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Περίληψη

Στην ψηφιακή εποχή του 21ου αιώνα με την παγκοσμιοποίηση και τον εμπορευματοποιημένο  πολιτισμό, η 
διατήρηση και ανάδειξη της λαϊκής μας παράδοσης  προβάλλει  ως γόνιμη δυνατότητα διατήρησης της πολι-
τισμικής μας ταυτότητας. Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση συγκροτεί γι’ αυτό  υπόστρωμα ιδιαίτερης σημασίας, 
κυρίως μέσα από την εκπαίδευση διαθεματικής προσέγγισης.

Το έργο του Θεοφίλου Χατζημιχαήλ, εκφράζει την ελληνικότητα και συνδέεται  με τη λαϊκή παράδοση και το 
λαϊκό πολιτισμό. Η αφήγηση, κυρίως η  προφορική της λαϊκής παράδοσης, συνδέεται με τη ζωή και τον πο-
λιτισμό του ανθρώπου από τα πανάρχαια χρόνια. Η ψηφιακή αφήγηση ως συνδυασμός της παραδοσιακής 
αφήγησης με πολυμεσικό υλικό εντάσσεται στο σχέδιο δράσης 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος εκπαίδευσης υψηλών αποδόσεων.

Η δυνατότητα διδακτικών παρεμβάσεων στους μαθητές-τριες της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού με ψηφιακή αφήγηση 
και διαθεματική προσέγγιση της Ιστορίας, των Εικαστικών, της Αισθητικής Αγωγής και των Τ.Π.Ε, με αφορμή 
το έργο του Θεοφίλου Χατζημιχαήλ, συνιστά μια σύγχρονη ερευνητική και εκπαιδευτική διαδικασία. Εφαρ-
μόζουμε πειραματικά ένα σενάριο, για την εξέταση της αποτελεσματικότητάς του, μέσα από την κρίση των 
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όσον αφορά την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και 
την ανάπτυξη διαφόρων μορφών εγγραμματισμού και δεξιοτήτων από τους μαθητές-τριες, Τα συμπεράσματα 
μπορεί να συμβάλλουν στην ενθάρρυνση της επιστημονικής μελέτης της λαϊκής μας παράδοσης από τις μι-
κρές ηλικίες, με σφυρηλάτηση της πολιτισμικής ταυτότητας των παιδιών και κατανόηση ζητημάτων αυτοπροσ-
διορισμού και ετεροκαθορισμού, για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. 
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Εισαγωγή

Ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ (1873-1934) υπήρξε ο μεγαλύτερος Έλληνας λαϊκός ζωγράφος στα τέλη του 19ου 
και αρχές του 20ου αιώνα. Η ελληνική λαϊκή παράδοση ως διαγενεακή μεταβίβαση γνώσης, αξιών ηθών και 
εθίμων καθώς και ως  ιδιοσυστασία του λαού μας αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη ζωγραφική του. 

Με εφαλτήριο το ζωγραφικό έργο του Θεοφίλου και πολυμεσικό υλικό, από ψηφιακές αφηγήσεις εκπαιδευ-
τών και εκπαιδευομένων διαμορφώνουμε μια δραστική μαθησιακή εμπειρία για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης 
του Δημοτικού. Οι δραστηριότητες είναι πλήρως εναρμονισμένες με το ψηφιακό παρόν και μέλλον της εποχής. 
Με εφαρμογή εκπαιδευτικού σεναρίου  μελετάμε την αποτελεσματικότητα των διδακτικών παρεμβάσεων μέσα 
από την κρίση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
μορφών εγγραμματισμού από τους μαθητές- τριες. Το έργο του Θεοφίλου συνδυαστικά με τις  ΤΠΕ, συγκροτεί 
μια σύγχρονη κριτική προσέγγιση και κατανόηση της λαϊκής πολιτισμικής μας κληρονομιάς από τις μικρές 
ηλικίες, σε διαθεματική πρισματική οπτική. Εξάλλου, στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες της εποχής, ο λαϊκός 
πολιτισμός αποτελεί πρόσφορο  πεδίο  για τη σύγχρονη εκπαίδευση, με ανάδειξη των ομοιοτήτων και διαφο-
ρετικοτήτων των σύγχρονων πολιτισμικών ταυτοτήτων, καθώς και τη σταδιακή σύνθεση στάσεων και στόχων 
των διαφόρων πολιτισμικών ομάδων.

Το εκπαιδευτικό σενάριο

Η διδακτική μας πρόταση αφορά διαθεματική προσέγγιση της σχολικής ύλης με τις ΤΠΕ, μέσα από το έργο 
του λαϊκού ζωγράφου Θεοφίλου Χατζημιχαήλ. Εφαρμόζουμε τέσσερις διδακτικές παρεμβάσεις δέκα ωρών. 
Από τον εκπαιδευτικό προβάλλεται σε ψηφιακή αφήγηση το έργο και η ζωή του Θεοφίλου Τα  παιδιά σε κα-
θοδηγούμενη εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες και μαθαίνουν, δημιουργούν τις δι-
κές τους ψηφιακές ιστορίες με ιστοριοπίνακες, χρήση κατάλληλων λογισμικών, ενημερώνονται για τις άδειες 
χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων και συλλέγουν υλικό για τις εργασίες τους. Επισκέπτονται το Μουσείο του 
Θεοφίλου στη Βαρειά Μυτιλήνης και  επικοινωνούν με σχολεία του Βόλου, όπου έζησε ο Θεόφιλος. Από το 
έργο του Θεοφίλου, τα παιδιά   αναγνωρίζουν και συλλέγουν  στοιχεία του υλικού λαϊκού πολιτισμού,, της 
μυθολογικής παράδοσης, των δημοτικών τραγουδιών, ιστορικά στοιχεία αλλά και γεωγραφικά και πολιτισμι-
κά στοιχεία της Λέσβου και διαμορφώνουν ανάλογες ψηφιακές ιστορίες, οι οποίες συντίθενται τελικά σε μια 
ολοκληρωμένη εργασία για τον λαϊκό πολιτισμό και τη λαϊκή παράδοση. Τελικά η εργασία αυτή  μαζί με σχε-
τική  θεατρική παράσταση των παιδιών δημοσιοποιείται μέσω του διαδικτύου σε άλλες τάξεις και σχολεία της 
πόλης και της χώρας..

Η έρευνα

Η διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, ως προς την αποτελεσματικότητα των διδακτι-
κών παρεμβάσεων και της χρήσης των ΤΠΕ, στον   εμπλουτισμό μιας  διδασκαλίας με την λαϊκή τέχνη του 
Θεόφιλου, ενδιαφέρει για άμεση αλλά και εξ αποστάσεως εφαρμογή τους σε εγχώριο αλλά και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, μέσα από ομαδοσυνεργατικά προγράμματα. Τίθενται ερευνητικά ερωτήματα στους εκπαιδευτικούς, 
που σε γενικές γραμμές αφορούν την κρίση τους  για την κατανόηση και εμπέδωση από τα παιδιά, της σχο-
λικής ύλης σε διαθεματική προσέγγιση, μέσα από την πολιτισμική κληρονομιά της λαϊκής παράδοσης και 
της λαϊκής τέχνης, ως στοιχείων πολιτισμικής ταυτότητας.  Επίσης, επιχειρείται από τους εκπαιδευτικούς η 
συγκριτική αξιολόγηση της εμπλουτισμένης με  πολυμεσικό υλικό διδασκαλίας, έναντι των παραδοσιακών 
εκπαιδευτικών μεθόδων.   

Τα συμπεράσματα  

Μέσα από δειγματοληψία 48 εκπαιδευτικών, τα στατιστικά στοιχεία επέδειξαν σε πλειοψηφία,  ιδιαίτερη  
θετική εκτίμηση που αφορά  κυρίως : α) την ψηφιακή αφήγηση ως αφόρμηση  μιας διδακτικής παρέμβασης, 
αλλά και ως δημιουργική διαδικασία, που προάγει  εγγραμματισμό, δεξιότητες .και ομαδοσυνεργατικό πνεύμα, 
β) την ικανότητα των παιδιών   να δημιουργούν ψηφιακές ιστορίες με πολιτιστικά στοιχεία του παρελθόντος, 
όπως  σήμερα εντάσσονται στην καθημερινότητα, π.χ. συνέδρια, εκθέσεις, μουσεία, μαρτυρίες, εορταστικές 
εκδηλώσεις, γ) την κατανόηση από τα παιδιά της λαϊκής παράδοσης και τέχνης ως συστατικών στοιχείων του 
πολιτισμού αλλά και του ρόλου της μνήμης για τη δημιουργία έργων τέχνης και τη διατήρηση της πολιτισμικής 
ταυτότητας του λαού μας. 


