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‘ΔΤΚΟΛΕ’ ΕΝΝΟΙΕ

Η φφςθ ενόσ τόςο πολφπλοκου πεδίου όπωσ θ Περιβαλλοντικι
Εκπαίδευςθ/ Εκπαίδευςθ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ κζτει
ςθμαντικζσ προκλήςεισ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ
αναγκάηει να ζρκουν αντιμζτωποι με ‘όρια’ εννοιολογικοφ,
επιςτθμονικοφ, μακθςιακοφ/ διδακτικοφ χαρακτιρα (Dillon et
all, 2008).

(περιβάλλον, αειφορία, κοινωνικι/ περιβαλλοντικι δικαιοςφνθ )
& ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΗΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΖΗΣΗΜΑΣΩΝ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ
(μζκοδοι, προςεγγίςεισ, εργαλεία, ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων και εκπαιδευτικοφ
υλικοφ)

Αφηγηματική Ζρευνα Παρζμβαςησ
ΚΑΣΑΝΟΗΗ
του ρόλου του εκπαιδευτικοφ ςτθν ΠΕ/ΕΑΑ ςε επίπεδο προςωπικήσ θεωρίασ και πρακτικήσ, και πϊσ ο ρόλοσ
αυτόσ διαμορφϊνεται ωσ αποτζλεςμα των διαδικαςιϊν και μηχανιςμϊν υπζρβαςησ των προςωπικϊν
‘ορίων’/ προκλήςεων που αντιμετωπίηει κατά τθν εκπαιδευτικι πρακτικι του ςτθν ΠΕ/ΕΑΑ
Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ
που αςχολοφνται ςυςτηματικά με την ΠΕ/ΕΑΑ
Πρόγραμμα επαγγελματικήσ ανάπτυξησ
εκπαιδευτικϊν βαςιςμζνο ςε Κοινότητα
Πρακτικήσ & ψηφιακό περιβάλλον μάθηςησ

Boundary Crossing Theory

ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ
τθσ λειτουργικότητασ που μπορεί να ζχει θ ‘ψηφιακή αφήγηςη’ ςτο πλαίςιο τθσ επαγγελματικήσ ανάπτυξησ
των εκπαιδευτικϊν ςτθν ΠΕ/ΕΑΑ, δθλαδι ωσ μιασ πρακτικισ που επιτρζπει τον αναςτοχαςμό και μετατροπι τθσ
προςωπικισ γνϊςθσ ςε πρακτικι, μζςα από ενεργητικζσ ςυν-καταςκευζσ αφηγηματικοφ λόγου με ψηφιακά
μζςα.

Η προςζγγιςθ τθσ ‘Διάβαςησ των Συνόρων’ (Boundary Crossing Theory) των Akkerman & Bakker (2011) επιλζχκθκε
ωσ κατάλλθλο κεωρθτικό πλαίςιο για διερεφνθςθ τθσ φφςθσ και του ρόλου των ‘ορίων’ και αντίςτοιχα των
‘προκλιςεων’ που αυτά κζτουν ςτθν εκπαιδευτικι ςκζψθ και πρακτικι των εκπαιδευτικϊν ςτθν ΠΕ/ΕΑΑ.

(Craft & Mor, 2012· Laurillard, 2013)

Η προςζγγιςθ του ‘Εκπαιδευτικοφ ωσ ςχεδιαςτή’ (Learning Design Theory) τθσ Laurillard (2013) επιλζχκθκε ωσ
κατάλλθλο κεωρθτικό πλαίςιο για τθν κατανόθςθ τθσ ταυτότθτασ που διαμορφϊνουν οι εκπαιδευτικοί κακϊσ
ςχεδιάηουν τθν εκπαιδευτικι πρακτικι τουσ ςτθν ΠΕ/ΕΑΑ.

γιατί ψηφιακή αφήγηση;

γιατί αφηγηματική έρευνα;
 επζπγξάκκηζε ηεlο έξεπλαο κε κηα εξκελεπηηθή ινγηθή
πνπ εμππεξεηεί ην ζθνπό ηνπ εξεπλεηηθνύ αληηθεηκέλνπ
(Δαζθνιηά, 2005)
 ππνζηήξημε ηεο εκβάζπλζεο ζηελ πνιππινθόηεηα ηεο
ηαπηόηεηαο ηνπ αηόκνπ
 αμηνπνίεζε ησλ αθεγεκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα
ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ηεο εμπειπίαρ ηοσς μέζα από
πολλαπλές προοπηικές (Coulter et al, 2007 · Clandinin,
2007)
 δηπιήο θαηεύζπλζεο αιιειεπηδξαζηηθή εξεπλεηηθή
ζρέζε πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ θαηεύζπλζε
ηεο ελδπλάκσζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ
 ζε βάζνο εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ έξεπλα θαη
δηαινγηθή/ζπλεξγαηηθή ζρέζε πνπ αλαπηύζζνπλ κε
ηνλ/ηνπο εξεπλεηή/έο, ε νπνία κπνξεί λα δηακνξθώζεη
έλα λέν πιαίζην επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο γηα ηνπο
ίδηνπο

Learning Design Theory
(Akkerman & Bakker, 2011)

 Ποια είναι, ςφμφωνα με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν
ζρευνα εκπαιδευτικοφσ, τα «όρια» /«ςφνορα» που
καλοφνται να υπερβοφν ςτθν προςωπικι
εκπαιδευτικι τουσ πρακτικι ςτθν ΠΕ/ΕΑΑ, ζτςι
όπωσ αυτά εκφράηονται και αποτυπϊνονται ςτισ
ψθφιακζσ ιςτορίεσ που οι ίδιοι δθμιουργοφν;
 Μπορεί να αποτελζςει θ ψηφιακή αφήγηςη
κατάλλθλο εργαλείο προςωπικήσ ζκφραςησ και
αναςτοχαςτικήσ πρακτικήσ, με δυνατότθτεσ
αξιοποίθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ επαγγελματικισ και
προςωπικισ ανάπτυξθσ των εκπαιδευτικϊν ςτθν
ΠΕ/ΕΑΑ;

 ηα ςεθηαθά κέζα είλαη εύθνια πξνζβάζηκα θη ειθπζηηθά
ζε έλα κεγαιύηεξν θνηλό (Garrety, 2008)
 νη ςεθηαθέο ηζηνξίεο γύξσ από ζεκαληηθέο εκπεηξίεο ηεο
θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο εθπαηδεπηηθώλ
κπνξνύλ λα δηακνηξαζηνύλ θαη λα απνηειέζνπλ
αληηθείκελν θξηηηθνύ αλαζηνραζκνύ ζην πιαίζην κηαο
κεηαζρεκαηηζηηθήο ινγηθήο
 νη ςεθηαθέο ηζηνξίεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο
πρόζκληζη/πρόκληζη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα κάζνπλ ν
έλαο από ηνλ άιιν θαη λα εμειηρζνύλ επαγγεικαηηθά ζην
πιαίζην θνηλνηήησλ κε θνηλά επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληα
θαη ζηόρνπο
 νη ςεθηαθέο ηζηνξίεο θνπβαινύλ κηα εγγελή δπλακηθή πνπ
εληνπίδεηαη ζην γεγνλόο όηη κεηαηξέπνληαη νη ίδηεο ζε
αληηθείκελα ζθέςεο, αλαζηνραζκνύ, δηαπξαγκάηεπζεο θαη
δηαιόγνπ (Daskolia et al, 2015· Daskolia et al, 2017· Kynigos
et al, 2013)
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