές. Κι εγώ την πρώτη φορά που μπήκα, ναι μεν 

μπορούσα να κάνω το κομμάτι της πλατφόρμας κι όλα αυτά, αλλά σαν πρωτάρα με έβλεπα 

να ακολουθώ τους άλλους από απόσταση. Το ίδιο είναι και γι αυτές. Όλα αυτά που 

κάνουμε τα κάνουμε μαζί, τα υλοποιούμε μαζί. Ναι πρέπει να βοηθάει η μία την άλλη. 

Ερευνήτρια: Στα πλαίσια της συνεργασίας της ενδοσχολικής. 

Σ14: Αν και κείνες ασχολούνται με κάτι που δεν το ξέρω, ε, δε θα ‘θελα να μ’ αφήσουν 

απέξω. Πιστεύω κι αυτές να ενεργοποιηθούν, του χρόνου αν πάνε σ’ ένα άλλο σχολείο να 

είναι πιο εξοικειωμένες. 

Ερευνήτρια: Ποια νομίζεις ότι είναι τα οφέλη του σχολείου ξεκινώντας τη 

δικτύωση όλοι μαζί πριν 3 χρόνια μέχρι και φέτος; 
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Σ14: Εμείς έχουμε και ιστοσελίδα, οι γονείς είναι ενήμεροι και τους αρέσει πάρα πολύ, 

συμμετέχουν κι αυτοί και προσπαθούμε να βρούμε κι εμείς τρόπους να τους εμπλέκουμε, 

όπως αυτό με το χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό αν είδες… 

Προσπαθούμε συνέχεια να τους έχουμε κι αυτούς και ξέρουν πολλά για το έργο, τα παιδιά 

πηγαίνουν στο σπίτι ενθουσιασμένα κι αυτοί τους αρέσει που τα παιδιά τους είναι σε ένα 

σχολείο δραστήριο – να το πω έτσι. Ναι φυσικά υπάρχουν για το σχολείο πολλά οφέλη.  

Ερευνήτρια: Αφού ανέφερες πρώτα τους γονείς, ένα όφελος είναι ότι το σχολείο 

γίνεται πιο ανοιχτό απέναντι στους γονείς; Τους βάζει μέσα στη διαδικασία 

αυτή; 

Σ14: Ναι, ναι, ναι. Και γενικά είναι ένα σχολείο που έχει κάνει τρία προγράμματα 

δικτύωσης, το ένα κιόλας έχει βραβευτεί και έχει γίνει γνωστό.  

Όμως να σου πω, θεωρώ απλά ότι αυτό είναι ενδεικτικό για μένα, σίγουρα ότι ξεκινήσαμε 

κι αυτό το έργο, που δεν ξέρω πώς θα πάει, όπως και τα προηγούμενα κι αυτό που 

βραβεύτηκε, δεν το κάναμε γιατί θέλαμε να πούμε «α!! εμείς έχουμε σχολειάρα»… δεν 

ξεκινάς μ’ αυτή τη βάση… 

Για μένα το όφελος είναι ότι δημιουργείται παντού πια η αίσθηση ότι αρχίζει ένα άλλος 

αέρας στην εκπαίδευση. Ότι υπάρχουν κι άλλοι δρόμοι, ότι δεν είναι αυτό... τα 

τραγουδάκια, παραμυθάκια. Αρχίζει να παίρνει μια άλλη διάσταση η προσχολική 

εκπαίδευση, να καταλαβαίνουν και οι άλλοι πόσα πράγματα μπορούν να καταφέρουν αυτά 

τα παιδιά αυτής της ηλικίας, για τι πράγματα είναι ικανά. Να καταλάβουν ότι 

εκσυγχρονίζεται το σχολείο, ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος 

εκσυγχρονίζεται και ακολουθεί την εποχή του, ακολουθεί τις τάσεις τις καινούργιες. Αυτό 

είναι πολύ σημαντικό, γιατί κι εγώ σαν μητέρα θα ήθελα το παιδί μου σε ένα τέτοιο 

σχολείο να φοιτά. 
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Το νηπιαγωγείο είναι μια βαθμίδα της εκπαίδευσης που έχει μια επιστημονική βάση και 

πρέπει να φανεί αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι οι δικτυώσεις βοηθούν να αποκατασταθεί 

αυτή η εικόνα του σχολείου.  

Ερευνήτρια: Από τη φετινή δικτύωση που κάνουμε με τις λίμνες και το δράκο, 

ποια είναι τα συναισθήματά σου; 

Σ14: Σαν έργο μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει ο τρόπος που έχει σχεδιαστεί από τις 

συντονίστριες, μου αρέσει ο τρόπος που εκτελείται και η πορεία που έχει. Βλέπω ότι έχει 

πολύ ενδιαφέρον για τα παιδιά και προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, με ιντριγκάρει, με 

κάνει να θέλω να ασχοληθώ, με προκαλεί δημιουργικά. Είμαι πολύ, πολύ ικανοποιημένη. 

Μπορώ να το συνδυάσω με όλο το πρόγραμμα μας, να κάνω διάφορες δράσεις, είναι 

εύχρηστο, είναι πρακτικό. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι αρνητικό για το πρόγραμμα. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά το χρόνο, την πολυπλοκότητα ή την πολυπλοκότητα 

των τεχνολογικών εργαλείων, έχεις αισθανθεί καθόλου αγχωμένη ή πιεσμένη σε 

σχέση μ’ αυτά; 

Σ14: Ναι, αλλά δεν το θεωρώ σαν κακό. Δεν το θεωρώ πρόβλημα. Είναι μέσα στη φύση 

του να δουλεύεις, να συνεργάζεσαι με άλλα σχολεία. Είμαστε πολλοί κιόλας κι αυτό 

σημαίνει ότι ο συντονισμός είναι πιο απαιτητικός. Δεν είναι όμως ανασταλτικός 

παράγοντας. Είναι μέρος του προγράμματος, αυτό δηλ. δεν με προβληματίζει.   

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τη συμμετοχή των μαθητών σου, έχεις νιώσει ή 

νιώθεις κάποια αβεβαιότητα για την ενεργό ή μη συμμετοχή τους στην πορεία 

του έργου; 

Σ14: Είμαι βέβαιη μόνο για το πόσο πολύ τους αρέσει και θέλουν να... Μου κάνει 

εντύπωση που φτάσαμε στα Χριστούγεννα και δεν έχει κάνει καμία κοιλιά. Ενώ είναι κάτι 

που αναγκάζεσαι να ασχοληθείς τελικά καθημερινά σχεδόν. Ούτε βαρέθηκαν ούτε 

δυσανασχέτησαν. Επικρατεί ενθουσιασμός για το δράκο μας, για τη λίμνη μας, για όλα. 

Τώρα μάλιστα το Δεκέμβριο που είχαμε το ημερολόγιο (συνεργατική δράση) η πρώτη μας 
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έννοια ήταν να μπούμε να πατήσουμε στο ημερολόγιο να δούμε τι έχουμε να κάνουμε 

σήμερα… Δεν το ξεχνάνε, δηλαδή είναι εκεί. Είναι στην καθημερινότητά τους. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τους γονείς; Έχεις νιώσει κάποια αβεβαιότητα για 

τυχόν αντιδράσεις τους; 

Σ14: Αντιδράσεις όχι δεν υπήρξαν. Όμως διαπιστώνω ότι κάθε χρόνο οι γονείς έχουν 

περισσότερα προβλήματα; Άγχη; Στρες; Ασχολούνται όλο και λιγότερο… Ίσως είναι οι 

φετινοί γονείς; Βλέπω ότι παλιότερα υπήρχε μεγαλύτερη ανταπόκριση. Φέτος, δεν το 

κάνουν λόγω προγράμματος, είναι σα γονείς λίγο – μου φαίνονται εμένα περισσότερο 

αδιάφοροι.  

Ερευνήτρια: Δεν έχεις αντιδράσεις από γονείς του τύπου «τι κάνετε» ή «τι είναι 

αυτά που κάνετε», αλλά διαπιστώνεις ότι δε μπορείς να τους κάνεις τόσο 

συμμέτοχους όσο θα ήθελες; 

Σ14: Ναι, αυτό με το διαγωνισμό περίμενα να έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και δεν είχε. 

Εμένα αυτό με προβλημάτισε. Αλλά το βάζω μέσα στο γενικότερο πλαίσιο ότι αυτοί οι 

γονείς είναι γενικά πολύ απορροφημένοι από τα δικά τους προβλήματα και δεν έχει με το 

πρόγραμμα σχέση. Τι να σου πω, δίνουμε ενημερωτικά χαρτάκια και τα βάζουμε στις 

τσάντες των παιδιών και δεν τα έχουν διαβάσει ποτέ ας πούμε. Δεν ξέρω αν φταίει ότι 

κάθε χρόνο οι γονείς είναι και πιο πιεσμένοι. 

Ερευνήτρια: Τα επόμενα χρόνια πώς βλέπεις τον εαυτό σου; Θα συνεχίσεις να 

χρησιμοποιείς τη δικτύωση; Δηλαδή θεωρείς ότι πλέον την έχεις υιοθετήσει στις 

εκπαιδευτικές σου μεθόδους και πρακτικές; 

Σ14: Ε σίγουρα. Δεν θα μπορούσα να κάνω πίσω. Δηλαδή όλα αυτά γίνονται για να 

πηγαίνουμε μπροστά. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή του χρόνου θα είμαι ολοήμερο και δε θα 

έχω τη δυνατότητα να ασχοληθώ τόσο πολύ ή… Αλλά όχι, αυτή είναι η… οι βλέψεις μου 

αυτές είναι. Και κάτι καινούργιο ενδεχομένως, πολύ θα ήθελα να μπω και σε μια ομάδα 

που θα έκανε κάτι διαφορετικό . 
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Ερευνήτρια: Αλλά με βάση αυτό; Το να επικοινωνείς κι εσύ κι οι μαθητές σου με 

άλλα σχολεία και εκπαιδευτικούς, το οποίο είναι η δικτύωση; Σ’ αρέσει; Το έχεις 

βάλει μέσα στη λογική σου; 

Σ14: Ναι, ναι, ναι. Μου φαίνεται πολύ βαρετό να ξαναγυρίσω σε μια παραδοσιακή 

κατάσταση. Κι εγώ άμα ξενερώσω, μετά δεν περνάμε καλά… χαχα… οπότε πρέπει κι η 

«κυρία» να περνάει καλά, να έχει ενδιαφέρον, για να μπορούμε να περνάμε καλά όλοι. 

Έτσι το βλέπω. 

Άμα δεν περνάμε κι εμείς καλά, άμα δεν υπάρχει ενθουσιασμός, δεν… δεν δουλεύεις. 

 

Συνέντευξη 15η 

Ψευδώνυμο: Σ15, νηπιαγωγός 

Ερευνήτρια: Θα ήθελα να σε ρωτήσω πόση εμπειρία έχεις πάνω στη δικτύωση. 

Σ15: Αρκετή πιστεύω. Ασχολούμαι 5 χρόνια.  

Ερευνήτρια: Τι είδους δικτύωση έχεις κάνει; 

Σ15: Έκανα eTwinning, έκανα το Νοιάζομαι και Δρω, που επίσης είναι σε πλατφόρμα. 

Ερευνήτρια: Σε ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι αυτό; 

Σ15: Ναι. 

Ερευνήτρια: Κι είναι σε συνεργασία και με άλλα σχολεία; 
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Σ15: Ναι, υπάρχει συνεργασία, όχι όπως στο eTwinning αλλά υπάρχει κι εδώ κάποια 

συνεργασία. Και φέτος που θα είναι η 2η χρονιά που θα το κάνουμε θα είναι μεγαλύτερη η 

συνεργασία ανάμεσα στα σχολεία των Σ. που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

Ερευνήτρια: Δηλαδή σ’ αυτή τη συνεργασία εμπλέκονται και οι μαθητές σας; 

Σ15: Ναι, ναι. Αλλά βασικά στο eTwinning  είναι η εμπειρία μου η μεγάλη. 

Ερευνήτρια: Το eTwinning γιατί το επιλέγεις; Θεωρείς ότι πληροί κάποιες 

προϋποθέσεις; Σ’ αρέσει η πλατφόρμα του…; 

Σ15: Γιατί μ’ αρέσει πολύ να συνεργάζομαι με άλλους συναδέλφους και το eTwinning 

δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία για συνεργασία.   

Πώς ξεκίνησα: ήθελα με κάποια άτομα, όπως ήτανε η Π.Π., η Δ., η Σ., που είχαμε επαφή 

καθημερινή και ανταλλάσσαμε απόψεις, το είδαμε σαν μια πολύ καλή ευκαιρία, την πρώτη 

χρονιά που το eTwinning έδινε τη δυνατότητα για ελληνικά έργα, ήταν μια πολύ καλή 

ευκαιρία να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Έτσι ξεκίνησα. 

Ερευνήτρια: Οπότε σ’ άρεσε και το συνέχισες μέσα στα χρόνια; Είδες ότι έχει 

δυνατότητες για να σε φέρει κοντά με συναδέλφους που βρίσκονται σε 

απόσταση; 

Σ15: Ναι. Ενώ ας πούμε το “Teachers for Europe” που έκανα πέρσι, ναι μεν μου άρεσε 

αλλά δεν το ξανάκανα γιατί είναι ένα πρόγραμμα που το κάνω μόνη μου. Μου αρέσουν 

πολύ τα συνεταιρικά προγράμματα. Η αλληλεπίδραση με τους άλλους.  

Ερευνήτρια: Προτιμάς - απ’ αυτές τις μέχρι τώρα συνεργασίες που έχεις κάνει 

και την εμπειρία των 5 χρόνων που έχεις – να συνεργάζεσαι με σχολεία από την 

Ελλάδα ή από το εξωτερικό; 
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Σ15: Απ’ την Ελλάδα. Γιατί 3 χρόνια που συνεργάστηκα με σχολεία του εξωτερικού – και 

το ζούμε και φέτος με το δικό μας το πρόγραμμα με τη Βουλγάρα – δεν ακολουθούν, δεν 

τηρούν τα χρονοδιαγράμματα, δε συμμετέχουν. Μας κουράζουν πολύ. Μετά, οι αργίες 

τους είναι τελείως διαφορετικές από τις δικές μας και επίσης δε μπορούμε να κάνουμε 

δράσεις λόγω της γλώσσας. Ξεκίνησα με ενθουσιασμό γιατί θεωρούσα ότι θα είναι πολύ 

ωραίο να συνεργαζόμαστε και να βλέπουμε τα εκπαιδευτικά συστήματα αυτών των 

χωρών, αλλά στην πορεία είδα ότι δεν δουλεύουν με τον ίδιο ενθουσιασμό όπως εμείς. 

Ερευνήτρια: Επομένως έχεις κατασταλάξει στην άποψη ότι σ’ αρέσει να κάνεις 

δικτύωση με σχολεία από την Ελλάδα. 

Σ15: Θα κάνω και με σχολεία του εξωτερικού γιατί εγώ μπορεί να έτυχα σε συνεργάτες 

(Ευρωπαίους) που ήταν έτσι. Δεν το αποκλείω. 

Ερευνήτρια: Όσο αφορά στις βαθμίδες;  Με νηπιαγωγεία ή με μεγαλύτερη 

βαθμίδα; 

Σ15: Με νηπιαγωγεία. Γιατί έχουμε το ίδιο αναλυτικό πρόγραμμα, τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών είναι κοινά, ενώ όσο προχωρούν οι βαθμίδες αλλάζουν και τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών. Βλέπουμε και φέτος που έχουμε δύο τάξεις Δημοτικού στο πρόγραμμά μας ότι 

κάνουμε διαφορετικά πράγματα, δε μπορούμε να συμβαδίσουμε. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τις δεξιότητες και τις δυνατότητες των παιδιών; 

Σ15: Ναι. 

Ερευνήτρια: Για ποιο λόγο επιλέγεις τη δικτύωση; Ξέρουμε ότι πίσω της 

κρύβεται μια πολύ σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί χρόνο, προετοιμασία, 

ενέχει δέσμευση, εκτίθεσαι. 
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Σ15: Μου αρέσουν όλα αυτά. Μου αρέσουν οι προκλήσεις, μου αρέσει η πρόκληση της 

έκθεσης, μου αρέσει η διάχυση του έργου, μου αρέσει να ανταλλάσσω απόψεις με 

συναδέλφους και ιδέες για να κάνουμε μία δράση. Μ’ αρέσει όλο αυτό της δικτύωσης. 

Ερευνήτρια: Πιστεύεις ότι μέσα από τις δικτυώσεις θα ωφεληθείς εσύ 

προσωπικά; Κι όταν λέω όφελος προσωπικό εννοώ αν μαθαίνεις, αν 

εκπαιδεύεσαι μέσα απ’ αυτό, αν σου παρέχει επαγγελματική ανάπτυξη, αν σου 

παρέχει ευκαιρίες, αν χτίζει το επαγγελματικό σου προφίλ. 

Σ15: Όλα αυτά που είπες πιστεύω ότι συμβαίνουν. Δηλαδή κάνεις πράγματα διαφορετικά 

από τα τετριμμένα, τα συνηθισμένα. Κι όλα αυτά με τις ετικέτες (ποιότητας), με τα 

πιθανά βραβεία, με κάποια σχολεία που θα γίνουν σχολεία eTwinning – είναι και το δικό 

μας μέσα σ’ αυτά – τα συνέδρια στα οποία συμμετέχουμε με τα έργα που κάνουμε στο 

eTwinning, θεωρώ ότι προσφέρουν στην επαγγελματική καταξίωση. Δεν το κάνω όμως 

γι’ αυτό. Αυτά έρχονται στην πορεία. 

Ερευνήτρια: Ναι, καταλαβαίνω. Στην ουσία μπαίνεις στις δικτυώσεις γιατί σ’ 

αρέσει η πρόκληση και η ανταλλαγή απόψεων με συναδέλφους κι αυτή η 

αλληλεπίδραση και η κοινωνικότητα που προκύπτει μέσα απ’ αυτές, αλλά η 

επαγγελματική ανάπτυξη και το επαγγελματικό προφίλ έρχονται ως φυσικά 

επακόλουθα από την εμπλοκή σε μια δικτύωση. Αυτό συμβαίνει για όλες μας 

και δεν είναι κάτι κακό να το παραδεχτούμε. 

Σ15: Ναι, ναι έτσι ακριβώς. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά την πλευρά των παιδιών σου... Αυτά ωφελούνται από 

τις δικτυώσεις; Κι αν ναι, με ποιον τρόπο; 

Σ15: Ναι ωφελούνται… εξαρτάται από το πώς θα το χειριστούμε κι εμείς έτσι; Δηλαδή 

βλέπεις και την ομάδα των παιδιών που έχεις κάθε χρόνο. Ας πούμε με τις συνδέσεις που 

κάνουμε μέσω skype, βλέπουνε στο χάρτη τις περιοχές της Ελλάδας, τις περιοχές της 

Ευρώπης με τις οποίες συνεργαζόμαστε, μαθαίνουν καινούργια μέρη, έρχονται σε επαφή 
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με άλλα παιδάκια. Βλέπουνε ότι κάνουνε κοινά πράγματα με άλλα παιδάκια, βλέπουν όταν 

δουλεύουμε σε live συνεργατικά προγράμματα και να βγαίνει ένα αποτέλεσμα τα 

ενθουσιάζει. 

Ερευνήτρια: Δηλαδή μαθαίνουν τρόπους να συνεργάζονται; Νιώθουν αυτή την 

έννοια της ομάδας; Είτε σε επίπεδο τάξης – γιατί για να συμμετέχουν σε μια 

δικτύωση στην ουσία μέσα στην τάξη κάνουν αρκετές φορές ομαδική δουλειά. 

Σ15: Εννοείται ότι για να φτάσεις εκεί έχεις κάνει μεγάλη προεργασία μέσα στην τάξη. 

Ερευνήτρια: Δηλαδή η ομαδικότητα χτίζεται μέσα από τη δικτύωση; Γιατί είναι 

ένα ζητούμενο στο νηπιαγωγείο, να μαθαίνουν να δουλεύουν ομαδικά και 

συνεργατικά. 

Σ15: Ναι, ναι έτσι είναι. 

Ερευνήτρια: Μέσα από αυτές τις δικτυώσεις όλων αυτών των χρόνων που έχεις 

κάνει, το σχολείο πώς ωφελείται; 

Σ15: Ας πούμε κάποια φορά βραβεύτηκε σε πανελλήνιο επίπεδο. Οι ετικέτες ποιότητας 

που παίρνουμε από κάθε έργο είναι ετικέτες ποιότητας που δίνονται στο σχολείο. Το 

σχολείο έρχεται σε επαφή με τα άλλα σχολεία, το σχολείο είναι δηλαδή αυτό που 

ακούγεται. Η διάχυση που γίνεται έχει το σχολείο ως επίκεντρο κι όχι τον εκπαιδευτικό. 

Ο εκπαιδευτικός αποτελεί κομμάτι του σχολείου. Ο εκπαιδευτικός κινεί αυτή τη 

διαδικασία, αλλά το σχολείο είναι αυτό που γίνεται πιο γνωστό. Το σχολείο ακολουθεί τις 

εξελίξεις και δε μένει σε στερεότυπα παλαιότερα.  

Ερευνήτρια: Η εκπαιδευτική κοινότητα η οποία αποτελείται από τους μαθητές, 

τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και από την τοπική κοινωνία γενικά πώς το 

δέχεται αυτό; 
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Σ15: Εντάξει από πολλούς υπάρχει καχυποψία. Και από συναδέλφους και από την 

κοινωνία… ας πούμε «και τι κάνετε εσείς τώρα;» Ή ξέρεις – το ζεις και συ – ότι αυτό το 

διαφορετικό είναι πάντα αυτό που ταράζει τα νερά. Αλλά βλέπω ότι όλο και περισσότεροι 

συνάδελφοι και πανελλαδικά και σε τοπικό επίπεδο αρχίζουν κι ασχολούνται (με τη 

δικτύωση εννοεί). Οπότε θεωρώ ότι βάλαμε κι εμείς ένα λιθαράκι προς αυτή την 

κατεύθυνση. Δηλαδή στο χέρι μας είναι να τη διαλύσουμε αυτή την καχυποψία, να την 

γκρεμίσουμε. 

Ερευνήτρια: Εξάλλου η δικτύωση – δικτύωση ίσον συνεργασία και 

αλληλεπίδραση – στην ουσία αυτό προωθεί. Οι εκπαιδευτικοί να ανοίγουν τα 

χαρτιά τους, να λένε τις ιδέες τους, να κάνουν διάχυση, οπότε δε μπορούμε να 

δουλεύουμε με στερεότυπα ή «κρυφά». 

Σ15: Έχουμε ζήσει τις εποχές όπου ο εκπαιδευτικός έκρυβε τις φωτοτυπίες για να μην τις 

δει ο συνάδελφος. Οι ιδέες είναι για να διαχέονται. 

Ερευνήτρια: Πόσοι συνάδελφοι είστε στη δική σου σχολική μονάδα; 

Σ15: Είμαστε έξι. Είμαστε 3 τμήματα. Μέχρι πέρσι ήμασταν πάντα 3 ολοήμερα, 3 

πρωινά, 3 απογευματινά. Πέρσι είχα 75 εγγραφές, αλλά επειδή έχει μεγάλο πρόβλημα η 

πόλη, είμαι το μόνο σχολείο στην πόλη που κάνω κλήρωση. Με υποχρεώνουν από τη 

Διεύθυνση πάντα να φτάνω εγώ στα όριά μου για να δίνω εγώ παιδιά σε 7-8 νηπιαγωγεία, 

για να μην κλείσουν τμήματα. Να φτάσουν στα δεκατεσσάρια δηλαδή (14 παιδιά ανά 

τμήμα, εννοεί). Οπότε φέτος έγινε πάλι αυτό, με την αλλαγή του καθεστώτος πλέον 

στην κλήρωση μπαίνουν και τα παιδιά που θέλουν ολοήμερο κι έτσι μου φύγαν πολλά 

παιδιά που θέλαν ολοήμερο και μου μείναν παιδιά για πρωινό. Έτσι φέτος έχω 3 τμήματα 

πρωινά και 2 μεσημεριανά και 1 παράλληλη (στήριξη) κι έναν ιδιώτη βοηθό. Εφτά 

δηλαδή (άτομα). 

Ερευνήτρια:  Όσον αφορά τους λοιπούς λοιπόν εκπαιδευτικούς πώς είναι η 

αντίδρασή τους σε σχέση με το ότι εσύ κάθε χρόνο όπως και φέτος επιλέγεις να 

κάνεις δικτύωση; 
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Σ15: Δεν έχουν κανένα πρόβλημα, αλλά δε θέλουν και να συμμετέχουν. Εκτός από μένα 

πόσοι άλλοι συμμετέχουν; Είναι η συνάδελφος με την οποία είμαστε μαζί στο ίδιο τμήμα. 

Ερευνήτρια: Έχει εμπειρία όπως κι εσύ; 

Σ15: Όχι, όχι η πρώτη της χρονιά είναι. Πέρσι ήμουν με τη Χρύσα που φέτος έχει το 

πρωινό το τμήμα που ήταν κι αυτή στο eTwinning. 

Ερευνήτρια: Οι υπόλοιποι συνάδελφοι δε θα ήθελαν να μπουν σε ένα 

eTwinning; 

Σ15: Τώρα θίγεις ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Ναι θα ήθελαν αν τα έκανα όλα εγώ. Ήδη τα 

κάνω όλα εγώ και για τη συνάδελφο που είμαστε μαζί. Να τα κάνω όλα και για τις άλλες 

συναδέλφους.. ήδη για το «Νοιάζομαι και Δρω» που το κάνουμε σα σχολική μονάδα και 

πέρσι και φέτος, είναι εξ ολοκλήρου δικιά μου ευθύνη. Δε μπορούσα να έχω την ευθύνη 

και ενός eTwinning για όλο το σχολείο. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τις αντιδράσεις γονιών ή λοιπών εκπαιδευτικών σε 

σχέση με τη δικτύωση ας πούμε τη φετινή, νιώθεις αβεβαιότητα; 

Σ15: Θετικές είναι οι αντιδράσεις τους. Οι γονείς ψιλο-αδιάφοροι θα έλεγα ότι είναι. Δε 

θα έλεγα ότι είναι και πολύ ενθουσιασμένοι, αλλά εντάξει στην ουσία δεν έχει ξεκινήσει 

και καλά καλά το πρόγραμμα. Είμαστε στα εισαγωγικά ακόμα. Δε δημιουργούν όμως 

κανένα πρόβλημα. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά την ενεργό συμμετοχή των παιδιών σου στη 

δικτύωση, νιώθεις αβεβαιότητα ότι κάποια στιγμή μπορεί να σταματήσει; 

Δηλαδή να χάσουν το ενδιαφέρον τους; 

Σ15: Αυτό νομίζω ότι πάντα συμβαίνει. Σε οτιδήποτε πρόγραμμα και να κάνω. Πάντα 

φοβόμαστε να μη συμβεί και προσπαθούμε να κρατάμε το ενδιαφέρον των παιδιών σε 

υψηλό επίπεδο. Το ενδιαφέρον τους εξαρτάται από τον εκπαιδευτικό. 
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Ερευνήτρια: Η μέχρι στιγμής ατμόσφαιρα μέσα στη σχολική τάξη όσον αφορά 

τη δικτύωση πώς είναι; 

Σ15: Είναι πολύ καλή. Συμμετέχουν σε όλα, είναι και τέτοιο το θέμα που το έχουν 

αγαπήσει, τους είναι ένα προσφιλές θέμα ούτως ή άλλως. Κάθε μέρα με τα τραγούδια, με 

τα καλημερίσματα, με τους κανόνες, με την ατμόσφαιρα που υπάρχει στην τάξη, όλα είναι 

μια χαρά. 

Ερευνήτρια: Μέσα απ’ αυτή τη φετινή δικτύωση ποια είναι τα συναισθήματά 

σου; 

Σ15: Θεωρώ ότι το φετινό έργο δεν πρέπει να είναι τόσο απλωμένο. Δηλαδή ότι πρέπει να 

υπάρχει πιο μικρός αριθμός εκπαιδευτικών για να είναι καλύτερη η συνεργασία και να 

αναλαμβάνουν όλοι τις ίδιες ευθύνες. Εγώ γενικά δεν μπορώ τις συνεργασίες που κάποιοι 

επαναπαύονται και περιμένουν να τα κάνουνε οι άλλοι. Θέλω να είναι ισομερώς 

μοιρασμένα όλα και να κάνουν όλοι τα ίδια πράγματα. Δε χρωστάει κανένας, κανενός. 

Αυτό που νιώθω στο λέω. Δεν είμαι διπλωμάτισσα. 

Ερευνήτρια: Επομένως τα συναισθήματά σου από τη φετινή δικτύωση θα 

λέγαμε όχι ότι δεν είναι θετικά από την πορεία, από την έκβαση του έργου… 

Σ15: Όχι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη… είναι στιγμές που εκνευρίζομαι από τη 

μεγάλη ομάδα γι’ αυτόν το λόγο. Δηλαδή σκέφτομαι ότι υπάρχουν άτομα που 

συμμετέχουν που δεν τα έχω δει και δε μου αρέσει αυτό το πράγμα. 

Ερευνήτρια: Νιώθεις πίεση ή άγχος σε σχέση με το χρόνο; 

Σ15: Δε γίνεται να μη νιώθεις πίεση… και δεν μπορώ να καταλάβω αυτούς που παίρνουν 

δύο και τρία και τέσσερα και πέντε και έξι eTwinning, πώς τα βγάζουν πέρα και πώς τα 

βγάζουν πέρα τα παιδιά τους. Είναι η μεγάλη μου η απορία αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί 

να μη νιώθεις πίεση, αλλά εντάξει… 
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Ερευνήτρια: Μου έθιξες και το θέμα των παιδιών. Που λες πώς γίνεται ένα 

εκπαιδευτικός να παίρνει 3 και 4 και 5 eTwinning και τα παιδιά που θα 

συμμετέχουν σ’ αυτά τα 5 eTwinning πώς μπορούν να συμμετέχουν σ’ όλα 

αυτά. Γιατί μιλάμε για μικρά παιδιά, έτσι; Μπορούν να κατανοήσουν απόλυτα 

την έννοια της δικτύωσης; Και μπορούν να είναι το ίδιο αποδοτικά αν 

δουλεύουν σ’ ένα έργο ή αν δουλεύουν σε 5 ταυτοχρόνως;   

Σ15: Καταρχήν δεν παθαίνει το παιδί σύγχυση; Όταν λες ότι τώρα είμαστε σ’ αυτό το 

πρόγραμμα και μιλάμε με τα παιδιά απ΄ το Κιλκίς, απ’ την Καρδίτσα, απ’ την 

Θεσσαλονίκη… Το έκανα μία χρονιά, μία χρονιά είχα ταυτόχρονα δύο έργα, με φυσικές 

επιστήμες ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό που κάναμε, ήταν τόσο ωραία και τα δύο 

προγράμματα αλλά τρελαθήκαμε. Δεν μπορείς να είσαι συνεπής και στα δύο. Δε γίνεται. 

Γιατί το θέμα είναι να κάνεις κάτι και να το ευχαριστιέσαι. Όχι να καταπιέζεσαι ή να το 

κάνεις έτσι απλά για να το κάνεις. 

Ανακεφαλαιώνοντας οι δικτυώσεις θα ήθελα να γίνονται με λιγότερα άτομα και να 

συμμετέχουν όλοι, να είναι κατανεμημένες οι αρμοδιότητες, όποιος δεν μπορεί να μη 

συμμετέχει, δηλαδή αν κάποιος θεωρεί ότι θα συμμετέχει σ’ ένα έργο και θα τα κάνουν οι 

άλλοι για μένα και γω θα αποκομίσω τα οφέλη, καλό είναι να μη συμμετέχει καθόλου.  

Όσον αφορά τον αριθμό των δικτυώσεων μία το πολύ δύο την κάθε σχολική χρονιά. Αλλά 

ας πούμε να μην είναι δύο eTwinning.  

Ερευνήτρια: Πώς βλέπεις τον εαυτό σου τα επόμενα χρόνια σε σχέση με τη 

δικτύωση; Θα συνεχίσεις να τη χρησιμοποιείς; 

Σ15: Ναι θα συνεχίσω. Δεν ξέρω αν κάποια χρονιά είμαι απογευματινή και δεν 

προλαβαίνω λόγω χρόνου, αλλά και κει ακόμα δε νομίζω.  

 

Συνέντευξη 16η 
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Ψευδώνυμο: Σ16, νηπιαγωγός 

Ερευνήτρια: Θα ήθελα να σε ρωτήσω πόση εμπειρία έχεις πάνω στη δικτύωση. 

Σ16: Έχω πολύ μεγάλη εμπειρία μπορώ να πω. Ασχολούμαι από το 2010. Δηλαδή 

περίπου 7 χρόνια. Είναι πλέον για μένα τρόπος ζωής. Ο τρόπος που δουλεύω έχει 

αλλάξει, δεν είμαι πια μόνη μου μέσα στη σχολική τάξη. 

Ερευνήτρια: Τι είδους δικτύωση έχεις κάνει; 

Σ16: Έχω συμμετάσχει σε έργα eTwinning  και φέτος κάνω και Erasmus. 

Ερευνήτρια: Προτιμάς να συνεργάζεσαι με σχολεία από την Ελλάδα ή από το 

εξωτερικό; 

Σ16: Μου αρέσει και με τα δυο. Με σχολεία της Ελλάδας έχουμε κοινή γλώσσα και κοινά 

ενδιαφέροντα και στόχους. Με σχολεία από το εξωτερικό μαθαίνουμε άλλες κουλτούρες, 

άλλους τρόπους δουλειάς κ.λπ. Παρ’ όλα αυτά οι ξένοι συνεργάτες δεν είναι τόσο συνεπείς 

στα χρονοδιαγράμματα. Δεν ξέρω ίσως δεν το παίρνουν τόσο στα σοβαρά.  

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τις βαθμίδες προτιμάς να συνεργάζεσαι μόνο με 

νηπιαγωγεία ή και με άλλες βαθμίδες; 

Σ16: Με νηπιαγωγεία και με πρώτες τάξεις Δημοτικού. Από κει και μετά δεν ξέρω κατά 

πόσο μπορεί να είναι καλή η συνεργασία. Βέβαια δεν το έχω δοκιμάσει κιόλας. Μέχρι 

στιγμής δεν έχω συνεργαστεί με μεγάλες τάξεις από Δημοτικό. 

Ερευνήτρια: Για ποιο λόγο επιλέγεις τη δικτύωση; Πιστεύεις ότι θα ωφεληθείς 

προσωπικά; 

Σ16: Σίγουρα. Καταρχήν μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση 

που έχω με άλλους εκπαιδευτικούς. Δεν νιώθω μόνη μέσα στη σχολική τάξη. 
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Βελτιώνομαι σε θεματικές που ένιωθα αδύναμη και μέσα από τις συνεργασίες μαθαίνω και 

εγώ πράγματα και βελτιώνω τις γνώσεις μου και τις τεχνικές μου ως εκπαιδευτικός. 

Αναπτύσσομαι επαγγελματικά και χτίζω το επαγγελματικό μου προφίλ με τη συμμετοχή 

μου σε δικτυώσεις, με τις ετικέτες ποιότητας και τα βραβεία.  

Ερευνήτρια: Οι μαθητές ωφελούνται και με ποιο τρόπο; 

Σ16: Γίνονται ενεργοί πολίτες. Ανοίγουν τους ορίζοντές τους αποκτώντας νέες γνώσεις 

ευρύτερες. Μέσα από τις κοινωνικές δράσεις αποκτούν συνείδηση του ενεργού πολίτη που 

προσφέρει στην κοινωνία. Κοινωνικοποιούνται και μαθαίνουν να δουλεύουν ομαδικά και 

συνεργατικά. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο πλέον στο νηπιαγωγείο. Να μάθουν τα 

παιδιά πώς να συνεργάζονται και να δουλεύουν σε ομάδες τόσο μέσα στην τάξη όσο και 

ευρύτερα για να πετύχουν κοινούς στόχους.  

Η δικτύωση αναπτύσσει και τις δεξιότητές τους. Εμπλουτίζει τον προφορικό τους λόγο, 

την έκφραση τους, την ικανότητα επικοινωνίας τους. 

Ερευνήτρια: Το σχολείο ωφελείται και πώς; 

Σ16: Η σχολική μονάδα αποτελείται από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς. 

Μέσα από τις δικτυώσεις όλοι συνεργάζονται, έρχονται κοντά, γνωρίζει καλύτερα ο ένας 

τις ανάγκες του άλλου. Επίσης το σχολείο γίνεται γνωστό, ανοιχτό προς τα έξω με τις 

δράσεις του που ακούγονται. Είναι μέρος της τοπικής κοινωνίας και όχι ξεκομμένο από 

αυτήν. Συνεργάζεται με πρόσωπα, φορείς και αλληλεπιδρά. 

Ερευνήτρια: Ποια είναι τα συναισθήματά σου από τις φετινές δικτυώσεις που 

κάνεις; 

Σ16: Νιώθω πολύ ικανοποιημένη κι από τις δύο, καθώς πάνε καλά. Νιώθω χαρούμενη 

βλέποντας το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Είναι για μένα κάτι που με κάνει να νιώθω 

δημιουργική και μου αρέσει πολύ. 



318 
 

Υπάρχουν φορές που νιώθω κουρασμένη, καθώς ο προσωπικός χρόνος είναι 

περιορισμένος για μένα και είναι πολλά αυτά που πρέπει να σχεδιαστούν και να γίνουν 

εκτός σχολικής τάξης, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Όποιος λέει ότι κάνει δικτύωση και 

δεν κουράζεται, λέει ψέματα. Όμως τα θετικά συναισθήματα κι όλα τα οφέλη που 

αποκομίζει είναι πιο σημαντικά, οπότε αυτό μετράει για μένα.  

Ερευνήτρια: Νιώθεις αβεβαιότητα για τις αντιδράσεις των μαθητών; Ότι μπορεί 

να χάσουν στην πορεία το ενδιαφέρον τους; 

Σ16: Αυτό μπορεί να συμβεί σε κάποια φάση του προγράμματος, όπως ήδη συνέβη την 

περίοδο των Χριστουγέννων, όμως είναι λογικό. Κι αυτά ήταν κουρασμένα όπως κι εμείς 

οι εκπαιδευτικοί. Όμως αυτό λειτουργεί ως ανατροφοδότηση, καθώς με μια δυο επόμενες 

δραστηριότητες θα τονωθεί και πάλι το ενδιαφέρον τους. Οπότε δε νιώθω αβεβαιότητα. 

Ερευνήτρια: Νιώθεις αβεβαιότητα για τις αντιδράσεις των γονέων; 

Σ16: Όχι καθόλου. Οι γονείς είναι ενθουσιασμένοι και συμμετέχουν ενεργά. Δε μου έχει 

τύχει ως τώρα τόσα χρόνια κάποιος γονιός που να αντιδράσει αρνητικά. Με τους γονείς το 

θέμα είναι πώς θα τους το εξηγήσεις. Αν τους αναλύσεις τους στόχους τους 

εκπαιδευτικούς και τις δράσεις, κατανοούν ότι είναι προς όφελος των παιδιών τους. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τις συναδέλφους σου πώς αντιδρούν; 

Σ16: Είμαστε τρεις και συμμετέχουμε όλες. Η μία κάνει δικτύωση πρώτη φορά, η άλλη 

από πέρσι. Τους μίλησα για τη δικτύωση και τις έπεισα να δοκιμάσουν. Συμμετέχουν 

ενεργά στο βαθμό που μπορούν βάσει της εμπειρίας τους. Είμαστε όλες μια ομάδα. 

Ερευνήτρια: Πώς βλέπεις τον εαυτό σου τα επόμενα χρόνια σε σχέση με τη 

δικτύωση; Θα συνεχίσεις; 
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Σ16: Νομίζω ότι πλέον είναι ο τρόπος που δουλεύω. Πιστεύω πώς κάθε χρόνο θα θέλω να 

συμμετέχω σε μία τουλάχιστον. Αν κάποια χρονιά απέχω θα είναι για να πάρω 

ανατροφοδότηση.  

 

Συνέντευξη 17η 

Ψευδώνυμο: Σ17, νηπιαγωγός 

Ερευνήτρια: Πόση εμπειρία έχεις στη δικτύωση; 

Σ17: Φέτος μόνο. Φέτος πρώτη χρονιά. 

Ερευνήτρια: Και τι είδους δικτύωση κάνεις φέτος; 

Σ17: Δύο προγράμματα eTwinning και ένα Erasmus. 

Ερευνήτρια: Γιατί επέλεξες να ασχοληθείς μ’ αυτά τα προγράμματα; 

Σ17: Βασικά ήθελα να γνωρίσω και καινούργιους συναδέλφους, να δω πώς θα κυλήσει 

και με τα παιδιά, ήταν και πρωτόγνωρο γιατί και πρώτη φορά το δουλεύω και η αλήθεια 

είναι ότι οι συνάδελφοί μου του σχολείου με ώθησαν προς αυτό που το έχουν 

ξαναδουλέψει και μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είπα να το δοκιμάσω κι 

εγώ. Αλλά σε συνεργασία μαζί τους. Μόνη μου νομίζω θα πελάγωνα λίγο. 

Ερευνήτρια: Απ’ αυτή τη μικρή εμπειρία που έχεις από τις δικτυώσεις του 

eTwinning και του Erasmus, πώς βλέπεις τη συνεργασία όσον αφορά τις 

εθνικότητες; 

Σ17: Ναι, το ένα είναι Ελλάδα και εξωτερικό, το άλλο είναι Ελλάδα και Κύπρος.  
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Ερευνήτρια: Πώς βλέπεις μια τέτοια συνεργασία; Δηλαδή το ότι συνεργάζεσαι 

με σχολεία και από το εξωτερικό; 

Σ17: Κοίταξε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί και γνωρίζεις και καινούργιες 

κουλτούρες και με τα βιντεάκια που συνδεόμαστε τρελαίνονται και τα παιδιά, ακούνε 

καινούργιες γλώσσες, μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Και για μένα είναι πολύ 

ενδιαφέρον, βέβαια εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να ταξιδέψω, ενώ τα κορίτσια (οι δύο 

συνάδελφοι του σχολείου) θα πάνε και στο εξωτερικό και θα γνωρίσουν εκεί κι άλλα 

πράγματα, οπότε σ’ αυτό μειονεκτώ, αλλά νομίζω ότι όλες αυτές οι εμπειρίες, οι 

κουλτούρες που γνωρίζεις, οι καινούργιοι εκπαιδευτικοί, να δεις πώς δουλεύουν στην 

τάξη τους… Όταν κάναμε τη βιντεοκλήση και γνωρίσαμε όλα τα σχολεία του εξωτερικού 

(στη δικτύωση Erasmus) και μας τραγούδησαν στη γλώσσα τους, τα παιδιά τρελάθηκαν. 

Και μόνο αυτό δηλαδή, ήτανε τι να σου πω…! Τους έβλεπες και κοίταγαν την οθόνη, με 

τα ματάκια τους ορθάνοιχτα και έλεγαν τώρα τι μιλάνε αυτοί. Ήταν καταπληκτική 

εμπειρία. Και μόνο αυτό δηλαδή νομίζω είναι… 

Ερευνήτρια: Οπότε αν σε ρωτούσα αν προτιμάς να συνεργάζεσαι με σχολεία 

από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό, τι θα μου απαντούσες; 

Σ17: Κοίταξε, θα σου απαντούσα ότι για λόγους ευκολίας και για το φόρτο δουλειάς που 

βλέπω ότι έχει, θα προτιμούσα με του εσωτερικού, με την Ελλάδα, μόνο και μόνο από 

θέμα γλώσσας. Δηλαδή εγώ δυσκολεύομαι τώρα όταν ανεβάζουμε τις δραστηριότητες κι 

αυτά που κάνω εγώ, πρέπει να τα μεταφέρω όλα στα αγγλικά… Αυτό λίγο με δυσκολεύει 

και θα έλεγα περισσότερο με την Ελλάδα ένα πρόγραμμα. Αλλά όσον αφορά το τι 

γνωρίζεις και τι περισσότερα σου προσφέρουν του εξωτερικού (τα προγράμματα) και πόσα 

περισσότερα πράγματα μαθαίνεις, πολυπολιτισμικά εννοώ έτσι; Όχι γνωστικά. Νομίζω θα 

επέλεγα της Ελλάδας μόνο γι’ αυτό, από θέμα γλώσσας. Για να μη δυσκολευόμαστε σ’ 

αυτό το κομμάτι επειδή έχει πολύ φόρτο κι είναι ένα επιπλέον τσακ.. ξέρεις. 

Ερευνήτρια: Στο χρόνο μας… ναι. 
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Κι όσον αφορά τις βαθμίδες; Εσύ είσαι νηπιαγωγός. Οι συνεργασίες που κάνεις 

φέτος είναι μόνο με νηπιαγωγεία σε όλα τα eTwinning; 

Ε17: Στο eTwinning ναι. Στο Erasmus αν δεν κάνω λάθος – να σου πω την αλήθεια, 

γιατί δε συναντήθηκα μαζί τους όταν πήγανε στην Αθήνα – νομίζω ότι είναι κι από άλλες 

βαθμίδες, δεν είναι μόνο νηπιαγωγείου. Πρέπει να είναι και του δημοτικού. 

Ερευνήτρια: Και στο ένα eTwinning που κάνουμε μαζί έχει και δυο τάξεις 

δημοτικού. 

Ε17: Α, ναι είναι και του δημοτικού. Μπράβο, είναι και του δημοτικού καλά λες. 

Ερευνήτρια: Θα προτιμούσες να συνεργάζεσαι με σχολεία της ίδιας βαθμίδας, 

δηλαδή με νηπιαγωγεία ή και με άλλες βαθμίδες; Δηλαδή διαβλέπεις από την 

εμπειρία σου μέχρι στιγμής διαφορές ή δυσκολίες όταν συνεργάζεσαι με άλλη 

βαθμίδα ή δεν υπάρχει θέμα; 

Ε17: Όχι δε δυσκολεύομαι καθόλου και ίσα ίσα βλέπουμε και περισσότερα πράγματα, γιατί 

τα μεγαλύτερα παιδιά κάνουν άλλες δράσεις και πιο δύσκολες. Και γλωσσικές και 

μαθηματικά, πιο δύσκολα πράγματα απ’ ότι κάνουν τα νηπιάκια, αλλά απλώς με τους 

νηπιαγωγούς μπορώ να συνεργαστώ καλύτερα γιατί μπορώ να αντιγράψω πράγματα δικά 

τους, κατάλαβες; Να, να πάρω ιδέες περισσότερες. 

Ερευνήτρια: Τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω για ποιους λόγους επιλέγεις να 

κάνεις δικτύωση. Από την εμπειρία σου τη φετινή βλέπεις ότι κάθε δικτύωση 

είναι μια σύνθετη διαδικασία. Δεν είναι σαν τη διαδικασία του να σχεδιάσεις 

εσύ ένα μάθημα ή μια θεματική που να την υλοποιήσεις μέσα στην τάξη. Η 

δικτύωση είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, θέλει προετοιμασία, ενέχει 

δέσμευση, εκτίθεσαι. Παρ’ όλα αυτά είπες ότι φέτος σου άρεσε που μπήκες σ’ 

όλες αυτές τις δικτυώσεις. Βλέπεις να υπάρχουν κάποια οφέλη; 
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Ε17: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ φέτος γιατί είχα έναν μπούσουλα, ένα πρόγραμμα. 

Ήξερα ακριβώς κάθε μέρα τι πρέπει να γίνει. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Κι ας το 

κάνουμε έτσι συνεργατικά, δηλαδή όλα τα σχολεία έπρεπε, είχαν έναν προγραμματισμό. 

Έπρεπε να κάνουν κάποιες δράσεις μέσα στο μήνα και εμένα αυτό με βοήθησε πάρα πολύ 

στο να οργανώνω το μάθημά μου. 

Ερευνήτρια: Η δικτύωση δηλαδή εμπεριέχει έναν προγραμματισμό – δεν πας 

στα τυφλά – που εσένα αυτό σε βοηθάει; 

Ε17: Ναι, ναι, ναι. Γιατί όλες οι δράσεις που ανεβαίνουν στο internet μέσω της δικτύωσης 

με βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί μετά υπάρχει και αλληλεπίδραση, πώς πήγε, ανεβαίνουν οι 

φωτογραφίες τι έκανε η καθεμιά, παίρνεις ιδέες… Εμένα αυτό δηλαδή με βοήθησε πάρα 

πολύ. Αυτό το κομμάτι, με τα προγράμματα που κάνουμε. 

Ερευνήτρια: Πιστεύεις ότι απ’ αυτές τις δικτυώσεις θα ωφεληθείς εσύ 

προσωπικά; 

Ε17: Εγώ προσωπικά θα ωφεληθώ γιατί γνώρισα τόσους πολλούς ανθρώπους. (γελάει) 

Γιατί ούτε facebook είχα, φαντάσου. Οπότε όλο αυτό με βοήθησε πάρα πολύ να γνωρίσω 

καινούργιες συναδέλφους, που δεν είχα αυτή τη δυνατότητα και ειδικά στο μέρος που 

μένω, να έχω επικοινωνία με όλη την Ελλάδα με συναδέλφους. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά την επαγγελματική σου ανάπτυξη; 

Ε17: Α, δεν το συζητάμε. Αισθάνομαι ότι είμαι σε καινούργια σχολή. Μαθαίνω τόσα 

πολλά πράγματα, που αισθάνομαι ότι εξελίσσομαι πάρα πολύ σα νηπιαγωγός. Δουλεύω 

δέκα χρόνια και φέτος αισθάνομαι σα να δουλεύω πρώτη χρονιά. 

Ερευνήτρια: Τα πράγματα τα καινούργια που μαθαίνεις τι αφορούν;  

Ε17: Κυρίως την τεχνολογία. Γιατί εγώ δεν δούλευα πάρα πολύ με τεχνολογία. Στη 

σχέση μου με τα παιδιά δεν έχει αλλάξει κάτι. Έτσι όπως ήμουν, έτσι είμαι και χωρίς 
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προγράμματα. Αλλά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την 

τεχνολογία μέσα στην τάξη. Γιατί εγώ σε όσα νηπιαγωγεία δούλευα δεν είχα ποτέ 

υπολογιστή μέσα στην τάξη. Πάντα στο γραφείο. Οπότε φέτος αισθάνομαι ότι 

τεχνολογικά έχω εξελιχθεί πάρα πολύ. Και στα πράγματα που έχω μάθει και πώς να 

φτιάχνω φύλλα εργασίας και πώς να αναρτώ τις δράσεις που κάνω στο internet, τις 

φωτογραφίες να τις επεξεργάζομαι, όλα αυτά τα έχω μάθει φέτος. 

Ερευνήτρια: Πιστεύεις ότι μελλοντικά η ενασχόλησή σου με τη δικτύωση θα σε 

βοηθήσει να χτίσεις το επαγγελματικό σου προφίλ; 

Ε17: Ε νομίζω ναι. Αν συνεχίσω δηλαδή να εργάζομαι έτσι και σ’ αυτό το σχολείο που να 

με βοηθούν και οι συνάδελφοί μου πάνω σ’ αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι θα με βοηθήσει, 

ναι, επαγγελματικά. 

Ερευνήτρια: Με ποιο τρόπο το φαντάζεσαι δηλαδή αυτό; Ότι είναι ας πούμε 

ένα συν στο βιογραφικό σου; 

Ε17: Εκτός από το συν στο βιογραφικό μου… Κοίταξε ούτως ή άλλως δεν έχω βλέψεις 

για παραπάνω, δηλαδή σχολική σύμβουλος και τέτοια. Θα με βοηθήσει επαγγελματικά 

στο να καταρτιστώ εγώ παραπάνω. Κατάλαβες; Όχι να εξελιχθώ επαγγελματικά. Σε 

προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή να μάθω καινούργια πράγματα μέσα από τις δικτυώσεις. Όχι 

να εξελιχθώ επαγγελματικά, να ανέβω βαθμίδες. 

Ερευνήτρια: Που ποτέ βέβαια δεν ξέρεις… 

Ε17: Ναι, ναι βέβαια. Ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά στη φάση που είμαι τώρα και με τον τρόπο 

που δουλεύουμε θεωρώ ότι έχω πάρα πολλά να μάθω και νομίζω ότι κερδίζω πολλά μέσα 

απ’ αυτό τον τρόπο. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τα οφέλη των μαθητών μέσα από τη δικτύωση, τι 

έχεις δει στην παρούσα φάση; Ωφελούνται από τις δικτυώσεις σε σχέση με τον 

τρόπο που δούλευαν πριν, παραδοσιακά; Κι αν ωφελούνται με ποιο τρόπο; 
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Ε17: Ωφελούνται πάρα πολύ γιατί βλέπουνε καταρχήν, έχουν κι αυτοί την δυνατότητα 

μέσα από την τεχνολογία να γνωρίσουν καινούργιους τόπους, καινούργια σχολεία, 

καινούργια παιδάκια, να κάνουν καινούργιους φίλους διαδικτυακά και βλέπουν έναν άλλο 

τρόπο που μπορούν να δουλεύουν.  

Εμείς ας πούμε, με το πρόγραμμα αυτό και με το beebot που θα κάνουμε, νομίζω ότι 

τεχνολογικά τα παιδιά θα εξελιχθούν πάρα πολύ. Γιατί εγώ ας πούμε στην παιδική μου 

ηλικία θυμάμαι ότι δεν τα έκανα αυτά τα πράγματα. Δεν είχα στο σχολείο ούτε 

ρομποτάκια, ούτε internet… Βλέπω ότι τα παιδιά τώρα κάθονται στον υπολογιστή και 

ξέρουν να τον χειρίζονται άπταιστα. Και βλέπουνε τις δράσεις που κάνουνε, τις βλέπουνε 

στην οθόνη του υπολογιστή να τις κάνουν κι άλλα σχολεία. Κι αυτό νομίζω ότι τα 

ενθουσιάζει. Γιατί βλέπουνε ότι τα ίδια πράγματα τα κάνουνε κι αλλού και με άλλους 

τρόπους κι άλλα παιδάκια. Και νομίζω ότι αυτό τα εξιτάρει πιο πολύ, να βλέπουνε τι 

κάνουνε και οι άλλοι. 

Ερευνήτρια: Οπότε ένα όφελος για τους μαθητές είναι ότι έρχονται σε επαφή με 

την τεχνολογία. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας μέχρι τώρα, όσο δεν έμπαινε η 

τεχνολογία μέσα στο σχολείο, ξέρανε ότι θα ανοίξουνε το tablet ή τον 

υπολογιστή στο σπίτι τους και ότι θα παίξουνε παιχνίδια ή θα δούνε βιντεάκια. 

Τώρα που μπήκε ο υπολογιστής μέσα στην τάξη για εκπαιδευτικούς σκοπούς, τα 

παιδιά άραγε μέσα στο μυαλό τους πώς το αναλύουν, πώς το αντιλαμβάνονται; 

Ότι ο υπολογιστής έχει κι άλλες χρήσεις; 

Ε17: Ναι, θεωρώ ότι πλέον μ’ αυτά τα προγράμματα που κάνουμε αυτό περνάει στους 

μαθητές. Ότι εκτός από το να ανοίξω τον υπολογιστή να παίξω παιχνίδια και να δω 

βιντεάκια, μπορώ να τον χρησιμοποιήσω και με άλλους τρόπους, να δικτυωθώ, να μάθω 

καινούργια πράγματα, να αντλήσω πληροφορίες. Γιατί εμείς τώρα και για τις λίμνες και 

για όλα αυτά, μπαίνουμε κατευθείαν στο internet, μπαίνουμε στο Google Earth, βλέπουν 

τα παιδιά, ξέρουν ότι μπορούν μια πληροφορία, με ένα κουμπάκι να την έχουν στην 

οθόνη τους. 
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Ερευνήτρια: Αυτό γνωστικά πώς τα βοηθάει; Δηλαδή από τη μία μαθαίνουν να 

είναι καλοί χρήστες της τεχνολογίας σιγά-σιγά απ’ αυτή την ηλικία. Όσον 

αφορά το γνωστικό, πώς βοηθούν οι δικτυώσεις τα παιδιά; Τι παραπάνω τους 

δίνει; 

Ε17: Κοίταξε, γνωστικά θεωρώ ότι τα παιδιά κερδίζουν πάρα πάρα πολλά πράγματα και 

μόνο που έρχονται σε επαφή – όπως το Erasmus που κάνουμε που σου είπα – με 

ανθρώπους του εξωτερικού, κερδίζουν πάρα πολλά πράγματα. Βλέπουνε καινούργιες 

κουλτούρες, ακούνε καινούργιες γλώσσες. Με της Ελλάδας τα σχολεία με τα οποία 

ερχόμαστε σε επαφή και επικοινωνούμε μέσω internet μαθαίνουν κι από κει καινούργια 

πράγματα. Βλέπουν καινούργιες πόλεις, μαθαίνουν κι από κει καινούργια πράγματα και 

γλωσσικά και μαθηματικά, δηλαδή με όλες τις δραστηριότητες που κάνουμε, νομίζω ότι 

κερδίζουν πάρα πολύ γνωστικά τα παιδιά μέσα από αυτό. Νομίζω ότι σε όλους τους τομείς 

βοηθιούνται. Και με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα που έχουμε, νομίζω ότι όλα, τα πιάνει 

όλα τα κομμάτια. 

Ερευνήτρια: Όσο αφορά το σχολείο, ανέφερες πριν ότι δεν κάνεις μόνο εσύ 

δικτύωση, κάνουν κι άλλες δύο συνάδελφοι, οπότε στην ουσία όλο το σχολείο, 

σα σχολείο, έχει μπει στη διαδικασία της δικτύωσης. Η σχολική κοινότητα, με 

ότι εμπεριέχει η κοινότητα αυτή, ωφελείται από τις δικτυώσεις και πώς; 

Ε17: Νομίζω ότι ωφελείται πάρα πολύ. Με το Erasmus έχουμε συνεργασία τόσο με τους 

γονείς, όσο και με τοπικούς φορείς. Όσον αφορά το Erasmus που κάνουμε, τα χρήματα 

που μας έχουν δώσει νομίζω ότι βοήθησαν πάρα πολύ το σχολείο και να εξελιχθεί και να 

πάρει καινούργια πράγματα και να μπουν και οι γονείς μέσα στο σχολείο και να δουν και 

πώς δουλεύουμε. Νομίζω ότι όλη η σχολική κοινότητα ωφελείται. 

Ερευνήτρια: Η δικτύωση δηλαδή ανοίγει το σχολείο και δίνει πρόσβαση 

μεγαλύτερη στους γονείς πρώτα απ’ όλα; 

Ε17: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Η συγκεκριμένη δικτύωση κιόλας που κάνουμε 

(Erasmus), είναι αυτό το θέμα της. Να μπούνε οι γονείς μέσα στο σχολείο και να 
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συμμετέχουν και να τους δίνει και σ’ αυτούς ένα βήμα και να συμμετέχουν κανονικά στις 

δράσεις μας. Και νομίζω ότι κερδίζουν κι αυτοί πάρα πολλά απ’ αυτό το κομμάτι. 

Ερευνήτρια: Το σχολείο έτσι γίνεται πιο γνωστό; Γίνεται πιο ανοιχτό; 

Ε17: Εννοείται ότι γίνεται πιο ανοιχτό και το μαθαίνει και η ευρύτερη κοινωνία. Γιατί 

μέσα απ’ τις δράσεις ακούγεται παντού το σχολείο και γίνεται ευρέως γνωστό το πώς 

δουλεύουν τα παιδιά και το τι κάνουνε. 

Ερευνήτρια: Τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω για τα συναισθήματά σου. Πώς 

νιώθεις τη φετινή χρονιά μέσα από τις φετινές δικτυώσεις στις οποίες 

συμμετέχεις; 

Ε17: Αχ, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη. (γελάει) 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά το χρόνο, τη χρήση της τεχνολογίας ή την 

πολυπλοκότητα που είπαμε και πριν ότι εμπεριέχουν οι δικτυώσεις; Νιώθεις 

καθόλου αγχωμένη ή πιεσμένη; 

Ε17: Κοίταξε, αγχωμένη δε νιώθω τόσο πολύ γιατί, επειδή είμαι στο απογευματινό 

τμήμα, δεν έχω να βγάλω τόσες πολλές δράσεις όσες έχουν οι πρωινές κοπέλες. Ένα 

άγχος επικρατεί γενικώς στο χώρο γιατί δεν προλαβαίνουμε πολλά πράγματα, αλλά στο 

δικό μου το κομμάτι θεωρώ ότι δεν έχω τόσο πολύ άγχος στο να βγαίνουν πράγματα για 

τις δικτυώσεις. Γιατί το έχουν αναλάβει περισσότερο τα κορίτσια που δουλεύουνε πρωί. 

Λόγω χρόνου δηλαδή, κατάλαβες; Αν ήμουν πρωινή, νομίζω θα είχα πελαγώσει και θα 

είχα πάρα πολύ άγχος. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά την ενεργό συμμετοχή των μαθητών νιώθεις κάποια 

αβεβαιότητα; 

Ε17: Νομίζω ότι ειδικά τα φετινά προγράμματα που έχουμε αναλάβει με τις δικτυώσεις 

είναι τόσο ενδιαφέροντα, που τα παιδιά τα δουλεύουνε με πάαρα πολύ χαρά και δε βλέπω 
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προς το παρόν να έχει μειωθεί το ενδιαφέρον τους. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος θα κυλίσει 

έτσι η χρονιά, με ωραίες δραστηριότητες και δράσεις που θα τους τονώνει συνέχεια το 

ενδιαφέρον να συμμετέχουν. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τις αντιδράσεις των γονιών; 

Ε17: Οι γονείς είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Έχουν ενθουσιαστεί που συμμετέχουμε 

σε τόσα προγράμματα και βλέπουν ότι τα παιδιά τους εξελίσσονται και τεχνολογικά και 

που συμμετέχουν και με άλλα σχολεία, κυρίως και του εξωτερικού. Είναι πάρα πολύ 

ενθουσιασμένοι και τους αρέσει πάρα πολύ που έχουν μπει κι αυτοί μέσα στην τάξη και 

κάνουν κι αυτοί πράγματα μαζί μας. 

Ερευνήτρια: Νιώθεις δηλαδή ότι ήταν η ευκαιρία τους να μπουν; Ότι το ήθελαν; 

Ε17: Οι περισσότεροι, γιατί υπάρχουν και γονείς που λόγω φόρτου εργασίας δε μπορούν 

να συμμετέχουν και δεν πολύ-έρχονται στις δράσεις που κάνουμε, αλλά τους βλέπω 

ενθουσιασμένους και μας ρωτάνε και πολλές φορές και πότε θα είναι η επόμενη και αν 

μπορούν να συμμετέχουν σε άλλες δράσεις. Πολλοί γονείς είχανε την όρεξη και τους 

δόθηκε αυτή η ευκαιρία και μπήκαν. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τα συναισθήματά σου απέναντι στις συναδέλφους 

σου που κάνετε μαζί όλα αυτά; 

Ε17: Καταρχήν τις αγαπώ (γελάει). Με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, τις εκτιμώ πάρα 

πολύ σαν εκπαιδευτικούς. Είμαι ενθουσιασμένη που δουλεύω μαζί τους και νομίζω ότι 

χωρίς αυτές δε θα συμμετείχα και σε προγράμματα. Αυτές δηλαδή με ώθησαν. Οπότε τις 

ευχαριστώ πάρα πολύ γενικώς. Είμαι πολύ χαρούμενη που δουλεύουμε μαζί. 

Ερευνήτρια: Δηλαδή μέσα στο σχολείο, από τη μία επικρατεί ένα άγχος το αν 

θα προλάβετε και το τι θα προλάβετε, αλλά φαντάζομαι ότι είναι ένα 

δημιουργικό άγχος; 
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Ε17: Ναι είναι δημιουργικό άγχος, τρέχουμε σαν τις τρελές συνέχεια και γελάμε πάρα 

πολύ που δεν προλαβαίνουμε πολλές φορές να κάνουμε πράγματα, αλλά περνάμε τέλεια 

γενικώς. Είναι δηλαδή φέτος η συνεργασία μας άψογη, θα μπορούσα να πω. Είμαστε 

πολύ καλά και πολύ δεμένες. Σχεδιάζουμε μαζί τις δράσεις και γενικώς ότι δεν 

προλαβαίνει να κάνει η μία το κάνει η άλλη, κάνουμε και συνδιδασκαλίες εφόσον 

δουλεύουν και τα δύο τμήματα το ίδιο πρόγραμμα βολεύει πάρα πολύ κι αυτό με έχει 

βοηθήσει πολύ το απόγευμα, έτσι όπως έχει γίνει φέτος το απογευματινό που πρέπει να 

παίρνω μισά παιδιά από δω μισά από κει, δουλεύουνε όλοι το ίδιο πράγμα οπότε δεν 

πελαγώνουν τα παιδιά. Είναι όλα στη σωστή σειρά, πώς να το πω. 

Ερευνήτρια: Τον εαυτό σου πώς τον βλέπεις στα επόμενα χρόνια; Φέτος είχες 

πρώτη φορά την εμπειρία το πώς είναι η δικτύωση. Θα συνεχίσεις να 

χρησιμοποιείς αυτό τον τρόπο διδασκαλίας και να σχεδιάζεις δράσεις; 

Ε17: Στη φάση που είμαι τώρα θα σου έλεγα ότι αν είχα τις ίδιες συναδέλφους πολύ 

ευχαρίστως θα αναλάμβανα κάθε χρονιά προγράμματα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο 

προγραμματισμός που υπάρχει και η οργάνωση και η συμμετοχή με πολλές συναδέλφους 

και γενικώς η συνεργατικότητα αυτή. Αν όμως ήμουν σε κάποιο άλλο σχολείο με άλλες 

συναδέλφους, δεν ξέρω αν θα επέλεγα να ξανακάνω γιατί ξέρω το φόρτο εργασίας κι αν 

ήμουν μόνη μου επειδή έχω και μικρό παιδί δεν ξέρω αν θα προλάβαινα. Γενικώς όμως 

μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά αν είχα αυτές τις συναδέλφους. 

Ερευνήτρια: Θα μπορούσες όμως να φανταστείς τον εαυτό σου να ξαναγυρίσεις 

σε παραδοσιακές μεθόδους;  

Ε17: Σε παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας δε θα μπορούσα να σκεφτώ τον εαυτό μου 

τώρα πια να ξαναγυρίσω. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσω μόνη μου να κάνω μια τέτοια 

δικτύωση και να αναλάβω προγράμματα και όλα αυτά μόνη μου. Νομίζω ότι αν δουλέψω 

έτσι λίγα χρόνια ακόμα μετά θα είμαι πιο σίγουρη να αναλάβω κάτι μόνη μου. Νομίζω ότι 

χρειάζομαι εμπειρία δηλαδή, κατάλαβες; 

Ερευνήτρια: Βέβαια, κι η εμπειρία χτίζεται σιγά σιγά. 
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Συνέντευξη 18η 

Ψευδώνυμο: Σ18, νηπιαγωγός 

Ερευνήτρια: Πόση εμπειρία έχεις στη δικτύωση; 

Ε18: Έχω πάρα πολλά χρόνια που ασχολούμαι, επτά χρόνια, έξι, επτά, οκτώ, κάπου εκεί. 

Ερευνήτρια: Τι είδους δικτύωση έχεις κάνει; 

Σ18: Έχω κάνει eTwinning, έχω κάνει μέσω Edmondo ένα πρόγραμμα που κάναμε πριν 

χρόνια εκπαιδευτικοί μεταξύ μας, αλλά ανεβάζαμε και στοιχεία των παιδιών, αφίσες, 

κατασκευές, πολλά πράγματα. Αυτά τα δύο στην ουσία έχω κάνει. Όσον αφορά τα παιδιά 

θέλεις τώρα, έτσι; 

Ερευνήτρια: Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθούμε περισσότερο σε δικτυώσεις που 

έχεις κάνει βάζοντας στη διαδικασία και τους μαθητές σου. 

Ε18: Ναι αυτά τα δύο έχουμε κάνει. Το eTwinning και το Edmondo. 

Ερευνήτρια: Ανάμεσα στο eTwinning και στο Edmondo τι θεωρείς ότι σου 

ταιριάζει εσένα περισσότερο, σαν περιβάλλον δικτύωσης, ως πλατφόρμα 

δικτύωσης; 

Ε18: Το eTwinning. Μου αρέσει πιο πολύ, το ξέρω ίσως καλύτερα και περισσότερο, είναι 

και πιο εύκολο και για τα παιδιά να εμπλακούν σ’ αυτή τη διαδικασία στο eTwinning, 

είναι πιο όμορφο το περιβάλλον του, είναι εύχρηστο. Το άλλο είναι πιο σταθερό θα 

μπορούσα να το πω. 

Ερευνήτρια: Είναι δύσκολο για τα παιδιά να μπουν να το παρακολουθήσουν; 
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Ε18: Δεν μπορούν καν τα παιδιά να μπουν. Θα πρέπει να είμαι εγώ δίπλα τους εκείνη τη 

στιγμή, οποιαδήποτε στιγμή και να τους καθοδηγώ. Δεν μπορούν να το καταλάβουν τι 

πρέπει να κάνουν και πού πρέπει να μπουν και πώς να ανεβάσουν υλικό. Ενώ στο 

eTwinning είναι και πιο εύκολο και για τα παιδιά. Ειδικά οι μαθητές μου που τόσα χρόνια 

κάνουμε το έχουν μάθει. Δηλαδή τη δεύτερη χρονιά το δουλεύουν πάρα πολύ καλά το 

περιβάλλον αυτό. 

Ερευνήτρια: Φαντάζομαι ότι μπαίνουν με τους δικούς σου κωδικούς. 

Ε18: Ναι ναι με τους δικούς μου κωδικούς. Μπαίνοντας στο περιβάλλον ξέρουν να το 

αναγνωρίζουν. Πού θα δουν τι, αυτό. Και είναι και πιο οργανωμένο στο eTwinning. Ενώ 

το Edmondo είναι λίγο χαώδες το περιβάλλον του και για μας δηλαδή και για τα παιδιά. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τις συνεργασίες. Οι συνεργασίες που έχεις κάνει όλα 

αυτά τα χρόνια είναι εθνικές; Είναι ευρωπαϊκές; Είναι και με τα δύο; 

Σ18: Ναι είναι κι από τα δύο. Οι περισσότερες είναι ευρωπαϊκές, έχω κάνει όμως και 

αρκετές εθνικές. 

Ερευνήτρια: Ποιες προτιμάς καλύτερα βάσει της εμπειρίας σου; 

Σ18: Προτιμώ να συνεργάζομαι με συγκεκριμένες ομάδες Ελλήνων που βάζουμε και 

εκπαιδευτικούς από Ευρώπη μέσα. Μου αρέσει να συνεργάζομαι με ευρωπαϊκά σχολεία. 

Γιατί έχουν τελείως διαφορετικό τρόπο δουλειάς απ’ ότι εμείς. Οπότε μαθαίνεις και 

καινούργια πράγματα, βλέπεις άλλες ιδέες. Ενώ εδώ στην Ελλάδα είμαστε πάνω κάτω, 

λειτουργούμε με τον ίδιο τρόπο οι περισσότεροι. Αυτοί που ασχολούμαστε τουλάχιστον, 

οπότε προτιμώ τα ευρωπαϊκά έργα. Δεν είναι ούτε τόσο πολύπλοκα, είναι πιο απλά, αλλά 

σου δίνουν διαφορετικά πράγματα απ’ τα ελληνικά. 

Ερευνήτρια: Σαν τι σου δίνουν δηλαδή οι ευρωπαϊκές συνεργασίες; 
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Σ18: Μου δίνουν άλλο τρόπο σκέψης. Και σε μένα και στα παιδιά. Μας πάνε αλλού, σε 

άλλα μονοπάτια. Κάτι που δε θα το ‘χαμε σκεφτεί, κάτι που δε θα το είχαμε δει ποτέ… 

τέτοια. Αυτά μ’ αρέσουν πιο πολύ. Όσον αφορά τη δυσκολία, δεν είναι και δύσκολο για τα 

παιδιά, γιατί είναι της ίδιας ηλικίας συνήθως και τα παιδιά βρίσκουν τρόπο να μιλήσουν 

και να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν, μαθαίνουμε και κάποιες λεξούλες στ’ 

αγγλικά, μαθαίνουν κι αυτοί κάποιες στα ελληνικά, μαθαίνουμε τραγουδάκια, χορούς απ’ 

έξω, τους μαθαίνουμε δικά μας… είναι πιο όμορφα αυτά, είναι πολύ πιο ωραία. 

Ερευνήτρια: Άρα η ζυγαριά, η προτίμησή σου γέρνει περισσότερο προς τις 

ευρωπαϊκές συνεργασίες, αλλά είπες πριν ότι θέλεις κάθε χρόνο να έχεις στην 

ομάδα σου κάποιους συγκεκριμένους Έλληνες συναδέλφους. 

Σ18: Μου αρέσει να συνεργάζομαι με συγκεκριμένα άτομα που συνεργαζόμαστε πολλά 

χρόνια, Έλληνες, συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια, σχεδόν από την αρχή και κάνουμε 

φοβερή δουλειά. Δηλαδή έχουμε φοβερή επικοινωνία. Είναι κι αυτό σημαντικό στο 

eTwinning, να έχεις χημεία με τον άλλο που θα κάνεις τη συνεργασία. 

Ερευνήτρια: Άρα παίζει μεγάλο ρόλο στην επιλογή. Ναι μεν επιλέγεις να 

συνεργάζεσαι με ευρωπαϊκά σχολεία, αλλά επιλέγεις συγκεκριμένους 

συναδέλφους είτε Ευρωπαίους είτε Έλληνες που τους ξέρεις, που έχεις 

ξαναδουλέψει και ξέρεις ότι θα μπορέσεις να συνεργαστείς μαζί τους. 

Σ18: Ναι, ναι. Ξέρω ότι θα κάνουν κι αυτοί την ίδια δουλειά, ότι δε θα μας κρεμάσουν. 

Ξέρω ότι ο τρόπος που σκέφτονται είναι ίδιος με το δικό μου, δε θα μπούμε ούτε σε πολύ 

βαθιά ούτε σε πολύ ήπια νερά, δηλαδή θα κάνουμε ακριβώς αυτό που θέλουμε. 

Ταιριάζουμε δηλαδή πολύ. Και μ’ αρέσει να συνεργάζομαι με αυτούς, ναι. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τις βαθμίδες; Σ’ αρέσει να συνεργάζεσαι με σχολεία 

της ίδιας βαθμίδας, δηλαδή νηπιαγωγεία ή και με διαφορετικές, μεγαλύτερες 

ηλικίες παιδιών; 
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Σ18: Μου αρέσει, εντάξει. Μου αρέσει να συνεργάζομαι και με δημοτικού. Έχω 

συνεργαστεί πάρα πολλές φορές και κυρίως συνεργάζομαι με δημοτικού, για να είμαι 

ειλικρινής, όχι με μεγάλες τάξεις όμως, πρώτες τάξεις δημοτικού που δεν έχουμε πολύ 

μεγάλη διαφορά. Μου αρέσει να συνεργάζομαι και με παιδάκια δημοτικού και στα παιδιά 

αρέσει. Τα παιδιά, ότι παιδιά και να είναι τους αρέσει να συνεργάζονται. Και πολύ πιο 

μεγάλα να ήταν, πάλι θα τους άρεσε πιστεύω. Για μένα μπορώ να σου πω ότι μου αρέσει, 

γιατί είναι αυτό που σου είπα και πριν, δίνουν διαφορετικό τρόπο δράσης. Δηλαδή ο 

τρόπος που δουλεύουν είναι διαφορετικός απ’ τον δικό μας, οπότε μας πάνε λίγο 

παραπέρα, τη σκέψη μας και τον τρόπο που θα δουλέψουμε και τις δράσεις που θα 

κάνουμε και κάτι διαφορετικό από τον τρόπο που θα δουλέψω στο νηπιαγωγείο… Αυτό 

μου αρέσει κυρίως. 

Ερευνήτρια: Θεωρείς δηλαδή ότι παίρνεις διαφορετικά πράγματα από τους 

δασκάλους… 

Σ18: Ναι, ναι. 

Ερευνήτρια: Φέτος στη δικτύωση που κάνουμε, εκτός από τα νηπιαγωγεία που 

συμμετέχουν, έχουμε και δύο τάξεις δημοτικού, μία Β’ τάξη και μία Δ’ τάξη. 

Πώς τα βλέπεις τα πράγματα; Ή ανάμεσα στα τόσα νηπιαγωγεία δεν 

πολυφαίνεται αυτή η δουλειά του δημοτικού; Πώς το βλέπεις, πώς το 

αξιολογείς; 

Σ18: Να σου πω την αλήθεια δεν το είχα πολυκαταλάβει, ναι. Δε φαίνεται τόσο πολύ η 

δουλειά του δημοτικού, γιατί κι αυτοί νομίζω κατεβάζουν λίγο επίπεδο, για να ‘ρθουν στα 

δικά μας τα δεδομένα και να κάνουμε πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Αυτή την εντύπωση 

έχω. 

Ερευνήτρια: Στην παρούσα φάση δηλαδή δεν εισπράττουν τα νήπια πολλά 

πράγματα απ’ τα μεγάλα παιδιά που είναι στο έργο; 
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Σ18: Νομίζω πως όχι. Δεν έχουμε μεγάλη αλληλεπίδραση. Σχεδόν καθόλου. Νομίζω 

απλά ότι αυτοί χαμηλώνουν το επίπεδό τους και φτάνουν σε μας. Και φαίνεται 

περισσότερο η δουλειά του νηπιαγωγείου. Έτσι νομίζω. Είναι και λίγοι γι’ αυτό. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τους λόγους που επιλέγεις τη δικτύωση. Ξέρουμε ότι η 

δικτύωση είναι μια σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί χρόνο, προετοιμασία, 

ενέχει δέσμευση, εκτίθεσαι απέναντι στην ομάδα. Για ποιους λόγους την 

επιλέγεις τόσα χρόνια τώρα σταθερά; 

Σ18: Πρώτα πρώτα μου αρέσει πάρα πολύ να χρησιμοποιώ την τεχνολογία στη δουλειά 

μου. Γενικά λατρεύω την τεχνολογία, αλλά μ’ αρέσει να βάζω και τα παιδιά σ’ αυτή τη 

διαδικασία. Να γνωρίζουν τα Web 2.0 εργαλεία. Δηλαδή είναι τεράστιες οι δυνατότητες 

που μας δίνει. Και βλέπω και τα παιδιά που ενθουσιάζονται με το να παράγουν προϊόντα, 

με το να αναγνωρίζουν καινούργια πράγματα, να μαθαίνουν μέσα από τον υπολογιστή. 

Και βλέποντας τα αποτελέσματα όλων αυτών που κάνουμε, που θέλει πράγματι πολύ 

χρόνο να αφιερώσουμε και πολύ ψάξιμο προσωπικό, γιατί δεν υπάρχει κάποιος που να μας 

δείξει, να μας τα μάθει αυτά, ότι μαθαίνουμε το μαθαίνουμε μόνοι μας. Θέλει λοιπόν πολύ 

ψάξιμο και πολύ χρόνο, βλέποντας λοιπόν τα αποτελέσματα, και σε μένα αρέσουν πάρα 

πολύ, αλλά βλέπω ότι και στα παιδιά αρέσουν πολύ και στους γονείς και γίνεται κι ένα 

πολύ όμορφο άνοιγμα του σχολείου προς τα έξω. 

Ερευνήτρια: Θα ήθελα λίγο να μου τα αναλύσεις. Μου έθεσες πρώτα το θέμα 

των παιδιών, ότι μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία έρχονται σε επαφή με την 

τεχνολογία. Επομένως πιστεύεις ότι μέσα από τη δικτύωση τα παιδιά 

αποκομίζουν κάποια οφέλη και ποια είναι αυτά; 

Σ18: Εννοείται ότι αποκομίζουν οφέλη. Πέρα του ότι νιώθουν ικανοποίηση, νιώθουν 

όμορφα γνωρίζοντας καινούργια πράγματα, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν την 

τεχνολογία. Μαθαίνουν ότι ο υπολογιστής, γιατί τα περισσότερα ξέρουν και παίζουν 

παιχνίδια στον υπολογιστή, στο κινητό των γονιών τους κ.λπ., μαθαίνουν λοιπόν ότι ο 

υπολογιστής δεν είναι μόνο μέσο παιχνιδιού, αλλά μπορούν να επικοινωνήσουν με 

κάποιους άλλους, να δημιουργήσουν προϊόντα, να φτιάξουν πράγματα, να αναζητήσουν 
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πληροφορίες κι όλα αυτά νομίζω ότι είναι προς όφελός τους. Μαθαίνουν την ασφάλεια 

στο διαδίκτυο, πώς να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή με ασφαλή τρόπο κι όλα αυτά είναι 

πολύ σημαντικά για τα μικρά νηπιάκια. Αποκτούν ψηφιακό εγγραμματισμό. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τις γνώσεις τους, τις δεξιότητές τους; 

Σ18: Οι γνώσεις ναι, είναι αυτονόητο ότι μαθαίνουν τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα, 

έτσι; Δηλαδή είναι σαν ένα βιβλίο ανοιχτό που σε ταξιδεύει παντού. Και αποκτούν και 

ικανότητες και δεξιότητες. Βελτιώνονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες, οι δεξιότητες 

συνεργασίας, ικανότητες λήψης αποφάσεων. 

Ερευνήτρια: Για σένα προσωπικά, η δικτύωση, επτά χρόνια τώρα, θεωρείς ότι 

σου παρέχει κάποιες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, βοηθάει στο 

επαγγελματικό σου προφίλ; 

Σ18: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα έχω εξελιχθεί πάρα πολύ. Αυτό που ήμουν πριν από επτά 

χρόνια δεν έχω καμία σχέση με αυτό που είμαι τώρα. Πριν από επτά χρόνια ήμουν 

εντελώς παραδοσιακή νηπιαγωγός. Υπήρξε πολύ γρήγορη ανάπτυξη και εξέλιξη. Κατ’ 

αρχάς ενθουσιάστηκα με όλο αυτό που είδα και δεν μπορούσα να σταματήσω. Για ένα 

διάστημα ασχολιόμουν με τις ώρες. Όπου έβλεπα Web 2.0, eTwinning, τέτοια έμπαινα 

πάντα, παντού σε όλα. Όμως έχω αποκτήσει πάρα πολλές γνώσεις και με βοηθάνε πολύ 

στη δουλειά μου, γιατί πλέον μπορώ να επιλέξω εργαλεία, μπορώ να κάνω αυτό που θέλω 

με τον καλύτερο τρόπο. 

Ερευνήτρια: Στην καθημερινότητά σου εννοείς, μέσα στη σχολική τάξη; 

Σ18: Ναι, ναι μέσα στη σχολική τάξη. Μου έχει λύσει τα χέρια. Γι αυτό θεωρώ ότι έκανα 

στροφή όταν γνώρισα το eTwinning, έκανα στροφή στον τρόπο που δουλεύω και μπορώ 

να πω από μία νηπιαγωγό που δεν ασχολιόμουν με τίποτα, μόνο με τον εντελώς 

παραδοσιακό τρόπο και δεν με ήξερε και κανένας, έχω κάνει γνωριμίες από όλη την 

Ελλάδα και από όλη την Ευρώπη μπορώ να πω, έχω γνωρίσει πολύ κόσμο και με έχουν 

γνωρίσει πάρα πολλά άτομα, έχουν μάθει τον τρόπο της δουλειάς μας πολύς κόσμος, όλη 
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η Ελλάδα. Οι γονείς έχουν μπει μέσα στο σχολείο και βλέπουν κι αυτοί τι γίνεται, 

αναγνωρίζουν τη δουλειά που γίνεται, ενώ πριν δεν μπορούσε κανείς να καταλάβει τι 

γινόταν κιόλας να σου πω την αλήθεια. Μετά απ’ όλα αυτά άλλαξε ο τρόπος όλος. Ναι, και 

είμαι ενθουσιασμένη με το eTwinning, με τη δικτύωση. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά αυτό που λέγαμε πριν, το χτίσιμο του 

επαγγελματικού προφίλ; 

Ε18: Ναι, η δικτύωση βοηθάει πάρα πολύ. Κοίταξε να δεις… Εγώ βάζω και τους γονείς 

στον τρόπο σκέψης το δικό μου, προσπαθώ να είναι πάντα δίπλα μου, να βλέπουν τι 

κάνουμε. Καλά έχω κάνει το ιστολόγιο και μέσα απ’ το ιστολόγιο που είναι κι αυτό ένα 

είδος δικτύωσης και μέσα από κει φαίνεται η δουλειά σου. Μπαίνουν και βλέπουν τι 

κάνεις. Με τι ασχολείσαι. Ότι δεν είναι ο τρόπος που διδάσκεις αυτός που διδάχτηκαν οι 

ίδιοι πριν είκοσι χρόνια, τριάντα. Εξελίσσεσαι κι εσύ. 

Ερευνήτρια: Νιώθεις δηλαδή μέσα από αυτό και από την έκταση που παίρνει 

αποκτάς μια άλλη ταυτότητα και στην ουσία θωρακίζει και την επιστημονική 

σου κατάρτιση, αυτό εννοείς; 

Ε18: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς εννοώ, αυτό που είπες. Θωρακίζεται η επιστημονική 

σου κατάρτιση. Γιατί εδώ που τα λέμε, ξέρεις, τώρα βέβαια έχει αλλάξει αυτό, μέχρι πριν 

λίγα χρόνια όμως μας θεωρούσαν παιδοφυλακτήρια. Οι γονείς εμένα μου το λένε κιόλας 

ότι “ερχόμαστε απλά για να αφήσουμε τα παιδιά μας. Με τίποτα δεν πιστεύαμε ότι γίνεται 

τέτοια δουλειά στο νηπιαγωγείο”. Βλέπεις δηλαδή ότι σε σέβονται περισσότερο και σένα 

και τη δουλειά σου και μπορούν να μπαίνουν κι αυτοί μέσα στο σχολείο και να βλέπουν τα 

αποτελέσματα, τι συμβαίνει, τι κάνεις εκεί μέσα. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά λοιπόν και το σχολείο, ως μια κοινότητα, μέσα από τη 

δικτύωση που κάνεις επτά συναπτά έτη, πιστεύεις ότι έχει αλλάξει και η εικόνα 

όλου του σχολείου; Ότι έχει ωφεληθεί και το σχολείο και πώς; 
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Σ18: Ναι, ναι, ναι, εννοείται, εννοείται και σα σχολική μονάδα, βέβαια. Και για να είμαι 

ειλικρινής το σχολείο το δικό μου όταν πρωτοπήγα εκεί πριν από εννέα χρόνια, ήταν ένα 

σχολείο που δεν το επέλεγε κανείς σαν οργανική θέση. Γι’ αυτό και μπόρεσα και το ‘πιασα 

(γελάει). Γιατί ήταν μια πολύ υποβαθμισμένη περιοχή, σε ένα προάστιο της πόλης. Δεν 

το επέλεγε κανείς για οργανική θέση, ήταν πολύ χαμηλό το επίπεδο των μαθητών, των 

γονιών, τσακώνονταν μεταξύ τους οι εκπαιδευτικοί, γινόταν ένας χαμός. Δεν ήθελε να 

πάει κανείς σ’ αυτό το σχολείο. Έτσι λοιπόν το επέλεξα εγώ, γιατί διαφορετικά δε θα το 

‘πιανα. Κι όλοι μου λέγανε “πού πήγες εκεί, στο χειρότερο σχολείο, τι το ‘θελες” κ.λπ. 

Λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ένα, νομίζω είναι το καλύτερο σχολείο στα Γ., έχει 

αναγνωριστεί σε όλη την Ελλάδα, όλοι, οποιοσδήποτε δηλαδή θέλει να μιλήσει για 

νηπιαγωγείο στην περιοχή μας αναφέρεται στο δικό μας. Έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ 

και θεωρώ ότι και η δικτύωση είχε πολύ σημαντικό ρόλο. Τα ευρωπαϊκά βραβεία που 

έχουμε πάρει και τα εθνικά βραβεία και το ότι βλέπουν τι γίνεται και τα παιδιά που 

βγαίνουν προς τα έξω και λένε “α σήμερα κάναμε τηλεδιάσκεψη, κάναμε skype, κάναμε 

αυτό”, είναι πράγματα που δε γίνονται σε όλα τα σχολεία. 

Ερευνήτρια: Η δουλειά του συγκεκριμένου σχολείου βγαίνει προς τα έξω και 

ακούγεται στην τοπική κοινωνία, αλλά και ευρύτερα όπως μου λες. Το άνοιγμα 

αυτό είναι σημαντικό; 

Ε18: Το μέλλον είναι τα ανοιχτά σχολεία, έτσι; Εμείς αυτό προσπαθήσαμε να το κάνουμε 

από πολλά χρόνια πριν και τα καταφέραμε και έχουμε βραβευθεί σαν ανοιχτό σχολείο 

στην κοινωνία πανελληνίως και ένα από αυτά που καταφέραμε ήταν μέσω του 

eTwinning. 

Ερευνήτρια: Την πρώτη φορά που συμμετείχες σε δικτύωση, πώς έγινε αυτό; Το 

άκουσες από κάπου, το ήξερες, συμμετείχες από περιέργεια; Πώς έγινε το 

ξεκίνημα; 

Σ18: Όταν το ξεκίνησα κάπου είχα ακούσει τη λέξη eTwinning, δεν ήξερα τι είναι. Έψαξα 

στο internet, μπήκα μέσα στην πλατφόρμα, έκανα εγγραφή και περίμενα να δω τι θα 
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γίνει. Περίμενα, περίμενα, δε γινόταν τίποτα. Δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω. Μετά κάποια 

στιγμή είδα αυτό το σεμινάριο, που συμμετείχαμε μαζί, και μπήκα να δω τι παίζει κι εκεί. 

Δε μου άρεσαν και πάρα πολλά, γιατί δεν καταλάβαινα και πάρα πολλά, ήταν για λίγο πιο 

προχωρημένους μάλλον, εγώ ήμουν άσχετη. Οπότε πάλι έμεινα, δεν έκανα τίποτα. Και 

κάποια στιγμή κάποια φίλη μου εδώ από Γ. που συμμετείχε ένα-δυο χρόνια, μου λέει, μου 

έκανε αίτημα φιλίας, την δέχτηκα και μου λέει κάνουμε μαζί ένα εύκολο έργο; Δημοτικό 

αυτή. Κάνουμε, της λέω. Κι έτσι μπήκα. Δηλαδή πολύ στο άσχετο εντελώς. Την πρώτη 

χρονιά ήταν ένα, ότι να ‘ναι… Και τότε νόμιζα ότι ήταν και φοβερό βέβαια… Δεν 

πειράζει, πήραμε πάντως και ετικέτα ποιότητας, τα καταφέραμε κι αυτό μας οδήγησε, μας 

ώθησε να προχωρήσουμε ακόμη παραπέρα, να κάνουμε και πιο δύσκολο έργο. Βέβαια 

θυμάμαι ήταν η πρώτη πλατφόρμα τότε, η προηγούμενη, που ήταν πιο δύσκολη. Όταν 

έκλεισε, τότε την είχα καταλάβει. Για δυο τρία χρόνια δούλευα χωρίς να την ξέρω καθόλου 

σχεδόν. Έμπαινα και προσπαθούσα να καταλάβω τι γίνεται. Έτσι μπήκα στο eTwinning… 

απλά είχα ακούσει αυτή τη λέξη κι έψαξα να το βρω.  

Αλλά πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που μπήκα γιατί ενώ έχω κάνει πολλά 

προγράμματα τα τελευταία χρόνια, το eTwinning πραγματικά το λατρεύω. Και δουλεύω 

συνήθως eTwinning περιβαλλοντικά γιατί είναι και τα δύο θέματα που τα λατρεύω και δε 

νομίζω ότι θα υπάρξει χρονιά που δε θα συμμετέχω σε eTwinning έργο. Και του χρόνου 

με τη διπλωματική μου πάλι θα συμμετέχω. 

Ερευνήτρια: Από τη φετινή δικτύωση που κάνουμε πώς νιώθεις; Ποια είναι τα 

συναισθήματά σου; 

Σ18: Νιώθω πραγματικά ενθουσιασμένη με τα προγράμματα που κάνω. Για αυτή που 

κάνουμε μαζί θα σου πω συγκεκριμένα. Μου αρέσει πάρα πολύ, νιώθω ότι ανήκω σε μια 

μεγάλη ομάδα συναδέλφων που έχουμε τα ίδια ακριβώς ενδιαφέροντα, τα ίδια 

συναισθήματα εκφράζουμε όλοι. Θέλω πάρα πολύ να μπαίνω στην ομάδα και να βλέπω τι 

γίνεται, αισθάνομαι ότι ανήκω κάπου. Είναι πολύ όμορφα όλα, όλα τα συναισθήματά μου 

είναι θετικά. Ενθουσιασμός είναι το περισσότερο και ικανοποίηση για το αποτέλεσμα. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά το χρόνο ή τη χρήση της τεχνολογίας ή την 

πολυπλοκότητα της συγκεκριμένης δικτύωσης αισθάνεσαι καθόλου αγχωμένη ή 
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πιεσμένη; Χωρίς απαραίτητα αυτό να είναι αρνητικό συναίσθημα και 

ανασταλτικός παράγοντας. 

Σ18: Κοίταξε να δεις, επειδή κάνω πολλά πράγματα αισθάνομαι αρκετά πιεσμένη χρονικά. 

Όμως αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα και δεν ήμουν σ’ αυτή τη φάση της ζωής μου 

που είμαι τώρα, δε θα ένιωθα καθόλου πιεσμένη. Όχι γενικά δηλαδή με τα έργα 

eTwinning δε νιώθω καθόλου πιεσμένη. Μπορώ να τα οργανώνω και να οργανώνω το 

χρόνο μου σωστά. Τώρα επειδή είμαι σε μια δύσκολη φάση στη ζωή μου, ναι νιώθω 

κάπως πιεσμένη χρονικά. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι νιώθω αρνητικά απέναντι στο έργο. 

Με τίποτα. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στη 

συγκεκριμένη δικτύωση, νιώθεις κάποια αβεβαιότητα; 

Σ18: Όχι, καμία αβεβαιότητα. Τα παιδιά λατρεύουν το eTwinning και νομίζω ότι, ό,τι 

αγαπάμε εμείς οι δάσκαλοι τους το περνάμε με τον ίδιο τρόπο που το νιώθουμε κι εμείς. 

Όταν ακούνε ότι θα ασχοληθούμε με ένα θέμα του eTwinning είναι ενθουσιασμένα… Δε 

νιώθω καμιά αβεβαιότητα, όχι. Όλα πάνε ρολόι. 

Ερευνήτρια: Κι όσο αφορά τις αντιδράσεις των γονιών; 

Σ18: Κι αυτοί το ίδιο. Είναι στο ίδιο λούκι με μας δηλαδή. Κι αυτοί αγαπάνε το 

eTwinning, το λατρεύουν, ξέρουν τι είναι, ξέρουν τι κάνουμε, θέλουν να βοηθήσουν όσο 

μπορούν περισσότερο, παρακαλάνε να μπουν κι αυτοί στο πρόγραμμα, σε όποιο 

πρόγραμμα και να κάνουμε και να βοηθήσουν με όποιο τρόπο ακόμη περισσότερο απ’ ότι 

τους ζητάω εγώ. Ναι, είναι πολύ θετικά τα συναισθήματά τους και οι αντιδράσεις τους. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τώρα τους συναδέλφους σου εντός νηπιαγωγείου. 

Πόσοι συνάδελφοι είστε συνολικά; 

Σ18: Είμαστε πέντε. 
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Ερευνήτρια: Ποια είναι τα συναισθήματά σου απέναντί τους; Νιώθεις κάποια 

αβεβαιότητα σε σχέση με τις δικές τους αντιδράσεις για τη δικτύωση, για τα 

έργα που κάνεις; Ή συμμετέχουν κι εκείνοι; 

Σ18: Η αλήθεια είναι ότι όχι, αδιαφορούν για το eTwinning. Πριν δύο χρόνια είχε κάνει 

κι άλλη μία συνάδελφος για να δει πώς είναι. Δεν της ταίριαξε όμως και δεν το συνέχισε, 

το θεώρησε ότι είναι πάρα πολύ χρονοβόρο και πολύ δύσκολο για να το συνεχίσει… δεν το 

έκανε. Φέτος ξεκίνησε κι άλλη μία συνάδελφος, αλλά δεν το βλέπω να το προχωράει κι 

αυτή, γιατί θεωρεί ότι θέλει πολύ δουλειά και δεν της αρέσει. Οι υπόλοιποι δύο δεν 

ασχολούνται καθόλου, ούτε θέλουν να ασχοληθούν… 

Ξέρεις πόσο έχω προσπαθήσει στο σχολείο να αλλάξω τη νοοτροπία και των υπολοίπων, 

που μέχρι πέρυσι δεν ήθελε καμία να ασχοληθεί με τίποτα, καθόλου με το eTwinning και 

προσπαθούσα πάρα πολύ να τους αλλάξω, γιατί πραγματικά μου άνοιξε τα μάτια. Άνοιξε 

άλλος ένας κόσμος μπροστά μου, όταν κατάλαβα πώς ακριβώς δουλεύεται. Είναι 

απίστευτο το να έχεις τόση συνεργασία και ξέρεις συνεργάζεσαι πολύ καλύτερα ακόμα κι 

από τους ίδιους τους συναδέλφους στο σχολείο. Γιατί έχεις τα ίδια ενδιαφέροντα, θες τα 

ίδια πράγματα με αυτούς τους εκπαιδευτικούς. Έχω κάνει και δυνατές φιλίες επίσης, πολύ 

δυνατές φιλίες απ’ όλη την Ελλάδα. Και μπορώ αύριο να πάω στην Πάτρα ας πούμε ή 

στον Πύργο και να κάτσω με το Δημήτρη και να με φιλοξενήσει στο σπίτι του ας πούμε. 

Τέτοιες δυνατές φιλίες. Δεν είναι τρομερό; 

Ερευνήτρια: Πώς είναι λοιπόν τα συναισθήματα σου απέναντί τους, σε σχέση 

πάντα με τη δικτύωση που κάνεις εσύ, που σου αρέσει, που την υποστηρίζεις 

και την αγαπάς; 

Σ18: Κοίταξε να δεις. Εγώ θα προτιμούσα να συμμετέχουν όλοι στο σχολείο. Γιατί είναι 

πολύ ωραίο, γι αυτό. Κι όταν μπουν στη διαδικασία να το καταλάβουν, γιατί θα μπορούσα 

να τους βοηθήσω θα το αγαπούσαν κι αυτοί. Το ότι δεν κάνουν, στην αρχή με 

στενοχωρούσε πολύ, τώρα πλέον το έχω αποδεχθεί. Δεν, εντάξει… Ο καθένας κάνει αυτό 

που του ταιριάζει εξάλλου. Δε μπορώ να σου πω ότι νιώθω ούτε λυπημένη ούτε 
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χαρούμενη… Αδιαφορώ κι εγώ πια. Κάνω αυτό που θέλω. Ο καθένας κάνει αυτό που του 

ταιριάζει. 

Ερευνήτρια: Και πώς βλέπεις τον εαυτό σου τα επόμενα χρόνια; Θεωρείς πια ότι 

η δικτύωση, αυτή η διαδικασία έχει μπει για τα καλά μέσα στην καθημερινή 

σου εκπαιδευτική πρακτική; 

Σ18: Περιττή ερώτηση, πραγματικά (γελάει), εντελώς περιττή. Θεωρώ ότι δε θα 

σταματήσω ποτέ να ασχολούμαι με το eTwinning, το λατρεύω πραγματικά, νομίζω ότι 

έχει γίνει καθημερινότητα στη ζωή μου στη σχολική τάξη και δε νομίζω ότι μπορώ να δω 

το επάγγελμά μου χωρίς το eTwinning. 

Ερευνήτρια: Το eTwinning συγκεκριμένα; Ή οποιουδήποτε τύπου δικτύωση σε 

αυτή τη μορφή, που να συμμετέχουν και οι μαθητές σου και να επικοινωνούν 

με άλλους μαθητές με κάποιους κοινούς στόχους, με κοινές δραστηριότητες; 

Δηλαδή θα ήθελες ας πούμε μελλοντικά να δοκιμάσεις κι άλλα περιβάλλοντα 

δικτύωσης ή είναι μόνο το eTwinning αυτό που υποστηρίζεις φανατικά και 

κανένα άλλο είδος δικτύωσης; 

Σ18: Όχι, όχι. Υποστηρίζω φανατικά το eTwinning γιατί μέχρι στιγμής αυτό έχω δει 

που μου αρέσει. Με ικανοποιεί απόλυτα. Αν βρω κάτι άλλο… καταρχάς αν βρω κάτι άλλο 

θα ήθελα πολύ να μπω να το δοκιμάσω. Οτιδήποτε βρω σχετικό θα μπω να το δοκιμάσω. 

Δεν έχω βρει κάτι αντίστοιχο μέχρι στιγμής. Δε ξέρω ποια άλλα είναι; 

Ερευνήτρια: Κάποιοι κάνουν δικτύωση από μόνοι τους. Στην ουσία η δικτύωση 

θέλει υπολογιστή, σύνδεση με διαδίκτυο και μια πλατφόρμα συνεργασίας, ένα 

κοινό τόπο συνάντησης δηλαδή. 

Σ18: Τώρα που το λες και το Νοιάζομαι και Δρω είναι. Συμμετέχω και στο Νοιάζομαι και 

Δρω. Εντάξει, δεν το συγκρίνω με το eTwinning. Έχει πλατφόρμα συνεργασίας που 

ανεβάζουμε τις δουλειές μας, μπαίνουμε και με τους μαθητές, βλέπουμε των άλλων των 

συναδέλφων τις δουλειές, όχι όμως με αλληλεπίδραση. 
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Ερευνήτρια: Θα μπορούσε ας πούμε να είναι μεταξύ κάποιων εκπαιδευτικών 

που ανοίγουν μια δική τους πλατφόρμα π.χ. moodle, ένα blog, ένα wiki και 

ασχολούνται με κάποιο θέμα σε επίπεδο δικτύωσης. 

Σ18: Θα είχε σίγουρα ενδιαφέρον. 

Ερευνήτρια: Απλά στο τέλος, στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει αυτή η 

επιβράβευση μιας ετικέτας. Δεν ξέρω πόσο ρόλο παίζει αυτό για μας ή για τους 

μαθητές μας. 

Σ18: Ναι, θα μπορούσα να το κάνω κι εγώ. Τώρα πια μία εθνική ετικέτα ποιότητας για 

μένα δε λέει και πολλά πράγματα για να είμαι ειλικρινής, μετά από τόσες που έχω πάρει, 

έτσι; Για τα παιδιά λέει και για τους γονείς. Για μένα δεν έχει κανένα νόημα. Θα μπορούσα 

να εμπλακώ σε μια άλλη τέτοια δικτύωση. Και για να είμαι ειλικρινής κάναμε μία 

πλατφόρμα moodle μεταξύ μας κάποιοι εκπαιδευτικοί και ανεβάζαμε ότι είχαμε κάνει σε 

περιβαλλοντικά καινοτόμα προγράμματα. Δεν είχε και πολύ επιτυχία όμως. Βέβαια δεν 

είχαμε βάλει στη διαδικασία τους μαθητές, οπότε δεν είχε νόημα. Αν όμως αλληλεπιδρούν 

οι μαθητές αυτό θα είχε ενδιαφέρον πραγματικά. Οποιαδήποτε δικτύωση έχει τα ίδια 

αποτελέσματα για τους μαθητές. 

 

Συνέντευξη 19η 

Ψευδώνυμο: Σ19, νηπιαγωγός 

Ερευνήτρια: Πόση εμπειρία έχεις στη δικτύωση; 

Σ19: Δύο χρόνια. Δεύτερος χρόνος είναι αυτός. 

Ερευνήτρια: Τι είδους δικτύωση έχεις κάνει; 
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Σ19: Έχω κάνει πρόγραμμα eTwinning και φέτος και το Erasmus. Ένα έργο eTwinning 

πέρυσι κι άλλο ένα φέτος, τώρα πάμε και για δεύτερο και το Erasmus. 

Ερευνήτρια: Το Erasmus που κάνετε είναι κι αυτό δικτύωση εκπαιδευτικών με 

μαθητές; 

Σ19: Ναι. 

Ερευνήτρια: Η πλατφόρμα την οποία χρησιμοποιείτε και συνεργάζεστε ποια 

είναι; Είναι πλατφόρμα ξεχωριστή ή είναι πλατφόρμα του eTwinning; 

Σ19: Είναι πάλι του eTwinning η πλατφόρμα. 

Ερευνήτρια: Γιατί επέλεξες το eTwinning; Το ήξερες, το άκουσες από κάπου;  

Σ19: Το eTwinning το ήξερα από σεμινάρια που είχαν γίνει στην περιφέρειά που δούλευα 

στην Α. πριν από αρκετά χρόνια, δε θυμάμαι τώρα πόσα, αλλά είναι πολλά, μου ήταν 

ενδιαφέρον αρκετά… Εγώ γενικώς με την τεχνολογία δεν τα πάω πάρα πολύ καλά, οπότε, 

δεν είχα τύχει και σε σχολείο όπου είχαν ασχοληθεί με κάτι τέτοιο κι εγώ δεν το είχα 

τολμήσει, παρ’ όλο που μου ήταν ενδιαφέρον. Με τη μετάβασή μου στην Κ. στο 

νηπιαγωγείο του Κ. που κάναν προγράμματα, είναι η Π. Π. η οποία έχει κάνει αρκετά σαν 

διευθύντρια και δούλευα πέρσι στο ολοήμερο, ενημερώθηκα για το πρόγραμμα. Το κάναμε 

τέλος πάντων ήμουν πολύ θετική στο να το κάνω. Εκεί δηλαδή, από συναδέλφους μπήκα 

λίγο στο χώρο και κατάλαβα πώς λειτουργεί κ.τ.λ. και με βοήθησαν και το προχωρήσαμε. 

Έγινε αυτόματα δηλαδή, με το που ήρθα, κάναμε το πρόγραμμα, έτρεχε όλη τη χρονιά, 

οπότε εντάξει, μπαίνεις στο χορό και χορεύεις. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, 

πολύ ενδιαφέρον το πώς δουλεύεις, το πώς επικοινωνείς με τα σχολεία, το ότι οι ιδέες σου 

μπορεί να πάνε και παραπέρα και να μετασχηματιστούν, να πάρεις ιδέες από άλλους και να 

το προχωρήσεις κι άλλο. Είχε να κάνει και με το κλίμα, στο χώρο του σχολείου, που 

ήμασταν και οι τρεις έτσι, υπήρχε πολύ καλό κλίμα και με τις συναδέλφους και με τα 

παιδιά και εκπέμπαμε και στο ίδιο μήκος κύματος πάνω κάτω. Γιατί στο προηγούμενό μου 

σχολείο είχα προβλήματα τέτοια. Οπότε έτσι δηλαδή, μπήκα στο χορό και χόρεψα. 
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Ερευνήτρια: Δηλαδή ενώ το ήξερες, χρόνια το άκουγες δεν το τολμούσες μόνη 

σου γιατί δεν είχες κάποιον πιο έμπειρο δίπλα σου να σου εξηγήσει περί τίνος 

πρόκειται, οπότε κι εσύ να το τολμήσεις έχοντας μια βάση; 

Σ19: Ήμουν σε ένα σχολείο με δύο ακόμα συναδέλφους, με τη μία εκπέμπαμε στο ίδιο 

μήκος κύματος, είχαμε το ίδιο στυλ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εγώ ήμουν στο 

κλασσικό τμήμα πολλά χρόνια και υπήρχε κι ένα ολοήμερο που η διευθύντρια είχε ένα 

στυλ που δούλευε που δεν ταίριαζε με το δικό μου, οπότε θα ήταν λίγο δύσκολη η 

συνεργασία, παρ’ όλο που παίρναμε ίδια θέματα γενικά. Ήμασταν σε μια μικρή σχολική 

μονάδα από άποψη αριθμού μαθητών. Εν πάση περιπτώσει δεν προέκυψε να το κάνω. 

Ερευνήτρια: Και προέκυψε τώρα που ευνόησαν οι συνθήκες οι ενδοσχολικές. 

Σ19: Ναι, ναι, ναι. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τις συνεργασίες, από την εμπειρία που έχεις προτιμάς 

τα σχολεία από την Ελλάδα ή του εξωτερικού; 

Σ19: Αν με ρωτούσες πριν ξεκινήσω να ασχολούμαι με το eTwinning, θα σου έλεγα ότι… 

Μάλλον θα το πω διαφορετικά. Για ευκολία θα έλεγα ότι, ας πούμε, προτιμώ να 

συνεργάζομαι με ελληνικά σχολεία που ξέρω τη γλώσσα καλύτερα. Απ’ την άλλη μεριά 

θα με ενδιέφερε – σου λέω πριν ξεκινήσω να δουλεύω το eTwinning – θα με ενδιέφερε να 

δουλέψω και με ξένα σχολεία, για να δω πώς δουλεύουν κι έξω και πώς μπορεί να γίνει 

αυτή η σύμπραξη. Η εμπειρία μου η περσινή μου έδειξε ότι οι Έλληνες δουλεύουνε 

καλύτερα. 

Ερευνήτρια: Η εμπειρία σου η περσινή είχε και σχολεία από το εξωτερικό; 

Σ19: Ναι ναι. Ήταν ευρωπαϊκό το πρόγραμμα. Μου έδειξε λοιπόν ότι οι ξένοι δεν ήταν 

συνεπείς στα χρονοδιαγράμματα. Τώρα φέτος που έχουμε πάλι με το Erasmus πρόγραμμα 

που τρέχει… Μάλλον για την εμπειρία μου την περσινή… Το άγχος που είχα για τη 
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γλώσσα και πώς θα τα καταφέρω, μου έφυγε διότι οι Ευρωπαίοι δε μιλάνε καλά αγγλικά. 

Οπότε, μιλάνε πάνω κάτω το ίδιο κακά αγγλικά και συνεννοούμαστε εξαιρετικά. 

Ερευνήτρια: Άρα ο παράγοντας γλώσσα δεν είναι ισχυρός. 

Σ19: Δεν είναι όχι. Είναι πιο εύκολο να μιλάς στη γλώσσα σου, αλλά δεν είναι τόσο 

μεγάλο πρόβλημα. 

Ερευνήτρια: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θέτεις σ’ αυτές τις ευρωπαϊκές 

συνεργασίες είναι απ’ ότι κατάλαβα είναι αυτό της ασυνέπειας κι όχι της 

γλώσσας. 

Σ19: Ναι, στο περσινό μας πρόγραμμα. Τώρα στο φετινό που έχουμε το Erasmus, είμαστε 

και λίγες χώρες, λίγοι εκπαιδευτικοί, δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Είναι και πιο χαλαρό 

το πρόγραμμα… ε, τηρούν τα χρονοδιαγράμματα. Δεν τρέχει βέβαια και πολύ καιρό… 

Δεν ξεκινήσαμε Σεπτέμβριο, μας πήρε λίγο καιρό πριν ξεκινήσει. Αλλά είμαστε ok με τα 

χρονοδιαγράμματα. 

Ερευνήτρια: Αυτό που λες για την ασυνέπεια, ίσως να έτυχε; Να τυχαίνει; Να 

μην είναι πάντα έτσι; Δηλαδή θα μπορούσες να το γενικεύσεις ότι, ας πούμε, οι 

Έλληνες δουλεύουν καλύτερα κι είναι πιο συνεπείς, ενώ οι ξένοι δεν είναι; 

Σ19: Όχι δεν μπορώ να το γενικεύσω, γιατί θεωρώ ότι είναι λίγα τα προγράμματα που 

έχω κάνει και οι συνεργασίες μου. Από τις συναδέλφισσες το ξέρω, ότι οι ευρωπαίοι δεν 

είναι όπως τους έχουμε στο μυαλό μας και οι Έλληνες επίσης δεν είναι αυτό που έχουμε 

στο μυαλό μας, ότι δεν είναι συνεπείς. Είμαστε πολύ πιο συνεπείς. 

Ερευνήτρια: Απλά κρατάς και μια επιφύλαξη, ίσως περιμένοντας και συ η ίδια 

να το διαπιστώσεις με το πέρασμα των χρόνων; 

Σ19: Ναι, δεν μπορώ να γενικεύω τώρα μη ξέροντας ακριβώς… 
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Ερευνήτρια: Σου αρέσει να συνεργάζεσαι με σχολεία της ίδιας βαθμίδας, 

δηλαδή με νηπιαγωγεία ή και με μεγαλύτερες; 

Σ19: Προτιμώ με την ίδια βαθμίδα, για να μπορούν τα παιδιά να επικοινωνούν κι αυτά 

μεταξύ τους. Να είναι στο ίδιο επίπεδο δηλαδή. 

Ερευνήτρια: Τα παιδιά του νηπιαγωγείου έχουν περισσότερα κοινά και 

μπορούν να επικοινωνήσουν καλύτερα, απ’ ότι του νηπιαγωγείου με 

μεγαλύτερα παιδιά; 

Σ19: Ναι έτσι νομίζω. 

Ερευνήτρια: Η δικτύωση είναι γενικά μία σύνθετη διαδικασία, το έχεις δει και 

συ πλέον από πέρυσι.  Απαιτεί χρόνο, απαιτεί προετοιμασία, ενέχει δέσμευση, 

εκτίθεσαι. Γιατί όμως την επιλέγεις; Πιστεύεις ότι θα ωφεληθείς εσύ προσωπικά; 

Σ19: Σαν εκπαιδευτικός σίγουρα βελτιώνεσαι και παίρνεις, γιατί η συνεργασία είναι δούνε 

και λαβείν. Συνέχεια δηλαδή κι απ’ τα παιδιά παίρνεις κι απ’ τους συναδέλφους παίρνεις 

κι από παντού παίρνεις. 

Ερευνήτρια: Εσύ μέχρι πρόπερσι δεν είχες βάλει τη δικτύωση στην εκπαιδευτική 

σου πρακτική. Από πέρσι και φέτος σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές 

ποια οφέλη επιπρόσθετα έχεις πάρει από τις δικτυώσεις που έχεις κάνει; 

Σ19: Σίγουρα ανοίγει περισσότερο ο τρόπος διδασκαλίας σου στην κοινωνία, γιατί με τη 

δικτύωση, επειδή ένα μεγάλο κομμάτι όταν κάνεις προγράμματα ευρωπαϊκά είναι και η 

διάχυση των προγραμμάτων… Ακόμα και πριν τη δικτύωση προσπαθούσα εγώ με τα 

προγράμματα που έκανα να έχω ένα ανοιχτό σχολείο και στην οικογένεια και στην τοπική 

κοινωνία και όσο μπορούσαμε περισσότερο, με διάφορα προγράμματα που κάναμε… Η 

δικτύωση τώρα αυτού του τύπου εννοείται ότι πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα όλο αυτό. 

Ερευνήτρια: Σου προσφέρει ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη; 
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Σ19: Προσωπική ανάπτυξη περισσότερο. Επαγγελματική δεν είναι σίγουρη. 

Ερευνήτρια: Δηλαδή ας πούμε, το γεγονός ότι τώρα ασχολείσαι με την 

τεχνολογία, γιατί οι δικτυώσεις χωρίς τη βοήθεια της τεχνολογίας, χωρίς τη 

συνδρομή της δεν υφίστανται. Ο υπολογιστής είναι το μέσον που μας ενώνει 

και μας κάνει να επικοινωνούμε και να αλληλεπιδρούμε με τα άλλα σχολεία 

που είναι σε απόσταση από το δικό μας. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι; Η 

προσωπική σου ανάπτυξη έχει να κάνει με το γεγονός ότι βελτιώθηκες στις 

τεχνολογικές σου γνώσεις;  

Σ19: Ναι, βελτιώθηκα. Αλλά πιο πολύ είναι οι γνώσεις… να… μπαίνει στο μυαλό σου 

και το πώς δουλεύουν οι άλλοι. Γιατί εγώ έτυχε να πάρω νωρίς οργανική θέση και να 

είμαι ας πούμε οκτώ χρόνια με τις ίδιες συναδέλφους και όπως και να το κάνεις, όπως και 

να δουλεύεις εν πάση περιπτώσει, κι αν θεωρείς τον εαυτό σου ότι κάνεις προοδευτικά 

προγράμματα κ.τ.λ., ε δεν παίρνεις με τις ίδιες συναδέλφους. Δηλαδή το βλέπεις αυτό, 

όταν έρχεται κάποιος να αναπληρώσει ότι παίρνεις και δίνεις ιδέες. 

Ερευνήτρια: Δηλαδή όταν δουλεύεις για χρόνια με τους ίδιους συναδέλφους ότι 

έχεις να πάρεις το έχεις πάρει κι ότι έχεις να δώσει το έχεις δώσει, ενώ όταν κάθε 

χρόνο δουλεύεις με διαφορετικούς μέσω της δικτύωσης, όλο και κάτι 

διαφορετικό έχεις να πάρεις; 

Σ19: Ναι, αυτό. Και μπορεί να μη σου κάνει πάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει σου κάνει 

καλό κατά τη γνώμη μου. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά το επαγγελματικό προφίλ; 

Σ19: Το επαγγελματικό προφίλ επειδή δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα με κάποιο τρόπο, 

δε νιώθω ότι κάτι έγινε. Την αναγνώριση την παίρνεις από τους μαθητές σου, από τους 

γονείς των μαθητών σου κι απ’ τους συναδέλφους ενδεχομένως όταν δουλεύεις καλά, 

αυτή είναι η αναγνώριση. 
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Ερευνήτρια: Άρα είναι ηθική η επιβράβευση; 

Σ19: Ηθική είναι ναι. Θεωρώ ότι δεν είναι κάτι παραπάνω. Δηλαδή δε θεωρώ ότι κάνουμε 

κάτι πιο σημαντικό απ’ αυτό που κάναμε πριν, πέραν του ότι μοιραζόμαστε με άλλους 

συναδέλφους κι ανοίγουμε τους ορίζοντές μας. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τώρα τα οφέλη των μαθητών; Πώς ωφελούνται από 

τις δικτυώσεις; Υπάρχει διαφορά του πώς δούλευαν πριν και του πώς 

δουλεύουν τώρα; Πού μπορεί να διαβλέπεις οφέλη κι αν διαβλέπεις; 

Σ19: Σε όλους τους τομείς υπάρχει μεγαλύτερη βελτίωση μέσω των προγραμμάτων γιατί 

τα παιδιά βγαίνουν από το μικρόκοσμο το δικό τους και βλέπουν άλλα παιδιά. Βλέπουν 

παιδιά που ζουν σε άλλες χώρες. Βγαίνουν από την οικογένεια, την τάξη, δηλαδή τη 

μικρή τους κοινωνία που είναι πρώτα η οικογένεια, μετά το σχολείο, άντε και η πόλη. Και 

βλέπουν ας πούμε πόσα κοινά χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν με παιδιά που ζουν στην 

άλλη άκρη της Ευρώπης και στην άλλη άκρη της Ελλάδας κι αυτό σίγουρα τους κάνει 

καλό. Τους ανοίγει ορίζοντες, τους βγάζει από την εσωστρέφειά τους, τους κάνει παντού 

καλό. Τα ενεργοποιεί και πολύ. Δηλαδή έχουν πολύ μεγάλο κίνητρο να γνωρίσουν τα 

άλλα παιδιά, να τα δουν στις συνδέσεις που κάνουμε, να μοιραστούν μαζί τους μια 

κατασκευή που κάνανε, μια μασκότ… Όλα αυτά τα συνεργατικά δηλαδή… Και μόνο για 

το πώς τα κινητοποιούν να το πάρεις είναι ένα πολύ μεγάλο όφελος.  

Ερευνήτρια: Λαμβάνουν πρωτοβουλίες; 

Σ19: Σίγουρα λαμβάνουν πρωτοβουλίες, δουλεύουν πολύ περισσότερο τους στόχους, 

δηλαδή η υλοποίηση των στόχων νομίζω ότι είναι πιο γρήγορη με τα προγράμματα 

δικτύωσης και πιο κατανοητή στα παιδιά, από το στόχο που βάζουμε καθημερινά σε ένα 

project που κάνουμε μέσα στην τάξη με τη δασκάλα μας. 

Ερευνήτρια: Δηλαδή τα ερεθίσματα που παίρνουν από τα προγράμματα 

δικτύωσης είναι πιο ισχυρά που τα κάνει να φτάνουν πιο αβίαστα στους 

στόχους; 
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Σ19: Όχι πιο αβίαστα, αλλά είναι το κίνητρο μεγαλύτερο. Είναι ισχυρότερο και είναι αυτό 

το ότι έχουμε να κάνουμε αυτό μέχρι τότε και πρέπει να το δείξουμε εκεί και να πάρουμε 

κι από κει πληροφορίες για να το προχωρήσουμε είναι κάτι που τα βάζει σε μια διαδικασία 

διαφορετική από αυτή που είχαν συνηθίσει μέχρι πρότινος. 

Ερευνήτρια: Τώρα όσον αφορά τα οφέλη του σχολείου, θεωρείς ότι από τη 

δικτύωση το σχολείο σαν σχολική κοινότητα, σαν κομμάτι της τοπικής 

κοινωνίας ωφελείται και πώς; 

Σ19: Νομίζω ωφελείται και το σχολείο σαν κοινότητα γιατί όπως τα παιδιά ανοίγουν 

ορίζοντες, έτσι συμβαίνει και με τους γονείς. Ειδικά στις τοπικές κοινωνίες τώρα τις… 

εντάξει, εγώ ήμουν συνηθισμένη να ζω στην Α. και παρ’ όλα αυτά – τώρα αυτό είναι 

σχόλιο άσχετα με την ερώτηση, αλλά θα το κάνω – στην Α. τα ευρωπαϊκά προγράμματα 

δεν κυκλοφορούν και τόσο πολύ. δηλαδή δεν γνωρίζω συναδέλφους, σχολεία πολλά που 

να κάνουν προγράμματα τέτοια. Στην επαρχία γίνεται πολύ περισσότερο. Ενδεχομένως 

και η ανάγκη του να βγεις λίγο από την τοπική κοινωνία ωθεί τους εκπαιδευτικούς που 

ζουν εδώ να βγουν παραέξω. Οι γονείς λοιπόν το εισπράττουν αυτό με πάρα πολύ θετικό 

τρόπο και τους αρέσει και ασχολούνται και συνεργάζονται. Συν η διάχυση στην τοπική 

κοινωνία, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, θεωρώ ότι το σχολείο παίρνει απ’ όλα αυτά. 

Ερευνήτρια: Ενδεχομένως συνεργάζεται το σχολείο, εφόσον κάνει δικτυώσεις 

και με τοπικούς φορείς; 

Σ19: Συνεργάζεται, συνεργάζεται με τοπικούς φορείς, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

κ.τ.λ. Οπότε το κύρος του σχολείου μας μ’ αυτή την έννοια σίγουρα ανεβαίνει. 

Ερευνήτρια: Η σύγκριση που έκανες πριν των σχολείων της επαρχίας με αυτά 

της πρωτεύουσας, δηλαδή τα τελευταία δεν έχουν ανάγκη τόσο πολύ για 

εξωστρέφεια όσο έχουν τα σχολεία σε μικρές και πιο κλειστές κοινωνίες; 

Σ19: Ναι, θεωρώ ότι ισχύει. Δεν ξέρω αν έτυχα εγώ σε σχολεία που δούλεψα μέχρι τώρα, 

γιατί ήμουν στην Α. απ’ όταν ξεκίνησα να δουλεύω, μέχρι και τώρα δηλαδή που 
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μετακόμισα, δεν είχα τύχει σε σχολείο που να έκανε τέτοια προγράμματα ας πούμε 

eTwinning. Αλλά εκτός μάλλον από το ότι δε νιώθεις την ανάγκη στην Α., σε παίρνει 

ίσως κι αυτό το γρήγορο της πόλης που σε κουράζει και δε σου αφήνει περιθώριο να 

κάνεις παραπάνω πράγματα. Δηλαδή θα κάνω αυτά που έχω να κάνω, θα τα κάνω ωραία – 

ωραία πράγματα κάναμε κι εκεί – αλλά αν ας πούμε μας λέγανε ότι έχει και λίγο 

παραπάνω δουλειά να κάνεις, να ψάξεις, να δείξεις, δεν προλαβαίνεις. Δηλαδή η 

συνάδελφός μου έκανε δύο ώρες να πάει και να ‘ρθει στο σπίτι της. Μπορεί δηλαδή να 

είναι κι ο ρυθμός της πόλης που σε κάνει να μην… Ενώ στην επαρχία είναι πιο ποιοτικός 

ο χρόνος των εκπαιδευτικών. 

Ερευνήτρια: Επειδή μου έθιξες και το κομμάτι των γονέων, τώρα μέσα από τις 

φετινές δικτυώσεις που κάνετε, νιώθεις κάποια αβεβαιότητα για γονείς που 

μπορεί να αντιδράσουν ή μπορεί να μην τους αρέσει κάτι τέτοιο;  

Σ19: Όχι, αλλά επειδή η Π. είναι διευθύντρια του σχολείου και έχει ασχοληθεί πολλά 

χρόνια με τα προγράμματα και πάνω κάτω είναι γνωστό στην τοπική κοινωνία το πώς 

δουλεύουν, δεν τα φοβούνται. Προσπαθούν να έρχονται και στο συγκεκριμένο σχολείο γι’ 

αυτό. Ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα. Εμπλέκουμε κιόλας τους γονείς και τους εμπλέκουμε 

και αρκετά με δραστηριότητες μικρές που έχουν να κάνουν κάτι στο σπίτι απ’ το σχολείο 

κ.τ.λ. δεν έχουμε συναντήσει αντίδραση. 

Ερευνήτρια: Θα ήθελα να μου περιγράψεις λίγο τα συναισθήματά σου μέσα 

από τη φετινή δικτύωση. Πώς νιώθεις; 

Σ19: Πάρα πολύ ωραία. Είχαμε κάνει κι ένα ταξίδι φέτος στην Αθήνα με το πρόγραμμα 

Erasmus, εγώ δε θα ταξιδέψω στο εξωτερικό, θα ταξιδεύει η Π., δυστυχώς, θα ήθελα πάρα 

πολύ να μπορώ να ταξιδέψω κι έξω, αλλά παρ’ όλα αυτά έκανα ένα ταξίδι στην Αθήνα που 

ήταν η πρώτη συνάντηση με τους ξένους από το πρόγραμμα και πραγματικά ένιωσα 

τουρίστας στην Αθήνα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή και το ότι ένιωθα τουρίστας στην 

Αθήνα ήταν πάρα πολύ ωραίο και ότι επικοινωνείς με ανθρώπους που κάνουν την ίδια 

δουλειά με σένα, τις συνθήκες που δουλεύουνε, που συνειδητοποιείς τελικά ότι τα ίδια 

πράγματα κάνεις με τους Ευρωπαίους. Η μεγαλύτερή  μου έκπληξη φέτος στο πρόγραμμα 

Erasmus που έκανα, ήταν οι συνομιλίες που κάναμε με τους συναδέλφους από τη 
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Φιλανδία, που στο μυαλό μου είχα εγώ ότι η Φιλανδία, Σουηδία, φοβερό εκπαιδευτικό 

σύστημα και μεις δεν έχουμε καλές συνθήκες κ.τ.λ. και συνειδητοποιούσα ότι ok ναι ότι 

συνθήκες έχουν καλύτερες αλλά δουλεύουμε το ίδιο. Και ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη 

ευχάριστη εννοείται. 

Ερευνήτρια: Ένιωσες δηλαδή ότι έχεις πολλά κοινά με τους Ευρωπαίους στον 

τρόπο δουλειάς; 

Σ19: Ναι στον τρόπο δουλειάς. Και πέρα από αυτό συνειδητοποίησα ότι ακριβώς επειδή οι 

συνθήκες στην Ελλάδα είναι δύσκολες, δουλεύουμε με πενιχρά μέσα, δουλεύουμε σε 

κτίρια που δεν είναι κατάλληλα, ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να κάνουμε τη δουλειά 

μας όσο το δυνατόν καλύτερα με τα μέσα που έχουμε κ.τ.λ., συνειδητοποίησα ότι έχουμε 

μεγάλο ατού στο να ήμαστε, να βρίσκουμε εναλλακτικές. Δουλεύουμε καλύτερα. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά το χρόνο, νιώθεις καθόλου αγχωμένη ή πιεσμένη; 

Σ19: Η αλήθεια είναι ότι όντως δουλεύουμε πολύ περισσότερο, δηλαδή εγώ δεν έχει τύχει 

να δουλέψω περισσότερο τόσα χρόνια που δουλεύω, δουλεύω και σπίτι πολύ δηλαδή. 

Ψάχνουμε στο internet κυρίως, πληροφορίες. Πραγματικά αυτό σου τρώει πάρα πολύ 

χρόνο, αλλά είναι ευχάριστο. Δηλαδή δε νιώθω ότι με κρατάει πίσω από κάτι. 

Καταναλώνεις χρόνο από την προσωπική σου ζωή, αλλά είναι ευχάριστο. 

Ερευνήτρια: Όσο αφορά τη χρήση της τεχνολογίας; Νιώθεις καθόλου άγχος, 

φόβο ότι μπορεί να έχεις δυσκολίες με αυτήν; 

Σ19: Όχι δεν νιώθω άγχος και φόβο. Έχω ερωτηματικά, αλλά ρωτάω, μου τα απαντάνε 

και προχωράω. Και αναλαμβάνω και ότι μπορώ, δηλαδή εντάξει μπορείς να μοιράζεις και 

τις δουλειές σε μια σχολική μονάδα. Οπότε να πηγαίνει ο καθένας στον τομέα του κι έτσι 

το κάνουμε. Κι έτσι δεν υπάρχει και άγχος. Δηλαδή δεν είχα ποτέ το άγχος ότι έχω 

αναλάβει να κάνω αυτό και δεν μπορώ να το κάνω και πώς θα γίνει κ.τ.λ. 



351 
 

Ερευνήτρια: Μπορείς να μου περιγράψεις τα συναισθήματά σου σε σχέση με τις 

άλλες δύο συναδέλφους του σχολείου σου; Επειδή απ’ ότι είπες κάνετε το ίδιο 

πράγμα, είστε μαζί σε όλες αυτές τις φετινές δικτυώσεις που έχετε αναλάβει. 

Σ19: Στο σχολείο αυτό που είμαι από πέρσι νιώθω ότι δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο, 

οπότε νιώθω πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή έχω κάνει δυο φίλες. Οπότε είμαι πάρα πολύ 

ενθουσιασμένη και γιατί κάνω τη δουλειά μου ακριβώς όπως θα ήθελα να την κάνω – 

πάντα την έκανα όπως ήθελα, απλώς στη σχολική μονάδα δε γινόταν η ίδια δουλειά. 

Νιώθω πολύ ωραία και ενθουσιασμένη και άνετη χωρίς άγχος, συνεννοούμαι, έχουμε 

κοινούς στόχους, διαφωνίες δεν έχουμε… Και κάπου να διαφωνούμε πάνω στα 

προγράμματα δηλαδή, αν έχουμε διαφορετικές ιδέες τα βάζουμε κάτω και βρίσκουμε μια 

χρυσή τομή. Όλα βαίνουν καλώς. Έχουμε πολύ ωραίο κλίμα. Συνεργαζόμαστε και 

μοιραζόμαστε. 

Ερευνήτρια: Πώς βλέπεις τον εαυτό σου τα επόμενα χρόνια; Θα συνεχίσεις τη 

δικτύωση; 

Σ19: Νομίζω ναι. Όχι νομίζω, σίγουρα ναι. Δηλαδή δε νομίζω να πω ποτέ “βαριέμαι, δε 

θα κάνω”. Το μόνο, αν οι συνάδελφοι δεν ήθελαν καθόλου. Δεν είμαι σίγουρη αν θα το 

έκανα μόνη μου. Αλλά μάλλον, τώρα που το λέω και το ακούν τα αφτιά μου, μάλλον και 

να μην ήθελαν οι άλλοι θα έβρισκα κάτι να έκανα. Οπότε θα συνεχίσω έτσι κι αλλιώς. 

 

Συνέντευξη 20η 

Ψευδώνυμο: Σ20, νηπιαγωγός 

Ερευνήτρια: Πόση εμπειρία έχεις στη δικτύωση; 

Σ20: Στη δικτύωση την εκπαιδευτική έτσι όπως την εννοούμε εμείς τώρα, όχι την 

κοινωνική, έχω ελάχιστη. Ξεκίνησα πέρυσι με ένα πάρα πολύ απλό πρόγραμμα πάλι στο 
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eTwinning αλλά προς τα τέλη της χρονιάς δεν ολοκληρώθηκε ποτέ αυτό το πρόγραμμα. 

Ήταν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συμμετείχαν περίπου νομίζω δώδεκα χώρες, από 

την Ελλάδα δεν υπήρχε άλλη κοπέλα. Ήταν τελείως διαφορετικό δηλαδή όλο το σκεπτικό 

σε σχέση με το φετινό μας και ήταν πολύ αποσπασματικά όλα όσα κάναμε, πολύ γενικά 

και δεν μπορώ να πω ότι ήρθα κοντά σε κάποιες συναδέλφους. Φέτος ξεκίνησε αυτό το 

πρόγραμμα, το ξεκίνησα με κάποιο δισταγμό, ενώ πέρσι ήθελα πάρα πολύ και είχα 

προτείνει σε μία συνάδελφο μας να μπω κι εγώ σε μία ομάδα μαζί τους, αλλά επειδή ήδη 

προχωρούσε το πρόγραμμα δεν μπορούσαν να με βάλουν, οπότε φέτος ξεκίνησα, αλλά 

επειδή θέλω να είμαι εντάξει στο λόγο μου και το προηγούμενο πρόγραμμα δεν είχε 

τελειώσει, ουσιαστικά δεν είπαμε το κλείνουμε ή… το αφήσαμε έτσι ανοιχτό… το 

ξεκίνησα λίγο διστακτικά. Και το ξεκίνησα διστακτικά όχι γιατί, ήθελα καταρχάς να μάθω 

έτσι; Το καινούργιο και το… πώς να πω; Το πρωτόγνωρο μου αρέσει πάρα πολύ, θέλω να 

μαθαίνω… Έβλεπα από το facebook τις αναρτήσεις που είχαν κάνει τα προηγούμενα 

χρόνια με το eTwinning και ήθελα πάρα πολύ να πάρω κι εγώ μέρος. Αλλά είχα αυτό τον 

ενδοιασμό με το προηγούμενο… Τέλος πάντων ξεκίνησα. Η αλήθεια είναι ότι κάποια 

στιγμή θα το σταματούσα. Αλλά η όλη ανατροφοδότηση που έπαιρνα μου άρεσε πάρα 

πολύ και το συνέχισα. Είναι δηλαδή ένα από τα θετικά της δικτύωσης νομίζω. Ότι 

υπάρχει πολύ ανατροφοδότηση. Το φετινό πρόγραμμα σε σχέση με το περσινό έχει πάρα 

πολλές διαφορές, έχω γνωρίσει άτομα όπως καλή ώρα εσένα και μπορώ και συζητάω κι 

άλλα θέματα κι αυτό το θέμα της ανατροφοδότησης που είπαμε πάνω στα εκπαιδευτικά 

μας ζητήματα κι όχι μόνο. 

 Ερευνήτρια: Εκτός από το eTwinning έχεις κάνει κάποια άλλη δικτύωση; 

Σ20: Με τα παιδιά μου έχω κάνει, αλλά πολύ έτσι αποσπασματικά, δεν θα το ‘λεγα 

οργανωμένο πρόγραμμα. δηλαδή κάποια στιγμή που χρειάστηκε να συνδεθούμε με άλλα 

σχολεία, το έχουμε κάνει αυτό επειδή θέλαμε να γνωρίσουμε ένα άλλο σχολείο στα 

πλαίσια ενός άλλου προγράμματος, αλλά όχι έτσι συστηματικά. 

Ερευνήτρια: Δηλαδή αυτή η σύνδεση που είχατε κάνει με τα άλλα σχολεία δεν 

ήταν μέσω της πλατφόρμας του eTwinning; 



353 
 

Σ20: Ναι με δική μας συνεννόηση με skype. Ήταν με skype κι ήταν και με email. Ήταν 

ένα πρόγραμμα για τα μέσα επικοινωνίας, επομένως ασχοληθήκαμε και μ’ αυτό έτσι 

τελείως αποσπασματικά. δεν το χρησιμοποιήσαμε ως μέσο για να προχωρήσουμε κάποιο 

άλλο πρόγραμμα, ήταν αυτό το ίδιο το πρόγραμμα. Δηλαδή το πρόγραμμα ήθελε να 

επικοινωνήσουμε… 

Ερευνήτρια: Ναι, ήταν κάποιας σύντομης διάρκειας δικτύωση που 

εξυπηρετούσε συγκεκριμένους στόχους δηλαδή. 

Σ20: Ναι, ακριβώς. 

Ερευνήτρια: Την πρώτη φορά λοιπόν που συμμετείχες στο eTwinning πέρυσι, 

μου είπες ότι ήταν ευρωπαϊκό το πρόγραμμα. Πώς ξεκίνησες εσύ; Από πού το 

είχες ακούσει το eTwinning; 

Σ20: Το eTwinning το είχα ακούσει και από τον υπεύθυνο εδώ του eTwinning της Κ., 

μας έρχονταν συχνά πυκνά κάποια μηνύματα και μας έλεγαν αν θέλουμε να 

ενημερωθούμε. Πήγα εγώ σ’ αυτά τα σεμινάρια κάνα δυο φορές, δύο χρόνια πριν, έτσι μου 

μπήκε λίγο η ιδέα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είχα πρόσφορο έδαφος να συνεχίσω. 

Σταμάτησα γιατί είχα αρχίσει το Teachers for Europe. Και είπα ή το ένα ή το άλλο. Τέλος 

πάντων τώρα είμαι στο τρίτο έτος για τους Teachers, αλλά ταυτόχρονα ήθελα και το 

eTwinning.  

Ερευνήτρια: Το Teachers for Europe είναι δικτύωση μόνο εκπαιδευτικών ή και 

μαθητών; 

Σ20: Το Teachers for Europe δεν είναι καν δικύωση. Το Teachers for Europe είναι ας 

πούμε… κοίτα τι γίνεται… εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες όπου είναι ο 

ambassador που μπορεί να βγάλει μια ανακοίνωση ή να μας πει κάτι κι από κάτω με 

μορφή σχολείων εμπλεκόμαστε κι εμείς. Όμως στο τέλος πρέπει να αναρτήσουμε σε 

συγκεκριμένες πλατφόρμες τις εργασίες μας και τα video ή ό,τι άλλο έχουμε, 

φωτογραφίες, ελάχιστα πράγματα, σηκώνει πάρα πολύ λίγο αυτό κι αυτό είναι όλο. 
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Ερευνήτρια: Δηλαδή τα παιδιά δεν έχουν αλληλεπίδραση με τα παιδιά από τα 

άλλα σχολεία που συμμετέχουν σ’ αυτό; 

Σ20: Όχι, όχι. Περισσότερο το κάνουμε σαν κοινωνική δικτύωση, δηλαδή να πούμε κάτι, 

γιατί ουσιαστικά ο καθένας κάνει το δικό του πρόγραμμα. Ούτε καν οι εκπαιδευτικοί 

μεταξύ τους δεν αλληλεπιδρούν. Δηλαδή εγώ κάλλιστα θα μπορούσα να μη ξέρω το 

πρόγραμμα μιας συναδέλφου, αν δεν βρισκόμασταν στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις. 

Ερευνήτρια: Απ’ αυτούς τους πειραματισμούς που έχεις κάνει μέχρι στιγμής, 

ποιο θεωρείς ότι σου δίνει πιο πρόσφορο έδαφος για μια δικτύωση στην οποία 

όλοι οι εμπλεκόμενοι μπορούν να συνεργάζονται και να έρχονται σε 

αλληλεπίδραση; 

Σ20: Το eTwinning σίγουρα. Γιατί με το eTwinning τουλάχιστον στη μορφή που εμείς 

φέτος το δουλεύουμε, γιατί το είδα εγώ κι απ’ την άλλη πλευρά. Και τα παιδιά το έχουνε 

νιώσει και βέβαια τα παιδιά, εγώ βέβαια έχω και μια ιδιαιτερότητα… Ξεκίνησα με μία 

τάξη 22 παιδιών, αλλά στην πορεία χωρίστηκε το τμήμα, διότι υπήρχαν κάποια θέματα 

της Διεύθυνσης. Τώρα έχω 11 παιδιά. Το θέμα ποιο είναι: ότι η πρώτη τηλεδιάσκεψη 

έγινε με τα 22. Τα παιδιά είχαν αρχίσει να μπαίνουν στο νόημα ότι υπάρχουν κι άλλα 

βασίλεια που θα βρεθούμε και θα μιλήσουμε και και και όλα αυτά. Περίπου χωρίσαμε μετά 

την πρώτη τηλεδιάσκεψη εκεί στην ηχογράφηση του τραγουδιού, εκεί χωρίστηκαν τα 

τμήματα. Είχα μεγάλη αναστάτωση μ’ αυτό το θέμα και με το eTwinning και γιατί το λέω 

αυτό: το λέω αυτό γιατί στην πρώτη φάση που τα παιδιά κατάλαβαν ότι είμαστε πολλοί και 

θα συνδεθούμε κ.τ.λ. υπήρχε ένας εκνευρισμός απ’ την πλευρά των παιδιών. Ναι μεν το 

ήθελαν αλλά κάποια άλλα κουράστηκαν. Και όταν κάναμε την αξιολόγηση πολλά είπαν ότι 

δε θέλουν να το ξανακάνουν. “Ας υπάρχουν παιδιά κάπου αλλού και βασίλεια κ.τ.λ. αλλά 

εμείς δε θέλουμε να τους ξαναδούμε, ήταν πολύ κουραστικό”. Τη δεύτερη φορά ναι μεν 

συνεχίσαμε το πρόγραμμα 11 παιδιά, ήρθαν όμως στο πάρτι του Καρδένιου όλοι και τα 22, 

το βίωσαν καλύτερα, αλλά έβλεπα πολύ πιο ζεστό το βλέμμα των παιδιών της δικής μου 

τάξης που όσο και να πεις προχωρούσαν το πρόγραμμα, παρά της άλλης. Θέλω να πω 

δηλαδή ότι πέρυσι τα παιδιά δεν ήρθαν καθόλου σε επαφή, φέτος η πρώτη επαφή και η 

τηλεδιάσκεψη ήταν λίγο – πώς να πω – ανάμεικτη, ενώ η δεύτερη δεν είχε καμία σχέση 

με την προηγούμενη. Και πιστεύω ότι αν αυτό συνεχίζονταν, δεν κάναμε και πάρα 
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πολλές, νομίζω ότι θα πήγαινε ακόμα καλύτερα. Από ένα σημείο και μετά το ήθελαν. Και 

την πρώτη φορά πολλά παιδιά το ήθελαν, αυτά που τέλος πάντων είχαν περισσότερη 

υπομονή… Ξέρεις την πρώτη φορά ακούγαμε πάρα πολλούς θορύβους. 

Ερευνήτρια: Θα ήθελα να σε ρωτήσω απ’ αυτή την εμπειρία που έχεις και από 

την περσινή που ήταν με σχολεία ευρωπαϊκά και από τη φετινή - που ναι μεν 

έχουμε κι από εξωτερικό σχολεία, τη Βουλγαρία, αλλά δεν είναι ενεργή και την 

Κύπρο που επειδή η κοινή μας γλώσσα είναι η ελληνική δεν το 

αντιλαμβανόμαστε τόσο - αν προτιμάς να συνεργάζεσαι με σχολεία από την 

Ελλάδα ή από το εξωτερικό. Δηλαδή, εθνικές συνεργασίες ή ευρωπαϊκές ή και 

τα δύο; 

Σ20: Να πω τώρα. Το περσινό θέμα δεν ήταν ένα θέμα τόσο συγκεκριμένο όσο το φετινό, 

που είναι ένα περιβαλλοντικό θέμα κι έχει πέντε, δέκα, είκοσι δραστηριότητες στις οποίες 

παίρνουμε όλοι μέρος και ανοιχτό βέβαια σε προτάσεις. Το περσινό θέμα είχε να κάνει με 

γνωριμία των σχολείων των παιδιών τέλος πάντων μεταξύ τους. Η αλήθεια είναι ότι το 

ξεκινήσαμε έτσι για δικτύωση μέσω του eTwinning καλά. Οι κοπέλες που το ξεκίνησαν 

προφανώς δεν ήξεραν τόσα πολλά πάνω στην πλατφόρμα, πώς να τη χρησιμοποιήσουν 

και το καταλήξαμε στο να γνωριζόμαστε μεταξύ μας μέσω ταχυδρομείου με φωτογραφίες 

και με κείμενα. Αυτό είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή έχω εδώ ακόμη, γιατί τα 

μελετάω, σχολεία που μου ‘καναν τρομερή εντύπωση, φανταστικά σχολεία, με το γκαζόν 

τους, με τις αίθουσές τους… Ήτανε για μένα πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό.  

Σου ανέφερα κάποια στιγμή στην αρχή ότι θα σταματούσα το πρόγραμμα.  

Ερευνήτρια: Εφέτος; 

Σ20: Φέτος ναι. Θα το σταματούσα και είχα πει και στην Α. και στην Μ. … Απλά όταν με 

είχαν ενημερώσει για το πρόγραμμα εγώ ήμουν σε διακοπές, ήμουν σε πολύ άλλη φάση 

και μου φάνηκε πάρα πολύ πρόωρο και πάρα πολύ αγχωτικό εγώ να είμαι ας πούμε με το 

αντηλιακό ή να είμαι έξω με τον άντρα μου και την οικογένειά μου και τους φίλους μας 

να πάμε να φάμε και τα μηνύματα να πέφτουν βροχή… αυτό, εκείνο, έτσι… Το είχαν 
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φτάσει το πρόγραμμα στο τέλος χωρίς να το αρχίσουμε. Δηλαδή εμένα δε μου άρεσε αυτό. 

Με πίεσε πάρα πολύ. Δεν ήταν αυτό το χαλαρό, δεν ήταν αυτό το συναποφασίζουμε, δεν 

ήταν αυτό το θα παίρνουν μέρος τα παιδιά… Δηλαδή μου φάνηκε πιο ενδιαφέρον το 

προηγούμενο θέμα, γιατί γνωρίζαμε ανθρώπους, γνωρίζαμε κουλτούρες, γνωρίζαμε όλα 

αυτά. Ήμουν Αύγουστο, ήμουν σε νησί, ήμουν αλλού και έτρεχα να πάω πότε θα βρεθώ 

στη Θ. να πάω να πάρω τον Καρδένιο. Εντάξει, λέω γιατί τώρα μπήκα σ’ αυτή τη 

διαδικασία. Εντωμεταξύ το θέμα πουλιά λίμνης το είχα δουλέψει με τις συναδέλφους μου 

πέρυσι και δε μου φάνηκε κάτι καινούργιο για τα παιδιά. Επίσης την πρώτη χρονιά που 

είχα ασχοληθεί με το πρόγραμμα Teachers for Europe είχα κάνει τους δράκους της 

Ευρώπης και είχα διακριθεί κιόλας, πήγα στις Βρυξέλλες… Τώρα μου φάνηκε δράκος, 

περιβαλλοντικό, η λίμνη πάλι και πάλι… και ήθελα να σταματήσω. Με πίεσε κι όλο αυτό 

το… αυτός ο ενθουσιασμός με έπνιξε και δεν μπορώ να πω ότι στην αρχή μου άρεσε. 

Μιλάω πολύ ειλικρινά και δεν το’ χω πει σε κανένα. Στο λέω γιατί δεν ξέρω αν θα παίξει 

ρόλο καθόλου αυτό, αυτή η πίεση. Εμένα μου αρέσει να βγαίνει ένα πρόγραμμα χωρίς να 

επαναλαμβάνεται κάτι, να υπάρχει ένα ας πούμε, ένα ενδιαφέρον, να μένει ένα 

ενδιαφέρον, να μένει κάτι που θα περιμένεις την επόμενη φορά. Δεν μου αρέσει το θέμα 

να το ξεχειλώνουμε και να το φτάνουμε… δηλαδή, Παγκόσμια Ημέρα, ξέρω γω, 

Ηλικιωμένων, ο παππούς του Καρδένιου… 

Ερευνήτρια: Να μη το συνδέουμε με τα πάντα εννοείς; 

Σ20: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Βίας, ο Καρδένιος αυτό… Παγκόσμια Ημέρα κατά του 

ξέρω γω… Δηλαδή αυτό το πράγμα για μένα τζάμπα, τζάμπα ξεφτιλίζουμε το θέμα, έτσι 

να στο πω. Γιατί; Γιατί τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη, κατά τη γνώμη μου, όπου γυρίσουν κι 

όπου βρεθούν να βλέπουν ένα δράκο, ένα κάστρο, έναν Καρδένιο, που τους έχει γίνει 

έμμονη ιδέα. Καλά είναι να μείνει ο Καρδένιος εκεί που είναι, να επικεντρωθεί στο θέμα. 

Εγώ είχα κάνει ερωτήσεις όχι στην ομάδα ανοιχτές, αλλά έλεγα “ρε παιδιά, συγνώμη 

τώρα, ένας που θα ακούει ότι εμείς μιλάμε για φαγητά με τον Καρδένιο, τι θα καταλάβει, 

ότι θα έχουμε ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα; Μήπως ξεφεύγουμε; Μήπως το ανοίξαμε; 

Μήπως… ;” Εντάξει, να κρατηθούν οι ισορροπίες κ.τ.λ. Να κρατηθούν οι ισορροπίες, 

αλλά όταν έχεις να κάνεις χίλια δυο άλλα πράγματα και θες να κρατήσεις και το 

ενδιαφέρον των παιδιών, υπάρχει αυτή η πίεση ότι, κάνε κι αυτό, κάνε κι αυτό, κάνε κι 

αυτό και στο τέλος ή θα χαθεί όλο το ενδιαφέρον… 
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Ερευνήτρια: Ξεφεύγουμε από τους περιβαλλοντικούς στόχους; Γιατί το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι περιβαλλοντικό. 

Σ20: Ακριβώς. 

Ερευνήτρια: Οπότε επανερχόμαστε στην ερώτηση. Αν το σκεφτείς πιο γενικά τι 

θα σου προσέφερε μια εθνική συνεργασία και τι μια ευρωπαϊκή, τι θα 

προτιμούσες; Ποια είναι τα κριτήριά σου; Ή δε σε ενδιαφέρει αυτό, αλλά θέλεις 

να ακολουθούνται οι στόχοι και να μην ξεφεύγουμε από αυτούς;  

Σ20: Όχι να μη ξεφεύγουμε, να ξεφεύγουμε μέχρι ένα σημείο, να μη χανόμαστε. Δε θέλω 

να χανόμαστε. Και με κουράζει το ίδιο και το ίδιο. Δε θέλω να γυρίζω και να βλέπω 

κάστρα, δε θέλω να γυρίζω παντού και να με κυνηγάει ένας δράκος, ούτε ιππότες. Θέλω 

κι άλλα πράγματα στη διάρκεια της χρονιάς και δε θέλω να με στοιχειώνει ούτε εμένα ούτε 

τα παιδιά όλο το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Αυτό με κουράζει. Όμως συγκρίνω δύο 

ανόμοια όχι μόνο ως προς τη σύσταση της ομάδας, αν είναι ευρωπαϊκές από διάφορα 

κράτη ή αν είναι ελληνική η συμμετοχή. Συγκρίνω κι ανόμοια θέματα. Δηλαδή το 

περσινό μου φάνηκε ενδιαφέρον αλλά είχε πολλά μειονεκτήματα σε σχέση με την 

επικοινωνία και στο τέλος δεν πήραμε και τίποτα. Στο τέλος μπορεί να πήραμε εμείς στα 

χέρια μας κάποιο υλικό απ’ τα σχολεία, αλλά ήταν σα να είχα ανοίξει ένα περιοδικό κι 

έβλεπα το σχολείο τους. Δεν ήταν τόσο άμεσο, να έρθουν τα παιδιά κοντά. Φέτος ήρθαν τα 

παιδιά κοντά, απλά νομίζω ότι πέρσι κάναμε κάποια πράγματα, δεν ξέρω τώρα αν το 

θεωρήσουμε παράλληλο, ότι προσπαθούσε ο καθένας να δείξει τα ήθη και τα έθιμα του 

τόπου του κ.τ.λ., πολύ κοινότυπο βέβαια, καθόλου πρωτότυπο για ευρωπαϊκό πρόγραμμα, 

αλλά ωστόσο είχε ένα ενδιαφέρον γιατί μάθαινες καινούργια πράγματα. Θα μου πεις και 

στο φετινό πάλι μαθαίνεις καινούργια πράγματα, ναι μαθαίνεις αλλά λίγο ως πολύ λέμε 

περίπου τα ίδια. 

Ερευνήτρια: Με τα ευρωπαϊκά σχολεία ίσως δίνονται στα παιδιά διαφορετικά 

ερεθίσματα; 
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Σ20: Μα έβλεπαν την αίθουσα από το άλλο σχολείο και προσπαθούσαν να βρουν κοινά, 

προσπαθούσαν να βρουν διαφορές, προσπαθούσαν το ‘να, τ’ άλλο, βλέπαμε πώς ακριβώς 

λειτουργούν… Εντάξει, αλλά ήταν και πολύ σύντομο. 

Ερευνήτρια: Θεωρείς δηλαδή ότι αν είχες μια καλή ευρωπαϊκή συνεργασία θα 

είχε πολύ ενδιαφέρον και για σένα και για τους μαθητές σου; 

Σ20: Ναι, αν και δεν μπορώ να πω ότι και η φετινή δεν έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον 

αν και σε μερικά σημεία με κουράζει. Αλλά έχει ενδιαφέρον, δε μπορώ να πω δεν έχει, 

έχει. Σε σχέση με το περσινό πρόγραμμα που δεν εξελίχθηκε τόσο, έχει. Έμαθα κι εγώ 

πάρα πολλά πράγματα. Ίσως για μένα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Έχει όμως έτσι; Και τα 

παιδιά έχουνε πάρει πολλά απ’ αυτό το πρόγραμμα και χαίρομαι που τελικά δεν το 

σταμάτησα και συμμετέχω. Χαίρομαι γι’ αυτό. Αλλά για να το ολοκληρώσω λίγο θα έλεγα 

ότι θα μου άρεσε το φετινό πρόγραμμα να είχε και ευρωπαϊκή συμμετοχή. Δηλαδή ένας 

συνδυασμός, δε λέω μόνο ξένοι ή μόνο εδώ μεταξύ μας, αλλά να υπήρχε και συμμετοχή 

ευρωπαϊκή. Θα είχε ενδιαφέρον, να ακούσουμε και κάτι άλλο βρε αδερφέ. 

Ερευνήτρια: Όσο αφορά τις βαθμίδες; Πιστεύεις ότι οι συνεργασίες δικτύωσης 

είναι καλύτερες όταν συνεργάζεσαι με νηπιαγωγεία ή και με δημοτικά ή και με 

δευτεροβάθμια; 

Σ20: Με της ίδιας βαθμίδας. Με της ίδιας βαθμίδας γιατί έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, 

γιατί νομίζω ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα. Είδες ακόμη και φέτος που είναι πολύ καλή η 

συνεργασία μας με τα κορίτσια από το δημοτικό, πάλι υπήρχαν μερικές φορές που έλεγαν 

ότι εμείς τρέχουμε για το πρόγραμμά μας, πρέπει να βγάλουμε την ύλη μας κ.τ.λ. Αυτά 

είναι εμπόδια. Ενώ όταν ήμαστε όλοι της ίδιας βαθμίδας νομίζω ότι καταλαβαίνουμε 

καλύτερα… και μπορούμε καλύτερα να προγραμματίσουμε το χρόνο μας και το 

πρόγραμμά μας. Για παράδειγμα, θα μπορούσε, όπως έχουμε τα φύλλα εργασίας κ.τ.λ., το 

δημοτικό σίγουρα άλλα φύλλα εργασίας θέλει να κάνει, έτσι; Στα μαθηματικά, στο ένα στ’ 

άλλο, διαφέρουμε λιγάκι. Εμείς το απλώνουμε, το κάνουμε διαφορετικό. Νομίζω ίδια 

βαθμίδα. Πολλές χώρες, ίδια βαθμίδα. 
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Ερευνήτρια: Πάμε τώρα σε σένα ως εκπαιδευτικό. Μετά θα συζητήσουμε για 

τους μαθητές. Όπως βλέπεις από τη φετινή δικτύωση που είναι πιο απαιτητική, 

έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο και διαρκεί σε όλη τη σχολική χρονιά, ότι 

είναι μια διαδικασία σύνθετη, απαιτεί χρόνο, προετοιμασία, ενέχει δέσμευση, 

εκτίθεσαι. Για ποιο λόγο την επιλέγεις; 

Σ20: Είναι πρόκληση. Θεωρώ ότι ύστερα από… θα πω… εγώ τώρα το βίωσα σε στάδια 

αυτό. Θεωρώ ότι κάποτε, θεωρούσα τον εαυτό μου ενημερωμένη ή ότι κάτι κάνω τέλος 

πάντων, μόνο και μόνο επειδή είχα γεμίσει τις βιβλιοθήκες μου με βιβλία, περιοδικά, 

έπαιρνα όλα τα διμηνιαία περιοδικά, οτιδήποτε τέτοιο και ως εκεί. Το επόμενο βήμα ήτανε 

το facebook και οι ομάδες των νηπιαγωγών. Ε, μετά πια λέω καλά πού ζούσα ας πούμε. 

Ήμουνα πολύ πίσω (γελάει). Και απορούσα με συναδέλφους που δε θέλουν να ανοίξουν 

υπολογιστή και νομίζουν ότι τέλος πάντων είναι καλυμμένες. Μετά που ήρθε το 

eTwinning, στο Teachers for Europe είδα κάτι παραπάνω, στο eTwinning πια ήτανε σα να 

είχαμε ένα σεντόνι μπροστά μας και μας το πήρανε και βλέπω καλύτερα. 

Στο eTwinning κατ’ αρχάς να πω ότι νιώθω πως κάνω μαθήματα και πληροφορικής μαζί, 

γιατί γνωρίζω καινούργια προγράμματα, όλες οι συναδέλφισσες είναι αξιολογότατες, τις 

σέβομαι και μ’  αρέσει πάρα πολύ που έχουν έτσι μια υπομονή και με μας που πρώτη φορά 

τώρα ουσιαστικά παίρνουμε μέρος σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, έχουν την υπομονή να μας τα 

μαθαίνουν, έχουν την υπομονή να μας τα ξαναλένε και να μας τα ξαναλένε. Και μεις 

προσπαθούμε έτσι πολλές φορές, ως μαθητούδια, αχ εκείνο πώς γίνεται, αχ το άλλο δεν 

μπορώ κ.τ.λ., αλλά μαθαίνουμε πράγματα που δεν τα ξέραμε. Κυρίως σε προγράμματα, σε 

εφαρμογές, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τώρα την προετοιμασία, μου 

αρέσει αυτή η πρόκληση, δηλαδή θέλω να θέτω στόχους, να έχω όρια και να προσπαθώ να 

τους πετύχω. Βέβαια αυτό έχει κόστος για τον εκπαιδευτικό σε χρόνο, ειδικά όταν έχεις 

και άλλα πράγματα όπως το μεταπτυχιακό κ.τ.λ., αλλά παρ’ όλα αυτά όταν το πετυχαίνεις 

είναι κέρδος και νιώθεις δικαιωμένος. Αξίζει, δηλαδή λες αξίζει. 

Ερευνήτρια: Πώς πιστεύεις ότι θα ωφεληθείς εσύ προσωπικά; Ένα κέρδος είπες 

ότι είναι το ότι μαθαίνεις, ειδικά πάνω στις Νέες Τεχνολογίες. 
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Σ20: Κατ’ αρχάς νιώθω ότι, εκτός απ’ αυτό που είπα ότι μαθαίνω, συνεργάζομαι, μου 

δίνεται η ευκαιρία να συνεργάζομαι και να συνομιλώ και να ανταλλάσσω ιδέες με 

αξιόλογες συναδέλφους, πάρα πολύ σημαντικό. Νιώθω ότι είμαι μέλος μιας ομάδας κι 

αυτό κοινωνικά δηλαδή να το πάρουμε, μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό ότι μία ομάδα στην 

οποία συμμετέχω, καταφέρνει τόσα πολλά πράγματα τελικά… Στην αρχή το είχα πάρει 

λίγο αλλιώς, αλλά μετά είδα στην πορεία ότι άξιζε, όλο αυτό νομίζω ότι μου δίνει πολλά. 

Και νομίζω ότι μου έχει ανοίξει τους ορίζοντες, δηλαδή δε νιώθω κλεισμένη κάπου. 

Ερευνήτρια: Νιώθεις ότι σου προσφέρει ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη;  

Σ20: Ναι, πάρα πολλές. Εγώ να πω την αλήθεια, ήμουν πριν από λίγες μέρες στα Χανιά, 

ήθελα πάρα πολύ να δω και τη Δ., δεν κατάφερα τελικά, δηλαδή νιώθω ότι είναι άνθρωποι 

που τους γνωρίζω, που θα ήθελα να πάω να δω τι κάνουν, να δω το σχολείο τους… 

δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το κάνεις για το διπλανό σου σχολείο, ας 

πούμε. Πόσο μάλλον να νιώθεις τόσο κοντά με άτομα που εγώ είμαι εδώ, εσύ είσαι στο 

Κιλκίς, η άλλη είναι στην Κρήτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, βεβαίως και ανοίγει το 

μυαλό. Πέρα δηλαδή απ’ τις συνεργασίες, ανοίγει και αλλιώς. 

Ερευνήτρια: Κι όσον αφορά τις καινούργιες ιδέες, καινούργιες μεθόδους, 

καινούργιους τρόπους διδασκαλίας; 

Σ20: Βέβαια αυτά, μη γελιόμαστε, όλα αυτά, είναι επαναλήψεις των εξωτερικών sites, 

έτσι; Δηλαδή πολλά που κάνουμε, ουάου αυτό, εκείνο, τα έχουμε δει. 

Ερευνήτρια: Τα έχουμε δει… αλλά τα έχουμε εφαρμόσει; Τουλάχιστον μέχρι 

πριν κάποια χρόνια που δουλεύαμε ας πούμε πιο παραδοσιακά; Μας είχε δοθεί 

η ευκαιρία; Αυτό είναι που ψάχνουμε. Όλα αυτά που βλέπεις τα ευρωπαϊκά, 

που μπορεί να τα έχεις δει εδώ και χρόνια ή να τα παρακολουθείς, αν δε σου 

δίνεται πρόσφορο έδαφος μέσα στη σχολική τάξη να τα υλοποιήσεις για να δεις 

πώς λειτουργούν; 
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Σ20: Η αλήθεια είναι ότι φέτος ειδικά, έτσι που βιώνω αυτό το πρόγραμμα, νιώθω ότι 

είμαι σε άλλη διάσταση. Έχω κάτι, κάτι άλλο από τις προηγούμενες χρονιές. Νιώθω ότι 

δεν είμαι μόνη μου στην τάξη, κατ’ αρχάς. Γιατί πρέπει να λογοδοτήσω, πρέπει να έρθει η 

ώρα να παραδώσω κάτι, πρέπει… Όλο αυτό είναι σα να έχω άλλους είκοσι μαζί μου, συν 

τα παιδιά. Γιατί το νιώθουν και τα παιδιά αυτό. 

Ερευνήτρια: Σε βοηθάει όμως αυτό ή σε φορτίζει; 

Σ20: Όχι, με βοηθάει. Με βοηθάει. 

Ερευνήτρια: Κι όσον αφορά το επαγγελματικό σου προφίλ; Πιστεύεις ότι η 

δικτύωση λειτουργεί προς όφελος του; Να το χτίσεις ή να προσθέσεις πράγματα 

στο βιογραφικό σου; 

Σ20: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Δείχνει κατ’ αρχάς αν είσαι ευέλικτος, αν είσαι ανοιχτός, αν 

είσαι… Όλα αυτά τα δείχνει μία τέτοια συνεργασία και μία τέτοια δικτύωση. Τα δείχνει. 

Δεν μπορείς να δικτυώνεσαι αν δεν έχεις διάθεση να συνεργαστείς. Δε γίνεται αυτό. Είναι 

αντίθετο. Επομένως είναι ένα θετικό για το βιογραφικό δηλαδή. 

Ερευνήτρια: Τώρα όσο αφορά τους μαθητές και τις μαθήτριές σου, μου είπες 

κάποια πράγματα με παράδειγμα την τηλεδιάσκεψη που ήταν στην ουσία 

επικοινωνία των μαθητών μας σύγχρονη και μου είπες στην πρώτη και μετά 

στην επόμενη πώς λειτούργησαν. Γενικότερα από τη δικτύωση, πιστεύεις ότι 

όταν βάζουμε τα παιδιά σε μια τέτοια διαδικασία ωφελούνται και με ποιο 

τρόπο; 

Σ20: Ωφελούνται, γιατί τα παιδιά ζούνε στη σημερινή εποχή. Η παραδοσιακή διδασκαλία 

δεν ανήκει τόσο στη σημερινή εποχή. Στη σημερινή εποχή ανήκει μεν η παραδοσιακή 

αλλά και πολλά άλλα. Μέσα στα πολλά άλλα είναι η δικτύωση αυτή, είναι η ρομποτική, 

είναι ένα σωρό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα την απορρίψουμε τελείως την 

παραδοσιακή διδασκαλία, αλλά σίγουρα ένα πάρα πάρα πολύ θετικό κομμάτι είναι να 

εισάγουμε μέσα στην τάξη μας όλα τα καινούργια, όσα μπορούμε – μην το λέμε και όλα – 



362 
 

όσα μπορούμε, γιατί έτσι είμαστε σύγχρονοι με την εποχή μας. Δεν μπορούμε να 

κλείνουμε τις πόρτες ούτε στην τεχνολογία ούτε σε τίποτα τέτοιο. 

Τα παιδιά έτσι ωφελούνται σε όλα τα επίπεδα. Κατ’ αρχάς, μαθαίνουν ότι μπορούμε να 

επικοινωνήσουμε με όλο τον κόσμο. Κάτι που μπορεί να το έχουν κάπως στο μυαλό τους 

πιο συγκεχυμένο, μετά από ερωτήσεις που είχαμε πάλι κάνει με το ερωτηματολόγιο που 

λέγαμε ότι επικοινωνώ με το θείο μου απ’ το κινητό από δω από κει, καταλαβαίνουν ότι 

υπάρχουν εφαρμογές που μπορούμε να επικοινωνήσουμε ανά πάσα στιγμή με όλο τον 

πλανήτη αρκεί να υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Έρχονται κοντά, κοινωνικοποιούνται 

και έρχονται σε επαφή και με ανθρώπους που δε γνωρίζουν, αλλά νιώθουν ότι ανήκουν σε 

μια ομάδα όπως τα παιδιά των άλλων σχολείων. Νιώθουν ότι ανήκουν κάπου, δηλαδή 

αυτό το ότι όλοι είναι ιππότες και ντάμες και γύρω από το δράκο που τον βοηθούν, 

ανήκουν κάπου, τους αρέσει. Και στην τηλεδιάσκεψη με το πάρτι του Καρδένιου (δράκος-

μασκότ) ένιωσαν πάρα πολύ ωραία γιατί είδαν ότι όλοι είχαν ετοιμάσει τις τούρτες, το 

πάρτι κ.τ.λ., δεν ήμαστε μόνοι, είναι κι άλλοι κι ας μην τους βλέπουμε καθημερινά… 

Τέλος πάντων μπαίνουν σε μία τέτοια διαδικασία. Πέρα όμως απ’ αυτό και στο γνωστικό 

επίπεδο, γιατί όπως είπαμε υπάρχει χρήση της τεχνολογίας, αλλά είναι και το περιεχόμενο 

όλο του προγράμματος. Όλο το περιεχόμενο τους προσφέρει πληροφορίες. 

Ερευνήτρια: Κι όσο αφορά την επαφή τους με την τεχνολογία, εξοικειώνονται; 

Σ20: Ναι, ναι. Βεβαίως εξοικειώνονται. Στην αρχή τους κάνει εντύπωση κάτι, όπως για 

παράδειγμα είχα βάλει στον projector τότε με την ψηφοφορία τη φόρμα εκείνη που 

είχαμε κ.τ.λ., τους είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Ή κάποιες απαντήσεις παιδιών, πάλι σε 

σχέση νομίζω με ένα ερωτηματολόγιο και τους άρεσε πάρα πολύ. δηλαδή είχαν αυτό το 

“κοίτα να δεις, δεν ασχολούμαστε μόνο εμείς μ’ αυτό, είναι κι άλλοι”. Μέσα όμως απ’ 

αυτό μάθαιναν και καινούργια πράγματα. Άρα είναι μία αλληλεπίδραση τέτοια. Και 

γνωστικού και κοινωνικού επιπέδου. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά το σχολείο, τη σχολική μονάδα, πιστεύεις ότι θα 

ωφεληθεί από τη συμμετοχή αυτή στη δικτύωση; 
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Σ20: Νομίζω πως ναι. Όχι νομίζω. Είμαι σίγουρη πως θα ωφεληθεί γιατί οτιδήποτε 

καινοτόμο γίνεται, όταν ήμαστε ανοιχτοί στην κοινωνία είτε με το πρόγραμμα που 

κάνουμε και τη διάχυση είτε με τις συνεργασίες με τα άλλα σχολεία, είναι ένα σχολείο το 

οποίο κινείται, δε λιμνάζει, έτσι; Κάτι γίνεται εκεί μέσα, υπάρχει ένα πρόγραμμα, υπάρχει 

ένα δέσιμο, υπάρχει μια συνεργασία,  υπάρχει, υπάρχει, όλο αυτό. Νομίζω ότι μόνο θετικά 

έχει όλη αυτή η ιστορία. 

Ερευνήτρια: Αποκτά αναγνωρισιμότητα στην τοπική κοινωνία; 

Σ20: Ναι βεβαίως. Και νομίζω ότι οτιδήποτε καινοτόμο γίνεται… Τώρα είναι καινοτόμο 

έτσι; Αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αυτή την ώρα είναι καινοτόμο και 

νομίζω ότι βεβαίως, χρειάζονται τέτοια παραδείγματα. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς της σχολικής σου μονάδας. 

Εκτός από σένα οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε δικτύωση; 

Σ20: Όχι. Τις έχω κάνει πρόταση αλλά δε το δέχτηκαν. Δεν ήθελαν να μπουν σ’ αυτή τη 

διαδικασία. 

Ερευνήτρια: Πώς αντιμετωπίζουν τη δική σου συμμετοχή; Υπάρχει διάχυση του 

προγράμματος στις συναδέλφους και στα παιδιά των υπόλοιπων τμημάτων; 

Υπάρχει κάποιου τύπου συνεργασία παρόλο που δε συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα; 

Σ20: Ναι υπάρχει, γιατί από τη στιγμή που στην αρχή ξεκινήσαμε όλα τα παιδιά σε ένα 

τμήμα και ήξεραν την αρχή του προγράμματος, μετά όσο κι αν δεν ήθελε η συνάδελφος 

να συνεχίσει, είπαμε ότι κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα κόψουμε έτσι… τελείωσε ο 

Καρδένιος γι’ αυτά τα παιδιά ξαφνικά… ο Καρδένιος ήταν εκεί, οι δράσεις συνεχίζονταν 

κι όπου μπορούσαμε να εμπλέξουμε και τα άλλα παιδιά το κάναμε. Εκτός από το πάρτι, 

τους καλέσαμε στην τάξη για να δουν το βίντεο που ετοιμάσαμε για τη λίμνη μας. Με 

διάφορες ευκαιρίες ας πούμε. 
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Ερευνήτρια: Οι συνάδελφοί σου δηλαδή είναι ανοιχτοί σ’ αυτό, θετικοί; 

Σ20: Ναι, ναι. Οι συνάδελφοι είπανε με χαρά ας πούμε, θα ‘ρθουμε να το 

παρακολουθήσουμε να κάνουμε, να ράνουμε. Βέβαια κάποιες φορές μας είπανε και όχι, 

όταν θέλαμε να πάμε να βρούμε τις σαγιονάρες του δράκου στη λίμνη δε μας 

ακολούθησαν και μας είπαν ότι εντάξει, εσείς ξέρετε τη συνέχεια, πηγαίνετε καλύτερα 

μόνοι σας. Βέβαια εγώ ήθελα να ‘ρθουν γιατί ταΐσαμε και τα πουλάκια εκεί, το ανοίξαμε, 

αλλά δεν ήρθαν. Εντάξει, δεν μπορώ να επιμένω κιόλας. Σε γενικές γραμμές με τον 

Καρδένιο τα πάμε καλά. Ακόμα και τώρα στις δράσεις που είχαμε τις κοινές λειψυδρία, 

αφίσες κ.τ.λ., ήτανε για όλα τα παιδιά, πήραν όλοι φυλλάδιο, ήτανε για όλους. 

Ερευνήτρια: Δηλαδή φάνηκε όλο το σχολείο σ’ αυτή τη δράση; 

Σ20: Όλο, όλο. Παντού φαίνεται όλο το σχολείο. Δε φαίνεται πουθενά ότι είναι ένα 

τμήμα, φαίνεται όλο το σχολείο. 

Ερευνήτρια: Κι όσο αφορά τους εκπαιδευτικούς της περιοχής; Υπάρχει διάχυση 

του προγράμματος; Ή περιμένεις ότι με τη λήξη του θα υπάρξει διάχυση; 

Σ20: Αυτή τη στιγμή μπορεί κανένα νηπιαγωγείο της περιοχής μου να μην κάνει 

eTwinning. Είμαστε μία μικρή κοινωνία, που πολλές φορές δε χαιρόμαστε αν κάποιος 

κάνει κάτι διαφορετικό από μας. Εγώ επειδή ξέρω ακριβώς τι γίνεται ελάχιστα πράγματα 

έχω αναρτήσει σε προσωπικό λογαριασμό για το έργο, ελάχιστα και σ’ αυτά τα ελάχιστα θα 

δεις ότι σχολίασαν θετικά ένας δύο συνάδελφοι και οι ίδιοι που είχαν κάνει like. Οι 

υπόλοιποι όλοι ήταν άσχετοι με την δουλειά μας. Είμαι σίγουρη όμως ότι το είδανε. 

Ερευνήτρια: Πάμε στα συναισθήματά σου. Μου είπες αρκετά, αλλά θα ήθελα να 

σε ρωτήσω πιο συγκεκριμένα από τη φετινή δικτύωση. Κατ’ αρχήν ποια είναι τα 

θετικά σου συναισθήματα; 

Σ20: Νιώθω πάρα πολύ καλά που είμαι μέσα σε μία ομάδα που συνεργάζεται έτσι όμορφα. 

Να πω ότι νιώθω μια αυτό-επιβεβαίωση που τελειώνει το πρόγραμμα έτσι όμορφα και 
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νομίζω ότι τα πήγαμε καλά και με μένα μέσα, ότι τα κατάφερα ας πούμε. Γιατί κακά τα 

ψέματα, είναι μία δυνατή ομάδα, δηλαδή είναι μία ομάδα που άμα πας σε όλα τα σχολεία 

της Ελλάδας θα δεις μέσα δουλειές αυτών των ατόμων που τις έχουν κάνει copy paste 

όλοι οι νηπιαγωγοί της Ελλάδος. Επομένως είναι μία δυνατή ομάδα και χαίρομαι που 

συνεργάζομαι με όλες αυτές τις συναδέλφους. Νιώθω μια μεγάλη ικανοποίηση, νιώθω 

ωραία που γνωρίζομαι με ανθρώπους και ήρθα πιο κοντά, νιώθω ωραία που μαθαίνω 

πράγματα. Νιώθω προνομιακά, πώς να πω, ότι είμαι μέσα σε ένα νηπιαγωγείο κι έχω την 

ευκαιρία να συνεργαστώ, να μάθω, να κάνω, να δείξω και να αναγνωριστώ όμως. Γιατί 

πολλές φορές όταν κάτι δείχνεις και σου το αναγνωρίζει η ομάδα, νιώθεις πάρα πολύ 

ωραία. Μπορεί να σου φύγει όλη η κούραση της ημέρας και να κοιμηθείς χαμογελώντας 

γιατί πήρες ένα θετικό σχόλιο. 

Ερευνήτρια: Είναι ηθική ικανοποίηση και επιβράβευση; 

Σ20: Ναι αυτό. Αλλά και όχι μόνο αυτό. Και η ηθική ικανοποίηση ότι τα καταφέραμε και 

να αυτό εδώ όλο είναι το πρόγραμμά μας που έχει ένα μεγάλο όγκο και ότι το χαίρονται 

και οι γονείς. Γιατί όταν είχαμε χωριστεί σε δύο τμήματα υπήρξε έντονη η διαμαρτυρία 

απ’ τους γονείς. Δε θέλανε να χωριστεί το τμήμα κι ένας λόγος ήτανε και το πρόγραμμα, 

γιατί τα παιδιά είχαν μπει με πολύ ενδιαφέρον “πώς θα μας το κόψετε;” Ως εκπαιδευτικός 

ένιωθα πάρα πολύ ωραία που οι γονείς το διεκδικούσαν, το ήθελαν, έτσι; Οπότε εγώ 

αμέσως αμέσως ένιωθα ωραία ότι πήρα μια πρωτοβουλία και συνέχισα κάτι που στην αρχή 

είχα σκεφτεί να το σταματήσω, συνέχισα κάτι που τελικά ναι έχει ανταπόκριση. Όλο αυτό 

σε γεμίζει. Και γιατί νιώθω, το είπα και πριν, σα να είχα ένα σεντόνι μπροστά μου και μου 

το πήραν και μαθαίνω πράγματα και βλέπω και επικοινωνώ. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τώρα τα τυχόν αρνητικά συναισθήματα. Νιώθεις 

αγχωμένη, νιώθεις πιεσμένη ή κάτι άλλο σε σχέση με το χρόνο, σε σχέση με την 

τεχνολογία, σε σχέση με την πολυπλοκότητα της δικτύωσης; 

Σ20: Το μόνο αρνητικό που βρίσκω είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι πολλές φορές 

ξεφεύγουμε και πολλές φορές δε ξέρω τι σχέση μπορεί να έχουν οι άλλοι συνάδελφοι, εγώ 

δεν έχω καμία σχέση έτσι πιο προσωπική, είμαι λίγο πιο αποστασιοποιημένη και δεν ξέρω. 

Καμιά φορά ας πούμε νιώθω ότι και να θέλω να εκφράσω κάτι δεν το λέω, γιατί νιώθω ότι 



366 
 

θα δημιουργηθεί ίσως απέναντί μου μία κατάσταση από κάποια άτομα που ίσως μεταξύ 

τους διατηρούν φιλικές σχέσεις και δε θα ήθελα να μπω σ’ αυτή τη διαδικασία. Επομένως 

το πνίγω, δε λέω και τελειώνει η υπόθεση, πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το αρνητικό, το 

οποίο σε μία ξένη συνεργασία δε θα το είχα. Γιατί τώρα έχεις να αντιμετωπίσεις φιλικές 

σχέσεις με κάποιους που, σαν αρνητικό το λέω. Σαν θετικό μακάρι όλοι να ‘μαστε φίλοι 

κολλητοί. Αλλά σαν αρνητικό όταν θέλεις να πεις κάτι οι άλλοι που έχουν φιλικές σχέσεις 

μεταξύ τους προσωπικές και δεν ξέρω γω τι άλλο έχουν ότι μπορεί να… τέλος πάντων να 

είναι αρνητικοί απέναντί σου, να, να… 

Ερευνήτρια: Στο πρώτο τρίμηνο ένιωσες κάποια αβεβαιότητα για την ενεργό 

συμμετοχή των παιδιών; 

Σ20: Ένιωσα αβεβαιότητα, όταν άρχισε το θέμα να ξεχειλώνει, αλλά το κράτησα όσο 

μπορούσα. 

Ερευνήτρια: Εξαρτήθηκε κι από τη δική σου στάση, τις δικές σου επιλογές, τι θα 

τους κάνεις από όλα αυτά και τι όχι μέσα στην τάξη για να τους κρατήσεις το 

ενδιαφέρον; 

Σ20: Δεν ξέρω αν σου ‘χει τύχει. Αλλά πολλές φορές όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, σου 

λένε τα παιδιά “άντε πάλι…”. 

Ερευνήτρια: Ναι, πολλές φορές. 

Σ20: Εγώ αυτό ήθελα να το αποφύγω και γι’ αυτό το λόγο πολλά εσκεμμένα δεν τα 

ακολούθησα και δεν τα έκανα. Εγώ προσπάθησα και εξηγήθηκα στη Μ. στο inbox και είπα 

ότι θα το κρατήσω εκεί που το θέλω εγώ. Δε θα το ξεχειλώσω για να κρατήσω και το 

ενδιαφέρον των παιδιών και το δικό μου. Είμαι άνθρωπος που βαριέμαι εύκολα τα ίδια και 

τα ίδια. 

Ερευνήτρια: Πώς είναι τώρα η ατμόσφαιρα στη σχολική τάξη; Τα παιδιά είναι 

ενθουσιασμένα με το πρόγραμμα; Έχουν ενδιαφέρον; Πώς νιώθεις;  
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Σ20: Είναι ενθουσιασμένα, τους αρέσει και πάρα πολύ που παίρνουν και κάθε 

Σαββατοκύριακο το δράκο, ένας θα τον πάρει στο σπίτι, οι δραστηριότητες που κάνουν. 

Είναι ενθουσιασμένα και θέλουν και κάτι ακόμα να κάνουν, περιμένουν καινούργιες 

αποστολές, κάτι περιμένουν. 

Ερευνήτρια: Όσον αφορά τώρα τους γονείς, ένιωσες στην αρχή κάποια 

αβεβαιότητα για τις αντιδράσεις τους όταν τους πρωτοπαρουσίασες το 

πρόγραμμα; Πώς ήταν η στάση τους; Το αποδέχτηκαν; 

Σ20: Πρόσεξα πολύ το πώς θα τους το πω, το τι θα πω και το τι θα κάνω. Το θετικό ήταν 

ότι από τον αγιασμό είχε διαμορφωθεί η πόρτα σαν κάστρο κ.τ.λ., κ.τ.λ. και τα παιδιά 

είχαν δείξει ενθουσιασμό από την πρώτη μέρα. Επομένως αυτό λειτούργησε θετικά και για 

τους γονείς. Δηλαδή αμέσως είπαν, “A, ένα ωραίο περιβάλλον”, “τι θα γίνει εδώ”, “άρεσε 

στο παιδί μου”, αμέσως δηλαδή η πρώτη εντύπωση κέρδισε τους γονείς. Μετά τους 

μίλησα κι εγώ για το τι θα κάνουμε και πώς κ.τ.λ. και τους είδα πάρα πολύ μαζί μου σ’ 

αυτή την απόφαση και γι’ αυτό υπήρχε μετά και η αντίδραση όταν χωριστήκαν τα παιδιά. 

Ερευνήτρια: Από τους συναδέλφους σου ένιωσες κάποια αρνητική αντίδραση; 

Σ20: Όχι, απλά μου είπαν “αν μπορείς να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, μπες. Κακό του 

κεφαλιού σου”. (γελάει) 

Ερευνήτρια: Θεωρούν ότι έχει πολύ δουλειά όλο αυτό ε; 

Σ20: Ναι, ότι είμαι μαζόχα, ξέρω γω; 

Ερευνήτρια: Εν κατακλείδι, ποια θεωρείς τα πιο θετικά σημεία της δικτύωσης 

στην προσχολική αγωγή μετά από όλα αυτά που συζητήσαμε; 

Σ20: Τα πιο θετικά είναι κατ’ αρχάς ότι είναι μία ευκαιρία για επικοινωνία, για γνωριμία, 

για συνεργασία μέσα από την τεχνολογία, η οποία δεν είναι καθόλου σ’ αυτή τη φάση 

κουραστική. Είναι ενδιαφέρουσα και για τα παιδιά, για όλους. Όλο αυτό προκαλεί το 
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ενδιαφέρον και αποτελεί πρόκληση. Το λέω και για μένα γιατί εγώ το κάνω πρώτη φορά 

σ’ αυτή τη βάση, το λέω και για τα παιδιά γιατί το βλέπω, έτσι; Δεν κουράζονται, είναι 

εύκολος τρόπος, είναι ωραίος τρόπος διασκεδαστικός, ξεφεύγεις απ’ τα λιμνάζοντα νερά, 

κινείσαι, κάνεις κάτι άλλο, γνωρίζεις ανθρώπους, επικοινωνείς, ανταλλάσσεις απόψεις 

μαθαίνεις. 

Ερευνήτρια: Έχει η δικτύωση στην προσχολική αγωγή αρνητικά σημεία - 

εμπόδια στην υλοποίησή της; 

Σ20: Τα εμπόδια είναι πρώτα της τεχνολογίας που λέμε, πρέπει να έχεις μηχανήματα, 

σύνδεση κι όλα αυτά. Εμείς στη δεύτερη τηλεδιάσκεψη κάτι είχε κολλήσει και δε 

μπορούσαμε να συνδεθούμε, εγώ κόντεψα να μείνω, γιατί στο πάρτι του Καρδένιου είχαμε 

και γονείς στα πλαίσια του να έρθουμε πιο κοντά και οι υπόλοιποι από το άλλο τμήμα κι 

όλα αυτά, αλλά μας έδεσε όλη αυτή η αγωνία, γιατί είδα όλους τους γονείς που ήταν εκεί, 

προσπαθούσαν να βοηθήσουν, να κάνουν… Ε, αυτά ήταν κάποια εμπόδια που λίγο μας 

άγχωσαν, βέβαια τα παιδάκια δεν το πολυκατάλαβαν. 

Ερευνήτρια: Άρα τα εμπόδια έχουν να κάνουν με την τεχνολογία μόνο; 

Σ20: Με την τεχνολογία και ίσως την πρώτη φορά τα εμπόδια είχαν να κάνουν και λίγο 

με την οργάνωση. Αυτός ο βόμβος κι ο θόρυβος που ακουγόταν στην πρώτη 

τηλεδιάσκεψη, αυτό πολλά παιδιά τα απέτρεπε. Ίσως με λίγο καλύτερη οργάνωση από 

άποψη έτσι σειράς και ενθουσιασμού, πώς να πω, κάπως πρέπει κι εμείς να… και για μένα 

το λέω… ενθουσιάστηκαν τα παιδιά “εμάς δείχνει”, φώναζαν, να τραγουδήσουμε… 

ακουγόταν… είχαμε επιστροφή (ήχου)… ακούγαμε τα άλλα παιδιά… γινόταν ένα 

πανηγύρι. Ήταν λίγο κουραστικό. Αυτό ήταν ένα εμπόδιο. Αυτή η ανοργανωσιά της 

πρώτης φοράς. 

Ερευνήτρια: Θα ήθελες στο μέλλον να συνεχίσεις οποιουδήποτε τύπου 

δικτύωση; 
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Σ20: Νομίζω ότι η δικτύωση είναι ένα βήμα παραπέρα. Και μένα μου αρέσει να κάνω ένα 

βήμα και δύο και τρία. Δηλαδή και κάτι άλλο να βγει θα ήθελα να το δοκιμάσω και να το 

κάνω. 

Ερευνήτρια: Θα ήθελες να επεκταθείς και σε κάτι άλλο πέρα από το eTwinning 

ή θα ήθελες το eTwinning να επεκταθεί και σε κάτι άλλο; 

Σ20: Πάω βήμα βήμα, θα δω αν μου προκύψει κάτι. Είμαι και λίγο εγώ, με το ένστικτο 

καμιά φορά λειτουργώ. Δηλαδή εντάξει, συνήθως είμαι της λογικής αλλά και το ένστικτό 

μου το ακούω. Θα δω. Θέλω όμως, αυτό είναι το πρώτο βήμα, θέλω, μου αρέσει το 

παραπέρα, μου αρέσει το άνοιγμα και το θεωρώ μια πρόκληση. Ναι θα ήθελα να συνεχίσω. 

Τώρα για τα παραπέρα δεν ξέρω, είμαι σε μία φάση που θα αρχίσω κι εγώ την πτυχιακή 

μου από Σεπτέμβρη και δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να ασχοληθώ και να κάνω καινούργια 

πράγματα τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Αλλά σίγουρα και του χρόνου αλλά και 

αργότερα θα το έχω στο μυαλό μου. Θέλω να κάνω πράγματα. Ότι προκύψει, δεν ξέρω τι 

θα είναι αυτό. 
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«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 

του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής 

εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι 

προϊόν μερικής η ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται 

στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον». 

 

 


