
 
 

 

 
 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

της 

 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗ 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του  

μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης  

στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης  

(με ειδίκευση στην Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση)  

 

 

Οκτώβριος, 2020 



 
 

 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 2020 

 

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ), η οποία εκπονήθηκε στα πλαί-

σια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της 

Διά Βίου Μάθησης, (στην Κατεύθυνση: Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκ-

παίδευση), και τα λοιπά αποτελέσματα αυτής αποτελούν συνιδιοκτησία του Πανεπιστη-

μίου Μακεδονίας και του φοιτητή, ο καθένας από τους οποίους έχει το δικαίωμα ανεξάρ-

τητης χρήσης και αναπαραγωγής τους (στο σύνολο ή τμηματικά) για διδακτικούς και 

ερευνητικούς σκοπούς, σε κάθε περίπτωση αναφέροντας τον τίτλο και το συγγραφέα και 

το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου εκπονήθηκε η ΜΔΕ καθώς και τον Επιβλέποντα 

Καθηγητή και την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

 

 



 
 

 

iii 
 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

της 

 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗ 

 

 

 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 

 
Επιβλέπων Καθηγητής:                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ 

Μέλη:            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΧΑΝΤΙΔΗΣ 

                                                        ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΞΥΝΟΓΑΛΟΣ 

 

 

 

Οκτώβριος, 2020



 
 

 

iv 
 

                                                                                                            

 

     

  Στους γονείς μου, που ήταν και είναι πάντα δίπλα μου,  

στις όμορφες και δύσκολες στιγμές της ζωής μου,  

και στην αδερφή μου  

για την αμέριστη συμπαράστασή της.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

v 
 

Πρόλογος 

 

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με τον τίτλο «Διδακτική αξιοποίηση των Web 

2.0 εργαλείων στο μάθημα του γλωσσικού γραμματισμού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαι-

ρίας: Μία μελέτη περίπτωσης» εκπονήθηκε στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών Σπουδών 

στη Σχολή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως 

προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησής του Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης 

και ειδικότερα στην κατεύθυνση «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαί-

δευση».   

 

Όπως προσδιορίζεται και από τον τίτλο, η διπλωματική εργασία εστιάζει στη χρήση των 

Web 2.0 εργαλείων στη διδασκαλία του γλωσσικού γραμματισμού στα Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας, με γενικό σκοπό την ανάδειξη των δυνατοτήτων που παρέχουν για τον ε-

μπλουτισμό της διδασκαλίας του μαθήματος. Η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων 

στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία δε διαδραματίζει συνεπικουρικό ρόλο. Αντί-

θετα, προωθεί καινοτόμες μαθησιακές καταστάσεις προάγοντας νέες διδακτικές στρατη-

γικές. Οι τεχνολογίες κοινωνικού λογισμικού, μπορούν να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά με 

στόχο να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων, να διευρύνουν τον τρόπο 

αναπαράστασης των πληροφοριών, να επιτρέψουν το διαμοιρασμό τους και να στηρίξουν 

διερευνητικές και ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες. Επιπλέον, στόχος της διπλωματικής 

εργασίας είναι η διερεύνηση των γνώσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με 

τις Web 2.0 εφαρμογές αλλά και ο βαθμός χρήσης τους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 

του γλωσσικού γραμματισμού.  

 

Το θέμα προσεγγίζεται θεωρητικά και ερευνητικά. Την παρουσίαση των βασικών γνωρι-

σμάτων των Σ.Δ.Ε., των Web 2.0 εργαλείων και της ανασκόπησης ερευνών ακολουθεί η 

ποιοτική έρευνα με την εφαρμογή ενός διδακτικού σεναρίου με νέες τεχνολογίες  σε 17 

εκπαιδευόμενους του Β΄ κύκλου σπουδών και της εκπαιδευτικού του γλωσσικού γραμ-

ματισμού του Σ.Δ.Ε. Πυλαίας-Χορτιάτη, τη σχολική χρονιά 2019-2020. Το συγκεκρι-

μένο σχολείο επιλέχτηκε καθώς είναι το μοναδικό που καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανά-

γκες των ενηλίκων στο ανατολικό τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονί-

κης. Τέλος, ο τριγωνισμός των μεθόδων αξιοποιήθηκε στην προσπάθεια πολύπλευρης 
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προσέγγισης ενός τρόπου διδασκαλίας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για το μέλλον 

της εκπαίδευσης και την καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων των ενηλίκων. 
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Διδακτική αξιοποίηση των Web 2.0 εργαλείων στο μάθημα του  

γλωσσικού γραμματισμού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας:  

μία μελέτη περίπτωσης 

 

Περίληψη   
 

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας αποτέλεσε η αξιοποίηση και η ανάδειξη 

των δυνατοτήτων των Web 2.0 εργαλείων στο μάθημα του γλωσσικού γραμματισμού στα 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Επιπλέον στόχοι της έρευνας ήταν να καταγραφούν οι γνώ-

σεις και οι εμπειρίες των συμμετεχόντων όσον αφορά τις τεχνολογίες κοινωνικού λογι-

σμικού και ο βαθμός χρήσης τους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του γλωσσικού 

γραμματισμού. Πρόκειται για μία μελέτη περίπτωσης, καθώς η έρευνα διεξήχθη στο 

Σ.Δ.Ε. Πυλαίας-Χορτιάτη και τα υποκείμενα της έρευνας ήταν οι εκπαιδευόμενοι του Β΄ 

κύκλου σπουδών και η εκπαιδευτικός του γλωσσικού γραμματισμού. Για τις ανάγκες της 

έρευνας σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ένα διδακτικό σενάριο υποστηριζόμενο από Web 

2.0 εργαλεία ενώ για την επίτευξη των παραπάνω στόχων επιλέχτηκε η διεξαγωγή ποιο-

τικής έρευνας με τη χρήση τριών μεθοδολογικών εργαλείων (συμμετοχική παρατήρηση 

από την πλευρά μας, ομαδικές συνεντεύξεις με τους ενήλικες εκπαιδευόμενους, ατομική 

ημιδομημένη συνέντευξη με την εκπαιδευτικό) προκειμένου να επιτευχθεί τριγωνοποί-

ηση. Τα ερευνητικά ευρήματα υπέδειξαν την εκπαιδευτική αξία των Web 2.0 εργαλείων 

στο μάθημα του γλωσσικού γραμματισμού καθώς προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των εκ-

παιδευόμενων, διεύρυναν τον τρόπο αναπαράστασης των πληροφοριών επιτρέποντας το 

διαμοιρασμό τους και ενίσχυσαν τις διερευνητικές και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότη-

τες. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι γνώσεις των εκπαιδευόμενων σχετικά με τις τεχνολογίες 

κοινωνικού λογισμικού ήταν ελλιπείς σε αντίθεση με το επίπεδο γνώσεων της εκπαιδευ-

τικού. Η ένταξη και η χρήση των ψηφιακών εργαλείων, ωστόσο, στη διδακτική διαδικα-

σία αποδείχτηκε περιορισμένη, με συχνότερα προβαλλόμενες αιτίες την αδυναμία πρό-

σβασης στο εργαστήριο πληροφορικής και γενικότερα την έλλειψη υλικοτεχνικών υπο-

δομών,  το διαφορετικό βαθμό εξοικείωσης των εκπαιδευόμενων με τα ψηφιακά εργαλεία 

αλλά και το ετερογενές μορφωτικό επίπεδο τους. 
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Didactic utilization of Web 2.0 tools in the language literacy course in 

Second Chance Schools: a case study 

 

Abstract 
 

The purpose of this master's thesis was to utilize and highlight the potential of Web 2.0 

tools in the language literacy course in Second Chance Schools. Additional objectives of 

the research were to record the knowledge and experiences of the participants regarding 

social software technologies and the degree of their usage during the teaching of language 

literacy. This is a case study, as the research was conducted at S.C.S. of Pylaia-Chortiatis 

and the subjects were the students of the 2nd cycle of studies and the language literacy 

teacher. For the needs of the research, a didactic scenario was designed and implemented 

supported by Web 2.0 tools, while for the achievement of the above objectives, a quali-

tative research was selected using three methodological tools (participatory observation 

on our part, group interviews with adult learners, individual semi-structured interview 

with the teacher) in order to achieve triangulation. The research findings highlighted the 

educational value of Web 2.0 tools in language literacy as they attracted learners' interest, 

broadened the way information was represented by allowing it to be shared, and enhanced 

exploratory and collaborative activities. It was also found that the learners' knowledge 

about social software technologies was incomplete in contrast to the level of knowledge 

of the teacher. The integration and use of digital tools, however, in the teaching process 

proved to be limited with the most frequently cited reasons being the inability to access 

the IT laboratory and the general lack of material and technical infrastructure, the differ-

ent degree of familiarity of learners with digital tools and heterogeneous education levels. 

 

Keywords: didactic utilization of Web 2.0 tools, language literacy, didactic scenario, 

Second Chance Schools (S.C.S.) 
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Εισαγωγή 
 

Τα τελευταία χρόνια οι νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας έχουν σημειώσει 

ραγδαία πρόοδο δημιουργώντας νέα δεδομένα και στο χώρο της εκπαίδευσης. Η ένταξη 

τους στη μαθησιακή διαδικασία οδήγησε σε μία σειρά από αλλαγές, καθώς πρόκειται για 

ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο μπορεί να εμπλουτίσει, να διαφοροποιήσει 

και να αναβαθμίσει τη διδασκαλία οποιουδήποτε αντικειμένου μάθησης. Οι νέες τεχνο-

λογίες προάγουν τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

συμμετεχόντων ενώ η μάθηση προσεγγίζεται μέσω της επικοινωνίας, του διαλόγου και 

κατ’ επέκταση της ελεύθερης έκφρασης απόψεων. Χαρακτηριστικά που συμβάλλουν 

στην όξυνση της κριτικής σκέψης, στην καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης και της αυτοε-

κτίμησης των εκπαιδευόμενων. 

 

Τα Σ.Δ.Ε., ως δομή της εκπαίδευσης ενηλίκων, διακρίνονται για το καινοτόμο πρό-

γραμμα σποδών τους όσον αφορά τη λειτουργία τους και τη διδακτική μεθοδολογία που 

ακολουθούν. Στόχος των ευέλικτων μαθημάτων τους είναι η κατάκτηση βασικών δεξιο-

τήτων από τους εκπαιδευόμενους συνδυάζοντας τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές 

μάθησης (Βεκρής, 2010). Η γνώση των Web 2.0 εργαλείων και η χρήση των Τ.Π.Ε. στην 

εκπαίδευση ενηλίκων θεωρείται σημαντική καθώς συνεισφέρει στον ψηφιακό αλφαβη-

τισμό, στην κοινωνική ένταξη και στον εκσυγχρονισμό της ζωής τους. 

 

Ένας από τους πυλώνες του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η διδασκαλία του γλωσσι-

κού γραμματισμού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Οι εξελίξεις σε τεχνολογικό, επι-

στημονικό και κοινωνικό επίπεδο άλλαξαν ριζικά το επικοινωνιακό τοπίο και διαμόρφω-

σαν τις προϋποθέσεις επαναπροσδιορισμού της ουσίας και της παιδαγωγικής του, δίνο-

ντας έμφαση στον πλουραλισμό των σημειωτικών συστημάτων (Παπαδημητρίου, 2012). 

 

Ο εκπαιδευτικός των Σ.Δ.Ε. με τη χρήση των εφαρμογών κοινωνικού λογισμικού έχει τη 

δυνατότητα να αναδείξει τις πτυχές του διδακτικού του αντικειμένου σχεδιάζοντας δρα-

στηριότητες που ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων και προσελ-

κύουν το ενδιαφέρον τους για ενεργητική συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία (Hamid, 

Chang, & Kurnia, 2010). 
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Οι έρευνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο στα Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας αποσκοπούν στο να διερευνήσουν το επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού των 

εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων, παρουσιάζοντας παράλληλα τα είδη των Τ.Π.Ε. 

και Web 2.0 εργαλείων που χρησιμοποιούνται στη μαθησιακή διαδικασία, την έκταση 

χρήσης τους, καθώς και τα οφέλη που προσφέρουν αυτά. Πραγματεύονται την αξιοποί-

ηση και ένταξη των εφαρμογών κοινωνικού λογισμικού σε όλα τα είδη των γραμματι-

σμών χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνουν την πρακτική εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

 

Επιθυμητή συμβολή της Μ.Δ.Ε. είναι να αναδειχθεί η σημασία και η σημαντικότητα των 

Web 2.0 εργαλείων στο πλαίσιο του γλωσσικού γραμματισμού στα Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας. Για την καλύτερη δυνατή διεξαγωγή της έρευνας προκρίθηκε ο σχεδιασμός 

και η υλοποίηση ενός διδακτικού σεναρίου με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό του 

μαθήματος και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών μάθησης.  

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που προσεγγίστηκαν με τη διεξαγωγή της έρευνας είναι τα 

εξής:  

 

• Ποιες είναι οι γνώσεις και οι εμπειρίες των εκπαιδευόμενων (χρήση Η/Υ, συχνό-

τητα χρήσης, πρόγραμμα–σεμινάριο εκμάθησης Η/Υ) και της εκπαιδευτικού (ε-

πιμόρφωση σε Τ.Π.Ε., γνώση Web 2.0 εργαλείων, εξοικείωση) σχετικά με τα ερ-

γαλεία των Τ.Π.Ε.;  

 

• Χρησιμοποιεί η εκπαιδευτικός στο μάθημα του γλωσσικού γραμματισμού Web 

2.0 εργαλεία;  

o Και αν ναι, ποια μέσα–εφαρμογές χρησιμοποιεί και με ποια συχνότητα;  

o Και αν όχι, για ποιο λόγο; 

 

• Τα Web 2.0 εργαλεία που αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του σεναρίου: 

o κέντρισαν το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων, οπότε και δραστηριοποιήθη-

καν περισσότερο,  

o μεγάλωσαν το εύρος του υλικού και τους τρόπους αναπαράστασης της πλη-

ροφορίας, οπότε και έγινε ελκυστικότερη η διδασκαλία, 
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o συνέβαλαν στην υλοποίηση μιας συνεργατικής διδασκαλίας,  

o συνέβαλαν στη διαμοιρασμό πληροφοριών,  

o συνέβαλαν στη διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση;  

 

Η διάρθρωση της εργασίας είναι τριμερής: 

 

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας. Στο πρώτο κεφάλαιο 

περιγράφονται τα βασικά γνωρίσματα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και του γλωσ-

σικού γραμματισμού στο πλαίσιο του οποίου εφαρμόστηκε το διδακτικό σενάριο. Ακο-

λουθεί η αναφορά στα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων και στο ρόλο των 

εκπαιδευτικών στα Σ.Δ.Ε. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάται η τεχνολογία Web 2.0, τα 

πλεονεκτήματα που προσφέρουν στην εκπαίδευση ενηλίκων καθώς και τα εργαλεία 

(Padlet, Wikipedia, Bubbl.us, Εικονική Πραγματικότητα) που αξιοποιήθηκαν στην εκ-

παιδευτική διαδικασία. Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η ανασκόπηση σημαντι-

κών ερευνών που αναφέρονται στη χρήση των Τ.Π.Ε. και στα εργαλεία κοινωνικού λο-

γισμικού (Web 2.0) στα Σ.Δ.Ε. 

 

Το δεύτερο μέρος της εργασίας αφορά το εμπειρικό τμήμα της έρευνας. Το τέταρτο κε-

φάλαιο πραγματεύεται όλη την ερευνητική διαδικασία. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά 

στο σκοπό, στους στόχους, στα ερευνητικά ερωτήματα και στις υποθέσεις. Έπειτα, ανα-

λύονται το μεθοδολογικό πλαίσιο, τα εργαλεία διερεύνησης και η δομή τους, το δείγμα 

που επελέγη, η οργάνωση και η διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας. Επιπλέον ενότητες 

του κεφαλαίου αποτελούν η εγκυρότητα και η αξιοπιστία, το πλαίσιο δεοντολογίας της 

έρευνας, η μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων καθώς και η λεπτομερής παρουσίαση του 

διδακτικού σεναρίου που υλοποιήθηκε στην έρευνα. Στο πέμπτο κεφάλαιο κατατίθενται 

διεξοδικά όλα τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνας μέσω της συμ-

μετοχικής παρατήρησης και των συνεντεύξεων.  

 

Στο τρίτο μέρος, ερμηνεύονται τα πορίσματα, προκύπτουν συμπεράσματα και τίθενται 

προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. Πιο συγκεκριμένα, στο έκτο κεφάλαιο δίνονται αρ-

χικά απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα, οι οποίες συγκρίνονται με τα ευρήματα α-

ντίστοιχων ερευνών. Ακολουθούν στην επόμενη ενότητα οι συμπερασματικές 
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παρατηρήσεις, οι περιορισμοί που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας ενώ 

διατυπώνονται προτάσεις για νέες έρευνες στο μέλλον.  
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Θεωρητική Προσέγγιση 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

 

1. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) 
 

1.1 Βασικά γνωρίσματα των Σ.Δ.Ε. 

 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας θεσμοθετήθηκαν με νόμο το 1997 (N. 2525/1997, άρθρο 

5, παρ. 1, ΦΕΚ 188/Α/23-9-1997).  και αποτελούν έναν από τους βασικούς φορείς εκπαί-

δευσης ενηλίκων. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-

παϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο με σκοπό την καταπολέμηση 

της σχολικής αποτυχίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Στην Ελλάδα ξεκίνησαν πιλο-

τικά τη δραστηριότητά τους το 2000 με λειτουργική δομή και πολιτική, που καθοδηγού-

νταν από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (νυν Γ.Γ.Ε.Ε.Κ&Δ.Β.Μ.) (Τζιαφέτα, 

2012).  

 

Το πρώτο Σ.Δ.Ε. λειτούργησε στο Περιστέρι Αττικής και στηρίχθηκε σε τρεις βασικές 

αρχές («Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», 2013):  

 

1. Ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις α-

νάγκες των εκπαιδευόμενων εξασφαλίζοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή τους. 

2. Υποστήριξη των συμμετεχόντων σε όλους τους τομείς όπου αντιμετωπίζουν δυσκο-

λίες.  

3. Εκπαιδευτικό προσωπικό και συμβουλευτικές υπηρεσίες που είναι σε θέση να αντα-

ποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων τα οποία αναλαμβάνουν.  

 

Από το 2000 μέχρι σήμερα ιδρύθηκαν στις 13 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας 76 

Σ.Δ.Ε., από τα οποία 12 λειτουργούν σε σωφρονιστικά καταστήματα και 23 τμήματα 

εκτός έδρας («Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», χ.η.).  
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Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα δημόσιο σχολείο που απευθύνεται σε άτομα 

άνω των 18 ετών που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την εννιάχρονη υποχρεωτική 

εκπαίδευση και να λάβουν το απολυτήριο Γυμνασίου. Η συνολική διάρκεια του προ-

γράμματος των μαθημάτων είναι 18 μήνες (δύο εκπαιδευτικά έτη). Οι ώρες διδασκαλίας 

ανέρχονται σε 25 εβδομαδιαίως από Δευτέρα έως και Παρασκευή και πραγματοποιού-

νται το απόγευμα (16:30-20:30 μ.μ.), σε αντίθεση με τα Σ.Δ.Ε. που λειτουργούν σε σω-

φρονιστικά καταστήματα, τα οποία έχουν πρωινό ωράριο. Ο τίτλος σπουδών που παρέ-

χεται στους απόφοιτους είναι ισότιμος με αυτόν του Γυμνασίου (ΦΕΚ 1861/Β/8-7-2014, 

άρθρο 1, παρ. 5).  

 

Σκοπός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για την 

οργάνωση και τη λειτουργία τους (ΦΕΚ 1861/Β/8-7-2014, άρθρο 2, παρ. 1) είναι η προ-

σωπική και κοινωνική ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων, καθώς επίσης και η αύξηση των 

δυνατοτήτων απασχόλησής τους. Ειδικότεροι στόχοι (ΦΕΚ 1861/Β/8-7-2014, άρθρο 2, 

παρ. 2) είναι η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των νέων άνω των δεκαοχτώ 

ετών και η επανασύνδεση τους με την εκπαίδευση και τα συστήματα κατάρτισης. Επίσης, 

η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης τους, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις, ικανότητες και στά-

σεις που θα συμβάλλουν στην κοινωνική-οικονομική και επαγγελματική τους ανέλιξη.  

 

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού τα Σ.Δ.Ε. έχουν υιοθετήσει τρεις βασικές αρχές 

που προσδιορίζουν την ταυτότητα τους (ΦΕΚ 1861/Β/8-7-2014, άρθρο 3, παρ. 1):  

 

1. Τα εκπαιδευτικά μέσα που αξιοποιούνται είναι ευέλικτα προκειμένου να υποστη-

ρίζουν κάθε εκπαιδευόμενο στην προσπάθεια του. 

2. Οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων προσεγγίζονται εν όλω και όχι εν μέρει, καθώς 

υποστηρίζονται και σε άλλους τομείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως στην 

υγεία, στην οικογένεια, στον εργασιακό χώρο και στον άμεσο κοινωνικό περί-

γυρο. 

3. Η ποικιλία των εκπαιδευτικών αναγκών απαιτεί εκπαιδευτικό και επιστημονικό 

δυναμικό, που διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί 

στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων που αναλαμβάνει. 
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Στο πλαίσιο των παραπάνω αρχών, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΦΕΚ 1861/Β/8-7-

2014, άρθρο 3, παρ. 2): 

 

• Συμπράττουν και επιδιώκουν τη συνεργασία με όλους τους αρμόδιους κοινωνικούς 

φορείς για την ευαισθητοποίηση των κοινωνικών ομάδων στις οποίες απευθύνο-

νται.  

• Ακολουθούν παιδαγωγικές προσεγγίσεις που εστιάζουν στις ατομικές ανάγκες, τα 

ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των εκπαιδευόμενων. 

• Δίνουν έμφαση στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων. 

• Καλλιεργούν κοινωνικές δεξιότητες και βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να διαμορ-

φώνουν θετικές στάσεις, ως ενεργοί πολίτες και μέλη της κοινωνίας, σε τοπικό, 

εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. 

• Διαμορφώνουν ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών ώστε να αξιοποιούνται όλοι οι κοι-

νωνικοί χώροι στους οποίους υπάρχει γνώση και συσσωρευμένη εμπειρία (χώροι 

εργασίας, κοινωνικής συνάθροισης, καλλιτεχνικής δημιουργίας, πολιτιστικών εκ-

δηλώσεων κ.ά.). 

• Συνεργάζονται μεταξύ τους και αναπτύσσουν κοινές δράσεις. 

 

Το πρόγραμμα σπουδών των Σ.Δ.Ε. είναι σχεδιασμένο με βάση τις αρχές εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Θέτει στο επίκεντρο του τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εκπαιδευόμενου 

λειτουργώντας ανασταλτικά στη δημιουργία ενός συγκεκριμένου οδηγού προγράμματος 

σπουδών που διαθέτει καθορισμένες προδιαγραφές ύλης και συγκεκριμένο πλαίσιο δρα-

στηριοτήτων (Μάνου, 2016, σελ. 21). Κατά συνέπεια, το πλαίσιο λειτουργίας τους είναι 

ανοικτό και ευέλικτο, οι στόχοι επαναπροσδιορίζονται και οργανώνονται συνεχώς, πα-

ρέχοντας τη δυνατότητα τροποποίησης του περιεχομένου του, έτσι ώστε να ανταποκρί-

νεται στις ανάγκες, προσδοκίες και δεξιότητες των εκπαιδευόμενων κάθε φορά (Μάσση, 

2018, σελ. 23). Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται εντάσσονται σε ένα και-

νοτόμο πρόγραμμα καθώς στηρίζονται στο διαφορετικό τρόπο μάθησης που προσλαμ-

βάνουν τη γνώση οι ενήλικες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Συγκεκριμένα, ε-

πιτρέπεται η διαθεματική και βιωματική προσέγγιση της γνώσης και η ομαδοσυνεργα-

τική μάθηση. Παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες όπως επι-

κοινωνία, συνεργασία και γνωστικά εφόδια-στρατηγικές για την επίλυση ενός προβλή-

ματος.  
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Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υιοθετείται η αρχή των πολυγραμματισμών (ΦΕΚ 

1861/Β/8-7-2014, άρθρο 4), που στηρίζεται στην αντίληψη ότι ο σύγχρονος εγγράμματος 

πολίτης οφείλει να είναι εγγράμματος σε αντικείμενα και επιστημονικούς χώρους ανε-

ξάρτητα από τη γραφή, την ανάγνωση και τους απλούς αριθμητικούς υπολογισμούς (Κα-

ρακούση, 2018, σελ. 22). Ο βασικός πυρήνας των Σ.Δ.Ε. συγκροτείται από τρεις επιμέ-

ρους γραμματισμούς, το γλωσσικό, τον αριθμητικό και τον πληροφορικό, αποσκοπώντας 

και σε άλλους γραμματισμούς, όπως είναι ο επιστημονικός, ο κοινωνικός, ο περιβαλλο-

ντικός και ο πολιτισμικός-αισθητικός. Η διδασκαλία των γραμματισμών επιτρέπει στον 

εκπαιδευόμενο να αποκτήσει τις ικανότητες εκείνες προκειμένου να ελέγχει τη ζωή του 

και να επιλύει τα προβλήματα του μέσω του διαλόγου στο περιβάλλον που δραστηριο-

ποιείται (Μάνου, 2016, σελ. 22). Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών των Σ.Δ.Ε. έχει 

στόχο την παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων και στάσεων σχετικών με 

(ΦΕΚ 1861/Β/8-7-2014, άρθρο 4, παρ. 5):  

 

• τη χρήση του γραπτού και προφορικού λόγου στην ελληνική γλώσσα, 

• τη χρήση των αριθμών στην καθημερινή ζωή, 

• τη σύγχρονη τεχνολογία και ιδιαίτερα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή,  

• τις φυσικές επιστήμες,  

• τη χρήση της αγγλικής γλώσσας,  

• τις κοινωνικές επιστήμες,  

• το φυσικό περιβάλλον,  

• τον πολιτισμό,  

• τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εκπαιδευομένων ως ενεργών πολιτών,  

• την επαγγελματική και εργασιακή ζωή, 

• τις προσωπικές επιλογές και ενδιαφέροντα (καλές τέχνες, μουσική, άθληση κ.ά.). 

 

Η αξιολόγηση στα Σ.Δ.Ε. είναι περιγραφική, έχει ποιοτικό και όχι τιμωρητικό χαρακτήρα 

και εστιάζει στην ατομική πρόοδο του κάθε εκπαιδευόμενου για κάθε αντικείμενο χωρίς 

να υπάρχει σύγκριση με την πρόοδο και την ικανότητα των υπολοίπων μαθητών, επιδιώ-

κοντας να αναδείξει τα προτερήματα των εκπαιδευόμενων (Μαργάρα, 2005). Είναι μια 

διαδικασία κατά την οποία αξιολογείται η συμμετοχή, το ενδιαφέρον, η προσπάθεια, η 

ανταπόκριση/επίδοση, η συνεργασία και ο φάκελος υλικού εργασίας (portfolio) του εκ-

παιδευόμενου, παρέχοντας του τη δυνατότητα να κατανοήσει αρχικά την πορεία της 
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εξέλιξης του και να διαπιστώσει μετέπειτα, μέσα από τις συστηματικές, στοχευμένες πα-

ρατηρήσεις των εκπαιδευτικών, πιθανές αδυναμίες και ελλείψεις του προκειμένου να 

βελτιώσει στο μέλλον τις επιδόσεις του.  

 

Συνεπώς, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας συνιστούν έναν καινοτόμο θεσμό που αποδε-

σμεύεται από συμβατικές παιδαγωγικές αντιλήψεις και μεθόδους. Το ευέλικτο πρό-

γραμμα σπουδών τους εστιάζει στην προσωπικότητα των εκπαιδευόμενων, σέβεται την 

ενήλικη ζωή και την προσωπική τους ιστορία και προσαρμόζεται στις διάφορες συνθήκες 

αποσκοπώντας στη δημιουργία συνειδητοποιημένων και ενεργών πολιτών. 

 

1.2 Ο γλωσσικός γραμματισμός στο πρόγραμμα σπουδών των Σ.Δ.Ε.  
 

O γλωσσικός γραμματισμός (Νέα Ελληνική Γλώσσα) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας καθώς συγκροτεί τον πυρήνα του προγράμματος σπουδών. 

Σκοπός του είναι η ενδυνάμωση και χειραφέτηση των εκπαιδευόμενων, μέσα από τη βελ-

τίωση του βαθμού χρήσης της νέας ελληνικής, σε γραπτό και προφορικό επίπεδο (Χα-

τζησαββίδης & Νικολαΐδης, 2006) αλλά και η κριτική μελέτη των κειμένων με βάση τις 

κοινωνικοπολιτισμικές παραμέτρους, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν στο 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το επίπεδο του γλωσσικού και κριτικού τους γραμματισμού.  

 

Καθώς το μάθημα του γλωσσικού γραμματισμού έχει γνωρίσματα κοινωνικής πρακτικής 

με τους επιμέρους τομείς του (ανάγνωση, γραφή, λεξιλόγιο, γραμματική) να προσδιορί-

ζονται ως δραστηριότητες με κοινωνικοπολιτισμικά μηνύματα η γλωσσική διδασκαλία 

«ισοδυναμεί με τη διδασκαλία απόψεων, πολιτισμικών στάσεων και κοινωνικών κανόνων» 

(Τζάμος & Χατζησαββίδης, 2014, σελ. 8)  

 

Μέσω των μεθοδολογιών και των δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος του διε-

τούς κύκλου μαθημάτων τους, επιδιώκεται να μπορούν να διαβάζουν με άνεση και κρι-

τική ικανότητα, να κατανοούν τη σημασία γραπτών κειμένων, εκτεταμένων και μη, με 

τα ιδιαίτερα υπονοήματα που τα συνοδεύουν αλλά και να αντιλαμβάνονται τον προφο-

ρικό λόγο καθημερινής χρήσης και τη σχέση μεταξύ οπτικού και λεκτικού γραμματισμού. 

Επίσης, επιζητάται να γνωρίσουν ορισμένους λογοτέχνες και τα κείμενα τους, προκειμέ-

νου να τα κατανοούν και να τα απολαμβάνουν αλλά και να παράγουν κείμενα μικρής ή 
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σύντομης έκτασης (επιστολές, αιτήσεις, διαφημίσεις, συνθήματα, μηνύματα σε ηλεκτρο-

νικά μέσα κ.ά.). Παράλληλα, να αποδεχτούν τα εργαλεία των Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο του 

ψηφιακού γραμματισμού, καθώς συνδυάζουν τη λεκτική με την οπτική παράμετρο, αλλά 

και να εξοικειωθούν και να αντιμετωπίζουν κριτικά την έννοια των πολυτροπικών κειμέ-

νων, τόσο ως αναγνώστες όσο και ως παραγωγοί. Οι εκπαιδευόμενοι αποσκοπείται να 

είναι σε θέση να παρουσιάζονται σε κοινό, να εκφράζουν μέσω του προφορικού λόγου 

τις εμπειρίες, τα επιχειρήματα, τα παράπονα και τα αιτήματα τους, να συμμετέχουν με 

άνεση σε μία συζήτηση αλλά και να έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται πολύ 

βασικά θέματα της δομής της νέας ελληνικής γλώσσας (μεταγλωσσική ορολογία, ορθο-

γραφία, δομή πρότασης) (Τζάμος & Χατζησαββίδης, 2014, σελ. 9). 

 

Το περιεχόμενο στο μάθημα του γλωσσικού γραμματισμού δε μπορεί να προσδιοριστεί 

επακριβώς, καθώς η διδαχθείσα ύλη είναι τεράστια. Ωστόσο, για μεθοδολογικούς λόγους 

διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη σχετίζεται με το μη λογοτεχνικό λόγο, 

ο οποίος περιλαμβάνει χρηστικά κείμενα (έντυπα προς συμπλήρωση, συμβόλαια, βιο-

γραφικό σημείωμα, σελίδες του διαδικτύου κ.ά.) και θέματα δομής της νέας ελληνικής 

γλώσσας (ορολογία, κλιτικά παραδείγματα, κανόνες μορφοσυντακτικοί και ορθογρα-

φίας, διαφορές προφορικού-γραπτού λόγου). H δεύτερη αφορά το λογοτεχνικό λόγο και 

περικλείει λογοτεχνικά κείμενα (Τζάμος & Χατζησαββίδης, 2014, σελ. 11). 

 

Η μεθοδολογία της διδασκαλίας του μη λογοτεχνικού λόγου, καθώς δεν υπάρχει βιβλίο 

για τον εκπαιδευόμενο, προσαρμόζεται στο επίπεδο γραμματισμού και το ενδιαφέρον 

του, με τη θεματολογία και το υλικό να συναποφασίζεται και να προσκομίζεται από τους 

συμμετέχοντες στη διδασκαλία. Οι εκπαιδευόμενοι, με τη σειρά τους, ενθαρρύνονται 

στην έκφραση κριτικής άποψης και παράγουν προφορικό λόγο και κείμενα που έχουν 

πάντα αποδέκτη. Επίσης, η διδασκαλία της δομής της νέας ελληνικής γίνεται περιστα-

σιακά, δίνοντας έμφαση και στη μικροδομή αλλά πολύ περισσότερο στη μακροδομή της. 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. πρέπει να γίνεται με ανάλογη μεθοδολογία με αυτήν των κειμένων 

προφορικού και γραπτού λόγου και να αντιμετωπίζονται ως παιδαγωγικά μέσα αλλά και 

ως μέσα πρακτικής γραμματισμού. Όσον αφορά τις επικοινωνιακές συνθήκες γίνεται 

προσπάθεια να είναι πραγματικές, ακόμη και εκτός του χώρου του σχολείου, ενώ τα μα-

θήματα έχουν συνήθως τη μορφή σχεδίων εργασίας (projects), προάγοντας την ομαδική 
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εργασία και συνεργασία με τον εκπαιδευτικό να έχει ρόλο συντονιστή και ισότιμου συ-

νομιλητή (Τζάμος & Χατζησαββίδης, 2014, σσ. 15-16). 

 

Όλες οι παραπάνω αρχές εφαρμόζονται με γνώμονα τη βιωματική-επικοινωνιακή μά-

θηση και τη διαθεματικότητα, και συγκεκριμένα μέσω των διδακτικών δραστηριοτήτων 

παραγωγής λόγου και δομής καθώς και με τη συλλογική επαναδιατύπωση του λόγου από 

την πλευρά των εκπαιδευόμενων.   

 

Οι διδακτικές δραστηριότητες παραγωγής λόγου έχουν ως απώτερο σκοπό την καλλιέρ-

γεια ποικίλων γλωσσικών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων. Περιλαμβάνουν προφορικές 

και γραπτές μορφές λόγου, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να έρχονται σε επαφή με μία 

ποικιλία αυθεντικών κειμένων και να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τόσο σε διάφορες περι-

στάσεις όσο και για διάφορους επικοινωνιακούς στόχους (Τζάμος & Χατζησαββίδης, 

2014, σελ. 16). 

 

Μέσω της συλλογικής επαναδιατύπωσης του λόγου οι εκπαιδευόμενοι επιδιώκεται να 

αποκτήσουν όλους εκείνους τους απαραίτητους αυτοματισμούς, που θα τους παρέχουν 

τη δυνατότητα να παράγουν γραπτό και προφορικό λόγο, προσαρμοσμένο στο ενδεδειγ-

μένο είδος λόγου και επίπεδο ύφους. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με το γραπτό λόγο γί-

νεται αναφορά σε ορθογραφικούς κανόνες, παρατηρήσεις υφολογικής υφής και άλλες 

επισημάνσεις που αφορούν το γλωσσικό γραμματισμό. 'Όσον αφορά την επαναδιατύ-

πωση του προφορικού λόγου, προσδιορίζονται όλα εκείνα τα σημεία όπου παρουσιάζο-

νται κάποιες ιδιομορφίες, όπως ατυχείς εκφράσεις, μορφοσυντακτικά, φωνητικά και 

άλλα λάθη, με στόχο τη βελτίωση τους (Τζάμος & Χατζησαββίδης, 2014, σελ. 17). 

 

Με τις δραστηριότητες δομής οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν το μηχανισμό και τη 

δομή της ελληνικής γλώσσας. Οι δομές αντιμετωπίζονται ως λειτουργικά εργαλεία, που 

επιτρέπουν να γίνει αντιληπτή η λειτουργία του κάθε γλωσσικού στοιχείου και κατ’ επέ-

κταση η δημιουργία σωστών προτάσεων σε μορφοσυντακτικό επίπεδο. Προκειμένου να 

επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος χρησιμοποιούνται τεχνικές από το χώρο της επιστήμης 

της Γλωσσολογίας, όπως αντικαταστάσεις, αφαιρέσεις, μετασχηματισμοί, αλλαγές θέ-

σεων των γλωσσικών στοιχείων που έχουν την ίδια λειτουργία (Τζάμος & Χατζησαββί-

δης, 2014, σσ. 17-18). 
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Από την άλλη πλευρά, η διδασκαλία του λογοτεχνικού λόγου αποσκοπεί στην εξοικεί-

ωση των εκπαιδευόμενων με το συγκεκριμένο είδος, προκειμένου να αποκτήσουν στοι-

χεία του ιδιότυπου λογοτεχνικού γραμματισμού. Η προσέγγιση του επιτυγχάνεται μέσα 

από τη δημιουργία ενός πλαισίου προβληματισμού, όπου ο εκπαιδευτικός–εμψυχωτής, 

προτρέπει τους εκπαιδευόμενους, αρχικά, να κατανοήσουν το νόημα του κειμένου και 

μετέπειτα να αναλογιστούν τις τυχόν συνδηλώσεις που προσφέρει για τον καθένα ξεχω-

ριστά. Το λογοτεχνικό κείμενο αποτελεί αφορμή για έκφραση συναισθημάτων, αξιών, 

απόψεων αλλά και για δημιουργία καινούριων κειμένων από τους εκπαιδευόμενους. 

Μέσα από αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία το μάθημα επιτυγχάνει το σκοπό του, ενώ 

συνδέεται με όλα τα μαθήματα που διδάσκονται ή που μπορεί να εισαχθούν για διδασκα-

λία στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, καθώς ο λογοτεχνικός λόγος δεν περιορίζεται στην 

παρουσίαση ενός αντικειμένου ή θέματος, αλλά περιλαμβάνει πληροφορίες ιστορικού, 

γεωγραφικού, κοινωνικού, γλωσσικού, επιστημονικού, φιλοσοφικού περιεχομένου (Τζά-

μος & Χατζησαββίδης, 2014, σελ. 18). 

 

Τέλος, η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορα στά-

δια της διδασκαλίας του γλωσσικού γραμματισμού και για διαφορετικούς σκοπούς. Συ-

γκεκριμένα, κατά την έναρξη των μαθημάτων μπορεί να προηγηθεί η αρχική ή διαγνω-

στική αξιολόγηση, όπου ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει πληροφορίες για το γλωσσικό 

επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων, ενώ στη διάρκεια της σχολικής χρο-

νιάς υπάρχει η δυνατότητα για τη διαμορφωτική αξιολόγηση, προκειμένου να ελέγχεται 

η πορεία των εκπαιδευόμενων και να βελτιώνεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Την ολο-

κλήρωση του διδακτικού έτους συνοδεύει η τελική ή αθροιστική αξιολόγηση, που παρέ-

χει πληροφορίες για την τελική επίδοση των εκπαιδευόμενων και το βαθμό επίτευξης των 

διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων. Τρία είδη αξιολόγησης που έχουν περιγραφικό 

χαρακτήρα με γνώμονα την ενθάρρυνση και τη βελτίωση των εκπαιδευόμενων (Τζάμος 

& Χατζησαββίδης, 2014, σσ. 28-29). 

 

1.3 Τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων στα Σ.Δ.Ε. 
 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας απευθύνονται σε ένα κοινό με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα· ένα κοινό που τις περισσότερες φορές διακρίνεται για την ανομοιογένεια 

του πληθυσμού του (Ευστράτογλου & Νικολοπούλου, 2008). Πρόκειται για ενήλικες, οι 
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οποίοι δεν κατόρθωσαν να ενσωματωθούν στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα και τώρα 

προσέρχονται στα Σ.Δ.Ε., με εμπειρίες, στέρεες γνώσεις, ελλείψεις, αδυναμίες (Μάνου, 

2016, σελ. 25) και ενεργή θέλησή για μάθηση προκειμένου να καλύψουν τα κενά τους.  

Σύμφωνα με τον Rogers (1999, σσ. 97-100) οι ενήλικες έρχονται στο σχολείο με δεδομέ-

νες προθέσεις: 

 

• Για την απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων, οι οποίες σχετίζονται με το μο-

ντέλο της ζωής τους. 

• Για κοινωνικούς ή προσωπικούς λόγους ή εξαιτίας κάποιας απροσδιόριστης α-

νάγκης.   

• Για τον εμπλουτισμό των γνώσεων τους, στοχεύοντας στην επαγγελματική ανέ-

λιξη ή στην επαύξηση του προσωπικού τους κύρους.  

 

Κατά συνέπεια μέσω της επανένταξής τους στο χώρο της εκπαίδευσης και την απόκτηση 

ενός τίτλου σπουδών, που είναι ισότιμος με απολυτήριο Γυμνασίου, οι εκπαιδευόμενοι 

επιδιώκουν τη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης και την ανάπτυξη 

της προσωπικότητας τους, εξυψώνοντας το κοινωνικοπολιτισμικό τους επίπεδο (Βεργί-

δης, 2004). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό αποφοίτων των 

Σ.Δ.Ε., συνεχίζει τις σπουδές του στο Τεχνικό ή Γενικό Λύκειο, αρκετοί από τους οποί-

ους διεκδικούν μια θέση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εκπαιδευόμενων αυτά κατατάσσονται 

σε κατηγορίες τόσο στην ξένη (Rogers, 1999) όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία (Χα-

τζηθεοχάρους, 2010; Κόκκος, 2005; ΕΚΕΠΙΣ, 2006). Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι 

συμμετέχουν στη διδακτική διαδικασία με συγκεκριμένους στόχους και προσδοκίες, δια-

θέτοντας γνώσεις, εμπειρίες, αξίες αλλά και μία σειρά από διαμορφωμένες ήδη αντιλή-

ψεις που αποτελούν τη βάση για την απόκτηση της νέας γνώσης. Επίσης, έχουν αποκρυ-

σταλλώσει προτιμώμενους τρόπους και στρατηγικές μάθησης ανάλογα με τις ικανότητες 

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους. Βρίσκονται σε μια διαρκή 

εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης χωρίς να βιώνουν μια στατική περίοδο στη ζωή τους, 

έχοντας την τάση να συμμετέχουν ενεργά σε θέματα που τους απασχολούν. Παρουσιά-

ζουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα, υποχρεώσεις, καθήκοντα και δεσμεύσεις που μπορεί 
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να προκαλέσουν εμπόδια στη μάθηση. Εμπόδια που προέρχονται είτε από την κακή ορ-

γάνωση του προγράμματος σπουδών (ασαφείς στόχοι, έλλειψη θεσμικού πλαισίου, προ-

βλήματα υποδομής) είτε από την ίδια την προσωπικότητα των εκπαιδευόμενων και τους 

διάφορους κοινωνικούς ρόλους, που έχουν αναλάβει (Κόκκος, 2008α, σσ. 80-86; Rogers, 

1999, σσ. 92-104). Ωστόσο, οι εκπαιδευόμενοι όταν αισθάνονται ότι απειλούνται ανα-

πτύσσουν μηχανισμούς άμυνας για να προστατευθούν και για να μην αμφισβητηθούν τα 

πιστεύω και οι αντιλήψεις τους, με το ενδεχόμενο να τους οδηγήσουν και σε παραίτηση.  

 

Σύμφωνα με τους Κόκκο και Λιοναράκη (1998), οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι αναστοχά-

ζονται, διαθέτουν έναν ολιστικό τρόπο μάθησης, επιδιώκουν τον αλληλοσεβασμό, την 

εμπιστοσύνη, την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία, στοιχεία σημαντικά για την επί-

τευξη μιας δημιουργικής διεργασίας μάθησης. 

 

1.4 Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στα Σ.Δ.Ε.  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 6, του νόμου 1861/2014, του κανονισμού λειτουργίας των Σχο-

λείων Δεύτερης Ευκαιρίας:  

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ενεργά συμμετοχικός. Ο εκπαιδευτικός δεν αρκείται στο 

καθαρά διδακτικό έργο, αλλά ο ίδιος ως ερευνητής διαγιγνώσκει τις μορφωτικές ανάγκες 

των εκπαιδευομένων, διαμορφώνει πρόταση προγράμματος διδασκαλίας, και σε συνεργα-

σία με τον Διευθυντή αξιολογεί, ερευνά και αναζητεί τρόπους επίλυσης προβλημάτων, σχε-

διάζει και παράγει διδακτικό υλικό ή προσαρμόζει και αξιοποιεί το υπάρχον. 

 

Πρόκειται για έναν πολυδιάστατο ρόλο που δεν περιορίζεται μόνο στην οργάνωση και 

στη μετάδοση των γνώσεων αλλά οφείλει να συνδυάζει πράξεις, ενέργειες και συμπερι-

φορές που τον καθιστούν συντονιστή, καταλύτη, καθοδηγητή της μάθησης, διαμεσολα-

βητή και τέλος υποστηρικτή-εμψυχωτή.  

 

Ο συντονιστικός ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα των εκ-

παιδευόμενων καθώς έχει την ευθύνη να τους γνωστοποιήσει το αντικείμενο μάθησης 

αλλά και τους επιδιωκόμενους στόχους. Χαρακτηριστικά ο Rogers (1999, σελ. 220) ανα-

φέρει: «Ο εκπαιδευτής αναδεικνύει την αξία ολόκληρου του εγχειρήματος ενώπιον της 
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ομάδας και αξιολογεί μαζί με την ομάδα, εφόσον συνεχίζεται η μαθησιακή διαδικασία, την 

πρόοδο που έχει συντελεστεί και συντελείται ως προς την επίτευξη αυτών των στόχων». Ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού, επομένως, χαρακτηρίζεται αντιφατικός εφόσον ενώ είναι μέ-

λος της ομάδας των εκπαιδευόμενων και συμμετέχει στις δραστηριότητές της, ταυτό-

χρονα βρίσκεται έξω από την ομάδα παρατηρώντας και συντονίζοντάς τη (Γιαννακοπού-

λου, 2008, σελ. 301). 

 

Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός με το ρόλο του καταλύτη είναι υπεύθυνος για τις διδακτικές 

διαδικασίες τις οποίες τροποποιεί και προσαρμόζει αναλογιζόμενος τις ανάγκες της κάθε 

ομάδας. Η Γιαννακοπούλου (2008), συγκεκριμένα, προσδιορίζει τις έξι διαφορετικές δια-

στάσεις του ρόλου του και τις αντίστοιχες δραστηριότητες όπως έχουν καθοριστεί από 

το Heron. Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός-καταλύτης:   

 

1. Σχεδιάζει έναν ευέλικτο προγραμματισμό για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 

στόχων.  

2. Βοηθά τους εκπαιδευόμενους να αντιληφθούν, μέσω της απόδοσης νοημάτων, τις 

εμπειρίες του παρελθόντος τους και την ανάπτυξη της αυτογνωσίας τους. 

3. Παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να συνειδητοποιήσουν τις δυσκο-

λίες τους και να τις αντιμετωπίσουν. 

4. Αντιμετωπίζει και εξισορροπεί τις συναισθηματικές τους αντιδράσεις. 

5. Οργανώνει τις διδακτικές δραστηριότητες ενεργοποιώντας τους εκπαιδευόμενους 

για μάθηση. 

6. Καλείται να δημιουργήσει θετικό κλίμα στο πλαίσιο της ομάδας σεβόμενος τις 

ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητά τους. 

 

Με το ρόλο του καθοδηγητή μάθησης ο εκπαιδευτικός, αρχικά, έχει την υποχρέωση να 

γνωρίζει το αντικείμενο διδασκαλίας και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό, ενθαρρύνο-

ντας την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευόμενων προκειμένου να 

επιτευχθεί η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών τους. Επιπρόσθετα, να τους παρακινεί 

να χρησιμοποιούν οι ίδιοι τις μαθησιακές δραστηριότητες ώστε να ενισχυθεί η πίστη στις 

ικανότητές τους και η αυτονομία τους και να τους καθοδηγεί στο να εντοπίζουν και να 

διαχειρίζονται μόνοι τους τα προβλήματα, υποστηρίζοντάς τους όποτε κρίνεται απαραί-

τητο (Καρακούση, 2018, σελ. 31). 
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Ο εκπαιδευτικός των Σ.Δ.Ε. επιπλέον αναλαμβάνει να διαμεσολαβήσει μεταξύ των εκ-

παιδευόμενων και του αντικειμένου διδασκαλίας, αναλογιζόμενος τόσο τις ανάγκες της 

κάθε ομάδας όσο και τη φύση του διδακτικού αντικειμένου. Στόχος του εκπαιδευτικού-

διαμεσολαβητή είναι να εντοπίζει τα προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν, μετα-

τρέποντας τα σε ευκαιρίες για μάθηση, υποστηρίζοντας την ενεργητική συμμετοχή και 

την αυτονομία των εκπαιδευόμενων (Καρακούση, 2018, σελ. 30).  

 

Επιστέγασμα των ρόλων του εκπαιδευτικού στα Σ.Δ.Ε. αποτελεί αυτός του υποστηρικτή-

εμψυχωτή. Χρέος του είναι να παρακολουθεί όλη την εκπαιδευτική προσπάθεια και να 

επεμβαίνει για την αντιμετώπιση προβληματικών και συγκρουσιακών καταστάσεων, ε-

φόσον οι εκπαιδευόμενοι στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελούν μία ετερόκλητη 

ομάδα σε ηλικιακό και πολιτισμικό επίπεδο (Βεργίδης, 2003; Χριστοφόρου, 2016). Σκο-

πός της διδασκαλίας είναι η επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων της ομάδας, η από-

κτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων και η υιοθέτηση νέων στάσεων και συμπεριφορών. 

Ως εμψυχωτής ο εκπαιδευτικός οφείλει σε όλα τα στάδια της μάθησης, αξιοποιώντας 

τεχνικές μεθόδους και μέσα (Καρακούση, 2018, σελ. 31), να συμβάλλει στη δημιουργία 

ενός θετικού παιδαγωγικού κλίματος, που θα καλλιεργεί και θα ενισχύει τον αλληλοσε-

βασμό και την αλληλεπίδραση (Ζαχαρή, 2016) μεταξύ των μελών της ομάδας.  

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευ-

καιρίας είναι πολυσύνθετος και απαιτητικός. Είναι απαραίτητο να διαθέτει ένα ευρύ φά-

σμα γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων καθώς οι σύγχρονες προσεγγίσεις της μαθησια-

κής διαδικασίας στην εκπαίδευση ενηλίκων καλούν τον εκπαιδευτικό να αναλάβει ένα 

ρόλο διευκολυντή και εμψυχωτή μακριά από το παραδοσιακό μοντέλο μηχανιστικής 

γνώσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

 

2. Τεχνολογία Web 2.0 και Εκπαίδευση Ενηλίκων 
 

2.1 Βασικά γνωρίσματα των Web 2.0 εργαλείων 

 

Ο όρος Web 2.0 ακούστηκε για πρώτη φορά το 2004 σε ένα συνέδριο ανάμεσα στην 

O'Reilly και τη MediaLive International (O'Reilly, 2007), όταν ο Tim O'Reilly και ο John 

Battelle προσπάθησαν να περιγράψουν με καινούρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα τη νέα 

γενιά υπηρεσιών του διαδικτύου που φαινόταν να αναδύεται, σε σύγκριση με την προη-

γούμενη (O'Reilly & Battelle, 2009).  

 

Πρόκειται για μια επέκταση του Web 1.0 που στηρίζεται στις ίδιες υπηρεσίες και τεχνο-

λογίες. Η διαφορά τους έγκειται στον τρόπο αξιοποίησης των ήδη διαθέσιμων τεχνολο-

γιών καθώς και στη λειτουργία τους από τους χρήστες, τους δημιουργούς των ιστοσελί-

δων και των πληροφοριακών συστημάτων (Hargadon, 2009).  

 

Σύμφωνα με τον Tim O’Reilly (2006) το Web 2.0 «είναι η επιχειρηματική επανάσταση 

στη βιομηχανία των ηλεκτρονικών υπολογιστών που προκαλείται από τη μετάβαση στο δια-

δίκτυο ως πλατφόρμα, και μια προσπάθεια να κατανοήσουν τους κανόνες για την επιτυχία 

σε αυτή τη νέα πλατφόρμα». 

 

Η απήχηση των τεχνολογιών κοινωνικού λογισμικού σχετίζεται με δύο βασικές αρχές:  

 

1. του ανοικτού περιεχομένου και της άμεσης πρόσβασης από όλους τους χρήστες 

για σχολιασμό, αναθεώρηση και επαναχρησιμοποίηση, επιτρέποντας τη δημιουρ-

γία νέου υλικού, με μεγαλύτερη αξία από το αρχικό (Rollett, Lux, Strohmaier, 

Dosinger, & Tochtermann, 2007), 

2. της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης, όπου οι κοινότητες είναι πιο παραγω-

γικές (Rollett et al., 2007) προσφέροντας στους χρήστες τη δυνατότητα για πρό-

σβαση και επικοινωνία στην αναζήτηση της γνώσης (Conole & Alevizou, 2010). 
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Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Web 2.0 (Καλτσογιάννης, 2007, σσ. 4-5) είναι 

τα εξής:  

 

• Το διαδίκτυο και όλες οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτό, αποτελούν μια 

παγκόσμια πλατφόρμα επαναχρησιμοποιούμενων υπηρεσιών και δεδομένων, τα ο-

ποία προέρχονται κυρίως από τους ίδιους τους χρήστες και στις περισσότερες περι-

πτώσεις διακινούνται ελεύθερα. 

• Αρκεί ένας φυλλομετρητής (browser), ώστε να χρησιμοποιείται ως διεπαφή 

(interface) με αυτή την πλατφόρμα, που λειτουργεί ανεξαρτήτως συσκευής πρόσβα-

σης και λειτουργικού συστήματος, με μοναδική προϋπόθεση την ύπαρξη σύνδεσης 

στο διαδίκτυο. 

• Λογισμικό, περιεχόμενο και εφαρμογές ανοιχτού κώδικα (open source). 

• Χρήση κυρίως «ελαφριάς» τεχνολογίας στα πρωτόκολλα (REST, SOAP), τις γλώσ-

σες προγραμματισμού, τα interfaces και μια τάση για απλότητα στον προγραμματι-

στικό σχεδιασμό. 

• Διαδραστικές και πλούσιες διεπαφές χρηστών (user interface) με την τεχνολογία 

RIA (Rich Internet Applications), δυναμικό περιεχόμενο με ιστοσελίδες που ανα-

νεώνουν μόνο το περιεχόμενο που αλλάζει (τεχνολογία AJAX).  

• Άμεση και συνεχής ανανέωση των δεδομένων και του λογισμικού.  

• Προώθηση δημοκρατικού χαρακτήρα του διαδικτύου με τους χρήστες να κατέχουν 

τον πρωταγωνιστικό ρόλο. 

• Αποκέντρωση των δεδομένων, υπηρεσιών και προτύπων. 

• Κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση του περιεχομένου από το χρήστη, με σημασιολο-

γικές έννοιες για ευκολότερη αναζήτηση της πληροφορίας. 

• Δυνατότητα ανοιχτής επικοινωνίας, ανάδρασης, διάχυσης πληροφοριών, άμεσης 

συγκέντρωσης και εκμετάλλευσης της γνώσης των χρηστών για διάφορα ζητήματα. 

• Αμφίδρομη επικοινωνία του χρήστη με επιχειρήσεις ή οργανισμούς που μπορεί να 

έχει ως αποτέλεσμα την επίδρασή του στην υιοθέτηση κατευθύνσεων και στη λήψη 

αποφάσεων.  

 

Επομένως, οι τεχνολογίες κοινωνικού λογισμικού χρησιμοποιούνται ως μια πλατφόρμα 

παραγωγής, στοχοθέτησης, ανατροφοδότησης και κατανάλωσης του περιεχομένου 

(Franklin & Van Harmelen, 2007), μέσω των οποίων προωθούνται και πρωταγωνιστούν 
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έννοιες όπως αλληλεπιδραστικότητα, δυναμικότητα, λειτουργικότητα, δημοκρατικό-

τητα, δημιουργικότητα, ευκολία, προσβασιμότητα, κοινωνικό λογισμικό (social 

computing), διάδοση πληροφορίας και συνεργατικότητα, οι οποίες είναι αντιπροσωπευ-

τικές για τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο χώρο του διαδικτύου (McLoughlin & Lee, 

2008). 

 

Οι πιο σημαντικές κατηγορίες Web 2.0 εργαλείων με βάση τη βιβλιογραφία (Anderson, 

2007; Conole & Alevizou, 2010; Μαρκέλλου, 2010) είναι οι ακόλουθες:  

 

• Blogs: Το ιστολόγιο (weblog), σύμφωνα με τον Winer (2003), είναι «μία ιεραρχία 

κειμένου, εικόνων, πολυμέσων και δεδομένων, που ταξινομούνται χρονολογικά και 

παρουσιάζονται μέσω ενός προγράμματος πλοήγησης (browser)». Αποτελούν δη-

λαδή σελίδες διαδικτύου που μοιάζουν με προσωπικά ημερολόγια με πλεονεκτή-

ματα την online διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητά τους καθώς και τη διαδρα-

στικότητα τους (Wang & Woo, 2008). Λόγω της αποδοχής, της αίσθησης κοινω-

νικοποίησης μεταξύ των συμμετεχόντων και της επίδρασης που έχουν ακόμη και 

εκτός διαδικτύου, τα ιστολόγια χαρακτηρίζονται ως ένα νέο κοινωνικό φαινό-

μενο.  

 

• Wikis: Πρόκειται για συλλογικούς δικτυακούς χώρους όπου επιτρέπουν στον 

κάθε ένα να προσθέσει περιεχόμενο αλλά και να επεξεργαστεί το ήδη δημοσιευ-

μένο (West & West, 2009). Τα Wikis έχουν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που 

ευνοούν τη συνεργατική μάθηση, καθώς επιτρέπουν μεταξύ των μελών μιας ομά-

δας χρηστών το στοιχείο της αλληλεπίδρασης πάνω σε ένα θέμα που αναρτάται, 

την ανταλλαγή ιδεών και τη συνδιαμόρφωση του περιεχόμενου του (O’Reilly, 

2007). Το πιο διαδεδομένο εργαλείο Wiki είναι η διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια 

ελεύθερου περιεχομένου Wikipedia, στην οποία υπάρχουν πάνω από 5 εκατομ-

μύρια άρθρα με ορισμούς και πληροφορίες σε διάφορες γλώσσες και η σύνταξή 

της πραγματοποιείται από τους χρήστες.  

 

• Mashups: Τεχνολογία mashup είναι οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή διαδικτυακή ε-

φαρμογή που χρησιμοποιεί και συνδυάζει με κατάλληλο τρόπο τα δεδομένα, την 

παρουσίαση ή τη λειτουργικότητα από δύο ή περισσότερες πηγές προκειμένου να 
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δημιουργηθούν νέες καινοτόμες υπηρεσίες (Πολύμερου, 2013). Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η ενσωμάτωση χαρτογραφικών δεδομένων από την Google 

Maps σε άλλες υπηρεσίες ή σελίδες.  

 

• RSS: Τα Real Simple Syndication (RSS) feeds παρέχουν στους χρήστες τη δυνα-

τότητα να λαμβάνουν και να διαβάζουν νέες πληροφορίες από διάφορες ιστοσε-

λίδες, τη στιγμή της δημοσίευσής τους χωρίς να χρειάζεται να τις επισκεφθούν, 

προσδίδοντας αμεσότητα στη σχέση τους με το διαδίκτυο. Ψηφιακά εργαλεία που 

μπορούν να αξιοποιηθούν για αυτό το σκοπό είναι το Google Alerts, το Feed-

Burner και το RapidFeeds.  

 

• Micro-blogging: Τα μικρο-ιστολόγια είναι κοινωνικές πλατφόρμες blogging οι 

οποίες επιτρέπουν την επαφή και την αλληλεπίδραση με άλλα μέλη. Ο χρήστης 

έχει τη δυνατότητα να δημοσιοποιήσει την κατάστασή του, να εκφράσει μία ά-

ποψη, μία ιδέα σε ένα κείμενο μικρού μεγέθους, έως 140 χαρακτήρων, χωρίς τη 

χρήση εικόνων ή άλλων πολυμέσων (Μάνου, 2016, σελ.36). Η αμεσότητα στα 

μηνύματα και στην επικοινωνία καθώς και η αναδημοσίευση κάποιας ανάρτησης 

συγκαταλέγονται στα γνωρίσματα τους. Τα πιο γνωστά εργαλεία είναι το Twitter, 

το Gravity και το Cirip.eu. 

 

• Social Networks: Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι διαδικτυακές υπη-

ρεσίες, που επιτρέπουν στο άτομο να κατασκευάσει ένα δημόσιο ή ημι-δημόσιο 

προφίλ μέσα σε ένα φραγμένο σύστημα, να δημιουργήσει μια λίστα άλλων χρη-

στών με τους οποίους μοιράζεται μια σύνδεση και να βλέπει τα προφίλ τους πε-

ριδιαβαίνοντας τη λίστα των συνδέσεών τους (Boyd & Ellison, 2008). Γνωστές 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι το Facebook, το MySpace και το LinkedIn. 

 

• Podcasting: Η λέξη «Podcasting», που προέρχεται από τη μίξη των λέξεων «iPod» 

και «broadcasting» (Feinglos, 2005), έχει ως βασική λειτουργία το διαμοιρασμό 

αρχείων ήχου μέσω του διαδικτύου. Επέκταση αυτής της τεχνολογίας αποτελεί 

το Vodcasting που αναφέρεται στη διακίνηση αρχείων βίντεο μέσω του διαδι-

κτυακού χώρου. Εργαλεία που παρέχουν τη συγκεκριμένη δυνατότητα είναι το 

VoiceThread, το Audacity και το Podcast. 
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• Tagging: Είναι η δυνατότητα χαρακτηρισμού ιστοσελίδων, φωτογραφιών, κειμέ-

νων και γενικά οποιουδήποτε διαδικτυακού περιεχομένου με σημασιακές λέξεις 

(tags). Το tagging έχει στόχο την ταξινόμηση και αποθήκευση του περιεχομένου 

που δημιουργεί ο ίδιος ο χρήστης και την αναζήτηση περιεχομένου που πραγμα-

τοποιούν οι υπόλοιποι χρήστες. Πολύ δημοφιλείς είναι οι ιστοσελίδες Delicious, 

Flickr και Digg. 

 

• Social Bookmarking: Με τη βοήθεια του συγκεκριμένου εργαλείου οι χρήστες 

εκφράζονται, διαμοιράζονται, σχολιάζουν και οργανώνουν επισημάνσεις για διά-

φορες ιστοσελίδες, με αποτέλεσμα την καλύτερη οργάνωση περιεχομένου και 

κοινωνικοποίηση. Γνωστά εργαλεία κοινωνικής επισήμανσης είναι το Diigo, το 

Delicious και το CiteuLike.  

 

• Instant Messaging: Πρόκειται για συγχρονισμένη ανταλλαγή μηνυμάτων καθώς 

η επικοινωνία ανάμεσα στους χρήστες υφίσταται σε πραγματικό χρόνο μέσω ενός 

καναλιού επικοινωνίας (chat room), ιδιωτικό ή δημόσιο. Χαρακτηριστικά παρα-

δείγματα αποτελούν το Skype, το ooVoo και το Windows Live Messenger.  

 

Επομένως, οι Web 2.0 εφαρμογές διακρίνονται για τις πολλές και ποικίλες διαστάσεις 

τους, καθώς μέσω αυτών παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να επικοινωνεί, να συνερ-

γάζεται και να ανταλλάσσει πληροφορίες με μεγάλη ευκολία, να δημιουργεί και να ανε-

βάζει περιεχόμενο στους ιστότοπους φιλοξενίας του παγκόσμιου ιστού, να επεξεργάζεται 

το περιεχόμενο άλλων χρηστών αλλά και να διαγράφει ό,τι θεωρεί πως δεν είναι σωστό, 

δουλεύοντας σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερο οικείο για αυτόν.  

 

2.2 Οφέλη των Web 2.0 εργαλείων στην εκπαίδευση ενηλίκων  
 

Η εκπαίδευση ενηλίκων ως μια μορφή δια βίου μάθησης οφείλει να ενσωματώσει στο 

πρόγραμμα σπουδών της τα νέα ψηφιακά εργαλεία και τις σύγχρονες υπηρεσίες διαδι-

κτύου, προκειμένου να αποφευχθεί ο ψηφιακός και κοινωνικός αποκλεισμός των εκπαι-

δευόμενων. Τα εργαλεία παγκόσμιου ιστού που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις εποικο-

δομιστικές και τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης προάγουν αντίστοιχα την 
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ενεργό συμμετοχή και την αλληλεπίδραση του ατόμου με άλλα άτομα σε συγκεκριμένα 

κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. 

 

Τα Web 2.0 εργαλεία ευνοούν τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που εί-

ναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις εμπειρίες των εκπαιδευόμενων με σκοπό την 

κάλυψή τους (Siemens, 2008). Οι διδακτικές διαδικασίες γίνονται όλο και πιο πολύ προ-

σωποποιημένες, με τα ψηφιακά εργαλεία να προωθούν τη βιωματική μάθηση καθώς υ-

λοποιείται σε καταστάσεις-περιβάλλοντα της πραγματικής ζωής και μέσω αυθεντικών 

δραστηριοτήτων (Paus-Hasebrink, 2010, όπ. αναφ. στο Παπαγεωργίου, 2012) καλύπτουν 

την ανάγκη του ατόμου να νιώσει κοινωνικά ενεργό καλλιεργώντας το αίσθημα της αυ-

τοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης του (Zhang, 2010). 

 

Παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι, στο πλαίσιο χρήσης των ψηφιακών εργαλείων, δεν κατα-

ναλώνουν υλικό που έχει δημιουργηθεί μόνο από το διδάσκοντα, αλλά συμμετέχουν οι 

ίδιοι ενεργά στην παραγωγή του (Roussinos & Jimoyiannis, 2011) καθώς μέσω των κα-

τάλληλων εφαρμογών έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις ιδέες και τις σκέψεις 

τους, να παράγουν νέα γνώση, να αναπτύξουν τη φαντασία τους και να εφαρμόσουν τις 

σχεδιαστικές και συνδυαστικές προτάσεις τους. Το ελκυστικό περιβάλλον αλλά και η 

ευκολία στη χρήση που διαθέτουν τα Web2.0 εργαλεία (Anderson, 2007) μετατρέπουν 

τον εκπαιδευόμενο από παθητικό δέκτη πληροφοριών σε ενεργό συγγραφέα, συνδη-

μιουργό, αξιολογητή και κριτικό σχολιαστή (Redecker, 2009).  

 

Σύμφωνα με τους Zhang, (2010) και Imel (1998) τα Web 2.0 εργαλεία προάγουν το 

πνεύμα συνεργασίας και διαμοιρασμού απόψεων με στόχο την αυτοκατευθυνόμενη μά-

θηση παρέχοντας ευκαιρίες και τρόπους μάθησης, που ο κάθε χρήστης προσαρμόζει 

στους δικούς του ρυθμούς. Έτσι και στην εκπαίδευση ενηλίκων, οι εκπαιδευόμενοι μπο-

ρούν να γίνουν μέλη είτε σε ομάδες κλειστές που πραγματεύονται συγκεκριμένα θέματα 

που προκαλούν το ενδιαφέρον τους, είτε σε ομάδες ανοικτές χωρίς την ύπαρξη κάποιου 

περιορισμού (McLoughlin & Lee, 2010). Όταν κυριαρχεί το αίσθημα της ομαδικής ενό-

τητας ο εκπαιδευόμενος μπορεί να εκφράσει και να διατυπώσει τις απόψεις του πιο εύ-

κολα, να επικοινωνήσει και να αισθανθεί ενεργός μέσω της ανάληψης κάποιου ρόλου 

(McLoughlin & Lee, 2008). Η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση από την άλλη πλευρά συμ-

βάλλει στην καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας με σκοπό να φιλτράρει, να διερευνά 
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και να αξιολογεί τον όγκο πληροφοριών που συναντά με τους ρυθμούς και τους τρόπους 

που ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος ορίζει. 

 

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι ο συνδυασμός διαφορετικών Web 2.0 εργαλείων 

που αποσκοπούν σε ένα κοινό αποτέλεσμα, συχνά οδηγεί σε πολυεπίπεδη πληροφόρηση, 

με τον εκπαιδευόμενο να αναπτύσσει το αίσθημα διερευνητικής μάθησης, εντάσσοντας 

τον στη διαδικασία της ανακαλυπτικής μάθησης με στόχο την καλλιέργεια των ικανοτή-

των που θα τον διατηρούν κοινωνικά και ψηφιακά ενήμερο (δια βίου μάθηση). 

 

2.3 Web 2.0 εργαλεία που αξιοποιούνται στο διδακτικό σενάριο 

 

2.3.1 O ψηφιακός πίνακας Padlet  
 

Το Padlet είναι μια δωρεάν εφαρμογή του παγκόσμιου ιστού που επιτρέπει τη δημιουργία 

ενός πίνακα ανακοινώσεων παρέχοντας στο χρήστη τη δυνατότητα να δημοσιεύει πλη-

ροφορίες για οποιοδήποτε θέμα, εικόνες, ακόμη και βίντεο που μπορούν να θεαθούν από 

οποιονδήποτε διαθέτει το σύνδεσμο ή τη διεύθυνση του συγκεκριμένου «τοίχου» 

(Rashid, Yunus, & Wahi, 2019).  

 

Πρόκειται για ένα Web 2.0 εργαλείο με μία σειρά από πλεονεκτήματα. Είναι εύκολο στη 

χρήση, παρέχει άμεση συνεργασία, αποτελεί πολυμεσική εφαρμογή και μπορεί να λει-

τουργήσει σε πολλές διαφορετικές συσκευές (Zhi & Su, 2015) χωρίς την εγκατάσταση 

λογισμικού. Τα αρχεία μπορούν να αποθηκευτούν και να αντιγραφούν σε οποιοδήποτε 

άλλη εφαρμογή (Beltrán-Martín, 2019) επιτρέποντας την αλληλεπίδραση σε έναν εικο-

νικό «τοίχο» που μπορεί να αξιοποιηθεί για απλά εκπαιδευτικά καθήκοντα καθώς και για 

πιο περίπλοκα μεταξύ εμπειρογνωμόνων (Dewitt, Alias, & Siraj, 2015).  

 

Οι χρήσεις του στην αίθουσα διδασκαλίας είναι άπειρες (Jaganathan, 2016). Αρχικά, μπο-

ρεί να χρησιμοποιηθεί σε απλές εργασίες ή σε εξειδικευμένη διδασκαλία χωρίς να απαι-

τείται ειδική εκπαίδευση ή εμπειρία στη χρήση των Web 2.0 εργαλείων (Weller, 2013). 

Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τον ψηφιακό πίνακα στο πλαίσιο 

εφαρμογής μεθόδων διδασκαλίας όπως είναι ο καταιγισμός ιδεών, η συζήτηση και το 

project καθώς και για την εισαγωγή, τη σύνοψη ή τη διεξαγωγή ολόκληρου του 
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μαθήματος. Το Padlet επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να μάθουν οποτεδήποτε και ο-

πουδήποτε μέσω διαφόρων συσκευών που διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο ενώ η προ-

βολή ποικίλων απαντήσεων στον «τοίχο» αποτελούν ευκαιρίες για μάθηση και αυτοα-

ξιολόγηση από τους μαθητές εφόσον οι τελευταίοι έχουν άμεση πρόσβαση σε ένα ευρύ 

φάσμα απαντήσεων από τους συμμαθητές τους. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να διαμοι-

ραστούν τα έργα τους στο Facebook, Google+, Email ή ακόμη και να ενσωματώσουν τη 

διεύθυνση URL στο ιστολόγιό τους (Haris, Yunus, & Badusah, 2017). 

 

Σύμφωνα με τον Fuchs (2014), η χρήση της εφαρμογής ενθαρρύνει τη συμμετοχή και την 

αξιολόγηση ολόκληρης της τάξης σε πραγματικό χρόνο. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό 

εργαλείο μάθησης, που ενθαρρύνει την επικοινωνία τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες 

ομάδες (Beltrán-Martín, 2019) διευκολύνοντας παράλληλα τις συνεργατικές εργασίες 

γραφής (Makrypodi, 2018). Επίσης, βελτιώνει τη σχέση μαθητή-δασκάλου, αυξάνει το 

κίνητρο και την αυτοεκτίμηση ενώ παρέχει στους εκπαιδευτικούς έναν εναλλακτικό 

τρόπο επικοινωνίας με τους μαθητές πέρα από την τάξη (Rashid, 2015, όπ. αναφ. στο 

Rashid et al., 2019). Συνεπώς, ο ψηφιακός πίνακας Padlet είναι μια πλατφόρμα που επε-

κτείνει το χρόνο μάθησης των εκπαιδευόμενων μακριά από την αίθουσα διδασκαλίας, 

ενθαρρύνει την αυτόνομο μάθηση (Rashid et al., 2019) και συμβάλλει στη δημιουργία 

της νέας γνώσης, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της εσωτερίκευσης τους 

(Dewitt et al., 2015). 

 

2.3.2 Ο ιστότοπος Wikipedia  
 

Η Wikipedia ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2001 από τους Jimmy Wales και Larry Sanger. 

Πρόκειται για ένα διαδικτυακό συλλογικό εγκυκλοπαιδικό εγχείρημα,  που λειτουργεί με 

την τεχνολογία των Wikis. Έχει χαρακτήρα παγκόσμιο, συνεργατικό και πολύγλωσσο 

καθώς τα άρθρα της ενημερώνονται από πολλούς συνεργάτες σε περισσότερες από 280 

γλώσσες. Στόχος της είναι η παροχή ελεύθερου επαναχρησιμοποιήσιμου περιεχομένου, 

με στοιχεία αντικειμενικά και επαληθεύσιμα, που ο κάθε αναγνώστης έχει τη δυνατότητα 

να τροποποιήσει και να βελτιώσει. Η διάδοση της οφείλεται στην εύκολη και ελεύθερη 

πρόσβαση, τη γρήγορη αναβάθμιση, τη δημοσίευση πρόσφατων-επίκαιρων πληροφο-

ριών και τον άμεσο έλεγχο τους από την κοινότητα της Wikipedia (Ζουμπατιανού & Φε-

σάκης, 2012, σελ.2).  
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Η τεχνολογία Wiki σε συνδυασμό με το πλούσιο περιεχόμενο μιας εγκυκλοπαίδειας πα-

ρέχει μία σειρά από δυνατότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιτρέποντας τη δράση 

και την εμπλοκή των εκπαιδευόμενων. Αρχικά, ο ιστότοπος της Wikipedia μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως άμεση πηγή πληροφοριών και ιδεών (Purdy, 2010) και ως σημείο εκ-

κίνησης για την αναζήτηση βιβλιογραφίας σε μια εργασία (Aycock & Aycock, 2008, σελ. 

93; Purdy, 2010, σελ. 209; Reilly, 2011) προσφέροντας στους εκπαιδευόμενους τη δυνα-

τότητα της διεύρυνσης εννοιών και της ανάπτυξης του πληροφοριακού γραμματισμού. 

Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να κατηγοριοποιήσουν και να συγκρίνουν τα κείμενα 

της Wikipedia κατανοώντας με αυτό τον τρόπο το εγκυκλοπαιδικό στυλ γραφής, να δη-

μιουργήσουν νέα λήμματα, να συγγράψουν άρθρα (Calkins & Kelley, 2009, σελ. 125) 

και να εντοπίσουν την απουσία πληροφοριών σε ένα θέμα με σκοπό την έρευνα και τη 

μελέτη του (Moy, Locke, Coppola, & McNeil, 2010; Tardy, 2010). Δραστηριότητες που 

συμβάλλουν στην κατανόηση της σημασίας της πνευματικής κυριότητας κειμένων 

(Chandler & Gregory, 2010), στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων ερευνητικής μεθοδολογίας 

(Chanlder & Gregory, 2010; Nix, 2010; Reilly, 2011;) και συγγραφής (Purdy, 2010).  

 

Επιπρόσθετες εκπαιδευτικές εφαρμογές αποτελούν η παρακολούθηση των αλλαγών στα 

άρθρα που γράφτηκαν από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους (Chandler & Gregory, 

2010; Nix, 2010; Reilly, 2011;), η συγγραφή κριτικής για κάποιο από τα κείμενα της 

διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας αλλά και ο διάλογος με τους συγγραφείς των κειμένων 

που θέλουν να αιτιολογήσουν τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιήσει σε κείμενα της 

Wikipedia. Διδακτικές διαδικασίες που ενδυναμώνουν την κριτική σκέψη των συμμετε-

χόντων και την ικανότητα συνεργασίας μεταξύ τους.  

 

Η διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της ιστο-

ρίας είτε στην έναρξη του μαθήματος είτε ως πηγή πληροφοριών, καλλιεργώντας την 

αξία της αντικειμενικότητας μέσω του NPOV (Neutral Point of View) που υποστηρίζει 

(Ζουμπατιανού & Φεσάκης, 2012, σελ. 4). Επίσης, επιτρέπει τη σπουδή ξένων γλωσσών 

μέσω της ανάγνωσης κειμένων στη γλώσσα εκμάθησης καθώς και την απόκτηση γνώ-

σεων σχετικά με τη συγγραφή κειμένων (Tardy, 2010).   

 

Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές της Wikipedia καθιστούν δυνατή την καταγραφή πλήθους 

μαθησιακών σκοπών όπως είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και ικανοτήτων 
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διερευνητικού χαρακτήρα, η συνεργατικότητα, ο ψηφιακός και πληροφοριακός γραμμα-

τισμός, προσδίδοντας της προστιθέμενη αξία και διαφοροποιώντας τη σε ποιοτικό επί-

πεδο από τις έντυπες εγκυκλοπαίδειες (Ζουμπατιανού & Φεσάκης, 2012, σελ.7).  

 

2.3.3 Ο εννοιολογικός χάρτης Bubbl.us 

 
To Bubbl.us είναι ένα λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης. Αποτελεί μία γραφική–

διαγραμματική αναπαράσταση της γνώσης του δημιουργού του (Μικρόπουλος, 2006), 

μέσω της οποίας απεικονίζονται έννοιες καθώς και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ 

τους (Χατζή, 2018). Πρόκειται για μία Web 2.0 εφαρμογή για την οποία δεν απαιτείται 

εγκατάσταση λογισμικού, είναι εύκολη στη χρήση, παρέχει τη δυνατότητα αναπαράστα-

σης και ανταλλαγής ιδεών με τα υπόλοιπα μέλη μιας ομάδας, επιτρέποντας τη συνεργα-

σία και τη συνδημιουργία χαρτών. Μέσω του Bubbl.us οι χρήστες μπορούν να δημιουρ-

γήσουν πολύχρωμους και συναρπαστικούς χάρτες, να εισάγουν αρχεία με .xml μορφή, 

να προσθέσουν σελιδοδείκτη και να επιστρέψουν μετέπειτα για περαιτέρω επεξεργασία 

τους, να τους αποθηκεύουν ως εικόνα ή σε HTML («Bubbl.us Review», 2020) και να 

αποστέλλουν τη διεύθυνση του εννοιολογικού χάρτη με Email. 

 

Ο εννοιολογικός χάρτης μπορεί να αξιοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 

επιτελώντας πολλαπλούς ρόλους. Αρχικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο διά-

γνωσης της πρότερης γνώσης και διερεύνησης των αναπαραστάσεων των εκπαιδευόμε-

νων σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο (Κόλλιας, Μαργετουσάκη, Κόμης, & 

Γουμενάκης, 2000). Επίσης, ως διδακτικό εργαλείο για την παρουσίαση των εννοιών μιας 

ενότητας και τη σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης (Κόμης, 2004, σσ. 266-2670). Είναι 

δυνατόν να αξιοποιηθεί για την επίλυση προβλημάτων (Lee & Nelson, 2005), εννοιολο-

γικής αλλαγής (Γρηγοριάδου, Γουλή, & Γόγουλου, 2003; Novak, 2012) και την καλλιέρ-

γεια συνεργασίας μεταξύ των μελών μιας ομάδας (Correia & Infante-Malachaias, 2010). 

Τέλος, παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής και αποτίμησης της μαθησιακής πορείας των 

εκπαιδευόμενων ως εργαλείο αξιολόγησης στην αρχική, διαμορφωτική ή τελική μορφή 

του (Πετροπούλου, Κασιμάτη, & Ρετάλης, 2015). 

 

Σύμφωνα με  τους Irvine, Cooper, & Jones (2005) οι εννοιολογικοί χάρτες προάγουν την 

ενεργή και βαθύτερη μάθηση με νόημα, με τη γνώση να αναπαρίσταται μέσα από μια 
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δυναμική αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο (Βασιλοπούλου, 2001). Η γραφική και ο-

πτική αναπαράσταση και απεικόνιση των εννοιών βοηθάει τον εκπαιδευόμενο να ανα-

πτύσσει στοχαστικές διαδικασίες (Jonassen, Beissner, & Yacci, 1993) με αποτέλεσμα να 

αντιλαμβάνεται καλύτερα τη διδαχθείσα ύλη, να οργανώνει τις σκέψεις του (Μαρκου-

λάκη & Ταμβάκη, 2018) και να ενδυναμώνει τις δεξιότητες της αυτορρύθμισης και του 

αυτοελέγχου του ως ένα σημαντικό μεταγνωστικό εργαλείο (Πετροπούλου κ.ά., 2015). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι έννοιες μπορούν να διασαφηνιστούν και να εμπλουτιστούν 

μέσα από τις δημιουργικές συνδέσεις, με άλλες ιδέες ή έννοιες, προωθώντας την καλ-

λιέργεια της κριτικής σκέψης (Hannafin, 1992). Με αυτόν τον τρόπο η γνώση που δομεί-

ται μέσω του εννοιολογικού χάρτη καθίσταται πιο αποτελεσματική (Κοzma, 1992), με 

τους εκπαιδευόμενους να διευρύνουν τις δικές τους εννοιολογικές δομές (Κουφού, 2011).  

 

2.3.4 Η εικονική πραγματικότητα  
 

Η εικονική πραγματικότητα (virtual reality), σύμφωνα με την Ιατρού (2003, σελ. 48),  

ορίζεται ως «ένα περιβάλλον υποστηριζόμενο από υπολογιστή, ισχυρά αλληλεπιδραστικό, 

που παρέχει στο χρήστη δράση και επικοινωνία σε σχεδόν πραγματικό χρόνο». Ο χρήστης 

συνεπώς συμμετέχει σε αφηρημένους χώρους, καθώς φυσική μηχανή και φυσικός παρα-

τηρητής δεν υφίστανται (Μικρόπουλος, 1998). Πλοηγείται ελεύθερα σε έναν «εικονικά 

πραγματικό» πλασμένο κόσμο, αγγίζει αντικείμενα και δέχεται πληροφορίες προκαλώ-

ντας μεταβολές στο συνθετικό περιβάλλον μέσω των ενεργειών του (Ιατρού, 2003, σελ. 

48).  

 

Η εικονική πραγματικότητα περιγράφεται συνήθως με τα τρία Ι -Immersion (εμβύθιση), 

Interaction (αλληλεπίδραση), Imagination (φαντασία)- με τις εφαρμογές της να περιορί-

ζονται μόνο από την ανθρώπινη φαντασία (Καινουργιάκη, 2011). Ο Fuchs (1996, όπ. 

αναφ. στο Fuchs, Moreau, & Guitton, 2011, σελ. 6) αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σκοπός 

της εικονικής πραγματικότητας είναι να καταστήσει δυνατή μια αισθητηριακό-κινητική και 

γνωστική δραστηριότητα για ένα άτομο (ή άτομα) σε έναν ψηφιακά δημιουργημένο τεχνητό 

κόσμο, που μπορεί να είναι φανταστικός, συμβολικός ή η προσομοίωση ορισμένων πτυχών 

του πραγματικού κόσμου».  
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Η αξιοποίηση της εικονικής πραγματικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία παρέχει μία 

σειρά από πλεονεκτήματα. Αρχικά, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εξερευνήσουν υπαρ-

κτά αντικείμενα και χώρους, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα προσπέλασης από τους ίδιους, 

αλλά και να μελετήσουν πραγματικά αντικείμενα που είναι αδύνατο να γίνουν αντιληπτά 

με διαφορετικό τρόπο εξαιτίας του μεγέθους, της θέσης ή των ιδιοτήτων τους (Μικρό-

πουλος, 1998). Μέσω της ελεύθερης πλοήγησης, της αλληλεπίδρασης με τα εικονικά α-

ντικείμενα και της αξιοποίησης της φυσικής συμπεριφοράς, όπου εμπλέκονται οι αισθή-

σεις και η κίνηση, προκαλείται το ενδιαφέρον, καλλιεργείται η φαντασία του εκπαιδευό-

μενου συμβάλλοντας στη σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης και στην αφομοίωση των 

πληροφοριακών στοιχείων (Ιατρού, 2003, σσ. 48-49). Η εικονική πραγματικότητα απει-

κονίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια κάποια χαρακτηριστικά και διαδικασίες σε σχέση με 

άλλα μέσα (Pantelidis, 2009), με συνέπεια όλοι οι συμμετέχοντες στο μάθημα να προσ-

λαμβάνουν τις ίδιες σταθερές νοητικές εικόνες, που λειτουργούν ως κοινό σημείο ανα-

φοράς μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 

(Βώρος, 1995). Επίσης, εστιάζοντας στην απόκτηση γνώσεων και στην καλλιέργεια του 

πνεύματος προσφέρει μια μοναδική εμπειρία βιωματικής προσέγγισης του εικονικού πε-

ριβάλλοντας (Ιατρού, 2003, σ. 49). Τέλος, ενθαρρύνει την κοινωνικοποίηση και τη συ-

νεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους, καθώς πολλοί από αυτούς συμμετέχουν στο 

ίδιο περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, ενώ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

επίλυση προβλημάτων (Μικρόπουλος, 1998). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

 

3. Ανασκόπηση Ερευνών 
 

3.1 Έρευνες σχετικές με τη χρήση των Τ.Π.Ε. και των Web 2.0 εργα-

λείων στα Σ.Δ.Ε. 

 

Από την ανασκόπηση των ερευνών που πραγματοποιήθηκε, ακολουθεί η παράθεση εκεί-

νων που εντοπίστηκαν για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης και οι οποίες σχετίζονται 

με τη χρήση των Τ.Π.Ε. και των Web 2.0 εργαλείων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 

Έρευνες που εξετάζουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες των εκπαιδευόμενων και των εκπαι-

δευτικών σχετικά με τις νέες τεχνολογίες καθώς και την ένταξη των ψηφιακών εργαλείων 

στη διδακτική διαδικασία στα Σ.Δ.Ε. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε μελέτες που διε-

ρευνούν τις απόψεις των συμμετεχόντων σε σχέση με τη χρήση των εργαλείων αυτών, 

ύστερα από την εφαρμογή τους. 

 

Η έρευνα που διεξήγαγε ο Καϊντατζής (2012) αφορούσε την εκπαιδευτική αξιοποίηση 

των ιστολογίων στα Σ.Δ.Ε. στο πλαίσιο του αγγλικού, κοινωνικού και πληροφορικού 

γραμματισμού. Οι εκπαιδευτικοί κατασκεύασαν ιστολόγια και τα κριτήρια αξιοποίησης 

τους ήταν οι στόχοι και η φύση του κάθε γραμματισμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν εκμεταλλεύτηκαν αρκετά τις δυνατότητες διάδρασης 

που προσφέρουν τα ιστολόγια γιατί δε διέθεταν ιδιαίτερες γνώσεις και δε γνώριζαν τον 

τρόπο διαχείρισης τους. Επίσης, απέφυγαν να δημιουργήσουν ομαδικά ή προσωπικά ι-

στολόγια στους εκπαιδευόμενους, που προάγουν τη συνεργασία ή την αυτενέργεια αντί-

στοιχα, καθώς επέλεξαν τη δασκαλοκεντρική προσέγγιση του μαθήματος προκειμένου 

να έχουν τον πλήρη έλεγχο. Κατ’ επέκταση η εκπαιδευτική αξιοποίηση των ιστολογίων 

δεν υπήρξε αποτελεσματική, γιατί στην πλειονότητά τους δε χρησιμοποιήθηκαν καθόλου 

οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες που προσφέρουν. Οι εκπαιδευτικοί, παρόλα αυτά, εκφρά-

στηκαν θετικά για τη διδακτική αξία των ιστολογίων κρίνοντας απαραίτητη την επιμόρ-

φωση τους σε θέματα Web 2.0 εργαλείων, καθώς δε γνώριζαν να τα χειριστούν ως εκ-

παιδευτικά εργαλεία. Από την άλλη πλευρά οι εκπαιδευόμενοι δεν έδειξαν ιδιαίτερη 
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προθυμία και διάθεση να εργαστούν εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Επι-

πλέον, η χρήση του ιστολογίου δε λειτούργησε αποδοτικά στην ανάπτυξη της επικοινω-

νίας και την επίτευξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων εντός της αίθου-

σας. Απέφερε, ωστόσο, θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού των 

νέων τεχνολογιών. 

 

Η Ευθυμίου (2013) διενήργησε έρευνα με σκοπό να εξετάσει τις απόψεις των εκπαιδευ-

όμενων του Σ.Δ.Ε. Λαμίας σχετικά με τις νέες τεχνολογίες καθώς και το μετασχηματισμό 

αυτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας φανέρωσαν ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων 

είχε θετική στάση ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε. πριν τη φοίτηση τους στο Σ.Δ.Ε. Ακόμη, 

και αν δεν είχαν ιδιαίτερες γνώσεις θεωρούσαν απαραίτητη και χρήσιμη την εφαρμογή 

τους. Ένα σχετικά υψηλό ποσοστό των συμμετεχόντων θεωρούσε δύσκολη τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών, εξαιτίας της έλλειψης γνώσεων, χρόνου και αυτοπεποίθησης. Ω-

στόσο, μέσω του πληροφορικού γραμματισμού επήλθε μετασχηματισμός των αντιλή-

ψεων τους σχετικά με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., γεγονός που αποδεικνύει ότι οι περισ-

σότεροι διέθεταν λανθασμένη εντύπωση που οφείλονταν στην έλλειψη εμπειρίας και ε-

πιμόρφωσής τους. Επιπλέον, όλοι οι εκπαιδευόμενοι υιοθέτησαν και εφάρμοσαν τις υπη-

ρεσίες των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα τους, εκφράζοντας την ικανοποίηση 

τους ως προς τις υλικοτεχνικές υποδομές της σχολικής κοινότητας αλλά και την επιθυμία 

τους για αύξηση των ωρών διδασκαλίας του πληροφορικού γραμματισμού.  

 

Ο Παταρίδης (2016) κατέγραψε τις απόψεις των εκπαιδευόμενων ως προς την αποτελε-

σματικότητα της χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία σε σχέση με το βαθμό 

εξοικείωσης τους με αυτές στο Σ.Δ.Ε. Ναυπλίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έ-

ρευνας η πλειοψηφία των εκπαιδευόμενων, αν και δεν είχε επιμορφωθεί στις νέες τεχνο-

λογίες πριν την φοίτησή τους στο Σ.Δ.Ε., διέθετε θετική αντίληψη ως προς την ευκολία 

χρήσης τους. Χρησιμοποιούσαν κυρίως τις υπηρεσίες του διαδικτύου είτε για ενημέρωση 

είτε για ψυχαγωγία, ενώ ελάχιστοι ήταν έμπειροι σχετικά με τη χρήση εργαλείων γρα-

φείου και γενικότερα υπηρεσιών Τ.Π.Ε. Κατά τη διδακτική διαδικασία δεν αξιοποιού-

νταν οι ψηφιακές εφαρμογές σε όλα τα μαθήματα ενώ κυρίως χρησιμοποιούνταν εργα-

λεία παρουσιάσεων και όχι αυτά που προάγουν την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμε-

νων. Τέλος, οι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνο-

λογιών στο πρόγραμμα σπουδών του Σ.Δ.Ε., λειτούργησε προσθετικά στην απόκτηση 
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νέων γνώσεων καθώς αξιοποιούσαν τις υπηρεσίες των Τ.Π.Ε. στην καθημερινότητα τους 

χρησιμοποιώντας τα ίδια ή επιπρόσθετα εργαλεία-υπηρεσίες. 

 

Στην έρευνα του ο Κουκλίνος (2016) μελέτησε τις απόψεις των εκπαιδευόμενων του 

Σ.Δ.Ε. Ηρακλείου σχετικά με τις νέες τεχνολογίες πριν την ένταξη τους σε αυτό αλλά και 

κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους. Σκοπός ήταν να διαπιστωθεί η χρησιμότητα τους 

στην εκπαιδευτική διεργασία και η συμβολή τους κατ’ επέκταση στην επαγγελματική 

αποκατάσταση των εκπαιδευόμενων. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι οι 

περισσότεροι από τους συμμετέχοντες πριν την εισαγωγή τους στο Σ.Δ.Ε. έδειχναν φόβο 

προς τις νέες τεχνολογίες. Παρόλο που γνώριζαν τις υπηρεσίες του διαδικτύου και τις 

θεωρούσαν απαραίτητες στην καθημερινότητα τους δεν είχαν παρακολουθήσει κάποιο 

πρόγραμμα επιμόρφωσης στους Η/Υ. Χρησιμοποιούσαν διαρκώς τις δωρεάν τηλεφωνι-

κές συνομιλίες και ελάχιστα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με την έλλειψη γνώσεων και 

αυτοπεποίθησης να προσδιορίζονται ως ανασταλτικοί παράγοντες για την υιοθέτηση των 

Τ.Π.Ε. Μετά την παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών του Σ.Δ.Ε., ωστόσο, ε-

πήλθε μετασχηματισμός των αντιλήψεων των εκπαιδευόμενων καθώς ανακάλυψαν νέες 

δεξιότητες απολαμβάνοντας τα προνόμια που τους προσφέρει ο Η/Υ και η τεχνολογία 

γενικά σε ημερήσια διάταξη. Εξέφρασαν ταυτόχρονα τον προβληματισμό τους για την 

αποξένωση των ανθρώπων και την πολύωρη ενασχόληση τους με αυτά. Τέλος, αναγνώ-

ρισαν το ρόλο που θα διαδραμάτιζαν οι νέες τεχνολογίες στη μετέπειτα επαγγελματική 

τους εξέλιξη.  

 

Η Μάνου (2016) διερεύνησε την αξιοποίηση των Web 2.0 εργαλείων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία τεσσάρων Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Αχαρνών, Ιωαννίνων, Νεάπολης 

και Πυλαίας). Στόχος ήταν να αναδείξει τις γνώσεις και τις δυνατότητες διαχείρισης των 

ψηφιακών εργαλείων από τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους καθώς και τις 

απόψεις τους σχετικά με τη χρήση και την αποτελεσματικότητά τους στη διδασκαλία 

αλλά και τους παράγοντες που προάγουν και αναχαιτίζουν την εφαρμογή τους στο μά-

θημα. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι οι γνώσεις των περισσότερων εκπαι-

δευόμενων περιορίζονταν στα πιο γνωστά εργαλεία κοινωνικού λογισμικού όπως το 

Facebook και το YouTube. Χρησιμοποιούνταν κυρίως για λόγους επικοινωνίας, ενημέ-

ρωσης και ψυχαγωγίας, με τον παράγοντα ηλικία να επηρεάζει τις γνώσεις και το βαθμό 

εξοικείωσης τους με τις εφαρμογές. Τα θετικά σημεία των εργαλείων κοινωνικού 



 
 

 

32 
 

λογισμικού σύμφωνα με τους εκπαιδευόμενους ήταν ο εμπλουτισμός του μαθήματος, η 

εξοικείωση με την τεχνολογία, η άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και οι νέοι τρόποι 

μάθησης που προάγουν την επικοινωνία και τη συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας, 

ενώ οι δυσκολίες αφορούσαν κυρίως τις ασκήσεις, τους νέους όρους και τα τεχνικά προ-

βλήματα. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς η έρευνα έδειξε ότι η πλειοψηφία ήταν εξοι-

κειωμένη με τα εργαλεία παγκόσμιου ιστού, κυρίως με τα Blogs, Wikis και Social Net-

works. Εξοικειωμένοι ήταν ακόμη και αυτοί που δεν είχαν παρακολουθήσει σχετική επι-

μόρφωση. Ωστόσο, ο μικρός βαθμός χρήσης τους στην αίθουσα διδασκαλίας και ο πε-

ριορισμός τους κατά κύριο λόγο στην προβολή πολυμεσικών αρχείων, στο σχολιασμό-

ενημέρωση και στην επικοινωνία μέσα από κλειστές ομάδες, φανέρωσαν την αδυναμία 

των εκπαιδευτικών να εντάξουν τα ψηφιακά εργαλεία στο μάθημα. Επιπλέον, οι εκπαι-

δευτικοί έκριναν απαραίτητη την επιμόρφωση τους στις τεχνολογίες κοινωνικού λογι-

σμικού καθώς εμπλουτίζουν το μάθημα, προάγουν το ομαδικό πνεύμα, την επικοινωνία, 

την αυτοπεποίθηση και την απόκτηση επιπλέον δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων, επιση-

μαίνοντας ως μειονεκτήματα τη συνεχή εξέλιξη των ψηφιακών εργαλείων, την έλλειψη 

υλικοτεχνικών υποδομών, χρόνου, καλών πρακτικών και την υποβάθμιση του γνωστικού 

μέρους. 

 

Ο  Γεωργάκης (2016) υλοποίησε έρευνα στο Σ.Δ.Ε. του νομού Ιωαννίνων προκειμένου 

να προσδιοριστούν ο βαθμός και ο τρόπος αξιοποίησης των Τ.Π.Ε., και τα προβλήματα 

που ανακύπτουν στην εκπαιδευτική διαδικασία λόγω της ένταξης τους. Η έρευνα κατέ-

δειξε ότι οι γνώσεις των εκπαιδευόμενων σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και 

κυρίως του Η/Υ, εμπλουτίστηκαν σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της φοίτησή τους 

στο Σ.Δ.Ε. Οι νέες τεχνολογίες προσέδωσαν έναν πιο ενδιαφέροντα και ευχάριστο χαρα-

κτήρα στην εκπαιδευτική διαδικασία με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην καλύτερη κα-

τανόηση και εμπέδωση της γνώσης και στην καθημερινή αξιοποίηση τους από την 

πλευρά των εκπαιδευόμενων. Επίσης, μέσω της μελέτης προέκυψε ότι οι Τ.Π.Ε. μπορούν 

να ενταχθούν στα περισσότερα από τα μαθήματα που διδάσκονται στο Σ.Δ.Ε., ενώ ορι-

σμένοι εκπαιδευτικοί απέφυγαν τη χρήση τους είτε γιατί δεν το έκριναν απαραίτητο είτε 

γιατί δεν γνώριζαν καλά να τις χειρίζονται. Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν σχετί-

ζονταν με την ελλιπή κατάρτιση κάποιων εκπαιδευτικών και τις υλικοτεχνικές υποδομές, 

που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν είτε μέσω άσκησης πίεσης των διδασκόντων 

προς τους αρμόδιους φορείς είτε μέσω της βελτίωσης του προσωπικού τους έργου. 
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Με την έρευνα της η Μαθιουδάκη (2017) εξέτασε τις απόψεις των εκπαιδευτικών στα 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του νομού Αττικής (Αγίων Αναργύρων, Αχαρνών, 1ο και 2ο 

Κορυδαλλού, Καλλιθέας, Παλλήνης, Πειραιά και Περιστερίου) αναφορικά με τις γνώ-

σεις και τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διεργασία, τους ανασταλτικούς παρά-

γοντες αξιοποίησης τους και το βαθμό συσχέτισης τους με το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια 

προϋπηρεσίας και το γραμματισμό που διδάσκουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδει-

ξαν ότι, ενώ η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών διέθετε σχεδόν άριστο επίπεδο γνώσης των 

νέων τεχνολογιών, χρησιμοποιούσε κυρίως λογισμικά γενικής χρήσης καθώς και το 

YouTube και τα Blogs, εξαιτίας της έλλειψης οργανωμένης υλικοτεχνικής υποδομής και 

της επιφυλακτικότητας των εκπαιδευτικών. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι και τα δύο φύλα 

χρησιμοποιούσαν εξίσου τις νέες τεχνολογίες, με μία μικρή διαφοροποίηση στο βαθμό 

χρήσης τους, καθώς οι άντρες είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με αυτές σε σχέση με τις 

γυναίκες. Παράλληλα, οι νεότεροι σε ηλικία και με μικρότερη προϋπηρεσία εκπαιδευτι-

κοί ήταν περισσότερο δεκτικοί στην υιοθέτηση καινοτομιών στη διδασκαλία. Τέλος, η 

ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετιζόταν με το είδος του γραμ-

ματισμού εφόσον μεγαλύτερη χρήση παρατηρήθηκε από τους εκπαιδευτικούς του πλη-

ροφορικού, επιστημονικού και αριθμητικού γραμματισμού. 

 

Η Μακρή (2018) διερεύνησε αν η δημιουργία ενός αποθετηρίου διδακτικών σεναρίων 

για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας θα συνέβαλλε στην αύξηση του βαθμού ενσωμάτω-

σης των Web 2.0 εφαρμογών στην εκπαιδευτική διεργασία, λειτουργώντας υποστηρι-

κτικά ακόμη και στους λιγότερο εξοικειωμένους εκπαιδευτικούς με τις τεχνολογίες κοι-

νωνικού λογισμικού. Πρόκειται για μία μελέτη περίπτωσης στο πλαίσιο της οποίας σχε-

διάστηκε και εφαρμόστηκε ένα διδακτικό σενάριο για τη διδασκαλία του μαθήματος του 

κοινωνικού γραμματισμού. Μέσω των αποτελεσμάτων της έρευνας διαπιστώθηκε ο χα-

μηλός βαθμός ενσωμάτωσης των Web 2.0 εργαλείων στη διδακτική διαδικασία κυρίως 

λόγω έλλειψης εξοικείωσης των εκπαιδευόμενων και της εκπαιδευτικού με τις νέες τε-

χνολογίες και μη δυνατότητας πρόσβασης στο εργαστήριο πληροφορικής. Η υλοποίηση 

του διδακτικού σεναρίου από την πλευρά της εκπαιδευτικού ήταν επαρκής, καταδεικνύ-

οντας ότι με την κατάλληλη επιμόρφωση και υποστήριξη οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυ-

νατότητα να εντάξουν τις Web 2.0 εφαρμογές στη διδασκαλία. Τέλος, η εκπαιδευτικός 

έκρινε ότι μία ''τράπεζα'' που περιλαμβάνει έτοιμα διδακτικά σενάρια, θα μπορούσε να 
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λειτουργήσει υποστηρικτικά για τους λιγότερο εξοικειωμένους εκπαιδευτικούς στην α-

ξιοποίηση των Web 2.0 εφαρμογών.  

 

3.2 Σύνοψη 

 

Από τη μελέτη των μέχρι τώρα ερευνών αποδεικνύεται ότι τα Web 2.0 εργαλεία θεωρού-

νται σημαντικά για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας καθώς συμβάλλουν στην εκπαιδευ-

τική αλλαγή και μεταρρύθμιση. Είναι αξιοπρόσεχτο το γεγονός ότι η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων αναγνωρίζει το θετικό ρόλο που διαδραματίζουν. Συ-

γκεκριμένα, εμπλουτίζεται το μάθημα, αποκτά ευχάριστο χαρακτήρα, καλλιεργείται ένα 

κλίμα συνεργασίας, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκπαιδευόμενων, 

συμβάλλοντας στη βελτίωση της διεργασίας του μαθήματος, ενώ παράλληλα παρέχεται 

η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 

απέκτησαν στην καθημερινότητα τους. Ωστόσο, πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί που αν και 

έχουν επιμορφωθεί στις νέες τεχνολογίες είτε τις χρησιμοποιούν ελάχιστα έως καθόλου 

στην αίθουσα διδασκαλίας είτε αξιοποιούν τα πιο γνωστά ψηφιακά εργαλεία, εκφράζο-

ντας την αδυναμία και την επιφυλακτικότητα τους αλλά και την ανάγκη για περαιτέρω 

επιμόρφωση πάνω στα θέματα αυτά. Επιπλέον, αρκετοί από τους εκπαιδευόμενους δια-

τηρούν αρνητική στάση απέναντι στις νέες μορφές μάθησης, με αποτέλεσμα να αποφεύ-

γουν τη συνεργασία και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και να ενδιαφέρονται μόνο για 

πολύ βασικές δεξιότητες. Τέλος, στην εκπαιδευτική διεργασία προβάλλονται εμπόδια 

(έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών και γνώσεων, φύλο, ηλικία) που δεν επιτρέπουν την 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία αποτρέποντας την κατάκτηση νέων 

γνώσεων, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, αξιών και συμπεριφορών.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σημεία, την τεχνολογικά εξελισσόμενη κοινωνία, 

τις ελάχιστες έρευνες στα Σ.Δ.Ε. σχετικά με τη χρήση συγκεκριμένων ψηφιακών εργα-

λείων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Καϊντατζής, 2012; Μακρή, 2018) και πιο συγκε-

κριμένα στο μάθημα του γλωσσικού γραμματισμού, προκρίνεται η ανάγκη για μία πιο 

οργανωμένη μελέτη με την εφαρμογή των Web 2.0 εργαλείων στην αίθουσα διδασκα-

λίας. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Εμπειρική Έρευνα 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

 

4. Μεθοδολογία της Έρευνας 
 

Στην παρόν κεφάλαιο παρατίθενται όλα εκείνα τα στοιχεία, που συνθέτουν τις μεθόδους 

σχεδιασμού και υλοποίησης της έρευνας. Αρχικά, προσδιορίζονται ο σκοπός και οι επι-

μέρους στόχοι της μελέτης, τα ερευνητικά ερωτήματα και οι υποθέσεις. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται η ερευνητική μέθοδος, τα εργαλεία διερεύνησης και η δομή τους, το 

δείγμα των ερωτηθέντων καθώς και τα στοιχεία που διασφαλίζουν την εγκυρότητα και 

την αξιοπιστία της έρευνας. Έπειτα, παρατίθενται τα ζητήματα δεοντολογίας, η διαδικα-

σία διεξαγωγής της έρευνας και η ανάλυση των δεδομένων. Τέλος, αναπτύσσεται το δι-

δακτικό σενάριο που εφαρμόστηκε στη διάρκεια της έρευνας στο Σ.Δ.Ε. Πυλαίας–Χορ-

τιάτη. 

 

4.1 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των 

Web 2.0 εργαλείων στο μάθημα του γλωσσικού γραμματισμού στα Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας. 

 

Επιμέρους στόχοι της ερευνητικής αυτής προσπάθειας είναι οι ακόλουθοι: 

 

• Να αποτυπωθούν τα δημογραφικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του δείγματος.  

 

• Να διερευνηθούν οι γνώσεις και οι εμπειρίες του δείγματος ως προς τη χρήση και 

την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 
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• Να μελετηθεί αν αξιοποιούνται τα Web 2.0 εργαλεία στο μάθημα του γλωσσικού 

γραμματισμού και με ποια συχνότητα. 

 

• Να διερευνηθεί αν οι Web 2.0 εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρ-

κεια του διδακτικού σεναρίου: 

o κέντρισαν το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων, οπότε και δραστηριοποιήθη-

καν περισσότερο,  

o μεγάλωσαν το εύρος του υλικού και τους τρόπους αναπαράστασης της πλη-

ροφορίας, οπότε και έγινε ελκυστικότερη η διδασκαλία,  

o συνέβαλαν στην υλοποίηση μιας συνεργατικής διδασκαλίας, 

o συνέβαλαν στο διαμοιρασμό πληροφοριών,  

o συνέβαλαν στη διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση.  

 

4.2 Τα ερευνητικά ερωτήματα 
 

Σύμφωνα με το θεωρητικό υπόβαθρο που αναλύθηκε αλλά και το σκοπό που παρουσιά-

στηκε στην παρούσα εργασία ανακύπτουν τα ερευνητικά ερωτήματα που αποτελούν τους 

βασικούς άξονες διερεύνησης για την κάλυψη των επιμέρους στόχων που τέθηκαν. 

 

Ερευνητικά ερωτήματα: 

 

• Ποιες είναι οι γνώσεις και οι εμπειρίες των εκπαιδευόμενων (χρήση Η/Υ, συχνό-

τητα χρήσης, πρόγραμμα–σεμινάριο εκμάθησης Η/Υ) και της εκπαιδευτικού (ε-

πιμόρφωση σε Τ.Π.Ε., γνώση Web 2.0 εργαλείων, εξοικείωση) σχετικά με τα ερ-

γαλεία των Τ.Π.Ε.;  

 

• Χρησιμοποιούνται στο μάθημα του γλωσσικού γραμματισμού Web 2.0 εργαλεία;  

o Και αν ναι, ποια μέσα–εφαρμογές χρησιμοποιούνται και με ποια συχνότητα; 

o Και αν όχι, για ποιο λόγο;  

 

• Τα Web 2.0 εργαλεία που αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του σεναρίου: 

o κέντρισαν το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων, οπότε και δραστηριοποιήθη-

καν περισσότερο,  
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o μεγάλωσαν το εύρος του υλικού και τους τρόπους αναπαράστασης της πλη-

ροφορίας, οπότε και έγινε ελκυστικότερη η διδασκαλία, 

o συνέβαλαν στην υλοποίηση μιας συνεργατικής διδασκαλίας, 

o συνέβαλαν στη διαμοιρασμό πληροφοριών,  

o συνέβαλαν στη διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση;  

 

4.3 Οι ερευνητικές υποθέσεις 
 

Μετά τον προσδιορισμό των ερευνητικών ερωτημάτων ακολουθεί η παρουσίαση των ε-

ρευνητικών υποθέσεων που καλούνται να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν με την ολο-

κλήρωση της εμπειρικής έρευνας.  

 

1. Οι γνώσεις των εκπαιδευόμενων όσον αφορά τις τεχνολογίες κοινωνικού λογι-

σμικού είναι σχετικά περιορισμένες. 

 

2. Οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο ή πρόγραμμα 

επιμόρφωσης στις νέες τεχνολογίες. 

 

3. Οι εκπαιδευόμενοι που ανήκουν στις μικρότερες ηλικιακά ομάδες είναι περισ-

σότερο εξοικειωμένοι με τα Web 2.0 εργαλεία. 

 

4. Το επίπεδο γνώσης και εξοικείωσης της εκπαιδευτικού με τις τεχνολογίες κοινω-

νικού λογισμικού δε σχετίζεται με την επιμόρφωση σε αυτές.  

 

5. Οι γνώσεις της εκπαιδευτικού περιορίζονται σε βασικές εφαρμογές του παγκό-

σμιου ιστού. 

 

6. Η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ελάχιστα και συγκεκριμένες ψηφιακές εφαρμογές 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

7. Η ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας της εκπαιδευτικού επηρεάζουν το βαθμό 

αξιοποίησης των εργαλείων παγκόσμιου ιστού στη διδακτική πράξη.  
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8. Τα Web 2.0 εργαλεία κεντρίζουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων, κάνουν ελ-

κυστικότερη τη διδασκαλία συμβάλλοντας στην υλοποίηση ομαδοσυνεργατικών 

δραστηριοτήτων, στο διαμοιρασμό πληροφοριών και στη διερευνητική μάθηση.  

 

4.4 Η ερευνητική μέθοδος 

 

Σημαντικό ρόλο στην έρευνα διαδραματίζει ο προσδιορισμός της μεθοδολογικής προ-

σέγγισης, καθώς ο ερευνητής καθορίζει τις μεθόδους και τα εργαλεία που θα χρησιμο-

ποιήσει προκειμένου να αντλήσει γνώση και να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες 

για το πεδίο που διερευνά (Wellington, 2000). Με στόχο την ουσιαστική κατανόηση και 

ανάλυση απόψεων και συμπεριφορών των συμμετεχόντων στην έρευνα επιλέχθηκε η 

ποιοτική προσέγγιση, μέσω της οποίας ανακαλύπτονται νέες μεταβλητές και σχέσεις, κα-

τανοούνται περίπλοκες διαδικασίες και επεξηγείται η επιρροή του κοινωνικού πλαισίου 

(Shah & Corley, 2006). 

 

Στην ποιοτική έρευνα ο ερευνητής συνήθως απευθύνεται σε μικρό αριθμό υποκειμένων 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στερείται ερευνητικού σχεδιασμού (Ζαφειρόπουλος, 2015; 

Μποντίλα, 2010; Τσιώλης, 2011). Θέτει μεγάλου εύρους ερωτήσεις ώστε να λαμβάνει 

μεγάλου όγκου δεδομένα (Creswell, 2016), αποσκοπώντας στην εμβάθυνση των διαδι-

κασιών διαμόρφωσης μιας στάσης ή οπτικής σε επίπεδο ανάλυσης και κατανόησης (Ιω-

σηφίδης, 2008). Σύμφωνα με τον Eisner (1991) οι ποιοτικές μέθοδοι βοηθούν στην κα-

ταγραφή της «φωνής» του υποκειμένου και των εκφράσεων του. Ο ερευνητής ενδιαφέ-

ρεται για το κάθε υποκείμενο ξεχωριστά και δεν εγείρει την αξίωση γενίκευσης των α-

ποτελεσμάτων σε έναν ευρύτερο πληθυσμό (Κωνσταντινίδου, 2017).  

 

Η επιλογή αυτής της προσέγγισης έγινε καθώς δεν υπάρχουν προηγούμενες έρευνες στα 

πλαίσια του γλωσσικού γραμματισμού στο χώρο των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας που 

να αναδεικνύουν όλες τις πτυχές του θέματος, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για το σχε-

διασμό ποσοτικής έρευνας. Οι μελέτες που εντοπίστηκαν (π.χ. Γεωργάκης, 2017; Μακρή, 

2018; Μάνου, 2016;) αφορούν τη χρήση των Τ.Π.Ε. και των Web 2.0 εργαλείων σε όλους 

τους γραμματισμούς στα Σ.Δ.Ε. Ένας ακόμη λόγος είναι ότι η φύση του ερευνητικών 

ερωτημάτων, που σχετίζονται όχι μόνο με την καταγραφή των απόψεων αλλά και τη 
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μελέτη της συμπεριφοράς και του τρόπου αλληλεπίδρασης εκπαιδευόμενων και ψηφια-

κών εργαλείων, περιλαμβάνει παράγοντες που είναι δύσκολο να εκτιμηθούν ποσοτικά. 

 

Η έρευνα μας βασίζεται στην υλοποίηση ενός διδακτικού σεναρίου σε Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας. Το διδακτικό αυτό σενάριο εφαρμόζεται στους εκπαιδευόμενους του Β΄ κύ-

κλου σπουδών του Σ.Δ.Ε. Πυλαίας-Χορτιάτη, το οποίο επιλέχθηκε καθώς είναι το μονα-

δικό που καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ενηλίκων στην Ανατολική Θεσσαλο-

νίκη. Επειδή το ερευνητικό ενδιαφέρον μεταφέρεται σε μια συγκεκριμένη κοινότητα θε-

ωρήθηκε ως αποτελεσματικό εργαλείο διερεύνησης η μελέτη περίπτωσης. Η συγκεκρι-

μένη ερευνητική στρατηγική αναλύει και τονίζει τις λεπτομέρειες περιορισμένου αριθ-

μού συνομιλιακών γεγονότων ή συνθηκών και κατ’ επέκταση των σχέσεων που αναπτύσ-

σονται μεταξύ τους σε συγκειμενικό πλαίσιο (Ρογδάκη, 2012, σελ. 96), παρέχοντας τη 

δυνατότητα στον ερευνητή να μελετήσει ένα ζήτημα σε βάθος και σε περιορισμένη χρο-

νική έκταση (Καρακούση, 2018) 

 

Στη μελέτη περίπτωσης η συλλογή ερευνητικών δεδομένων καθίσταται εφικτή με την 

αξιοποίηση ποικίλων μεθόδων και τεχνικών. Στην παρούσα έρευνα για τη συγκέντρωση 

των δεδομένων θεωρήθηκε σημαντική η χρήση της μεθοδολογικής τριγωνοποίησης 

(methodological triangulation) καθώς εφαρμόζονται και συνδυάζονται διαφορετικές ε-

ρευνητικές μεθοδολογίες στη διερεύνηση του ίδιου φαινομένου (Denzin, 1994β, σελ. 

511). «Η τριγωνοποίηση στηρίζεται στην αρχή ότι μία και μοναδική μέθοδος δεν μπορεί 

να αντικατοπτρίσει την πολυδιάστατη κοινωνική πραγματικότητα» (Ευαγγέλου, 2014). Ο 

ερευνητής που μελετά το ίδιο αντικείμενο έρευνας από διαφορετικές οπτικές γωνίες έχει 

μία πιο εμπεριστατωμένη εικόνα για αυτό που μελετά (Silverman, 1997, σελ. 25), εξα-

σφαλίζει την ευρύτερη και βαθύτερη κατανόηση του ερευνητικού προβλήματος (Feilding 

& Feilding, 1986) καθώς και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων παρέχοντας στην 

έρευνα περισσότερη αξιοπιστία και εγκυρότητα (Μάγος, 2005). 

 

Στη συγκεκριμένη εργασία κύριες τεχνικές αποτέλεσαν η συμμετοχική παρατήρηση από 

την πλευρά μας, η μέθοδος των ομάδων εστίασης (focus groups) στους εκπαιδευόμενους 

και η ημιδομημένη συνέντευξη στην εκπαιδευτικό του γλωσσικού γραμματισμού. 
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4.5 Τα εργαλεία συλλογής δεδομένων  

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εργα-

λείων συλλογής δεδομένων του πεδίου που διερευνάται.  

 

4.5.1 Συμμετοχική παρατήρηση 
 

Mία από τις σημαντικότερες τεχνικές έρευνας είναι η παρατήρηση, η οποία αναφέρεται 

«στην οργανωμένη και συστηματική παρατήρηση κοινωνικών συμπεριφορών, κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης και διαντίδρασης, κοινωνικής επικοινωνίας (λεκτική και μη) κοινωνικών 

διαδικασιών και κοινωνικών πλαισίων» (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 125).  

 

Στην παρούσα έρευνα, καθώς εμπλεκόμαστε στην ίδια τη δραστηριότητα, δηλαδή την 

εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου, η παρατήρηση χαρακτηρίζεται συμμετοχική. Συγκε-

κριμένα, συμμετέχων ως παρατηρητής (the participant as observer) είναι ο ερευνητής, ο 

οποίος αφού αποκαλύψει την ιδιότητα του και το σκοπό δημιουργίας της έρευνας, συμ-

μετέχει στις δραστηριότητες ή διεργασίες της διερευνώμενης ομάδας (Ίσαρη & Πουρκός, 

2015, σελ. 105). Μέσω της άμεσης παρατήρησης ο ερευνητής μοιράζεται την εμπειρία 

και την αίσθηση της ομάδας χωρίς να την παρατηρεί απλά (Λαγουμιντζής, Βλαχόπουλος, 

& Κουτσογιάννης, 2015). Επομένως, έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί το περιβάλλον 

μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι λειτουργίες και οι δραστηριότητες στοιχείου, διαμορ-

φώνοντας με αυτόν τον τρόπο σφαιρική αντίληψη (Μάγος, 2005, σελ. 10).  

 

Στη διάρκεια, ωστόσο, μιας ελεύθερης παρατήρησης μπορούν να καταγραφούν στοιχεία 

που δεν άπτονται της έρευνας. Για αυτό το λόγο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η ε-

στίαση και η δόμηση της παρατήρησης καθώς συμβάλλουν στη διατήρηση της προσοχής 

και στη διευκόλυνση της καταγραφής των στοιχείων (Λάμνιας, Δημόπουλος, & Πασιάς, 

2012, σελ. 132). Τεχνικές όπως σημειώσεις, εγγραφές σε σχέδια και λίστες παρατήρησης, 

μαγνητοφώνηση και βιντεοσκόπηση, χρησιμοποιούνται είτε κατά τη διάρκεια της παρα-

τήρησης είτε αφού ολοκληρωθεί, για την καλύτερη δυνατόν καταγραφή των ευρημάτων 

(Altrichter, Posch, & Somekh, 2001; Κυριαζή, 2011).  
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4.5.2 Ομάδες εστίασης (focus groups) 

 

Οι ομάδες εστίασης, που είναι γνωστές και ως ομάδες επικέντρωσης (Τσουρβάκας, 

1997), είναι ένα ποιοτικό μεθοδολογικό εργαλείο άντλησης πληροφοριών, οι οποίες προ-

κύπτουν μέσω της αλληλεπίδρασης και της ανταλλαγής στοιχείων όλων των μελών της 

διερευνώμενης ομάδας και αφορά ένα συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο (Ιωσηφίδης, 2003, 

σελ. 63).  

 

Αντικειμενικός σκοπός της συγκεκριμένης μεθοδολογίας είναι «να αποκτηθεί η πληρο-

φορία σχετικά με τις αντιλήψεις, τις συμπεριφορές και τις αξίες της ομάδας που αφορούν 

ένα δεδομένο θέμα και να αναλύσει τους καθοριστικούς παράγοντες αυτού του είδους των 

αντιλήψεων, των συμπεριφορών και αξιών» (Bousset, Macombe, & Taverne, 2005, σελ. 

47).   

 

Η ομαδική συζήτηση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή ενός μικρού αριθμού επιλεγμέ-

νων ατόμων. Σύμφωνα με τους Bloor, Frankland, Thomas, & Robson (2001) μπορούν να 

συμμετέχουν από 4 έως 12 άτομα, αλλά ο ιδανικός αριθμός δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 

6–8. Επίσης, λαμβάνει χώρα μέσα σε κατάλληλο περιβάλλον προκειμένου όλοι οι συμ-

μετέχοντες να εκφράζουν τις απόψεις τους χωρίς να νιώθουν χρονική πίεση (Kruegen & 

Casey, 2000) με τη θεματολογία της συζήτησης να είναι προκαθορισμένη και συγκεκρι-

μένη εξαρχής (Ιωσηφίδης, 2008).  

 

Η συγκεκριμένη μέθοδος επιλέχθηκε καθώς επιτρέπει στον ερευνητή να αποκτήσει ένα 

μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποσπώντας μία πολλα-

πλότητα απόψεων μέσα στο πλαίσιο της ομάδας (Morgan, 1993). Πρόκειται, επομένως, 

για μια «οριζόντια αλληλεπίδραση» μεταξύ των μελών της ομάδας, όπου οι ερευνητές 

έρχονται αντιμέτωποι με τον πολυδιάστατο και δυναμικό τρόπο σκέψης των ανθρώπων, 

τη ρευστότητα, τις αντιθέσεις αλλά και τον πλουραλισμό των αντιλήψεων, των συναι-

σθημάτων και των εμπειριών των συμμετεχόντων στην έρευνα (Wilkinson, 1998). 
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4.5.3 Ημιδομημένη συνέντευξη 
 

Η προσωπική συνέντευξη (one-to-one interview) (Creswell, 2016, σελ. 218) παρόλο το 

χρονοβόρο χαρακτήρα της (Ιωσηφίδης, 2003, σσ. 39-41; Κυριαζή, 2011, σελ. 143; 

Mason, 2011, σσ. 76-77), είναι μια από τις πιο γνωστές μεθόδους άντλησης ποιοτικών 

δεδομένων στο χώρο των κοινωνικών επιστημών, επειδή η αμεσότητα μεταξύ ερευνητή 

και ερωτώμενων στη διάρκεια της συνέντευξης, συντελεί στο να διατυπώνουν οι συμμε-

τέχοντες ελεύθερα και με σαφήνεια τις ιδέες τους. Μέσω των προσωπικών εμπειριών 

τους, αναδεικνύονται οι κοινωνικές συμπεριφορές τους, οι στάσεις και οι αντιλήψεις τους 

ενώ μπορούν να αντληθούν πληροφορίες σε βάθος σχετικά με το διερευνώμενο θέμα.  

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, η οποία συνίστα-

ται από ένα σύνολο ερωτήσεων, που είναι προκαθορισμένο, παρουσιάζοντας ωστόσο ευ-

ελιξία ως προς τη σειρά των ερωτήσεων, την τροποποίηση του περιεχομένου ανάλογα με 

τον ερωτώμενο και την προσθαφαίρεση ερωτήσεων, θεμάτων ή τη συντήρησης τους (Ι-

ωσηφίδης, 2008, σελ. 112). Ακόμη, παρατηρείται ελευθερία στο χρόνο και στην προσοχή 

που αφιερώνεται από το συνεντευκτή στα διάφορα θέματα (Robson, 2010, σελ. 338). 

Επιτρέπεται, επίσης, στον ερευνητή να δώσει σωστές οδηγίες και επεξηγήσεις, με απο-

τέλεσμα να αποτρέπονται οι παρανοήσεις, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο σε υψηλό 

επίπεδο το ενδιαφέρον και την προσοχή του ερωτώμενου (Oppenheim, 1992). Η συνέ-

ντευξη, έχει ως στόχο τη συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων δεδομένων που άπτο-

νται των εμπειριών, των απόψεων, των στάσεων και των αναπαραστάσεων των ερωτώ-

μενων. 

 

4.6 Η δομή των εργαλείων  
 

Με βάση τις Προδιαγραφές του Προγράμματος Σπουδών και τις έρευνες σχετικά με τα 

Σ.Δ.Ε. και τις Τ.Π.Ε. και σκοπεύοντας να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα, δια-

μορφώθηκε η κλείδα παρατήρησης στηριζόμενη σε άξονες καθώς και ο οδηγός των συ-

νεντεύξεων τόσο για τις ομάδες εστίασης όσο και για την ημιδομημένη συνέντευξη. 
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4.6.1 Κλείδα παρατήρησης 
 

Για τη συλλογή των δεδομένων, δημιουργήθηκε ένα έντυπο-κλείδα παρατήρησης (Πα-

ράρτημα Γ), το οποίο εστιάζει στην καταγραφή στοιχείων και συμπεριφορών που εκδη-

λώνονται στη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, σε σχέση με τις δραστηριότητες του 

γλωσσικού γραμματισμού, τα Web 2.0 εργαλεία που αξιοποιούνται και τις σχέσεις με-

ταξύ των εκπαιδευόμενων-ομάδες.  

 

Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση 

των γλωσσικών δραστηριοτήτων στο γνωστικό επίπεδο των εκπαιδευόμενων και τη γρα-

πτή αξιολόγηση. Επίσης, στοιχεία για το αν οι Web 2.0 εφαρμογές προκάλεσαν ενδιαφέ-

ρον, συνέβαλαν στη συνεργασία και καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευόμενων, 

επιτρέποντας τη διεύρυνση και το διαμοιρασμό πληροφοριών, την καλλιέργεια της μά-

θησης και τυχόν δυσκολίες που προκλήθηκαν.  

 

4.6.2 Οδηγός συνέντευξης ομάδων εστίασης  
 

Για την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων διαμορφώθηκε ένας κατάλληλος οδηγός 

(Παράρτημα Δ) που αποτελείται από τέσσερις άξονες: 

 

i. Δημογραφικά στοιχεία.  

ii. Γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με τις Τ.Π.Ε. 

iii. Αξιοποίηση των Web 2.0 εργαλείων στο μάθημα του γλωσσικού γραμματι-

σμού.  

iv. Αξιολόγηση των Web 2.0 εργαλείων που αξιοποιήθηκαν στη διδακτική δια-

δικασία.     

 

Στον πρώτο άξονα οι ερωτήσεις αφορούν τα προσωπικά στοιχεία των εκπαιδευόμενων. 

Συγκεκριμένα μελετώνται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, δηλαδή το φύλο και η ηλι-

κία, προκειμένου να δημιουργηθεί η ταυτότητα του υποκειμένου. 
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Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει ερωτήσεις οι οποίες διερευνούν το επίπεδο γνώσεων 

των συμμετεχόντων και κατ’ επέκταση το βαθμό εξοικείωσης και αξιοποίησης του ηλε-

κτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου στην καθημερινότητα τους.   

 

Ακολουθεί ο τρίτος άξονας με τον οποίο μελετάται η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο μάθημα 

του γλωσσικού γραμματισμού. Συγκεκριμένα, αν χρησιμοποιούνται τα Web 2.0 εργα-

λεία, ποια είδη και με τι συχνότητα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

Με τις ερωτήσεις του τέταρτου άξονα του ερωτηματολογίου οι εκπαιδευόμενοι καλού-

νται να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα οφέλη και τις δυσκολίες που παρατή-

ρησαν από την ενσωμάτωση των Web 2.0 εφαρμογών στη διδακτική διαδικασία.  

 

4.6.3 Οδηγός συνέντευξης εκπαιδευτικού  
 

Ο οδηγός της συνέντευξης παρατίθεται στο Παράρτημα Ε της παρούσας εργασίας και 

αποτελείται από τρεις άξονες: 

 

i. Δημογραφικά στοιχεία και εκπαιδευτικό προφίλ.  

ii. Γνώσεις και αξιοποίηση των Web 2.0 εργαλείων στο μάθημα του γλωσσικού 

γραμματισμού.  

iii. Αξιολόγηση των Web 2.0 εργαλείων που αξιοποιήθηκαν στη διδακτική δια-

δικασία.  

 

Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει ερωτήσεις οι οποίες αναφέρονται στα δημογραφικά χα-

ρακτηριστικά και στο εκπαιδευτικό προφίλ της εκπαιδευτικού όπως φύλο, ηλικία, ειδι-

κότητα, διδακτική εμπειρία στα Σ.Δ.Ε, επίπεδο σπουδών και επιμόρφωσης στις νέες τε-

χνολογίες.  

 

Με το δεύτερο άξονα των ερωτήσεων επιχειρείται να διερευνηθεί το επίπεδο γνώσεων 

της συμμετέχουσας στη συνέντευξη ως προς τα Web 2.0 εργαλεία αλλά και ο βαθμός 

αξιοποίησης τους στη διδασκαλία του γλωσσικού γραμματισμού.   
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Mέσω των ερωτήσεων του τέταρτου άξονα πρόκειται να καταγραφεί η άποψη της εκπαι-

δευτικού όσον αφορά τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες που προέκυψαν για τους εκ-

παιδευόμενους από τη χρήση των Web2.0 εφαρμογών στη διδακτική διαδικασία.  

 

4.7 Το δείγμα της έρευνας 
 

Η δειγματοληψία και η επιλογή του δείγματος αποτελούν σημαντικές παραμέτρους του 

ερευνητικού σχεδιασμού, αφού επηρεάζεται η ποιότητα των δεδομένων αλλά και τα α-

ποτελέσματα της έρευνας (Ίσαρη & Πουρκός, 2015, σελ. 80). 

 

Στην παρούσα έρευνα, ο πληθυσμός αναφοράς είναι 17 ενήλικες εκπαιδευόμενοι, 9 γυ-

ναίκες και 8 άνδρες, του Β΄ κύκλου σπουδών του Σ.Δ.Ε. Πυλαίας-Χορτιάτη. Επιπλέον, 

στον πληθυσμό στόχο της ερευνητικής διαδικασίας περιλαμβάνεται και η εκπαιδευτικός 

που διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο του γλωσσικού γραμματισμού και στα δύο τμή-

ματα του Β΄ κύκλου σπουδών. Ως προς το δείγμα, η επιλογή πραγματοποιήθηκε σύμ-

φωνα με τις προδιαγραφές της σκόπιμης δειγματοληψίας, όπου ο ερευνητής επιλέγει σκό-

πιμα τον τόπο και τους συμμετέχοντες, προκειμένου να κατανοήσουν εις βάθος ένα φαι-

νόμενο ή ένα γεγονός και να ερμηνεύσουν μια κατάσταση ή μια συμπεριφορά (Creswell, 

2016).  

 

Σχετικά με το μέγεθος του δείγματος, ένας μικρός αριθμός θεωρείται επαρκής, καθώς 

βασικός σκοπός είναι η σε βάθος εντατική και εκτατική διερεύνηση, ώστε να διατυπω-

θούν θεωρητικές θέσεις που θα συμβάλλουν στην καλύτερη δυνατόν κατανόηση των κοι-

νωνικών διαδικασιών (Ιωσηφίδης, 2008, σσ. 47-60). Επειδή το δείγμα στη συγκεκριμένη 

μελέτη δεν είναι αντιπροσωπευτικό, επιλέχθηκε να μη γίνει γενίκευση των ερευνητικών 

ευρημάτων με τον ευρύτερο πληθυσμό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας της επικρά-

τειας.  

 

4.8 Οργάνωση και διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας 
 

Για τη διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας επιχειρήθηκε ο λεπτομερής και αυστηρός 

σχεδιασμός της, όπως και ο επακριβής καθορισμός του αντικειμένου της.  
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Αρχικά, ήρθαμε σε επικοινωνία με τη διευθύντρια και την εκπαιδευτικό του γλωσσικού 

γραμματισμού του Σ.Δ.Ε Πυλαίας–Χορτιάτη, ενημερώνοντας τους σχετικά με το σκοπό, 

τους στόχους της έρευνας και τη διαδικασία διεξαγωγής της. Μετά τη διασφάλιση της 

συγκατάθεσης τους για τη διενέργεια της, λάβαμε τη σχετική άδεια από τη 

Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Παράρτημα Α). Α-

κολούθησε ο προσδιορισμός της εκπαιδευτικής ενότητας και ο σχεδιασμός του διδακτι-

κού σεναρίου για τη διεξαγωγή της έρευνας. 

 

Πριν την εφαρμογή του σεναρίου, οι εκπαιδευόμενοι ενημερώθηκαν προφορικά και γρα-

πτά (Παράρτημα Β) για όλες τις παραμέτρους της έρευνας. Παράλληλα, προσδιορίστη-

καν τα άτομα που θα συμμετείχαν στην υλοποίηση της πιλοτικής και της κύριας ερευνη-

τικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, από τα δύο τμήματα του Β΄ κύκλου σπουδών που απο-

τελούνταν από 26 εκπαιδευόμενους, 4 συμμετείχαν στο πιλοτικό στάδιο της έρευνας και 

άλλοι 5 αποκλείστηκαν καθώς θα απουσίαζαν τη μία από τις δύο μέρες υλοποίησης του 

διδακτικού σεναρίου. Συνεπώς, στην πιλοτική διαδικασία συμμετείχαν εκπαιδευόμενοι 

με κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα με την ομάδα στόχου που στη συνέχεια αποκλεί-

στηκαν από την κύρια έρευνα. Η πιλοτική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 

Ιανουαρίου στην αίθουσα προβολών του Σ.Δ.Ε. Μετά την ολοκλήρωση της διαπιστώ-

θηκε ότι έπρεπε να πραγματοποιηθούν μικρές αλλαγές στη δομή του διδακτικού σενα-

ρίου καθώς και μετατροπές σχετικά με τη διατύπωση κάποιων ερωτήσεων.  

 

Πριν τη διεξαγωγή της έρευνας προηγήθηκε συνάντηση με την εκπαιδευτικό του γλωσ-

σικού γραμματισμού προκειμένου να παρουσιαστεί το γνωστικό αντικείμενο και οι επι-

διωκόμενοι στόχοι σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και χρήσης των Τ.Π.Ε. Η 

υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο πληροφορικής 

του Σ.Δ.Ε. την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2020. 

 

Σχετικά με τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων, αρχικά, καταγράφαμε στην κλείδα 

παρατήρησης τα απαιτούμενα στοιχεία μετά το τέλος του κάθε διδακτικού δίωρου. Ακο-

λούθησαν οι συνεντεύξεις των ομάδων εστίασης και στη συνέχεια η συνέντευξη της εκ-

παιδευτικού. Οι συνεντεύξεις είχαν διάρκεια, κατά μέσο όρο, 30–40 λεπτά και η χρήση 

μαγνητοφώνου, με την άδεια των συμμετεχόντων, κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να 



 
 

 

47 
 

υπάρξει αναλυτική καταγραφή των διαλόγων αλλά και αποτύπωση των παραγλωσσικών 

στοιχείων (επιτονισμός, παύσεις, ένταση της φωνής).  

 

Οι συνεντεύξεις των ομάδων εστίασης διεξήχθησαν την ίδια μέρα, μετά την ολοκλήρωση 

του δεύτερου δίωρου του διδακτικού σεναρίου στην αίθουσα των καθηγητών σε περι-

βάλλον ήσυχο, όπου δεν παρευρίσκονταν άλλα πρόσωπα, προκειμένου να μην επηρεά-

ζονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων. Όσον αφορά τη διεξαγωγή της ημιδομημένης 

συνέντευξης με την εκπαιδευτικό, αυτή πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα της ολο-

κλήρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ύστερα από επιθυμία της στη διάρκεια του 

κενού της, στον ίδιο χώρο με τις ανάλογες συνθήκες. Καθώς στο επίκεντρο του ενδιαφέ-

ροντος βρίσκονταν η προσωπική άποψη του κάθε συμμετέχοντα, υπήρχε δυνατότητα ε-

λευθερίας και ευελιξίας σε όλη τη διάρκεια των συνεντεύξεων.  

 

Πίνακας 1: Τα στάδια της έρευνας και ο χρονικός προσδιορισμός τους 

 

Στάδιο έρευνας Ενέργεια-Δραστηριότητα Ημερομηνία διεξαγω-

γής δραστηριοτήτων 

Προετοιμασία Συνάντηση με τη Διευθύντρια και την 

εκπαιδευτικό του γλωσσικού γραμματι-

σμού – Ενημέρωση για το σκοπό και 

τους στόχους της έρευνας 

10/12/2019 

 Αίτηση για χορήγηση άδειας διεξαγωγής 

έρευνας στο Σ.Δ.Ε. Πυλαίας-Χορτιάτη 

από τη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. 

16/12/2019 

 Σχεδιασμός του διδακτικού σεναρίου 18 – 23/12/2019 

 Προκαταρκτική συνάντηση με τους εκ-

παιδευόμενους στο χώρο του Σ.Δ.Ε. - Ε-

ξασφάλιση του απαραίτητου δείγματος 

για την υλοποίηση α) της πιλοτικής και 

β) της κύριας ερευνητικής διαδικασίας 

14/1/2020 
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 Πιλοτική υλοποίηση διδακτικού σενα-

ρίου και διεξαγωγή συνέντευξης με την 

ομάδα εστίασης (4 άτομα) 

22 & 23/1/2020 

 

 Παρουσίαση της δομής και των στόχων 

του διδακτικού σεναρίου στην εκπαιδευ-

τικό του γλωσσικού γραμματισμού 

28/1/2020 

Παρέμβαση Υλοποίηση σεναρίου και διεξαγωγή 

συμμετοχικής παρατήρησης με κατα-

γραφή σημειώσεων – 1ο διδακτικό δίωρο 

4/2/2020 

 Υλοποίηση σεναρίου και διεξαγωγή 

συμμετοχικής παρατήρησης με κατα-

γραφή σημειώσεων – 2ο διδακτικό δίωρο 

5/2/2020 

Συλλογή δεδο-

μένων 

Διεξαγωγή συνεντεύξεων με την πρώτη, 

δεύτερη και τρίτη ομάδα εστίασης 

5/2/2020 

 Διεξαγωγή συνέντευξης με την εκπαι-

δευτικό του γλωσσικού γραμματισμού 

6/2/2020 

 

4.9 Εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας 

 

Η έννοια της αξιοπιστίας (reliability) στην ποιοτική κοινωνική έρευνα συνδέεται με το 

βαθμό συνέπειας (consistency) στη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας και με τo 

βαθμό κατά τον οποίο τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν πλατύτερη σημασία και αξία 

(Peräkylä, 1997). Χαρακτηριστικά ο Δαφέρμος (2005, σελ. 44) επισημαίνει «ότι μία μέ-

τρηση είναι αξιόπιστη, αν φανερώνει την παραγωγή των ίδιων αποτελεσμάτων, μέσα από 

διαδικασίες επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, με τη χρήση ειδικών οργάνων, με τα ίδια πει-

ραματικά υποκείμενα και κάτω από τις ίδιες συνθήκες».  

 

Στην παρούσα έρευνα τηρήθηκαν με συνέπεια οι κανόνες της μεθοδολογικής δεοντολο-

γίας καθώς παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι τεχνικές και τα εργαλεία που αξιοποιήθηκαν, 

ο σκοπός, τα ερευνητικά ερωτήματα, οι υποθέσεις και τα στάδια διεξαγωγής της έρευνας. 

 

Είναι γεγονός, όμως, ότι δε μπορεί να υπάρξει αξιοπιστία ενός μέτρου όταν το τελευταίο 

δεν είναι έγκυρο (Robson, 2010, σελ. 210). Η έννοια της ερευνητικής εγκυρότητας 
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(validity) σχετίζεται με το βαθμό αντιστοίχισης των ερευνητικών σκοπών, υποθέσεων 

και ερωτημάτων με τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας (Ιωσηφίδης, 2008, 

σελ. 269).  

 

Η μεθοδολογική στρατηγική που ακολουθήθηκε με στόχο την αύξηση της ακρίβειας της 

μελέτης ήταν η τριγωνοποίηση διαφορετικών πηγών δεδομένων (Creswell, 2016). Συ-

γκεκριμένα, προτιμήθηκε ο συνδυασμός τριών εργαλείων, της συμμετοχικής παρατήρη-

σης, των ομάδων εστίασης και της ημιδομημένης συνέντευξης. Για να διασφαλιστεί η 

εγκυρότητα της μεθόδου παραγωγής δεδομένων, προηγήθηκε πιλοτική δοκιμή με μία μι-

κρή ομάδα συμμετεχόντων που αποτελούνταν από 4 άτομα. Στόχος ήταν να ληφθεί η 

ανατροφοδότηση από τις απαντήσεις και να διαπιστωθεί ότι η κάθε ερώτηση είναι κατα-

νοητή, σαφής και εξασφαλίζει την πληροφορία για την οποία σχεδιάστηκε. Επίσης, να 

ελεγχθεί ο χρόνος διεξαγωγής του σεναρίου και της συνέντευξης καθώς και οι άξονες 

καταγραφής των παρατηρήσεων.  

 

Όσον αφορά τις συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκε μαγνητόφωνο για την ακριβή αποτύ-

πωση και καταγραφή των λεγόμενων, ενώ μέσω της θεματικής ανάλυσης περιεχομένου 

επιτεύχθηκε η αυστηρότητα, η αμεροληψία, η ποιότητα και η εμβάθυνση των δεδομένων 

που συλλέχθηκαν.  

 

4.10 Ηθικά ζητήματα και δεοντολογία 
 

Ιδιαίτερα σημαντική διάσταση του ερευνητικού σχεδιασμού αλλά και γενικά της ερευ-

νητικής διαδικασίας είναι το ζήτημα της δεοντολογίας στην έρευνα. Πρόκειται για έναν 

όρο των κοινωνικών επιστημών που περιλαμβάνει ένα σύνολο κανόνων, που καθορίζουν 

τη σχέση μεταξύ των ερευνητών και όλων των εμπλεκόμενων στην ερευνητική διαδικα-

σία (Hopf, 2004, σελ. 334). 

 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ενημερώθηκαν για το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διεξα-

χθεί η έρευνα, τις συνεντεύξεις και γενικότερα την επικοινωνία ερευνητή-υποκειμένου. 

Συγκεκριμένα, δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με το σκοπό της έρευνας, το λόγο διεξα-

γωγής των συνεντεύξεων, την εθελοντική συμμετοχή των ερευνώμενων στη διαδικασία, 

με τη δυνατότητα να αποσυρθούν σε οποιοδήποτε σημείο της έρευνας, ζητώντας ακόμη 
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και την απομάκρυνση των δεδομένων που θα προκύψουν από αυτούς και τέλος τη μελ-

λοντική κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στο σχολείο τους.  

 

Σύμφωνα με την αρχή της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας στην ερευνητική διαδι-

κασία, λήφθηκε κάθε μέτρο ώστε να προστατευτούν τα προσωπικά στοιχεία των συμμε-

τεχόντων, όχι μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, αλλά και μετέπειτα, κατά 

την ανάλυση, τη δημοσίευση και γενικότερα την αξιοποίηση των ευρημάτων (Τraianou, 

2014).  

 

Σε όλη τη διάρκεια της έρευνας επιδείξαμε σεβασμό στους κανόνες λειτουργίας του σχο-

λείου, αλλά και την ανάλογη ευαισθησία που απαιτείται στην κατά πρόσωπο με πρόσωπο 

συγκέντρωση πληροφοριών, καθώς οι συνθήκες συγκέντρωσης δεδομένων διαφέρουν σε 

σχέση με την εξ αποστάσεως συγκέντρωση πληροφοριών μέσω ανώνυμων ερωτηματο-

λογίων (Creswell, 2016). Τέλος, η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων όπως και τα 

ευρήματα που προέκυψαν αποτυπώθηκαν με ακρίβεια, ασφάλεια και σεβασμό στα δι-

καιώματα των συμμετεχόντων στην έρευνα.  

 

4.11 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων 

 

Με στόχο την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε η θεματική α-

νάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν. Πρόκειται για μια μέθοδο εντοπισμού, περι-

γραφής, αναφοράς και «θεματοποποίησης» νοηματικών μοτίβων που επαναλαμβάνονται 

(Braun & Clark, 2006; Holloway & Tondres, 2003; Roulston, 2001).  

 

Για την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας ακολουθήθηκαν πέντε διαδοχικά 

στάδια (Τσιώλης, 2018). Αρχικά, όλα εκείνα τα στοιχεία που καταγράφηκαν από την 

πλευρά μας, μετά από κάθε διδακτικό δίωρο με γνώμονα την κλείδα παρατήρησης, με-

τατράπηκαν σε κείμενο, όπου περιγράφηκαν όλα όσα διαδραματίστηκαν στη διάρκεια 

εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου. Επίσης, έγινε η μετεγγραφή (transcription) των συ-

νεντεύξεων, που πραγματοποιήθηκαν με τους 17 εκπαιδευόμενους, χωρισμένους σε ο-

μάδες εστίασης καθώς και της εκπαιδευτικού, ακολουθώντας τους καθορισμένους κανό-

νες σημειογραφίας (Τσιώλης, 2014, σελ. 269). Το δεύτερο βήμα περιλάμβανε την προ-

σεκτική ανάγνωση τόσο των σημειώσεων από τη συμμετοχική παρατήρηση όσο και των 
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μετεγραμμένων κειμένων των συνεντεύξεων αποσκοπώντας στην εξοικείωση με τα δε-

δομένα αλλά και στον εντοπισμό των αποσπασμάτων εκείνων που σχετίζονταν με το 

κάθε ερευνητικό ερώτημα (Τσιώλης, 2018, σελ. 100). Στο επόμενο στάδιο ερμηνεύθηκαν 

τα δεδομένα δημιουργώντας εννοιολογικούς προσδιορισμούς, τους κώδικες. Στη συνέ-

χεια, από τη σύγκριση, τη συγχώνευση και την επεξεργασία των κωδίκων προέκυψαν τα 

θέματα, δηλαδή γενικές και αφηρημένες εννοιολογικές κατασκευές (Τσιώλης, 2018, σσ. 

109-110), που αξιοποιήθηκαν στο τελευταίο βήμα για την παρουσίαση των ευρημάτων 

(Τσιώλης, 2018, σελ. 122). 

 

4.12 Διδακτικό σενάριο με τη χρήση Web 2.0 εργαλείων για τη διδασκα-

λία του γλωσσικού γραμματισμού στα Σ.Δ.Ε. 

 

Για την υλοποίηση της έρευνας, αρχικά σχεδιάστηκε ένα διδακτικό σενάριο για το μά-

θημα του γλωσσικού γραμματισμού, το οποίο εμπεριέχει τη χρήση Web 2.0 εργαλείων 

για τη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρακάτω ακολουθεί διεξοδικά η περι-

γραφή του.  

 

1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου 

 

«Το μουσείο και η αξιοποίηση του μέσω των Web 2.0 εργαλείων» 

 

2. Εκτιμώμενη διάρκεια 

 

4 διδακτικές ώρες 

 

3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών 

 

Το διδακτικό σενάριο εντάσσεται στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, στα πλαί-

σια του γλωσσικού γραμματισμού της εκπαίδευσης ενηλίκων και αφορά τους εκπαιδευ-

όμενους του Β΄ κύκλου σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Σχετίζεται με την 

ενότητα: παράδοση-λαϊκός πολιτισμός-ήθη έθιμα σύμφωνα με τον προτεινόμενο 
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ενδεικτικό προγραμματισμό των ενοτήτων του γλωσσικού γραμματισμού για το Σχολείο 

Δεύτερης Ευκαιρίας. 

 

4. Σκοποί και στόχοι 

 

Σκοπός διδασκαλίας 

Επιδιώκεται οι μαθητές: 

 

• Να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό μέσω των Web 2.0 εργαλείων 

και να αποκτήσουν εκείνες τις γραμματικές, γλωσσικές, κοινωνικές, 

διαπολιτισμικές και ψηφιακές ικανότητες/δεξιότητες που απαιτούνται για την 

επίτευξη γλωσσικής και πολιτισμικής κατανόησης, προκειμένου να μπορούν να 

επικοινωνούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με το γύρω τους περιβάλλον, αλλά 

και για την ανάδειξη του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως μέσο μάθησης και 

εργασίας. 

 

Στόχοι του σεναρίου 

Σε επίπεδο γνώσεων επιδιώκεται οι μαθητές: 

 

• Να έρθουν σε επαφή με την ειδική ορολογία που αφορά τα μουσεία, ώστε να 

εμπεδώσουν και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους. 

• Να μάθουν να ξεχωρίζουν τα μέρη του λόγου. 

• Να ασκηθούν στην ορθογραφία. 

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων επιδιώκεται οι μαθητές: 

 

• Να αναπτύσσουν και να βελτιώσουν τον προφορικό και γραπτό λόγο. 

• Να εξοικειωθούν με το χώρο το μουσείων από την εικονική περιήγηση τους σε 

αυτά, ώστε να διαμορφώσουν την προσωπική τους προτίμηση και να αποτελέ-

σουν επιθυμητό προορισμό στο μέλλον. 

• Να συνειδητοποιήσουν τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της πόλης της Θεσσα-

λονίκης. 
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Σε επίπεδο στάσεων επιδιώκεται οι εκπαιδευόμενοι: 

 

• Να εκτιμούν την αξία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. 

• Να ασκηθούν στην ομαδική εργασία και τη συνεργατική μάθηση μέσα από την 

ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για τα μουσεία. 

• Να προσπαθήσουν να δουν το παρελθόν με τα μάτια του σύγχρονου ανθρώπου 

(ενσυναίσθηση). 

 

Σε επίπεδο χρήσης των Τ.Π.Ε. επιδιώκεται οι μαθητές: 

 

• Να αναπτύξουν την ικανότητα εξερεύνησης διαδικτυακών τόπων. 

• Να εξοικειωθούν με τη χρήση του ψηφιακού πίνακα. 

• Να δημιουργούν εννοιολογικό χάρτη. 

• Να κατανοούν τη λειτουργία των εικονικών περιηγήσεων. 

 

5. Συνοπτική περιγραφή της διδασκαλίας 

 

Στην παρούσα διδακτική πρόταση καταβάλλεται προσπάθεια να δοθεί ένας διαθεματικός 

χαρακτήρας στο μάθημα του γλωσσικού γραμματισμού, μέσω των δυνατοτήτων που 

προσφέρει ο υπολογιστής. Συγκεκριμένα, η θεματική ενότητα αφορά τα μουσεία, που τα 

τελευταία χρόνια εμπλούτισαν τις παραδοσιακές τεχνικές προσέγγισης τους και μέσω του 

διαδικτύου. Οι εκπαιδευόμενοι μέσω των Web 2.0 εφαρμογών έχουν τη δυνατότητα να 

εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους σχετικά με τα μουσεία, να εξοικειωθούν με τη δομή της 

νέας ελληνικής γλώσσας αλλά και να αποκτήσουν θετική στάση για τη θέση των Τ.Π.Ε. 

στην εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο θα λάβει χώρα στο εργαστήριο 

πληροφορικής, το οποίο είναι εξοπλισμένο με βιντεπροβολέα (projector) και ηλεκτρονι-

κούς υπολογιστές. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί είναι η ομαδοσυνεργατική και η 

εκτιμώμενη διάρκεια του είναι τέσσερις ώρες. 

 

Στο πρώτο δίωρο, αρχικά, οι εκπαιδευόμενοι χωρισμένοι σε τρείς ανομοιογενείς ομάδες 

ως προς τις τεχνολογικές τους δεξιότητες, θα κληθούν να απαντήσουν γραπτώς σε τρία 

ερωτήματα που σχετίζονται με τα είδη και το λεξιλόγιο του μουσείου. Μετά την 
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ολοκλήρωση της γραπτής αξιολόγησης, θα καταθέσουν την προσωπική τους άποψη σχε-

τικά με τα μουσεία που έχουν επισκεφθεί. Αφόρμηση για το έναυσμα της ελεύθερης συ-

ζήτησης θα αποτελέσει ένα βίντεο με «Τα δέκα καλύτερα μουσεία του κόσμου». Στη 

συνέχεια, ο εκπαιδευτικός θα τους μοιράσει το πρώτο φύλλο εργασίας με δραστηριότη-

τες, που θα αναρτήσουν στον ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων Padlet. Η πρώτη ομάδα θα 

αναρτήσει την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης με τα «Μουσεία της πόλης» ενώ η 

δεύτερη και τρίτη ομάδα τα λήμματα «Μούσα» και «Μουσείο» αντίστοιχα από την πο-

λυγλωσσική διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia. Μετά την παρουσίαση των παρα-

πάνω αναρτήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να απαντήσουν στην ερώτηση σχετικά 

με το αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στις έννοιες «Μουσείο» και «Μούσες». Έπειτα, θα ζη-

τηθεί από όλες τις ομάδες  να δημιουργήσουν έναν εννοιολογικό χάρτη στην εφαρμογή 

Bubbl.us, προκειμένου να κατηγοριοποιήσουν τις σχετικές με το μουσείο λέξεις, που θα 

τους δοθούν, στα μέρη του λόγου (ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα), τον οποίο και θα αναρ-

τήσουν μετέπειτα στον ψηφιακό πίνακα Padlet. 

 

Στο δεύτερο δίωρο οι εκπαιδευόμενοι έχοντας το δεύτερο φύλλο εργασίας και σε συνέ-

χεια του λεξιλογίου που σχετίζεται με την έννοια «μουσείο» θα κληθούν να γίνουν γλωσ-

σοπλάστες, με τη βοήθεια του εννοιολογικού χάρτη, καθώς θα σχηματίσουν νέες λέξεις 

(ομόρριζες, παράγωγες, σύνθετες) χρησιμοποιώντας το λήμμα «Μουσείο», τον οποίο ε-

πίσης θα αναρτήσουν στον ψηφιακό πίνακα. Στο υπόλοιπο της διδακτικής ώρας θα ζη-

τηθεί από τους εκπαιδευόμενους να προσδιορίσουν την έννοια «Εικονική Πραγματικό-

τητα». Μετά την προσπάθεια προσδιορισμού της έννοιας, θα μελετήσουν τον ορισμό από 

τη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia που θα υπάρχει αναρτημένος στον ψηφιακό 

πίνακα Padlet από τον εκπαιδευτικό. Ακολούθως, κάθε ομάδα θα περιηγηθεί εικονικά 

στο «Μουσείο της Ακρόπολης», στο «Λαογραφικό Μουσείο Μετσόβου» και στο «Μου-

σείο Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων» αντίστοιχα. Αφού ολοκληρωθεί η εικονική πε-

ριήγηση η κάθε μία ομάδα θα παρουσιάσει στην ολομέλεια της τάξης, τι την εντυπωσίασε 

περισσότερο. Το σενάριο ολοκληρώνεται με την επανάληψη της αρχικής γραπτής αξιο-

λόγησης των εκπαιδευόμενων. 
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6. Επιστημολογική προσέγγιση και εννοιολογική ανάλυση 

 

Η πληθώρα των μουσειακών χώρων στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την εισαγωγή των 

νέων τεχνολογιών στο χώρο της εκπαίδευσης αποτέλεσε το έναυσμα για τη συγκεκριμένη 

διδακτική ενότητα. Με τον παραπάνω συνδυασμό δημιουργείται ένα βιωματικό μαθη-

σιακό περιβάλλον, όπου η διδασκαλία καθίσταται περισσότερο ελκυστική και διαδρα-

στική ενώ η διαδικασία της μάθησης πιο αποτελεσματική (Σολομωνίδου, 2006). Παράλ-

ληλα, μέσω της εκπαιδευτικής διεργασίας προσδοκάται η υιοθέτηση θετικής στάσης των 

εκπαιδευόμενων απέναντι στα μουσεία και η καλλιέργεια της συγκριτικής και κριτικής 

τους σκέψης. 

 

Στο πλαίσιο του γλωσσικού γραμματισμού οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν λεξιλόγιο σχε-

τικά με το μουσείο τόσο χωρίζοντας το στα διάφορα μέρη του λόγου, όπως ρήματα, ου-

σιαστικά και επίθετα όσο δημιουργώντας νέες λέξεις, όπως ομόρριζες, παράγωγες, σύν-

θετες ενώ θα εξοικειωθούν με το μουσειακό χώρο. Όλα τα παραπάνω θα επιτευχθούν με 

τη συνδρομή των Web 2.0 εργαλείων και συγκεκριμένα του ψηφιακού πίνακα Padlet, της 

διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia, του εννοιολογικού χάρτη Bubbl.us και του ει-

κονικού περιβάλλοντος. 

 

Το Padlet είναι μια Web 2.0 εφαρμογή που επιτρέπει τη δημιουργία διαδικτυακών τοί-

χων, όπου πολλοί χρήστες μπορούν να σχολιάζουν και να ταχυδρομούν/καρφιτσώσουν 

αρχεία οποιασδήποτε μορφής, όπως είναι τα κείμενα, εικόνες/φωτογραφίες, βίντεο, ή-

χους, συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες και έγγραφα. Παράλληλα, η εφαρμογή επιτρέπει 

τις ομαδοσυνεργατικές εργασίες ή projects, ενώ το περιεχόμενο του μπορεί να μοιραστεί 

μέσω των δημοφιλών κοινωνικών δικτύων (Facebook, Twitter, κ.ά.), να εξαχθεί ως αρ-

χείο, να ενσωματωθεί σε ιστολόγια ή Blog ή ακόμα και να μετατραπεί σε έναν QR κω-

δικό. Τέλος, παρέχει τη δυνατότητα σε κάποιον να ελέγξει το απόρρητο του τοίχου του 

επιλέγοντας προσωπική ή περιορισμένη προβολή (Τζόρτζογλου, 2019).  

 

Η Wikipedia αποτελεί μία πολυγλωσσική διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια με βασική δομή 

το άρθρο στο οποίο περιγράφεται μια έννοια ή ένα γεγονός, Έχει τα πλεονεκτήματα υ-

περκειμένου (μη γραμμικότητα, πολυμεσικότητα, διαδραστικότητα, δυναμική) (Storrer, 

2012). Σύμφωνα με τους Ζουμπατιανού & Φεσάκη (2012, σελ. 1) «Ο συνδυασμός της 
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τεχνολογίας wiki (αναζήτηση πληροφοριών, συνεργατική  γραφή,  δυνατότητα  ελέγχου  εκ-

δόσεων  και αναθεωρήσεων)  με  τον  πλούτο  του  περιεχομένου  μιας  εγκυκλοπαίδειας,  

παρέχει μία σειρά από δυνατότητες για εκπαιδευτικές εφαρμογές». Συγκεκριμένα, η Wik-

ipedia μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά γνωστικά αντικείμενα ως άμεση πηγή πληρο-

φοριών και ιδεών (Purdy, 2010). Επίσης, προσφέρεται για δημιουργία νέων λημμάτων 

καθώς και για συζήτηση και διάλογο μεταξύ των χρηστών της. Οι εκπαιδευόμενοι μπο-

ρούν να επεξεργαστούν, να κατηγοριοποιήσουν, να συγκρίνουν, να ασκήσουν κριτική, 

να παρακολουθήσουν τις τυχόν αλλαγές σε ένα κείμενο  αλλά και να προχωρήσουν στη 

συγγραφή ενός που να αφορά τη Wikipedia. Κατά συνέπεια, η αξιοποίηση της ψηφιακής 

εγκυκλοπαίδειας συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της επικοινωνιακής ι-

κανότητας επιστημονικών ζητημάτων και της συνεργασίας. Τέλος, ευνοεί τη διερεύνηση 

και κατανόηση εννοιών, τη μάθηση ερευνητικής μεθοδολογίας και κατ’ επέκταση του 

ψηφιακού και πληροφοριακού γραμματισμού. 

 

Οι εννοιολογικοί χάρτες, με τη σειρά τους, συνιστούν διαγραμματικές αναπαραστάσεις 

οργανωμένων γνώσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν έννοιες που σχετίζονται μεταξύ τους 

(Novak & Gowin, 1984). Οι έννοιες, που αποτελούν μία μονάδα πληροφορίας, έναν 

κόμβο, και υποδηλώνονται από λέξεις, φράσεις ή εικόνες, συχνά περικλείονται σε κύ-

κλους ή σε κουτιά, και οι σχέσεις μεταξύ τους αναπαρίστανται με γραμμές που τις συν-

δέουν. Ως εκ τούτου, η τριάδα Έννοια–Σύνδεσμος–Έννοια συμβάλλει στη δημιουργία 

μιας πρότασης (proposition) (Χατζηαχιλλέως, 2019, σελ. 1). Θετικό χαρακτηριστικό 

γνώρισμα του συγκεκριμένου διαδικτυακού εργαλείου αποτελεί η δυνατότητα εισαγωγής 

νέων κόμβων και συνδέσμων, η αναδιάταξη υπαρχόντων κόμβων, η προσθήκη και η α-

φαίρεση συνδέσμων σε μικρό χρονικό διάστημα με ελάχιστη προσπάθεια (Ράπτη, 2014). 

Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευόμενοι μέσω των εννοιολογικών χαρτών μπορούν να μάθουν 

αποτελεσματικότερα, καθώς είναι δυνατόν να κατανοήσουν και να οργανώσουν το αντι-

κείμενο διδασκαλίας, να αποθηκεύσουν τις πληροφορίες και να ανατρέχουν σ’ αυτές πιο 

εύκολα. 

 

Τέλος, το εικονικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται ως ένα αποτελεσματικό μέσο για τη δια-

δραστική αναπαράσταση εικόνων, οι οποίες βρίσκονται σε ακολουθία βίντεο. Παρέχεται 

η δυνατότητα στο χρήστη να αλληλεπιδρά, να καθορίζει τη διαδρομή που επιθυμεί να 

ακολουθήσει, να μεγεθύνει ή ακόμα και να σμικρύνει την εικόνα (Barnes, 2000). Μέσω 
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της ελεύθερης πλοήγησης, της αξιοποίησης της φυσικής συμπεριφοράς (κιναισθησία) και 

της αλληλεπίδρασης με το εικονικό περιβάλλον, ο εκπαιδευόμενος αποκτά ενδιαφέρον, 

καλλιεργεί τη φαντασία του, λαμβάνει γνώσεις και αφομοιώνει πληροφορίες. 

 

7. Επεκτάσεις/διασυνδέσεις των εννοιών ή των δραστηριοτήτων 

 

Μετά την ολοκλήρωση του παρόντος σεναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατό-

τητα να επεξεργαστούν και να κατανοήσουν την άξια του ελληνικού πολιτισμού. Αρχικά, 

μέσω του λεξιλογίου που αφορά στα μουσεία θα μπορούν να εξασκηθούν στην παραγωγή 

νέων κειμενικών ειδών ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τη σχέση της Ελλά-

δας με τον υπόλοιπο κόσμο μέσα από την ιστορική συνέχεια, μελετώντας διάφορες κατά 

τόπους και χρόνους συνήθειες των Ελλήνων. Γνώσεις και σύνθετες έννοιες που οι εκπαι-

δευόμενοι θα μπορούν να εποπτικοποιήσουν μέσω των εννοιολογικών χαρτών. Τέλος, το 

εικονικό μουσείο λειτουργεί ως κίνητρο ή αποτελεί τμήμα της προετοιμασίας της πραγ-

ματικής επίσκεψης στο φυσικό χώρο του μουσείου (Δάλλας, 2003, όπ. αναφ. στο Σηφάκη 

& Σηφάκης, 2007, σελ. 264), καθώς ο διαδικτυακός χώρος ανοίγει δρόμους «για έναν 

διαδραστικό διάλογο με τους εικονικούς επισκέπτες και τους καλεί να μετατρέψουν μία 

εμπειρία εικονικού μουσείου σε μία εμπειρία που να σχετίζεται με μία εμπειρία σε φυσικό 

μουσείο» (Schweibenz, 1998, σελ. 185). 

 

8. Πολλαπλές αναπαραστάσεις–πολλαπλές προσεγγίσεις 

 

Προκειμένου η διδασκαλία του διδακτικού σεναρίου να καταστεί περισσότερο αποτελε-

σματική, ο εκπαιδευτικός οφείλει να λάβει υπόψη του για την υλοποίησή του και άλλες 

ανάλογες προσεγγίσεις του διδακτικού αντικειμένου. Η γραφή της ειδικής ορολογίας 

σχετικά με το μουσείο για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ατομική δράση «με το χέρι» 

στο χαρτί. Επίσης, η επίσκεψη σε κάποιο μουσείο της πόλης και η συμμετοχή των εκπαι-

δευόμενων σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσφέρεται σε αυτούς τους χώρους, 

θα μπορούσε να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους και να εκτιμήσουν την αξία των μουσείων 

και του πολιτισμού στη ζωή τους. 
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9. Πρόβλεψη δυσκολιών 

 

Αρχικά, στο διδακτικό σενάριο μία δυσκολία μπορεί να προκύψει από το μειωμένο εν-

διαφέρον και την απαξίωση των μουσείων από τους εκπαιδευόμενους. Στις ερωτήσεις 

του εκπαιδευτικού οι απαντήσεις δε θα πρέπει να δίνονται από τον ίδιο. Οι εκπαιδευόμε-

νοι αντίθετα θα καλούνται να βρουν την απάντηση αναγνωρίζοντας το λάθος τους. Επί-

σης, πρέπει να διαθέτουν ένα βασικό επίπεδο γνώσεων και να είναι εξοικειωμένοι με τη 

χρήση του Η/Υ. Ένας προβληματισμός που προκύπτει σχετικά με την ένταξη του εννοιο-

λογικού χάρτη στη μαθησιακή διαδικασία είναι ο χρόνος που απαιτείται σχετικά με την 

κατασκευή, ανακατασκευή, αποθήκευση και δημοσιοποίηση του υπό το πρίσμα των χρο-

νικών περιορισμών στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Τέλος, χρόνος απαιτείται και για την 

εκμάθηση του λογισμικού περιήγησης σε ένα εικονικό περιβάλλον. 

 

10. Γιατί να χρησιμοποιηθεί ο υπολογιστής 

 

Οι Τ.Π.Ε. διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση ενηλίκων. Μέσω της χρή-

σης τους οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για την 

εργασία τους, καλλιεργούν την κριτική και συλλογιστική τους σκέψη αλλά και τη συνερ-

γατική τους συμπεριφορά (European Commission, 2004, όπ. αναφ. στο Χαριλόγης, σελ. 

11, 2018). Παράλληλα, μαθαίνουν να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και να αξιολογούν 

τις εκπαιδευτικές εφαρμογές, προκειμένου να τις χρησιμοποιούν ορθά στη μαθησιακή 

διαδικασία (Παπαδόπουλος, Γόγουλου, Γουλή, Χούσου, Ιωάννου, Τριαντοπούλου, & 

Κασιμάτης, 1999). Σύμφωνα με την έρευνα των Bebell, Dorris, & Muir (2012), η χρήση 

των μέσων της τεχνολογίας από τους εκπαιδευόμενους συμβάλλει στη βελτίωση της επί-

δοση τους, ενώ το μάθημα γίνεται πιο κατανοητό με περισσότερα ερεθίσματα. 

 

Η χρήση ενός ψηφιακού πίνακα παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους και στον 

εκπαιδευτικό, να «επικοινωνήσουν» ψηφιακά από το σπίτι σε σχέση με τις εργασίες που 

τους έχουν ανατεθεί, να δώσουν και να πάρουν πληροφορίες εξοικονομώντας χώρο και 

χρόνο. Πρόκειται για ένα είδος διαδικτυακής αποθήκευσης δεδομένων (cloud storage) με 

πλεονέκτημα τη διαδραστικότητα στη διεξαγωγή του μαθήματος μέσω και της τηλε-εκ-

παίδευσης (Ζαφειρίου, 2019). Επιπλέον, οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν ένα εργαλείο 

μέσω του οποίου μπορούν να εποπτικοποιηθούν σύνθετες έννοιες ή να απεικονιστούν 
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γνωστικές δομές των εκπαιδευόμενων, οι οποίες έχουν ως στόχο τα ιδιαίτερα χαρακτη-

ριστικά και τις ανάγκες τους των εκπαιδευόμενων (Χατζηαχιλλέως, 2019, σελ. 9). Τέλος, 

η περιήγηση σε ένα εικονικό περιβάλλον επιτρέπει στο χρήστη να εμπλακεί περισσότερο 

στη διαδικασία της εκμάθησης, προσφέροντας του πολλές και ποικίλες επιλογές εξερεύ-

νησης του γνωστικού χώρου, οδηγώντας με αυτό τον τρόπο σε μια πιο αποτελεσματική 

εκπαιδευτική διαδικασία (Μπούρας & Τσιάτσος, 2006). 

 

11. Διδακτικός θόρυβος 

 

Ένα ακόμη αντικείμενο προβληματισμού είναι η μείωση ή όχι του διδακτικού θορύβου, 

ο οποίος σχετίζεται με τις ανεπιθύμητες παράπλευρες δραστηριότητες. Στο συγκεκριμένο 

διδακτικό σενάριο θα μπορούσε να ανακύψει διδακτικός θόρυβος λόγω της διεπιστημο-

νικότητας του σεναρίου και κατ’ επέκταση της χρήσης των εργαλείων παγκόσμιου ιστού 

(ψηφιακός πίνακας, διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια, εννοιολογικός χάρτης, εικονική πραγ-

ματικότητα). Απαιτείται, δηλαδή, εκλογικευμένη χρήση του χρόνου και προαπαιτείται η 

εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με την τεχνολογία. Ωστόσο, το κίνητρο και η συγκέ-

ντρωση που είναι απαραίτητα σε κάθε στάδιο για να ολοκληρωθεί η εργασία σε συνδυα-

σμό με την ευγενή άμιλλα μεταξύ των ομάδων, αναμένεται να περιορίσουν το διδακτικό 

θόρυβο. 

 

12. Χρήση εξωτερικών πηγών 

 

Διαδικτυακός καμβάς Padlet, για τη δημιουργία εικονικού πίνακα ανακοινώσεων (Το 

Padlet είναι ο ευκολότερος τρόπος να δημιουργήσετε και να συνεργαστείτε στον κόσμο) 

 

Iστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, για γνωριμία με τα μουσεία της πόλης (Δήμος 

Θεσσαλονίκης – Η ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (thessaloniki.gr)) 

 

Ιστοσελίδα της Wikipedia, για την αναζήτηση των εννοιών «Μουσείο» και «Μούσα» 

(Wikipedia) 

 

Εφαρμογή Bubbl.us, για τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη (Mind Mapping Online - 

Bubbl.us)   

https://el.padlet.com/
https://el.padlet.com/
https://thessaloniki.gr/
https://thessaloniki.gr/
https://www.wikipedia.org/
https://bubbl.us/
https://bubbl.us/
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«Εικονική Πραγματικότητα», για μελέτη της έννοιας (Εικονική πραγματικότητα - Βικι-

παίδεια (wikipedia.org)) 

 

 «Μουσείο της Ακρόπολης», για εικονική περιήγηση (Acropolis Museum, Athens, Ελ-

λάδα — Google Arts & Culture) 

 

 «Λαογραφικό Μουσείο Μετσόβου», για εικονική περιήγηση  (Εικονική Περιήγηση | Λα-

ογραφικό Μουσείο Μετσόβου (metsovomuseum.gr)) 

 

«Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων», για εικονική περιήγηση (Ελληνική Ολυ-

μπιακή Επιτροπή - Εικονική Περιήγηση (hoc.gr)) 

 

13. Υποκείμενες θεωρίες μάθησης 

 

Το διδακτικό σενάριο στηρίζεται στην παιδαγωγική θεωρία του συμπεριφορισμού, σύμ-

φωνα με την οποία η μάθηση συμβάλλει στη συνεχή αλλαγή της συμπεριφοράς του εκ-

παιδευόμενου, ως αποτέλεσμα εμπειρίας και αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον (Μητρο-

πούλου-Μούρκα, 2019). Η νέα τροποποιημένη συμπεριφορά δηλαδή, σχετίζεται με το 

δίπολο αλληλεξάρτησης «ερέθισμα–αντίδραση» (Μαστρογιάννης, 2009). Το ερέθισμα-

αντίδραση (stimuli-response) στη συγκεκριμένη περίπτωση, επιτυγχάνεται με το βίντεο 

που προβάλει «Τα δέκα καλύτερα μουσεία του κόσμου» και το οποίο παροτρύνει τους 

εκπαιδευόμενους να ανατρέξουν νοερά σε χώρους μουσείων που έχουν επισκεφθεί. Η 

χρήση των λογισμικών καθοδήγησης και πρακτικής εξάσκησης (drill and practice) ακο-

λουθούν τις συμπεριφοριστικές θεωρίες της μάθησης μέσω της ενίσχυσης των μαθητών 

στην εκτέλεση πράξεων και των εκπαιδευτικών στην εποπτική διδασκαλία. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του μαθήματος αποτελεί η ενεργός συμμε-

τοχή του εκπαιδευόμενου ως άτομο και ως ομάδα. Με βάση την ευρετική-ανακαλυπτική 

μέθοδο (Bruner, 1996), ο εκπαιδευόμενος κατακτά τη νέα γνώση σταδιακά με ανακαλυ-

πτικό τρόπο και συμμετέχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Η μάθηση χαρακτηρίζε-

ται ως μια υποκειμενική και εσωτερική διαδικασία οικοδόμησης νοημάτων. Οι νέες πλη-

ροφορίες συνδέονται με την προηγούμενη γνώση, με αποτέλεσμα οι νοητικές αναπαρα-

στάσεις να είναι υποκειμενικές (Constructivism, 2017, όπ. αναφ. στο Κρινή, 2018).  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://artsandculture.google.com/partner/acropolis-museum
https://artsandculture.google.com/partner/acropolis-museum
http://metsovomuseum.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7/
http://metsovomuseum.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7/
https://hoc.gr/tour/index-el.html?startscene=scene_775
https://hoc.gr/tour/index-el.html?startscene=scene_775
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Σύμφωνα με τον Κόμη (2004), τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο ισχυρή η πεποί-

θηση ότι η γνώση γενικότερα και η επιστημονική γνώση ειδικότερα, οικοδομείται σε 

κοινωνικό επίπεδο. Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο στηρίζεται στις κοινωνιοπολιτι-

σμικές θεωρίες, που είναι συμβατές με όλη τη νέα γενιά εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. 

Περιβάλλοντα, που εντάσσουν στους κόλπους τους μια πληθώρα δυνατοτήτων αλληλε-

πίδρασης και επικοινωνίας των εκπαιδευόμενων, παρέχοντας ένα συγκεκριμένο θεωρη-

τικό πλαίσιο για τη διδακτική εκμετάλλευση των Web 2.0 εργαλείων και της κοινωνικής 

δικτύωσης. Οι αλληλεπιδράσεις με άλλα άτομα στο περιβάλλον κινητοποιούν αναπτυ-

ξιακές διαδικασίες και ευνοούν τη γνωστική ανάπτυξη (Vygotsky, 1962). Από μια τέτοια 

μαθησιακή διεργασία αναμένεται να αυξηθεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων, να α-

ναπτύξουν τις φυσικές, συναισθηματικές, νοητικές και κοινωνικές τους δεξιότητες, να 

εκγυμναστεί η μνήμη τους, να απολαύσουν τη διαδικασία, να διδαχθούν ο ένας από τον 

άλλον και κατά πάσα πιθανότητα να αναπτύξουν μια γενικότερη και βαθύτερη γνώση 

του αντικειμένου. 

 

14. Επισήμανση μικρομεταβολών στην οργάνωση του μαθήματος και στο νόημα των 

εννοιών και με άλλες διδακτικές προτάσεις. 

 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο, έχει τη δυνατότητα να τροποποιηθεί ή να εμπλουτι-

σθεί ως προς τις δραστηριότητες και ως προς τις Web 2.0 εφαρμογές που προτείνονται 

για την υλοποίηση του.  

 

Ενδεικτικά, κατά το πρώτο μέρος του διδακτικού σεναρίου, θα μπορούσε να προβληθεί 

ένα βίντεο με το «Νέο μουσείο της Ακρόπολης» και να ακολουθήσει συζήτηση σχετικά 

με την ιστορία και τις συλλογές του μουσείου. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι, αφού 

χωριστούν σε ομάδες, μπορούν να δημιουργήσουν έναν εννοιολογικό χάρτη μέσω των 

ψηφιακών εργαλείων Cmaptools, MindMeister, καταγράφοντας τις διαδικασίες που α-

παιτούνται για τη σύσταση ενός μουσείου καθώς και τους ειδικούς που εργάζονται για 

αυτά.   

 

Στο δεύτερο μέρος, κατά ομάδες, θα μπορούσε να ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους να 

επισκεφθούν διαδικτυακά π.χ. το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και να τοποθε-

τήσουν τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας που καλύπτει το μουσείο στη χρονογραμμή 
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Timeline -Js, μαζί με μία εικόνα από κάθε συλλογή. Έπειτα, να επιλέξουν από κάθε συλ-

λογή το έκθεμα που τους προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση και χρησιμοποιώντας τις μηχα-

νές αναζήτησης, να βρουν πληροφορίες και να τις παρουσιάσουν στην ολομέλεια της 

τάξης με κάποιο εργαλείο διαμοιρασμού παρουσιάσεων, όπως είναι το Prezi ή το 

Slideshare. 

 

15. Διδακτικό συμβόλαιο 

 

Το διδακτικό συμβόλαιο καθορίζει την προσδοκώμενη συμπεριφορά και τις σχέσεις α-

νάμεσα στα δυο συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή τον εκπαιδευτικό και τον εκπαιδευόμενο, 

καθώς και την επιδιωκόμενη γνώση κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Πρόκειται για ένα 

σύστημα αμοιβαίων υποχρεώσεων, το οποίο προϋπάρχει της διδακτικής κατάστασης και 

είναι επαναδιαπραγματευόμενο κάθε φορά που παρατηρείται παρέκκλιση από αυτό. Στη 

συγκεκριμένη μακροδιδασκαλία το διδακτικό συμβόλαιο θα αφορά την εκμάθηση λεξι-

λογίου που σχετίζεται με το μουσείο, τη χρήση των Web 2.0 εφαρμογών και τη σωστή 

διαχείριση του χρόνου της αυτενέργειας των ομάδων. 

 

16. Οργάνωση τάξης–εφικτότητα σχεδίασης 

 

Το μάθημα για την όσο δυνατόν άρτια οργάνωσή του απαιτεί τεχνολογικό εξοπλισμό με 

βιντεοπροβολέα (projector) και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Παράλληλα, κρίνεται απα-

ραίτητο οι εκπαιδευόμενοι να εργαστούν σε ομάδες ούτως ώστε να καλλιεργείται η ομα-

δοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός θα είναι χρήσιμο να λάβει υπόψη 

του το βαθμό εξοικείωσης των εκπαιδευόμενων με την ψηφιακή τεχνολογία για την πιο 

γρήγορη και αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών εκείνων, που σχετίζονται με 

τη δημιουργία του εννοιολογικού χάρτη, αλλά και την κατανόηση και χρήση του ψηφια-

κού πίνακα και του εικονικού περιβάλλοντος. Συνεπώς, το διδακτικό σενάριο μπορεί να 

χαρακτηρισθεί υλοποιήσιμο τόσο από την πλευρά της σωστής διαχείρισης και αξιοποίη-

σης του χρόνου των τεσσάρων διδακτικών ωρών όσο και από την πλευρά της πρακτικής 

του εφαρμογής. 
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17. Περιγραφή των φύλλων εργασίας–αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων  

 

1η & 2η διδακτική ώρα 

 

Α΄ Μέρος: «Web 2.0 & Μουσείο»  

 

Αρχικά, οι εκπαιδευόμενοι χωρισμένοι καθώς είναι σε ομάδες απαντούν γραπτώς σε τρία 

ερωτήματα σχετικά με το μουσείο. Μετά τη ολοκλήρωση της γραπτής αξιολόγησης, η 

ολομέλεια της τάξης παρακολουθεί στο βιντεοπροβολέα (projector) της αίθουσας βίντεο 

με «Τα δέκα καλύτερα μουσεία του κόσμου» (Τα δέκα καλύτερα μουσεία του κόσμου - 

YouTube) το οποίο λειτουργεί ως αφόρμηση.  

Ακολουθεί συζήτηση και οι εκπαιδευόμενοι απαντούν στα ακόλουθα ερωτήματα: 

1. Έχετε επισκεφθεί κάποιο μουσείο; 

• Εάν ναι, ποιο; 

 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός μοιράζει το 1ο  φύλλο εργασίας στις τρείς ομάδες. 

 

1ο Φύλλο Εργασίας 

 

Δραστηριότητα 1 (1η ομάδα) 

1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (Δήμος Θεσσαλονίκης 

– Η ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (thessaloniki.gr)) 

2. Πατήστε επάνω στο σύνδεσμο «Θέλω να γνωρίσω την πόλη». 

3. Επιλέξετε «Μουσεία» και θα βρεθείτε μπροστά σε μία μεγάλη ποικιλία από 

μουσεία. 

4. Αναρτήστε την ιστοσελίδα με τα μουσεία στον ψηφιακό πίνακα Padlet, με τίτλο 

«Είδη Μουσείων στη Θεσσαλονίκη». 

https://www.youtube.com/watch?v=xOBW9jsMDOQ
https://www.youtube.com/watch?v=xOBW9jsMDOQ
https://thessaloniki.gr/
https://thessaloniki.gr/
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5. Παρουσιάστε από το θεματικό κατάλογο της ιστοσελίδας τις κατηγορίες των 

μουσείων στη Θεσσαλονίκη. 

 

Δραστηριότητα 1 (2η ομάδα) 

1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Wikipedia (Wikipedia)  

2. Στο κενό πεδίο πληκτρολογήστε το λήμμα «Μούσα» και στη συνέχεια πατήστε 

«Enter». 

3. Αναρτήστε την ιστοσελίδα με το λήμμα «Μούσα» στον ψηφιακό πίνακα Padlet, 

με τίτλο «Μούσα-Ορισμός». 

4. Παρουσιάστε τη σημασία του λήμματος. 

 

Δραστηριότητα 1 (3η ομάδα) 

1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Wikipedia (Wikipedia) 

2. Στο κενό πεδίο πληκτρολογήστε το λήμμα «Μουσείο» και στη συνέχεια πατήστε  

«Enter». 

3. Αναρτήστε την ιστοσελίδα με το λήμμα «Μουσείο» στον ψηφιακό πίνακα Padlet, 

με τίτλο «Μουσείο-Ορισμός». 

4. Παρουσιάστε τη σημασία του λήμματος. 

 

Δραστηριότητα 2 (για όλες τις ομάδες) 

Μετά την παρουσίαση της ετυμολογίας των λημμάτων «Μουσείο» και «Μούσα», απα-

ντήστε στο παρακάτω ερώτημα προφορικά: 

1. Τι σχέση έχει το «Μουσείο» με τις «Μούσες»; 

 

Δραστηριότητα 3 (για όλες τις ομάδες) 

1. Μεταβείτε στην εφαρμογή Bubbl.us (Mind Mapping Online - Bubbl.us) 

2. Δημιουργήστε έναν εννοιολογικό χάρτη με θέμα «Λεξιλόγιο για τα Μουσεία». 

3. Συνδέστε το κομβικό θέμα «Λεξιλόγιο για τα Μουσεία» με τις έννοιες ουσια-

στικά, ρήματα και επίθετα. 

Wikipedia
https://www.wikipedia.org/
https://bubbl.us/
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4. Σημειώστε σε κάθε έννοια τις παρακάτω λέξεις, ανάλογα με το μέρος του λόγου 

στο οποίο ανήκουν: 

εκθέματα, στεγάζω, αρχαιολόγος, πρωτότυπος, ευρήματα, εκτίθεμαι, ανασκαφές, γλυ-

πτά, αγγεία, εκθεσιακός, κατηγοριοποιούμαι, επισκέπτης, πολιτισμοί, ξεναγός, μοναδι-

κός, φέρνω στο φώς, αντιπροσωπευτικός, συντηρητής, διαχρονικός, χρονολογούμαι. 

5. Αναρτήστε τον εννοιολογικό χάρτη στον ψηφιακό πίνακα Padlet. 

 

 

3η & 4η διδακτική ώρα 

 

Β΄ Μέρος: «Web 2.0 & Μουσείο»  

 

Οι εκπαιδευόμενοι συνεχίζουν να εργάζονται σε ομάδες και ο εκπαιδευτικός μοιράζει 

στην κάθε μια το 2ο φύλλο εργασίας. 

 

2ο Φύλλο Εργασίας 

 

Δραστηριότητα 1  (για όλες τις ομάδες) 

1. Μεταβείτε στην εφαρμογή Bubbl.us (Mind Mapping Online - Bubbl.us)   

2. Δημιουργήστε έναν εννοιολογικό χάρτη με θέμα «Μουσείο-Ομόρριζες, Παράγω-

γες, Σύνθετες Λέξεις». 

3. Σχηματίστε νέες λέξεις (ομόρριζες, παράγωγες, σύνθετες) χρησιμοποιώντας το 

ουσιαστικό «μουσείο» και συνδέστε τες με το κομβικό θέμα του εννοιολογικού 

χάρτη. 

4. Αναρτήστε τον εννοιολογικό χάρτη στον ψηφιακό πίνακα Padlet. 

 

Δραστηριότητα 2 (για όλες τις ομάδες) 

Απαντήστε στο παρακάτω ερώτημα προφορικά: 

1. Τι είναι η «Εικονική Πραγματικότητα»;  

https://bubbl.us/


 
 

 

66 
 

2. Επισκεφθείτε τον ψηφιακό πίνακα Padlet, αναζητήστε και μελετήστε τον ορισμό 

της «Εικονικής Πραγματικότητας» όπου υπάρχει αναρτημένος (Εικονική πραγ-

ματικότητα - Βικιπαίδεια (wikipedia.org)) 

 

Δραστηριότητα  3 (1η ομάδα) 

1. Επισκεφθείτε τον ψηφιακό πίνακα Padlet και αναζητήστε την ανάρτηση με τον 

τίτλο «Μουσείο της Ακρόπολης». 

2. Περιηγηθείτε εικονικά στην ιστοσελίδα του μουσείου (Acropolis Museum, Ath-

ens, Ελλάδα — Google Arts & Culture) 

3. Παρουσιάστε στην ολομέλεια της τάξης τι σας εντυπωσίασε περισσότερο. 

 

Δραστηριότητα  3 (2η ομάδα) 

1. Επισκεφθείτε τον ψηφιακό πίνακα Padlet και αναζητήστε την ανάρτηση με τον 

«Λαογραφικό Μουσείο Μετσόβου». 

2. Περιηγηθείτε εικονικά στην ιστοσελίδα του μουσείου (Εικονική Περιήγηση | Λα-

ογραφικό Μουσείο Μετσόβου (metsovomuseum.gr)) 

3. Παρουσιάστε στην ολ 

4. ομέλεια της τάξης τι σας εντυπωσίασε περισσότερο. 

 

Δραστηριότητα  3 (3η ομάδα) 

1. Επισκεφθείτε τον ψηφιακό πίνακα Padlet και αναζητήστε την ανάρτηση με τον 

τίτλο «Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων». 

2. Περιηγηθείτε εικονικά στην ιστοσελίδα του μουσείου (Ελληνική Ολυμπιακή Ε-

πιτροπή - Εικονική Περιήγηση (hoc.gr)) 

3. Παρουσιάστε στην ολομέλεια της τάξης τι σας εντυπωσίασε περισσότερο. 

 

Η εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώνεται με τους εκπαιδευόμενους να απαντούν πάλι 

γραπτώς στα τρία ερωτήματα σχετικά με το μουσείο. 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://artsandculture.google.com/partner/acropolis-museum
https://artsandculture.google.com/partner/acropolis-museum
http://metsovomuseum.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7/
http://metsovomuseum.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7/
https://hoc.gr/tour/index-el.html?startscene=scene_775
https://hoc.gr/tour/index-el.html?startscene=scene_775
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Γ΄ Μέρος: Αξιολόγηση 

 

Αξιολόγηση εκπαιδευόμενων 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων γίνεται σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του διδακτι-

κού σεναρίου καθώς εφαρμόζεται η διαμορφωτική αξιολόγηση. Σχετίζεται με την ανά-

πτυξη πρωτοβουλιών στην εκτέλεση των μαθητικών εργασιών, τη συνεργασία και αλλη-

λεπίδραση των ομάδων για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και την αξιοποίηση των 

διαδικτυακών διευθύνσεων και λογισμικών προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες και 

να παράγουν υλικό. Η αξιολόγηση αρχίζει και ολοκληρώνεται μέσω της γραπτής δρα-

στηριότητας που αφορά τα είδη των μουσείων και το λεξιλόγιο που σχετίζεται με αυτά. 

 

Γραπτή αξιολόγηση 

(για όλες τις ομάδες / πριν και μετά την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου) 

 

1. Να αναφέρετε τρία είδη μουσείων που μπορεί κάποιας να συναντήσει στη Θεσ-

σαλονίκη. 

2. Να σχηματίστε μία πρόταση με κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις. Οι λέξεις μπο-

ρούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε τύπο (ρηματικό πρόσωπο, αριθμό ή 

πτώση): έκθεμα, μοναδικός, φέρνω στο φως. 

3. Να γράψετε τρεις νέες λέξεις (ομόρριζες, παράγωγες, σύνθετες) χρησιμοποιώντας 

το ουσιαστικό «Μουσείο». 

 

Αξιολόγηση διδακτικού σεναρίου 

Η αξιολόγηση του σεναρίου σχετίζεται με τη γενικότερη λειτουργία του και αφορά σε 

θέματα επιστημονικού περιεχομένου, συνάφειας με το αναλυτικό πρόγραμμα, διδακτι-

κών στόχων, συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευόμενων, χρήση Web 2.0 εργαλείων στη 

διδακτική πράξη και τεχνικών δυσκολιών. 
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Η αξιολόγηση είναι δυνατό να επιτευχθεί με την παρατήρηση–σημειώσεις του εκπαιδευ-

τικού κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού 

σεναρίου θα καταγραφεί η άποψη των εκπαιδευόμενων. Με αυτό τον τρόπο θα επαλη-

θευθούν αρκετές από τις παρατηρήσεις του πρώτου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

 

5. Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων της Έρευνας  
 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας, 

όπως αυτά προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέγησαν μέσω των ε-

ρευνητικών εργαλείων. Αρχικά, παρουσιάζονται τα δεδομένα εκείνα όπως καταγράφη-

καν από την άμεση συμμετοχική παρατήρηση στο υπό μελέτη περιβάλλον. Στη συνέχεια, 

μελετώνται και καταγράφονται οι απόψεις, οι αντιλήψεις, τα σχόλια και οι παρατηρήσεις 

των συμμετεχόντων στην έρευνα κατά τη διεργασία των συνεντεύξεων με τις ομάδες 

εστίασης και της ημιδομημένης προσωπικής συνέντευξης με την εκπαιδευτικό. Τα απο-

τελέσματα παρατίθενται και αναλύονται κατά άξονα με βάση την κλείδα παρατήρησης 

και τους οδηγούς έρευνας. Τέλος, στο Παράρτημα ΣΤ της εργασίας παρουσιάζεται η α-

νάρτηση του υλικού στον ψηφιακό πίνακα Padlet, που πραγματοποιήθηκε από τους εκ-

παιδευόμενους στο πλαίσιο υλοποίησης των δραστηριοτήτων του διδακτικού σεναρίου. 

 

5.1 Θεματική ανάλυση δεδομένων από τη συμμετοχική παρατήρηση 

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται διεξοδικά η έκβαση του σεναρίου, που διήρ-

κεσε 4 διδακτικές ώρες, και στη συνέχεια ακολουθεί ο σχολιασμός και η αξιολόγηση των 

δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, με βάση τους άξονες στην κλείδα παρατήρησης (Πα-

ράρτημα Γ). 

 

1ο διδακτικό δίωρο 

 

Στην αρχή του πρώτου διδακτικού δίωρου παρατηρήθηκε η ανυπομονησία αλλά και το 

άγχος των εκπαιδευόμενων σχετικά με το αν θα ανταποκριθούν στις ερωτήσεις και τις 

δραστηριότητες των φύλλων εργασίας που τους δόθηκαν. Η οµαδοσυνεργατική διδασκα-

λία, η παρουσία της εκπαιδευτικού του γλωσσικού γραμματισμού και η ενεργητική συμ-

μετοχή από την πλευρά μας, εξασφάλισαν τις προϋποθέσεις ελαχιστοποίησης τέτοιων 

συναισθημάτων.  
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Το σενάριο ξεκίνησε με τη διαδικασία γραπτής αξιολόγησης των ομάδων που περιλάμ-

βανε τρεις ερωτήσεις. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης τα μέλη κάθε ομάδας συνερ-

γάστηκαν αρμονικά σε πλαίσιο διακριτών ρόλων που καθορίστηκαν από τους ίδιους. Έ-

νας ερευνώμενος από κάθε ομάδα ανέλαβε να καταγράψει τις απαντήσεις στο φυλλάδιο 

ενώ όλοι μαζί συνομιλούσαν και αποφάσιζαν από κοινού για τις απαντήσεις των ερωτή-

σεων. Από τα τρία ερωτήματα, το τελευταίο που αφορούσε το σχηματισμό ομόρριζων, 

παράγωγων ή σύνθετων λέξεων με τη χρήση του ουσιαστικού μουσείου, προβλημάτισε 

περισσότερο τους εκπαιδευόμενους, καθώς δε θυμόντουσαν τη σημασία των παραπάνω 

εννοιών. Ακολούθησε το βίντεο με «Τα δέκα καλύτερα μουσεία του κόσμου» όπου οι 

συμμετέχοντες ξαφνιάστηκαν ευχάριστα και χωρίς κανένα ενδοιασμό ανέφεραν προσω-

πικές τους εμπειρίες σχετικά με τα μουσεία που είχαν επισκεφθεί. Αυτό είχε ως αποτέλε-

σμα να υποχωρήσει η αίσθηση της δασκαλοκεντρικής αυθεντίας αποκτώντας η διαδικα-

σία της μάθησης αυθόρμητο χαρακτήρα. Η εκπαιδευόμενη Σ15 (ομάδα 3) εξέφρασε το 

πόσο είχε εντυπωσιαστεί από την επίσκεψη της στο μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα. 

Η ένθερμη αυτή αναφορά, τόσο με τα λόγια όσο και με τις κινήσεις των χεριών της, 

συνέβαλλε στο να παρακολουθήσει ολόκληρο το τμήμα, ύστερα από ερώτηση μας, βί-

ντεο με τίτλο «Περιήγηση στο νέο μουσείο τη Ακρόπολης» το οποίο δεν περιλαμβάνο-

νταν στον αρχικό σχεδιασμό του διδακτικού σεναρίου. Στη διάρκεια προβολής του βί-

ντεο, οι εκπαιδευόμενοι σχολίαζαν τα εκθέματα, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την αρ-

χιτεκτονική του μουσείου ενώ κάποιοι απηύθυναν ερωτήσεις στην εκπαιδευόμενη Σ15 

σχετικά με την εμπειρία της από την επίσκεψη της στο μουσείο.  

 

Στη συνέχεια ακολούθησε η πρώτη δραστηριότητα του φύλλου εργασίας με την οποία  

δημιουργήθηκε ένα κλίμα ερευνητικής διάθεσης, καθώς οι τρεις ομάδες ανάρτησαν στον 

ψηφιακό πίνακα Padlet πληροφορίες σχετικές με τα «Είδη των μουσείων στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης» και τους ορισμούς των εννοιών «Μούσα» και «Μουσείο» από τη διαδι-

κτυακή βιβλιοθήκη Wikipedia (Δραστηριότητα 1). Στην κάθε ομάδα, όλοι οι εκπαιδευό-

μενοι μελετούσαν τα βήματα των δραστηριοτήτων και συνεργάζονταν δίνοντας ιδιαίτερη 

βαρύτητα στα μέλη της ομάδας που είχαν μεγαλύτερη εμπειρία στη χρήση του ηλεκτρο-

νικού υπολογιστή. Στο πλαίσιο της δημιουργικής μάθησης, όταν από την κάθε ομάδα 

ζητήθηκε να παρουσιάσει τη σχετική της ανάρτηση, οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι, ύστερα 

από επικοινωνία μεταξύ τους, όρισαν το άτομο που θα τους εκπροσωπούσε. Χαρακτηρι-

στικό είναι το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι της 1ης και 3ης ομάδας, Σ2 και Σ15 αντίστοιχα, 
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που δεν ήταν εξοικειωμένοι με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, με χαρά και εν-

θουσιασμό παρουσίασαν τις αναρτήσεις τους, προσφέροντας στο υπόλοιπο τμήμα νέες 

γνώσεις. Νέες γνώσεις που εμπλουτίστηκαν όταν οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν από εμάς 

για το αν και πως σχετίζονται οι έννοιες «Μουσείο» και «Μούσες» (Δραστηριότητα 2). 

Κάποιοι από τους εκπαιδευόμενους ανέφεραν την άποψη τους, χωρίς ωστόσο να προβούν 

στον επιτυχή συσχετισμό των εννοιών, με την εκπαιδευτικό του γλωσσικού γραμματι-

σμού να τους υπενθυμίζει ότι είχε γίνει σχετική αναφορά την προηγούμενη διδακτική 

χρονιά με αφορμή το μουσείο που είχαν επισκεφθεί στη Θεσσαλονίκη.  

 

Μετέπειτα, η εκπαιδευτική διαδικασία περιλάμβανε κοινή δραστηριότητα για τις τρεις 

ομάδες και αφορούσε τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με την εφαρμογή Bubbl.us με 

θέμα «Λεξιλόγιο για τα μουσεία» (Δραστηριότητα 3). Διαπιστώθηκε ότι κάποιοι από 

τους εκπαιδευόμενους αντιμετώπισαν μικρή δυσκολία με τη δημιουργία του εννοιολογι-

κού χάρτη αλλά μεγαλύτερη με το γραμματικό τμήμα της εργασίας, που σχετίζονταν με 

τα μέρη του λόγου. Σε αυτό το σημείο, η αλληλεπίδραση μας με τους εκπαιδευόμενους 

ήταν συνεχής. Ιδιαίτερα η ομάδα 3 ζητούσε τη βοήθεια και την επιβεβαίωση μας σχετικά 

με τη διάκριση των λέξεων σε επίθετα, ουσιαστικά και ρήματα, δηλώνοντας κάθε φορά 

πόσο άσχημα αισθάνονται για τη συγκεκριμένη διαδικασία, προσδιορίζοντας ότι ήταν 

δύσκολο να θυμούνται τα μέρη του λόγου. 

 

2ο διδακτικό δίωρο 

 

Με την έναρξη του δεύτερου διδακτικού δίωρου διακρίναμε ένα θετικό κλίμα στο εκπαι-

δευτικό περιβάλλον. Τα μέλη της κάθε ομάδας με αυτοπεποίθηση δημιούργησαν έναν 

εννοιολογικό χάρτη με θέμα «Μουσείο–Ομόρριζες, Παράγωγες, Σύνθετες Λέξεις» στην 

εφαρμογή Bubbl.us (Δραστηριότητα 1), τον οποίο και ανάρτησαν στο Padlet. Αξίζει να 

επισημανθεί ότι υπήρχαν απορίες σχετικά με τις έννοιες «ομόρριζος», «παράγωγος» και 

«σύνθετος», με αποτέλεσμα να προχωρήσουμε στην αποσαφήνιση των όρων και στην 

καταγραφή παραδειγμάτων στον πίνακα της αίθουσας για την καλύτερη δυνατή κατανό-

ηση τους. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες Σ2, Σ5 και Σ7 αυθόρμητα ανέφεραν λέξεις 

ομόρριζες και παράγωγες. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της συλλογικότητας και συνεργα-

τικότητας των εκπαιδευόμενων, ήταν ότι κάποια από τα μέλη της κάθε ομάδας ανέλαβαν 

να αναζητήσουν λέξεις ομόρριζες, παράγωγες και σύνθετες στον περιηγητή ιστού Google 
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Chrome, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις γνωστικές και ψηφιακές τους δεξιότητες. Οι εκ-

παιδευόμενοι αισθανόμενοι τη νέα γνώση ως δικό τους απόκτημα την παρουσίασαν με-

τέπειτα στο πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας.  

 

Το μάθημα έγινε πιο ενδιαφέρον με την επόμενη εργασία που αφορούσε την εικονική 

πραγματικότητα (Δραστηριότητα 2). Αρκετοί από τους συμμετέχοντες γνώριζαν τη συ-

γκεκριμένη τεχνολογική δυνατότητα ενώ η εκπαιδευόμενη Σ3 εξέφρασε τον ενθουσια-

σμό της. Μέσα σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα η κάθε μία ομάδα περιηγήθηκε σε διάφο-

ρους μουσειακούς χώρους (Δραστηριότητα 3) που διαθέτουν την εφαρμογή της εικονικής 

περιήγησης, επισημαίνοντας στο τέλος τι ήταν αυτό που τους εντυπωσίασε περισσότερο.     

 

Η ερευνητική διαδικασία ολοκληρώθηκε με τη γραπτή αξιολόγηση τα τελευταία δέκα 

λεπτά της διδακτικής ώρας. Στην κάθε ομάδα ανέλαβε να καταγράψει τις απαντήσεις στο 

φυλλάδιο το ίδιο άτομο που είχε οριστεί κατά την πρώτη αξιολόγηση με τους εκπαιδευ-

όμενους να αποκρίνονται με μεγαλύτερη ευχέρεια στα ερωτήματα σε σχέση με την αξιο-

λόγηση που είχε προηγηθεί στην έναρξη της εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου.  

 

Γλωσσικές δραστηριότητες 

 

Σχετικά με τις δραστηριότητες των φύλλων εργασίας και της γραπτής αξιολόγησης, κα-

μία απορία δεν προέκυψε από την πλευρά των ερευνώμενων ως προς την εκφώνηση τους. 

Η διατύπωση των δραστηριοτήτων θεωρήθηκε κατάλληλη ενώ κατανοήθηκαν πλήρως 

κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων με τη θεματική ενότητα του «μουσείου» 

που επιλέχθηκε. Αντίθετα οποιαδήποτε αδυναμία παρουσιάστηκε αφορούσε κυρίως τη 

διευκρίνηση της σημασίας των εννοιών «ομόρριζος», «παράγωγος» και «σύνθετος» και 

το διαχωρισμό των λέξεων σε μέρη του λόγου. Επομένως, οι εκπαιδευόμενοι στηρίχθη-

καν στην αναλυτική εκφώνηση των ασκήσεων καθώς και στις εμπειρίες τους για να οι-

κοδομήσουν νέα γνώση.  

 

Web 2.0 εργαλεία  

 

Η χρήση των ψηφιακών εργαλείων έκανε το μάθημα πιο ενδιαφέρον και ευχάριστο κα-

θώς οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό 
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με ενεργητικό τρόπο. Ο εμπλουτισμός, ακόμα, της διδασκαλίας με ένα ολιγόλεπτο βίντεο 

για «Τα δέκα καλύτερα μουσεία του κόσμου» προσέλκυσε το ενδιαφέρον και την ενεργή 

συμμετοχή τους, δίνοντας ταυτόχρονα τροφή για περαιτέρω συζήτηση και ανάπτυξη του 

θέματος. Οι εκπαιδευόμενοι αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο, δημιούργησαν εν-

νοιολογικούς χάρτες και με την ανάρτηση των παραπάνω στον ψηφιακό πίνακα ανακοι-

νώσεων συνέβαλαν στο διαμοιρασμό τους. Ο συνδυασμός των εργαλείων παγκόσμιου 

ιστού και των τεχνικών που αξιοποιήθηκαν στην εκπαιδευτική διαδικασία περιόρισαν 

την ετερογένεια των εκπαιδευόμενων καθώς, μη έχοντας όλοι το ίδιο υπόβαθρο στις νέες 

τεχνολογίες, τους παρείχε τη δυνατότητα να μάθουν με το δικό τους τρόπο και να κατα-

κτήσουν τη γνώση χωρίς να είναι απλώς παθητικοί δέκτες πληροφοριών.  

 

Εκπαιδευόμενοι-Ομάδες 

 

Όσον αφορά τους συμμετέχοντες στην έρευνα, η συνύπαρξη των λιγότερο εξοικειωμέ-

νων με τους περισσότερο εξοικειωμένους στην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογι-

στών λειτούργησε θετικά, καθώς συνεργάστηκαν μεταξύ τους και δραστηριοποιήθηκαν 

με αποτέλεσμα να εμπλακούν στη διδακτική πράξη όλοι. Επίσης, οι τεχνικές της αφόρ-

μησης με τη χρήση βίντεο αλλά και των ερωτοαποκρίσεων, όπου οι εκπαιδευόμενοι α-

ξιοποιούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους (π.χ. «Έχετε επισκεφθεί κάποιο μουσείο;» 

«Πως σχετίζονται οι έννοιες «Μουσείο» και «Μούσα»;) προκάλεσαν την ενεργητική 

συμμετοχή και επικοινωνιακή δράση τους, καλλιεργώντας και την κριτική τους ικανό-

τητα. Οι συμμετέχοντες ακολουθούσαν τις διαδικασίες με μεγάλο ενδιαφέρον και υπευ-

θυνότητα, δείχνοντας εμπιστοσύνη και σεβασμό απέναντι μας και στους συνεκπαιδευό-

μενους τους, εκφράζοντας τις προσωπικές τους απόψεις και θέσεις. Κατά συνέπεια, δη-

μιουργήθηκε ένα πλούσιο αλληλεπιδραστικό περιβάλλον μέσω του οποίου ευνοήθηκε η 

δημιουργική και συναισθηματική μάθηση. 

 

5.2 Θεματική ανάλυση δεδομένων από τις συνεντεύξεις με τις ομάδες 

εστίασης 

 

Οι συνεντεύξεις με τους εκπαιδευόμενους χωρισμένους σε ομάδες εστίασης πραγματο-

ποιήθηκαν στο γραφείο των καθηγητών μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής διαδικα-

σίας. Τα μέλη της κάθε ομάδας προσέρχονταν με ευχάριστη διάθεση και χωρίς καμία 
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καθυστέρηση. Η θεματική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, βασίστηκε στους 

τέσσερις άξονες του «Οδηγού Συνέντευξης Ομάδων Εστίασης» (Παράρτημα Δ).  

 

Άξονας Ι: Δημογραφικά στοιχεία  

 

Αρχικά, με τις εισαγωγικές ερωτήσεις (1 και 2) του Άξονα I καταγράφηκαν τα δημογρα-

φικά χαρακτηριστικά των μελών των τριών ομάδων εστίασης. Συνεπώς, από τους 17 

συμμετέχοντες οι 9 είναι γυναίκες και οι 8 άνδρες. Σχετικά με τις ηλικιακές ομάδες, 1 

άτομο ανήκει στην ομάδα 18-24, 4 άτομα είναι από 25–31, 3 εκπαιδευόμενοι ανήκουν 

ηλικιακά στην ομάδα 32–40, 5 άτομα είναι ηλικίας 41–50 και 4 εκπαιδευόμενοι είναι 

άνω των 50 ετών.   

 

Άξονας II: Γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με τις Τ.Π.Ε.  

 

Ο Άξονας II (ερωτήματα 3 και 4) έχει σκοπό τη διερεύνηση των εμπειριών και γνώσεων 

των εκπαιδευόμενων σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Σύμφωνα με τις απα-

ντήσεις τους σχεδόν όλοι εξ αυτών χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του διαδικτύου (15 

στους 17) ακόμα και αν δεν γνωρίζουν καλά το αντικείμενο. Οι λόγοι αξιοποίησης του 

είναι κυρίως ενημερωτικοί για ποικίλα θέματα όπως είναι ειδήσεις, ζητήματα αθλητικού, 

νομικού και ιατρικού περιεχομένου καθώς και οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις: 

«…χρησιμοποιώ τον υπολογιστή για (…) Τα πάντα… ειδήσεις, αθλητικά…» (Σ1), «…Τον 

χρησιμοποιώ για να διαβάζω ειδήσεις (…) και να μαθαίνω τα αθλητικά νέα» (Σ4), «Ο 

υπολογιστής και γενικά το Internet χρησιμοποιείται (…) για ενημέρωση…» (Σ6), «Χρησι-

μοποιώ τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για να ενημερώνομαι για πολιτικά θέματα…» (Σ11), 

«Χρησιμοποιώ τον υπολογιστή για να ενημερωθώ κυρίως…» (Σ12), «Χρησιμοποιώ τον 

υπολογιστή συχνά για να ενημερωθώ για θέματα ιατρικά, νομικά, ειδήσεις γενικά…» (Σ16), 

«...σιγά σιγά όμως άρχισα να αναζητώ άρθρα για θέματα που με αφορούν, όπως πολιτικά, 

οικονομικά…» (Σ17).  

 

Αρκετοί είναι, ακόμη, οι συμμετέχοντες που αναζητούν και ανακτούν πληροφορίες από 

το διαδίκτυο για οτιδήποτε τους απασχολεί και ενδιαφέρει όπως τοποθεσίες, συνταγές, 

κατασκευές και θέσεις εργασίας: «(…) χρησιμοποιώ τον υπολογιστή για περιήγηση (…)» 

(Σ1),  «Περιήγηση…  (…) μου αρέσει πολύ να βλέπω άλλα μέρη και τα νησιά μας!» (Σ2), 
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«Και εγώ για περιήγηση στο διαδίκτυο… Εγώ πιο πολύ συνταγές και διάφορα μέρη στον 

κόσμο» (Σ3), «Εγώ χρησιμοποιώ το YouTube (…) να δω τι έχει κάνει ο άλλος… Ναι για 

να πάρω κάποιες ιδέες» (Σ9), «Χρησιμοποιώ τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (…) για διάφορα 

θέματα που με απασχολούν κατά καιρούς...(…)» (Σ11), «…για να αναζητήσω πράγματα…» 

(Σ13), «Εγώ χρησιμοποιώ τον υπολογιστή αλλά πιο πολύ για να βρω εργασία, να αναζη-

τήσω δουλειά» (Σ15).  

 

Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευόμενοι επισήμαναν τη συνεισφορά του διαδικτύου στον τομέα 

της επικοινωνίας μέσω των Web 2.0 εφαρμογών: «…Viber…» (Σ2), «…Επίσης το Email, 

το Skype για δωρεάν συνομιλίες. Για επικοινωνία και συνομιλίες γενικότερα…» (Σ12), 

«…αλλά και για να επικοινωνήσω όπως το Μessenger και το Viber» (Σ16), «Αρχικά, είχα 

Viber για να επικοινωνώ με φίλους, συγγενείς, να στέλνω φωτογραφίες…» (Σ17). 

 

Ακολουθούν οι δυνατότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας που προσφέρουν οι νέες τε-

χνολογίες εφόσον παρέχουν πρόσβαση σε άφθονο ψυχαγωγικό υλικό, όπως τηλεοπτικές 

σειρές, κινηματογραφικές ταινίες, τραγούδια: «Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για να βλέπω 

ταινίες… επίσης για να αποθηκεύω φωτογραφίες, να ακούω τραγούδια στο YouTube ή να 

βλέπω βίντεο με γυμναστική, μακιγιάζ…» (Σ5), «…για να δω καμιά ταινία…» (Σ7), «…και 

μουσικά βίντεο» (Σ13). Οι συμμετέχοντες, επίσης, επιλέγουν να αγοράζουν προϊόντα η-

λεκτρονικά: «…για αγορές μέσω Internet...» (Σ1), «…αγοράζω μέσω Internet...» (Σ2), 

«…και αγορές προϊόντων…» (Σ3) ενώ αξιοποιούν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

«…Facebook…» (Σ2), «…Κοίταξε πιο πολύ για επικοινωνία μέσω των Social Media…» 

(Σ7), «Πιο πολύ το Facebook για να βλέπω και να ανεβάζω φωτογραφίες…» (Σ8). Τέλος, 

ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι 2 ερευνώμενοι κάνουν χρήση του διαδικτύου για 

εκπαιδευτικούς λόγους: «…αλλά κυρίως για να βοηθήσω τα παιδιά μου στα μαθήματα του 

σχολείου…Ψάχνω για ασκήσεις, αναλύσεις κειμένων...» (Σ6), «…αν τύχει κάτι για κάποια 

εργασία του σχολείου που (…) θα την κάνουμε μέσω του υπολογιστή…» (Σ7). 

 

Από το σύνολο των μελών των ομάδων εστίασης προέκυψε ότι 2 άτομα δεν αξιοποιούν 

τις δυνατότητες του διαδικτύου εφόσον είναι ενάντια στην κατάχρηση των νέων τεχνο-

λογιών ή δε διαθέτουν τις κατάλληλες ηλεκτρονικές συσκευές: «(…) γενικά είμαι ενα-

ντίον… Εναντίον της υπερβολικής χρήσης της τεχνολογίας» (Σ10),  «Όχι δεν έχω υπολογι-

στή, ούτε το κινητό μου είναι τελευταίας τεχνολογίας» (Σ14). 
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Όσον αφορά τη συχνότητα πρόσβασης στην ψηφιακή τεχνολογία από τις απαντήσεις των 

ερευνώμενων φανερώνεται η συστηματική χρήση της σε καθημερινό βαθμό: «Ναι, σχε-

δόν σε καθημερινή βάση χρησιμοποιώ τον υπολογιστή...» (Σ1), «…αρκετές φορές την η-

μέρα…» (Σ4), «...σχεδόν κάθε μέρα!» (Σ5), «…χρησιμοποιείται αρκετά από εμένα... καθη-

μερινά θα έλεγα..» (Σ6), «Πολύ! Κάθε μέρα!» (Σ7), «…Σχεδόν καθημερινά» (Σ8), «… σε 

καθημερινό επίπεδο» (Σ12), «Ναι, συχνά…» (Σ13), «Χρησιμοποιώ τον υπολογιστή συ-

χνά…» (Σ16), «… σχεδόν καθημερινά τον χρησιμοποιώ» (Σ17). 

 

Στο τέταρτο (4ο) ερώτημα του Άξονα II, που σχετίζεται με την παρακολούθηση προγραμ-

μάτων ή σεμιναρίων κατάρτισης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η συντριπτική πλειο-

ψηφία των εκπαιδευόμενων (11 στους 17) αποκρίθηκε ότι δεν είχε παρακολουθήσει ποτέ 

κάποιο πρόγραμμα εκμάθησης υπολογιστών: «…δεν έχω παρακολουθήσει κάποιο σεμι-

νάριο» (Σ1), «Δεν έχω παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο για ηλεκτρονικούς υπολογι-

στές…» (Σ2), «…Δεν έτυχε να παρακολουθήσω κάποιο» (Σ3), «Ποτέ δε μου πέρασε από 

το μυαλό να παρακολουθήσω κάποιο πρόγραμμα…» (Σ4), «…δεν έχω παρακολουθήσει 

κάποιο πρόγραμμα ή σεμινάριο…» (Σ8), «Και εγώ το ίδιο (εννοείται: δεν έχω παρακολου-

θήσει κάποιο πρόγραμμα ή σεμινάριο» (Σ9), «Εγώ προσωπικά όχι» (Σ10), «Δεν παρακο-

λούθησα κάποιο σεμινάριο ή πρόγραμμα» (Σ11), «Και εγώ το ίδιο (εννοείται: δεν έχω πα-

ρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα ή σεμινάριο)» (Σ13),  «Όχι» (Σ14), «Εγώ δεν έχω πα-

ρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο ή πρόγραμμα εκμάθησης πληροφορικής…» (Σ17). Από 

τους παραπάνω ερευνώμενους 2 εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους για τη μη κατάρτιση 

τους στις νέες τεχνολογίες: «Δυστυχώς όμως δεν έχω παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο» 

(Σ1), «Εγώ δυστυχώς δεν έχω παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα ή σεμινάριο…» (Σ8) 

και μόλις 1 δήλωσε ότι θα επιθυμούσε να παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα σχετικό 

με ηλεκτρονικούς υπολογιστές: «…αν και θα ήθελα» (Σ2). 

 

Κάποιοι από τους συμμετέχοντες πρόσθεσαν ότι τους βοήθησε αρκετά το μάθημα του 

πληροφορικού γραμματισμού που διδάσκεται στα Σ.Δ.Ε.: «…Με βοήθησε όμως αρκετά 

και το μάθημα πληροφορικής εδώ στο σχολείο» (Σ8), «Δεν είχα καμία σχέση με τον ηλε-

κτρονικό υπολογιστή. (…) Εδώ όμως στο σχολείο έμαθα κάποια βασικά πράγματα…» 

(Σ10), «Είναι ωραία που κάνουμε μαθήματα εδώ στους υπολογιστές! (…) Αλλά ότι μα-

θαίνω, μαθαίνω! Και αυτό είναι χρήσιμο» (Σ13), «…Ό,τι έχω μάθει είναι από τα μαθήματα 

πληροφορικής που κάνουμε εδώ στο σχολείο με τον… (όνομα εκπαιδευτικού πληροφορικού 
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γραμματισμού)» (Σ14), «…Με έχουν βοηθήσει όμως αρκετά (…) τα μαθήματα πληροφορι-

κής στο σχολείο που ξεκινήσαμε από πέρυσι…» (Σ17). Επίσης, σημαντικό ρόλο για 3 εκ-

παιδευόμενους διαδραμάτισε η παρότρυνση και η καθοδήγηση που δέχτηκαν από τους 

οικείους τους: «…Μου έδειξαν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου κάποια πράγματα... πώς 

να μπαίνω στο  YouTube, πώς να ψάχνω...» (Σ9), «Τα  παιδιά μου με παρότρυναν να μάθω 

να  χρησιμοποιώ τον υπολογιστή…» (Σ11), «Με έχουν βοηθήσει όμως αρκετά τα παιδιά 

μου…» (Σ17) ενώ άλλοι 2 θεωρούνται αυτοδίδακτοι στη χρήση της ψηφιακής τεχνολο-

γίας: «Δεν με δυσκόλευε καθόλου ο υπολογιστής και η τεχνολογία γενικά και αυτό γιατί 

χρησιμοποιώ υπολογιστή στην εργασία μου και στο σπίτι» (Σ1), «…ίσως γιατί με ενδιαφέ-

ρουν μόνο τα νέα...» (Σ4), «…ό,τι έχω καταφέρει από μόνη μου…» (Σ8). 

 

Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι οι συμμετέχοντες (6) στην έρευνα που έχουν παρακολου-

θήσει κατά το παρελθόν κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης ηλεκτρονικών υπολογιστών α-

νεξαρτήτου διάρκειας και φορέα: «Εγώ έχω το Ecdl… πήρα πτυχίο για τις ενότητες του 

Word, Excel και Internet» (Σ5), «Πριν από τέσσερα χρόνια είχα παρακολουθήσει ένα σε-

μινάριο περίπου εκατό ωρών και έτσι έχω ένα πτυχίο από εκεί» (Σ6), «Κάποια στιγμή, 

περίπου πριν από δύο χρόνια, παρακολούθησα κάποιο σεμινάριο πληροφορικής για ανέρ-

γους που προγραμμάτισε ο δήμος. Αν δεν κάνω λάθος ήταν για τρεις μήνες τα μαθήματα» 

(Σ7), «…απευθύνθηκα σε ένα φορέα, έκανα μαθήματα... και έτσι έχω πιστοποίηση για τρεις 

ενότητες. Ναι ναι αυτές!! (εννοείται: που δίνουν μόρια στον ΑΣΕΠ)» (Σ12), «…στο δήμο, 

κάνουμε κάποια σεμινάρια στους υπολογιστές...» (Σ15), «Παλιότερα είχα παρακολουθήσει 

σεμινάρια για υπολογιστές...» (Σ16) από τους οποίους 3 προσδιόρισαν το λόγο για τον 

οποίο εφοδιάστηκαν με απαραίτητες γνώσεις για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές: «Ε-

πειδή ήθελα να αυξήσω τα προσόντα μου στο χώρο εργασίας (…)» (Σ12), «Επειδή έχω 

μπει σε κάποια οχτάμηνα στο δήμο...» (Σ15), «…Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να γνωρί-

ζουμε πως να χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή γιατί ζούμε σε μία κοινωνία που εξελίσσεται. 

Ο υπολογιστής, το Internet μας βοηθάει να επικοινωνήσουμε, να βρούμε πληροφορίες, να 

πληρώσουμε λογαριασμούς...» (Σ16).  

 

Από την ανάλυση των απαντήσεων του Άξονα II προκύπτει ότι μολονότι η πλειονότητα 

των εκπαιδευόμενων δεν είχε παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο ή επιμόρφωση σχετικά 

με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και χρησιμοποιεί τις 

υπηρεσίες του κυρίως για ενημερωτικούς, επικοινωνιακούς και ψυχαγωγικούς λόγους σε 
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καθημερινό επίπεδο. Οι γνώσεις τους ωστόσο περιορίζονται στα πιο γνωστά εργαλεία 

παγκόσμιου ιστού όπως είναι το Facebook, το Messenger, το Viber και το YouTube. 

 

Άξονας ΙΙΙ: Αξιοποίηση των Web 2.0 εργαλείων στο μάθημα του γλωσσικού γραμματι-

σμού  

 

Το πέμπτο (5ο) ερώτημα του Άξονα III αφορά τα Web 2.0 εργαλεία που αξιοποιούνται 

κατά τη διδασκαλία του γλωσσικού γραμματισμού. Από τις απαντήσεις των συμμετεχό-

ντων προέκυψε ότι οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται περιορίζονται στην προβολή κά-

ποιου βίντεο ή PowerPoint στην αίθουσα προβολών: «Υπολογιστή έχουμε χρησιμοποιήσει 

(…) στην αίθουσα προβολών…Μμμ... PowerPoint, βίντεο. Το μάθημα! Αλλά τα πολύ ση-

μαντικά σημεία» (Σ1), «…μόνο όταν είναι να δούμε κάποιο βίντεο ή το μάθημα στην αί-

θουσα προβολών» (Σ3), «για να δούμε ίσως ένα βίντεο» (Σ11), «…για να δούμε κάποιο 

βίντεο» (Σ13), «…για να δούμε κάποιο βίντεο ή το μάθημα. Εννοώ τα σημαντικότερα ση-

μεία του μαθήματος» (Σ17) ενώ η συχνότητα χρήσης τους, κατά τη διάρκεια της εκπαι-

δευτικής διαδικασίας, περιορίζεται σε ελάχιστες φορές το χρόνου: «Υπολογιστή έχουμε 

χρησιμοποιήσει μία με δύο φορές στην αίθουσα προβολών» (Σ1), «…Ανεξάρτητα από την 

αίθουσα των υπολογιστών. Και πάλι δεν πηγαίνουμε συχνά στη συγκεκριμένη αίθουσα...» 

(Σ3), «…στο γλωσσικό γραμματισμό σπάνια, μια–δυο φορές το χρόνο!» (Σ5), «Μία φορά 

το χρόνο» (Σ7), «Πράγματι μπορεί να πάμε στην αίθουσα προβολών μία φορά το χρόνο» 

(Σ11), «Δυστυχώς δε χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή στο μάθημα του γλωσσικού γραμμα-

τισμού συχνά...» (Σ12), «Κάπου κάπου στην αίθουσα προβολών» (Σ14), «Πολύ σπάνια 

στην αίθουσα προβολών…» (Σ13), «Σπάνια!...» (Σ15) «Δυστυχώς όχι συχνά…» (Σ16), 

«Μία με δυο φορές το χρόνο…» (Σ17). Ένας από τους ερευνώμενους υπογράμμισε ότι ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής αξιοποιείται κυρίως στο μάθημα του πληροφορικού γραμμα-

τισμού ή σε διαθεματικά σχέδια εργασίας: «Μόνο στον πληροφορικό γραμματισμό ή σε 

κάποια projects χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικό υπολογιστή...» (Σ5). 

 

Μερικοί (8) από τους εκπαιδευόμενους προσδιόρισαν τους λόγους της σπάνιας αξιοποί-

ησης των Web 2.0 εφαρμογών και γενικότερα της ψηφιακής τεχνολογίας. Οι αιτίες σχε-

τίζονται κυρίως με τις υλικοτεχνικές υποδομές: «Δεν υπάρχουν υποδομές… οπότε δεν εί-

ναι εύκολο για τους εκπαιδευτικούς» (Σ6), «…Πιστεύω πως αν κάθε αίθουσα είχε υπολο-

γιστή και προτζέκτορα ίσως να βλέπαμε κάποια βίντεο» (Σ7), «…Είναι ένα πρόβλημα το 
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ότι δεν υπάρχουν υπολογιστές σε όλες τις αίθουσες» (Σ8), «…ότι δεν υπάρχουν υπολογι-

στές… και επίσης η αίθουσα προβολών είναι μία ενώ οι εκπαιδευτικοί πολλοί» (Σ12), 

«…Αναλόγως πως θα έχουν συνεννοηθεί οι καθηγητές για την αίθουσα προβολών» (Σ15), 

«…Και η αίθουσα προβολών έχει μόνο ένα υπολογιστή και προτζέκτορα» (Σ16) αλλά και 

τη μικρή εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις νέες τεχνολογίες: «…αν κάθε αίθουσα 

είχε υπολογιστή και προτζέκτορα… νομίζω πως δε θα το χρησιμοποιούσαμε να κάνουμε 

εργασίες μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή γιατί δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι όλοι οι 

συμμαθητές, ώστε να λειτουργήσουμε σαν ομάδα στους υπολογιστές» (Σ7), «Παίζει ρόλο 

το ότι δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι…» (Σ12). 

 

Ωστόσο, 2 από τους 17 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι προτιμούν την παραδοσιακή μέθοδο 

διδασκαλίας: «Εμένα δε με πειράζει που δε χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή στο μάθημα... 

είναι πιο ωραίο που διαβάζουμε και μαθαίνουμε διάφορα πράγματα από τις φωτοτυπίες 

που μας δίνει η … (όνομα εκπαιδευτικού γλωσσικού γραμματισμού)» (Σ10), «Και για μένα 

ισχύει το ίδιο... δεν αισθάνομαι ότι χάνω κάτι» (Σ9).  

 

Από τις απαντήσεις των ερευνώμενων φανερώνεται ότι η εκπαιδευτικός του γλωσσικού 

γραμματισμού, αξιοποιεί το βιντεοπροβολέα στην αίθουσα προβολών για να παρουσιά-

σει κάποιο βίντεο ή το μάθημα σε μορφή PowerPoint, μία με δύο φορές το χρόνο. Η 

σπάνια χρήση των Web 2.0 εφαρμογών οφείλεται, σύμφωνα με τους εκπαιδευόμενους, 

κυρίως στην απουσία υλικοτεχνικού εξοπλισμού της σχολικής μονάδας αλλά και στο μι-

κρό βαθμό εξοικείωσης των εκπαιδευόμενων με την ψηφιακή τεχνολογία.  

 

Άξονας IV: Αξιολόγηση των Web 2.0 εργαλείων που αξιοποιήθηκαν στη διδακτική δια-

δικασία  

 

Με τις ερωτήσεις (6 έως 11) που περιλαμβάνονται στον Άξονα IV αξιολογούνται τα ερ-

γαλεία παγκόσμιου ιστού μετά την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου στην αίθουσα 

του πληροφορικού γραμματισμού. Στο αρχικό ερώτημα (6ο) που σχετίζεται με το αν οι 

Web 2.0 εφαρμογές προκάλεσαν το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων προσδίδοντας ελ-

κυστικό χαρακτήρα στο μάθημα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (14 στους 17) απά-

ντησε με θετικούς χαρακτηρισμούς. Αρχικά, επισήμαναν τη χρησιμότητα και αποτελε-

σματικότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή στο μάθημα καθώς αναζήτησαν πληροφορίες 
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μόνοι τους, τις ανάρτησαν στον ψηφιακό πίνακα Padlet, έχοντας τη δυνατότητα πρόσβα-

σης σε αυτές οποιαδήποτε χρονική στιγμή: «Αναζητήσαμε πληροφορίες, τις αναρτήσαμε 

στον ψηφιακό πίνακα, είχαμε και έχουμε ακόμη τη δυνατότητα να τις ξαναδούμε και από 

το σπίτι» (Σ5), «Και δε χάνονται! Υπάρχουν για όλη τη χρονιά στον πίνακα και αν θέλουμε 

και για πάντα» (Σ4), «Εμένα μου άρεσε. Δε μου φάνηκε δύσκολο. Θα μπορούσα και στο 

δικό μου υπολογιστή να κάνω μια καταχώρηση... κάτι παρόμοιο ας πούμε» (Σ9), «Εμένα 

μου άρεσε πολύ. Αν και είχαμε ξαναμιλήσει για τα μουσεία, παρόλα αυτά το μάθημα έγινε 

πιο ενδιαφέρον με τη χρήση του υπολογιστή» (Σ16) ενώ απομακρύνθηκαν από την απλή 

χρήση μίας φωτοτυπίας: «Το μάθημα για μένα έγινε πιο ενδιαφέρον. Ο υπολογιστής, οι 

εφαρμογές… δεν είχαμε στα χέρια μας μόνο ένα φυλλάδιο αλλά ψάχναμε στο Internet» 

(Σ11), «…Ήταν ενδιαφέρον όμως το όλο project» (Σ13). 

 

Επίσης, οι ερευνώμενοι ανέφεραν ότι η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας με τη 

χρήση νέων τεχνολογιών έγινε πιο εύκολη εφόσον δεν απαιτούνταν σημειώσεις και πε-

ραιτέρω διάβασμα:  «Έγινε πιο εύκολο το μάθημα» (Σ1), «Ναι ήταν πιο εύκολο, από το να 

κάθεσαι τώρα να ψάξεις, να διαβάσεις και να κάθεσαι να σημειώνεις. Νομίζω ότι ήταν πιο 

εύκολο!» (Σ2) αλλά και διασκεδαστική αφού η δημιουργία χάρτη και η εικονική περιή-

γηση έμοιαζαν με παιχνίδι: «…Η κατασκευή του χάρτη, το να προχωράμε δεξιά, αριστερά 

μέσα στο μουσείο ήταν σαν ένα παιχνίδι. Και έτσι το μάθημα έγινε πιο ωραίο, πως να στο 

πω… πιο διασκεδαστικό!» (Σ8). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 2 από τους εκπαι-

δευόμενους τόνισαν πως αισθάνθηκαν σαν μικρά παιδιά: «Για μένα το μάθημα έγινε πε-

ρισσότερο ελκυστικό. Έμαθα καινούριες εφαρμογές όπως τα παιδιά μου!!» (Σ6), «Και εγώ 

συμφωνώ. Έγινε και πιο ελκυστικό το μάθημα! Αναζητήσαμε μόνοι μας πληροφορίες για 

να απαντήσουμε στις ασκήσεις, εξασκηθήκαμε στη χρήση του υπολογιστή, μάθαμε νέες ε-

φαρμογές... αισθάνθηκα λίγο σαν τα παιδιά μου στο σχολείο» (Σ17) ενώ άλλοι 2 παρατή-

ρησαν ότι μέσω του διδακτικού σεναρίου ανακάλυψαν νέα ψηφιακά εργαλεία και τις 

ψηφιακές τους ικανότητες καθώς τους δόθηκε η δυνατότητα για μεγαλύτερη τριβή και 

εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές: «Μας δόθηκε η ευκαιρία να δούμε, να 

χρησιμοποιήσουμε νέες εφαρμογές και να ανακαλύψουμε τις δυνατότητες μας» (Σ12), «Έ-

γινε πιο ελκυστικό το μάθημα. Η συχνή χρήση οδηγεί και στην εξοικείωση» (Σ7).  

 

Τέλος, 3 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν δυσκολία στην αξιοποίηση των ε-

φαρμογών: «Ναι ναι εντάξει. Αλλά ήταν δύσκολα αυτά που έλεγες για τα ρήματα, τα 
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ουσιαστικά... να βάλω τα σταφύλια... να βάλω το συν που έλεγες…» (Σ14), «Ναι, ήταν 

δύσκολα αυτά..» (Σ13), «Ήταν καινούριες εφαρμογές για εμάς..» (Σ15) επισημαίνοντας 

ωστόσο ότι όλες οι ψηφιακές δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν με εξάσκηση: «…αλλά 

με λίγη εξάσκηση όλα γίνονται» (Σ15), «Ακριβώς ήθελε εξάσκηση…» (Σ13). 

 

Όσον αφορά τα Web 2.0 εργαλεία που αξιοποιήθηκαν στην εκπαιδευτική διαδικασία (ε-

ρώτημα 7) οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι εξέφρασαν την προτίμηση τους στην εικο-

νική πραγματικότητα με τη βοήθεια της οποίας επισκέφτηκαν διάφορα μουσεία της Ελ-

λάδος: «Εγώ είμαι ξετρελαμένη με την εικονική περιήγηση! Ήμασταν στην τάξη και μπο-

ρέσαμε να πάμε βόλτα σε τόσα μουσεία, σε διάφορα μέρη, να δούμε τι έχουν μέσα τα μου-

σεία…» (Σ3), «Και εγώ ξεχωρίζω την εικονική περιήγηση. Μαζί της ταξιδεύεις παντού!» 

(Σ6), «…Αν έπρεπε κάποια να διαλέξω, θα έλεγα την εικονική περιήγηση στα μουσεία. Εί-

ναι απλό. Μπορείς να δεις τα πάντα, να είσαι παντού…» (Σ9), «Αλλά και με την εικονική 

πραγματικότητα (εννοείται: εντυπωσιάστηκα), αφού εύκολα βρίσκεσαι παντού» (Σ11), 

«Πολύ μου άρεσε η εικονική περιήγηση!...» (Σ13), «Αν έπρεπε να ξεχωρίσω κάποια εφαρ-

μογή θα έλεγα την εικονική περιήγηση. Μπορούμε να είμαστε παντού (!) από τον υπολογι-

στή μας» (Σ17).  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η εννοιολογική χαρτογράφηση μέσω της εφαρμογής 

Bubbl.us. Οι συμμετέχοντες οδηγήθηκαν στην αναπαράσταση της γνώσης συνδυάζοντας 

έννοιες: «Εμένα, πιο ενδιαφέρον μου φάνηκε ο εννοιολογικός χάρτης που κάναμε. Δε μπο-

ρούσα από μόνη μου να σκεφτώ ότι θα μπορούσα να το κάνω αυτό!» (Σ2), «Εγώ πιστεύω 

ότι ο εννοιολογικός χάρτης ήταν το πιο ωραίο… για μένα τουλάχιστον. Γιατί μπορούσαμε 

καταρχήν να εξοικειωθούμε, να δούμε πως θα κάνουμε κάτι καινούριο, περισσότερο να 

πάρουμε πληροφορίες ας πούμε… ένα θέμα και από κάτω κάποιες λέξεις, πληροφορίες και 

τα σχετικά, και να κάνουμε μία δομή… ένα δέντρο…» (Σ7), «Και εγώ ξεχώρισα τον εν-

νοιολογικό χάρτη. (…) μάθαμε να σχηματίζουμε ένα «δέντρο» με λέξεις, έννοιες που συν-

δέονται μεταξύ τους» (Σ12), «Για εμένα πιο ωραία εφαρμογή ήταν αυτή με τα σταφυλά-

κια… ο εννοιολογικός χάρτης! Έχτισα κάτι από την αρχή…» (Σ14), «Εγώ ξεχώρισα τον 

εννοιολογικό χάρτη, γιατί εύκολα μπορέσαμε να συνδέσουμε λέξεις» (Σ16).  

 

Οι υπόλοιποι ερευνώμενοι ξεχώρισαν τον ψηφιακό πίνακα Padlet μέσω του οποίου οι 

ερωτηθέντες κοινοποίησαν τις δραστηριότητες τους: «Εντυπωσιάστηκα με τον ψηφιακό 
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πίνακα, γιατί μπορείς εύκολα να ανεβάσεις αρχεία» (Σ11), «…Και όλα αυτά βρίσκονται 

στον πίνακα Padlet και δε θα τα χάσουμε» (Σ15). Υπάρχουν ωστόσο, 3 εκπαιδευόμενοι 

που υπογράμμισαν την αξία και των τριών Web 2.0 εργαλείων, που αξιοποιήθηκαν κατά 

την εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον από την κάθε μία αποκόμισαν διαφορετικό όφελος: 

«Εγώ δε μπορώ να ξεχωρίσω κάποια εφαρμογή. Γιατί όλες μου φάνηκαν το ίδιο καλές, 

ενδιαφέρουσες» (Σ1), «Και εγώ το ίδιο. Από την κάθε μία πήρα, κέρδισα κάτι διαφορετικό» 

(Σ4), «Καλές ήταν όλες...» (Σ8), «Όλες ήταν ενδιαφέρουσες. Δε μπορώ να ξεχωρίσω κά-

ποια. Όλες καλές ήταν» (Σ10). 

 

Στη συνέχεια, με το όγδοο (8ο) ερώτημα, διερευνάται αν τα ψηφιακά εργαλεία συνέβαλαν 

στην καλύτερη δυνατή συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευόμενων. Συγκε-

κριμένα, τα μέλη των ομάδων επισήμαναν τη θετική συνθήκη συνύπαρξης και σύμπρα-

ξης μεταξύ τους: «…Ήμασταν μία ομάδα…» (Σ1), «Όλοι μαζί συνεργαστήκαμε...» (Σ2), 

«Πράγματι! Επικοινωνήσαμε… συνεργαστήκαμε όμορφα» (Σ3), «Βοήθησε ο ένας τον άλλο 

και γενικά δραστηριοποιηθήκαμε όλοι» (Σ5), «Ήταν ωραία γιατί μιλούσαμε μεταξύ μας για 

να βρούμε τις απαντήσεις» (Σ10), «Και συνεργαστήκαμε περισσότερο και συμμετείχαμε» 

(Σ13), «Φυσικά και βοήθησε ο ένας τον άλλο... ήταν μία ευκαιρία να συνεργαστούμε, να 

επικοινωνήσουμε…» (Σ17). Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η συνεργατική 

σχολική τάξη ενθάρρυνε την διαπροσωπική επικοινωνία όλων των μελών της κάθε ομά-

δας που προέρχονταν από δύο διαφορετικά τμήματα: «Ναι βοήθησε η έρευνα αυτή και 

όλο το project που μας έβαλες να κάνουμε. Βοήθησε στο να συνεργαστούμε με  τους συμ-

μαθητές μας, να γνωρίσουμε και τους υπόλοιπους από τα άλλα τμήματα που δε μιλούσαμε 

ας πούμε. Τώρα μιλάμε κάπως… (…) πρώτη φορά συνεργαστήκαμε έτσι σαν δύο τάξεις» 

(Σ7), «Ναι πρώτη φορά!» (Σ8), «…ήρθαμε σε επικοινωνία το Β1 με το Β2, έτσι όπως ήμα-

σταν μπερδεμένοι στις ομάδες, έπρεπε να συνεργαστούμε…» (Σ11), «…και να γνωριστούμε 

καλύτερα. Συμμετείχαμε στο μάθημα άτομα από το Β1 και το Β2… (…) … μιλήσαμε περισ-

σότερο, γιατί έπρεπε να βρούμε τις απαντήσεις» (Σ17).  

 

Συγκρίνοντας το συνεργατικό–επικοινωνιακό κλίμα μεταξύ των μελών των ομάδων με 

αυτό του project, μία εκπαιδευόμενη ανέφερε χαρακτηριστικά:  

 

«Είχαμε (εννοείται: επικοινωνία) αλλά πρώτη φορά συνεργαστήκαμε έτσι σαν δύο τάξεις. 

Δε θυμάμαι άλλη φορά να έγινε αυτό. Στα project ναι υπάρχει επικοινωνία. Αλλά σε αυτό 
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ήταν πιο ενδιαφέρουσα. Έπρεπε να ψάξουμε, να συλλέξουμε  πληροφορίες, μας δραστηριο-

ποίησε περισσότερο αυτό το project!» (Σ7). 

 

Αρκετοί από τους εκπαιδευόμενους τόνισαν τη συμβολή του κάθε μέλους στην ομάδα, 

αξιοποιώντας ο κάθε ένας τις δυνατότητες και δεξιότητες του: «…και πρέπει να πω ότι ο 

καθένας συμμετείχε όσο μπορούσε για να λύσουμε τις ασκήσεις» (Σ2), «Βοήθησε ο ένας 

τον άλλο. Ειδικά τα νεότερα παιδιά της ομάδας, που έχουν και περισσότερες γνώσεις για 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο» (Σ6), «Όσο μπορούσε βέβαια ο καθένας από 

εμάς συμμετείχε στην ομάδα» (Σ9), «Βοήθησε ο ένας τον άλλο... ο καθένας βέβαια όσο 

μπορούσε» (Σ15), «Ναι ναι... (…) ... όσο μπορούσε ο καθένας βοήθησε... ανάλογα με τις 

γνώσεις του» (Σ14) με 2 από τους συμμετέχοντες να υπογραμμίζουν ότι κοινός σκοπός 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας ήταν η επίλυση των δραστηριοτήτων του ομαδικού φύλ-

λου εργασίας: «Ήμασταν μία ομάδα που είχε ένα στόχο. Να λύσουμε τις ασκήσεις από το 

φυλλάδιο που μας έδωσες αλλά (!) όλοι μαζί» (Σ1), «…έπρεπε να συνεργαστούμε γιατί 

είχαμε ένα κοινό στόχο. Να απαντήσουμε στις ασκήσεις» (Σ11). 

 

Στο ένατο (9ο) ερώτημα του Άξονα IV που έχει στόχο να διερευνήσει αν επιτεύχθηκε ο 

διαμοιρασμός της ηλεκτρονικής μάθησης μέσω των Web 2.0 εργαλείων, που αξιοποιή-

θηκαν στη διδακτική διαδικασία, οι εκπαιδευόμενοι απάντησαν θετικά. Αναγνώρισαν τη 

συγκεκριμένη δυνατότητα των νέων τεχνολογιών, μέσω της οποίας αποκόμισαν περισ-

σότερες γνώσεις: «…Στο Padlet ανεβάζαμε όλοι πληροφορίες... η κάθε ομάδα εννοώ τις 

δικές της, ανάλογα με τις ασκήσεις στο φύλλο εργασίας» (Σ1), «…έτσι μπορούσαμε να 

δούμε τι έκαναν και οι άλλες ομάδες…» (Σ2), «Με αυτόν τον τρόπο μοιραστήκαμε και 

περισσότερα στοιχεία…» (Σ4), «Επειδή μπορούσαμε να δούμε και τις ασκήσεις των άλλων 

ομάδων μάθαμε περισσότερες πληροφορίες…» (Σ6), «Εμείς ήμασταν η ομάδα δύο και αυτά 

που ανεβάζαμε τα έβλεπαν και οι άλλες ομάδες» (Σ7), «Ναι. Αλλά και εμείς μπορούσαμε 

να δούμε όλες τις πληροφορίες που ανέβασαν ο άλλες δύο ομάδες» (Σ8), «...ήταν ωραίο 

που υπήρχε αυτό το μοίρασμα» (Σ9), «Αν και ήμασταν τρεις ομάδες ανταλλάξαμε πληρο-

φορίες. Η κάθε ομάδα είχε διαφορετικές ασκήσεις και έτσι μάθαμε πολλά στοιχεία…» 

(Σ11), «Μάθαμε και άλλα πράγματα από τα υπόλοιπα παιδιά αφού δεν είχαμε τις ίδιες 

ασκήσεις» (Σ14), «…μπορούσαμε να δούμε τι έκαναν και οι άλλες ομάδες» (Σ15), «O πί-

νακας Padlet βοήθησε σε αυτό» (Σ16). 
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Με το επόμενο ερώτημα (10ο) οι συμμετέχοντες προσδιόρισαν τι ακριβώς ανακάλυψαν 

σε γνωστικό επίπεδο στη διάρκεια εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου. Από τις απαντή-

σεις τους διαφαίνεται ότι διδάχθηκαν νέες ψηφιακές εφαρμογές: «…έμαθα τι είναι το 

Padlet… όπως και το ότι υπάρχει και εννοιολογικός χάρτης» (Σ1), «Ήταν ωραία που μόνοι 

μας ψάχναμε μέσα στα δωμάτια στα μουσεία» (Σ3), «…Μάθαμε κάποια καινούρια πράγ-

ματα…Τον εννοιολογικό χάρτη… πολύ ωραία εφαρμογή, δεν την είχα δει ποτέ» (Σ7), « … 

χρησιμοποιήσαμε νέες εφαρμογές... ταξιδέψαμε τόσο σύντομα σε τόσα πολλά (!) μουσεία» 

(Σ12), «Ναι (εννοείται: ανακαλύψαμε)» (Σ13), «Ναι ναι (εννοείται: ανακαλύψαμε)» (Σ14) 

καθώς και τη δομή της γλώσσας σε επίπεδο γραμματικής και λεξιλογίου: «…δημιουργή-

σαμε λέξεις» (Σ4), «…συνδυάσαμε το χάρτη με τις νέες λέξεις αλλά και με τα ρήματα, επί-

θετα» (Σ6), «Με τον εννοιολογικό χάρτη κάναμε επανάληψη και στη γραμματική, γιατί έ-

πρεπε να ξεχωρίσουμε τα ρήματα, τα επίθετα, τα ουσιαστικά» (Σ11), «…μου άρεσε και το 

κομμάτι της γραμματικής και του λεξιλογίου. Ήταν μια ευκαιρία για επανάληψη» (Σ16). 

Επιπρόσθετα, εξοικειώθηκαν με το μουσειακό χώρο και την πολιτιστική κληρονομιά του 

τόπου: «Ανακαλύψαμε και πολλές πληροφορίες για τα μουσεία…» (Σ4), «Εγώ ανακάλυψα 

ότι οι μούσες ήταν εννιά!» (Σ9), «…ανακαλύψαμε νέες πληροφορίες για τα μουσεία...» 

(Σ12),  «Όλες αυτές τις πληροφορίες για τα μουσεία» (Σ15). 

 

Ακόμη κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων αναζητήθηκε απάντηση σχετικά με το αν οι 

συμμετέχοντες αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (ερώ-

τημα 11). Οι απαντήσεις των ερευνώμενων ήταν διαφορετικές. Συγκεκριμένα, 7 από τους 

17 ερωτηθέντες επισήμαναν ότι δεν δυσκολεύτηκαν κατά την εφαρμογή των ψηφιακών 

εργαλείων: «Ήταν αρκετά εύκολες οι εφαρμογές. Δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα, όχι» 

(Σ1), «…μου φάνηκε δύσκολο την πρώτη φορά που ήρθες και μας εξήγησες τι πρέπει να 

κάνουμε, τι ζητάς. Αλλά στην πράξη όχι, δεν ήταν δύσκολο, όχι...» (Σ2), «Εγώ προσωπικά 

δε δυσκολεύτηκα σε κάποια εφαρμογή. Ίσως στον εννοιολογικό χάρτη να χρειάστηκα λίγο 

παραπάνω χρόνο» (Σ5), «Εντάξει υπήρχε μία δυσκολία. Λίγο μας μπέρδεψε το Lexigram 

που τα ‘χει κλειδωμένα και δε μπορούσαμε να δούμε παράγωγες και ομόρριζες λέξεις. Κατά 

τ’ άλλα δεν υπήρχε καμία δυσκολία» (Σ7), «Όχι, εντάξει μια χαρά ήταν» (Σ10), «Εγώ δε 

δυσκολεύτηκα κάπου» (Σ16), «Και για εμένα ισχύει το ίδιο (εννοείται: δε δυσκολεύ-

τηκα)…» (Σ17). 
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Υπήρξαν όμως και άλλοι εκπαιδευόμενοι που συνάντησαν εμπόδια στη διάρκεια του δι-

δακτικού σεναρίου για ποικίλους λόγους. Αρχικά, γιατί είναι μικρός ο βαθμός εξοικείω-

σης τους με τις Web 2.0 εφαρμογές: «Εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει επειδή δεν είναι 

τόσο πολύ εξοικειωμένοι... και όταν ακούν μία καινούρια λέξη, όπως Padlet… λένε ωχ τι 

είναι αυτό τώρα;» (Σ1), «Είναι σημαντικό το ότι δεν είμαστε πάρα πολύ εξοικειωμένοι 

όπως είναι τα νεότερα παιδιά» (Σ6), «Για αυτό και σε φωνάζαμε... επειδή δεν είμαστε ε-

ξοικειωμένοι...» (Σ13) αλλά και γιατί οι τεχνολογικές τους γνώσεις περιορίζονται στη 

διαδικτυακή αναζήτηση: «Εγώ δυσκολεύτηκα λίγο. Ίσως επειδή δεν ξέρω πολύ καλά να 

χειρίζομαι τον υπολογιστή…» (Σ3), «Γενικά με δυσκόλεψε το όλο σύστημα... Ξέρω μόνο 

να αναζητώ κάτι στο Internet… εσύ μας έβαλες πολλά πράγματα να κάνουμε, εννοώ και-

νούρια πράγματα όπως ήταν ο πίνακας, ο χάρτης…» (Σ15). Επιπρόσθετα, κάποιοι προσ-

διόρισαν τη δυσκολία στη δημιουργία του εννοιολογικού χάρτη καθώς και στο διαχωρι-

σμό των λέξεων στα μέρη του λόγου: «Εγώ λίγο δυσκολεύτηκα μέχρι να μάθω πως να 

σχηματίζω τον εννοιολογικό χάρτη» (Σ11), «Στον εννοιολογικό χάρτη δύσκολος ήταν ο 

χωρισμός σε ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα αλλά και τα σταφυλάκια που έπρεπε να δημιουρ-

γήσω» (Σ14).              

                                                                                                                                                              

Συνοψίζοντας, οι απαντήσεις των ερευνώμενων καταδεικνύουν ότι είναι θετικά προσκεί-

μενοι στη χρήση των Web 2.0 εφαρμογών στο μάθημα του γλωσσικού γραμματισμού. Η 

διδακτική διαδικασία έγινε περισσότερο ενδιαφέρουσα καθώς δόθηκε η δυνατότητα 

στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν νέα ψηφιακά εργαλεία συμβάλλοντας περισσότερο 

στη δραστηριοποίηση, καλύτερη επικοινωνία και κατ’ επέκταση συνεργασία μεταξύ 

τους. Παράλληλα, μοιράστηκαν πληροφορίες και νέες γνώσεις μέσω του ψηφιακού πί-

νακα Padlet, βελτίωσαν το λεξιλόγιο που σχετίζεται με το μουσείο, έκαναν επανάληψη 

τα μέρη του λόγου και διεύρυναν τις πολιτισμικές τους γνώσεις μέσω της εικονικής πε-

ριήγησης. Ο μικρός βαθμός εξοικείωσης των εκπαιδευόμενων με τις νέες τεχνολογίες και 

οι γραμματικές και λεξιλογικές δραστηριότητες ήταν οι αιτίες για τη εμφάνιση ελάχιστων 

εμποδίων, καθώς η πλειοψηφία των ερευνώμενων δεν αντιμετώπισε κάποια δυσκολία 

στη διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.  
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5.3 Θεματική ανάλυση δεδομένων από την ημιδομημένη συνέντευξη με 

την εκπαιδευτικό  

 

Η συνέντευξη με την εκπαιδευτικό πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα της υλοποίη-

σης του διδακτικού σεναρίου στο γραφείο των καθηγητών κατά τη διάρκεια του κενού 

της σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Σ.Δ.Ε. Η θεματική ανάλυση των δεδομέ-

νων που προέκυψαν, βασίστηκε στους τρεις άξονες του «Οδηγού Συνέντευξης της Εκ-

παιδευτικού» (Παράρτημα Ε).  

 

Άξονας Ι: Δημογραφικά στοιχεία και εκπαιδευτικό προφίλ  

 

Από τις ερωτήσεις (1 έως 7) του Άξονα Ι προέκυψαν τα δημογραφικά στοιχεία καθώς 

και το παιδαγωγικό προφίλ της εκπαιδευτικού. Ηλικιακά ανήκει στην ομάδα άνω των 51 

ετών και την περίοδο που διεξήχθη η έρευνα η εκπαιδευτικός, με την ειδικότητα της φι-

λολόγου, διδάσκει στο Σ.Δ.Ε Πυλαίας–Χορτιάτη το μάθημα του γλωσσικού γραμματι-

σμού και στους δύο κύκλους σπουδών, Α΄ και Β΄. Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας δι-

δάσκει συνολικά πέντε έτη και ο ανώτερος τίτλος σπουδών που κατέχει είναι το διδακτο-

ρικό δίπλωμα ειδίκευσης. Σχετικά με τη συμμετοχή της σε πρόγραμμα επιμόρφωσης των 

Τ.Π.Ε., η εκπαιδευτικός ανέφερε ότι δεν έχει παρακολουθήσει κάποια επιμόρφωση που 

σχετίζεται με τη χρήση των Web 2.0 εφαρμογών στη μαθησιακή διαδικασία, επισημαί-

νοντας ωστόσο ότι είναι κάτοχος πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων αναγνωρισμένου 

φορέα: «Επειδή ήμουν εκτός Ελλάδας δεν έκανα επιμορφώσεις. Όταν γύρισα χρησιμοποι-

ούσα όλα αυτά τα προγράμματα εμπειρικά.. όταν επέστρεψα πήγα και έδωσα το Ecdl...».  

 

Σκιαγραφώντας το προφίλ της εκπαιδευτικού παρατηρείται ότι έχει διδακτική εμπειρία 

στην εκπαίδευση ενηλίκων διδάσκοντας το μάθημα του γλωσσικού γραμματισμού πέντε 

χρόνια και στους δυο κύκλους σπουδών. Επίσης διαθέτει προσόντα πέρα από το βασικό 

τίτλο σπουδών καθώς είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και πιστοποίησης γνώσης 

χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εντούτοις δεν έχει παρακολουθήσει σχετικό πρό-

γραμμα επιμόρφωσης σε Τ.Π.Ε. και Web 2.0 εφαρμογές.  
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Άξονας ΙΙ: Γνώση και αξιοποίηση των Web 2.0 εργαλείων στο μάθημα του γλωσσικού 

γραμματισμού 

 

Ο Άξονας ΙΙ (ερωτήματα 8 έως 11) αποσκοπεί στο να αναδείξει τις γνώσεις και το βαθμό 

αξιοποίησης των Web 2.0 εργαλείων κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Συ-

γκεκριμένα η εκπαιδευτικός δήλωσε ότι γνωρίζει κάποιες εφαρμογές της Google, όπως 

το Google Docs για συγγραφή κειμένου και την εφαρμογή Google Photos για οργάνωση, 

αποθήκευση και διαμοιρασμό φωτογραφιών και βίντεο. Στη συνέχεια, πρόσθεσε τις υ-

πηρεσίες αποθήκευσης και συγχρονισμού αρχείων, Google Drive και Dropbox, το διαδι-

κτυακό εργαλείο επικοινωνίας Skype, το YouTube που επιτρέπει την κοινοποίηση, απο-

θήκευση, αναζήτηση και αναπαραγωγή ψηφιακών βίντεο και ταινιών καθώς και το ερ-

γαλείο Prezi για τη δημιουργία παρουσιάσεων:  

 

«Γνωρίζω κάποιες εφαρμογές της Google, όπως το Google Docs, την εφαρμογή Google 

Photos που με βοηθούν στην οργάνωση φωτογραφιών και βίντεο. Επίσης, συχνά χρησιμο-

ποιώ το Google Drive για να αποθηκεύω αρχεία... όπως και το Dropbox… Θα προσθέσω 

το Skype, το YouTube, το Prezi αρκετά χρήσιμο για παρουσιάσεις…». 

 

Η εκπαιδευτικός ανέφερε επίσης τις εφαρμογές CmapTool και Timeline, που παρέχουν 

τη δυνατότητα εννοιολογικής χαρτογράφησης και δημιουργίας ιστοριογραμµής αντί-

στοιχα. Επισήμανε, ωστόσο, ότι πλέον μετά την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου έ-

μαθε τη λειτουργία και τη χρήση του ψηφιακού πίνακα Padlet: «…τον εννοιολογικό χάρτη 

CmapTool, την ιστοριογραμμή Timeline και πλέον τον ψηφιακό πίνακα Padlet...». 

 

Σε περαιτέρω διευκρινιστική ερώτηση (ερώτημα 8) ανέφερε ότι γνωρίζει «πολύ καλά» 

τις εφαρμογές που σχετίζονται με την επεξεργασία εγγράφων, αποθήκευσης και διαμοι-

ρασμού αρχείων: «Πολύ καλά γνωρίζω να επεξεργάζομαι έγγραφα και να χρησιμοποιώ το 

Drive και το Dropbox γιατί με βοηθούν πολύ στην οργάνωση των αρχείων μου χωρίς να 

χω το φόβο ότι θα χαθεί κάτι…» ενώ «αρκετά καλά» γνωρίζει τα εργαλεία Timeline και 

Prezi για τη δημιουργία χρονογραμμής και παρουσιάσεων: «…αλλά το Timeline και το 

Prezi τα γνωρίζω αρκετά καλά». Ακόμη, επισήμανε ότι είναι σε διαδικασία εκμάθησης 

κατασκευής εννοιολογικού χάρτη: «…από την άλλη το CmapTool τώρα το ανακαλύ-

πτω…». Παρόλο που η εκπαιδευτικός κατατάσσει τις γνώσεις της (ερώτημα 10) σχετικά 
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με τις Web 2.0 εφαρμογές «…σε αρκετά καλό επίπεδο», είναι εξοικειωμένη (ερώτημα 

10) με αυτές σε «μέτριο βαθμό»: «Κάποιες από τις εφαρμογές τις χειρίζομαι καλύτερα και 

κάποιες όχι... οπότε θα μπορούσα να πω ότι είμαι εξοικειωμένη στο σύνολο τους με αυτές 

σε μέτριο βαθμό», τονίζοντας πως δεν έχει παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό σεμι-

νάριο: «Πρέπει, όμως, να σου υπενθυμίσω πως δεν έχω παρακολουθήσει κάποια επιμόρ-

φωση σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες». 

 

Σχετικά με την αξιοποίηση των Web 2.0 εφαρμογών (ερώτημα 11) κατά τη διάρκεια της 

μαθησιακής διαδικασίας η εκπαιδευτικός δήλωσε ότι τις χρησιμοποιεί «σπάνια» λόγω 

της έλλειψης υλικοτεχνικών υποδομών: «Φταίει το κομμάτι των υλικοτεχνικών υποδο-

μών...» καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιεί την αίθουσα πληροφορικής 

όποτε η ίδια επιθυμεί λόγω του ωρολόγιου προγράμματος: «…χρησιμοποιείται για τη δι-

δασκαλία της πληροφορικής. Πρέπει να συνεννοηθώ δηλαδή πρέπει να βγάλω το συνά-

δελφο, δε γίνεται». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζεται στην αξιοποίηση της αίθου-

σας προβολών για παρουσίαση πολυµεσικών αρχείων για σχολιασμό και ενημέρωση: 

«…Μερικές φορές που θέλω να τους δείξω κάποια παρουσίαση ή κάτι άλλο από το διαδί-

κτυο πηγαίνουμε στην αίθουσα προβολών, που διαθέτει ένα μόνο υπολογιστή και προτζέ-

κτορa…». 

 

Στο ενδεχόμενο πλήρους εξοπλισμού της σχολικής μονάδας με τεχνικά μέσα η εκπαιδευ-

τικός θεωρεί ότι θα τις χρησιμοποιούσε με πιο συχνό βαθμό: «Εάν υπήρχαν οι υποδομές 

θα τις χρησιμοποιούσα πιο συχνά…» υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι προτεραιότητα της 

είναι η διδασκαλία βασικών στοιχείων της νεοελληνικής γλώσσας χωρίς την απαραίτητη 

αξιοποίηση ψηφιακών μέσων: «…αλλά δεν ξέρω αν θα προχωρούσα στη χρήση τόσο πολύ 

γιατί το ζητούμενο είναι να μάθουν πέντε πράγματα... Σε δεύτερη μοίρα είναι ο υπολογι-

στής…».  

 

Ανεξάρτητα από την έλλειψη υποδομών η εκπαιδευτικός τονίζει την ανομοιομορφία του 

μορφωτικού επιπέδου των εκπαιδευόμενων καθώς υπάρχει και μία μερίδα που αντιμετω-

πίζουν δυσκολία στη γραφή, την ανάγνωση και κατ’ επέκταση στις νέες τεχνολογίες: «… 

οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες των Σ.Δ.Ε. είναι ανομοιογενείς... δηλαδή υπάρ-

χουν άτομα που δυσκολεύονται να γράψουν ή να διαβάσουν και αυτό ισχύει και για τις νέες 

τεχνολογίες... δε λέω ότι είναι η πλειονότητα αυτή αλλά αυτά όλα είναι πράγματα τα οποία 
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πρέπει να αντιμετωπιστούν», τονίζοντας στη συνέχεια την αξία του λόγου έναντι της ει-

κόνας:  

 

«…σε καμία περίπτωση δε θεωρώ την έλλειψη τους (εννοείται: των Web 2.0 εργαλείων) 

τραγική... είναι άνθρωποι, ακόμα και αυτοί που ξέρουν να διαβάζουν και να γράφουν, που 

πρέπει να αποκτήσουν τριβή με το λόγο... και ο λόγος δεν είναι εικόνα... η εικόνα είναι 

παντού...  είναι στα κινητά τους... δηλαδή αν θέλω π.χ. να διδάξω ένα ποίημα αυτό που θα 

ήταν κέρδος τους για μένα θα ήταν να πάρουν το κείμενο, να το διαβάσουν να το χαρούν 

να το κατανοήσουν όπως νομίζουν να το σχολιάσουν και ύστερα ίσως...». 

 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζεται στην αξιοποίηση της αίθουσας προβολών για 

παρουσίαση πολυµεσικών αρχείων για σχολιασμό και ενημέρωση.  

 

Από τις απαντήσεις της εκπαιδευτικού προκύπτει ότι γνωρίζει κυρίως διαδικτυακές υπη-

ρεσίες που παρέχουν τη δυνατότητα διαμοιρασμού φωτογραφιών και βίντεο, συνεργατι-

κής επεξεργασίας εγγράφων καθώς και υπηρεσίες αποθήκευσης και συγχρονισμού αρ-

χείων. Επίσης είναι γνώστης εφαρμογών επικοινωνίας, αναπαραγωγής βίντεο και ται-

νιών, δημιουργίας παρουσιάσεων, χάρτη εννοιών, χρονογραμμής και ψηφιακού πίνακα. 

Θεωρεί μέτριο το βαθμό εξοικείωσης της με τις Web 2.0 εφαρμογές σε συνολικό επίπεδο 

ενώ σπάνια τις ενσωματώνει στην εκπαιδευτική διαδικασία λόγω της έλλειψης υλικοτε-

χνικών υποδομών. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιεί σχετίζονται με την παρουσίαση. Α-

κόμη και σε ενδεχόμενο πλήρους εξοπλισμού της σχολικής μονάδας η εκπαιδευτικός εκ-

φράζει τους ενδοιασμούς της για συχνότερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών καθώς 

προτεραιότητα αποτελεί η βελτίωση του προφορικού και γραπτού λόγου των εκπαιδευ-

όμενων καθώς το μορφωτικό τους επίπεδο είναι ανομοιόμορφο.  

 

Άξονας ΙII: Αξιολόγηση των Web 2.0 εργαλείων που αξιοποιήθηκαν στη διδακτική δια-

δικασία  

 

Με τις ερωτήσεις (12 και 13) του IV Άξονα πραγματοποιείται η αξιολόγηση των Web 

2.0 εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν. Αρχικά, η εκπαιδευτικός αναγνωρίζει τα σημα-

ντικά οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση των τεχνολογιών κοινωνικού λογισμι-

κού (ερώτημα 12) στην εκπαιδευτική διαδικασία παρουσιάζοντας μία σαφής θετική 

στάση απέναντι στη χρήση τους. Συγκεκριμένα τόνισε ότι τα μέσα που 
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χρησιμοποιήθηκαν ευνόησαν και διατήρησαν το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων, οι ο-

ποίοι αντιμετώπισαν τις διδακτικές δραστηριότητες με ευχάριστη και διασκεδαστική διά-

θεση: «Η αλήθεια είναι ότι οι εφαρμογές τους κέντρισαν το ενδιαφέρον… είδαν την όλη 

διαδικασία σαν ένα παιχνίδι, ένιωθαν ευχάριστα…». Επίσης, επισήμανε την ενεργητική 

συμμετοχή τους στο μάθημα, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα βοηθητικό το γεγονός ότι οι 

δραστηριότητες ήταν διατυπωμένες με λεπτομέρειες: «Παρατήρησα ότι υπήρχε συμμε-

τοχή και αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Τα βήματα σε κάθε μία άσκηση διατυπώνονταν ανα-

λυτικά! Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βοηθηθούν αρκετά και να συμμετέχουν ακόμη και 

όσοι εκπαιδευόμενοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή». 

 

Στη συνέχεια, υπογράμμισε τη συνεργασία και την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των 

συμμετεχόντων στο πλαίσιο των ομάδων, γεγονός που συνέβαλε στη δημιουργία ενός 

κλίματος αλληλοϋποστήριξης μεταξύ τους, σχετικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπο-

λογιστή: «Επειδή ήταν χωρισμένοι σε ομάδες, αυτό τους βοήθησε να συνεργαστούν, να 

επικοινωνήσουν μεταξύ τους γιατί είχαν ως στόχο την παραγωγή ενός κοινού έργου», όπου 

τα ψηφιακά εργαλεία τους παρείχαν τη δυνατότητα διαμοιρασμού νέων πληροφοριών: 

«Μοιράστηκαν πληροφορίες και γνώσεις αφού τις κοινοποίησαν στο Padlet… οπότε ο κάθε 

ένας, αλλά και η κάθε ομάδα χωριστά είχε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες» και τη 

διεύρυνση των γνώσεων τους σε σχέση με τα εργαλεία παγκόσμιου ιστού και το αντικεί-

μενο διδασκαλίας, το μουσείο: «Αρχικά διεύρυναν τις γνώσεις τους σε τεχνολογικό επίπεδο 

αφού έμαθαν νέες εφαρμογές. Επίσης, ανακάλυψαν νέες πληροφορίες σχετικά με το μου-

σείο στην προσπάθεια τους να επιλύσουν τις ασκήσεις…». 

 

Όσον αφορά τις δυσκολίες (ερώτημα 13) που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του διδα-

κτικού σεναρίου, αυτές σχετίζονταν με τη γραμματική της νεοελληνικής γλώσσας αλλά 

και τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη και οφείλονται σύμφωνα µε την εκπαιδευτικό 

στο ανομοιογενές επίπεδο των εκπαιδευόμενων: «Υπήρχαν πολλές απορίες σχετικά με τα 

μέρη του λόγου, με τη δημιουργία του εννοιολογικού χάρτη και αυτό γιατί το επίπεδο των 

εκπαιδευόμενων όπως σου είπα είναι ανομοιόμορφο». 

 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί η επισήμανση της εκπαιδευτικού σχετικά 

µε το διδακτικό χρόνο που αξιοποιήθηκε για την εφαρμογή του σεναρίου. Συγκεκριμένα 

παρατήρησε ότι θα ήταν χρήσιμο να υλοποιηθεί το σενάριο σε δέκα διδακτικές ώρες, 
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όπου θα συνυπήρχαν στο μάθημα οι εκπαιδευτικοί του γλωσσικού και του πληροφορικού 

γραμματισμού για την καλύτερη δυνατή βοήθεια των εκπαιδευόμενων. Ωστόσο, αναγνώ-

ρισε ότι οι συνθήκες αυτές είναι αρκετά δύσκολο να εξασφαλισθούν εξαιτίας των χρονι-

κών περιορισμών, καθώς το σχολείο έχει και ακολουθεί το δικό του προγραμματισμό:  

 

«Ακόμη, υπήρχαν χρονικοί περιορισμοί... το διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε σε τέσσερις 

ώρες... κατά την ταπεινή μου γνώμη χρειαζόταν ένα δεκάωρο... να υπάρχει η δυνατότητα 

της χρήσης της αίθουσας των υπολογιστών, να συνεργαστούν οι εκπαιδευτικοί του πληρο-

φορικού και γλωσσικού γραμματισμού και εκεί θα μπορούσες να δεις πολλά περισσότερα 

αποτελέσματα. Αλλά αυτό δε μπορεί να γίνει εξ αντικειμένου σε ένα σχολείο που έχει το 

πρόγραμμα του». 

 

Συνεπώς, η εκπαιδευτικός αξιολογώντας τα ψηφιακά εργαλεία αναφέρθηκε θετικά στις 

δυνατότητες και τα οφέλη χρήσης τους στην πράξη. Συγκεκριμένα, επεσήμανε ότι οι νέες 

τεχνολογίες υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση ενθαρρύνοντας το ενδιαφέρον και την 

επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευόμενων, συμβάλλοντας στο διαμοιρασμό πληροφοριών 

και στη διεύρυνση και απόκτηση νέων γνώσεων στο πλαίσιο του γλωσσικού και ψηφια-

κού γραμματισμού. Οι δυσκολίες που εντόπισε οφείλονταν στο ετερογενές μορφωτικό 

επίπεδο των εκπαιδευόμενων, διευκρινίζοντας ότι η συνδιδασκαλία των εκπαιδευτικών 

του γλωσσικού και πληροφορικού γραμματισμού και η μεγαλύτερη διάρκεια του διδα-

κτικού σεναρίου θα οδηγούσε σε καλύτερα αποτελέσματα. 
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: Ερμηνεία/Συζήτηση των Πορισμάτων –  

Συμπερασματικές Παρατηρήσεις – Προτάσεις 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

 

6. Συζήτηση – Συμπεράσματα - Προτάσεις  
 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται να ερμηνευθούν και να συντεθούν τα βασικά σημεία 

της ερευνητικής διαδικασίας όπως αυτά προέκυψαν από την παραπάνω διεξοδική παρου-

σίαση των παρατηρήσεων μας και όσων ειπώθηκαν από τους εκπαιδευόμενους και την 

εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων σύμφωνα με τα ερευνητικά ερωτήματα 

που τέθηκαν. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα κυριότερα συμπεράσματα που εξήχθησαν 

από την έρευνα. Τέλος, ακολουθούν οι περιορισμοί αλλά και μία σειρά προτάσεων για 

περαιτέρω έρευνα, οι οποίες αντλήθηκαν τόσο μέσω της ερευνητικής προσπάθειας όσο 

και μέσω των περιορισμών που προέκυψαν.   

 

6.1 Σύνδεση των αποτελεσμάτων με τα ερευνητικά ερωτήματα - Συσχε-

τισμός με άλλες έρευνες  

 
Με τη συγκεκριμένη ενότητα γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτή-

ματα που προσδιορίστηκαν και να επισημανθούν σημαντικά στοιχεία που προέκυψαν 

μέσω των συσχετίσεων με άλλες έρευνες. 
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6.1.1 Γνώσεις και εμπειρίες των εκπαιδευόμενων και της εκπαιδευτικού 

σχετικά με τις Τ.Π.Ε. και τα Web 2.0 εργαλεία - 1ο ερευνητικό ερώτημα 

 

Στόχος του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος είναι να αποτυπωθούν οι γνώσεις και οι 

εμπειρίες των εκπαιδευόμενων και της εκπαιδευτικού στο Σ.Δ.Ε. σχετικά με τα εργαλεία 

παγκόσμιου ιστού. 

 

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων προέκυψε ότι οι γνώσεις τους όσον αφορά τις 

τεχνολογίες κοινωνικού λογισμικού είναι σχετικά περιορισμένες. Οι εφαρμογές που κυ-

ρίως γνωρίζουν και χρησιμοποιούν σχετίζονται με το κομμάτι της ενημέρωσης, της επι-

κοινωνίας και της ψυχαγωγίας, όπως είναι το Facebook, το Messenger, το Viber και το 

YouTube. Σε απόλυτη ταύτιση με τα παραπάνω ευρήματα είναι και η έρευνα της Μάνου 

(2016) σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευόμενοι δε γνωρίζουν πολύ καλά τα ψηφιακά 

εργαλεία με τις γνώσεις των περισσοτέρων να περιορίζονται στις εφαρμογές YouTube 

και Facebook. Αξίζει να επισημανθεί πως στην παρούσα έρευνα κάποιοι συμμετέχοντες 

ανέφεραν ότι προβαίνουν στην αγορά προϊόντων ηλεκτρονικά ενώ άλλοι αναζητούν επι-

πλέον εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά τους στις σχολικές τους 

υποχρεώσεις. Γεγονός που εκπλήσσει ευχάριστα και ταυτόχρονα αποδεικνύει τη μεγα-

λύτερη εξοικείωση αλλά και περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Τ.Π.Ε. Το συ-

γκεκριμένο εύρημα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την έρευνα του Κουκλίνου (2016) ό-

που οι εκπαιδευόμενοι, αν και διαθέτουν έξυπνα κινητά τηλέφωνα, γνωρίζουν και χρη-

σιμοποιούν μόνο τις δωρεάν τηλεφωνικές συνομιλίες, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 

σπάνια τα κοινωνικά δίκτυα. 

 

Επίσης, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευόμενους δήλωσαν πως δεν είχαν παρακολου-

θήσει κάποιο σεμινάριο ή πρόγραμμα επιμόρφωσης στις νέες τεχνολογίες, εύρημα που 

συμφωνεί και με τις έρευνες των Ευθυμίου (2013), Παταρίδη (2016) και Κουκλίνου 

(2016).  Ωστόσο, κάποιοι από τους συμμετέχοντες επισήμαναν ότι τα μαθήματα ψηφια-

κού γραμματισμού, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών των Σ.Δ.Ε., τους βο-

ήθησαν να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τη χρήση των Τ.Π.Ε. Ίδιο αποτέλεσμα 

παρατηρήθηκε και στις έρευνες των Ευθυμίου (2013), Κουκλίνου (2016) και Γεωργάκη 

(2017) καθώς τα μαθήματα πληροφορικού γραμματισμού συνέβαλαν στη θετική διάθεση 
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και αντίληψη των εκπαιδευόμενων σχετικά με τις εφαρμογές των Τ.Π.Ε. και κυρίως τον 

Η/Υ.  

 

Από την άλλη πλευρά, η εκπαιδευτικός γνωρίζει σε αρκετά καλό επίπεδο τις τεχνολογίες 

κοινωνικού λογισμικού, μολονότι δεν έχει παρακολουθήσει σχετική επιμόρφωση, και εί-

ναι εξοικειωμένη με αυτές σε μέτριο βαθμό. Αντίστοιχα και στις έρευνες των Μακρή 

(2018) και Μάνου (2016), οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν παρακολουθήσει σχετική επι-

μόρφωση διαθέτουν ένα σχετικά καλό επίπεδο γνώσεων και εξοικείωσης με τα Web 2.0 

εργαλεία. Αντίθετα, στην έρευνα της Μαθιουδάκη (2017) το σχεδόν άριστο επίπεδο γνώ-

σεων των εκπαιδευτικών δε συμβαδίζει με το βαθμό εξοικείωσης καθώς μόλις ένας στους 

δύο δηλώνει εξοικειωμένος με τις νέες τεχνολογίες. Επίσης, έρχεται σε αντίθεση με την 

έρευνα του Καϊντατζή (2012) καθώς οι εκπαιδευτικοί δε διαθέτουν ιδιαίτερες γνώσεις 

χρήσης των ιστολογίων στη διδακτική διαδικασία. 

 

Ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η εκπαιδευτικός στην προκείμενη έρευνα, 

παρόλο που δεν έχει παρακολουθήσει επιμόρφωση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, δεν 

αναφέρθηκε μόνο σε λογισμικά γενικής χρήσης αλλά και σε εφαρμογές πιο εξειδικευμέ-

νες, όπως αυτές της ιστοριογραμμής και του εννοιολογικού χάρτη, φανερώνοντας τη στα-

διακή διάδοση των εργαλείων του παγκόσμιου ιστού. Αντίθετα, στην έρευνα της Μάνου 

(2016) οι γνώσεις των εκπαιδευτικών περιορίζονται στα πιο γνωστά εργαλεία όπως Blog, 

Wikis, Social Network και των Μαθιουδάκη (2017) και Μακρή (2018) σε λογισμικά γε-

νικής χρήσης καθώς και το YouTube και τα Blogs. 

 

6.1.2 Αξιοποίηση των Web 2.0 εργαλείων και συχνότητα χρήσης τους 

στο μάθημα του γλωσσικού γραμματισμού - 2ο ερευνητικό ερώτημα 

 

Με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα επιχειρείται να καταγραφεί ο βαθμός αξιοποίησης 

των Web 2.0 εφαρμογών στο μάθημα του γλωσσικού γραμματισμού στη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς.  

 

Σύμφωνα με τους εκπαιδευόμενους τα ψηφιακά εργαλεία στη μαθησιακή διαδικασία 

χρησιμοποιούνται σπάνια από την εκπαιδευτικό, προσδιορίζοντας τη συχνότητα σε μία 

με δύο φορές το χρόνο και τα είδη σε εργαλεία παρουσιάσεων (PowerPoint) και 
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βιντεοπροβολών. Αποτέλεσμα που συνάδει με την έρευνα του Παταρίδη (2016) όπου οι 

εκπαιδευτικοί ακόμη και εκείνοι του πληροφορικού γραμματισμού δε χρησιμοποιούν ε-

φαρμογές του παγκόσμιου ιστού που προάγουν την ενεργητική συμμετοχή των εκπαι-

δευόμενων στο μάθημα. Αντίστοιχα και στην έρευνα της Μάνου (2016) ο γλωσσικός 

γραμματισμός παρόλο που συγκεντρώνει υψηλό ποσοστό χρήσης ψηφιακών εργαλείων, 

περιορίζεται στις εφαρμογές των YouTube, Facebook και Skype.  

 

Οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα δήλωσαν ότι κύριος ανασταλτικός παράγοντας 

για τη χρήση των τεχνολογιών κοινωνικού λογισμικού είναι η έλλειψη οργανωμένης υ-

λικοτεχνικής υποδομής. Εύρημα που από τη μια πλευρά συμφωνεί με τη διαπίστωση του 

Γεωργάκη (2017) καθώς αναφέρεται σε παλιάς τεχνολογίας ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

και ελλείψεις σε εξοπλισμό που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος, από 

την άλλη όμως έρχεται σε αντίθεση με το συμπέρασμα της Ευθυμίου (2013) όπου όλοι 

οι εκπαιδευόμενοι εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίηση τους όσον αφορά τις υποδομές 

και τον εξοπλισμό της σχολικής τους κοινότητας. Επίσης, στην προκείμενη έρευνα οι 

νεότεροι σε ηλικία ερευνώμενοι επισήμαναν ως αιτία και το μικρό βαθμό εξοικείωσης 

μερικών εκπαιδευόμενων με τις νέες μορφές εφαρμογών, η οποία παρατηρείται κυρίως 

στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Συμπέρασμα που συμπίπτει και με την έρευνα της 

Μάνου (2016) καθώς οι εκπαιδευόμενοι που είναι μεγαλύτεροι ηλικιακά έχουν μικρό-

τερο βαθμό εξοικείωσης και επίπεδο δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες σε σχέση με τους 

εκπαιδευομένους μικρότερων ηλικιών.  

 

Αντίστοιχα και η εκπαιδευτικός του γλωσσικού γραμματισμού δήλωσε ότι αδυνατεί να 

ενσωματώσει τα εργαλεία παγκόσμιου ιστού με μεγαλύτερη συχνότητα στην εκπαιδευ-

τική διαδικασία, πέρα από μια με δύο φορές το χρόνο, ενώ αρκείται σε εφαρμογές πα-

ρουσιάσεων. Ανάλογα είναι και τα αποτελέσματα στην έρευνα της Μαθιουδάκη (2017)  

όπου οι εκπαιδευτικού αρκούνται στη χρήση λογισμικών γενικής χρήσης, όπως είναι η 

επεξεργασία εγγράφων (Word) και λογιστικών φύλλων (Excel). Παράλληλα και οι έρευ-

νες των Μάνου (2016) και Μακρή (2018) κατέδειξαν ότι οι εφαρμογές που χρησιμοποι-

ούνται στην αίθουσα διδασκαλίας αφορούν κυρίως την προβολή πολυμεσικών αρχείων 

και το σχολιασμό–ενημέρωση. 
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Στην παρούσα έρευνα προκύπτει ότι ο μικρός βαθμός ενσωμάτωσης των εργαλείων πα-

γκόσμιου ιστού οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη εξοπλισμού και υποδομών. Εύ-

ρημα που συνδέεται με την έρευνα της Μαθιουδάκη (2017) σύμφωνα με τις οποίες τα 

χαμηλά ποσοστά αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών οφείλονται στον ανεπαρκή αριθμό 

υπολογιστών και περιφερειακών καθώς και στην έλλειψη τεχνικής υποστήριξης. Σύμ-

φωνα με την εκπαιδευτικό το εργαστήριο πληροφορικής αξιοποιείται πρωταρχικά από 

τον εκπαιδευτικό του πληροφορικού γραμματισμού ενώ η αίθουσα προβολών που είναι 

εξοπλισμένη με βιντεοπροβολέα και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή βρίσκεται στη διά-

θεση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων κατόπιν συνεννοήσεως. Ομοίως και η 

Μάνου (2016) επιβεβαιώνει με την έρευνα της τη μη δυνατότητα πρόσβασης των εκπαι-

δευτικών πάντα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διαδίκτυο.  

 

Ιδιαιτέρως σημαντική είναι η αναφορά της εκπαιδευτικού στο ανομοιόμορφο επίπεδο 

των εκπαιδευόμενων στο Σ.Δ.Ε. με συνέπεια να θεωρεί ότι η εξέλιξη του μαθήματος είναι 

πιο ουσιαστική μέσω των παραδοσιακών μεθόδων. Ο παραγκωνισμός των νέων τεχνο-

λογιών διαπιστώνεται και στην έρευνα της Μαθιουδάκη (2017) με τους εκπαιδευτικούς 

να αναφέρουν ότι δεν έχουν πεισθεί ακόμη για τη χρησιμότητα τους.  

 

Παράγοντες που ενδεχομένως επηρεάζουν αρνητικά τη χρήση των Web 2.0 εφαρμογών 

από την πλευρά της εκπαιδευτικού με αποτέλεσμα να προκρίνεται η παραδοσιακή μέθο-

δος διδασκαλίας είναι η έλλειψη επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. και η ηλικιακή κατηγορία 

στην οποία ανήκει. Οι Μάνου (2016) και Μαθιουδάκη (2017) κατέδειξαν με τις έρευνες 

τους ότι οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν επιμορφωθεί ή/και ανήκουν σε μεγαλύτερη ηλι-

κιακά ομάδα διατηρούν επιφυλακτική διάθεση απέναντι στην ενσωμάτωση των ψηφια-

κών εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας 

αξιοποίησης των Web 2.0 εργαλείων αποτελούν τα χρόνια προϋπηρεσίας και το είδος 

του γραμματισμού. Στοιχεία που επιβεβαιώνονται και από την έρευνα της Μαθιουδάκη 

(2017), σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί με μικρότερη προϋπηρεσία ενσωματώ-

νουν πιο εύκολα τις νέες τεχνολογίες στη διδακτική πράξη, με μεγαλύτερη χρήση να πα-

ρατηρείται στον πληροφορικό, επιστημονικό και αριθμητικό γραμματισμό.  

 

Οφείλουμε να επισημάνουμε πως το δημογραφικό στοιχείο σχετικά με το φύλο των συμ-

μετεχόντων δεν αξιοποιήθηκε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας.  
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6.1.3 Αξιολόγηση των Web 2.0 εργαλείων που αξιοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια του διδακτικού σεναρίου - 3ο ερευνητικό ερώτημα 

 

Με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα γίνεται προσπάθεια να ανιχνευθούν τα οφέλη που προ-

έκυψαν σχετικά με τις τεχνολογίες κοινωνικού λογισμικού που αξιοποιήθηκαν στη διάρ-

κεια υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου.  

 

Σύμφωνα με τους εκπαιδευόμενους οι εφαρμογές Web 2.0 κέντρισαν το ενδιαφέρον τους 

καθώς προσέδωσαν στην εκπαιδευτική διαδικασία έναν πιο εύκολο, διασκεδαστικό και 

ελκυστικό χαρακτήρα μακριά από τις φωτοτυπίες. Ομοίως, ένα μεγάλο ποσοστό των 

συμμετεχόντων δήλωσε στην έρευνα του Παταρίδη (2016) ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. στη 

διδασκαλία συμβάλει στην πιο εύκολη κατανόηση του μαθήματος. Η Μάνου (2016) επί-

σης επισήμανε την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευόμενων λόγω του 

πλούσιου οπτικοακουστικού υλικού που προσφέρει το διαδίκτυο με την έρευνα του Γε-

ωργάκη (2017) να συμπληρώνει ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. και Web 2.0 εργαλείων συμβά-

λει στην απόκτηση χρήσιμων γνώσεων όχι μόνο με ενδιαφέροντα τρόπο αλλά ταυτό-

χρονα διασκεδαστικό και χρήσιμο. Από την άλλη πλευρά ο Καϊντατζής (2012) διαπί-

στωσε ότι οι συμμετέχοντες δεν έδειξαν ιδιαίτερη προθυμία να εργαστούν εντός και ε-

κτός του σχολικού περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας τα ιστολόγια.  

 

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων προέκυψε επίσης ότι οι τεχνολογίες κοινωνικού 

λογισμικού βοήθησαν στην επικοινωνία και κατ’ επέκταση στην καλύτερη δυνατή συ-

νεργασία μεταξύ τους. Κάποιοι από τους οποίους υπογράμμισαν πως η ανάγκη να επιλύ-

σουν τις δραστηριότητες των φύλλων εργασίας τους βοήθησε να επικοινωνήσουν περισ-

σότερο και επομένως να γνωριστούν καλύτερα, καθώς οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

προέρχονταν από δύο διαφορετικά τμήματα του Β΄ κύκλου σπουδών. Στο εύρημα αυτό 

συμφωνεί απόλυτα και η Μάνου (2016) καθώς επιβεβαιώνει με την έρευνα της ότι τα 

κατάλληλα Web 2.0 εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία προάγουν την επικοινωνία, 

τη διάδραση και κατά συνέπεια την ομαδική συνεργασία. Στον αντίποδα βρίσκεται η έ-

ρευνα του Καϊντατζή (2012), όπου η χρήση του ιστολογίου δε μετέβαλε θετικά τη συ-

μπεριφορά των εκπαιδευομένων εντός της σχολικής αίθουσας με αποτέλεσμα να μην πα-

ρατηρηθεί καμία αλληλεπίδραση. 
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Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι επιβεβαίωσαν ότι μέσω της εφαρμογής του ψηφιακού 

πίνακα Padlet είχαν τη δυνατότητα να διαμοιραστούν με εύκολο τρόπο αρχεία και πλη-

ροφορίες εφόσον κάθε μία ομάδα μπορούσε να μελετήσει τι είδους πληροφορίες είχε 

αναρτήσει η άλλη. Γεγονός που τους επέτρεψε να έρθουν σε επαφή και να ανακαλύψουν 

νέα γνώση. Το αποτέλεσμα αυτό ταυτίζεται με την έρευνα της Μάνου (2016) καθώς η 

ενδεδειγμένη επιλογή των ψηφιακών εργαλείων οδηγεί και στο διαμοιρασμό δεδομένων 

στη διεργασία της μάθησης. 

 

Στη συνέχεια της έρευνας, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι όλα τα ψηφιακά εργαλεία που 

αξιοποιήθηκαν, τους βοήθησαν να δραστηριοποιηθούν, να ανακαλύψουν, να διευρύνουν 

και τελικά να κατακτήσουν τη γνώση μέσα από νέες τεχνικές. Γεγονός το οποίο επιβε-

βαιώνεται και από τη σύγκριση της γραπτής αξιολόγησης πριν και μετά την υλοποίηση 

του διδακτικού σεναρίου, καθώς βελτίωσαν το λεξιλόγιο που σχετίζεται με το μουσείο 

και έκαναν επανάληψη τα μέρη του λόγου. Αντίστοιχα οι Παταρίδης (2016) και Γεωρ-

γάκης (2017) αναφέρουν στις έρευνες τους ότι η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνο-

λογιών στην εκπαίδευση λειτουργεί προσθετικά στην κατανόηση και απόκτηση νέων 

γνώσεων, καθώς συνδέεται η θεωρία με την πράξη.  

 

Παρόλο που η πλειονότητα των εκπαιδευόμενων στην παρούσα έρευνα υπογραμμίζει τη 

σημασία των Web 2.0 εργαλείων, εντούτοις κάποιοι εξέφρασαν την προτίμηση τους στην 

παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας αλλά και τον προβληματισμό τους για τις επιπτώσεις 

στις μεταξύ σχέσεις των ανθρώπων από την υπερβολική χρήση αυτών. Εύρημα που συ-

μπίπτει με την εργασία του Κουκλίνου (2016), σύμφωνα με την οποία οι Τ.Π.Ε. προσφέ-

ρουν οφέλη στην καθημερινότητα των ανθρώπων με τον κίνδυνο της αποξένωσης να 

ελλοχεύει, αλλά και με την έρευνα του Παταρίδη (2016), όπου μερικοί από τους συμμε-

τέχοντες προκρίνουν τις παραδοσιακές τεχνικές διδασκαλίας καθώς οι Τ.Π.Ε. συμβάλ-

λουν στη διάσπαση της προσοχής τους, χωρίς να τους παρέχεται η δυνατότητα συγκρά-

τησης των πληροφοριών. Αντίθετα, μέσω της έρευνας της Μάνου (2016) αποδεικνύεται 

ότι η εξέλιξη του μαθήματος με τα ψηφιακά εργαλεία Web 2.0 είναι αποτελεσματικότερη 

έναντι των παραδοσιακών μεθόδων μιας και διευκολύνουν και εμπλουτίζουν το μάθημα. 

Αντίστοιχα, η εκπαιδευτικός επισήμανε τη θετική στάση και τα οφέλη των εκπαιδευόμε-

νων από τη χρήση των τεχνολογιών κοινωνικού λογισμικού στη διάρκεια του μαθήματος 

του γλωσσικού γραμματισμού. Συγκεκριμένα, τα λογισμικά που αξιοποιήθηκαν 
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κέντρισαν το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων καθώς αποτελούν γνωστικά εργαλεία που 

συνέβαλαν στην προβληματοποίηση του διδακτικού αντικειμένου, οδηγώντας στην ανα-

καλυπτική μάθηση και στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, βοήθησαν 

στην υλοποίηση ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων καθώς οι συμμετέχοντες στη μά-

θηση διαμοιράζονταν ιδέες, απόψεις και αντιλήψεις για την εύρεση της λύσης μίας δρα-

στηριότητας. Ανάλογα είναι και τα οφέλη που καταγράφηκαν στην έρευνα της Μάνου 

(2016), όπου οι νέες τεχνολογίες σύμφωνα με τους εκπαιδευτές ενθαρρύνουν την επικοι-

νωνία, υποστηρίζουν την συνεργατική μάθηση, ενισχύουν την αλληλεπίδραση βελτιώνο-

ντας την αυτοπεποίθηση των εκπαιδευόμενων. Επίσης, στη μελέτη της Μακρή (2018), η 

εκπαιδευτικός που εφάρμοσε το διδακτικό σενάριο θεωρεί ότι η ενσωμάτωση των Web 

2.0 εφαρμογών βελτιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία με σημαντικότερη συμβολή την 

ενεργό συμμετοχή και επικοινωνία των εκπαιδευόμενων, τη δημιουργία κλίματος συνερ-

γασίας και την προώθηση της ανακαλυπτικής μάθησης 

 

6.2 Συμπερασματικές παρατηρήσεις  

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα που αντλήθηκαν από την 

παρούσα ερευνητική διαδικασία. 

 

Πιο αναλυτικά, οι εκπαιδευόμενοι φαίνεται να μη γνωρίζουν πολύ καλά τα εργαλεία πα-

γκόσμιου ιστού. Οι γνώσεις των περισσότερων περιορίζονται στις πιο γνωστές τεχνολο-

γίες κοινωνικού λογισμικού όπως είναι το Facebook, το Messenger, το Viber και το 

YouTube. Οι λόγοι κυρίως που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε καθημε-

ρινό επίπεδο είναι για ενημέρωση, αναζήτηση πληροφοριών, επικοινωνία, ψυχαγωγία και 

πιο σπάνια για αγορά προϊόντων και για εκπαιδευτικούς λόγους. Η πλειοψηφία των συμ-

μετεχόντων δεν έχει επιμορφωθεί στις νέες τεχνολογίες ενώ για άλλους το μάθημα του 

πληροφορικού γραμματισμού στα Σ.Δ.Ε. υπήρξε πολύτιμος αρωγός.  

 

Τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από την εκπαιδευτικό για τη διεξαγωγή του 

γλωσσικού γραμματισμού είναι εργαλεία παρουσιάσεων, όπως βίντεο ή PowerPoint, μία 

με δύο φορές το χρόνο στην αίθουσα προβολών. Κύριες αιτίες αποτελούν η έλλειψη υλι-

κοτεχνικών υποδομών, ο μικρός βαθμός εξοικείωσης των εκπαιδευόμενων με τις νέες 
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τεχνολογίες καθώς και η αδυναμία χρήσης των νέων μορφών εφαρμογών από τις μεγα-

λύτερες ηλικιακά ομάδες.  

 

Σε ότι αφορά τα Web 2.0 εργαλεία που αξιοποιήθηκαν στο διδακτικό σενάριο οι εκπαι-

δευόμενοι αναγνωρίζουν τη θετική προσφορά τους. Η παραδοσιακή μέθοδος διδασκα-

λίας «εκσυχρονίστηκε», με αποτέλεσμα το μάθημα να αποκτήσει ενδιαφέροντα και ελ-

κυστικό χαρακτήρα. Η προσέγγιση του μαθήματος μέσω των νέων τεχνολογιών συμβάλ-

λει στην αύξηση της επιθυμίας των εκπαιδευόμενων για ενεργητική συμμετοχή στη δι-

δακτική διαδικασία ενώ προάγει την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μελών των 

ομάδων. Σύμφωνα με τον Rogers (1999) η μάθηση μέσα στο πλαίσιο της ομάδας είναι 

πιο ισχυρή και συντελείται σε βάθος καθώς ο εκπαιδευόμενος εργάζεται μόνος του αλλά 

και ομαδικά με τους άλλους.  

 

Άλλα θετικά σημεία όπως αναδεικνύονται από τους εκπαιδευόμενους είναι ο διαμοιρα-

σμός πληροφοριών, η απόκτηση και η ανακάλυψη νέων γνώσεων. Οι δυσκολίες που α-

ντιμετωπίζουν αφορούν κυρίως τις γραμματικές και λεξιλογικές δραστηριότητες και ε-

λάχιστα τις Web 2.0 εφαρμογές και συγκεκριμένα τη δημιουργία του εννοιολογικού 

χάρτη. Παρά τις όποιες δυσκολίες δεν παρατηρείται καμία διάθεση παραίτησης και άρ-

νησης. Αντίθετα κυριαρχεί το αίσθημα της ικανοποίησης για την κατάκτηση της γνώσης, 

η οποία αποδεικνύεται συγκρίνοντας τις γραπτές αξιολογήσεις των τριών ομάδων πριν 

και μετά την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου.   

 

Η εκπαιδευτικός αντίστοιχα αν και δεν έχει παρακολουθήσει επιμόρφωση σε Τ.Π.Ε., 

γνωρίζει αρκετά καλά τα Web 2.0 εργαλεία που σχετίζονται με την επικοινωνία, την α-

ναπαραγωγή βίντεο και ταινιών, τη δημιουργία παρουσιάσεων, χάρτη εννοιών, χρονο-

γραμμής και ψηφιακού πίνακα (π.χ. Google Photos, Dropbox, Skype, YouTube, Prezi, 

CmapTool, Timeline). Ωστόσο, ο βαθμός εξοικείωσης της με αυτά σε συνολικό επίπεδο 

είναι μέτριος. Οι δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί σπάνια μέσα στην αίθουσα προ-

βολών αφορούν την παρουσίαση αρχείων, με σημαντικότερη αιτία μη ένταξης των νέων 

τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία την έλλειψη οργανωμένης υποδομής. Παρόλα 

αυτά διατηρεί μία επιφυλακτική στάση απέναντι στα ψηφιακά εργαλεία καθώς προκρίνει 

τη σημασία και την αξία της  βελτίωσης του προφορικού και γραπτού λόγου των εκπαι-

δευόμενων με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας. Επίσης, και η ηλικιακή ομάδα στην 
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οποία ανήκει η εκπαιδευτικός καταδεικνύει την αρνητική στάση απέναντι στην ένταξη 

των ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία του γλωσσικού γραμματισμού. Οι μεγαλύτεροι 

σε ηλικία εκπαιδευτικοί διακατέχονται συχνά από άγχος απέναντι στις νέες τεχνολογίες, 

που μπορεί να οφείλεται στις περιορισμένες δεξιότητες τους, στην έλλειψη εμπειρίας 

τους ή και στο φόβο ενδεχόμενης αποτυχίας. Είναι γεγονός ότι η αξιοποίηση των τεχνο-

λογιών κοινωνικού λογισμικού στη διδασκαλία απαιτούν την ενεργό συμμετοχή ενός εκ-

παιδευτικού σε μία διαδικασία προσωπικής βελτίωσης που επιτυγχάνεται με συνεχείς ε-

πιμορφώσεις και συστηματικές μετεκπαιδεύσεις. 

 

Μετά την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου με τις τεχνολογίες κοινωνικού λογισμικού 

η εκπαιδευτικός εντόπισε τα οφέλη της χρήσης τους. Θεωρεί ότι τα Web 2.0 εργαλεία 

παρέχουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να συνεργαστούν ομαδικά, να επικοι-

νωνήσουν, συμβάλλοντας στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος τους και στο διαμοιρα-

σμό και διεύρυνση των γνώσεων τους. Όποιες δυσκολίες παρουσιάζονται οφείλονται στο 

ετερογενές μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευόμενων.  

 

Σε μία προσπάθεια ανακεφαλαίωσης προσδιορίζονται στη συνέχεια τα σημαντικότερα 

σημείο που αναδείχθηκαν από την παρούσα ερευνητική διαδικασία. 

 

Αρχικά,  διακρίνεται η θετική εικόνα και στάση των εκπαιδευόμενων και της εκπαιδευ-

τικού για τα Web 2.0 εργαλεία, καθώς με την ενσωμάτωση τους στην εκπαιδευτική δια-

δικασία προάγεται η δυνατότητα αλλαγής στο γνωστικό και τεχνολογικό επίπεδο των 

συμμετεχόντων. Επίσης, προκύπτει ότι οι εφαρμογές κοινωνικού λογισμικού χρησιμο-

ποιούνται ελάχιστα στο μάθημα του γλωσσικού γραμματισμού, με μία σειρά από εμπόδια 

να λειτουργούν ανασταλτικά στην αξιοποίηση τους. Ωστόσο, επειδή το πρόγραμμα 

σπουδών των Σ.Δ.Ε. δεν είναι συγκεκριμένο, τα Web 2.0 εργαλεία προσφέρονται για την 

εφαρμογή τους στην τάξη καθώς δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στους εκπαιδευτι-

κούς. Η επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται συχνά, με θεμα-

τολογία που θα παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν αρχικά 

τη χρησιμότητα των εργαλείων κοινωνικού λογισμικού, να εξοικειωθούν με αυτά αλλά 

και να αισθάνονται περισσότερο σίγουροι για να τα συμπεριλάβουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Απαραίτητος είναι και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός των σχολικών μονάδων. 

Συνεπώς, τα Web 2.0 εργαλεία με τις κατάλληλες προϋποθέσεις μπορούν να ενταχθούν 
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και να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά στη διδασκαλία του γλωσσικού γραμματισμού στα 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.  

 

6.3 Περιορισμοί της έρευνας 

 

Κάποιες δυσκολίες και περιορισμοί που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της παρούσας 

έρευνας κρίνεται αναγκαίο να παρατεθούν καθώς αναχαίτισαν ως κάποιο βαθμό την ο-

μαλή διεξαγωγή της. 

 

Πρώτος περιορισμός της μελέτης ήταν η διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων των δύο 

τμημάτων του Β΄ κύκλου σπουδών. Συγκεκριμένα, ορισμένοι από τους εκπαιδευόμενους 

ανέφεραν ότι θα απουσίαζαν από τη σχολική μονάδα για προσωπικούς λόγους, τη μία 

από τις δύο μέρες εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου. Αυτό είχε ως συνέπεια τη διεξα-

γωγή της έρευνας με μικρότερο αριθμό εκπαιδευόμενων.  

 

Ένας ακόμη σημαντικός περιορισμός είναι ότι τα αποτελέσματα για την ομάδα των εκ-

παιδευόμενων και της εκπαιδευτικού του γλωσσικού γραμματισμού είναι αντιπροσωπευ-

τικά μόνο για το δείγμα της παρούσας μελέτης και δεν επιτρέπουν τη γενίκευση τους 

στον ευρύτερο πληθυσμό. Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος είναι επαρκής για την 

ανάδειξη περισσότερο γενικών τάσεων. 

 

Τέλος, ένα ακόμη ζήτημα ήταν η διαχείριση του χρόνου διδασκαλίας, δεδομένου ότι οι 

εκπαιδευόμενοι δε θυμόντουσαν το διαχωρισμό των λέξεων στα μέρη του λόγου (ρήμα, 

ουσιαστικό, επίθετο) όπως και τι σημαίνουν οι όροι ομόρριζες και παράγωγες λέξεις. Για 

το λόγο αυτό, αρκετός χρόνος αφιερώθηκε στην αρχή των αντίστοιχων ασκήσεων προ-

κειμένου να αναφερθούν οι σχετικοί κανόνες γραμματικής και να επεξηγηθεί η σημασία 

των παραπάνω όρων, χρησιμοποιώντας παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση τους 

από τους ερευνώμενους. 

 

6.4 Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 
 

Οι περιορισμοί της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν την ανάγκη για τη διεξαγωγή μελ-

λοντικών ερευνών, που:  
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• Θα εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος και 

θα απευθυνθούν σε μεγαλύτερο δείγμα από όλη την Ελλάδα προκειμένου να συλ-

λεχθούν και να αναλυθούν δεδομένα σε ευρύτερη κλίμακα, συμβάλλοντας στην 

εξαγωγή γενικευμένων συμπερασμάτων. 

 

• Θα υπάρξει συνδιδασκαλία των εκπαιδευτικών του γλωσσικού και πληροφορικού 

γραμματισμού, για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου και 

για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών είτε σε γλωσσικό είτε σε τεχνολογικό ε-

πίπεδο. 

 

• Θα διαρκέσει η εφαρμογή του σεναρίου περισσότερες διδακτικές ώρες, για τη  

μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

 

• Θα αξιοποιήσουν διαφορετική μεθοδολογική προσέγγιση, δηλαδή την ποσοτική 

μέσω της οποίας καταγράφεται μία κατάσταση, μία τάση ενός πληθυσμού σε μία 

δεδομένη στιγμή και μέσα σε ορισμένες συνθήκες, και η οποία επιλέγεται όταν 

στόχος είναι να αποδειχθεί ή να βρεθεί τι ισχύει (Γαλατά, Βεργίδης, Δακοπούλου, 

Καλογρίδη, Κεδράκα, & Τσιμπουκλή, 2017, σελ. 110). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

 

Παράρτημα Α: Έγκριση Διεξαγωγής Έρευνας 
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Παράρτημα Β: Ενημερωτικό Κείμενο προς Εκπαιδευτικό και        

Εκπαιδευόμενους 

 
Θεσσαλονίκη, 14/1/2020  

 

Αγαπητή εκπαιδευτικέ,  

Αγαπητοί εκπαιδευόμενοι, 

 

Στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών Σπουδών μου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και φοι-

τώντας στο Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθη-

σης» με ειδίκευση στην «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» πρό-

κειται να εκπονήσω τη διπλωματική μου εργασία με θέμα: «Διδακτική αξιοποίηση των 

Web 2.0 εργαλείων στο μάθημα του γλωσσικού γραμματισμού στα Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας: Μία μελέτη περίπτωσης». 

 

Καθώς τα Σ.Δ.Ε. αποτελούν ένα σημαντικό φορέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, επιλέ-

χθηκε η έρευνα να εστιάσει σε αυτόν τον τομέα με τη μορφή της μελέτης περίπτωσης, 

για να καταγράψει και να αναλύσει τάσεις και όχι να καταλήξει σε γενικεύσιμα συμπε-

ράσματα. Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει τη σημασία και τη σημαντικότητα των 

Web 2.0 εφαρμογών στη διδασκαλία του γλωσσικού γραμματισμού.  

 

Για τη διερεύνηση του θέματος, δημιουργήθηκε ένα διδακτικό σενάριο που ενσωματώνει 

Web 2.0 εργαλεία στο μάθημα του γλωσσικού γραμματισμού ενώ επιλέχθηκε η ποιοτική 

μέθοδος με την άμεση συμμετοχική παρατήρηση της ερευνήτριας. Η υλοποίηση του δι-

δακτικού σεναρίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των σύντομων συνεντεύξεων που θα 

ακολουθήσουν και που θα κυμανθούν στο πλαίσιο που ορίζει ο τίτλος της διπλωματικής 

εργασίας  

 

Η μελέτη εκπονείται με σεβασμό σε όλους τους κανόνες δεοντολογίας της κοινωνικής 

και εκπαιδευτικής έρευνας και για τη διεξαγωγή της έχει ζητηθεί έγκριση από τη Γ.Γ.Ε.Ε. 

Κ.&Δ.Β.Μ. Σας ζητώ την άδεια να μαγνητοφωνήσω τις συνεντεύξεις, ώστε να γίνει α-

κριβής αποτύπωση των απόψεων σας. Οι πληροφορίες που θα δώσετε θα είναι ανώνυμες 
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και εμπιστευτικές και θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της παρούσας με-

λέτης. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να αποχωρήσετε σε οποιοδήποτε σημείο της έρευνας 

ζητώντας ακόμη και την απομάκρυνση των δεδομένων που προέκυψαν από εσάς. Τέλος, 

τα αποτελέσματα της έρευνας, θα κοινοποιηθούν στο σχολείο σας μετά την ολοκλήρω-

σής της. 

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πολύτιμη συνεργασία σας.  

 

Με εκτίμηση, 

Τσακίρη Κυριακή 
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Παράρτημα Γ: Κλείδα Παρατήρησης 
 

 

 

Διδακτικό Δίωρο: 

 

 

Γλωσσικές δραστηριότητες 

 
 

 

Ανταπόκριση στο γνωστικό επί-

πεδο των εκπαιδευόμενων 

 

 

 

 

 

Γραπτή αξιολόγηση 

 

 

 

 

Χρήση Web 2.0 εργαλείων 

 
 

 

Προσέλκυση ενδιαφέροντος 

 

 

 

 

 

Διεύρυνση και αναπαράσταση 

πληροφοριών 

 

 

 

 

 

Συνεργασία μεταξύ των εκπαι-

δευόμενων 

 

 

 

 

 

Διερευνητική μάθηση 
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Δυσκολίες 

 

 

 

Εκπαιδευόμενοι – Ομάδα 

 
 

 

Κλίμα - Συνεργασία – Αλληλε-

πίδραση  
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Παράρτημα Δ: Οδηγός Συνέντευξης Ομάδων Εστίασης 

 

Άξονας Ι: Δημογραφικά στοιχεία 

 

1. Φύλο 

α. Άνδρας  

β. Γυναίκα     

 

2. Ηλικία 

α.  18 – 24      

β.  25 – 31      

γ.  32 – 40       

δ.  41- 50        

ε.  >51             

 

Άξονας II: Γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με τις Τ.Π.Ε. 

 

3. Χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στην καθημερινότητα σας;  

• Και αν ναι, για ποιο λόγο και με τι συχνότητα; 

 

4. Έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν κάποιο πρόγραμμα ή σεμινάριο σχετικά με 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές;  

 

Άξονας III: Αξιοποίηση των Web 2.0 εργαλείων στο μάθημα του γλωσσικού γραμ-

ματισμού 

5. Χρησιμοποιεί η εκπαιδευτικός σας ηλεκτρονικό υπολογιστή όταν διδάσκει;  

• Και αν ναι, ποια μέσα–Web 2.0 εργαλεία χρησιμοποιεί και με τι συχνό-

τητα; 

• Και αν όχι, για ποιο λόγο πιστεύετε; 
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Άξονας ΙV: Αξιολόγηση των Web 2.0 εργαλείων που αξιοποιήθηκαν στη διδακτική 

διαδικασία 

6. Σας άρεσε η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στο μάθημα του γλωσσικού 

γραμματισμού; 

 

7. Ποιο Web 2.0 εργαλείο (ψηφιακός πίνακας, εννοιολογικός χάρτης, εικονική 

πραγματικότητα) σας άρεσε περισσότερο και γιατί; 

 

8. Ποια είναι τα οφέλη που παρατηρήσατε από τη χρήση των Web 2.0 εφαρμογών: 

α. Έγινε πιο ελκυστικό και ενδιαφέρον το μάθημα;  

 

β. Ποια εφαρμογή (ψηφιακός πίνακας, εννοιολογικός χάρτης, εικονική 

πραγματικότητα) σας άρεσε περισσότερο και γιατί;; 

 

γ. Συνέβαλαν στην ομαδοσυνεργατική μάθηση και στην καλύτερη επικοι-

νωνία μεταξύ σας; 

 

δ. Συνέβαλαν στο να μοιραστείτε δεδομένα με άλλους χρήστες 

 

ε. Συνέβαλαν στη διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση;  

 

9. Αντιμετωπίσατε κάποια δυσκολία κατά τη διάρκεια του μαθήματος;  
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Παράρτημα Ε: Οδηγός Συνέντευξης Εκπαιδευτικού 

 

Άξονας Ι: Δημογραφικά στοιχεία και εκπαιδευτικό προφίλ 

 

 

1. Φύλο 

 

γ. Άνδρας  

 

δ. Γυναίκα     

 

2. Ηλικία 

 

α.  22 - 30       

β.  31 - 40       

γ.  41 – 50      

δ.  >51           

 

3. Ποιον γραμματισμό διδάσκετε; 

 

4. Σε ποιο κύκλο σπουδών διδάσκετε; 

 

5. Πόσα χρόνια διδάσκετε στα Σ.Δ.Ε.; 

 

6. Ποιο είναι το επίπεδο σπουδών σας; 

 

7. Έχετε συμμετάσχει σε πρόγραμμα επιμόρφωσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική 

διαδικασία;   

 

 

 

Άξονας II: Γνώση και αξιοποίηση των Web 2.0 εργαλείων στο μάθημα του γλωσσι-

κού γραμματισμού 

 

 

8. Γνωρίζετε κάποια Web 2.0 εργαλεάι;  

• Και αν ναι, ποια συγκεκριμένα; 

 

9. Σε τι επίπεδο θα κατατάσσατε τις γνώσεις σας; 
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10. Θεωρείτε ότι είστε εξοικειωμένη µε τα Web 2.0 εργαλεία; 

 

11. Χρησιμοποιείτε Web 2.0 εργαλεία στη διάρκεια του μαθήματος 

 

 

Άξονας ΙΙΙ: Αξιολόγηση των Web 2.0 εργαλείων που αξιοποιήθηκαν στη διδακτική 

διαδικασία 

 

12. Ποια είναι τα οφέλη που παρατηρήσατε στους εκπαιδευομένους από τη χρήση 

των Web 2.0 εργαλείων: 

 

α. Έγινε πιο ελκυστικό και ενδιαφέρον το μάθημα;  

 

β. Συνέβαλαν στην προώθηση της διερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης  

 

γ. Συνέβαλαν στην ομαδοσυνεργατική μάθηση και στην καλύτερη επικοινωνία 

των εκπαιδευομένων;  

 

δ. Συνέβαλαν στο να μοιραστούν δεδομένα με άλλους χρήστες; 

 

 

13. Ποιες δυσκολίες παρατηρήσατε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου;  
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Παράρτημα ΣΤ: Πίνακας Ανακοινώσεων Padlet 
 

Περιλαμβάνει υλικό που ανάρτησαν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

του διδακτικού σεναρίου. 

 

Εικόνα 1: 1ο Φύλλο εργασίας-Δραστηριότητες 

 

 

 

Εικόνα 2: 2ο Φύλλο εργασίας-Δραστηριότητες 
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«Δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα 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 ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιο-

ρίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 

 

Υπογραφή:  

Τσακίρη Κυριακή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


