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Πρόλογος
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο της αποστολής του για τη συνεχή επαγγελματική μάθηση 
των εκπαιδευτικών και την ουσιαστική συμβολή στον καθορισμό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής 
πολιτικής, προχώρησε στην έκδοση του 18ου τεύχους του Δελτίου του. Το Δελτίο επικεντρώνεται σε 
θέματα της τρέχουσας εκπαιδευτικής επικαιρότητας και δημοσιεύει μελέτες και άρθρα μελών του 
προσωπικού του Ινστιτούτου, ή συνεργατών του, σε θέματα που αφορούν τον εκπαιδευτικό κόσμο.

Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για θεσμοθέτηση πλαισίου Ενιαίας  Πολιτικής για 
την Επαγγελματική Μάθηση αποτελεί το έναυσμα για τη διαμόρφωση από μέρους του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, ως του επίσημου φορέα επιμόρφωσης, μοντέλου επαγγελματικής μάθησης των 
εκπαιδευτικών, το οποίο, μέσα από τρία στάδια πορείας προς την αλλαγή, στοχεύει στη δημιουργία 
κουλτούρας μάθησης μέσα στο σχολείο.

Μέσα από ένα παράδειγμα από το μάθημα Βιολογίας της Β΄ Λυκείου, με βάση τα αναθεωρημένα 
Αναλυτικά Προγράμματα που αναδομήθηκαν μέσω Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας, τονίζεται η 
σημασία της προώθησης δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας για τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες.  
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εισήγηση της χρήσης της ανάλυσης βίντεο για τη μελέτη της ελαστικής 
κρούσης δύο σωμάτων, που αποτελεί ένα από τα σημαντικά πειράματα του μαθήματος της Φυσικής 
στη Γ΄ Λυκείου.

Οι στάσεις ζωής και τα επίπεδα ψυχικής και σωματικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Κύπρο 
αποτέλεσαν το αντικείμενο μελέτης σε δύο άρθρα. Συγκεκριμένα, μέσα από τη συμμετοχή της 
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Έρευνα IDEFICS (Identification and prevention of dietary and life style 
induced health effects in children and infants) συγκεντρώθηκαν στοιχεία για την προσωπική, ψυχική 
και σωματική υγεία των παιδιών στην Κύπρο. Επίσης, παρουσιάζεται ένα παρεμβατικό πρόγραμμα 
για τη μείωση της παιδικής παχυσαρκίας σε οικογενειακό και σχολικό επίπεδο.

Άλλο άρθρο επικεντρώνεται στις προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια για αναδόμηση  του 
μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, σε μια προσπάθεια μεγιστοποίησης 
των μαθησιακών αποτελεσμάτων, προς όφελος της επαρκέστερης γνώσης της Νέας Ελληνικής αλλά 
και της κατανόησης των αυστηρών γλωσσικών δομών που διέπουν την Αρχαία Ελληνική.

Στο παρόν τεύχος παρουσιάζεται η συμμετοχή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα «BODI», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+  και στοχεύει 
στην ανάπτυξη και διαμόρφωση εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών για τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση, για την εκπαίδευση στα θέματα φύλου, καθώς και για την ένταξη των παιδιών/γονέων 
που προέρχονται από πολιτισμικές μειονότητες σε μια διαπολιτισμική κοινωνία, η οποία αποδέχεται 
τη διαφορετικότητα σε σχέση με το φύλο, την αναπηρία κ.λπ. 

Τέλος, παρουσιάζονται τα συνέδρια και οι ημερίδες που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
κατά το διάστημα Νοεμβρίου 2016 – Ιουνίου 2017. 

Ευελπιστώ ότι το Δελτίο θα αποτελέσει εργαλείο μελέτης και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών μας, με 
σκοπό τη βελτίωση της πρακτικής στην τάξη. Επιπλέον, μέσω του Δελτίου, καλούνται και οι μάχιμοι 
εκπαιδευτικοί, συμμετέχοντες σε δράσεις και προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, να 
αποστείλουν εργασίες τους ή/και καλές πρακτικές, με σκοπό τη δημοσιοποίησή τους και τη διάχυση 
του έργου τους. 

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου
Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
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Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης εκπαιδευτικών στο 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτου Κύπρου: Διερευνώντας (προ)οπτικές 

μέσα από τον ρόλο του υποστηρικτή - κριτικού συνεργάτη
❧

Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Λοϊζίδου, Ph.D.1

Το κείμενο επιχειρεί να αποτυπώσει την πορεία διαμόρφωσης από μέρους του Παιδαγω-
γικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) ενός μοντέλου επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών που 
εδράζεται στη μεθοδολογία της έρευνας-δράσης και τη δημιουργία θετικής αλλαγής στο 
σχολείο. Ειδικότερα αναφέρεται στη θεσμοθέτηση πλαισίου ενιαίας πολιτικής και στην 
πιλοτική εφαρμογή συγκεκριμένου προγράμματος για τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής 
επαγγελματικής μάθησης, η οποία στηρίζεται σε τρία στάδια πορείας προς την αλλαγή: 
1. Διάγνωση αναγκών - ανάπτυξη, 2. Εφαρμογή – υλοποίηση, 3. Παρακολούθηση. Εστι-
άζοντας στον ρόλο του υποστηρικτή, όπως προβάλλεται μέσω  των συμπερασμάτων των 
τελικών συνεδρίων της πιλοτικής εφαρμογής και των καταγεγραμμένων απόψεων των 
λειτουργών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  που έδρασαν ως υποστηρικτές των σχολείων, 
αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά και οι προοπτικές αυτής της πορείας, με ιδιαίτερη έμφα-
ση στον αναστοχασμό και τον ενεργό ρόλο του εκπαιδευτικού.      

Λέξεις-κλειδιά: Επαγγελματική μάθηση, αναστοχασμός, έρευνα-δράση, υποστηρικτές-διευ-
κολυντές-κριτικοί φίλοι 

«Καταλαβαίνει κανείς πως δουλεύει καλά, όταν κάθε περιστατικό, το πιο μικρό και 
ασήμαντο, της καθημερινής ζωής του και της σκέψης του, έρχεται, σαν μοναχό του, και βάζει 

ένα πετραδάκι στο πράγμα που φτιάνει.»    
Γιώργος Σεφέρης

Εισαγωγή

Η αλλαγή στο σχολείο επιτυγχάνει όταν προωθεί-
ται ως διαδικασία τόσο από πάνω προς τα κάτω 
όσο και από τα κάτω προς τα πάνω (top-down and 
bottom-up process). Στην πρώτη περίπτωση (top-
down) προσφέρεται η κατεύθυνση στρατηγικής και 
στη δεύτερη (bottom-up) εφαρμόζονται διαδικασί-
ες διάγνωσης, δράσης αλλά και έρευνας για συνε-
χή αναπροσαρμογή της αλλαγής (Copland, 2003; 
Reynolds, 2004). 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου έχει ως κύρια 
αποστολή του την επαγγελματική μάθηση όλων 
των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, διανύοντας 

μέχρι τώρα μια πορεία 40 και πλέον χρόνων, κατά 
την οποία επεδίωξε την επιμόρφωση και την επαγ-
γελματική τους ανάπτυξη. Η απόφαση του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου στις 19/8/2015 για θεσμοθέτηση 
της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών και 
μετακίνηση στην ορολογία από την επιμόρφωση και 
την ανάπτυξη στη μάθηση, οριοθετεί τη στροφή που 
συντελείται τα τελευταία χρόνια στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, ώστε να δοθεί έμφαση σε συμμετοχικές 
διαδικασίες μάθησης των εκπαιδευτικών. Σηματοδο-
τεί την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ως ενερ-
γών, δρώντων υποκειμένων σε μια δυναμική διαδι-
κασία μάθησης, μέσα από την οποία διαμορφώνουν 
την προσωπική τους θεωρία για τη διδασκαλία, με 

1H Παυλίνα Χατζηθεοδούλου - Λοϊζίδου είναι Προϊσταμένη Τομέα Επιμόρφωσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 
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βάση την επαφή με παιδαγωγικές θεωρίες και την 
ανάλυση της καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης. 
Σηματοδοτεί επίσης τη μετακίνηση από το κέντρο 
στην περιφέρεια και ειδικότερα στο σχολείο, και από 
τις ιεραρχικές δομές της αυθεντίας και της εξουσίας 
στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ως επαγγελ-
ματιών που καθορίζουν το περιεχόμενο και τη διαδι-
κασία της μάθησής τους και συνεργάζονται με εξω-
τερικούς φορείς που διευκολύνουν, καθοδηγούν και 
συντονίζουν. Η επικέντρωση στην επαγγελματική 
μάθηση υπονοεί ότι ο εκπαιδευτικός είναι ενεργητι-
κός κατά την επιδιωκόμενη μάθηση και όχι παθητι-
κός αποδέκτης των θεωριών και των πολιτικών που 
θα πρέπει να εφαρμόσει στην πράξη (Easton, 2008).

Αρκετές φορές, και κυρίως μέσω ερευνητικών ή ευ-
ρωπαϊκών προγραμμάτων, επιδιώχθηκε ο προσανα-
τολισμός της δράσης του Παιδαγωγικού Ινστιτού-

του προς την μεθοδολογία της έρευνας δράσης και 
τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών που αναστοχάζονται. 
Η έρευνα - δράσης ήταν στον πυρήνα της Πρότασης 
της Επιστημονικής Επιτροπής για το ενιαίο πλαίσιο 
πολιτικής για την επαγγελματική μάθηση των εκ-
παιδευτικών που προηγήθηκε της προαναφερθείσας 
απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Κάθε σχολική μονάδα, με βάση τις αποφάσεις της, 
καλείται από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο να υλο-
ποιήσει το Σχέδιο Επαγγελματικής Μάθησης, όπως 
παρουσιάζεται στο πιο κάτω Σχήμα 1. Η προσπά-
θεια δομείται στο σκεπτικό της έρευνας – δράσης και 
υποστηρίζεται από τον Συντονιστή του σχολείου και 
τον Υποστηρικτή του ΠΙ. .... Η κάθε σχολική μονάδα 
καλείται να δημιουργήσει το πορτφόλιο Υποστήριξης 
Επαγγελματικής Μάθησης και το εμπλουτίζει σε συ-
νεργασία με τον Υποστηρικτή» (σελ 36). 

Σχήμα 1: Διαδικασία Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης στη σχολική μονάδα

(Πηγή: Διαμόρφωση Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαι-
δευτικών Λειτουργών: Τελική Πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής. (Μάρτιος 2015)  
Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΩ
ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ -

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Τη σχολική χρονιά 2014-15, είχε υιοθετηθεί για πρώ-
τη φορά συστηματικά, η συγκεκριμένη επιστημο-
λογική προσέγγιση και πρακτική στο πλαίσιο των 
υφιστάμενων δομών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
σε δεκατρία σχολεία, ενώ κατά το 2015-16 μια ομά-
δα δεκαέξι σχολείων εντάχθηκαν στη συγκεκριμένη 
δράση. Παράλληλα, ως απόρροια της απόφασης 
του Υπουργικού Συμβουλίου της 19/8/2015, είκοσι 

ένα σχολεία εντάχθηκαν σε πιλοτική εφαρμογή της 
πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση, έχοντας 
ως σημείο αναφοράς τη συγκεκριμένη μεθοδολογία. 
Οι εκπαιδευτικοί, ο/η συντονιστής/στρια του σχο-
λείου, και ο/η υποστηρικτής – λειτουργός του Παι-
δαγωγικού Ινστιτούτου κινήθηκαν στο πλαίσιο του 
κύκλου της έρευνας-δράσης, μεταβαίνοντας από τη 
διάγνωση αναγκών στον σχεδιασμό, την εφαρμογή, 
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τον αναστοχασμό και την επανδράση και κάλυψαν 
ζητήματα που εντάσσονταν σε τέσσερις θεματικούς 
άξονες: Διδασκαλία – μάθηση/βελτίωση μαθησια-
κών αποτελεσμάτων, σχέσεις σχολείου – γονέων, 
κλίμα τάξης, κουλτούρα σχολείου. 

Με βάση το πλαίσιο αυτό, η πιλοτική εφαρμογή 
εστίασε στη μεθοδολογία της έρευνας δράσης, στη 
«χρήσιμη» έρευνα, που δίνει την ευκαιρία να ακου-
στεί η φωνή των εκπαιδευτικών και να εκτιμηθεί η 
επαγγελματική τους πρακτική γνώση (Cochran-
Smith & Lytle, 1990), που έχει άμεσες συνέπειες στην 
καθημερινότητά τους. Η όλη διαδικασία απαιτούσε 
ικανότητες επίλυσης προβλήματος, αναλυτικής σκέ-
ψης και αναστοχασμού, τόσο για τον εκπαιδευτικό 
- ερευνητή όσο και τον υποστηρικτή (Levin, 2008).

Ειδικότερα επιχειρήθηκε, μέσω του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, ως θεσμοθετημένα επίσημου φορέα 
επιμόρφωσης, επαγγελματικής ανάπτυξης και μά-
θησης των εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού, η προσφορά κατεύθυνσης στρα-
τηγικής στο επίπεδο της από πάνω προς τα κάτω 
(top-down) εφαρμογής, διαμορφώνοντας σε μεγάλο 
βαθμό το συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικής. Την ίδια 
στιγμή, κινούμενο με αντίθετη φορά, από κάτω προς 
τα πάνω μέσα από την ομάδα των υποστηρικτών, 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο επεδίωξε τη διασφάλι-
ση της διάγνωσης, της έρευνας και της δράσης και 
της εφαρμογής των πιο κάτω χαρακτηριστικών της 
έρευνας-δράσης (Κατσαρού, 2016; Τσάφος και Κα-
τσαρού, 2003):

• Σύνδεση θεωρίας και πράξης 

•  Διεύρυνση της έννοιας της γνώσης ώστε να συ-
μπεριλάβει την πρακτική

•  Έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευ-
τικών 

• Έμφαση στον αναστοχασμό

•  Εφαρμογή διαδικασιών που θέτουν τον εκπαι-
δευτικό στο επίκεντρο ως σημαντικό παράγοντα 
που λαμβάνει αποφάσεις στην τάξη και το σχο-
λείο

• Δημοκρατική και κοινωνικά δίκαιη προοπτική

•  Δέσμευση των συμμετεχόντων σε ένα εκπαιδευ-
τικό όραμα

•  Ευελιξία των διαδικασιών σε ένα πλαίσιο που έχει 
διαμορφωτικό ρόλο 

Το σκεπτικό ήταν ότι η επαγγελματική μάθηση 
αποτελεί μία συνεχή διαδικασία και το έργο που 

παράγεται κάθε χρονιά συμβάλλει σταδιακά σε μία 
καλύτερη εκπαίδευση. Μέσα από τη συγκεκριμένη 
μεθοδολογική πρόταση υποστήριξης της επαγγελ-
ματικής μάθησης και του εκπαιδευτικού έργου, οι 
εκπαιδευτικοί διευκολύνθηκαν με βήματα και εργα-
λεία στον εντοπισμό, τη διερεύνηση, την ανάλυση, 
τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της δράσης τους, 
με σκοπό τη μάθησή τους και την υψηλή ποιότητα 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

Παρόλο που ακριβείς κατευθυντήριες μεθοδολο-
γικές γραμμές δεν υπάρχουν στην έρευνα – δράση, 
στην περίπτωση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
κρίθηκε χρήσιμη η δημιουργία ενός πλαισίου με 
συγκεκριμένο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, έντυπα 
και εργαλεία τα οποία θα αποτελούσαν τον οδηγό, 
το σημείο αναφοράς στην εφαρμογή (Αυγητίδου, 
2014).

Τα τελικά συνέδρια των δράσεων πραγματοποιή-
θηκαν τον Ιούνιο 2016 και επιδίωξαν ερευνητική 
τεκμηρίωση και θεωρητική πλαισίωση μέσα από 
εισηγήσεις στην ολομέλεια, αλληλεπιδράσεις με τα 
σχολεία και τις δράσεις τους μέσα από αναρτημένες 
ανακοινώσεις και παρουσιάσεις καθώς και παρεμ-
βάσεις όλων των «σημαντικών Άλλων» στο πλέγμα 
ρόλων της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής μά-
θησης. Οι υποστηρικτές από το Π.Ι., οι διευθυντές/
ντριες και οι συντονιστές/τριες του σχολείου, εκπαι-
δευτικοί, εκπρόσωποι εκπαιδευτικών οργανώσεων 
και γονέων, επιθεωρητές και στελέχη του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Πολιτισμού είχαν την ευκαιρία να 
καταθέσουν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς 
τους στα εργαστήρια.

Στο παρόν κείμενο επιχειρείται να ερμηνευθεί η από-
φαση για τα όσα ακολούθησαν την πιλοτική φάση, 
κατά τη σχολική χρονιά 2016-17: 

•  στρέφοντας την προσοχή στο στοιχείο του ανα-
στοχασμού και στην αναπτυξιακή φύση των δια-
δικασιών που θέτουν τον εκπαιδευτικό στο επί-
κεντρο, ως παράγοντα που λαμβάνει αποφάσεις 
στην τάξη και το σχολείο, 

•  φωτίζοντας τον ρόλο του υποστηρικτή, όπως 
αυτός διαμορφώθηκε στη διαδικασία αυτή, αξι-
οποιώντας τα πορίσματα των εργαστηρίων των 
τελικών συνεδρίων και τις καταγραφές των εκ-
παιδευτών καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, 
όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν στη βάση των 
προαναφερθέντων αξόνων. Μέσω αυτών αποτυ-
πώνονται τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας και 
η προοπτική της.
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Σχηματικά η ανάλυση των στοιχείων έχει την ακόλουθη πορεία:

Παρουσίαση δεδομένων

Το ζήτημα του αναστοχασμού αναγνωρίζεται από 
όλους όσοι συμμετείχαν στη δράση ως σημαντική 
διαδικασία στην επαγγελματική μάθηση, για την 
οποία θα πρέπει να αφιερώνεται ιδιαίτερος χρόνος 
σε όλα τα επίπεδα της σχολικής μονάδας. Στο πλαί-
σιο των τελικών συνεδρίων έγινε ειδική αναφορά 
στο ημερολόγιο αναστοχασμού του εκπαιδευτικού, 
στη διαδικασία peer coaching μεταξύ των συναδέλ-
φων και στη χορήγηση εντύπου αναστοχασμού της 
δράσης, τόσο στους συναδέλφους όσο και στους εκ-
παιδευτές. Τονίστηκε ότι η ίδια η έρευνα – δράσης 
αποτελεί από μόνη της αναστοχαστική διαδικασία 
και ότι ενώ το ηλεκτρονικό portfolio είχε αναστοχα-
στικό χαρακτήρα, δεν αξιοποιήθηκε αναστοχαστικά, 
αφού η συμπλήρωσή του προϋπέθετε αρκετό χρόνο 
και επιπλέον δουλειά από τους εκπαιδευτικούς. 

Το ζήτημα του χρόνου είναι καθοριστικό στην όλη 
συζήτηση και από μέρους των λειτουργών που έδρα-
σαν ως υποστηρικτές της διαδικασίας, απομακρύνο-
ντας την προσοχή από το «περιεχόμενο» του ανα-
στοχασμού. Αυτό που απασχολεί είναι το πότε είναι 
εφικτό να γίνει αναστοχασμός και ποιος είναι ο δι-
κός τους ρόλος στην προώθησή του. Σε καμία περί-
πτωση ο αναστοχασμός δεν σημειώνεται ως στοιχείο 
στο οποίο «τα πήγαμε καλά». Επισημάνθηκε ο ρόλος 

Σχήμα 2: Σχηματική παρουσίαση διαχείρισης απόψεων συμμετεχόντων και σύνδε-
σής τους με τις τελικές αποφάσεις για την Επαγγελματική Μάθηση

των αναστοχαστικών συναντήσεων στη διαμόρφω-
ση ενός κλίματος και μιας νέας κουλτούρας και ανέ-
δειξε την ύπαρξη εκείνων των λίγων συναδέλφων 
που «κάτι έκαναν». Την ίδια στιγμή σημειώνεται ότι 
λόγω πίεσης χρόνου σε κάποιες περιπτώσεις οι δρά-
σεις γίνονταν για τις δράσεις αν και συνδεδεμένες με 
τις ανάγκες των εκπαιδευτικών αλλά χωρίς αναστο-
χασμό και έρευνα.

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής, οι ίδιοι 
οι υποστηρικτές επισημαίνουν ότι το σχολείο αναμέ-
νει από αυτούς έτοιμες λύσεις, να τους οργανώσουν 
τις επιμορφώσεις, να τους δώσουν κατευθυντήριες 
γραμμές και επιμόρφωση με τον κλασικό παραδοσι-
ακό τρόπο, να τους βοηθήσουν στην ερμηνεία των 
δεδομένων, χωρίς όμως ξεκάθαρη αναφορά στον 
αναστοχασμό. Οι αναφορές για το τι ζητούν τα σχο-
λεία από τους ίδιους επικεντρώνονται σε «συντηρη-
τικές» διαδικασίες. 

Αντίθετα οι ίδιοι αναφέρονται στον δικό τους ρόλο, 
έχοντας στο επίκεντρο τον αναστοχασμό. Η ενδυνά-
μωση στη μεθοδολογία της έρευνας - δράσης και η 
ικανότητα αναστοχασμού για τη δική τους πρακτική 
είναι ο στόχος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως 
διατυπώνεται και εκλαμβάνεται από τους ίδιους 
τους υποστηρικτές: «να ενισχύσουν την ερευνητική 
κουλτούρα», «να βοηθήσουν τον αναστοχασμό», «να 
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βελτιώσουν την ίδια τους την πρακτική μέσα από 
αναστοχαστική διαδικασία», «να αυτονομηθούν και 
να δρουν για τη μάθησή τους». 

Αποτελεί επίσης έναν από τους στόχους που θέτουν 
οι ίδιοι στους εαυτούς τους ως προς το τι ζητά το 
σχολείο: Οι ίδιοι οι υποστηρικτές αναφέρουν ότι οι 
δράσεις με τις οποίες επιδιώκουν να πετύχουν τους 
στόχους τους είναι η συζήτηση, η ανατροφοδότηση, 
η διαφοροποιημένη προσέγγιση, αναδεικνύοντας 
ένα ετεροβαρές ως προς τις προσδοκίες των ίδιων 
και των σημαντικών άλλων στο σχολικό πλέγμα για 
τον ρόλο τους, καθώς και μια δυσκολία στην προώ-
θηση της συγκεκριμένης διαδικασίας. 

Η κατάθεση πορισμάτων στα τελικά συνέδρια για 
τους ρόλους-κλειδιά ανέδειξε ποικίλες ενέργειες 
που διευκολύνουν και ενέργειες που δυσχεραίνουν 
την εφαρμογή του προγράμματος υποστήριξης 
επαγγελματικής μάθησης και το στοιχείο της ενερ-
γού συνεργασίας περιλαμβανομένων της συχνής 
ανατροφοδότησης για το ζήτημα που απασχολεί τη 
σχολική μονάδα, του αναστοχασμού και της συζή-
τησης μεταξύ των συμμετεχόντων. Ο ανασχεδια-
σμός της έρευνας δράσης στη βάση της ανατροφο-
δότησης και του αναστοχασμού των εκπαιδευτικών 
με νέες δράσεις δίνουν την ευκαιρία ανάδυσης και 
άλλων πτυχών του ζητήματος που απασχολούν τη 
σχολική μονάδα. 

Γι’ αυτό και ως προς το δίλημμα επιμόρφωση ή μάθηση 
διαφάνηκε ότι οι δύο όροι δεν θεωρείται ότι συγκρού-
ονται, αλλά ότι η επιμόρφωση είναι μέρος της μάθη-
σης και σημασία έχει η άμεση και συστηματική εφαρ-
μογή στην πράξη, ως συνέχεια μιας επιμόρφωσης (όχι 
ασυνέχεια και αποσπασματικότητα), «το να μαθαίνεις 
μαζί με τους άλλους και μέσα από τους άλλους, να 
εφαρμόζεις κάτι νέο με υποστήριξη ομάδας συναδέλ-
φων (να δοκιμάζεις και να λαμβάνεις ανατροφοδότηση, 
να φιλτράρεις τις αρχικές σου ιδέες και πρακτικές μέσα 
από την οπτική των άλλων, να τις εμπλουτίζεις και να 
ενδυναμώνεις εν τέλει την αυτοπεποίθησή σου». 

Ο ρόλος των υποστηρικτών στην αλληλεπίδρα-
ση αξιολογήθηκε ως επιτυχημένος και φαίνεται να 
ισορροπεί ανάμεσα στον ρόλο του διευκολυντή και 
σε εκείνον του κριτικού φίλου/κριτικού συνεργάτη: 

«Ο ρόλος του υποστηρικτή είναι μια πορεία μέσα από 
την οποία παίρνεις χαρά όταν βλέπεις τους εκπαιδευ-
τικούς ως μονάδες αλλά και ως ομάδα να κάνουν άλ-
λοι μικρά και άλλοι μεγάλα βήματα και να βλέπεις 
μια αλλαγή προς το θετικό».

 «Προσπαθώ να έχω χρόνο και προσωπική επαφή με 
κάθε εκπαιδευτικό του σχολείου να δώσω παραδείγ-
ματα αποτελεσματικής εφαρμογής, για να πειστεί να 

δοκιμάσει την εφαρμογή της έρευνας-δράσης…. Να 
γίνω μέλος της σχολικής μονάδας και να είμαι ορατός 
σε κάθε στάδιο που υπάρχει ανάγκη»

Η έννοια της στοχευμένης επιμόρφωσης έρχεται και 
επανέρχεται στον ρόλο των υποστηρικτών, ως επι-
τυχία της δράσης και ως η μετεξέλιξη του αρχικού 
στόχου των υποστηρικτών να «υποστηρίξουν» το 
σχολείο, να εντοπίζουν ανάγκες και να οργανώσουν 
δράσεις. Άρα θεωρούν ότι η διασύνδεση της νέας 
γνώσης με τις ανάγκες στην τάξη έχει επιτευχθεί. 
Αυτό αποτέλεσε και το θετικότερο στοιχείο ακόμη 
και σε σχολεία όπου οι εκπαιδευτικοί αμφισβήτησαν 
τις διαδικασίες. 

Στη βάση των πιο πάνω στοιχείων αναδείχθηκαν συ-
γκεκριμένες πτυχές, αρκετές από αυτές αναμενόμε-
νες για τη διαδικασία:

•  Η αναγκαιότητα συγκεκριμένων φάσεων ή κομ-
βικών σημείων 

•  Η εξάρτηση της επιτυχίας της μεθοδολογίας από 
τον βαθμό ετοιμότητας του σχολείου σε σχέση με 
την αντίληψη των ρόλων 

•  Η έντονη απουσία χρόνου για διεξαγωγή της δι-
αδικασίας 

•  Ο ρόλος του υποστηρικτή ως διευκολυντή και 
κριτικού φίλου/συνεργάτη 

•  Τα περιθώρια βελτίωσης της αναστοχαστικής δι-
αδικασίας

Στη βάση των στοιχείων αυτών αλλά και της αξιο-
λόγησης που έγινε από την Επιτροπή Παρακολού-
θησης της πιλοτικής εφαρμογής του Προγράμματος 
διαμορφώθηκε μια συγκεκριμένη πολιτική για τη 
θεσμοθέτηση της επαγγελματικής μάθησης, η οποία 
αποτυπώθηκε σε τρεις εγκυκλίους την περίοδο Σε-
πτεμβρίου – Οκτωβρίου 2016 (Εγκύκλιος Αρ. Φακ. 
Π.Ι. 7.1.10.8.3 και ημερ. 5 Σεπτεμβρίου 2016; Εγκύ-
κλιος Αρ. Φακ. Π.Ι. 7.1.10.8.5 και ημερ. 29 Σεπτεμ-
βρίου 2016; Εγκύκλιος Αρ. Φακ. Π.Ι. 7.1.10.8.4 και 
ημερ. 5 Οκτωβρίου 2016).

Οι εγκύκλιοι αυτές σηματοδοτούν:

•  Θεσμοθέτηση μέσα από το τρίπτυχο των φάσεων 
που συναντάται γενικότερα στη βιβλιογραφία: 
Διάγνωση αναγκών - ανάπτυξη, Εφαρμογή – 
υλοποίηση, Παρακολούθηση.

•  Προσπάθεια ώθησης των σχολείων για επιλογή 
μιας δράσης/πορείας, η οποία θα διασυνδεθεί 
με συγκεκριμένη διαδικασία μέσα από αυτές τις 
τρεις φάσεις.

•  Διατήρηση του σχήματος της επαγγελματικής 
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μάθησης μέσω έρευνας-δράσης και παράλληλη 
ανάδειξη και διασύνδεση άλλων δράσεων του 
Π.Ι. 

Συμπεράσματα

Η όλη προσπάθεια διαμόρφωσης αλλά και υλοποί-
ησης της ενιαίας πολιτικής για την επαγγελματική 
μάθηση των εκπαιδευτικών αφορά την αλλαγή του 
σχολείου μέσα από διαδικασίες ορισμού της περί-
στασης, διερεύνησης οραματισμού, σχεδιασμού και 
εφαρμογής. Η αρχική προσπάθεια είχε ως σημείο 
εκκίνησης ένα αναστοχαστικό μοντέλο υποστή-
ριξης που εστίασε στους τρόπους με τους οποίους 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτου μπορεί να εμπλέξει 
ενεργά τους εκπαιδευτικούς σε αναστοχασμό πάνω 
στις εμπειρίες τους, διδακτικές και επιμορφωτικές, 
με στόχο τη μάθησή τους στο πλαίσιο του σχολεί-
ου  (Chapman, 2008). Επιδιώχθηκε η επικοινωνία 
και η συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς, η συνεργα-
σία στον σχεδιασμό των δράσεών τους και σε μικρό 
βαθμό ή έκταση η ανάλυση των πρακτικών τους για 
να έρθουν στο προσκήνιο οι παραδοχές που καθο-
δηγούν τις επιλογές τους στην τάξη (Athanases et 
al., 2008). Επιδιώχθηκε ο υποστηρικτής να είναι μέ-
ντορας, συν-ερευνητής, συντονιστής. Μέσα από την 
όλη προσπάθεια αναδεικνύεται ένας σημαντικός 
και απαιτητικός ρόλος για τον λειτουργό στο Παι-
δαγωγικό Ινστιτούτο αλλά και για τα σχολεία, τα 
οποία βρίσκονται στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης και 
διαμόρφωσης μιας εκπαιδευτικής κοινότητας μάθη-
σης (McLaughlin and Talbert, 2006), αφού δειλά και 
μόνο με την συνεχή επιμονή των υποστηρικτών και 
τη συγκυρία συνύπαρξης διευθυντών και συντονι-
στών που προωθούν το σκεπτικό αυτό, αρχίζουν να 
αναπτύσσουν ερευνητικές δεξιότητες που αφορούν 
τη δημιουργία ερευνητικών ερωτημάτων, την επι-
σήμανση και την οριοθέτηση προβλημάτων και τις 
στρατηγικές ανάλυσής τους.  

Αφορά ακόμη τη συνεργατική αναστοχαστική εμπει-
ρία των εκπαιδευτικών για βελτίωση των δεξιοτήτων 
των τεχνικών και στρατηγικών τους. Δεν αφορά τη 
μάθηση για το πώς γίνονται πράγματα, αλλά για το 
πώς γίνονται με καλύτερο τρόπο, αφορά το πώς της 
αλλαγής της παιδαγωγικής πρακτικής που θα έχει 
επίδραση στα παιδιά. (Open University, 2005). 

Στην περίπτωση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
η έρευνα και ο αναστοχασμός  εγκαθιδρύουν την 
έρευνα-δράση ως μορφή επαγγελματικής μάθησης, 
η οποία στηρίζεται στο ότι η έρευνα και ο αναστο-
χασμός επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να βελτι-

ωθούν και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για την 
εργασία τους (Ferrance, 2000) και δέσμευση για αλ-
λαγή (Bentz and Shapiro, 1998). 

Η προσπάθεια αλλαγής της εκπαιδευτικής κουλ-
τούρας, - σχολικής και συστημικής - συνδέεται με 
τις αμφιταλαντεύσεις των συμμετεχόντων, τις ανι-
κανοποίητες προσδοκίες και τα οράματά τους, την 
εμμονή σε παραδοσιακές μορφές επιμόρφωσης, τις 
συστημικές αγκυλώσεις, τις διαφορές μεταξύ των 
βαθμίδων της εκπαίδευσης. Η αλλαγή στη σχολι-
κή κουλτούρα (Reeves, 2006) συνδέεται με τη λήψη 
αποφάσεων στο σχολείο αλλά και ευρύτερα από το 
εκπαιδευτικό σύστημα για το τι, αρχικά, ΔΕΝ αλ-
λάζει αλλά και με τη συνειδητοποίηση ότι η όλη με-
τακίνηση από την επιμόρφωση στη μάθηση αφορά 
την εμπλοκή και συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε 
αλλαγές που έχουν νόημα και αξία για τους ίδιους. 
Την ίδια στιγμή είναι σημαντικό να προχωρήσει στη 
δράση μέσω εργαλείων και ενεργειών που διαφορο-
ποιούνται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και ανά σχο-
λείο, αλλά και που την ίδια στιγμή αναζητούν κοινές 
αλλά και διαφοροποιημένες οπτικές.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προωθώντας την έρευ-
να-δράσης ωθεί τους εκπαιδευτικούς να συνειδη-
τοποιήσουν ότι πρέπει να είναι επαγγελματίες που 
συνεχώς μαθαίνουν και ότι το σχολείο μπορεί να με-
τατραπεί σε μια επαγγελματική κοινότητα μάθησης, 
όταν μελετήσουν οι ίδιοι το έργο τους, προβληματι-
στούν για τους στόχους και τις πρακτικές τους, το 
πλαίσιο στο οποίο αυτές εκδηλώνονται. Η ανάπτυξη 
μιας επαγγελματικής κοινότητας μάθησης είναι η 
βάση της βελτίωσης σε μια προοπτική μιας πραγμα-
τικής αλλαγής. 

Η επιλογή της καθολικής εφαρμογής του πλαισίου 
επαγγελματικής μάθησης μέσα από το τρίπτυχο 1. 
Διάγνωση αναγκών - ανάπτυξη, 2. Εφαρμογή – υλο-
ποίηση, 3. Παρακολούθηση και η δυνατότητα επι-
λογής της μεθοδολογίας έρευνας - δράσης διαμορ-
φώνει ένα ρεαλιστικό πεδίο, όπου το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο ισορροπεί ανάμεσα στην από πάνω προς 
τα κάτω και στην από κάτω προς τα πάνω προώθη-
ση της αλλαγής και έχει το περιθώριο να επενδύσει 
περισσότερο και βαθύτερα στο ζήτημα του αναστο-
χασμού στα σχολεία που επιλέγουν αυτή την οδό για 
τη μάθησή τους. 
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Η προώθηση δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας στις Φυσικές 
Επιστήμες με την αξιοποίηση κοινωνικο-επιστημονικών 

ζητημάτων: Το παράδειγμα της Βιολογίας
❧

Ανδρεανή Μπάιτελμαν, Ph.D.1

Στην παρούσα εργασία συζητείται η σημασία της προώθησης δεξιοτήτων επιχειρηματολο-
γίας για τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες. Επιπλέον, με βάση το υφιστάμενο θεωρητικό 
υπόβαθρο επεξηγείται ο ρόλος των κοινωνικο-επιστημονικών ζητημάτων ως μέσο για την 
προώθηση της επιχειρηματολογίας στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Παρουσιάζε-
ται, επίσης, ένα παράδειγμα μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο στοχεύει στην προώθηση 
δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας στο μάθημα της Βιολογίας της Β΄ Λυκείου, με βάση τα ανα-
θεωρημένα Αναλυτικά Προγράμματα που αναδομήθηκαν με βάση Δείκτες Επιτυχίας και 
Επάρκειας. Το μαθησιακό περιβάλλον εντάσσεται στην ενότητα Η χημεία της ζωής, αφορά 
στο νερό και φέρει τον τίτλο Νερό της Υδατοπρομήθειας Vs Εμφιαλωμένο Νερό.       

Λέξεις-κλειδιά: Βιολογία, επιχειρηματολογία, κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα, μαθησια-
κό περιβάλλον για το νερό, Φυσικές Επιστήμες 

Εισαγωγή

Τα τελευταία τριάντα χρόνια, η προώθηση δεξι-
οτήτων επιχειρηματολογίας αποτελεί ένα σημα-
ντικό πεδίο εκπαιδευτικής έρευνας, με τους πλεί-
στους ερευνητές να τονίζουν τη μεγάλη σημασία 
της επιχειρηματολογίας στην εκπαίδευση και στην 
καθημερινή ζωή. Επιπλέον, η επιχειρηματολογία 
θεωρείται ως μια σημαντική συνιστώσα του επιστη-
μονικού γραμματισμού στην κοινωνία του 21ου αι-
ώνα (Iordanou & Constantinou, 2015; Simon et al., 
2006). Ειδικότερα, όσον αφορά στη διδασκαλία και 
μάθηση των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.), η σημασία 
της ανάπτυξης δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας έχει 
αναγνωριστεί από διάφορους επίσημους φορείς χά-
ραξης εκπαιδευτικής πολιτικής (NGSS Lead States, 
2013), καθώς και από αρκετούς ερευνητές της διδα-
κτικής των Φ.Ε. (Duschl, 2008; Erduran & Jimenez-
Aleixandre, 2007). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές ερευ-

νητικές εργασίες, οι οποίες εστιάζουν στην ανάγκη 
προώθησης των δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας στη 
διδακτική των Φ.Ε., υποδεικνύοντας ποικίλους λό-
γους για τη σημασία της επιχειρηματολογίας στις 
Φ.Ε. Μερικοί από τους λόγους που καταγράφονται 
στη βιβλιογραφία είναι οι ακόλουθοι:

•  Η επιχειρηματολογία, δυνητικά, συνεισφέρει στη 
μάθηση των Φ.Ε., διότι η ανταλλαγή απόψεων 
και ιδεών μεταξύ των μαθητών, καθώς και η οι-
κοδόμηση επιχειρημάτων προωθεί την εννοιο-
λογική κατανόηση για τα διάφορα φαινόμενα 
και συστήματα των Φ.Ε. (Albe, 2008). Επιπλέον, 
η κατανόηση του τρόπου οικοδόμησης επιχει-
ρημάτων, της φύσης των επιχειρημάτων, καθώς 
και της ίδιας της διαδικασίας της επιχειρηματο-
λογίας, δυνητικά, προωθεί την επιστημολογική 
κατανόηση των μαθητών και τους επιτρέπει να 
κατανοήσουν τις επιστημολογικές και κοινωνι-

1 H Ανδρεανή Μπάιτελμαν είναι Λειτουργός Αναλυτικών Προγραμμάτων Βιολογίας.
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κές πτυχές της επιστήμης, με βάση τις οποίες η 
επιστημονική γνώση δημιουργείται, μετασχημα-
τίζεται, αναδιοργανώνεται ή και αντικαθίστα-
ται από νέα γνώση (Lawson, 2003; Sandoval & 
Millwood, 2008). Μπορεί, επίσης, να συνεισφέρει 
στη γενικότερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ 
επιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας (Kolsto & 
Ratcliffe, 2007). 

•  Η επιχειρηματολογία, δυνητικά, συνεισφέρει στη 
γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, δεδομένου ότι 
στο πλαίσιο της διαδικασίας της επιχειρηματολο-
γίας οι μαθητές καλούνται να αξιολογήσουν και 
να συνδέσουν τα δεδομένα τους με υφιστάμενες 
θεωρίες, αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο τη 
δεξιότητα οικοδόμησης συνδέσεων μεταξύ δεδο-
μένων και θεωριών, αλλά και τη δεξιότητα αξιο-
λόγησης της εγκυρότητας των θεωριών (Driver 
et al., 2000; Kuhn, 1993).

•  Επιπλέον, η επιχειρηματολογία αποτελεί ένα 
ισχυρό μέσο για προώθηση δεξιοτήτων συλλογι-
σμού σε ατομικό, καθώς και σε κοινωνικό επίπεδο 
(Mercier, 2011), αλλά και δεξιοτήτων επικοινω-
νίας και συμπεριφορών που αφορούν στη δη-
μοκρατική πολιτότητα. Συγκεκριμένα, οι Simon 
et al. (2006) υποστηρίζουν ότι, η απόκτηση δε-
ξιοτήτων επιχειρηματολογίας είναι σημαντική, 
διότι οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή 
επιχειρηματολογούν στην προσπάθειά τους να 
επιλύσουν προβλήματα, να εξηγήσουν τις θέσεις 
και τις απόψεις τους ή/και να λάβουν αποφάσεις 
για διάφορα διλήμματα που τους αφορούν, αξιο-
ποιώντας πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στα 
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ). Συνήθως, 
οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από διαφο-
ρετικές πηγές και είναι αντικρουόμενες και αντι-
τιθέμενες. Η αξιολόγηση τέτοιων πληροφοριών 
αποτελεί μια περίπλοκη διαδικασία, λόγω του 
ότι απαιτείται η αξιολόγηση της εγκυρότητας 
και της αξιοπιστίας των διαθέσιμων στοιχείων 
και πηγών, αλλά και λόγω του ότι τα δεδομένα 
αυτά μπορεί να στηρίζονται σε διαφορετικές αξί-
ες και αναπαραστάσεις για την επιστήμη και την 
κοινωνία και ως εκ τούτου να οδηγούν σε διαφο-
ρετικές απόψεις και τοποθετήσεις. Η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας στο πλαίσιο της 
διδακτικής πράξης, δυνητικά, προετοιμάζει τους 
μαθητές να διαχειρίζονται τέτοιες πληροφορίες 
και να παίρνουν υπεύθυνες και τεκμηριωμένες 
αποφάσεις για τους ίδιους, αλλά και την ευρύ-
τερη κοινωνία, γεγονός που προωθεί την ενεργό 
δημοκρατική πολιτότητα. 

Παρόλη, όμως, την κοινή αποδοχή εκ μέρους των 
πλείστων ερευνητών και παιδαγωγών για τη μεγάλη 
σημασία της επιχειρηματολογίας στη μαθησιακή δι-
αδικασία και την καθημερινή ζωή, τα ερευνητικά δε-
δομένα υποδεικνύουν ότι οι μαθητές δεν διαθέτουν 
επαρκείς δεξιότητες επιχειρηματολογίας (Iordanou 
& Constantinou, 2015; Jimenez-Aleixandre et al., 
2000; Kelly & Takao, 2002) και δυσκολεύονται να 
οικοδομήσουν έγκυρα και αξιόπιστα επιχειρήματα. 
Επιπρόσθετα, η Kuhn, (1989; 1991; 1993) υποδει-
κνύει ότι οι μαθητές έχουν την τάση να πιστεύουν 
ότι οι προσωπικές τους θεωρίες είναι «ορθές», έστω 
και αν δεν υποστηρίζονται από δεδομένα και τεί-
νουν να προσαρμόζουν τα υπάρχοντα δεδομένα στις 
δικές τους προσωπικές θεωρίες. Ακόμη, στην περί-
πτωση που τα πειραματικά δεδομένα καταρρίπτουν 
τις προσωπικές τους θεωρίες, τείνουν να τα θεωρούν 
λανθασμένα. Επίσης, οι Erduran et al. (2004) υπο-
δεικνύουν ότι αρκετοί μαθητές τεκμηριώνουν τους 
ισχυρισμούς τους, χρησιμοποιώντας ένα μόνον τεκ-
μήριο και αγνοώντας όλα τα υπόλοιπα υπάρχοντα 
τεκμήρια, τα οποία πιθανώς να παραπέμπουν σε δι-
αφορετικές θεωρίες και κατά συνέπεια σε διάφορες 
εναλλακτικές λύσεις και προσεγγίσεις για το υπό 
εξέταση ζήτημα.

Στη βιβλιογραφία, πέραν της διαπίστωσης των μει-
ωμένων δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας των εκπαι-
δευομένων, αναγνωρίζεται και το γεγονός ότι δεν 
υπάρχει επαρκής γνώση και τεχνογνωσία για το πώς 
ακριβώς μπορούν να τύχουν υποστήριξης οι μαθη-
τές ως προς το να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες, 
και ειδικότερα στο να αξιοποιούν δεδομένα για να 
υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς τους, οικοδομώ-
ντας επιχειρήματα, αντεπιχειρήματα (Iordanou & 
Constantinou, 2015) και αντικρούσεις αντεπιχειρη-
μάτων. 

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, διάφοροι ερευνητές 
των Φ.Ε. έχουν μελετήσει την επιχειρηματολογία 
στο πλαίσιο των κοινωνικο-επιστημονικών ζητη-
μάτων (Socioscientific Issues -SSI) (Evagorou et al., 
2011; Simonneaux, 2007), υποστηρίζοντας ότι τα SSI 
λόγω της φύσης τους μπορούν να αποτελέσουν ένα 
σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
επιχειρηματολογίας. Στη διεθνή βιβλιογραφία, ως 
SSI χαρακτηρίζονται ανοικτού τύπου ζητήματα τα 
οποία σχετίζονται με την επιστήμη, την τεχνολογία 
και την κοινωνία, και, συνήθως, είναι επίμαχα ζητή-
ματα λόγω έλλειψης ομοφωνίας των επιστημόνων 
γύρω από αυτά. Συγκεκριμένα, σε αυτά, συνήθως, 
συνυπάρχουν επιστημονικές, πολιτικές, κοινωνικές, 
οικονομικές και ηθικές πτυχές (Zeidler, 2014) και, 
λόγω έλλειψης επαρκών επιστημονικών δεδομένων, 
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διατυπώνονται αντιφατικές πληροφορίες, προσεγ-
γίσεις και απόψεις για την επίλυσή τους (Braten 
et al., 2011; Carliste et al., 2010; Hivon et al., 2010; 
Kienhues, 2011; Zeidler, 2014). Παραδείγματα SSI 
είναι τα αίτια των κλιματικών αλλαγών, η χρήση 
κινητών τηλεφώνων, οι εμβολιασμοί, η χρήση δια-
φόρων φαρμάκων, π.χ. στατινών για τη ρύθμιση της 
χοληστερόλης, η χρησιμοποίηση γραμμών υψηλής 
τάσης, η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού, η κατα-
νάλωση μεταλλαγμένων προϊόντων κ.λπ.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα για την επιχειρημα-
τολογία και τα SSI στις Φ.Ε., στην παρούσα εργα-
σία παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά 
στην προώθηση δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας στο 
πλαίσιο SSI για τη μάθηση στις Φ.Ε. και προτείνε-
ται ως παράδειγμα ένα μαθησιακό περιβάλλον για 
το νερό, το οποίο στοχεύει στην προώθηση δεξιοτή-
των επιχειρηματολογίας στο μάθημα της Βιολογίας 
της Β΄ Λυκείου, με βάση τα αναθεωρημένα Αναλυ-
τικά Προγράμματα (Α.Π.) Βιολογίας (Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού, 2016). Το συγκεκριμένο 
παράδειγμα εντάσσεται στην ενότητα «Η χημεία της 
ζωής» και φέρει τον τίτλο «Νερό της Υδατοπρομήθει-
ας Vs. Εμφιαλωμένο Νερό».

Τα αναθεωρημένα αναλυτικά προγράμματα Βιολο-
γίας έχουν αναδομηθεί στη βάση Δεικτών Επιτυχίας 
και Δεικτών Επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και Πο-
λιτισμού, 2016). Οι Δείκτες Επιτυχίας αναφέρονται 
στα Μαθησιακά Αποτελέσματα τα οποία αναμένε-
ται να επιτευχθούν, κατά τάξη ή συνδυασμό τάξεων 
και κατά επίπεδο εκπαίδευσης, από την προδημοτι-
κή εκπαίδευση μέχρι και την Γ’ Λυκείου. Οι Δείκτες 
Επάρκειας αναφέρονται στο τι πρέπει να διδαχθεί ο 
μαθητής, για να επιτύχει καθορισμένα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα. 

Θεωρητικό πλαίσιο

Δεξιότητες Επιχειρηματολογίας

Σύμφωνα με την Kuhn (2010), οι δεξιότητες επιχει-
ρηματολογίας αφορούν αφενός σε γνωστικές δεξι-
ότητες και αφετέρου σε μεταγνωστικές δεξιότητες. 
Οι γνωστικές δεξιότητες υποστηρίζουν την οικοδό-
μηση επιχειρημάτων και τη διεξαγωγή διαλογικής 
συζήτησης με την αξιοποίηση επιχειρημάτων (δια-
δικασία επιχειρηματολογίας), ενώ οι μεταγνωστικές 
δεξιότητες αφορούν στην κατανόηση των στόχων 
της επιχειρηματολογίας, καθώς και στην επιστημο-
λογική κατανόησή της. Ειδικότερα, η επιστημολογι-
κή κατανόηση όσον αφορά στην επιχειρηματολογία 
αφορά στην κατανόηση για το τι είναι ισχυρισμός, τι 

είναι δεδομένα, γιατί τα δεδομένα πρέπει να αξιολο-
γούνται για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους, 
πώς τα δεδομένα οργανώνονται για την οικοδόμηση 
επιχειρημάτων και πώς τα δεδομένα υποστηρίζουν 
τις διάφορες θεωρίες, καθώς και την ανάπτυξη και 
εγκυροποίηση της επιστημονικής γνώσης (Sandoval 
& Millwood, 2007).

Ο Nussbaum et al. (2008), με βάση ερευνητικές 
τους εργασίες, υποστηρίζουν ότι οι μαθητές που δεν 
έχουν ανεπτυγμένη την επιστημολογική κατανόηση 
για θέματα επιχειρηματολογίας, κατέχουν μειωμένες 
δεξιότητες επιχειρηματολογίας σε σχέση με τους μα-
θητές που διαθέτουν ανεπτυγμένη επιστημολογική 
κατανόηση. Επίσης, οι μαθητές με μειωμένη επιστη-
μολογική κατανόηση, συνήθως, διατυπώνουν γρα-
πτούς ή προφορικούς ισχυρισμούς χωρίς να τους 
συνοδεύουν από αιτιολόγηση με βάση υπάρχοντα 
δεδομένα (Erduran et al., 2004; Jimenez-Aleixandre 
et al., 2000; Sandoval & Millwood, 2005).

Στη βιβλιογραφία περιγράφονται διάφορες προσεγ-
γίσεις για την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων 
επιχειρηματολογίας. Για παράδειγμα, προτείνεται 
όπως οι μαθητές τύχουν υποστήριξης ούτως ώστε να 
αντιλαμβάνονται την «ορθή» δομή ενός επιχειρήμα-
τος, στοχεύοντας να γίνει σαφής η θεμελιώδης ση-
μασία της αιτιολόγησης των ισχυρισμών με τη χρή-
ση έγκυρων και αξιόπιστων δεδομένων (Erduran, 
Simon, & Osborne, 2004; Iordanou & Constantinou, 
2015; Sampson & Clark, 2009). Άλλοι ερευνητές 
δίνουν έμφαση στην επαγγελματική μάθηση και 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Osborne, Simon, et 
al., 2013), προτείνοντας καλές πρακτικές οι οποίες 
μπορούν να υποστηρίξουν την προώθηση δεξιοτή-
των επιχειρηματολογίας. Για παράδειγμα, ο McNeill 
και οι συνεργάτες του (2013) υποστηρίζουν ότι οι 
εκπαιδευτικοί που παρέχουν στους μαθητές τους τη 
δυνατότητα να εργάζονται ομαδο-συνεργατικά, να 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, να ανταλλάζουν από-
ψεις και ιδέες, να αναζητούν πληροφορίες, να αξιο-
λογούν δεδομένα και να εμπλέκονται σε διαδικασίες 
οικοδόμησης επιχειρημάτων και επιχειρηματολογί-
ας, δυνητικά, αναπτύσσουν περισσότερες δεξιότητες 
επιχειρηματολογίας, παρά οι μαθητές οι οποίοι απλά 
παρακολουθούν διαλέξεις. 

Διάφορες άλλες ερευνητικές εργασίες επικεντρώ-
νονται στη χρήση ψηφιακών περιβαλλόντων μά-
θησης για την προώθηση της επιχειρηματολογίας. 
Συγκεκριμένα, προτείνουν την αξιοποίηση του δια-
δικτύου, καθώς και ειδικών σχεδιασμένων εργαλεί-
ων (Evagorou & Osborne, 2007), τα οποία στοχεύ-
ουν στο να υποστηρίξουν πιθανές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές, που, δυνητικά, τους 
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αποτρέπουν από το να δημιουργούν έγκυρα και αξι-
όπιστα επιχειρήματα.

Παράλληλα, όμως, αρκετοί ερευνητές (McNeill et al., 
2013; Osborne et al., 2013) διασαφηνίζουν ότι καθο-
ριστικό ρόλο για την προώθηση της επιχειρηματο-
λογίας στην αίθουσα διδασκαλίας διαδραματίζουν 
οι επιστημολογικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών 
για την ίδια την επιχειρηματολογία, καθώς και η σχε-
τική στήριξη που παρέχουν στους μαθητές τους για 
την ανάπτυξη της επιστημολογικής τους κατανόη-
σης στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας. Επι-
πρόσθετα, η Jimenez-Aleixandre (2007) τονίζει τη 
θεμελιώδη σημασία που έχει η ανάπτυξη κατάλλη-
λου μαθησιακού περιβάλλοντος που στοχεύει στην 
προώθηση γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτή-
των επιχειρηματολογίας. Σύμφωνα με τη Jimenez-
Aleixandre (2007) τέτοιας μορφής μαθησιακό περι-
βάλλον μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο για 
την προώθηση δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας στις 
Φ.Ε., δεδομένου ότι ενσωματώνεται λειτουργικά η 
επιχειρηματολογία στις διάφορες δραστηριότητες 
για την προώθηση των διαφόρων στόχων των Α.Π.. 
Στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάπτυξης μαθησια-
κού περιβάλλοντος για την προώθηση δεξιοτήτων 
επιχειρηματολογίας, την τελευταία δεκαπενταε-
τία, διάφοροι ερευνητές των Φ.Ε. (Zeidler, 2014) 
προτείνουν τα κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα 
(Socioscientific Issues - SSI) ως βασικά συγκείμενα 
διδασκαλίας και μάθησης.

 

Κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα και μάθηση 
στις Φυσικές Επιστήμες

Η επιλογή των κοινωνικο-επιστημονικών ζητημά-
των (SSI) ως μέσο για την προώθηση μαθησιακών 
στόχων των Φ.Ε. σχετίζεται άμεσα με τα δεδομένα 
της σύγχρονης εποχής. Συγκεκριμένα, η εποχή του 
21ου αιώνα χαρακτηρίζεται ως εποχή της γνώσης, 
των επιστημονικών επιτευγμάτων, των επίμαχων 
κοινωνικο-επιστημονικών και ηθικών διλημμάτων, 
της τεχνολογικής ανάπτυξης, των νέων μέσων μα-
ζικής επικοινωνίας, της παγκοσμιοποίησης και των 
ραγδαίων αλλαγών. Τα νέα αυτά δεδομένα, πολλές 
φορές, απαιτούν όπως οι πολίτες είναι σε θέση να 
λαμβάνουν υπεύθυνες, τεκμηριωμένες αποφάσεις 
για τους ίδιους και για την κοινωνία, να μπορούν 
να διαχειρίζονται υπεύθυνα σύνθετα ζητήματα με 
τα οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι, και για 
τα οποία, συχνά, υπάρχουν διάφορες αντιτιθέμενες 
και αντιμαχόμενες πληροφορίες, προσεγγίσεις και 
προοπτικές χωρίς, συνήθως, να δίνεται για αυτά μια 
ξεκάθαρη απάντηση από τις αρμόδιες αρχές. Τα επί-

μαχα αυτά ζητήματα, που στη βιβλιογραφία χαρα-
κτηρίζονται ως κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα 
(SSI), έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τους πολίτες, 
διότι εκτός των επιστημονικών πτυχών τους, συνή-
θως, έχουν και κοινωνικές, ηθικές, πολιτικές, οικο-
νομικές και οικολογικές πτυχές (Bråten et al., 2011; 
Carliste et al., 2010; Hivon et al., 2010; Kienhues, 
2011; Simoneaux, 2007; Zeidler, 2014) που τους επη-
ρεάζουν άμεσα. 

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα και τις προκλήσεις 
της σύγχρονης εποχής, τα τελευταία χρόνια, προτά-
θηκε ένα νέο μοντέλο μάθησης στις Φ.Ε., το οποίο 
στοχεύει στην προώθηση των διαφόρων δεξιοτήτων 
που πρέπει να κατέχουν οι πολίτες του 21ου αιώ-
να και βασίζεται στα SSI (Μοντέλο μάθησης SSI), 
(Zeidler et al., 2009). Στο πλαίσιο του συγκεκριμέ-
νου μοντέλου, τα SSI χρησιμοποιούνται ως βασικό 
συγκείμενο διδασκαλίας και μάθησης. Με βάση το 
μοντέλο αυτό, οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να πα-
ρέχουν ευκαιρίες στους εκπαιδευόμενους για να 
μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους για την 
επίλυση επίμαχων αυθεντικών προβλημάτων με κοι-
νωνικο-επιστημονικό περιεχόμενο. Για τον σκοπό 
αυτό, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να εμπλέκονται 
σε διαδικασίες διερεύνησης, επιχειρηματολογίας και 
λήψης απόφασης, να συνδέουν τις προσωπικές τους 
εμπειρίες, καθώς και της κοινότητάς τους, με τα συ-
γκεκριμένα SSI και να αναστοχάζονται για θέματα 
επιστήμης, επιστημολογίας, κοινωνίας και τεχνο-
λογίας (Zeidler et al., 2009). Οι διαδικασίες αυτές 
δυνητικά, συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
κριτικής σκέψης, επιχειρηματολογίας, λήψης από-
φασης (Eggert & Bögehholz, 2010), καθώς και στην 
ανάπτυξη της επιστημολογικής κατανόησης των μα-
θητών. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι, αξιοποιώ-
ντας SSI μπορούν να αναπτύξουν την επιστημολογι-
κή τους κατανόηση, διότι μπορούν να αντιληφθούν 
τον τρόπο ανάπτυξης της γνώσης, τις δυνατότητες 
και τους περιορισμούς της επιστήμης στην καθημε-
ρινή ζωή, καθώς και τη σχέση μεταξύ επιστήμης, τε-
χνολογίας και κοινωνίας. Επίσης, μπορούν να ανα-
πτύξουν τέτοιες δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν 
να καταναλώνουν κριτικά και υπεύθυνα τις επιστη-
μονικές πληροφορίες που εντοπίζουν στα ΜΜΕ, χω-
ρίς να είναι παθητικοί καταναλωτές πληροφοριών.

Διάφοροι άλλοι ερευνητές (Sadler, 2009) υποστηρί-
ζουν ότι ένα επιπλέον όφελος από την εμπλοκή των 
εκπαιδευόμενων σε δραστηριότητες που αφορούν 
σε SSI είναι η ανάπτυξη υπεύθυνων πολιτών, οι οποί-
οι θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται, υπεύθυνα, SSI 
διλήμματα και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την 
αποκτηθείσα επιστημονική γνώση στην καθημερι-
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νή τους ζωή. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευόμενοι, από 
την εμπλοκή τους με SSI, μπορούν να ευαισθητο-
ποιηθούν σε θέματα ηθικής, διότι τους παρέχεται η 
δυνατότητα να αντιληφθούν ότι στα SSI διλήμματα 
υπάρχουν ηθικές προεκτάσεις και η λήψη απόφασης 
κάθε ατόμου για τα διλήμματα αυτά επηρεάζεται 
καθοριστικά από τις αρχές και τις αξίες του ατόμου 
(Zeidler, 2014). Από την άλλη, η αντίληψη των ηθι-
κών προεκτάσεων των SSI δημιουργεί την ανάγκη 
για διερεύνηση όλων των πτυχών και προσεγγίσεων 
των SSI πριν τη λήψη τελικών αποφάσεων. Επίσης, 
στο πλαίσιο της διαχείρισης SSI, μπορεί να γίνει κα-
τανοητή η σχέση που υπάρχει μεταξύ επιστημονικής 
και τεχνολογικής προόδου και αναγκών της κοι-
νωνίας. Οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν την 
πολυπλοκότητα των SSI και να αντιληφθούν ότι η 
λήψη απόφασης για πολλά προβλήματα της καθημε-
ρινής μας ζωής είναι μια περίπλοκη διαδικασία, που 
στηρίζεται αφενός σε δεδομένα, αλλά και σε αρχές 
και αξίες και για αυτό απαιτείται αναστοχασμός, αξι-
ολόγηση και κριτική προσέγγιση..

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές σχε-
διασμού περιβάλλοντος μάθησης για την προώθη-
ση δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας στο πλαίσιο SSI, 
όπως έχει προκύψει μέσα από την ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας, αλλά και μέσα από την ανάπτυξη πε-
ριβαλλόντων μάθησης για το μάθημα της Βιολογίας 
στο πλαίσιο των αναθεωρημένων Α.Π., καθώς και 
των επιμορφωτικών δράσεων του Παιδαγωγικού Ιν-
στιτούτου Κύπρου, κατά τις σχολικές χρονιές 2014-
2015 και 2015-2016 (www.pi.ac.cy).

Βασικές αρχές σχεδιασμού περιβαλλόντων μάθη-
σης για την προώθηση δεξιοτήτων επιχειρηματο-
λογίας στο πλαίσιο κοινωνικο-επιστημονικών ζη-
τημάτων

Οι βασικές αρχές σχεδιασμού περιβαλλόντων μάθη-
σης για την προώθηση της επιχειρηματολογίας στο 
πλαίσιο κοινωνικο-επιστημονικών ζητημάτων (SSI) 
στηρίζονται στη θεωρία μάθησης του οικοδομισμού 
και του κοινωνικού οικοδομισμού και είναι οι ακό-
λουθες:

•  Αξιοποίηση της κοινωνικο-επιστημονικής διε-
ρώτησης ως βασικού πλαισίου διδασκαλίας και 
μάθησης. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διερώ-
τησης προτείνεται η αξιοποίηση SSI ως συγκει-
μένων διερεύνησης, όπου η προώθηση της επι-
χειρηματολογίας θα πρέπει να αποτελεί βασικό 
στόχο της όλης διερευνητικής διαδικασίας και να 
ενσωματώνεται λειτουργικά στις διάφορες δρα-
στηριότητες του μαθησιακού περιβάλλοντος. 

Το εκάστοτε επιλεγόμενο SSI πρέπει να συνδέ-
εται με τους αντίστοιχους Δείκτες Επιτυχίας και 
Επάρκειας των Α.Π., που αφορούν στο συγκε-
κριμένο μάθημα. Ανάλογα με το ποιες έννοιες, 
φαινόμενα και αρχές των Φ.Ε. επιλέγονται για 
να μελετηθούν σε κάθε μάθημα, επιβάλλεται η 
επιλογή του κατάλληλου SSI. Οι διάφορες δρα-
στηριότητες που θα πρέπει να αναπτυχθούν για 
την προώθηση των υπό έμφαση Δεικτών Επιτυ-
χίας και Επάρκειας, θα πρέπει να στοχεύουν στην 
εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντικές διαδικασίες 
οικοδόμησης της γνώσης, στην αυτονομία των 
μαθητών για διερεύνηση, επιχειρηματολογία και 
λήψη απόφασης, καθώς και στην ανάπτυξη της 
επιστημολογικής τους επάρκειας, καθώς και θε-
τικών στάσεων και συμπεριφορών για τη δημο-
κρατική πολιτότητα. Θα πρέπει επίσης να γίνεται 
προσπάθεια σύνδεσης των διαφόρων δραστηρι-
οτήτων με την καθημερινή ζωή των μαθητών.

•  Ο ρόλος των μαθητών για την προώθηση της 
επιχειρηματολογίας στο πλαίσιο της διερώτησης 
με βάση SSI είναι καθοριστικός. Συγκεκριμένα, οι 
μαθητές θα πρέπει να έχουν ευκαιρίες να εμπλα-
κούν ενεργά σε στοχευμένες δραστηριότητες 
όπως οι ακόλουθες: 

i.  Διατύπωση ισχυρισμών για το SSI-δίλημμα της 
διερώτησης το οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Αιτι-
ολόγηση ισχυρισμών με δεδομένα τα οποία οι 
μαθητές θα πρέπει να συλλέξουν, να αναλύ-
σουν και να αξιολογήσουν για την εγκυρότητα 
και αξιοπιστία τους. Άντληση σχετικών πλη-
ροφοριών και δεδομένων από πολλές και δι-
αφορετικές πηγές. Διατύπωση τεκμηριωμένων 
απαντήσεων.

ii.  Ανάπτυξη και αξιοποίηση κριτηρίων για την 
αξιολόγηση επιχειρημάτων και διαχωρισμός 
ενός έγκυρου ή/και ισχυρού επιχειρήματος 
από ένα μη έγκυρο ή/και μη ισχυρό επιχεί-
ρημα (Jimenez-Aleixandre, 2007; Osborne et 
al., 2004). Έμφαση στην αυτοαξιολόγηση και 
ετεροαξιολόγηση των επιχειρημάτων των μα-
θητών.

iii.  Εμπλοκή των μαθητών σε διαδικασίες επι-
λογής μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αντιτιθέ-
μενων θεωριών ή εξηγήσεων (Osborne et al., 
2004) για ένα φαινόμενο.

•  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην όλη μαθησιακή 
διαδικασία, στο πλαίσιο της διερώτησης με βάση 
SSI, πρέπει να εστιάζει, κυρίως, στην προώθηση 
διαδικασιών που προωθούν την επιστημολογική 
κατανόηση του μαθητή για θέματα επιχειρημα-
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τολογίας και για τη φύση της επιστήμης. Παρα-
δείγματα τέτοιων διαδικασιών σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία είναι τα ακόλουθα:

i.  Ρητή αναφορά σε θέματα επιστημολογίας που 
αφορούν, για παράδειγμα, στο τι είναι επιχεί-
ρημα, ποια η σχέση μεταξύ ισχυρισμών, δεδο-
μένων και θεωριών, τι είναι επιστήμη, ποια η 
σχέση μεταξύ επιστήμης, τεχνολογίας και κοι-
νωνίας κλπ.

ii.  Ενθάρρυνση των μαθητών ούτως ώστε να 
υποστηρίζουν τις θέσεις/ισχυρισμούς τους με 
επιχειρήματα, υποβάλλοντας ερωτήσεις του 
τύπου «γιατί το σκέφτηκες αυτό;», «πώς το 
γνωρίζουμε αυτό;», «πόσο αξιόπιστη είναι η 
πηγή προέλευσης των πληροφοριών σου;». 

iii.  Προώθηση επιστημολογικών στόχων που 
αφορούν στην επιχειρηματολογία και στη 
φύση της επιστημονικής γνώσης και τη σχέ-
ση της με την κοινωνία, ενθαρρύνοντας τους 
μαθητές για αναστοχασμό όσον αφορά στην 
εγκυρότητα των δεδομένων και των επιχειρη-
μάτων τους. Οι μαθητές μέσα από μια τέτοια 
διαδικασία, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότη-
τα να αναστοχαστούν για την αβεβαιότητα 
και μεταβλητότητα της επιστημονικής γνώ-
σης, καθώς και για την πολυπλοκότητά της 
και την ανάγκη αξιολόγησής της, γεγονός 
που προωθεί την επιστημολογική κατανόηση 
(Baytelman et al., 2016). Ειδικότερα, θα πρέ-
πει να δοθεί έμφαση στην έννοια των αντι-
τιθέμενων πληροφοριών και προσεγγίσεων 
των SSI, οι οποίες, πιθανώς, να οφείλονται 
σε διαφορετικές κοσμοθεωρίες, διαφορετικό 
αξιακό σύστημα, διαφορετικές πολιτικές και 
κοινωνικές προσεγγίσεις των ειδικών, αλλά 
και σε περιορισμούς της ίδιας της επιστήμης.

iv.  Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
με βάση τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκει-
ας μέσω διαμορφωτικής και τελικής αξιολό-
γησης, με τη χρήση ποικίλων μέσων και εγκυ-
ροποιημένων εργαλείων. 

Παράδειγμα μαθησιακού περιβάλλοντος για την 
προώθηση της επιχειρηματολογίας: Νερό της Υδα-
τοπρομήθειας Vs. Εμφιαλωμένο Νερό

Στο μάθημα της Βιολογίας Κατεύθυνσης της Β΄ Λυ-
κείου, στην Ενότητα 1: Η Χημεία της Ζωής, το νερό 
ως μέρος της μελέτης της χημικής σύστασης της έμ-
βιας ύλης αποτελεί ένα σημαντικό θέμα μελέτης. Στη 
συγκεκριμένη ενότητα, όπως και σε όλες τις άλλες 
ενότητες του μαθήματος της Βιολογίας της Μέσης 

Εκπαίδευσης για τα Δημόσια Σχολεία της Κύπρου, 
δίνεται έμφαση στην προώθηση όλων των συνιστώ-
σων της μάθησης στις Φ.Ε. (εννοιολογική, κατανό-
ηση, συλλογιστικές και επιστημονικές δεξιότητες, 
επιστημολογική επάρκεια, προώθηση στάσεων και 
εμπειριών), σύμφωνα με τα αναθεωρημένα Προ-
γράμματα Σπουδών (Υπουργείο Παιδείας και Πολι-
τισμού, 2010; 2016). Οι επιμέρους Δείκτες Επιτυχίας 
και Επάρκειας που αφορούν στο θέμα του νερού στη 
συγκεκριμένη ενότητα της Βιολογίας Β΄ Λυκείου 
φαίνονται στον Πίνακα 1. Με βάση τους συγκεκρι-
μένους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας προτείνεται 
το μαθησιακό περιβάλλον με τίτλο: Πόσιμο Νερό της 
Υδατοπρομήθειας Vs. Εμφιαλωμένο Νερό που στο-
χεύει στην προώθηση της επιχειρηματολογίας. 

Παιδαγωγική Προσέγγιση

Το συγκεκριμένο μαθησιακό περιβάλλον στηρίζεται 
στις αρχές της διερώτησης με τη χρήση SSI ως βασικό 
συγκείμενο διδασκαλίας και μάθησης, την αξιοποίη-
ση της προκαθορισμένης πορείας δραστηριοτήτων 
για οικοδόμηση της γνώσης, την ανάπτυξη δεξιοτή-
των (έμφαση στις δεξιότητες επιχειρηματολογίας), 
στάσεων και συμπεριφορών που χαρακτηρίζουν την 
ενεργό δημοκρατική πολιτότητα, και την προώθηση 
της συνεργατικής μάθησης. Αρχικά, παρουσιάζεται 
ως αφόρμηση-αποστολή το SSI-σενάριο, το οποίο 
καθορίζει το πλαίσιο της διερεύνησης και ενερ-
γοποιεί τα κίνητρα των μαθητών για εμπλοκή στη 
διερευνητική διαδικασία. Στη συνέχεια, παρατίθε-
ται μία ακολουθία δραστηριοτήτων, η οποία σκοπό 
έχει να στηρίξει τον μαθητή στην προσπάθειά του 
να οικοδομήσει την απαιτούμενη γνώση που αφορά 
στο μόριο του νερού και τη σημασία του για τη ζωή, 
να αναπτύξει δεξιότητες διερεύνησης, να συλλέξει 
δεδομένα, να οικοδομήσει επιχειρήματα, να επιχει-
ρηματολογήσει και στο τέλος να δώσει μια τεκμηρι-
ωμένη απάντηση στο πρόβλημα της αποστολής, με 
βάση τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας. Κάθε 
δραστηριότητα είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να επιτρέπει την ενεργό εμπλοκή του μαθητή 
στη μαθησιακή διαδικασία, τον αναστοχασμό, κα-
θώς και την πιθανότητα συνεργασίας μεταξύ των 
μαθητών, αλλά και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευ-
τικού. Κάθε δραστηριότητα εμπεριέχει ερωτήσεις 
ανοικτού ή/και κλειστού τύπου, οι οποίες παρέχουν 
πολλαπλές ευκαιρίες στους μαθητές για αναστοχα-
σμό, αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση. 

Οι παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια 
της διερευνητικής διαδικασίας των μαθητών πρέπει 
να εστιάζουν, κυρίως, σε παροτρύνσεις για παραγω-
γικό διάλογο εντός των ομάδων, σε ερωτήσεις για 
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προβληματισμό και αναστοχασμό που αφορούν κυρί-
ως επιστημολογικά ζητήματα για την επιχειρηματο-
λογία, και τη φύση της γνώσης, σε εξαιρετικά σύντο-
μη ανατροφοδότηση, και σε συντονισμό συζητήσεων 
στα διάφορα επίπεδα οργάνωσης της τάξης. Επίσης, 
η ενθάρρυνση των μαθητών από τον εκπαιδευτικό 
ούτως ώστε να υποστηρίζουν τις θέσεις/ισχυρισμούς 

τους με επιχειρήματα, υποβάλλοντάς τους ερωτήσεις 
του τύπου «γιατί το σκέφτηκες αυτό;», «πώς το γνω-
ρίζουμε αυτό;», «πόσο αξιόπιστη είναι η πηγή προέ-
λευσης των πληροφοριών σου;» είναι επιβεβλημένη. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο της εξατομικευμένης εργασίας 
των μαθητών, ο εκπαιδευτικός στηρίζει και καθοδη-
γεί τους μαθητές που έχουν μαθησιακές δυσκολίες. 

Πίνακας 1: Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας που αφορούν στο θέμα του νερού στην ενότητα Χημείας της 
Ζωής της Βιολογίας Β΄ Λυκείου

Συνιστώσα 
Μάθησης για 
Φ.Ε.

Δείκτες Επιτυχίας Δείκτες Επάρκειας

Εννοιολογική 
κατανόηση

Οι μαθητές να κατανοούν και να 
εξηγούν τους λόγους για τους οποίους 
το μόριο του νερού στηρίζει όλες τις 
μορφές ζωής

-  Η πολικότητα των μορίων του νερού οδηγεί στη δημιουργία δεσμών 
υδρογόνου.  Οι δεσμοί υδρογόνου ανάμεσα στα μόρια του νερού 
είναι η βάση για τις ασυνήθιστες ιδιότητές του.

-  Τέσσερις ιδιότητες του νερού που συμβάλλουν στην καταλληλότητα 
της Γης για ζωή: 

      Συνοχή, 
      Θερμορυθμιστική ικανότητα, 
       Ο πάγος που επιπλέει παρέχει θερμομόνωση στην υποκείμενη μάζα 

του νερού
      Το νερό ως ο διαλύτης της ζωής

Επιστημονικές 
και 
πειραματικές 
δεξιότητες 

Οι μαθητές να μπορούν να διατυπώνουν 
ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις 
που αφορούν στην ποιότητα του 
πόσιμου νερού. Να σχεδιάζουν και να 
διεξάγουν πειράματα που αφορούν στην 
ποιότητα του πόσιμου νερού.

-  Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και οικοδόμηση υποθέσεων 
που αφορούν στις παραμέτρους για την ποιότητα του πόσιμου νερού 
(θερμοκρασία, pH, συγκέντρωση ιόντων χλωρίου, χρώμα, θολότητα, 
οσμή, κλπ.).

-  Σχεδιασμός πειραμάτων, επιλογή ενδεδειγμένων οργάνων, 
περιγραφή πειραματικής διαδικασίας, καταγραφή αποτελεσμάτων και 
συμπερασμάτων.  Επιβεβαίωση ή απόρριψη αρχικών υποθέσεων.

Συλλογιστικές 
δεξιότητες

Οι μαθητές να μπορούν να συσχετίζουν 
τις ιδιότητες του νερού με διάφορες 
πρακτικές που χρησιμοποιούν οι 
άνθρωποι για την αντιμετώπιση 
διαφόρων φαινομένων ή και 
προβλημάτων που σχετίζονται με το 
νερό.

Οι μαθητές να μπορούν να 
επιχειρηματολογούν, μετά από συλλογή, 
ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων 
από πολλαπλές πηγές.

-  Σχέση νερού με καθημερινές πρακτικές που χρησιμοποιούν 
οι άνθρωποι για αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων (π.χ. 
απολύμανση πόσιμου νερού, ψεκασμός καλλιεργειών με νερό  σε 
περίπτωση νυχτερινού παγετού κ.λπ.)

-  Επιχειρηματολογία που αφορά σε κοινωνικο-επιστημονικό ζήτημα 
(SSI) σχετικό με το νερό.

Για παράδειγμα: Πόσιμο Νερό της Υδατοπρομήθειας Vs. Εμφιαλωμένο 
Νερό 

Επιστημολογι-
κή επάρκεια

Οι μαθητές να κατανοούν τον τρόπο 
ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης  
και να εξηγούν τη σχέση μεταξύ 
επιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας. 
Επιστημολογική κατανόηση της 
διαδικασίας της επιχειρηματολογίας.

-  Αλληλεπίδραση μεταξύ επιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας. 
Ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης

-  Υπάρχουν SSI τα οποία βασίζονται στην επιστήμη, αλλά έχουν και 
κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και ηθικές πτυχές και εστιάζουν 
σε αμφιλεγόμενα ή ακόμη και ανεπίλυτα προβλήματα. Λόγω της 
φύσης των SSI, συνήθως, για αυτά διατυπώνονται αντιφατικές 
επιστημονικές πληροφορίες, προσεγγίσεις και απόψεις, καθώς και 
εναλλακτικές απαντήσεις. Επιχειρηματολογία για λήψη απόφασης

Στάσεις και 
εμπειρίες 

Οι μαθητές να μπορούν να 
επιδεικνύουν υπεύθυνη συμπεριφορά 
όσον αφορά στη χρήση και ρύπανση 
των υδάτων και την αειφορική 
διαχείριση των υδάτινων πόρων.

-  Τρόποι σωστής αειφορικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων. 
Έμφαση στο πόσιμο νερό.

-  Συμμετοχή σε δράσεις ενεργού πολιτότητας που αφορούν στην 
αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η ενεργός πολιτότητα 
περιλαμβάνει πτυχές που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
αρχές και αξίες, πολιτική δράση και κριτική προσέγγιση των 
δεδομένων.
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Ακολουθία Δραστηριοτήτων και περιεχόμενο του 
μαθησιακού περιβάλλοντος Πόσιμο νερό της Υδα-
τοπρομήθειας Vs. Εμφιαλωμένο Νερό

Το προτεινόμενο μαθησιακό περιβάλλον αποτελεί-
ται από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Δραστηριότητα 1 

Αποστολή μαθητών βασισμένη σε ένα κοινωνικό 
επιστημονικό ζήτημα (SSI) με τίτλο: Πόσιμο Νερό 
της Υδατοπρομήθειας Vs. Εμφιαλωμένο Νερό. Το 
προτεινόμενο σενάριο της αποστολής είναι το εξής: 

«Τις τελευταίες εβδομάδες, στην πόλη που κατοι-
κείς, συζητείται έντονα το κατά πόσο οι κάτοικοι της 
πόλης πρέπει να καταναλώνουν εμφιαλωμένο πόσι-
μο νερό ή νερό του δικτύου της υδατοπρομήθειας. 
Αυτός ο προβληματισμός των κατοίκων είναι απο-
τέλεσμα μιας είδησης της τοπικής τηλεόρασης της 
πόλης σας που υποστηρίζει ότι το νερό του δικτύου 
της υδατοπρομήθειας δεν είναι κατάλληλο για κατα-
νάλωση από τους κατοίκους.

Οι δημοτικές αρχές της πόλης, καθώς και οι εκπρό-
σωποι του Κρατικού Χημείου, υποστηρίζουν ότι το 
νερό της υδατοπρομήθειας είναι κατάλληλο για κα-
τανάλωση και ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από 
τη χρήση του. Μια άλλη ομάδα ειδικών που ασχο-
λείται με θέματα υγείας, καθώς και εισαγωγείς και 
μεταπωλητές εμφιαλωμένου νερού υποστηρίζουν 
ότι το μόνον ασφαλές πόσιμο νερό είναι το εμφι-
αλωμένο νερό. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι παρό-
λο που κοστίζει λίγο περισσότερο από το νερό της 
υδατοπρομήθειας, τα πλεονεκτήματά του είναι τόσα 
πολλά και αξίζει τον κόπο να το αγοράζουμε. 

Εσύ καλείσαι να πάρεις μια τεκμηριωμένη απόφαση 
για το εξής θέμα: Πρέπει να χρησιμοποιείς ως πόσιμο 
νερό, το νερό της υδατοπρομήθειας ή πρέπει να αγο-
ράζεις εμφιαλωμένο νερό;»

Ακολουθεί διατύπωση αρχικών/εναλλακτικών ιδεών 
των μαθητών για τη χημική σύσταση του νερού και 
τη σημασία της ποιότητας του πόσιμου νερού και γε-
νικότερα για τη σημασία του νερού για τη ζωή στον 
πλανήτη μας, με απώτερο σκοπό την εννοιολογική 
αλλαγή. Διάρκεια δραστηριότητας 20 λεπτά.

Δραστηριότητα 2

Η δεύτερη δραστηριότητα με βάση δομημένο φύλλο 
εργασίας επιτρέπει στους μαθητές να διερευνήσουν 
και να αντιληφθούν τους λόγους για τους οποίους 
το μόριο του νερού στηρίζει όλες τις μορφές ζωής, 
σύμφωνα με τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας 
όπως περιγράφονται στον Πίνακα 1. Διάρκεια δρα-
στηριότητας 25 λεπτά.

Δραστηριότητα 3

Στην τρίτη δραστηριότητα, οι μαθητές καλούνται να 
μελετήσουν αυθεντικά δεδομένα που αφορούν πα-
ραμέτρους ποιότητας του πόσιμου νερού σύμφωνα 
με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και το Υπουρ-
γείο Υγείας της Κύπρου. Να διατυπώσουν ερευνητι-
κά ερωτήματα και υποθέσεις για την ποιότητα του 
πόσιμου νερού, να σχεδιάσουν και να διεξάγουν πει-
ράματα που αφορούν παραμέτρους για την ποιότη-
τα του πόσιμου νερού. Διάρκεια δραστηριότητας 90 
λεπτά.

Δραστηριότητα 4

Οι μαθητές καλούνται να συλλέξουν δεδομένα για 
την ποιότητα του πόσιμου νερού της υδατοπρο-
μήθειας και του εμφιαλωμένου νερού στην Κύπρο 
και το εξωτερικό, και να τις αξιολογήσουν για την 
εγκυρότητα και αξιοπιστία τους, αξιοποιώντας πολ-
λαπλές πηγές πληροφόρησης. Η αξιολόγηση γίνεται 
με βάση δομημένο φύλλο εργασίας, το οποίο παρα-
τίθεται στο Παράρτημα 1 της εργασίας αυτής. Ακο-
λουθεί συζήτηση στις ομάδες και στην ολομέλεια 
της τάξης για τη σημασία αξιοποίησης πολλαπλών 
πηγών πληροφόρησης, αξιολόγησης των δεδομένων 
και της σχέσης δεδομένων και θεωριών. Διάρκεια 
δραστηριότητας 45 λεπτά.

Δραστηριότητα 5

Οι μαθητές, με βάση την αποστολή τους, καλούνται 
να οικοδομήσουν επιχειρήματα, αντεπιχειρήματα 
και αντικρούσεις αντεπιχειρημάτων, αξιοποιώντας 
δομημένο για τον σκοπό αυτό φύλλο εργασίας, το 
οποίο παρατίθεται στο Παράτημα 2. Ειδικότερα, 
οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν κοινωνικά, 
ηθικά, επιστημονικά, οικονομικά, οικολογικά επι-
χειρήματα με στόχο να αναστοχαστούν γύρω από 
όλες τις πτυχές του εξεταζόμενου θέματος και να το 
προσεγγίσουν ολιστικά. Πριν αρχίσει η καταγραφή 
επιχειρημάτων, οι μαθητές καλούνται να εκφράσουν 
τις αρχικές τους ιδέες για το τι είναι ένας ισχυρι-
σμός, τι είναι ένα επιχείρημα, πότε ένα επιχείρημα 
είναι έγκυρο, ποια η σχέση ισχυρισμών, δεδομένων 
και θεωριών κ.λπ. Ακολουθεί συζήτηση στις ομάδες 
και στην ολομέλεια και αυτοαξιολόγηση και ετερο-
αξιολόγηση της εγκυρότητας των επιχειρημάτων με 
βάση δομημένο φύλλο εργασίας (Παράρτημα 3). Δι-
άρκεια δραστηριότητας 90 λεπτά.

Δραστηριότητα 6 

Οι μαθητές, ανάλογα με τους ισχυρισμούς και τα επι-
χειρήματα που θα έχουν διατυπώσει για το SSI της 
αποστολής τους: Πόσιμο Νερό της Υδατοπρομήθειας 
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Vs. Εμφιαλωμένο Νερό, θα χωριστούν σε δύο ομάδες 
και ακολουθεί η διαδικασία της επιχειρηματολογίας 
στην ολομέλεια της τάξης, καθώς και συζήτηση για 
την αλληλεπίδραση της επιστήμης με την τεχνο-
λογία και την κοινωνία και την ανάγκη για κριτική 
προσέγγιση της επιστημονικής γνώσης. Ακολουθεί 
τελική αξιολόγηση των σχετικών επιχειρημάτων και 
της επιχειρηματολογίας από τον εκπαιδευτικό και 
παρέχεται σχετική ανατροφοδότηση. Διάρκεια δρα-
στηριότητας 45 λεπτά.

Επίλογος

Στην παρούσα εργασία συζητήθηκε η σημασία της 
προώθησης δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας για τις 
Φυσικές Επιστήμες, καθώς και η αξιοποίηση των 
κοινωνικο-επιστημονικών ζητημάτων (SSI) ως μέ-
σου προώθησής της. Παρουσιάστηκαν βασικές αρ-
χές ανάπτυξης μαθησιακών περιβαλλόντων με βάση 
τη κοινωνικο-επιστημονική διερώτηση για προώ-
θηση της επιχειρηματολογίας. Επίσης, με βάση το 
σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο παρουσιάστηκε ως 
παράδειγμα ένα μαθησιακό περιβάλλον με τίτλο 
Πόσιμο νερό της Υδατοπρομήθειας Vs. Εμφιαλωμένο 
Νερό, βασισμένο σε ένα SSI που στοχεύει στην προ-
ώθηση γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων 
επιχειρηματολογίας στο μάθημα της Βιολογίας της 
Β΄ Λυκείου, με βάση τα αναθεωρημένα Αναλυτικά 
Προγράμματα Βιολογίας στη βάση Δ.Ε.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ

Πρόσωπο/Οργανισμός Πληροφορίες (Παραδείγματα) Αξιολόγηση εγκυρότητας 
πληροφοριών

Χημικός,

Τμήμα 
Υδατοπρομήθειας 
Κύπρου (2010)

Το νερό της υδατοπρομήθειας είναι ασφαλές, διότι χλωριώνεται. Το χλώ-
ριο εξουδετερώνει τους παθογόνους μικροοργανισμούς.

American Journal of 
Epidemiology (1998)

Η παρουσία οργανικών ρύπων στο νερό της βρύσης, σε συνδυασμό με το 
χλώριο, που χρησιμοποιείται για απολύμανση, μπορεί να παραγάγει επι-
βλαβείς χημικές ουσίες, όπως το χλωροφόρμιο, το οποίο είναι ιδιαίτερα 
επιβλαβές  για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Χημικός-
Περιβαλλοντολόγος  
ΥΠΕΧΩΔΕ (2011)

Η χλωρίωση συνεχίζει να αποτελεί τον ενδεδειγμένο τρόπο απολύμανσης 
του νερού. Προαπαιτούμενη είναι πάντα η σωστή παρακολούθηση παρα-
μέτρων όπως το υπολειπόμενο χλώριο, τα ολικά κολοβακτηρίδια και άλ-
λοι μικροοργανισμοί. Δηλαδή, η σωστή διαχείριση της όλης διαδικασίας.

Δημοσιογράφος 

Ελληνικής εφημερίδας

Σήμερα, με τα τόσα προβλήματα μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα, επι-
κρατεί δικαιολογημένη σύγχυση μεταξύ των καταναλωτών ως προς την 
καταλληλότητα του πόσιμου νερού που φτάνει ως τη βρύση τους, ενώ 
βρίσκονται αντιμέτωποι με το καθημερινό δίλημμα της επιλογής μεταξύ 
εμφιαλωμένου και νερού βρύσης. Το αίσθημα ανασφάλειας απέναντι στην 
ποιότητα του πόσιμου νερού ωθεί πολλούς καταναλωτές στη δαπάνη υπέ-
ρογκων ποσών για ένα αγαθό που θα έπρεπε να αποτελεί αυτοδίκαια κοι-
νωνικό αγαθό. Σε πολλές περιπτώσεις το αίσθημα αυτό είναι αιτιολογη-
μένο, χωρίς να είναι απλά θέμα γευστικών προτιμήσεων και αστήρικτων 
προσωπικών επιλογών όπως κάποιοι υποστηρίζουν.

Αμερικανικός 
και Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Τροφίμων 
και Φαρμάκων (FDA 
και EFSA) (2005)

Από τα πλαστικά  έχει βρεθεί ότι μεταναστεύουν διάφορες χημικές ουσίες 
(πχ. Διφαινόλη Α και φθαλικοί εστέρες). Οι δόσεις των χημικών ουσιών 
που «μεταναστεύουν» από τα πλαστικά είναι εξαιρετικά χαμηλές και δεν 
γεννούν ανησυχία. Μια μεμονωμένη δόση διφαινόλης Α που εισέρχεται 
στον οργανισμό αποβάλλεται μέσα σε 24 ώρες. Το πρόβλημα, όμως, είναι 
ότι οι περισσότεροι άνθρωποι εκτίθενται διαρκώς σε μικρές δόσεις και η 
διφαινόλη Α συσχετίζεται με καρδιαγγειακά προβλήματα και διαβήτη. Αν 
και δεν υπάρχουν επιδημιολογικά δεδομένα για την Ευρώπη, εικάζεται ότι 
είναι επικίνδυνη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ

Οδηγίες

1.  Να διαβάσετε το σενάριο του κοινωνικο-επιστημονικού ζητήματος που αφορά στο πόσιμο νερό και να απα-
ντήσετε στα πιο κάτω ερωτήματα, οικοδομώντας επιχειρήματα με βάση τo σενάριο. Δεν υπάρχουν σωστές 
ή λανθασμένες απαντήσεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄

1.  Σύμφωνα με το σενάριο, τις τελευταίες εβδομάδες συζητείται έντονα στην πόλη που κατοικείτε κατά πόσο 
οι άνθρωποι θα πρέπει να καταναλώνουν πόσιμο νερό από το δίκτυο της υδατοπρομήθειας ή εμφιαλωμένο 
νερό. Εσύ συμφωνείς με την κατανάλωση νερού της υδατοπρομήθειας ή εμφιαλωμένου νερού; 

Υπογράμμισε ανάλογα:   

Νερό της υδατοπρομήθειας   /  Εμφιαλωμένο νερό

2.  Αν θέλεις να πείσεις έναν/μια φίλο/φίλη σου για τη θέση σου όσο αφορά το πόσιμο νερό, τι επιχειρήματα 
θα προτείνεις για να τον/την πείσεις; Συμπλήρωσε τις πιο κάτω κατηγορίες επιχειρημάτων, όπου έχεις να 
προτείνεις κάποιο/α επιχείρημα/επιχειρήματα.

(α) Κοινωνικά επιχειρήματα

(β) Ηθικά επιχειρήματα

(γ) Οικονομικά επιχειρήματα

(δ) Επιστημονικά επιχειρήματα

(ε) Οικολογικά επιχειρήματα
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ΜΕΡΟΣ Β

1.  Αν κάποιος έχει αντίθετη άποψη από τη δική σου για το πόσιμο νερό, ποια επιχειρήματα πιστεύεις ότι μπο-
ρεί να προβάλει; Συμπλήρωσε τις πιο κάτω κατηγορίες επιχειρημάτων, όπου έχεις να προτείνεις κάποιο/α 
επιχείρημα/επιχειρήματα.

(α) Κοινωνικά επιχειρήματα

(β) Ηθικά επιχειρήματα

(γ) Οικονομικά επιχειρήματα

(δ) Επιστημονικά επιχειρήματα

(ε) Οικολογικά επιχειρήματα
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ΜΕΡΟΣ Γ 

1.  Με βάση τα επιχειρήματα που έχεις αναφέρει στο ΜΕΡΟΣ Β, να καταγράψεις επιχειρήματα για να διαψεύ-
σεις τη θέση αυτού που έχει αντίθετη άποψη από σένα. Συμπλήρωσε τις πιο κάτω κατηγορίες επιχειρημάτων, 
όπου έχεις να προτείνεις κάποιο/α επιχείρημα/επιχειρήματα.

(α) Κοινωνικά επιχειρήματα

(β) Ηθικά επιχειρήματα

(γ) Οικονομικά επιχειρήματα

(δ) Επιστημονικά επιχειρήματα

(ε) Οικολογικά επιχειρήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ

Κριτήριο Περιγραφή κριτηρίου Επιχείρημα Βαθμολογία

1. Καμιά απάντηση/ Ισχυρισμός χωρίς αιτιολόγηση. 0

2. Aιτιολόγηση χωρίς δεδομένα. 1

3. Έγκυρη αιτιολόγηση στηριγμένη από έναν απλό 
λόγο, υποστηριγμένο από δεδομένα. 2

4. Έγκυρη αιτιολόγηση στηριγμένη από έναν ισχυρό 
λόγο, υποστηριγμένο από δεδομένα. 3

5.
Έγκυρη αιτιολόγηση στηριγμένη από έναν πιο 
ισχυρό λόγο, υποστηριγμένο από δεδομένα και 
αναφορά σε συγκεκριμένες πηγές πληροφόρησης.

4
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Στάσεις ζωής και επίπεδα ψυχικής και σωματικής υγείας
παιδιών και εφήβων στην Κύπρο: Μια διαχρονική μελέτη

❧

Μιχάλης Τορναρίτης, PhD1,2,  Σάββας Σάββα, PhD2, Χαράλαμπος Χατζηγεωργίου, PhD2,
Αντωνία Σολέα, BA2, Στάλω Πάπουτσου, PhD2, Ιωάννης Κουρίδης, MD2,  Αντώνης Καφάτος, PhD2

Μέσα από μελέτες, εξετάστηκαν οι στάσεις ζωής και τα επίπεδα ψυχικής και σωματικής 
υγείας παιδιών και εφήβων στην Κύπρο και έγινε σύγκριση με στοιχεία, τα οποία συλλέχθη-
καν στο παρελθόν. Η σύγκριση αφορά στο κάπνισμα, τα οινοπνευματώδη ποτά, τα ναρκω-
τικά, τις σεξουαλικές σχέσεις, τη διατροφή, την άσκηση, τον εκφοβισμό και τις πεποιθήσεις 
ως προς συγκεκριμένες αξίες ζωής. Επίσης, αφορά στην αυτοεκτίμηση, την αυτοεικόνα, την 
τελειομανή συμπεριφορά, τους φόβους για το μέλλον, τις διαπροσωπικές συγκρούσεις και 
τις ενασχολήσεις των μαθητών. Μετρήθηκαν, ακόμη, κατ΄ επανάληψη, η φυσική τους κατά-
σταση, η φυσική τους δραστηριότητα και οι διατροφικές τους συνήθειες.  Είναι ανησυχητι-
κό το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα διαχρονικά στοιχεία των ερευνών δεν φαίνεται να βελ-
τιώνονται τα επίπεδα υγείας των παιδιών και των εφήβων, αλλά, μάλλον, επιδεινώνονται 
ιδιαίτερα, τώρα, με την οικονομική κρίση.       

Λέξεις-κλειδιά: Στάσεις ζωής, ψυχική υγεία, σωματική υγεία 

Εισαγωγή

«Νους υγιής εν σώματι υγιεί» έλεγαν οι αρχαίοι Έλ-
ληνες, και αναγνωρίζοντας την αξία του αγαθού της 
υγείας τη θεοποίησαν. Δύο χιλιάδες χρόνια μετά, η 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) έδωσε ως 
ορισμό του υγιούς ανθρώπου την κατάσταση εκείνη 
του ατόμου που έχει πλήρη σωματική, πνευματική και 
κοινωνική ευημερία και όχι μόνο απουσία αρρώστιας 
ή αναπηρίας, τονίζοντας ότι η υγεία είναι θεμελιώδες 
δικαίωμα για όλους. Τα χαρακτηριστικά εκείνα τα 
οποία πρέπει να έχει το κάθε παιδί και έφηβος για 
να είναι υγιής, εξετάστηκαν σε επιδημιολογικές με-
λέτες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που έγιναν με 
τη συνεργασία του Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού 
Ινστιτούτου «Υγεία του Παιδιού» και ιεραρχήθηκαν 
σε επίπεδα, στη δημοσίευση «Στάσεις ζωής και επίπε-
δα ψυχικής και σωματικής υγείας παιδιών και εφήβων 

στην Κύπρο. Μια διαχρονική μελέτη». Στη δημοσίευ-
ση καταγράφονται ερευνητικά αποτελέσματα που 
συνδέουν το παρελθόν με το παρόν, όπως της έρευ-
νας «Στάσεις Ζωής» (2000 και 2015), του προγράμ-
ματος «Υγεία του Παιδιού» (1995-2003, 2009-2010) 
και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Identification 
and prevention of Dietary – and lifestyle – induced 
health EFfects In Children and infantS (IDEFICS) και 
IFamily που ακόμη συνεχίζονται (2006-2017).

Α. Έρευνα «Στάσεις Ζωής»

Οι στάσεις ζωής παιδιών και εφήβων συνδέονται 
με την ψυχική και σωματική τους υγεία. Η έρευνα 
«Στάσεις Ζωής» άρχισε το Φεβρουάριο 2015 και 

1  Ο Μιχάλης Τορναρίτης είναι Καθηγητής Επιστήμης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και Συνεργάτης-Ερευνητής στο Ερευνητικό και 
Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού

2  O Σάββας Σάββα, o Χαράλαμπος Χατζηγεωργίου, η Αντωνία  Σολέα, η Στάλω Πάπουτσου, ο Γιάννης Κουρίδης, και ο Αντώνης 
Καφάτος είναι Συνεργάτες–Ερευνητές στο Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού
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ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2015. Έλαβαν μέρος 
1398 μαθητές και μαθήτριες, 12 έως 18 ετών, από δη-
μόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου. 
Η έρευνα διενεργήθηκε με την εθελοντική εργασία 
γιατρών, διαιτολόγου και ψυχολόγου του Ερευνητι-
κού και Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Υγεία του Παι-
διού. Τη διανομή των ερωτηματολογίων έκαναν οι 
καθηγήτριες της Οικιακής Οικονομίας. Η ΣΕΑΥΠ 
επιχορήγησε τη μηχανογράφηση των στοιχείων και 
τον γενικό συντονισμό είχε το Παιδαγωγικό Ινστι-
τούτο. Η έρευνα κατέγραψε στοιχεία για τις στάσεις 
των εφήβων μας σε θέματα όπως το κάπνισμα, τα οι-
νοπνευματώδη ποτά, τα ναρκωτικά, τις σεξουαλικές 
σχέσεις, τη διατροφή, την άσκηση και τον εκφοβι-
σμό. Τα πιο πάνω στοιχεία συγκρίνονται με στοιχεία 
παρόμοιας έρευνας που διενεργήθηκε από το Ερευ-
νητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παι-
διού το έτος 2000 σε 1237 έφηβους/ες. 

Αποτελέσματα έρευνας «Στάσεις ζωής» 

Τα στοιχεία της έρευνας που διενεργήθηκε το έτος 
2015 συγκρίνονται με στοιχεία παρόμοιας έρευνας 
που διενεργήθηκε το έτος 2000. 

Κάπνισμα 

Τα ποσοστά των αγοριών και των κοριτσιών που δεν 
καπνίζουν, αυξήθηκαν στο 71% και στο 75% αντί-
στοιχα, από 62% για τα αγόρια και 73% για τα κορί-
τσια, που ήταν το 2000. Σύμφωνα με τα αποτελέσμα-
τα, οι παρεμβάσεις που έγιναν και οι νομοθεσίες που 
θεσπίστηκαν, είχαν αποτέλεσμα˙ όμως, παραμένουν 
υψηλά τα ποσοστά των μαθητών/τριών που καπνί-
ζουν ή δοκιμάζουν το κάπνισμα.

Αλκοόλ 

Το ποσοστό των αγοριών που δηλώνουν ότι πίνουν 
αλκοόλ για το έτος 2015 είναι 56%. Το ποσοστό 
αυτό είναι μειωμένο κατά 10% σε σχέση με εκείνο 
του 2000. Το ποσοστό των κοριτσιών, που δηλώνουν 
ότι πίνουν αλκοόλ την ίδια χρονιά είναι 54% και έχει 
αυξηθεί κατά 3% από το 2000.

Ναρκωτικά 

Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι έκαναν χρήση ναρ-
κωτικών ουσιών το 2015 είναι 5% για τα αγόρια και 
2,5% για τα κορίτσια. Παρόλο που τα ποσοστά φαί-
νονται χαμηλά, θα πρέπει να προβληματίσει η αύξη-
σή τους σε σχέση με εκείνα του 2000 (1% αγόρια και 
0,3% κορίτσια) λόγω ακριβώς και της σοβαρότητας 
του προβλήματος.

Ολοκληρωμένες σεξουαλικές σχέσεις

Το ποσοστό των αγοριών που δηλώνει ότι είχε ολο-

κληρωμένες σεξουαλικές σχέσεις, αυξήθηκε από 17% 
το 2000 σε 26% το 2015. Το αντίστοιχο ποσοστό των 
κοριτσιών, το ίδιο διάστημα, αυξήθηκε από 5% σε 
12%. Στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, τα ποσοστά 
όσων είχαν ολοκληρωμένες σεξουαλικές σχέσεις εί-
ναι πολύ μικρά. Από την ανάλυση των στοιχείων για 
όσους/ες δηλώνουν ότι είχαν ολοκληρωμένη σχέση 
προέκυψε ότι η ολοκλήρωση των σχέσεων αφορά 
κυρίως στους μαθητές τρίτης τάξης του γυμνασίου 
και κυρίως της πρώτης τάξης του λυκείου. 

Η σεξουαλική αγωγή (σεξουαλικά μεταδιδόμενα νο-
σήματα, εγκυμοσύνη, ψυχική υγεία αναφορικά με το 
θέμα αυτό) πρέπει να σχεδιάζεται με βάση την ηλικία 
και την ωριμότητα των μαθητών/τριών και την έντα-
ση της ενασχόλησής τους με το θέμα. 

Πρέπει να υπάρχει γνώση του γεγονότος ότι το 74% 
των αγοριών και το 88% των κοριτσιών δηλώνουν 
ότι δεν έχουν ολοκληρωμένες σεξουαλικές σχέσεις. 

Ερωτηματολόγιο διατροφής “kidmed”

Μόλις το 15-20% των εφήβων τρέφονται σύμφωνα 
με τους κανόνες της Μεσογειακής διατροφής, όπως 
φαίνεται από το “kidmed score”. Το “kidmed score” 
αξιολογεί, συγκεκριμένα, την κατανάλωση τροφίμων 
όπως φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά, όσπρια και 
ψάρι που αποτελούν τη βάση της Μεσογειακής Πυ-
ραμίδας διατροφής, αλλά και τη συμμόρφωση των 
εφήβων στις βασικές αρχές της υγιεινής διατροφής 
όπως την καθημερινή κατανάλωση πρωινού και τη 
μη συστηματική κατανάλωση έτοιμου γρήγορου φα-
γητού και σνακ.

Αξιοσημείωτο το ποσοστό του 20% των εφήβων 
με πολύ «φτωχές» διατροφικές συνήθειες, που δεν 
αντιπροσωπεύουν τη Μεσογειακή Διατροφή, με τα 
κορίτσια να έχουν ελαφρά πιο ανησυχητικά αποτε-
λέσματα. 

Αθλητικές και κινητικές συμπεριφορές των Κυπρί-
ων εφήβων

Μόνο το 50% των μαθητών/τριών του Γυμνασίου και 
το 37% του Λυκείου δήλωσαν ότι λαμβάνουν μέρος 
σε εξωσχολικές φυσικές δραστηριότητες. Περισσό-
τερα αγόρια παρά κορίτσια αθλούνται, με προτίμηση 
στα ομαδικά αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο και την 
καλαθόσφαιρα (20 % των εφήβων). Το δεύτερο πιο 
δημοφιλές άθλημα είναι ο χορός/μπαλέτο (7%).

Χρήση υπολογιστών-smartphone-tablets Vs παρα-
κολούθηση τηλεόρασης

Η καθιστική ζωή έχει επηρεαστεί από τη σύγχρονη 
τεχνολογική ανάπτυξη. Οι έφηβοι/ες πλέον ασχο-
λούνται λιγότερο με την τηλεόραση και περισσότε-
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ρο με υπολογιστές-smartphone-tablets. Κατά μέσο, 
όρο οι μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου παρα-
κολουθούν 2 ώρες ημερησίως τηλεόραση τις καθη-
μερινές και 3 ώρες τα Σαββατοκύριακα. H χρήση 
υπολογιστών-smartphone-tablets είναι η διπλάσια, 
4 ώρες ημερησίως τις καθημερινές και 5.5 ώρες τα 
Σαββατοκύριακα. Η χρήση αυτή επιδρά στα επίπεδα 
ευημερίας των αγοριών όλων των ηλικιών και των 
κοριτσιών άνω των δώδεκα.

H Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία συνιστούσε 
από το 2000 όπως η συνολική χρήση πολυμέσων με 
οθόνη να μην ξεπερνά τις 2 ώρες ημερησίως. Διάφο-
ρες μελέτες όπως και η Ευρωπαϊκή IFamily (2012-
2017), την οποία εκτελεί στην Κύπρο το Ινστιτούτο 
Υγεία του Παιδιού, δείχνουν ότι οι αρνητικές επιδρά-
σεις στη σωματική και ψυχική υγεία αρχίζουν, όταν η 
χρήση υπερβαίνει τις 2 ώρες ημερησίως. 

Σχολικός Εκφοβισμός

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα επίκαιρο θέμα, που 
έχει απασχολήσει τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
το τελευταίο διάστημα. 10% των Κύπριων εφήβων 
έχουν δηλώσει πως έχουν πέσει θύματα εκφοβισμού. 
Από αυτούς, το 30% δήλωσε ότι άλλοι μαθητές τούς 
έχουν κοροϊδέψει ή προσβάλει με τρόπο πού πλη-
γώθηκαν τα συναισθήματά τους, τουλάχιστον 1-2 
φορές τους τελευταίους 6 μήνες. Η πιο πάνω μορφή 
εκφοβισμού είναι η συχνότερη. Η διάδοση φημών εί-
ναι η δεύτερη συχνότερη μορφή εκφοβισμού με 29%, 
ακολουθούμενη από τον κοινωνικό αποκλεισμό, που 
δήλωσε ότι έχει υποστεί το 14% των μαθητών/τριών 
που απάντησαν το ερωτηματολόγιο. 

Πεποιθήσεις 

Στην ερώτηση «Πιστεύεις στο Θεό;», απάντησαν 
θετικά το 85.3% των αγοριών και το 90.5% των κο-
ριτσιών, δηλαδή, συνολικά, το 88.5%. Το 3.4% απά-
ντησε αρνητικά, το 7.3% δεν είναι βέβαιοι, και το 
0.9% δεν απάντησε. Το 2006, σε παρόμοια έρευνα 
(Χρυσάνθου, Α., 2006), απάντησε θετικά το 88.5% 
των αγοριών και το 92.8% των κοριτσιών, δηλαδή 
συνολικά το 90.9%. Το 1.1% απάντησαν αρνητικά, 
το 6.7% δεν ήταν βέβαιο, και το 1.3% δεν απάντησε. 
Οι απαντήσεις στην ερώτηση αυτή δίνουν το στίγμα 
των πεποιθήσεων των εφήβων και, γενικότερα, του 
Κυπριακού Λαού.

Β. Έρευνα για την ψυχική υγεία 

H ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων με-
λετήθηκε από το Ινστιτούτο «Υγεία του Παιδιού» 
αρχικά το 2002, με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα 

Προώθησης Έρευνας, και επαναξιολογήθηκε το 
2009 σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτού-
το. Χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια Eating 
Attitudes Test-26 (EAT-26) και το Eating Disorder 
Inventory-3 (EDI-3). Τα ίδια ερωτηματολόγια χρη-
σιμοποιήθηκαν σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανο-
μένων της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Τουρκίας και 
της Ιταλίας. Λήφθηκαν, επίσης, υπόψη στοιχεία για 
το βάρος και το ύψος του κάθε εθελοντή που έλαβε 
μέρος στην έρευνα. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
καταγράφηκαν το 2013 σε εγχειρίδιο, που εκδόθη-
κε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τίτλο «Αγωγή 
υγείας - Ερευνητικά αποτελέσματα παιδιών και εφή-
βων της Κύπρου».

Στη μελέτη I Family η ψυχική υγεία των παιδιών και 
των εφήβων αξιολογήθηκε και πάλι το 2013-14. Στη 
μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο 
KINDL® που στοχεύει στην αξιολόγηση της ποιότη-
τας ζωής παιδιών και εφήβων σε σχέση με την υγεία 
(health related quality of life). Το ερωτηματολόγιο 
διαχωρίζεται σε έξι (6) ενότητες, Συναισθηματική 
ευημερία, Αυτοεκτίμηση, Οικογενειακές σχέσεις, 
Φυσική Ευημερία, Σχολείο και Φιλίες. Το ερωτημα-
τολόγιο έχει μεταφραστεί στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ρω-
σικά, Τουρκικά, Ιταλικά και Ισπανικά για χρήση σε 
παιδιά και εφήβους από 3-17 ετών.

Τα πρωτόκολλα των δύο ευρωπαϊκών προγραμμά-
των IDEFICS και I Family είναι δημοσιευμένα στις 
ιστοσελίδες (www. idefics.eu και www. ifamily.eu) 
και εκτελούνται ταυτόχρονα σε οκτώ χώρες (Βέλγιο, 
Γερμανία, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Ουγγα-
ρία και Σουηδία). 

Αποτελέσματα έρευνας για τα επίπεδα Ψυχικής 
Υγείας Παιδιών και Εφήβων στην Κύπρο

Παρά τη φαινομενική ευμάρεια που επικρατούσε 
στην Κύπρο, οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν και 
ακόμη αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας είναι πολλές 
και πολύπλευρες. Οι έρευνες (Hadjigeorgiou et all 
2012, Hadjigeorgiou et all, 2012, Hadjigeorgiou et 
all 2014, Hadjigeorgiou et all, 2011) δείχνουν ότι ένα 
στα τέσσερα κορίτσια και ένα στα δέκα αγόρια (παι-
διά και έφηβοι 10-18 χρόνων) έχουν χαμηλή αυτο-
εικόνα και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Περίπου ένα στα 
δύο αισθάνονται ότι είναι αντιμέτωποι με άλλους 
ή με τον εαυτό τους. Τα ποσοστά ανεβαίνουν πάνω 
από το 50% για την τελειομανία, όσον αφορά δε στις 
φοβίες για το μέλλον, τα ποσοστά αγγίζουν το 75%. 

Στη μελέτη του IFamily (2013-2017) μετρήθηκε και 
η συναισθηματική ευημερία, στοιχείο που παρουσιά-
ζει πόσο ευτυχισμένα είναι τα παιδιά και οι έφηβοι. 
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι κυρίως οι έφηβοι και 
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λιγότερο τα παιδιά μικρότερα των 12 ετών, νιώθουν 
πολύ συχνά μοναξιά, δεν έχουν διάθεση, βαριούνται, 
φοβούνται και ένα μικρό ποσοστό σπάνια γελά. Για 
να ξεφύγουν από αυτή την κακή ψυχολογία κατα-
φεύγουν σε μεγαλύτερο βαθμό στο διαδίκτυο (που 
αποτελεί ψευδαίσθηση παρέας και υποκατάστατο 
διαπροσωπικών σχέσεων) και σε μικρότερο βαθμό 
στην τηλεόραση και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Το 
διαδίκτυο εισβάλλει σε όλο και μικρότερες ηλικίες, 
και -όπως δείχνουν τα στοιχεία των ερευνών μας- 
σχετίζεται με την ψυχική υγεία των παιδιών και των 
εφήβων, την παχυσαρκία και την έλλειψη άσκησης. 
Χαμηλά, όμως, επίπεδα υγείας προωθούν επίσης 
και κάθε μορφή παραβατικότητας, όπως κάπνισμα, 
ποτό, ναρκωτικά, παράνομο οδήγημα, με όλα τα 
επακόλουθά τους.

Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα 
διαχρονικά στοιχεία των ερευνών, δεν φαίνεται να 
βελτιώνονται τα επίπεδα ψυχικής υγείας των παιδιών 
και των εφήβων στην Κύπρο, αλλά μάλλον επιδεινώ-
νονται ιδιαίτερα, τώρα, με την οικονομική κρίση.

Γ. Έρευνα για τα επίπεδα της σωματικής 
υγείας των παιδιών και των εφήβων της 
Κύπρου: η φυσική κατάσταση, η φυσική 
δραστηριότητα των παιδιών και των εφή-
βων της Κύπρου καθώς και οι διατροφικές 
τους συνήθειες. 

Παχυσαρκία

Η παιδική παχυσαρκία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα 
δημόσιας υγείας, που αν δεν αντιμετωπιστεί, θα επη-
ρεάσει σημαντικά την ευημερία του πληθυσμού, αλλά 
και τους κρατικούς προϋπολογισμούς υγείας. Η παι-
δική παχυσαρκία δημιουργεί σημαντική νοσηρότητα 
τόσο στην παιδική ηλικία όσο και στην ενήλικη ζωή 
και μειώνει σε μεγάλο βαθμό το προσδόκιμο επιβίω-
σης των ανθρώπων. Έχει, ταυτόχρονα, και σημαντι-
κές επιπτώσεις στην ψυχολογία των πασχόντων, με 
κύρια χαρακτηριστικά τη μειωμένη αυτοεικόνα και 
αυτοεκτίμηση, την κατάθλιψη, τη μειωμένη ακαδη-
μαϊκή επίδοση, όπως και περιορισμένες ευκαιρίες και 
πιθανότητες επαγγελματικής αποκατάστασης. 

Στην Κύπρο αναπτύσσεται έντονος προβληματι-
σμός, αφού τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας είναι 
(Pigeot et al., 2009) ανάμεσα στα υψηλότερα στην 
Ευρώπη. Το ποσοστό παχύσαρκων και υπέρβαρων 
παιδιών και εφήβων έχει αυξηθεί (Savva et al., 2014) 
από το 22 % το 2000 στο 30% το 2010˙ μια πάρα 
πολύ σημαντική αύξηση. Η αύξηση παρατηρήθηκε 

σε αγόρια και κορίτσια, παιδιά αστικών και αγροτι-
κών περιοχών και σε όλες ανεξαιρέτως τις επαρχί-
ες. Στο πλαίσιο δε του ερευνητικού έργου IFamily 
(2013-2018), διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά και οι 
έφηβοι αλλά και οι πατέρες τους στην Κύπρο είναι 
περισσότερο παχύσαρκοι σε σχέση με τον μέσο όρο 
άλλων 7 ευρωπαϊκών χωρών της βόρειας και κεντρι-
κής Ευρώπης αλλά και της Μεσογείου. 

Φυσική δραστηριότητα 

Τα αποτελέσματα του IDEFICS για τη φυσική δρα-
στηριότητα καταδεικνύουν (Kostabel et al., 2014) 
ότι μόνο το 2% των κοριτσιών, 3 έως 9 χρόνων, της 
Κύπρου, ασκείται έντονα, τουλάχιστον μια ώρα την 
ημέρα, όπως ορίζουν οι ιατρικές συστάσεις για αυτή 
την ηλικιακή ομάδα. Το 35% ασκείται από μισή έως 
μία ώρα και το 63% ασκείται από καθόλου έως μισή 
ώρα. Η κίνηση στην μελέτη μετρούνταν με ειδικές 
μικρές φορητές συσκευές, τα αξελερόμετρα. 

Τα αποτελέσματα αυτά κατατάσσουν τα κορίτσια 
της Κύπρου στην τελευταία θέση μεταξύ των οκτώ 
χωρών της μελέτης (Βέλγιο, Γερμανία, Εσθονία, 
Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Ουγγαρία και Σουηδία). Τα 
αγόρια της ίδιας ηλικιακής ομάδας, με αντίστοιχα 
ποσοστά 20.1%, 50.7% και 29%, καταλαμβάνουν την 
προτελευταία θέση.

Διατροφή 

Τα αποτελέσματα για τη διατροφή των παιδιών, με 
χρήση τη βαθμολογία που έχει ως γνώμονα τη Με-
σογειακή διατροφή, κατατάσσουν (Tognon et al. 
2013) την Κύπρο στην τελευταία θέση μεταξύ των 
οκτώ χωρών της μελέτης IDEFICS. 

Η χαμηλή ποιότητα της διατροφής των μαθητών της 
Κύπρου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης διαπι-
στώθηκε και από τις έρευνες που διεξήγαγε το Π.Ι., 
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού 
(2009-2010). Η μελέτη αυτή (Tornaritis et al., 2014) 
κατέδειξε ότι η διατροφική πρόσληψη των παιδιών 
και εφήβων ηλικίας από 6-18 ετών ήταν υψηλή σε 
ολικό λίπος, κορεσμένα λιπαρά οξέα, πρωτεΐνη και 
χοληστερόλη, ενώ παράλληλα ήταν χαμηλή σε φυ-
τικές ίνες και κάποιες βιταμίνες. Ένα σημαντικό πο-
σοστό παιδιών, και ειδικά τα παιδιά από 9-18 ετών, 
είχαν χαμηλή πρόσληψη μαγνησίου και Βιταμίνης C 
και ψηλή πρόσληψη νατρίου, ενώ η διατροφή των 
έφηβων κοριτσιών ήταν ανεπαρκής σε Βιταμίνη B6 
και σίδηρο. Αυτή η διατροφή προδιαθέτει τα παιδιά 
για χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες, όπως διαβήτη 
Τύπου 2, παχυσαρκία και καρδιαγγειακές παθήσεις 
και τις έφηβες σε σιδηροπενική αναιμία. 
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Στη μελέτη IDEFICS, η διατροφική πρόσληψη θρε-
πτικών συστατικών από τα παιδιά που συμμετείχαν 
ήταν κατά μέσο όρο κοντά στις συστάσεις. Ωστόσο, 
τα υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας στον εν λόγω πλη-
θυσμό, φανερώνουν πως οι λανθασμένες συνήθειες 
διατροφής (Papoutsou, 2014), όπως η παράληψη 
πρωινού γεύματος, η αυξημένη κατανάλωση τροφί-
μων πλούσιων σε ζάχαρη και κορεσμένο λίπος, ιδιαί-
τερα μπροστά από «οθόνες», και τα χαμηλά επίπεδα 
άσκησης αποτελούν αιτίες επιδείνωσης του προβλή-
ματος. Η συνέχεια της μελέτης σε οικογενειακό επί-
πεδο (IFamily) θα αποδείξει τη συσχέτιση των πε-
ποιθήσεων, στάσεων και συνηθειών διατροφής και 
άσκησης των γονέων με τις συνήθειες των παιδιών. 

Συγκεντρώσεις λιπιδίων στο αίμα των παιδιών της 
Στ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου 

Στο πρόγραμμα Υγεία του Παιδιού (1995-1997), 45% 
των παιδιών είχε αυξημένη την ολική χοληστερόλη 
στο αίμα τους. Μετά από έξι χρόνια παρέμβασης 
από το Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού, τα Υπουργεία 
Υγείας και Παιδείας και Πολιτισμού, τους εκπαιδευ-
τικούς, τους γονείς και τα παιδιά, ο μέσος όρος της 
συγκέντρωσης της ολικής χοληστερόλης έπεσε από 
180mg/dl στα 160 mg/dl. Η συστηματική δουλειά 
από όλους, και κατά τα χρόνια που ακολούθησαν, 
είχε σημαντικά αποτελέσματα, όμως κανείς δεν δι-
καιούται να εφησυχάζει, αφού στη μελέτη IFamily, 
το 2015, βρίσκουμε 30% των παιδιών της πιο πάνω 
ηλικίας να έχει αυξημένη την ολική χοληστερόλη.

Τα ερευνητικά αποτελέσματα είναι δημοσιευμένα σε 
τρία εγχειρίδια (Τορναρίτης 2005; Τορναρίτης και 
άλλοι 2013; 2015), που εκδόθηκαν από το Παιδαγω-
γικό Ινστιτούτο και είναι αναρτημένα στην ιστοσελί-
δα του Π.Ι. (www.pi.ac.cy)

Συμπερασματικά

Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα 
διαχρονικά στοιχεία των ερευνών, δεν φαίνεται να 
βελτιώνονται τα επίπεδα υγείας των παιδιών και 
των εφήβων, αλλά μάλλον επιδεινώνονται, ιδιαίτερα 
τώρα, με την οικονομική κρίση.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ως ο επίσημος φορέας 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη διαμόρφωση 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, άρχισε ήδη να 
χρησιμοποιεί τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης 
σε όλα τα επίπεδα, με στόχο την άνοδο των επιπέ-
δων υγείας του πληθυσμού. Γνωρίζοντας από τις ευ-
ρωπαϊκές έρευνες του Ινστιτούτου «Υγεία του Παι-

διού» ότι αποτελεί προτεραιότητα για την κοινωνία 
της Κύπρου η βελτίωσητων παραγόντων υγείας, 
όπως για παράδειγμα της παχυσαρκίας στην εκπαί-
δευση, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο νιώθει έντονη 
την ανάγκη για αλλαγές και επιτυχίες μέσω των 
αναθεωρημένων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Ελπί-
ζει ότι τα μελλοντικά στοιχεία για τα επίπεδα υγείας 
του κυπριακού πληθυσμού θα είναι πιο ελπιδοφόρα. 
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Αποτελέσματα οικογενειακής και σχολικής παρέμβασης
για τη μείωση της παιδικής παχυσαρκίας στην Κύπρο –

Η μελέτη IDEFICS 
❧

Στάλω Πάπουτσου PhD1, Χαράλαμπος Χατζηγεωργίου MD PhD1, 
Αντωνία Σολέα1, Ιωάννης Κουρίδης MD1, Μιχάλης Τορναρίτης PhD1,2

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση παρέμβασης για τη μείωση της παιδικής 
παχυσαρκίας σε οικογενειακό και σχολικό επίπεδο. Το 2007-2008, συνολικά 1373 παιδιά 
από τον Στρόβολο (ομάδα παρέμβασης) και 1007 παιδιά από την Πάφο (ομάδα ελέγχου) 
συμμετείχαν στην πρώτη φάση της μελέτης. Το 73.2% ανταποκρίθηκε στην επαναληπτική 
φάση μετρήσεων δύο χρόνια αργότερα, μετά τη παρέμβαση. Επιπλέον, οι οικογένειες 28 
παιδιών συμμετείχαν σε ένα δίωρο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εντατικής οικογενειακής πα-
ρέμβασης. Οι παρεμβάσεις έφεραν θετικές αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των παι-
διών. Η ανταπόκριση στη σχολική οικογενειακή παρέμβαση ήταν μεγάλη σε αντίθεση με 
αυτή της ομάδας εντατικής οικογενειακής παρέμβασης σε εξωσχολικό χρόνο.        

Λέξεις-κλειδιά: Παιδική παχυσαρκία, διατροφή, σχολική παρέμβαση, οικογενειακή παρέμ-
βαση 

Εισαγωγή

Η συνεχιζόμενη αύξηση της παχυσαρκίας στην 
παιδική ηλικία παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα 
προβλήματα δημόσιας υγείας της σύγχρονης κοι-
νωνίας. Οι επιπτώσεις της, κατά τη νεαρή ζωή, πε-
ριλαμβάνουν -μεταξύ άλλων- σακχαρώδη διαβήτη, 
ινσουλινοαντίσταση, μυοσκελετικά προβλήματα, 
άπνοια, λιπώδες ήπαρ, χολόλιθους, γαστροοισοφα-
γική παλινδρόμηση κ.ά. (Wijnhoven et al., 2013). 
Παράλληλα, τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά, 
συχνά, πέφτουν θύματα σχολικού εκφοβισμού με 
επακόλουθα ψυχολογικά προβλήματα και αδυναμία 
ένταξης στο κοινωνικό σύνολο (Beck, 2016). Εξί-
σου σοβαρός είναι ο αυξημένος κίνδυνος για παχυ-
σαρκία και χρόνια νοσήματα κατά την ενηλικίωση 
(Llewellyn et al., 2016).

Παρά τις καλά μελετημένες προαναφερθείσεις επι-
πτώσεις, τόσο η πρόληψη όσο και η θεραπεία της 
νόσου παραμένουν δύσκολες προκλήσεις για τους 
επιστήμονες υγείας. Η αυξημένη διαθεσιμότητα 
τροφίμων πλούσιων σε λιπαρά και ζάχαρη και η πρό-
οδος της τεχνολογίας έχουν απομακρύνει τα παιδιά 
από τη Μεσογειακή διατροφή και έχουν αυξήσει τις 
ώρες τηλεθέασης και ενασχόλησής τους με ηλεκτρο-
νικά παιχνίδια, υπολογιστές, έξυπνα κινητά τηλέφω-
να κ.λπ. (Tognon et al., 2014; Santaliestra-Pasias et 
al., 2015).
Στην Κύπρο του σήμερα, η παιδική παχυσαρκία 
αποτελεί επιδημία που εξαπλώνεται με γρήγορους 
ρυθμούς. Σύμφωνα με παλαιότερες εθνικές μελέτες, 
το 26% και το 23% των αγοριών και των κοριτσιών 

1    Η Στάλω Πάπουτσου, ο Χαράλαμπος Χατζηγεωργίου, η Αντωνία Σολέα και ο Γιάννης Κουρίδης είναι Συνεργάτες–Ερευνητές στο 
Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού

1,2  Ο Μιχάλης Τορναρίτης είναι Καθηγητής Επιστήμης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και Συνεργάτης-Ερευνητής στο Ερευνητικό και 
Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού
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αντίστοιχα, στις ηλικίες 6-17 ετών, ήταν υπέρβα-
ρο ή παχύσαρκο, ενώ σε μικρότερες ηλικίες τα πο-
σοστά αυτά έφτασαν μέχρι και το 18% στα αγόρια 
και το 21% στα κορίτσια (Savvas et al., 2002; 2005). 
Πιο πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως το πρόβλημα 
αναπτύσσεται ραγδαία, κατατάσσοντας την Κύπρο 
στις χώρες της Ευρώπης με ποσοστά άνω του 20% 
(Hunsberger et al., 2013). 

Τα παρεμβατικά προγράμματα σε παιδιά σχεδιάζο-
νται σε φυσιολογικού βάρους παιδιά, σε παιδιά σε 
κίνδυνο για παχυσαρκία ή αποκλειστικά σε υπέρβα-
ρα και παχύσαρκα παιδιά, με στόχο την πρόληψη ή 
τη θεραπεία της παιδικής παχυσαρκίας αντίστοιχα. 
Ως αποτέλεσμα, οι επιστήμονες αναφέρουν θετική ή 
ουδέτερη έκβαση (Flodmark et al., 2006). Οι συχνό-
τερες αδυναμίες των προγραμμάτων είναι η μικρή 
χρονική διάρκεια και ο μικρός αριθμός συμμετεχό-
ντων (Summerbell et al., 2005). Πιο υποσχόμενες 
είναι οι μελέτες που συνδυάζουν μεγάλης διάρκειας 
παρέμβαση, συνδυάζοντας εκπαίδευση στη διατρο-
φή, στη φυσική δραστηριότητα και στις συμπεριφο-
ρές των παιδιών, καθώς και οι μελέτες που εμπλέ-
κουν την οικογένεια στο πρόγραμμα (Brown et al., 
2009; Oude Luttikhuis et al., 2009). 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, στόχος της 
παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει τα αποτελέ-
σματα μίας διετούς παρέμβασης σε οικογενειακό και 
σχολικό επίπεδο με στόχο τη μείωση της παχυσαρ-
κίας, βελτίωση των δεικτών υγείας και αλλαγή στον 
τρόπο ζωής, σε παιδιά ηλικίας 2 με 9 ετών από την 
επαρχία Λευκωσίας της Κύπρου και, συγκεκριμένα, 
από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Στροβόλου. Η 
παρέμβαση περιλάμβανε εκπαίδευση των παιδιών 
και γονέων στο σχολικό περιβάλλον σε θέματα δι-
ατροφής, άσκησης και άλλων συμπεριφορών υγείας. 
Παιδιά από την επαρχία Πάφου ίδιας ηλικίας συμμε-
τείχαν στην μελέτη, αποτελώντας την Ομάδα Ελέγ-
χου. Επιμέρους στόχοι είναι η αξιολόγηση εντατικής 
οικογενειακής παρέμβασης που περιλάμβανε εβδο-
μαδιαία συνάντηση δύο ωρών για δύο σχολικά έτη 
στην ίδια περιοχή του Δήμου Στροβόλου, καθώς και 
η σύγκριση των δύο παρεμβάσεων. 

Μεθοδολογία

Περιγραφή μελέτης - Δείγμα 

Η παρούσα μελέτη είναι μέρος της Ευρωπαϊκής με-
λέτης IDEFICS (Identification and prevention of 
dietary and life style induced health effects in children 
and infants) με συμμετοχή 16224 παιδιών από οχτώ 
Ευρωπαϊκές χώρες: Βέλγιο, Κύπρος, Εσθονία, Γερμα-

νία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ισπανία και Σουηδία. Στόχος 
της μελέτης IDEFICS ήταν η εκτίμηση της δυσμε-
νούς επίδρασης των μη ισορροπημένων διατροφι-
κών συνηθειών, των καθιστικών συνηθειών και του 
κοινωνικού περιβάλλοντος στην υγεία των παιδιών, 
με απώτερο σκοπό το σχεδιασμό αποτελεσματικών 
προγραμμάτων παρέμβασης. Περισσότερες πλη-
ροφορίες στον σχεδιασμό, τη δειγματοληψία και 
τις φάσεις υλοποίησης της μελέτης αναγράφονται 
αναλυτικά σε προηγούμενη δημοσίευση (Ahrens et 
al., 2011). Η μελέτη είχε διάρκεια έξι συνολικά έτη 
(2006-2012). Η πρώτη φάση μετρήσεων πραγματο-
ποιήθηκε το σχολικό έτος 2007-2008 και η δεύτερη, 
το 2009-2010, μετά από διετή οικογενειακή παρέμ-
βαση σε οικογενειακό και σχολικό επίπεδο. Για την 
Κύπρο, η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου ενέκρι-
νε τη μελέτη. Η ομάδα της ευρύτερης περιοχής του 
Στροβόλου Λευκωσίας αποτέλεσε την ομάδα σχολι-
κής παρέμβασης (Ομάδα Α), ενώ η ομάδα της επαρ-
χίας Πάφου αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου (Ομάδα 
Β). Επιπλέον, στον Στρόβολο δημιουργήθηκε ένα 
εντατικό οικογενειακό παρεμβατικό πρόγραμμα με 
εβδομαδιαίες συναντήσεις (Ομάδα Γ), στο οποίο 
κλήθηκαν όλες οι οικογένειες των παιδιών της Ομά-
δας Α να συμμετάσχουν. Συνολικά, στην πρώτη φάση 
της μελέτης (Τ0), το 2007-2008, συμμετείχαν συνο-
λικά 2380 παιδιά από την Πάφο (Ν=1007) και τον 
Στρόβολο (Ν=1373). Το 73% ανταποκρίθηκε στην 
επαναληπτική φάση μετρήσεων (Τ1) το 2009-2010 
(Ν=1743, 878 από Στρόβολο και 865 από Πάφο). 
Εκατό οικογένειες από τον Στρόβολο ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμα του Ανοικτού Σχολείου, ένα πρό-
γραμμα που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη 
της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμος Στροβόλου). Από 
τις εκατό οικογένειες, οι είκοσι οκτώ παρακολούθη-
σαν τυπικά τις δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις, για 
δύο σχολικά έτη, και ολοκλήρωσαν επιτυχώς όλο το 
εντατικό οικογενειακό παρεμβατικό πρόγραμμα. 

Ανθρωπομετρικοί δείκτες- Βιοχημικές αναλύσεις 

Οι γονείς έδωσαν πληροφορίες για το μορφω-
τικό τους επίπεδο, το οποίο κατηγοριοποιήθηκε 
σύμφωνα με την κλίμακα International Standard 
Classification of Education (ISCED, 2006). Το μέγι-
στο μορφωτικό επίπεδο των δύο γονέων συμπεριλή-
φθηκε στην ανάλυση. Όλες οι μετρήσεις πραγματο-
ποιηθήκαν από εκπαιδευμένο προσωπικό, σύμφωνα 
με το πρωτόκολλο της μελέτης IDEFICS (Ahrens et 
al., 2011). Το βάρος μετρήθηκε με γυμνά πόδια και 
ελαφριά ένδυση με ηλεκτρονικό ζυγό (TANITA BC 
420 SMA). Το ύψος μετρήθηκε σε όρθια θέση, χωρίς 
παπούτσια, με αναστημόμετρο (SECA 225). Υπολο-
γίστηκε ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) σε Kg/
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m2 , ενώ τα z scores υπολογίστηκαν σύμφωνα με το 
International Obesity Task Force (IOTF). Η περιφέ-
ρεια μέσης επίσης μετρήθηκε και κατηγοριοποιήθηκε 
σύμφωνα με τα όρια του Centers of Disease Control 
and Prevention, CDC (McDowell et al., 2005). Οι 
δερματικές πτυχές (υπο-ωμοπλατιαία και τρικέφα-
λου) μετρήθηκαν δύο φορές με δερματοπτυχόμετρο 
(Holtain Ltd, Croswell, UK) και υπολογίστηκε η μέση 
τιμή. Στη στατιστική ανάλυση συμπεριλήφθηκε ως 
μεταβλητή το άθροισμα των δύο δερματικών πτυ-
χών. Η αρτηριακή πίεση μετρήθηκε με ηλεκτρονικό 
πιεσόμετρο (Welch Allyn 4200B-E2, Welch Allyn 
Inc., Skaneateles Falls, NY, USA) στο δεξί χέρι του 
κάθε παιδιού, σε καθιστή θέση, σε ήσυχο περιβάλ-
λον. Πραγματοποιήθηκαν δύο μετρήσεις με διαφορά 
δύο λεπτών και στην περίπτωση όπου υπήρχε από-
κλιση άνω του 5% μεταξύ των δύο μετρήσεων, πραγ-
ματοποιούνταν και τρίτη μέτρηση. Ακολούθως, υπο-
λογίστηκε η μέση τιμή των μετρήσεων. Η διαστολική 
και συστολική πίεση κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα 
με τα όρια του National Institutes of Health criteria 
(2004): ως προ-υπέρταση ή υπέρταση ορίστηκαν οι 
τιμές άνω του 90th για τον αντίστοιχο πληθυσμό 
(Kuczmarski et al., 2002). Οι αιμοληψίες γίνονταν 
το πρωί, μετά από νηστεία, από το προηγούμενο 
βράδυ (8 ώρες). Η πλήρης περιγραφή αναγράφεται 
αναλυτικά σε προηγούμενη δημοσίευση (Peplies et 
al., 2011). Η ανάλυση της ολικής χοληστερόλης, της 
LDL χοληστερόλης, της HDL χοληστερόλης και των 
τριγλυκεριδίων πραγματοποιήθηκαν με τον αναλυτή 
Cholestech LDX. Υπολογίστηκε και ο αθηρωματικός 
δείκτης ως ο λόγος της ολικής χοληστερόλης προς 
την HDL χοληστερόλη. Τα όρια των φυσιολογικών 
τιμών των λιπιδίων ορού καθορίστηκαν σύμφωνα 
με τα κριτήρια του American Academy of Pediatrics 
(2011). Η ελάχιστη πληροφορία, για να συμπεριλη-
φθούν τα παιδιά στη στατιστική ανάλυση της πα-
ρούσας εργασίας, ήταν η ηλικία, το φύλο, το βάρος 
και το ύψος.

Αξιολόγηση συμπεριφορών διατροφής, φυσικής 
δραστηριότητας και σχέσης γονέων-παιδιών

Για όλες τις Ομάδες (Α, Β, και Γ) οι πληροφορίες 
για τη διατροφή των παιδιών και άλλων συνηθειών 
προήλθαν από ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλάμ-
βανε -μεταξύ άλλων- και ερωτηματολόγιο συχνό-
τητας κατανάλωσης τροφίμων, το οποίο απάντη-
σαν οι γονείς/ κηδεμόνες των παιδιών (Lanfer et al., 
2011). Από το ερωτηματολόγιο υπολογίστηκαν και 
αναλύθηκαν οι μεταβλητές εκείνες που η εκπαιδευ-
τική παρέμβαση στόχευε να βελτιώσει: συχνότητα 
κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, κατανάλω-
ση φαγητών από ταχυφαγεία (“junk food”), λιπα-

ρά τρόφιμα, τρόφιμα πλούσια σε ζάχαρη, τρόφιμα 
πλούσια σε φυτικές ίνες, κατανάλωση νερού, χυμών 
φρούτων, αναψυκτικών (κανονικά ή χωρίς ζάχαρη) 
και η συνήθεια κατανάλωσης πρωινού γεύματος στο 
σπίτι. Επίσης, αξιολογήθηκαν οι ώρες που αφιέρω-
ναν τα παιδιά σε δραστηριότητες εκτός σπιτιού (σε 
οργανωμένους χώρους άσκησης ή σε εξωτερικούς 
χώρους όπως πάρκα κ.λπ.), οι ώρες σε καθιστικές 
δραστηριότητες (τηλεόραση, βιντεοπαιχνίδια και 
υπολογιστή) και, τέλος, αξιολογήθηκε η βαθμο-
λογία δραστηριοτήτων-σχέσης γονέων-παιδιών 
“strengthening parent-child relationships score”. Η 
βαθμολογία υπολογίστηκε σύμφωνα με τις πληρο-
φορίες που έδωσαν οι γονείς για τις δραστηριότητες 
που κάνουν μαζί με το παιδί τους, απαντώντας στις 
ερωτήσεις: «Σε ποιον βαθμό τα ακόλουθα περιγρά-
φουν την οικογένειά σας/ τη σχέση με το παιδί σας;». 
Οι απαντήσεις σε (α) Πάμε συχνά εκδρομές μαζί και 
(β) Είμαι συχνά πολύ απασχολημένος/η, για να μιλή-
σω στο παιδί μου, βαθμολογήθηκαν από το 0 μέχρι 
και το 3 (αναληθές, σχεδόν καθόλου αληθές, μάλλον 
αληθές, αληθές για την (α) απάντηση και αντίστρο-
φα για τη (β) απάντηση) και έτσι, η πρόσθεση των 
βαθμολογιών έδωσε την τελική βαθμολογία δρα-
στηριοτήτων-σχέσης γονιού και παιδιού από το 0 
(χαμηλή) μέχρι το 6 (ψηλή).

Περιγραφή σχολικής παρέμβασης

Η σχολική παρέμβαση ακολούθησε το βασικό πρω-
τόκολλο του IDEFICS (Verbestel et al., 2011; De 
Henauw et al., 2011). Μετά την ολοκλήρωση των με-
τρήσεων στην Ομάδα Α, δόθηκαν σε όλους τους γο-
νείς τα αποτελέσματα για τις τιμές του εξεταζόμενου 
παιδιού (σε βάρος, ύψος, περιφέρεια μέσης και τιμές 
λιπιδίων ορού) και οι φυσιολογικές τιμές για την 
ηλικία και το φύλο του παιδιού. Η διαιτολόγος και 
ο παιδίατρος του προγράμματος έδωσαν προσωπικά 
πληροφορίες και συμβουλές στις οικογένειες βάση 
αποτελεσμάτων (σχολικό έτος 2007-2008). Ακολού-
θως, σε κάθε σχολείο, γινόταν διάλεξη στους γονείς 
και στα παιδιά, καθώς και συζήτηση τύπου στρογγυ-
λής τραπέζης. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν διαλέ-
ξεις σε πενήντα δύο δημόσια/ιδιωτικά νηπιαγωγεία 
και δημοτικά της Λευκωσίας και της ευρύτερης πε-
ριοχής του Στροβόλου, κατά τη διάρκεια του σχολι-
κού έτους 2007-2008. Η θεματολογία περιελάμβα-
νε τους κανόνες της Μεσογειακής διατροφής, την 
αναγκαιότητα της άσκησης, αλλά και την ανάγκη 
βελτίωσης του συνολικού τρόπου ζωής της οικογέ-
νειας (αποφυγή έκθεση των παιδιών σε καπνό, καλή 
ποιότητα και διάρκεια ύπνου, δημιουργία ποιοτικού 
χρόνου γονιού-παιδιών σε δραστηριότητες). Τέλος, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του παρεμβατικού μέρους, το 
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Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του 
Παιδιού, παρείχε στα σχολεία εκπαιδευτικό υλικό 
της μελέτης IDEFICS: έντυπο υλικό με συνταγές 
υγιεινής διατροφής, ενημερωτικά φυλλάδια και παι-
χνίδια, βάση της θεματολογίας της παρέμβασης, τα 
οποία οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να χρησιμοποιή-
σουν στο σχολείο. 

Περιγραφή εντατικής οικογενειακής παρέμβασης

Στην Ομάδα Γ πραγματοποιήθηκε εντατική οικογε-
νειακή παρέμβαση στο «Ανοικτό Σχολείο» του Δήμου 
Στροβόλου. Ο θεσμός του ανοικτού σχολείου επιτρέ-
πει τη χρήση των σχολικών αυλών μετά τη 13:30, 
όταν οι σχολικές ώρες έχουν τελειώσει για διάφορες 
δραστηριότητες. Έτσι, η σχολική αυλή και οι χώροι 
του Δημοτικού Κωνσταντινουπόλεως, στον Στρό-
βολο, χρησιμοποιήθηκαν ως χώροι διεξαγωγής του 
προγράμματος. Οι γονείς συνόδευαν τα παιδιά τους 
και συμμετείχαν σε όλες τις δραστηριότητες. Κλήθη-
καν όλες οι οικογένειες της ομάδας Α, ωστόσο 100 
περίπου ανταποκρίθηκαν. Οι οικογένειες είκοσι οχτώ 
παιδιών συμμετείχαν για δύο ολόκληρα σχολικά έτη 
στο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο απόγευμα, στη συ-
νάντηση του Ανοικτού Σχολείου, οι ασκήσεις και τα 
παιχνίδια από τους γυμναστές διαρκούσαν περίπου 
1 ώρα και 30 λεπτά. Την άσκηση των παιδιών ανέλα-
βαν τέσσερις πτυχιούχοι καθηγητές φυσικής αγωγής. 
Μετά τη γυμναστική και τα παιχνίδια, για επιπλέον 
μισή ώρα, γινόταν συζήτηση «στρογγυλού τραπε-
ζιού» που περιλάμβανε συζητήσεις, ομιλίες και παρο-
χή εκπαιδευτικού υλικού σε ό,τι αφορά στον υγιεινό 
τρόπο ζωής, τη διατροφική επιμόρφωση, τη σημασία 
ενσωμάτωσης της φυσικής άσκησης στην καθημερι-
νή ζωή και την ελαχιστοποίηση των ωρών που ξοδεύ-
ονται παρακολουθώντας τηλεόραση και ηλεκτρονι-
κά παιγνίδια, τη σημαντικότητα του να πίνει κανείς 
πόσιμο νερό, καθώς και των αρκετών ωρών ύπνου. 
Τις συζητήσεις κατεύθυναν εκ περιτροπής ένας παι-
δίατρος, μία κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος, 
μία ψυχολόγος και ένας καθηγητής από το Παιδαγω-
γικό Ινστιτούτο Κύπρου, υπεύθυνος προγραμμάτων 
αγωγής υγείας. Διατροφικές συμβουλές σε ατομικό 
επίπεδο, οδηγίες μαγειρέματος ή συμβουλές για το 
ψώνισμα τροφίμων παρέχονταν μετά από προσωπική 
επιθυμία των συμμετεχόντων γονέων. Το πρόγραμμα 
περιλάμβανε, επίσης, σύντομα εργαστήρια μαγει-
ρικής με κεντρικό θέμα τη Μεσογειακή διατροφή. 
Οι μέθοδοι εκπαίδευσης βασίστηκαν στη Θεωρία 
Κοινωνικής Μάθησης (Social Learning Theory) για 
αύξηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης. 
Μερικά παραδείγματα: 

•  Οι γυμναστές επαναλάμβαναν κάθε εβδομάδα 
τις οδηγίες για κάθε άσκηση ή παιχνίδι (αύξη-

ση της αυτο-αποτελεσματικότητας) χωρίς πρα-
κτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των 
παιδιών, καθ’ ότι σκοπός ήταν να ενισχυθεί η αυ-
τοπεποίθηση των παιδιών ότι μπορούν να συμ-
μετάσχουν σε όλα τα αθλήματα. 

•  Τα παιδιά έμαθαν ότι για να είναι αποδοτικά κάθε 
πρωί στο σχολείο και να έχουν καλές σχολικές 
επιδόσεις (κίνητρο), απαιτείται η κατανάλωση 
πρωινού γεύματος. Πραγματοποιήθηκε σχετική 
θεατρική παράσταση για τη σημασία του πρωι-
νού (με την πολύτιμη συμβολή του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων). 

•  Διδάχθηκε η «Δίαιτα των Φαναριών» (Traffic 
Lights Diet), η οποία αποτέλεσε ένα διασκεδα-
στικό και εύκολο τρόπο να μάθουν τα παιδιά τη 
συχνότητα με την οποία πρέπει να καταναλώ-
νουν τις ομάδες τροφίμων σε εβδομαδιαία βάση.

Στατιστική Ανάλυση

H στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το 
στατιστικό πακέτο SPSS 20.0. Η σύγκριση μεταβλη-
τών με κανονική κατανομή έγινε με t test ενώ όσες 
δεν ακολουθούσαν την κανονική κατανομή συγκρί-
θηκαν με Mann–Whitney–U test. Οι διαφορές των 
μέσων τιμών μεταξύ των δύο φάσεων (Τ0 Vs Τ1) 
σταθμίστηκαν για το φύλο. Σαράντα παιδιά από 
την Ομάδα Α επιλέγηκαν, για να συγκριθούν με την 
Ομάδα Γ, βάση των χαρακτηριστικών της Ομάδας Γ. 
Για τη διχοτόμηση των τιμών του αθροίσματος των 
δερματικών πτυχών τρικέφαλου και υποωμοπλατι-
αίας πτυχής σε φυσιολογικές και μη, χρησιμοποιήθη-
κε το 90ο ποσοστημόριο των τιμών του αντίστοιχου 
πληθυσμού: 90ο ποσοστημόριο του αθροίσματος 
για τα αγόρια στο Τ0 ήταν 25.62cm, για τα κορί-
τσια 28.46cm, ενώ στο Τ1 οι τιμές ήταν 33.39cm και 
35.61cm αντίστοιχα. Το επίπεδο σημαντικότητας για 
όλες τις αναλύσεις ορίστηκε στο p<0.05.

Αποτελέσματα

Συνολικά, συμμετείχαν στη μελέτη 1743 παιδιά ηλι-
κίας 2 με 9 ετών (  = 6.2 τ.α.=1.4), εκ των οποίων τα 
877 είναι αγόρια και τα 866 κορίτσια. Ο Πίνακας 1 
παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά τους και το 
μορφωτικό επίπεδο των γονιών ανά Ομάδα.
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Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά παιδιών ανά ομάδα παρέμβασης

Ομάδα Α  Παρέμβασης 
Στροβόλου

Ομάδα Β Ελέγχου
Πάφου

Ομάδα Γ  Παρέμβασης
Ανοικτού Σχολείου 

 (τ.α.) ή % 
Ν=850 Ν=865 Ν=28

Ηλικία (έτη) 6.4 (1.3) 6.1 (1.4*) 6.1 (1.5)

Φύλο
  Αγόρια 
  Κορίτσια

49.1
50.9

52.1
47.9

32.1
67.9

  Υπέρβαρα
  Παχύσαρκα

14.8
8.1

13.8
9.4

7.1†

25.0†

n=745 n=758 n=25

Μορφωτικό επίπεδο‡

  Χαμηλό 
  Μέσο
  Υψηλό

4.6
34.2
61.2

4
43

53**

3.3
23.4

73.3***

‡Σύμφωνα με την κλίμακα ISCED (μέγιστο επίπεδο και των δύο γονέων). Mann Whitney test για τη σύγκριση της μέσης ηλικίας (μη 
κανονική κατανομή μεταβλητής) με την Ομάδα Α. Chi square test για συγκρίσεις μεταξύ κατηγορικών μεταβλητών (σύγκριση με ομάδα 
ελέγχου). 

*p<0.001, **p=0.001. ***p=0.05†p=0.01

Σύγκριση ομάδας σχολικής παρέμβασης (Ομάδα 
Α, ΟΑ) με ομάδα ελέγχου (Ομάδα Β, ΟΒ)

 Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις τιμές σωματομετρή-
σεων, δεικτών υγείας, διατροφικών συνηθειών και 
άλλων συμπεριφορών, καθώς και την αλλαγή τους 
μετά τα δύο χρόνια παρέμβασης για τα αγόρια. Χω-
ρίς να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις 
μέσες τιμές στο Τ0 μεταξύ των Ομάδων, η Ομάδα 
Β έτυχε μικρότερης αύξησης της περιφέρειας μέσης 
σε σχέση με την Ομάδα Α (ΟΑ: +5.6±4.5cm, ΟΒ: 
+3.3±3.5cm, p<0.001), ενώ τα αγόρια στην Ομάδα 
Α είχαν μεγαλύτερη μείωση στην Ολική Χοληστερό-
λη ορού (ΟΑ:-10.2±24.9mg/dl, ΟΒ: +1.0±19.8 mg/

dl, p<0.001), και παράλληλα σημαντική μείωση στις 
τιμές της HDL χοληστερόλης (ΟΑ:-4.1±12.4mg/dl, 
ΟΒ: +0.3±12.5 mg/dl, p<0.001).  Επίσης, παρατηρή-
θηκε μείωση στην ομάδα Α στη συχνότητα κατανά-
λωσης φαγητού σε ταχυφαγεία την εβδομάδα (ΟΑ: 
-2.26±6.34, ΟΒ: +0.78±8.52, p<0.001). 

Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τα αντίστοιχα αποτελέ-
σματα για τα κορίτσια. Χωρίς να υπάρχει στατιστικά 
σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές στο Τ0 μεταξύ 
των Ομάδων, τα κορίτσια στην Ομάδα Α σημείωσαν 
μείωση στην κατανάλωση φαγητού σε ταχυφαγεία 
(ΟΑ: -1.56±6.22, ΟΒ: +1.18±9.66, p<0.001) σε εβδο-
μαδιαία συχνότητα.  
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Αγόρια Ομάδα Α Αγόρια Ομάδα Β

Ν T0 Αλλαγή από 
Τ0-T1 Ν T0 Αλλαγή από 

Τ0-T1

Σύγκριση 
τιμών στο 

Τ0 (p)

Αλλαγή 
τιμών 

στο Τ1 
(p) 

Μετρήσεις
ΔΜΣ (kg/m2) 417 16.8 (2.6) +1.2 (1.5) 451 16.4 (2.5) +1.1 (1.6) 0.012 ΜΣ†

ΔΜΣ z score 417 0.55 (1.17) +0.19 (0.66) 451 0.34 (1.31) +0.24 (0.71) 0.017 ΜΣ†

Περιφέρεια μέσης (cm) 395 56.9 (7.4) +5.6 (4.5) 444 57.1 (7.6) +3.3 (3.5) ΜΣ <0.001†

Άθροισμα δερματικών πτυχών (mm) 358 16.4(5.8) +3.8 (5.0) 423 17.9 (7.7) +1.9 (5.0) 0.005 <0.001†

Συστολική Αρτηριακή Πίεση 
(mm/Hg) 213 102.3 (9.8) +4.2 (10.7) 437 104.5 (10.6) +0.58 (8.9) 0.004 <0.001

Διαστολική Αρτηριακή Πίεση 
(mm/Hg) 213 65.0 (7.4) -0.1 (8.2) 437 62.7 (6.7) -0.3 (6.8) <0.001 ΜΣ

Ολική χοληστερόλη (mg/dl) 240 157.8 (30.0) -10.2 (24.9) 336 153.8 (26.2) +1.0 (19.8) ΜΣ <0.001
HDL χοληστερόλη (mg/dl) 236 54.7 (14.1) -4.1 (12.4) 336 55.1 (14.8) +0.3 (12.5) ΜΣ <0.001
LDL χοληστερόλη
(mg/dl) 236 85.3 (28.9) -2.2 (24.3) 336 87.7 (23.8) +0.5 (17.0) ΜΣ ΜΣ

Τριγλυκερίδια ορού
(mg/dl) 239 85.3 (59.2) -18.9 (59.8) 336 54.9 (18.0) +0.9 (21.7) <0.001 <0.001

Λόγος Ολικής/ 
HDL χοληστερόλης

236 3.06 (1.16) +0.02 (1.26) 336 2.96 (0.91) +0.02 (0.76) ΜΣ ΜΣ

Συμπεριφορές 
Φρούτα & λαχανικά 
(φορές/ημέρα) 188 2.65 (1.76) -0.13 (1.71) 230 3.04 (2.28) -0.17 (2.80) ΜΣ ΜΣ

Ταχυφαγεία- Junk food 
(φορές/εβδομάδα) 154 7.62 (5.78) -2.26 (6.34) 212 7.80(6.47) +0.78 (8.52) ΜΣ <0.001

Τρόφιμα πλούσια σε λίπος 
(φορές/εβδομάδα) 190 3.31 (5.74) -0.46 (5.24) 231 5.62 (6.34) -0.95 (6.87) <0.001 ΜΣ

Τρόφιμα πλούσια σε ζάχαρη 
(φορές/εβδομάδα) 130 26.05(14.05) -3.25 (16.70) 161 28.19(17.99) +0.47 (19.93) ΜΣ ΜΣ

Τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες 
(φορές/εβδομάδα) 163 21.09(13.76) -0.13 (1.90) 194 25.23(17.05) +0.11 (3.10) 0.047 ΜΣ

Νερό 
(φορές/ημέρα) 223 3.64 (0.80) -0.05 (1.03) 279 3.68 (0.77) -0.09 (0.89) ΜΣ ΜΣ

Χυμοί φρούτων 
(φορές/εβδομάδα) 213 6.06 (6.01) -0.24 (6.53) 289 9.02 (8.67) -0.28 (8.70) 0.001 ΜΣ

Κατανάλωση αναψυκτικών 
(φορές/εβδομάδα) 202 0.80 (2.40) -0.02 (2.84) 248 1.42 (3.88) +0.29 (4.55) 0.002 ΜΣ

Πρωινό στο σπίτι 
(φορές εβδομάδα) 225 6.15 (1.33) +0.04 (1.66) 290 6.01 (1.58) -0.08 (1.93) ΜΣ ΜΣ

Φυσική Δραστηριότητα 
(ώρες/εβδομάδα) 303 15.47 (9.55) +0.76 (10.51) 370 17.92(10.34) +0.71 (11.46) <0.001 ΜΣ

Τηλεθέαση 
(ώρες/ημέρα) 302 1.66 (0.62) +0.06 (0.62) 374 1.68 (0.66) +0.06 (0.66) ΜΣ ΜΣ

Βιντεοπαιχνίδια κλπ 
(ώρες/ημέρα) 288 0.34 (0.48) +0.33 (0.62) 340 0.33 (0.47) +0.34 (0.64) ΜΣ ΜΣ

Σκορ σχέσης γονιών-παιδιών (0-6) 158 4.71 (1.27) +0.06 (1.39) 344 4.58 (1.34) +0.14 (1.27) ΜΣ ΜΣ

Mann Whitney και t test (†)  για σύγκριση τιμών μεταξύ των δύο ομάδων. Οι τιμές αναφέρονται σε μ.ο.(ΤΑ). ΜΣ= μη στατιστικά σημαντικό

Πίνακας 2: Περιγραφή σωματομετρήσεων, δεικτών υγείας, διατροφικών συνηθειών και άλλων συμπεριφορών 
για τα αγόρια στην Ομάδα σχολικής παρέμβασης (Ομάδα Α) και ελέγχου (Ομάδα Β) στην πρώτη φάση της 
μελέτης (Τ0). Σύγκριση τιμών και αλλαγών των τιμών δύο χρόνια στην επαναληπτική φάση μετρήσεων (Τ1). 



37
Δελτίο Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Πίνακας 3:  Σωματομετρήσεις, δείκτες υγείας, διατροφικές συνήθειες και άλλες συμπεριφορές  για τα κορίτσια 
στην Ομάδα σχολικής παρέμβασης (Ομάδα Α) και ελέγχου (Ομάδα Β) στην πρώτη φάση της μελέτης (Τ0). 
Σύγκριση τιμών και αλλαγών των τιμών δύο χρόνια στην επαναληπτική φάση μετρήσεων (Τ1).

Κορίτσια Ομάδα Α Κορίτσια Ομάδα Β

Ν T0 Αλλαγή από 
Τ0-T1 Ν T0

Αλλαγή 
από Τ0-

T1

Σύγκριση τιμών 
στο Τ0 (p)

Αλλαγή 
τιμών 

στο Τ1 (p) 
Μετρήσεις
ΔΜΣ (kg/m2) 433 16.3 (2.5) +1.2 (1.5) 414 16.5 (2.7) +1.3 (1.5) ΜΣ ΜΣ†

ΔΜΣ z score 433 0.36 
(1.21) +0.21 (0.70) 414 0.43 (1.30) +0.25 

(0.63)
ΜΣ ΜΣ†

Περιφέρεια μέσης (cm) 406 55.9 (6.7) +5.0 (4.8) 400 58.1 (7.9) +1.7 (3.9) <0.001 0.003†

Άθροισμα δερματικών 
πτυχών (mm) 362 18.0(5.9) +3.7 (4.6) 369 20.6 (8.4) +2.5 (6.0) <0.001 <0.001†

Συστολική Αρτηριακή 
Πίεση (mm/Hg) 232 100.5 

(8.8) +4.0 (10.2) 389 103.9 (10.2) +0.9 (9.4) <0.001 0.002

Διαστολική Αρτηριακή 
Πίεση (mm/Hg)

232 66.0 (7.4) -1.3 (8.9) 389 64.0 (6.5) -0.9 (6.8) 0.003 ΜΣ

Total Cholesterol (mg/dl) 229 157.4 
(29.4)

-6.2 (25.6) 303 155.7 (29.6) -1.7 
(21.4)

<0.001 ΜΣ

HDL Cholesterol (mg/dl) 228 52.5 
(13.9)

-2.8 (13.3) 303 51.9 (13.4) -0.7 
(12.1)

ΜΣ ΜΣ

LDL Cholesterol (mg/dl) 227 87.7 
(27.4)

+0.7 (25.0) 303 92.2 (26.5) -1.3 
(18.2)

ΜΣ ΜΣ

Triglycerides (mg/dl) 228 88.2 
(73.1)

-22.6 (73.3) 303 58.4 (22.3) +1.6 
(26.4)

<0.001 <0.001

Λόγος Total Cholesterol/ 
HDL Cholesterol

228 3.19 
(0.98)

+0.11 (1.38) 303 3.16 (0.92) -0.03 
(0.91)

ΜΣ ΜΣ

Συμπεριφορές 
Φρούτα & λαχανικά 
(φορές/ημέρα)

198 2.55 
(1.72)

+0.03 (2.09) 196 3.0 (2.02) +0.03 
(2.21)

0.001 ΜΣ

Ταχυφαγεία- Junk food 
(φορές/εβδομάδα)

158 7.03 
(6.35)

-1.56 (6.22) 188 8.89 (11.15) +1.18 
(9.66)

ΜΣ 0.001

Τρόφιμα πλούσια σε 
λίπος (φορές/εβδομάδα)

196 2.97 
(3.08)

-0.14 (3.83) 196 4.97 (4.34) -0.74 
(5.07)

<0.001 ΜΣ

Τρόφιμα πλούσια σε 
ζάχαρη
(φορές/εβδομάδα)

126 22.93 
(12.22)

-2.37 (12.64) 141 29.32 (21.15) -2.80 
(17.0)

0.021 ΜΣ

Τρόφιμα πλούσια σε 
φυτικές ίνες (φορές/
εβδομάδα)

165 20.59 
(13.99)

+0.03 (2.24) 162 24.41 (15.18) +0.21 
(2.43)

0.002 ΜΣ

Νερό (φορές/ημέρα) 237 3.70 
(0.72)

-0.09 (1.01) 235 3.57 (0.82) -0.07 
(1.07)

ΜΣ ΜΣ

Χυμοί φρούτων (φορές /
εβδομάδα)

233 5.0 (5.15) +0.34 (5.85) 235 7.92 (6.84) -0.50 
(8.28)

<0.001 ΜΣ

Κατανάλωση 
αναψυκτικών (φορές /
εβδομάδα)

221 0.77 
(2.87)

+0.09 (3.63) 203 1.53 (3.40) +0.44 
(5.11)

<0.001 ΜΣ

Πρωινό στο σπίτι (φορές/
εβδομάδα)

248 5.99 
(1.50)

+0.06 (1.64) 247 6.06 (1.56) -0.12 
(2.03)

ΜΣ ΜΣ

Φυσική Δραστηριότητα 
(ώρες/εβδομάδα)

326 15.10 
(9.57)

-1.06 (10.76) 323 16.96 (11.77) -0.83 
(11.51)

0.05 ΜΣ

Τηλεθέαση (ώρες/ημέρα) 333 1.56 
(0.64)

+0.13 (0.61) 333 1.58 (0.63) +0.13 
(0.63)

ΜΣ ΜΣ

Βιντεοπαιχνίδια κ.λπ. 
(ώρες/ημέρα)

321 0.20 
(0.30)

+0.29 (0.51) 311 0.26 (0.41) +0.28 
(0.56)

ΜΣ ΜΣ

Σκορ σχέσης γονιών-
παιδιών (0-6)

180 4.65 
(1.25)

+0.12 (1.26) 297 4.57 (1.30) +0.02 
(1.23)

ΜΣ ΜΣ

Mann Whitney και t -test (†)  για σύγκριση τιμών μεταξύ των δύο ομάδων.  Οι τιμές αναφέρονται σε  (τ.α).
ΜΣ= Μη Στατιστικά Σημαντικό
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Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση με «chi-
square test» για τις δύο ομάδες σε ό,τι αφορά στους 
δείκτες υγείας, συγκρίνοντας τα ποσοστά παιδιών 
που απέκτησαν από μη φυσιολογικές τιμές τις επι-
θυμητές και αντίστροφα, στη διάρκεια των δύο χρό-
νων παρέμβασης: στην Ομάδα Α, τα κορίτσια είχαν 
σημαντικότερο ποσοστό θετικής αλλαγής στην Ολι-
κή Χοληστερόλη αίματος (ΟΑ: 55.4% με υψηλή χο-
ληστερόλη απέκτησε φυσιολογικές τιμές, ΟΒ: 36% 
αντίστοιχα, p=0.014). Τα  αγόρια, στην Ομάδα Β, εί-
χαν σημαντικότερο ποσοστό θετικής αλλαγής στην 
περιφέρεια μέσης (ΟΑ: 60.7%% με υψηλή περιφέρεια 
απέκτησε φυσιολογικές τιμές, ΟΒ: 80.3% αντίστοι-
χα, p=0.019), τα αγόρια, στην Ομάδα Α, είχαν με-
γαλύτερο ποσοστό αρνητικής αλλαγής στην HDL 
χοληστερόλη (ΟΑ: 12% με φυσιολογικές τιμές HDL 
χοληστερόλης απέκτησε μη φυσιολογικές τιμές, ΟΒ: 
5.8% αντίστοιχα, p=0.012) και, τέλος, τα αγόρια, 
στην Ομάδα Α, είχαν μεγαλύτερο ποσοστό αρνη-
τικής αλλαγής στον λόγο Ολικής προς HDL χολη-
στερόλης (ΟΑ: 13.1% με λόγο ≤3.5 απέκτησε λόγο > 
3.5, ΟΒ: 7.1% αντίστοιχα, p=0.035). Δεν υπήρχε στα-
τιστικά σημαντική διαφορά των ποσοστών παιδιών 
μεταξύ των δύο ομάδων με μη φυσιολογικές τιμές 
στο Τ0 για όλους τους πιο πάνω δείκτες/μετρήσεις. 

Σύγκριση Ομάδας Α με Ομάδα εντατικής οικογενει-
ακής παρέμβασης (Ομάδα Γ, ΟΓ): Από την ομάδα 
Α επιλέγηκαν 13 αγόρια και 27 κορίτσια, για να συ-
γκριθούν με τα 9 αγόρια και τα 19 κορίτσια της Ομά-
δας Γ. Συγκεκριμένα, η υπο-ομάδα των 40 παιδιών 
δεν είχε καμία στατιστική διαφορά στα δημογραφι-
κά χαρακτηριστικά και στα ποσοστά παχυσαρκίας. 
Ειδικότερα, τα παιδιά της υπο-ομάδας Α είχαν την 
ίδια περιοχή κατοικίας, ηλικία (6.2±1.4 έτη), ίδιο 
Δείκτη Μάζα Σώματος (ΔΜΣ), (10% υπέρβαρα, 
25% παχύσαρκα), ίδια κατανομή φύλου (32.5% αγό-
ρια, 67.5% κορίτσια) και όμοιο μορφωτικό επίπεδο 
γονέων (11.4% χαμηλό, 28.6% μέσο και 60% υψηλό 
μορφωτικό επίπεδο, κατά την κλίμακα ISCED) στη 
φάση Τ0. Συγκρίνοντας με την ομάδα Γ τις αλλαγές 
των τιμών στους δείκτες υγείας, στις διατροφικές 
και άλλες συμπεριφορές δύο χρόνια μετά την ολο-
κλήρωση της παρέμβασης, παρατηρήθηκε στα αγό-
ρια μείωση της εβδομαδιαίας συχνότητας κατανά-
λωσης φαγητού σε ταχυφαγεία (ΟΑ:-0.75±2.22, OΓ: 
-1.50±2.25, p=0.019, αρχική μέση εβδομαδιαία κα-
τανάλωση ΟΑ: 7.25±5.38, ΟΓ: 4.75±3.20, p>0.05), 
και στα κορίτσια αύξηση της ημερήσιας κατανάλω-
σης φρούτων και λαχανικών (ΟΑ:-0.36±1,97, OΓ: 
+2.32±2.52, p=0.011, αρχική μέση ημερήσια κατα-
νάλωση ΟΑ: 3.70±2.60, ΟΓ: 2.36±0.57, p>0.05).

Συζήτηση

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τα αποτελέσματα 
δύο παρεμβατικών προγραμμάτων σε σχολικό και σε 
οικογενειακό επίπεδο σε ένα μεγάλο δείγμα Κυπρι-
ακού πληθυσμού. Στην ομάδα σχολικής παρέμβα-
σης επιτεύχθηκε σημαντική μείωση στη συχνότητα 
κατανάλωσης γρήγορου φαγητού από ταχυφαγεία 
και στα δύο φύλα. Επιπλέον, στην ομάδα εντατικής 
οικογενειακής παρέμβασης παρατηρήθηκε πως τα 
αγόρια μείωσαν σημαντικά την κατανάλωση γρή-
γορου φαγητού από ταχυφαγεία, ενώ τα κορίτσια 
αύξησαν σημαντικά την κατανάλωση φρούτων και 
λαχανικών.

Η βιβλιογραφία, σχετικά με τα παρεμβατικά προ-
γράμματα για την αντιμετώπιση και πρόληψη της 
παιδικής παχυσαρκίας, είναι μεγάλη. Τα αποτελέ-
σματα ποικίλουν, αλλά -κατά γενική ομολογία- δεν 
έχουν εξακριβωθεί τα αποτελεσματικότερα μέτρα 
και μέθοδοι αντιμετώπισης αυτής της επιδημίας 
(Han et al., 2010). Πολλές είναι οι μελέτες, που όπως 
και στην παρούσα, συμπεριλαμβάνουν τους γονείς 
στη διαδικασία παρέμβασης, με στόχο την τελική 
αύξηση της φυσικής δραστηριότητας, τη μείωση 
των καθιστικών συνηθειών και του ελέγχου της δι-
ατροφής σε όλη την οικογένεια. Τα αποτελέσματα 
υποστηρίζουν πως η οικογενειακή παρέμβαση είναι 
υποσχόμενη, καθώς το φαγητό και τα σνακ υψηλού 
θερμιδικού περιεχομένου που καταναλώνονται στο 
σπίτι είναι περισσότερα σε σχέση με την κατανάλω-
σή τους κατά τις σχολικές ώρες, και, συνεπώς, κρίνε-
ται σημαντικότερο να γίνει η επιμόρφωση των γονέ-
ων σε θέματα υγιεινής διατροφής, χωρίς, ωστόσο, να 
‘παραγκωνίζεται’ η παρέμβαση σε σχολικό επίπεδο 
(Hawkins et al., 2009; Gonsalez-Suarez et al., 2009; 
Jouret et al., 2009). Στην παρούσα μελέτη, η απουσία 
παρέμβασης στις σχολικές καντίνες, ο περιορισμέ-
νος ρόλος των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα και 
η μη αύξηση των ωρών φυσικής αγωγής στο σχο-
λείο ενδέχεται να είχαν ως αποτέλεσμα τα χαμηλά 
ποσοστά επιτυχίας στην αλλαγή των σωματομετρι-
κών δεικτών. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη πως 
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης προβάλλουν (ΜΜΕ) 
ολοένα και περισσότερο το πρόβλημα της παιδικής 
παχυσαρκίας (Berkowitz et al., 2008;  Huhman et al., 
2007). Στην Κύπρο, τα ΜΜΕ δίνουν ολοένα και πε-
ρισσότερη σημασία στο θέμα αυτό και το κατά πόσο 
επηρέασαν ή όχι τις συμπεριφορές και δραστηριότη-
τες των οικογενειών των παιδιών της ομάδας ελέγ-
χου δεν μπορεί να εξακριβωθεί. 

Συμπερασματικά, αξίζει να σημειωθεί πως η προσέ-
λευση των παιδιών και γονέων στην εντατική εβδομα-
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διαία οικογενειακή παρέμβαση δεν ήταν η αναμενόμε-
νη, καθώς ανταποκρίθηκε μόλις το 11% των γονέων 
που κλήθηκαν να συμμετάσχουν, με το 72% αυτών να 
αποχωρούν από το πρόγραμμα πριν την ολοκλήρωσή 
του. Συνεπώς, σε ένα εθελοντικό πρόγραμμα παρέμ-
βασης η συμμόρφωση και η συνεπής παρακολούθηση 
είναι δύσκολο να επιτευχθεί για μεγάλα χρονικά δι-
αστήματα. Στην παρούσα μελέτη, η διάρκεια για δύο 
σχολικά έτη και η υποχρεωτική παρουσία των γονέων 
στο δίωρο εβδομαδιαίο πρόγραμμα πιθανόν να ήταν 
αποτρεπτικοί παράγοντες τόσο για την προσέλευση 
όσο και για την παραμονή των οικογενειών στο πρό-
γραμμα. Σημαντικό είναι, επίσης, να τονισθεί πως στο 
πρόγραμμα της εντατικής οικογενειακής παρέμβασης 
παρατηρήθηκε σημαντική ανταπόκριση από  οικογέ-
νειες παχύσαρκων παιδιών (το 25% των παιδιών της 
Ομάδας Γ ήταν παχύσαρκα έναντι του 8% της παρεμ-
βατικής Ομάδας Α). Η ανταπόκριση των γονέων φαί-
νεται, επίσης, να σχετίζεται με το επίπεδο μόρφωσής 
τους και, ενδεχομένως, την ορθότερη αντίληψή τους 
για τη σοβαρότητα των επιπτώσεων της παιδικής πα-
χυσαρκίας, αλλά και τα οφέλη ενός υγιούς οικογενει-
ακού προτύπου διαβίωσης, καθώς παρατηρήθηκε πως 
το 73% των γονέων της εντατικής οικογενειακής πα-
ρέμβασης ήταν υψηλού μορφωτικού επιπέδου έναντι 
του αντίστοιχου 61% των οικογενειών της ομάδας A 
(Giannisi et al., 2014).  Τα πιο πάνω συμπεράσματα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μελλοντικές αντί-
στοιχες οικογενειακές παρεμβατικές μελέτες, που 
δεν πραγματοποιούνται σε σχολικές ώρες, αλλά στον 
ελεύθερο χρόνο της οικογένειας και που απαιτούν την 
παρουσία και ετοιμότητα των γονιών για αλλαγές. 
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Πειραματική μελέτη της ελαστικής κρούσης:
 Συγκριτική μελέτη τριών πειραματικών διατάξεων

 
❧

Γιώργος Τσαλακός PhD1

Το πείραμα για τη μελέτη της ελαστικής κρούσης δύο σωμάτων είναι ένα από τα σημαντικά 
πειράματα του μαθήματος της Φυσικής στην Γ΄ Λυκείου. Στα σχολικά εργαστήρια Φυσικής 
το πείραμα μπορεί να πραγματοποιηθεί (και πραγματοποιείται), χρησιμοποιώντας διάφορες 
πειραματικές διατάξεις με πιο συνηθισμένες τις διατάξεις, όπου οι μετρήσεις λαμβάνονται 
με αισθητήρες κίνησης ή φωτοπύλες.  Η παρούσα εργασία εισηγείται  τη χρήση της ανάλυ-
σης βίντεο για τη μελέτη της ελαστικής κρούσης, ως μια μέθοδο λήψης και εμφάνισης των 
μετρήσεων, η οποία εξυπηρετεί πιο πολλούς διδακτικούς στόχους. Η εισήγηση ακολουθεί 
μια συγκριτική μελέτη των τριών πειραματικών διατάξεων: λήψη μετρήσεων με τη βοήθεια 
αισθητήρων κίνησης, λήψη μετρήσεων με  τη βοήθεια φωτοπυλών και λήψη μετρήσεων με 
τη βοήθεια λογισμικού ανάλυσης βίντεο.         

Λέξεις-κλειδιά: Φυσική, πείραμα, διδακτικοί στόχοι  

Εισαγωγή

Η πειραματική μελέτη της ελαστικής κρούσης δύο 
σωμάτων είναι ένα από τα βασικά πειράματα που 
προβλέπονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Φυσι-
κής Γ΄ Λυκείου. Συνήθως, το συγκεκριμένο πείραμα 
πραγματοποιείται με βασικό στόχο την επαλήθευση 
της αρχής διατήρησης της ορμής.  Μπορεί, όμως, να 
αξιοποιηθεί και για την επίτευξη άλλων, πιο γενικών, 
διδακτικών στόχων.

Η επιλογή της πειραματικής διάταξης για την πραγ-
ματοποίηση της πειραματικής μελέτης του φαινομέ-
νου της ελαστικής κρούσης δύο σωμάτων εξαρτάται 
από τους διδακτικούς στόχους που θέτει ο εκπαι-
δευτικός. Οι δύο πειραματικές διατάξεις που χρησι-
μοποιούνται πιο συχνά στο συγκεκριμένο πείραμα 
διαφέρουν στον τρόπο λήψης και εμφάνισης των με-
τρήσεων: η πρώτη διάταξη χρησιμοποιεί φωτοπύλες 
και η δεύτερη διάταξη αισθητήρες κίνησης. Πιο κάτω 

θα συζητήσουμε τους διδακτικούς στόχους που μπο-
ρεί να έχει το συγκεκριμένο πείραμα. Στη συνέχεια, 
θα παρουσιάσουμε τρεις πειραματικές διατάξεις (τις 
δύο που αναφέρθηκαν πιο πάνω και τη λήψη μετρή-
σεων με ανάλυση βίντεο) και, αφού συγκρίνουμε τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν από τις τρεις πειρα-
ματικές διατάξεις, θα δούμε ποιους διδακτικούς στό-
χους προωθεί καλύτερα η επιλογή της κάθε πειρα-
ματικής διάταξης.     

Το πείραμα της ελαστικής κρούσης και οι διδακτι-
κοί στόχοι

Οι στόχοι που μπορεί να έχει η ένταξη του πειρά-
ματος στη διδακτική πρακτική στο μάθημα της Φυ-
σικής χωρίζονται σε ορισμένες βασικές κατηγορίες 
(Κουμαράς, 2005): γνωστικοί, γνωστικής ανάπτυ-
ξης, συναισθηματικοί, κοινωνικοί και ψυχοκινητικοί. 

1    O Γιώργος Τσαλακός είναι Φυσικός, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
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Ο βασικός στόχος των πειραμάτων των κρούσεων 
(ελαστικής και πλαστικής) είναι γνωστικός: η επα-
λήθευση της αρχής διατήρησης της ορμής. Παράλ-
ληλα με αυτό τον στόχο, ο εκπαιδευτικός μπορεί 
να θέσει και δευτερεύοντες γνωστικούς στόχους, 
όπως: η εξαγωγή δεδομένων από γραφική παράστα-
ση, η περιγραφή κίνησης σώματος από τη γραφική 
παράσταση θέσης – χρόνου, η μελέτη της κίνησης 
του κέντρου μάζας συστήματος δύο σωμάτων που 
συγκρούονται, η εκτέλεση πράξεων με πειραματικές 
τιμές κ.ά. Μπορούν, επίσης, να τεθούν ψυχοκινητι-
κοί στόχοι, όπως ο χειρισμός οργάνων μέτρησης και 
άλλων συσκευών, αλλά και κοινωνικοί στόχοι, όπως 
η συνεργασία με συμμαθητές σε ομάδες.

Η  πειραματική διάταξη που επιλέγει ο εκπαιδευτικός 

για να εφαρμόσει είναι σε άμεση συνάρτηση με τους 
στόχους που θέλει να πετύχει μέσα από το πείραμα.   

Το πείραμα και οι πειραματικές διατάξεις

Οι τρεις πειραματικές διατάξεις, τις οποίες θα συ-
γκρίνουμε πιο κάτω, έχουν ως κοινό στοιχείο τη διά-
ταξη, με την οποία πραγματοποιείται η κρούση των 
δύο σωμάτων και διαφέρουν στον τρόπο λήψης των 
μετρήσεων. Στην πρώτη διάταξη οι μετρήσεις λαμ-
βάνονται με τη βοήθεια δύο φωτοπυλών, στη δεύτε-
ρη με τη βοήθεια δύο αισθητήρων κίνησης και στην 
τρίτη με τη βοήθεια βιντεοκάμερας και λογισμικού 
ανάλυσης βίντεο.

Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται η βασική πειραματική 
διάταξη, χωρίς τα όργανα λήψης μετρήσεων.

Σχήμα 1: Πειραματική διάταξη

Δύο αμαξίδια βρίσκονται πάνω σε διάδρομο, στον 
οποίο μπορούν να κινούνται ευθύγραμμα και με 
πολύ μικρές τριβές. Στο μπροστινό τους μέρος τα 
δύο αμαξίδια έχουν προσαρμοσμένους μαγνήτες, 
έτσι ώστε όταν πλησιάζουν να απωθούνται. Στο ένα 
αμαξίδιο τοποθετούνται σταθμά. 

Το πείραμα είναι αρκετά απλό. Αφήνουμε το ένα 
αμαξίδιο ακίνητο στον διάδρομο και σπρώχνουμε το 
άλλο προς το μέρος του πρώτου, για να συγκρου-
στούν. Λόγω των μαγνητών η σύγκρουση είναι ελα-
στική και, έτσι, μετά την κρούση, τα δύο αμαξίδια 
κινούνται  χωριστά, το καθένα με τη δική του ταχύ-
τητα. Σκοπός των μετρήσεων που πραγματοποιού-
νται στο πείραμα αυτό είναι να υπολογισθούν οι ορ-
μές των δύο αμαξιδίων πριν και μετά την κρούση και 
να εξετασθεί η ορθότητα της αρχής διατήρησης της 
ορμής. Γι’ αυτό, στο πείραμα θα πρέπει να πραγμα-
τοποιηθούν μετρήσεις, οι οποίες να μας επιτρέπουν 
να προσδιορίσουμε, με όσο το δυνατό μεγαλύτερη 
ακρίβεια, τις ταχύτητες των αμαξιδίων. 

Στη συνέχεια, θα περιγράψουμε τους τρεις τρόπους 
λήψης μετρήσεων, τους οποίους έχουμε αναφέρει 
στην εισαγωγή.

Μετρήσεις με φωτοπύλες

Δύο φωτοπύλες τοποθετούνται κατά μήκος του 
διαδρόμου. Οι φωτοπύλες είναι συνδεδεμένες με 
διασύνδεση (interface) και η διασύνδεση με τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σε κάθε αμαξίδιο προσαρ-
μόζεται χαρτονάκι κατάλληλου ύψους και γνωστού 
πλάτους. Το χαρτονάκι θα πρέπει να διακόπτει τη δέ-
σμη της φωτοπύλης, όταν το αμαξάκι διέρχεται από 
αυτήν. Το ακίνητο αμαξίδιο τοποθετείται ανάμεσα 
στις δύο φωτοπύλες και το αμαξίδιο που σπρώχνου-
με διέρχεται από τη μία φωτοπύλη πριν συγκρουστεί 
με το ακίνητο αμαξίδιο. Οι δύο φωτοπύλες θα κα-
ταγράψουν τους χρόνους διέλευσης των αμαξιδίων 
και οι αντίστοιχες ταχύτητές τους θα υπολογιστούν 
με διαίρεση του πλάτους του χαρτονιού με τον αντί-
στοιχο χρόνο διέλευσης. Μπορούμε να εισαγάγουμε 
στο λογισμικό της διασύνδεσης το πλάτος των χαρ-
τονιών, έτσι ώστε οι φωτοπύλες να μας δίνουν απευ-
θείας τις ταχύτητες των αμαξιδίων. Οι φωτοπύλες θα 
πρέπει να τοποθετηθούν με τρόπο ώστε να καταγρά-
ψουν τον χρόνο διέλευσης πριν την κρούση, πριν αρ-
χίσει η αλληλεπίδραση των δύο αμαξιδίων και μετά 
την κρούση, αφού έχει τελειώσει η αλληλεπίδραση 
των αμαξιδίων. Δεν θα πρέπει, όμως, να είναι αρκετά 
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μακριά η μια από την άλλη, για να μην  υπάρξει απώ-
λεια ενέργειας των αμαξιδίων λόγω τριβών. 

Μετρήσεις με αισθητήρες κίνησης

Δύο αισθητήρες κίνησης τοποθετούνται στα δύο 
άκρα του διαδρόμου, για να καταγράφει ο καθένας 
την κίνηση του αμαξιδίου που είναι στην πλευρά 
του. Οι αισθητήρες είναι συνδεδεμένοι με διασύνδε-
ση (interface) και η διασύνδεση με τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. Οι μετρήσεις των αισθητήρων κίνησης 
καταγράφονται στο λογισμικό της διασύνδεσης, 
συνήθως στη μορφή γραφικής παράστασης θέσης – 
χρόνου ή ταχύτητας – χρόνου. Από αυτές τις γραφι-
κές παραστάσεις μπορούμε να προσδιορίσουμε τις 
ταχύτητες των αμαξιδίων πριν και μετά την κρούση. 
Ο ένας αισθητήρας θα πρέπει να ρυθμιστεί, για να 

καταγράφει την ίδια θετική φορά με τον άλλο. 

Μετρήσεις με λογισμικό ανάλυσης βίντεο      

Η κίνηση των δύο αμαξιδίων πριν και μετά την 
κρούση βιντεογραφείται και στη συνέχεια μεταφέ-
ρεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκεί, με τη βο-
ήθεια εξειδικευμένου λογισμικού ανάλυσης βίντεο, 
αναλύεται η κίνηση των δύο αμαξιδίων και λαμβά-
νονται οι γραφικές παραστάσεις θέσης – χρόνου 
και ταχύτητας – χρόνου. Όπως και προηγουμένως, 
από αυτές τις γραφικές παραστάσεις μπορούμε να 
προσδιορίσουμε τις ταχύτητες των αμαξιδίων πριν 
και μετά την κρούση.  

Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφεται ο εξοπλισμός 
που απαιτείται για την εκτέλεση του πειράματος με 
τις τρεις αυτές διατάξεις.

Πίνακας 1: Εξοπλισμός για τα πειράματα με τις τρεις διατάξεις

Φωτοπύλες Αισθητήρες κίνησης Ανάλυση βίντεο
Διάδρομος Διάδρομος Διάδρομος
Αμαξίδια (2) Αμαξίδια (2) Αμαξίδια (2)
Σταθμά Σταθμά Σταθμά
Ζυγαριά Ζυγαριά Ζυγαριά
Ηλεκτρονικός υπολογιστής Ηλεκτρονικός υπολογιστής Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Διασύνδεση Διασύνδεση Βιντεοκάμερα
Φωτοπύλες (2) Αισθητήρες κίνησης (2) Χάρακας
Χαρτονάκια (2) Χαρτονάκια (2)
Χάρακας  

Σύγκριση των τριών πειραματικών διατάξεων 

Για τη σύγκριση των τριών πειραματικών διατάξε-
ων πραγματοποιήσαμε το πείραμα λαμβάνοντας 
τις μετρήσεις στο ίδιο πείραμα και με τους τρεις 
τρόπους που περιγράψαμε πιο πάνω. Τοποθετήσα-
με τις δύο φωτοπύλες κατά μήκος του διαδρόμου 
και στα άκρα του τοποθετήσαμε τους δύο αισθητή-
ρες κίνησης. Χρησιμοποιήθηκαν δύο διασυνδέσεις 
ScienceWorkshop 750 (USB) της εταιρείας PASCO 
και δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Ταυτόχρονα, βι-
ντεογραφούσαμε το πείραμα, για να το αναλύσουμε 
αργότερα στο λογισμικό ανάλυσης βίντεο Tracker. 
Επαναλάβαμε το πείραμα τέσσερεις φορές. Στη συ-
νέχεια, λήφθηκαν οι μετρήσεις και έγινε η επεξεργα-

σία τους με τον τρόπο που περιγράψαμε πιο πάνω. Τα 
συνοπτικά αποτελέσματα φαίνονται στους πιο κάτω 
πίνακες, όπου PA είναι η ορμή του αμαξιδίου Α πριν 
την κρούση, P΄A - η ορμή του αμαξιδίου Α μετά την 
κρούση και P΄Β- η ορμή του αμαξιδίου Β μετά την 
κρούση. Pαρχ είναι η ορμή του συστήματος των δύο 
αμαξιδίων και Pτελ είναι η ορμή του συστήματος μετά 
την κρούση. Τα αναλυτικά αποτελέσματα, τα αρχεία 
του λογισμικού της διασύνδεσης για τις μετρήσεις με 
φωτοπύλες και με αισθητήρα κίνησης και τα βίντεο με 
τα αρχεία ανάλυσής τους μπορείτε να τα βρείτε στον 
σύνδεσμο http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/
program/fysiki_seminaria/Krousi.zip .

Πίνακας 2: Αποτελέσματα από τις μετρήσεις με φωτοπύλες

 

Κρούση 1 0,2876 -0,0792 0,3314 0,2876 0,2522 -0,1231
Κρούση 2 0,3466 -0,0376 0,3612 0,3466 0,3236 -0,0664
Κρούση 3 0,2704 -0,0905 0,3277 0,2704 0,2372 -0,1228
Κρούση 4 0,3411 -0,0736 0,4049 0,3411 0,3313 -0,0287
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Πίνακας 3: Αποτελέσματα από τις μετρήσεις με αισθητήρα κίνησης (γραφική παράσταση θέσης - χρόνου)

Πίνακας 4: Αποτελέσματα από τις μετρήσεις με αισθητήρα κίνησης (γραφική παράσταση ταχύτητας - χρόνου)

Εικόνα 1: Γραφικές παραστάσεις από τους αισθητήρες κίνησης

Πίνακας 5: Αποτελέσματα από τις μετρήσεις με ανάλυση βίντεο (γραφική παράσταση θέσης - χρόνου)

Πίνακας 6: Αποτελέσματα από τις μετρήσεις με ανάλυση βίντεο (γραφική παράσταση ταχύτητας - χρόνου)

 

Κρούση 1 0,2884 -0,0803 0,3548 0,2884 0,2745 -0,0482
Κρούση 2 0,3400 -0,0574 0,3881 0,3400 0,3307 -0,0273
Κρούση 3 0,2707 -0,0902 0,3305 0,2707 0,2403 -0,1123
Κρούση 4 0,3405 -0,0761 0,3912 0,3405 0,3151 -0,0746

 

Κρούση 1 0,2869 -0,0834 0,3609 0,2869 0,2775 -0,0502
Κρούση 2 0,3285 -0,0782 0,3866 0,3285 0,3084 -0,0612
Κρούση 3 0,2712 -0,0939 0,3411 0,2712 0,2472 -0,0885
Κρούση 4 0,3390 -0,0782 0,4063 0,3390 0,3281 -0,0322

 

Κρούση 1 0,2954 -0,0909 0,3689 0,2954 0,2780 -0,0589
Κρούση 2 0,3572 -0,0556 0,3968 0,3572 0,3412 -0,0448
Κρούση 3 0,2812 -0,1004 0,3677 0,2812 0,2673 -0,0494
Κρούση 4 0,3493 -0,0874 0,4201 0,3493 0,3327 -0,0475

 

Κρούση 1 0,2941 -0,0939 0,3745 0,2941 0,2806 -0,0459
Κρούση 2 0,3604 -0,0589 0,4200 0,3604 0,3611 0,0019
Κρούση 3 0,2790 -0,0980 0,3806 0,2790 0,2826 0,0129
Κρούση 4 0,3431 -0,0855 0,4230 0,3431 0,3375 -0,0163

Από την τελευταία στήλη των πιο πάνω πινάκων προ-
κύπτει ότι: τη μικρότερη μέση ποσοστιαία απόκλιση 
της ορμής του συστήματος μετά την κρούση από την 
ορμή του συστήματος πριν την κρούση την βρίσκου-
με με την πειραματική διάταξη με την ανάλυση βίντεο 
από τη γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνου. 

Στις πιο κάτω εικόνες φαίνονται οι γραφικές παραστά-
σεις θέσης – χρόνου και ταχύτητας – χρόνου, οι οποίες 
προκύπτουν από τον αισθητήρα κίνησης και την ανά-
λυση βίντεο. Στην ανάλυση βίντεο υπάρχει η δυνατό-

τητα να εμφανίζονται και οι γραφικές παραστάσεις για 
το κέντρο μάζας του συστήματος, κάτι πολύ σημαντικό 
για την κατανόηση του φαινομένου των κρούσεων. Η 
δυνατότητα αυτή υπάρχει και στην περίπτωση του αι-
σθητήρα κίνησης, αλλά θα πρέπει να δημιουργηθεί από 
τον χρήστη του λογισμικού. Επιπλέον, με το λογισμικό 
ανάλυσης βίντεο μπορούν να εμφανισθούν οι γραφικές 
παραστάσεις της ορμής των δύο σωμάτων και του κέ-
ντρου μάζας του συστήματος. Για να γίνει αυτό, στην 
περίπτωση των αισθητήρων κίνησης απαιτείται να ει-
σαχθούν οι αντίστοιχες συναρτήσεις. 
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Εικόνα 1: Γραφικές παραστάσεις από τους αισθητήρες κίνησης
 

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι: με τη χρήση της 
ανάλυσης βίντεο μπορούν επιτευχθούν περισσότε-
ροι γνωστικοί στόχοι, όπως η επιβεβαίωση με κα-
λύτερη ακρίβεια της αρχής διατήρησης της ορμής, 
η εξαγωγή δεδομένων από γραφική παράσταση, η 
συμπεριφορά του κέντρου μάζας σε ένα απομονω-
μένο σύστημα σωμάτων κ.ά. Από την άλλη πλευρά 
κάποιοι ψυχοκινητικοί στόχοι που έχουν σχέση με 
τον χειρισμό οργάνων και συσκευών μπορούν να 
επιτευχθούν καλύτερα με τις άλλες δύο πειραμα-
τικές διατάξεις, εφόσον το πείραμα πραγματοποι-
είται όχι από τον διδάσκοντα, αλλά από τους μα-
θητές. Δυστυχώς, στα σχολεία μας δεν υπάρχει η 
πολλαπλότητα οργάνων και συσκευών για το συ-
γκεκριμένο πείραμα, με αποτέλεσμα το πείραμα να 
πραγματοποιείται από τον/την διδάσκοντα/ουσα ή 
από μια μόνο ομάδα μαθητών.

Η ανάλυση βίντεο μπορεί να εξυπηρετήσει καλύ-
τερα και τον στόχο της ομαδο-συνεργατικής μά-
θησης, αφού οι μαθητές μπορούν να αναλύσουν 
το βίντεο του πειράματος και να επεξεργαστούν 
τα αποτελέσματα της ανάλυσης βίντεο σε ομάδες, 
στους υπολογιστές που διαθέτουν τα εργαστήρια 
Φυσικής. Η ανάλυση βίντεο είναι κάτι που χρησι-
μοποιείται και στις προηγούμενες τάξεις του Λυκεί-
ου και έτσι δεν θα απαιτηθεί πολύς χρόνος για την 
εκμάθησή του από τους μαθητές. Οι άλλες πειρα-
ματικές διατάξεις, λόγω της έλλειψης πολλαπλότη-
τας που αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν προσφέ-
ρονται στον ίδιο βαθμό για τον στόχο αυτό. 

Συμπερασματικά 

Από τις τρεις πειραματικές διατάξεις που περι-
γράψαμε στην παρούσα εργασία, θεωρούμε ότι η 

ανάλυση βίντεο προσφέρει στον/στην εκπαιδευτι-
κό τη δυνατότητα να συμπεριλάβει περισσότερους 
διδακτικούς στόχους στο μάθημά του/της. Ως πει-
ραματική διάταξη είναι πιο απλή από τις άλλες δύο 
πειραματικές διατάξεις και προσφέρει, πιο εύκολα, 
καλύτερα αριθμητικά αποτελέσματα. Πραγματοποι-
ώντας το πείραμα και με τις τρεις πειραματικές δια-
τάξεις, βρίσκουμε ότι είναι αρκετά πιο απλή η πραγ-
ματοποίησή του με απλή βιντεογράφηση και στη 
συνέχεια επεξεργασία του βίντεο, αντί με τη χρήση 
της διασύνδεσης και των αισθητήρων κίνησης ή των 
φωτοπυλών. Αν οι μαθητές (αλλά και ο εκπαιδευ-
τικός) είναι γνώστες του λογισμικού ανάλυσης βί-
ντεο, τότε, και από άποψη χρόνου που απαιτείται 
για την ολοκλήρωση του πειράματος με την εξαγω-
γή των αποτελεσμάτων, η ανάλυση βίντεο δεν είναι 
πιο χρονοβόρα από τις άλλες μεθόδους. 

Φυσικά, η επιλογή του τρόπου πραγματοποίησης 
ενός πειράματος εξαρτάται από τους διδακτικούς 
στόχους που θέτει ο/η διδάσκων/ούσα για το πεί-
ραμα, αλλά και από τις συνθήκες που υπάρχουν στο 
εργαστήριο. Θα πρέπει ο/η διδάσκων/ούσα να συ-
νυπολογίζει όλες τις παραμέτρους και να επιλέγει 
τη μέθοδο που προωθεί τους μαθησιακούς στόχους, 
οι οποίοι είναι πιο αναγκαίοι στη συγκεκριμένη 
φάση της διδασκαλίας του/της. 
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Η αναδόμηση του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών
στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Αναστοχαστικές παρατηρήσεις με το τέλος
της πρώτης χρονιάς εφαρμογής των αλλαγών

 
❧

Ευτυχία Πιπονίδου, ΒΑ, ΜΑ Classics1

Εισαγωγή

Το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, ως μάθημα αρ-
χαιογνωσίας αλλά και κατάκτησης των δομών της 
γλώσσας, αποτελεί βασικό κομμάτι της εκπαίδευσης 
των μαθητών στον γυμνασιακό και λυκειακό κύκλο 
σπουδών (Κούμα, 2002). Ως εκ τούτου, τα τελευταία 
χρόνια γίνονται στοχευμένες προσπάθειες αναδό-
μησης του μαθήματος, έτσι ώστε να μεγιστοποιη-
θούν τα μαθησιακά αποτελέσματα προς όφελος της 
επαρκέστερης γνώσης και της Νέας Ελληνικής και 
της κατανόησης των αυστηρών γλωσσικών δομών 
που διέπουν την Αρχαία Ελληνική. 

Η ανάγκη για αναδόμηση

Σε έρευνα που εκπονήθηκε από το Κέντρο Εκπαιδευ-
τικής Έρευνας και Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου Κύπρου ανάμεσα στους μαθητές όλων 
των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου το 2004 
σχετικά με τη στάση των μαθητών απέναντι στο 
μάθημα, τους λόγους επιλογής του μαθήματος, τον 
ρόλο του εκπαιδευτικού και άλλα συναφή ερωτήμα-
τα, διαφάνηκε η αδήριτη ανάγκη για εκσυγχρονισμό 
των αναλυτικών προγραμμάτων και για παραγωγή 
υλικού που να ανταποκρίνεται στις αντιληπτικές 
ικανότητες των νέων, στις σύγχρονες παιδαγωγικές 
αρχές και αισθητικές αντιλήψεις και στα ενδιαφέρο-
ντα των νέων (Τσουρής κ.ά., 2004).  Η ανάγκη για 
αναδόμηση του μαθήματος, προέκυψε ως αποτέλε-
σμα συγκεκριμένων δυσκολιών στον τρόπο με τον 

οποίο προσφερόταν το μάθημα, δυσκολίες που είχαν 
ως αποτέλεσμα την αδυναμία μιας μεγάλης μερίδας 
μαθητών να κατανοήσουν τη χρησιμότητα του μα-
θήματος και να ωφεληθούν ουσιαστικά από αυτό 
σε επίπεδο κατάκτησης δομών και γλωσσικής προ-
παίδειας, προπαίδειας απαραίτητης για την επαρκή 
γνώση και χρήση της Νέας Ελληνικής (Τσουρής & 
Ευθυμίου, 2004). Συγκεκριμένα:

•  Η διδασκαλία Αρχαιοελληνικής Γλώσσας χωρίς 
σύνδεση και αναφορά στη Νεοελληνική Γλώσσα 
και Λογοτεχνία, δημιούργησε την εντύπωση σε 
μια μεγάλη μερίδα των μαθητών ότι το μάθημα 
προσφέρει γνώσεις αχρείαστες και αναχρονιστι-
κές, γνώσεις που δε συνδέονται καθόλου με τη 
ζωή και τις ανησυχίες των σύγχρονων νέων. 

•  Η έλλειψη ουσιαστικής συνέχειας στη διδασκα-
λία ανάμεσα στον γυμνασιακό και τον λυκειακό 
κύκλο, οδήγησε στη διδασκαλία των στοιχειωδών 
κανόνων και φαινομένων της γλώσσας ξανά σε 
κάθε τάξη, πράγμα που δυσχέραινε την ολοκλή-
ρωση της διδασκαλίας των βασικών γραμματικο-
συντακτικών δομών και την κατανόηση απλών 
κειμένων μέχρι την Α΄ Λυκείου που ολοκληρωνό-
ταν και η υποχρεωτική παρακολούθηση του μα-
θήματος. Η έλλειψη συνέχειας και συνέπειας στη 
διδασκαλία των δομών δημιούργησε την εντύπω-
ση του «δύσκολου» και «αχρείαστου» μαθήματος 
που ταλαιπωρεί τους μαθητές χωρίς λόγο.

1    Η Ευτυχία Πιπονίδου είναι φιλόλογος, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
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•  Η έλλειψη τμημάτων προσανατολισμού στην 
Α΄ Λυκείου έδινε παράταση στην «επιφανειακή» 
ενασχόληση με το μάθημα και είχε ως αποτέλε-
σμα την επιβάρυνση των μαθητών εκείνων που 
σκόπευαν να ενταχθούν σε τμήματα κατεύθυν-
σης στη Β΄ και τη Γ΄ Λυκείου με έναν ιδιαίτερα 
αυξημένο όγκο ύλης.

Όλα τα πιο πάνω, συνέτειναν στη διεγνωσμένη πα-
νταχόθεν γλωσσική ανεπάρκεια των αποφοίτων των 
Λυκείων μας, ανεπάρκεια που διατυπώνεται εύγλωτ-
τα και στα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσε-
ων των τελευταίων ετών. 

Ο στόχος της αναδόμησης του μαθήματος

Γενικότερος στόχος της αναδόμησης των Αναλυ-
τικών Προγραμμάτων είναι η δημιουργία πολιτών 
ενεργών, ικανών να κατακτούν μόνοι τους τη γνώση, 
να κατανοούν τον κόσμο και να τον αντιμετωπίζουν 
κριτικά (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 2013). 
Ειδικότερος στόχος όσον αφορά στη διδασκαλία της 
Γλώσσας είναι οι μαθητές να καταστούν επαρκείς 
αναγνώστες κειμένων και παραγωγοί νεοελληνικού 
λόγου. Στο πλαίσιο αυτό, η διδασκαλία των Αρχαίων 
Ελληνικών έχει πλέον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

•  Τα επιλεγμένα προς διδασκαλία κείμενα συν-
δέονται με το κειμενικό τους είδος, έτσι ώστε οι 
μαθητές να βλέπουν τις γλωσσικές δομές στην 
εξωγλωσσική λειτουργία τους, να κατανοούν 
δηλαδή ποιον επικοινωνιακό στόχο εξυπηρετούν 
κάθε φορά οι συγκεκριμένες δομές. 

•  Οι γνώσεις για τον αρχαίο κόσμο, οι πεποιθήσεις 
και οι αξίες του συσχετίζονται πλέον με το πα-
ρόν, εντοπίζονται ομοιότητες και διαφορές, έτσι 
ώστε οι μαθητές μαθαίνουν να κρίνουν και να υι-
οθετούν συγκεκριμένες αξίες. Καταλαβαίνουν εξ 
άλλου ότι ο λόγος αποτυπώνει τον κόσμο. Τόσο 
οι γραμματικοί τύποι και οι δομές όσο και τα κει-
μενικά είδη «φωτογραφίζουν» τρόπον τινά τις 
αξίες της εποχής τους. 

•  Η διδασκαλία γραμματικής και συντακτικού 
δεν παρέχεται από τον διδάσκοντα, αλλά οι μα-
θητές καθοδηγούνται στην καλλιέργεια γραμ-
ματισμών/δεξιοτήτων. Καθοδηγούνται στην 
αναζήτηση των αρχαιοελληνικών γραμματικο-
συντακτικών δομών και τη σύγκρισή τους με τις 
αντίστοιχες δομές στη Νέα Ελληνική. Σημαντική 
καινοτομία ως προς τη διδασκαλία των δομών εί-
ναι και η παράθεση των κειμένων σε νοηματικές 
ενότητες. Η «κατὰ κῶλα γραφή», όπως είναι πιο 
γνωστή, παρατίθεται μετά το κείμενο και διευ-
κολύνει τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές στην 

προσπάθειά τους να αποδομήσουν το αρχαίο 
κείμενο, για να το κατανοήσουν πιο εύκολα. 

•  Υιοθετούνται διδακτικές πρακτικές που καλλιερ-
γούν τη διερευνητική μάθηση και εμπλέκουν τον 
μαθητή στην κατάκτηση της γνώσης (Ροδοσθέ-
νους-Παρασκευά, 2004). Πρακτικές όπως είναι 
η διερεύνηση της σημασίας ή/και ετυμολογίας 
λέξεων σε ηλεκτρονικό ή και συμβατικό λεξικό, 
αλλά και η παραγωγή στοχευμένου νεοελληνι-
κού λόγου με αφορμή αρχαιοελληνικά κείμενα 
ή/και ακολουθώντας τη δομή τους, ασκεί τους 
μαθητές στην αναζήτηση πληροφορίας και τη 
δημιουργική αξιοποίησή της. 

Η φιλοσοφία των Δεικτών Επάρκειας και Δεικτών 
Επιτυχίας

Οι Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας αναφέ-
ρονται στο τι πρέπει να πετύχει ο μαθητής στην πο-
ρεία του στο σχολείο, δηλαδή στα μαθησιακά απο-
τελέσματα και στο τι πρέπει να διδαχθεί ο μαθητής, 
για να επιτύχει τα αποτελέσματα αυτά (Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού, 2015).

 Οι Δείκτες Επάρκειας περιλαμβάνουν όλα τα είδη 
μάθησης, που πρέπει να διδαχθούν: διδακτικές δε-
ξιότητες/στρατηγικές και διαδικασίες, πληροφορίες, 
έννοιες, στάσεις και αξίες. Πρέπει να χαρακτηρίζο-
νται από συνοπτικότητα, ισορροπία, συγχρονικό-
τητα, συνοχή, συνέπεια και αποτελεσματικότητα. 
Πρέπει επίσης να δίνουν έμφαση στην επεξεργασία 
και διαχείριση της γνώσης αντί σε πληροφορίες που 
χρειάζονται απομνημόνευση, την κριτική σκέψη, τη 
δημιουργικότητα, τη μεταγνωστική ικανότητα για 
διά βίου μάθηση, τις δεξιότητες έρευνας, τις στάσεις 
συνεργασίας, συμβίωσης, αποδοχής του εαυτού και 
των άλλων (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 
2015). 

Στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών τα διδακτέα 
έχουν αναδιοργανωθεί κατά τρόπο τέτοιο, ώστε 
να επιτυγχάνονται οι Δείκτες Επιτυχίας (Καζάζης, 
2015). Συγκεκριμένα:

•  Η ευκολότερη κατανόηση των συντακτικών δο-
μών μέσω της κατά κῶλα γραφής- επιτυγχάνεται 
η συνοχή, ο μαθητής είναι σε θέση να κατανοή-
σει πιο εύκολα το νόημα του κειμένου. 

•  Η διερεύνηση της σημασίας και της ετυμολο-
γίας των λέξεων, η λειτουργική τους χρήση σε 
παραγράφους και σε σύντομα ή πιο εκτεταμέ-
να κείμενα - επιτυγχάνεται η συγχρονικότητα, 
η ανταπόκριση του μαθήματος στις απαιτήσεις 
της σύγχρονης κοινωνίας. Ταυτοχρόνως καλλι-
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εργούνται οι δεξιότητες έρευνας, καθώς και η 
δημιουργικότητα των μαθητών. 

•  Η αποδόμηση των κλιτών τύπων στα μέρη που 
τα συνθέτουν και η κατανόηση της λειτουργικής 
αξίας τους π.χ. σημασία των εγκλίσεων, των χρό-
νων κ.τ.λ. -επιτυγχάνεται η επεξεργασία και δι-
αχείριση της γνώσης αντί της απομνημόνευσης. 

•  Οι γνώσεις για τον αρχαίο κόσμο και η ένταξη 
των κειμένων στο είδος όπου ανήκουν - επιτυγ-
χάνεται η ισορροπία, η ολόπλευρη δηλαδή (και 
όχι μόνο γραμματική και συντακτική) επεξεργα-
σία των κειμένων. 

•  Η ανάθεση projects/μικρών εργασιών είτε εντο-
πισμού της σημασίας των λέξεων είτε ερευνη-
τικού χαρακτήρα (π.χ. να τύχουν σύγκρισης 
στάσεις ζωής στην αρχαιότητα και σήμερα) - επι-
τυγχάνεται η ισορροπία και η συγχρονικότητα 
(ανταπόκριση στις απαιτήσεις της σύγχρονης 
κοινωνίας) και καλλιεργούνται οι δεξιότητες 
έρευνας, η συνεργατικότητα και η δημιουργι-
κότητα και η κριτική σκέψη των μαθητών (Πο-
λυδώρου-Οδυσσέως, 2006; Κούμα, 2006). 

•  Η ανάθεση πολλαπλών ασκήσεων γραφής - επι-
τυγχάνεται η δημιουργικότητα των μαθητών και 
επιδιώκεται η μεγαλύτερη συνοχή των κειμένων. 

Η προσπάθεια, λοιπόν, ήταν να αναδιοργανωθεί η 
διδακτέα γνώση κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι 
σαφές στον εκπαιδευτικό τι ακριβώς πρέπει να διδά-
ξει και για ποιο σκοπό και, κυρίως, να είναι σε θέση 
να αξιολογεί ό,τι διδάσκει. 

Υλοποίηση

Α. Γυμνασιακός Κύκλος

Θετική είναι η αποτίμηση των αλλαγών στο Γυμνά-
σιο, όπως προέκυψε από τις επισκέψεις των Επιθεω-
ρητών Μέσης Εκπαίδευσης και της ομάδας Αρχαίων 
Ελληνικών σε διάφορα σχολεία. Οργανώθηκαν δειγ-
ματικές διδασκαλίες από την υπεύθυνη Επιθεωρή-
τρια για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών και τα 
μέλη της ομάδας Αρχαίων Ελληνικών και σε εκτενείς 
συζητήσεις με τους καθηγητές μετά τις διδασκαλίες 
διατυπώθηκαν τα ακόλουθα σχόλια: αξιολόγησαν 
την οργάνωση του κειμένου «κατὰ κῶλα» ως πολύ 
βοηθητική για τη μετάφραση, για την αναγνώριση 
των προτάσεων και την περίληψη του κειμένου. Θε-
ώρησαν, επίσης, την παράθεση λεξιλογικών ασκήσε-
ων ως στοιχείο πολύ θετικό και ζήτησαν περαιτέρω 
εμπλουτισμό τους, ενώ θετικά αποτίμησαν και την 
επαγωγική προσφορά της γραμματικής. Γενικότερα 

ανέφεραν ότι με την πάροδο του χρόνου, οι μαθητές 
πείθονται για την αξία των Αρχαίων Ελληνικών για 
τη σωστή και επαρκή κατάκτηση της Νέας Ελληνι-
κής. Προγραμματίζεται σχετική έρευνα σε σχέση με 
τα αποτελέσματα των αλλαγών σε σύντομο χρόνο. 

Β. Λυκειακός Κύκλος

Όπως επίσης φάνηκε από τις επισκέψεις των Επι-
θεωρητών και της ομάδας Αρχαίων Ελληνικών σε 
διάφορα σχολεία, θετικά βλέπουν τις αλλαγές και οι 
καθηγητές του Λυκείου. Οργανώθηκαν σε διάφορα 
Λύκεια δειγματικές διδασκαλίες από την υπεύθυνη 
Επιθεωρήτρια Φιλολογικών Μαθημάτων και μέλη 
της ομάδας Αρχαίων Ελληνικών και σε εκτενείς συ-
ζητήσεις με τους καθηγητές μετά τις διδασκαλίες δι-
ατυπώθηκαν τα ακόλουθα σχόλια:

Ο διαχωρισμός των μαθητών της Α΄ Λυκείου σε τμή-
ματα Κοινού Κορμού και Προσανατολισμού έδωσε 
ένα σαφές προβάδισμα στους μαθητές που σκοπεύ-
ουν να εμβαθύνουν τις σπουδές τους στην Αρχαία 
Ελληνική. 

Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν τμήματα συμπαγή 
ως προς τους στόχους, με μαθητές που, ως επί το 
πλείστον, προσανατολίζονται στις κλασικές σπου-
δές. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε ένα κλίμα 
φιλομάθειας και αλληλοϋποστήριξης στα τμήματα 
Προσανατολισμού. Από την Α΄ Λυκείου, οι μαθητές 
εξοικειώνονται με τις βασικές δομές στη γραμματική 
και το συντακτικό και μαθαίνουν να εξομαλύνουν 
άγνωστα αρχαία κείμενα θεματογραφίας. Επιπλέον, 
διδάσκονται αποσπάσματα από ένα ολοκληρωμένο 
εγκωμιαστικό κείμενο, τον Αγησίλαο του Ξενοφώ-
ντα, κάτι που διευκολύνει τη σύγκριση ιδεών, ηθών 
και στάσεων ζωής ανάμεσα στην αρχαιότητα και τη 
σύγχρονη εποχή. Ταυτοχρόνως, τους δίνεται η ευ-
καιρία να εξοικειωθούν από την Α΄ Λυκείου με τα 
ζητούμενα των Παγκύπριων εξετάσεων, αφού από 
το Αναλυτικό Πρόγραμμα προνοείται η εξομάλυν-
ση αγνώστου κειμένου, η υπαγόρευση ορθογραφίας 
και οι γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις 
τύπου Παγκύπριων εξετάσεων. Εμβαθύνουν στην 
ετυμολογία λέξεων, ανατρέχοντας σε ηλεκτρονικά 
και συμβατικά λεξικά και αντιλαμβάνονται εμπει-
ρικά την οργανική σχέση ανάμεσα στην Αρχαία και 
τη Νέα Ελληνική γλώσσα. Με αφορμή τις αξίες και 
τις ιδέες που πραγματεύονται τα κείμενα, καλούνται 
να παράγουν νεοελληνικό λόγο, αξιοποιώντας μά-
λιστα τις δομές που τους ζητούνται στο μάθημα των 
Νέων Ελληνικών. Σε κάθε περίπτωση, τα τμήματα 
Προσανατολισμού στην Α΄ Λυκείου λειτουργούν ως 
προθάλαμος των τμημάτων Αρχαίων Ελληνικών κα-
τεύθυνσης της Β΄ και Γ΄ Λυκείου και δίνουν στους 
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μαθητές την ευκαιρία να ενδιατρίψουν στην αρχαία 
γλώσσα σε ένα βάθος τριετίας, προνόμιο που τους 
επιτρέπει να «απορροφήσουν» ένα αντιπροσωπευτι-
κό δείγμα του πλούσιου γλωσσικού κληροδοτήμα-
τος που έχουμε στη διάθεσή μας.

Ταυτοχρόνως, οι μαθητές του Κοινού Κορμού στην 
Α΄ Λυκείου, εμβαθύνουν ως επί το πλείστον στις αξί-
ες του αρχαίου κόσμου, τις οποίες καλούνται να συ-
γκρίνουν με τη σύγχρονη εποχή, καθώς και στον λε-
ξιλογικό εμπλουτισμό και την παραγωγή κειμένων 
με αφορμή λεξιλόγιο που προσφέρουν τα κείμενα. 
Στόχος στον Κοινό Κορμό είναι, κυρίως, η εμβάθυν-
ση στην ερμηνευτική προσέγγιση του αρχαιοελλη-
νικού λόγου για παραγωγή κειμένων και λεξιλογικό 
εμπλουτισμό, καθώς και η επαφή τους με την αρχαία 
ελληνική τέχνη, μνημεία της οποίας καλούνται να 
παρατηρήσουν και να σχολιάσουν. 

Η μάχιμη εμπειρία

Σε μια προσπάθεια άντλησης πληροφοριών για τη 
χρησιμότητα της αναδόμησης της ύλης στα μαθήμα-
τα Προσανατολισμού στην Α΄ τάξη κατά τη σχολική 
χρονιά 2015-2016, σε συγκεκριμένο Λύκειο με από-
φαση της Διεύθυνσης, δόθηκε στους μαθητές εξέτα-
ση στο μέσο της χρονιάς. Η εξέταση δόθηκε σε όλα 
τα μαθήματα Προσανατολισμού και στα Νέα Ελλη-
νικά στη διάρκεια της πρώτης βδομάδας των μαθη-
μάτων, μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Οι 
μαθητές είχαν ειδοποιηθεί για την εξέταση και τους 
είχε δοθεί γραπτώς η ύλη στην οποία θα εξετάζο-
νταν (ουσιαστικά ό,τι είχε καλυφθεί το Α΄ Τετράμη-

νο) από τις αρχές του Δεκέμβρη. Στην εξέταση των 
Αρχαίων Ελληνικών συμμετείχαν οι 24 μαθητές του 
μοναδικού τμήματος Αρχαίων Ελληνικών Προσανα-
τολισμού του Σχολείου. Το δοκίμιο περιλάμβανε όλα 
τα μέρη της εξέτασης που περιέχονται στις Παγκύ-
πριες εξετάσεις (διδαγμένο κείμενο για μετάφραση, 
αδίδακτο κείμενο για μετάφραση, λεξιλογικές ασκή-
σεις, ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού, πραγ-
ματολογικές παρατηρήσεις και ορθογραφία) κάτι 
το οποίο ζητήθηκε και από τις ΕΜΕ, αφού βασικό 
ζητούμενο των αλλαγών είναι και η εξοικείωση των 
μαθητών από νωρίς με τα ζητούμενα των Παγκύπρι-
ων εξετάσεων. 

Στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών προσανατολι-
σμού στην Α΄ Λυκείου τα αποτελέσματα της εξέτα-
σης με άριστα το 100 είχαν ως ακολούθως: Η μεγάλη 
πλειοψηφία των μαθητών πέτυχε να περάσει τη βάση 
(18 από σύνολο 24 μαθητών). Από την πλειοψηφία 
αυτή, 8 μαθητές πήραν πολύ ψηλό βαθμό (πάνω από 
80%), ενώ 3 πέτυχαν την ικανοποιητική επίδοση 
70-80%. 7 μαθητές έγραψαν μεταξύ 50-70% ενώ οι 
υπόλοιποι 6 μαθητές δεν κατόρθωσαν να περάσουν 
τη βάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μικρός αριθμός μα-
θητών του τμήματος αποφάσισε να μη συνεχίσει το 
μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Κατεύθυνσης στη 
Β΄ Λυκείου. Είναι λοιπόν σημαντικό ότι η Α΄ Λυ-
κείου λειτουργεί και ως προπαρασκευαστική τάξη, 
στην οποία οι μαθητές μπορούν να δοκιμάσουν τις 
επιδόσεις τους και να «μετρήσουν» τον βαθμό στον 
οποίο έχουν κλίση σε ένα μάθημα και αναλόγως να 
συνεχίσουν στην ίδια κατεύθυνση ή να δοκιμάσουν 
κάτι άλλο στη Β΄ Λυκείου. 

Διάγραμμα 1: Αποτελέσματα εξέτασης
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Από το πιο πάνω διάγραμμα (Διάγραμμα 1), δια-
φαίνεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών 
ανταποκρίθηκε πολύ ικανοποιητικά (6 από σύνο-
λο 24 μαθητών έγραψαν 80%-90%), ενώ 2 μαθητές 
έγραψαν πάνω από 90%. Συνολικά επίσης, 18 μα-
θητές του τμήματος ξεπέρασαν το 60%.

Είναι επίσης ξεκάθαρο από τις αντιδράσεις, αλλά 
και τις επιλογές των μαθητών για την επόμενη χρο-
νιά, ότι η πλειοψηφία των μαθητών εκτιμά τον με-
θοδικό και δομημένο τρόπο με τον οποίο προσφέ-
ρεται πλέον η γνώση και αναγνωρίζει ότι ο κόπος 
τον οποίο χρειάζεται να καταβάλουν, για να αντα-
ποκριθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος, αποζη-
μιώνεται από τα προσόντα που αποκτούν, για να 
μπορέσουν να εξειδικευτούν σε μια επιστήμη, να 
εργαστούν και να ζήσουν μια ποιοτική ζωή. 

Το μέλλον

Η πορεία αναδόμησης του μαθήματος των Αρχαίων 
Ελληνικών βρίσκεται ακόμα στην αρχή. Η περιγρα-
φή της αλλαγής αλλά και μια πρώτη αποτίμηση των 
αντιδράσεων και των αποτελεσμάτων έχει θετικό 
χαρακτήρα. Χρειάζεται όμως μια πορεία σε βάθος 
χρόνου, για να φανεί η αλλαγή προς το θετικότερο. 
Πάνω από όλα κρίνεται απαραίτητη η θετική διά-
θεση και πίστη των ίδιων των λειτουργών της παι-
δείας στην αξία και την αποτελεσματικότητα του 
εγχειρήματος αυτού. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι 
στην Ευρώπη το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών 
χαίρει μεγάλης εκτίμησης (Καράλλης, 2007) και 
ότι οφείλουμε επίσης να καταστήσουμε το μάθημα 
προσιτό τους μαθητές, έτσι ώστε να αποκομίσουν 
τη μέγιστη ωφέλεια από αυτό κατά τη διάρκεια της 
φοίτησής τους στη Μέση Εκπαίδευση. 
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Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «BODI»

«Cultural diversity, body, gender, health in early childhood educa-
tion» 2015-1-FR01-KA201-015104

 
❧

Σύλια Λουκαΐδου1, MAS

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συμμετέχει στο Ευ-
ρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ «BODI: Cultural 
diversity, body, gender, health in early childhood 
education», 2015-1-FR01-KA201-015104.  Το συ-
ντονιστικό ίδρυμα είναι το Elan Interculturel της 
Γαλλίας και σε αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι από 
την Ιταλία, την Ισπανία, την Αυστρία και την Κύπρο. 
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο ετών και αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί στις 31/08/2017. Το Πρόγραμμα 
«BODI» είναι ένα διεθνές πρόγραμμα που χρηματο-
δοτείται από το Πρόγραμμα  Erasmus+  της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Από την πρώιμη παιδική ηλικία, η οικογένεια και το 
εκπαιδευτικό σύστημα έχουν τον ειδικό ρόλο να με-
ταφέρουν στις επόμενες γενεές τις πολιτισμικές αξί-
ες και νόρμες της κοινωνίας. Αυτές οι πολιτισμικές 
νόρμες και αξίες αφορούν και το ανθρώπινο σώμα. 
Οι βασικές µας αντιλήψεις για το σώμα, όπως η ει-
κόνα και οι λειτουργίες του σώματος, η υγεία, η υγι-
εινή, οι ικανότητες και οι αναπηρίες καθώς και οι πιο 
σύνθετες και κοινωνικά ενσωματωμένες, όπως το 
φύλο, η ηλικία, η σεξουαλικότητα και οι σχέσεις,  δι-
αμορφώνονται από την οικογένεια και από το εκπαι-
δευτικό σύστημα. Αυτό το υπόβαθρο δίνει στα εκ-
παιδευτικά συστήματα τις κατευθυντήριες γραµµές 
ως προς το τι θεωρείται «φυσιολογικό», κοινωνικά 
αποδεκτό ή κοινωνικά απαράδεκτο, δυσλειτουργικό, 
παθολογικό.

Αυτές οι κατευθυντήριες γραµµές έρχονται µερικές 
φορές σε σύγκρουση µε τα πρότυπα και τις αξίες που 

υποστηρίζονται από τους γονείς. Στο πλαίσιο αυτό, 
το Πρόγραμμα στοχεύει στο:

•  Να συμβάλει στην ανάπτυξη και διαμόρφωση 
εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών για τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση, για την εκπαίδευση 
στα θέματα φύλου, καθώς και για την ένταξη των 
παιδιών/γονέων που προέρχονται από πολιτισμι-
κές μειονότητες. 

•  Να συμβάλει στην καλλιέργεια ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε σχέση: α) με 
την κατανόηση των πολιτιστικών διαφορών που 
έχουν αντίκτυπο στην προσχολική εκπαίδευση, 
β) με την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζο-
νται με την πολιτισμική πολυμορφία, το φύλο και 
την υγεία των παιδιών και γ) με τη συμμετοχή 
των γονέων (των μεταναστών και μη μετανα-
στών) με στόχο να εμπλακούν και να συζητή-
σουν τα ευαίσθητα  αυτά θέματα. 

•  Να συμβάλει στην ανάπτυξη τεχνικών διαχείρι-
σης της πολιτισμικής πολυμορφίας των διαφό-
ρων σχολείων, καθώς και να εξασφαλίσει ότι τα 
παιδιά και οι γονείς από διαφορετικά πολιτιστικά 
υπόβαθρα δεν αποκλείονται αλλά αντιμετωπίζο-
νται ισότιμα και έχουν ενεργή συμμετοχή σε μια 
διαπολιτισμική κοινωνία, η οποία αποδέχεται τη 
διαφορετικότητα σε σχέση με το φύλο, την ανα-
πηρία κ.λπ. 

Για την υλοποίηση των πιο πάνω στόχων το Πρόγραμ-
μα περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες και δράσεις: 

1    Η Σύλια Λουκαΐδου είναι Λειτουργός Αναλυτικών Προγραμμάτων Οικιακής Οικονομίας, Μέσης Εκπαίδευσης.
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•  Εκπαίδευση εκπαιδευτικών μέσω διαδικτυακών 
μαθημάτων

•  Ετοιμασία εγχειριδίου και εργαλειοθήκης για δρα-
στηριότητες 

•  Σειρά επιμορφωτικών δράσεων σε εκπαιδευτικούς 
(νηπιαγωγούς)

•  Εκπαίδευση γονέων

•  Εφαρμογή, υλοποίηση και αξιολόγηση των προ-
τεινόμενων δραστηριοτήτων σε σχολεία της κάθε 
μιας από τις χώρες-εταίρους. 

Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά µε τις δια-
κρίσεις

Σύμφωνα µε το Ευρωβαρόμετρο του 2015 σχετικά 
µε τις διακρίσεις, 21% των ερωτηθέντων είχε μία 
προσωπική εμπειρία διάκρισης ή παρενόχλησης 
στον χρόνο που πέρασε. Αυτό σημαίνει ότι ένας 
στους πέντε Ευρωπαίους αισθάνθηκε ότι έτυχε δι-
άκρισης σε σχέση µε την ηλικία, την εθνικότητα, το 
φύλο, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις ή και άλλα χα-
ρακτηριστικά. Το 64% των Ευρωπαίων πιστεύει επί-
σης ότι είναι  ευρέως διαδεδομένο στη χώρα τους να 
υφίστανται διακρίσεις  λόγω  εθνικής καταγωγής.

Το πρόβλημα με το ζήτημα των διακρίσεων είναι 
ότι δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε ότι πρόκειται 
για έναν αυτοματισμό στον οποίο δεν μπορούμε 
να αντισταθούμε (όπως τα στερεότυπα, που θε-
ωρούνται ως επί το πλείστον αυτόματες σκέψεις). 
Μπορούμε, και πρέπει να είμαστε σε θέση, να προ-
βληματιστούμε σχετικά µε αυτές τις σκέψεις και να 
µην αποφεύγουμε τις δράσεις ενάντια σε αυτές. Η 
εκπαίδευση συντείνει ουσιαστικά στην επίτευξη 
αυτού του στόχου, καθώς από την πιο νεαρή ηλικία 
προετοιμάζει όλους τους Ευρωπαίους να είναι σε 
θέση να συνυπάρχουν αρμονικά, παραμερίζοντας 
τις διαφορές τους. Ωστόσο, αυτό που διαπιστώνου-
με μετά την ολοκλήρωση  της πρώτης φάσης του 
Προγράμματος BODI είναι ότι, παρόλη τη θεωρη-
τική υποστήριξη της αρμονικής συνύπαρξης στις 
διάφορες επίσημες εξαγγελίες, αυτή δεν αντικα-
τοπτρίζεται στις εκπαιδευτικές πολιτικές και είναι 
ακόμη λιγότερο εμφανής στην καθημερινότητα της 
Προσχολικής Εκπαίδευσης, όπου εμφανίζονται και 
οι πρώτες ενδείξεις των διακρίσεων και της περιθω-
ριοποίησης.

Πορεία Προγράμματος

Οι δραστηριότητες του Προγράμματος ξεκίνησαν 
αρχικά με μία έρευνα σχετικά µε τα Αναλυτικά Προ-
γράμματα Σπουδών και των σχολικών πρακτικών 
που εφαρμόζονται στην Προσχολική Εκπαίδευση 

στις χώρες της Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Κύπρου 
και Αυστρίας. Συνεπώς, ο πρώτος Οδηγός (ΙΟ1) πε-
ριλαμβάνει σχολικές πρακτικές σε σχέση με την πο-
λιτισμική κουλτούρα, το σώμα, το φύλο, την υγεία.

Ο εν λόγω Οδηγός, µε βάση τα πορίσματα της έρευ-
νας, ρίχνει φως στις αρχές διδασκαλίας και στους 
μαθησιακούς στόχους και αναφέρεται, επίσης, στη 
διδακτέα ύλη των προγραμμάτων των χωρών που 
συµµετέχουν στο Πρόγραμμα. Παράλληλα, γίνεται 
μία κριτική ανάλυση της απόκλισης ανάμεσα στις 
κατευθύνσεις που δίνονται ρητώς από τα θεμελιώδη 
κείμενα και  την πραγματική πρακτική που σχετίζε-
ται µε την εκπαίδευση για την πολιτιστική πολυμορ-
φία στην Προσχολική Εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση των μικρών παιδιών και η εμπλοκή 
των γονέων τους σε μία διαπολιτισμική κοινωνία, 
χωρίς αποκλεισμούς, διερευνώνται, επίσης, στον εν 
λόγω Οδηγό μέσα από µια επιλογή πρακτικών από 
τα σχολεία των χωρών που συµµετέχουν στο Πρό-
γραμμα, καθώς και από την Ιρλανδία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, την Πορτογαλία και τη Χιλή.

Ο Οδηγός 1 των καλών πρακτικών στο σχολείο εί-
ναι ουσιαστικά μία συγκριτική ανάλυση του τι ήδη 
υφίσταται όσον αφορά στην εκπαίδευση για την πο-
λυμορφία, καθώς και μία κριτική ανάλυση του πώς 
μπορεί να βελτιωθεί η εκπαίδευση µε την ενίσχυση 
του  σχολικού περιβάλλοντος και των εμπλεκομέ-
νων µε τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες 
για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης διαφοροποί-
ησης των κοινωνιών  µας.

Ο Οδηγός 1 πρόκειται να ολοκληρωθεί σύντομα και 
θα μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα. Οι επόμε-
νοι Οδηγοί που πρόκειται να ετοιμαστούν στα πλαί-
σια των δράσεων του Προγράμματος, αφορούν στα 
ακόλουθα θέματα: 

•  Οδηγός 2 (ΙΟ2): Οδηγός πολιτιστικής πολυμορ-
φίας σε σχέση με το σώμα, το φύλο και την υγεία 
στο σχολείο.

•  Οδηγός 3 (ΙΟ3): Εργαλειοθήκη πρακτικών δρα-
στηριοτήτων με θέμα την γονεϊκή εμπλοκή. 

•  Οδηγός 4 (ΙΟ4): Εργαλειοθήκη πρακτικών δρα-
στηριοτήτων για τους εκπαιδευτικούς που εργά-
ζονται με παιδιά ηλικίας 3-8 ετών.

Σημείωση 

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις δράσεις 
του Προγράμματος BODI μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  
http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=1557&Itemid=452&lang=el  
(www.bodi-project.eu)
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Συνέδριο – Ημερίδα Ημερομηνία Τόπος

Ημερίδα «Πολιτικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση: 5 Νοεμβρίου 2016 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο,   
Μνήμη, ταυτότητα και πολιτισμικές αναπαραστάσεις»   Λευκωσία 

Ημερίδα Παιδικής Λογοτεχνίας «Ιστορίες να 5 Νοεμβρίου 2016 Πανεπιστήμιο Frederick,
ονειρεύεσαι... παιγνίδια για να μεγαλώνεις!»  Λευκωσία

Ημερίδα παρουσίασης των ευρωπαϊκών 11 Νοεμβρίου 2016 Δημοσιογραφική εστία,
προγραμμάτων ATS2020-MENTEP  Λευκωσία

Ημερίδα «Η πράξη της Διαφοροποίησης της 12 Νοεμβρίου 2016 Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα,
διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας:
Υποστήριξη μέσα από κοινότητες μάθησης»

Ημερίδα «Ημέρα Ευχρηστίας»  16 Νοεμβρίου 2016 Τεχνολογικό 
  Πανεπιστήμιο,    
  Λεμεσός 

Τελετή Έναρξης Εκδηλώσεων «Μέρες Σεφέρη» 18 Νοεμβρίου 2016 Πύλη Αμμοχώστου, 
  Λευκωσία

Συνέδριο «Μέρες Σεφέρη» 19 Νοεμβρίου 2016 Πύλη Αμμοχώστου, 
  Λευκωσία

Σεμινάριο για εκπαιδευτές ΜΙΕΕΚ 21-22 Νοεμβρίου 2016 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
«Λογοκλοπή και Πνευματικά Δικαιώματα»   Λευκωσία

Συνέδριο «Ομαλή Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο  23 Νοεμβρίου 2016 Συνεδριακό Κέντρο
στο Δημοτικό Σχολείο: Μια Εκπαιδευτική Πρόταση.   ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ,
Καλές Πρακτικές»  Λευκωσία

Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής Λογοτεχνίας 25 Νοεμβρίου 2016 Πανεπιστήμιο Κύπρου,
και Φιλαναγνωσίας «Παιδική Λογοτεχνία:   Λευκωσία
Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις»

Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Η διαπολιτισμική διάσταση 26 Νοεμβρίου  2016 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
στη διδασκαλία των Μαθηματικών, της Γλώσσας   Λευκωσία
και της Ιστορίας»

Εργαστήρια μαθητών «Hour of Code»   5-9 Δεκεμβρίου 2016 Σχολικές μονάδες

Επιμορφωτικό εργαστήριο εκπαιδευτικών 6 Δεκεμβρίου 2016 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
«Hour of Code»   Λευκωσία

Υπουργική Σύνοδος «Υιοθέτηση του Σχεδίου Δράσης  8-9 Δεκεμβρίου 2016 Συνεδριακό Κέντρο
της Μεσογειακής Στρατηγικής για την Εκπαίδευσης   ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ,
για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ)»  Λευκωσία
  
Ημερίδα παρουσίασης των 15 επιλεγμένων προτάσεων 25 Ιανουαρίου 2017 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
για τον διαγωνισμό παραγωγής βίντεο από μαθητές,   Λευκωσία
για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Συνέδρια - Ημερίδες 2016 - 2017
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Συνέδριο – Ημερίδα Ημερομηνία Τόπος

  
Ημερίδα στο πλαίσιο της  Διεθνούς Ημέρας  για την 7 Φεβρουαρίου 2017 Συνεδριακό Κέντρο
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.  Παρουσίαση βίντεο   ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ,
του σχετικού διαγωνισμού του ΠΙ και βράβευση   Λευκωσία
των μαθητών

Ημερίδα για Εκπαιδευτικούς Εικαστικής Αγωγής 26 Μαΐου 2017 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
  Λευκωσία 

Τελική ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων των  15 Ιουνίου 2017 Συνεδριακό Κέντρο
Προγραμμάτων του Τομέα Εκπαιδευτικής   ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ,
Τεχνολογίας (Καινοτόμα Σχολεία και Εκπαιδευτικοί   Λευκωσία
Πυρήνες, Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο, 
Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο)  


