
 

 

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 2004 - Ολυµπιακή Παιδεία: 
 Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση µέσω Τηλεδιάσκεψης   
ανάµεσα σε σχολεία της Κύπρου και της Ελλάδας,  

µε θέµα τους Σύγχρονους Ολυµπιακούς Αγώνες 
 

Αναστασιάδης Παναγιώτης 
Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήµιο 

Κρήτης,  
Π.Τ.∆.Ε Ρέθυµνο, Ελλάδα. 

panas@edc.uoc.gr  

Ράπτης Αριστοτέλης 
Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Π.Τ.∆.Ε 

Αθήνα, Ελλάδα 
mail@raptis-telis.gr 

Ράπτη Αθανασία 
Εντεταλµένη Λέκτορας (Ν. 407), 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Π.Τ.∆.Ε 

Αθήνα, Ελλάδα 
mail@raptis-telis.gr 

Χαµπιαούρης Κώστας 
Βοηθός ∆ιευθυντής, Περιφερειακό ∆ηµοτικό 

Σχολείο Καλού Χωριού Λεµεσού 
Υποψήφιος ∆ιδάκτορας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 

Π.Τ.∆.Ε, Λεµεσός, Κύπρος 
hambiaouris.c@cytanet.com.cy 

Μιχαηλίδης Χρίστος,  
∆άσκαλος, Περιφερειακό 
∆ηµοτικό Σχολείο Καλού 

Χωριού Λεµεσού 
Λεµεσός, Κύπρος 

xristosm@hotmail.com 
 

Κυριάκου Κάτια 
∆άσκαλος, Περιφερειακό 
∆ηµοτικό Σχολείο Καλού 

Χωριού Λεµεσού 
Λεµεσός, Κύπρος 

gkolddays@cyatent.com.cy 

Παπαδόπουλος Νίκος  
∆άσκαλος, Μαράσλειο 
∆ιδασκαλείο Αθήνας 
Αθήνα, Ελλάδα 

npapadop@psych.uoa.gr  
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Από τις αρχές του 2001 υλοποιείται στην Κύπρο το πρόγραµµα «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ», το οποίο αποτελεί 
τον κεντρικό πυρήνα µιας συλλογικής προσπάθειας στην οποία συµµετέχουν το Τµήµα ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου, το Τµήµα Πληροφορικής του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου και η Τράπεζα Κύπρου. Το 2004, µε την επιστηµονική  συµβολή των 
Παιδαγωγικών Τµηµάτων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών και Κρήτης, τo πρόγραµµα 
«Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» επεκτάθηκε σε δέκα δηµοτικά σχολεία,  οχτώ από την Κύπρο και δύο από την 
Ελλάδα, µε θέµα: «Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 - Ολυµπιακή Παιδεία». Σε αυτή την εργασία 
παρουσιάζονται οι τέσσερις τηλεδιασκέψεις που συνθέτουν τη θεµατική ενότητα «Σύγχρονοι 
Ολυµπιακοί Αγώνες» η οποία υλοποιήθηκε µεταξύ του Περιφερειακού ∆ηµοτικού Σχολείου Καλού 
Χωριού Λεµεσού στην Κύπρο και του Μαράσλειου ∆ιδασκαλείου στην Αθήνα. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Εξ αποστάσεως διδασκαλία, τηλεδιάσκεψη, συνεργατικό περιβάλλον, 
εικονική τάξη, γνωστική ανάπτυξη, διαθεµατική προσέγγιση, Σύγχρονοι Ολυµπιακοί Αγώνες, 
Ολυµπιακή Παιδεία 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι σύγχρονες αλληλεπιδραστικές τεχνολογίες των προσοµοιώσεων και της δυναµικής 

µοντελοποίησης προβληµάτων, τα εκπαιδευτικά πολυµέσα, τα δίκτυα, η ανοιχτή και εξ 
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αποστάσεως εκπαίδευση αποτελούν τους προποµπούς της νέας εποχής στο χώρο της εκπαίδευσης 
(Harley, 2001). Τα τεχνολογικά εργαλεία από µόνα τους δεν αποτελούν παρά το πρώτο βήµα στη 
µετάβαση από τη σηµερινή συµβατική σχολική αίθουσα στο νέο µοντέλο της εικονικής τάξης και 
του υβριδικού σχολείου (Rosbottom, 2001). Παράλληλα απαιτείται εκπόνηση διδακτικών και 
παιδαγωγικών προσεγγίσεων (Φλουρής, 1989), που θα αποτελέσουν την αναγκαία θεωρητική 
βάση και θα καθορίσουν το πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθούν οι νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες 
(Ράπτης και Ράπτη, 2004, Μακράκης, 2000, Σολωµονίδου, 2001) και συνεχής επιµόρφωση και 
ενθάρρυνση του σηµαντικότερου όρου της εκπαιδευτικής διαδικασίας, του εκπαιδευτικού 
λειτουργού (Vosniadou & Kollias, 2001). Στα πλαίσια αυτά, από τις αρχές του 2001 υλοποιείται 
στην Κύπρο το πρόγραµµα «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» (Anastasiades et al., 2001, Anastasiades, 2003). 
 
Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ» 
ΜΕΣΩ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» 
 
Γενική περιγραφή 
1η Τηλεδιάσκεψη (εικονική τάξη): 
   Πολύ πριν από την 1η τηλεδιάσκεψη, οι µαθητές είχαν προετοιµαστεί, σε γενικές γραµµές, από 
τους δασκάλους τους για το γενικό θέµα «Ολυµπιακοί Αγώνες». Τα παιδιά συγκέντρωσαν και 
µάζεψαν υλικό τόσο για τους Αρχαίους όσο και για τους Σύγχρονους Ολυµπιακούς Αγώνες. Η 
πρώτη τηλεδιάσκεψη έγινε στις 24 Μαρτίου και τα παιδιά του Περιφερειακού ∆ηµοτικού Καλού 
Χωριού Λεµεσού αποφάσισαν να ξεκινήσουν τη γνωριµία τους µε τους συµµαθητές τους από το 
Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο στην Αθήνα, τραγουδώντας αποσπάσµατα από την ανολοκλήρωτη 
ποιητική σύνθεση του ∆ιονύσιου Σολωµού «Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι». Μετά από σύντοµη 
αλληλογνωριµία ανάµεσα στα παιδιά των δύο σχολείων και µε αφορµή ότι την 25η Μαρτίου 
(πρώτη ηµέρα των Σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων του 1896) έγινε η εισαγωγή στην ενότητα 
«Σύγχρονοι Ολυµπιακοί Αγώνες» µε την οποία τα δύο σχολεία θα ασχολούνταν. Τα παιδιά 
ελεύθερα ανέφεραν διάφορα θέµατα και έννοιες που σχετίζονταν µε τη συγκεκριµένη ενότητα. Τα 
θέµατα καταγράφηκαν στον πίνακα και έγινε προσπάθεια να ταξινοµηθούν σε έξι επιµέρους 
υποενότητες. Οι υποενότητες που προέκυψαν ήταν οι ακόλουθες: α) Αναβίωση των Ολυµπιακών 
Αγώνων, β) Ιστορική αναδροµή 1896-2004, γ) Μασκότ (1968-2004), δ) Ολυµπιακό Πνεύµα 
(ολυµπιακά σύµβολα - ρητό, σηµαία, κύκλοι, ύµνος, όρκος, δάδες), ε) Κυπριακές συµµετοχές 
στους Σύγχρονους Ολυµπιακούς Αγώνες, στ) Έλληνες Ολυµπιονίκες. 
   Οι µαθητές και των δύο σχολείων χωρίστηκαν σε έξι οµάδες, σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντά 
τους. Έτσι υπήρχαν δηµιουργήθηκαν έξι οµάδες στην Αθήνα και έξι στην Κύπρο. Ανά δύο οµάδες 
(µια από την Αθήνα και µια από την Κύπρο) ανάλαβαν την υποενότητα πάνω στην οποία 
επρόκειτο να εργαστούν για να παρουσιάσουν στους συµµαθητές τους. Η τηλεδιάσκεψη τέλειωσε 
αφού οι µαθητές συµφώνησαν ότι µέχρι την επόµενη τηλεσύνδεση θα συγκέντρωναν και θα 
µελετούσαν υλικό σχετικό µε την υποενότητα που είχαν αναλάβει. 
2η  Τηλεδιάσκεψη  (τηλεσυνεργασία): 
   Στα πλαίσια αυτής της φάσης επιδιώχθηκε η δηµιουργία ενός ανοιχτού συνεργατικού 
περιβάλλοντος µεταξύ των µαθητών των δύο οµάδων (µιας οµάδας από την Κύπρο και µιας από 
την Αθήνα). Στην ουσία επιχειρήθηκε η δηµιουργία µιας κοινής οµάδας εργασίας η οποία 
συνεργάστηκε εξ αποστάσεως στα πλαίσια υλοποίησης µιας κοινής δραστηριότητας. Οι µαθητές 
που συµµετείχαν στην κάθε οµάδα από την Κύπρο τηλεσυνεργάστηκαν µε την αντίστοιχη οµάδα 
παιδιών από την Αθήνα και συζήτησαν για το υλικό που είχαν συγκεντρώσει για τη συγκεκριµένη 
υποενότητα που ανάλαβαν να µελετήσουν. Ο χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους ήταν 15-20 
λεπτά. Μέσα από την τηλεσυνεργασία, τα παιδιά συµφώνησαν τρόπους ανταλλαγής του υλικού 
µεταξύ τους (αποστολή µε το ταχυδροµείο, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και το τηλεοµοιότυπο) 
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και για τον τρόπο που θα παρουσίαζαν την εργασία τους στην επόµενη τηλεσύνδεση. Κάποιες 
οµάδες αποφάσισαν να παρουσιάσουν την εργασία τους, χρησιµοποιώντας τα προγράµµατα 
Word, PowerPoint και Multimedia Builder και άλλες ετοιµάζοντας θεατρικά, δραµατοποιηµένους 
διαλόγους, ποιήµατα και παιχνίδια. 
3η   Τηλεδιάσκεψη  (τηλεσυνεργασία / τηλεπαρουσίαση):  
   Σε αυτή τη φάση οι µαθητές ήταν οι πρωταγωνιστές του νέου συνεργατικού περιβάλλοντος, ενώ 
οι δάσκαλοι ασκούσαν ένα περισσότερο εποπτικό-καθοδηγητικό ρόλο. Οι οµάδες που είχαν 
αναλάβει µια συγκεκριµένη υποενότητα παρουσίασαν ό,τι είχαν ετοιµάσει για 15-20 λεπτά και 
ακολούθησε συζήτηση. Στην 3η τηλεδιάσκεψη παρουσιάστηκαν οι τρεις από τις έξι υποενότητες. 
Συγκεκριµένα παρουσιάστηκαν οι υποενότητες: α) Αναβίωση των Ολυµπιακών Αγώνων, β) 
Μασκότ (1968-2004), γ) Ολυµπιακό Πνεύµα. 
4η   Τηλεδιάσκεψη  (τηλεσυνεργασία / τηλεπαρουσίαση): 
   Στην 4η τηλεδιάσκεψη ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία όπως και στην 3η τηλεδιάσκεψη και 
παρουσιάστηκαν οι υπόλοιπες τρεις από τις έξι υποενότητες.  Συγκεκριµένα παρουσιάστηκαν οι 
υποενότητες: α) Ιστορική αναδροµή 1896-2004, β) Κυπριακές συµµετοχές στους Σύγχρονους 
Ολυµπιακούς, γ) Έλληνες Ολυµπιονίκες. 
   Μετά το τέλος των παρουσιάσεων, ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία τα παιδιά εξέφρασαν 
τις εντυπώσεις τους από το πρόγραµµα και τις ευχές του για συνέχιση της τηλεσυνεργασίας. Έγινε 
µια σύντοµη αξιολόγηση του προγράµµατος και συζητήθηκαν τυχόν δυσκολίες και αδυναµίες της 
τηλεσυνεργασίας. Το πρόγραµµα έκλεισε µε την υπόσχεση ότι θα ξανασυναντηθούµε - µε ή χωρίς 
καλώδια και κάµερες! 
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