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Πεξίιεςε 

Ο ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζπλαληνχλ ηα 

άηνκα ηφζν ζην πξνζσπηθφ φζν θαη ζην επαγγεικαηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, θαηαζηνχλ ηελ 

επίιπζε πξνβιήκαηνο, κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο καο εκπεηξίαο. 

Απέλαληη ζηα θαζεκεξηλά πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα (real life problems) ηα άηνκα 

είλαη πηζαλφ λα κελ έρνπλ δηδαρζεί ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ επίιπζή ηνπο, θαζψο 

απηά έρνπλ πνιιαπιέο ή κε πξνβιέςηκεο ιχζεηο (Jonassen, 2000). Δληνχηνηο, ζηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο, γηα λα δηαηεξεζεί ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ν πιεζπζκφο, θαιείηαη λα 

επηιχεη νινέλα θαη πην πνιχπινθα πξνβιήκαηα (Jonassen, 2005).  

ε απηφ ην πιαίζην, ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζην λα πξνεηνηκάζεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο γηα ην επαγγεικαηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα πνιχπινθα πξνβιήκαηα θαη ηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο, 

ψζηε λα ιακβάλνπλ ινγηθέο απνθάζεηο (Choi & Lee, 2009). 

Χζηφζν, θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν, νη 

εθπαηδεπφκελνη λα κπνξνχλ λα ιχλνπλ ηππηθά πξνβιήκαηα, αιιά λα κελ κπνξνχλ λα 

εθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε λέα πξνβιήκαηα (Hollingworth & McLoughlin 2001;2005).  

Έηζη, παξίζηαηαη ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ λα 

αμηνπνηνχλ αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο.  

ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξείηαη ε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο ζην πιαίζην ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο επηιέγεηαη ε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο ‗κάζεζε 

βαζηζκέλε ζε πξνβιήκαηα‘ (Problem-based learning – PBL), ε νπνία ρξεζηκνπνηεί 

αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα θαη ζηνρεχεη ζηε δηδαζθαιία ησλ δεμηνηήησλ επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο (Elliott & Kennedy, 2006; Lohman & Finkelstein, 2002; Savin-Baden, 2000; 

Visser, 2002). Σαπηφρξνλα, αμηνπνηείηαη έλα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελν πεξηβάιινλ 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (Computer Supported Collaborative Learning – CSCL environment), 

ην νπνίν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε ζπλεξγαηηθή θχζε ηεο PBL (Hmelo-Silver, 2002; Lu, 

Lajoie & Wiseman, 2010).  

Γηα ηελ ελνξρήζηξσζε ηεο ζπλεξγαηηθήο δηαδηθαζίαο, επηιέγνπκε ηα ζπλεξγαηηθά 

ζελάξηα (collaboration scripts) ηα νπνία πξνθαινχλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε 

ησλ νκάδσλ (Sancho, Moreno-Ger, Fuentes-Fernández & Fernández-Manjón, 2009). 

Δηδηθφηεξα γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο, ηα ζπλεξγαηηθά ζελάξηα (collaboration scripts) 
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πξνζεγγίζηεθαλ ππφ ην πξίζκα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, κε ζηφρν ηελ ελζσκάησζε ελφο 

ζελαξίνπ ζε έλα CSCL πεξηβάιινλ (CSCL script). 

Δπνκέλσο, ζηνρεχνπκε ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο, κέζσ 

ηεο αμηνπνίεζεο ελφο CSCL πεξηβάιινληνο θαη ηεο ζρεδίαζεο ελφο CSCL script, ην νπνίν 

νλνκάζηεθε PBL script, θαζψο βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο κεζφδνπ PBL. χκθσλα κε ην PBL 

script ην νπνίν είλαη ζπλεπέο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ CSCL scripts, νη 

εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο, γηα λα επηιχζνπλ έλα αλεπαξθψο 

δνκεκέλν πξφβιεκα. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ PBL script, ην CSCL πεξηβάιινλ 

ην νπνίν δηακνξθψζεθε, απνηειείηαη απφ ην Google Wave (ζχζηεκα γηα ζχγρξνλε θαη 

αζχγρξνλε ζπλεξγαζία). Γηα ηε δηαηήξεζε θαη δηάζεζε ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ 

αμηνπνηήζεθε ην Moodle, σο έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ειεθηξνληθήο ηάμεο (course 

management system). Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία αθνινπζεί ηηο θάζεηο ηνπ PBL script, φπνπ 

πεξηιακβάλνπλ αηνκηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ 44 άηνκα, φπνπ 

ζπγθξνηήζεθαλ ζε 2 νκάδεο (ειέγρνπ-πεηξακαηηθή). Ζ κία νκάδα εθπαηδεπφκελσλ 

απνηέιεζε ηελ νκάδα ειέγρνπ, φπνπ δηδάρηεθε ζε έλα παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ PBL script θαη ε δεχηεξε νκάδα, απνηέιεζε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα φπνπ 

δηδάρηεθε ζε έλα πεξηβάιινλ CSCL, πνπ επίζεο ππνζηεξίρηεθε απφ ην PBL script.  

Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία δηεμήρζε ζε εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2009-

10.  

Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ εμεηάζηεθε, ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχγρξνλεο δηαδηθηπαθήο ζπδήηεζεο. ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα  

δηεξεπλνχληαη, νη επηκέξνπο εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη (γλώζε θαη ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο απηνθαηεπζπλόκελεο κάζεζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο) πνπ αλαδχνληαη 

κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ PBL script. ηφρνο είλαη λα δηαπηζησζεί αλ ν ξφινο ηεο 

ηερλνινγίαο ζην πιαίζην ηνπ PBL script, επεξέαζε ηε γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ.  

Ζ παξνχζα έξεπλα βαζίδεηαη ζηνλ νηνλεί πεηξακαηηθφ ζρεδηαζκφ (quasi-experimental 

design), θαζψο ζέινπκε λα εμεηάζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. Χο πξνο ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε ρξήζε πνηνηηθψλ 

κεζφδσλ (εξεπλεηηθφ εξψηεκα 1), γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπδεηήζεσλ ηεο 
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πεηξακαηηθήο νκάδαο. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνζνηηθέο κέζνδνη (εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα 2), γηα ηνλ έιεγρν ζεκαληηθψλ ζηαηηζηηθψλ δηαθνξψλ.  

χκθσλα κε ηα επξήκαηα γηα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία ηέζεθαλ ζηελ 

παξνχζα έξεπλα, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη εθπαηδεπφκελνη ζε έλα CSCL πεξηβάιινλ πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ έλα PBL Script, αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Χζηφζν, 

σο πξνο ηνπο επηκέξνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ PBL Script, νη 2 νκάδεο (ειέγρνπ θαη 

πεηξακαηηθή) δελ παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Δληνχηνηο, δηαπηζηψζεθε 

φηη απφ ηε ρξήζε ελφο ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελνπ πεξηβάιινληνο, πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα, φπσο ε ηαπηφρξνλε θαη νπνπδήπνηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ε 

απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη ε θαηαγξαθή ησλ παξαγφκελσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  

πλνςίδνληαο, ε παξνχζα έξεπλα απνηειεί κία πξφηαζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, πνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηηο ζχγρξνλεο 

απαηηήζεηο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Αμηνπνηείηαη έλα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελν 

πεξηβάιινλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (CSCL environment) ην νπνίν ελνξρεζηξψλεηαη κέζσ 

ελφο PBL Script, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ 

επίιπζε αλεπαξθψο δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ. 

Πξνηείλεηαη, ε κειινληηθή πινπνίεζε ηνπ PBL Script κε ηελ αμηνπνίεζε 

δηαθνξεηηθψλ CSCL πεξηβαιιφλησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε 

δηαθνξεηηθφ πιαίζην κάζεζεο (ζεκαηηθή πεξηνρή, θιάδνο εθπαίδεπζεο). Δπηπιένλ, 

ζπλίζηαηαη ε κνληεινπνίεζε ηνπ PBL Script γηα λα εληζρπζεί ε δπλαηφηεηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ζε δηαθνξεηηθά ηερλνινγηθά πεξηβάιινληα ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο. 
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Κεθάιαην 1: ΔΙΑΓΩΓΗ 

1.1 Θεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο δηπισκαηηθήο 

ηελ θαζεκεξηλή δσή ν άλζξσπνο ιχλεη ζπλερψο κηθξά θαη κεγάια, απιά θαη 

πνιχπινθα, ζαθή θαη αζαθή πξνβιήκαηα (Jonassen, 2004).  Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζην 

πεδίν ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Gok, 2010) ζπκθσλνχλ φηη έλα πξφβιεκα ππάξρεη κφλν 

φηαλ θάπνηνο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε κία δπζθνιία, γηα ηελ νπνία δελ ππάξρεη άκεζα 

θάπνηα δηαζέζηκε απάληεζε (Dewey, 1910; Newell & Simon, 1972; Elshout, 1987; Mayer, 

1991; Schunk, 2000). Απηφ πνπ νλνκάδνπκε πξφβιεκα είλαη  κία θαηάζηαζε, φπνπ πξέπεη λα 

πξνζπαζήζνπκε λα ηελ νξίζνπκε, λα θαηαιάβνπκε ηη ζεκαίλεη θαη λα ηελ επηιχζνπκε 

(Woods, 2000).  

Ζ έξεπλα αλαδεηθλχεη δηάθνξνπο ηχπνπο πξνβιεκάησλ (Rouet et al., 2009). Μία 

ζεκαληηθή δηάθξηζε γίλεηαη αλάκεζα ζηα επαξθψο (well-structured) θαη αλεπαξθψο 

δνκεκέλα πξνβιήκαηα (ill-structured problems) (Jonassen, 2000; Voss & Post, 1988). Σα 

επαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα, ζπλνδεχνληαη απφ έλα ζχλνιν κε πιεξνθνξίεο (Rouet et al., 

2009), κε απνηέιεζκα λα είλαη γλσζηή ε δηαδηθαζία γηα ηελ επίιπζή ηνπο (Jonassen, 2000) 

θαη ηα αλεπαξθψο δνκεκέλα είλαη ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα (real life problems) γηα ηα 

νπνία είλαη πηζαλφ νη ιχηεο λα κελ έρνπλ δηδαρζεί ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ επίιπζή 

ηνπο, θαζψο έρνπλ πνιιαπιέο ή κε πξνβιέςηκεο ιχζεηο (Jonassen, 2000). Σα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ζπλήζσο είλαη επαξθψο 

δνκεκέλα (Jonassen, 2000; Ng, Cheung & Hew, 2010). Αληίζεηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλαληάκε ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή, είλαη αλεπαξθψο δνκεκέλα (Hung, Jonassen & Liu, 

2008; Jonassen, 2000; Ng, Cheung & Hew, 2010; Rouet et al., 2009), θαζψο είλαη εθείλα γηα 

ηα νπνία δελ ππάξρεη θάπνηα πξνθαλήο δηαδηθαζία, ηδέα ή ζεηξά βεκάησλ πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί (Woods, 2000). 

Ζ επίιπζε πξνβιήκαηνο έρεη αλαγλσξηζηεί σο κία πνιχπινθε δηαδηθαζία ε νπνία 

είλαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο καο εκπεηξίαο (Gok, 2010) θαη ζεσξείηαη κία απφ ηηο πην 

ζχλζεηεο θαη πεξίπινθεο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο (Newell & Simon, 

1972). πληζηά κία δηαδηθαζία ζπζηεκαηηθήο αλαδήηεζεο ησλ βεκάησλ πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ γηα λα θηάζεη ην άηνκν ζηαδηαθά ζηε ιχζε, κεηψλνληαο ηελ απφζηαζε ηεο 

ηξέρνπζαο απφ ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε (Newell & Simon, 1972). Ζ δηαδηθαζία ηεο 

αλαδήηεζεο γηα ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο, απνηειεί ηε δηεξγαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

(Jonassen, 2000). 
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Οη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο, ζεσξνχληαη σο ν 

ππξήλαο γηα ηελ επηβίσζε ησλ αηφκσλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κε έλα νινέλα θαη πην πεξίπινθν 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε κίαο 

δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο θαη γίλνληαη φιν θαη πην πεξηδήηεηεο πςεινχ επηπέδνπ γλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο ζηε ζεκεξηλή επνρή (Nickerson, 1994). Δπνκέλσο, ε ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα 

εκπιαθνχλ ζε νπζηαζηηθή θαη ζθφπηκε επίιπζε πξνβιήκαηνο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ θνηλσληψλ (Nickerson, 1994). 

ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, γηα λα δηαηεξεζεί ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζα 

πξέπεη ηα άηνκα, λα είλαη ζε ζέζε λα επηιχνπλ νινέλα θαη πην πνιχπινθα πξνβιήκαηα 

(Jonassen, 2005). Δηδηθφηεξα, νη απαηηήζεηο ηνπ κεηαβαιιφκελνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ε 

πνιχπινθε παγθφζκηα θνηλσλία, αχμεζαλ ηηο πξνζδνθίεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο 

(Yunus et al., 2006). χκθσλα κε ηνλ Jonassen (2000), ηα άηνκα δελ ακείβνληαη γηα ηελ 

απνκλεκφλεπζε πιεξνθνξηψλ ή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εμεηάζεηο, αιιά αληηζέησο, πξέπεη 

λα είλαη πξνεηνηκαζκέλα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλέο, πξαγκαηηθέο 

πξνθιήζεηο πνπ απαηηνχλ ιχζεηο ζε αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα. Δπνκέλσο, ε επίιπζε 

πξνβιήκαηνο απνηειεί κία ζεκαληηθή πηπρή ηεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο θαη είλαη 

θαζνξηζηηθή γηα πνιιά επαγγέικαηα (Mourtos, Okamoto & Rhee, 2004; Stojcevski, 2008), 

θαζψο ηα άηνκα βαζίδνληαη ζηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, γηα λα ρεηξηζηνχλ ηελ 

πνιχπινθε θχζε ηεο δνπιεηάο ηνπο (Schön, 1987).  

ε απηφ ην πιαίζην, ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηνρεχεη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία (Albion, 2007) θαη ε επίιπζε 

πξνβιήκαηνο ζεσξείηαη σο κία απφ ηηο πην πνιχηηκεο δεμηφηεηεο πνπ πξνζδνθνχλ λα 

απνθηήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο (Yunus et al., 2006). Ζ ηθαλφηεηα ησλ 

αηφκσλ λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα, ραξαθηεξίδεηαη σο έλα απφ ηα θνξπθαία επηζπκεηά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνθνίησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Yunus et al., 2006). 

Δπνκέλσο, ν ξφινο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο γηα ην επαγγεικαηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα πνιχπινθα πξνβιήκαηα θαη ηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο, 

ψζηε λα ιακβάλνπλ ινγηθέο  απνθάζεηο (Choi & Lee, 2009).  

Σα άηνκα κε δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, απνθηνχλ δηα βίνπ ηθαλφηεηεο 

κάζεζεο θαη είλαη ηθαλνί λα αλαιχνπλ θξηηηθά, πνιχπινθα πξνβιήκαηα (Koray, Presley, 

Köksal & Özdemir, 2008). Χζηφζν φκσο, ζε ζχγθξηζε κε ηελ επίιπζε ησλ επαξθψο 

δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ, ε δηδαζθαιία ηεο επίιπζεο αλεπαξθψο δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ 

έρεη παξακειεζεί ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε (Shin, Jonassen & McGee, 2003). Δηδηθφηεξα, ηα 
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άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλάιπζε ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο θαη εθπξφζσπνη ηεο 

βηνκεραλίαο (CAHE, 2005), αλαθέξνπλ φηη νη εθπαηδεπφκελνη απνθνηηνχλ απφ ηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ρσξίο λα έρνπλ αλαπηχμεη ηηο δεμηφηεηεο λα ιχλνπλ αλεπαξθψο 

δνκεκέλα πξνβιήκαηα (CAHE, 2005, Everson & Tobias, 1998; Gourgey, 1998; Koray et al., 

2008; Volet, McGill & Pears, 1995).  

Παξαδνζηαθά νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο σο εμήο: 

παξνπζηάδνπλ ηε ζεσξία, επηιχνπλ ζρεηηθά πξνβιήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα δεηνχλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, ζε παξφκνηα πξνβιήκαηα (Koray et al., 

2008). Χζηφζν φκσο, κία ηφζν απινπζηεπκέλε πξνζέγγηζε, έρεη σο απνηέιεζκα νη 

εθπαηδεπφκελνη λα κπνξνχλ λα ιχλνπλ ηππηθά πξνβιήκαηα, αιιά λα κελ κπνξνχλ λα 

εθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε λέα πξνβιήκαηα (Hollingworth & McLoughlin 2001; 2005). 

Σν πξφβιεκα γίλεηαη θαλεξφ, φηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο νη 

εθπαηδεπφκελνη επηδεηνχλ λα ηνπο  δνζεί ε ζσζηή θαηεχζπλζε γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

(Hollingworth & McLoughlin, 2000). Παξάιιεια ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, νη θνηηεηέο, 

ζεσξνχλ φηη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο είλαη κία άζθεζε γηα ην ζπίηη, ε νπνία έρεη κνλαδηθή 

απάληεζε (Morgan & Williams, 2007).  

Παξά ηε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ επίιπζεο αλεπαξθψο δνκεκέλσλ 

πξνβιεκάησλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε δεκηνπξγία ηέηνησλ καζεζηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ απνηειεί δχζθνιν έξγν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Choi & Lee, 2009). Ζ 

επίιπζε αλεπαξθψο δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ, παξνπζηάδεη πςειφηεξν επίπεδν πξφθιεζεο, 

θαζψο απαηηεί απφ ην ιχηε λα αληαπνθξηζεί ζε θαηαζηάζεηο νη νπνίεο είλαη ηειείσο 

θαηλνχξγηεο γηα εθείλνλ (Morgan & Williams, 2007). Αλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε δίλνπλ έκθαζε κφλν ζην πεξηερφκελν, νη εθπαηδεπφκελνη δε κπνξνχλ λα 

αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Hollingworth & McLoughlin, 2000). 

Δπνκέλσο, ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ππάξρεη αλάγθε λα πξνεηνηκάζνπκε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο γηα ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ξφιν, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα ιχλνπλ 

αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα θαη λα βξίζθνπλ ξεαιηζηηθέο ιχζεηο (Hollingworth, & 

McLoughlin, 2001). Γηα ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

πξέπεη νη κέζνδνη κάζεζεο λα παξέρνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη 

θξηηήξηα, ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

(Taconis, Ferguson-Hessler & Broekkamp, 2001). Δηδηθφηεξα, γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίιπζε αλεπαξθψο δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ, 

κπνξεί λα πηνζεηεζνχλ εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ αλεπαξθψο 

δνκεκέλα πξνβιήκαηα (Jonassen, Prevish, Christy & Stavrulaki, 1999; Mourtos et al., 2004). 
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1.2 Παξνπζίαζε Πξνβιεκαηηθήο 

Καζψο ε επίιπζε πξνβιήκαηνο ζεσξείηαη αλακθηζβήηεηα ε πην ζεκαληηθή γλσζηηθή 

δεμηφηεηα γηα λεαξά άηνκα ζην θαζεκεξηλφ θαη επαγγεικαηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ (Jonassen, 

2000), εθπαηδεπηηθνί θαη εξεπλεηέο δίλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο 

αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, λα ιχλνπλ αλεπαξθψο δνκεκέλα 

πξνβιήκαηα (Jonassen, 1999; Reigeluth, 1999). ε γεληθέο γξακκέο, ε αλάπηπμε 

απνηειεζκαηηθψλ δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο, εμαξηάηαη απφ 2 παξάγνληεο 

(Hollingworth & McLoughlin, 2005): 

 Σν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη νη δεμηφηεηεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο, πνπ εκπεξηθιείεη ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο. 

 Σνλ ηχπν ησλ πξνβιεκάησλ κε ηα νπνία εκπιέθνληαη νη εθπαηδεπφκελνη, θαζψο είλαη 

πςίζηεο ζεκαζίαο ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, παξίζηαηαη ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία καζεζηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ πνπ λα αμηνπνηνχλ αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα θαη λα ππνζηεξίδνπλ 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο.  

Δπνκέλσο, ζηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξείηαη ε δεκηνπξγία ελφο καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, πνπ ρξεζηκνπνηεί αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα, ψζηε λα ππνζηεξίμεη 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ζην πιαίζην ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο επηιέγεηαη ε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο ‗κάζεζε 

βαζηζκέλε ζε πξνβιήκαηα‘ (δηεζλήο φξνο: Problem-based learning – PBL) ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα θαη ζηνρεχεη ζηε δηδαζθαιία ησλ 

δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Elliott & Kennedy, 2006; Lohman & Finkelstein, 2002; 

Savin-Baden, 2000; Visser, 2002).  

Ζ PBL έρεη επξέσο ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Bowdish, 

Chauvin, Kreisman, & Britt, 2003; Dochy, Segers, den Bossche, & Gijbels, 2003). Απνηειεί 

κία μερσξηζηή εθπαηδεπηηθή κέζνδν (Barrows, 2002), πνπ ηθαλνπνηεί θάπνηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο νη νπνίνη δελ θαιχπηνληαη απφ άιιεο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο 

(Barrows, 1986). Δηδηθφηεξα, απνζθνπεί λα αλαπηχμεη απνηειεζκαηηθέο δεμηφηεηεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο, θξηηηθήο ζθέςεο, απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο θαη ζπλεξγαζίαο, θαζψο νη 

εθπαηδεπφκελνη απνθηνχλ έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν γλψζεσλ, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο (Albanese & Mitchell, 1993; Barrows, 1986; 2002; Dahle, Brynhildsen, Behrbohm, 

Rundquist & Hammar, 2002; Belland, French & Ertmer, 2009; Hmelo-Silver 2004; Norman 
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& Schmidt, 1992; Şendağ, & Odabaşı, 2009). 

Ζ επηινγή ηεο PBL γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο, 

ζηεξίδεηαη ζην φηη νη εθπαηδεπφκελνη κέζα απφ ηα αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα, 

κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηε ζρεηηθφηεηα απηψλ πνπ καζαίλνπλ ζε κειινληηθέο ηνπο 

ππεπζπλφηεηεο θαη αξρίδνπλ λα θαηαιαβαίλνπλ ηε ζεκαζία ηεο επαγγεικαηηθήο λννηξνπίαο 

(Barrows, 2000). Παξάιιεια, απνηειεί κία απφ ηηο λεφηεξεο κεζφδνπο κάζεζεο, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θαη είλαη ζπλεπήο κε ηε θηινζνθηθή άπνςε ησλ 

ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ κάζεζεο (επνηθνδνκηζκφο θαη εθπαίδεπζε ελειίθσλ) (Miao, 2000). 

Δπηπιένλ, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε PBL, ζεσξείηαη σο κία πξσηνπνξηαθή κνξθή 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Lu, Lajoie & 

Wiseman, 2010), θαζψο νη εθπαηδεπφκελνη εξγάδνληαη κέζα ζε κηθξέο νκάδεο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα. H ζπλεξγαηηθή κάζεζε εληζρχεη ηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, 

επηηξέπνληάο ηνπο λα κεηαηξέςνπλ ηε ζηαηηθή γλψζε ζε δξάζε (Alavi, 1994; McAlpine, 

2000). Καζψο ηα αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα δελ έρνπλ κία ‗ζσζηή‘ αιιά πνιιέο 

πηζαλέο ιχζεηο (Jonassen, 2000), νη νκάδεο εθπαηδεπφκελσλ νη νπνίεο εκπιέθνληαη κε 

αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα, παξάγνπλ πεξηζζφηεξα επηρεηξήκαηα γηα λα ζηεξίμνπλ ηηο 

ιχζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο, εμαηηίαο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ππνζηήξημεο πνιιαπιψλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ (Cho & Jonassen, 2002). 

Χζηφζν κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε φιν ηνλ θφζκν έρνπλ ήδε ελζσκαηψζεη ην δηαδίθηπν, ηα 

πνιπκέζα, δηαδηθηπαθά εξγαιεία θαη άιιεο ηερλνινγίεο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο θαιχηεξεο εκπεηξίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (Tlhapane & Simelane, 

2010). Δπνκέλσο, νη ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζρεηίδνληαη κε ην πψο 

ζα ελαξκνληζηεί απηή ε ηερλνινγία, κε ηηο αλαδπφκελεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

δηαδηθηπαθήο κάζεζεο (Deepwell & Syson, 2006). 

Απφ ηε βηβιηνγξαθία αλαδεηθλχεηαη φηη ε κέζνδνο PBL ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν σο δηαδηθηπαθή κνξθή κάζεζεο (Savin-Baden, 2007a). Ζ Online PBL είλαη έλαο 

γεληθφο φξνο πνπ εκπεξηθιείεη ζχγρξνλε ή αζχγρξνλε επηθνηλσλία, εμ‘ απνζηάζεσο ή δηα 

δψζεο δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ (Savin-Baden, 2006). Ζ 

ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο θάλεη ηε δηαθνξά, γηαηί αθελφο κελ ε κέζνδνο PBL ρξεηάδεηαη 

πεξηζζφηεξν ηε κάζεζε κέζσ αλαδήηεζεο πφξσλ θαη ην δηαδίθηπν είλαη πνιχηηκν ζε απηφλ 

ηνλ ηνκέα (Tlhapane & Simelane, 2010). Αθεηέξνπ απμάλεη ηηο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

κπνξεί ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνζθέξεη εξγαιεία πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε 
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πξνβιήκαηνο (Park et al., 2004).  

Δληνχηνηο, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία ηεο PBL (Hmelo-Silver, 2002; Miao, 2000; 

Tlhapane & Simelane, 2010) ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αληαιιαγή, ηελ αλάιπζε θαη ηε 

ζχγθιηζε ηδεψλ. Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε αλάπηπμε γηα ην ζρεδηαζκφ ινγηζκηθψλ γηα 

ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, έρεη νδεγήζεη ζην ζρεδηαζκφ ησλ ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελσλ 

πεξηβαιιφλησλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (Γηεζλήο φξνο: Computer Supported Collaborative 

Learning - CSCL environments) (Pifarre & Cobos, 2010).   

Δπνκέλσο ζηελ παξνχζα έξεπλα, αμηνπνηείηαη έλα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελν 

πεξηβάιινλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (Computer Supported Collaborative Learning - CSCL 

environment) ην νπνίν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε ζπλεξγαηηθή θχζε ηεο PBL (Hmelo-Silver, 

2002; Lu, Lajoie & Wiseman, 2010). 

Χζηφζν, κία θνηλή πξαθηηθή ζηα CSCL πεξηβάιινληα είλαη ε ρξήζε ησλ 

ζπλεξγαηηθψλ ζελαξίσλ (δηεζλήο φξνο: collaboration scripts) πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δφκεζε ηεο 

ζπλεξγαηηθήο δηαδηθαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιέζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ νκάδσλ 

(Sancho et al., 2009).  

Δπνκέλσο, γηα ηελ ελνξρήζηξσζε ηεο ζπλεξγαηηθήο δηαδηθαζίαο, ζρεδηάζηεθε έλα 

ζπλεξγαηηθφ ζελάξην (collaboration script) βαζηζκέλν ζηελ PBL. Σν ζπλεξγαηηθφ ζελάξην 

πξνζεγγίζηεθε ππφ ην πξίζκα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, κε ζηφρν ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζην 

CSCL πεξηβάιινλ (CSCL script) θαη νλνκάζηεθε PBL script. Σν PBL script, πεξηέρεη νδεγίεο 

γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, φπνπ ππαγνξεχνπλ ηνλ ηξφπν πνπ νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη 

λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο, γηα λα επηιχζνπλ έλα αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα. 

Χζηφζν, ηα θίλεηξα γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο πξνθχπηνπλ απφ κειέηεο άιισλ 

εξεπλεηψλ πνπ έρνπλ ππνδείμεη ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

 Ωο πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ επίιπζε πξνβιήκαηνο, παξακέλνπλ αλνηρηά 

ηα παξαθάησ πεδία γηα έξεπλα: 

Γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο, φπνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Yunus et al., 2006). 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη, νη νπνίεο 

δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Yunus et al., 2006), φπσο ε 

PBL (Morgan & Williams, 2007). Παξάιιεια, ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ εχξεζε 

αληηθεηκεληθψλ ηξφπσλ αμηνιφγεζεο γηα ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο πξνθεηκέλνπ 

λα απνθηήζνπκε κία πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε (Chen 
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et al., 2009). Σέινο, πεξαηηέξσ έξεπλα απαηηείηαη κε ζέκα ηελ επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο, 

ζρεηηθά κε ηε δηεξγαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Παξφιν πνπ ζηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ 

έξεπλεο νη νπνίεο αμηνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο 

γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο, ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο κειέηεο, ζρεηηθά κε ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο ησλ πνιπκέζσλ, 

γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Chen et al., 2009). 

 Ωο πξνο ηε κέζνδν PBL, παξακέλνπλ αλνηρηά ηα παξαθάησ πεδία γηα έξεπλα: 

Ζ εθαξκνγή ηεο PBL εμαξηάηαη απφ ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ, θαζψο νη 

ζπκκεηέρνληεο ζε έλα δηαδηθηπαθφ (online) πεξηβάιινλ πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ 

απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά, κε ζχγρξνλα θαη αζχγρξνλα κέζα (Nelson, 2007). 

Δηδηθφηεξα, ππνδεηθλχεηαη φηη πξέπεη λα γίλεη πεξαηηέξσ έξεπλα, γηα ηε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ αμηνινγψληαο ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ PBL (Nelson, 2007), φπσο 

θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εξγαιεία αλνηρηνχ θψδηθα ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο (Lo, 2009). 

Παξάιιεια, κειινληηθέο κειέηεο πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηελ αλάπηπμε πξφηππσλ ζελαξίσλ ηεο 

PBL πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ηερλνινγία (standards-based online PBL scenarios) θαη λα 

δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ηνπο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Nelson, 2007). Σέινο, 

ππάξρεη έλαο ζπλερήο δηάινγνο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο PBL, κέρξη λα 

επεθηαζεί ε βάζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα καο παξέρνπλ πιεξέζηεξε 

θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηεο, εηδηθά ζε 

πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (Carlisle & Ibbotson, 2005). 

 Ωο πξνο ηε δεκηνπξγία ησλ CSCL scripts, παξακέλνπλ αλνηρηά ηα παξαθάησ πεδία γηα 

έξεπλα: 

ηε βηβιηνγξαθία έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιιά scripts πνπ βαζίδνληαη ζε παηδαγσγηθά 

κνληέια, σζηφζν φκσο αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξα (Kobbe et al., 2007). 

Άιιεο κέζνδνη φπσο, ε Project Based-Learning, ε Inquiry-Based Learning θαη ε Problem-

Based Learning κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο παηδαγσγηθά κνληέια πνπ νξίδνπλ ηελ νκαδηθή 

εξγαζία θαη ηελ ελζσκαηψλνπλ κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο, ε αηνκηθή κάζεζε 

(Dillenbourg et al., 2004). 

Απφ ηηο παξαπάλσ ηνπνζεηήζεηο, ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία, αμηνπνηείηαη έλα 

CSCL πεξηβάιινλ, πνπ ελνξρεζηξψλεηαη  απφ έλα CSCL script, πνπ νλνκάδεηαη PBL script, 

σο φρεκα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 
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1.3 ηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

ηελ παξνχζα έξεπλα, επηρεηξείηαη ε δεκηνπξγία ελφο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα, ψζηε λα ππνζηεξίμεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ζην πιαίζην ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

Δπνκέλσο, αμηνπνηείηαη έλα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελν ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ 

κάζεζεο (Computer Supported Collaborative Learning - CSCL environment) ην νπνίν 

ελνξρεζηξψλεηαη κέζσ ελφο ζπλεξγαηηθνχ ζελαξίνπ, πνπ βαζίδεηαη ζηε κέζνδν κάζεζε 

βαζηζκέλε ζε πξνβιήκαηα (Problem-based learning – PBL) θαη νλνκάδεηαη PBL script, κε 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

1.4 Καηλνηνκία ηεο Γηπισκαηηθή Δξγαζίαο 

Ζ επίιπζε αλεπαξθψο δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ, απνηειεί κία απνηειεζκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κάζεζεο ε νπνία πξνσζεί ηελ νπζηαζηηθή κάζεζε ζε επίζεκα εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα (Laxman, 2010). Ο Jonassen (2010) ππνζηεξίδεη φηη ν πην ζεκαληηθφο ζηφρνο 

ηεο εθπαίδεπζεο (ηππηθήο θαη άηππεο) ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ πιαίζην (ζρνιείν, παλεπηζηήκην, 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε) είλαη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο, θαη ην απνδίδεη ζε 4 ιφγνπο: 

1. Ζ επίιπζε πξνβιήκαηνο είλαη ε πην απζεληηθή θαη θαηάιιειε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα 

πνπ εκπιέθνληαη νη εθπαηδεπφκελνη, γηαηί ζε θαζεκεξηλή βάζε ηα άηνκα ιχλνπλ ζπλερψο 

πξνβιήκαηα είηε ζε πξνζσπηθφ, είηε ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Καλείο ζε πξνζσπηθφ 

θαη επαγγεικαηηθφ πιαίζην δελ ακείβεηαη γηα λα απνκλεκνλεχεη πιεξνθνξίεο ή λα 

ιακβάλεη κέξνο ζε εμεηάζεηο.  

2. Ζ έξεπλα αλαδεηθλχεη, φηη φηαλ ε γλψζε νηθνδνκείηαη κέζα ζην πιαίζην ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, γίλεηαη πην εχθνια θαηαλνεηή, δηαηεξείηαη θαη επνκέλσο είλαη 

κεηαβηβάζηκε. ηαλ νη εθπαηδεπφκελνη επηιχνπλ πξνβιήκαηα καζαίλνπλ λα ζθέθηνληαη 

πην θξηηηθά. 

3. Σα πξνβιήκαηα παξέρνπλ έλα ζθνπφ γηα κάζεζε. Υσξίο ζθνπφ δελ ππάξρεη πξφζεζε γηα 

κάζεζε. ηαλ νη εθπαηδεπφκελνη ζέινπλ λα επηιχζνπλ έλα πξφβιεκα, ε νπζηαζηηθή 

κάζεζε είλαη αλακθίβνιε. 

4. Ζ γλψζε πνπ αλαθαιείηαη θαη δε ρξεζηκνπνηείηαη ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, πνιχ 

γξήγνξα κπνξεί λα μεραζηεί θαη λα κελ εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά. Δπνκέλσο ν 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ επίιπζε 
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πξνβιεκάησλ. 

Καζνδεγνχκελνη απφ ηε βηβιηνγξαθία ε νπνία έρεη γίλεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ πεδίσλ 

ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ηηο λέεο απαηηήζεηο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηε 

κεηάβαζε ζηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο, νη εθπαηδεπηηθνί αλαζεσξνχλ ηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ καζεζηαθά πεξηβάιινληα ηα νπνία βνεζνχλ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πςεινχ δεμηφηεηεο ζθέςεηο θαη εηδηθφηεξα δεμηφηεηεο 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Foshay  & Kirkley, 2003). Γηα λα θαιπθζεί απνηειεζκαηηθά απηή ε 

αλάγθε πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα επαλεμεηάζνπλ ηηο 

κεζφδνπο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, θαζψο θαη ην είδνο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ επηιέγνπλ γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (Hollingworth, & McLoughlin, 2001; 

2005). Γεδνκέλνπ φηη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο απνηειεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ε δεκηνπξγία 

δηδαθηηθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ πξνζνκνηψλνπλ πξαγκαηηθέο εξγαζηαθέο θαηαζηάζεηο, δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηε κάζεζε λα είλαη νπζηαζηηθή (Laxman, 2010). Παξάιιεια, έλα 

ξεπεξηφξην απφ εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο κάζεζεο θαη έλα πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν νη 

εθπαηδεπφκελνη είλαη ειεχζεξνη λα δηαρεηξίδνληαη ηε κάζεζή ηνπο θαζψο θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, είλαη ζεκειηψδε, πξνθεηκέλνπ λα 

κάζνπλ απνηειεζκαηηθά λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα (Hollingworth, & McLoughlin, 2005). 

Χζηφζν, νη εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

ηερλνινγία, ζα πξέπεη λα δηεμάγνπλ πςειήο πνηφηεηαο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε 

πξνβιήκαηνο, νη νπνίεο ζα εληζρχζνπλ ηελ εκπεηξία ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ζε φινπο 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (Jonassen, 2010). 

ην πιαίζην απηφ, ε ηδέα ζεκειίσζεο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο βαζίδεηαη 

ζηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ λα αμηνπνηεί αλεπαξθψο 

δνκεκέλα πξνβιήκαηα θαη λα ππνζηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 

Βαζηδφκελνη ζηε βηβιηνγξαθία, αμηνπνηήζεθε έλα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελν 

πεξηβάιινλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (Computer Supported Collaborative Learning – CSCL 

environment) θαη ζρεδηάζηεθε έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ πνπ ππαγνξεχνπλ ηνλ ηξφπν πνπ 

νη εθπαηδεπφκελνη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, γηα λα επηιχζνπλ έλα αλεπαξθψο δνκεκέλν 

πξφβιεκα. ην πιαίζην ελφο CSCL πεξηβάιινληνο, φηαλ νη εθπαηδεπφκελνη εξγάδνληαη κέζα 

ζε νκάδεο, είλαη απαξαίηεην λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο (Monteserin, Schiaffino & 

Amandi, 2010). ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ε ζπδήηεζε απνηειεί έλα ζεκειηψδεο εξγαιείν γηα ηε 

ζχλαςε ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θαη 
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απφςεηο, θπξίσο επεηδή ε κάζεζε είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή φηαλ νη εθπαηδεπφκελνη 

αληηκεησπίδνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο θαη κέζσ ηεο ζπδήηεζεο, παξάγνπλ κία θνηλή ιχζε (Baker, 

1999; Petraglia, 1997; Piaget, 1977; Veerman, Andriessen, & Kanselaar, 2000). Χο εθ ηνχηνπ 

νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο, λα αληαιιάζνπλ πξνηάζεηο θαη 

επηρεηξήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα πείζνπλ ηνπο νκφηηκνπο (Monteserin, Schiaffino & Amandi, 

2010). 

Δπνκέλσο, ε θαηλνηνκία ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, έγθεηηαη ζην φηη 

ζρεδηάζηεθε έλα ζπλεξγαηηθφ ζελάξην (collaboration script) γηα ηελ ελνξρήζηξσζε ηεο 

ζπλεξγαηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν ζπλεξγαηηθφ ζελάξην πνπ βαζίδεηαη ζηε κέζνδν PBL θαη 

νλνκάζηεθε PBL script, ελζσκαηψζεθε ζην CSCL πεξηβάιινλ (CSCL script), πξνθεηκέλνπ 

νη εθπαηδεπφκελνη λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο γηα λα επηιχζνπλ έλα αλεπαξθψο δνκεκέλν 

πξφβιεκα θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο.  

Σν PBL script είλαη ζπλεπέο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ CSCL scripts 

πνπ ζηεξίδνληαη ζηε κειέηε ησλ Kobbe, Weinberger, Dillenbourg, Harrer, Hämäläinen, 

Häkkinen θαη Fischer (2007), νη νπνίνη ελνπνίεζαλ ηηο πξφζθαηεο πξνδηαγξαθέο κε ηηο 

ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ζην πεδίν ησλ CSCL scripts. Οη πξνδηαγξαθέο παξέρνπλ ιεπηνκεξείο 

πεξηγξαθέο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ  (ζπκκεηέρνληεο, δξαζηεξηφηεηεο, ξφινη, πφξνη θαη 

νκάδεο) θαη ησλ κεραληζκψλ (θαηαλνκή εξγαζίαο, ζρεκαηηζκφο νκάδαο θαη αιιεινπρία 

δξαζηεξηνηήησλ) πνπ ζπγθξνηνχλ ην PBL script, ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  σο 

ζεκείν αλαθνξάο γηα κειινληηθή κνληεινπνίεζε.   

1.5 Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

Αμηνπνηψληαο έλα CSCL πεξηβάιινλ ην νπνίν ελνξρεζηξψλεηαη απφ έλα PBL script, 

δηακνξθψζεθαλ ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 1:  

ε έλα CSCL πεξηβάιινλ ην νπνίν ελνξρεζηξώλεηαη από έλα PBL script, νη 

εθπαηδεπόκελνη αλέπηπμαλ δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο;  

Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 2:  

Τπάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο νη νπνίνη δηδάρηεθαλ κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ PBL script ζε έλα παξαδνζηαθό θαη ζε έλα CSCL πεξηβάιινλ, σο πξνο ηνπο 

επηκέξνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο ηνπ PBL script θαη εηδηθόηεξα σο πξνο ηελ απόθηεζε 

γλώζεο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο, απηνθαηεπζπλόκελεο κάζεζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο; 
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1.6 Οξγάλσζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

ην πξψην θεθάιαην, έγηλε πεξηγξαθή ηεο πξνβιεκαηηθήο ε νπνία απνηέιεζε θίλεηξν 

γηα ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε, ν ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ε θαηλνηνκία ηεο 

έξεπλαο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε 

πξνβιήκαηνο θαη ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ηε κέζνδν κάζεζε βαζηζκέλε ζε 

πξνβιήκαηα Problem Based Learning (PBL) φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηφρνπο θαη ζην ξφιν ηεο ηερλνινγίαο (Online PBL), ηα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελα 

πεξηβάιινληα ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (Computer Supported Collaborative Learning-CSCL) 

θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο PBL ζε CSCL πεξηβάιινληα. Σέινο, αλαθέξνληαη ηα ζπλεξγαηηθά 

ζελάξηα (collaboration scripts) θαη έλα πξνηεηλφκελν πιαίζην γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ 

collaboration scripts, φηαλ ελζσκαηψλνληαη ζε CSCL πεξηβάιινληα. 

ην ηξίην θεθάιαην, πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ εκπεξηθιείεη ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ PBL script. ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. 

ην ηέηαξην θεθάιαην, γίλεηαη αλάιπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη πνζνηηθή, πνηνηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο.   

ην πέκπην θεθάιαην, πεξηιακβάλνληαη ε επηζθφπεζε απνηειεζκάησλ, ε ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη νη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

Μέηα απφ ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο παξαηίζεληαη παξαξηήκαηα. ην παξάξηεκα Α 

παξαηίζεληαη ε αλαιπηηθή ξνή δξαζηεξηνηήησλ ησλ θάζεσλ ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, 

γηα ηηο νκάδεο ειέγρνπ θαη πεηξακαηηθή. ην παξάξηεκα Β παξαηίζεληαη ην αλεπαξθψο 

δνκεκέλν πξφβιεκα πνπ ζρεκαηίζηεθε γηα ην PBL script, ην πξφηππν (template) 

εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ θαη νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο, ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ λα 

ππνζηεξίμνπλ θαη λα θαηεπζχλνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο. ην παξάξηεκα Γ, παξαηίζεληαη νη ξνπκπξίθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην 

PBL script θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. ην παξάξηεκα Γ, παξαηίζεληαη 

έλα δείγκα ησλ κελπκάησλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα ξαβδνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο 2. 
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Κεθάιαην 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

2.1 Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο 

2.1.1. Οξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο 

Ο φξνο πξφβιεκα κπνξεί λα νξηζηεί κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (Stojcevski, 

2008). Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο, ζπκθσλνχλ φηη έλα πξφβιεκα ππάξρεη κφλν φηαλ 

θάπνηνο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε κία δπζθνιία γηα ηελ νπνία δελ ππάξρεη άκεζα θάπνηα 

δηαζέζηκε απάληεζε (Dewey, 1910; Newell & Simon, 1972; Elshout, 1987; Mayer, 1991; 

Schunk, 2000). Μία θαηάζηαζε ‗πξφβιεκα‘ κπνξεί λα είλαη θάπνην αίληγκα ή θάπνην ηεζη ή 

εξσηήκαηα/δηιιήκαηα ζε πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ηχπνπ: πσο ζα 

βξεζεί ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα επηηχρνπκε θάηη ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο ή κε πνην ηξφπν 

κπνξνχκε λα ζρεδηάζνπκε ή λα θαηαζθεπάζνπκε έλα νηθνδφκεκα ή αθφκα θαη έλα 

θαιιηηερληθφ έξγν (Jonassen, 2000). Έλα πξφβιεκα απνηειείηαη απφ θάπνην αξρηθφ ζηάδην, 

ην ζηάδην ηνπ ζηφρνπ θαη ηνπο ελδηάκεζνπο πεξηνξηζκνχο (Wood, 1983).   

Σα πξνβιήκαηα, πνηθίιινπλ σο πξνο ηηο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίιπζή 

ηνπο, ηε κνξθή πνπ εκθαλίδνληαη θαη ηε δηεξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίιπζή ηνπο 

(Jonassen, 2004). Δπνκέλσο, ππάξρνπλ αιγνξηζκηθήο θχζεο ή θαη πνιχπινθα πξνβιήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο δσήο (θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

επίπεδν). Ο Jonassen (2000) ηαμηλνκεί ηα πξνβιήκαηα σο πξνο ηνλ ηχπν, ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

παξνπζηαζηεί ην πξφβιεκα θαη ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ αηφκσλ πνπ επηιχνπλ ην 

πξφβιεκα.    

1. Σα πξνβιήκαηα πνηθίινπλ σο πξνο ηνλ ηύπν, δειαδή σο πξνο ηε δνκή, ηελ πνιππινθόηεηα, 

ηε δπλακηθόηεηα θαη ην πιαίζην πνπ ζα εθαξκνζηνύλ. 

 Γνκή πξνβιήκαηνο (Structuredness): Σα πξνβιήκαηα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην πφζν 

επαξθψο δνκεκέλα είλαη. Σα πξνβιήκαηα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο (ζρνιείν, 

παλεπηζηήκην, θέληξα θαηάξηηζεο) πνπ επηιχνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζπλήζσο είλαη 

επαξθψο δνκεκέλα (well - structured), ηα νπνία έρνπλ κία επαξθψο νξηζκέλε αξρηθή 

θαηάζηαζε, κηα γλσζηή θαηάζηαζε ζηφρνπ ή ιχζεο θαη κία γλσζηή δηαδηθαζία γηα ηελ 

επίιπζε. ηελ νπζία, ηα επαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα, παξνπζηάδνπλ φια ηα 

ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο ζηνπο ιχηεο θαη έρνπλ ιχζεηο, νη νπνίεο είλαη θαηαλνεηέο θαη 

κπνξνχλ εχθνια λα βξεζνχλ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ζην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ ηα άηνκα 
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αληηκεησπίδνπλ αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα (ill-structured problems) γηα ηα 

νπνία είλαη πηζαλφ λα κελ έρνπλ απαξαίηεηα δηδαρηεί ηηο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ επίιπζή ηνπο, κε απνηέιεζκα νη ιχζεηο λα κελ είλαη εχθνια πξνβιέςηκεο. Σα 

αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα απαηηνχλ δηαζεκαηηθέο γλψζεηο, απνηεινχληαη απφ 

άγλσζηεο έλλνηεο (Wood, 1983), ελψ ζπρλά θαηέρνπλ πνιιαπιέο ιχζεηο ή αθφκα 

κπνξεί θαη λα κελ νδεγνχλ ζε θακία ιχζε. Σα αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα, 

απαηηνχλ απφ ηνπο ιχηεο λα πξνβνχλ ζε θξίζεηο θαη λα εθθξάδνπλ πξνζσπηθέο απφςεηο 

ή πεπνηζήζεηο. 

 Πνιππινθόηεηα (Complexity): Σα πξνβιήκαηα πνηθίινπλ σο πξνο ηε δπζθνιία, 

δειαδή ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο βαζκφο ηεο πνιππινθφηεηαο 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζην πξφβιεκα, δειαδή 

απφ ην πφζεο θαη ηαπηφρξνλα απφ ην πφζν ζαθείο, είλαη νη ζπληζηψζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα έλα επαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα κπνξεί λα απνηειείηαη 

απφ ιίγεο κεηαβιεηέο, ελψ έλα αλεπαξθψο δνκεκέλν λα εκπεξηέρεη πνιιέο κεηαβιεηέο, 

νη νπνίεο κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ κε απξφβιεπηνπο ηξφπνπο. Ζ πνιππινθφηεηα θαη ε 

δνκή ηνπ πξνβιήκαηνο απνηεινχλ επηθαιππηφκελεο έλλνηεο. Σα επαξθψο δνκεκέλα 

πξνβιήκαηα ηείλνπλ λα είλαη ιηγφηεξν πνιχπινθα, ζε αληίζεζε κε ηα αλεπαξθψο ηα 

νπνία ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθα. Χζηφζν φκσο, ππάξρνπλ επαξθψο 

δνκεκέλα πξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη αξθεηά δχζθνια θαη αλεπαξθψο δνκεκέλα 

πξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη ζρεηηθά εχθνια.  

 Γπλακηθόηεηα (Dynamicity): Σα πξνβιήκαηα δηαθέξνπλ σο πξνο ηε ζηαζεξφηεηα ή ηε 

δπλακηθή ηνπο. πλήζσο ηα πην πνιχπινθα πξνβιήκαηα ηείλνπλ λα είλαη δπλακηθά, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ην πεξηβάιινλ ή νη κεηαβιεηέο ηνπ πξνβιήκαηνο λα αιιάδνπλ κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. ηαλ νη πξνυπνζέζεηο ελφο πξνβιήκαηνο αιιάδνπλ ν ιχηεο  πξέπεη 

λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο θαη λα ςάρλεη πξνο λέα θαηεχζπλζε ηε ιχζε. Αληίζεηα, 

ηα ζηαζεξά πξνβιήκαηα έρνπλ κεηαβιεηέο νη νπνίεο παξακέλνπλ ζηαζεξέο κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  

 Πιαίζην εθαξκνγήο πξνβιήκαηνο (Domain (Context) Specificity/Abstractness): Οη 

δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο ελζσκαηψλνληαη θαη ζπλεπψο εμαξηψληαη απφ 

ηε θχζε ηνπ πιαηζίνπ ή ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ πνπ εθαξκφδεηαη. Γηα παξάδεηγκα, νη 

ιχηεο νη νπνίνη εκπιέθνληαη κε ην γλσζηηθφ πεδίν ησλ καζεκαηηθψλ δηαθέξνπλ απφ 

ηνπο ιχηεο ηεο ηζηνξίαο ή ηεο κεραλνινγίαο, θαζψο επηιχνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηα 

πξνβιήκαηα. πλεπψο, ηα πξνβιήκαηα επηιχνληαη δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ην πιαίζην 
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ζην νπνίν ζα εθαξκνζηνχλ, ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηε δνκή, ηελ θνπιηνχξα θαη ην 

δηδαζθφκελν αληηθείκελν.  

2. Σα πξνβιήκαηα πνηθίινπλ σο πξνο ηνλ ηξόπν πνπ ην πξόβιεκα παξνπζηάδεηαη δειαδή, σο 

πξνο ηηο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα πάξεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

παξνπζηάζεη έλα πξφβιεκα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Οη απνθάζεηο αθνξνχλ ζην πφζα 

ζηνηρεία, θαζνδεγεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ελδείμεηο ζα ζπκπεξηιάβεη ν εθπαηδεπηηθφο 

ζηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, πξνθεηκέλνπ κε απηφ ηνλ ηξφπν λα θαζνξηζηεί θαη ε 

δπζθνιία ηνπ πξνβιήκαηνο. Παξάιιεια ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα πάξεη απνθάζεηο γηα 

ην ρξφλν πνπ ζα ρξεηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί ην πξφβιεκα, γηα ην επίπεδν ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη γηα ην αλ ζα παξνπζηαζζεί ην πξφβιεκα 

ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ κνξθή.   

3. Σα πξνβιήκαηα θαζνξίδνληαη από ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ ιπηώλ. Δλψ ε θχζε θαη ε 

παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο απνηεινχλ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο γηα ηε επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, νη αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ ιπηψλ ηνπ πξνβιήκαηνο απνηεινχλ εζσηεξηθνχο 

παξάγνληεο (Smith, 1991). Σα άηνκα δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ εμνηθείσζε ηνπο κε ηε θχζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο, ην επίπεδν ηεο γλψζεο, ηα γλσζηηθά ζηπι, ηε κεηαγλψζε, ηηο ζηάζεηο 

θαη ηηο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ζηα 

θίλεηξα γηα ηε κάζεζε.  

πλνςίδνληαο, ε δηεξγαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο είλαη κία ηδηαίηεξα κεηαβιεηή 

δηαδηθαζία, θαζψο θαζνξίδεηαη απφ ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, απφ ηνλ ηξφπν πνπ ην 

πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη θαη απφ ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ αηφκσλ πνπ επηιχνπλ ην 

πξφβιεκα (Jonassen, 2000). 

2.1.2 Γηεξγαζία θαη δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

Ζ ζεσξία ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, αξρηθά πεξηγξάθεθε απφ ηνπο Newell, Shaw & 

Simon (1958) θαη εζηηάδεη ζην πσο νη άλζξσπνη αληαπνθξίλνληαη, φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη 

κε άγλσζηα ζηνηρεία. Ζ επίιπζε πξνβιήκαηνο, ζπληζηά κηα δηαδηθαζία ζπζηεκαηηθήο 

αλαδήηεζεο ησλ βεκάησλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα λα θηάζεη ην άηνκν ζηαδηαθά ζηε 

ιχζε, κεηψλνληαο ηελ απφζηαζε ηεο ηξέρνπζαο απφ ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε (Newell & 

Simon, 1972). Δπνκέλσο, αξρηθά πξέπεη λα ππάξρεη έλα πξφβιεκα, δειαδή ε άγλσζηε 

νληφηεηα ζε κία θαηάζηαζε, (φπνπ νη θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα πνηθίινπλ, γηα παξάδεηγκα 

έλα καζεκαηηθφ πξφβιεκα ή έλα πνιχπινθν θνηλσληθφ πξφβιεκα) θαη ζηε ζπλέρεηα πξέπεη 
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λα αλαδεηεζεί ε ιχζε γηα ην άγλσζην ε νπνία πξέπεη λα έρεη θάπνηα θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή 

ή πλεπκαηηθή αμία (Jonassen, 2000). Ζ δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο γηα ηε ιχζε ελφο 

πξνβιήκαηνο, απνηειεί ηε δηεξγαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Jonassen, 2000) θαη έρεη 2 

ραξαθηεξηζηηθά (Jonassen, 2002):  

1. Απαηηεί ηε λνεηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο ιχηεο θαηαζθεπάδεη κηα λνεηηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, πνπ είλαη γλσζηή σο ‗ρψξνο ηνπ πξνβιήκαηνο‘ 

(problem space) (Newell & Simon, 1972). ηε θάζε απηή, ν ιχηεο πξέπεη λα εμεηάζεη ην 

πιαίζην απφ ην νπνίν πξνέθπςε ην πξφβιεκα θαη λα θαζνξίζεη πνηα είλαη ε θχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο (Jonassen, 1997). Ζ λνεηηθή αλαπαξάζηαζε πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηεο 

δνκήο θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ ελεξγεηψλ, πνπ επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα εμεηάζεη ηηο 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο, λα ηηο αλαγλσξίδεη θαη λα απνθαζίδεη πνηεο 

λνεηηθέο εθηειεζηηθέο ελέξγεηεο (λνεηηθά βήκαηα), ζα αθνινπζήζεη γηα λα ιχζεη ην 

πξφβιεκα (Κνιηάδεο, 2002). Ζ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ 

πξνβιήκαηνο είλαη ζεκαληηθή γηα ην ιχηε γηα λα θαηαλνήζεη ην πξφβιεκα θαη λα 

παξάγεη ιχζεηο (Jonassen, 2000).  

2. Απαηηεί ηελ ελεξγεηηθή επεμεξγαζία ηνπ ρψξνπ ηνπ πξνβιήκαηνο, πνπ πξνυπνζέηεη φηη 

νη εθπαηδεπφκελνη ρεηξίδνληαη ελεξγά θαη αμηνινγνχλ ηηο ιχζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Δθφζνλ ν ιχηεο επεμεξγαζηεί ην ρψξν ηνπ πξνβιήκαηνο, ηφηε απεηθνλίδεη ηα ζπζηαηηθά 

κέξε θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ, θάλεη ππνζέζεηο γηα ην πψο ζα βξεη απηά πνπ δε γλσξίδεη, 

δνθηκάδεη πηζαλέο ιχζεηο θαη θαηαιήγεη ζε ζπκπεξάζκαηα. 

Δπνκέλσο, ε δηεξγαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο απνηειεί κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία 

θαη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, απαηηείηαη έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν 

ιχηεο. Οη δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο εκπεξηθιείνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, 

ηελ εχζηνρε αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ ηνπο άιινπο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηα άηνκα λα 

ζθέθηνληαη θξηηηθά, δεκηνπξγηθά, ζηνραζηηθά θαη κε επέιηθην ηξφπν, δνθηκάδνληαο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ηφζν γηα γλσζηηθά φζν θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα (Benard, 1995). 

πλεπψο, ε δηεξγαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο δελ είλαη κνλνδηάζηαηε, θαζψο θαίλεηαη φηη 

απαηηείηαη έλαο ζπλδπαζκφο δεμηνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθά 

(Mayer, 1998). Σν ζχλνιν δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο ιχηεο γηα ηε δηεξγαζία 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο, είλαη (Mayer, 1998): 

Α) Γλσζηηθέο Γεμηόηεηεο ηνπ ιύηε (domain-specific knowledge - the problem solver‟s 

skill), δειαδή ηηο ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ζε ζπγθεθξηκέλν 

πεδίν. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα δξαζηεξηφηεηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο ν ιχηεο πξέπεη λα 
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γλσξίδεη ηη πξέπεη λα θάλεη, δειαδή λα αλαγλσξίζεη ηα δεδνκέλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη 

λα ηα νξγαλψζεη κε ηέηνην ηξφπν, πνπ λα κπνξεί λα ηα εθαξκφζεη. 

Β) Μεηαγλσζηηθέο δεμηόηεηεο ηνπ ιύηε (the problem solver‟s metaskill), δειαδή φρη 

κφλν λα γλσξίδεη ηη πξέπεη λα θάλεη αιιά θαη πφηε λα ην θάλεη. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα 

έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ξπζκίδεη θαη λα ειέγρεη ηε γλσζηηθή δηεξγαζία, δειαδή λα 

ζπλεηδεηνπνηεί, λα ζρεδηάδεη, λα επηβιέπεη θαη λα εθηηκά ηε δξάζε πνπ έρεη αλαιάβεη γηα ηελ 

επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο.  

Γ) Πξνζσπηθή ζέιεζε ηνπ ιύηε (the problem solver‟s will), δειαδή ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ιχηε γηα ην πξφβιεκα. Ο ιχηεο πξέπεη λα έρεη πξνζσπηθή θαζνδήγεζε 

γηα ηελ εξκελεία ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, 

πξέπεη λα έρεη επηκνλή θαη λα αληηκεησπίδεη κε αλνρή ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα νη εθπαηδεπηηθνί αθηεξψζεθαλ ζηελ πξνζπάζεηα 

νξηζκνχ θαη ζηε δηδαζθαιία ησλ δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Foshay & Kirkley, 

2003). Οη εξεπλεηέο αλέπηπμαλ γεληθά κνληέια επίιπζεο πξνβιήκαηνο γηα λα εξκελεχζνπλ 

ηε δηεξγαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη βαζίζηεθαλ ζηελ ππφζεζε φηη καζαίλνληαο ηηο 

δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, απηέο κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε νπνηαδήπνηε 

θαηάζηαζε πξνβιήκαηνο (Foshay & Kirkley, 2003).  

2.1.3 Μνληέια επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

Οη πξψηκεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο έγηλαλ απφ 

ηνπο ζπκπεξηθνξηζηέο θαη εηδηθφηεξα απφ ηνλ Thorndike ην 1898, ν νπνίνο έθαλε έξεπλεο ζε 

‗θαηψηεξα‘ είδε πεηξακαηφδσσλ (γηα παξάδεηγκα πνληίθηα, γάηεο θιπ.) θαη ππνζηήξημε φηη ε 

επίιπζε πξνβιήκαηνο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κέζνδν ηεο δνθηκήο θαη πιάλεο (Κνιηάδεο, 

2002). Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε επίιπζεο πξνβιήκαηνο έγηλε απφ ηνπο νπαδνχο ηεο 

Μνξθνινγηθήο Φπρνινγίαο, φπνπ ππνζηήξημαλ φηη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο επηβάιιεη ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην πξφβιεκα (Κνιηάδεο, 2002). Μεηά απφ 

απηή ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ε ιχζε επέξρεηαη μαθληθά ελνξαηηθά, ζαλ κηα 

‗εζσηεξηθή έθιακςε‘ ή κηα μαθληθή εηθφλα (Κνιηάδεο, 2002).  

Ο Dewey (1910) ήηαλ κεηαμχ ησλ πξψησλ πνπ πξφηεηλαλ θάπνηα βήκαηα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο (Κνιηάδεο, 2002). Σα ζηάδηα ηεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο, είλαη ηα αθφινπζα: 

 Παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο: Βνεζά απνηειεζκαηηθά ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 
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θαηάζηαζεο-πξνβιήκαηνο. 

 Οξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο: Οξίδνληαο ην πξφβιεκα, ην άηνκν αλαγλσξίδεη ηνλ 

επηδησθφκελν ζηφρν θαη ηελ παξνχζα θαηάζηαζε θαη δηεξεπλά ηηο πηζαλέο εθαξκνγέο 

ηεο ιχζεο ηνπ. Κάπνηεο θνξέο έλα πξφβιεκα νξίδεηαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη ε 

ιχζε ηνπ επηδέρεηαη δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο. 

 Δηαηύπσζε ππνζέζεσλ: Μεηά ηνλ νξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο, αθνινπζεί ε δηαηχπσζε 

δηαθφξσλ πηζαλψλ ππνζέζεσλ γηα ηε ιχζε ηνπ. 

 Έιεγρνο ππνζέζεσλ: Σν άηνκν εληνπίδεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα 

πνπ ζπλδένληαη κε θάζε πξνηεηλφκελε ιχζε. 

 Επηινγή ηεο θαιύηεξεο ππόζεζεο: Σν άηνκν αλαγλσξίδεη θαη επηιέγεη ηε ιχζε πνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ ηα πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη ηα ιηγφηεξα κεηνλεθηήκαηα. 

Αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα ν George Polya δεκηνχξγεζε έλα κνληέιν επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο πνπ είλαη γλσζηφ σο ‗Polya Model‘ (Polya, 1957) (πίλαθαο 1): 

Δπίπεδν ηάδηα Γεμηόηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

Δπίπεδν 1 
Καηαλφεζε 

πξνβιήκαηνο 

Αλάγλσζε, πξνζδηνξηζκόο, 

θαηαλόεζε, παξαηήξεζε θαη 

απνζαθήληζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Δπίπεδν 2 Δπηλφεζε ελφο ζρεδίνπ 

Κξηηηθή ζθέςε θαη εύξεζε ηεο 

θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιήκαηνο 

Δπίπεδν 3 Τινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ Δπίιπζε πξνβιήκαηνο 

Δπίπεδν 4 Έιεγρνο 

Αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ηεο ζηξαηεγηθήο επίιπζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο αιιά θαη ηεο ρξήζεο 

άιισλ ζηξαηεγηθώλ 

Πίλαθαο 1: Μνληέιν επίιπζεο πξνβιήκαηνο ‘Polya Model (1957)’ 

Απηέο νη πξψηκεο πξνζεγγίζεηο ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαζψο θαη άιιεο, 

πεξηέρνπλ αμηφινγεο ππνδείμεηο θαη επεξεάδνπλ πνιιά απφ ηα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα πνπ 

πξνηείλνληαη γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο (Κνιηάδεο, 2002). χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, 

αλαθέξνληαη θάπνηα επξέσο δηαδεδνκέλα κνληέια επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 

 Σν κνληέιν ησλ Gick θαη Holyoak (1980) πξνζδηνξίδεη κία βαζηθή αθνινπζία 3 

γλσζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, νη νπνίεο 

επαλαιακβάλνληαη κέρξη λα βξεζεί ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο: 

 Αλαπαξάζηαζε πξνβιήκαηνο: ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ εχξεζε ηεο θαηάιιειεο 

γλψζεο, ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζηφρνπ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο 
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εθθίλεζεο γηα ην πξφβιεκα.  

 Αλαδήηεζε ιύζεο: ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηνπ ζηφρνπ θαη ηε δεκηνπξγία 

ζρεδίσλ δξάζεο, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Δθαξκνγή ηεο ιύζεο: ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Οη Bransford & Stein (1984) πεξηέγξαςαλ ηελ εμήο κέζνδν επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

(κέζνδνο IDEAL): 

Identify: Αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Define it: Οξηζκφο ηνπ Πξνβιήκαηνο. 

Explore: Αλαδήηεζε ησλ πηζαλψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε ιχζε ηνπ. 

Act: Δθαξκνγή ηεο βέιηηζηεο ζηξαηεγηθήο. 

Look at: Έιεγρνο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. 

 Ο Jonassen (1997) πεξηγξάθεη έλα κνληέιν γηα ηελ επίιπζε αλεπαξθψο δνκεκέλσλ 

πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη σο πξνζέγγηζε γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο δηεξγαζίεο: 

1. Οξηζκφο ηνπ ρψξνπ ηνπ πξνβιήκαηνο.  

2. Αλαγλψξηζε θαη απνζαθήληζε ελαιιαθηηθψλ απφςεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο. 

3. Γεκηνπξγία πηζαλψλ ιχζεσλ. 

4. Αμηνιφγεζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, κέζσ επηρεηξεκάησλ θαη 

πεπνηζήζεσλ.    

5. Παξαθνινχζεζε ηνπ ρψξνπ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ επηινγψλ ηεο ιχζεο. 

6. Δθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ηεο ιχζεο. 

7. Πξνζαξκνγή ηεο ιχζεο. 

 Σέινο, ην δηεζλέο πξφγξακκα PISA
1
 (2003), ζπλέηαμε κία έξεπλα γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ (ειηθίαο 15 – 16 εηψλ) ζηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο ζηα 

καζεκαηηθά, ζε 41 ρψξεο. Ζ αμηνιφγεζε επηθεληξψζεθε ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

                                         
1 Πξφγξακκα γηα ηε Γηεζλή Αμηνιφγεζε ησλ Δθπαηδεπφκελσλ - Programme for International Student 

Assessment, ζην πιαίζην ηνπ δηεζλή νξγαληζκνχ γηα ηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία θαη αλάπηπμε (Organisation for 

Economic Co-Operation and Development). 
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εθπαηδεπφκελσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπο, γηα λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε πξαγκαηηθέο πξνθιήζεηο. ρεδηάζηεθε πξνθεηκέλνπ ηα 

απνηειέζκαηα λα πεξηγξάςνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν αλέπηπμαλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεξγαζίαο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Σν κνληέιν ηεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ είλαη ην αθφινπζν: 

 Καηαλόεζε πξνβιήκαηνο: θαηαλφεζε θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ 

πιεξνθνξίεο, ζπζρέηηζε πιεξνθνξηψλ απφ δηάθνξεο πεγέο θαη ρξήζε ηεο 

πξνεγνχκελεο γλψζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

 Υαξαθηεξηζκόο πξνβιήκαηνο: αλαγλψξηζε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ πξνβιήκαηνο, 

ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηα νπνία είλαη ζρεηηθά ή άζρεηα κε ην 

πξφβιεκα, δεκηνπξγία ππνζέζεσλ θαη αλάθηεζε, νξγάλσζε θαη θξηηηθή ησλ 

πιεξνθνξηψλ. 

 Αλαπαξάζηαζε πξνβιήκαηνο: θαηαζθεπή πηλάθσλ, γξαθηθψλ ή ιεθηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ, εθαξκνγή εμσηεξηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηε ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

 Δπίιπζε πξνβιήκαηνο: ιήςε απνθάζεσλ, δηάγλσζε θαη πξφηαζε ιχζεσλ.  

 Αλαζηνραζκόο γηα ηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο: εμέηαζε ησλ ιχζεσλ θαη εχξεζε 

πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ ή δηεπθξηλήζεσλ, αμηνιφγεζε απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο 

γσλίεο γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ιχζεσλ ψζηε λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν 

απνδεθηέο θαη αηηηνιφγεζε ησλ ιχζεσλ. 

 Κνηλνπνίεζε ηεο ιύζεο: επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ (media) θαη ηξφπσλ 

παξνπζίαζεο γηα ηελ θνηλνπνίεζε ησλ ιχζεσλ.   

Δπνκέλσο, ε δεκηνπξγία ησλ κνληέισλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο ππνδειψλνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο ‗ζηαδίσλ – βεκάησλ‘ ηα νπνία θαζνδεγνχλ ηνπο ιχηεο ζηε 

δηεξγαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Χζηφζν, ζηα κνληέια επίιπζεο πξνβιήκαηνο φιεο νη 

πιεξνθνξίεο γηα ην πξφβιεκα παξέρνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη νη εθπαηδεπφκελνη 

πξέπεη λα απαληήζνπλ ζε κία ζεηξά απφ εξσηήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο 

(Savin-Baden, 2007b). Ζ κέζνδνο ε νπνία εθαξκφζηεθε πξψηε θνξά ζην παλεπηζηήκην 

McMaster ηνπ Καλαδά ζεκαηνδνηεί κία θαζαξή απνκάθξπλζε απφ ηα κνληέια επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο θαη είλαη γλσζηή σο Μάζεζε βαζηζκέλε ζε Πξνβιήκαηα (Problem Based 

Learning - PBL). ηε κέζνδν απηή ρξεζηκνπνηνχληαη πξνβιήκαηα ηα νπνία ελζαξξχλνπλ 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα εκπιαθνχλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Savin-Baden, 2007b) θαζψο 
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ηνπο βνεζά λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Elliott & Kennedy, 2006; 

Lohman & Finkelstein, 2002; Savin-Baden, 2000; Visser, 2002).  

2.1.4 Αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

Ζ έξεπλα αλαδεηθλχεη φηη ε κάζεζε πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ηερλνινγία κπνξεί λα 

παίμεη ζπνπδαίν ξφιν ζηε δηεξγαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Hedberg, 2000). Δηδηθφηεξα, ε 

ηερλνινγία κπνξεί ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνζθέξεη εξγαιεία πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ 

επίιπζε πξνβιήκαηνο, θαζψο νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα ζπγθεληξψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

ηνλ νξηζκφ, ηελ θαηαλφεζε θαη ηε ιχζε ηνπ (Park et al., 2004). Οη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηε δηθή ηνπο πξφηαζε γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 

λα ζέζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο (Park et al., 2004).  

ε κία πξφζθαηε ζρεηηθή κειέηε (Laxman, 2010) επηζεκαίλεηαη φηη νη δεμηφηεηεο 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν, παίδνπλ ζπνπδαίν ξφιν ζηε δηεξγαζία επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο. Ζ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηα επαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα είλαη 

πεξηνξηζκέλε, θαζψο νη εθπαηδεπφκελνη ρξεηάδεηαη λα αλαδεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίιπζή ηνπο. Χζηφζν φκσο γηα ηα αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα νη 

εθπαηδεπφκελνη ρξεηάδεηαη λα εθπαηδεπηνχλ ζηελ αλαδήηεζε πνιχπινθσλ θαη δηαζεκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπλ κία πην πξνεγκέλε αλαδήηεζε γηα λα βξνπλ 

ιχζεηο (Laxman, 2010).    

Σα αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα δελ έρνπλ κία ‗ζσζηή‘ αιιά πνιιέο πηζαλέο 

ιχζεηο (Jonassen, 2000). χκθσλα κε ηνλ Jonassen (1997) ε θαιχηεξε ιχζε γηα έλα 

πξφβιεκα είλαη εθείλε ε νπνία είλαη εθαξκφζηκε, κπνξεί λα αηηηνινγεζεί θαη είλαη εθείλε γηα 

ηελ νπνία ν εθπαηδεπφκελνο θέξεη ην πην πεηζηηθφ επηρείξεκα. Έλα παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ 

κπνξεί λα κελ αληαπνθξίλεηαη επαξθψο ζηελ επίιπζε αλεπαξθψο δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ, 

θαζψο νη εθπαηδεπφκελνη, εκπιέθνληαη ζε κία ζεηξά απφ ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο ζθέςεο, 

θαζψο εμεηάδνπλ ελαιιαθηηθέο πξννπηηθέο θαη πξνηείλνπλ ιχζεηο (Ng, Cheung & Hew, 

2010). Δπνκέλσο, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ πηζαλψλ ιχζεσλ, πξέπεη λα γίλεη ζε 

έλα πεξηβάιινλ πνπ ππάξρνπλ πνιιαπιέο απφςεηο απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο (Murphy, 

2004), φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ζπλεξγαηηθά εηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ζχγρξνλσλ ή αζχγρξνλσλ ζπδεηήζεσλ (Murphy & 

Laferrière, 2003). Δπνκέλσο έλαο ζπλεξγαηηθφο εηθνληθφο ρψξνο δίλεη επθαηξίεο λα ιεθζνχλ 

ππφςε, απφςεηο απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, αληηθαηηθέο θαη λέεο ηδέεο νη νπνίεο πνιιέο 

θνξέο κπνξνχλ λα επηβεβαηψζνπλ ή λα ακθηζβεηήζνπλ ππάξρνπζεο αληηιήςεηο θαη ηδέεο 
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(Murphy & Laferrière, 2003). 

ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ κειέηεο πνπ έρνπλ αμηνπνηήζεη ηελ ηερλνινγία γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο γηα ηε δηεξγαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 

Δηδηθφηεξα, αλαδεηθλχεηαη φηη ζηα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελα πεξηβάιινληα, νη 

εθπαηδεπφκελνη εθηεινχλ πην απνηειεζκαηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, 

ελψ παξάιιεια ππάξρεη πςειφηεξε πνηφηεηα αιιειεπίδξαζεο, αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. 

Οη Jonassen θαη Kwon (2001) δηαπίζησζαλ απφ ηε κειέηε ηνπο, φηη νη εθπαηδεπφκελνη 

πνπ εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο ζε έλα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελν πεξηβάιινλ εθηέιεζαλ κε 

πεξηζζφηεξε ζπλέπεηα ηα βήκαηα ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο 

εθπαηδεπφκελσλ νη νπνίνη εξγάζηεθαλ ζε έλα παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ. Παξάιιεια, νη 

νκάδεο ζην ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελν πεξηβάιινλ αλ θαη είραλ κηθξφηεξε θηλεηηθφηεηα 

ζηελ επηθνηλσλία, σζηφζν φκσο παξήγαγαλ πςειφηεξεο πνηφηεηαο ζπδεηήζεηο. Αληίζηνηρα, 

νη  Uribe, Klein θαη Sullivan (2003), δηαπίζησζαλ απφ ηε κειέηε ηνπο φηη νη ζπλεξγαηηθέο 

νκάδεο ζε έλα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελν πεξηβάιινλ, αληαπνθξίζεθαλ θαιχηεξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επίιπζεο αλεπαξθψο δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ, ζε ζρέζε 

κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο νη νπνίνη εξγάζηεθαλ αηνκηθά.  

ηε κειέηε ησλ Choi θαη Lee (2009) ε νπνία εθαξκφζηεθε ζε ππνςήθηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, αμηνπνηήζεθε έλα δηαδηθηπαθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ππνζηεξίρηεθε 

απφ ην κνληέιν ηνπ Jonassen (1997). Ο ιφγνο ηεο έξεπλαο ήηαλ δηηηφο, αθελφο κελ γηα λα 

εληζρχζεη ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο αλεπαξθψο δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη αθεηέξνπ εθαξκφζηεθε γηα λα ηνπο 

πξνεηνηκάζεη  σο πξνο ηα δηιιήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζνπλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ην δηαδηθηπαθφ 

πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ απνηειεζκαηηθφ ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 

Παξάιιεια ζηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ έξεπλεο νη νπνίεο αμηνπνηνχλ ηερλνινγηθά 

εξγαιεία, γηα λα ππνζηεξίμνπλ (scaffolding) ηε δηεξγαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Ζ 

ππνζηήξημε πεξηιακβάλεη εξγαιεία, ζηξαηεγηθέο θαη νδεγίεο πνπ βνεζνχλ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα επηηχρνπλ πςειφηεξν βαζκφ θαηαλφεζεο, ηνλ νπνίν δε ζα ήηαλ ζε ζέζε 

λα ηνλ απνθηήζνπλ κφλνη ηνπο (Ng, Cheung & Hew, 2010). Έλα είδνο ηερλνινγηθήο 

ππνζηήξημεο είλαη ηα κελχκαηα (messages) ή νη εηηθέηεο (labels) ηα νπνία πξέπεη λα 

επηιέμνπλ νη εθπαηδεπφκελνη πξηλ απφ ηελ πιεθηξνιφγεζε ηνπ κελχκαηφο ηνπο (Ng, Cheung 

& Hew, 2010). Οη πεξηνξηζκνί ζηελ αιιειεπίδξαζε κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ ζηνπο 
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εθπαηδεπφκελνπο, πξνθαζνξίδνληαο ην βαζκφ ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζε κία ζπδήηεζε (Cho & 

Jonassen, 2002).   

Γηα παξάδεηγκα, νη Cho θαη Jonnassen (2002) εθήξκνζαλ κία έξεπλα φπνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ δηαδηθηπαθά κελχκαηα (online message labels) γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηε 

ζπδήηεζε. Δηδηθφηεξα αμηνπνίεζαλ πξνθαζνξηζκέλα κελχκαηα ηα νπνία αληηθαηφπηξηδαλ ζηα 

επηρεηξήκαηα ηεο δηεξγαζίαο επίιπζεο αλεπαξθψο δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ. Οη εξεπλεηέο 

δηαπίζησζαλ φηη ε ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθψλ κελπκάησλ, αχμεζε ηα επηρεηξήκαηα πνπ νη 

εθπαηδεπφκελνη παξήγαγαλ κέζα ζηηο νκάδεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο.   

Αληίζηνηρα νη Ng, Cheung θαη Hew, (2010) ζηε κειέηε ηνπο δηεξεχλεζαλ ηελ 

επίδξαζε ηεο δηαδηθηπαθήο ππνζηήξημεο (online scaffolds), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίιπζεο 

αλεπαξθψο δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ. Οη εθπαηδεπφκελνη επηθνηλψλεζαλ αζχγρξνλα, φπνπ ε 

κία νκάδα επέιεγε κέζα απφ πξνθαζνξηζκέλεο ελαξθηήξηεο πξνηάζεηο (sentence openers) λα 

απαληήζεη, ελψ ε δεχηεξε νκάδα δελ έιαβε θακία θαζνδήγεζε. Αλ θαη ηα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη ε νκάδα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην θαζνδεγεηηθφ δηαδηθηπαθφ εξγαιείν ζπδήηεζεο, 

είρε κεγαιχηεξν κέζν φξν ζηηο απαληήζεηο πνπ έδσζε ζε θάζε βήκα ηεο δηεξγαζίαο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο, ε δηαθνξά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε ζχγθξηζε κε ηηο απαληήζεηο ηεο 

νκάδαο ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε. Απφ ηε κειέηε ηνπο νη Ng, Cheung θαη Hew, (2010), 

θαηαιήγνπλ φηη ππάξρνπλ ζεηηθέο ελδείμεηο γηα ηηο ελαξθηήξηεο πξνηάζεηο, σζηφζν φκσο 

είλαη απαξαίηεην λα δηεμαρζνχλ επφκελεο πεηξακαηηθέο έξεπλεο πνπ ζα επηβεβαηψζνπλ φηη 

κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηεξγαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο.      

πλνςίδνληαο, ε ηερλνινγία θαίλεηαη φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαζνδεγήζεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα επηθεληξσζνχλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, φπσο ε 

παξαηήξεζε ησλ θαηλνκέλσλ, ν εληνπηζκφο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, ε νηθνδφκεζε ησλ 

ιχζεσλ, θαζψο θαη λα βνεζήζεη ζηε ζπλεξγαζία θαη ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ (Kim & Hannafin, 2010). 

2.2. Πξνηεηλόκελε πξνζέγγηζε: Problem Based Learning – PBL  

2.2.1. Οξηζκόο ηεο PBL  

Ζ κάζεζε βαζηζκέλε ζε πξνβιήκαηα (δηεζλήο φξνο: Problem Based Learning - PBL) 

είλαη κία εθπαηδεπηηθή κέζνδνο (Major, 1998), πνπ ρξεζηκνπνηεί αλεπαξθψο δνκεκέλα 

πξνβιήκαηα (Barrows, 1999; Dombrowski, 2002; Duch, 1995; Major & Palmer, 2001), σο 

θίλεηξν γηα κάζεζε (Barrows & Tamblyn, 1980), θαζψο ηνπνζεηεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε 

ελεξγεηηθφ ξφιν (Harrison, 2007). Ο ‗δεκηνπξγφο‘ ηεο PBL, Howard S. Barrows, νξίδεη φηη 
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είλαη „ε κάζεζε πνπ πξνθύπηεη από ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζπάζεηαο θαηαλόεζεο ή ηεο ιύζεο 

ελόο πξνβιήκαηνο πνπ ηίζεηαη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο, κε ην πξόβιεκα λα εκθαλίδεηαη πξώην, 

ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο‟ (Barrows & Tamblyn, 1980,  p. 1). 

Ζ PBL δηαθέξεη απφ ηηο παξαδνζηαθέο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

δηάιεμε σο ηελ θχξηα κέζνδν γηα ηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο. Αληίζεηα κε ηηο παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο, ε PBL δίλεη έκθαζε ζηελ ελεξγεηηθή κάζεζε ε νπνία εκπιέθεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζε κεηαγλσζηηθέο δηεξγαζίεο ζθέςεο γηα ηε κάζεζή ηνπο (Harper-Marinick, 

2001), ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ ππεξηζρχεη, αιιά γίλεηαη θαζνδεγεηήο ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο (Nelson, 2007) θαη φιε ε κάζεζε ηεο λέαο γλψζεο, γίλεηαη κέζα ζην πιαίζην ησλ 

πξνβιεκάησλ (Overton, 2005).  

Δπνκέλσο, ε PBL απνηειεί κία καζεηνθεληξηθή κέζνδν κάζεζεο ε νπνία ηνπνζεηεί 

ηε κάζεζε ζε ζχλζεηα θαη πνιχπινθα πξνβιήκαηα, πνπ πξνέξρνληαη απφ απζεληηθά πιαίζηα 

(Hmelo, 1998). Oη εθπαηδεπφκελνη ζπλεξγάδνληαη κέζα ζηηο νκάδεο γηα λα αλαιχζνπλ ην/α 

αλεπαξθψο δνκεκέλν/α πξφβιεκα/ηα, λα αλαγλσξίζνπλ ηα καζεζηαθά ζηνηρεία (learning 

issues) πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε έξεπλα θαη λα νξγαλψζνπλ έλα ζρέδην δξάζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ πηζαλέο ιχζεηο γηα ην πξφβιεκα πνπ ηνπο παξνπζηάδεηαη (Nelson, 

2007).  

2.2.2.Θεσξεηηθό ππόβαζξν ηεο PBL 

Ζ PBL δελ είλαη κία θαηλνχξγηα παηδαγσγηθή κέζνδνο. Έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ 

αξραηφηεηα θαζψο, ν Πιάησλαο θαη ν σθξάηεο πίζηεπαλ φηη κέζα ζε έλα καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ θαη λα δνκνχλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, λα 

αλαθηνχλ κφλνη ηνπο πιεξνθνξίεο θαη λα ςάρλνπλ γηα λέεο ηδέεο (Amador, Miles & Peters, 

2006). Παξάιιεια, ε θηινζνθία ηεο PBL κπνξεί λα απνδνζεί ζην πξννδεπηηθφ θίλεκα θαη 

ηδηαίηεξα ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ J. Dewey πνπ πίζηεπε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

δηδάζθνπλ κε ηξφπν ψζηε πξνσζνχλ ηα θπζηθά έλζηηθηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα έξεπλα θαη 

δεκηνπξγία (Amador et al., 2006; Delisle, 1997). „Οη επηηπρεκέλεο κέζνδνη εθπαίδεπζεο 

δεκηνπξγνύληαη από θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο πξνθαινύλ ηνλ αλαζηνραζκό έμσ από ην πιαίζην 

ηνπ ζρνιείνπ. Πξέπεη λα δίλνπλ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα θάλνπλ θάηη θαη όρη κόλν λα 

καζαίλνπλ. Σν λα θάλνπλ θάηη πξέπεη λα είλαη ηέηνηαο κνξθήο ώζηε λα ρξεηάδεηαη απαηηεηηθή 

ζθέςε. Η κάζεζε πξέπεη λα επέξρεηαη κε θπζηθό ηξόπν‟ (Dewey 1916, 1944).  

Ζ PBL είλαη ζπλεπήο κε ηηο αξρέο ηνπ επνηθνδνκηζκνχ (constructivism)  (Savery & 

Duffy, 1996). Ο επνηθνδνκηζκφο απνηειεί κία ζεσξεηηθή άπνςε γηα ην πψο θαηαιαβαίλνπκε 
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ή καζαίλνπκε (Savery & Duffy, 1996).     

Γηα ηνπο νπαδνχο ηνπ επνηθνδνκηζκνχ ε έλλνηα ηεο γλψζεο βαζίδεηαη ζηηο απφςεηο 

ηνπ Piaget (1972) θαη ηνπ Vygotsky (1978) φπνπ πίζηεπαλ φηη, νη εθπαηδεπφκελνη νηθνδνκνχλ 

ηε γλψζε, κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο (Hsu, 2003). Ο επνηθνδνκηζκφο 

δεκηνπξγεί έλα καζεηνθεληξηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν είλαη πινχζην απφ πιεξνθνξίεο θαη 

γεκάην απφ θνηλσληθά λνήκαηα (Gold, 2001). Έλα επνηθνδνκηθφ πεξηβάιινλ παξέρεη 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο θαη θίλεηξα γηα κάζεζε, κέζσ ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ, απζεληηθψλ 

θαη καζεηνθεληξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο (Creedman & Wellman, 2000) θαη 

ζπκβάιιεη γηα λα θαιιηεξγήζεη ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ έξεπλα ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Nelson, 

2007). χκθσλα κε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο ηνπ επνηθνδνκηζκνχ, „ε κάζεζε νηθνδνκείηαη θαη νη 

εθπαηδεπόκελνη ρηίδνπλ ηε λέα γλώζε, βαζηδόκελνη ζε πξνεγνύκελε γλώζε‟ (Ferguson, 2001).  

Ζ PBL ζεσξείηαη έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο επνηθνδνκηζκνχ, κέζα ζην νπνίν νη 

εθπαηδεπφκελνη είλαη ππεχζπλνη γηα λα νηθνδνκήζνπλ ηε κάζεζή ηνπο (Savin-Baden & 

Major, 2004) θαη ηαπηφρξνλα λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζηνπο άιινπο κε ζθνπφ λα πεηχρνπλ 

απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε (Rideout & Carpio, 2001). Ζ PBL ζπζρεηίδεηαη κε 3 ζεκαληηθέο 

πηπρέο ηνπ επνηθνδνκηζκνχ (Savery & Duffy, 1996):  

1. Ζ βαζηθή έλλνηα ηνπ επνηθνδνκηζκνχ είλαη φηη ηα άηνκα θαηαιαβαίλνπλ κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ην πεξηβάιινλ, θαζψο ην ηη καζαίλνπκε δελ είλαη αλεμάξηεην 

απφ ην πψο ην καζαίλνπκε. Ζ κάζεζε είλαη ζπλάξηεζε ηνπ δηδαζθφκελνπ πεξηερνκέλνπ, 

ηνπ πιαηζίνπ εθπαίδεπζεο, ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη θπξίσο ησλ ζηφρσλ ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. Μπνξεί ε κάζεζε λα είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε, σζηφζν φκσο κπνξεί 

λα εμεηαζηεί αλ είλαη ζπκβαηή κε ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ησλ άιισλ.  

2. Ζ γλσζηηθή ζχγθξνπζε είλαη ην θίλεηξν γηα κάζεζε θαη θαζνξίδεη ηε θχζε απηνχ πνπ 

καζαίλεηαη. ε θάζε καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ππάξρεη έλα εξέζηζκα ή θίλεηξν γηα κάζεζε 

(έλαο ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν ν εθπαηδεπφκελνο βξίζθεηαη εθεί). Ο ζθνπφο απηφο είλαη ν 

πξσηαξρηθφο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηη ζα κάζεη ν εθπαηδεπφκελνο, πνηεο 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο έρεη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθφκελε γλψζε θαη πψο ζα 

νηθνδνκήζεη ηηο γλψζεηο ηνπ.  

3. Ζ γλψζε εμειίζζεηαη κέζσ ηεο θνηλσληθήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

αηνκηθψλ πεπνηζήζεσλ, θαζψο κέζα ζηηο ζπλεξγαηηθέο νκάδεο γίλεηαη απνηίκεζε ηεο 

γλψζεο, ε νπνία κπνξεί λα εκπινπηηζηεί θαη λα επεθηαζεί.               

Ζ ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο PBL, μεθηλά πεξίπνπ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 

(Amador et al., 2006; Delisle, 1997; Savin-Baden, 2007a). Αλαγλσξίδνληαο φηη νη 
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πεπνηζήζεηο ηνπ Dewey κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ζεηηθά ζηελ Ηαηξηθή Δθπαίδεπζε, ν Howard 

S. Barrows ηαηξφο θαη παηδαγσγφο ηεο ηαηξηθήο ζην παλεπηζηήκην McMaster ηνπ Καλαδά, 

ήζειε λα αλαπηχμεη κεζφδνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε θνηηεηψλ ηεο ηαηξηθήο πνπ ζα 

θαιιηεξγνχζαλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ζα ηηο εθάξκνδαλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή 

(Savery, 2006).  Γηα ηνλ Barrows ν απψηεξνο ζθνπφο ηεο ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο ήηαλ λα 

‗δεκηνπξγεζνύλ ηαηξνί, νη νπνίνη ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδνληαη πξνβιήκαηα πγείαο ζε 

άηνκα πνπ δεηνύλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, κε ηθαλό θαη αλζξσπηζηηθό ηξόπν. Γηα λα γίλεη απηό, νη 

ηαηξνί πξέπεη λα έρνπλ ηε γλώζε… θαη ηελ ηθαλόηεηα λα ηε ρξεζηκνπνηνύλ‘ (Barrows, 1985, p. 

3).  

Αξρηθά ε PBL εθαξκφζηεθε επηζήκσο σο παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ην 1968 ζηελ 

ηαηξηθή ζρνιή ηνπ παλεπηζηεκίνπ McMaster ηνπ Καλαδά (Neufeld & Barrows, 1974) θαη 

ιίγν αξγφηεξα ηξεηο αθφκα ηαηξηθέο ζρνιέο πξνζάξκνζαλ ηελ PBL ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ηνπο: ην παλεπηζηήκην ηνπ Limburg ζην Maastricht ηεο Οιιαλδίαο (ζήκεξα παλεπηζηήκην 

Maastricht), ην παλεπηζηήκην ηνπ Newcastle ζηελ Απζηξαιία θαη ην παλεπηζηήκην ηνπ 

Harvard ζηελ Μαζαρνπζέηε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (Savin-Baden, 2007a). Ο ιφγνη γηα 

ηνπο νπνίνπο αλαδεηήζεθε κία δηαθνξεηηθή εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ζηηο ηαηξηθέο ζρνιέο 

ήηαλ φηη α) είρε παξαηεξεζεί δπζθνιία ζηνπο θνηηεηέο λα εθαξκφδνπλ ηηο επηζηεκνληθέο ηνπο 

γλψζεηο ζε πξαγκαηηθέο θιηληθέο θαηαζηάζεηο, β) έπξεπε λα ειέγρνληαη απζηεξά νη γλσζηηθέο 

βάζεηο πνπ ζα απνθηνχζαλ νη εθπαηδεπφκελνί ηνπο θαη ηέινο, γ) νη επαγγεικαηίεο ηαηξνί 

έπξεπε λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο λέεο πιεξνθνξίεο ζηνλ ηνκέα ηνπο, κε απνηέιεζκα νη 

ηθαλφηεηεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο λα είλαη απαξαίηεηεο γηα απηνχο (Saarinen-Rahiika & 

Binkley, 1998). 

Απφ ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο PBL πξηλ κεξηθέο δεθαεηίεο, ζήκεξα ζεσξείηαη κία 

εμέρνπζα εθπαηδεπηηθή κέζνδνο ζηηο ηαηξηθέο ζρνιέο ζε φιν ηνλ θφζκν (Βφξεηα Ακεξηθή, 

Οιιαλδία, Αγγιία, Γεξκαλία, Απζηξαιία, Νέα Εειαλδία, Ηλδία) (Hung et al., 2008). Χζηφζν 

έρεη επεθηαζεί ζε πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, φπσο  λνκηθή, 

νηθνλνκηθέο ζρνιέο (Savery, 2006), κεραλνινγία (engineering) (Stojcevski, 2008),  

αξρηηεθηνληθή (Donaldson, 1989; Maitland, 1998), παηδαγσγηθέο ζρνιέο (Oberlander & 

Talbert-Johnson, 2004) θ.η.ι. Δπηπιένλ, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Savoie & Hughes, 1994; Torp & Sage, 

2002).  
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  2.2.3. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο PBL  

Απφ ηελ πξψηε εκθάληζε ηεο θαη κέζα ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε PBL έρεη 

εθαξκνζηεί κε αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ζρνιή ζε ζρνιή, θαζψο ππάξρνπλ δηάθνξα 

κνληέια – ζηξαηεγηθέο. Ο βαζηθφο δηαρσξηζκφο ηεο PBL κε άιιεο παξφκνηεο κεζφδνπο νη 

νπνίεο έρνπλ σο επίθεληξν ηεο κάζεζεο κία πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, είλαη φηη νη 

εθπαηδεπφκελνη πξνζεγγίδνπλ ην αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα, ρσξίο πξνεγνχκελε 

πξνεηνηκαζία ζην πεδίν πνπ θαιχπηεη ε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε (Savery & Duffy, 1996).  

Ο Barrows (2002), έρεη επηζεκάλεη φηη ππάξρεη δπζθνιία ζην λα θαζνξηζηεί ε 

ζεκαζία ηεο PBL, δηφηη έρεη εθαξκνζηεί κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο, θάησ απφ 

δηαθνξεηηθφ πιαίζην κάζεζεο. Χζηφζν, ππάξρνπλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπληζηψζεο/ραξαθηεξηζηηθά ζηηο νπνίεο ζπγθιίλνπλ φιεο απηέο νη πξνζεγγίζεηο (Combs, 

2008). ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία έρνπλ πξνηείλεη νη εξεπλεηέο 

ζην πεδίν ηεο PBL, φπνπ παξφιν πνπ εμειίζζνληαη αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ 

θάζε εξεπλεηή κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ζπγθιίλνπλ ζε κία θνηλή θηινζνθία. 

1. ηελ PBL, δηαθξίλνληαη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά (Barrows, 1996): 

 Δίλαη καζεηνθεληξηθή κέζνδνο κάζεζεο.  

 Ζ κάζεζε νξγαλψλεηαη κέζα ζε κηθξέο νκάδεο. 

 Ο εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο θαζνδεγεηήο ή δηεπθνιπληήο. 

 Γίλεηαη νξγαλσκέλε εζηίαζε ζηε κάζεζε κέζα απφ ηα αλεπαξθψο δνκεκέλα 

πξνβιήκαηα, ηα νπνία είλαη ην θίλεηξν γηα κάζεζε. 

 Σα πξνβιήκαηα είλαη ην φρεκα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο. 

 Οη λέεο πιεξνθνξίεο απνθηψληαη κέζσ ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (self-

directed learning). 

2. Όζηεξα απφ κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηελ εμέηαζε δηάθνξσλ κνληέισλ θαη νξηζκψλ 

ηεο PBL, έλα πεξηβάιινλ PBL πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλα βαζηθά ζηνηρεία, φπσο 

(Savery & Duffy, 1996):  

 Oη εθπαηδεπφκελνη λα εκπιέθνληαη ζε απζεληηθά πεξηβάιινληα. 

 Oη εθπαηδεπφκελνη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά κέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ. 

 Oη εθπαηδεπφκελνη λα νηθνδνκνχλ γλψζεηο ζρεηηθέο κε ην δηδαζθφκελν πιαίζην. 
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 Oη εθπαηδεπφκελνη λα ιεηηνπξγνχλ κεηαγλσζηηθά.  

3. Όζηεξα απφ κία ζπλνπηηθή ζχλζεζε απφ δηάθνξεο κεζφδνπο ηεο PBL πνπ έρνπλ θαηά 

θαηξνχο ρξεζηκνπνηήζεη εξεπλεηέο, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο PBL πεξηβάιινληνο, ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα (Savery, 2006): 

 Ζ δηδαζθαιία πξέπεη λα είλαη καζεηνθεληξηθή θαη νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα 

είλαη ππεχζπλνη γηα ηε κάζεζή ηνπο. 

 Σα πξνβιήκαηα πξέπεη λα είλαη πνιχπινθα θαη αλεπαξθψο δνκεκέλα. Σα 

πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα (real world problems), είλαη δχζθνιν λα νξηζηνχλ θαη 

πνιιέο θνξέο ν ζηφρνο είλαη άγλσζηνο. 

 Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε. Να είλαη δηαζέζηκνο λα 

βνεζάεη κε κεηαγλσζηηθά ζηνηρεία θαη εξσηήζεηο θαη λα κελ παξέρεη άκεζα 

πιεξνθνξίεο ή πφξνπο. 

 Ζ εκπεηξία πξέπεη λα ηειεηψλεη κε ηελ αλαζθφπεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ θαη ησλ ιχζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. Απηφ βνεζά ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα θαηαιάβεη ηη έρνπλ κάζεη.       

4. Όζηεξα απφ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζηηο κεζφδνπο θαη ζηνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ 

δψζεη άιινη εξεπλεηέο, έλα πεξηβάιινλ PBL πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά (Kumar & Natarajan, 2007): 

 Ζ PBL πξνζέγγηζε μεθηλά κε έλα πξφβιεκα ή κηα εξψηεζε.  

 Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απαηηεί ηελ αμηνπνίεζε κίαο πνηθηιίαο 

πιεξνθνξηψλ θαη ην ζπλδπαζκφ πνιιαπιψλ απφςεσλ. 

 Ζ PBL είλαη κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο, φπνπ νη 

εθπαηδεπφκελνη εξγάδνληαη κέζα ζε νκάδεο γηα ζπιινγηθή κειέηε. Ζ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε απαηηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεξγαζίαο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο.  

 Οη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα ζθέθηνληαη θξηηηθά θαη δεκηνπξγηθά. 

 Ζ δηαδηθαζία ελζαξξχλεη ηνλ αλαζηνραζκφ, έλα ζεκαληηθφ κεηαγλσζηηθφ 

ζηνηρείν ηεο PBL. 

 Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κεηαηξέπεηαη ζε γλσζηηθφ θαζνδεγεηή πνπ 

δηεπθνιχλεη θαη ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 
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Απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ πξνηείλεη νη εξεπλεηέο, πξνθχπηεη φηη 

έλα πεξηβάιινλ PBL πεξηιακβάλεη αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα. Οη εθπαηδεπφκελνη 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, ζπλεξγάδνληαη θαη αλαιακβάλνπλ ηελ θχξηα επζχλε γηα ηε κάζεζή 

ηνπο θαη νη εθπαηδεπηηθνί κεηαηξέπνληαη ζε θαζνδεγεηέο. Σέινο, έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν γηα ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο PBL είλαη φηη θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηε δεκηνπξγία 

αλεπαξθψο δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ θαη γηα λα θαζνξίζνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπο, γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (Combs, 2008). 

2.2.4. Γνκηθά ζηνηρεία ηεο PBL  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο PBL, αλαδχνληαη ηα δνκηθά ζηνηρεία  

πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζχλζεζε ελφο PBL πεξηβάιινληνο: α) αλεπαξθψο δνκεκέλα 

πξνβιήκαηα, β) κνληέιν ξνήο δξαζηεξηνηήησλ, γ) ξφινη εθπαηδεπηηθνχ, εθπαηδεπφκελσλ, 

νκάδσλ θαη δ) αμηνιφγεζε. 

2.2.4.1 Αλεπαξθώο δνκεκέλα πξνβιήκαηα 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο ελφο PBL πεξηβάιινληνο, είλαη λα εκπιέμεη θαη λα 

θηλεηνπνηήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα δηεξεπλήζνπλ αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα, 

πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ζην επαγγεικαηηθφ θαη πξνζσπηθφ πεξηβάιινλ ηνπο (Dombrowski, 

2002). χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία έλα αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα ζηελ PBL, νξίδεηαη 

απφ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

 Πνιχπινθν
1
, δειαδή λα κελ κπνξεί λα επηιπζεί εχθνια ή λα έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

ηχπν - ηξφπν επίιπζεο (Barrows 1992; Harper-Marinick, 2001; Margetson 2001; 

Stephen & Pyke 1977). 

 πλνδεχεηαη απφ ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο (Amador et al., 2006; Harper-Marinick, 

2001), δειαδή εκηηειέο ππφ ηελ έλλνηα ηεο έιιεηςεο πιεξνθνξηψλ, πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ επίιπζή ηνπ (Barrows 1992; Margetson 2001; Stephen & Pyke 1977). 

                                         

1 ηε βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε σο πξνο ηε δνκή θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ PBL. Δλψ, ζχκθσλα κε ηνπο Jonassen (2000) θαη Savery (2006), ηα πξνβιήκαηα 

δηαρσξίδνληαη σο πξνο ηε δνκή θαη ηελ πνιππινθφηεηα, νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ηεο PBL εκπεξηθιείνπλ ηελ 

έλλνηα ηεο πνιππινθφηεηαο θάησ απφ ηελ νκπξέια ηνπ φξνπ ‗αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα‘. Άιισζηε 

ζχκθσλα κε ηνλ Jonassen (2000) ε δνκή θαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο, είλαη έλλνηεο 

επηθαιππηφκελεο. 
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 Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη γηα ηελ επίιπζή ηνπ (Harper-Marinick, 2001). 

 Δίλαη ‗πξαγκαηηθφ‘ – ‗απζεληηθφ‘ (δειαδή πξνέξρεηαη απφ θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο), 

πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπφκελνη λα θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο κε ηε δσή ηνπο 

(Barrows 1992; Margetson 2001; Stephen & Pyke 1977).  

 Δπαλαιεπηηθφ ζηνλ ηξφπν πνπ νη καζεηέο παξάγνπλ λέεο ηδέεο / ππνζέζεηο θαη 

καζεζηαθά ζηνηρεία (Barrows 1992; Margetson 2001; Stephen & Pyke 1977).  

 Σα ζεκέιηα ηνπ πξνβιήκαηνο λα βαζίδνληαη, -φρη φκσο λα πεξηνξίδνληαη- ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ (Savoie & Hughes, 1994). 

Έλα απφ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλεπαξθψο δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ, 

είλαη φηη ζπλνδεχνληαη απφ ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο (Amador et al., 2006). Ζ απφθαζε 

ζρεηηθά κε ηελ πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο παξέρνληαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

θαζνδεγείηαη απφ ην επίπεδν ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ αλεπαξθψο 

δνκεκέλνπ πξνβιήκαηνο (Amador et al., 2006). ε γεληθέο γξακκέο, φζν πην ρακειφ είλαη ην 

επίπεδν ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη φζν πην πνιχπινθν είλαη ην αλεπαξθψο δνκεκέλν 

πξφβιεκα, ηφζεο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη (Amador et al., 2006). Οη 

επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δε ζεκαίλεη φηη πεξηέρνπλ ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά 

δεκηνπξγνχλ έλα εχθνια πξνζβάζηκν ππφβαζξν ην νπνίν κπνξεί λα θηλεηνπνηήζεη ηε ζθέςε 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζρεηηθά κε ηα καζεζηαθά ζηνηρεία (learning issues) ηνπ πξνβιήκαηνο, 

πνπ πξέπεη λα εληνπίζνπλ (Amador et al., 2006).  

Ζ δεκηνπξγία αλεπαξθψο δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ είλαη ην πην ζεκαληηθφ βήκα γηα 

έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο κε ηε κέζνδν PBL (Nelson, 2007). Αλ δεκηνπξγεζνχλ ζσζηά, 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα 

έξεπλα, ψζηε λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ πνπ δηδάζθνληαη 

(Duch, 1995). Ο αξηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα δνζεί ζε κία δηδαζθαιία κε ηε 

κέζνδν ηεο PBL κπνξεί λα πνηθίιιεη (Nelson, 2007). Γηα παξάδεηγκα ζηε βηβιηνγξαθία 

θάπνηνη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ έλα πξφβιεκα (Ram, 1999), ελψ άιινη πεξηζζφηεξα απφ 

έλα (Arambula-Greenfield, 1996). Χζηφζν, αλεμάξηεηα κε ηνλ αξηζκφ, ηα πξνβιήκαηα ζα 

πξέπεη λα πξνθαινχλ ελδηαθέξνλ, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ν ζηφρνο ηεο βαζχηεξεο 

θαη πην νπζηαζηηθήο κάζεζεο (Nelson, 2007). 

2.2.4.2 Μνληέια ξνήο δξαζηεξηνηήησλ 

Τπάξρνπλ πνιιέο ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηε κέζνδν PBL. Μία απφ απηέο ζρεηίδεηαη κε 
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ην βαζκφ, ζηνλ νπνίν κία ελφηεηα ή έλα νιφθιεξν πξφγξακκα ζπνπδψλ θξίλεηαη φηη 

εθαξκφδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο PBL ή φρη  (Savin-Baden, 2007a). Παξάιιεια, κία ζεηξά απφ 

άιιεο ζπδεηήζεηο έρνπλ πξνθχςεη ζρεηηθά κε ηνπο ηύπνπο ηεο PBL. Οη βαζηθνί ηύπνη είλαη 2: 

ην θαζαξφ κνληέιν ηεο PBL (Pure model) θαη ην πβξηδηθφ κνληέιν ηεο PBL (Hybrid Model). 

Ο πξνβιεκαηηζκφο έγθεηηαη ζην αλ νιφθιεξν ην πξφγξακκα είλαη νξγαλσκέλν κε ηε κέζνδν 

ηεο PBL, φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη εξγάδνληαη κέζα ζε κηθξέο νκάδεο γηα ηε ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη δελ ππάξρνπλ δηαιέμεηο ή ζεκηλάξηα (θαζαξφ κνληέιν PBL) ή αλ ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ζπλνδεχεηαη απφ δηαιέμεηο ή ζεκηλάξηα, φπνπ είλαη ζρεδηαζκέλα 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο επίιπζεο (πβξηδηθφ 

κνληέιν PBL) (Savin-Baden, 2007a). 

Χζηφζν, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ‗ε PBL είλαη κία κέζνδνο 

κάζεζεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία θαη πνηθηιία, ππφ ηελ έλλνηα φηη κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο (δηαθνξεηηθά κνληέια), ζε δηάθνξεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο 

θαη ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην κάζεζεο. Έηζη κπνξεί λα δείρλεη πνιχ δηαθνξεηηθή, αλάινγα κε 

ην άηνκν πνπ ηελ εθαξκφδεη θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία. 

Χζηφζν, απηφ πνπ παξακέλεη ίδην, είλαη φηη ην επίθεληξν ηεο κάζεζεο είλαη γχξσ απφ ηα 

πξνβιήκαηα‘ (Savin-Baden, 2000, p 3). 

ε γεληθέο γξακκέο, χζηεξα απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ε δηαδηθαζία 

κάζεζεο ζηε κέζνδν PBL, αθνινπζεί ηα βήκαηα πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρήκα 1: 

Οη εθπαηδεπφκελνη νξγαλψλνληαη κέζα ζε κηθξέο νκάδεο εξγαζίαο θαη παξνπζηάδεηαη 

ην/α αλεπαξθψο δνκεκέλν/α πξφβιεκα/ηα. 

 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζπγθεληξψλνληαη ζηηο νκάδεο εξγαζίαο γηα λα  αλαιχζνπλ ην 

αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα: α) απνζαθελίδνπλ ηα γεγνλφηα θαη νξίδνπλ πνην είλαη ην 

πξφβιεκα, β) πξνρσξνχλ ζε θαηαηγηζκφ ηδεψλ κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ηνπο, γ) 

εληνπίδνπλ ηα ζηνηρεία γηα ηα νπνία έρνπλ έιιεηςε γλψζεσλ θαζψο θαη ηηο πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (καζεζηαθά ζηνηρεία – 

learning issues). 

Οη εθπαηδεπφκελνη νξγαλψλνπλ έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο: 

ζπκθσλνχλ ζηηο επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη θαη κνηξάδνληαη θαζήθνληα 

έξεπλαο. 

Ζ νκάδα μαλαζπγθαιείηαη. Οη λέεο πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο δηακνηξάδνληαη κέζα ζηελ 

νκάδα θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα λα επηιπζεί ην αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα. 

 

Γίλεηαη απνδεθηή ε ιχζε/ιχζεηο ή ε αλάιπζε ηνπ αλεπαξθψο δνκεκέλνπ πξνβιήκαηνο. 

 
Ζ νκάδα αλαζηνράδεηαη πάλσ ζηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία πξνζπάζεζε λα επηιχζεη ην 

αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα θαη θάλεη αλαζθφπεζε ζηηο γλψζεηο πνπ έκαζε, θαηά ηε 

ζπιινγηθή εξγαζία. Πνιιέο θνξέο νη εθπαηδεπφκελνη αζθνχλ απηναμηνιφγεζε θαη 

αμηνιφγεζε νκφηηκσλ, φπσο επίζεο αμηνινγνχλ θαη αμηνινγνχληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηαδηθαζία. 

ρήκα 1: Η Γηαδηθαζία κάζεζεο ζηελ PBL  
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ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ δηάθνξα κνληέια ξνήο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε κέζνδν 

PBL (Savery & Duffy, 1996). ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα 

κνληέια, πνπ είλαη 1) ην κνληέιν ηνπ Barrows (1992), 2) ην κνληέιν ησλ Moust, Bouhuijs θαη 

Schmidt (2001) θαη 3) ην κνληέιν ‗7 βήκαηα ηεο PBL‘ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην παλεπηζηήκην 

ηνπ Maastricht ην 1975 (Savin-Baden, 2007a). 

1. Σν κνληέιν ηνπ Barrows (1992), κε ηα εμήο βήκαηα: 

1) Οη εθπαηδεπφκελνη ρσξίδνληαη ζε κηθξέο νκάδεο (5 αηφκσλ) θαη ζε θάζε νκάδα 

νξίδεηαη έλαο θαζνδεγεηήο (εθπαηδεπηηθφο ή βνεζφο εθπαηδεπηηθνχ). ηε ζπλέρεηα, ν 

εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ην αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

2) Οη εθπαηδεπφκελνη εηζέξρνληαη ζηε δηαδηθαζία ρσξίο θακία πξνεγνχκελε 

πξνεηνηκαζία. πδεηνχλ κέζα ζηηο νκάδεο γηα ην αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα θαη 

παξάγνπλ ππνζέζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε πξνεγνχκελε γλψζε ή εκπεηξία. Μέζα απφ ηελ 

αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αλαγλσξίδνπλ ηα καζεζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε 

ζέκαηα ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη γηα ηα νπνία 

έρνπλ αλεπαξθή γλψζε. Ζ δξαζηεξηφηεηα νινθιεξψλεηαη φηαλ θάζε εθπαηδεπφκελνο έρεη 

πξνηείλεη κηα ελδερφκελε ηδέα/ιχζε γηα ην αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα θαη παξάιιεια ε 

νκάδα ρσξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο γηα ηελ έξεπλα ησλ καζεζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

3) Αθνινπζεί αηνκηθή κειέηε/έξεπλα. 

4) Οη εθπαηδεπφκελνη επηζηξέθνπλ ζηηο νκάδεο εξγαζίαο θαη αμηνινγνχλ ηε 

ζρεηηθφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εληφπηζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αηνκηθήο κειέηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο 3, 4 επαλαιακβάλνληαη ζε πεξίπησζε πνπ λέεο 

πιεξνθνξίεο εληνπίδνληαη. 

5) Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη ηελ απηναμηνιφγεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε 

νκφηηκσλ. Ζ αμηνιφγεζε αθνξά ζε ηξεηο πεξηνρέο: ζηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε, ζηελ 

επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη ζηε ζπλεξγαζία.  

2. Οη Moust et al. (2001), εκπεξηθιείνπλ ηηο θάζεηο ηεο PBL ζε 7 βήκαηα, όπσο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2: 

Βήκαηα Γξαζηεξηόηεηεο  

1. Γηεπθξίληζε ησλ αγλώζησλ 

όξσλ θαη ελλνηώλ  

Απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ θαη ησλ φξσλ νη νπνίνη είλαη 

άγλσζηνη ή δελ είλαη θαηαλνεηνί. 

2. Οξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο  

 

Γηεπθξίληζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ πξέπεη λα επηιπζεί 

δηαηππψλνληαο εξσηήζεηο. 

3. Αλάιπζε πξνβιήκαηνο Γηαηχπσζε πηζαλψλ εξκελεηψλ βαζηδφκελεο ζε πξνεγνχκελε 

γλψζε. Γε γίλεηαη ζπδήηεζε αιιά θαηαηγηζκφο ηδεψλ.  

4. πδήηεζε πδήηεζε γηα ηηο πηζαλέο εξκελείεο πνπ δηαηππψζεθαλ ζην 
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βήκα 3. Αλαιχνληαη νη ειιείςεηο πνπ πξνθχπηνπλ. 

5. ρεκαηηζκόο καζεζηαθώλ 

ζηόρσλ 

ηε βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ βήκαηνο 4 δεκηνπξγνχληαη 

νη καζεζηαθέο εξγαζίεο ζε κνξθή εξσηήζεσλ πνπ πξέπεη λα 

απαληεζνχλ.  

6. Αηνκηθή κειέηε Μειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ απφθηεζε γλψζεο θαη γηα 

ηελ θαηαλφεζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ. Μειέηε 

θαη θαηφπηλ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ζην αλεπαξθψο δνκεκέλν 

πξφβιεκα. 

7. Απνηίκεζε Ζ απνηίκεζε νξίδεηαη απφ ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ 

δηαηππψζεθαλ. πδήηεζε γηα ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο εξκελείεο 

πνπ ζρεκαηίζηεθαλ γηα ην αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα. 

Αλαδηαηχπσζε ζε ειεχζεξν ιφγν.  

Πίλαθαο 2: Φάζεηο ηεο PBL (Moust et al., 2001) 

3. Σν πην επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελν κνληέιν ξνήο δξαζηεξηνηήησλ ηεο PBL πνπ ζηε 

βάζε ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγήζεθαλ πνιιά κνληέια, είλαη ηα ‘7 βήκαηα ηεο PBL’. 

Αλαπηχρζεθε απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ Maastricht ην 1975 θαη ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη 

ζήκεξα (Savin-Baden, 2007a) (πίλαθαο 3): 

‘7 βήκαηα ηεο PBL’ - Παλεπηζηήκην Maastricht (1975) 

1. πκθσλία γηα ηελ θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ θαη απνζαθήληζε ησλ φξσλ θαη ησλ ηδεψλ. 

2. Οξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη επεμήγεζε. 

3. Αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (θαηαηγηζκφο ηδεψλ). 

4. Οη επεμεγήζεηο ζα νξγαλσζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ιχζεο. 

5. Γεκηνπξγία θαη επηινγή καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ. 

6. Έξεπλα κέζσ πξνζσπηθήο κειέηεο. 

7. χλζεζε ησλ επεμεγήζεσλ θαη εθαξκνγή ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ ζηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα. 

 Πίλαθαο 3: 7 βήκαηα ηεο PBL ( Maastricht, 1975) 

2.2.4.3 Ρόινη εθπαηδεπηηθνύ - εθπαηδεπόκελσλ - νκάδσλ 

 Ρόινο Δθπαηδεπηηθνύ 

Ζ ρξήζε ησλ αλεπαξθψο δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ ζηε κέζνδν PBL, νδεγεί ζηελ 

αλάγθε ηεο επαλεθηίκεζεο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Nelson, 

2007). ε έλα παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ ηάμεο ν εθπαηδεπηηθφο ζεσξείηαη ‗εηδηθφο‘ πνπ 

κεηαβηβάδεη ηε γλψζε ζηνπο παζεηηθνχο εθπαηδεπφκελνπο (Nelson, 2007). Αληίζεηα, ζηελ 

PBL ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιάδεη θαη απφ απιφο κεηαδφηεο ησλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη 

‗θαζνδεγεηήο‘ (Delisle, 1997). Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ξφινπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

είλαη λα εμαζθαιίδεη ηελ νπζηαζηηθή ζπδήηεζε θαη λα δηαηεξεί ηε ζπλνρή κέζα ζηηο νκάδεο 

(Kamin, Deterding, Wilson, Armacost & Breedon, 1999), πξνθεηκέλνπ λα παξακέλνπλ 

εζηηαζκέλεο. 
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Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ζπλζέηεη ηα θνκβηθά ζεκεία ηεο ζπδήηεζεο (Kamin et al., 

1999), λα ζέηεη εξσηήζεηο γηα λα παξαθηλεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ζθέθηνληαη θξηηηθά 

(Nelson, 2007) θαη λα ιεηηνπξγεί σο νδεγφο ρσξίο λα κεηαβηβάδεη ηε γλψζε, αιιά αληίζεηα 

λα ηνπο πξνζαλαηνιίδεη ζηελ αλαδήηεζε θαη ζηελ έξεπλα (Kamin et al., 1999). Ζ ηθαλφηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα ρξεζηκνπνηεί θαζνδεγεηηθέο δεμηφηεηεο δηδαζθαιίαο, θαηά ηε δηάξθεηα 

πνπ νη εθπαηδεπφκελνη εξγάδνληαη ζε νκάδεο, απνηειεί ηνλ βαζηθφ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο επηηπρίαο ηεο PBL (Barrows, 1992). ηφρνο ηνπ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο: α) λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη επίιπζεο πξνβιήκαηνο, 

θαζψο καζαίλνπλ θαη β) λα γίλνπλ αλεμάξηεηνη απηνθαηεπζπλφκελνη εθπαηδεπφκελνη 

(καζαίλσ πψο λα καζαίλσ, δηαρείξηζε κειέηεο) (Barrows, 1992).  

Ζ θαζνδήγεζε είλαη κία απαξαίηεηε δεμηφηεηα γηα ηε δηαδηθαζία ηεο PBL ε νπνία 

εμαξηάηαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Barrows, 1999) ελψ παξάιιεια ρξεηάδεηαη 

εθπαίδεπζε θαη γλψζεηο, πξνθεηκέλνπ ν εθπαηδεπηηθφο λα θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο (Andersen, 1996). Χζηφζν, ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη δηθνξνχκελνο θαζψο δελ ππάξρνπλ μεθάζαξα φξηα αλάκεζα ζηε 

δηδαζθαιία θαη ζηελ θαζνδήγεζε (Savin-Baden & Major, 2004). Ζ θαζνδήγεζε δε 

ζρεηίδεηαη κε θαλφλεο, αιιά κε ηε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ δπλαηνηήησλ γηα κάζεζε  

(Savin-Baden & Major, 2004).  

 Ο Heron (1989; 1993), πξνζπάζεζε λα αληηκεησπίζεη ηελ αζάθεηα ζην ξφιν ηνπ 

θαζνδεγεηή, πξνηείλνληαο 3 ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζνδεγεηή: 

 Σνλ Ιεξαξρηθό ηξόπν (the hierarchical mode), φπνπ ν θαζνδεγεηήο θαηεπζχλεη φιε ηε 

δηαδηθαζία. 

 Σν πλ-ιεηηνπξγηθό ηξόπν (the co-operative mode), φπνπ ζπκκεηέρεη ηζφηηκα κε ηα 

ππφινηπα κέιε ζηελ νκάδα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο.  

 Σνλ Απηόλνκν ηξόπν (the autonomous mode), φπνπ παξαθνινπζεί φιε ηε δηαδηθαζία, 

αιιά παξεκβαίλεη ειάρηζηα, κφλν γηα λα αλνίμεη λένπο νξίδνληεο θαη πνηέ γηα λα 

δψζεη απαληήζεηο, ζηε ζέζε θάπνηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

 

 Ρόινο εθπαηδεπόκελσλ, νκάδσλ 

ην ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο PBL, νη εθπαηδεπφκελνη παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηε κάζεζε (Neo, 2003). ε νπνηνδήπνηε επίπεδν εθπαίδεπζεο, νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα 

είλαη απηνθαηεπζπλφκελνη (self-directed), γηα λα κπνξνχλ λα ζπκβαδίζνπλ κε ην καζεζηαθφ 

ηεο πεξηβάιινλ (Savery & Duffy, 1996).   
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Ζ PBL έρεη σο επίθεληξν ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (Schwartz, Stewart, & Webb, 2002). Δηδηθφηεξα, νη 

εθπαηδεπφκελνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε κάζεζή ηνπο (Barrows, 1992), δειαδή γηα λα 

παξάγνπλ ιχζεηο, λα ζπιιέγνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο, λα αλαπηχζζνπλ 

ππνζέζεηο θαη λα κπνξνχλ λα ηηο απνδεηθλχνπλ ή λα ηηο αλαηξνχλ (Thompson, 2002). 

Παξάιιεια, πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθξίλνπλ θαη λα επηιέγνπλ ηηο θαηάιιειεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα, λα κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή επίιπζεο πνπ αθνινχζεζαλ θαη λα είλαη ηθαλνί λα ζπλεξγάδνληαη, 

λα επηθνηλσλνχλ, λα ζέβνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ αξκνληθά θαη ηζφηηκα σο κέιε κηαο νκάδαο 

(Thompson, 2002).  

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ PBL είλαη φηη νη εθπαηδεπφκελνη εξγάδνληαη 

κέζα ζε νκάδεο. Ζ Savin-Baden (2007, p. 107), νξίδεη φηη κηα νκάδα ζηελ PBL ‗πεξηέρεη 

αλζξώπνπο πνπ εξγάδνληαη καδί γηα έλα θνηλό ζθνπό, κε πεξηνξηζκέλν αξηζκό κειώλ πνπ έρνπλ 

ηελ εμνπζία λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο‟ θαη επεμεγεί φηη κία νκάδα: 

 έρεη θνηλό ζθνπό, δειαδή δηακνηξάδεηαη πιεξνθνξίεο, ζπδεηά – ππάξρεη αλνηρηή 

αληαιιαγή απφςεσλ θαη ιακβάλεη απφ θνηλνχ απνθάζεηο, αιιηψο δε κπνξεί λα ζεσξεζεί 

νκάδα. 

 έρεη πεξηνξηζκέλν αξηζκό κειώλ πνπ ζεκαίλεη φηη αλ θχγεη ή αληηθαηαζηαζεί έλα 

άηνκν, ηφηε αιιάδεη φιε ε νκάδα. 

 έρεη έλα πιαίζην, δειαδή ζπληάζζεηαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηα 

κέιε ηεο κπνξεί λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθφ γεσγξαθηθφ ρψξν. 

Οη νκάδεο είλαη ζεκαληηθέο, δηφηη νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ην βαζκφ 

ηεο δηθήο ηνπο θαη ηεο κάζεζεο ησλ άιισλ (Savery & Duffy, 1996). Λεηηνπξγεί ζαλ έλαο 

κεραληζκφο φπνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ επέθηαζε ηεο 

κάζεζεο, ζηα ζέκαηα ζηα νπνία ζπδεηάλε (Savery & Duffy, 1996). Σα άιια άηνκα είλαη ε 

θαιχηεξε πεγή γηα ην δηακνηξαζκφ ελαιιαθηηθψλ απφςεσλ απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, 

κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη γλσζηηθή ζχγθξνπζε θαη λα επηηπγράλεηαη λέα κάζεζε 

(vonGlaserfeld,1989). 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (collaborative, co-operative or team 

learning), ζπκθσλνχλ φηη ππάξρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή κάζεζε ζηηο νκάδεο (Johnson, Johnson & Smith, 1998): 

 Θεηηθή αιιειεμάξηεζε, πνπ ζεκαίλεη φηη ηα κέιε ηεο νκάδαο ρξεηάδνληαη ην έλα ην άιιν 

γηα λα επηηχρνπλ. ια ηα κέιε ηεο νκάδαο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα έρνπλ 
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δέζκεπζε γηα ηελ επηηπρία ηεο νκάδαο. 

 Πξνώζεζε αιιειεπηδξάζεσλ, πνπ ζεκαίλεη φηη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε ψζηε λα σθειεί ηα κέιε ηεο, θαζψο θαη ηελ ίδηα ηελ 

νκάδα. Σα κέιε ηεο νκάδαο βνεζνχλ ην έλα ην άιιν, παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε γηα 

ζπλερή βειηίσζε θαη δεκηνπξγνχλ κία αηκφζθαηξα αλνηρηή ζηελ πνηθηιία θαη ζηηο λέεο 

ηδέεο. 

 Αηνκηθή επζύλε, φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη νθείινπλ λα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εξγαζία 

ηνπο θαη ηελ επηκέξνπο ζπλεηζθνξά ηνπο, πξνο ηελ εξγαζία ηεο νκάδαο. 

 Δπζύλε ηνπ αλαζηνραζκνύ σο νκάδα θαηά ηε ζχλνςε ηνπ πξνβιήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζηνχλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία θαη λα εμαζθαιηζηεί φηη ζα ππάξμεη 

βειηίσζε ηελ επφκελε θνξά. 

ηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο PBL, νη εθπαηδεπφκελνη ηνπνζεηνχληαη ζε κηθξέο 

ζπλεξγαηηθέο νκάδεο (Duch, 1995; Ngeow & Kong, 2001) νη νπνίεο πνηθίινπλ απφ 4 εσο 6 

άηνκα (Savin-Baden, 2007a) ή 5 (Barrows 1992; Savery & Duffy, 1996) έσο 7 άηνκα 

(Barrows, 1999) ή αθφκα θαη πάλσ απφ 10 άηνκα (Harper-Marinick, 2001). Αξρηθά ν 

Barrows (1992), είρε επηζεκάλεη φηη κία κηθξή νκάδα δε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη φηαλ 

μεπεξλά ηα 8 άηνκα, γηαηί νη δηαθνξέο ησλ αηφκσλ, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ νκαιή ηεο 

ιεηηνπξγία. Δπηπιένλ έξεπλεο ζε απηφ ην πεδίν, ππνδεηθλχνπλ φηη νη κηθξέο νκάδεο είλαη πην 

απνηειεζκαηηθέο (γηα παξάδεηγκα: Barrows, 1999; Evensen & Hmelo, 2000; Greening, 1998). 

Άιισζηε ε θχζε ηεο PBL νξίδεη κηθξέο νκάδεο γηα ζπλεξγαζία, θαζψο πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά φινη νη εθπαηδεπφκελνη ζηε δηαδηθαζία θαη λα πξνζθέξνπλ δεκηνπξγηθέο 

ηδέεο. 

ηελ PBL ζπλίζηαηαη ε νκαδηθή εξγαζία, λα μεθηλάεη απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο 

εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ, δηφηη ε ζπγθξφηεζε ησλ αηφκσλ ζε κία νκάδα πξέπεη λα είλαη 

ζηαζεξή θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο (Allen et al., 2001). ην πιαίζην 

απηφ κπνξεί λα γίλνπλ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο πξνσζνχλ ηε ζεηηθή 

αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ κέζα ζηελ νκάδα (Allen et al., 2001). Ζ ζπκπιήξσζε 

ελφο εξεπλεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηα καζεζηαθά ζηπι (learning styles), φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ Kolb (1984) γηα ηα καζεζηαθά ζηπι, απνηειεί κία 

δξαζηεξηφηεηα πνπ  κπνξεί λα πξνσζήζεη ηε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

(Allen et al., 2001). χκθσλα κε ηνλ Kolb (1984) αλ έλα άηνκν ζέιεη λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφ ζηε κάζεζή ηνπ, ρξεηάδεηαη 4 δηαθνξεηηθά είδε δεμηνηήησλ. πλεπψο, φξηζε 

φηη ππάξρνπλ 4 βαζηθνί ηχπνη αλζξψπσλ ζε ζρέζε κε ην ζηπι κάζεζήο ηνπο, νη νπνίνη 
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αλαπηχζζνπλ δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο: νη Αθηηβηζηέο (Activists), νη Αλαθιαζηηθνί 

(Reflectors), νη Θεσξεηηθνί (Theorists) θαη νη Πξαγκαηηζηέο (Pragmatists). Απηή ε 

δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα απνηειέζεη εξέζηζκα γηα λα μεθηλήζεη ν δηάινγνο κέζα ζηελ νκάδα 

(Allen et al., 2001).  

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε επηινγή ησλ εθπαηδεπφκελσλ κέζα ζηηο νκάδεο, είλαη 

αξκνδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Knelly, 2006). ηε βηβιηνγξαθία δελ νξίδεηαη θάπνηνο 

πεξηνξηζκφο σο πξνο ηε ζχζηαζε ησλ νκάδσλ ζηελ PBL, σζηφζν ζπλίζηαηαη φηη, ε 

δεκηνπξγία εηεξνγελψλ νκάδσλ κπνξεί λα εμνηθεηψζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε λέεο ηδέεο 

θαη λα δηαλέκεη ηνπο πφξνπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο νκνηφκνξθα, (Michaelson & Black, 1994). 

Δληνχηνηο, νη εηεξνγελείο νκάδεο κπνξνχλ λα επηιερζνχλ ζθφπηκα ή ηπραία, (Allen et al., 

2001).  

Αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο, ε πξνυπφζεζε γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά κηα 

νκάδα είλαη φηη θάζε κέινο ηεο πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ηζφηηκα (Knelly, 2006). Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε δηάθνξνη εξεπλεηέο ζην πεδίν ηεο PBL (Barrows, 1992; Delisle, 1997; Savery & 

Duffy, 1996; Tick, 2007; Wood, 2003) πξνηείλνπλ ην δηαρσξηζκφ ησλ ξφισλ κέζα ζηηο 

νκάδεο. Έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ην ζπληνληζκφ ηεο εξγαζίαο κέζα ζηηο νκάδεο 

PBL είλαη λα αλαηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

ρξεζηκνπνηψληαο ιεηηνπξγηθνχο ξφινπο, (Strijbos, 2004). Δηδηθφηεξα, κέζα ζηελ νκάδα ηα 

κέιε κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ξφινπο κε ηζφηηκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
1
: 

 Αξρεγόο ηεο νκάδαο (project leader): ππεχζπλνο πξνγξακκαηηζκνχ ησλ 

ζπλαληήζεσλ ηεο νκάδαο θαη επηκεξηζκνχ εξγαζηψλ. 

 Καζνδεγεηήο (facilitator): ππεχζπλνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξέπεη 

λα αθνινπζεζεί φπσο νξίδεηαη απφ ην ζρέδην δξάζεο. Καζνξίδεη επίζεο ηελ 

θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα πξνρσξήζεη ην ζρέδην δξάζεο θαη πξνηείλεη αιιαγέο, φπνπ 

ρξεηάδεηαη.   

 Καηαγξαθέαο (recorder): ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ, 

φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε θάζε ζπδήηεζε. 

 Μέινο ηεο νκάδαο  (team member): ππεχζπλνο γηα ηηο πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο. 

πκκεηέρεη επίζεο ζηε ζπδήηεζε θαη θάλεη θξηηηθή ζηηο πιεξνθνξίεο.

                                         
1
 Problem-based learning. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Αλαθηήζεθε 20/03/2011 απφ 

http://edutechwiki.unige.ch/en/Problem-based_learning#Student.27s_Role 

http://edutechwiki.unige.ch/en/Problem-based_learning#Student.27s_Role
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2.2.4.4 Αμηνιόγεζε 

Καζψο ε PBL δελ αθνινπζεί ηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε γηα ηε κεηάδνζε ηεο 

γλψζεο θαη ηε δεκηνπξγία κίαο βάζεο γλψζεσλ (Evensen & Hmelo, 2000), νη ηξφπνη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζηφρνπο (Greening, 1998). Άκα ε παξαδνζηαθή αμηνιφγεζε είλαη κία 

θαιή κεηξηθή γηα παξαδνζηαθέο δηδαζθαιίεο, είλαη δφθηκν φηη κία ελαιιαθηηθή αμηνιφγεζε 

κπνξεί λα απνηειεί θαιχηεξε κεηξηθή γηα ηε κέζνδν ηεο PBL .  

Ζ PBL είλαη κία δηαδηθαζία κάζεζεο, ε νπνία νδεγεί ζε πνηθίια καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα, επνκέλσο απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ λα ζπκβάιιεη ζην λα γίλεη ε κάζεζε πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή θαη φρη 

απιψο λα ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε βαζκψλ (Macdonald, 2005). Ζ αμηνιφγεζε ζε κε 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο, κπνξεί λα απνδεηρζεί δχζθνιε δηαδηθαζία (Arambula-Greenfield, 

1996). Δπεηδή ην επίθεληξν ηεο PBL εζηηάδεη θαηά θχξην ιφγν ζην ‗καζαίλνπκε πψο λα 

καζαίλνπκε‘ (Major, 1999), ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

πξνφδνπ ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Sluijsmans, 2002).  

Γεδνκέλνπ φηη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο PBL είλαη λα ζπλδέζεη ηε κάζεζε κε 

πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο (Major & Palmer, 2001), θαηά ζπλέπεηα ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα 

είλαη απζεληηθή, δειαδή λα δεκηνπξγείηαη απφ ξεαιηζηηθέο δηαδηθαζίεο (Major & Palmer, 

2001). Ζ απζεληηθή αμηνιφγεζε κηκείηαη απηφ πνπ πξαγκαηηθά γίλεηαη ζηελ πξάμε, δεηψληαο 

απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα εκπιαθνχλ ζε πξαγκαηηθέο εξγαζίεο (Wiggins, 1998). Δίλαη 

ξεαιηζηηθή θαη απαηηεί απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αμηνπνηήζνπλ ηε γλψζε πνπ έιαβαλ κε 

πνιινχο ηξφπνπο (Wiggins, 1990). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα 

εθαξκφζνπλ απηά πνπ έκαζαλ ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο (Blumberg, 2005).  

Γηα λα ελαξκνλίδεηαη ε αμηνιφγεζε ζηελ PBL κε ηνπο επηζπκεηνχο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο, κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζηε ιχζε ηνπ αλεπαξθψο δνκεκέλνπ πξνβιήκαηνο ή ζηε 

δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ επίιπζή ηνπ (Duch & Groh, 2001). Παξάιιεια 

κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ νη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ νη εθπαηδεπφκελνη θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ ηεο δηδαζθαιίαο (Duch & Groh, 2001). Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα 

απνθαζίζεη αλ πξφθεηηαη λα αμηνινγήζεη νκαδηθά ή αλ πξφθεηηαη λα κεηξήζεη αηνκηθά ηελ 

επίδνζή ησλ εθπαηδεπφκελσλ κέζα ζηελ νκάδα. Οη εθπαηδεπφκελνη απφ ηελ πιεπξά ηνπο, 

κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ην βαζκφ ηεο ζπκβνιήο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπο ζηε δηεξγαζία 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο (αμηνιφγεζε νκφηηκσλ) ή λα αμηνινγήζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

επίδνζε, κέζσ ηεο απηναμηνιφγεζεο (Duch & Groh, 2001). 
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Δπνκέλσο, ην πξψην είδνο γηα απζεληηθή αμηνιφγεζε ζε έλα πεξηβάιινλ PBL 

ζηεξίδεηαη ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπφκελν, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηεί κία εηιηθξηλή 

απηναμηνιφγεζε (Woods, 1996). Ζ απηναμηνιφγεζε είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε 

κεηαγλψζε θαη ηνλ αλαζηνραζκφ, θαζψο νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα εμεηάδνπλ ηηο επηηπρίεο 

θαη ηηο απνηπρίεο ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζεκεηψλνπλ πξφνδν ζε κειινληηθέο 

πξνζπάζεηεο (Nelson, 2007). Ο Barrows (1999) ππνζηεξίδεη ηελ απηναμηνιφγεζε, ηνλίδνληαο 

πσο είλαη κία απαξαίηεηε δεμηφηεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλεμάξηεηε κάζεζε. 

Δηδηθφηεξα, απνηειεί έλα θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζπζηαηηθφ ηεο PBL, πνπ έρεη ζηφρν ηε δηα 

βίνπ κάζεζε (Duch, 1995). 

Πέξα απφ ηελ απηναμηνιφγεζε ππάξρνπλ θαη άιιεο απζεληηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο. 

Αληίζηνηρε κέζνδνο, είλαη ε ρξήζε ηεο αμηνιφγεζεο νκφηηκσλ (Barrows, 1999; Harper-

Marinick, 2001). Σα άηνκα σο κέξνο ηεο νκάδαο, θαηαλννχλ φηη είλαη απαξαίηεην γηα 

εθείλνπο θαη φηη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζην ιεηηνπξγηθφ κέξνο γηα ηελ παξαγσγή ηεο ιχζεο. 

Ζ αμηνιφγεζε νκφηηκσλ επηηξέπεη ζηα κέιε ηεο νκάδαο λα αλαγλσξίζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο 

θαη ηε ζπκβνιή ησλ άιισλ κειψλ ηεο νκάδαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίιπζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο (Nelson, 2007). 

Δπνκέλσο, κία απζεληηθή αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη ζπλήζσο κία εξγαζία πνπ πξέπεη 

λα εθηειέζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη θαη ζηε ζπλέρεηα κία ξνπκπξίθα ε νπνία ζα αμηνινγεί ηηο 

επηδφζεηο ηνπο σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία
1
. Χζηφζν, νη Macdonald θαη Savin-Baden 

(2004) ζηελ έξεπλά ηνπο πξνηείλνπλ θαη ζπγθεληξψλνπλ θάπνηεο απζεληηθέο κνξθέο 

αμηνιφγεζεο ηεο PBL απφ ηε βηβιηνγξαθία, φπσο είλαη ε νκαδηθή θαη αηνκηθή παξνπζίαζε, ε 

ηξηκεξήο αμηνιφγεζε (Tripartite assessment) (Savin-Baden, 2003), ην Portfolio, ην Triple 

jump (Powles et al., 1981) θ.α. 

Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ αμηνιφγεζε ζηελ PBL φηη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε 

γλψζε ε νπνία ζηαδηαθά απνθηάηαη, ελψ ηαπηφρξνλα λα εμεηάδεη ηελ επίηεπμε ησλ 

ππφινηπσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ πνπ αλαδχνληαη απφ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Elizondo-

Montemayor, 2004). Δπνκέλσο, ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, λα είλαη ζπλερήο θαη κε ιάβεη κέξνο κφλν ζην ηέινο, δειαδή πξέπεη 

λα είλαη ηαπηφρξνλα δηακνξθσηηθή (summative) θαη αζξνηζηηθή (formative) (Elizondo-

Montemayor, 2004). Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε απνηειεί κέξνο ηεο αλάπηπμεο ή ηεο 

εμέιημεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά ηεο αλαηξνθνδφηεζεο 

ζηνλ εθπαηδεπφκελν, κε ζθνπφ λα βειηησζεί ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε ζε έλα πξφγξακκα 

                                         
1
 Mueller J. Authentic Assessment Toolbox.  

Αλαθηήζεθε 15/03/2011 απφ http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/index.htm  

http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/index.htm
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ζπνπδψλ. Ζ αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε ιακβάλεη ρψξα ζην ηέινο ελφο καζήκαηνο (ή ζεηξάο 

καζεκάησλ) θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πφζν 

έκαζε ν εθπαηδεπφκελνο θαη πφζν θαιά δηδάρηεθε απφ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

2.2.5. Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηεο PBL  

‗Σν πξψην αληηθείκελν ζε θάζε πξάμε κάζεζεο, πάλσ θαη πέξα απφ ηελ επραξίζηεζε 

πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη, είλαη φηη ζα πξέπεη λα καο ππεξεηήζεη ζην κέιινλ. Ζ κάζεζε δελ 

πξέπεη κφλν λα καο νδεγήζεη θάπνπ… αιιά λα καο επηηξέςεη αξγφηεξα λα πξνρσξήζνπκε 

πην εχθνια‘ (Bruner, 1960, p. 17).   

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ αλαθεξζεί ζε κία ζεηξά πιενλεθηήκαηα ηα νπνία απνηεινχλ 

θαη ηνπο θχξηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο γηα ηε κέζνδν PBL. Ζ PBL κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

κία κηθξή νκαδηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο, ε νπνία δηεπθνιχλεη φρη κφλν ηελ απφθηεζε ηεο 

γλψζεο, αιιά θαη πνιιέο άιιεο επηζπκεηέο δεμηφηεηεο (Wood, 2003). Οη εθπαηδεπφκελνη 

αλαπηχζζνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, θαζψο εκπιέθνληαη ζε έλα αλνηρηφ γηα έξεπλα θαη γηα 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ πεξηβάιινλ, φπνπ πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία 

ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ 

εθαξκφζηκεο, αμηφπηζηεο θαη θαηάιιειεο ιχζεηο (Torp & Sage, 2002). 

Ζ PBL ηθαλνπνηεί θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη δελ θαιχπηνληαη απφ 

άιιεο παξαδνζηαθέο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο (Barrows,1986). Θεσξείηαη, κία μερσξηζηή 

εθπαηδεπηηθή κέζνδνο, πνπ απνζθνπεί λα αλαπηχμεη απνηειεζκαηηθέο δεμηφηεηεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο, απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο θαη ζπλεξγαζίαο, θαζψο νη εθπαηδεπφκελνη 

απνθηνχλ έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν γλψζεσλ απφ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ή θιάδνπο 

(Barrows, 2002). Δηδηθφηεξα, νη δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηηπρή θαη απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ησλ βεκάησλ πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο επίιπζεο αλεπαξθψο δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ (Belland, French & Ertmer, 2009). 

Παξάιιεια, ε δηαδηθαζία ηεο κεζφδνπ είλαη ζρεδηαζκέλε πξνθεηκέλνπ λα απμάλεη ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ λα θαηεπζχλνπλ ηε κάζεζή ηνπο. Δπνκέλσο, κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο PBL νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα κπνξνχλ λα θαηαθεξκαηίζνπλ ηηο 

ζπληζηψζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα νξίζνπλ ην πξφβιεκα κε δηθά ηνπο ιφγηα (Bodner, 1991; 

Schoenfeld, 1985). ηε ζπλέρεηα λα απνθαζίζνπλ πνηεο πιεξνθνξίεο ηνπο βνεζνχλ γηα λα 

θαηαλνήζνπλ ην πξφβιεκα θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηα καζεζηαθά ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξε έξεπλα (Hmelo-Silver, 2004). Σέινο, λα ζρεδηάζνπλ θαη λα αθνινπζήζνπλ ηελ 

θαηάιιειε ‗δηαδξνκή‘ πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ κηα εθαξκφζηκε ιχζε γηα ην αλεπαξθψο 
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δνκεκέλν πξφβιεκα (Hmelo & Ferrari, 1997). 

Χζηφζν, ε δηαδηθαζία ηεο PBL είλαη ζρεδηαζκέλε έηζη ψζηε λα είλαη ζπλεξγαηηθή θαη 

λα κελ απνκνλψλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (Singaram, Dolmans, Lachman  & van der 

Vleuten, 2008). Δπνκέλσο, θαηά ηε δηάξθεηα πνπ νη εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ λα ζπιιέγνπλ 

θαη λα πξνζεγγίδνπλ ηηο λέεο γλψζεηο, ε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο, ηνπο βνεζάεη λα 

αλαπηχμνπλ απνηειεζκαηηθέο δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο (Miflin, 2004).  

ηε βηβιηνγξαθία, σο πξνο ηελ απφθηεζε γλψζεο, θάπνηνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ 

φηη νη εθπαηδεπφκελνη νη νπνίνη δηδάζθνληαη κε ηε κέζνδν PBL, δελ έρνπλ θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ή δελ εκθαλίδνπλ θακία ζεκαληηθή δηαθνξά, ζε ζρέζε κε άιιεο παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο (Zubaidah, 2005). Χζηφζν, νη Dochy, Segers, Van den Bossche θαη Gijbels (2003), 

παξείραλ κηα εμαηξεηηθή κεηά-αλάιπζε (Smith, Sheppard, Johnson & Johnson, 2005) ησλ 

εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζην πεδίν ηεο PBL. Δπέιεμαλ 43 κειέηεο φπνπ εμέηαζαλ ηελ 

επίδξαζε ηεο PBL γηα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη 

εθπαηδεπφκελνη απνθηνχλ θαη εθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, θαιχηεξα ζε ζρέζε κε άιια 

πεξηβάιινληα κάζεζεο. Δπνκέλσο νη ππνζηεξηρηέο ηεο PBL, ζεσξνχλ φηη ην ζπλεξγαηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγεί, βνεζά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα πξνβιεκαηηζηνχλ πάλσ ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ κειεηνχλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηηο γλψζεηο θαη 

ηελ θαηαλφεζή ηνπο (Barrett, 2005). Παξάιιεια, ηνπο βνεζά λα δηαηεξήζνπλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη λα κεηαθέξνπλ ηηο έλλνηεο πνπ δηδάζθνληαη ζε 

πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο (Saarinen-Rahiika & Binkley, 1998). 

Σέινο, ε εκπινθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα απαηηεί 

δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ ζθέςεο, φπσο ε θξηηηθή ζθέςε (Şendağ, & Odabaşı, 2009). Ζ 

κέζνδνο PBL ελζσκαηψλεη αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα, γηα λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο (Wood, 1983), φπνπ πξνάγνληαη κέζα απφ ηηο 

νκαδηθέο ζπδεηήζεηο (Rideout & Carpio, 2001). Μέζα ζηηο νκάδεο, νη εθπαηδεπφκελνη 

εμεηάδνπλ ηηο ηδέεο θαη ελζαξξχλνληαη γηα έξεπλα, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηηο ζηάζεηο ηνπο, 

ηελ αλαγλψξηζε πξνβιεκάησλ θαη ηε ινγηθή εθηίκεζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ (Kamin, 

O‘Sullivan, Deterding, & Younger, 2003).  Απηέο νη δεμηφηεηεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε 

ηεο θξηηηθήο ζθέςεο (Kamin et al., 2003).  

χκθσλα κε ηνπο Barrows θαη Kelson (1993), ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία κάζεζεο ηεο 

PBL πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη 

ζα: 

 Αλαπηχμνπλ κία ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ επίιπζε αλεπαξθψο δνκεκέλσλ 

πξνβιεκάησλ, ρξεζηκνπνηψληαο δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ ζθέςεο, φπσο ε 
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επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη ε θξηηηθή ζθέςε. 

 Απνθηήζνπλ κηα εθηελή θαη νινθιεξσκέλε βάζε γλψζεσλ, φπνπ κπνξνχλ λα ηελ 

αλαθαινχλ θαη λα ηελ εθαξκφδνπλ κε επειημία ζε άιιεο θαηαζηάζεηο. 

 Αλαπηχμνπλ απνηειεζκαηηθέο δεμηφηεηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο, 

αλαγλσξίδνληαο ηη πξέπεη λα κάζνπλ, εληνπίδνληαο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο, εθαξκφδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο ζηα αλεπαξθψο δνκεκέλα 

πξνβιήκαηα θαη κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ λα πξνζαξκφδνπλ ηε 

ιχζε, γηα κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 Αλαπηχμνπλ ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

νκαδηθή εξγαζία ελψ εξγάδνληαη καδί κε άιινπο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αλεπαξθψο δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ. 

 Απνθηήζνπλ ηε δηα βίνπ ζπλήζεηα λα πξνζεγγίδνπλ έλα πξφβιεκα, θαζνδεγνχκελνη 

απφ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επίιπζε. 

πλνςίδνληαο, απφ ηηο δηάθνξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην πεδίν ηεο PBL (Albanese 

& Mitchell, 1993; Barrows, 1986; 2002; Belland et al., 2009; Dahle et al., 2002; Hmelo-Silver 

2004; Norman & Schmidt, 1992; Şendağ, & Odabaşı, 2009) ε δηαδηθαζία κάζεζεο ηεο 

κεζφδνπ, νδεγεί ζηελ θαηάθηεζε 5 βαζηθψλ ζηφρσλ: 1) λα απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη 

γλώζεηο, 2) λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, 3) λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο, 4) λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο απηνθαηεπζπλόκελεο κάζεζεο θαη ηέινο 5) λα 

αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο.  

 2.2.6. Online PBL    

Ζ κέζνδνο PBL εθαξκφδεηαη εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο θαη είλαη εζηηαζκέλε ζηε 

ζεσξία ηνπ επνηθνδνκηζκνχ, φπνπ ε κάζεζε νηθνδνκείηαη κέζα ζε έλα αιιειεπηδξαζηηθφ 

πεξηβάιινλ, θαζψο νη εθπαηδεπφκελνη εξεπλνχλ αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα. 

Παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηα δψζεο πεξηβάιινληα, φκσο κε ην απμαλφκελν 

ελδηαθέξνλ γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνχξγησλ θαη επέιηθησλ επθαηξηψλ κάζεζεο, κε ηε βνήζεηα 

ηεο ηερλνινγίαο ε PBL ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν σο δηαδηθηπαθή (online) κνξθή 

κάζεζεο (Savin-Baden, 2007a).  

Οη ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, πεξηιακβάλνπλ ην δηαδίθηπν, 

ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε, ηα wikis θαη ηα e-portfolios θαη πσο ζα ελαξκνληζηεί απηή ε 

ηερλνινγία κε ηηο αλαδπφκελεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηαδηθηπαθήο κάζεζεο 
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(Deepwell & Syson, 2006). Ζ αλάπηπμε ηεο PBL σο δηαδηθηπαθή παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε 

κάζεζεο, απαηηεί ηελ εηνηκφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. ξνη φπσο ‗Computer-

mediated Problem-based learning‘, ‗Blended Problem-based learning‘, ‗Online Problem-

based learning‘, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα νξίζνπλ κνξθέο ηεο κεζφδνπ PBL πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ππνινγηζηέο κε θάπνην ηξφπν (Savin-Baden, 2006). Δηδηθφηεξα, ν φξνο 

‗Blended PBL‘ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζεη φηη νη εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ δηακέζνπ ηνπ 

ζπλδπαζκνχ δηαδηθηπαθήο θαη δηα δψζεο δηδαζθαιίαο (Graham, 2004). Οη εθπαηδεπφκελνη 

ρξεζηκνπνηνχλ δηαδηθηπαθφ πιηθφ φπσο θείκελν, πξνζνκνηψζεηο, βίληεν θαη παξάιιεια νη 

ζπδεηήζεηο κέζα ζηηο νκάδεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, πξαγκαηνπνηνχληαη δηα 

δψζεο (Savin-Baden, 2006).  

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη εξεπλεηέο αλαθέξνληαη ζηελ Online PBL, σο 

γεληθφ φξν πνπ εκπεξηθιείεη ζχγρξνλε ή αζχγρξνλε επηθνηλσλία, εμ‘ απνζηάζεσο ή δηα 

δψζεο δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα ηερλνινγηθψλ κέζσλ (Savin-Baden, 2006). „Η Online PBL 

απνηειεί κία πξνζέγγηζε πνπ δελ αληηθαζηζηά ηελ παξαδνζηαθή PBL, αιιά ζπκπιεξώλεη θαη 

αλαπηύζζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο‟ (Savin-Baden, 2006, p. 4). 

Οη αλεμάληιεηεο πεγέο πιεξνθνξηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ κε ηε κνξθή ησλ ππεξκέζσλ 

(ππεξθείκελα θαη πνιπκέζα) κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ηελ PBL, θαζψο ε έξεπλα 

θαη ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο. Άιισζηε 

ζηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα νπνχ νη εθπαηδεπφκελνη νηθνδνκνχλ κφλνη ηνπο ηε γλψζε, 

πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε κεγάιε πνηθηιία απφ πφξνπο, ψζηε λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

επηιέμνπλ ηνπο πφξνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ηνπο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ (Oliver & Herrington, 2003).  

Πέξα απφ ηνπο πφξνπο πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρηνχλ απφ ηα 

ππεξκέζα, ε ηερλνινγία κπνξεί λα πξνζθέξεη ηξφπνπο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ 

θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Πνιιά απφ ηα ζεκεξηλά δηαδηθηπαθά 

κνληέια εθπαίδεπζεο εζηηάδνπλ ζηε δαζθαινθεληξηθή κάζεζε, σζηφζν, ε Online PBL είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο νκάδεο εθπαηδεπφκελσλ πνπ νηθνδνκνχλ ζπλεξγαηηθά ηηο γλψζεηο 

ηνπο (Savin-Baden, 2006). Ζ ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ εθθξάδεη ηελ ηδέα φηη νη 

εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα κάζνπλ δηακέζνπ δηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ, φπσο θείκελν, 

πξνζνκνηψζεηο, βίληεν, ππεξεζίεο αληαιιαγήο κελπκάησλ (chat), ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

ειεθηξνληθψλ ηάμεσλ (course management systems), δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο (whiteboards) 

θαη 3D εηθνληθά πεξηβάιινληα (3D learning environments) (π.ρ. second life), ηα νπνία 

κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο PBL (Savin-Baden, 2006).   

Απφ ελδειερή επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, πξνθχπηεη φηη ηα πιενλεθηήκαηα απφ 
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ηε ρξήζε ηεο Online PBL εζηηάδνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο: 

Α) ηελ πξόζβαζε θαη δηαηήξεζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ πόξσλ, θαζώο: 

 Ζ κε γξακκηθή, ζπλδεηηθή θαη αιιειεπηδξαζηηθή θχζε ησλ ππεξκέζσλ κπνξεί λα 

επηηξέςεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηηο 

καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο θαη λα παξέρνπλ πινχζηνπο πφξνπο πιεξνθνξίαο δηακέζνπ 

δηαθφξσλ κέζσλ (media) κε πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν (Hoffman & Richie, 1997). 

 Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ, ζηελ νξγάλσζε θαη απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ ππνινγηζηή (Koschmann, Kelson, Feltovich & Barrows, 1996; Schank, 

Berman & Macpherson, 1999a; Watson, 2002). 

 Ζ ηερλνινγία, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα κεηψζεη ηηο απαηηήζεηο ζε θφζηε θαη ζε 

πφξνπο (Finucane, Johnson & Prideaux, 1998), θαζψο ην πεξηερφκελν ελφο καζήκαηνο ή 

κίαο ζεηξάο καζεκάησλ, κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή (Chan, 2006), 

ελψ παξάιιεια νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην πιεξνθνξηαθφ 

πιηθφ νπνηεδήπνηε (Chan, 2006). 

Β) ηελ αύμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ζπλεξγαζίαο, όπνπ: 

 Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη ζε νκάδεο αθφκα θαη αλ βξίζθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο (Savin-Baden, 2007a). 

 Απφ ηε βηβιηνγξαθία αλαδεηθλχεηαη φηη ε επηθνηλσλία, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη κέζσ 

ππνινγηζηή (computer mediated communication) παξέρεη πην έληνλε επηθνηλσλία απφ φηη 

ε δηα δψζεο επηθνηλσλία κέζα ζηηο νκάδεο, θαζψο απνπζηάδεη ε θνηλσληθή πίεζε θαη 

ππάξρεη κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο 

(Henri & Rigault, 1996). 

 Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νκαδηθέο 

ζπλεδξίεο, σο έλα πξφζζεην ρψξν επηθνηλσλίαο, φπνπ εθεί κπνξνχλ λα δηακνηξάζνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ εξγαζία ηνπο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο νκάδαο 

(Savin-Baden, 2007a).  

 Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο βνεζά λα θαηαγξάθεη ε νκαδηθή ζπλεξγαζία, δειαδή ηα 

παξαγφκελα απφ ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα, φπνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδφ ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα λα 

δηεπθνιχλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο (Chan, 

2006; Schank, Berman & Macpherson, 1999b). 
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Γ) ηελ ππνζηήξημε ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, θαζώο: 

 Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζπλεξγαηηθά εηθνληθά πεξηβάιινληα θαηά ηε 

δηάξθεηα ζχγρξνλσλ ή αζχγρξνλσλ ζπδεηήζεσλ, ζηα νπνία κπνξνχλ λα εηζαθνχνληαη 

πνιιαπιέο απφςεηο απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο (Murphy & Laferrière, 2003),  

 Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα ‗πινχζην‘ πιεξνθνξηαθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε δηαδηθαζία έξεπλαο ηνπ πξνβιήκαηνο (Brinkerhoff & 

Glazewski, 2000; Combs, 2008). 

 Ζ ππνζηήξημε (scaffolding) κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ, 

γηα παξάδεηγκα κελχκαηα (messages) ή εηηθέηεο (labels)  (Ng et al., 2010). 

Ζ απμαλφκελε ρξήζε ηεο κεζφδνπ PBL θαη ηαπηφρξνλα ε αλάπηπμε ηεο δηαδηθηπαθήο 

κάζεζεο (online learning), επηδξνχλ ζηε ‗κείσζε‘ ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο σο πξνο 

ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ε κεηαβίβαζε ηεο γλψζεο (Savin-Baden, 2007a). 

  Πέξα απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε Online PBL, ε Savin-Baden (2007a) 

εμεγεί ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν ζπλδπαζκφο ηεο PBL θαη ηεο δηαδηθηπαθήο κάζεζεο 

(online learning), απμάλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ δπλαηνηήησλ ηεο κάζεζεο: 

 Ζ PBL έρεη επηηπρψο ρξεζηκνπνηεζεί δηα δψζεο θαη ε ρξήζε ηεο Online PBL, κπνξεί 

λα πξνζθέξεη αθφκα κεγαιχηεξε επειημία ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 Ζ Online PBL πξφθεηηαη γηα κία θαηλνηφκν πξνζέγγηζε, φπνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

ζην πιαίζην ηεο εμ‘ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.  

 Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη κία πξνζέγγηζε κε ηελ PBL θαη ηε βνήζεηα ηεο 

ηερλνινγίαο, κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα εληζρχζνπλ ηφζν ηηο 

παηδαγσγηθέο, φζν θαη ηηο ηερλνινγηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. 

 Ζ θαζνδήγεζε κπνξεί λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη δηακέζνπ 

δηαδηθηχνπ. 

 Ζ Online PBL ζπλδπάδεη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο κέζσ κίαο 

εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο, φπνπ κε απηφ ηνλ ηξφπν νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα 

κάζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο. 

 Ζ Online PBL πξνζθέξεη έλαλ ηξφπν γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, πέξα απφ ηε δηα δψζεο εκπεηξία.  

 Ζ Online PBL, κεηψλεη ηελ απνκφλσζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ηνπο παξέρεη 

κεγαιχηεξε ζηήξημε. 
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 Δίλαη έλαο ηξφπνο, ν νπνίνο πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο πεξηζζφηεξεο 

επθαηξίεο κάζεζεο θαη επειημία ζρεηηθά κε ην ηη, πφηε θαη πψο ζα κάζνπλ. 

 Δίλαη έλαο ηξφπνο γηα ηελ εκπινθή ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο 

ν νπνίνο ηαηξηάδεη κε ηηο ζπλήζεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο (θνηλσληθή δηθηχσζε 

θαη 3D εηθνληθά πεξηβάιινληα) . 

πλνςίδνληαο, ε ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο θάλεη ηε δηαθνξά γηαηί ε PBL 

ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν ηε κάζεζε κέζσ ηεο αλαδήηεζεο πφξσλ θαη ην δηαδίθηπν είλαη 

πνιχηηκν ζε απηφλ ηνλ ηνκέα (Tlhapane & Simelane, 2010), ελψ παξάιιεια απμάλεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη κπνξεί ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνζθέξεη 

εξγαιεία πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο (Park et al., 2004). 

2.2.6.1 Κξηηήξηα επηινγήο ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ PBL 

Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζηελ PBL (Chan, 

2006). 

Χζηφζν, εηζάγνληαο κία πξσηνπνξηαθή εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία, ελζσκαηψλνληαο 

ηελ ηερλνινγία ζηε κέζνδν PBL, πξνθχπηνπλ αιιαγέο ζηνπο ξφινπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Tlhapane & Simelane, 2010). Οη εθπαηδεπφκελνη αλαιακβάλνπλ ηελ 

επζχλε γηα ηε κάζεζή ηνπο θαη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο ‗παξαδίδεη‘ ηνλ πξψην ξφιν θαη 

κεηαηξέπεηαη ζε θαζνδεγεηήο. Πξφθεηηαη γηα κία ξηδηθή αιιαγή πνπ απαηηεί ππνκνλή, 

επειημία θαη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο (Tlhapane & 

Simelane, 2010). ε γεληθέο γξακκέο, ππάξρνπλ θάπνηνη ζεκαληηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ηελ επηηπρία ηεο PBL ζε ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο 

(Miao, 2000): 

1. Ο εθπαηδεπηηθόο θαη νη εθπαηδεπόκελνη δελ έρνπλ εκπεηξία αιιειεπίδξαζεο κε άγλσζηα 

θνηλσληθά ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα. Δπνκέλσο, δελ είλαη εύθνιν λα θαηαζθεπαζηεί θαη 

λα δηαηεξεζεί έλα δηακνηξαζκέλν καζεζηαθό πιαίζην ην νπνίν λα νδεγεί ζε 

απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία. 

2. Η αληαιιαγή ηδεώλ βαζίδεηαη θπξίσο ζηνλ θνηλόρξεζην ρώξν πιεξνθνξηώλ. Απηό θαζηζηά 

δύζθνιε ηελ ακνηβαία θαηαλόεζε θαη ηελ νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο, επεηδή νη ρξήζηεο 

κπνξεί λα βξίζθνληαη γεσγξαθηθά δηαζθνξπηζκέλνη ή λα επηθνηλσλνύλ ζε δηαθνξεηηθνύο 

ρξόλνπο.  

3. Σερληθνί ιόγνη, όπσο νη αζζελείο δίαπινη επηθνηλσλίαο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δπζθνιίεο 
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ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε.  

4. Δίλαη πην δύζθνιν λα ζπληνληζηνύλ νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο κάζεζεο, λα επηηπγράλεηαη 

απνηειεζκαηηθή πξόνδνο θαη λα παξαθνινπζείηαη ε πξόνδνο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ 

καζεζηαθώλ ζηόρσλ. 

Ο θαηάιιεινο ηξφπνο γηα λα επηιερζεί έλα ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο PBL, είλαη λα αλαιπζνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ θαη κέζσ 

ηεο αλάιπζεο λα πξνζδηνξηζηνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο – εθαξκνγήο (Miao, 

2000). χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηε 

ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία ηεο PBL (Hmelo-Silver, 2002; Miao, 2000; Tlhapane & Simelane, 

2010) ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αληαιιαγή, ηελ αλάιπζε θαη ηε ζχγθιηζε ηδεψλ.  

ηε ζπλεξγαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ππάξρνπλ θνηλά ζεκεία είηε 

επηθνηλσλνχλ δηα δψζεο, είηε δηαδηθηπαθά θαη ε κφλε δηαθνξά είλαη νη πξνθιήζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθαιεί ην δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο 

(Curtis & Lawson, 2001; Johnson & Johnson, 1996). Δληνχηνηο ν θνηλσληθφο ρψξνο (social 

space) νξίδεηαη σο έλα δίθηπν απφ θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

θαη ησλ νκάδσλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 3 δηαζηάζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: δεζηή 

δηαδηθηπαθή αηκόζθαηξα, ζπλνρή ηεο νκάδαο θαη ζπκκεηνρή όισλ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο 

(Chong Yaut Lee, 2007). Ζ δεζηή δηαδηθηπαθή αηκόζθαηξα είλαη κία θνηλσληθή ζρέζε κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, θαζψο καζαίλνπλ πψο λα ζπλεξγάδνληαη θαη εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα 

κε βάζε ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπδήηεζε. Ζ ζπλνρή ηεο νκάδαο 

βαζίδεηαη ζηα αηζζήκαηα επζχλεο θαη δέζκεπζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο 

νκάδαο, φπνπ ελζαξξχλνπλ ηελ αληαιιαγή ηεο ξνήο πιεξνθνξηψλ. Σέινο, ε ζπκκεηνρή όισλ 

ησλ κειώλ ηεο νκάδαο εληζρχεηαη, φηαλ ππάξρεη έληνλε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ηα θξηηήξηα γηα ηελ ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ηεο PBL, 

ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα:  

 Γηα λα είλαη νηθείν ζηνπο ρξήζηεο (εθπαηδεπηηθνχο – εθπαηδεπφκελνπο) έλα ηερλνινγηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ PBL, πξέπεη λα πιεξνί ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα δίλνπλ 

ηελ εληχπσζε φηη πξφθεηηαη γηα έλα παξαδνζηαθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. ηάμε), 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε αξκνληθή θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, δειαδή ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ (Miao, 2000).  

 Δίλαη απαξαίηεην, λα γίλεηαη ελζσκάησζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ρψξσλ εξγαζίαο ησλ 

νκάδσλ, ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε θαζνδήγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ (Hmelo-Silver, 2002).  
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 Ζ αθνινπζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα ελζσκαησζεί θαη απνηειεί κία απφ ηηο 

δηεπθνιχλζεηο πνπ παξέρνπλ ηα ζπζηήκαηα (Hmelo-Silver, 2002).  

 ηα δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα κάζεζεο είλαη εχθνιν λα θαηαξγεζνχλ ηα ‗πεξηνξηζκέλα 

φξηα‘ ηνπ ρξφλνπ (Hmelo-Silver, 2002). Θα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ιεηηνπξγίεο πνπ λα 

νξίδνπλ έλα ρξνληθφ πιαίζην γηα ηελ πεξάησζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο PBL (Hmelo-

Silver, 2002). 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζε έλα παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ κε ηε κέζνδν ηεο PBL, 

έρεη πνιιέο δηαζηάζεηο (Hmelo-Silver, 2002). Αληίζηνηρα, ν εθπαηδεπηηθφο ζε έλα Online 

PBL πεξηβάιινλ, ζα πξέπεη:  

 Να έρεη ην ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή πξνθεηκέλνπ λα είλαη πξνζεθηηθφο ψζηε λα κελ 

θπξηαξρεί ζηε ζπλνκηιία, λα γλσξίδεη πψο λα ηζνξξνπεί ηελ θαζνδήγεζε θαη λα κέλεη 

ζην παξαζθήλην φπνηε ρξεηάδεηαη (Bonk & Wisher, 2000).  

 Να είλαη ππεχζπλνο γηα λα δηαρεηξίδεηαη ην ρξφλν, λα εμαζθαιίδεη φηη νη ηδέεο πνπ 

αληαιιάζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη βαζίδνληαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη φηη 

φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ζπκκεηέρνπλ (Hmelo-Silver, 2002).  

2.2.6.2 Σερλνινγίεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο PBL 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο γηα ηελ ηερλνινγηθή 

ππνζηήξημε ηεο PBL πεξηιακβάλνπλ (Albion, 2007):  

 Σε ρξήζε πνιπκέζσλ γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ αλεπαξθψο δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ.  

 Σελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηεξγαζίαο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο, παξέρνληαο εξγαιεία θαη πφξνπο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ. 

 Σε ρξήζε ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία κέζσ ππνινγηζηή (computer 

mediated communication) γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο. 

Δηδηθφηεξα, ηα είδε ησλ ηερλνινγηψλ ηα νπνία έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο PBL, δηαθξίλνληαη ζηα αθφινπζα (Chan, 2006): 

 πζηήκαηα γηα αζύγρξνλε ζπλεξγαζία (Asynchronous collaboration systems) 

Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αμηνπνηήζεη ηελ αζχγρξνλε επηθνηλσλία, φπσο ην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Απηφ ην είδνο ηεο ηερλνινγίαο πξνζθέξεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

κέζν επηθνηλσλίαο θαζψο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ αζχγρξνλε ζπλεξγαζία ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ, ρσξίο λα απαηηνχληαη δηα δψζεο ζπλαληήζεηο. Σν κεηνλέθηεκα ζε απηφ ην 
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κέζν επηθνηλσλίαο είλαη ε θαζπζηεξεκέλε απφθξηζε, ιφγσ ηεο αζχγρξνλεο θχζεο ηνπ. 

 πζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (Content Management systems) 

Σν πεξηερφκελν ελφο καζήκαηνο ή κίαο ζεηξάο καζεκάησλ, κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, αληί λα εθηππψλνληαη βηβιία θαη ζεκεηψζεηο. Πέξα απφ ην πιενλέθηεκα 

φηη παξέρνπλ κία νηθνλνκηθφηεξε θαη θηιηθή  πξνο ην πεξηβάιινλ  δηαδηθαζία απνζήθεπζεο 

ηνπ πιηθνχ, ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ 

αιιειεπηδξάζεηο νη νπνίεο είλαη πνιχ δχζθνιν λα επηηεπρζνχλ ζηελ έληππε κνξθή. Δπίζεο 

επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζην πεξηερφκελν απφ νπνπδήπνηε, αξθεί λα ππάξρεη 

ε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Απηφ ην είδνο ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ PBL, θαζψο 

είλαη θαηάιιειν γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε ή γηα ηε δηα δψζεο ζπλεξγαζία ησλ 

νκάδσλ, νη νπνίεο κνηξάδνληαη ηνλ ίδην ππνινγηζηή. 

 Πνιπκέζα θαη δηαδξαζηηθόηεηα (Multimedia and interactivity) 

Ζ πξφνδνο ζηα ςεθηαθά κέζα παξέρεη έλα κέζν παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ πέξα 

απφ ην απιφ θείκελν θαη εηθφλεο. Δπεμεξγαζία εηθφλσλ, ςεθηαθή αλαπαξαγσγή βίληεν θαη 

εμειηγκέλεο αιιειεπηδξάζεηο, φπσο νη πξνζνκνηψζεηο είλαη εθηθηέο. Απηφ ην είδνο βνεζά ηελ 

PBL ζπλήζσο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε ην/α 

πξφβιεκα/ηα.  

 πζηήκαηα ζύγρξνλεο ζπλεξγαζίαο (Synchronous collaboration systems) 

Ζ ηειεδηάζθεςε κελπκάησλ (text conferencing) έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

επηηεπρζεί ε ζχγρξνλε επηθνηλσλία ζηελ PBL θαζψο θέξλεη ηε ζχγρξνλε ζπλεξγαζία πνιχ 

θνληά ζηελ δηα δψζεο αιιειεπίδξαζε. Τπάξρνπλ πάξα πνιιά ζπζηήκαηα ζχγρξνλεο 

ζπλεξγαζίαο δηαζέζηκα ζηελ αγνξά, ηα νπνία πξνζθέξνπλ παξφκνηεο δπλαηφηεηεο, φπσο 

Microsoft Office Live Meeting
1
 (Microsoft 2006), Windows Live Messenger

2
 (Microsoft 

1999), Skype
3
 (2003), Google Wave

4
 (Google 2009) θ.η.ι. Απηά ηα ινγηζκηθά παθέηα κπνξεί 

λα πξνζθέξνπλ ζχγρξνλε αληαιιαγή κελπκάησλ (text chat) ή/θαη δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο 

(whiteboards) γηα ζπλεξγαζία, ήρν (audio), βίληεν (video), ηειεδηάζθεςε (conferencing) γηα 

επηθνηλσλία, εθαξκνγή δηακνηξαζκνχ νζφλεο (application on screen sharing) γηα 

παξνπζηάζεηο θαη θαηαγξαθή ησλ ζπλαληήζεσλ. 

Έλα ηερλνινγηθφ ζχζηεκα ζχγρξνλεο ζπλεξγαζίαο είλαη ηδαληθφ γηα ηε ζχγρξνλε 

εθαξκνγή PBL καζεκάησλ, θαζψο ππνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαζία ζε βαζκφ παξφκνην κε ηηο δηα 

                                         
1
 Microsoft Office Live Meeting http://office.microsoft.com/en-us/live-meeting-help/   

2
 Windows Live Messenger http://explore.live.com/windows-live-messenger?os=other  

3
 Skype http://www.skype.com/intl/en/home   

4
 Google Wave http://wave.google.com/about.html    

http://office.microsoft.com/en-us/live-meeting-help/
http://explore.live.com/windows-live-messenger?os=other
http://www.skype.com/intl/en/home
http://wave.google.com/about.html
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δψζεηο ζπλαληήζεηο. Ζ δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ησλ ηειεδηαζθέςεσλ, 

απνηειεί πιενλέθηεκα γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο νη νπνίνη κπνξνχλ λα έρνπλ νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή πξφζβαζε θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ ηηο αηνκηθέο 

επηδφζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Παξάιιεια, βνεζά ζηνλ εχθνιν πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

‗ηάμεο‘ θαζψο εθπαηδεπηηθφο θαη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα ζπλαληηνχληαη δηαδηθηπαθά 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή αθφκα θαη βξίζθνληαη γεσγξαθηθά δηαζθνξπηζκέλνη.  

Χζηφζν, ηα ζπζηήκαηα ζχγρξνλεο ζπλεξγαζίαο παξέρνπλ ειάρηζηα κέζα γηα 

αζχγρξνλε επηθνηλσλία θαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο 

καζήκαηνο ή κίαο ζεηξάο καζεκάησλ, πνπ ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα παξέρνπλ 

ρεηξνθίλεηα ην απαξαίηεην πιηθφ ζε θάπνην άιιν ζχζηεκα. Χο εθ ηνχηνπ, εληζρχνληαο ηα 

ζπζηήκαηα ζχγρξνλεο ζπλεξγαζίαο κε θάπνην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα. 

 πζηήκαηα δηαρείξηζεο 

Πέξα απφ ηελ ππνζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο ηεο PBL, ε ηερλνινγία 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηαρεηξηζηηθνχο ζθνπνχο. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη βαζκψλ ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ζηε ραξηνγξάθεζε ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

 3D εηθνληθά πεξηβάιινληα  (3D learning environments) 

Οη εηθνληθνί θφζκνη (virtual worlds) παξέρνπλ επθαηξίεο γηα ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε 

κάζεζε (Vosinakis, Koutsabasis & Zaharias, 2011). πλήζσο, νη εθπαηδεπηηθνί εηνηκάδνπλ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη αλαπηχζζνπλ δηαδξαζηηθά εθπαηδεπηηθά ζελάξηα (interactive learning 

scenarios) (Vosinakis et al., 2011). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνλ θφζκν θαη λα γίλνπλ ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο (ζπλήζσο ζε κηθξέο 

νκάδεο) ζε απηά ηα ζελάξηα (Vosinakis et al., 2011). ηε βηβιηνγξαθία δελ ππάξρνπλ πνιιέο 

έξεπλεο πνπ λα ελζσκαηψλνπλ ηελ PBL ζε εηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο (Vosinakis et al., 

2011), σζηφζν θάπνηνη εξεπλεηέο έρνπλ αμηνπνηήζεη ην Second Life
1
 γηα λα ππνζηεξίμνπλ 

ηελ PBL (Good, Howland & Thackray, 2008; Savin-Baden, 2007a). 

2.2.6.3 Αμηνιόγεζε ηερλνινγηθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο PBL 

Οη θαηεγνξίεο ησλ ηερλνινγηψλ νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ PBL 

παξνπζηάδνπλ θάπνηεο αδπλακίεο (Chan, 2006). Έλαο ηξφπνο γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα σο 

                                         
1
 To Second Life (SL) είλαη έλαο δηαδηθηπαθφο 3D εηθνληθφο θφζκνο πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ ην 2003. 

Δπίζεκε ηζηνζειίδα: http://secondlife.com/   

http://secondlife.com/
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πξνο ηηο ειιείςεηο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ηερλνινγίεο, είλαη λα ελζσκαησζνχλ εθαξκνγέο απφ 

πνιιέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο λα κπνξνχλ καδί, λα ππνζηεξίδνπλ ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο 

PBL (Chan, 2006). Ζ ελζσκάησζε ησλ δπλαηνηήησλ απφ θάζε ζχζηεκα κε έλα 

δηαιεηηνπξγηθφ ηξφπν κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ, θαζψο νη αδπλακίεο ηνπ 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα (Chan, 2006). Καηφπηλ βηβιηνγξαθηθήο 

έξεπλαο, παξνπζηάδνληαη ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα ηα νπνία ελζσκαηψλνπλ πεξηζζφηεξεο 

απφ κία ηερλνινγίεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηε κέζνδν ηεο PBL. 

1. Moodle
1
. Σν Moodle είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ειεθηξνληθήο ηάμεο (Course 

Management System – CMS), δειαδή έλα παθέην ινγηζκηθνχ γηα ηε δηεμαγσγή 

ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ, πνπ πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο 

αζχγρξνλεο θαη ζχγρξνλεο ζπλεξγαζίαο. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ Moodle είλαη φηη 

παξέρεη πάξα πνιιά είδε δξαζηεξηνηήησλ (ζπλεξγαηηθφηεηαο, αμηνιφγεζεο, 

επηθνηλσλίαο θ.η.ι.), πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δεκηνπξγήζεη έλα 

εηθνληθφ πεξηβάιινλ ηάμεο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηαρεηξηζηηθνχο ιφγνπο, 

φπσο γηα λα πξνγξακκαηίδεη δξαζηεξηφηεηεο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν, λα δηαηεξεί ηηο 

βαζκνινγίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θ.η.ι. Σν Moodle παξέρεηαη δσξεάλ σο ινγηζκηθφ 

αλνηθηνχ θψδηθα (ππφ ηελ άδεηα έθδνζεο ηεο GNU Public License) θαη κπνξεί λα ηξέμεη 

ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα πνπ ππνζηεξίδεη PHP, ελψ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάδεηαη 

κε πνιινχο ηχπνπο βάζεσλ δεδνκέλσλ (π.ρ. MySQL). Σν Moodle κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε εθπαίδεπζε θαζψο, δεκηνπξγεί ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο PBL ζηελ εμ‘απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (Majid et al., 

2007). 

2. Smart Sync 2009
2
. Σν Smart Sync 2009 είλαη έλα ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ηάμεο 

(classroom management software) φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηάμεο, ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη δεκηνπξγεί έλα πινχζην ζχγρξνλν 

ζπλεξγαηηθφ θαη δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. πγθεθξηκέλα έρεη ηηο αθφινπζεο 

δπλαηφηεηεο: 

 Ο εθπαηδεπηηθφο ή ν δηαρεηξηζηήο εγθαζηζηά ην ινγηζκηθφ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ θαη 

ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Σν ινγηζκηθφ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ 

εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

παξαθνινπζεί, λα δηαρεηξίδεηαη ηαπηφρξνλα θαη λα ζηέιλεη ηηο θαηάιιειεο 

                                         
1
 http://moodle.org/  

2
 http://www2.smarttech.com/st/en-us/products/  

http://moodle.org/
http://www2.smarttech.com/st/en-us/products/
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εηδνπνηήζεηο ζηηο νζφλεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

 Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ ζε νκάδεο αληαιιάζνληαο απφςεηο 

θαη πφξνπο πιεξνθνξηψλ, ππφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 Ζ ηαπηφρξνλε παξαθνινχζεζε φισλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα δηαρεηξίδεηαη ηελ ηάμε, φπσο γηα παξάδεηγκα λα ζηέιλεη θνηλέο 

εηδνπνηήζεηο γηα ην πξφγξακκα, ηηο βαζκνινγίεο θ.η.ι.  

Σν Smart Sync 2009 είλαη έλα πξντφλ θιεηζηνχ θψδηθα, ηεο εηαηξίαο SMART 

Technologies. 

3. ATutor
1
. Σν ATutor είλαη κία δηαδηθηπαθή (web-based) πιαηθφξκα δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ (LCMS-Learning Content Management System). Δίλαη παξφκνην κε ην 

Moodle θαζψο βαζίδεηαη ζηε καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη επηηξέπεη ηε ζχγρξνλε θαη 

αζχγρξνλε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

ζεηξέο καζεκάησλ (courses) θαη νη εθπαηδεπφκελνη δηαηεξνχλ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο 

ινγαξηαζκφ ζηνλ νπνίν θπιάζζνληαη ηα εμαηνκηθεπκέλα ζηνηρεία ηνπο, νη πφξνη 

πιεξνθνξηψλ θαη ηα αξρεία επηθνηλσλίαο (log files), ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηαρεηξηζηηθνχο ιφγνπο. Παξέρεηαη δσξεάλ σο ινγηζκηθφ αλνηρηνχ 

θψδηθα (ππφ ηελ άδεηα έθδνζεο ηνπ Open Source license - GPL) θαη κπνξεί λα ηξέμεη ζε 

νπνηνδήπνηε ζχζηεκα πνπ ππνζηεξίδεη PHP. 

4. SBL Interactive (SBLi)
2
. Σν SBL Interactive απνηειεί κία ζνπίηα ινγηζκηθψλ γηα ηε 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ κε ηελ PBL. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε ζπλεξγαζία θαη έρεη 4 ραξαθηεξηζηηθά: α) δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ εθπαηδεπηηθά ζελάξηα κε δπλαηφηεηεο πνιπκέζσλ, 

β) βαζίδεηαη ζηε κέζνδν PBL, γ) ε κάζεζε γίλεηαη κέζσ ηεο εκπινθήο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ κε πξνβιήκαηα ή εξγαζίεο θαη δ) αλαπηχζζνληαη νη δεμηφηεηεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ. 

Σν SBL Interactive απαηηεί ηελ εγθαηάζηαζε 3 ινγηζκηθψλ θιεηζηνχ θψδηθα: 

• Δξγαιείν ζπγγξαθήο (authoring tool (builder)): δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ 

κε δπλαηφηεηεο εηζαγσγήο πνιπκέζσλ.  

• Client-based player: αλαπαξάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ (είηε ζε CD, είηε ζε 

ηνπηθφ δίθηπν). 

                                         
1
  http://www.atutor.ca/  

2
 http://www.pblinteractive.org/Home/tabid/242/Default.aspx  

http://www.atutor.ca/
http://www.pblinteractive.org/Home/tabid/242/Default.aspx
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• Server-based player: Αλαπαξάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ ζην δηαδίθηπν.  

5. Sakai
1
. Σν ζχζηεκα Sakai πξνζθέξεηαη γηα δηδαζθαιία θαη κάζεζε (φπσο ην Moodle θαη 

ην ATutor), γηα απηφ ην ιφγν νη δεκηνπξγνί ηνπ ην νλνκάδνπλ σο ζπλεξγαηηθφ θαη 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ (CLE-Collaboration and Learning Environment). Έρεη 

αλαπηπρζεί απφ κία θνηλφηεηα εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα ελδπλακψζνπλ 

ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, θαζψο επηηξέπεη ηε ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε επηθνηλσλία 

θαη ηε ζπλεξγαηηθή έξεπλα, κέζα απφ κία πινχζηα ζε ραξαθηεξηζηηθά δηαδηθηπαθή 

πιαηθφξκα. Σν Sakai παξέρεη έλα καζεηνθεληξηθφ πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα απιφ πεξηβάιινλ 

δηεπαθήο, επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

δηαρεηξηζηηθνχο ιφγνπο, φπσο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βαζκνινγίαο. Παξέρεηαη δσξεάλ σο 

ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα (ππφ ηελ άδεηα έθδνζεο ηνπ Educational Community 

License).  

6. CLAROLINE.NET
2
. Σν Claroline είλαη κία αλνηθηνχ θψδηθα eLearning θαη eWorking 

πιαηθφξκα (ππφ ηελ άδεηα έθδνζεο ηνπ Open Source license - GPL). Ζ αλνηρηνχ ηχπνπ 

πιαηθφξκα επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δεκηνπξγήζνπλ καζήκαηα κέζσ 

δηαδηθηχνπ, λα νξγαλψζνπλ ηε κάζεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη. Σν πεξηβάιινλ έρεη δπλαηφηεηεο 

ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο, είλαη κεηαθξαζκέλν ζε 35 γιψζζεο (θαη ζηα 

Διιεληθά) θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ πάξα πνιινχο ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο θαη 

παλεπηζηήκηα. Ζ ηξνπνπνίεζε θαη ε ελζσκάησζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο αλάγθεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί εχθνιε δηαδηθαζία θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

δηαρεηξηζηηθνχο ιφγνπο, φπσο γηα ηε δηαηήξεζε βαζκνινγίαο. 

7. Google Wave
3
. Σν Google Wave είλαη κία θαηλνχξγηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ινγηζκηθνχ 

γηα ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία, ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηε 

Google ζηα κέζα ηνπ Μάηνπ ηνπ 2009. Δίλαη κία δηαδηθηπαθή, ππνινγηζηηθή πιαηθφξκα 

(web-based computing platform) θαη ρξεζηκνπνηεί έλα πξσηφθνιιν επηθνηλσληψλ 

(communications protocol), κε ζθνπφ λα ζπγρσλεχζεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δηαδηθηπαθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, φπσο είλαη ην email, ην instant messaging, ηα wikis, 

θαη ε θνηλσληθή δηθηχσζε (social networking). Πξνζθέξεη έλαλ νηθείν ρψξν γηα ηελ 

                                         
1
  http://sakaiproject.org/  

2
 http://www.claroline.net/  

3
 http://wave.google.com/about.html/ 

http://sakaiproject.org/
http://www.claroline.net/


67 

 

πινχζηα αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ, θαζψο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε 

ζπλεξγαζία ζε βαζκφ παξφκνην κε ηηο δηα δψζεηο ζπλαληήζεηο. Μέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

2010 αλαπηχρζεθαλ πνιιέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ζχγρξνλε δεκνζθφπεζε, ηειεδηάζθεςε 

(phone conference), κνληεινπνίεζε δηαγξακκάησλ (φπσο UML, BPMN θαη EPC), 

δεκηνπξγία ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, εμαγσγή ζε google docs θ.η.ι.. χκθσλα φκσο κε 

αλαθνίλσζε ηεο, ε Google απνθάζηζε λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Google Wave γηαηί 

‗παξά ηηο πινχζηεο ιεηηνπξγίεο θαη θαηλνηνκίεο ζηε ζχγρξνλε επηθνηλσλία θαη ηνπο 

πηζηνχο νπαδνχο πνπ απέθηεζε, δελ είρε ηελ αλακελφκελε αληαπφθξηζε απφ ηνπο 

ρξήζηεο
1
. Χζηφζν, ε νκάδα ηνπ Google Wave δελ έρεη πξνζδηνξίζεη ηε ρξνληθή ζηηγκή 

πνπ ζα δηαθφςεη ηελ ηζηνζειίδα θαη δηαζέηεη ειεχζεξα ηηο θαηλνηφκεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, σο εξγαιεία αλνηρηνχ θψδηθα. 

ηνλ πίλαθα 4 απνηππψλνληαη ηα ζπζηήκαηα θαη ηα είδε ηεο ηερλνινγίαο πνπ 

ελζσκαηψλνπλ. 
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Smart Sync 

2009 
Atutor 

SBL 

Interactive 
Sakai Claroline.net 

Google 

Wave 

Δίδνο πζηήκαηνο 

Course 

Management 

System 

Classroom 

management 

software 

Learning 

Content 

Management 

System 

νπίηα 

ινγηζκηθψλ γηα 

δεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθψλ 

ζελαξίσλ PBL 

Collaboration 

and Learning 

Environment 

eLearning and 

eWorking 

platform 

web-based 

computing 

platform 

Σερλνινγίεο 

Αζύγρξνλεο 

ζπλεξγαζίαο        

Γηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ 
       

Πνιπκέζα θαη 

δηαδξαζηηθόηεηα 
       

ύγρξνλεο 

ζπλεξγαζίαο 
       

Γηαρείξηζεο        

Πίλαθαο 4: πζηήκαηα θαη ηα είδε ηεο ηερλνινγίαο πνπ ελζσκαηώλνπλ, ηα νπνία 

κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ Online PBL 

                                         
1
 The official Google Blog. Αλαθηήζεθε 22/08/2010 απφ: http://googleblog.blogspot.com/2010/08/update-on-

google-wave.html  

http://googleblog.blogspot.com/2010/08/update-on-google-wave.html
http://googleblog.blogspot.com/2010/08/update-on-google-wave.html
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2.2.6.4 Πξνεγνύκελεο έξεπλεο από ηελ εθαξκνγή ηεο Online PBL 

Απφ ηε βηβιηνγξαθία αλαδεηθλχεηαη φηη πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ αμηνπνηήζεη ηελ 

ηερλνινγία γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηε κέζνδν PBL, ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο ηερλνινγίεο. 

Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά θάπνηεο κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ 

επηθνηλσλία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηε δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ.  

Οη Brinkerhoff θαη Glazewski (2000) ζρεδίαζαλ θαη εθάξκνζαλ έλα ππεξκεζηθφ PBL  

πεξηβάιινλ (hypermedia-based PBL) γηα εθπαηδεπφκελνπο ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο. ηελ 

έξεπλά ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο θαζνδεγεηηθέο (scaffolding) ηερληθέο ησλ Hannafin, Land 

θαη Oliver (1999) γηα λα βνεζήζνπλ ηφζν ηελ θαηαλφεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ φζν θαη γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην λα αλαιάβνπλ θαζνδεγεηηθφ ξφιν. Γηα ηελ 

ηερλνινγηθή ππνζηήξημε, δεκηνπξγήζεθε κία ηζηνζειίδα ε νπνία δηαηεξνχζε φιν ην 

(θαζνδεγεηηθφ) πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ νλνκάζηεθε ‗Up, Up & Away‟ (εηθόλα 1), ελψ ε 

ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπφκελσλ (νκάδεο ησλ 2-3 αηφκσλ) έγηλε δηα δψζεο. Σα ζπλνιηθά 

απνηειέζκαηα ήηαλ ζεηηθά απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη 

επεηεχρζεζαλ θαη γεληθφηεξα νη εθπαηδεπφκελνη θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθψλεζαλ φηη ε 

δηαδηθαζία ηνπο θηλεηνπνίεζε θαη ήηαλ επράξηζηε. Χζηφζν παξαηεξήζεθε, φηη ελψ ε κέζνδνο 

Online PBL απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπφκελσλ ήηαλ απνηειεζκαηηθή, νη εθπαηδεπηηθνί 

ρξεηάζηεθαλ κεγαιχηεξε ζηήξημε ζηηο θαζνδεγεηηθέο ηερληθέο, θαζψο έρνπλ κεγάιε επζχλε 

γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ελφο θαηάιιεινπ θαζνδεγεηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Δηθόλα 1: Πεξηβάιινλ εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ηνπ Up, Up & Away  

ην ίδην πεξίπνπ πιαίζην, ζηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ έλα ππεξκεζηθφ πεξηβάιινλ (CD-based hypermedia PBL environment) ην 

νπνίν βαζίδεηαη ζηελ PBL θαη αθνξά ζε καζεηέο ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο γηα ην κάζεκα ησλ 
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θπζηθψλ επηζηεκψλ. Σν πξφγξακκα νλνκάδεηαη Alien Rescue
1
 (εηθόλα 2) θαη παξνπζηάδεη ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κέζσ ήρνπ, βίληεν θαη πξνζνκνηψζεηο (animations). ε γεληθέο γξακκέο, 

νη εθπαηδεπφκελνη παξαθνινπζνχλ ην πιηθφ ζην Alien Rescue θαη ζηε ζπλέρεηα 

νινθιεξψλνπλ δηα δψζεο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζρεηηθά κε ηνπο πιαλήηεο θαη ην 

ειηαθφ καο ζχζηεκα. 

 

Δηθόλα 2: Απόζπαζκα από ην πεξηβάιινλ ηνπ Alien Rescue 

Γηα παξάδεηγκα νη Pedersen θαη Liu (2002), αμηνπνίεζαλ ην πνιπκεζηθφ ινγηζκηθφ 

γηα λα εμεηάζνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ Alien Rescue ζηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε, ζηελ 

επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη ζηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ έξεπλα 

ηνπο ήηαλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθά. ε κία άιιε έξεπλα νη Liu, Hsieh, Cho θαη Schallert (2006) 

ρξεζηκνπνίεζαλ ην Alien Rescue γηα λα εξεπλήζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (self-efficacy) ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ηηο ζηάζεηο ηνπο θαη ηελ 

απφδνζή ηνπο, απέλαληη ζην κάζεκα ηεο επηζηήκεο. Απφ ηελ αλάιπζε πνζνηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ απνηειεζκάησλ αλαδείρηεθε φηη νη εθπαηδεπφκελνη είραλ απηνλνκία θαη ήηαλ 

ππεχζπλνη γηα ηε κάζεζή ηνπο, κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ε απφδνζε ηνπο ζην κάζεκα ηεο 

επηζηήκεο θαη λα εληζρπζεί ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, κεηά απφ ηελ εκπινθή ηνπο ζην 

Online PBL πεξηβάιινλ. Χζηφζν δελ ππήξραλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο σο πξνο ηε ζηάζε ηνπο 

απέλαληη ζην κάζεκα ηεο επηζηήκεο. Οη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ απέλαληη ζην κάζεκα 

ηεο επηζηήκεο είραλ πςειή ζπζρέηηζε κε ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, ελψ αληίζεηα δελ 

είραλ κε ηελ απφδνζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ. ε γεληθέο γξακκέο νη Liu et al. (2006) αλέδεημαλ 

φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζρεηηθά κε ην κάζεκα ηεο επηζηήκεο κπνξεί λα 

                                         
1
 Σν Alien Rescue αλαπηχρζεθε απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ Σέμαο ηεο πφιεο ζηηλ (University of 

Texas at Austin). Δπίζεκε ηζηνζειίδα: http://www.edb.utexas.edu/alienrescue/index.php   

http://www.edb.utexas.edu/alienrescue/index.php
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ρξεζηκνπνηεζεί σο δείθηεο έλδεημεο γηα ηελ απφδνζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

Παξάιιεια ζηε βηβιηνγξαθία αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ ζπλδπάζεη ηερλνινγίεο 

δηαρείξηζεο πεξηερφκελνπ θαη ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα νη Hmelo-Silver, 

Nagarajan θαη Derry (2006) αμηνπνίεζαλ έλα ζχζηεκα (eStep) γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

Online PBL πεξηβάιινλ, κε δξαζηεξηφηεηεο ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο θαη θάπνηεο δηα δψζεο 

ζπλαληήζεηο (εηθόλα 3). Οη εξεπλεηέο κειέηεζαλ ηνλ ηξφπν πνπ ε ηερλνινγία κπνξεί λα 

δηεπθνιχλεη ηελ θαζνδήγεζε πνπ απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν ζηελ PBL. Ζ έξεπλα 

εθαξκφζηεθε ζε ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην κάζεκα ησλ ηερλνινγηψλ κάζεζεο. Οη 

εθπαηδεπφκελνη ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ 6 ή 7 αηφκσλ θαη εξγάζηεθαλ ζε 3 ή 4 

αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα. ην E-Step ππήξρε κία βηβιηνζήθε κε πφξνπο, έλαο 

ρψξνο κε παξαδείγκαηα θαη έλαο ρψξνο γηα ηηο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

PBL (αηνκηθφ ζεκεησκαηάξην, εξγαιείν ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο γηα αληαιιαγή κελπκάησλ, 

δηαδξαζηηθφο πίλαθαο). Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ην eStep εμαζθαιίδεη 

θαζνδεγεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο PBL. 

 

Δηθόλα 3: Μελνύ πινήγεζεο ηνπ eStep 

Οη Stromso, Grottum θαη Lycke (2007), ζχγθξηλαλ 2 νκάδεο εθπαηδεπφκελσλ νη 

νπνίνη δηδάρηεθαλ ζε έλα PBL πεξηβάιινλ φπνπ ε νκάδα ειέγρνπ ζπλεξγάζηεθε δηα δψζεο, 

ελψ ε πεηξακαηηθή νκάδα ρξεζηκνπνίεζε εξγαιεία ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο. Ζ έξεπλα 

δηεμήρζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε θνηηεηέο ηεο ηαηξηθήο θαη νη εξεπλεηέο κειέηεζαλ 

ηελ εμέιημε ηεο ζπλεξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη παξφιν πνπ ππήξραλ πεξηνξηζκνί ηφζν ζηελ 

επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, φζν θαη ηερληθνί, ε 

ηερλνινγία κπνξεί λα πξνζθέξεη θάπνηα πιενλεθηήκαηα ζηε κάζεζε, φπσο εμ‘ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε, επραξίζηεζε, δηεπθφιπλζε ηεο θαζνδήγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.     

 ε κία αθφκα έξεπλα αμηνπνηήζεθε έλα δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν 

ππνζηεξίρηεθε απφ εξγαιεία αλνηρηνχ θψδηθα ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο (MSN, MediaWiki 

θαη Blogs) θαη απφ ηε κέζνδν ηεο PBL (Lo, 2009). Ο εξεπλεηήο κειέηεζε 1) ηε ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ, 2) ηελ απφδνζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ, 3) ηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηo 

Online PBL πεξηβάιινλ θαη 4) ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νκάδσλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 
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νη εθπαηδεπφκελνη ζπδήηεζαλ, επηθνηλψλεζαλ θαη νηθνδφκεζαλ ηηο γλψζεηο ηνπο απφ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιιεμαλ. Σαπηφρξνλα, κε ηε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ςάρλνπλ ιχζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ε 

ζπκκεηνρή θαη ε αιιειεπίδξαζε κέζα ζηηο νκάδεο απνηέιεζε θίλεηξν γηα κάζεζε θαη ε 

εκπεηξία ηνπο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο απνδείρηεθε πνιχ ζεηηθή. χκθσλα κε ηνλ 

εξεπλεηή, ηα επηηπρεκέλα απνηειέζκαηα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, κπνξνχλ λα 

ελζαξξχλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εξγαιεία αλνηρηνχ θψδηθα ζχγρξνλεο 

επηθνηλσλίαο, γηα ηελ αλάπηπμε Online PBL καζεκάησλ (Lo, 2009).  

Σέινο, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, δηάθνξεο έξεπλεο ζην πιαίζην ηεο PBL έρνπλ 

ζπλδπάζεη πεξηζζφηεξεο απφ κία ηερλνινγίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο. Γηα παξάδεηγκα νη 

Baturay θαη Bay (2010) αμηνπνίεζαλ έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

(Learning Management System - LMS) ζην νπνίν ππήξραλ ελζσκαησκέλεο ηερλνινγίεο 

ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο, δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ θαη δηαρείξηζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Οη εξεπλεηέο ζχγθξηλαλ 2 νκάδεο εθπαηδεπφκελσλ, φπνπ ε 

νκάδα ειέγρνπ δηδάρηεθε ζε έλα δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ε πεηξακαηηθή νκάδα δηδάρηεθε ζε έλα δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ κε ηε 

κέζνδν PBL. Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία δηεμήρζε ζε νξγαληζκφ ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη νη εξεπλεηέο κειέηεζαλ ηελ επίδνζε, ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ 

απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε θαη ην βαζκφ ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ 

επίδνζε θαη ην βαζκφ ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, αλάκεζα ζηηο 2 νκάδεο. 

2.3 Computer Supported Collaborative Learning  

2.3.1 Οξηζκόο Computer Supported Collaborative Learning  

Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή (δηεζλήο φξνο: Computer 

Supported Collaborative Learning - CSCL) απνηειεί έλαλ αλεξρφκελν θιάδν ησλ επηζηεκψλ 

ηεο κάζεζεο, πνπ αζρνινχληαη κε ηε κειέηε ζρεηηθά κε ην πψο νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα 

κάζνπλ καδί κε ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (Stahl et al., 2006).  

Μία απφ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο κειινληηθήο εθπαίδεπζεο είλαη λα πξνεηνηκάζεη 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κία δηθηπσκέλε θνηλσλία πιεξνθνξηψλ, 

ζηελ νπνία ε γλψζε ζα είλαη ν πην ζεκαληηθφο πφξνο γηα θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

(Lehtinen, Hakkarainen, Lipponen, Rahikainen & Muukkonen, 1999). Σα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα πξνζπαζνχλ λα βξνπλ θαιχηεξεο παηδαγσγηθέο ιχζεηο γηα λα αληηκεησπίζνπλ απηή 
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ηελ πξφθιεζε (Lehtinen et al., 1999). ε απηή ηελ εμέιημε αλακέλεηαη φηη νη ππνινγηζηέο 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ γηα λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα κειινληηθέο πξνθιήζεηο 

(Lehtinen et al., 1999).  

Δηδηθφηεξα, ζηηο επηζηήκεο ηεο κάζεζεο, έρεη δνζεί έκθαζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζηελ 

αλάπηπμε ηερληθψλ φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ καδί κέζα ζε κηθξέο νκάδεο (Stahl et 

al., 2006). Ζ ηθαλφηεηα λα ζπλδπαζηνχλ νη 2 ηδέεο καδί (ηερλνινγία θαη εθπαίδεπζε ή 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ππνινγηζηήο), εμαθνινπζεί λα απνηειεί πξφθιεζε ηελ νπνία ε 

CSCL έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα αληηκεησπίζεη (Stahl et al., 2006). Ο νξηζκφο ηεο ζπλεξγαζίαο 

έρεη ζεσξεζεί απφ πνιινχο ‗πξνβιεκαηηθφο‘ (Dillenbourg, 1999). Μπνξεί λα αλαθέξεηαη είηε 

ζηελ επθαηξία λα κάζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη κέζα ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε φπνπ 

ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ εθπαηδεπφκελνπο, είηε κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Jennings, 2006). Απηφ πνπ είλαη μεθάζαξν 

φκσο γηα ηε ζπλεξγαζία, είλαη φηη παξέρεη έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν δχν ή πεξηζζφηεξα 

άηνκα καζαίλνπλ καδί (Jennings, 2006). χκθσλα κε ηνλ Dillenbourg (1999, p. 1) ν 

επξχηεξνο νξηζκφο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο είλαη ‗κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία δχν ή 

πεξηζζφηεξα άηνκα καζαίλνπλ ή πξνζπαζνχλ λα κάζνπλ θάηη καδί‘. Κάζε ζηνηρείν ηνπ 

νξηζκνχ κπνξεί λα εξκελεπζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: 

 ‗Γύν ή πεξηζζόηεξα άηνκα‘. Απηφ κπνξεί λα εξκελεπζεί σο έλα δεπγάξη αηφκσλ, ή σο 

κηα κηθξή νκάδα (3-5 άηνκα), ή σο κία ηάμε (20-30 άηνκα), ή σο νιφθιεξε θνηλφηεηα 

(κεξηθέο εθαηνληάδεο ή ρηιηάδεο άηνκα) ή σο κία νιφθιεξε θνηλσλία (πνιιέο ρηιηάδεο ή 

εθαηνκκχξηα άηνκα) θαη φια ηα ελδηάκεζα επίπεδα.  

 ‗Μαζαίλνπλ θάηη‘. Απηφ κπνξεί λα εξκελεπζεί φπσο, λα αθνινπζνχλ ηα άηνκα έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα (course), ή λα κειεηνχλ ην πιηθφ ελφο καζήκαηνο ή λα εθηεινχλ 

δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο, φπσο είλαη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο ή λα καζαίλνπλ απφ ηε δηα 

βίνπ πξαθηηθή εξγαζία. 

 ‗Μαδί’. Μπνξεί λα εξκελεπζεί ζχκθσλα κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο, φπσο 

δηα δψζεο (face-to-face) επηθνηλσλία ή κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ ππνινγηζηή (computer 

mediated), ζχγρξνλα ή αζχγρξνλα, κε ειεπζεξία ρξφλνπ ή φρη, είηε αλ είλαη κία 

πξαγκαηηθή θνηλή πξνζπάζεηα, είηε αλ ε εξγαζία είλαη ρσξηζκέλε κε ζπζηεκαηηθφ 

ηξφπν. 

Ο φξνο CSCL ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Koschmann (1996) πνπ 

φξηζε φηη βαζίδεηαη ζε 3 ζεσξίεο: ζηε λέν-Piagetian ζεσξία ζχγθξνπζεο (neo-Piagetian 
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conflict theory), ζηελ ηζηνξηθή – πνιηηηζκηθή ζεσξία (historical-cultural theory) θαη ζηε 

ζεσξία ηεο θνηλσληθήο πξαθηηθήο (social practice theory). Σα ηειεπηαία ρξφληα ην ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ CSCL έρεη απμεζεί, θαζψο γηα πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο θαη εξεπλεηέο θαίλεηαη λα 

είλαη έλα απφ ηα ππνζρφκελα εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα θέξνπλ αιιαγή ζηηο καζεζηαθέο – 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο (Gros, Guerra & Sanchez, 2005) κε ηε βνήζεηα ηεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (Lehtinen et al., 1999).  

Ζ CSCL βαζίδεηαη ζε 2 ηδέεο: πξψηα ζηελ ηδέα ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο 

κε άιινπο, δειαδή φηη ν εθπαηδεπφκελνο δε ζεσξείηαη σο έλα απνκνλσκέλν άηνκν αιιά 

ππάξρνπλ θνηλνί ζηφρνη θαη δηακνηξαζκέλεο ππεπζπλφηεηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ππνγξακκίδεηαη 

ν ξφινο ηνπ ππνινγηζηή σο έλα ζηνηρείν πνπ παξεκβαίλεη ζε απηή ηε δηαδηθαζία (Gros et al., 

2005). πλεπψο, είλαη κία δηαδηθαζία όπνπ ην άηνκν καζαίλεη λα ζπλεξγάδεηαη θαη 

ζπλεξγάδεηαη κε ζθνπό γηα λα κάζεη  (Gros et al., 2005). 

2.3.2 Πεξηβάιινληα CSCL 

Σα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο (εθπαηδεπηηθνί, ηερλνιφγνη 

θαη εξεπλεηέο) πηζηεχνπλ φηη ηα αλαδπφκελα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελα πεξηβάιινληα 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (Computer Supported Collaborative Learning environments) είλαη 

ηζρπξά πεξηβάιινληα κάζεζεο ηα νπνία πξνζθέξνπλ λένπο παηδαγσγηθνχο νξίδνληεο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηηο δηα δψζεο δηδαζθαιίεο (Kreijns, 2004).  

Πέξα απφ ηελ πξνζηηζέκελε αμία ησλ CSCL πεξηβαιιφλησλ πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή 

ηε κάζεζε ‗νπνπδήπνηε‘ (anyplace) θαη ‗νπνηεδήπνηε‘ (anytime), ζεσξνχληαη ηθαλά φηη 

κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ ππεπζπλφηεηα, ηελ πξσηνβνπιία, ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ, θαζψο δηεπθνιχλνπλ απηέο ηηο δηεξγαζίεο κέζσ ησλ 

εξγαιείσλ ηεο επηθνηλσλίαο (Koschmann, Hall & Miyake, 2002). Καηά ζπλέπεηα ε 

καζεζηαθή εκπεηξία εκπινπηίδεηαη ηφζν απφ ηελ ηθαλνπνίεζε, φζν θαη απφ ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ, δηφηη ν ζρεδηαζκφο ησλ CSCL πεξηβαιιφλησλ 

θαζνδεγείηαη απφ ηηο λέεο ηάζεηο ησλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ φπσο, ε ελεξγεηηθή 

(Felder & Brent, 2001; McKeachie & Hofer, 2001; Silberman, 1996), ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

(Johnson & Johnson, 1994; Slavin, 1995) θαη ν επνηθνδνκηζκφο (Bednar, Cunningham, Duffy 

& Perry, 1995; Jonassen, 1994; Palincsar, 1998). 

Σα CSCL πεξηβάιινληα ζεσξνχληαη σο εξγαιεία ηα νπνία (Kirschner, 2002):  

 Δπηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ζχγρξνλεο ζέζεηο / απφςεηο 

ηνπ επνηθνδνκηζκνχ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε κεγάιν 
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βαζκφ ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. 

 Πεξηιακβάλνπλ ην δηάινγν θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο 

νκάδαο. 

 Δπηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπλαληεζνχλ θαη λα 

ζπδεηήζνπλ αθφκα θαη αλ βξίζθνληαη γεσγξαθηθά δηαζθνξπηζκέλνη.  

 Γίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε κάζεζε νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή ρσξίο λα απαηηείηαη ε δηα δψζεο παξνπζία ηνπο. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ηα CSCL πεξηβάιινληα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Να δεκηνπξγνχλ θνηλφηεηεο κάζεζεο, νη νπνίεο ζα αθνινπζνχλ θάπνηνπο βαζηθνχο 

θαλφλεο γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Gifford 

& Enyedy, 1999; Vega-Gorgojo, Bote-Lorenzo, Gómez-Sánchez, Dimitriadis & Asensio-

Pérez, 2006). 

 Να ραξαθηεξίδνληαη απφ απιφ ζρεδηαζκφ, δειαδή, ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία πνπ 

πξνηείλνληαη λα είλαη φζν γίλεηαη πην ξεαιηζηηθά θαη πην θνληά ζηνπο ρξήζηεο (Derntl & 

Motschnig-Pitrik, 2005). 

 Οη εθπαηδεπηηθνί λα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνπλ ηα CSCL πεξηβάιινληα ζηηο αλάγθεο 

ηνπο, ζχκθσλα κε ηα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα πνπ εθαξκφδνπλ (Hernández-Leo et al., 

2006). 

 Να είλαη ζρεδηαζκέλα φρη κφλν γηα λα παξέρνπλ ιχζεηο ζηελ επηθνηλσλία, αιιά γηα λα 

δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Dimitracopoulou, 1999; 

Gifford & Enyedy, 1999; Marjanovic,1999). 

 Καζψο ε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο απνηειεί ηηο ηξέρνπζεο ηάζεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηα CSCL πεξηβάιινληα ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ 

θαη λα πξνζαξκνζηνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη κε 

δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά ζελάξηα (Bote-Lorenzo et al., 2004).   

Σα CSCL πεξηβάιινληα κπνξεί λα πνηθίιινπλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη 

εθαξκφδνληαη αλάινγα κε ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπο. ηε 

βηβιηνγξαθία δηαθξίλνληαη 3 θαηεγνξίεο CSCL πεξηβαιιφλησλ (Kreijns, 2004): 

 Ζ πξψηε θαηεγνξία αληηπξνζσπεχεη ηα CSCL πεξηβάιινληα ηα νπνία είλαη ζηελ νπζία 

ζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ππνινγηζηή (Computer 
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Mediated Communication Systems - CMC). Σα πεξηζζφηεξα CSCL πεξηβάιινληα 

αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαζψο είλαη ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ  ηαρπδξνκείνπ 

(email systems) ή γξαπηήο ηειεδηάζθεςεο (textbased computer conference systems).  

 Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αληηπξνζσπεχεη ηα εμεηδηθεπκέλα πεξηβάιινληα CSCL πνπ 

εμππεξεηνχλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη κπνξνχλ λα 

πξνσζήζνπλ ηελ ‗επηζηεκνληθή επρέξεηα‘ (epistemic fluency), κέζσ ηεο ελζσκάησζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ ‗επηζηεκνληθή επρέξεηα‘ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αθαδεκατθή κάζεζε θαη νξίδεηαη σο „ε ηθαλόηεηα ησλ εθπαηδεπόκελσλ λα αλαγλσξίδνπλ 

θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ηεο γλώζεο πνπ θαηέρνπλ, λα ρξεζηκνπνηνύλ 

πνηθίινπο ηξόπνπο έθθξαζεο θαη αμηνιόγεζεο θαη λα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο, ηηο 

δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο ησλ άιισλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε έλα δηαθνξεηηθό 

επηζηεκνληθό πιαίζην‟ (Morrison & Collins, 1996, p. 109). Μία θαηεγνξία πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ ‗επηζηεκνληθή επρέξεηα‘ αθνξά ζηνλ θξηηηθφ ιφγν θαη ζηελ θξηηηθή ζθέςε 

(Duffy, Dueber & Hawley, 1998; Garrison, Anderson & Archer, 2000; Newman, 

Johnson, Webb & Cochrane, 1997). Έλα ηέηνην CSCL πεξηβάιινλ είλαη ην Belvédère
1
 

(εηθόλα 4) πνπ παξαθηλεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα θαηαζέζνπλ έληνλα επηρεηξήκαηα 

κέζσ γξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο γλψζεο. Άιινη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη γηα ηελ 

‗επηζηεκνληθή επρέξεηα‘ είλαη ν δηακνηξαζκφο ηεο θαηαλφεζεο (shared understanding), 

(Clark & Brennan, 1991). Γηα παξάδεηγκα ην CSILE
2
 (εηθόλα 5

3
) ρξεζηκνπνηεί κία 

ζπιινγηθή βάζε δεδνκέλσλ απφ γλψζεηο θαη ζηφρνο ηεο είλαη λα ελζαξξχλεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα αληηκεησπίζνπλ δεηήκαηα, πξνβιήκαηα θαη δηαθσλίεο κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ή ηνπο νκφηηκνπο (Scardamalia & Bereiter, 1994, 1996a).  

                                         
1 Σν ζχζηεκα Belvédère βαζίδεηαη ζε κία καθξνρξφληα έξεπλα ζρεηηθά κε ηα CSCL πεξηβάιινληα ηνπ θέληξνπ 

έξεπλαο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο (Learning Research and Development Center (LRDC)) ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

Pittsburgh ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ.  
2
 Σν CSILE (Computer-Supported Intentional Learning Environment), αλαπηχρζεθε ζην Ontario Institute for 

Studies in Education, θαη είλαη εκπνξηθά δηαζέζηκν απφ ην 1997 κε ηελ επσλπκία ‗Knowledge Forum‘. Σν 

CSILE κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα πξσηνβάζκηα – δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
3
 Ζ εηθφλα αλαθηήζεθε 21/03/2011 απφ: Scardamalia, M. (2004). CSILE/Knowledge Forum®. In Education and 

technology:An encyclopedia (pp. 183-192). Santa Barbara: ABC-CLIO. 
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Δηθόλα 4: Πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Belvédère  Δηθόλα 5: Πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ CSILE 

 Ζ ηξίηε θαηεγνξία  πεξηιακβάλεη ηα γεληθά ζπζηήκαηα γηα ηε δηαρείξηζε καζεκάησλ, 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ζπλνιηθά φιε ηε δηαδηθαζία ηεο ηάμεο, θαη δηαρσξίδνληαη ζε εκπνξηθά 

φπσο ην Blackboard
1
 (εηθόλα 6), ην WebCT

2
 (εηθόλα 7), ην FirstClass

3
  θαη κε εκπνξηθά 

(δηαηίζεληαη δσξεάλ), φπσο ην BSCW
4
, ην dotLRN

5
, LAMS

6
 (εηθόλα 8), RELOAD

7
 

(εηθόλα 9) θαη ην Moodle
8
. 

 

Δηθόλα 6: Πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Blackboard 

                                         
1
 http://www.blackboard.com/  

2
 http://webct.cuhk.edu.hk/webct/entryPageIns.dowebct  

3
 http://www.softarc.com/  

4
 http://public.bscw.de/  

5
 http://dotlrn.org/  

6
 http://www.lamsinternational.com/  

7
 http://www.reload.ac.uk/  

8
 http://www.moodle.org  

http://www.blackboard.com/
http://webct.cuhk.edu.hk/webct/entryPageIns.dowebct
http://www.softarc.com/
http://public.bscw.de/
http://dotlrn.org/
http://www.lamsinternational.com/
http://www.reload.ac.uk/
http://www.moodle.org/
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Δηθόλα 7: Πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ WebCT 

 

Δηθόλα 8: Πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ LAMS 

 

Δηθόλα 9: Πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ RELOAD 

2.3.3 CSCL Δξγαιεία 

Σα δηάθνξα CSCL πεξηβάιινληα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί, ρξεζηκνπνηνχλ παξφκνηα 

εξγαιεία γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Turani, 2007). 

Οη εξεπλεηέο ζην ρψξν ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, έρνπλ εμεηάζεη δηάθνξα εκπνξηθά 

πξντφληα (εξγαιεία) γηα λα εληνπίζνπλ δηαζέζηκεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (Bouras, Triantafillou & Tsiatsos, 2002). Απηφ ην 

πεδίν έξεπλαο επεθηείλεη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο σο έλα εξγαιείν επηθνηλσλίαο γηα 

κάζεζε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο (Turani, 2007). Σα 

CSCL εξγαιεία πξννξίδνληαη γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηηο δηάθνξεο ζπλεξγαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αμηνιφγεζε ηδεψλ, ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηε 



78 

 

ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηε δηαδηθηπαθή θαζνδήγεζε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε (Bonk & Wisher, 

2000).  

Σα CSCL εξγαιεία κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 2 κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηα αζχγρξνλα 

εξγαιεία επηθνηλσλίαο, ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ‗νπνπδήπνηε‘ (anyplace) θαη ζε ‗νπνηεδήπνηε‘ (anytime) θαη πξνζθέξνπλ 

κεγαιχηεξε ειεπζεξία δηαρείξηζεο θαη ζηα ζχγρξνλα εξγαιεία επηθνηλσλίαο, ηα νπνία 

επηηξέπνπλ ηελ ‗ηαπηφρξνλε‘ (same-time) θαη ‗νπνπδήπνηε‘ (anyplace) ζπλεξγαζία ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ πξνζθέξνληαο ακεζφηεηα θαη ηαρχηεξε απφθξηζε ε νπνία εληζρχεη ηηο 

πεγαίεο θξηηηθέο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Turani, 2007). 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ζηα CSCL πεξηβάιινληα ππάξρνπλ θάπνηα επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο, ηα νπνία είλαη ηα εμήο (Turani, 2007): 

 Φόξνπκ (Forum): Δίλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηα πιαίζηα ηεο αζχγρξνλεο κάζεζεο, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζέκαηα 

ζπδήηεζεο (threads of topics). 

 Εξσηήζεηο & Απαληήζεηο (Questions &Answers): Απηφ ην εξγαιείν ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα λα ππνβάιινπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε δεηήκαηα ηάμεο. Οη 

απαληήζεηο κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ απφ εθπαηδεπφκελνπο πνπ έρνπλ 

παξφκνηεο εξσηήζεηο. 

 Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (E-mail): Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα λα ζηείινπλ θαη λα ιάβνπλ 

γλσζηνπνηήζεηο ή θνηλνπνηήζεηο. 

 Wiki: Έλα wiki είλαη κία ζεηξά απφ έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ ηε δηακνηξαζκέλε γλψζε 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη γηα ηε 

δηεπθφιπλζε κεηάδνζεο ηεο γλψζεο. 

 Ιζηνιόγηα (Weblogs): Σα ηζηνιφγηα είλαη έλαο ρψξνο πνπ νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα 

μεθηλήζνπλ κία ζπδήηεζε, λα αληαιιάμνπλ απφςεηο, ζρφιηα, ζεκεηψζεηο, εηδήζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα δηακνηξαζηνχλ πξνζσπηθέο γλψζεηο.  

 Αζύγρξνλε αληαιιαγή αξρείσλ (Asynchronous File-sharing tools): Δπηηξέπνπλ ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα κεηαθνξηψζνπλ πφξνπο γηα λα ηνπο δηακνηξαζηνχλ κε άιινπο. 

 Αζύγρξνλα εξγαιεία δεκνζθόπεζεο (Asynchronous Polling tools): Δίλαη εξγαιεία κε 

ηα νπνία νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα ςεθίζνπλ γηα νξηζκέλα ζέκαηα ή δεηήκαηα. 

Αληίζηνηρα, ηα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο ζηα 
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CSCL πεξηβάιινληα, είλαη ηα εμήο (Turani, 2007): 

 Κείκελα ζπλνκηιίαο (Text chat): Σν πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν εξγαιείν γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ηελ αληαιιαγή ηδεψλ (θαηαηγηζκφο ηδεψλ), 

επεμεξγαζία, ακθηζβήηεζε θαη άκεζε ζπδήηεζε. Μπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ ψζηε νη 

ζπδεηήζεηο λα είλαη ηδησηηθέο, θιεηζηέο ή δεκφζηεο.  

 Εξγαιεία ηειεδηάζθεςεο (Audio / video conferencing tools): Σα εξγαιεία απηά, 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα παξνπζηάζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηηο δηαιέμεηο ηνπο 

ζε δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα ή λα αληηθαηαζηήζνπλ δηά δψζεο νκαδηθέο ζπλαληήζεηο. 

 Εξγαιεία δηακνηξαζκέλσλ εθαξκνγώλ (Application-sharing tools): Δπηηξέπνπλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα κνηξάδνληαη ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα 

‗παξάζπξα‘ (windows). Υξεζηκνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά γηα λα δίλνπλ νδεγίεο ζε 

απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηεο εθαξκνγέο. 

 Δηαδξαζηηθνί πίλαθεο (Whiteboards): Έλαο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο πξνζνκνηψλεη ηελ 

επηθνηλσλία πνπ ιακβάλεη ρψξα φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί έλα καπξνπίλαθα. 

 ύγρξνλε αληαιιαγή αξρείσλ (Synchronous File-sharing tools): Δπηηξέπνπλ ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα κεηαθνξηψζνπλ πφξνπο γηα λα ηνπο δηακνηξαζηνχλ κε άιινπο θαηά 

ηε δηάξθεηα κίαο δξαζηεξηφηεηαο. 

 ύγρξνλα εξγαιεία δεκνζθόπεζεο (Synchronous Polling tools): Δίλαη εξγαιεία κε ηα 

νπνία νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα ςεθίζνπλ γηα νξηζκέλα ζέκαηα ή δεηήκαηα θαηά ηε 

δηάξθεηα κίαο δξαζηεξηφηεηαο. 

2.3.4 Πξνεγνύκελεο έξεπλεο από ηελ αμηνπνίεζε CSCL πεξηβαιιόλησλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο PBL 

Σα CSCL πεξηβάιινληα παξέρνπλ εξγαιεία ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηε ζπδήηεζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαηηθήο επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Lu et al., 2010). Ζ PBL ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζεσξείηαη σο κία πξσηνπνξηαθή κνξθή ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Lu et al., 2010), θαζψο ρξεζηκνπνηεί 

πξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα θαζνδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα θάλνπλ 

έξεπλα θαη λα απνθηνχλ ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο (Occelli & Vázquez-Abad, 2010).  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα εθθξάδνπλ ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο, πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο νκαδηθήο δξάζεο (Lu et al., 2010) θαη ηα εξγαιεία 

ζπδήηεζεο (argumentation tools) ηα νπνία ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ ηερλνινγία κπνξνχλ λα 
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ζηεξίμνπλ απηή ηε δηαδηθαζία. Σα εξγαιεία ζπδήηεζεο δνκνχλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο θαζψο 

πξνζαλαηνιίδνπλ ζην ζέκα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, βνεζνχλ ζηε ζπλνρή ησλ ζπδεηήζεσλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα κεηψλνπλ ηηο εθηφο ζέκαηνο ζπδεηήζεηο (Hron, Hesse, Cress & Giovis, 2000). 

Ζ δφκεζε ησλ ζπδεηήζεσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί εηζάγνληαο ζρφιηα (Fischer, Bruhn, Grasel 

& Mandl, 2002; Scardamalia & Bereiter 1996b) ή παξνπζηάδνληαο απφςεηο απφ πνιιαπιέο 

νπηηθέο γσλίεο, νη νπνίεο βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα εθθξαζηνχλ θαη λα ηαπηηζηνχλ 

κε ηηο απφςεηο ησλ άιισλ (Hoadley & Linn 2000). Δπνκέλσο, ηα CSCL εξγαιεία κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζε κία PBL δηαδηθαζία θαη λα βνεζήζνπλ ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία, αλ 

έρνπλ κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπφκελνη θαη ν εθπαηδεπηηθφο κπνξνχλ λα 

ζπδεηήζνπλ (Hmelo-Silver, 2002).  

Ζ PBL παξαδνζηαθά εθαξκφδεηαη ζε δηα δψζεο πεξηβάιινληα, σζηφζν κε ηελ 

εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο CSCL, νη εξεπλεηέο ηεο 

εθπαίδεπζεο δηεξεπλνχλ ην πψο ζα ζρεδηάζνπλ ςεθηαθά εξγαιεία γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

Online PBL (Lu et al., 2010). Οη πξνζπάζεηέο, ηνπο έρνπλ νδεγήζεη ζε δηάθνξα εξγαιεία ηα 

νπνία ππνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο θαη ηηο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο, φπσο ην PsyWeb, (Koehorst, Winkel, Ronteltap  & Schmidt, 2002), 

ην Challenge FRAP (Galea, Stewart & Steel, 2007), ην INDIE (Qiu & Riesbeck, 2005), ην 

Moodle (Majid et al., 2007) θ.η.ι. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

ελδεηθηηθά κεξηθέο πξνζπάζεηεο ηεο ελζσκάησζεο ηεο PBL, ζε CSCL πεξηβάιινληα. 

Οη Koehorst, Winkel, Ronteltap θαη Schmidt (2002) αμηνπνίεζαλ έλα CSCL 

πεξηβάιινλ κε ζθνπφ λα ππνζηεξίμνπλ ηε κέζνδν PBL. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε εθπαηδεπηηθφ 

νξγαληζκφ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Οη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ έλα ζχζηεκα 

(Electronic Blockbook) πνπ είρε αλαπηπρζεί απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ Maastricht, ην νπνίν 

ηξνπνπνηήζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη νλνκάζηεθε PsyWeb (εηθόλα 10). ην 

PsyWeb, ελζσκαηψζεθαλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, έλαο πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ, ην πξφγξακκα 

ηνπ καζήκαηνο, κεραληζκνί αλαηξνθνδφηεζεο θαη αμηνιφγεζεο θαη εξγαιεία γηα ηελ 

επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ έξεπλα έδεημαλ φηη ε ηερλνινγία 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά, ηε κέζνδν PBL.  
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Δηθόλα 10: Πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ PsyWeb 

ην ίδην πιαίζην θηλήζεθε θαη ε έξεπλα ησλ Galea, Stewart θαη Steel (2007), φπνπ 

αμηνπνίεζαλ ην ινγηζκηθφ Challenge FRAP
1
 (εηθόλα 11), γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηε κέζνδν 

PBL. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

εμεηάζηεθαλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά απφ ηελ εκπεηξία 

ηνπο ηεο ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ. Σν Challenge FRAP δηαζέηεη εξγαιεία γηα ηελ ελζσκάησζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (θείκελν, εηθφλεο, ζχλδεζκνη) θαη γηα ηε ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε 

επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπφκελσλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ην εξγαιείν 

παξείρε επθαηξίεο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο θαηάιιειεο ππνζηήξημεο (scaffolding) θαη γηα 

ηελ επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο βαζηθέο απνθάζεηο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ. Παξάιιεια, νη εθπαηδεπφκελνη έδεημαλ ζεηηθή ζηάζε ζρεηηθά κε ηα 

καζεζηαθά νθέιε ηεο πξνηεηλφκελεο πξνζέγγηζεο.  

 

Δηθόλα 11: Πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Challenge FRAP 

                                         
1
 Σν Challenge FRAP (Form for the Analysis of Problems) κεηνλνκάζηεθε ζε Challenge WORKBOOK. Σν 

ινγηζκηθφ θαη έλαο νδεγφο ρξήζεο, δηαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα: http://challenge.massey.ac.nz/  

http://challenge.massey.ac.nz/
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Οη Qiu & Riesbeck (2005) αμηνπνίεζαλ επίζεο έλα CSCL πεξηβάιινλ γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηε κέζνδν PBL πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα απζεληηθφ πεξηβάιινλ θαη 

λα παξέρνπλ εξγαιεία γηα ηε δηεξγαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη νη εξεπλεηέο κειέηεζαλ ηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπφκελσλ απφ ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο, ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο. Σν ινγηζκηθφ εξγαιείν πνπ 

ππνζηήξημε ηε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη INDIE
1
 (εηθόλα 12) θαη δεκηνπξγεί έλα δηαδηθηπαθφ 

πεξηβάιινλ κάζεζεο (web-based learning environment), ην νπνίν απνηειείηαη απφ 

δηαθνξεηηθέο δηεπαθέο (δηεπαθή πνπ πεξηιακβάλεη ην πξφβιεκα, δηεπαθή πιεξνθνξηψλ πνπ 

δηαηεξεί ην  εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, δηεπαθή φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα ζπιιέμνπλ 

απνηειέζκαηα, δηεπαθή αλαηξνθνδφηεζεο φπνπ εθπαηδεπφκελνη θαη εθπαηδεπηηθφο 

αληαιιάζνπλ απφςεηο θαη δηεπαθή αλαθνξάο φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη θαηαζέηνπλ ηα 

επηρεηξήκαηά ηνπο). 

 

Δηθόλα 12: Γηεπαθή αλαηξνθνδόηεζεο ηνπ INDIE 

Οη Majid et al. (2007) ζηελ έξεπλά ηνπο αμηνπνίεζαλ έλα CSCL πεξηβάιινλ γηα λα 

αλαπηχμνπλ έλα εμ‘ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πξφγξακκα, γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

θαη ην ππνζηήξημαλ κε ηε κέζνδν PBL. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

ρξεζηκνπνίεζαλ έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ειεθηξνληθήο ηάμεο (Moodle) θαη νη 

εθπαηδεπφκελνη είραλ πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ είρε κεηαθνξησζεί, ελψ 

παξάιιεια ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε αζχγρξνλα κέζα 

επηθνηλσλίαο (θφξνπκ) (εηθόλα 13). Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ έξεπλα ηνπο, αλαδεηθλχνπλ 

πνηθίια πιενλεθηήκαηα απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο PBL ζε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ειεθηξνληθήο ηάμεο.  

                                         
1
 Σν INDIE  αλαπηχρζεθε απφ ην ηλζηηηνχην καζεζηαθψλ επηζηεκψλ (Institute for the Learning Sciences - ILS) 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ Northwestern ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο. 
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Δηθόλα 13: Γείγκα από ην αζύγρξνλν ζπλεξγαηηθό πεξηβάιινλ ηνπ Moodle    

Οη Lu et al. (2010), κειέηεζαλ ην ξφιν ηεο ηερλνινγίαο ζηε ζπλεξγαηηθή επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή ελφο κεραληζκνχ ‗DP‘ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

θαζνδήγεζεο. Ο κεραληζκφο ‗DP‘ (Deteriorating Patient) είλαη κία ηαηξηθή πξνζνκνίσζε 

πνπ αλαπαξηζηά έλαλ αζζελή θαη έλα γηαηξφ θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ςεθηαθά.  

Δηδηθφηεξα, ε κειέηε πεξίπησζεο δηεμήρζε ζε ηξηηνεηείο θνηηεηέο ηεο ηαηξηθήο θαη 

γηα ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία νη εθπαηδεπφκελνη ρσξίζηεθαλ ζε 2 νκάδεο. ηελ νκάδα 

ειέγρνπ δηαηέζεθε έλαο παξαδνζηαθφο πίλαθαο (traditional whiteboard), ελψ ε πεηξακαηηθή 

νκάδα ρξεζηκνπνίεζε έλαλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα κε ηερλνινγία Bluetooth. Ζ πεηξακαηηθή 

νκάδα ζπλεξγάζηεθε κέζσ ππνινγηζηψλ, φπνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλν ην ινγηζκηθφ ηνπ 

δηαδξαζηηθνχ πίλαθα (νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα, εκθαλίδνληαλ ζηνπο 

ππνινγηζηέο). Σαπηφρξνλα, CSCL εξγαιεία ζρεδηάζηεθαλ θαη ελζσκαηψζεθαλ ζην 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ νπηηθνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο (shared 

visualization tools) θαη ηε ζπλεξγαηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (collaborative 

argumentation  tools) (εηθόλα 14). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη, ε θαζνδήγεζε 

(scaffolding) είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία. 

Οη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ φηη ηα εξγαιεία ηεο νπηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζπδήηεζεο κπνξνχλ λα 

ζρεδηαζηνχλ ζε CSCL πεξηβάιινληα γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλεξγαηηθή επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Παξάιιεια, επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηθεληξσζνχλ ζηελ 

επέθηαζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, θαζψο δελ αθηεξψλνπλ ρξφλν ζε άζθνπε 

θαζνδήγεζε.  
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Δηθόλα 14: Απόζπαζκα από ην δηαδξαζηηθό πίλαθα ηεο έξεπλαο 

Σέινο, νη Tlhapane θαη Simelane (2010) αμηνπνίεζαλ έλα CSCL πεξηβάιινλ πνπ 

ππνζηεξίρηεθε απφ ηε κέζνδν PBL, γηα λα εληζρχζνπλ ηε καζεηνθεληξηθή κάζεζε, ηηο 

δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ απφδνζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζην ζε εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

ζπγθξνηήζεθαλ 2 νκάδεο εθπαηδεπφκελσλ. Ζ νκάδα ειέγρνπ δηδάρηεθε ζε παξαδνζηαθφ 

πεξηβάιινλ κε ηε κέζνδν PBL, ελψ ε πεηξακαηηθή νκάδα δηδάρηεθε κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο 

Blackboard (learning management system) πνπ ππνζηεξίρηεθε απφ ηε κέζνδν PBL. Σα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ έξεπλα, έδεημαλ φηη ε πεηξακαηηθή νκάδα αλέπηπμε ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο. 

Σαπηφρξνλα, εληζρχζεθαλ νη δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ε απφδνζε 

θαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Σέινο, απφ ηε δηαδηθαζία αλαδχζεθαλ 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο, ε απηνπεπνίζεζε θαη ε απηνθξηηηθή πνπ είλαη κέξνο ησλ δεμηνηήησλ 

δσήο (life skills) (Tlhapane & Simelane, 2010). 
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2.4 Collaboration Scripts 

2.4.1 Οξηζκόο Collaboration Scripts 

χκθσλα κε εκπεηξηθέο κειέηεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, φηαλ νη 

εθπαηδεπφκελνη ζπδεηνχλ κφλνη ηνπο ρσξίο θάπνηα θαζνδήγεζε ππάξρεη ν θίλδπλνο, λα κελ 

πξνβνχλ ζε εξσηήζεηο, λα κελ επεμεγήζνπλ ή λα αηηηνινγήζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, λα κε 

δηαηππψζνπλ ζσζηά ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο ή λα κελ επεμεξγαζηνχλ θαη 

αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο (Dillenbourg, 2002). Δπνκέλσο, ζε κία 

δηαδηθαζία ζπδήηεζεο, θάπνηεο νκάδεο κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ κε πινχζηα επηρεηξήκαηα 

εληνπίδνληαο ηηο έλλνηεο πνπ αλακέλεη ν εθπαηδεπηηθφο, ελψ άιιεο λα εκπιαθνχλ κφλν ζε 

επηθαλεηαθφ επίπεδν, επαλαιακβάλνληαο ηηο ήδε γλσζηέο έλλνηεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

ππάξρεη θάπνηα κέζνδνο ε νπνία εγγπάηαη φηη κπνξεί ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή, σζηφζν κεξηθέο ζσζηά ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα 

απμήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα γηα ζεηηθά απνηειέζκαηα
1
. Γηα παξάδεηγκα ζε κηα δξαζηεξηφηεηα 

ζπδήηεζεο, ζρεκαηίδνληαο νκάδεο απφ άηνκα κε δηαθνξεηηθέο απφςεηο ή δίλνληαο έγγξαθα 

πνπ πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ
1
. 

Ζ επηηπρεκέλε ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζηεξίδεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Kobbe et al., 2005), δειαδή ζηελ απιή επηθνηλσλία. Έλαο ηξφπνο ν 

νπνίνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαηηθή κάζεζε είλαη ηα ‗πλεξγαηηθά 

ελάξηα‘ (δηεζλήο φξνο: Collaboration Scripts) ηα νπνία απνζθνπνχλ, ζηε ζηήξημε ησλ 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο αλεπαξθνχο αιιειεπίδξαζεο (Kobbe 

et al., 2005). Σα collaboration scripts δηακνξθψλνπλ ηνλ ηξφπν πνπ νη εθπαηδεπφκελνη 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαζνξίδνληαο κία αθνινπζία δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο, 

νξίδνληαο ηνπο θαηάιιεινπο ξφινπο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, κε ζθνπφ λα ηνπο εκπιέμνπλ ζε 

θνηλσληθέο θαη γλσζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πηζαλφλ λα κε ζπλέβαηλαλ (Kobbe et al., 

2007). Δπνκέλσο, έλα collaboration script νξίδεηαη σο έλα ζύλνιν από νδεγίεο ζρεηηθά κε ην 

πώο ηα κέιε ηεο νκάδαο πξέπεη λα αιιειεπηδξνύλ, πώο πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη, πώο πξέπεη λα 

επηιύζνπλ έλα πξόβιεκα (O'Donnell & Dansereau, 1992) θαη πώο πξέπεη λα ζρεκαηηζηνύλ ζε 

νκάδεο (Dillenbourg, 2002).  

ηε γλσζηηθή ςπρνινγία ν φξνο ‗ζελάξην‘ (script) αλαθέξεηαη ζε πξνζσπηθφ ή 

πνιηηηζηηθφ δηακνηξαζκφ ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο κε ηε κνξθή 

                                         

1 About Manyscripts: http://manyscripts.epfl.ch/ 
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κίαο γεληθεπκέλεο δηαδηθαζίαο (Schank & Abelson, 1977). ηελ παηδαγσγηθή επηζηήκε ηα 

collaboration scripts δνκνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη 

(O‘Donnell & Dansereau, 1992).  

Σα collaboration scripts είλαη ην ζεκείν πνπ ζπγθιίλνπλ ε επηζηήκε ησλ κεραληθψλ 

(instructional engineering) ε νπνία αζρνιείηαη κε ηηο ηερλνινγίεο κάζεζεο ηηο ηειεπηαίεο 2 

δεθαεηίεο θαη νη αξρέο ηνπ θνηλσληθφ-επνηθνδνκηζκνχ (socio-constructivism) (Dillenbourg et 

al., 2004). Σα collaboration scripts απνξξένπλ απφ ηελ πξνζπάζεηα λα ζρεδηάζνπκε ηε 

κάζεζε θαη είλαη έλαο ‗ζπκβηβαζκφο‘ ν νπνίνο πξνθχπηεη κεηαμχ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ειεπζεξία ηεο ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο. Ο πεξηνξηζκφο ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε πξνηάζεθε απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη 

ζην πεδίν θαη νξίδεη φηη ε κάζεζε κπνξεί λα κελ πάληα απνηειεζκαηηθή (Dillenbourg, Baker, 

Blaye & O'Malley, 1995), επεηδή εμαξηάηαη απφ πνιιέο ζπλζήθεο φπσο ε ζχλζεζε ηεο 

νκάδαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαζηψλ θαη ηα κέζα επηθνηλσλίαο, νη νπνίεο αιιειεπηδξνχλ 

κεηαμχ ηνπο κε ζχλζεην ηξφπν. 

ηε βηβιηνγξαθία δηαθξίλνληαη 2 είδε collaboration scripts (Dillenbourg & Hong, 

2008): 

Μηθξν-ζελάξηα (Micro-scripts): πνπ είλαη κνληέια δηαιφγνπ, ηα νπνία δίλνληαη 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα λα νινθιεξψζνπλ κία εξγαζία. Γηα παξάδεηγκα έλα κνληέιν 

δηαιφγνπ, κπνξεί λα αλαθέξεη φηη αλ πξψηα ν εθπαηδεπφκελνο Α δψζεη έλα επηρείξεκα, ζηε 

ζπλέρεηα ν εθπαηδεπφκελνο Β πξέπεη λα αληηθξνχζεη ην επηρείξεκα. 

Μαθξν-ζελάξηα (Macro-scripts): πνπ είλαη παηδαγσγηθά κνληέια, γηα παξάδεηγκα 

κία ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ ηηο νπνίεο πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη. Έλα 

καθξν-ζελάξην κπνξεί λα αλαθέξεη φηη ε επηρεηξεκαηνινγία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ελεξγνπνηείηαη, φηαλ ζε έλα πξψην ζηάδην ηεο ζπλεξγαζίαο ζπγθεληξσζνχλ θαη αλαιπζνχλ νη 

γλψκεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ζε έλα δεχηεξν ζρεκαηηζηνχλ κηθξέο νκάδεο, ησλ νπνίσλ ηα 

κέιε έρνπλ αληηθξνπφκελεο γλψκεο (Tchounikine 2008; Dillenbourg & Hong, 2008).  

ηε ζπλέρεηα ζα πξνζεγγηζηνχλ ηα scripts, απφ ηελ πιεπξά ησλ Macro-scripts σο 

παηδαγσγηθά κνληέια, αθνχ πξψηα αλαθεξζνχλ κεξηθέο εθαξκνγέο ησλ collaboration scripts 

πνπ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλεο. 

2.4.2 Παξαδείγκαηα Collaboration Scripts 

ε απηή ηελ ελφηεηα παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα απφ collaboration scripts ηα νπνία 

είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα: 
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1) Grid Script 

Σν πην γλσζηφ collaboration script είλαη ην Jigsaw φπνπ θάζε κέινο κηαο νκάδαο έρεη 

πξφζβαζε κφλν ζε έλα πεξηνξηζκέλν ζχλνιν πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο (Aronson, Blaney, Sikes, Stephan & Snapp, 1978), ην νπνίν ζεκαίλεη φηη 

θαλέλαο εθπαηδεπφκελνο δελ κπνξεί λα ιχζεη έλα πξφβιεκα κφλνο ηνπ. Ζ δηαδηθαζία ηνπ 

Jigsaw ζπκβαίλεη σο εμήο: ηα κέιε ηεο νκάδαο αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο κεηαμχ ηνπο, 

αιιά ην κέινο ην νπνίν ιακβάλεη έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα επεμεξγαζηεί ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα λα γίλεη ‗εηδηθφο‘ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 

γλψζεηο ηνπ, γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. ηε ζπλέρεηα ν ‗εηδηθφο‘ κπνξεί λα ζπλαληήζεη 

έλαλ άιινλ ‗εηδηθφ‘ απφ κία νκάδα θαη λα αληαιιάμνπλ κεηαμχ ηνπο απφςεηο. Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ δηαλέκνληαη, θαζνξίδνπλ θαη ην ξφιν ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηε δηαδηθαζία.  

Σν Jigsaw script εθαξκφζηεθε ζε έλα πεξηβάιινλ CSCL (Hoppe & Ploetzner, 1999) 

φπνπ πεξηειάκβαλε έλα εξγαιείν κνληεινπνίεζεο, ην νπνίν θαηεγνξηνπνηνχζε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο (student-modelling component) ζχκθσλα κε ηηο δηαθνξεηηθέο γλψζεηο ηνπο 

ζε έλαλ ηνκέα. ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγνχζε δεπγάξηα κε δηαθνξεηηθέο γλψζεηο θαη ηνπο 

παξείρε πξνβιήκαηα, πνπ γηα λα επηιπζνχλ ρξεηάδνληαλ νη πιεξνθνξίεο θαη ησλ 2 

εθπαηδεπφκελσλ. Μηα άιιε κνξθή ηνπ Jigsaw script, κπνξεί λα νκαδνπνηήζεη 

εθπαηδεπφκελνπο απφ δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά ππφβαζξα, φπσο έλαο θνηηεηήο ηεο ηαηξηθήο 

καδί κε έλα θνηηεηή ηεο ςπρνινγίαο, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζεξαπεπηηθφ πιάλν 

(Hermann, Rummel & Spada, 2001). 

Μία αθφκα παξαιιαγή ηνπ Jigsaw script νλνκάζηεθε The Grid script (Dillenbourg, 

2002) (εηθόλα 15) θαη εθαξκφζηεθε ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζην ζεσξεηηθφ κάζεκα ησλ 

ηερλνινγηψλ κάζεζεο. Ζ δηαδηθαζία είρε σο εμήο: Οη εθπαηδεπφκελνη αξρηθά ρσξίζηεθαλ ζε 

νκάδεο ησλ 4 αηφκσλ κε βάζε ηελ αηνκηθή ηνπο επηινγή θαη ζηε ζπλέρεηα αλέιαβαλ έλαλ 

ξφιν. Κάζε ξφινο (4 ζπλνιηθά) αληηπξνζψπεπε κία ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη ζπλνδεπφηαλ 

απφ θάπνηα έγγξαθα, ζρεηηθά κε ηε ζεσξία. ηε ζπλέρεηα, ν εθπαηδεπηηθφο κνίξαζε ζε θάζε 

νκάδα ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζεσξίαο πνπ έπξεπε λα κειεηεζνχλ θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο, 

ρψξηζαλ ηηο αξκνδηφηεηεο αλάινγα κε ηνπο ξφινπο ηνπο. Καηφπηλ θάζε κέινο ηηο νκάδαο 

έγξαςε έλα θείκελν ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα πνπ είρε αλαιάβεη. Σέινο φιεο νη νκάδεο 

κεηαθφξησζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζε έλα ζχζηεκα θαη ηηο ζπλέθξηλαλ κε ηηο άιιεο νκάδεο. 
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Δηθόλα 15: The Grid script
1
  

 2) The ArgueGraph script 

Σν ArgueGraph script (εηθόλα 16), ρξεζηκνπνηήζεθε κε επηηπρία ζε εθπαηδεπφκελνπο 

γηα λα δηδάμεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο θαη ην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ (Jermann & Dillenbourg, 1999). Βαζίδεηαη ζε έλα απιφ εξσηεκαηνιφγην 

πνιιαπιψλ επηινγψλ πνπ παξάγεη ν εθπαηδεπηηθφο. Ζ δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: Κάζε 

εθπαηδεπφκελνο βιέπεη ην εξσηεκαηνιφγην δηαδηθηπαθά θαη απαληά ζε θάπνηα εξψηεζε, ζηε 

ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη έλα γξάθεκα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Καηφπηλ 

ην ζχζηεκα ή ν εθπαηδεπηηθφο, νκαδνπνηεί ζε δεπγάξηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, κε θξηηήξην 

ηηο απαληήζεηο ηνπο νη νπνίεο έρνπλ κεγάιε απφθιηζε κεηαμχ ηνπο θαη απαληνχλ ζπλεξγαηηθά 

γηα δεχηεξε θνξά ην εξσηεκαηνιφγην. Σέινο νη εθπαηδεπφκελνη γξάθνπλ κηα έθζεζε κε ηε 

ζχλζεζε ησλ απαληήζεσλ πνπ έρνπλ δνζεί ζε θάζε εξψηεζε. 

 

 

Δηθόλα 16: ArgueGraph script
2
 

 

 

 

                                         
1
 ε θάζε θειί νη εθπαηδεπφκελνη γξάθνπλ ην φλνκα θαη ην ξφιν ηνπο (Dillenbourg, 2002).  

2
 Σν εξσηεκαηνιφγην θαη ην γξάθεκα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Jermann & Dillenbourg, 1999). 
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3) The MagicBook  

Σν The MagicBook, ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πιαίζην ελφο project ζε δεκνηηθά ζρνιεία 

ζηελ Αληαξθηηθή (Dillenbourg & Dubois
1
). Ζ δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: α) Ο εθπαηδεπηηθφο 

γξάθεη ηελ αξρή κηαο ηζηνξίαο. ηε ζπλέρεηα φινη νη εθπαηδεπφκελνη δηαβάδνπλ ην πξψην 

θεθάιαην ηεο ηζηνξίαο θαη γξάθνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο (δεχηεξν θεθάιαην). Καηφπηλ νη 

εθπαηδεπφκελνη δηαβάδνπλ ηηο πξνηάζεηο φισλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα ην δεχηεξν θεθάιαην 

θαη ςεθίδνπλ ηελ θαιχηεξε πξφηαζε γηα ηελ ηζηνξία, φπνπ γίλεηαη επίζεκα ην δεχηεξν 

θεθάιαην.    

4) The Courseware Design Studio  

Απνηειεί κηα πξνζαξκνγή ηνπ script Phase-X (Engeli, 2001) θαη ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ζεσξία ηεο Project Based Learning. Ζ δηαδηθαζία θαηαλέκεηαη ζε θάζεηο θαη ζε θάζε θάζε νη 

εθπαηδεπφκελνη εηζάγνπλ ην ελδηάκεζν παξαδνηέν (project) ζε έλα θνηλά δηακνηξαζκέλν 

ρψξν. ηελ επφκελε θάζε κηα νκάδα επηηξέπεηαη λα δαλεηζηεί ηελ εξγαζία κηαο άιιεο θαη λα 

ζπλερίζεη λα δνπιεχεη πάλσ ζε απηήλ.  

2.4.3 CSCL Scripts: Collaboration Scripts θαη CSCL πεξηβάιινληα 

Δλψ αξρηθά ηα collaboration scripts ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε αηνκηθφ επίπεδν ή ζην 

πιαίζην αλεμάξηεησλ κηθξψλ νκάδσλ, αξγφηεξα ε ρξήζε ηνπο επεθηάζεθε ζε πεξηβάιινληα 

ηάμεο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ κηθξψλ νκάδσλ (Dillenbourg et al., 2004). Σα 

collaboration scripts δελ πεξηέρνπλ απαξαίηεηα κφλν ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη 

αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα αηνκηθή κειέηε ή νκαδηθή ζπδήηεζε ζηελ ηάμε, 

αληίζηνηρα. Σαπηφρξνλα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο κε ή ρσξίο ηε βνήζεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (Dillenbourg et al., 2004). 

Κάησ απφ απηφ ην πιαίζην ηα collaboration scripts έρνπλ 2 δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο:  

 ηελ πξψηε πξνζέγγηζε, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ππεχζπλνο λα θαζνδεγεί ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο κέζσ ηνπ collaboration script ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή (Tchounikine, 2008). 

 ηε δεχηεξε πξνζέγγηζε, ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο απηνκαηνπνηεί ηε δηαδηθαζία ηνπ 

script (Tchounikine, 2008), ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη παξακεξίδεηαη φ ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ (Dillenbourg, 2002). 

                                         
1 Ζ πεγή ρξεζηκνπνηήζεθε απφ Dillenbourg P. (2002) Over-scripting CSCL: The risks of blending collaborative 

learning with instructional design. In P.A. Kirschner (Ed). Three worlds of CSCL. Can we support CSCL? (pp. 

61-91). Heerlen, Open Universiteit Nederland.  



90 

 

Χζηφζν, κε ηελ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε ζρεδηάζηεθαλ πνιιά 

collaboration scripts πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ηε βνήζεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (Kobbe et al., 2005). Σα collaboration scripts  

έγηλαλ αξθεηά δεκνθηιή, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ππνινγηζηή (Computer Supported Collaborative Learning - CSCL) (Kobbe et al., 2007). Σν 

βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ ζρεδηάδνληαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, είλαη ε ππνζηήξημε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο 

(Hernández-Leo, Asensio-Pérez, Dimitriadis & Villasclaras-Fernández, 2010). Ζ παξνπζίαζε 

ησλ collaboration scripts κέζσ ηνπ ππνινγηζηή νλνκάδνληαη CSCL scripts (Hernández-Leo et 

al., 2005; Miao, Hoeksema, Hoppe, & Harrer, 2005). Καζψο ε ειεχζεξε ζπλεξγαζία κπνξεί 

λα κελ παξάγεη απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε, ηα CSCL scripts ελζσκαηψλνληαη ζηα 

ειεθηξνληθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα κε ζηφρν λα δηακνξθσζεί ν ηξφπνο πνπ νη 

εθπαηδεπφκελνη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη απνδνηηθφηεξε 

αιιειεπίδξαζε (Dillenbourg & Jermann, 2006).    

Δπνκέλσο, κία θνηλή πξαθηηθή ζε CSCL πεξηβάιινληα είλαη ε ρξήζε ησλ 

collaboration scripts πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δφκεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο δηαδηθαζίαο, πξνθεηκέλνπ 

λα πξνθαιέζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ νκάδσλ (Sancho et al., 2009). Σα CSCL scripts είηε 

ρξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλα ή αζχγρξνλα εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαηεπζχλνπλ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο, ηνπο αλαζέηνπλ ξφινπο θαη κπνξεί λα δηαξθέζνπλ 

αξθεηέο εβδνκάδεο (Mäkitalo, Weinberger, Häkkinen & Fischer, 2004).  

Σα CSCL scripts, κεηψλνπλ ηηο ζπληνληζηηθέο πξνζπάζεηεο ηφζν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

φζν θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ, θαζψο κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κπνξεί λα 

παξαθνινπζείηαη ε ζέζε πνπ βξίζθνληαη νη εθπαηδεπφκελνη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, λα εκθαλίδνληαη κελχκαηα ηα νπνία πξνηξέπνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε εηδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα παξέρνπλ επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, φπνηε 

είλαη αλαγθαίν (Kobbe et al., 2007). Δπνκέλσο, ε ηερλνινγία θέξλεη πξνζηηζέκελε αμία ζηε 

δεκηνπξγία ησλ collaboration scripts, κε δηάθνξεο κνξθέο (Dillenbourg et al., 2004):  

 ύλδεζε (Connecting): ηαλ ηα scripts πεξηιακβάλνπλ απνκαθξπζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ε ηερλνινγία κπνξεί λα είλαη έλα εξγαιείν επηθνηλσλίαο. 

 Γηαρείξηζε (Managing): Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα ειεπζεξψζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ηηο νκάδεο απφ θάπνηα θαζήθνληα, φπσο ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ (γηα π.ρ. ππελζχκηζε 

γηα ην ηέινο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, λέεο δξαζηεξηφηεηεο) θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ 

(γηα π.ρ. δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο ζε θάζε νκάδα). 
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 Παξνπζίαζε (Reifiying): Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο κηα 

ζπλνιηθή παξνπζίαζε (θάζεηο, ξφινη, θ.η.ι.) ε νπνία κπνξεί λα αλαλεψλεηαη δπλακηθά 

αλάινγα κε ην ρξφλν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ. 

 Πεξηνξηζκόο (Constraining): Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα ην 

ζρεκαηηζκφ ηεο επηθνηλσλίαο εληφο ησλ νκάδσλ, ρξεζηκνπνηψληαο εκηδνκεκέλεο 

δηεπαθέο επηθνηλσλίαο (semi-structured communication interfaces) ή/θαη νδεγίεο γηα ην 

δηάινγν. 

 Ιθαλόηεηα (Enabling): Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα βνεζήζεη ζε δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζα 

ήηαλ αδχλαην λα γίλνπλ ρσξίο ηε ρξήζε ππνινγηζηή, φπσο εχξεζε νκφηηκσλ κε εληειψο 

αληίζεηεο απφςεηο ή πνπ πξνηείλνπλ ίδηεο ιχζεηο γηα έλα πξφβιεκα. 

 Ιρλειαζηκόηεηα (Traceability): Με ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο κπνξνχλ λα 

θαηαγξαθνχλ νη ζπδεηήζεηο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

νκαδηθήο εξγαζίαο, φπσο επίζεο θαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζε πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο. 

2.4.4 Γνκηθά ζηνηρεία ησλ CSCL Scripts 

‗Έλα script είλαη κηα ηζηνξία ή έλα ζελάξην ζην νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα παίμνπλ έλα ξφιν, φπσο νη εζνπνηνί ζε κία ηαηλία‘ (Dillenbourg, 

2002, p. 11). Σα πεξηζζφηεξα CSCL scripts είλαη κία αθνινπζία θάζεσλ, δειαδή νη 

εθπαηδεπφκελνη αθνινπζνχλ δηαδνρηθά κία πνξεία απφ θάζεηο. Χζηφζν, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα παξαθάκςνπλ κία θάζε ή λα επηζηξέςνπλ 

ζε κία πξνεγνχκελε. Κάζε θάζε θαζνξίδεη πσο νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη 

γηα λα επηιχζνπλ έλα πξφβιεκα θαη πεξηιακβάλεη 5 ραξαθηεξηζηηθά (Dillenbourg, 2002): 1) 

ηε δξαζηεξηφηεηα (Task) πνπ νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα εθηειέζνπλ (task definition), 2) ηε 

ζχλζεζε ηεο νκάδαο (group definition), 3) ηνλ ηξφπν πνπ ε δξαζηεξηφηεηα θαηαλέκεηαη εληφο 

θαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ (distribution), 4) ηνλ ηξφπν ηεο αιιειεπίδξαζεο (mode of 

interaction) θαη 5) ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θάζεο (timing).  

1) Οξηζκόο δξαζηεξηόηεηαο (Task definition): Μία δξαζηεξηφηεηα πεξηγξάθεη ηη 

πξέπεη λα θάλνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζε κία θάζε θαη πεξηγξάθεηαη σο [είζνδνο – 

δξαζηεξηφηεηα – έμνδνο]. Ζ είζνδνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θάπνηνπο πφξνπο πιεξνθνξίαο, 

ή ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, ή έλα εξψηεκα ή κία άζθεζε θ.ν.θ. Ζ δξαζηεξηφηεηα 
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αληίζηνηρα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κία ζπδήηεζε, ή αηνκηθή κειέηε, ή ηε ζπγγξαθή θάπνησλ 

ζεκεηψζεσλ. Σέινο, ε έμνδνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε ή κία 

απάληεζε ζε θάπνηα εξψηεζε, ή ηε ζπλνιηθή εξγαζία, ζηελ νπζία ην παξαδνηέν ηεο θάζεο. 

Μία δξαζηεξηφηεηα (task) κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ θάπνηα θξηηήξηα ηα νπνία παξέρνπλ 

νδεγίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο (γηα παξάδεηγκα ζπγγξαθή ελφο θεηκέλνπ κε 300 

ιέμεηο). 

2) ύλζεζε νκάδαο (Group definition): Σν κέγεζνο ηεο νκάδαο κπνξεί λα θπκαίλεηαη 

απφ 1 κέρξη λ άηνκα, δειαδή κπνξεί λα ππάξρνπλ κηθξέο νκάδεο (π.ρ. 2 ή 4 άηνκα), κεζαίεο 

νκάδεο (π.ρ. 8 άηνκα) θαη κεγάιεο νκάδεο (π.ρ. 20 ή 60 άηνκα). Σν κέγεζνο ηεο νκάδαο 

κπνξεί λα πνηθίιιεη κεηαμχ ησλ θάζεσλ θαη απνηειεί πξνζηηζέκελε αμία ησλ CSCL 

πεξηβαιιφλησλ ζε ζχγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά πεξηβάιινληα, φπνπ νη νκάδεο 

δεκηνπξγνχληαη ζπλήζσο θαη δηαηεξνχληαη ίδηεο γηα φιε ηε δηαδηθαζία. Σέινο, γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ νκάδσλ ην CSCL script κπνξεί λα νξίζεη θάπνηα θξηηήξηα εμσηεξηθά ή 

εζσηεξηθά (external - internal), φπσο γηα παξάδεηγκα ε θηιία θαη ην δηαθνξεηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ή ε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπφκελσλ πνπ δηακνξθψλεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Σα εζσηεξηθά θξηηήξηα ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξνζηηζέκελε αμία ησλ CSCL πεξηβαιιφλησλ, θαζψο νη ππνινγηζηέο πξνζθέξνπλ 

δπλαηφηεηεο γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

3) Καηαλνκή (Distribution): Ζ θαηαλνκή ηεο δηαδηθαζίαο ζε δηαθνξεηηθά άηνκα 

απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηα CSCL scripts. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη γηα ηελ 

θαηαλνκή ηεο δηαδηθαζίαο: 

Α) Καηαλνκή εηζόδνπ θαη/ ε θαηαλνκή δξαζηεξηόηεηαο (Input distribution and/or 

activity distribution). Μία θαηαλνκή εηζφδνπ παξέρεη ζε θάζε κέινο ηεο νκάδαο δηαθνξεηηθέο 

πιεξνθνξίεο, γηα παξάδεηγκα αλάινγα κε ην ξφιν πνπ αλαιακβάλεη θάπνην κέινο ηεο νκάδαο 

ιακβάλεη αληίζηνηρα θαη δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο. Αληίζεηα, ε θαηαλνκή δξαζηεξηφηεηαο 

παξέρεη ζηα κέιε κηαο νκάδαο ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο, αιιά ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα 

εθηειέζνπλ δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Β) Καηαλνκή ζην εζσηεξηθό ησλ νκάδσλ έλαληη θαηαλνκήο κεηαμύ ησλ νκάδσλ (Intra-

group distribution versus inter-group distribution). Ζ θαηαλνκή ζην εζσηεξηθφ ησλ νκάδσλ 

πεξηγξάθεη ηελ θαηαλνκή κίαο δξαζηεξηφηεηαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ ζε κία νκάδα. Αληίζεηα ε 

θαηαλνκή κεηαμχ ησλ νκάδσλ, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ην δηακνηξαζκφ ελφο πξνβιήκαηνο 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαη θάζε νκάδα λα αλαιακβάλεη κηα δηαθνξεηηθή πηπρή ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

4) Σξόπνο αιιειεπίδξαζεο (Mode of interaction): Οη θάζεηο δηαθέξνπλ αλάινγα κε 
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ηνλ ηξφπν ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ν νπνίνο κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ ην κέγεζνο 

ηεο νκάδαο (γηα παξάδεηγκα, είλαη δχζθνιν κία νιφθιεξε ηάμε λα επηθνηλσλεί ηαπηφρξνλα). 

Παξφιν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη CSCL πεξηβάιινληα, ζην CSCL script δελ απνθιείνληαη νη 

δηα δψζεο ζπδεηήζεηο, εθηφο αλ νη εθπαηδεπφκελνη βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. 

Δπνκέλσο, ην CSCL πεξηβάιινλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη „σο έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν 

ππνζηεξίδεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ script, αθόκα θαη όηαλ θακία δελ πεξηιακβάλεη επηθνηλσλία 

κέζσ ηνπ ππνινγηζηή‟ (Dillenbourg, 2002, p. 16). Χο πξνο ηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέζα επηθνηλσλίαο πνπ θαζνξίδνληαη απφ έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ: 

θείκελν, βίληεν, ήρνο, ζχγρξνλε ή αζχγρξνλε επηθνηλσλία, έλαο πξνο έλαο, έλαο πξνο 

πνιινχο ή πνιινί πξνο πνιινχο.   

5) Υξόλνο (Timing): Έλα απιφ, αιιά νπζηαζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ν ρξφλνο 

πεξαίσζεο κίαο θάζεο. Καζψο ηα πεξηζζφηεξα CSCL scripts είλαη κία αθνινπζία θάζεσλ, 

πξέπεη λα νξίδεηαη έλα ρξνληθφ φξην ζην νπνίν ζα ηειεηψλεη κία θάζε θαη ζα μεθηλά ε 

επφκελε.  

2.4.5 εκαζηνινγία ησλ CSCL Scripts  

Σα CSCL scripts δελ απνηεινχληαη κφλν απφ ηα δνκηθά ζηνηρεία, γηαηί κπνξεί λα 

παξάγνπλ ζπλδπαζκνχο δξαζηεξηνηήησλ ρσξίο λφεκα. Πεξηγξάθνληαη σο κία παηδαγσγηθή 

κέζνδνο, θαηά ηελ νπνία ν ζρεδηαζηήο πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο, παξφιν πνπ ηα CSCL scripts είλαη αλνηρηά ζε κία πνηθηιία απφ κε 

ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο - ζπκκεηνρή φισλ 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ). Ζ ζεκαζηνινγία πεξηγξάθεη ηελ παηδαγσγηθή αμία ησλ CSCL scripts 

θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα (Dillenbourg, 2002):   

1. Λνγηθή ρεδηαζκνύ (Design rationale): Απηφ πνπ δηαρσξίδεη ηα CSCL scripts απφ 

νπνηαδήπνηε αθνινπζία δξαζηεξηνηήησλ, είλαη φηη ν ζρεδηαζκφο ηνπο αληαλαθιά ζε 

θάπνηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο. Σα scripts είλαη ρηηζκέλα γχξσ απφ έλα ππξήλα κεραληζκνχ 

θαη νη ζηφρνη ζρεηίδνληαη κε ην πψο ν κεραληζκφο θαιιηεξγεί θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ή 

εκπνδίδεη άιιεο, θαζψο θαη κε πνην ηξφπν απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο κπνξνχλ λα παξάγνπλ 

κάζεζε. Γηα παξάδεηγκα έλα CSCL script κπνξεί λα δεκηνπξγεί ζπλζήθεο έληνλεο 

αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ ή έληνλεο ζπδήηεζεο, κε ζηφρν ηε ζπλεξγαηηθή 

επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο. Ζ ινγηθή ζρεδηαζκνχ, είλαη ε έκπλεπζε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

θάζεσλ ηνπ CSCL script.   
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2. Βαζκόο εμαλαγθαζκνύ (Coercion degree): Σα CSCL scripts πνηθίιινπλ αλάινγα 

κε ην βαζκφ ειεπζεξίαο πνπ δίλεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα λα αθνινπζήζνπλ ηηο θάζεηο 

ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Dillenbourg (2002) δηαθξίλνληαη 4 επίπεδα ειεπζεξίαο: 

 Scripts παξόηξπλζεο (Induced scripts): Σα CSCL scripts έρνπλ ρακειφ βαζκφ 

εμαλαγθαζκνχ. Ζ δηεπαθή επηθνηλσλίαο ή ν εθπαηδεπηηθφο, παξνηξχλνπλ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο κε πξφηππα ζπδεηήζεο, κεηαδίδνπλ έκκεζα ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

ζρεδηαζηή, αιιά αθήλνπλ ειεχζεξνπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ην πσο ζα 

αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα ή ζα αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμχ ηνπο. 

 Scripts νδεγηώλ (Instructed scripts): Οη εθπαηδεπφκελνη ιακβάλνπλ πξνθνξηθέο ή 

γξαπηέο νδεγίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ. Ο βαζκφο εμαλαγθαζκνχ είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ην πξνεγνχκελν επίπεδν, θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ, αιιά σζηφζν νη νδεγίεο κπνξνχλ λα μεραζηνχλ ή λα αγλνεζνχλ απφ 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 Scripts εθπαίδεπζεο (Trained scripts): Οη εθπαηδεπφκελνη ιακβάλνπλ νδεγίεο γηα ηε 

ζπλεξγαζία, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο. Ο βαζκφο εμαλαγθαζκνχ είλαη 

πςειφηεξνο απφ ην πξνεγνχκελν επίπεδν, θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ηνπο θαλφλεο 

ζπλεξγαζίαο. 

 Scripts παξαθίλεζεο (Prompted scripts): Σν ζχζηεκα ή ν εθπαηδεπηηθφο παξέρνπλ 

κελχκαηα, πνπ παξαθηλνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αλαιάβνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

ξφινπ ηνπο.  

 Scripts ζηελήο αθνινπζίαο (Follow-me scripts): Οη εθπαηδεπφκελνη αιιειεπηδξνχλ κε 

έλα πεξηβάιινλ πνπ δελ ηνπο επηηξέπεη λα δηαθχγνπλ απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ CSCL 

script. Ο βαζκφο εμαλαγθαζκνχ είλαη ηφζν κεγάινο, φπνπ γηα παξάδεηγκα νη 

εθπαηδεπφκελνη δε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ζε επφκελε θάζε, αλ δελ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ηελ πξνεγνχκελε.  

Ο βαζκφο εμαλαγθαζκνχ αθνξά ζε αξθεηέο πηπρέο ησλ CSCL scripts, φπσο είλαη ε 

επηινγή ησλ νκφηηκσλ, ν ρξφλνο κίαο θάζεο, ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

Απηέο νη πηπρέο θαζνξίδνληαη απφ ην βαζκφ εμαλαγθαζκνχ, δειαδή θαηά πφζν είλαη αλνηρηά 

πεδία ή πεξηνξίδνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή ην ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 
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3. Καηαιιειόηεηα (Appropriation): Έλα CSCL script πξέπεη λα είλαη φζν 

πεξηζζφηεξν γίλεηαη πην απιφ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη είλαη θαηάιιειν γηα φινπο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο (εθπαηδεπφκελνη - εθπαηδεπηηθφο). Τπάξρνπλ 2 επίπεδα θαηαιιειφηεηαο. 

ην πξψην επίπεδν είλαη ε πηνζέηεζε (adoption) πνπ ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπφκελνη θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα θαηαιαβαίλνπλ ην CSCL script, δειαδή λα γλσξίδνπλ ηη πξέπεη λα 

θάλνπλ ρσξίο δπζθνιία. Σν δεχηεξν επίπεδν πεξηιακβάλεη ηελ εζσηεξίθεπζε 

(internalisation), πνπ ζηνρεχεη ζην λα εζσηεξηθεχζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ηε δξαζηεξηφηεηα 

κίαο θάζεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα ηελ εθαξκφζνπλ ζε κία κειινληηθή αλάινγε 

θαηάζηαζε. Ζ εζσηεξίθεπζε ελφο CSCL script επέξρεηαη, φηαλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε 

γλσζηηθή δξαζηεξηφηεηα δηαλέκεηαη ζηα άηνκα, είλαη ζπκβαηφο κε ηε γλψζε ησλ αηφκσλ.   

4. Γελίθεπζε (Generalisability): Ζ γελίθεπζε αλαθέξεηαη ζηελ ηδέα φηη ζε πεξίπησζε 

πνπ έλα CSCL script εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν, λα κπνξεί λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζε θάπνην δηαθνξεηηθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν. Ο νξηζκφο κίαο 

‗επίζεκεο γξακκαηηθήο‘ κπνξεί λα νδεγήζεη ζην δηαρσξηζκφ ηεο δνκήο απφ ην πεξηερφκελν 

ηνπ script. Απφ ηελ παηδαγσγηθή ζθνπηά ην script εμαξηάηαη απφ ηε ινγηθή ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ηνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο. Ζ γελίθεπζε ελφο 

script, εμαξηάηαη απφ 3 δηαζηάζεηο: α) ηε γλψζε ζηφρν, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη φρη απφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, β) ην ζηφρν θνηλφ (π.ρ. ειηθία, 

ηθαλφηεηα) θαη γ) απφ ηνπο νξγαλσηηθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ καζήκαηνο.    

2.4.6 Πξνδηαγξαθέο γηα ην ζρεδηαζκό ησλ CSCL Scripts 

Σα CSCL scripts είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ην ζπγθεθξηκέλν ηερλνινγηθφ 

πεξηβάιινλ απφ ην νπνίν ππνζηεξίδνληαη, κε απνηέιεζκα λα κε κπνξνχλ λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα ή θάησ απφ δηαθνξεηηθφ 

πιαίζην (Kobbe et al., 2007). Απηφ ζεκαίλεη φηη, δελ είλαη αλζεθηηθά νχηε ζηηο ηερλνινγηθέο 

αιιαγέο, νχηε απαξαίηεηα κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ κία δηαθνξεηηθή καζεζηαθή θαηάζηαζε 

(Dillenbourg et al., 2004). Παξφηη ε δηαπίζησζε απηή θαίλεηαη λα έρεη κφλν πξαθηηθή 

ζεκαζία, σζηφζν φκσο, αλαδχεηαη έλα πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα script, πξνθεηκέλνπ λα είλαη αλεμάξηεην απφ 

ηα ηερλνινγηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα (Kobbe et al., 2007).  

χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν πξνβιεκαηηζκφ είλαη δχζθνιν λα δηαθξίλνπκε ηηο 

επηδξάζεηο ηνπ script, απφ ηηο επηδξάζεηο ηεο ππνινγηζηηθήο ηνπ εθαξκνγήο (Kobbe et al., 

2007). Δπνκέλσο, ε κειινληηθή έξεπλα γηα ηα collaboration scripts ζε ηερλνινγηθά 
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ππνζηεξηδφκελα πεξηβάιινληα ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (Computer Supported Collaborative 

Learning environment), πξέπεη λα ζπζηεκαηνπνηεζεί ελλνηνινγηθά θαη ηερλνινγηθά, 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ε ζπκβαηφηεηα ηνπο ζε 

δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο κάζεζεο (Dillenbourg et al., 2004). Πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί ε 

έξεπλα θαη ε πξαθηηθή ησλ scripts, πξέπεη νη ζρεδηαζηηθέο δηαζηάζεηο ηνπο λα βαζίδνληαη 

ελλνηνινγηθά ζε έλα ζεκειησκέλν πιαίζην θαη ζηε ζπλέρεηα λα πεξηγξαθνχλ ηερληθά κε 

θάπνηα γιψζζα κνληεινπνίεζεο (Dillenbourg et al., 2004).  

Δληνχηνηο, γηα λα επηηεπρζεί ε ηππνπνίεζε ησλ CSCL scripts, απαηηείηαη πξψηα λα 

νξηζηνχλ πξνδηαγξαθέο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπο, νη νπνίεο ζα ελζσκαηψλνπλ πξννπηηθέο, απφ 

ηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηελ ςπρνινγία (Kobbe et al., 2007). Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, πξέπεη αξρηθά λα δεκηνπξγεζεί έλα πιαίζην ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη έλα 

ζχλνιν απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα δηαζέηεη έλα script, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

αξγφηεξα, σο βάζε ζρεδηαζκνχ γηα ηελ ηππνπνίεζή ηνπ (Kobbe et al., 2007). ηε 

βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη ιίγεο πξνζπάζεηεο πνπ νξίδνπλ πξνδηαγξαθέο γηα ηα scripts 

(Kobbe et al., 2007). Χζηφζν, επηιέγνπκε λα αλαθεξζνχκε ζε έλα πιαίζην ην νπνίν ελνπνηεί 

ηηο πξφζθαηεο πξνδηαγξαθέο (Dillenbourg 2002; Dillenbourg & Jermann 2006; Kollar, 

Fischer & Hesse, 2006), κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ζην πεδίν ησλ CSCL scripts.  

πγθξηκέλα, νη Kobbe et al. (2007) πξνηείλνπλ έλα πιαίζην πνπ εκπεξηθιείεη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ CSCL scripts, ην νπνίν κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο 

ζρεδηαζηέο ησλ scripts. Δηδηθφηεξα, παξέρεη ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο ησλ ζπζηαηηθώλ 

ζηνηρείσλ (components) (ζπκκεηέρνληεο, δξαζηεξηόηεηεο, ξόινπο, πόξνη θαη νκάδεο) θαη ησλ 

κεραληζκώλ (mechanisms) (θαηαλνκή εξγαζίαο, ζρεκαηηζκόο νκάδαο θαη αιιεινπρία) πνπ 

ζπγθξνηνχλ ηα scripts, ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, σο ζεκείν αλαθνξάο. Σα 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία απνηεινχλ ηα κέξε απφ ηα νπνία απνηειείηαη έλα script, ελψ νη 

κεραληζκνί αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία. Σν 

πξνηεηλφκελν πιαίζην εμππεξεηεί δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο (Kobbe et al., 2007):  

 Παξέρεη κία θνηλή νξνινγία γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ scripts ε νπνία κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηελ αληαιιαγή γλψζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ζην επξχ 

πεδίν ησλ collaboration scripts (Kobbe et al., 2007).  

 Αθήλεη ηελ ειεπζεξία ζηνπο ζρεδηαζηέο λα βαζηζηνχλ ζε νπνηαδήπνηε ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε (Kobbe et al., 2007). ε γεληθέο γξακκέο, ηα collaboration scripts δηαθέξνπλ 

κεηαμχ ηνπο, σζηφζν φκσο, ππάξρνπλ επαλαιακβαλφκελα κνηίβα κε ζπγθεθξηκέλεο 

νκνηφηεηεο (ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη σο script schemata, (Dillenbourg et al., 2004; 

Dillenbourg & Jermann, 2006). Σα scripts βαζίδνληαη ζε εθπαηδεπηηθά κνληέια κάζεζεο, 
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ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπο θαη κπνξνχλ λα 

εμεηδηθεπηνχλ αλάινγα κε ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ καζεζηαθνχ θνηλνχ 

(Dillenbourg et al., 2004). Γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη ην κνληέιν Jigsaw, ην νπνίν 

ζηεξίδεηαη ζηε θηινζνθία φηη νη εθπαηδεπφκελνη ελεξγνχλ νκαδηθά, θαζψο θαλέλαο δελ 

έρεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα λα ιχζεη ην πξφβιεκα κφλνο ηνπ, ζηε βάζε ηνπ 

νπνίνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιιά scripts (Dillenbourg et al., 2004).  

 Οη πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ scripts κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο κία ιίζηα 

ειέγρνπ γηα ηελ επηινγή θαη ην ζρεδηαζκφ ζπλεξγαηηθψλ ηερλνινγηθψλ πεξηβαιιφλησλ 

κάζεζεο (Kobbe et al., 2007).   

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ην πιαίζην κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ 

scripts ησλ Kobbe et al. (2007):    

1. πζηαηηθά ζηνηρεία (components). ην πξνηεηλφκελν πιαίζην, πεξηγξάθνληαη ηα CSCL 

scripts, κε έλα κηθξφ αξηζκφ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ: ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην script, 

ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ εκπιέθνληαη, ηνπο ξόινπο πνπ αλαιακβάλνπλ, ηνπο πόξνπο 

πιεξνθνξηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαη ηηο νκάδεο πνπ ζρεκαηίδνπλ. 

 πκκεηέρνληεο: Ο φξνο ‗ζπκκεηέρνληεο‘ αλαθέξεηαη ζηα άηνκα γηα ηα νπνία έρεη 

δεκηνπξγεζεί θάζε script. Σα scripts ζπλήζσο έρνπλ νξηζκέλεο απαηηήζεηο  ζρεηηθά κε 

ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ζηνλ νπνίν απεπζχλνληαη. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα 3 έσο 8 άηνκα ή γηα πεξηζζφηεξα άηνκα. Δπηπιένλ ιακβάλνπλ 

ππφςε ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ηηο γλψζεηο ηνπο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, ή ην δηαθνξεηηθφ γλσζηηθφ 

ππφβαζξν ή ηηο δηαθνξεηηθέο ηνπο απφςεηο. 

 Δξαζηεξηόηεηεο: Σν είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ νξίδνληαη, έρνπλ πςειή 

ζπζρέηηζε, κε ην είδνο θαη ην βαζκφ ηεο κάζεζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα (King, 2006). 

Οη δξαζηεξηφηεηεο, έρνπλ κία ηεξαξρηθή δνκή θαηά ηελ νπνία νη κεγαιχηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζε κηθξφηεξεο θαη θάζε κηθξφηεξε 

δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα εληαρζεί ζε θάπνηα κεγαιχηεξε. Γηα παξάδεηγκα, ε 

δξαζηεξηφηεηα ζπδήηεζε κπνξεί λα αλαιπζεί ζε κηθξφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο: 

επεμήγεζε, νηθνδόκεζε αληεπηρεηξεκάησλ, εξώηεζε, ελψ αληίζεηα κία κηθξφηεξε 

δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία κπνξεί λα δεηά γηα παξάδεηγκα, λα γίλεη θάπνηνο έιεγρνο γηα 

ιάζε, κπνξεί λα γεληθεπηεί σο αλαδήηεζε βνήζεηαο. Δπηπιένλ, νη δξαζηεξηφηεηεο  

παξέρνληαη κε δηαθνξεηηθφ είδνο ππνζηήξημεο (scaffolding). ε πεξίπησζε πνπ νη 

εθπαηδεπφκελνη ζεσξείηαη φηη είλαη ηθαλνί γηα κία δξαζηεξηφηεηα, ηφηε παξέρεηαη 
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ρακειφο βαζκφο ππνζηήξημεο, ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο είλαη 

ιηγφηεξν ηθαλνί. Ζ ππνζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα γίλεη κε ηξφπν φπσο λα 

παξέρνληαη πξνηάζεηο, νη νπνίεο μεθηλνχλ κε θάπνηα πξνηξνπή (prompts) γηα λα 

παξαθηλνχλ ηε ζπδήηεζε. Σέινο, ε πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα γίλεη 

απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε δηαηχπσζε αληαλαθιά 

ηνλ ηξφπν θαη ην απνηέιεζκα κίαο δξαζηεξηφηεηαο (ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε 

απφ ππνινγηζηηθή άπνςε), ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, δηαηππψλεηαη κφλν ε 

γλσζηηθή δηεξγαζία πνπ πεξηέρεη ε δξαζηεξηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε ε δηαηχπσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ‗ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ‘ 

κπνξεί λα ζεκαίλεη απφ ην φηη νη εθπαηδεπφκελνη απιά αλαθέξνπλ ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο απφςεηο, κέρξη ην φηη κπνξεί λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα. Χζηφζν ζηελ πεξίπησζε 

απηή, ζπλεπάγεηαη ε εκπινθή ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε γλσζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

επνκέλσο κπνξεί λα δηαηππσζεί κε άιιν ηξφπν, φπσο ην λα νηθνδφκεζε 

επηρεηξεκάησλ ή λα αηηηνιφγεζε ησλ απφςεσλ (δεχηεξε πεξίπησζε). 

 Ρόινη: Μία απιή ιεηηνπξγία ησλ ξφισλ ζηα scripts, είλαη λα αληηζηνηρίδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζπκκεηέρνληεο θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο ή πφξνη πιεξνθνξηψλ. 

Δηδηθφηεξα, νη ξφινη παξέρνπλ έλα είδνο ‗λνκηκφηεηαο‘ θαζψο ζπλδένληαη κε 

ππνρξεψζεηο, πεξηνξηζκνχο θαη πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ 

έλαο ζπκκεηέρνληαο έρεη ην ξφιν ηνπ ‗θξηηή‘: έρεη ηε λνκηκφηεηα λα επηθξίλεη ην έξγν 

ελφο άιινπ ζπκκεηέρνληα, θαζψο έρεη ην πξνλφκην λα κηιήζεη κε εηιηθξίλεηα, ηνλ 

πεξηνξηζκφ πνπ αθνξά ζην φηη πξέπεη λα δηθαηνινγήζεη ηελ άπνςή ηνπ θαη σο 

πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα λα επηζεκάλεη ηελ αδπλακία ηνπ νκφηηκνπ, θαζψο θαη λα 

πξνηείλεη ηξφπνπο γηα λα βειηησζεί. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα αλαηίζεληαη ξφινη. Δθφζνλ νη ξφινη είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλνη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ν ηίηινο ζπλήζσο είλαη πξνγλσζηηθφο γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο νη εθπαηδεπφκελνη αλακέλεηαη, ππνρξενχληαη ή κπνξνχλ 

λα ζπκκεηέρνπλ (φπσο γηα παξάδεηγκα, ‗αθξναηήο‘ ή ‗αλαιπηήο‘). Σέινο, νη 

ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλα ξφινπο, ζε θάζε 

δεδνκέλε ζηηγκή, ελψ παξάιιεια κπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ ηνπο ξφινπο ηνπο κε 

άιινπο ζπκκεηέρνληεο. Δληνχηνηο αλ θαη δελ ππάξρεη θάπνηνο πεξηνξηζκφο ζηελ 

αλάζεζε ξφισλ, ζε έλα script, κπνξεί λα νξίδνληαη ξφινη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ζπκκεηέρνληεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ δηαθσλίεο. 

 Πόξνη: Οη πφξνη είλαη ζεκαληηθνί ζην πιαίζην ησλ scripts, θαζψο απνηεινχλ έλα ιφγν 
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γηα αιιειεπίδξαζε, αθνχ κπνξνχλ λα θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε 

ηξφπν πνπ λα πξνθαινχλ αιιειεπίδξαζε (γηα παξάδεηγκα θάζε ζπκκεηέρνληαο 

κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο ησλ άιισλ). ε γεληθέο γξακκέο, 

πεξηιακβάλνπλ ηα ‗θπζηθά‘ (physical) ή ‗εηθνληθά‘ (virtual) αληηθείκελα ηα νπνία 

κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο (γηα παξάδεηγκα, βηβιία, ζχλδεζκνη 

ηζηνζειίδσλ). Οξηζκέλνη πφξνη κπνξεί λα είλαη πξνθαζνξηζκέλα αληηθείκελα 

(predefined objects), ηα νπνία πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο (πεγέο 

πιεξνθνξηψλ, φπσο άξζξα, ηζηνζειίδεο, θ.η.ι.) ή ιεηηνπξγηθά αληηθείκελα 

(functionality objects) (εξγαιεία, φπσο αξηζκνκεραλή ή δηαδηθηπαθφ ιεμηθφ). Σέινο, 

πεξηιακβάλνπλ ηα αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί ή ηξνπνπνηεζεί γηα 

ην script (πξντφληα επεμεξγαζίαο, φπσο εξσηεκαηνιφγην ή γξαπηέο ζεκεηψζεηο).  

 Οκάδεο: Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα νκαδνπνηεζνχλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο θχιν, ειηθία, εζληθφηεηα ή λα δηαλεκεζνχλ ζε λέεο νκάδεο 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ script, φπσο επηζπκεηφ κέγεζνο θαη ζχλζεζε ηεο 

νκάδαο. Σέινο, νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα είλαη κέιε ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 

νκάδεο θαη λα έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ζε θάζε νκάδα.     

2. Μεραληζκνί ησλ scripts (script mechanisms). Οη κεραληζκνί βνεζνχλ ζην λα 

πεξηγξαθεί ε θαηαλεκεκέλε θχζε (the distributed nature) ησλ scripts. Δηδηθφηεξα, 

αλαθέξνληαη κε πνην ηξφπν νη δξαζηεξηφηεηεο, νη ξφινη θαη νη πφξνη θαηαλέκνληαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο (θαηαλνκή εξγαζίαο - task distribution), κε πνην ηξφπν νη ζπκκεηέρνληεο 

θαηαλέκνληαη ζε νκάδεο (ζρεκαηηζκφο νκάδαο – group formation), θαζψο θαη κε πνην 

ηξφπν νη δξαζηεξηφηεηεο, νη ξφινη, νη πφξνη θαη νη νκάδεο θαηαλέκνληαη ρξνληθά 

(αιιεινπρία - sequencing). Κάζε κεραληζκφο δηαζέηεη ηδηαίηεξεο αξρέο, νη νπνίεο είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ην script σο πξνο ηα δεηήκαηα ηεο επεθηαζηκφηεηαο (φπσο γηα 

παξάδεηγκα, ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ) θαη αξγφηεξα σο 

πξνο ηελ επηζεκνπνίεζή ηνπ.  

 Καηαλνκή εξγαζίαο - task distribution: Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ scripts είλαη 

ε θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην λα παξέρνπκε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο έλα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδνληαη 

πξνθεηκέλνπ, λα εληζρπζεί ε αληαιιαγή γλψζεσλ κεηαμχ ηνπο. Παξάιιεια, νη 

κηθξφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα δηαλεκεζνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ν έλαο 

ζπκκεηέρνληαο λα εκπιαθεί ζε κία γλσζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ έλαο άιινο λα 

ζπκκεηέρεη ζε κία κεηαγλσζηηθή ππνζηεξηρηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ θαηαλνκή 
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εξγαζίαο ζηελ νπζία ρξεζηκνπνηεί έλα είδνο ‗ζπλάξηεζεο‘. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ε ζπλάξηεζε κπνξεί λα είλαη πνιχπινθε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηεπζέηεζε ησλ 

ξφισλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ νκάδσλ κε ηέηνην ηξφπν, πξνθεηκέλνπ θάζε 

ζπκκεηέρνληαο λα αλαιακβάλεη δηαθνξεηηθφ ξφιν ζε θάζε νκάδα.  

 ρεκαηηζκόο νκάδαο – group formation: ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη νκάδεο 

ζρεκαηίδνληαη εμ‘ νξηζκνχ απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (νκάδεο θχισλ 

– άλδξεο/γπλαίθεο), κε βάζε ηελ πνζφηεηα (ρσξηζκφο ηεο ηάμεο ζε 4 νκάδεο) ή ηνλ 

επηζπκεηφ αξηζκφ ηεο νκάδαο (ρσξηζκφο ηεο ηάμεο, ζε νκάδεο ησλ 4 αηφκσλ).  

Δπηπιένλ, ν ζρεκαηηζκφο κπνξεί λα γίλεη κε ζπλδπαζκφ ησλ πξνεγνχκελσλ, 

(ζρεκαηηζκφο 4 νκάδσλ, φπνπ θάζε νκάδα απνηειείηαη απφ 4 ζπκκεηέρνληεο). ε 

θάπνηεο άιιεο πεξηπηψζεηο, γηα ην ζρεκαηηζκφ νκάδσλ ρξεζηκνπνηείηαη πην 

πνιχπινθε δηαδηθαζία, ε νπνία δελ αθνξά κφλν ζηελ πνζφηεηα ή ζηνλ αξηζκφ, αιιά 

ζηε ζχλζεζε θάζε νκάδαο θαη ζηε γεληθή ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ νκάδσλ.     

 Αιιεινπρία – sequencing: Σα scripts, παξέρνπλ κία ρξνληθή δνκή γηα ηελ 

αιιειεπίδξαζε, φπνπ ζηελ νπζία θαζνξίδεη ηε ζεηξά θαηά ηελ νπνία νη 

δξαζηεξηφηεηεο, πξφθεηηαη λα ιάβνπλ ρψξα. Δπνκέλσο, ε αθνινπζία θαζνξίδεη ηε 

δηαδνρή ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε νξηζκέλε ζεηξά θαη θαηά θαλφλα ζρεδηάδεηαη 

ζχκθσλα κε έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν. Οη αθνινπζίεο ηνπ script ρσξίδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθά ηκήκαηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη σο θάζεηο, νη νπνίεο παξέρνπλ έλα 

ρξήζηκν ζεκείν αλαθνξάο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ελψ 

παξάιιεια ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ. Χζηφζν, ηα scripts δελ 

πεξηνξίδνληαη ζε κία απζηεξή γξακκηθή αθνινπζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ ζχλζεηεο αθνινπζίεο κε βξόρνπο (loops) θαη δηαθιαδώζεηο 

(branches), φπσο θαη ηελ επαλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ. Παξάιιεια, ππάξρνπλ 

πεξαηηέξσ πξφηππα αθνινπζίαο δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε δηαζηαχξσζε (traversion), ε 

πεξηζηξνθή (rotation) θαη ε νξαηφηεηα (fading). Ζ δηαζηαύξσζε πεξηγξάθεη κία 

αθνινπζία θαηά ηελ νπνία φια ηα ζηνηρεία ελφο ζπλφινπ, είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε έλα 

βξφρν θαη κφλν έλα ζηνηρείν ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε δεδνκέλε ζηηγκή. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα δψζεη ηελ επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, λα εμαζθεζνχλ 

ζηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα, κε δηαθνξεηηθέο νκάδεο δεδνκέλσλ. Ζ πεξηζηξνθή, 

κεηαζέηεη ηε ζεηξά ησλ ζηνηρείσλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπλφινπ. Υξεζηκνπνηείηαη 

ζπλήζσο, γηα λα δψζεη ζε θάζε εθπαηδεπφκελν ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρεη ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα. Σέινο, ε νξαηόηεηα αλαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
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πξνζηίζεληαη ζηαδηαθά (fade in) ή αθαηξνχληαη (fade out) απφ έλα script θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο, γηα ηε ζηαδηαθή αχμεζε ή κείσζε ηνπ βαζκνχ ηεο 

ππνζηήξημεο (scaffolding) ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

πλνςίδνληαο, ην πξνηεηλφκελν πιαίζην πνπ εκπεξηθιείεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ησλ collaboration scripts, κπνξεί λα βνεζήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ scripts (Kobbe et al., 2007).  

2.4.7 CSCL Scripts θαη PBL  

Ζ ζπλεξγαηηθή θχζε ηεο PBL απνηειεί ζπρλά αληηθείκελν ζπδήηεζεο, θαζψο είλαη 

δχζθνιν λα θαζνξηζηεί φηη φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεξγαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (Sancho et al., 2009). Ζ δπλαηφηεηα ηεο εμ‘ απνζηάζεσο ζπλάληεζεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πην απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε (Sancho et al., 

2009). Ζ ηερλνινγία θαζηζηά δπλαηφ ην ζρεδηαζκφ ελφο πεξηβάιινληνο κε ηε κέζνδν PBL, 

θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη CSCL ηερληθέο γηα ηε ζπλεξγαηηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο (Resta & 

Laferrière, 2007).  

Σν πεδίν πνπ ζπλδπάδεη ηα CSCL scripts κε ηελ PBL, βξίζθεηαη αθφκα ζε πξψηκν 

ζηάδην, ζχκθσλα κε ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Χζηφζν, παξαηίζεηαη κία  έξεπλα ε 

νπνία δνκεί ηελ PBL, σο collaboration script. 

Οη Sancho et al. (2009) ρξεζηκνπνίεζαλ έλα ειεθηξνληθήο κάζεζεο πιαίζην εξγαζίαο 

(e-learning framework) πνπ ζπλδχαδε παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηερλνινγηθή ππνδνκή, 

πνπ νλνκάζηεθε NUCLEO (εηθόλα 16). Οη εξεπλεηέο εθάξκνζαλ 4 κειέηεο πεξίπησζεο ζε 2 

δηαθνξεηηθά ηκήκαηα κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 2 αθαδεκατθψλ εηψλ. Σν NUCLEO 

ζπλδπάδεη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο ηνπ θνηλσληθν-επνηθνδνκηζκνχ (socio-constructivism) 

φπσο PBL, CSCL θαη ρξεζηκνπνίεη ηα καζεζηαθά ζηπι [Vermunt‘s model, (Vermunt, 1992)] 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ηε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ θαη ηελ 

αλάζεζε δηαθνξεηηθψλ ξφισλ.  

Σν CSCL πεξηβάιινλ, ππνζηεξίρηεθε απφ ην Moodle έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ειεθηξνληθήο ηάμεο (Course Management System – CMS), φπνπ αμηνπνηήζεθε γηα ηε 

κεηαθφξησζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη γηα ηελ αζχγρξνλε επηθνηλσλία ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ (θφξνπκ). Παξάιιεια, δεκηνπξγήζεθε έλα collaboration script πνπ 

βαζίζηεθε ζηε κέζνδν PBL, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία. 

Σν script πεξηείρε θάζεηο, ξφινπο, δξαζηεξηφηεηεο, πεξηβάιινληα, εξγαιεία θαη καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο. Σέινο, ην NUCLEO δεκηνπξγεί έλα γξαθηθφ πεξηβάιινλ δηεπαθήο φπνπ νη 
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εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα πάξνπλ ην ξφιν ελφο avatar (ςεθηαθή εηθνληθή αλαπαξάζηαζε 

ηνπ ρξήζηε ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ) πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζηνχλ, γηα λα ιχζνπλ κία 

ζεηξά απφ απνζηνιέο ζην ζελάξην ελφο εηθνληθνχ θφζκνπ, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε έλα παηρλίδη 

(game).  

Οη εξεπλεηέο κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηνπ NUCLEO framework ζηα θίλεηξα ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ, σο πξνο ηε ζηάζε ηνπο πξνο ηε κάζεζε. Παξάιιεια ζέιεζαλ λα 

δηαπηζηψζνπλ αλ ε ρξήζε ησλ PBL, CSCL θαη ησλ παηρληδηψλ (games) δελ 

απνπξνζαλαηφιηζαλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο αιιά ηνπο ψζεζαλ ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη 

ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. Γηα θάζε κειέηε πεξίπησζεο δεκηνχξγεζαλ 2 νκάδεο, φπνπ ε 

νκάδα ειέγρνπ δηδάρηεθε κε παξαδνζηαθφ ηξφπν κάζεζεο, ελψ ε πεηξακαηηθή κε ηε 

NUCLEO πξνζέγγηζε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη πεηξακαηηθέο νκάδεο αχμεζαλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα θίλεηξά ηνπο γηα ηε κάζεζε θαη βειηίσζαλ ηε ζπλνιηθή ηνπο 

απφδνζε. 

 

Δηθόλα 17: Αξρηηεθηνληθή ηεο NUCLEO πξνζέγγηζεο 
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Κεθάιαην 3: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ  

3.1. ηόρνο ηεο Δξεπλεηηθήο Πξνζέγγηζεο 

ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξείηαη ε δεκηνπξγία ελφο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα ψζηε λα ππνζηεξίμεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ζην πιαίζην ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

Δπνκέλσο, αμηνπνηείηαη έλα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελν ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ 

κάζεζεο (Computer Supported Collaborative Learning - CSCL environment) ην νπνίν 

ελνξρεζηξψλεηαη κέζσ ελφο ζπλεξγαηηθνχ ζελαξίνπ, πνπ βαζίδεηαη ζηε κέζνδν κάζεζε 

βαζηζκέλε ζε πξνβιήκαηα (Problem-based learning – PBL) θαη νλνκάδεηαη PBL script, κε 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

3.2. Οξηζκνί 

3.2.1. Δλλνηνινγηθνί θαη Λεηηνπξγηθνί Οξηζκνί ησλ Δξεπλεηηθώλ Μεηαβιεηώλ 

ηελ παξνχζα έξεπλα, επηρεηξείηαη ε δεκηνπξγία ελφο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα, ψζηε λα ππνζηεξίμεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ζην πιαίζην ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο επηιέγεηαη ε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο ‗κάζεζε 

βαζηζκέλε ζε πξνβιήκαηα‘ (δηεζλήο φξνο: Problem-based learning – PBL) ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα θαη ζηνρεχεη ζηε δηδαζθαιία ησλ 

δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Elliott & Kennedy, 2006; Lohman & Finkelstein, 2002; 

Savin-Baden, 2000; Visser, 2002).  Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ νξίζεη κία ζεηξά βεκάησλ γηα ηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο ηεο PBL (Barrows, 1992; Moust, et al., 2001), σζηφζν ζηελ παξνχζα 

έξεπλα, επηιέγεηαη ην πην επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελν κνληέιν ξνήο δξαζηεξηνηήησλ ηα  „7 

βήκαηα ηεο PBL‟ πνπ αλαπηύρζεθε από ην παλεπηζηήκην Maastricht ην 1975 θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ζήκεξα (Savin-Baden, 2007a).  

Ζ επίιπζε πξνβιήκαηνο, ζπληζηά κία δηαδηθαζία ζπζηεκαηηθήο αλαδήηεζεο ησλ 

βεκάησλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα λα θηάζεη ην άηνκν ζηαδηαθά ζηε ιχζε, 

κεηψλνληαο ηελ απφζηαζε ηεο ηξέρνπζαο απφ ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε (Newell & Simon, 

1972). Ζ δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο γηα ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο, απνηειεί ηε δηεξγαζία 
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επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Jonassen, 2000). 

Σν ζχλνιν δεμηνηήησλ πνπ νξίδεηαη θάησ απφ ηελ νκπξέια ηνπ φξνπ ‗δεμηφηεηεο 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο‘, εκπεξηθιείεη ηηο εμήο (Mayer, 1998): α) γλσζηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ 

ιχηε (domain-specific knowledge - the problem solver‘s skill), δειαδή ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

γλψζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ζε ζπγθεθξηκέλν πεδίν, β) κεηαγλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο ηνπ ιχηε (the problem solver‘s metaskill), δειαδή φρη κφλν λα γλσξίδεη ηη πξέπεη 

λα θάλεη, αιιά θαη πφηε λα ην θάλεη θαη γ) πξνζσπηθή ζέιεζε ηνπ ιχηε (the problem solver‘s 

will), δειαδή ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ιχηε γηα ην πξφβιεκα. ε γεληθέο 

γξακκέο, ε αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο, εμαξηάηαη απφ 2 

παξάγνληεο: ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη νη δεμηφηεηεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο θαη ηνλ ηχπν ησλ πξνβιεκάησλ κε ηα νπνία εκπιέθνληαη νη εθπαηδεπφκελνη 

(Hollingworth & McLoughlin, 2005). 

Δπνκέλσο ζηελ παξνχζα έξεπλα, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο ησλ εθπαηδεπφκελσλ αμηνπνηήζεθε έλα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελν 

ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ζρεδηάζηεθε έλα ζπλεξγαηηθφ ζελάξην (collaboration script) πνπ 

βαζίδεηαη ζηε κέζνδν PBL. Έλα ζπλεξγαηηθό ζελάξην (collaboration script) είλαη έλα ζύλνιν 

από νδεγίεο ζρεηηθά κε ην πώο ηα κέιε ηεο νκάδαο πξέπεη λα αιιειεπηδξνύλ, πώο πξέπεη λα 

ζπλεξγάδνληαη, πώο πξέπεη λα επηιύζνπλ έλα πξόβιεκα (O'Donnell & Dansereau, 1992) θαη 

πώο πξέπεη λα ζρεκαηηζηνύλ ζε νκάδεο (Dillenbourg, 2002). 

Ζ παξνπζίαζε ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζελαξίσλ (collaboration scripts) κέζσ ηνπ 

ππνινγηζηή, νλνκάδνληαη CSCL scripts (Hernández-Leo et al., 2005; Miao et al., 2005) θαη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλα ή αζχγρξνλα εξγαιεία επηθνηλσλίαο (Mäkitalo, et al., 

2004). 

Σν ζπλεξγαηηθφ ζελάξην ελζσκαηψζεθε ζην CSCL πεξηβάιινλ (CSCL script) θαη 

νλνκάζηεθε PBL script. Σν PBL script βαζίδεηαη ζηα ‗7 βήκαηα ηεο PBL‘ θαη πεξηέρεη 

νδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, φπνπ ππαγνξεχνπλ ηνλ ηξφπν πνπ νη εθπαηδεπφκελνη 

πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο, γηα λα επηιχζνπλ έλα αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα. 

Δηδηθφηεξα, πεξηιακβάλεη κία δηεξγαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο, κέζσ ηεο νπνίαο 

αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 

Γηα ηελ αλάδεημε ησλ δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ην εξγαιείν αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ‗Καηαλφεζε θαη Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο‘ (Problem Formulation and Resolution-PFR) ην νπνίν πεξηέρεη δείθηεο πνπ 

εκπεξηθιείνπλ ηηο γλσζηηθέο, κεηαγλσζηηθέο δεμηόηεηεο θαη ηελ πξνζσπηθή ζέιεζε ηνπ 

ιύηε γηα ην πξόβιεκα. Σν PFR, δεκηνπξγήζεθε απφ ηε Murphy (2004) θαη πξνζαξκφζηεθε 
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απφ ηνπο Kenny, Bullen θαη Loftus (2006) εηδηθά γηα έλα δηαδηθηπαθφ (online) PBL 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Οη δείθηεο αληηζηνηρίζηεθαλ ζην κνληέιν ξνήο δξαζηεξηνηήησλ ‘7 

βήκαηα ηεο PBL’ όπνπ θαλεξώλνπλ ηηο δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο πνπ 

αλαπηύζζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη, ζε απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο (ζρήκα 2). 

 

ρήκα 2: Η ζρέζε κεηαμύ ηεο δηεξγαζίαο επίιπζεο πξνβιήκαηνο ηνπ PBL Script θαη 

ησλ δεηθηώλ πνπ απνηηκνύλ ηηο δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο ηνπ εξγαιείνπ PFR 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε PBL απνηειεί κία μερσξηζηή εθπαηδεπηηθή κέζνδν 

(Barrows, 2002), πνπ ηθαλνπνηεί θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο νη νπνίνη δελ θαιχπηνληαη 

απφ άιιεο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο (Barrows, 1986). Δηδηθφηεξα, απνζθνπεί λα αλαπηύμεη 

απνηειεζκαηηθέο δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, θξηηηθήο ζθέςεο, απηνθαηεπζπλόκελεο 

κάζεζεο θαη ζπλεξγαζίαο, θαζώο νη εθπαηδεπόκελνη απνθηνύλ έλα νινθιεξσκέλν ζύλνιν 

γλώζεσλ, κέζα από ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Albanese & Mitchell, 1993; Barrows, 1986; 

2002; Dahle, Brynhildsen, Behrbohm, Rundquist & Hammar, 2002; Belland, French & 

Οξηζκόο ηνπ ρώξνπ ηνπ Πξνβιήκαηνο 

1. πκθσλία γηα ην πξόβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπδήηεζε.  2. Σξόπνη πνπ 

εθδειώλεηαη ην πξόβιεκα. 3. Επαλαπξνζδηνξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

4. Ειαρηζηνπνίεζε  ή άξλεζε ηνπ  πξνβιήκαηνο. 5. Αλαγλώξηζε ηεο έθηαζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο.  6. Αλαγλώξηζε ηεο αηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο. 7. Εμσηεξηθόο ρώξνο / 

Γελίθεπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

Οηθνδόκεζε ηεο γλώζεο 

1.  Αλαγλώξηζε / εληνπηζκόο άγλσζησλ παξακέηξσλ ζηε γλώζε. 2. Αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηώλ γηα ηελ θάιπςε ηεο έιιεηςεο ησλ γλώζεσλ. 3. Απνζαθήληζε ησλ 

(λνήκαηνο, ζπνπδαηόηεηαο, αθξίβεηαο) πιεξνθνξηώλ. 4. Παξνπζίαζε πιεξνθνξηώλ 

5. Αλαγλώξηζε ηεο αμίαο ησλ πιεξνθνξηώλ. 6. Αλαζηνραζκόο. 

 

Δύξεζε ιύζεσλ 

1. Πξόηαζε ιύζεσλ.  2. Τπνζέζεηο γηα ηηο ιύζεηο. 

Αμηνιόγεζε ησλ ιύζεσλ 

1. πκθσλία κε ηηο ιύζεηο πνπ πξνηείλνληαη από άιινπο. 2. Εθηίκεζε θαη ζύγθξηζε 

ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ. 3. Κξηηηθή ησλ ιύζεσλ. 4. Απόξξηςε ιύζεσλ πνπ θξίλεηαη 

όηη δελ είλαη εθαξκόζηκεο. 

Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

1. πκθσλία γηα ηηο ιύζεηο 

Δθηέιεζε ιύζεσλ 

1. ρεδίαζε γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Βήκα 1. πκθσλία γηα ηελ θαηαλνκή 

ησλ εξγαζηώλ θαη απνζαθήληζε ησλ 

όξσλ θαη ησλ ηδεώλ 

Μνληέιν ‘7 Βήκαηα ηεο PBL’, Maastricht 

(1975) πνπ βαζίδεηαη ην PBL script  
Γείθηεο γηα ηηο δεμηόηεηεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο ηνπ εξγαιείνπ PFR  

 

Βήκα 2. Οξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο 

θαη ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη 

επεμήγεζε 

Βήκα 3. Αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

(θαηαηγηζκόο ηδεώλ) 

Βήκα 4. Οη επεμεγήζεηο ζα 

νξγαλσζνύλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε 

ηεο ιύζεο 

Βήκα 5. Γεκηνπξγία θαη επηινγή 

καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ 

Βήκα 6. Έξεπλα κέζσ πξνζσπηθήο 

κειέηεο 

Βήκα 7. ύλζεζε ησλ επεμεγήζεσλ 

θαη εθαξκνγή ησλ λέσλ πιεξνθνξηώλ 

ζηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα 
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Ertmer, 2009; Hmelo-Silver 2004; Norman & Schmidt, 1992; Şendağ, & Odabaşı, 2009). 

Δπνκέλσο, ζηελ παξνχζα έξεπλα ζε δεχηεξε θάζε, εμεηάδνληαη νη εξεπλεηηθέο 

κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηνπο επηκέξνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ αλαδχνληαη κέζα απφ 

ηε δηαδηθαζία ηνπ PBL script. ηφρνο είλαη, λα δηαπηζηψζνπκε αλ ν ξφινο ηεο ηερλνινγίαο 

ζην πιαίζην ηνπ PBL script, επεξέαζε ηε γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ.  

Γλψζε 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ε ‗βαζχηεξε‘ κάζεζε ηνπ δηδαζθφκελνπ πεξηερνκέλνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ λα θαηαλννχλ θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο ζε λέεο θαηαζηάζεηο (Gallagher, 1997; Gallagher & Stepien, 1996; Hmelo & 

Ferrari, 1997) θαζψο μεθεχγεη απφ ηελ απιή απνκλεκφλεπζε ησλ γεγνλφησλ (Ramsden, 

1992). Δπνκέλσο, θαηά ηελ αμηνιόγεζε γηα ην αλ ε κέζνδνο PBL νδεγεί ζηε κάζεζε ηνπ 

δηδαζθόκελνπ πεξηερνκέλνπ, νη εξεπλεηέο πξέπεη λα εμεηάδνπλ αλ νη εθπαηδεπόκελνη 

θαηαλόεζαλ θαη είλαη ηθαλνί λα εθαξκόδνπλ απηά πνπ δηδάρηεθαλ ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο 

(real-life situations) (Belland et al., 2009).   

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο απφθηεζεο γλψζεο κέζσ ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, απαηηείηαη 

ε αμηνιφγεζε ησλ ηειηθψλ παξαδνηέσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

Σν δηδαζθφκελν αληηθείκελν ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ ε κέζνδνο PBL θαη 

σο ηειηθφ παξαδνηέν νξίζηεθε ε δεκηνπξγία ελφο „νκαδηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ PBL κε 

ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο‟.  

Δηδηθφηεξα ρξεζηκνπνηήζεθε ε ‗Ρνπκπξίθα ‗PBL‘ (Combs, 2008) (παξάξηεκα Γ), κε 

ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο αμηνινγεί ηα νκαδηθά παξαδνηέα ησλ εθπαηδεπφκελσλ.  

Ζ ξνπκπξίθα πεξηιακβάλεη δείθηεο (Πξόβιεκα, Ρόινο εθπαηδεπόκελσλ, Ρόινο 

εθπαηδεπηηθνύ, Γξαζηεξηόηεηεο, θ.η.ι.) κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί 

σο απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ ελζσκάησζε ελφο επηηπρεκέλνπ 

καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, κε ηε κέζνδν ηεο PBL (Combs, 2008). 

Κξηηηθή ζθέςε 

Έλαο επξέσο δηαδεδνκέλνο νξηζκφο γηα ηελ θξηηηθή ζθέςε είλαη, „κία ινγηθή 

αλαζηνραζηηθή ζθέςε ε νπνία επηθεληξώλεηαη ζηελ απόθαζε ηνπ ηη λα πηζηέςνπκε ή λα 

θάλνπκε‟ (Ennis, 1987, p. 10). Πνιινί εξεπλεηέο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο έρνπλ 

θαηεγνξηνπνηήζεη ηηο δεμηφηεηεο (Fisher, 2001), σζηφζν ζα αλαθέξνπκε κία ιίζηα ε νπνία 

πεξηέρεη ηηο πην ζεκειηψδεηο (Fisher, 2001): πξνζδηνξηζκόο θαη αμηνιόγεζε ππνζέζεσλ, 

απνζαθήληζε θαη εξκελεία ησλ απόςεσλ θαη ησλ ηδεώλ, θξηηηθή ζηελ απνδνρή θαη θπξίσο 

ζηελ αμηνπηζηία ησλ ηδεώλ, αμηνιόγεζε θάζε είδνπο επηρεηξεκάησλ, αλάιπζε, αμηνιόγεζε θαη 

παξαγσγή εμεγήζεσλ, αλάιπζε, αμηνιόγεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 
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θαη παξαγσγή επηρεηξεκάησλ. 

Οη δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο πνπ αλαπηχζζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη, εμεηάδνληαη, 

κέζσ ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Δηδηθφηεξα,  ρξεζηκνπνηείηαη ε ‗Ρνπκπξίθα Απηναμηνιφγεζεο γηα ηελ θξηηηθή ζθέςε‘ 

(R21) (Elizondo-Montemayor, 2004) (παξάξηεκα Γ), ηελ νπνία ζπκπιεξψλνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη, ζην ηέινο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Ζ ξνπκπξίθα πεξηιακβάλεη δείθηεο (Αλαγλώξηζε, Δξκελεία ζεκαληηθώλ πιεξνθνξηώλ, 

Λήςε απνθάζεσλ, Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θ.η.ι.) κε ηνπο νπνίνπο απνηηκάηαη θαηά πφζν νη 

εθπαηδεπφκελνη αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο ηνπ PBL script. 

Απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε 

Ζ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε έρεη νξηζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο απφ πνιινχο 

εξεπλεηέο (Hiemstra, 1991), σζηφζν πηνζεηνχκε ηνλ νξηζκφ πνπ εκπεξηθιείεη ηηο δεμηφηεηεο 

ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο. Δηδηθφηεξα, νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία „ηα 

άηνκα αλαιακβάλνπλ ηελ πξσηνβνπιία κε ή ρσξίο ηε βνήζεηα ησλ άιισλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο 

καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο, λα δηαηππώζνπλ ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο, λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο 

αλζξώπηλνπο θαη πιηθνύο πόξνπο γηα ηε κάζεζε, λα επηιέμνπλ θαη λα εθαξκόζνπλ ηηο 

θαηάιιειεο καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο θαη λα αμηνινγήζνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα‟ 

(Knowles, 1975, p. 18). 

Οη δεμηφηεηεο ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο πνπ αλαπηχζζνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη, εμεηάδνληαη κέζσ ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Δηδηθφηεξα, ρξεζηκνπνηείηαη ε ‗Ρνπκπξίθα Απηναμηνιφγεζεο γηα ηελ 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε‘ (R22) (Elizondo-Montemayor, 2004) (παξάξηεκα Γ), ηελ νπνία 

ζπκπιεξψλνπλ νη εθπαηδεπφκελνη, ζην ηέινο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Ζ ξνπκπξίθα πεξηιακβάλεη δείθηεο (Οξηζκόο ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ, Μειέηε, 

Πξνζπάζεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο γλώζεο, Λήςε βνήζεηαο όπνπ ρξεηάδεηαη) κε ηνπο νπνίνπο 

απνηηκάηαη θαηά πφζν νη εθπαηδεπφκελνη αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο απηνθαηεπζπλφκελεο 

κάζεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ηνπ PBL script. 

πλεξγαζία 

ηε βηβιηνγξαθία βξίζθνπκε πνιινχο νξηζκνχο ηεο ζπλεξγαζίαο, σζηφζν ζχκθσλα 

κε ηνλ Dillenbourg (1999, p. 1) ν επξχηεξνο νξηζκφο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο είλαη „κία 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία δύν ή πεξηζζόηεξα άηνκα καζαίλνπλ ή πξνζπαζνύλ λα κάζνπλ θάηη 

καδί‟. Παξφιν πνπ δελ ππάξρεη κία θαζνιηθή ιίζηα γηα ηηο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ νη εθπαηδεπφκελνη γηα λα ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά, αλαθέξνληαη εθείλεο 
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πνπ ζπλήζσο βξίζθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ππνινγηζηψλ 

(computing and education literature) (Henry & LaFrance, 2006): επηθνηλσλία (νκηιία, γξαθή, 

αθξόαζε θαη παξνπζίαζε), νξγάλσζε (αηνκηθή θαη νκαδηθή), ιήςε απνθάζεσλ, δηεπζέηεζε 

ησλ ζπγθξνύζεσλ, εγεζία, νξηζκόο ζηόρσλ, δηαρείξηζε ρξόλνπ, δεμηόηεηεο θηλήηξσλ (παξνρή 

θηλήηξσλ ζε πξνζσπηθό επίπεδν θαη ζηνπο άιινπο), δηαρείξηζε πνηόηεηαο (Brown & Bobbie, 

1999; Mennecke, Bradley & McLeod, 1998). 

Οη δεμηφηεηεο ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ αλαπηχζζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη, εμεηάδνληαη 

κέζσ ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Δηδηθφηεξα, ρξεζηκνπνηείηαη ε ‗Ρνπκπξίθα Απηναμηνιφγεζεο γηα ηε ζπλεξγαζία‘ 

(R23) (Elizondo-Montemayor, 2004) (παξάξηεκα Γ), ηελ νπνία ζπκπιεξψλνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη, ζην ηέινο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Ζ ξνπκπξίθα πεξηιακβάλεη δείθηεο (Απνηειεζκαηηθέο δηαπξνζσπηθέο – 

επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο, Πξνζπκία γηα ζπδήηεζε, Γηακνηξαζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ, 

εβαζκφο ζηηο απφςεηο ησλ άιισλ, Βνήζεηα ζε αδχλακα κέιε ηεο νκάδαο, θ.η.ι.) κε ηνπο 

νπνίνπο απνηηκάηαη θαηά πφζν νη εθπαηδεπφκελνη αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ηνπ PBL script. 

3.3. Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

Αμηνπνηψληαο έλα CSCL πεξηβάιινλ ην νπνίν ελνξρεζηξψλεηαη απφ έλα PBL script, 

δηακνξθψζεθαλ ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 1:  

ε έλα CSCL πεξηβάιινλ ην νπνίν ελνξρεζηξώλεηαη από έλα PBL script, νη 

εθπαηδεπόκελνη αλέπηπμαλ δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο;  

Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 2:  

Τπάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο νη νπνίνη δηδάρηεθαλ κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ PBL script ζε έλα παξαδνζηαθό θαη ζε έλα CSCL πεξηβάιινλ, σο πξνο ηνπο 

επηκέξνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο ηνπ PBL script θαη εηδηθόηεξα σο πξνο ηελ απόθηεζε 

γλώζεο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο, απηνθαηεπζπλόκελεο κάζεζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο; 

3.4. ρεδηαζκόο ηεο Έξεπλαο 

Ο πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο ρσξίδεηαη ζε 3 θχξηεο θαηεγνξίεο: α) πξν-πεηξακαηηθφο 

(pre-experimental), β) νηνλεί πεηξακαηηθφο (quasi-experimental) θαη γ) αιεζηλά πεηξακαηηθφο 
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(true experimental) (Heffner, 2004a). 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηιέρζεθε ν νηλνεί πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο 

(quasi-experimental design) θαζψο ζέινπκε λα εμεηάζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Ο νηλνεί πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο, κνηάδεη πνιχ κε ηνλ 

αιεζηλά πεηξακαηηθφ ζην φηη πεξηιακβάλεη ηε ζπγθξφηεζε θαη ζπγθξίλεη 2 νκάδεο (ειέγρνπ 

θαη πεηξακαηηθή), σζηφζν φκσο δε γίλεηαη ηπραία δεηγκαηνιεςία (Shadish, Cook & 

Campbell, 2002).   

Χο πξνο ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε ρξήζε πνζνηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ κεζφδσλ. Οη πνζνηηθέο κέζνδνη έξεπλαο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, ελψ νη πνηνηηθέο γηα ηελ εμεξεχλεζε ή ηελ εξκελεία 

πνζνηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη σο πηινηηθέο κειέηεο γηα ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη γηα 

κειινληηθέο πνζνηηθέο έξεπλεο (Heffner, 2004b). ηελ παξνχζα έξεπλα γηα ηελ εξκελεία ηεο 

επηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ σο πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο, επηιέρζεθε ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (content analysis), ε νπνία είλαη κία 

επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε πνηνηηθή κέζνδνο. Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ έρεη νξηζηεί σο κία 

ζπζηεκαηηθή ηερληθή αλαπαξαγσγήο, γηα ηε ‗ζπκπίεζε πνιιψλ ιέμεσλ θεηκέλνπ‘ ζε 

ιηγφηεξεο θαηεγνξίεο πεξηερνκέλνπ πνπ βαζίδνληαη ζε θαλφλεο ηεο θσδηθνπνίεζεο (Berelson, 

1952; Krippendorff, 1980; GAO, 1996; Weber, 1990). Απνηειεί κία ρξήζηκε ηερληθή πνπ καο 

επηηξέπεη λα αλαθαιχςνπκε θαη λα πεξηγξάςνπκε ηηο ζθέςεηο ελφο αηφκνπ ή κίαο νκάδαο 

(Weber, 1990). 

Δπνκέλσο, ζηελ παξνχζα έξεπλα εθαξκφζηεθε έλαο νηλνεί πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο 

θαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ρξήζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κεζφδσλ.  

3.4.1 Γεληθέο απνθάζεηο γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ PBL script 

ηελ παξνχζα έξεπλα, αμηνπνηήζεθε έλα CSCL πεξηβάιινλ θαη γηα ηελ 

ελνξρήζηξσζε ηεο ζπλεξγαηηθήο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγήζεθε έλα PBL script, κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Παξάιιεια, 

εμεηάδεηαη αλ ν ξφινο ηεο ηερλνινγίαο ζην πιαίζην ηνπ PBL script επεξέαζε ηε γλψζε θαη ηηο 

δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ζπγθξνηήζεθαλ 2 νκάδεο (ειέγρνπ-

πεηξακαηηθή). Ζ κία νκάδα εθπαηδεπφκελσλ απνηέιεζε ηελ νκάδα ειέγρνπ φπνπ δηδάρηεθε 

ζε έλα παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ PBL script θαη ε δεχηεξε νκάδα, 

απνηέιεζε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα φπνπ δηδάρηεθε ζε έλα πεξηβάιινλ CSCL, πνπ επίζεο 
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ππνζηεξίρηεθε απφ ην PBL script.  

Σα βήκαηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο πνπ πεξηέρεη ην 

PBL script, φπνπ ππαγνξεχνπλ ηνλ ηξφπν πνπ νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ 

κεηαμχ ηνπο, γηα λα επηιχζνπλ έλα αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα. Σν PBL script βαζίδεηαη 

ζηε κέζνδν PBL θαη αξρηθά ειήθζεζαλ ππφςε ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

κεζφδνπ, ηα νπνία ελζσκαηψζεθαλ ζην PBL script. Οη απνθάζεηο αθνξνχλ ζηε δφκεζε ηνπ 

αλεπαξθψο δνκεκέλνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηελ αμηνιφγεζε. 

 

 Η δόκεζε ηνπ αλεπαξθώο δνκεκέλνπ πξνβιήκαηνο  

χκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ νξίδεη ε ζεσξία ηεο PBL, ε δηαδηθαζία κάζεζεο ηνπ PBL 

script, θαζνδεγήζεθε απφ έλα αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα, φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη 

έπξεπε λα επηιχζνπλ ζπλεξγαηηθά. Δπνκέλσο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο νη εθπαηδεπφκελνη επηιχνπλ ζπλεξγαηηθά, έλα αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα, 

κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

 Πνιχπινθν, θαζψο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλν ηξφπν επίιπζεο.  

 Γελ έρεη κνλαδηθή ιχζε.  

 Πξνέξρεηαη απφ πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο.  

 Δπαλαιεπηηθφ, κε ηξφπν πνπ νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα παξάγνπλ λέεο ηδέεο. 

 ρεηηθφ κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

Δηδηθφηεξα, ην αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα πνπ ζρεκαηίζηεθε γηα ην PBL script 

ήηαλ: ‗Ζ δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ κε ηε κέζνδν PBL θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

ηερλνινγίαο, γηα ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο ηεο Α‘ ηάμεο Γπκλαζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 

γηα ην θεθάιαην 12: «Ο Παγθφζκηνο Ηζηφο – Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ Τπεξθεηκέλνπ»‘ 

(Παξάξηεκα Β). 

 

 Ρόινο εθπαηδεπηηθνύ 

ην PBL script, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξίζηεθε κε δηαθνξεηηθέο αξκνδηφηεηεο 

γηα ηηο νκάδεο ειέγρνπ θαη πεηξακαηηθή. Δηδηθφηεξα, ν εθπαηδεπηηθφο είρε ελεξγή ζπκκεηνρή 

ζηελ νκάδα ειέγρνπ, ε νπνία βαζίζηεθε ζηνλ „Ιεξαξρηθό ηξόπν‟ (Heron, 1989; 1993). 

Αληίζεηα, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα βαζίζηεθε ζηνλ „Απηόλνκν 

ηξόπν‟ (Heron, 1989; 1993), θαζψο ήηαλ ππεχζπλνο θπξίσο γηα λα ζπληνλίδεη ηερληθέο 

δπζθνιίεο (πίλαθαο 5).  
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Οκάδα ειέγρνπ Οκάδα πεηξακαηηθή 

Ρόινο εθπαηδεπηηθνύ - ‘Ιεξαξρηθόο ηξόπνο’ Ρόινο εθπαηδεπηηθνύ - ‘Απηόλνκνο ηξόπνο’ 

 πληνλίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Καζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

ρξεζηκνπνηψληαο εξσηήζεηο. 

 Δπηιχεη απνξίεο, φπνπ θξίλεη απαξαίηεην. 

 πκκεηέρεη ζηε ζπδήηεζε. 

 Αμηνινγεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

 Παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία. 

 Δπεκβαίλεη φπνπ πξνθχπηνπλ ηερληθέο 

δπζθνιίεο. 

 πληνλίδεη ηε δηαδηθαζία φηαλ ρξεηάδεηαη. 

 Αμηνινγεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Πίλαθαο 5: Ρόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζην PBL script 

 

 Αμηνιόγεζε 

Ζ κέζνδνο PBL ρξεζηκνπνηεί απζεληηθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο γηα λα παξαθνινπζεί 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο, ηφζν ηελ επίηεπμε ηεο γλψζεο φζν θαη ηνπο ππφινηπνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ αλαπηχζζεη. Δπνκέλσο, ζην PBL script, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

απζεληηθά εξγαιεία αμηνιφγεζεο, ηα νπνία εζηίαζαλ ζηε γλψζε θαη ζηηο δεμηφηεηεο (θξηηηθή 

ζθέςε, απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε, ζπλεξγαζία) πνπ αλαδχνληαη απφ ηε δηαδηθαζία 

κάζεζεο. 

 Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπφκελνη απηναμηνιφγεζαλ ηελ απφδνζή ηνπο θαη παξάιιεια 

ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπο. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνιφγεζε κεηαμχ 

ησλ νκάδσλ (φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη κίαο νκάδαο, αμηνιφγεζαλ ηελ νκαδηθή εξγαζία ηεο 

άιιεο) θαη γηα ην ζθνπφ απηφ, νξίζηεθε κία νκάδα ‗αδεξθάθη‘ πνπ αληηζηνηρνχζε ζε θάζε 

νκάδα. Ζ αμηνιφγεζε έγηλε ζε ελδηάκεζα ζηάδηα (δηακνξθσηηθή-summative) θαη ζην ηέινο 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο (αζξνηζηηθή-formative) ηνπ PBL script, θαζψο ήηαλ αλαγθαίν 

λα πξνσζεζεί ν αλαζηνραζκφο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, εμεηάδνληαο ηηο επηηπρίεο θαη ηηο 

απνηπρίεο ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο.  

ηνλ πίλαθα 6 απνηππψλνληαη νη κνξθέο αμηνιφγεζεο θαη ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο ηνπ PBL script (ηα εξγαιεία 

αμηνιφγεζεο παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα Γ). 

 

Σξόπνο 

Αμηνιόγεζεο 

Δξγαιείν 

Αμηνιόγεζεο 
Πεξηγξαθή 

Αμηνιφγεζε 

νκφηηκσλ 

Ρνπκπξίθα 

αμηνιόγεζεο 

νκόηηκσλ (R3) 

Υξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο θαη 

ιακβάλεη ρώξα κεηά ην ηέινο θάζε ζπλεξγαζίαο ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ηνλ αλαζηνραζκό. 

Κάζε άηνκν αμηνινγεί ηε ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ηεο νκάδαο ηνπ.  

Απηναμηνιφγεζε 

Ρνπκπξίθα 

Απηναμηνιόγεζεο 

(R2123) 

Υξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν αζξνηζηηθήο αμηνιόγεζεο θαη 

ιακβάλεη ρώξα ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο ηνπ PBL 

script. Έρεη ζθνπό λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα 

αλαζηνραζηνύλ ζρεηηθά κε ηηο ηθαλόηεηεο, ηηο επηδόζεηο θαη ηηο 

ζηάζεηο ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο θαη 
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λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπλνιηθή ηνπο απόδνζε.  

Αμηνιφγεζε 

νκάδσλ 

Ρνπκπξίθα PBL 

(R1) 

Υξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν αζξνηζηηθήο αμηνιόγεζεο θαη 

ιακβάλεη ρώξα ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο ηνπ PBL 

script, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ηνλ αλαζηνραζκό θαη λα 

παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ απόδνζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ. Οη 

εθπαηδεπόκελνη αμηνινγνύλ ηελ νκαδηθή εξγαζία ηεο „νκάδαο 

αδεξθάθη‟. 

Πίλαθαο 6: Αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζην PBL script 

3.4.2 ρεδηαζκόο ηνπ PBL script 

Σν PBL script ζρεκαηίζηεθε κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ CSCL 

scripts πνπ ζηεξίδνληαη ζηε κειέηε ησλ Kobbe et al. (2007) νη νπνίεο παξέρνπλ ιεπηνκεξείο 

πεξηγξαθέο ησλ ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ (components) (ζπκκεηέρνληεο, δξαζηεξηόηεηεο, 

ξόινη, πόξνη θαη νκάδεο) θαη ησλ κεραληζκώλ (mechanisms) (θαηαλνκή εξγαζίαο, 

ζρεκαηηζκόο νκάδαο θαη αιιεινπρία) πνπ ζπγθξνηνχλ ηα scripts. 

Σν PBL script πεξηέρεη νδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, φπνπ πεξηιακβάλεη 

νκαδηθή εξγαζία, ελψ παξάιιεια ελζσκαηψλνληαη αηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ε πξψηε 

θάζε αλαθέξεηαη ε γεληθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηνπ PBL script, ε νπνία κπνξεί λα 

εμεηδηθεπηεί, αλάινγα κε ηνλ ηνκέα θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ καζεζηαθνύ θνηλνύ. 

Πεξηγξάθεηαη σο εμήο:  

1. ε πξψην ζηάδην, παξνπζηάδεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο έλα αλεπαξθψο δνκεκέλν 

πξφβιεκα ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ ηηο θαηάιιειεο πεγέο πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο δε 

δίλνπλ άκεζα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά θηλεηνπνηνχλ ηε ζθέςε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ. 

2. ηε ζπλέρεηα, νη εθπαηδεπφκελνη εξγάδνληαη κέζα ζε κηθξέο νκάδεο γηα λα θαηαλνήζνπλ 

ην αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα (νξίδνπλ ην πξφβιεκα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ήδε 

γλσξίδνπλ θαη εληνπίδνπλ ηα καζεζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε 

έξεπλα) θαη κέζα απφ έλα θαηαηγηζκφ ηδεψλ πξνηείλνπλ θαη αλαζηνράδνληαη ιχζεηο ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπφκελνη αμηνινγνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ ηα αδχλακα ζεκεία ηνπο. 

3. Αθνινπζεί κία κηθξή πεξίνδνο αηνκηθήο κειέηεο / έξεπλαο, φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη 

αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο θαη ζπλζέηνπλ κία αηνκηθή ιχζε, γηα ην αλεπαξθψο δνκεκέλν 

πξφβιεκα.  

4. Όζηεξα απφ ηελ πεξίνδν αηνκηθήο κειέηεο, νη εθπαηδεπφκελνη, επηζηξέθνπλ ζηηο νκάδεο 

ηνπο γηα λα θαηαζέζνπλ ηηο αηνκηθέο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηηο θαηλνχξγηεο πιεξνθνξίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλήζνπλ θαη λα ζπλζέζνπλ κία νκαδηθή ιχζε γηα ην αλεπαξθψο 
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δνκεκέλν πξφβιεκα. 

5. Αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο αλαηξνθνδφηεζεο φπνπ φιεο νη νκάδεο ζπγθεληξψλνληαη καδί 

γηα λα δηακνηξάζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο ιχζεηο ηνπ αλεπαξθψο 

δνκεκέλνπ πξνβιήκαηνο. 

6. Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ απηναμηνιφγεζε, φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη 

αλαζηνράδνληαη ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο επηδφζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε νκφηηκσλ φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη αμηνινγνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο ηνπο. ην ζρήκα 3 απνηππψλεηαη ε γεληθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηνπ PBL script. 

 

ηηο επφκελεο ελφηεηεο, πεξηγξάθεηαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ PBL script φπνπ ζηεξίρηεθε 

ζε έλα ζχλνιν απνθάζεσλ (ζπζηαηηθά ζηνηρεία θαη κεραληζκνί), γηα λα είλαη ζπλεπέο κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ Kobbe et al. (2007). ην παξάξηεκα Α, παξαηίζεληαη ν πίλαθαο πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία θαη ηνπο κεραληζκνχο ηνπ PBL script. 

Αμηνιφγεζε 

νκφηηκσλ 

Αλαζηνραζκφο 

ιχζεσλ 

Αηνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα 
Παξνπζίαζε 

πξνβιήκαηνο 

Οκαδηθή εξγαζία 

Καηαλφεζε 

πξνβιήκαηνο 

Πξφηαζε ιχζεσλ 

Αηνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα 
Έξεπλα 

Οκαδηθή εξγαζία χλζεζε / 
εθαξκνγή 

νκαδηθήο ιχζεο 

Οκαδηθή εξγαζία Αλαηξνθνδφηεζε 
νκαδηθψλ ιχζεσλ 

Αηνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα 

Απηναμηνιφγεζε 

‘7 Βήκαηα ηεο PBL’ 

Maastricht (1975) 

Βήκα 1. πκθσλία γηα ηελ θαηαλνκή ησλ εξγαζηώλ θαη 

απνζαθήληζε ησλ όξσλ θαη ησλ ηδεώλ 

ρήκα 3: Η γεληθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηνπ PBL script 

Βήκα 2. Οξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ θαηλνκέλσλ πνπ 

ρξεηάδνληαη επεμήγεζε 

Βήκα 3. Αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (θαηαηγηζκόο ηδεώλ) 

Βήκα 4. Οη επεμεγήζεηο ζα νξγαλσζνύλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε 

ηεο ιύζεο 

Βήκα 5. Γεκηνπξγία θαη επηινγή καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ 

 

 

 

Γνκή ηνπ PBL script 

Βήκα 6. Έξεπλα κέζσ πξνζσπηθήο κειέηεο 

Βήκα 7. ύλζεζε ησλ επεμεγήζεσλ θαη εθαξκνγή ησλ λέσλ 

πιεξνθνξηώλ ζηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα 
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3.4.2.1 πζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ PBL script (components) 

Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ PBL script, πεξηιακβάλνπλ: ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ, 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπιέθνληαη, ηνπο ξφινπο πνπ αλαιακβάλνπλ, ηνπο πφξνπο 

πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο νκάδεο πνπ ζρεκαηίδνπλ. ηνλ πίλαθα 10 

παξαηίζεληαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ PBL script.  

 πκκεηέρνληεο 

ην PBL script ζπκκεηέρνπλ ζπλνιηθά 44 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ 24 είλαη άλδξεο θαη 

20 γπλαίθεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη ειιεληθήο θαηαγσγήο (42) θαη 

ππάξρνπλ 2 άηνκα πνπ έρνπλ θππξηαθή θαηαγσγή. Οη ζπκκεηέρνληεο είλαη ηειεηφθνηηνη ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.    

 Γξαζηεξηόηεηεο 

ην PBL script ζρεδηάζηεθαλ δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζην πην επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελν κνληέιν ξνήο δξαζηεξηνηήησλ ηεο PBL: „7 βήκαηα ηεο PBL‟ ηνπ 

Maastricht (1975) (Savin-Baden, 2007a). ην ζρήκα 4 απνηππψλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

PBL script. Χζηφζν, ζην παξάξηεκα Α βξίζθνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ PBL script πνπ 

ππνζηήξημε ηε δηαδηθαζία κάζεζεο ζην παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ, φπνπ δηδάρηεθε ε νκάδα 

ειέγρνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ, εκθαλίδνπλ κηθξέο παξαιιαγέο πνπ 

νθείιεηαη ζην φηη, ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξαδνζηαθά κέζα επηθνηλσλίαο. 
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Αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ρέδην δξάζεο 

Αμηνιφγεζε νκφηηκσλ 

Οξηζκφο ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα αλαιπζνχλ 

 

Αηνκηθή κειέηε - θαηαλνκή ξφισλ 

Δηζαγσγή ζηε δηαδηθαζία 

Αηνκηθή Μειέηε 
Αηνκηθή επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο 

πιινγή Πιεξνθνξηψλ (ζύλζεηε δξαζηεξηόηεηα) 

Τπνβνιή 

εξγαζίαο 
Αηνκηθή κειέηε 

Γηακνηξαζκφο Πιεξνθνξηψλ (ζύλζεηε δξαζηεξηόηεηα) 

Μειέηε ησλ αηνκηθψλ πξνηάζεσλ επίιπζεο 

Δπηινγή ηεο θαιχηεξεο ιχζεο 

Δηζαγσγή ζηε δηαδηθαζία 

 

Τπνβνιή 

εξγαζίαο 
Αηνκηθή κειέηε 

Γηακνηξαζκφο Πιεξνθνξηψλ (ζύλζεηε δξαζηεξηόηεηα) 

πδήηεζε αλαηξνθνδφηεζεο 

Απνηίκεζε νκαδηθήο εξγαζίαο 

Απηναμηνιφγεζε 

Αηνκηθή κειέηε 

Αμηνιφγεζε νκφηηκσλ 

 

ρήκα 4: Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ PBL Script 

Γξαζηεξηόηεηεο PBL script 

Βήκα 1. πκθσλία γηα ηελ θαηαλνκή ησλ εξγαζηώλ 
θαη απνζαθήληζε ησλ όξσλ θαη ησλ ηδεώλ 

‘7 βήκαηα ηεο PBL’, Maastricht (1975) 

Βήκα 2. Οξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ 

θαηλνκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη επεμήγεζε 

Βήκα 3. Αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Βήκα 4. Οη επεμεγήζεηο ζα νξγαλσζνύλ πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε ηεο ιύζεο 

Βήκα 5. Γεκηνπξγία θαη επηινγή καζεζηαθώλ 

αληηθεηκέλσλ 

 

Βήκα 6. Έξεπλα κέζσ πξνζσπηθήο κειέηεο 

Βήκα 7. ύλζεζε ησλ επεμεγήζεσλ θαη εθαξκνγή 

ησλ λέσλ πιεξνθνξηώλ ζηα πξαγκαηηθά 

πξνβιήκαηα 
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 Ρόινο εθπαηδεπόκελσλ 

Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζην PBL script ήηαλ ελεξγεηηθφο. Με βάζε ηε ζεσξία 

ηεο PBL ζπληζηάηαη φηη ην επίθεληξν ηεο κάζεζεο, κεηαηίζεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, νη νπνίνη βαζίδνληαη ζε αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ αλεπαξθψο δνκεκέλνπ πξνβιήκαηνο (πίλαθαο 7). Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπφκελνη 

ζην PBL script ήηαλ ππεχζπλνη γηα λα: 

Ρόινο εθπαηδεπόκελσλ (νκάδα ειέγρνπ - πεηξακαηηθή) 

 Παξάγνπλ πηζαλέο ιχζεηο γηα ην αλεπαξθψο 

δνκεκέλν πξφβιεκα. 

 Γηαθξίλνπλ θαη λα επηιέγνπλ ηηο θαηάιιειεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην αλεπαξθψο δνκεκέλν 

πξφβιεκα. 

 Έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο κάζεζεο ηνπο.  Οξίζνπλ ζρέδηα δξάζεο.  

 Οξίζνπλ ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ αλεπαξθψο δνκεκέλνπ 

πξνβιήκαηνο. 

 πλεξγάδνληαη κε ζθνπφ ηε ιχζε ηνπ αλεπαξθψο 

δνκεκέλνπ πξνβιήκαηνο. 

 

 Αλαπηχμνπλ ππνζέζεηο γηα ην αλεπαξθψο 

δνκεκέλν πξφβιεκα. 

 

Πίλαθαο 7: Ρόινο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζην PBL script 

 Ρόινη πνπ αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπόκελνη κέζα ζηηο νκάδεο 

ηo PBL script νξίζηεθαλ νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εμαηηίαο ηεο θηινζνθίαο ηεο 

PBL ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί 

ε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ κέζα ζηηο νκάδεο, αλαηέζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο 

αξκνδηφηεηεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, εμαζθαιίδνληαο ιεηηνπξγηθνχο ξφινπο, νη νπνίνη 

απνηεινχλ έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα ην ζπληνληζκφ ηεο εξγαζίαο κέζα ζηηο νκάδεο 

(Strijbos, 2004). Δπνκέλσο, ζηηο νκάδεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ην PBL script, νη 

εθπαηδεπφκελνη επέιεμαλ λα αλαιάβνπλ ξφινπο, νη νπνίνη απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα 8.  

Αξρεγόο ηεο νκάδαο κε ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο:  

 Να ζπκκεηέρεη ζηε ζπδήηεζε.  

 Να είλαη ππεχζπλνο γηα λα μεθηλάεη ηε 

ζπδήηεζε ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα.  

 Να ιήγεη ηε ζπδήηεζε θαηαιήγνληαο ζε 

ζπκπεξάζκαηα. 

Καζνδεγεηήο κε ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο: 

 Να ζπκκεηέρεη ζηε ζπδήηεζε.  

 Να είλαη ππεχζπλνο γηα λα ζπκκεηέρνπλ φια 

ηα κέιε ηεο νκάδαο ζηε ζπδήηεζε.  

 Να βνεζάεη ηνλ αξρεγφ ηεο νκάδαο λα 

θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα. 

Καηαγξαθέαο κε ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο: 

 Να ζπκκεηέρεη ζηε ζπδήηεζε.  

 Να είλαη ππεχζπλνο λα θαηαγξάθεη ηηο 

απνθάζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

 

Μέινο ηεο νκάδαο κε ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο: 

 Να ζπκκεηέρεη ζηε ζπδήηεζε. 

 Να είλαη ππεχζπλνο γηα λα θξαηάεη 

πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο θαη λα ηηο κνηξάδεηαη 

κε ηα κέιε ηεο νκάδαο.   

 Να βνεζά ηνλ θαηαγξαθέα. 

Πίλαθαο 8: Ρόινη εθπαηδεπόκελσλ κέζα ζηηο νκάδεο 
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 Πόξνη 

Γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη εθπαηδεπφκελνη ζα εκπιαθνχλ ζηε δηεξγαζία επίιπζεο ηνπ 

αλεπαξθψο δνκεκέλνπ πξνβιήκαηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο ηνπ PBL 

script, εμαζθαιίζηεθαλ πφξνη, νη νπνίνη δηαηέζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ απφθαζε γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο (scaffolding) νδεγήζεθε απφ ην γεγνλφο φηη νη 

εθπαηδεπφκελνη, ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ζπκκεηείραλ ζε κία δηαδηθαζία κάζεζεο πνπ 

ππνζηεξίρηεθε απφ ην PBL script.  

Δηδηθφηεξα, δεκηνπξγήζεθαλ ζε κνξθή θεηκέλνπ ην αλεπαξθώο δνκεκέλν πξόβιεκα 

(παξάξηεκα Β), έλα πξόηππν (template) εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ (παξάξηεκα Β) ζην νπνίν 

έπξεπε λα βαζηζηνχλ νη εθπαηδεπφκελνη, κία ξνπκπξίθα αμηνιόγεζεο νκόηηκσλ (R3 - 

παξάξηεκα Γ) θαη κία ξνπκπξίθα αμηνιόγεζεο γηα ηηο νκάδεο (R1 – παξάξηεκα Γ). 

Παξάιιεια, δεκηνπξγήζεθε κία ξνπκπξίθα απηναμηνιόγεζεο (R2123 - παξάξηεκα Γ), ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, θαηαζθεπάζηεθε εθπαηδεπηηθό πιηθό (δηαθάλεηεο) θαη πξνηάζεθαλ πεγέο 

πιεξνθνξηώλ (ζχλδεζκνη ηζηνζειίδσλ / κειέηεο άιισλ εξεπλεηψλ). Σέινο, γηα ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα δεκηνπξγήζεθαλ ελλνηνινγηθνί ράξηεο (παξάξηεκα Β) γηα λα 

θαηεπζχλνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο ζε 

κνξθή θεηκέλνπ (παξάξηεκα Β), γηα λα ππνζηεξίμνπλ (scaffolding) θαη λα θαηεπζχλνπλ ηε 

ζπδήηεζε ησλ νκάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα απηνκαηνπνηεζεί ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

Οη πφξνη, είλαη εηθνληθά αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνπλ α) πξνθαζνξηζκέλα 

αληηθείκελα, δειαδή πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ άιινπο θαη β) αληηθείκελα 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ή ηξνπνπνηήζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ PBL script (πίλαθαο 9): 

Δηθνληθά αληηθείκελα Πξνθαζνξηζκέλα αληηθείκελα Αληηθείκελα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ή 

ηξνπνπνηήζεθαλ 

Οκάδα ειέγρνπ – 

πεηξακαηηθή 

 ύλδεζκνη ηζηνζειίδσλ 

 Μειέηεο άιισλ εξεπλεηώλ 

(pdfs) 

 Γηαθάλεηεο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ  

 Αλεπαξθώο δνκεκέλν πξόβιεκα ζε κνξθή 

θεηκέλνπ. 

 πξόηππν (template) εθπαηδεπηηθνύ 

ζελαξίνπ  

 Ρνπκπξίθα απηναμηνιόγεζεο (R2123) 

 Ρνπκπξίθα αμηνιόγεζεο νκόηηκσλ (R3) 

 Ρνπκπξίθα αμηνιόγεζεο γηα ηηο νκάδεο 

(R1) 

Οκάδα πεηξακαηηθή   Δλλνηνινγηθνί ράξηεο  

 Καζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο ζε κνξθή 

θεηκέλνπ 

Πίλαθαο 9: Πόξνη γηα ην PBL script 
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 Οκάδεο 

Σα άηνκα κέζα ζηηο νκάδεο ζπγθξνηήζεθαλ κε βάζε ην εξσηεκαηνιφγην ησλ Honey 

& Mumford (1992), φπνπ αλαγλσξίδεη ην πξνζσπηθφ(ά) ζηπι κάζεζεο ελειίθσλ. 

Οκαδνπνηψληαο αλνκνηνγελείο νκάδεο εθπαηδεπφκελσλ αλάινγα κε ηα καζεζηαθά ζηπι, νη 

πην απηφλνκνη εθπαηδεπφκελνη είλαη πηζαλφ, λα παξνπζηάζνπλ εγεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη λα 

θαζνδεγήζνπλ ηελ νκάδα (Sancho et al., 2009). Οη εθπαηδεπφκελνη ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπνκέλσο, ζηηο νκάδεο 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ην PBL script ππήξραλ εθπαηδεπφκελνη κε δηαθνξεηηθά ζηπι 

κάζεζεο (αθηηβηζηήο, αλαθιαζηηθφο, ζεσξεηηθφο, πξαγκαηηζηήο) θαη θαηά ζπλέπεηα κε 

δηαθνξεηηθά είδε δεμηνηήησλ
1
. Οη ζπκκεηέρνληεο δηαηήξεζαλ ηνπο ξφινπο θαη εξγάζηεθαλ 

ζηηο ίδηεο νκάδεο εξγαζίαο θαζ‘ φιε ηε δηαδηθαζία κάζεζεο ηνπ PBL script.  

πζηαηηθά ζηνηρεία PBL script 

πκκεηέρνληεο Επγφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ κε ηνπιάρηζηνλ 4 εθπαηδεπφκελνπο ζε θάζε 

νκάδα. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα έρνπλ νπνηαδήπνηε εζληθφηεηα, αξθεί 

λα ρξεζηκνπνηνχλ κία θνηλή γιψζζα εξγαζίαο.  

Γξαζηεξηόηεηεο 1. Αηνκηθή κειέηε – θαηαλνκή ξφισλ 

2. Δηζαγσγή ζηε δηαδηθαζία 

3. Οξηζκφο ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα αλαιπζνχλ 

4. Αλάιπζε πξνβιήκαηνο 

5. ρέδην δξάζεο 

6. Αμηνιφγεζε νκφηηκσλ 

7. πιινγή πιεξνθνξηψλ: αηνκηθή κειέηε / αηνκηθή επίιπζε 

πξνβιήκαηνο  

8. Γηακνηξαζκφο πιεξνθνξηψλ: ππνβνιή εξγαζίαο / αηνκηθή κειέηε 

9. Δηζαγσγή ζηε δηαδηθαζία 

10. Μειέηε αηνκηθψλ πξνηάζεσλ επίιπζεο 

11. Δπηινγή ηεο θαιχηεξεο ιχζεο 

12. Γηακνηξαζκφο πιεξνθνξηψλ: ππνβνιή εξγαζίαο / αηνκηθή κειέηε 

13. πδήηεζε αλαηξνθνδφηεζεο 

14. Απνηίκεζε νκαδηθήο εξγαζίαο 

15. Αμηνιφγεζε νκφηηκσλ 

16. Απηναμηνιφγεζε 

17. Αηνκηθή κειέηε 

Ρόινη Ρφινο εθπαηδεπφκελσλ: 

o Δλεξγεηηθφο, ππεχζπλνη γηα ηε κάζεζή ηνπο 

Ρφινη κέζα ζηηο νκάδεο: 

o Αξρεγφο ηεο νκάδαο 

o Καζνδεγεηήο 

o θαηαγξαθέαο  

o κέινο  

Πόξνη  Γηαθάλεηεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ  

 χλδεζκνη ηζηνζειίδσλ / κειέηεο άιισλ εξεπλεηψλ 

                                         
1
 Πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη ζε θάπνηεο νκάδεο ηνπνζεηήζεθαλ 2 ή 3 αθηηβηζηέο αληίζηνηρα, εμαηηίαο ηεο 

έιιεηςεο ησλ πξαγκαηηζηψλ θαη ζεσξεηηθψλ θαη αληίζηνηρα ηεο ππεξνρήο ησλ αθηηβηζηψλ. 
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 Αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα (εθθψλεζε) 

 Πξφηππν (template) εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ 

 Ρνπκπξίθα απηναμηνιφγεζεο (R2123) 

 Ρνπκπξίθα αμηνιφγεζεο νκφηηκσλ (R3) 

 Ρνπκπξίθα αμηνιφγεζεο γηα ηηο νκάδεο (R1) 

 Δλλνηνινγηθνί ράξηεο 

 Καζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο 

Οκάδεο Οκάδεο κε βάζε ηα καζεζηαθά ζηπι (αθηηβηζηήο, αλαθιαζηηθφο, 

ζεσξεηηθφο, πξαγκαηηζηήο) 

Πίλαθαο 10: πζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ PBL script 

3.4.2.2 Μεραληζκνί ηνπ PBL script 

Οη κεραληζκνί αλαθέξνληαη ζηελ νξγάλσζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ script θαη 

βνεζνχλ ζην λα πεξηγξαθεί ε θαηαλεκεκέλε θχζε ησλ collaboration scripts. Οη κεραληζκνί 

πεξηιακβάλνπλ: ηνλ ηξόπν πνπ νη δξαζηεξηόηεηεο, νη ξόινη θαη νη πόξνη θαηαλέκνληαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο (θαηαλνκή εξγαζίαο - task distribution), ηνλ ηξόπν πνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

θαηαλέκνληαη ζε νκάδεο (ζρεκαηηζκφο νκάδαο – group formation), θαζψο θαη ηνλ ηξόπν πνπ 

νη δξαζηεξηόηεηεο, νη ξόινη, νη πόξνη θαη νη νκάδεο θαηαλέκνληαη ρξνληθά (αιιεινπρία - 

sequencing). 

 Καηαλνκή εξγαζίαο - task distribution 

ην PBL script φινη νη ζπκκεηέρνληεο εθηεινχλ ζεηξηαθά ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο, 

ιακβάλνπλ ην ίδην καζεζηαθφ πιηθφ θαη κέζα ζηηο νκάδεο, αλαιακβάλνπλ θαη δηαηεξνχλ ηνπο 

ξφινπο (αξρεγόο, θαζνδεγεηήο, θαηαγξαθέαο, κέινο) πνπ έρνπλ επηιέμεη απφ ηελ αξρή ηεο 

δηαδηθαζίαο. ηνλ πίλαθα 11 παξαηίζεληαη νη δξαζηεξηφηεηεο, ην καζεζηαθφ πιηθφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη νη ξφινη νη νπνίνη θαηαλέκνληαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. 

Γξαζηεξηόηεηεο PBL 

script 
Ρόινη Πόξνη 

1. Αηνκηθή κειέηε – 

θαηαλνκή ξφισλ 
Αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

 Γηαθάλεηεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

 χλδεζκνη ηζηνζειίδσλ / κειέηεο 

άιισλ εξεπλεηψλ 

 Αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα 

(εθθψλεζε) 

2. Δηζαγσγή ζηε 

δηαδηθαζία 
Αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα  Δλλνηνινγηθφο ράξηεο 

3. Οξηζκφο ζηνηρείσλ 

πνπ πξέπεη λα 

αλαιπζνχλ 

Αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα  Καζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο 

4. Αλάιπζε 

πξνβιήκαηνο 

Ζ δξαζηεξηφηεηα θαηαλέκεηαη εληφο ηεο 

νκάδαο. Οη ζπκκεηέρνληεο αλαιακβάλνπλ 

έλαλ απφ ηνπο ξφινπο: αξρεγόο, 

θαζνδεγεηήο, θαηαγξαθέαο, κέινο 

 Δλλνηνινγηθφο ράξηεο 

 Καζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο 
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5. ρέδην δξάζεο 

Ζ δξαζηεξηφηεηα θαηαλέκεηαη εληφο ηεο 

νκάδαο. Οη ζπκκεηέρνληεο αλαιακβάλνπλ 

έλαλ απφ ηνπο ξφινπο: αξρεγόο, 

θαζνδεγεηήο, θαηαγξαθέαο, κέινο 

 Δλλνηνινγηθφο ράξηεο 

 Καζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο 

6. Αμηνιφγεζε νκφηηκσλ Αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

 Δλλνηνινγηθφο ράξηεο 

 Ρνπκπξίθα αμηνιφγεζεο νκφηηκσλ 

(R3) 

7. πιινγή 

πιεξνθνξηψλ: αηνκηθή 

κειέηε / αηνκηθή 

επίιπζε πξνβιήκαηνο  

Αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

 Γηαθάλεηεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

 χλδεζκνη ηζηνζειίδσλ / κειέηεο 

άιισλ εξεπλεηψλ 

 Αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα 

(εθθψλεζε) 

 Πξφηππν (template) εθπαηδεπηηθνχ 

ζελαξίνπ 

8. Γηακνηξαζκφο 

πιεξνθνξηψλ: 

ππνβνιή εξγαζίαο / 

αηνκηθή κειέηε 

Αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα - 

9. Δηζαγσγή ζηε 

δηαδηθαζία 
Αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα  Δλλνηνινγηθφο ράξηεο 

10. Μειέηε 

αηνκηθψλ πξνηάζεσλ 

επίιπζεο 

Αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα  Δλλνηνινγηθφο ράξηεο 

11. Δπηινγή 

θαιχηεξεο ιχζεο 

Ζ δξαζηεξηφηεηα θαηαλέκεηαη εληφο ηεο 

νκάδαο. Οη ζπκκεηέρνληεο αλαιακβάλνπλ 

έλαλ απφ ηνπο ξφινπο: αξρεγόο, 

θαζνδεγεηήο, θαηαγξαθέαο, κέινο 

 Δλλνηνινγηθφο ράξηεο 

 Ρνπκπξίθα αμηνιφγεζεο γηα ηηο 

νκάδεο (R1) 

12. Γηακνηξαζκφο 

πιεξνθνξηψλ: 

ππνβνιή εξγαζίαο / 

αηνκηθή κειέηε 

Αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα   Δλλνηνινγηθφο ράξηεο 

13. πδήηεζε 

αλαηξνθνδφηεζεο 

Ζ δξαζηεξηφηεηα θαηαλέκεηαη κεηαμχ 2 

νκάδσλ (νκάδα θαλνληθή / νκάδα 

‗αδεξθάθη‘). Οη ζπκκεηέρνληεο 

αλαιακβάλνπλ έλαλ απφ ηνπο ξφινπο: 

αξρεγόο, θαζνδεγεηήο, θαηαγξαθέαο, 

κέινο 

 Δλλνηνινγηθφο ράξηεο 

14. Απνηίκεζε 

νκαδηθήο εξγαζίαο 
Αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

 Δλλνηνινγηθφο ράξηεο 

 Ρνπκπξίθα αμηνιφγεζεο γηα ηηο 

νκάδεο (R1) 

15. Αμηνιφγεζε 

νκφηηκσλ 
Αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

 Δλλνηνινγηθφο ράξηεο 

 Ρνπκπξίθα αμηνιφγεζεο νκφηηκσλ 

(R3) 

16. Απηναμηνιφγεζε Αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα 
 Δλλνηνινγηθφο ράξηεο 

 Ρνπκπξίθα απηναμηνιφγεζεο (R2123) 

17. Αηνκηθή κειέηε Αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα  Δλλνηνινγηθφο ράξηεο 

Πίλαθαο 11: Καηαλνκή εξγαζίαο  

 ρεκαηηζκόο νκάδσλ – group formation 

Γηα ηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο νξίζηεθαλ ζηo PBL script, ζπγθξνηήζεθαλ 

νκάδεο ησλ 4 αηφκσλ. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ζε έλα δηαδηθηπαθφ (online) πεξηβάιινλ 
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κάζεζεο PBL, ν αξηζκφο ησλ κειψλ κίαο νκάδαο πξέπεη λα είλαη απφ 4 κέρξη 6 άηνκα γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά (Savin-Baden, 2007a). Δπνκέλσο, αλάινγα κε ηνλ επηζπκεηφ 

αξηζκφ ησλ νκάδσλ, ζρεκαηίζηεθαλ 11 νκάδεο, απφ 4 άηνκα. 

 Αιιεινπρία - sequencing 

Σν PBL script είρε δηάξθεηα 3 εβδνκάδεο ζπλνιηθά. Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

κνηξάζηεθε ζε 4 δηδαθηηθέο πεξηόδνπο, φπνπ δηεμήρζεζαλ 2 εξγαζηεξηαθέο ζπλαληήζεηο θαη 

αηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο εμ‘ απνζηάζεσο. Ζ 1
ε
 θαη 3

ε
 δηδαθηηθή πεξίνδνο δηήξθεζαλ απφ κία 

εβδνκάδα αληίζηνηρα θαη νη εθπαηδεπφκελνη εξγάζηεθαλ αηνκηθά. Ζ 2
ε
 θαη 4

ε
 δηδαθηηθή 

πεξίνδνο δηεμήρζεζαλ ζε 2 δηδαθηηθέο ψξεο αληίζηνηρα θαη νη εθπαηδεπφκελνη εξγάζηεθαλ 

νκαδηθά. Σν PBL script πεξηγξάθεηαη απφ κία αθνινπζία 7 θάζεσλ. ε θάζε θάζε 

πεξηιακβάλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο, φπνπ πξέπεη λα εθηειέζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζεηξηαθά. 

ην ζρήκα 5 απνηππψλεηαη ε αιιεινπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ PBL 

script.

 

ρήκα 5: Αιιεινπρία δξαζηεξηνηήησλ PBL script

Αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ρέδην δξάζεο 

Αμηνιφγεζε νκφηηκσλ 

Οξηζκφο ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα αλαιπζνχλ 

 

Αηνκηθή κειέηε - θαηαλνκή ξφισλ 

Δηζαγσγή ζηε δηαδηθαζία 

Αηνκηθή Μειέηε Αηνκηθή επίιπζε ηνπ 
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3.5 Δπηινγή ηαηηζηηθώλ Κξηηεξίσλ 

ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 3 εξγαιεία γηα ηε ζπιινγή εκπεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξγαιείν αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (PFR) γηα ηε 

κέηξεζε ησλ δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη 2 ξνπκπξίθεο γηα ηε κέηξεζε ηεο 

απόθηεζεο γλώζεο (R1) θαη ησλ δεμηνηήησλ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο (R21), ηεο απηνθαηεπζπλόκελεο 

κάζεζεο (R22) θαη ηεο ζπλεξγαζίαο (R23). 

Σα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλαο, είλαη: 

 πληειεζηήο a ηνπ Cronbach 

 t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ  (independent samples t-test) 

Σα κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ (ξνπκπξίθεο) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, πξνζαξκφζηεθαλ 

θαηάιιεια γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, θαζψο βαζίδνληαη ζηηο 

ξνπκπξίθεο πνπ θαηαζθεχαζαλ άιινη εξεπλεηέο. Δπνκέλσο, θξίζεθε απαξαίηεην λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ν πληειεζηήο α ηνπ Cronbach γηα λα κεηξεζεί ε εζσηεξηθή ηνπο αμηνπηζηία. 

3.5.1 Ο ζπληειεζηήο α ηνπ Cronbach 

Ο Cronbach α ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε ην βαζκφ ηεο εζσηεξηθήο 

αμηνπηζηίαο κεηαμχ θάπνησλ δεηθηψλ (ηα ππνθείκελα ελφο εξσηεκαηνινγίνπ) (Griffin, 2005). Ζ 

εζσηεξηθή αμηνπηζηία βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ηα ππνθείκελα ελφο εξγαιείνπ κέηξεζεο πξέπεη 

λα είλαη ζπλεπή κε ην ζπλνιηθφ εξγαιείν κέηξεζεο (Field, 2006), δειαδή φηη φια ηα 

ππνθείκελα ελφο εξγαιείνπ κέηξεζεο κεηξάλε ηελ ίδηα κεηαβιεηή. 

Ο βαζκφο ηνπ Cronbach α θπκαίλεηαη κεηαμχ 0 έσο 1. ζν πην θνληά ε ηηκή ηνπ 

Cronbach α είλαη ζην 1, ηφζν πεξηζζφηεξε εζσηεξηθή αμηνπηζηία ζα έρνπλ ηα ππνθείκελα κηαο 

θιίκαθαο κέηξεζεο (Gliem & Gliem, 2003). Καζψο απμάλεηαη ε ηηκή ηνπ Cronbach α 

εμαξηάηαη κεξηθψο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηεκάησλ ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο, έηζη κπνξεί λα 

ππάξρνπλ θαη κεηψζεηο (Gliem & Gliem, 2003). Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη έλαο ινγηθφο ζηφρνο 

είλαη λα έρεη ν Cronbach α ηελ ηηκή .8 (Gliem & Gliem, 2003). 

3.5.2 t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ (independent Samples t-Test) 

χκθσλα κε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 2 ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί 

αλ νη 2 νκάδεο (ειέγρνπ-πεηξακαηηθή) δηαθέξνπλ κεηά απφ ηελ πεηξακαηηθή παξέκβαζε, σο 

πξνο ηηο εξεπλεηηθέο κεηαβιεηέο (γλψζε, δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, απηνθαηεπζπλφκελεο 

κάζεζεο θαη ζπλεξγαζίαο). Γηα ην ζθνπφ απηφ, επηιέμακε λα εθαξκφζνπκε t-test αλεμάξηεησλ 
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δεηγκάησλ (independent samples t-test) γηα λα ειέγμνπκε αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

δηαθνξά, κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ εξεπλεηηθψλ κεηαβιεηψλ ησλ 2 νκάδσλ. 

Χζηφζν,  ππάξρνπλ 2 t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ, έλα γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ νη 

δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο θαη έλα γηα ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη άληζεο (Κνιπβά-Μαραίξα & 

Μπφξα–έληα, 1998). Γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ειέγρνπ αξρηθά εθαξκφζηεθε ν 

έιεγρνο ηζφηεηαο 2 δηαθπκάλζεσλ (έιεγρνο Levene
1
) θαη αλάινγα κε ην απνηέιεζκα 

επηιέρζεθε ν θαηάιιεινο έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ ζηαηηζηηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζα 

ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ.  

3.6. Γείγκα Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο  

3.6.1. πκκεηέρνληεο 

ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 44 πξνπηπρηαθνί 

θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο ‗Φεθηαθψλ πζηεκάησλ‘ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. Ζ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία δηεμήρζε ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2009-2010 θαη πινπνηήζεθε 

ζην πιαίζην ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ καζήκαηνο επηινγήο ‗πλεξγαηηθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο‘ 

φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη εγγξάθεθαλ νηθεηνζειψο.  

Απφ ηνπο 44 ζπκκεηέρνληεο ηα 17 άηνκα απνηεινχλ ηελ νκάδα ειέγρνπ (control group) 

θαη νη 27 ηελ πεηξακαηηθή νκάδα (experimental group). Σα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ 24 

άλδξεο θαη 20 γπλαίθεο εθ ησλ νπνίσλ νη 42 ήηαλ ειιεληθήο θαηαγσγήο θαη νη 2 θππξηαθήο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο φινη νη ζπκκεηέρνληεο νινθιήξσζαλ κε 

επηηπρία ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ 2 άηνκα ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο παξαθνινχζεζαλ εμ‘ 

νινθιήξνπ δηαδηθηπαθά ηε δηαδηθαζία. 

3.6.2. Πεξηνξηζκνί 

Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζηελ παξνχζα έξεπλα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε θάπνηνη πεξηνξηζκνί.  

ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία δειψζαλ αξρηθά φηη ζα ζπκκεηάζρνπλ 53 άηνκα απφ ην 

ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην κάζεκα ‗πλεξγαηηθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο‘. Χζηφζν, 

πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ην δείγκα πεξηνξίζηεθε ζε 44 άηνκα. Οη 

ζπκκεηέρνληεο εγγξάθεθαλ νηθεηνζειψο, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εθηθηή ε ηπραία 

                                         
1 Ο έιεγρνο Levene θαιείηαη λα επαιεζεχζεη ηελ παξαδνρή φηη νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο αλάκεζα ζε νκάδεο ή 

δείγκαηα˙ κε άιια ιφγηα, ηελ νκνηνγέλεηα ηεο δηαθχκαλζεο. Δθφζνλ ε πξνθχπηνπζα ηηκή p είλαη <0.05, 

απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε ησλ ίζσλ δηαθπκάλζεσλ θαη ζπκπεξαίλεηαη φηη ππάξρεη δηαθνξά δηαθχκαλζεο 

ζηνλ πιεζπζκφ, νπφηε αθνινπζνχληαη δηαδηθαζίεο πνπ δελ έρνπλ ηελ παξαδνρή ηεο ηζφηεηαο ηεο δηαθχκαλζεο. 
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δεηγκαηνιεςία ζε φιν ην δείγκα ησλ αηφκσλ πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζην κάζεκα. Δληνχηνηο, 

ε κε ηπραία δεηγκαηνιεςία ησλ εθπαηδεπφκελσλ, δε κπνξεί λα εμαζθαιίζεη φηη ε κία νκάδα 

(ειέγρνπ) έρεη απαξαίηεηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ άιιε νκάδα (πεηξακαηηθή). Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη 2 νκάδεο κπνξεί λα κελ είλαη ίδηεο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε 

παξέκβαζεο, επνκέλσο δε κπνξνχκε λα εμαζθαιίζνπκε φηη ε δηαθνξά ηνπο νθείιεηαη ζηελ 

πεηξακαηηθή παξέκβαζε (Gribbons & Herman, 1997).  

Έλαο αθφκα πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη φηη νη δηαδηθηπαθέο 

ζπλαληήζεηο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο έγηλαλ ζην εξγαζηήξην ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη δε 

δηεμήρζεζαλ εμ απνζηάζεσο. Ζ ζχγρξνλε επηθνηλσλία (synchronous communication) 

εμαζθαιίδεη ηνλ απζνξκεηηζκφ θαη ηελ άκεζε αλαηξνθνδφηεζε κέζσ κελπκάησλ, κεηαμχ ησλ 

κειψλ κηαο νκάδαο  (Cheaney & Ingebritsen, 2005). Έλα πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη κε απηνχ 

ηνπ είδνπο ηελ επηθνηλσλία, είλαη ε δπζθνιία γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζχγρξνλσλ 

ζπλαληήζεσλ (Cheaney & Ingebritsen, 2005). Δπνκέλσο γηα ιφγνπο αζθαιείαο, νη 

δηαδηθηπαθέο ζπλαληήζεηο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο νξίζηεθαλ λα γίλνπλ ζην εξγαζηήξην ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ.  

 Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο αιιά θαη γηα παξάγνληεο φπσο ε δηαδηθαζία ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ θαη νη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο δελ επηηξέπνπλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο λα γεληθεπηνχλ αλεμαηξέησο γηα νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ. 

3.7. Τιηθό 

Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο „ύγρξνλεο 

ζπλεξγαηηθέο κέζνδνη κάζεζεο‟, ηνπ εξγαζηεξίνπ ‗πλεξγαηηθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο‘. Σν 

δηδαζθφκελν αληηθείκελν ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ ε κέζνδνο PBL θαη σο ηειηθφ 

παξαδνηέν νξίζηεθε ε δεκηνπξγία ελφο „νκαδηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ PBL κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο‟. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα επηιέρζεθε, αθελφο γηαηί ήηαλ 

κέζα ζην πιαίζην ηεο δηδαζθφκελεο χιεο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη αθεηέξνπ γηα λα δηδαρζνχλ νη 

εθπαηδεπφκελνη κία κεζνδνινγία επίιπζεο αλεπαξθψο δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ, πξνθεηκέλνπ 

λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε κειινληηθέο πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Γηα ην δηδαζθφκελν αληηθείκελν, θαηαζθεπάζηεθε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη 

κεηαθνξηψζεθε ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ειεθηξνληθήο ηάμεο (Moodle), φπνπ δηαηέζεθε 

πξφζβαζε ζηηο δχν νκάδεο εθπαηδεπφκελσλ (νκάδα ειέγρνπ – νκάδα πεηξακαηηθή), πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, δεκηνπξγήζεθαλ δηαθάλεηεο (PDFs) θαη θείκελα (.doc) νη νπνίεο 

κεηαθνξηψζεθαλ ζην Moodle καδί κε πξνηεηλφκελνπο ζπλδέζκνπο (urls) θαη πφξνπο ζε κνξθή 
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θεηκέλνπ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε δεκηνπξγήζεθαλ ξνπκπξίθεο ζε κνξθή θεηκέλνπ, ελψ θάπνηεο 

δεκηνπξγήζεθαλ κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ Moodle. Σέινο, γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα 

ζρεκαηίζηεθαλ ελλνηνινγηθνί ράξηεο (CmapTools) θαη θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο ζε κνξθή 

θεηκέλνπ (.doc).   

3.7.1. Δξεπλεηηθά εξγαιεία / πεξηβάιινληα 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ PBL script, ην CSCL πεξηβάιινλ ην 

νπνίν δηακνξθψζεθε, απνηειείηαη απφ ην Google Wave, δειαδή απφ έλα ζχζηεκα γηα 

ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε ζπλεξγαζία. Παξάιιεια, γηα ηε δηαηήξεζε θαη δηάζεζε ηνπ 

καζεζηαθνχ πιηθνχ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο 

ηνπ PBL script, αμηνπνηήζεθε ην Moodle, πνπ απνηειεί έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ειεθηξνληθήο 

ηάμεο (course management system). 

Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία αθνινπζεί ηηο θάζεηο ηνπ PBL script, φπνπ πεξηιακβάλνπλ 

αηνκηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ησλ εξγαιείσλ πνπ ππνζηήξημαλ ην PBL script ήηαλ λα 

αμηνπνηεζνχλ κέζα επηθνηλσλίαο γηα ηηο δηάθνξεο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε 

δεκηνπξγία, ε αληαιιαγή ηδεψλ θαη ε ιήςε απνθάζεσλ. Παξάιιεια, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηπγράλεηαη ε αξκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ηα εξγαιεία έπξεπε λα 

δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη πξφθεηηαη γηα έλα παξαδνζηαθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. ηάμε). 

Δπνκέλσο, επηιέρζεθε έλα ζχζηεκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ απιφ ζρεδηαζκφ θαη 

ζπλδπάδεη εξγαιεία ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί 

έλαο ρψξνο πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηηο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε δηεξγαζία επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο. Σν Google Wave απνηειεί κία θαηλνχξγηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ινγηζκηθνχ, ε 

νπνία ζπγρσλεχεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαδηθηπαθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλδπάδεη ηερλνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

PBL script. ην Google Wave oη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ θαη λα εξγαζηνχλ καδί 

ρξεζηκνπνηψληαο πινχζην κνξθνπνηεκέλν θείκελν θαη δπλαηφηεηεο πνιπκέζσλ
1
 θαη ε 

πξνζηηζέκελε αμία ηνπ, έγθεηηαη ζηα αθφινπζα:  

 Υαξαθηεξίδεηαη απφ απιφ ζρεδηαζκφ, θαζψο δηαζέηεη έλα πεξηβάιινλ δηεπαθήο ην νπνίν 

είλαη νηθείν ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο (κνηάδεη κε έλα ηππηθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ). 

 Πέξα απφ ηε ζχγρξνλε ζπλεξγαζία, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα επηθνηλσλνχλ 

                                         
1 Google Wave. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Αλαθηήζεθε 17/12/210 απφ 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Wave  

http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Wave
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αζχγρξνλα, ην νπνίν βνεζά ζηνλ εχθνιν πξνγξακκαηηζκφ ησλ ζπλαληήζεσλ, θαζψο 

εθπαηδεπηηθφο θαη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο. 

 Οπνηνζδήπνηε ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη, λα επεμεξγαζηεί ην πεξηερφκελν θαη λα 

απαληήζεη ζε έλα κήλπκα (wave). Καηφπηλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγία 

αλαπαξαγσγήο (playback) πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζηνχλ ηα κελχκαηα (waves) πνπ 

αληαιιάρηεθαλ θαη κε ηε ζεηξά ηεο απνζηνιήο ηνπο
1
. Ζ δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ησλ 

ζπλνκηιηψλ απνηειεί πιενλέθηεκα γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

αλαθηήζνπλ ηα παξαγφκελα νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ ηηο αηνκηθέο επηδφζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

 Δπηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ κάζεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζπλεξγαζίαο ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο 

(waves) θαη ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ή λα ζπκκεηέρεη 

ηαπηφρξνλα ζε φιεο ηηο ζπλνκηιίεο.  

 Δπηηξέπεη ηελ επεμεξγαζία ησλ κελπκάησλ απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο, ακέζσο κεηά ηελ 

απνζηνιή ηνπο, γεγνλφο πνπ βνεζάεη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ζηνλ αλαζηνραζκφ. 

 Καηά ηε δηάξθεηα αληαιιαγήο ησλ κελπκάησλ ππάξρεη δσληαλή κεηάδνζε θαηά ηελ 

πιεθηξνιφγεζε, έηζη ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα ζπλνκηινχλ απεπζείαο θαη γξήγνξα, λα 

βιέπνπλ ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη θαη λα αιιειεπηδξνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί λα παξαθνινπζνχλ άκεζα ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπφκελσλ.  

Χζηφζν, ην Google Wave παξέρεη ειάρηζηα κέζα γηα ηελ απνζήθεπζε θαη νξγάλσζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο καζήκαηνο, φπσο άιισζηε θαη ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ζχγρξνλεο 

ζπλεξγαζίαο (Chan, 2006). Χο εθ ηνχηνπ, αμηνπνηήζεθε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ειεθηξνληθήο ηάμεο (course management system) ην Moodle, γηα λα ζηεξίμνπκε ηελ 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, κε ην απαξαίηεην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.  

 Σν Moodle απνηειεί έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ειεθηξνληθήο ηάμεο (course management 

system - CMS) ην νπνίν έρεη επξέσο ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Majid 

et al., 2007). Δίλαη επξέσο δηαδεδνκέλν, θαζψο ζήκεξα ππάξρνπλ πάλσ απφ 50000 

ηζηνζειίδεο Moodle ζε πάλσ απφ 200 ρψξεο θαη είλαη δηαζέζηκν ζε πάλσ απφ 80 

γιψζζεο
1
.   

 Γηαηίζεηαη δσξεάλ σο ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα.  

 Γηαζέηεη κία πιαηθφξκα θηιηθή πξνο ην ρξήζηε.  

                                         
1
 Moodle Statistics. Αλαθηήζεθε 20/03/2011 απφ http://moodle.org/stats/  

http://moodle.org/stats/
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 Γηαθξίλεηαη απφ κεγάιε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ιφγσ ηνπ αλνηρηνχ θψδηθα  πνπ ζεκαίλεη φηη 

επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ
1
, ε νπνία ηνπ επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ (Consortium for 

School Networking, 2008).  

 Δίλαη εχθνιν ζηε ρξήζε γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο, ηνπο δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη εθπαηδεπφκελνπο (Barnard, Brorson & Ivanova, 2007). 

 Δίλαη επέιηθην, θαζψο επηηξέπεηαη ε επέθηαζή ηνπ.  

 Τπνζηεξίδεηαη απφ κία θνηλφηεηα πξνγξακκαηηζηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζπλερηδφκελε 

αλάπηπμή ηνπ.  

 Σν Moodle είλαη ην κφλν απφ ηα δεκνθηιή αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ CMS πνπ έρεη φιε ηε 

δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ζηα Διιεληθά, πξνζθέξνληαο επίζεο πνιχ θαιή ππνζηήξημε 

απηήο, κέζσ ηεο πνιχ ελεξγήο θνηλφηεηαο πνπ δηαζέηεη (Διιεληθφ θφξνπκ αληαιιαγήο 

απφςεσλ) (Αζαλαζφπνπινο θαη Πξνθνπάθεο, 2008).  

3.7.1.1. ύζηεκα γηα ζύγρξνλε θαη αζύγρξνλε ζπλεξγαζία: Google Wave  

Σν Google Wave είλαη κία θαηλνχξγηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ινγηζκηθνχ γηα ζχγρξνλε 

θαη αζχγρξνλε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία, ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηε Google ζηα κέζα 

ηνπ 2009
2
. Δίλαη κία δηαδηθηπαθή ππνινγηζηηθή πιαηθφξκα (web-based computing platform) 

θαη ρξεζηκνπνηεί έλα πξσηφθνιιν επηθνηλσληψλ (communications protocol), κε ζθνπφ λα 

ζπγρσλεχζεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαδηθηπαθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, φπσο είλαη ην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail), ηα άκεζα κελχκαηα (instant messaging), ηα wikis, θαη ε 

θνηλσληθή δηθηχσζε (social networking)
3
. 

ην πεξηβάιινλ ηνπ Google Wave νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ζχγρξνλα 

ή/θαη αζχγρξνλα θαη ηα κελχκαηα πνπ αληαιιάζνπλ κεηαμχ ηνπο, νλνκάδνληαη waves, φπνπ 

έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά
2
: 

 Έλα wave κνηάδεη κε ην παξαδνζηαθφ ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) ή κε έλα 

πξφγξακκα άκεζσλ κελπκάησλ (instant messaging) θαη ε ζπλνκηιία κε ηνπο άιινπο 

ρξήζηεο κπνξεί λα γίλεη ζχγρξνλα ή θαη αζχγρξνλα. 

 Έλα wave αθνινπζεί ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

                                         
1
 Grande Prairie Regional College – Moodle Guide – What is Moodle? Αλαθηήζεθε 20/03/2011 απφ 

http://www.gprc.ab.ca/library/documents/WhatisMoodle_000.pdf   
2
 Google Wave. Αλαθηήζεθε 20/03/2011 απφ http://wave.google.com/about.html  

3
 Google Wave. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Αλαθηήζεθε 20/03/2011 απφ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Wave  

http://www.gprc.ab.ca/library/documents/WhatisMoodle_000.pdf
http://wave.google.com/about.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Wave
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(e-mail) ή άκεζσλ κελπκάησλ (instant messages). Μπνξεί λα απνζεθεπηεί γηα λα 

δηαβαζηεί αξγφηεξα, λα κνξθνπνηεζεί, λα γίλεη επηζχλαςε αξρείνπ θαη λα δηαγξαθεί. 

 Ζ δηαθνξά κε ηα απιά άκεζα κελχκαηα (instant messaging) είλαη φηη έλα wave κπνξεί λα 

ηξνπνπνηεζεί θαη κεηά απφ ηελ απνζηνιή ηνπ, φπσο επίζεο κπνξεί λα γίλεη επεμεξγαζία 

ζηα waves ησλ άιισλ ρξεζηψλ. 

Σν πεξηβάιινλ ηνπ Google Wave φπνπ κπνξνχλ εθπαηδεπφκελνη θαη εθπαηδεπηηθφο λα 

ζπλεξγαζηνχλ, έρεη ηε κνξθή ελφο παξαδνζηαθνχ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη απνηειείηαη 

απφ 4 πεξηνρέο (εηθόλα 18): α) Σν κελνχ πινήγεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα εηζεξρφκελα 

κελχκαηα (inbox), φια ηα κελχκαηα (all), ηα κελχκαηα ηα νπνία έρνπλ μεθηλήζεη απφ ηνλ ίδην 

ην ρξήζηε (by me), ηηο αηηήζεηο (requests) δειαδή ηα κελχκαηα απφ ρξήζηεο νη νπνίνη δελ είλαη 

ζηε ιίζηα επαθψλ, ηηο ξπζκίζεηο (settings), ηα δηαγξακκέλα κελχκαηα (trash) θαη ηα 

δηαθεκηζηηθά κελχκαηα (spam), β) ηε ιίζηα επαθψλ (contacts), γ) ηελ πεξηνρή εκθάληζεο ησλ 

επηινγψλ ηνπ κελνχ πινήγεζεο θαη δ) ηελ πεξηνρή ζχγρξνλεο ή αζχγρξνλεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

ρξεζηψλ.     

 

 

 
Δηθόλα 18: Πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Google Wave 

3.7.1.2. Η ρξήζε ηνπ Google Wave θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο   

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ην Google Wave αμηνπνηήζεθε γηα ηε 

ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο,  

πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζηνχλ ζε νκάδεο, γηα ηελ επίιπζε ηνπ αλεπαξθψο δνκεκέλνπ 

πξνβιήκαηνο. Δηδηθφηεξα ην Google Wave ρξεζηκνπνηήζεθε, γηα ηα αθφινπζα: 

1. Γεκηνπξγία Οκάδσλ. Οη εθπαηδεπφκελνη ζπλεξγάζηεθαλ ζε νκάδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπνκέλσο, γηα ηε δεκηνπξγία νκάδσλ ζην Google Wave, νη 

εθπαηδεπφκελνη θαηά ηελ είζνδφ ηνπο θαηαρψξεζαλ ζηηο επαθέο ηνπο, ηα άιια κέιε 

Μελνύ 

Πινήγεζεο 

Λίζηα 

επαθώλ 

Πεξηνρή εκθάληζεο επηινγώλ ηνπ κελνύ Πεξηνρή ζύγρξνλεο ή αζύγρξνλεο 

ζπλεξγαζίαο 
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θαζψο θαη ηνλ ππεχζπλν ηεο νκάδαο ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζπκπιήξσζαλ ζην πξνθίι ηνπο, 

ην επψλπκφ θαη ηελ νκάδα ηνπο (εηθόλα 19).  

 

Δηθόλα 19: Γεκηνπξγία νκάδσλ ζην Google Wave  

2. ύγρξνλε ζπλεξγαζία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο νη 

εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηείραλ ζε ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ε θάζε θαηλνχξγηα 

δξαζηεξηφηεηα, ην κέινο ηεο νκάδαο (αξρεγφο) ην νπνίν ήηαλ ππεχζπλν δεκηνπξγνχζε έλα 

θαηλνχξγην wave, φξηδε ηνλ ηίηιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη θαινχζε ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

νκάδαο ζηε ζπδήηεζε (εηθόλα 20). ηε ζπλέρεηα, ηα κελχκαηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

αθνινπζνχζαλ ζεηξηαθή κνξθή, φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχζαλ λα πξνζζέζνπλ 

θείκελν θαη πνιπκέζα. 

 

Δηθόλα 20: Γηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ 

3. Απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αηνκηθήο 

κάζεζεο ηνπ PBL script, νη εθπαηδεπφκελνη κειέηεζαλ ηηο απνζεθεπκέλεο ζπδεηήζεηο ζην 

Google Wave ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν αλαπαξαγσγήο (playback) (εηθόλα 21). 

Μέιε ηεο 

νκάδαο 

Σίηινο 

δξαζηεξηφηεηαο 

χλνιν 

δξαζηεξηνηήησλ 

Πξνζζήθε κέινπο 

νκάδαο / 

ππεχζπλνπ νκάδαο 

Γεκηνπξγία 

πξνθίι ρξήζηε 
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Δηθόλα 21: Γηαδηθαζία απηνθαηεπζπλόκελεο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ 

3.7.1.3. ύζηεκα Δηαρείξηζεο Ηιεθηξνληθήο Σάμεο: Moodle   

Σν Moodle είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ειεθηξνληθήο ηάμεο (course management 

system), ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκηζκνχ (social constructivism 

philosophy) πνπ αλαπηχρζεθε γηα λα ελζαξξχλεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ (Dougiamas) θαη γηα λα παξέρεη έλα ζχλνιν εξγαιείσλ ηα νπνία 

ππνζηεξίδνπλ ηελ έξεπλα θαη ηελ αλαδήηεζε (Brandl, 2005).  

Ζ ιέμε Moodle απνηειεί αξθηηθφιεμν ηνπ Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (πλαξηεζηαθφ Αληηθεηκελνζηξαθέο Γπλακηθφ Πεξηβάιινλ Μάζεζεο), φξνο 

ρξήζηκνο ζε πξνγξακκαηηζηέο θαη ζεσξεηηθνχο ηεο εθπαίδεπζεο (Γειεζηαχξνπ, 2008). Ζ ιέμε 

Dynamic, ππνδειψλεη ην δπλακηθφ ραξαθηήξα ηνπ ζπζηήκαηνο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη 

δηαξθψο αλαπηχζζεηαη θαη βειηηψλεηαη, θαζψο δηαζέηεη κία θνηλφηεηα ππνζηήξημεο θαη 

πξνγξακκαηηζηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ζπλερηδφκελε αλάπηπμή ηνπ (Dougiamas). Έηζη, 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ηνπ Moodle, φπνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο, 

δξαζηεξηφηεηεο θαη πεξηβάιινλ δηεπαθήο. 

Σν Moodle δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Martin Dougiamas
1
 θαη δηαηίζεηαη δσξεάλ σο 

Λνγηζκηθφ Αλνηρηνχ Κψδηθα ππφ ην Ίδξπκα Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ (General Public License – 

GNU) (Brandl, 2005), πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη ειεχζεξν γηα ηνπο ρξήζηεο (Dougiamas). Οη 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα ην αληηγξάςνπλ, λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα ην ηξνπνπνηήζνπλ εθφζνλ 

ζπκθσλνχλ: (α) κε ηελ παξνρή ηνπ πεγαίνπ θψδηθα ζηνπο άιινπο, (β) κε ηε κε ηξνπνπνίεζε ή 

απφζπξζε ηεο πξσηφηππεο άδεηαο ρξήζεο θαη ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη (γ) κε ηε 

ρξήζε ηεο ίδηαο άδεηαο ζε νπνηνδήπνηε παξάγσγν ηνπ Moodle έξγν
2
.  

Απφ ηερληθήο άπνςεο, ην Moodle κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ρσξίο ηξνπνπνίεζε ζε 

                                         
1 http://dougiamas.com  
2 http://www.moodle.org  

Πινήγεζε ζηηο 

πξνεγνχκελεο 

ζπδεηήζεηο κε ην 

εξγαιείν 

‗playback‘ 

Απνζεθεπκέλεο 

ζπδεηήζεηο 

http://dougiamas.com/
http://www.moodle.org/
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νπνηνδήπνηε ππνινγηζηή (Unix, Linux, Windows, Mac OS X, NetWare) πνπ ππνζηεξίδεη ηε 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP (HTML-embedded scripting language) θαη ηα δεδνκέλα ηνπ 

Moodle απνζεθεχνληαη ζε έλα ηχπνπ SQL ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (γηα 

παξάδεηγκα ην MySQL θαη PostgreSQL).  

3.7.1.4. Η ρξήζε ηνπ Moodle θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο   

Γηα ηελ παξνχζα έξεπλα, ζηήζεθε ζην πεξηβάιινλ ηνπ Moodle έλα κάζεκα (course) κε 

φλνκα ‗PBLLab‘
1
 (εηθόλα 22). Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, νη 

εθπαηδεπφκελνη έιαβαλ έλα e-mail κε ηε δηεχζπλζε ηνπ Moodle, ην φλνκα θαη ηνλ θσδηθφ 

ρξήζηε κε ην νπνίν είραλ πξφζβαζε ζην PBLLab. 

 

Δηθόλα 22: ‘PBLLab’ 

Σν ‗PBLLab‘ αμηνπνηήζεθε ζηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, γηα ηε δηαηήξεζε θαη 

δηάζεζε ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη εθπαηδεπφκελνη είραλ πξφζβαζε ζην 

πεξηβάιινλ, φπνπ κπνξνχζαλ λα κειεηήζνπλ θαη λα απνζεθεχζνπλ ηνπο πξνηεηλφκελνπο 

πφξνπο πιεξνθνξηψλ, λα κεηαθνξηψζνπλ ηα παξαδνηέα ηνπο θαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο 

ξνπκπξίθεο απηναμηνιφγεζεο.  

 Οξγάλσζε ηνπ πιηθνύ 

Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ ‗PBLLab’ πξνζαξκφζηεθε ζχκθσλα κε ηε ρξνληθή 

δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ρσξίζηεθε ζε 4 ηκήκαηα, πνπ απνηχπσλαλ ηηο 4 

δηδαθηηθέο πεξηφδνπο. ε θάζε δηδαθηηθή πεξίνδν κεηαθνξηψζεθε ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ PBL script (εηθόλα 23).  

                                         
1
 Γηεχζπλζε PBLLab: http://e-kpaideusi.gr/courses/login/index.php  

http://e-kpaideusi.gr/courses/login/index.php
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Δηθόλα 23: Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζην ‘PBLLab’ 

 Γηαηήξεζε ηνπ πιηθνύ 

1. Οη εθπαηδεπφκελνη είραλ πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο πιεξνθνξηψλ, νη νπνίνη είραλ 

κεηαθνξησζεί απφ ηνλ εξεπλεηή ζην ‘PBLLab’ ηνπο νπνίνπο κπνξνχζαλ λα κειεηήζνπλ 

θαη πξναηξεηηθά λα απνζεθεχζνπλ (εηθόλα 24).  

 

Δηθόλα 24: Πξόζβαζε ζηνπο πόξνπο πιεξνθνξηώλ 

2. Οη εθπαηδεπφκελνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρξφλν έπξεπε λα κεηαθνξηψζνπλ ζην ‗PBLLab‘, ηα παξαδνηέα ηνπο (εηθόλα 25). 

 

Δηθόλα 25: Μεηαθόξησζε αξρείσλ

Οξγάλσζε 

ηνπ πιηθνύ 

Πόξνη 

Μεηαθόξησζε 

αξρείσλ 
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3. Οη εθπαηδεπφκελνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρξφλν έπξεπε λα ζπκπιεξψζνπλ ζην ‗PBLLab’, ηηο ξνπκπξίθεο απηναμηνιφγεζεο (εηθόλα 

26). 

 

Δηθόλα 26: Αμηνιόγεζε 

3.8. Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζηεξίρηεθε ζε δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ 3 εξγαιεία, γηα ηελ 

αλάδεημε ησλ εξεπλεηηθψλ κεηαβιεηψλ. Δηδηθφηεξα, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξγαιείν αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ (PFR) γηα ηε κέηξεζε ησλ δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη 2 ξνπκπξίθεο 

γηα ηε κέηξεζε ηεο απόθηεζεο γλώζεο (R1) θαη ησλ δεμηνηήησλ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο (R21), ηεο 

απηνθαηεπζπλόκελεο κάζεζεο (R22) θαη ηεο ζπλεξγαζίαο (R23). ηνλ πίλαθα 12 πεξηγξάθνληαη 

νη εξεπλεηηθέο κεηαβιεηέο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. 

Δξεπλεηηθέο κεηαβιεηέο Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

Γεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο  Δξγαιείν αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (PFR) 

Γλψζε  Ρνπκπξίθα  (R1) 

Γεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο  Ρνπκπξίθα (R21) 

Γεμηφηεηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο Ρνπκπξίθα (R22) 

Γεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο Ρνπκπξίθα (R23) 

Πίλαθαο 12: Δξεπλεηηθέο κεηαβιεηέο θαη εξεπλεηηθά εξγαιεία 

3.8.1. Δξγαιείν Καηαλόεζε θαη Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο 

Μεηά ηε ιήμε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, θσδηθνπνηήζεθαλ νη απνζεθεπκέλεο 

ζπδεηήζεηο απφ ην Google Wave ησλ εθπαηδεπφκελσλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, πνπ 

αθνξνχζαλ ζηε δηεξγαζία επίιπζεο ηνπ αλεπαξθψο δνκεκέλνπ πξνβιήκαηνο. Ο ζηφρνο ήηαλ 

λα δηαπηζησζεί αλ νη εθπαηδεπόκελνη αλέπηπμαλ δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο κε ηελ 

αμηνπνίεζε ελόο CSCL πεξηβάιινληνο ην νπνίν ελνξρεζηξώλεηαη κέζσ ελόο PBL script.  

Γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ ζπδεηήζεσλ ηνπ Google Wave, ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

εξγαιείν „Καηαλόεζε θαη Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο‟ (Problem Formulation and Resolution - PFR) 

Απηναμηνιόγεζε 
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πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηε Murphy (2004), ε νπνία ζηεξίρηεθε ζην κνληέιν „επίιπζεο 

πξνβιεκάηνο‟ ηνπ Jonassen (1997) θαη ζηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ αλάπηπμε 

εξγαιείσλ γηα ηελ αλάιπζε δηαδηθηπαθψλ ζπδεηήζεσλ. Σν εξγαιείν πξνζαξκφζηεθε 

αξγφηεξα, απφ ηνπο Kenny et al. (2006) εηδηθά γηα έλα καζεζηαθφ online PBL πεξηβάιινλ. Οη 

Kenny et al. (2006), εθήξκνζαλ κία πηινηηθή έξεπλα φπνπ ηξνπνπνίεζαλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ 

ην εξγαιείν (PFR) κε ζθνπφ λα δηαπηζηψζνπλ αλ νη εθπαηδεπφκελνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο PBL 

δηαδηθαζίαο, αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο 

ηνπο, έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπφκελνη αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ελψ 

ηαπηφρξνλα δηαπίζησζαλ φηη ε δηεξγαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ε νπνία απνηππψλεηαη ζην 

εξγαιείν (PFR) είλαη ζπλεπήο κε ηε δηεξγαζία ηεο PBL πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, φηαλ νη 

εθπαηδεπφκελνη πξνζπαζνχλ λα ιχζνπλ ζπλεξγαηηθά έλα αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα.  

ην εξγαιείν (PFR) απνηππψλεηαη κία δηεξγαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη 

πεξηγξάθεηαη απφ 2 θαηεγνξίεο, φπνπ θάζε θαηεγνξία ζε δεχηεξν επίπεδν αλαιχεηαη απφ 

δηεξγαζίεο. ε ηξίην επίπεδν, νη δηεξγαζίεο αλαιχνληαη ζε δείθηεο. Οη δείθηεο θαλεξψλνπλ 

ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο πνπ αλαπηχζζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη, ζε θάζε 

δηεξγαζία.  

Δηδηθφηεξα, ε πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηελ Καηαλόεζε θαη ε δεχηεξε ηελ 

Δπίιπζε πξνβιήκαηνο [Formulation (understanding the problem) and Resolution (solving the 

problem), (Murphy & Ciszewska-Carr, 2005)]. Ζ θαηαλφεζε πξνβιήκαηνο απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζψο ν ιχηεο πξέπεη πξψηα λα αλαγλσξίζεη 

θαη λα θαηαλνήζεη ην αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα, νηθνδνκψληαο έλα ζχλνιν γλψζεσλ 

(Murphy, 2004). Δπνκέλσο, ε θαηαλφεζε πξνβιήκαηνο αλαιχεηαη ζηηο αθφινπζεο δηεξγαζίεο: 

νξηζκόο ηνπ ρώξνπ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο. Ζ επίιπζε πξνβιήκαηνο, 

πεξηιακβάλεη ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο θαζψο θαη ηελ ππεξάζπηζε θαη επαλεμέηαζε ιχζεσλ 

(Murphy, 2004) θαη αλαιχεηαη ζε 4 επηκέξνπο δηεξγαζίεο: εύξεζε ιύζεσλ, αμηνιόγεζε ησλ 

ιύζεσλ, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη εθηέιεζε ιύζεσλ.  

ηε ζπλέρεηα, θάζε δηεξγαζία αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο δείθηεο, φπνπ θαλεξψλνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε δηεξγαζία. ην ζρήκα 6 

απνηππψλνληαη νη θαηεγνξίεο, δηεξγαζίεο θαη νη δείθηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ηνπ εξγαιείνπ (PFR). 
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3.8.2. Ρνπκπξίθα PBL 

Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο „ύγρξνλεο 

ζπλεξγαηηθέο κέζνδνη κάζεζεο‟, ηνπ εξγαζηεξίνπ ‗πλεξγαηηθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο‘. Σν 

δηδαζθφκελν αληηθείκελν ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ ε κέζνδνο PBL θαη σο ηειηθφ 

παξαδνηέν νξίζηεθε ε δεκηνπξγία ελφο „νκαδηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ PBL κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο‟.  

Γηα λα δηαπηζησζεί αλ ν ξφινο ηεο ηερλνινγίαο ζην πιαίζην ηνπ PBL script επεξέαζε 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο σο πξνο ηε γλψζε, ρξεζηκνπνηήζεθε κία ξνπκπξίθα ε νπνία βαζίδεηαη 

ζηε κειέηε ηεο Combs (2008). ην πιαίζην ηεο έξεπλαο ηεο, ζρεδίαζε, πινπνίεζε θαη 

αμηνιφγεζε έλα PBL καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ππνζηεξίρηεθε απφ ηελ ηερλνινγία. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο δεκηνχξγεζε ηε ξνπκπξίθα κε ηελ νπνία  ‗εηδηθνί‘ απνηίκεζαλ ην 

PBL εθπαηδεπηηθφ ζελάξην πνπ είρε εθαξκφζεη. ηε ξνπκπξίθα πεξηιακβάλνληαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

ελζσκάησζε ελφο επηηπρεκέλνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο κε ηε κέζνδν ηεο PBL (Combs, 

2008).  

Ζ ξνπκπξίθα νλνκάζηεθε „Ρνπκπξίθα PBL‟ (R1) φπνπ πξνζαξκφζηεθε θαηάιιεια γηα 

Γείθηεο ηνπ εξγαιείνπ PFR πνπ απνηηκνχλ ηηο 

δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

 

Γηεξγαζία: νξηζκόο ηνπ ρώξνπ ηνπ Πξνβιήκαηνο 
1. πκθσλία γηα ην πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπδήηεζε 

2. Σξφπνη πνπ εθδειψλεηαη ην πξφβιεκα 

3. Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο 

4. Διαρηζηνπνίεζε  ή άξλεζε ηνπ  πξνβιήκαηνο 

5. Αλαγλψξηζε ηεο έθηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

6. Αλαγλψξηζε ηεο αηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο 

7. Δμσηεξηθφο ρψξνο / Γελίθεπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 
Γηεξγαζία: νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο 

1. Αλαγλψξηζε / εληνπηζκφο άγλσζησλ παξακέηξσλ ζηε γλψζε  

2. Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θάιπςε ηεο έιιεηςεο ησλ γλψζεσλ 

3. Απνζαθήληζε ησλ (λνήκαηνο, ζπνπδαηφηεηαο, αθξίβεηαο) πιεξνθνξηψλ 

4. Παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ 

5. Αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ησλ πιεξνθνξηψλ 

6. Αλαζηνραζκφο 

 
Γηεξγαζία: εύξεζε ιύζεσλ 

1. Πξφηαζε ιχζεσλ  

2. Τπνζέζεηο γηα ηηο ιχζεηο 

Γηεξγαζία: αμηνιόγεζε ησλ ιύζεσλ 

1. πκθσλία κε ηηο ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη απφ άιινπο 

2. Δθηίκεζε θαη ζχγθξηζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 

3. Κξηηηθή ησλ ιχζεσλ 

4. Απφξξηςε ιχζεσλ πνπ θξίλεηαη φηη δελ είλαη εθαξκφζηκεο 

Γηεξγαζία: εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

1. πκθσλία γηα ηηο ιχζεηο 

Γηεξγαζία: εθηέιεζε ιύζεσλ 

1. ρεδίαζε γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Καηεγνξία: 

Καηαλφεζε πξνβιήκαηνο 

Καηεγνξία: 

Δπίιπζε πξνβιήκαηνο 

ρήκα 6: Οη θαηεγνξίεο, δηεξγαζίεο θαη νη δείθηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ηνπ εξγαιείνπ (PFR). 
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ηελ παξνχζα έξεπλα θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ηειηθψλ παξαδνηέσλ, έγηλε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

γηα ηηο 2 νκάδεο (ειέγρνπ – πεηξακαηηθή), κεηά ηε ιήμε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ 

ξνπκπξίθα (R1) πεξηιακβάλεη 9 εξσηήκαηα κε ηα νπνία απνηηκάηαη θαηά πφζν έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην πιεξνί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ PBL. Γηα ηηο απαληήζεηο 

ρξεζηκνπνηήζεθε κία 4βαζκε θιίκαθα Likert (ςπρνκεηξηθή θιίκαθα κέηξεζεο) [4: Πιεξνί ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, 3: Πιεξνί αξθεηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, 2: πιεξνί ιίγν ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

1: δελ πιεξνί ηα ραξαθηεξηζηηθά] θαη κία πεξηγξαθή (descriptors) ε νπνία δηαρσξίδεη κε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεκάησλ. ην παξάξηεκα Γ παξαηίζεληαη ε 

ξνπκπξίθα (R1).  

3.8.3. Ρνπκπξίθα Απηναμηνιόγεζεο 

ηε ιήμε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο νη 2 νκάδεο εθπαηδεπφκελσλ (ειέγρνπ - 

πεηξακαηηθή) απηναμηνιφγεζαλ ηελ απφδνζή ηνπο. θνπφο ηεο απηναμηνιφγεζεο ήηαλ λα 

δηαπηζησζεί αλ ν ξφινο ηεο ηερλνινγίαο ζην πιαίζην ηνπ PBL script, επεξέαζε ηηο δεμηφηεηεο 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ (δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο).  

Γηα ηελ απηναμηνιφγεζε βαζηζηήθακε ζηε κειέηε ηεο Elizondo-Montemayor (2004), ε 

νπνία παξνπζηάδεη έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο γηα έλα PBL πεξηβάιινλ, δεκηνπξγψληαο κία 

ξνπκπξίθα φπνπ θαηεγνξηνπνηεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηεο PBL θαη νξίδεη θξηηήξηα γηα 

θάζε θαηεγνξία. 

Ζ ξνπκπξίθα απηναμηνιφγεζεο (R2123) πξνζαξκφζηεθε θαηάιιεια γηα ηελ παξνχζα 

έξεπλα θαη πεξηιακβάλεη εξσηήκαηα κε ηνπο νπνίνπο απνηηκάηαη θαηά πφζν νη εθπαηδεπφκελνη 

αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο (R21), απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (R22) θαη 

ζπλεξγαζίαο (R23), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ηνπ PBL script. 

ην παξάξηεκα Γ παξαηίζεηαη ε ξνπκπξίθα απηναμηνιφγεζεο (R2), ε νπνία 

πεξηιακβάλεη 43 εξσηήκαηα γηα ηελ θξηηηθή ζθέςε, 12 εξσηήκαηα γηα ηελ απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε θαη 12 εξσηήκαηα γηα ηε ζπλεξγαζία. Γηα ηηο απαληήζεηο δηακνξθψζεθε 5βαζκε 

θιίκαθα Likert (ςπρνκεηξηθή θιίκαθα κέηξεζεο) [5:εμαηξεηηθά, 4:πνιχ θαιά, 3: κέηξηα, 2:ιίγν 

θαη 1: θαζφινπ ]. 
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3.9. Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο έξεπλαο 

Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία δηεμήρζε ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2009-

10 ζην πιαίζην ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο „ύγρξνλεο ζπλεξγαηηθέο κέζνδνη κάζεζεο‟, ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ‗πλεξγαηηθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο‘.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ ζπλνιηθά 44 άηνκα, φπνπ ηα 17 

άηνκα απνηέιεζαλ ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηα 27 ηελ πεηξακαηηθή νκάδα. Ζ νκάδα ειέγρνπ 

δηδάρηεθε ζε έλα παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ PBL script θαη ε 

πεηξακαηηθή νκάδα, δηδάρηεθε ζε έλα πεξηβάιινλ CSCL, πνπ επίζεο ππνζηεξίρηεθε απφ ην 

PBL script.  

Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία αθνινπζεί ηηο θάζεηο ηνπ PBL script, φπνπ πεξηιακβάλνπλ 

αηνκηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Ζ ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα, 

ήηαλ 3 εβδνκάδεο θαη δηεμήρζεζαλ 2 εξγαζηεξηαθέο ζπλαληήζεηο θαζψο θαη αηνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο εμ‘ απνζηάζεσο, νη νπνίεο θαηαλεκήζεθαλ ζε 4 δηδαθηηθέο πεξηφδνπο. Σν 

δηδαζθφκελν αληηθείκελν ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ ε κέζνδνο PBL θαη σο ηειηθφ 

παξαδνηέν νξίζηεθε ε δεκηνπξγία ελφο „νκαδηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ PBL κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο‟. ην ζρήκα 7 απνηππψλνληαη δηαγξακκαηηθά νη θάζεηο ηεο 

πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, νη νπνίεο θαηαλεκήζεθαλ ζε 4 δηδαθηηθέο πεξηφδνπο. 

Πξνεηνηκαζία 

Δθπαηδεπφκελσλ 

Φάζε 3: 

Αηνκηθή Έξεπλα 

Φάζε 1: 

Παξνπζίαζε 

Πξνβιήκαηνο 

ηόρνο εθπαηδεπόκελσλ: 

„Η δεκηνπξγία ελόο εθπαηδεπηηθνύ 

ζελαξίνπ κε ηε κέζνδν PBL γηα ην κάζεκα 

ηεο Πιεξνθνξηθήο ηεο Α‟ ηάμεο Γπκλαζίνπ 

θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην θεθάιαην 12: «Ο 

Παγθόζκηνο Ιζηόο – Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα 

ηνπ Τπεξθεηκέλνπ»‟ 

1
ε
 Γηδαθηηθή πεξίνδνο 

Αηνκηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο εμ‘ 

απνζηάζεσο 

3
ε
 Γηδαθηηθή πεξίνδνο 

Αηνκηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο εμ‘ 

απνζηάζεσο 

Δξγαζηεξηαθή 
ζπλάληεζε / νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Φάζε 4: Δπηινγή 

ηεο θαιχηεξεο 

ιχζεο 

Φάζε 5: 
Παξνπζίαζε 

ιχζεο 

Φάζε 6: 

Αλαηξνθνδφηεζε 

Φάζε 7: 

Αμηνιφγεζε 

4
ε
 Γηδαθηηθή πεξίνδνο 

Δξγαζηεξηαθή 

ζπλάληεζε / νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Φάζε 2: Καηαλφεζε 

& αλάιπζε 

πξνβιήκαηνο 

2
ε
 Γηδαθηηθή πεξίνδνο 

ρήκα 7: Φάζεηο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ θαηαλέκνληαη ζε 4 

δηδαθηηθέο πεξηόδνπο 
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3.9.1. Πεηξακαηηθή Γηαδηθαζία 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ε νπνία βαζίδεηαη ζην PBL script 

αλαιχνληαη μερσξηζηά νη 7 θάζεηο, γηα ηηο νκάδεο ειέγρνπ θαη πεηξακαηηθή.  

 

Πξνεηνηκαζία εθπαηδεπόκελσλ γηα ηε δηαδηθαζία κάζεζεο  

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο νη εθπαηδεπφκελνη ελεκεξψζεθαλ 

(κε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) γηα ηα δηαδηθαζηηθά ζηνηρεία ηεο κάζεζεο. 

Δηδηθφηεξα, ε νκάδα ειέγρνπ πιεξνθνξήζεθε κε ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο θαη γηα ηελ πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο πιεξνθνξηψλ (ζρήκα 8
α
). Ζ πεηξακαηηθή 

νκάδα, ελεκεξψζεθε αληίζηνηρα γηα ην ρξνλνδηάγξακκα θαη γηα ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ θαη 

επηπξφζζεηα έιαβε νδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ην ρσξηζκφ θαη ηελ επεμήγεζε 

ησλ ξφισλ ζηηο νκάδεο θαη γηα ην ζχζηεκα κε ην νπνίν ζα επηθνηλσλνχζαλ δηαδηθηπαθά 

(ζρήκα 8
β
). 

ρήκα 8
α
: Οκάδα ειέγρνπ – Πξνεηνηκαζία ρήκα 8

β
: Οκάδα πεηξακαηηθή –Πξνεηνηκαζία  

Οκάδα  

Διέγρνπ 

Οκάδα 

Πεηξακαηηθή 

 

Πξνεηνηκαζία 

εθπαηδεπφκελσλ 

Οδεγίεο γηα ηελ εγγξαθή ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζην Moodle 

Δλεκέξσζε 

ηεο 

δηαδηθαζίαο 

 

Οδεγίεο γηα ηελ εγγξαθή ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζην Moodle 

Δλεκέξσζε 

ηεο 

δηαδηθαζίαο 

 
Οδεγίεο γηα ηελ εγγξαθή ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζην Google 

Wave 

Οδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία 

κάζεζεο 

Υξνλνδηάγξακκα γηα ηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο 

Υξνλνδηάγξακκα γηα ηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο 

Οξηζκφο νκάδσλ εξγαζίαο θαη 

επεμήγεζε ξφισλ 

Δμ‘ απνζηάζεσο 

κειέηε 



139 

 

Πξώηε Γηδαθηηθή Πεξίνδνο – Φάζε 1
ε
: Παξνπζίαζε Πξνβιήκαηνο 

Ζ 1
ε
 θάζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ‘Παξνπζίαζε Πξνβιήκαηνο’, πεξηιακβάλεη 

αηνκηθή εμ‘ απνζηάζεσο κειέηε γηα ηηο 2 νκάδεο εθπαηδεπφκελσλ (ειέγρνπ – πεηξακαηηθή). 

ε απηήλ ηε θάζε παξνπζηάδνληαη εηζαγσγηθέο έλλνηεο πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπφκελνη λα 

απνθηήζνπλ κία βάζε γλψζεσλ γηα ηε κέζνδν PBL ελψ παξάιιεια δίλεηαη ε εθθψλεζε ηνπ 

αλεπαξθψο δνκεκέλνπ πξνβιήκαηνο (ζρήκαηα 9
α
 θαη 9

β
). Δπηπιένλ, ε πεηξακαηηθή νκάδα 

ζπλεξγάδεηαη ζην CSCL πεξηβάιινλ,  γηα λα νξίζεη ξφινπο κέζα ζηηο νκάδεο. Ζ θάζε 2 είρε 

δηάξθεηα 1 εβδνκάδα θαη νη εθπαηδεπφκελνη ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηε κάζεζή ηνπο.  

ρήκα 9
α
: Οκάδα ειέγρνπ - Φάζε 1

ε
 ρήκα 9

β
: Οκάδα πεηξακαηηθή - Φάζε 1

ε
 

 

Γεύηεξε Γηδαθηηθή Πεξίνδνο – Φάζε 2
ε
: Καηαλόεζε θαη Αλάιπζε πξνβιήκαηνο 

Ζ 2
ε
 θάζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ‘Καηαλόεζε θαη Αλάιπζε πξνβιήκαηνο’, 

πεξηιακβάλεη εξγαζηεξηαθή ζπλάληεζε, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλεξγαζία ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ κέζα ζηηο νκάδεο, κε ζηφρν λα θαηαλνήζνπλ ην αλεπαξθψο δνκεκέλν 

πξφβιεκα. Ζ νκάδα ειέγρνπ ζπλεξγάδεηαη δηα δψζεο ζε έλα παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ κε 

ηελ άκεζε θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (ζρήκα 10
α
), ελψ ε πεηξακαηηθή νκάδα 

ζπλεξγάδεηαη ζην CSCL πεξηβάιινλ φπνπ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη απηνκαηνπνηεκέλεο (ζρήκα 10
β
). 

Σν αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα πνπ νξίζηεθε γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ήηαλ „ε 

δεκηνπξγία ελόο εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ κε ηε κέζνδν PBL‟ (Παξάξηεκα Β). Ο εξεπλεηήο 

Οκάδα  

Διέγρνπ 

Οκάδα 

Πεηξακαηηθή 

 

Παξνπζίαζε 

Πξνβιήκαηνο 

 

 Πφξνη 

πιεξνθνξηψλ 
Αηνκηθή 

Μειέηε 

Πφξνη 

πιεξνθνξηψλ 
Αηνκηθή 

Μειέηε 

Αλεπαξθψο 

δνκεκέλν 

πξφβιεκα 

Αλεπαξθψο 

δνκεκέλν 

πξφβιεκα 

Φάζε 

1
ε
 

Moodle 

Οξηζκόο 

Ρόισλ 

Οξίδνπλ ξφινπο 

κέζα ζηηο νκάδεο 

Moodle 

Google 

Wave 

χγρξνλε νκαδηθή  

επηθνηλσλία 

Δμ‘ απνζηάζεσο 

κειέηε 
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νξγάλσζε ηε δηαδηθαζία κε ζθνπφ λα αλαιπζνχλ ζεηξηαθά ηα ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο PBL, 

πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπφκελνη λα θαηαλνήζνπλ ηε κέζνδν κέζα απφ ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ 

κε φρεκα ηελ πξνεγνχκελε γλψζε. 

ρήκα 10
α
: Οκάδα Διέγρνπ – Φάζε 2

ε 
 ρήκα 10

β
: Οκάδα Πεηξακαηηθή – Φάζε 2

ε
  

Οκάδα  

Διέγρνπ 
Οκάδα 

Πεηξακαηηθή 

 

Δηζαγσγή ζηε 

δηαδηθαζία 

Φάζε 

2
ε
 

Υσξηζκφο ζε 

νκάδεο 

Οξίδνπλ ξφινπο 

κέζα ζηηο νκάδεο 

Οξηζκόο 

ζηνηρείσλ 

Παξνπζίαζε 

ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη 

λα αλαιπζνχλ 

Αλάιπζε 

πξνβιήκαηνο 

 

Καηαηγηζκφο ηδεψλ 

ρέδην δξάζεο Απνθάζεηο & 

Πξνηάζεηο πφξσλ 

πιεξνθνξηψλ 

Αμηνιόγεζε 

νκόηηκσλ Moodle 

Απνηίκεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ 

νκφηηκσλ 

Ρνή 

δξαζηεξηνηήησλ 

Πξφζβαζε ζηνλ 

Δλλνηνινγηθφ 

ράξηε 

Οξηζκόο 

ζηνηρείσλ 

Παξνπζίαζε 

ζηνηρείσλ πνπ ζα 

αλαιπζνχλ 

Αλάιπζε 

πξνβιήκαηνο 

 

Καηαηγηζκφο ηδεψλ 

ρέδην δξάζεο Απνθάζεηο & 

Πξνηάζεηο πφξσλ 

πιεξνθνξηψλ 

Αμηνιόγεζε 

νκόηηκσλ Moodle 

Απνηίκεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ 

νκφηηκσλ 

Google 

Wave 

Google 

Wave 

Moodle 

Καηαλφεζε & 

αλάιπζε 

πξνβιήκαηνο 

Καζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο 

Καζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο 

Δμ‘ απνζηάζεσο 
κειέηε 

Γηα δψζεο νκαδηθή 

επηθνηλσλία 
χγρξνλε νκαδηθή  

επηθνηλσλία 
Καζνδήγεζε  

εθπαηδεπηηθνχ 

CSCL Πεξηβάιινλ Παξαδνζηαθό Πεξηβάιινλ 
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Σξίηε Γηδαθηηθή Πεξίνδνο – Φάζε  3
ε
: Αηνκηθή έξεπλα 

Ζ 3
ε
 θάζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ‘Αηνκηθή Έξεπλα’ πεξηιακβάλεη αηνκηθή 

εμ‘ απνζηάζεσο κειέηε θαη γηα ηηο 2 νκάδεο εθπαηδεπφκελσλ (νκάδα ειέγρνπ – νκάδα 

πεηξακαηηθή), κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κίαο αηνκηθήο πξόηαζεο επίιπζεο γηα ην αλεπαξθώο 

δνκεκέλν πξόβιεκα. ε απηήλ ηε θάζε νη εθπαηδεπφκελνη κειεηνχλ ηνπο πφξνπο 

πιεξνθνξηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζρεδηάδνπλ κία αηνκηθή ιχζε (δειαδή έλα εθπαηδεπηηθφ 

ζελάξην κε ηε κέζνδν ηεο PBL) (ζρήκαηα 11
α
 θαη 11

β
). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αηνκηθήο 

κειέηεο αμηνπνηνχλ ηελ πξνεγνχκελε γλψζε πνπ απέθηεζαλ ζηελ 2
ε
 θάζε (ε πεηξακαηηθή 

νκάδα έρεη πξφζβαζε ζηηο απνζεθεπκέλεο ζπδεηήζεηο ηνπ Google Wave). Ζ θάζε ‘Αηνκηθή 

Έξεπλα’ είρε δηάξθεηα 1 εβδνκάδα θαη νη εθπαηδεπφκελνη ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηε κάζεζή 

ηνπο.  

  

ρήκα 11
α
: Οκάδα Διέγρνπ – Φάζε 3

ε
  ρήκα 11

β
: Οκάδα Πεηξακαηηθή – Φάζε 3

ε
  

Οκάδα  
Διέγρνπ 

Οκάδα 
Πεηξακαηηθή 

 

Αηνκηθή 

έξεπλα 

πιινγή 

πιεξνθνξηώλ 

Φάζε 
3

ε
 

Moodle 

Γηακνηξαζκόο 

πιεξνθνξηώλ 

Τπνβνιή εξγαζίαο 

Αηνκηθή κειέηε 

ησλ πξνηάζεσλ 

επίιπζεο θαη ησλ 

αμηνινγήζεσλ 

Δμ‘ απνζηάζεσο 

κειέηε 

Moodle 

Google 

Wave 

Moodle 
Αηνκηθή κειέηε 

ησλ πφξσλ 

πιεξνθνξηψλ πιινγή 

πιεξνθνξηώλ 
Αηνκηθή επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο 

Γηακνηξαζκόο 

πιεξνθνξηώλ 

Τπνβνιή εξγαζίαο 

Αηνκηθή κειέηε 

ησλ πξνηάζεσλ 

επίιπζεο θαη ησλ 

αμηνινγήζεσλ 

Moodle 

Αηνκηθή κειέηε 

ησλ πφξσλ 

πιεξνθνξηψλ 

Αηνκηθή επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο 
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Σέηαξηε Γηδαθηηθή Πεξίνδνο  

Ζ ηέηαξηε δηδαθηηθή πεξίνδνο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο πεξηιακβάλεη 

εξγαζηεξηαθή ζπλάληεζε θαη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θάζεηο: ‘Δπηινγή ηεο θαιύηεξεο ιύζεο’, 

‘Παξνπζίαζε ηεο ιύζεο’, ‘Αλαηξνθνδόηεζε’ θαη ‘Αμηνιόγεζε’.  

 

Σέηαξηε Γηδαθηηθή Πεξίνδνο – Φάζε  4
ε
: Δπηινγή ηεο θαιύηεξεο ιύζεο 

Ζ 4
ε
 θάζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ‘Δπηινγή ηεο θαιύηεξεο ιύζεο’, 

πεξηιακβάλεη ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπφκελσλ κέζα ζηηο νκάδεο, κε ζηφρν λα επηιερζεί ε 

θαιχηεξε αηνκηθή πξόηαζε επίιπζεο γηα ην αλεπαξθώο δνκεκέλν πξόβιεκα. Μεηά απφ ηελ 

επηινγή, ε αηνκηθή πξφηαζε ηξνπνπνηείηαη θαη νη εθπαηδεπφκελνη ζρεδηάδνπλ ηελ νκαδηθή 

πξόηαζε επίιπζεο (δειαδή έλα νκαδηθφ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην κε ηε κέζνδν PBL). Ζ νκάδα 

ειέγρνπ ζπλεξγάδεηαη δηα δψζεο ζε έλα παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ κε ηελ άκεζε θαζνδήγεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (ζρήκα 12
α
), ελψ ε πεηξακαηηθή νκάδα ζπλεξγάδεηαη ζην CSCL 

πεξηβάιινλ φπνπ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη απηνκαηνπνηεκέλεο 

(ζρήκα 12
β
). 

ρήκα 12
α
: Οκάδα Διέγρνπ – Φάζε 4

ε 
ρήκα 12

β
: Οκάδα Πεηξακαηηθή – Φάζε 4

ε
  

Οκάδα  

Διέγρνπ 

Οκάδα 

Πεηξακαηηθή 

 

Δπηινγή ηεο 

θαιχηεξεο ιχζεο 

Φάζε 

4
ε
 

Πξφζβαζε ζηνλ 

ελλνηνινγηθφ ράξηε 
Δηζαγσγή ζηε 

δηαδηθαζία 

Δπηινγή 

Καιύηεξεο 

Λύζεο 

Μειέηε ησλ 

αηνκηθψλ πξνηάζεσλ 

επίιπζεο 

Δπηινγή ηεο 

θαιχηεξεο ιχζεο & 

ζρεδίαζε νκαδηθήο 

πξφηαζεο επίιπζεο 

Παξαδνζηαθό Πεξηβάιινλ CSCL Πεξηβάιινλ 

Δμ‘ απνζηάζεσο 

κειέηε 
Γηα δψζεο νκαδηθή 

επηθνηλσλία 
χγρξνλε νκαδηθή  

επηθνηλσλία 
Καζνδήγεζε  

εθπαηδεπηηθνχ 

Αηνκηθή κειέηε 

Moodle 

Moodle 

Google 

Wave 

Δπηινγή 

Καιύηεξεο 

Λύζεο 

Μειέηε ησλ 

αηνκηθψλ πξνηάζεσλ 

επίιπζεο 

Δπηινγή ηεο 

θαιχηεξεο ιχζεο & 

ζρεδίαζε νκαδηθήο 

πξφηαζεο επίιπζεο 

Αηνκηθή κειέηε 
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Σέηαξηε Γηδαθηηθή Πεξίνδνο – Φάζε  5
ε
: Παξνπζίαζε ιύζεο 

Ζ 5
ε
 θάζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ‘Παξνπζίαζε ιύζεο’, πεξηιακβάλεη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπφκελσλ κέζα ζηηο νκάδεο, κε ζηφρν λα αμηνινγεζεί κε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα (Ρνπκπξίθα PBL) ε νκαδηθή πξόηαζε επίιπζεο ηεο άιιεο νκάδαο,  

(νκάδα ‗αδεξθάθη‘). Ζ νκάδα ειέγρνπ ζπλεξγάδεηαη δηα δψζεο ζε έλα παξαδνζηαθφ 

πεξηβάιινλ κε ηελ άκεζε θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (ζρήκα 13
α
), ελψ ε πεηξακαηηθή 

νκάδα ζπλεξγάδεηαη ζην CSCL πεξηβάιινλ, φπνπ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη απηνκαηνπνηεκέλεο (ζρήκα 13
β
). 

ρήκα 13
α
: Οκάδα Διέγρνπ - Φάζε 5

ε
    ρήκα 13

β
: Οκάδα Πεηξακαηηθή – Φάζε 5

ε 
   

 

Σέηαξηε Γηδαθηηθή Πεξίνδνο – Φάζε  6
ε
: Αλαηξνθνδόηεζε 

Ζ 6
ε
 θάζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ‗Αλαηξνθνδόηεζε’, πεξηιακβάλεη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπφκελσλ κέζα ζηηο νκάδεο κε ζηφρν λα γίλεη ακνηβαία 

αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ 2 νκάδσλ (νκάδα θαλνληθή θαη ‗νκάδα αδεξθάθη‘) γηα ηηο 

νκαδηθέο πξνηάζεηο επίιπζεο γηα ην αλεπαξθώο δνκεκέλν πξόβιεκα. Ζ νκάδα ειέγρνπ 

ζπλεξγάδεηαη δηα δψζεο ζε έλα παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ κε ηελ άκεζε θαζνδήγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ (ζρήκα 14
α
), ελψ ε πεηξακαηηθή νκάδα ζπλεξγάδεηαη ζην CSCL πεξηβάιινλ 

φπνπ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη απηνκαηνπνηεκέλεο (ζρήκα 

14
β
). 

  

Οκάδα  

Διέγρνπ 

Οκάδα 

Πεηξακαηηθή 

 

Παξνπζίαζε 

ιχζεο 

Τπνβνιή νκαδηθήο 

πξφηαζεο επίιπζεο 

Γηακνηξαζκόο 

πιεξνθνξηώλ Μειέηε ηεο νκαδηθήο 

πξφηαζεο επίιπζεο 

ηεο νκάδαο 

‗αδεξθάθη‘ 

Φάζε 

5
ε
 

Τπνβνιή νκαδηθήο 

πξφηαζεο επίιπζεο 

Γηακνηξαζκόο 

πιεξνθνξηώλ Μειέηε ηεο νκαδηθήο 

πξφηαζεο επίιπζεο 

ηεο νκάδαο 

‗αδεξθάθη‘ 

Moodle Moodle 

Δμ‘ απνζηάζεσο 

κειέηε 
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ρήκα 14
α
: Οκάδα Διέγρνπ – Φάζε 6

ε
    ρήκα 14

β
: Οκάδα Πεηξακαηηθή – Φάζε 6

ε
    

 

Σέηαξηε Γηδαθηηθή Πεξίνδνο – Φάζε  7ε: Αμηνιόγεζε 

Ζ 7
ε
 θάζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ‘Αμηνιόγεζε’, έρεη ζηφρν ηνλ αλαζηνραζκφ 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (ζρήκαηα 15
α
 θαη 15

β
). 

ρήκα 15
α
: Οκάδα Διέγρνπ – Φάζε 7

ε
 ρήκα 15

β
: Οκάδα Διέγρνπ – Φάζε 7

ε

Google 

Wave 

Οκάδα  

Διέγρνπ 

Οκάδα 

Πεηξακαηηθή 

 

Αλαηξνθνδφηεζε 

πδήηεζε 

αλαηξνθνδόηεζεο 

Φάζε 

6
ε
 

πδήηεζε 

αλαηξνθνδφηεζεο γηα 

ηηο νκαδηθέο 

πξνηάζεηο επίιπζεο 

Απνηίκεζε 

νκαδηθήο εξγαζίαο 

νκάδαο ‗αδεξθάθη‘ 
Απνηίκεζε 

Παξαδνζηαθό Πεξηβάιινλ 

Δμ‘ απνζηάζεσο 

κειέηε 
Γηα δψζεο νκαδηθή 

επηθνηλσλία 
χγρξνλε νκαδηθή  

επηθνηλσλία 
Καζνδήγεζε  

εθπαηδεπηηθνχ 

Moodle 

CSCL Πεξηβάιινλ 

πδήηεζε 

αλαηξνθνδφηεζεο γηα 

ηηο νκαδηθέο 

πξνηάζεηο επίιπζεο 

Απνηίκεζε 

νκαδηθήο εξγαζίαο 

νκάδαο ‗αδεξθάθη‘ 

Απνηίκεζε Moodle 

πδήηεζε 

αλαηξνθνδόηεζεο 

Οκάδα  

Διέγρνπ 

Οκάδα 

Πεηξακαηηθή 

 

Αμηνιφγεζε 

Απνηίκεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ 

νκφηηκσλ ζηελ 4
ε
  

θαη 6
ε
 θάζε 

Αμηνιόγεζε 

νκόηηκσλ 

Φάζε 

7
ε
 

Απηναμηνιόγεζε 

Απνηίκεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηελ 4
ε
 θαη 6

ε
 

θάζε 

Αηνκηθή κειέηε 

Αηνκηθή κειέηε 

ησλ πξνηάζεσλ 

επίιπζεο θαη ησλ 

αμηνινγήζεσλ 

Απνηίκεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ 

νκφηηκσλ ζηελ 4
ε
  

θαη 6
ε
 θάζε 

Αμηνιόγεζε 

νκόηηκσλ 

Απηναμηνιόγεζε 

Απνηίκεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηελ 4
ε
 θαη 6

ε
 

θάζε 

Αηνκηθή κειέηε 

Αηνκηθή κειέηε 

ησλ πξνηάζεσλ 

επίιπζεο θαη ησλ 

αμηνινγήζεσλ 

Moodle 

Moodle 

Moodle Moodle 

Moodle 

Moodle 

Δμ‘ απνζηάζεσο 
κειέηε 



145 

 

Κεθάιαην 4: ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

4.1. Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην 4, ζε πξψηε θάζε παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

ζπδεηήζεσλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, γηα ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 1. ε δεχηεξν επίπεδν 

γίλεηαη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, γηα λα 

απαληεζεί ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 2. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ απνζεθεπκέλσλ ζπδεηήζεσλ ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο σο πξνο ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 1, ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν 

αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ‗Καηαλφεζε θαη Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο‘ (Problem Formulation and 

Resolution-PFR). Παξάιιεια, γηα λα δηεξεπλεζεί αλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο, αλάκεζα ζηελ νκάδα ειέγρνπ θαη πεηξακαηηθή σο πξνο ηηο εξεπλεηηθέο κεηαβιεηέο 

ηνπ εξσηήκαηνο 2, ρξεζηκνπνηήζεθαλ t-tests αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ, κε αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ηηο 2 νκάδεο θαη εμαξηεκέλεο ηηο κεηαβιεηέο γλώζε, δεμηόηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, 

απηνθαηεπζπλόκελεο κάζεζεο θαη ζπλεξγαζίαο.  

Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ 

παθέην SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) θαη ζπγθεθξηκέλα ε έθδνζε 13.0.  

4.2. Πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

4.2.1 Αλάιπζε αμηνπηζηίαο – εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ηεο 

έξεπλαο  

Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 2, 

πξνζαξκφζηεθαλ θαηάιιεια γηα ηελ παξνχζα έξεπλα, θαζψο βαζίδνληαη ζηηο ξνπκπξίθεο 

πνπ θαηαζθεχαζαλ άιινη εξεπλεηέο. Δπνκέλσο, θξίζεθε απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζεί ν 

ζπληειεζηήο α ηνπ Cronbach γηα λα κεηξεζεί ε εζσηεξηθή ηνπο αμηνπηζηία.  

Αλάιπζε αμηνπηζηίαο ηνπ εξγαιείνπ R1 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο ηεο έξεπλαο ‗Ρνπκπξίθα 

PBL‘ (R1) ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach α θαη πξνέθπςε ε ηηκή 0,880 

(πίλαθαο 13). Απηή ε ηηκή ζχκθσλα κε ηνπο George θαη Mallery (2003) θξίλεηαη ‗θαιή‘, 

επνκέλσο κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ην εξγαιείν κέηξεζεο ηεο έξεπλαο, παξέρεη 

αμηφπηζηεο ελδείμεηο γηα ην αλ νη εθπαηδεπφκελνη απέθηεζαλ γλώζεηο γηα ην δηδαζθόκελν 

αληηθείκελν.  
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Δξγαιείν Μέηξεζεο Cronbach’s Alpha N of items 

R1 0,880 9 

Πίλαθαο 13: Γείθηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εξγαιείνπ ‘Ρνπκπξίθα PBL’ 

 

Αλάιπζε αμηνπηζηίαο ηνπ εξγαιείνπ R2123 

Σν εξγαιείν κέηξεζεο ηεο έξεπλαο „Ρνπκπξίθα Απηναμηνιόγεζεο‟ (R2123), ζε πξψηε 

θάζε κεηξήζεθε ζπλνιηθά θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach α, φπνπ 

πξνέθπςε ε ηηκή 0,997 (πίλαθαο 14). Απηή ε ηηκή ζχκθσλα κε ηνπο George θαη Mallery 

(2003) θξίλεηαη εμαηξεηηθή, επνκέλσο κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ην εξγαιείν κέηξεζεο 

ηεο έξεπλαο καο, παξέρεη αμηφπηζηεο ελδείμεηο γηα ην αλ νη εθπαηδεπφκελνη αλέπηπμαλ 

δεμηόηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, απηνθαηεπζπλόκελεο κάζεζεο θαη ζπλεξγαζίαο.  

Σν εξγαιείν (R2123), πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο: θξηηηθή θέςε, απηνθαηεπζπλόκελε 

κάζεζε θαη ζπλεξγαζία. Ζ θαηεγνξία θξηηηθή ζθέςε (R21), εμεηάδεη ηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη πεξηιακβάλεη 43 εξσηήκαηα, ε 

θαηεγνξία απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε (R22), εμεηάδεη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο 

απηνθαηεπζπλόκελεο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη πεξηιακβάλεη 12 εξσηήκαηα θαη ε 

θαηεγνξία ζπλεξγαζία (R23), πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο ζπλεξγαζίαο 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη  πεξηιακβάλεη 12 θξηηήξηα (εξσηήκαηα). 

ηαλ έλα εξγαιείν κέηξεζεο πεξηέρεη δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο δελ πξέπεη λα 

ππνινγίδεηαη κφλν ζπλνιηθά ε ηηκή ηνπ Cronbach α ηνπ εξγαιείνπ, αιιά λα ππνινγίδνληαη 

μερσξηζηά θαη νη κεηαβιεηέο ηνπ (Yu, 2001). Δπνκέλσο, γηα ηελ εζσηεξηθή ζπλέπεηα ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ απαξηίδνπλ ηηο θαηεγνξίεο θξηηηθή ζθέςε, απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε θαη 

ζπλεξγαζία ρσξηζηά, πξφεθπςαλ ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: 

Γηα ηελ θαηεγνξία θξηηηθή ζθέςε (R21), ε ηηκή ηνπ δείθηε Αμηνπηζηίαο Cronbach a 

πνπ πξνέθπςε ήηαλ 0,972, πνπ ζχκθσλα κε ηνπο George θαη Mallery (2003) ζεσξείηαη 

εμαηξεηηθή (πίλαθαο 14). 

Γηα ηελ θαηεγνξία απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε (R22),  ε ηηκή ηνπ δείθηε Αμηνπηζηίαο 

Cronbach a πνπ πξνέθπςε ήηαλ 0,843, πνπ ζχκθσλα κε ηνπο George θαη Mallery (2003) 

ζεσξείηαη θαιή (πίλαθαο 14). 

Γηα ηελ θαηεγνξία ζπλεξγαζία (R23), ε ηηκή ηνπ δείθηε Αμηνπηζηίαο Cronbach a πνπ 

πξνέθπςε ήηαλ 0,898 πνπ ζχκθσλα κε ηνπο George θαη Mallery (2003) ζεσξείηαη θαιή 

(πίλαθαο 14). 
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Δξγαιείν Μέηξεζεο Cronbach’s Alpha N of items 

R2123 0,997 76 

R21 0,972 43 

R22 0,843 12 

R23 0,898 12 

Πίλαθαο 14: Γείθηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εξγαιείνπ ‘Ρνπκπξίθα Απηναμηνιόγεζεο’ 

4.2.2. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 1:  

ε έλα CSCL πεξηβάιινλ ην νπνίν ελνξρεζηξώλεηαη από έλα PBL script, νη 

εθπαηδεπόκελνη αλέπηπμαλ δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο;  

 

Γηα λα απαληεζεί ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 1, ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν 

„Καηαλόεζε θαη Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο‟ (PFR). ην εξγαιείν (PFR) απνηππψλεηαη κία 

δηεξγαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη πεξηγξάθεηαη απφ 2 θαηεγνξίεο, φπνπ θάζε θαηεγνξία 

ζε δεχηεξν επίπεδν αλαιχεηαη απφ δηεξγαζίεο. ε ηξίην επίπεδν, νη δηεξγαζίεο αλαιχνληαη ζε 

δείθηεο, φπνπ απνηηκνχλ ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο νη εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηείραλ ζε 

κία νκαδηθή δηεξγαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο, φπνπ ζπλεξγάζηεθαλ κε ην εξγαιείν Google 

Wave. Δηδηθφηεξα ζηε 2
ε
 θάζε ηνπ πεηξάκαηνο (Καηαλόεζε & Αλάιπζε πξνβιήκαηνο), νη 

νκάδεο εθπαηδεπφκελσλ θαηαλφεζαλ ην αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα ελεξγνπνηψληαο 

ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ηνπο, δειαδή απνζαθήληζαλ ην πξφβιεκα, ζπδήηεζαλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ήδε γλψξηδαλ θαη εληφπηζαλ ηα καζεζηαθά ζηνηρεία (learning issues) πνπ 

ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε έξεπλα, δειαδή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έπξεπε λα βξνπλ γηα ηε ιχζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο (δξαζηεξηφηεηα: αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο). ηε ζπλέρεηα, πξφηεηλαλ 

ηδέεο-ιχζεηο θαη αλαζηνράζηεθαλ ζε δηάθνξνπο ηξφπνπο επίιπζεο, ελψ παξάιιεια 

πξφηεηλαλ ζρεηηθνχο πφξνπο πιεξνθνξηψλ (δξαζηεξηφηεηα: ζρέδην δξάζεο). Όζηεξα απφ κία 

κηθξή πεξίνδν αηνκηθήο κειέηεο, ζηελ 4
ε
 θάζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο (Δπηινγή ηεο 

θαιύηεξεο ιύζεο), νη εθπαηδεπφκελνη επηζηξέθνπλ ζηηο νκάδεο ηνπο, φπνπ ζπλέζεζαλ ηηο 

αηνκηθέο πξνηάζεηο επίιπζεο γηα ην αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα, πξνθεηκέλνπ λα 

εθαξκφζνπλ ηηο θαηλνχξγηεο πιεξνθνξίεο γηα κία θνηλή ιχζε (δξαζηεξηφηεηα: επηινγή ηεο 

θαιύηεξεο ιύζεο).   

Δπνκέλσο, νη απνζεθεπκέλεο ζπδεηήζεηο ηνπ Google Wave ηεο 2
εο

 θαη 4
εο

 θάζεο ησλ 
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εθπαηδεπφκελσλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, θσδηθνπνηήζεθαλ απφ ηνλ εξεπλεηή ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο θαη αληηζηνηρίζηεθαλ ζηηο Καηεγνξίεο, ζηηο Γηεξγαζίεο θαη ζηνπο 

Γείθηεο ηνπ εξγαιείνπ PFR.  

Γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ κελπκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηεξγαζία αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ (data analysis processes) πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Murphy θαη Ciszewska-Carr 

(2005) θαη απφ ηνπο Kenny et al. (2006), θαηά ηελ νπνία ζπληζηνχλ ηξία επίπεδα αλάιπζεο 

ζηα δεδνκέλα. Χο κνλάδα αλάιπζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε θάζε κήλπκα μερσξηζηά, φπνπ 

πνζνηηθνπνηήζεθε ζηα 3 επίπεδα ηεο αλάιπζεο:  

1. Σελ θσδηθνπνίεζε ηεο κνλάδαο αλάιπζεο ζηελ Καηεγνξία (γηα παξάδεηγκα αλ ε 

κνλάδα αλάιπζεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία „Καηαλόεζε πξνβιήκαηνο‟ ή ζηελ θαηεγνξία 

„Δπίιπζε πξνβιήκαηνο‟),  

2. Σελ θσδηθνπνίεζε ηεο κνλάδαο αλάιπζεο γηα δεχηεξε θνξά, γηα ην επίπεδν ηεο 

Γηεξγαζίαο (γηα παξάδεηγκα αλ ε κνλάδα αλάιπζεο αλήθεη ζηελ δηεξγαζία „επεμήγεζε 

ηνπ ρώξνπ ηνπ πξνβιήκαηνο‟ ή ζηε δηεξγαζία „νξηζκόο ηνπ ρώξνπ ηνπ πξνβιήκαηνο‟ 

θ.ν.θ.) θαη ηέινο,  

3. Σελ θσδηθνπνίεζε ηεο κνλάδαο αλάιπζεο γηα ηξίηε θνξά ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο 

Γείθηεο (γηα παξάδεηγκα αλ ε κνλάδα αλάιπζεο αλήθεη ζην δείθηε ‗ζπκθσλία γηα ην 

πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπδήηεζε‘, ή ζην δείθηε ‗ηξφπνη πνπ εθδειψλεηαη ην 

πξφβιεκα‘ θ.ν.θ.). 

 

Γηαδηθαζία Κσδηθνπνίεζεο: 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κελπκάησλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ‗αλάιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο‟, „ζρέδην δξάζεο‘ ηεο 2
εο 

θάζεο θαη „επηινγή ηεο θαιύηεξεο ιύζεο‟ ηεο 4
εο 

θάζεο 

ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ήηαλ (ζην παξάξηεκα Γ παξαηίζεληαη έλα δείγκα ησλ 

κελπκάησλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, πνπ αληηζηνηρίζηεθαλ ζηνπο δείθηεο ηνπ εξγαιείνπ PFR):  

Οκάδα 1: 270 κελχκαηα,  

Οκάδα 2: 161 κελχκαηα,  

Οκάδα 3: 269 κελχκαηα,  

Οκάδα 4: 334 κελχκαηα,  

Οκάδα 5: 184 κελχκαηα, 

Οκάδα 6: 264 κελχκαηα,  

Οκάδα 7: 409 κελχκαηα.  
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 Κσδηθνπνίεζε ζην επίπεδν ηεο Καηεγνξίαο:  

Ο πίλαθαο 15 δείρλεη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ θσδηθνπνίεζε ζην επίπεδν ηεο 

Καηεγνξίαο γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα (νκάδεο 1 έσο 7) ζηηο 2 θάζεηο ηεο πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Σα πνζνζηά βαζίδνληαη ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θσδηθνπνηήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ζηελ Καηεγνξία, γηα θάζε 

νκάδα μερσξηζηά. ηνλ πίλαθα ζπκπεξηιακβάλνληαη α) ηα κελχκαηα ηα νπνία αθνξνχζαλ 

ζηα θνηλσληθά κελχκαηα (social postings) δειαδή ζε κελχκαηα πνπ αληάιιαδαλ νη 

εθπαηδεπφκελνη ζε επίπεδν θηιίαο β) ηα κελχκαηα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο (PBL 

Organisation) δειαδή ζε κελχκαηα πνπ αληάιιαδαλ νη εθπαηδεπφκελνη πξνθεηκέλνπ λα 

πξνρσξήζνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη γ) ηα κελχκαηα ηα νπνία ήηαλ θελά ή 

αλνινθιήξσηα (missed postings).  

Σα πεξηζζφηεξα κελχκαηα (πεξίπνπ ην 50%) πνπ αληάιιαμαλ φιεο νη νκάδεο (1 έσο 

7) ήηαλ γηα ηελ Καηεγνξία Δπίιπζε πξνβιήκαηνο (54,4%, 40,4%, 44,6%, 42,8%, 44,6%, 

61,7% θαη 54,3% αληίζηνηρα) ελψ ηα κελχκαηα γηα ηελ Καηεγνξία Καηαλόεζε πξνβιήκαηνο 

θπκάλζεθαλ θνληά ζην 15-20% (15,2%, 15,5%, 16,7%, 21,9%, 17,4%, 15,2% θαη 19,6% 

αληίζηνηρα). 

Παξάιιεια, ηα κελχκαηα πνπ αληάιιαμαλ νη νκάδεο (1 έσο 7) γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο (PBL Organisation) θπκάλζεθαλ θνληά ζην 10 - 20%. Μάιηζηα, ηα κελχκαηα 

ησλ νκάδσλ 2, 3 θαη 5 γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππεξέβεζαλ ηα κελχκαηα ηεο 

Καηεγνξίαο Καηαλόεζε πξνβιήκαηνο, ελψ ηα κελχκαηα ηεο νκάδαο 1 γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θπκάλζεθαλ πεξίπνπ ζην ίδην πνζνζηφ (15%) κε ηα κελχκαηα πνπ έιαβε ε 

Καηεγνξία Καηαλόεζε πξνβιήκαηνο.  

Αληίζηνηρα, ηα θνηλσληθά κελχκαηα (social postings) πνπ αληάιιαμαλ νη νκάδεο (1 

έσο 7) θπκάλζεθαλ θνληά ζην 10 – 20%. Χζηφζν, ηα θνηλσληθά κελχκαηα ηεο νκάδαο 2 

ππεξέβεζαλ ηα κελχκαηα ηεο Καηεγνξίαο Καηαλόεζε πξνβιήκαηνο. Σέινο, ηα 

αλνινθιήξσηα ή θελά κελχκαηα πνπ αληάιιαμαλ νη νκάδεο (1 έσο 7) ήηαλ θνληά ζην 5 – 

10%.
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 Κσδηθνπνίεζε ζην επίπεδν ηεο Δηεξγαζίαο: 

Ο πίλαθαο 16 δείρλεη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ θσδηθνπνίεζε ζην επίπεδν ηεο 

Γηεξγαζίαο γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα (νκάδεο 1 έσο 7) ζηηο 2 θάζεηο ηεο πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Σα πνζνζηά ζηνλ πίλαθα 17 βαζίδνληαη ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 

θσδηθνπνηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δεχηεξε θάζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ζηε 

Γηεξγαζία, γηα θάζε νκάδα μερσξηζηά θαη δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα κελχκαηα γηα ηελ 

νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο (PBL Organisation), ηα θνηλσληθά θαη ηα θελά κελχκαηα (social, 

missed postings). 

ην επίπεδν ηεο Γηεξγαζίαο φιεο νη νκάδεο (1 έσο 7) αζρνιήζεθαλ πεξηζζφηεξν κε 

ηηο Γηεξγαζίεο Δύξεζε ιύζεσλ (27,1%, 31,1%, 29,1%, 25,0%, 23,7%, 28,1% θαη 29,8% 

αληίζηνηρα) θαη Αμηνιόγεζε ησλ ιύζεσλ  (25,0%, 21,1%, 31,5%, 28,2%, 18,4 %, 26,1% θαη 

20,2% αληίζηνηρα), θαζψο ηα κελχκαηα πνπ αληάιιαμαλ θπκάλζεθαλ πεξίπνπ ζην 20-30%. 

Χο πξνο ηηο ππφινηπεο δηεξγαζίεο: ηα κελχκαηα φισλ ησλ νκάδσλ (1 έσο 7) γηα ηηο 

Γηεξγαζίεο Οξηζκόο ηνπ ρώξνπ ηνπ πξνβιήκαηνο (12,8%, 8,9%  18,2%, 13,9%, 14,9%, 

12,3% θαη 11,3% αληίζηνηρα) θαη Οηθνδόκεζε ηεο γλώζεο (9,0%, 18,9%, 9,1%, 19,9%, 13,2 

%, 7,4% θαη 15,2%, αληίζηνηρα), θπκάλζεθαλ πεξίπνπ ζην 10-20%, γηα ηε Γηεξγαζία 

Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ (8,5%, 10,0%, 7,9%, 7,4%, 15,8 %, 14,3% θαη 8,0% αληίζηνηρα) 

θπκάλζεθαλ πεξίπνπ ζην 10-15% θαη γηα ηε Γηεξγαζία Δθηέιεζε ιύζεσλ (8,0%, 10,0%, 

4,2%, 5,6%, 14,0 %, 11,8% θαη 15,6% αληίζηνηρα) θπκάλζεθαλ πεξίπνπ ζην 5-15%.  

 

 Κσδηθνπνίεζε ζην επίπεδν ησλ Δεηθηώλ: 

Ο πίλαθαο 17 δείρλεη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ θσδηθνπνίεζε ζην επίπεδν ησλ 

Γεηθηώλ γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα (νκάδεο 1 έσο 7) ζηηο 2 θάζεηο ηεο πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ αθνξνχλ ζηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο πνπ αλαπηχζζνληαη, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Δηδηθφηεξα, αλαδεηθλχνληαη νη δεμηφηεηεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο. Σα πνζνζηά ζηνλ πίλαθα 18 βαζίδνληαη ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 

θσδηθνπνηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ ηξίηε θάζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ζηνπο 

Γείθηεο, γηα θάζε νκάδα μερσξηζηά θαη δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα κελχκαηα γηα ηελ 

νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο (PBL Organisation), ηα θνηλσληθά θαη ηα θελά κελχκαηα (social, 

missed postings).  

ηε Γηεξγαζία Οξηζκόο ηνπ ρώξνπ ηνπ πξνβιήκαηνο: ν Γείθηεο πκθσλία γηα ην 

πξόβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπδήηεζε ππεξίζρπζε απφ ηηο νκάδεο 2 θαη 5 φπνπ έιαβε 
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κελχκαηα ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 5% θαη ν Γείθηεο Δπαλαπξνζδηνξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο 

ππεξίζρπζε γηα ηηο νκάδεο 1,3,4,6 θαη 7 θαζψο έιαβε κελχκαηα ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 5-10%. 

Οη Γείθηεο Σξόπνη πνπ εθδειώλεηαη ην πξόβιεκα, Διαρηζηνπνίεζε  ή άξλεζε ηνπ  

πξνβιήκαηνο θαη Αλαγλώξηζε ηεο αηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο, δελ έιαβαλ θαλέλα κήλπκα.  

ηε Γηεξγαζία Οηθνδφκεζε ηεο γλψζεο: ζρεδφλ ζε θάζε νκάδα ππεξίζρπζε 

δηαθνξεηηθφο δείθηεο. Δηδηθφηεξα νη Γείθηεο πνπ ππεξίζρπζαλ, ήηαλ νη: Δληνπηζκόο 

αγλώζησλ παξακέηξσλ ζηε γλώζε γηα ηελ νκάδα 2, Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα ηελ θάιπςε 

ηεο έιιεηςεο ησλ γλώζεσλ γηα ηελ νκάδα 4, Παξνπζίαζε πιεξνθνξηώλ γηα ηηο νκάδεο 1,5,6 

θαη 7 θαη Αλαζηνραζκόο γηα ηελ νκάδα 3, φπνπ ην πνζνζηφ αληαιιαγήο κελπκάησλ 

θπκάλζεθε πεξίπνπ ζην 5%. 

ηε Γηεξγαζία Δύξεζε ιύζεσλ: ν Γείθηεο Πξόηαζε ιύζεσλ, έιαβε ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά κελπκάησλ ζρεδφλ απφ φιεο ηηο νκάδεο (1, 2, 4, 5, 6 θαη 7) θαηά ηελ θσδηθνπνίεζε 

ζην ηξίην επίπεδν θαη θπκάλζεθε πεξίπνπ ζην 20 – 25%. Δπίζεο, ην επίπεδν αληαιιαγήο 

κελπκάησλ γηα ην Γείθηε Τπνζέζεηο γηα ηηο ιύζεηο, θπκάλζεθε πεξίπνπ ζην 5-10%. 

ηε Γηεξγαζία Αμηνιόγεζε ησλ ιύζεσλ: ν Γείθηεο πκθσλία κε ηηο ιύζεηο πνπ 

πξνηείλνληαη από άιινπο, έιαβε ηα πςειφηεξα πνζνζηά κελπκάησλ απφ ηελ νκάδα 3 

(21,8%), θαηά ηελ θσδηθνπνίεζε ζην ηξίην επίπεδν. Χζηφζν ζην ζπγθεθξηκέλν δείθηε θαη νη 

ππφινηπεο νκάδεο αληάιιαμαλ ζε πςειφ ζρεηηθά επίπεδν κελχκαηα, θαζψο θπκάλζεθε ζε 

πνζνζηφ 10-15%. Γηα ηνπο δείθηεο Δθηίκεζε θαη ζύγθξηζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ θαη 

Απόξξηςε ιύζεσλ πνπ θξίλεηαη όηη δελ είλαη εθαξκόζηκεο ηα κελχκαηα θπκάλζεθαλ πεξίπνπ 

ζην 5% θαη γηα ην δείθηε Κξηηηθή ησλ ιύζεσλ, πεξίπνπ ζην 5-10%. 

ηε Γηεξγαζία Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ: ν κνλαδηθφο Γείθηεο πκθσλία γηα ηηο 

ιύζεηο, θπκάλζεθε ζε πςειά ζρεηηθά επίπεδα, πεξίπνπ 10-15%.  

Σέινο, ζηε Γηεξγαζία Δθηέιεζε ιύζεσλ: ν κνλαδηθφο Γείθηεο ρεδίαζε γηα ηελ 

αλάιεςε δξάζεο, θπκάλζεθε ζε πςειά ζρεηηθά επίπεδα ζρεδφλ γηα φιεο ηηο νκάδεο, πεξίπνπ 

5-15%. 

 Δπνκέλσο σο πξνο ην εξεπλεηηθό εξώηεκα 1: Σα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ ζπδεηήζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο, αλαδεηθλχνπλ φηη νη εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηείραλ ζηε δηεξγαζία επίιπζεο ηνπ 

αλεπαξθψο δνκεκέλνπ πξνβιήκαηνο, πνπ απνηππψλεηαη ζην εξγαιείν PFR. Δληνχηνηο, απφ 

ηελ θσδηθνπνίεζε ζην επίπεδν ησλ δεηθηψλ, νη νκάδεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ αληάιιαμαλ 

κελχκαηα ζρεδφλ γηα φινπο ηνπο δείθηεο, πνπ ζεκαίλεη φηη αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο.   
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Καηεγνξία 
Codings 

Team 1 

% of 

Codings 

Team 1 

Codings 

Team 2 

% of 

Codings 

Team 2 

Codings 

Team 3 

% of 

Codings 

Team 3 

Codings 

Team 4 

% of 

Codings 

Team 4 

Codings 

Team 5 

% of 

Codings 

Team 5 

Codings 

Team 6 

% of 

Codings 

Team 6 

Codings  

Team 7 

% of 

Codings 

Team 7 

Καηαλόεζε Πξνβιήκαηνο 41 15,2% 25 15,5% 45 16,7% 73 21,9% 32 17,4% 40 15,2% 80 19,6% 

Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο 147 54,4% 65 40,4% 120 44,6% 143 42,8% 82 44,6% 163 61,7% 222 54,3% 

PBL Organisation 34 12,6% 31 19,3% 55 21,0% 55 16,5% 42 22,8% 28 10,6% 56 13,7% 

Social Postings 32 11,9% 36 22,4% 26 9,7% 53 15,9% 14 7,6% 21 8,0% 29 7,1% 

Missed Postings 16 5,9% 4 2,5% 23 8,6% 10 3,0% 14 7,6% 12 4,6% 22 5,4% 

ύλνιν 270  161  269  334  184  264  409  

Πίλαθαο 15: Κσδηθνπνίεζε ζηηο Καηεγνξίεο γηα ηηο 2 θάζεηο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

 

 

Γηεξγαζία 
Codings 

Team 1 

% of 

Codings 

Team 1 

Codings 

Team 2 

% of 

Codings 

Team 2 

Codings 

Team 3 

% of 

Codings 

Team 3 

Codings 

Team 4 

% of 

Codings 

Team 4 

Codings 

Team 5 

% of 

Codings 

Team 5 

Codings 

Team 6 

% of 

Codings 

Team 6 

Codings  

Team 7 

% of 

Codings 

Team 7 

Καηαλόεζε Πξνβιήκαηνο 

Οξηζκόο ηνπ ρώξνπ ηνπ 

Πξνβιήκαηνο 
24 12,8% 8 8,9% 30 18,2% 30 13,9% 17 14,9 % 25 12,3% 34 11,3% 

Οηθνδόκεζε ηεο γλώζεο 17 9,0% 17 18,9% 15 9,1% 43 19,9% 15 13,2 % 15 7,4% 46 15,2% 

Επίιπζε Πξνβιήκαηνο 

Δύξεζε ιύζεσλ 51 27,1% 28 31,1% 48 29,1% 54 25,0% 27 23,7% 57 28,1% 90 29,8% 

Αμηνιόγεζε ησλ ιύζεσλ 65 34,6% 19 21,1% 52 31,5% 61 28,2% 21 18,4 % 53 26,1% 61 20,2% 

Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 16 8,5% 9 10,0% 13 7,9% 16 7,4% 18 15,8 % 29 14,3% 24 8,0% 

Δθηέιεζε ιύζεσλ 15 8,0% 9 10,0% 7 4,2% 12 5,6% 16 14,0 % 24 11,8% 47 15,6% 
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Πίλαθαο 16: Κσδηθνπνίεζε ζηηο Γηεξγαζίεο γηα ηηο 2 θάζεηο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο 
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Γείθηεο 
Codings 

Team 1 

% of 

Codings 

Team 1 

Codings 

Team 2 

% of 

Codings 

Team 2 

Codings 

Team 3 

% of 

Codings 

Team 3 

Codings 

Team 4 

% of 

Codings 

Team 4 

Codings 

Team 5 

% of 

Codings 

Team 5 

Codings 

Team 6 

% of 

Codings 

Team 6 

Codings  

Team 7 

% of 

Codings 

Team 7 

Οξηζκόο ηνπ ρώξνπ ηνπ Πξνβιήκαηνο 

πκθσλία γηα ην πξόβιεκα 

πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε 

ζπδήηεζε 

6 3,2% 6 6,7% 9 5,5% 10 4,6% 7 6,1% 7 3,4% 6 2,0% 

Σξόπνη πνπ εθδειώλεηαη ην 

πξόβιεκα 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δπαλαπξνζδηνξηζκόο ηνπ 

πξνβιήκαηνο 
11 5,9% 2 2,2% 15 9,1% 13 6,0% 5 4,4% 18 8,9% 22 7,3% 

Διαρηζηνπνίεζε  ή άξλεζε 

ηνπ  πξνβιήκαηνο 
0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

Αλαγλώξηζε ηεο έθηαζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο 
5 2,7% 0 0 4 2,4% 3 1,4% 2 1,8% 0 0 2 0,7% 

Αλαγλώξηζε ηεο αηηίαο ηνπ 

πξνβιήκαηνο 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γελίθεπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 2 1,1% 0 0 2 1,2% 4 1,9% 3 2,6% 0 0 4 1,3% 

Οηθνδόκεζε ηεο γλώζεο 

Δληνπηζκόο αγλώζησλ 

παξακέηξσλ ζηε γλώζε 
4 2,1% 5 5,6% 2 1,2% 8 3,7% 2 1,8% 2 1,0 % 11 3,6% 

Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα 

ηελ θάιπςε ηεο έιιεηςεο 

ησλ γλώζεσλ 

1 0,5% 4 4,4% 3 1,8% 12 5,6% 1 0,9% 3 1,5% 5 1,7% 

Απνζαθήληζε ησλ 

(λνήκαηνο, ζπνπδαηόηεηαο, 

αθξίβεηαο) πιεξνθνξηώλ 

1 0,5% 2 2,2% 1 0,6% 5 2,3% 2 1,8% 1 0,5% 4 1,3% 

Παξνπζίαζε πιεξνθνξηώλ 5 2,7% 4 4,4% 3 1,8% 10 4,6% 5 4,4% 4 2,0% 18 6,0% 

Αλαγλώξηζε ηεο αμίαο ησλ 

πιεξνθνξηώλ 
4 2,1% 2 2,2% 2 1,2% 4 1,9% 4 3,5% 3 1,5% 1 0,3% 

Αλαζηνραζκόο 2 1,1 % 0 0 4 2,4% 4 1,9% 1 0,9% 2 1,0% 7 2,3% 

Εύξεζε ιύζεσλ 

Πξόηαζε ιύζεσλ 42 22,3% 18 20,0% 31 18,8% 42 19,4% 24 21,1% 42 20,7% 77 25,5% 

Τπνζέζεηο γηα ηηο ιύζεηο 9 4,8% 10 11,1% 12 7,3% 12 5,6% 3 2,6% 15 7,4% 13 4,3% 

Αμηνιόγεζε ησλ ιύζεσλ 

πκθσλία κε ηηο ιύζεηο πνπ 

πξνηείλνληαη από άιινπο 
31 16,5% 10 11,1% 36 21,8% 29 13,4% 9 7,9% 33 16,3% 41 13,6% 

Δθηίκεζε θαη ζύγθξηζε 

ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ 
5 2,7% 2 2,2% 3 1,8% 10 4,6% 3 2,6% 5 2,5% 5 1,7% 

Κξηηηθή ησλ ιύζεσλ 17 9,0% 5 5,6% 15 9,1% 14 6,5% 7 6,1% 12 5,9% 14 4,6% 

Απόξξηςε ιύζεσλ πνπ 12 6,4% 2 2,2% 3 1,8% 8 3,7% 2 1,8% 3 1,5% 1 0,3% 
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θξίλεηαη όηη δελ είλαη 

εθαξκόζηκεο 

Εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

πκθσλία γηα ηηο ιύζεηο 16 8,5% 9 10,0% 13 7,9% 16 7,4% 18 15,8% 29 14,3% 24 8,0% 

Εθηέιεζε ιύζεσλ 

ρεδίαζε γηα ηελ αλάιεςε 

δξάζεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο 

15 7,8% 9 10,0% 7 4,2% 12 5,6% 16 14,0% 24 11,8% 47 15,6% 
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Πίλαθαο 17: Κσδηθνπνίεζε ζηνπο Γείθηεο γηα ηηο 2 θάζεηο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο  
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Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 2: 

Τπάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο νη νπνίνη δηδάρηεθαλ κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ PBL script ζε έλα παξαδνζηαθό θαη ζε έλα CSCL πεξηβάιινλ, σο πξνο ηνπο 

επηκέξνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο ηνπ PBL script θαη εηδηθόηεξα σο πξνο ηελ απόθηεζε 

γλώζεο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο, απηνθαηεπζπλόκελεο κάζεζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο; 

 

 Γηα λα δηαπηζησζεί αλ νη 2 εξεπλεηηθέο νκάδεο (ειέγρνπ - πεηξακαηηθή) δηαθέξνπλ σο 

πξνο ηε γλώζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν κέηξεζεο ‗Ρνπκπξίθα PBL‟ (R1).  

ε πξψηε θάζε απνηηκήζεθε ε γλψζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηηο 2 εξεπλεηηθέο 

νκάδεο, φπνπ εμεηάζηεθε αλ θαηαλφεζαλ ην δηδαζθφκελν αληηθείκελν θαη ήηαλ ηθαλνί λα 

εθαξκφζνπλ απηά πνπ δηδάρηεθαλ. Σν δηδαζθφκελν αληηθείκελν ηεο πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο ήηαλ ε κέζνδνο PBL θαη σο ηειηθφ παξαδνηέν νξίζηεθε ε δεκηνπξγία ελφο 

„νκαδηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ PBL κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο‟. Δπνκέλσο, κέζσ 

ησλ εξσηεκάησλ ηεο ξνπκπξίθαο R1, εμεηάζηεθε αλ ηα νκαδηθά παξαδνηέα, πιεξνχζαλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο PBL πεξηβάιινληνο. Δηδηθφηεξα, έγηλε αλάιπζε ησλ πεξηγξαθηθψλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ξνπκπξίθαο R1, φπνπ αλαδεηθλχεηαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο αμηνιφγεζε κε 

πςειφ βαζκφ ηελ πιεηνςεθία ησλ νκαδηθψλ παξαδνηέσλ. Δπνκέλσο, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη 

νη εθπαηδεπφκελνη απέθηεζαλ γλψζεηο γηα ην δηδαζθφκελν αληηθείκελν. Δληνχηνηο, 

παξαηίζεληαη νη δείθηεο ηεο ξνπκπξίθαο R1, κε ηηο απαληήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νη νπνίεο 

ζπγθέληξσζαλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά (πίλαθαο 18). ην παξάξηεκα Γ παξαηίζεληαη ηα 

ξαβδνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο κεηξήζεηο. 

 

R1 Βαζκόο επίδνζεο πρλόηεηα Πνζνζηό 

Αλεπαξθψο Γνκεκέλν 

Πξφβιεκα 
Πιεξνί ηα ραξαθηεξηζηηθά 28 /44 63,6% 

Μαζεζηαθνί ηφρνη Πιεξνί ηα ραξαθηεξηζηηθά 36/44 81,8% 

Ρφινο Δθπαηδεπφκελσλ Πιεξνί αξθεηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 26/44 59,1% 

Ρφινο Δθπαηδεπηηθνχ Πιεξνί αξθεηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 25/44 56,8% 

Γξαζηεξηφηεηεο Πιεξνί αξθεηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 29/44 65,9% 

πλεξγαζία Πιεξνί αξθεηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 22/44 50% 

Γηαζεκαηηθφηεηα Πιεξνί ηα ραξαθηεξηζηηθά 28/44 63,6% 

Αλαζηνραζκφο Πιεξνί ηα ραξαθηεξηζηηθά 40/44 90,9% 

Αμηνιφγεζε Πιεξνί ηα ραξαθηεξηζηηθά 33/44 75% 

Πίλαθαο 18: Οη απαληήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ νη νπνίεο ζπγθέληξσζαλ ηα κεγαιύηεξα 
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πνζνζηά ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο ξνπκπξίθαο R1 

 

ε δεχηεξν επίπεδν, γηα λα απαληήζνπκε ζην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 2α, δηακνξθψζακε 

ηηο εμήο ζηαηηζηηθέο ππνζέζεηο: 

 

Μεδεληθή Τπόζεζε – Η0-1:  

Γελ ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο νη νπνίνη εξγάζηεθαλ ζε έλα 

πεξηβάιινλ CSCL κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ PBL script (νκάδα πεηξακαηηθή) θαη ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο νη νπνίνη εξγάζηεθαλ ζε έλα παξαδνζηαθό πεξηβάιινλ πνπ ππνζηεξίδεηαη 

από ην PBL script (νκάδα ειέγρνπ), όζνλ αθνξά ζηελ απόθηεζε γλώζεο γηα ην δηδαζθόκελν 

αληηθείκελν. 

Δλαιιαθηηθή Τπόζεζε – Η1-1:   

Τπάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο νη νπνίνη εξγάζηεθαλ ζε έλα 

πεξηβάιινλ CSCL κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ PBL script (νκάδα πεηξακαηηθή) θαη ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο νη νπνίνη εξγάζηεθαλ ζε έλα παξαδνζηαθό πεξηβάιινλ πνπ ππνζηεξίδεηαη 

από ην PBL script (νκάδα ειέγρνπ), όζνλ αθνξά ζηελ απόθηεζε γλώζεο γηα ην δηδαζθόκελν 

αληηθείκελν. 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζηαηηζηηθψλ ππνζέζεσλ, αθνινπζήζεθαλ 2 ζηάδηα: 1) Πξψηα 

ειέγμακε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζε ν 

εθπαηδεπηηθφο γηα ηηο 2 νκάδεο (ειέγρνπ – πεηξακαηηθή). 2) ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηήζακε 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

γηα ηελ νκάδα ‗αδεξθάθη‘ θαη ζπγθξίλακε ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 2 νκάδσλ (ειέγρνπ –

πεηξακαηηθή).  

Γηα λα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα δεδνκέλα αξρηθά 

ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη αληίζηνηρα ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ θαζψο 

έρνπκε κία θαηεγνξηθή κεηαβιεηή κε 2 θαηεγνξίεο (νκάδα ειέγρνπ – νκάδα πεηξακαηηθή).  

1) Αξρηθά ειέγμακε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ απαληήζεσλ πνπ 

έδσζε ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηηο 2 νκάδεο (ειέγρνπ – πεηξακαηηθή). χκθσλα κε ην t-test 

αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζηηο 2 νκάδεο (ειέγρνπ - πεηξακαηηθή) [t(42)=1,172, p>0,05] (πίλαθαο 19). 

Απηό ζεκαίλεη όηη θακία νκάδα από ηηο 2 (ειέγρνπ - πεηξακαηηθή) δελ ππεξηέξεζε ζηε 

γλώζε, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη ηε Μεδεληθή Τπόζεζε – Η0-1. 
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Γλώζε Δξεπλεηηθή νκάδα Ν Mean SD t Sig. 

Tutor Scenario 

Assessment 

πεηξακαηηθή  

ειέγρνπ 

27 

17 

31,1111 

29,3529 

5,73339 

2,87100 

-1,172 ,248 

Πίλαθαο 19: Απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθώλ ειέγρσλ t αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθό 

2) Γηα λα γίλεη πην ηζρπξφ θαη αληηθεηκεληθφ ην απνηέιεζκα, ιάβακε ππφςε καο εθηφο 

απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ νκφηηκσλ εθπαηδεπφκελσλ. 

Δπνκέλσο, ππνινγίζακε ην κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θάζε νκάδαο, 

πνπ βαζκνιφγεζαλ ην νκαδηθφ παξαδνηέν ηεο νκάδαο ‗αδεξθάθη‘. ηε ζπλέρεηα 

πξαγκαηνπνηήζεθε t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ θαζψο έρνπκε κία θαηεγνξηθή κεηαβιεηή 

κε 2 θαηεγνξίεο (νκάδα ειέγρνπ – νκάδα πεηξακαηηθή). πγθξίλακε δειαδή ηνπο κέζνπο 

φξνπο ησλ απαληήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, καδί κε ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ απαληήζεσλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ νκάδα ‗αδεξθάθη‘, αλάκεζα ζηηο 2 νκάδεο.  

χκθσλα κε ην t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ 

ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο 2 νκάδεο (ειέγρνπ - πεηξακαηηθή) 

[t(33,335)=,796, p>0,05] (πίλαθαο 20). Απηό ζεκαίλεη όηη θακία νκάδα από ηηο 2 (ειέγρνπ 

- πεηξακαηηθή) δελ ππεξηέξεζε ζηε γλώζε, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη ηε Μεδεληθή 

Τπόζεζε – Η0-1. 

 

Γλώζε Δξεπλεηηθή νκάδα Ν Mean SD t Sig. 

Tutor Scenario 

Assessment + 

Mean Students 

Scenario 

Assessment 

πεηξακαηηθή  

ειέγρνπ 

27 

17 

28,9180 

29,9206 

6,09450 

1,89708 

,796 ,432 

Πίλαθαο 20: Απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθώλ ειέγρσλ t αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθό θαη ηνπο νκόηηκνπο 

 

 Γηα λα δηαπηζησζεί αλ νη 2 εξεπλεηηθέο νκάδεο δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν κέηξεζεο ‗Ρνπκπξίθα 

Απηναμηνιόγεζεο‘ (R21).  

ε πξψηε θάζε έγηλε έιεγρνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Δηδηθφηεξα, έγηλε αλάιπζε ησλ πεξηγξαθηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ξνπκπξίθαο R21, φπνπ αλαδεηθλχεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπφκελσλ απάληεζε ζε 

φιεο ηηο εξσηήζεηο κε βαζκφ επίδνζεο, ‗εμαηξεηηθά‘ θαη ‗πνιχ θαιά‘. Δπνκέλσο, ππάξρνπλ 
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ελδείμεηο φηη νη εθπαηδεπφκελνη αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Δληνχηνηο 

παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά (εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ εχξνπο ησλ εξσηεκάησλ) θάπνηα εξσηήκαηα 

κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, νη νπνίεο ζπγθέληξσζαλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά 

(πίλαθαο 21). ην παξάξηεκα Γ παξαηίζεληαη ηα ξαβδνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο 

κεηξήζεηο. 

 

R21 Βαζκόο επίδνζεο πρλόηεηα Πνζνζηό 

Δξ.3: Δίκαη ηθαλφο λα αλαγλσξίζσ ηηο ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο «ξφινπο» γηα ηελ 

PBL 

Δμαηξεηηθά 25 /44 56,8% 

Δξ.9: Δίκαη ηθαλφο λα θαζνξίζσ  ηα καζεζηαθά 

ζηνηρεία (learning issues) ηα νπνία ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξε έξεπλα πνπ αθνξνχλ ζηελ «ηερλνινγία» 

Πνιχ θαιά 24/44 54,5% 

Δξ.11: Δίκαη ηθαλφο λα δψζσ πξνηεξαηφηεηα ζηα 

καζεζηαθά ζηνηρεία (learning issues) ηα νπνία 

ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε έξεπλα 

Πνιχ θαιά 20/44 45,5% 

Δξ.12: Δίκαη ηθαλφο λα εξκελεχζσ ηηο δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο κνπ δφζεθαλ γηα ηελ επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο 

Δμαηξεηηθά 24/44 54,5% 

Δξ.15: Δίκαη ηθαλφο λα ππνζηεξίμσ ηηο απφςεηο κνπ 

ζηεξηδφκελνο ζε απνδείμεηο ζρεηηθά κε ηνπο «ξφινπο» 

ζηελ PBL 

Δμαηξεηηθά 24/44 54,5% 

Δξ.19: Καηέδεημα ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηε «ξνή 

δξαζηεξηνηήησλ» ζηελ PBL 
Δμαηξεηηθά 27/44 61,4% 

Δξ.25: Ήκνπλ ηθαλφο λα δηαηππψλσ ππνζέζεηο 

βαζηδφκελνο ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηνπο 

«ξφινπο» ζηελ PBL 

Δμαηξεηηθά 23/44 52,3% 

Δξ.30: Πήξα απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηνπο «ξφινπο» 

ζηελ PBL, γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην 
Δμαηξεηηθά 25/44 56,8% 

Δξ.33: Έδεημα ηθαλφηεηα λα ζρεκαηίδσ ελαιιαθηηθέο 

πξνηάζεηο αλάινγα κε ηηο λέεο πιεξνθνξίεο πνπ 

εκθαλίζηεθαλ 

Πνιχ θαιά 22/44 50,0% 

Δξ.36: Ήκνπλ ηθαλφο λα εηνηκάζσ ην ζρέδην δξάζεο 

γηα ηνπο «ξφινπο» ζηελ PBL, ψζηε λα ζρεδηάζσ έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην  

Δμαηξεηηθά 29/44 65,9% 

Δξ.39:  Ήκνπλ ηθαλφο λα δηαηππψλσ ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ην «αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα» ζηελ 

PBL γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην 

Δμαηξεηηθά 28/44 63,6% 

Πίλαθαο 21: Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπόκελσλ νη νπνίεο ζπγθέληξσζαλ ηα 

κεγαιύηεξα πνζνζηά ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο ξνπκπξίθαο R21 

ε δεχηεξν επίπεδν, γηα λα απαληήζνπκε ζην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 2β, δηακνξθψζακε 

ηηο εμήο ζηαηηζηηθέο ππνζέζεηο: 

 

Μεδεληθή Τπόζεζε – Η0-2:  
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Γελ ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο νη νπνίνη εξγάζηεθαλ ζε έλα 

πεξηβάιινλ CSCL κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ PBL script (νκάδα πεηξακαηηθή) θαη ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο νη νπνίνη εξγάζηεθαλ ζε έλα παξαδνζηαθό πεξηβάιινλ ην νπνίν 

ππνζηεξίδεηαη από ην PBL script (νκάδα ειέγρνπ), όζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

ηεο θξηηηθήο ζθέςεο.  

Δλαιιαθηηθή Τπόζεζε – Η1-2:   

Τπάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο νη νπνίνη εξγάζηεθαλ ζε έλα 

πεξηβάιινλ CSCL κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ PBL script (νκάδα πεηξακαηηθή) θαη ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο νη νπνίνη εξγάζηεθαλ ζε έλα παξαδνζηαθό πεξηβάιινλ ην νπνίν 

ππνζηεξίδεηαη από ην PBL script (νκάδα ειέγρνπ), όζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε t-test αλεμάξηεησλ 

δεηγκάησλ θαζψο έρνπκε κία θαηεγνξηθή κεηαβιεηή κε 2 θαηεγνξίεο (νκάδα ειέγρνπ – 

νκάδα πεηξακαηηθή). Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα δεδνκέλα, αξρηθά 

ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα θάζε εξψηεκα ηεο 

ξνπκπξίθαο R21 ρσξηζηά (εξσηήκαηα 1 έσο 43) θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε t-test 

αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ αλάκεζα ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

ησλ 2 νκάδσλ (ειέγρνπ –πεηξακαηηθή).  

χκθσλα κε ην t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ 

ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο 2 νκάδεο (ειέγρνπ - πεηξακαηηθή) 

[t(42)=1,672, p>0,05] (πίλαθαο 22). Απηό ζεκαίλεη όηη θακία νκάδα από ηηο 2 (ειέγρνπ - 

πεηξακαηηθή) δελ ππεξηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, 

γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη ηε Μεδεληθή Τπόζεζε – Η0-2. 

 

Κξηηηθή θέςε Δξεπλεηηθή νκάδα Ν Mean SD t Sig. 

Mean Critical 

Thinking 

πεηξακαηηθή  

ειέγρνπ 

27 

17 

4,4393 

4,1929 

,45660 

,50603 

-1,672 ,102 

Πίλαθαο 22: Απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθώλ ειέγρσλ t αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ γηα ηελ 

θξηηηθή ζθέςε 

 

 Γηα λα δηαπηζησζεί αλ νη 2 εξεπλεηηθέο νκάδεο δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν κέηξεζεο 

‗Ρνπκπξίθα Απηναμηνιόγεζεο‘ (R22).  

ε πξψηε θάζε έγηλε έιεγρνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο 
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απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Δηδηθφηεξα, έγηλε αλάιπζε ησλ 

πεξηγξαθηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο ξνπκπξίθαο R22, φπνπ αλαδεηθλχεηαη φηη ε πιεηνςεθία 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ απάληεζε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο κε βαζκφ επίδνζεο, ‗εμαηξεηηθά‘ θαη 

‗πνιχ θαιά‘. Δπνκέλσο, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη εθπαηδεπφκελνη αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο 

απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο. Δληνχηνηο παξαηίζεληαη ηα εξσηήκαηα κε ηηο απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ, νη νπνίεο ζπγθέληξσζαλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά (πίλαθαο 23). ην 

παξάξηεκα Γ παξαηίζεληαη ηα ξαβδνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο κεηξήζεηο. 

 

R22 Βαζκόο επίδνζεο πρλόηεηα Πνζνζηό 

Δξ.1: ξηζα ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο γηα ην 

«αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα» 
Δμαηξεηηθά 25 /44 56,8% 

Δξ.2: ξηζα ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο γηα ηε «ξνή 

δξαζηεξηνηήησλ» 
Δμαηξεηηθά 27/44 61,4% 

Δξ.3: ξηζα ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο γηα ηνπο 

«ξφινπο» 
Δμαηξεηηθά 28/44 63,6% 

Δξ.4: ξηζα ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο γηα ηελ 

«ηερλνινγία» 
Δμαηξεηηθά 21/44 47,7% 

Δξ.5: ξηζα ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο γηα ηελ 

«αμηνιφγεζε» 
Δμαηξεηηθά 25/44 56,8% 

Δξ.6: Απέδεημα φηη επηηεχρζεθαλ νη καζεζηαθνί ζηφρνη 

πνπ έζεζα 
Δμαηξεηηθά 18/44 40,9% 

Δξ.7: Έδεημα ζηνηρεία φηη δηάβαζα πνηθίιεο θαη 

πξφζθαηεο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο γηα ην PBL 
Πνιχ θαιά 17/44 38,6% 

Δξ.8: Έθαλα πξνζπάζεηεο γηα λα βειηηψζσ ηηο γλψζεηο 

κνπ 
Δμαηξεηηθά 26/44 59,1% 

Δξ.9: πνπ ήηαλ απαξαίηεην δήηεζα ζπκβνπιέο γηα 

λα θαζνδεγήζσ ηε κάζεζε κνπ (απφ ηνπο νκφηηκνπο ή 

απφ ηνλ θαζνδεγεηή) 

Δμαηξεηηθά 21/44 47,7% 

Δξ.10: Έθαλα εληαηηθή πξνζπάζεηα γηα λα θηάζσ ζηα 

φξηα ηεο γλψζεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ κνπ 
Δμαηξεηηθά 23/44 52,3% 

Δξ.11: Δληφπηζα ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο είρα 

πεξηζψξην γηα βειηίσζε 
Πνιχ θαιά 24/44 54,5% 

Δξ.12: Ήκνπλ ηθαλφο λα δηαηππψλσ ππνζέζεηο 

βαζηδφκελνο ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ 

«ηερλνινγία» ζην PBL 

Πνιχ θαιά 25/44 56,8% 

Πίλαθαο 23: Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπόκελσλ νη νπνίεο ζπγθέληξσζαλ ηα 

κεγαιύηεξα πνζνζηά ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο ξνπκπξίθαο R22 

ε δεχηεξν επίπεδν, γηα λα απαληήζνπκε ζην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 2γ, δηακνξθψζακε 

ηηο εμήο ζηαηηζηηθέο ππνζέζεηο: 

 

Μεδεληθή Τπόζεζε – Η0-3:  

Γελ ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο νη νπνίνη εξγάζηεθαλ ζε έλα 
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πεξηβάιινλ CSCL κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ PBL script (νκάδα πεηξακαηηθή) θαη ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο νη νπνίνη εξγάζηεθαλ ζε έλα παξαδνζηαθό πεξηβάιινλ ην νπνίν 

ππνζηεξίδεηαη από ην PBL script (νκάδα ειέγρνπ), όζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

ηεο απηνθαηεπζπλόκελεο κάζεζεο.  

Δλαιιαθηηθή Τπόζεζε – Η1-3:   

Τπάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο νη νπνίνη εξγάζηεθαλ ζε έλα 

πεξηβάιινλ CSCL κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ PBL script (νκάδα πεηξακαηηθή) θαη ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο νη νπνίνη εξγάζηεθαλ ζε έλα παξαδνζηαθό πεξηβάιινλ ην νπνίν 

ππνζηεξίδεηαη από ην PBL script (νκάδα ειέγρνπ), όζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

ηεο απηνθαηεπζπλόκελεο κάζεζεο. 

 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε t-test αλεμάξηεησλ 

δεηγκάησλ θαζψο έρνπκε κία θαηεγνξηθή κεηαβιεηή κε 2 θαηεγνξίεο (νκάδα ειέγρνπ – 

νκάδα πεηξακαηηθή). Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα δεδνκέλα, αξρηθά 

ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα θάζε εξψηεκα ηεο 

ξνπκπξίθαο R22 ρσξηζηά (εξσηήκαηα 1 έσο 12) θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε t-test 

αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ αλάκεζα ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

ησλ 2 νκάδσλ (ειέγρνπ –πεηξακαηηθή).  

χκθσλα κε ην t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ 

ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο 2 νκάδεο (ειέγρνπ - πεηξακαηηθή) 

[t(42)=,746, p>0,05] (πίλαθαο 24). Απηό ζεκαίλεη όηη θακία νκάδα από ηηο 2 (ειέγρνπ - 

πεηξακαηηθή) δελ ππεξηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο απηνθαηεπζπλόκελεο 

κάζεζεο, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη ηε Μεδεληθή Τπόζεζε – Η0-3. 

 

Απηνθαηεπζπλόκελε 

Μάζεζε 
Δξεπλεηηθή νκάδα Ν Mean SD t Sig. 

Mean Self-Directed 

Learning 

πεηξακαηηθή 

ειέγρνπ 

27 

17 

4,3457 

4,2353 

,45096 

,51811 
-,746 ,460 

Πίλαθαο 24: Απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθώλ ειέγρσλ t αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ γηα ηελ 

απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε 

 

 Γηα λα δηαπηζησζεί αλ νη 2 εξεπλεηηθέο νκάδεο δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ ηεο ζπλεξγαζίαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν κέηξεζεο ‗Ρνπκπξίθα 

Απηναμηνιόγεζεο‘ (R23).  

ε πξψηε θάζε έγηλε έιεγρνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 
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εθπαηδεπφκελσλ. Δηδηθφηεξα, έγηλε αλάιπζε ησλ πεξηγξαθηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ξνπκπξίθαο R23, φπνπ αλαδεηθλχεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπφκελσλ απάληεζε ζε 

φιεο ηηο εξσηήζεηο κε βαζκφ επίδνζεο ‗εμαηξεηηθά‘ θαη ‗πνιχ θαιά‘. Δπνκέλσο, ππάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη νη εθπαηδεπφκελνη αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο. Δληνχηνηο παξαηίζεληαη 

ηα εξσηήκαηα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, νη νπνίεο ζπγθέληξσζαλ ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά (πίλαθαο 25). ην παξάξηεκα Γ παξαηίζεληαη ηα ξαβδνγξάκκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηηο κεηξήζεηο..  

 

R23 Βαζκόο επίδνζεο πρλόηεηα Πνζνζηό 

Δξ.1: Βαζηθή κνπ πξνζδνθία ήηαλ ε επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο νκάδαο κνπ 
Δμαηξεηηθά 34 /44 77,3% 

Δξ.2: Έδεημα απνηειεζκαηηθέο δηαπξνζσπηθέο 

ηθαλφηεηεο 
Δμαηξεηηθά 23/44 52,3% 

Δξ.3: Έδεημα απνηειεζκαηηθέο επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο 
Δμαηξεηηθά 28/44 63,6% 

Δξ.4: Ήκνπλ πάληα πξφζπκνο λα ζπκκεηάζρσ ζηε 

ζπδήηεζε 
Δμαηξεηηθά 37/44 84,1% 

Δξ.5: Μνηξάζηεθα ηηο βηβιηνγξαθηθέο πήγεο κε ηα 

κέιε ηεο νκάδαο κνπ 
Πνιχ θαιά 17/44 38,6% 

Δξ.6: πκκεηείρα ζε φιεο ηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο Δμαηξεηηθά 38/44 86,4% 

Δξ.7: πκκεηείρα ζε φιεο ηηο νκαδηθέο ζπλαληήζεηο Δμαηξεηηθά 32/44 72,7% 

Δξ.8: Έδεημα ππεπζπλφηεηα θαη δέζκεπζε ζηα κέιε 

ηεο νκάδαο κνπ 
Δμαηξεηηθά 36/44 81,8% 

Δξ.9: εβάζηεθα ηηο απφςεηο ησλ άιισλ Δμαηξεηηθά 39/44 88,6% 

Δξ.10: Έδσζα ψζεζε - βνήζεηα ζε κέιε ηεο νκάδαο 

κνπ πνπ ην είραλ αλάγθε 
Δμαηξεηηθά 25/44 56,8% 

Δξ.11: Παξείρα αλαηξνθνδφηεζε κε επνηθνδνκεηηθφ 

θαη θηιηθφ ηξφπν 
Δμαηξεηηθά 28/44 63,6% 

Δξ.12: Γνχιεςα ηζφηηκα κε φια ηα κέιε ηεο νκάδαο 

κνπ 
Δμαηξεηηθά 30/44 68,2% 

Πίλαθαο 25: Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπόκελσλ νη νπνίεο ζπγθέληξσζαλ ηα 

κεγαιύηεξα πνζνζηά ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο ξνπκπξίθαο R23 

ε δεχηεξν επίπεδν, γηα λα απαληήζνπκε ζην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 2δ, δηακνξθψζακε 

ηηο εμήο ζηαηηζηηθέο ππνζέζεηο: 

 

Μεδεληθή Τπόζεζε – Η0-4:  

Γελ ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο νη νπνίνη εξγάζηεθαλ ζε έλα 

πεξηβάιινλ CSCL κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ PBL script (νκάδα πεηξακαηηθή) θαη ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο νη νπνίνη εξγάζηεθαλ ζε έλα παξαδνζηαθό πεξηβάιινλ ην νπνίν 
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ππνζηεξίδεηαη από ην PBL script (νκάδα ειέγρνπ), όζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

ηεο ζπλεξγαζίαο.  

Δλαιιαθηηθή Τπόζεζε – Η1-4:   

Οη εθπαηδεπόκελνη νη νπνίνη εξγάζηεθαλ ζε έλα πεξηβάιινλ CSCL κε ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ PBL script (νκάδα πεηξακαηηθή) αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθά θαιύηεξα απνηειέζκαηα 

όζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο ζπλεξγαζίαο, ζε ζρέζε κε ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο νη νπνίνη εξγάζηεθαλ ζε έλα παξαδνζηαθό πεξηβάιινλ ην νπνίν 

ππνζηεξίδεηαη από ην PBL script (νκάδα ειέγρνπ). 

 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε t-test αλεμάξηεησλ 

δεηγκάησλ θαζψο έρνπκε κία θαηεγνξηθή κεηαβιεηή κε 2 θαηεγνξίεο (νκάδα ειέγρνπ – 

νκάδα πεηξακαηηθή). Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα δεδνκέλα, αξρηθά 

ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα θάζε εξψηεκα ηεο 

ξνπκπξίθαο R23 ρσξηζηά (εξσηήκαηα 1 έσο 12) θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε t-test 

αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ αλάκεζα ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

ησλ 2 νκάδσλ (ειέγρνπ –πεηξακαηηθή).  

χκθσλα κε ην t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ 

ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο 2 νκάδεο (ειέγρνπ - πεηξακαηηθή) 

[t(42)= 1,445 , p>0,05] (πίλαθαο 26). Απηό ζεκαίλεη όηη θακία νκάδα από ηηο 2 (ειέγρνπ - 

πεηξακαηηθή) δελ ππεξηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο ζπλεξγαζίαο, γεγνλόο 

πνπ επηβεβαηώλεη ηε Μεδεληθή Τπόζεζε – Η0-4. 

 

πλεξγαζία Δξεπλεηηθή νκάδα Ν Mean SD t Sig. 

Mean 

Collaboration 

πεηξακαηηθή  

ειέγρνπ 

27 

17 

4,6821 

4,4853 

,36253 

,53622 

-1,445 ,153 

Πίλαθαο 26: Απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθώλ ειέγρσλ t αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ γηα ηε 

ζπλεξγαζία 
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Κεθάιαην 5: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

5.1. Δπηζθόπεζε απνηειεζκάησλ 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία αμηνπνηεί έλα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελν 

ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο (Computer Supported Collaborative Learning - CSCL 

environment) ην νπνίν ελνξρεζηξψλεηαη κέζσ ελφο ζπλεξγαηηθνχ ζελαξίνπ πνπ βαζίδεηαη 

ζηε κέζνδν κάζεζε βαζηζκέλε ζε πξνβιήκαηα (Problem-based learning – PBL) θαη 

νλνκάδεηαη PBL script, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ζπγθξνηήζεθαλ 2 νκάδεο 

εθπαηδεπφκελσλ, φπνπ ε κία νκάδα (ειέγρνπ) δηδάρηεθε ζε έλα παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ 

πνπ ππνζηεξίρηεθε απφ ην PBL script θαη ε άιιε νκάδα (πεηξακαηηθή) δηδάρηεθε ζε έλα 

CSCL πεξηβάιινλ πνπ επίζεο ππνζηεξίρηεθε απφ ην PBL script. 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα γηα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία ηέζεθαλ ζηελ 

παξνχζα έξεπλα, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηείραλ ζε κία δηεξγαζία 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Χζηφζν, σο πξνο 

ηνπο επηκέξνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ PBL script, νη 2 νκάδεο (ειέγρνπ θαη 

πεηξακαηηθή) δελ παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Δληνχηνηο, δηαπηζηψζεθε 

φηη απφ ηε ρξήζε ελφο ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελνπ πεξηβάιινληνο, πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα. 

5.2. πδήηεζε 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα γηα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία ηέζεθαλ ζηελ 

παξνχζα έξεπλα, πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα δεηήκαηα. 

 

Ωο πξνο ην Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 1: 

ε έλα CSCL πεξηβάιινλ ην νπνίν ελνξρεζηξώλεηαη από έλα PBL script, νη 

εθπαηδεπόκελνη αλέπηπμαλ δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο;  

Σα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ ζπδεηήζεσλ 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, αλαδεηθλύνπλ όηη ζπκκεηείραλ ζηε 

δηεξγαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη 

εθπαηδεπφκελνη αληάιιαμαλ κελχκαηα ζηηο Καηεγνξίεο Καηαλόεζε θαη Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο θαη ζηηο Γηεξγαζίεο Οξηζκόο ηνπ ρώξνπ ηνπ πξνβιήκαηνο, Οηθνδόκεζε ηεο 
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γλώζεο, Δύξεζε ιύζεσλ, Αμηνιόγεζε ησλ ιύζεσλ, Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη Δθηέιεζε 

ιύζεσλ, πνπ εκπεξηέρνληαη ζην εξγαιείν „Καηαλόεζε θαη Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο‟ (PFR). 

Σν απνηέιεζκα απηφ θαζνδεγήζεθε απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ PBL script, ε νπνία ήηαλ 

δνκεκέλε κε ηξφπν ψζηε λα θαηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα θαηαλνήζνπλ αξρηθά ην 

πξφβιεκα, ελεξγνπνηψληαο ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ηνπο, δειαδή λα απνζαθελίζνπλ ην 

πξφβιεκα, λα ζπδεηήζνπλ ηηο ήδε γλσζηέο πιεξνθνξίεο θαη λα εληνπίζνπλ ηα καζεζηαθά 

ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε έξεπλα [Καηεγνξία Καηαλόεζε Πξνβιήκαηνο - 

Γηεξγαζίεο Οξηζκόο ηνπ ρώξνπ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη Οηθνδόκεζε ηεο γλώζεο]. Παξάιιεια, 

λα πξνηείλνπλ θαη λα αλαζηνραζηνχλ ζε δηάθνξνπο ηξφπνπο επίιπζεο [Καηεγνξία Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο - Γηεξγαζίεο Δύξεζε ιύζεσλ, Αμηνιόγεζε ησλ ιύζεσλ] θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

θάλνπλ αηνκηθή έξεπλα γηα λα θαιχςνπλ ην θελφ ζηηο γλψζεηο ηνπο. Σέινο λα θαηαζέζνπλ 

ζηελ νκάδα ηα επξήκαηά ηνπο, κε ζθνπφ λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

νξγαλψζνπλ κηα θνηλή ιχζε [Καηεγνξία Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο – Γηεξγαζίεο Δμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη Δθηέιεζε ιύζεσλ].  

Χο πξνο ηελ θσδηθνπνίεζε ζην επίπεδν ησλ δεηθηψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο, αλαδεηθλύεηαη όηη αληάιιαμαλ κελύκαηα ζρεδόλ ζε όινπο ηνπο 

Γείθηεο. ην εξγαιείν PFR νη δηεξγαζίεο αλαιχνληαη ζε δείθηεο, φπνπ απνηηκνχλ ηηο 

δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπόκελνη αλέπηπμαλ 

δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Χζηφζν, πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα δεηήκαηα:  

Ζ θσδηθνπνίεζε ηεο κνλάδαο αλάιπζεο γηα ηξίηε θνξά ζην επίπεδν ησλ Γεηθηώλ 

έδεημε φηη νη νκάδεο δελ αληάιιαμαλ κελχκαηα ζε 3 δείθηεο (ηξόπνη πνπ εθδειώλεηαη ην 

πξόβιεκα, ειαρηζηνπνίεζε  ή άξλεζε ηνπ  πξνβιήκαηνο, θαη αλαγλώξηζε ηεο αηηίαο ηνπ 

πξνβιήκαηνο), ηεο Γηεξγαζίαο Οξηζκόο ηνπ ρώξνπ ηνπ πξνβιήκαηνο. Απηφ νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαλφεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, δελ ππήξμε ε αλάγθε 

λα απνζαθεληζηεί ην πξφβιεκα, κέζα απφ φινπο απηνχο ηνπο Γείθηεο πνπ νξίδνληαη ζην 

εξγαιείν.  

Δπίζεο, αλακελφηαλ φηη ζα ππάξρνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά αληαιιαγήο κελπκάησλ 

ζηνπο δείθηεο ηεο Γηεξγαζίαο Οηθνδόκεζε ηεο γλώζεο, θαηά ηε δηάξθεηα πνπ νη 

εθπαηδεπφκελνη νηθνδνκνχζαλ ηε γλψζε ηνπο γχξσ απφ ην πξφβιεκα. χκθσλα κε ηε 

Murphy (2004) ε Καηεγνξία Καηαλόεζε πξνβιήκαηνο εκπεξηέρεη αξρηθά ηελ απνζαθήληζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο γχξσ απφ ηελ πξνβιεκαηηθή πεξηνρή. 

Χζηφζν φκσο, θαηά ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ κελπκάησλ θάλεθε φηη ηα κελχκαηα ηεο 

Γηεξγαζίαο Οηθνδόκεζε ηεο γλώζεο, ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ Καηεγνξία Δπίιπζε 
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πξνβιήκαηνο, θαζψο νη εθπαηδεπφκελνη επηθεληξψζεθαλ ζηε ζπιινγή θαη ηελ απνζαθήληζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ νηθνδφκεζε ησλ ιχζεσλ, πάξα γηα ηε θχζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πξνβιήκαηνο.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ επξήκαηα, ε Καηεγνξία Καηαλόεζε Πξνβιήκαηνο έιαβε 

ζπλνιηθά ιηγφηεξα κελχκαηα απφ ηελ Καηεγνξία Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο θαη πηζαλφλ 

νθείιεηαη ζηνπο παξαθάησ ιφγνπο:  

1. ην PBL script ην αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα ζπλνδεχηεθε απφ αξθεηέο 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δελ πεξηείραλ ηελ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά έδηλαλ κηα ζαθή 

εηθφλα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ηα καζεζηαθά ζηνηρεία (learning issues) ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ έπξεπε λα εληνπίζνπλ.  

2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, κία ζεηξά απφ θαζνδεγεηηθέο 

εξσηήζεηο βνήζεζαλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα εληνπίζνπλ θαη λα θαζνξίζνπλ ηα 

καζεζηαθά ζηνηρεία.  

3. Ζ εθθψλεζε ηνπ αλεπαξθψο δνκεκέλνπ πξνβιήκαηνο πεξηείρε πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 

απαληνχζαλ ζε θάπνηνπο Γείθηεο ηεο Γηεξγαζίαο Οξηζκόο ηνπ ρώξνπ ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Δλδερνκέλσο αλ ην αλεπαξθώο δνκεκέλν πξόβιεκα ήηαλ ιηγόηεξν πξνθαζνξηζκέλν, 

ηόηε νη εθπαηδεπόκελνη ζα επηθεληξώλνληαλ πεξηζζόηεξν ζηελ θαηαλόεζε πξηλ πξνρσξήζνπλ 

ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Kenny et al., 2006). 

Δπνκέλσο, νη Γείθηεο νη νπνίνη ζπγθέληξσζαλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά αληαιιαγήο 

κελπκάησλ αλήθαλ ζηηο Γηεξγαζίεο Δύξεζε ιύζεσλ θαη Αμηνιόγεζε ησλ ιύζεσλ. ηε 

Γηεξγαζία Δύξεζε ιύζεσλ ηα κέιε θάζε νκάδαο πξφηεηλαλ θαη αλαζηνράζηεθαλ πάλσ ζε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο επίιπζεο γηα ην αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα θαη ζηε Γηεξγαζία 

Αμηνιόγεζε ησλ ιύζεσλ, ζπκθψλεζαλ ζηηο ιχζεηο πνπ πξφηεηλε θάπνην άιιν κέινο ηεο 

νκάδαο ηνπο, πξφηεηλαλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, έθαλαλ θξηηηθή θαη δηαθψλεζαλ κε 

επηρεηξήκαηα γηα θάπνηεο ιχζεηο.  

Σέινο ζηνπο Γείθηεο πνπ αλήθαλ ζηηο Γηεξγαζίεο Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη 

Δθηέιεζε ιύζεσλ, ππήξμε ε αλακελφκελε θηλεηηθφηεηα κελπκάησλ, θαζψο νη εθπαηδεπφκελνη 

ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ζπκθψλεζαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ κηα θνηλή νκαδηθή ιχζε 

(Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ) θαη πήξαλ απνθάζεηο γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ επίιπζε 

ηνπ αλεπαξθψο δνκεκέλνπ πξνβιήκαηνο (Δθηέιεζε ιύζεσλ). 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπφκελνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ζπκκεηείραλ ζε κία δηεξγαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο, φπνπ 

αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Σα ζηνηρεία απηά, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 
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θίλεηξν γηα ηελ εθαξκνγή επφκελσλ πεηξακαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 

κεζνδνινγηθνί πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Δηδηθφηεξα, επεηδή ε δηαδηθαζία ηνπ PBL 

script κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ εξεπλεηή πνπ ζα ηελ εθαξκφζεη, φπσο επίζεο θαη 

απφ ην πεξηβάιινλ κε ην νπνίν ζα ππνζηεξηρηεί, δε κπνξνχκε λα γεληθεχζνπκε ηα 

απνηειέζκαηα.  

Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε θαη ην ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν ηνπ εξεπλεηή 

ην νπνίν έιαβε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ ζπδεηήζεσλ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο. Μηα πην αληηθεηκεληθή θσδηθνπνίεζε ζα κπνξνύζε 

λα πξαγκαηνπνηεζεί αλ ππήξρε ε θσδηθνπνίεζε ησλ ζπδεηήζεσλ από δεύηεξν εξεπλεηή θαη ζηε 

ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηώληαο ην ζπληειεζηή α ηνπ kappa λα εμεηαζηεί ην επίπεδν ζπκθσλίαο 

κεηαμύ ησλ εξεπλεηώλ (Murphy & Ciszewska-Carr, 2005). 

Δπηπιένλ απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δε κπνξνχκε λα απαληήζνπκε αλ ε 

ζρέζε είλαη αηηηψδεο, δειαδή αλ ε δηαδηθαζία κάζεζεο ηνπ PBL script αλαπηχζζεη ηηο 

δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, θαζψο δελ έγηλαλ νη θαηάιιεινη 

ζηαηηζηηθνί έιεγρνη. Μία κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνύζε λα δηαθσηίζεη ην πεδίν εμεηάδνληαο 

ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ν εθπαηδεπηηθόο ζρεδηαζκόο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ζηε 

δηεξγαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο ησλ εθπαηδεπόκελσλ (Kenny et al., 2006). 

 

Ωο πξνο ην Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 2: 

Τπάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο νη νπνίνη δηδάρηεθαλ κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ PBL script ζε έλα παξαδνζηαθό θαη ζε έλα CSCL πεξηβάιινλ, σο πξνο ηνπο 

επηκέξνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο ηνπ PBL script θαη εηδηθόηεξα σο πξνο ηελ απόθηεζε 

γλώζεο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο, απηνθαηεπζπλόκελεο κάζεζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο; 

 

 Απφ ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ησλ απαληήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηα εξσηήκαηα ηεο 

‗Ρνπκπξίθαο PBL‟ (R1), ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη νη εθπαηδεπόκελνη ζηηο 2 νκάδεο 

(ειέγρνπ - πεηξακαηηθή) απέθηεζαλ ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο γηα ην δηδαζθόκελν 

αληηθείκελν. Οη εθπαηδεπφκελνη θαηαλφεζαλ ην δηδαζθφκελν αληηθείκελν θαη ήηαλ 

ηθαλνί λα εθαξκφζνπλ απηά πνπ δηδάρηεθαλ, θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ ηειηθψλ 

νκαδηθψλ εξγαζηψλ, αμηνινγήζεθε κε πςειφ βαζκφ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Καηφπηλ 

εθαξκφζηεθε t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ γηα λα δηαπηζησζεί αλ ε ηερλνινγία 

επεξέαζε ηε γλψζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Χζηφζν ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ 

ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο 2 νκάδεο (ειέγρνπ - 
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πεηξακαηηθή), ζε θαλέλα ζηάδην ηεο αλάιπζεο. Απηφ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ε ηερλνινγία ζην πιαίζην ηνπ PBL script δελ επεξέαζε ηελ απόθηεζε ηεο γλώζεο γηα ην 

δηδαζθόκελν αληηθείκελν.  

 Απφ ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα εξσηήκαηα ηεο 

‗Ρνπκπξίθαο Απηναμηνιόγεζεο‟ (R21), ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη νη εθπαηδεπόκελνη ζηηο 2 

νκάδεο (ειέγρνπ - πεηξακαηηθή) αλέπηπμαλ δεμηόηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπφκελσλ απάληεζε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ηεο ξνπκπξίθαο R21, 

κε βαζκφ επίδνζεο ‗εμαηξεηηθά‘ θαη ‗πνιχ θαιά‘. Καηφπηλ εθαξκφζηεθε t-test 

αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ γηα λα δηαπηζησζεί αλ ε ηερλνινγία επεξέαζε ηηο δεμηφηεηεο  

ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Χζηφζν ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ 

ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο 2 νκάδεο (ειέγρνπ - 

πεηξακαηηθή). Απηφ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ηερλνινγία ζην πιαίζην ηνπ PBL 

script δελ επεξέαζε ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 

 Απφ ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα εξσηήκαηα ηεο 

‗Ρνπκπξίθαο Απηναμηνιόγεζεο‟ (R22), ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη νη εθπαηδεπόκελνη ζηηο 2 

νκάδεο (ειέγρνπ - πεηξακαηηθή) αλέπηπμαλ δεμηόηεηεο απηνθαηεπζπλόκελεο 

κάζεζεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπφκελσλ απάληεζε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ηεο 

ξνπκπξίθαο R22, κε βαζκφ επίδνζεο ‗εμαηξεηηθά‘ θαη ‗πνιχ θαιά‘. Καηφπηλ 

εθαξκφζηεθε t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ γηα λα δηαπηζησζεί αλ ε ηερλνινγία 

επεξέαζε ηηο δεμηφηεηεο ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

Χζηφζν ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο 2 νκάδεο (ειέγρνπ - πεηξακαηηθή). Απηφ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ε ηερλνινγία ζην πιαίζην ηνπ PBL script δελ επεξέαζε ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο 

απηνθαηεπζπλόκελεο κάζεζεο. 

 Απφ ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα εξσηήκαηα ηεο 

‗Ρνπκπξίθαο Απηναμηνιόγεζεο‟ (R23), ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη νη εθπαηδεπόκελνη ζηηο 2 

νκάδεο (ειέγρνπ - πεηξακαηηθή) αλέπηπμαλ δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο. Ζ πιεηνςεθία 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ απάληεζε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ηεο ξνπκπξίθαο R23, κε βαζκφ 

επίδνζεο ‗εμαηξεηηθά‘ θαη ‗πνιχ θαιά‘. Καηφπηλ εθαξκφζηεθε t-test αλεμάξηεησλ 

δεηγκάησλ γηα λα δηαπηζησζεί αλ ε ηερλνινγία επεξέαζε ηηο δεμηφηεηεο ηεο ζπλεξγαζίαο 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Χζηφζν ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο 2 νκάδεο (ειέγρνπ - πεηξακαηηθή). Απηφ καο 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ηερλνινγία ζην πιαίζην ηνπ PBL script δελ επεξέαζε ηελ 
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αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο ζπλεξγαζίαο. 

Δπνκέλσο, απφ ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ν ξφινο ηεο ηερλνινγίαο 

δελ επεξέαζε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, θαζψο νη 2 εξεπλεηηθέο νκάδεο (ειέγρνπ-

πεηξακαηηθή), δελ παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Χζηφζν, απφ ηελ 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απνηειεζκαηηθά γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ PBL script, ελψ ηαπηφρξνλα εκθαλίδνληαη θάπνηα 

πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ηεο. 

 Ζ πεηξακαηηθή νκάδα ζπλεξγάζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, 

φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη νινθιήξσζαλ κε επηηπρία ηηο δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δηδηθφηεξα, απφ ηελ παξαηήξεζε 

ησλ απνζεθεπκέλσλ ζπδεηήζεσλ ζην Google Wave ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, θάλεθε 

φηη:  

 Όινη νη εθπαηδεπόκελνη εξγάζηεθαλ κε ελδηαθέξνλ θαη ζπλέπεηα γηα ηελ νινθιήξσζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη ζπδεηήζεηο ζε επίπεδν θηιίαο γίλνληαλ 

εθόζνλ κία δξαζηεξηόηεηα είρε θηάζεη ζην ηέινο ηεο.  

 Γελ παξαγθσλίζηεθε θαλέλαο εθπαηδεπόκελνο, θαζώο νη πην ελεξγνί εθπαηδεπόκελνη 

παξαθηλνύζαλ ηα κέιε ηεο νκάδαο ηα νπνία δε ζπκκεηείραλ, κε εξσηήζεηο. 

 Κάζε ζπδήηεζε ήηαλ απνηειεζκαηηθή θαζώο αληάιιαζαλ εξσηήζεηο, επίιπαλ απνξίεο 

θαη θαηέιεγαλ νκαδηθά ζε ζπκπεξάζκαηα. 

 Γηαπηζηώζεθε έληνλα ην αίζζεκα ηεο αιιεινβνήζεηαο. 

 Γεκηνπξγήζεθε έλα πεξηβάιινλ όπνπ ππήξραλ πνιιαπιέο απόςεηο από δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο γσλίεο κε απνηέιεζκα λα εμεηαζηεί ην αλεπαξθώο δνκεκέλν πξόβιεκα ζε 

δηαθνξεηηθό πιαίζην, λα αμηνινγεζνύλ θαη λα ειεγρζνύλ πηζαλέο ιύζεηο θαη λα 

εθαξκνζηνύλ δηαθνξεηηθνί ηξόπνη επίιπζεο.  

 Σέινο, ν ηξόπνο ζπλεξγαζίαο δεκηνύξγεζε ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, 

θαζώο όινη ζπκκεηείραλ θαη θάλεθε όηη απόιαπζαλ ηε δηαδηθαζία.  

 ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία εθκεηαιιεπηήθακε ηα νθέιε ηεο ‗ηαπηφρξνλεο‘ (same-time) 

θαη ‗νπνπδήπνηε‘ (anyplace) ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα 

ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελα πεξηβάιινληα ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (CSCL 

environments). Δηδηθφηεξα 2 εθπαηδεπφκελνη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζπκκεηείραλ ζηελ 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία εμ‘ απνζηάζεσο, νη νπνίνη εξγάζηεθαλ ην ίδην απνηειεζκαηηθά κε 

ηνπο ππφινηπνπο, ρσξίο λα πξνθχςνπλ ηερληθέο ή κεζνδνινγηθέο δπζθνιίεο. 

 ην Google Wave θαηαγξάθεθαλ νη ζπδεηήζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαηά ηε δηάξθεηα 



170 

 

ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Σα παξαγφκελα απφ ηε ζπλεξγαζία, αμηνπνηήζεθαλ απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο (δεμηφηεηεο 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο), φπσο επίζεο θαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο νη νπνίνη είραλ 

πξφζβαζε ζηηο πξνεγνχκελεο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Ζ ηερλνινγία βνήζεζε λα εμνηθνλνκεζεί ρξφλνο απφ δξαζηεξηφηεηεο φπσο, ν 

δηαρσξηζκφο ξφισλ ζηηο νκάδεο θαη ε ζπλεχξεζε 2 νκάδσλ. 

 Με ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απνδεζκεχηεθε ν εθπαηδεπηηθφο απφ θάπνηα θαζήθνληα,  

φπσο ζην λα θαηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ή λα παξέρεη 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα. Παξάιιεια, ε δηα δψζεο θαζνδήγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο δηακέζνπ ηνπ 

ππνινγηζηή. Δηδηθφηεξα παξαηεξήζεθε φηη ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα νη εθπαηδεπφκελνη 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο κε κεγαιχηεξε ειεπζεξία, θαζψο επέιεγαλ 

πφηε θαη ζε ηη βαζκφ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαηηθήο 

επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

  

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, πξνθχπηνπλ ζεηηθέο ελδείμεηο φηη ε ηερλνινγία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ελψ 

ηαπηφρξνλα εκθαλίδνληαη θάπνηα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ηεο. Δληνχηνηο φκσο δε 

κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε ηνπο κεζνδνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

πεξηνξηζκέλν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, νη νπνίνη δελ καο επηηξέπνπλ λα γεληθεχζνπκε ηα απνηειέζκαηα ζε 

νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ. 
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5.3. πκπεξάζκαηα 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εξεπλήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ελφο CSCL πεξηβάιινληνο, πνπ ελνξρεζηξψλεηαη απφ έλα PBL script, ζχκθσλα 

κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ δηακνξθψζεθαλ. Σα ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ, χζηεξα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ζπλνςίδνληαη ζηα 

αθφινπζα: 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 1 

Η αμηνπνίεζε ελόο ηερλνινγηθά ππνζηεξηδόκελνπ πεξηβάιινληνο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

(CSCL environment) πνπ ππνζηεξίδεηαη από ην PBL script, δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο γηα λα ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπόκελνη ζε κία δηεξγαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

θαη λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 

Ο ζπλδπαζκφο ηεο ηερλνινγίαο κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ππαγνξεχνπλ ηνλ ηξφπν πνπ νη εθπαηδεπφκελνη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο γηα λα επηιχζνπλ 

έλα αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα, δεκηνχξγεζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ αλαπηχρζεθαλ νη 

δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπφκελνη θαηαλφεζαλ ην 

αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα, ελεξγνπνηψληαο ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπο θαη ζηε 

ζπλέρεηα πξφηεηλαλ θαη αλαζηνράζηεθαλ ζε δηάθνξνπο ηξφπνπο επίιπζεο. Σέινο, κεηά απφ 

κία κηθξή πεξίνδν αηνκηθήο κειέηεο ζπλέζεζαλ ηα καζεζηαθά αληηθείκελα, πξνθεηκέλνπ λα 

εθαξκφζνπλ κία ιχζε. 

 

Σν αλεπαξθώο δνκεκέλν πξόβιεκα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ιηγόηεξεο πιεξνθνξίεο 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κεγαιύηεξε επειημία ζηηο θαηεπζύλζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη 

εθπαηδεπόκελνη γηα λα επηιύζνπλ ην πξόβιεκα θαη λα επηθεληξσζνύλ ζηελ απνζαθήληζε 

πιεξνθνξηώλ γηα ηε θύζε (θαηαλόεζε) ηνπ πξνβιήκαηνο, πξηλ πξνρσξήζνπλ ζηελ 

επίιπζε.   

Έλα απφ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλεπαξθψο δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ 

είλαη φηη ζπλνδεχνληαη απφ ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο θαη ε απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ πνζφηεηα 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη, θαζνδεγείηαη απφ ην επίπεδν ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη 

ηελ πνιππινθφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ (Amador et al., 2006).  

ηελ παξνχζα έξεπλα, ην αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ην PBL script ζπλνδεχηεθε απφ αξθεηέο πιεξνθνξίεο θαη απφ θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο νη 

νπνίεο έδηλαλ κηα ζαθή εηθφλα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ηα καζεζηαθά ζηνηρεία (learning 
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issues) ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ έπξεπε λα εληνπίζνπλ. Δληνχηνηο, απφ ηηο ζπδεηήζεηο ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο παξαηεξήζεθε φηη νη εθπαηδεπφκελνη δελ εζηίαζαλ ηδηαίηεξα ζηελ 

νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο γχξσ απφ ηελ πξνβιεκαηηθή πεξηνρή, αιιά επηθεληξψζεθαλ 

πεξηζζφηεξν ζηελ νηθνδφκεζε ησλ γλψζεσλ γχξσ απφ ηηο ιχζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο.  

Δπνκέλσο, απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη ε ινγηθή εθηίκεζε, φηη ην αλεπαξθψο 

δνκεκέλν πξφβιεκα πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξν πξνθαζνξηζκέλν, πξνθεηκέλνπ νη 

εθπαηδεπφκελνη λα επηθεληξψλνληαη ζηελ απνζαθήληζε πιεξνθνξηψλ γηα ηε θχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, δειαδή ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξηλ πξνρσξήζνπλ ζηελ επίιπζε. 

 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 2 

Η αμηνπνίεζε ελόο ηερλνινγηθά ππνζηεξηδόκελνπ πεξηβάιινληνο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

(CSCL environment) πνπ ππνζηεξίδεηαη από ην PBL script, δεκηνπξγεί ζπλζήθεο γηα λα 

απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη γλώζεηο θαη λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, 

απηνθαηεπζπλόκελεο κάζεζεο θαη ζπλεξγαζίαο. 

Ζ ελδειερήο επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο αλαδεηθλχεη φηη νη εθπαηδεπφκελνη ζε 

έλα πεξηβάιινλ πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηε κέζνδν PBL απνθηνχλ γλψζεηο θαη αλαπηχζζνπλ 

δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο θαη ζπλεξγαζίαο (Albanese & 

Mitchell, 1993; Barrows, 1986; Dahle et al., 2002; Belland, French & Ertmer, 2009; Hmelo-

Silver 2004; Norman & Schmidt, 1992). ηελ παξνχζα έξεπλα, αμηνπνηείηαη έλα CSCL 

πεξηβάιινλ πνπ ελνξρεζηξψλεηαη απφ έλα ζπλεξγαηηθφ ζελάξην πνπ βαζίδεηαη ζηε κέζνδν 

PBL Απφ ηνλ έιεγρν ησλ πεξηγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνεγήζεθαλ, επηβεβαηψλεηαη φηη 

ηθαλνπνηήζεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη πνπ αλαδχνληαη απφ ηε δηαδηθαζία. 

 

Ο ξόινο ηεο ηερλνινγίαο ζην πιαίζην ηνπ PBL script δελ επεξέαζε ηε γλώζε θαη ηηο 

δεμηόηεηεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ. Ωζηόζν, πξνθύπηνπλ ελδείμεηο όηη ε ηερλνινγία κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ PBL script, ελώ ηαπηόρξνλα 

εκθαλίδνληαη θάπνηα πιενλεθηήκαηα από ηε ρξήζε ηεο. Εηδηθόηεξα:   

 Τπνζηεξίδεη απνηειεζκαηηθά ηε δηεξγαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Δηδηθφηεξα, νδεγεί 

ζηε δεκηνπξγία ελφο δηακνηξαζκέλνπ ρψξνπ ζπλεξγαζίαο, φπνπ ειέγρνληαη πηζαλέο 

ιχζεηο απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, ελψ νη εθπαηδεπφκελνη δελ απνκνλψλνληαη θαη 

αηζζάλνληαη ειεχζεξνη λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο.  

 Δπηηξέπεη ηελ ‘ηαπηόρξνλε’ (same-time) θαη ‘νπνπδήπνηε’ (anyplace) ζπλεξγαζία 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ πξνζθέξνληαο ακεζφηεηα θαη ηαρχηεξε απφθξηζε ζηε ζπλεξγαζία 
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ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

 Καηαγξάθνληαη ηα παξαγόκελα από ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Μπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ηνλ αλαζηνραζκφ ζε πξνεγνχκελεο 

ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε 

ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ.  

 Απνδεζκεύεη ηνλ εθπαηδεπηηθό από θάπνηα θαζήθνληα κε απνηέιεζκα λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ε παξέκβαζή ηνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη κεηώλεη ηηο 

απαηηήζεηο ζε θόζηνο. 

 Μπνξεί λα αληηζηαζκίζεη ηελ άκεζε θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, αθήλνληαο ηελ 

ειεπζεξία ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα επηιέμνπλ πφηε θαη πψο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 

είδνο ηεο ππνζηήξημεο (scaffolding), κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο 

κάζεζήο ηνπο. 

 

Γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαηηθήο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη ν 

δηαρσξηζκόο ξόισλ κέζα ζηηο νκάδεο  επλνεί ηελ νκαιή ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπόκελσλ, 

ζε έλα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδόκελν πεξηβάιινλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (CSCL 

environment) πνπ ππνζηεξίδεηαη από έλα PBL script. Εηδηθόηεξα: 

 Οη εθπαηδεπόκελνη γίλνληαη ζπλεπείο ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ ξόινπ πνπ 

αλαιακβάλνπλ, θαζψο πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο είλαη 

ππεχζπλνη. 

 Γίθαηνο θαηακεξηζκόο εξγαζηώλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ 

επζχλε λα νξίζνπλ κφλνη ηνπο, ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ξφισλ. 

 Ο θαηακεξηζκόο εξγαζηώλ βνεζάεη ζηε γξήγνξε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ, θαζψο 

ηα κέιε ηεο νκάδαο δελ αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο πέξα απφ απηέο πνπ νξίδεη ν 

ξφινο ηνπο.  

 Γεκηνπξγείηαη ζεηηθό θιίκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο. ια ηα κέιε ηεο 

νκάδαο ληψζνπλ φηη ζπλεηζθέξνπλ ζην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα, ελψ ηαπηφρξνλα 

ηνπνζεηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ξφιν, θαζψο πξέπεη λα θέξνπλ εηο πέξαο 

ηελ απνζηνιή ηνπο.  
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Σν εξγαιείν Google Wave πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ελόο ηερλνινγηθά ππνζηεξηδόκελνπ 

πεξηβάιινληνο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (CSCL environment) θαη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη 

απνηειεζκαηηθά ηηο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο ηνπ PBL script. 

Η πξνζηηζέκελε αμία ηνπ Google Wave, έγθεηηαη ζηα αθόινπζα: 

 Γνκεκέλε ζπδήηεζε: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα wave γηα θάζε ρσξηζηή δξαζηεξηφηεηα. Ζ δηαδηθαζία απηή, ηνπο 

βνήζα λα παξακέλνπλ εζηηαζκέλνη ζηα ηξέρνληα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχλ. Καηφπηλ κπνξνχλ 

λα ηαμηλνκεζνχλ νη ζπδεηήζεηο ζε θαθέινπο, πξνθεηκέλνπ νη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα λα είλαη δνκεκέλεο. 

 Αζθαιήο δηαηήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπδεηήζεσλ γηα κεγάιν ρξνληθό 

δηάζηεκα: Σν πεξηερφκελν ησλ ζπδεηήζεσλ δηαηεξείηαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Απηφ απνηειεί πιενλέθηεκα, θαζψο κπνξεί λα απνθεπρζεί ε δηαδηθαζία ηεο απνζήθεπζεο 

ησλ δεδνκέλσλ θαη νη ρξήζηεο λα αλαθαινχλ ηηο πιεξνθνξίεο φπνηε ρξεηάδεηαη. 

 Γπλαηόηεηεο ζύγρξνλεο & αζύγρξνλεο επηθνηλσλίαο: Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

ζπλεξγάδνληαη ηαπηφρξνλα ή ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν κε άιινπο ρξήζηεο. 

 Μεηαθόξησζε δεδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο: Οη ρξήζηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο κπνξνχλ λα κεηαθνξηψζνπλ αξρεία εχθνια θαη γξήγνξα.  

 Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο θνηλνηήησλ κάζεζεο: Οη ρξήζηεο κπνξνχλ νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή λα δεκηνπξγήζνπλ θνηλφηεηεο κάζεζεο επηιέγνληαο ηα άηνκα πνπ επηζπκνχλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ, ζε δηαθνξεηηθά waves, κε απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ 

ηαπηφρξνλα δηαθνξεηηθέο νκάδεο πνπ ζπδεηνχλ γηα ην ίδην ή δηαθνξεηηθφ ζέκα. 

 Αιιειεπίδξαζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν: Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ ππάξρεη 

δσληαλή κεηάδνζε θαηά ηελ πιεθηξνιφγεζε, κε απνηέιεζκα νη ρξήζηεο λα ζπλνκηινχλ 

απεπζείαο θαη γξήγνξα, λα βιέπνπλ ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη θαη λα αιιειεπηδξνχλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 Αλαπαξαγσγή ηεο ζπδήηεζεο: Σν εξγαιείν αλαπαξαγσγήο (playback) βνεζά λα 

θαηαγξαθεί ε νκαδηθή ζπλεξγαζία, δειαδή ηα παξαγφκελα απφ ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα. Ζ ιεηηνπξγία απηή, κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδφ ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα λα δηεπθνιχλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. 

 Δπεμεξγαζία ησλ ζπδεηήζεσλ: Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ κελπκάησλ 
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κεηά ηελ απνζηνιή ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επέκβνπλ ζηηο 

απνζεθεπκέλεο ζπλνκηιίεο γηα λα ππνβάινπλ ζρφιηα, λα ηηο ηξνπνπνηήζνπλ ή λα ηηο 

δηαγξάςνπλ. 

 Δπθνιία ζηε ρξήζε θαη δσξεάλ δηάζεζε: Σν πεξηβάιινλ δηεπαθήο, είλαη απιφ θαη 

νηθείν ζηνπο ρξήζηεο, θαζψο ζπκίδεη έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Σν 

εξγαιείν δηαηίζεηαη δσξεάλ.  

 5.4 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα  

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

ζεσξείηαη πξσηαξρηθφο ζηφρνο, ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο νη 

εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ην επαγγεικαηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. ηελ 

παξνχζα έξεπλα, επηρεηξείηαη ε δεκηνπξγία ελφο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα, ψζηε λα ππνζηεξίμεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ζην πιαίζην ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

Δπνκέλσο, αμηνπνηείηαη έλα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελν ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ 

κάζεζεο (Computer Supported Collaborative Learning - CSCL environment) ην νπνίν 

ελνξρεζηξψλεηαη κέζσ ελφο ζπλεξγαηηθνχ ζελαξίνπ, πνπ βαζίδεηαη ζηε κέζνδν κάζεζε 

βαζηζκέλε ζε πξνβιήκαηα (Problem-based learning – PBL) θαη νλνκάδεηαη PBL script, κε 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

Χζηφζν κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα παξακέλνπλ αλνηρηά πξνο δηεξεχλεζε. ηηο 

κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο έξεπλαο αλήθνπλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ 

λα νδεγήζνπλ ζηελ αλάδεημε λέσλ επξεκάησλ: 

 Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία, πξνηείλεη ην ζρεδηαζκφ ελφο ζπλεξγαηηθνχ ζελαξίνπ ην 

νπνίν ελζσκαηψζεθε ζην CSCL πεξηβάιινλ (CSCL script) κε ζηφρν λα δηακνξθσζεί ν 

ηξφπνο πνπ νη εθπαηδεπφκελνη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, γηα λα ιχζνπλ έλα 

αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα. Σν CSCL script βαζίδεηαη ζηε κέζνδν PBL θαη 

νλνκάζηεθε PBL script. Σν PBL script είλαη ζπλεπέο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ησλ CSCL scripts πνπ ζηεξίδνληαη ζηε κειέηε ησλ Kobbe et al. (2007).  ε 

κειινληηθή έξεπλα ην PBL script κπνξεί λα ζπζηεκαηνπνηεζεί ελλνηνινγηθά κε θάπνηα 

γιψζζα κνληεινπνίεζεο, θαζψο ε επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ έρεη ζηφρν λα 

δηακνξθψζεη θαη λα κνληεινπνηήζεη ηα scripts, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε δπλαηφηεηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ε ζπκβαηφηεηα ηνπο, ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο κάζεζεο 
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(Dillenbourg et al., 2004; Kobbe et al., 2007).  

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηβεβαηψλνληαη ηα επξήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ ζε 

δηαθνξεηηθφ πιαίζην κάζεζεο, θαζψο απηφ κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε 

ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο PBL (Nieminen, Sauri & Lonka, 2006). Δπνκέλσο, ζε κία 

κειινληηθή έξεπλα ην PBL script ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί ηφζν απφ δηαθνξεηηθά 

ηερλνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ, φζν θαη λα 

εθαξκνζηεί γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην κάζεζεο 

(ζεκαηηθή πεξηνρή, θιάδνο εθπαίδεπζεο). Οη κειινληηθέο έξεπλεο ζε απηφ ην πεδίν ζα 

κπνξνχζαλ λα επηθπξψζνπλ ηε δηαδηθαζία κάζεζεο ηνπ PBL script, πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζεί ε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ, απφ παηδαγσγηθή ζθνπηά.  

 Γηα ηνλ έιεγρν ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξεπλεηηθά εξγαιεία 

απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ κεζνδνινγηθνί πεξηνξηζκνί, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ ζε κειινληηθέο έξεπλεο. Δπνκέλσο, α) ζα κπνξνχζε λα ζπγθξνηεζεί έλαο 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο γηα ην δείγκα ησλ ζπκκεηερφλησλ, γηα ηελ αχμεζε ηεο εμσηεξηθήο 

εγθπξφηεηαο, β) λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνηρεία ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο, γ) λα 

θσδηθνπνηεζνχλ κε θάπνην κέζν νη ζπλνκηιίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ 

(δηα δψζεο επηθνηλσλία) ψζηε λα γίλεη ζχγθξηζε κε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα 

(δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία), δ) λα εμεηαζηεί ε επίδξαζε πνπ έρνπλ ν εθπαηδεπηηθφο 

ζρεδηαζκφο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα λα δηαπηζησζνχλ αηηηψδεηο ζρέζεηο θαη ηέινο ε) 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θσδηθνπνίεζε ησλ ζπδεηήζεσλ απφ δεχηεξν εξεπλεηή θαη ζηε 

ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηψληαο ην ζπληειεζηή α ηνπ kappa λα εμεηαζηεί ην επίπεδν 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ (Murphy & Ciszewska-Carr, 2005), γηα πην 

αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε.    

 Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ κέζα ζηηο νκάδεο, 

ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ε ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο έγηλε κε βάζε 

ην εξσηεκαηνιφγην ησλ Honey θαη Mumford (1992), φπνπ αλαγλσξίδεη ην πξνζσπηθφ(ά) 

ζηπι κάζεζεο ελειίθσλ. χκθσλα κε ηνπο Honey θαη Mumford (1992), ππάξρνπλ 

ηέζζεξηο βαζηθνί ηχπνη αλζξψπσλ ζε ζρέζε κε ην ζηπι κάζεζήο ηνπο: νη Αθηηβηζηέο 

(Activists), νη Αλαθιαζηηθνί (Reflectors), νη Θεσξεηηθνί (Theorists) θαη νη 

Πξαγκαηηζηέο (Pragmatists). Χζηφζν ζηελ παξνχζα έξεπλα δε δηεξεπλήζεθε θαηά πφζν 

ηα καζεζηαθά ζηπι ησλ εθπαηδεπφκελσλ επεξέαζαλ ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο. Έλαο 

απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ηεο PBL πνπ 
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ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ηερλνινγία είλαη ε ζπγθξφηεζε απνηειεζκαηηθψλ νκάδσλ 

(Singaram et al., 2008). Δπνκέλσο, ζε κειινληηθέο έξεπλεο κπνξεί λα εξεπλεζεί ε 

επίδξαζε ηνπ καζεζηαθνχ ζηπι ζηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

αλάζεζε αξκνδηνηήησλ κέζα ζηελ νκάδα κε βάζε ηα ζηπι κάζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαρζνχλ απνηειέζκαηα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπφκελσλ, θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο.         

πλνςίδνληαο, ε παξνχζα έξεπλα απνηειεί κία πξφηαζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, πνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηηο ζχγρξνλεο 

απαηηήζεηο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Αμηνπνηείηαη έλα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελν 

πεξηβάιινλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (CSCL environment) ην νπνίν ελνξρεζηξψλεηαη κέζσ 

ελφο PBL script, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ 

επίιπζε αλεπαξθψο δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ. 

Πξνηείλεηαη, ε κειινληηθή πινπνίεζε ηνπ PBL script κε ηελ αμηνπνίεζε 

δηαθνξεηηθψλ CSCL πεξηβαιιφλησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε 

δηαθνξεηηθφ πιαίζην κάζεζεο (ζεκαηηθή πεξηνρή, θιάδνο εθπαίδεπζεο). Δπηπιένλ, 

ζπλίζηαηαη ε κνληεινπνίεζε ηνπ PBL script γηα λα εληζρπζεί ε δπλαηφηεηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ζε δηαθνξεηηθά ηερλνινγηθά πεξηβάιινληα ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

PBL script: πζηαηηθά ζηνηρεία θαη κεραληζκνί 

πζηαηηθά 

ζηνηρεία 
PBL script 

 

πκκεηέρνληεο 
Επγφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ κε ηνπιάρηζηνλ 4 εθπαηδεπφκελνπο ζε θάζε νκάδα. Οη ζπκκεηέρνληεο 

κπνξεί λα έρνπλ νπνηαδήπνηε εζληθφηεηα, αξθεί λα ρξεζηκνπνηνχλ κία θνηλή γιψζζα εξγαζίαο. 

Φάζεηο Γξαζηεξηόηεηεο Ρόινη / Οκάδεο Πόξνη Πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηαο 

1. Παξνπζίαζε 

πξνβιήκαηνο 

1. Αηνκηθή κειέηε 

– θαηαλνκή ξφισλ 

Αηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

 Γηαθάλεηεο 

εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ 

 χλδεζκνη 

ηζηνζειίδσλ / 

κειέηεο άιισλ 

εξεπλεηψλ 

 Αλεπαξθψο 

δνκεκέλν 

πξφβιεκα 

(εθθψλεζε) 

 Μειέηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

 Μειέηε ηεο εθθψλεζεο ηνπ 

αλεπαξθψο δνκεκέλνπ πξνβιήκαηνο.  

 Οξηζκφο ησλ ξφισλ ζηηο νκάδεο. 

2. Καηαλόεζε 

θαη αλάιπζε 

πξνβιήκαηνο 

2. Δηζαγσγή ζηε 

δηαδηθαζία 

Αηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

 Δλλνηνινγηθφο 

ράξηεο 

Άλνηγκα ελλνηνινγηθνχ ράξηε γηα ηε 

κεηάβαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

3. Οξηζκφο 

ζηνηρείσλ πνπ 

πξέπεη λα 

αλαιπζνχλ 

Αηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

 Καζνδεγεηηθέο 

εξσηήζεηο 

Μειέηε ηνπ αλεπαξθψο δνκεκέλνπ 

πξνβιήκαηνο θαη εληνπηζκφο ησλ 

αγλψζησλ παξακέηξσλ. 

4. Αλάιπζε 

πξνβιήκαηνο 

Ζ δξαζηεξηφηεηα 

θαηαλέκεηαη εληφο 

ηεο νκάδαο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο 

αλαιακβάλνπλ 

έλαλ απφ ηνπο 

ξφινπο: αξρεγόο, 

θαζνδεγεηήο, 

θαηαγξαθέαο, 

κέινο 

 Δλλνηνινγηθφο 

ράξηεο 

 Καζνδεγεηηθέο 

εξσηήζεηο 

πδήηεζε κέζα ζηηο νκάδεο ζρεηηθά κε ην 

αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα γηα ηηο ήδε 

γλσζηέο πιεξνθνξίεο θαη γηα ηα καζεζηαθά 

ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε 

έξεπλα.  

5. ρέδην δξάζεο Ζ δξαζηεξηφηεηα 

θαηαλέκεηαη εληφο 

ηεο νκάδαο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο 

αλαιακβάλνπλ 

έλαλ απφ ηνπο 

ξφινπο: αξρεγόο, 

θαζνδεγεηήο, 

θαηαγξαθέαο, 

κέινο 

 Δλλνηνινγηθφο 

ράξηεο 

 Καζνδεγεηηθέο 

εξσηήζεηο 

πδήηεζε κέζα ζηηο νκάδεο. Πξφηαζε 

ηδεψλ-ιχζεσλ θαη αλαζηνραζκφο. Πξφηαζε 

ζρεηηθψλ πφξσλ πιεξνθνξηψλ.  

6. Αμηνιφγεζε 

νκφηηκσλ 

Αηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

 Δλλνηνινγηθφο 

ράξηεο 

πκπιήξσζε ηεο ξνπκπξίθαο γηα ηελ 

απνηίκεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ νκφηηκσλ 
ζηελ 2ε θάζε. 
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 Ρνπκπξίθα 

αμηνιφγεζεο 

νκφηηκσλ (R3) 

3. Αηνκηθή 

έξεπλα 

7. πιινγή 

πιεξνθνξηψλ: 

αηνκηθή κειέηε / 

αηνκηθή επίιπζε 

πξνβιήκαηνο  

Αηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

 Γηαθάλεηεο 

εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ 

 χλδεζκνη 

ηζηνζειίδσλ / 

κειέηεο άιισλ 

εξεπλεηψλ 

 Αλεπαξθψο 

δνκεκέλν 

πξφβιεκα 

(εθθψλεζε) 

 Πξφηππν (template) 

εθπαηδεπηηθνχ 

ζελαξίνπ 

 Αηνκηθή έξεπλα θαη κειέηε ησλ πφξσλ 

πιεξνθνξηψλ.  

 Αηνκηθή πξφηαζε επίιπζεο ηνπ 
αλεπαξθψο δνκεκέλνπ πξνβιήκαηνο. 

8. Γηακνηξαζκφο 

πιεξνθνξηψλ: 

ππνβνιή εξγαζίαο 

/ αηνκηθή κειέηε 

Αηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

 - 

 Τπνβνιή αηνκηθήο πξφηαζεο επίιπζεο 

ηνπ αλεπαξθψο δνκεκέλνπ πξνβιήκαηνο. 

 Μειέηε ησλ αηνκηθψλ πξνηάζεσλ 

επίιπζεο ηνπ αλεπαξθψο δνκεκέλνπ 
πξνβιήκαηνο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη νη 

νκφηηκνη. 

4. Δπηινγή ηεο 

θαιύηεξεο ιύζεο 

9. Δηζαγσγή ζηε 

δηαδηθαζία 

Αηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

 Δλλνηνινγηθφο 

ράξηεο 

Άλνηγκα ελλνηνινγηθνχ ράξηε γηα ηε 

κεηάβαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

10. Μειέηε 

αηνκηθψλ 

πξνηάζεσλ 

επίιπζεο 

Αηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

 Δλλνηνινγηθφο 

ράξηεο 

Μειέηε ησλ αηνκηθψλ πξνηάζεσλ επίιπζεο 

ηνπ αλεπαξθψο δνκεκέλνπ πξνβιήκαηνο 
πνπ έρνπλ ππνβάιιεη νη νκφηηκνη. 

11. Δπηινγή 

θαιχηεξεο ιχζεο 

Ζ δξαζηεξηφηεηα 

θαηαλέκεηαη εληφο 

ηεο νκάδαο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο 

αλαιακβάλνπλ 

έλαλ απφ ηνπο 

ξφινπο: αξρεγόο, 

θαζνδεγεηήο, 

θαηαγξαθέαο, 

κέινο 

 Δλλνηνινγηθφο 

ράξηεο 

 Ρνπκπξίθα 

αμηνιφγεζεο γηα ηηο 

νκάδεο (R1) 

 πδήηεζε κέζα ζηηο νκάδεο γηα ηελ 
επηινγή ηεο θαιχηεξεο αηνκηθήο 

πξφηαζεο επίιπζεο ηνπ αλεπαξθψο 

δνκεκέλνπ πξνβιήκαηνο. Αμηνπνίεζε 
ξνπκπξίθαο γηα ηελ επηινγή ηεο 

θαιχηεξεο ιχζεο. 

 Αληαιιαγή απφςεσλ γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο αηνκηθήο πξφηαζεο 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κία 

νκαδηθή πξφηαζε επίιπζεο γηα ην 
αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα.  

 

5. Παξνπζίαζε 

ιύζεο 

12. Γηακνηξαζκφο 

πιεξνθνξηψλ: 

ππνβνιή εξγαζίαο 

/ αηνκηθή κειέηε 

Αηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

 Δλλνηνινγηθφο 

ράξηεο 

 

 Τπνβνιή νκαδηθήο πξφηαζεο επίιπζεο 
ηνπ αλεπαξθψο δνκεκέλνπ 

πξνβιήκαηνο. 

 Μειέηε ηεο νκαδηθήο πξφηαζεο 

επίιπζεο ηνπ αλεπαξθψο δνκεκέλνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ έρεη ππνβάιιεη ε 
νκάδα ‗αδεξθάθη‘. 

6. 

Αλαηξνθνδόηεζε 

13. πδήηεζε 

αλαηξνθνδφηεζεο 

Ζ δξαζηεξηφηεηα 

θαηαλέκεηαη 

κεηαμχ 2 νκάδσλ 

(νκάδα θαλνληθή / 

νκάδα 

‗αδεξθάθη‘). Οη 

ζπκκεηέρνληεο 

αλαιακβάλνπλ 

έλαλ απφ ηνπο 

 Δλλνηνινγηθφο 

ράξηεο 

 

Αληαιιαγή απφςεσλ θαη αλαζηνραζκφο γηα 

ηηο νκαδηθέο πξνηάζεηο επίιπζεο ηνπ 

αλεπαξθψο δνκεκέλνπ πξνβιήκαηνο, 

αλάκεζα ζε 2 νκάδεο.  
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ξφινπο: αξρεγόο, 

θαζνδεγεηήο, 

θαηαγξαθέαο, 

κέινο 

14. Απνηίκεζε 

νκαδηθήο εξγαζίαο 

Αηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

 Δλλνηνινγηθφο 

ράξηεο 

 Ρνπκπξίθα 

αμηνιφγεζεο γηα ηηο 

νκάδεο (R1) 

πκπιήξσζε ηεο ξνπκπξίθαο γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο νκαδηθήο πξφηαζεο 

επίιπζεο ηνπ αλεπαξθψο δνκεκέλνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο νκάδαο ‗αδεξθάθη‘. 

7. Αμηνιόγεζε 

 

15. Αμηνιφγεζε 

νκφηηκσλ 

Αηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

 Δλλνηνινγηθφο 

ράξηεο 

 Ρνπκπξίθα 

αμηνιφγεζεο 

νκφηηκσλ (R3) 

πκπιήξσζε ηεο ξνπκπξίθαο γηα ηελ 

απνηίκεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ νκφηηκσλ 

ζηελ 4ε θαη 6ε θάζε. 

16. 

Απηναμηνιφγεζε 

Αηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

 Δλλνηνινγηθφο 

ράξηεο 

 Ρνπκπξίθα 

απηναμηνιφγεζεο 

(R2123) 

πκπιήξσζε ηεο ξνπκπξίθαο γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο αηνκηθήο απφδνζεο ζηελ 4ε 

θαη 6ε θάζε. 

17. Αηνκηθή 

κειέηε 

Αηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

 Δλλνηνινγηθφο 

ράξηεο  

Μειέηε ησλ αμηνινγήζεσλ γηα ηελ νκαδηθή 

πξφηαζε επίιπζεο ηνπ αλεπαξθψο 

δνκεκέλνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ νκφηηκσλ. 

Ρόινη Ρφινο εθπαηδεπηηθνχ: 

o Δλεξγεηηθφο (ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ηνπ ππνινγηζηή) 

o Παξαηεξεηήο (κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ππνινγηζηή) 

Ρφινο εθπαηδεπφκελσλ: 

o Δλεξγεηηθφο, ππεχζπλνη γηα ηε κάζεζή ηνπο 

Ρφινη κέζα ζηηο νκάδεο: 

o Αξρεγφο ηεο νκάδαο 

o Καζνδεγεηήο 

o θαηαγξαθέαο  

κέινο  

Πόξνη  Γηαθάλεηεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ  

 χλδεζκνη ηζηνζειίδσλ / κειέηεο άιισλ εξεπλεηψλ 

 Αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα (εθθψλεζε) 

 Πξφηππν (template) εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ 

 Ρνπκπξίθα απηναμηνιφγεζεο (R2123) 

 Ρνπκπξίθα αμηνιφγεζεο νκφηηκσλ (R3) 

 Ρνπκπξίθα αμηνιφγεζεο γηα ηηο νκάδεο (R1) 

 Δλλνηνινγηθνί ράξηεο 

 Καζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο 

Οκάδεο Οκάδεο κε βάζε ηα καζεζηαθά ζηπι (αθηηβηζηήο, αλαθιαζηηθφο, ζεσξεηηθφο, πξαγκαηηζηήο) 

Πίλαθαο 27: PBL script – ζπζηαηηθά ζηνηρεία θαη κεραληζκνί 
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Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ PBL script γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ 

  

Αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ρέδην δξάζεο 

Αμηνιφγεζε νκφηηκσλ 

Οξηζκφο ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα αλαιπζνχλ 

 

Αηνκηθή κειέηε  

Υσξηζκφο νκάδσλ – θαηαλνκή ξφισλ 

Αηνκηθή Μειέηε 
Αηνκηθή επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο 

πιινγή Πιεξνθνξηψλ (ζύλζεηε δξαζηεξηόηεηα) 

Τπνβνιή 

εξγαζίαο 
Αηνκηθή κειέηε 

Γηακνηξαζκφο Πιεξνθνξηψλ 

Μειέηε ησλ αηνκηθψλ πξνηάζεσλ επίιπζεο 

Δπηινγή ηεο θαιχηεξεο ιχζεο 

Τπνβνιή 

εξγαζίαο 
Αηνκηθή κειέηε 

Γηακνηξαζκφο Πιεξνθνξηψλ 

πδήηεζε αλαηξνθνδφηεζεο 

Απνηίκεζε νκαδηθήο εξγαζίαο 

Απηναμηνιφγεζε 

Αηνκηθή κειέηε 

Αμηνιφγεζε νκφηηκσλ 

 

ρήκα 16: Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ PBL Script γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: 

Τιηθό γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ηνπ PBL script 

1. Σν αλεπαξθώο δνκεκέλν πξόβιεκα ηνπ PBL script 

θμπόξ – Εθπαηδεοηηθή Ακάγθε 
Ο ζηόπμξ ζαξ είκαη κα δεμημονγήζεηε έκα εθπαηδεοηηθό ζεκάνημ με ηε 

μέζμδμ ηεξ Μάζεζεξ πμο Βαζίδεηαη ζε Πνμβιήμαηα (ΜΒΠ) – (Problem 

Based Learning - PBL), αλημπμηώκηαξ ηεκ ηεπκμιμγία, ώζηε κα ζαξ 

βμεζήζεη κα πνεζημμπμηήζεηε ηεκ PBL ζε μειιμκηηθέξ ζαξ πναθηηθέξ. 

 

εκάνημ πνμβιήμαημξ: 
Καιώξ ήνζαηε ζημ θαηκμύνγημ ενγαζηαθό ζαξ πενηβάιιμκ! Γίζηε 

εθπαηδεοηηθμί ζε έκα κέμ ζπμιείμ ηεξ Δεοηενμβάζμηαξ εθπαίδεοζεξ θαη 

έπεηε θιεζεί κα ακαιάβεηε κα δηδάλεηε ημ μάζεμα ηεξ Πιενμθμνηθήξ 

ζηεκ Α΄ ηάλε Γομκαζίμο. Πνμζμπή όμςξ! Η ζπμιηθή μμκάδα ζηεκ μπμία 

ζα ακαιάβεηε εκενγό δνάζε, αθμιμοζεί θαηκμηόμεξ πνμζεγγίζεηξ 

μάζεζεξ γηα ηε δηδαζθαιία ηςκ μαζεηώκ ηεξ. Οη μαζεηέξ ζημ πανόκ 

ζπμιείμ δηδάζθμκηαη με ηε μέζμδμ ηεξ Μάζεζεξ πμο Βαζίδεηαη ζε Πνμβιήμαηα – 

ΜΒΠ (Problem Based Learning - PBL). 

Η πανμύζα ζπμιηθή μμκάδα εθανμόδεη αοηή ηε μέζμδμ μάζεζεξ, δηόηη ζύμθςκα με 

ηηξ παηδαγςγηθέξ ηάζεηξ ηεξ ζύγπνμκεξ επμπήξ μη μαζεηέξ πνέπεη κα πνεζημμπμημύκ 

θαη κα εθανμόδμοκ ηηξ έμθοηεξ δεληόηεηέξ ημοξ, όπςξ ηεκ αμθηζβήηεζε, ηεκ 

παναηήνεζε, ηε ζοκενγαζία θαη ηεκ αοημθαηεοζοκόμεκε μάζεζε ζε πναγμαηηθά 

αοζεκηηθά πενηβάιιμκηα μάζεζεξ. 

ζα πνέπεη κα πνμζανμμζηείηε ζηηξ απαηηήζεηξ ηεξ ζπμιηθήξ μμκάδαξ ζηεκ μπμία ζα 

ακαιάβεηε δνάζε, όζμκ αθμνά ζηε δηδαθηηθή πνμζέγγηζε πμο αθμιμοζεί γηα ηεκ 

εθπαίδεοζε ηςκ μαζεηώκ ηεξ. 

 

 

Απμζημιή ζαξ: 

 
 Η απμζημιή ζαξ αθμνά ζηε δεμημονγία εκόξ αημμηθμύ εθπαηδεοηηθμύ ζεκανίμο 

με ηε δηδαθηηθή πνμζέγγηζε ηεξ PBL, αλημπμηώκηαξ ηεκ ηεπκμιμγία γηα ημ 

μάζεμα ηεξ Πιενμθμνηθήξ ηεξ Α’ ηάλεξ Γομκαζίμο. Σύμθςκα με ημ 

Ακαιοηηθό Πνόγναμμα Σπμοδώκ ζα πνέπεη κα δηδάλεηε ζημοξ μαζεηέξ ημ 
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θεθάιαημ 12: «Ο Παγθόζμημξ Ιζηόξ – Γηζαγςγή ζηεκ έκκμηα ημο 

Υπενθεημέκμο» από ηεκ 4ε Δηαθνηηή Θεμαηηθή Γκόηεηα, όπμο ακηηζημηπεί ζε 

2 δηδαθηηθέξ ώνεξ 1 2. 

 

 Αθμύ εημημάζεηε μέζα ζε πνμβιεπόμεκμ πνόκμ ημ αημμηθό ζαξ εθπαηδεοηηθό 

ζεκάνημ (ζηεκ Τνίηε Δηδαθηηθή πενίμδμ) ζηε ζοκέπεηα ζηεκ Τέηανηε 

Δηδαθηηθή πενίμδμ μέζα ζηηξ μμάδεξ ενγαζίαξ όπμο ακήθεηε, ζα 

ζοκενγαζηείηε με ημοξ ζοκαδέιθμοξ ζαξ γηα κα απμθαζίζεηε θαη κα επηιέλεηε 

πμημ από ηα αημμηθά εθπαηδεοηηθά ζεκάνηα ηεξ μμάδαξ ζαξ, ακηακαθιά 

πενηζζόηενμ ζηε ζεςνεηηθή ηεθμενίςζε ηεξ PBL από ηε βηβιημγναθία. 

Καηόπηκ αθμύ θαηαιήλεηε από θμηκμύ ζηεκ επηιμγή ημο εθπαηδεοηηθμύ 

ζεκανίμο ζα ημ ηνμπμπμηήζεηε όπμο θνίκεηε απαναίηεημ, ζύμθςκα με ηηξ 

γκώζεηξ πμο απμθηήζαηε. Τμ μμαδηθό εθπαηδεοηηθό ζεκάνημ πμο ζα 

εημημάζεηε ζα απμηειεί ημ ηειηθό ζαξ παναδμηέμ. 

 

 

Πνμηεηκόμεκεξ Πεγέξ: 
 Σηεκ πιαηθόνμα Moodle, ζημ θάθειμ «Πόνμη Πιενμθμνηώκ» ηεξ Πνώηεξ 

Δηδαθηηθήξ Πενηόδμο.  

 Σηεκ πιαηθόνμα Moodle, ζημ θάθειμ «Γθθώκεζε ημο ζεκανίμο» ηεξ Πνώηεξ 

Δηδαθηηθήξ Πενηόδμο, ζα βνείηε ημ πνόηοπμ ημο εθπαηδεοηηθμύ ζεκανίμο 

(2.Scenario_template.pdf) όπμο ζα ημ πνεζημμπμηήζεηε γηα κα 

δεμημονγήζεηε ημ δηθό ζαξ εθπαηδεοηηθό ζεκάνημ.

                                         

1 http://www.hellenicpi.eu/content/index.php?lesson_id=1&ep=65&c_id=267 
2http://www.hellenicpi.eu/books/gymnasio/pliroforiki/kath/A-GYMNASIOU.pdf (Δηαθάκεηα 54) 

 

http://www.hellenicpi.eu/content/index.php?lesson_id=1&ep=65&c_id=267
http://www.hellenicpi.eu/books/gymnasio/pliroforiki/kath/A-GYMNASIOU.pdf
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2. Σν πξόηππν εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ 

Πνόηοπμ πεδηαζμμύ Εθπαηδεοηηθμύ εκανίμο 

 

Πνμηεηκόμεκα βήμαηα: 

 

1. 

 

Μαζεζηαθμί ηόπμη 

 

Ακαγκώνηζε ηςκ μαζεζηαθώκ ζηόπςκ μη μπμίμη ζα είκαη ζπεηηθμί 

με ηα ηδηαίηενα παναθηενηζηηθά ηςκ μαζεηώκ. 

Ακάπηολε ορειμύ επηπέδμο ζθέρεξ θαη ζομθςκία με ηεκ 

ηαληκμμία ημο Bloom (1956) όπμο θαηαηάζζμκηαη μη 

εθπαηδεοηηθμί ζηόπμη ζε ηνεηξ πενημπέξ: 

Γκώζεηξ - Δεληόηεηεξ – Σηάζεηξ 

 

 

2. 

 

Πνμζδημνηζμόξ ημο 

ακεπανθώξ δμμεμέκμο 

πνμβιήμαημξ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γύνεζε ή δεμημονγία εκόξ πνμβιήμαημξ ημ μπμίμ είκαη: 

 

 Αοζεκηηθό, πμιύπιμθμ, κα μεκ έπεη μία μμκαδηθή ιύζε, 

εμηηειέξ θαη επακαιεπηηθό 

 Γμπενηθιείεη ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ ζηόπμοξ 

 Σύμθςκμ με ημ πνόγναμμα ζπμοδώκ 

 Γμπιέθεη ημοξ μαζεηέξ ζηε μάζεζε 

 Πνμθαιεί ημ εκδηαθένμκ ηςκ μαζεηώκ 

 Δηαζεμαηηθό 

 

3. 

 

Πόνμη πιενμθμνίαξ 

 

Ακαγκώνηζε ηςκ ζπεηηθώκ πόνςκ πιενμθμνίαξ μη μπμίμη ζα 

είκαη θαηάιιειμη ώζηε κα μεκ δίκμοκ άμεζα ηε ιύζε ημο 

πνμβιήμαημξ 

 

 

4. 

 

Δναζηενηόηεηεξ 

 

Δεμημονγία δναζηενημηήηςκ γηα ηε μαζεζηαθή δηαδηθαζία ηεκ 

μπμία ζα αθμιμοζήζμοκ μη μαζεηέξ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ 

ένεοκαξ θαη ηεξ ακαδήηεζεξ γηα ηε ιύζε ημο ακεπανθώξ 

δμμεμέκμο πνμβιήμαημξ 
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 Δεμημονγία δναζηενημηήηςκ με ηε βμήζεηα ηεξ 

ηεπκμιμγίαξ 

 

5. 

 

Ρόιμη 

 

Δηαμόνθςζε ηςκ νόιςκ μαζεηή θαη θαζεγεηή θαηά ηε δηάνθεηα 

ηεξ δηαδηθαζίαξ ηεξ μάζεζεξ 

 

 

6. 

 

Αλημιόγεζε 

 

Ακάπηολε μεζόδςκ αλημιόγεζεξ γηα ηε μέηνεζε ηεξ θαηακόεζεξ 

θαη ηεξ ακάπηολεξ δελημηήηςκ ηςκ μαζεηώκ θαηά ηε δηάνθεηα 

ηεξ μάζεζεξ 

 

 

 

 

ομβμοιέξ πμο πενηιαμβάκμοκ ηηξ βαζηθέξ ανπέξ ηεξ 

δηαδηθαζίαξ ηεξ PBL 

 

 

1. Ο νόιμξ ημο εθπαηδεοηηθμύ πνέπεη κα είκαη ζομβμοιεοηηθόξ θαη κα έπεη 

ζθμπό κα θαζμδεγεί θαη κα εμροπώκεη ημοξ εθπαηδεοόμεκμοξ ζηεκ πμνεία ημοξ 

πνμξ ηεκ ακαδήηεζε ηεξ γκώζεξ  

 

 

2. Οη μαζεηέξ κα δμοιεύμοκ ζοκενγαηηθά ζε μηθνέξ μμάδεξ γηα ηε ιύζε ημο 

πνμβιήμαημξ  

 

 

3. Οη μαζεηέξ κα είκαη οπεύζοκμη γηα ηε μάζεζή ημοξ. Να δίκεηαη ειεοζενία 

ζημ μαζεηή, κα επηιέλεη μ ίδημξ ηε μέζμδμ επελενγαζίαξ ηςκ δεδμμέκςκ ημο θαη 

πανμοζίαζεξ ηςκ απμηειεζμάηςκ ηεξ ενγαζίαξ ημο 

 

 

4. Να πανέπεηαη ζημ μαζεηή μία ζεηνά θαηάιιειςκ πεγώκ πιενμθόνεζεξ, 

πνμθεημέκμο κα μδεγεζεί ζηεκ εύνεζε ημο ακαγθαίμο ζημηπείμο, γηα ηεκ 

θαηάθηεζε ημο ζηόπμο ημο  
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3. Καζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα 

Πνώημ ζημηπείμ ηεξ ζεςνίαξ ηεξ PBL: «Ακεπανθώξ δμμεμέκμ πνόβιεμα – Ρμή 

Δναζηενημηήηςκ» 

Α. Δναζηενηόηεηα: Ακάιοζε ημο πνμβιήμαημξ – Δηάνθεηα 10’ 

 Παναγςγή ηδεώκ γηα ημ «ακεπανθώξ δμμεμέκμ πνόβιεμα» 

πμο ζα μνίζμομε ζημ εθπαηδεοηηθό ζεκάνημ: 

 Πμηα είκαη ηα παναθηενηζηηθά ημο «ακεπανθώξ δμμεμέκμο πνμβιήμαημξ» 

ζηεκ PBL, ζύμθςκα με ηε βηβιημγναθία; 

 Με ηη ηνόπμ μπμνμύμε κα πανμοζηάζμομε έκα «ακεπανθώξ δμμεμέκμ 

πνόβιεμα»;  

 Πμημ είκαη ημ θαηάιιειμ «ακεπανθώξ δμμεμέκμ πνόβιεμα» γηα ημ 

εθπαηδεοηηθό ζεκάνημ πμο ζα εημημάζμομε; θ.μ.θ 

 Παναγςγή ηδεώκ γηα ηε νμή δναζηενημηήηςκ πμο ζα 

μνίζμομε ζημ εθπαηδεοηηθό ζεκάνημ: 

 Πμημ μμκηέιμ δναζηενημηήηςκ από ηε βηβιημγναθία πνεζημμπμηείηαη 

ζοπκά; 

 Πμηα είκαη ε γεκηθή δηαδηθαζία μάζεζεξ ζηεκ PBL; 

 Θα ζοκδοάζμομε μμκηέια νμήξ δναζηενημηήηςκ θαη ζα δεμημονγήζμομε 

έκα δηθό μαξ, γηα ημ εθπαηδεοηηθό ζεκάνημ πμο ζα εημημάζμομε; 

 Πμημ μμκηέιμ δναζηενημηήηςκ μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί γηα ηε ζπμιηθή 

εθπαίδεοζε θαη κα μπμνεί κα οιμπμηεζεί μέζα ζε δύμ δηδαθηηθέξ ώνεξ; 

θ.μ.θ   

B. Δναζηενηόηεηα: πέδημ δνάζεξ – Δηάνθεηα 10’ 

 Απμθάζεηξ ζπεηηθά με ημ «ακεπανθώξ δμμεμέκμ πνόβιεμα»  

 Απμθάζεηξ ζπεηηθά με ηε «νμή δναζηενημηήηςκ» 

 Πνμηάζεηξ ζπεηηθώκ πιενμθμνηαθώκ πόνςκ 

 

Δεύηενμ ζημηπείμ ηεξ ζεςνίαξ ηεξ PBL: «Ρόιμη ζηεκ PBL»  

A. Δναζηενηόηεηα: Ακάιοζε ημο πνμβιήμαημξ – Δηάνθεηα: 10’  

 Παναγςγή ηδεώκ γηα ημ νόιμ ημο θαζεγεηή πμο ζα μνίζμομε 

ζημ εθπαηδεοηηθό ζεκάνημ: 

 Πμηα είκαη ηα παναθηενηζηηθά ημο θαζεγεηή ζηεκ PBL, ζύμθςκα με ηε 

βηβιημγναθία; 

 Πμημοξ νόιμοξ μπμνεί κα ακαιάβεη μ θαζεγεηήξ ζηεκ PBL, ζύμθςκα με ηε 

βηβιημγναθία;  

 Τη εοζύκεξ ζα μνίζμομε ζημκ θαζεγεηή γηα ημ εθπαηδεοηηθό ζεκάνημ πμο 
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ζα εημημάζμομε; 

 Παναγςγή ηδεώκ γηα ημ νόιμ ημο μαζεηή πμο ζα μνίζμομε 

ζημ εθπαηδεοηηθό ζεκάνημ: 

 Πμηα είκαη ηα παναθηενηζηηθά ημο μαζεηή ζηεκ PBL, ζύμθςκα με ηε 

βηβιημγναθία; 

 Με πμημ ηνόπμ μ μαζεηήξ είκαη οπεύζοκμξ γηα ηε μάζεζή ημο; 

 Τη εοζύκεξ ζα μνίζμομε ζημ μαζεηή γηα ημ εθπαηδεοηηθό ζεκάνημ πμο ζα 

εημημάζμομε; 

 Παναγςγή ηδεώκ γηα ημ νόιμ ηεξ μμάδαξ πμο ζα μνίζμομε 

ζημ εθπαηδεοηηθό ζεκάνημ: 

 Πμημοξ νόιμοξ μπμνεί κα ακαιάβεη μ μαζεηήξ μέζα ζηεκ μμάδα; 

 Τη μμάδεξ ζα δεμημονγήζμομε γηα ημ εθπαηδεοηηθό ζεκάνημ; 

B. Δναζηενηόηεηα: πέδημ δνάζεξ – Δηάνθεηα: 10’ 

 Απμθάζεηξ ζπεηηθά με ημ νόιμ ημο θαζεγεηή ζημ εθπαηδεοηηθό ζεκάνημ 

 Απμθάζεηξ ζπεηηθά με ημ νόιμ ημο μαζεηή ζημ εθπαηδεοηηθό ζεκάνημ 

 Απμθάζεηξ γηα ηε ζύζηαζε θαη ημ νόιμ ηεξ μμάδαξ 

 Πνμηάζεηξ ζπεηηθώκ πιενμθμνηαθώκ πόνςκ 

 

Σνίημ ζημηπείμ ηεξ ζεςνίαξ ηεξ PBL: «Σεπκμιμγία – Μμνθή ηεξ PBL» 

A. Δναζηενηόηεηα: Ακάιοζε ημο πνμβιήμαημξ – Δηάνθεηα: 10’ 

 Παναγςγή ηδεώκ γηα ηεκ ηεπκμιμγία πμο ζα πνεζημμπμηεζεί ζημ 

εθπαηδεοηηθό ζεκάνημ (πμηα μμνθή ηεξ PBL ζα επηιεγεί;) 

 Πμηα είκαη ηα πιεμκεθηήμαηα ηεξ πνήζεξ ηεξ ηεπκμιμγίαξ ζηεκ PBL 

ζύμθςκα με ηε βηβιημγναθία; 

 Με πμημ ηνόπμ μπμνμύμε κα εκηάλμομε ηεκ ηεπκμιμγία ζημ εθπαηδεοηηθό 

ζεκάνημ πμο ζα εημημάζμομε; 

 Η μάζεζε ζα γίκεη ελ’ μιμθιήνμο δηαδηθηοαθά ή δηα δώζεξ με ηεκ 

ηεπκμιμγία κα βμεζά ζογθεθνημέκεξ δναζηενηόηεηεξ; 

 Με πμημ ηνόπμ ζα επηθμηκςκμύκ μη μαζεηέξ μεηαλύ ημοξ; 

 Πμηα πνμγνάμμαηα μπμνμύμε κα πνεζημμπμηήζμομε γηα κα εκηάλμομε ηεκ 

ηεπκμιμγία ζημ εθπαηδεοηηθό ζεκάνημ πμο ζα εημημάζμομε; 

B. Δναζηενηόηεηα: πέδημ δνάζεξ – Δηάνθεηα: 10’ 

 Απμθάζεηξ ζπεηηθά με ηεκ ηεπκμιμγία ε μπμία ζα πνεζημμπμηεζεί γηα ημ 

εθπαηδεοηηθό ζεκάνημ 

 Πνμηάζεηξ ζπεηηθώκ πιενμθμνηαθώκ πόνςκ 
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Σέηανημ ζημηπείμ ηεξ ζεςνίαξ ηεξ PBL: «Αλημιόγεζε ζηεκ PBL» 

A. Δναζηενηόηεηα: Ακάιοζε ημο πνμβιήμαημξ – Δηάνθεηα: 10’ 

 Παναγςγή ηδεώκ γηα ηε μέζμδμ αλημιόγεζεξ πμο ζα πνεζημμπμηεζεί ζημ 

εθπαηδεοηηθό ζεκάνημ 

 Πμηεξ είκαη μη εκαιιαθηηθέξ μμνθέξ αλημιόγεζεξ μη μπμίεξ 

πνεζημμπμημύκηαη ζηεκ PBL ζύμθςκα με ηε βηβιημγναθία; 

 Πμηα μμνθή αλημιόγεζεξ ηαηνηάδεη ζημ εθπαηδεοηηθό ζεκάνημ πμο ζα 

εημημάζμομε;  

 Θα αλημιμγήζμομε ηεκ μμαδηθή ή ηεκ αημμηθή ενγαζία ηςκ μαζεηώκ; 

 Θα πνεζημμπμηήζμομε αοημαλημιόγεζε ή/θαη αλημιόγεζε μμόηημςκ; 

 Η αλημιόγεζε ζα γίκεη μέζα ζημ ζογθεθνημέκμ δίςνμ ή ζα γίκεη ζε άιιμ 

μάζεμα; 

B. Δναζηενηόηεηα: πέδημ δνάζεξ – Δηάνθεηα: 10’ 

 Απμθάζεηξ ζπεηηθά ηεκ αλημιόγεζε πμο ζα ζομπενηιάβμομε ζημ εθπαηδεοηηθό 

ζεκάνημ γηα κα απμηημήζμομε ημοξ μαζεηέξ 

 Πνμηάζεηξ ζπεηηθώκ πιενμθμνηαθώκ πόνςκ 
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4. Δλλνηνινγηθνί ράξηεο ηεο 2
εο

 θαη 4
εο

 δηδαθηηθήο πεξηόδνπ 

 

Δηθόλα 27: Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηεο 2
εο

 δηδαθηηθήο πεξηόδνπ 
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Δηθόλα 28: Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηεο 4
εο

 δηδαθηηθήο πεξηόδνπ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: 

Ρνπκπξίθα PBL (R1) 

 

 

Η ‘Ρνπκπξίθα Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ ελαξίνπ (Ρνπκπξίθα PBL)’ έρεη αλαπηπρζεί 

θαηόπηλ έξεπλαο από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε νπνία έρεη γίλεη ζηελ PBL. Σα ζηνηρεία ηεο 

PBL (1. Πξόβιεκα, 2. Μαζεζηαθνί ζηόρνη, θ.ν.θ.) έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο απαξαίηεηα 

ζηνηρεία γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ ελζσκάησζε ελόο επηηπρεκέλνπ καζεζηαθνύ 

πεξηβάιινληνο κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο PBL. 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ ηεο νκάδαο ‘αδεξθάθη’ εμεηάδεηε θάζε 

ζηνηρείν ρσξηζηά (1. Πξόβιεκα, 2. Μαζεζηαθνί ζηόρνη, θ.ν.θ.) θαη εθηηκάηε ην βαζκό (1 

έσο 4) ζηνλ νπνίν ην εθπαηδεπηηθό ζελάξην ηεο νκάδαο ‘αδεξθάθη’ ελαξκνλίδεηαη κε ηα 

θξηηήξηά ηνπ θάζε ζηνηρείνπ [4: Πιεξνί ηα ραξαθηεξηζηηθά, 3: Πιεξνί αξθεηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, 2: πιεξνί ιίγν ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 1: δελ πιεξνί ηα ραξαθηεξηζηηθά]. 

εκεηώλεηε Χ ζηε γξακκή θάησ από θάζε θξηηήξην πνπ επηιέγεηε. 

Όηαλ ζπκπιεξώζεηε ηε ξνπκπξίθα κεηνλνκάδεηε ην αξρείν ζε [Δπώλπκό ζαο - 

Αμηνιόγεζε Οκάδαο π.ρ.1] κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο θαη ην αλεβάδεηε ζηελ Πιαηθόξκα 

Moodle ζηνλ εηδηθό ρώξν πνπ έρεη νξηζηεί ζηελ Σέηαξηε Γηδαθηηθή Πεξίνδν.  

Ρνπκπξίθα Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ ελαξίνπ 
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ηοισεία ηηρ 

PBL 

4 3 2 1 

1. Ππόβλημα Σν πξόβιεκα είλαη αλεπαξθώο 
δνκεκέλν θαη αλνηρηό γηα 

πνιιαπιέο εξκελείεο.  

Πξνέξρεηαη από πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη είλαη πνιύ 
ζρεηηθό κε ηα ελδηαθέξνληα 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

Καηάιιειν γηα ην δπλακηθό ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ (ειηθία, 
πξόγξακκα ζπνπδώλ)  

Σν πξόβιεκα είλαη κελ 
αλεπαξθώο δνκεκέλν αιιά 

εζηηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία. Πξνέξρεηαη από 

πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη 
έρεη θάπνηα ζρέζε κε ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ. ρεηηθά 

θαηάιιειν γηα ην δπλακηθό ησλ 
εθπαηδεπόκελσλ (ειηθία, 

πξόγξακκα ζπνπδώλ)  

Σν πξόβιεκα είλαη ζρεηηθά 
δνκεκέλν κε αξθεηά 

εζηηαζκέλα θαη νξηνζεηεκέλα 

ζηνηρεία. Πξνέξρεηαη από 

πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο αιιά 
είλαη κε ξεαιηζηηθό γηα ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ. Αθαηάιιειν 

γηα ην δπλακηθό ησλ 
εθπαηδεπόκελσλ (ειηθία, 

πξόγξακκα ζπνπδώλ) 

Σν πξόβιεκα είλαη επαξθώο 
δνκεκέλν θαη νδεγεί ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο πξνο κία 

ιύζε ή/θαη δίλεη νδεγίεο γηα 

ηνλ ηξόπν πνπ ζα ην 
πξνζεγγίζνπλε. Δίλαη κε 

ξεαιηζηηθό θαη θαληαζηηθό θαη 

δελ αγγίδεη ηα ελδηαθέξνληα 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ.  
Αθαηάιιειν θαη άζρεην γηα ην 

δπλακηθό ησλ εθπαηδεπόκελσλ 

(ειηθία, πξόγξακκα ζπνπδώλ)  

     

2. 

Μαθηζιακοί 

ζηόσοι 

Απνζθνπνύλ ζηελ νηθνδόκεζε 

ηεο γλώζεο θαη ζηελ απόθηεζε 

δεμηνηήησλ. Οη ζηόρνη είλαη 
ελζσκαησκέλνη ζην πξόβιεκα 

θαη κπνξνύλ λα απνθηεζνύλ 

δηακέζνπ ηεο 

απηνθαηεπζπλόκελεο κάζεζεο 
θαη από ηηο νκαδηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

Απνζθνπνύλ ζηελ νηθνδόκεζε 

ηεο γλώζεο θαη ζηελ απόθηεζε  

ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ. 
ρεδόλ όινη νη ζηόρνη είλαη 

ελζσκαησκέλνη ζην πξόβιεκα 

θαη κπνξνύλ λα απνθηεζνύλ 

δηακέζνπ ηεο 
απηνθαηεπζπλόκελεο κάζεζεο 

Απνζθνπνύλ ζηελ απόθηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ.  

Λίγνη ζηόρνη είλαη 
ελζσκαησκέλνη ζην πξόβιεκα  

θαη κπνξνύλ λα απνθηεζνύλ 

δηακέζνπ ηεο 

απηνθαηεπζπλόκελεο κάζεζεο 
θαη ηνπ ζπλδπαζκνύ από άιιεο  

εθπαηδεπηηθέο κεζόδνπο, όπσο 

ε άκεζε δηδαζθαιία, ή ηα 

παηρλίδηα ξόισλ 

Απνζθνπνύλ ζηελ απόθηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ. Οη 

ζηόρνη δελ είλαη 
ελζσκαησκέλνη ζην πξόβιεκα 

θαη κπνξνύλ λα απνθηεζνύλ 

δηακέζνπ άκεζεο δηδαζθαιίαο  

     

3. Ρόλορ 
εκπαιδεςόμε

νυν 

πκκεηέρνπλ πνιύ ελεξγά ζηε 
δηαδηθαζία, εξγάδνληαη γηα ηε 

δηεξεύλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηα άιια 

κέιε ηεο νκάδαο γηα λα 

αλαδεηήζνπλ ιύζεηο. Δλεξγά 
νηθνδνκνύλ ηηο δηθέο ηνπο 

πιεξνθνξίεο αλαγλσξίδνληαο 

πκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε 
δηαδηθαζία, εξγάδνληαη γηα λα 

αλαγλσξίζνπλ ην πξόβιεκα θαη 

ζπλεξγάδνληαη κε ηα άιια κέιε 

ηεο νκάδαο γηα λα αλαδεηήζνπλ 

ιύζεηο. Δλεξγά νηθνδνκνύλ ηηο 
δηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο 

ρξεζηκνπνηώληαο πεγέο θαη 

Γε ζπκκεηέρνπλ πνιύ ελεξγά 
ζηε δηαδηθαζία θαη απαηηείηαη 

κηθξή ζπλεξγαζία κε ηα κέιε 

ηεο νκάδαο γηα ηελ αλαδήηεζε 

ιύζεσλ. Κπξίσο ιακβάλνπλ 

πιεξνθνξίεο θαη 
ρξεζηκνπνηνύλ πόξνπο 

πνπ ηνπο παξαδίδεη άκεζα ν 

Οη καζεηέο είλαη παζεηηθνί θαηά 
ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη 

απαηηείηαη κόλν ε αηνκηθή 

εξγαζία γηα ηελ αλαδήηεζε 

ιύζεσλ. Χξεζηκνπνηνύλ κόλν 

πεγέο θαη πιεξνθνξίεο πνπ 
παξαδίδνληαη άκεζα από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό. Δίλαη απνδέθηεο 
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θαη ρξεζηκνπνηώληαο πόξνπο 

πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

αλαπηύμνπλ θαη λα 

παξνπζηάζνπλ κία ιύζε. 
Ρπζκίδνπλ ηε κάζεζε ηνπο θαη 

ζέηνπλ εξσηήζεηο ζηνλ εαπηό 

ηνπο θαη ζηνπο ππόινηπνπο 

εθπαηδεπόκελνπο 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 

παξέρνληαη από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό. Ρπζκίδνπλ ηε 

κάζεζή ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνύλ 
ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ γηα λα θάλνπλ 

εξσηήζεηο 

εθπαηδεπηηθόο. Δίλαη 

επηθεληξσκέλνη κόλν ζηηο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ζηνπο 

ζηόρνπο πνπ έρεη νξίζεη ν 
εθπαηδεπηηθόο 

 

 

πιεξνθνξηώλ   

 

     

4. Ρόλορ 
εκπαιδεςηικο

ύ 

Γηαηεξεί ην ξόιν ηνπ 
θαζνδεγεηή θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ καζεζηαθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ρξεζηκνπνηώληαο έλα κνληέιν  
εξσηήζεσλ γηα λα βνεζήζεη 

ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα 

αλαδεηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ρξεηάδνληαη. Σνπο 

θαζνδεγεί λα αλαπηύμνπλ ηνπο 
καζεζηαθνύο ηνπο ζηόρνπο θαη 

λα νηθνδνκήζνπλ ηε γλώζε 

ηνπο. πλεξγάδεηαη κε ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο θαη ηνπο 
πξνζθέξεη βνήζεηα όπνηε ην 

ρξεηάδνληαη 

Χξεζηκνπνηεί εξσηήζεηο γηα λα 
θαζνδεγήζεη ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο ζηηο 

ζπιινγηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο. 

Σνπο βνεζά λα ζρεδηάζνπλ 
ηνπο καζεζηαθνύο ηνπο 

ζηόρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 

επίιπζεο. Παξέρεη κηθξή 

εθπαίδεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

θαη θπξίσο ιεηηνπξγεί σο πόξνο 
πιεξνθνξηώλ γηα ηνπο καζεηέο 

Παξνπζηάδεη ην πξόβιεκα θαη 
θαζνδεγεί ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο ζηε γλώζε 

δηακέζνπ εξσηήζεσλ.  

ρεδηάδεη ηνπο καζεζηαθνύο 
ζηόρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 

επίιπζεο. Παξέρεη εθπαίδεπζε  

γηα ην πεξηερόκελν αιιά 

παξάιιεια ελζαξξύλεη ηηο 

αηνκηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο 

 

Καζνξίδεη ην καζεζηαθό 
πεξηβάιινλ, θαζνδεγεί ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο δηακέζνπ 

πξαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ηνπο δηνξζώλεη αλάινγα κε ηηο 
αλάγθεο. Οδεγεί ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο ζηε γλώζε 

δηακέζνπ επζέσλ εξσηήζεσλ.  

Παξέρεη απεπζείαο ηε γλώζε 

ζηνπο καζεηέο. Παξνπζηάδεη 
κηθξά πξνβιήκαηα θαη 

επηδεηθλύεη ηε δηαδηθαζία 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

     

5.Δπαζηηπιό

ηηηερ: 

Δίλαη ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ 

ελεξγή εκπινθή ησλ  

εθπαηδεπόκελσλ θαζώο όιν ην 
πεξηερόκελν πξέπεη λα 

αλαδεηεζεί από ηνπο  

εθπαηδεπόκελνπο. 

Δλζαξξύλνπλ ηελ νκαδηθή 

εξγαζία θαη ζπάληα εθηεινύληαη 
από έλα κόλν εθπαηδεπόκελν 

Δίλαη ζρεδηαζκέλεο γηα ηε 

κεξηθώο ελεξγή εκπινθή ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ, θαζώο κέξνο 
από ην πεξηερόκελν πνπ πξέπεη 

λα αλαδεηεζεί από ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο, παξαδίδεηαη 

άκεζα. Πεξηιακβάλνπλ νκαδηθή 

εξγαζία θαη αηνκηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο 

Δίλαη ζρεδηαζκέλεο γηα έλα 

ζπλδπαζκό ελεξγήο θαη 

παζεηηθήο εκπινθήο ησλ  
εθπαηδεπόκελσλ, θαζώο ην 

κεγαιύηεξν κέξνο από ην  

πεξηερόκελν πνπ πξέπεη λα 

αλαδεηεζεί από ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο, παξαδίδεηαη 
άκεζα. Πξσηίζησο 

πεξηιακβάλνπλ αηνκηθή 

Δίλαη ζρεδηαζκέλεο γηα ηε 

παζεηηθή εκπινθή ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ θαζώο ην  
πεξηερόκελν, πνπ πξέπεη λα 

αλαδεηεζεί από ηνπο καζεηέο, 

παξαδίδεηαη άκεζα. Πξσηίζησο 

πεξηιακβάλνπλ αηνκηθή 

εξγαζία θαη δξαζηεξηόηεηεο νη 
νπνίεο απαηηνύλ απνζηήζηζε 

θαη/ή πξαθηηθή θαη εμάζθεζε 



221 

 

                                         

1  

 Ωο αλαζηνραζκόο, ζεσξείηαη ε δηαδηθαζία εθείλε θαηά ηε νπνία ν καζεηήο μαλαζθέθηεηαη πάλσ ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο ελόο 

πξνβιήκαηνο 

εξγαζία θαη κεξηθέο πξαθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

(drill and practice) 

     

6.ςνεπγαζί

α: 

Οη εθπαηδεπόκελνη θπξίσο 

ζπλεξγάδνληαη κε ηα κέιε ηεο 

νκάδαο ηνπο. Σα κέιε ηεο 
νκάδαο ζπδεηνύλ θαη νξίδνπλ 

ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο νη  
εθπαηδεπόκελνη εξγάδνληαη 

νκαδηθά πξνο ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηόρσλ.  Όια ηα κέιε ηεο 

νκάδαο ζπκκεηέρνπλ ηζόηηκα 
θαη νη ξόινη κέζα ζηελ νκάδα 

αλαηίζεληαη από ηα κέιε ηεο 

νκάδαο 

Οη  εθπαηδεπόκελνη 

ζπλεξγάδνληαη κε ηα κέιε ηεο 

νκάδαο ηνπο θαη εξγάδνληαη 
πξνο ηελ θαηεύζπλζε ησλ 

ζηόρσλ νη νπνίνη νξίδνληαη από 

ην πξόβιεκα. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο  καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο νη 
εθπαηδεπόκελνη ζπκκεηέρνπλ 

ζε νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη 

αθηεξώλνπλ ιίγν ρξόλν γηα 

αηνκηθή εξγαζία. Όια ηα κέιε 
ηεο νκάδαο ζπκκεηέρνπλ 

ηζόηηκα θαη νη ξόινη κέζα ζηελ 

νκάδα αλαηίζεληαη από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό 

Οη  εθπαηδεπόκελνη 

ζπλεξγάδνληαη ιίγν κε ηα κέιε 

ηεο νκάδαο ηνπο, θαζώο θπξίσο 
εκπιέθνληαη ζε αηνκηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο  

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ν 
ρξόλνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ζπδήηεζε κέζα ζηηο νκάδεο, 

ζπδήηεζε κε όιε ηελ ηάμε θαη 

αηνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Γελ 
ππάξρνπλ ξόινη κέζα ζηηο 

νκάδεο 

Οη εθπαηδεπόκελνη εξγάδνληαη 

αηνκηθά ζε ηππνπνηεκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο. Γελ ππάξρεη 
νκαδηθή ζπλεξγαζία 

     

7.Διαθεμαηικ

όηηηα 

Σν πξόβιεκα απαηηεί έξεπλα 

θαη δξαζηεξηόηεηα ζηα πιαίζηα 
πνιιαπιώλ ζεκαηηθώλ 

πεξηνρώλ 

Σν πξόβιεκα αλαθέξεηαη ζε 

πνιινύο θιάδνπο, αιιά 
εζηηάδεη πεξηζζόηεξν ζε κία 

ζεκαηηθή πεξηνρή 

Σν πξόβιεκα επηθεληξώλεηαη 

θπξίσο ζε έλαλ επηζηεκνληθό 
ηνκέα, αιιά κπνξεί λα 

αλαθεξζεί θαη ζε άιιεο 

ζεκαηηθέο πεξηνρέο 

Σν πξόβιεκα είλαη απζηεξά 

εζηηαζκέλν ζε κία ζεκαηηθή 
πεξηνρή 

     

8.Αναζηοσαζ

μόρ 1 

Απαηηείηαη από ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο θαη 
θαζνδεγνύληαη λα 

αλαζηνραζηνύλ όζνλ αθνξά 

Οη  εθπαηδεπόκελνη 

θαζνδεγνύληαη ειάρηζηα λα 
αλαζηνραζηνύλ γηα ηε κάζεζε 

ηνπο θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

Οη  εθπαηδεπόκελνη δελ 

απαηηείηαη λα αλαζηνραζηνύλ 
γηα ηε κάζεζή ηνπο, ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ηελ 

Οη  εθπαηδεπόκελνη δελ 

απαηηείηαη λα αλαζηνραζηνύλ 
γηα ηε κάζεζή ηνπο ή/θαη γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 
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ζηελ εκπινθή ηνπο ζην 

πξόβιεκα θαη κέζα ζηελ νκάδα 

ηνπο. Οη εθπαηδεπόκελνη 

αλαζηνράδνληαη γηα ηελ 
νκαδηθή δηαδηθαζία θαη γηα ηα 

κέιε ηεο νκάδαο ηνπο  

ζηηο δξαζηεξηόηεηεο. Ο 

αλαζηνραζκόο γηα ηελ νκαδηθή 

δηαδηθαζία θαη γηα ηα κέιε ηεο 

νκάδαο ηνπο δελ 
πεξηιακβάλεηαη 

νκαδηθή δηαδηθαζία. Ο 

εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

ζε αλαζηνραζκό κόλν κέζα από 
ζπδήηεζε ζηελ ηάμε 

δξαζηεξηόηεηεο 

     

9. 

Αξιολόγηζη 

Χξεζηκνπνίεη ελαιιαθηηθή 

αμηνιόγεζε. Ρνπκπξίθεο γηα 

ηελ αμηνιόγεζε ηνπ 
παξαδνηένπ, απηναμηνιόγεζε, 

αμηνιόγεζε νκόηηκσλ ή θαη 

αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ.  

Μεηξάεη ηελ νηθνδόκεζε ηεο 
γλώζεο, ηηο δεμηόηεηεο θαη ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ 

Χξεζηκνπνίεη ελαιιαθηηθή 

αμηνιόγεζε γηα ην παξαδνηέν ή 

ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη 
αμηνιόγεζε δεμηνηήησλ (skill-

based assessment), όπσο 

γξαπηά ηεζη. Μεηξάεη ηε γλώζε 

θαη θάπνηεο δεμηόηεηεο 

Χξεζηκνπνίεη θαηά θύξην ιόγν 

αμηνιόγεζε δεμηνηήησλ (skill-

based assessment), όπσο 
γξαπηά ηεζη. Μπνξεί λα 

ζπκπεξηιάβεη ελαιιαθηηθή 

αμηνιόγεζε (π.ρ. 

απηναμηνιόγεζε) ζε θάπνηεο 
δξαζηεξηόηεηεο. Μεηξάεη 

θάπνηεο δεμηόηεηεο 

Χξεζηκνπνηεί αμηνιόγεζε 

δεμηνηήησλ (skill-based 

assessment), όπσο γξαπηά 
ηεζη 
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Ρνπκπξίθα Απηναμηνιόγεζεο (R2123) 

 Ποηέ πάνια 
Μεπικέρ 

Φοπέρ 
ςσνά Πάνηα 

Κπιηική ζκέτη (R21) 

1. 
Δίκαη ηθαλόο λα αλαγλσξίζσ ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ 

ζην «αλεπαξθώο δνκεκέλν πξόβιεκα» γηα ηελ PBL 
     

2. 
Δίκαη ηθαλόο λα αλαγλσξίζσ ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ 

ζηε «ξνή δξαζηεξηνηήησλ» γηα ηελ PBL 
     

3. 
Δίκαη ηθαλόο λα αλαγλσξίζσ ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ 

ζηνπο «ξόινπο» γηα ηελ PBL 
     

4. 
Δίκαη ηθαλόο λα αλαγλσξίζσ ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ 

ζηελ «αμηνιόγεζε» γηα ηελ PBL 
     

5. 
Δίκαη ηθαλόο λα αλαγλσξίζσ ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ 

ζηελ «ηερλνινγία» γηα ηελ PBL 
     

6. 

Δίκαη ηθαλόο λα θαζνξίζσ  ηα καζεζηαθά ζηνηρεία (learning issues) ηα 

νπνία ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξε έξεπλα πνπ αθνξνύλ ζην «αλεπαξθώο 

δνκεκέλν πξόβιεκα»  

     

7. 

Δίκαη ηθαλόο λα θαζνξίζσ  ηα καζεζηαθά ζηνηρεία (learning issues) ηα 

νπνία ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξε έξεπλα πνπ αθνξνύλ ζηε «ξνή 

δξαζηεξηνηήησλ» 

     

8. 
Δίκαη ηθαλόο λα θαζνξίζσ  ηα καζεζηαθά ζηνηρεία (learning issues) ηα 

νπνία ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξε έξεπλα πνπ αθνξνύλ ζηνπο «ξόινπο» 
     

9. 
Δίκαη ηθαλόο λα θαζνξίζσ  ηα καζεζηαθά ζηνηρεία (learning issues) ηα 

νπνία ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξε έξεπλα πνπ αθνξνύλ ζηελ «ηερλνινγία» 
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10. 
Δίκαη ηθαλόο λα θαζνξίζσ  ηα καζεζηαθά ζηνηρεία (learning issues) ηα 

νπνία ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξε έξεπλα πνπ αθνξνύλ ζηελ «αμηνιόγεζε» 
     

11. 
Δίκαη ηθαλόο λα δώζσ πξνηεξαηόηεηα ζηα καζεζηαθά ζηνηρεία (learning 

issues) ηα νπνία ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξε έξεπλα 
     

12. 
Δίκαη ηθαλόο λα εξκελεύζσ ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο κνπ 

δόζεθαλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 
     

13. 
Δίκαη ηθαλόο λα ππνζηεξίμσ ηηο απόςεηο κνπ ζηεξηδόκελνο ζε απνδείμεηο 

ζρεηηθά κε ην «αλεπαξθώο δνκεκέλν πξόβιεκα» ζηελ PBL  
     

14. 
Δίκαη ηθαλόο λα ππνζηεξίμσ ηηο απόςεηο κνπ ζηεξηδόκελνο ζε απνδείμεηο 

ζρεηηθά κε ηε «ξνή δξαζηεξηνηήησλ» ζηελ PBL 
     

15. 
Δίκαη ηθαλόο λα ππνζηεξίμσ ηηο απόςεηο κνπ ζηεξηδόκελνο ζε απνδείμεηο 

ζρεηηθά κε ηνπο «ξόινπο» ζηελ PBL 
     

16. 
Δίκαη ηθαλόο λα ππνζηεξίμσ ηηο απόςεηο κνπ ζηεξηδόκελνο ζε απνδείμεηο 

ζρεηηθά κε ηελ «ηερλνινγία» ζηελ PBL 
     

17. 
Δίκαη ηθαλόο λα ππνζηεξίμσ ηηο απόςεηο κνπ ζηεξηδόκελνο ζε απνδείμεηο 

ζρεηηθά κε «αμηνιόγεζε» ζηελ PBL  
     

18. 
Καηέδεημα ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ην «αλεπαξθώο δνκεκέλν πξόβιεκα» 

ζηελ PBL 
     

19. Καηέδεημα ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηε «ξνή δξαζηεξηνηήησλ» ζηελ PBL      

20. Καηέδεημα ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηνπο «ξόινπο» ζηελ PBL      

21. Καηέδεημα ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ «ηερλνινγία» ζηελ PBL      

22. Καηέδεημα ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ «αμηνιόγεζε» ζηελ PBL      

23. Ήκνπλ ηθαλόο λα δηαηππώλσ ππνζέζεηο βαζηδόκελνο ζηε βηβιηνγξαθία      



225 

 

ζρεηηθά κε ην «αλεπαξθώο δνκεκέλν πξόβιεκα» ζηελ PBL 

24. 
Ήκνπλ ηθαλόο λα δηαηππώλσ ππνζέζεηο βαζηδόκελνο ζηε βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθά κε ηε «ξνή δξαζηεξηνηήησλ» ζηελ PBL 
     

25. 
Ήκνπλ ηθαλόο λα δηαηππώλσ ππνζέζεηο βαζηδόκελνο ζηε βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθά κε ηνπο «ξόινπο» ζηελ PBL 
     

26. 
Ήκνπλ ηθαλόο λα δηαηππώλσ ππνζέζεηο βαζηδόκελνο ζηε βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθά κε ηελ «ηερλνινγία» ζηελ PBL 
     

27. 
Ήκνπλ ηθαλόο λα δηαηππώλσ ππνζέζεηο βαζηδόκελνο ζηε βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθά κε «αμηνιόγεζε» ζηελ PBL 
     

28. 
Πήξα απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην «αλεπαξθώο δνκεκέλν πξόβιεκα» ζηελ 

PBL, γηα ην εθπαηδεπηηθό ζελάξην 
     

29. 
Πήξα απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε «ξνή δξαζηεξηνηήησλ» ζηελ PBL, γηα ην 

εθπαηδεπηηθό ζελάξην 
     

30. 
Πήξα απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηνπο «ξόινπο» ζηελ PBL, γηα ην εθπαηδεπηηθό 

ζελάξην 
     

31. 
Πήξα απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ «ηερλνινγία» ζηελ PBL, γηα ην 

εθπαηδεπηηθό ζελάξην 
     

32. 
Πήξα απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ «αμηνιόγεζε» ζηελ PBL, γηα ην 

εθπαηδεπηηθό ζελάξην 
     

33. 
Έδεημα ηθαλόηεηα λα ζρεκαηίδσ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο αλάινγα κε ηηο 

λέεο πιεξνθνξίεο πνπ εκθαλίζηεθαλ 
     

34. 
Ήκνπλ ηθαλόο λα εηνηκάζσ ην ζρέδην δξάζεο γηα ην «αλεπαξθώο δνκεκέλν 

πξόβιεκα» ζηελ PBL, ώζηε λα ζρεδηάζσ έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην  
     

35. 
Ήκνπλ ηθαλόο λα εηνηκάζσ ην ζρέδην δξάζεο γηα ηε «ξνή 

δξαζηεξηνηήησλ» ζηελ PBL, ώζηε λα ζρεδηάζσ έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην 
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36. 
Ήκνπλ ηθαλόο λα εηνηκάζσ ην ζρέδην δξάζεο γηα ηνπο «ξόινπο» ζηελ PBL, 

ώζηε λα ζρεδηάζσ έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην 
     

37. 
Ήκνπλ ηθαλόο λα εηνηκάζσ ην ζρέδην δξάζεο γηα ηελ «ηερλνινγία» ζηελ 

PBL, ώζηε λα ζρεδηάζσ έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην 
     

38. 
Ήκνπλ ηθαλόο λα εηνηκάζσ ην ζρέδην δξάζεο γηα ηελ «αμηνιόγεζε» ζηελ 

PBL, ώζηε λα ζρεδηάζσ έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην 
     

39. 
Ήκνπλ ηθαλόο λα δηαηππώλσ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην «αλεπαξθώο 

δνκεκέλν πξόβιεκα» ζηελ PBL γηα ην εθπαηδεπηηθό ζελάξην 
     

40. 
Ήκνπλ ηθαλόο λα δηαηππώλσ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε «ξνή 

δξαζηεξηνηήησλ» ζηελ PBL γηα ην εθπαηδεπηηθό ζελάξην 
     

41. 
Ήκνπλ ηθαλόο λα δηαηππώλσ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνπο «ξόινπο» 

ζηελ PBL γηα ην εθπαηδεπηηθό ζελάξην 
     

42. 
Ήκνπλ ηθαλόο λα δηαηππώλσ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ «ηερλνινγία» 

ζηελ PBL γηα ην εθπαηδεπηηθό ζελάξην 
     

43. 
Ήκνπλ ηθαλόο λα δηαηππώλσ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ «αμηνιόγεζε» 

ζηελ PBL γηα ην εθπαηδεπηηθό ζελάξην 
     

Αςηοκαηεςθςνόμενη μάθηζη (R22) 

1. 
Όξηζα ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο γηα ην «αλεπαξθώο δνκεκέλν 

πξόβιεκα» ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ  
     

2. 
Όξηζα ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο γηα ηε «ξνή δξαζηεξηνηήησλ» ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ 
     

3. 
Όξηζα ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο γηα ηνπο «ξόινπο» ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζελαξίνπ 
     

4. 
Όξηζα ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο γηα ηελ «ηερλνινγία» ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζελαξίνπ 
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5. 
Όξηζα ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο γηα ηελ «αμηνιόγεζε» ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ 
     

6. Απέδεημα όηη επηηεύρζεθαλ νη καζεζηαθνί ζηόρνη πνπ έζεζα      

7. 
Έδεημα ζηνηρεία όηη δηάβαζα πνηθίιεο θαη πξόζθαηεο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο 

γηα ηελ PBL 
     

8. Έθαλα πξνζπάζεηεο γηα λα βειηηώζσ ηηο γλώζεηο κνπ        

9. 
Όπνπ ήηαλ απαξαίηεην δήηεζα ζπκβνπιέο γηα λα θαζνδεγήζσ ηε κάζεζε 
κνπ (από ηνπο νκόηηκνπο ή από ηνλ θαζνδεγεηή) 

     

10. 
Έθαλα εληαηηθή πξνζπάζεηα γηα λα θηάζσ ζηα όξηα ηεο γλώζεο θαη ησλ 
ηθαλνηήησλ κνπ 

     

11. Δληόπηζα ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο είρα πεξηζώξην γηα βειηίσζε      

12. 
Πξνζδηόξηζα ηηο καζεζηαθέο κνπ αλάγθεο θαη όξηζα ζρέδην δξάζεο γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπο 
     

ςνεπγαζία (R23) 

1. Βαζηθή κνπ πξνζδνθία ήηαλ ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο νκάδαο κνπ      

2. Έδεημα απνηειεζκαηηθέο δηαπξνζσπηθέο ηθαλόηεηεο      

3. Έδεημα απνηειεζκαηηθέο επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο      

4. Ήκνπλ πάληα πξόζπκνο λα ζπκκεηάζρσ ζηε ζπδήηεζε      

5. Μνηξάζηεθα ηηο βηβιηνγξαθηθέο πήγεο κε ηα κέιε ηεο νκάδαο κνπ      

6. πκκεηείρα ζε όιεο ηηο νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο      
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7. πκκεηείρα ζε όιεο ηηο νκαδηθέο ζπλαληήζεηο      

8. Έδεημα ππεπζπλόηεηα θαη δέζκεπζε ζηα κέιε ηεο νκάδαο κνπ      

9. εβάζηεθα ηηο απόςεηο ησλ άιισλ      

10. Έδσζα ώζεζε - βνήζεηα ζε κέιε ηεο νκάδαο κνπ πνπ ην είραλ αλάγθε       

11. Παξείρα αλαηξνθνδόηεζε κε επνηθνδνκεηηθό θαη θηιηθό ηξόπν      

12. Γνύιεςα ηζόηηκα κε όια ηα κέιε ηεο νκάδαο κνπ      

 

Ρνπκπξίθα Αμηνιόγεζεο νκόηηκσλ (R3) 

 

 

Η ‘Ρνπκπξίθα Αμηνιόγεζεο ησλ Οκόηηκσλ κειώλ ηεο νκάδαο’ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αμηνινγήζεηε θάζε κέινο ηεο νκάδαο ζαο. Δμεηάζηε 

θάζε εξώηεκα ρσξηζηά θαη βάιηε Χ ζην βαζκό (Πνηέ έσο Πάληα) πνπ πηζηεύεηε όηη αλέπηπμε θάζε κέινο ηεο νκάδαο ζαο.  

Όηαλ ζπκπιεξώζεηε ηε ξνπκπξίθα κεηνλνκάζηε ην αξρείν ζε «Δπώλπκν – Αμηνιόγεζε ηνπ/ηεο Δπώλπκν ηνπ κέινπο ηεο νκάδαο» κε 

ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο θαη κεηαθνξηώζηε ην ζηελ Πιαηθόξκα Moodle ζηνλ εηδηθό ρώξν πνπ έρεη νξηζηεί ζηελ Σέηαξηε Γηδαθηηθή Πεξίνδν. 

 

   

Ροςμππίκα Αξιολόγηζηρ ηυν Ομόηιμυν Μελών ηηρ Ομάδαρ 
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 Ποηέ πάνια 
Μεπικέρ 
Φοπέρ 

ςσνά Πάνηα 

ςμπεπιθοπά πος ανέπηςξε ο ζςμμαθηηήρ μος… 

1. 
Ήηαλ ηθαλόο λα ζπδεηήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηηο απόςεηο ηνπ γηα ηε ιύζε 
ηνπ πξνβιήκαηνο 

     

2. πκκεηείρε ζε όιεο ηηο δηδαθηηθέο πεξηόδνπο      

3. 
Δίρε κειεηήζεη ώζηε λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηε δηαδηθηπαθή 
ζπλάληεζε 

     

4. Καηέβαιε ηε κεγαιύηεξε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα      

5. Ήηαλ πάληα πξόζπκνο λα ζπκκεηάζρεη ζηε ζπδήηεζε      

6. Ήηαλ αλνηρηόο ζην λα δέρεηαη θξηηηθή θαη αλαηξνθνδόηεζε      

7. Χξεζηκνπνίεζε ηελ αλαηξνθνδόηεζε γηα λα γίλεη θαιύηεξνο      

8. πκκεηείρε ελεξγά ζηηο δηδαθηηθέο πεξηόδνπο      

9. Μνηξάζηεθε ζεκαληηθέο θαη πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο κε ηελ νκάδα ηνπ      

10. Έδεημε ππεπζπλόηεηα θαη δέζκεπζε      

ςμπεπιθοπά ζςνεπγαηικήρ επγαζίαρ πος ανέπηςξε ο ζςμμαθηηήρ μος… 

1. Παξέδσζε έγθαηξα ηηο εξγαζίεο ηνπ      

2. πκκεηείρε ζε όιεο ηηο νκαδηθέο ζπλαληήζεηο      

3. Δξγάζηεθε ηζόηηκα κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ      
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4. Παξείρε βνήζεηα ζηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ πνπ ην είραλ αλάγθε      

5. Βαζηθή πξνζδνθία ηνπ ήηαλ ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο νκάδαο ηνπ      

6. Ιθαλνπνίεζε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ξόινπ πνπ αλέιαβε κέζα ζηελ νκάδα      

7. Άθνπγε ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ      

8. εβάζηεθε ηηο απόςεηο ησλ κειώλ ηεο νκάδαο ηνπ      

9. 
Έδεημε ππεπζπλόηεηα θαη δέζκεπζε ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 
νκάδαο 

     

10. 
Πξνζέθεξε αλαηξνθνδόηεζε ζηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ηνπ κε 
επνηθνδνκεηηθό θαη θηιηθό ηξόπν 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ:  

Γείγκα ησλ κελπκάησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο  

Καηεγνξία Γηεξγαζίεο Γείθηεο 
Μελύκαηα Δθπαηδεπνκέλσλ 

Πεηξακαηηθήο νκάδαο 

Κ
α

η
α

λό
ε

ζ
ε

  
Π

ξ
ν
β

ι
ή

κ
α

ην
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Οξηζκόο ηνπ 

ρώξνπ ηνπ 

Πξνβιήκαηνο 

1. πκθσλία γηα ην πξφβιεκα 

πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε 

ζπδήηεζε 

„Σν πξόβιεκά καο είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ 

καζεηώλ ηνπ γπκλαζίνπ ζρεηηθά κε ηνλ 

παγθόζκην ηζηό.. 

2. Σξφπνη πνπ εθδειψλεηαη ην 

πξφβιεκα 

 

3. Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ 

πξνβιήκαηνο 

„Τπελζπκίδσ όηη ζα εθπαηδεύζνπκε ηνπο 

καζεηέο ζην INTERNET ΟΥΙ ζην second 

life...‟ 

4. Διαρηζηνπνίεζε  ή άξλεζε 

ηνπ  πξνβιήκαηνο 

 

5. Αλαγλψξηζε ηεο έθηαζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο 

„Σν ζελάξην ηνπ πξνβιήκαηνο ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη πάλσ ζε βηώκαηα ηνπ θαζελόο, 

όρη ζε δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο δε γλσξίδνπλ 

θαη δελ κπνξνύλ λα ηηο αληηιεθζνύλ θαη λα 

ηηο αλαιύζνπλ νη καζεηέο.‟ 

6. Αλαγλψξηζε ηεο αηηίαο ηνπ 

πξνβιήκαηνο 

 

7. Δμσηεξηθφο ρψξνο / 

Γελίθεπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

„Πξέπεη λα ηνπο εθπαηδεύζνπκε πάλσ ζην 

Internet, άξα ζα πξέπεη λα ηνπο εμεγήζνπκε 

αξρηθά πσο λα ην ρξεζηκνπνηνύλ θαη 

θπξίσο πσο λα ηνπο έιθνπκε ηελ πξνζνρή 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.‟   

Οηθνδόκεζε ηεο 

γλώζεο 

1. Αλαγλψξηζε / εληνπηζκφο 

άγλσζησλ παξακέηξσλ ζηε 

γλψζε 

„Πιεξνθνξίεο πάλσ ζην ζέκα πνπ είπακε 

αιιά πώο ζα αμηνινγήζνπκε πνηνο βξήθε 

ηηο θαιύηεξεο πιεξνθνξίεο;‟ 

2. Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα 

ηελ θάιπςε ηεο έιιεηςεο ησλ 

γλψζεσλ 

„Γε γλσξίδνπκε ην εθπαηδεπηηθό 

πιαίζην..δειαδή ζε πνηα ηάμε πεγαίλνπλ ηα 

παηδηά;‟ 

3. Απνζαθήληζε ησλ 

(λνήκαηνο, ζπνπδαηφηεηαο, 

αθξίβεηαο) πιεξνθνξηψλ 

„Δθείλν ην παξάδεηγκα κε ην πάξηπ είλαη 

θαιή ηδέα. γηαηί θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

παξαθηλεί, θαη απνηέιεζκα έρεη...νπόηε 

πηζηεύσ πσο θάπνπ εθεί ζα πξέπεη θαη εκείο 

λα θηλεζνύκε!‟ 

 

4. Παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ 

„Καηά ηε γλώκε κνπ ην θαηάιιειν κνληέιν 

ξνήο δξαζηεξηνηήησλ είλαη απηό ησλ 

Schmidt& Moust θαζώο ζε απηό:   

- Πξνάγεηαη ν εληνπηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

- Η γλώζε έξρεηαη ζαλ απνηέιεζκα 

ζπδήηεζεο κέζα ζηηο νκάδεο. 

- Πξνάγεηαη ε απηνθαζνδήγεζε κέζα από 

ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο νκάδαο 

- πκπεξάζκαηα...‟ 



232 

 

5. Αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ 

„Δπίζεο ν ηζηόο δελ απνηειεί κόλν εξγαιείν 

ςπραγσγίαο αιιά θαη εύξεζεο 

πιεξνθνξηώλ θαη απηή ηε δηάζηαζε πξέπεη 

λα πεξάζνπκε ζηνπο καζεηέο.‟ 

6. Αλαζηνραζκφο 

„Καηά ηε γλώκε κνπ ην πξόβιεκα είλαη πσο 

ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί από ηε κεξηά 

ηνπο λα θαηαλνήζνπλ όηη ν παγθόζκηνο 

ηζηόο δελ ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από 

πιηθνηερληθό θόβν.‟ 

Ε
π

ίι
π
ζ

ε
 Π

ξ
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ι
ή

κ
α
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Δύξεζε ιύζεσλ 

1. Πξφηαζε ιχζεσλ 

„Δγώ ιέσ αθνύ πξώηα αλαγλσξίζνπκε ηη 

αξέζεη ζηνπο καζεηέο λα βξνύκε θαη έλα 

αληίζηνηρν ζελάξην, δειαδή π.ρ. λα 

νξγαλώζνπλε κηα εθδήισζε ζην ζρνιείν 

ηνπο.‟ 

 

2. Τπνζέζεηο γηα ηηο ιχζεηο 

„Μήπσο ην ppt ζα είλαη ιίγν βαξεηό θαη 

θνπξαζηηθό γηα ηα παηδηά; Μήπσο λα 

ρξεζηκνπνηνύζακε θάηη πνπ ζα ηνπο 

θηλνύζακε ην ελδηαθέξνλ θαη ζα κπνξνύζαλ 

λα ζπκκεηέρνπλ θαη εθείλνη;‟ 

 

Αμηνιόγεζε ησλ 

ιύζεσλ 

1. πκθσλία κε ηηο ιχζεηο πνπ 

πξνηείλνληαη απφ άιινπο 

„πκθσλώ κε ηελ Καηεξίλα. Αθνύ 

ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο πξέπεη λα κειεηήζνπλ 

θαη λα βξνπλ πιηθό θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην 

παξνπζηάζνπλ.‟ 

‟ 

 

2. Δθηίκεζε θαη ζχγθξηζε 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 

„Καηά ηε γλώκε κνπ ε αμηνιόγεζε δελ 

πξέπεη λα γίλεηαη από ηνλ θαζεγεηή αιιά 

από ηα κέιε ηεο εθάζηνηε νκάδαο κηαο θαη 

απηά ήηαλ πνπ ζπλεξγάζηεθαλ θαη 

ζπκκεηείραλ ελεξγά ζε όιε ηε 

δηαδηθαζία...νπόηε κπνξνύλ λα μέξνπλ 

θαιύηεξα ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο επηδόζεηο 

ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο.‟ 

3. Κξηηηθή ησλ ιχζεσλ 

„Καηά ηε γλώκε κνπ δελ έρεη ηόζν ζεκαζία 

ην ζέκα, όζν λα ηνπο παξαθηλήζνπκε λα 

αζρνιεζνύλ κόλνη ηνπο, ώζηε λα 

νξγαλώζνπλ κηα ιύζε.‟ 

4. Απφξξηςε ιχζεσλ πνπ 

θξίλεηαη φηη δελ είλαη 

εθαξκφζηκεο 

‟Δίκαη ηεο άπνςεο όηη αλ είλαη παξαπάλσ 

από 3 άηνκα ζηηο νκάδεο δε ζα κπνξνύλ λα 

ρεηξηζηνύλ ηνλ ππνινγηζηή θαη ζα 

παξαγθσλίδνληαη.‟ 

 

Δμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ 
1. πκθσλία γηα ηηο ιχζεηο 

„Σώξα αλαθνξηθά κε απηό πνπ κνπ άξεζε 

πεξηζζόηεξν ζα έιεγα απηό ηνπ Γηάλλε 

θαζώο θάιπςε ην ζέκα ζε όια ηα επίπεδα... 

Η δνπιεηά ηνπ είλαη νινθιεξσκέλε, ρσξίο 

θελά, κε έλα πξόβιεκα πνιύ θαιά 

δνκεκέλν! Δπίζεο κνπ άξεζε πνιύ ην 

γεγνλόο όηη έθηηαμε έλα πξόηππν 

παξνπζίαζεο θαη έλα πξόηππν 

εξσηεκαηνινγίνπ...‟ 

Δθηέιεζε ιύζεσλ 

1. ρεδίαζε γηα ηελ αλάιεςε 

δξάζεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο 

„Δθηόο από ην πξόζσπν πνπ ζα πξέπεη λα 

γίλεη ζε πξώην πιεζπληηθό πρ. πηζηεύνπκε, 

ζεσξνύκε θιπ ή θαη ζεσξείηαη, θξίλεηαη, 

θαιό ζα ήηαλ λα θηηαρηεί θαη ιίγν ε 

ζύληαμε ζην θνκκάηη Αμηνιόγεζε...‟ 

  Πίλαθαο 28: Γείγκα ησλ κελπκάησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, ηα 

νπνία αληηζηνηρίζηεθαλ ζηνπο Γείθηεο ηνπ εξγαιείνπ PFR 
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Σα ξαβδνγξάκκαηα ηνπ εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο 2 

Σα ξαβδνγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ πεξηγξαθηθά ηηο απαληήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζηε „Ρνπκπξίθα PBL‟ (R1) γηα ηε κέηξεζε ηεο απφθηεζεο γλψζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 
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Σα ξαβδνγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ πεξηγξαθηθά ηηο απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ζηε „Ρνπκπξίθα Απηναμηνιόγεζεο‟ (R21) γηα ηε κέηξεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ 

δεμηνηήησλ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ.  
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