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Περίληψη 

Η Κοινωνία της Γνώσης δημιουργεί νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα σε διεθνές επίπεδο. Η 
πρόσφατη οικονομική κρίση, με ηθικές πολιτικές, πολιτισμικές και κοινωνικές διαστάσεις, οξύνει τις 
κοινωνικές ανισότητες με βίαιο τρόπο και ταχύτατο ρυθμό, συμβάλλοντας έτσι στην αναζήτηση  εκ του 
μηδενός, εννοιών και καταστάσεων οι οποίες φάνταζαν στέρεες τις τελευταίες δεκαετίες.  Το 
εκπαιδευτικό σύστημα παρακολουθεί αμήχανο τις εξελίξεις και προσπαθεί να διαχειριστεί μια νέα 
καθημερινότητα, χαρακτηριστικό  γνώρισμα της οποίας είναι η αβεβαιότητα, και το διαρκές άγνωστο 
που συνεχώς μεταβάλλεται.  Το μόνο που έχουμε ως δεδομένο είναι ότι εκπαιδεύουμε τους πολίτες για 
μια κοινωνία και έναν κόσμο που δεν έχουμε ιδέα πως θα είναι μετά από μερικά χρόνια.  Σκοπός της 
εισήγησης  είναι η ανάδειξη της συνεργατικής δημιουργικότητας με την χρήση των ΤΠΕ ως ένα από τα 
πλέον σημαντικά εργαλεία που έχει ο σκεπτόμενος εκπαιδευτικός – πολίτης  προκειμένου να 
ανταποκριθεί με κριτικό τρόπο στις απαιτήσεις των καιρών μας. 

Λέξεις κλειδιά: Συνεργατική Δημιουργικότητα, παιδαγωγική αξιοποίηση τπε, τηλεδιάσκεψη 

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας εκπαιδευτικοί και μαθητές αντιμετωπίζουν μια σημαντική πρόκληση, καθώς 
καλούνται να καλύψουν μια μεγάλη απόσταση που χωρίζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες 
που παρέχονται στο σχολείο του σήμερα, σε σχέση με τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι 
αναγκαίες για τον αυριανό πολίτη της αναδυόμενης  Κοινωνίας της Γνώσης . Αν πιστεύουμε 
πραγματικά πως η παραίτηση και η στείρα άρνηση είναι  η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος 
τότε θα πρέπει να αναζητήσουμε νέες πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες που θα μπορούσαν 
να θέσουν τις βάσεις μιας εναλλακτικής – δημιουργικής προσέγγισης για τα εκπαιδευτικά 
πράγματα. Οι ΤΠΕ υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα από τα 
σημαντικότερα εργαλεία προκειμένου εκπαιδευτικοί και μαθητές, να αναπτύξουν κρίσιμες 
δεξιότητες (γνωστικές, κοινωνικές, τεχνολογικές)  για  να μπορέσουν να ανταποκριθούν με 
κριτικό και δημιουργικό τρόπο στις ανάγκες της νέας κοινωνικής και οικονομικής 
πραγματικότητας που συνεχώς μεταβάλλεται.  

Σκοπός της εργασίας είναι αφενός η ανάδειξη της Συνεργατικής Δημιουργικότητας (ΣΔ) 
ως ένα από τα πλέον σημαντικά  ζητούμενα για τον  κριτικά σκεπτόμενο εκπαιδευτικό του 
σήμερα, και αφ ετέρου η διερεύνηση τρόπων με τους οποίους οι ΤΠΕ μπορούν να τον 
υποστηρίξουν σε αυτή την προσπάθεια. 

Η δομή της εργασίας έχει ως εξής: Στην πρώτη ενότητα επιχειρείται μια αρχική 
χαρτογράφηση σε σχέση με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αναδυόμενης κοινωνικής 
πραγματικότητας. Στη δεύτερη ενότητα αποσαφηνίζεται η έννοια της δημιουργικότητας και 
αναδεικνύεται ή σημασία της στη σημερινή εποχή των έντονων αλλαγών και της 
αβεβαιότητας. Στη τρίτη ενότητα το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ρόλο των  ΤΠΕ ως κρίσιμου 
παράγοντα για την ενθάρρυνση της Συνεργατικής Δημιουργικότητας. Στην τέταρτη 
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ενότητα γίνεται μια συνοπτική αναφορά στο Πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2012-2013,  στο 
πλαίσιο του οποίου αξιοποιήθηκαν οι ΤΠΕ (τηλεδιάσκεψη, web 2.0 κ.α) προκειμένου οι 
μαθητές και εκπαιδευτικοί να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν συνεργατικά δημιουργικές 
δραστηριότητες από απόσταση. 

1. Τι αλλάζει στις μέρες μας; 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και του διαδικτύου, η γνώση αποτελεί τον κυριότερο 
παραγωγικό συντελεστή της νέας μορφής κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης  
(Tapscott,1999; Anderson, 2008 ). Στόχος των κοινωνιών οφείλει να είναι  η ισχυροποίηση 
του κοινωνικού κεφαλαίου, δηλαδή το σύνολο των πραγματικών και εν δυνάµει πόρων που 
είναι ενσωματωμένοι, διαθέσιµοι και προερχόμενοι  μέσα από το δίκτυο των σχέσεων που 
διατηρεί ένα άτομο ή μια ομάδα (Nahapiet & Ghoshal, 1998) και ο ρόλος της 
δημιουργικότητας είναι σημαντικός για την επίτευξη του στόχου αυτού (Walberg, 1988, p. 
342). Η γνώση είναι ένα από τα αγαθά που διακινούνται µέσω αυτού του δικτύου και οι 
ΤΠΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο (Van Bavel etal, 2004), μειώνοντας την απόσταση 
μεταξύ  κέντρου και περιφέρειας (Westlund & Kobayashi, 2013) δημιουργώντας όμως νέου 
είδους κοινωνικές ανισότητες  με βάση την ηλικία και την πρόσβαση στο διαδίκτυο 
(Brandtzæg, Heim & Karahasanović, 2011). 

 Στο  σχολείο του σήμερα εκπαιδεύουμε τους αυριανούς πολίτες μιας κοινωνίας  για την 
οποία δεν  έχουμε την παραμικρή ιδέα του πως θα είναι μετά από μερικά χρόνια.  

Οι ταχύτατες αλλαγές στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο συμβάλλουν στην ανάδειξη 
μιας νέας πραγματικότητας χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οποίας είναι: 

α. Σοκ της Υπερπληροφόρησης: ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος των διαθέσιμων 
πληροφοριών που είναι πλέον διαθέσιμες στο διαδίκτυο έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία 
του φαινομένου του «σοκ της υπερπληροφόρησης (Brown & Duguid, 2000;Bawden & 
Robinson, 2008).  
Το ζητούμενο σήμερα είναι  να  αποκτήσουμε την ικανότητα να : 

 ανακαλύπτουμε αυτό που αναζητούμε  μέσα στον ωκεανό των πληροφοριών με 
κριτήριο την εγκυρότητα και την επικαιρότητα (Anastasiades, 2007). Κάτι τέτοιο 
απαιτεί αφαιρετική σκέψη, φαντασία και πρωτοτυπία. 

 να καλλιεργήσουμε την ικανότητα αξιολόγησης και εντοπισμού σημαντικών ή 
αυθεντικών πληροφοριών  (Siemens, 2004), δηλαδή να καλλιεργήσουμε την ικανότητα 
της κριτικής σκέψης. 

 β. Η ταχύτατη απαξίωση της γνώσης: στην επονομαζόμενη κοινωνία της γνώσης και της 
αβεβαιότητας (Hargreaves, 2003) η γνώση απαξιώνεται με ταχύτατους ρυθμούς (Kaufman, 
2006), γεγονός που μας επιβάλλει να ξανασκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίζουμε την έννοια της διδασκαλίας και της μάθησης  εστιάζοντας το ενδιαφέρον 
στο να μάθουμε τους μαθητές μας πώς να μαθαίνουν (Laurillard, 2002; Anderson, 2008).   

γ. Η πολλαπλότητα των  πληροφοριών στην σημερινή εποχή  μας προτρέπει 
(Johnston,1998): 

-να αναζητούμε την νέα γνώση από διαφορετικές πηγές,    
- να  συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν διάφορα είδη γνώσης και πολλαπλοί τρόποι 

θεώρησης, ερμηνείας και επίλυσης προβλημάτων, 
- να εστιάζουμε στην δημιουργία νέων μορφών αντίληψης και απόκτησης νοήματος για 

τον κόσμο που μας περιβάλλει (Μακράκης, 2000, σ.247). 
Προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι να ενθαρρύνουμε την αποδέσμευση της  σκέψης από 

την ισοπεδωτική της τυποποίηση, καλλιεργώντας σε εκπαιδευτικούς και μαθητές την 
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ικανότητα εναλλακτικής θέασης των πραγμάτων και πολλαπλών τρόπων επίλυσης 
προβλημάτων. 

δ. Παγκόσμια δικτύωση-συνεργασία: Η δυνατότητα παγκόσμιας δικτύωσης  ερευνητών, 
εκπαιδευτικών και μαθητών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια νέα συμμετοχική 
κουλτούρα (Jenkins,2006) με σεβασμό στα επιμέρους κοινωνικά και πολιτισμικά 
περιβάλλοντα. 

Στο πλαίσιο αυτό: 
-επιδιώκουμε την συνεχή επαφή και συνεργασία με άλλους που έχουν κοινά 

ενδιαφέροντα και αξιόλογες πρακτικές (Lovat & Smith 2003) 
- καλλιεργούμε την κουλτούρα διαμοίρασης των γνώσεων, εμπειριών και βιωμάτων  μας, 

με την βοήθεια των περιβαλλόντων κοινωνικής δικτύωσης και  του web2.0 (Anastasiades & 
Kotsidis, 2013). 

Συνοψίζοντας, με βάση τα τέσσερα ανωτέρω χαρακτηριστικά γνωρίσματα της νέας 
κοινωνικής πραγματικότητας που αναδύεται, εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να 
εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, στην ανάδειξη της 
πρωτοτυπίας, της φαντασίας και της καινοτομίας,  στην ενθάρρυνση της εναλλακτικής 
θέασης των πραγμάτων, στην παιδαγωγική αξιοποίηση του λάθους, με στόχο την 
οικοδόμηση συνεργατικών  περιβαλλόντων μάθησης και δημιουργικής έκφρασης.  

2. Η έννοια και η σημασία της δημιουργικότητας στο σύγχρονο σχολείο 

Όπως γίνεται αντιληπτό η έννοια της δημιουργικότητας αποκτά ιδιαίτερη προστιθέμενη 
αξία για τα εκπαιδευτικά συστήματα στη σημερινή εποχή των  συνεχών αλλαγών και 
δομικών ανακατατάξεων Hargreaves, 2003; Ball, 2008, p. 39).  Αυτό αποτυπώνεται τόσο σε 
ευρωπαϊκό (Work Programme Education & Training 2010), όσο και σε εθνικό επίπεδο 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011, Λεωνίδου,2006, Ξανθάκου, 1998; DCMS, 2001). 

Από την επισκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας η έννοια της 
δημιουργικότητας θα μπορούσε να αποδοθεί μέσα από τέσσερις εφαπτομένους 
εννοιολογικούς κύκλους (Σχήμα 1). 
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Σχήμα 1: Εννοιολογική αποτύπωση της δημιουργικότητας 

1ος Κύκλος: Ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών  εστιάζουν την προσοχή τους  στην  
φαντασία,  την πρωτοτυπία και την καινοτομία ως τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 
δημιουργικής σκέψης (Bruner, 1962;  Getzels και Jackson, 1962;  Torrance, 1966; Lytton, 
1971, Reber, 1985; Vernon, 1989). 

2ος κύκλος: Σημαντική προϋπόθεση για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας είναι  
ενθάρρυνση της διαφορετικής θέασης των πραγμάτων (Lee, Webberlen και Litt,1987; De 
Bono,1967; Τριλιανός, 1997), η ανάπτυξη της αποκλίνουσας σκέψης   (Guilford, 
Fontana,1996: 163-164) και η διαμόρφωση νέων συσχετίσεων (Σάλλα- Διακουμεντζίδη, 1966). 
Οι διαφορετικοί τρόποι έκφρασης (μεταφορικά: όπως…, αναλογικά (δεν είναι/είναι), 
συμβολικά (ποίηση/τέχνη), πρακτικά (επίλυση προβλήματος) , παραστατικά (Σχήμα) κλπ) 
σε συνδυασμό με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην οικοδόμηση της γνώσης  
(Μακράκης, 2000: 247), είναι σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας στην εκπαίδευση. 

3ος Κύκλος: Σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές ή διατύπωση του προβλήματος  είναι πολύ 
πιο σημαντική διαδικασία από την επίλυση του ( Piaget,1960; Fontana, 1996: 166 ) και 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης (Καϊλα &  Ξανθάκου, 2002).  . 

4ος κύκλος: Παιδαγωγική αξιοποίηση του λάθους, συγκινησιακό κλίμα: η τυποποίηση της 
σκέψης, η απόλυτη κυριαρχία της λογικής, η έλλειψη εμπιστοσύνης στις δημιουργικές μας 
ικανότητες, ο φόβος του λάθους και της γελοιοποίησης, το κοινωνικό πλαίσιο που πιέζει για 
συμμόρφωση και τέλος η ψυχολογική ανασφάλεια για το νέο και το άγνωστο, αποτελούν τα 
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σημαντικότερα εμπόδια κατά τον Παρασκευόπουλο (2004)  σε σχέση με τη  
δημιουργικότητα. 

Σύμφωνα με τον Kampylis (2010) οι έλληνες εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης δεν έχουν σαφή εικόνα σε σχέση με την δημιουργικότητα και πολλές φορές  την 
αντιλαμβάνονται με προσλαμβάνουσες τέτοιες που δεν βοηθούν στην περεταίρω  ανάπτυξη 
της γεγονός το οποίο οφείλεται τόσο στο πλαίσιο της αρχικής τους εκπαίδευσης όσο και στο 
περιεχόμενο και την μεθοδολογία της επιμόρφωση τους. Το συμπέρασμα αυτό είναι 
συμβατό και με αντίστοιχη έρευνα των Loveless, A., Burton, J., & Turvey, K. (2006) στην 
οποία επισημαίνεται η σημασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την ανάδειξη της 
δημιουργικότητας, ενώ οι Webster, Campbell, & Jane (2009) επισημαίνουν την 
αναγκαιότητα  μιας καλά προετοιμασμένης περιόδου προετοιμασίας για τους 
εκπαιδευτικούς.  

3. Συνεργατική Δημιουργικότητα (ΣΔ) τα και ο ρόλος των  ΤΠΕ  

Σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις  η δημιουργικότητα αποκτά ιδιαίτερη 
προστιθέμενη αξία όταν λαμβάνει χώρα σε συνεργατικά περιβάλλοντα (Littleton & Miell, 
2004; Sawyer, 2007) χωρίς  να αναιρείται το γεγονός ότι οι ατομικές  δημιουργικές 
δραστηριότητες έχουν μια έντονη κοινωνική διάσταση (Ivinson, 2004).  

Στο πλαίσιο της ΣΔ το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αμοιβαιότητα μεταξύ των μελών της 
ομάδας, την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και βιωμάτων, στην διερεύνηση μιας κοινής 
προοπτικής, την διαπραγμάτευση ενός συλλογικού νοήματος (Grossen, 2008, 248 p.; 
Glăveanu, 2011), ενώ η έρευνα δεν επικεντρώνεται μόνο στο περιεχόμενο (τι και πώς) της 
δημιουργικότητας αλλά και στο κοινωνικοπολιτισμικό  πλαίσιο διαμεσολαβούμενης  
επικοινωνίας μέσα στο οποίο αυτή συντελείται (De Laat& Lally, 2004).  

Ειδικότερα στο πλαίσιο του σχολικού προβάλλοντος, η ΣΔ αποτελεί στις μέρες μας μιας 
από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την κριτική ένταξη των μαθητών στην Κοινωνία 
της Γνώσης (Craft,2008; Daskolia, Lambropoulos, & Kampylis, 2009), καθώς συμβάλλει στην 
κοινωνικο- συναισθηματική ανάπτυξη τους  και στην ανάδειξη ισχυρών εσωτερικών 
κινήτρων (Littleton & Miell, 2004;  Moran & John-Steiner, 2004). 

Οι ΤΠΕ υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις δύναται να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της ΣΔ 
στο σύγχρονο σχολείο μέσα από τρείς αλληλοσχετιζόμενες πρακτικές (Loveless,2003; 2011) 
οι οποίες απεικονίζονται στο σχήμα 2:   

 
 
 
 

Χαρακτηριστικά ΤΠΕ Δημιουργικές Διαδικασίες 
Αλληλεπίδραση,  

Πολλαπλές Μορφές Πληροφορίας, Ταχύτητα  
Φαντασία, Πρωτοτυπία,  Κριτική Αξιολόγηση  

 
 Πρόγραμμα Σπουδών ΤΠΕ 

 
 Δεξιότητες υψηλού επίπεδου σκέψης 

 Ανάπτυξη έκφραση διαμοίραση πληροφορίας 

  
 

Σχήμα 2: Πλαίσιο ΤΠΕ για την υποστήριξη της δημιουργικότητας 

Σύμφωνα με τους Wheeler et al. (2002), οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
της δημιουργικής σκέψης μέσα από τρείς αλληλοσχετιζόμενες διαστάσεις: επίλυση 
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προβλήματος, δημιουργική γνώση και κοινωνική αλληλεπίδραση.  Η Howell (2012) 
υποστηρίζει ότι οι δημιουργικές δραστηριότητες σε συνδυασμό με την διερεύνηση των 
γνώσεων μεγιστοποιούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και 
δεξιοτήτων των μαθητών 

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη του Web 2.0 προσδίδει μια νέα ώθηση στην υποστήριξη 
της δημιουργικότητας, καθώς οι εφαρμογές αυτές επιτρέπουν στους απλούς χρήστες   να 
δημιουργούν, να δημοσιεύουν, και να ανταλλάσσουν περιεχόμενο (πχ. κείμενο, εικόνα, 
video κ.ά.). (Bush & Hall, 2011;Daud & Zakaria, 2012; Kurtz, et al,2012). 

Το σημαντικό χαρακτηριστικό του web2.0 συνίσταται στο ότι ενθαρρύνει και 
υποστηρίζει τον απλό χρήστη να δημιουργήσει περιεχόμενο μαζί με άλλους (συνεργατική 
δημιουργία), προωθώντας την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μεταξύ τους (O'Reilly, 
2005). Μάλιστα, ο Jenkins (2006) αναφέρει ότι «το Web 2.0 σηματοδοτεί τη συμμετοχική 
κουλτούρα στην οποία υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για κάποιον να δημιουργήσει και να 
συμμετάσχει στη συνεργατική μάθηση και να γίνει ένας παγκόσμιος πολίτης (πολίτης όλου 
του κόσμου), ικανός να επικοινωνεί και να εργάζεται σε διαφορετικά πλαίσια». 

Συμπερασματικά, η συνεισφορά του web 2.0 συνίσταται στην ενθάρρυνση της 
συμμετοχικής κουλτούρας μέσω της δημιουργίας και διαμοίρασης περιεχομένου σε 
διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια και ως εκ τούτου δύναται υπό 
παιδαγωγικές προϋποθέσεις να συμβάλλει  στην ανάπτυξη της συνεργατικής 
δημιουργικότητας στην σχολική τάξη. 

4. Από την θεωρία στην πράξη: Ενθάρρυνση της Συνεργατικής 
Δημιουργικότητας για μαθητές  Δημοτικού Σχολείου με την αξιοποίηση της 
Διαδραστικής  Τηλεδιάσκεψης 

Σύμφωνα με τον Ripple (1999) μπορούμε να διακρίνουμε δύο βασικές στρατηγικές για 
την ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης: η πρώτη δίνει έμφαση στις διδακτικές τεχνικές και 
την χρήση εδικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων όπως  ανοιχτές ερωτήσεις και ασαφώς 
διατυπωμένα  προβλήματα, ενώ η δεύτερη εστιάζει στην έμφυτη δημιουργικότητα του κάθε 
ανθρώπου η  οποία μπορεί να αναδειχθεί με την άρση των εμποδίων και την 
συνειδητοποίηση εκ μέρους του, των δημιουργικών του δυνατοτήτων. Σημαντική 
προϋπόθεση για την ενθάρρυνση της, είναι  η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος  
προκειμένου οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να μην φοβούνται το λάθος, (Robinson, 2008). 
Για να επιτύχουμε κάτι τέτοιο είναι σημαντικό ο μαθητής να ενθαρρύνεται να εκφράσει με 
άνεση τα συναισθήματα του (Russ, 1993: 12-16) εκτιθέμενος  σε βιωματικές καταστάσεις που 
θα του δώσουν την δυνατότητα να τα αναγνωρίσει και να τα επεξεργαστεί  (Russ, 1993: 38-
42). 

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση συνεργατικών δημιουργικών 
δραστηριοτήτων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα του 
προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΑΣ» το οποίο υλοποιείται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Ξεκίνησε τη συναρπαστική διαδρομή το 2000 από την Κύπρο και 
μέχρι το 2013 έχουν λάβει μέρος  1800 μαθητές και 50 εκπαιδευτικοί από 20 Δημοτικά 
Σχολεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο (www.edc.uoc.gr/~odysseas/). 

Με τον όρο τηλεδιάσκεψη (Videoconferencing) αναφερόμαστε στην επικοινωνία σε 
πραγματικό χρόνο (real time)  μέσω ήχου (audio) κινούμενης εικόνας  (live video) και 
δεδομένων (Data)  ανάμεσα σε δύο  ή περισσότερα απομακρυσμένα σημεία. (Anastasiades, 
2003; Alexander et al., 1999; Chandler and Hanrahan, 2000).  Η  Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη 
(ΔΤ) – Interactive Videoconferencing (IVC) επιτρέπει σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές 

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
http://www9.georgetown.edu/faculty/irvinem/theory/Jenkins-ConvergenceCulture-Intro.pdf
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που βρίσκονται σε δύο περισσότερα απομακρυσμένα σημεία, όχι απλά να επικοινωνούν 
ανταλλάσσοντας απόψεις ή να μοιράζονται δεδομένα μεταξύ τους, αλλά να συμμετέχουν 
ενεργά σε ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης, κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του 
οποίου αποτελεί η συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης από απόσταση σε πραγματικό 
χρόνο (Anastasiades, 2009) .  Η Δ.Τ  αποτελεί ένα σημαντικό τεχνολογικό μέσο το οποίο υπό 
παιδαγωγικές και κοινωνικές προϋποθέσεις μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στο άνοιγμα 
του σχολείου σε ευρύτερα κοινωνικά και μαθησιακά περιβάλλοντα, να ενθαρρύνει την 
κοινωνική διαπραγμάτευση και κριτική θέαση των σύγχρονων τοπικών βιογραφιών του 
μικρόκοσμου που περιβάλλει την σχολική τάξη, να καλλιεργήσει το πνεύμα της 
συνεργασίας, την αναγκαιότητα της ενσυναίσθησης και την κουλτούρα της  καθημερινής 
διαβούλευσης με άλλες νοοτροπίες, στάσεις, συμπεριφορές και αντιλήψεις (Anastasiades, 
2010).  

Η παιδαγωγική προσέγγιση του προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΣ (Anastasiades, 2003; 2010) 
στηρίζεται στην διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, η οποία διερευνάται και οικοδομείται 
συνεργατικά με στόχο: α. την καλλιέργεια κρίσιμων γνωστικών, κοινωνικών και 
τεχνολογικών δεξιοτήτων  β. την ανάδειξη της κριτικής σκέψης γ. την ενθάρρυνση της ΣΔ 
προκειμένου να προετοιμάσουμε τους αυριανούς πολίτες  για την  δημιουργική και κριτική 
τους ένταξη στην αναδυόμενη Κοινωνία της Γνώσης του 21ου αιώνα (Σχήμα 3). 

 

Σχήμα 3: Συστατικά στοιχεία της παιδαγωγικής προσέγγισης του Προγράμματος 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

Το πλαίσιο του προγράμματος  «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2013»  σχετικά με την ενθάρρυνση της ΣΔ  
στηρίζεται σε τρείς πυλώνες: 

1. Υιοθετείται η «Δημοκρατική Θεώρηση» (NACCCE, 1999), σύμφωνα με την οποία η 
δημιουργικότητα δεν αφορά κάποιους προικισμένους  και χαρισματικούς ανθρώπους  αλλά 
αναφέρεται στις δημιουργικές πτυχές που διαθέτει ο κάθε άνθρωπος (Finke et al., 1992; 
Craft,2010; Ξανθάκου, 1998; Σέργη ,1994: 87, Κουλαιδής,2007).) 

2. Οι δημιουργικές πτυχές των μαθητών  μπορούν να αναδειχτούν μέσα από την 
συνειδητοποίηση και απελευθέρωση των δυνατοτήτων τους και ο ρόλος του δασκάλου είναι 
στο να συμβάλλει στην άρση των σχετικών εμποδίων με την βοήθεια τεχνικών και μεθόδων  
στο πλαίσιο ενός  περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης. 

3. Το θεωρητικό πλαίσιο του κοινωνικού επικοδομισμού θεωρείται το πλέον κατάλληλο 
για την ενθάρρυνση και την ανάδειξη της ΣΔ (Mamykina et al., 2002) καθώς σημαντικός 
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αριθμός ερευνητών θεωρεί ότι ο θεωρίες του κοινωνικού εποικοδομισμού  συμβάλλουν 
σημαντικά στην ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών (Csikszentmihalyi, 1996; 
Plucker et al.,2004; Sawyer, 2004; Craft, 2005). 

 Με βάση την προσέγγιση παιδαγωγικής αξιοποίησης της τηλεδιάσκεψης (Anastasiades, 
2003; 2010) σε συνδυασμό με την αναθεωρημένη ταξινομία  Bloom (Anderson, etal, 2001) 
και την αξιοποίηση των του εφαρμογών web2.0  (Anastasiades & Kotsidis, 2013),  
προτείνονται τέσσερα κύρια στάδια (Σχήμα 4): 
 

 
Διαδραστική παρουσίαση αποτελεσμάτων /  

Διάλογος – επιχειρηματολογία‐ τεκμηρίωση  (Στάδιο Δ) 
  Δημιουργία, Συνεργατικό Παραμύθι, Σενάριο, Animation, 

κατασκευές, schooltube 

 

Συνεργασία ομάδων από απόσταση  (Στάδιο Γ) 
 

Ανάλυση/επεξήγηση/αναγνώριση/σύγκριση/αξιολόγηση/αναθεώρηση 
Συνεργασία σε ομάδες: σενάριο, σκίτσο, edmodo, blogs 

 

Εικονική Τάξη  (Στάδιο Β) 
Διερεύνηση θέματος/σύγκριση/περιγραφή/ ερμηνεία/ 

επιλογή/οργάνωση/σύνοψη/παρουσίαση 
 

Συνεργασία σε ομάδες: αναζήτηση στο διαδίκτυο,wiki, 
mind maps, PowerPoint, prezi, video, λογισμικά  

 
Εισαγωγικές Δραστηριότητες‐ Γνωριμία τάξεων  (Στάδιο A) 

Αναζήτηση /εντοπισμός πληροφοριών/ επιλογή/ οργάνωση/σύνοψη/ παρουσίαση  
Συνεργασία σε ομάδες: αναζήτηση στο διαδίκτυο, powerpoint, prezi  

Σχήμα 4:  Η Πυραμίδα της ΔΤ  (Anastasiades, 2003; 2010) 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2012-2013» από τον Φεβρουάριο έως τον 
Ιούνιο του 2013 πραγματοποιήθηκαν 16 συνολικά τηλεδιασκέψεις», στις οποίες συμμετείχαν 
200 περίπου μαθητές από 8 δημοτικά σχολεία την   Αθήνα την Κρήτη και την Αίγινα. 

Οι μαθητές με τους δασκάλους τους αξιοποίησαν την μεθοδολογία παιδαγωγικής 
αξιοποίησης της τηλεδιάσκεψης (Anastasiades,2003; 2010) και με την βοήθεια εφαρμογών 
του web 2.0 σχεδίασαν και υλοποίησαν συνεργατικές δημιουργικές δραστηριότητες  από 
απόσταση (εικόνα 1α, β). 

   
(α)      (β) 

Εικόνα 1 (α, β). Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις τηλεδιασκέψεις των μαθητών. 
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4. Συμπεράσματα 

Στην σημερινή εποχή της αβεβαιότητας και των ραγδαίων μεταβολών σε όλα τα επίπεδα,  το 
εκπαιδευτικό σύστημα, τα πανεπιστήμια και οι σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής  
οφείλουν να σηκώσουν  στους ώμους τους ένα ιστορικό βάρος:  να αναγεννήσουν από τις 
στάχτες τους αυτό που για χρόνια και με συστηματικό τρόπο απόνομιμοποίησαν, δηλαδή 
την δημιουργικότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών η οποία αποδομήθηκε στο όνομα 
μια θετικιστικής και μηχανιστικής προσέγγισης που υπηρετούσε τις ανάγκες της 
βιομηχανικής κοινωνίας και των δομών της. 

Προϋπόθεση για την ενθάρρυνση της συνεργατικής δημιουργικότητας είναι ο 
επαναπροσδιορισμός της παιδαγωγικής διάστασης των ΤΠΕ, προκειμένου να υποστηρίξουν 
εκπαιδευτικούς και μαθητές στην δόμηση μιας νέας συμμετοχικής κουλτούρας η οποία θα 
συμβάλλει στην απαιτούμενη μετάβαση από το σχολείο της τυποποίησης, του στείρου 
ορθολογισμού, της «ποινικοποίησης» του λάθους και της ομοιομορφίας, σε περιβάλλοντα τα 
οποία θα ενθαρρύνουν την  πρωτοτυπία και την καινοτομία, θα καλλιεργούν την 
αποκλίνουσα σκέψη, και θα οικοδομούν συνεργατικά τη γνώση με την χρήση εναλλακτικών 
προσεγγίσεων στην βάση παιδαγωγικής αξιοποίησης  του λάθους.  Στην εργασία αυτή 
υποστηρίζεται ότι η παιδαγωγική προσέγγιση στο πλαίσιο του προγράμματος 
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ» αποτελεί ένα πρώτο βήμα σε αυτή τη συναρπαστική διαδρομή. 
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