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Δπραξηζηίεο 

 

      Κάπνηε, ν ζθελνζέηεο Tom Stoppard είρε πεη φηη «θάζε έμνδνο, είλαη είζνδνο θάπνπ 

αιινχ». Όπσο θαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία: δελ απνηειεί απιά θαη κφλν ηελ έμνδν 

απφ κηα δηεηή επίπνλε, απαηηεηηθή θαη ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθή πξνζσπηθή ζπνπδή ηνπ 

ζπλαξπαζηηθνχ θαη ειπηδνθφξνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, αιιά, 
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Σ.Π.Δ. ζηε δεκφζηα πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
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δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ, κε απνθνξχθσκα, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Αλακθηζβήηεηα, απνηέιεζε γηα εκέλα  ηελ 

ηδαληθή εθείλε δαζθάια, πνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Νίθν Καδαληδάθε, έγηλε ε γέθπξα γηα λα 

πεξάζσ αληίπεξα, σο καζεηήο ηεο. Κη φηαλ πηα κνπ δηεπθφιπλε ην πέξαζκα, κε άθεζε 

ραξνχκελα λα γθξεκηζηψ, ελζαξξχλνληάο κε λα θηηάμσ δηθέο κνπ γέθπξεο Παξάιιεια, ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά θαη ηνπο ινηπνχο θαζεγεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ ζηελ θαηεχζπλζε «Ζιεθηξνληθή κάζεζε», γηα ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο πνπ κνπ 

κεηέδσζαλ θαη ηελ νιφπιεπξε ζηήξημή ηνπο  ζηελ θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ δηδαζθαιίαο ηνπο. 

      Θα ήηαλ, επίζεο, παξάιεηςή κνπ, λα κελ επραξηζηήζσ ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ εθείλνπο, 

πνπ ζπκπνξεπηήθακε σο κέιε κηαο νκάδαο θαη ελψζακε ηηο δπλάκεηο καο ζηελ πινπνίεζε 

ελφο θνηλνχ ζηφρνπ, πνπ κνηξαζηήθακε ηηο ίδηεο αγσλίεο, πνπ πεξάζακε κε επηηπρία κέζα 

απφ δηάθνξεο πκπιεγάδεο θαη πνπ, ζην ηέινο, γίλακε θαη κείλακε πηζηνί θαη αιεζηλνί θίινη. 

Ηδηαίηεξεο δε επραξηζηίεο, ζηνλ αγαπεηφ θίιν θαη εθιεθηφ δάζθαιν – M. Ed. - Ννκηθφ θαη 

Γηεπζπληή ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Λάια Ζιείαο θ.Αζαλάζην Καηζίκπειε, γηα ηελ πνιχηηκε 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. 

      Γηα ην ηέινο άθεζα ηελ νηθνγέλεηά κνπ, γηα ηελ νπνία δελ κπνξψ λα βξσ ηθαλφ κέγεζνο 

λα ρσξέζεη ηελ επγλσκνζχλε κνπ: πξνο ηνλ αείκλεζην παηέξα κνπ, πνπ έβιεπε πνιχ 

κπξνζηά θαη πξνο ηα εθεί πάληα κνπ έδεηρλε ην δξφκν πξνο ηελ πξφνδν θαη ηε γλψζε, ηελ 

εξσηθή κεηέξα κνπ, πνπ ππέκεηλε θαη άληεμε ζηηο δπζθνιίεο ηεο απνπζίαο κνπ θαη πνπ 

αγφγγπζηα κε πήξε ζαξάληα θαη πιένλ ρξφληα απφ ην ρέξη θαη κε νδήγεζε κε ζηγνπξηά θαη 

αζθάιεηα ζην «επ δελ», ζηελ αδειθή κνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηεο, γηα ηελ ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζηα εχθνια, αιιά, πξν πάλησλ, ζηα δχζθνια.      

      Να ζαο έρεη φινπο θαη φιεο ν Θεφο θαιά… 
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Κεθάιαην 1 : ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

1.1 Θεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ψζηε ε  εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζηα 

πιαίζηα ηνπ ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, λα γίλεη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή, 

πηνζεηψληαο θαηλνηνκίεο πνπ ζπλαληψληαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο αληίζηνηρεο 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ζε ρψξεο ηνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ. Σξεηο  απφ ηηο βαζηθφηεξεο 

θαηλνηνκίεο πνπ εκθαλίδνληαη, είλαη:   

α) Ζ θαιιηέξγεηα νκαδνζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο θαη δξάζεο ζηνπο καζεηέο,  νη νπνίνη 

ζπρλά πιένλ θαινχληαη θαη πξνηξέπνληαη λα εξγαζηνχλ  νκαδηθά ζηα πιαίζηα ηεο επίηεπμεο 

ελφο καζεζηαθνχ ζηφρνπ. 

β) Ζ ρξήζε ππνινγηζηψλ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ νη νκαδνζπλεξγαηηθέο δξάζεηο 

ησλ καζεηψλ. Γχν απφ ηηο ζπλεζέζηεξεο ρξήζεηο ησλ ππνινγηζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο 

νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, θαη δε ζηα πιαίζηα ηεο κεζφδνπ Project, είλαη: 

 Ζ ρξήζε ελφο  πεξηεγεηή ηζηνχ φπσο  Internet Explorer, Mozilla,  θαη  ε κεραλή 

αλαδήηεζεο Google, φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη ζε πνιιέο ζπλεξγαηηθέο δηεξεπλήζεηο 

κε ηελ ππνζηήξημε ππνινγηζηή.   

 Σα ειεχζεξα ινγηζκηθά (ή ςεθηαθέο πιαηθφξκεο) ζηα πιαίζηα ησλ CSCL 

πεξηβαιιφλησλ παξέρνπλ ζην δάζθαιν ηε δπλαηφηεηα   λα  ελζσκαηψζεη ηηο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο γηα ην project κε ην νπνίν αζρνινχληαη νη καζεηέο, ψζηε νη καζεηέο 

λα κελ ρξεηάδεηαη λα αλαδεηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο ζε εμσηεξηθέο πεγέο.  

 Σα ινγηζκηθά έρνπλ θαζνξηζκέλνπο ρψξνπο, ππφ ηε κνξθή θχιισλ εξγαζίαο, φπνπ νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ  θνκκάηηα ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ, ηηο ζεκεηψζεηο θαη 

ηηο ζθέςεηο ηνπο θαζψο θαη θαζνξηζκέλνπο ρψξνπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ νκάδσλ, φπνπ 

αλεβάδνπλ ηηο ζθέςεηο, ηηο ηδέεο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο).   

Παξά ην γεγνλφο φηη ν δάζθαινο ηνπ ζρνιείνπ φπνπ έγηλε ε παξέκβαζή καο, είλαη 

αξθεηά θαιφο γλψζηεο ηεο ηερλνινγίαο, επηιέμακε λα κελ πξνθξίλνπκε ηε ιχζε κηαο 

ςεθηαθήο πιαηθφξκαο θαη πξνηηκήζακε ηε δηεξεχλεζε κέζσ ηνπ πεξηεγεηή ηζηνχ Internet 

Explorer θαη ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο Google, έρνληαο σο βαζηθφ θξηηήξην ηηο δπζθνιίεο 
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πνπ ζα ζπλαληνχζαλ αξθεηνί καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο, ζην επαξρηαθφ ζρνιείν, φπνπ απηή 

έιαβε ρψξα. Τπήξραλ καζεηέο πνπ δελ είραλ ζην παξειζφλ εκπεηξία απφ ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο, θαη θξίλακε παξάηνικν ην εγρείξεκα λα ηνπο εκπιέμνπκε κε ηα ειεθηξνληθά 

θχιια εξγαζίαο θαη ηηο ειεθηξνληθέο θφξκεο αληαιιαγήο απφςεσλ θαη επηθνηλσλίαο απφ 

θάπνηα ςεθηαθή πιαηθφξκα, γλσξίδνληαο πσο ππήξρε ν θίλδπλνο λα ραζεί ζεκαληηθφ κέξνο 

ηηο θηλεηνπνίεζήο ηνπο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπλαληνχζαλ ππέξκεηξεο δπζθνιίεο.  

γ) Ζ νξγάλσζε, απφ ηε κεξηά ηνπ δαζθάινπ, κηαο απνζηνιήο πνπ έρνπλ λα θέξνπλ 

εηο πέξαο νη νκάδεο καζεηψλ, ζηα πιαίζηα κηαο ζεηξάο καζεκάησλ, κε ζπγθεθξηκέλα 

παξαδνηέα απφ κέξνπο ηνπο. Οη απνζηνιέο έρνπλ δνκεκέλν ραξαθηήξα, άιινηε πην ηζρπξφ 

θαη άιινηε πην ραιαξφ θαη εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζε κηα δηαδηθαζία αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηψλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν, θάζε θνξά, δήηεκα, κε απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

ελφο πιηθνχ πξνο παξνπζίαζε απφ ηνπο καζεηέο.  Οη καζεζηαθέο απηέο απνζηνιέο , παίξλνπλ 

είηε  ηελ νλνκαζία Project – Based Learning, είηε ηελ νλνκαζία Problem – Based Learning. 

Αθφκα θαη ζηα πιαίζηα ηεο βηβιηνγξαθίαο, ζπρλά ν δηαρσξηζκφο ησλ δχν ζπγγεληθψλ, αιιά 

δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ,  είλαη δχζθνινο.  ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ζα αζρνιεζνχκε 

κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ Project – Based Learning. Ζ ζπγθεθξηκέλε  πξνζέγγηζε 

ιακβάλεη ρψξα, ζρεδφλ απνθιεηζηηθά, ζε πεξηβάιινληα νκαδνζπλεξγαηηθά.   

Δπηιέμακε λα  ελψζνπκε ηηο ηξείο απηέο θαηλνηφκεο πξαθηηθέο θαη λα ηηο 

ελζσκαηψζνπκε ζε κηα ζχγρξνλε ηάζε πνπ απαληάηαη ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, ηα 

ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο κε ηελ ππνζηήξημε ππνινγηζηή (Computer Supported 

Collaborative Environments) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο γηα καζεηέο ηεο 

Γ΄ ηάμεο δεκνηηθνχ κε απψηεξν ζηφρν, λα εμεηάζνπκε ηηο πξννπηηθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ραξαρηνχλ γηα ηε δηδαζθαιία ελφο καζήκαηνο ζηελ αλαλέσζε ηνπ νπνίνπ  θαίλεηαη λα κελ 

εζηηάδνπλ ηφζν πνιχ φζν ζηα καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θπζηθέο θαη ηηο ππφινηπεο 

αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο.  Μέζα απφ ην ρηίζηκν ησλ παξακέηξσλ θαη ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο παξέκβαζεο, ζειήζακε λα εμεηάζνπκε 2 βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:  

1
ν
 : Ζ κέζνδνο Project – Based Learning επλνεί ηηο ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ;  

2
ν
 : Ζ ρξήζε ππνινγηζηή, ζηα πιαίζηα ηεο Project – Based Learning  δηαθνξνπνηεί ηηο 

ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη αιιειεπηδξάζεηο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ απνπζία 

ρξήζεο ππνινγηζηή;  
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1.2 Παξνπζίαζε πξνβιεκαηηθήο 

 

Αλ θαη ην κάζεκα «Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.)» 

έρεη εηζαρζεί επίζεκα ζην Γεκνηηθφ ρνιείν θαη, εηδηθφηεξα, ζηα Γεκνηηθά ρνιεία κε 

Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα (πξσηλήο δψλεο θαη νινήκεξα), αλ θαη ε 

ηνπηθή ηζηνξία έρεη εηζαρζεί επίζεκα σο (6
ε
) ελφηεηα ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Ηζηνξίαο 

ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ, παξ‟ φια απηά, Σ.Π.Δ. θαη Σνπηθή Ηζηνξία θαίλεηαη λα δηάγνπλ εληφο ηνπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ πνξεία αζχκπησηε.  

Μηα πνξεία, ε νπνία είλαη αληίζεηε πξνο ηελ θνηλή παξαδνρή θαη ηελ 

αδηακθηζβήηεηε αλαγθαηφηεηα πσο «ε ηνπηθή ηζηνξία, φπσο θαη θάζε κάζεκα ηζηνξίαο πνπ 

εγγξάθεηαη ζην πιαίζην κηαο αλαλεσκέλεο ζεψξεζεο ηεο δηδαθηηθήο ηνπ καζήκαηνο ζην 

πξσηνβάζκην θαη δεπηεξνβάζκην ζρνιείν κε ζηφρν ηελ ηζηνξηθή θαηαλφεζε, πξαγκαηεχεηαη ην 

ζχλνιν ή κέξνο ησλ φςεσλ ηεο ζρνιηθήο ηζηνξίαο, κεηαβάιιεη ηελ παξαδνζηαθή εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη απαηηεί έλα λέν δηδαθηηθφ πεξηβάιινλ» (Ρεπνχζε, 2000). 

ην πεξηβάιινλ απηφ απαηηείηαη ε δηακφξθσζε θαη ε εθαξκνγή λέσλ ζηξαηεγηθψλ 

θαη κεζφδσλ απφθηεζεο ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο νη νπνίεο ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε, αλαηξέπνληαο ηε κέρξη ζήκεξα νριεξή, 

αλαρξνληζηηθή θαη αλαπνηειεζκαηηθή κεζνδνινγία κεησπηθήο δηδαζθαιίαο θαη γξακκηθήο 

ηζηνξηθήο αθήγεζεο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο. Ζ παιηά απηή κεζνδνινγία, είρε σο αξρή θαη 

ηέινο θαη σο ζεκείν αλαθνξάο ηε κέζνδν project θαη κφλν, κε φια ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο, 

φπσο, π.ρ, ε έιιεηςε αηνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη ε έιιεηςε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ε νπνία πεξηφξηδε αζθπθηηθά ηηο ΣΠΔ ζε ξφιν θαζαξά επηθνπξηθφ θαη νπδφισο 

πξσηαγσληζηηθφ, αθνχ απηέο, θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ζρεδίσλ ηνπηθήο ηζηνξίαο απφ 

ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ιεηηνπξγνχλ σο έλα κηθξφ ππνζχλνιν θαη κφλν ελφο γεληθφηεξνπ 

ζπλφινπ πεγψλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηελ ηνπηθή ηζηνξία, κέζα απφ ην νπνίν ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζρνιηθή νκάδα, κπνξεί λα επηιέμεη (ςεθηαθνί δίζθνη, 

δηαδίθηπν, πνιπκέζα).  
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1.3 ηόρνο ηεο  εξγαζίαο 

 

Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε 

αμηνπνίεζε  ελφο νκαδνζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο ζηεξηγκέλν ζην ζπλδπαζκφ  

ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ (ΣΠΔ) θαη ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ (Project – Based Learning), 

γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ζηε Γεκφζηα Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.   

Οπζηαζηηθά, επηδεηνχκε λα  αμηνπνηήζνπκε έλα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελν ζπλεξγαηηθφ 

πεξηβάιινλ κάζεζεο (Computer Supported Collaborative Learning, ζε ζπληνκνγξαθία 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο CSCL) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζέγγηζε Project – based Learning, 

ζην κάζεκα Ηζηνξίαο ηεο Γ΄ δεκνηηθνχ.   

 

1.4 Καηλνηνκία ηεο  εξγαζίαο 

 

Ζ εθαξκνγή κάζεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε ζπλζεηηθέο εξγαζίεο (Project-Based Learning-

PBL) ζηε Γεκφζηα Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη κάιηζηα, ζηε δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο 

ηζηνξίαο, ζηε ρψξα καο, δελ έρεη θαηαθέξεη λα βξεη αθφκα πεδίν εθαξκνγήο. Με ηελ 

εθαξκνγή ηεο, νη καζεηέο δελ ζα πεξηνξηζηνχλ απιά ζηελ ηππηθή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

πξνο δηδαζθαιία, αιιά ζα αλαπηχμνπλ αλαθαιππηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζα θαηαλνήζνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ηζηνξηθνχ πξνο δηεξεχλεζε ζέκαηνο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ πάλσ ζηελ θνηλσλία. Ζ θαηλνηνκία ηεο εξγαζίαο έγθεηηαη ζην φηη 

ζρεδηάζηεθε έλα ζπλεξγαηηθφ ζελάξην, ην νπνίν βαζίζηεθε ζηε κέζνδν Project – Based 

Learning ελζσκαηψζεθε ζε έλα Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) 

πεξηβάιινλ. 

 

1.5  Μεζνδνινγία θαη Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

Δίθνζη (20) καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο δεκνηηθνχ εξγάζηεθαλ ζηα πιαίζηα  ελφο 

ζπλεξγαηηθνχ ζελαξίνπ , ην νπνίν βαζίζηεθε ζηε κέζνδν Project – Based Learning θαη 

ελζσκαηψζεθε ζε έλα Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) πεξηβάιινλ. 

ηα πιαίζηα ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο πνπ δεκηνπξγήζακε, δηακνξθψζακε δχν 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα : 
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1
ν
 : ε έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ βαζίδεηαη ζην πξφηππν Project -  Based Learning , 

νη καζεηέο αλέπηπμαλ ηθαλνπνηεηηθέο ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο;  

2
ν
 : ε έλα CSCL πεξηβάιινλ πνπ βαζίδεηαη ζην πξφηππν Project – Based Learning, νη 

καζεηέο αλέπηπμαλ θαιχηεξεο ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο ζε ζχγθξηζε  κε έλα πεξηβάιινλ πνπ 

βαζίδεηαη ζην πξφηππν Project –Based Learning αιιά ρσξίο ηελ ππνζηήξημε λέσλ 

ηερλνινγηψλ;  

 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζακε 2 ξνπκπξίθεο ζπλεξγαζίαο. Ζ 

Ρνπκπξίθα 2  (group observation checklist)   ζπκπιεξψζεθε απφ ην δάζθαιν, ν νπνίνο 

παξαηεξνχζε ηελ πνηφηεηα ζπλεξγαζίαο  ησλ νκάδσλ. Ζ Ρνπκπξίθα 2 (collaboration rubric) 

ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο καζεηέο.  

(δείηε Παξάξηεκα Β). 

 

Κεθάιαην 2:  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

2.1 Η δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ιζηνξίαο ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

2.1.1 θνπνί δηδαζθαιίαο ηεο Ιζηνξίαο 

 

Ο γεληθόο ζθνπόο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ιζηνξίαο ζύκθσλα κε ην Γηαζεκαηηθό Δληαίν 

Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Ιζηνξίαο (ΓΔΠΠ) 

 

      χκθσλα κε ην Γ.Δ.Π.Π.., «γεληθφο ζθνπφο ηεο Ιζηνξίαο είλαη ε αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο 

ζθέςεο θαη ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο. Ο θνηλά απνδεθηφο ζθνπφο ηεο κειέηεο ηεο Ιζηνξίαο πνπ 

αθνξά ηε γλψζε ηνπ παξειζφληνο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ παξφληνο θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

κέιινληνο, πθίζηαηαη σο βαζηθή ηδέα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο θαη 

ηζηνξηθήο ζθέςεο. Δηδηθφηεξα, ε αλάπηπμε ηζηνξηθήο ζθέςεο αθνξά ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη ηε ζχλδεζε αηηίσλ θαη απνηειεζκάησλ, ελψ ε θαιιηέξγεηα ηζηνξηθήο 

ζπλείδεζεο αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαζηάζεηο θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εθδήισζε ππεχζπλεο 

ζπκπεξηθνξάο ζην παξφλ θαη ην κέιινλ. Έηζη κε ηε δηδαζθαιία ηεο Ιζηνξίαο κπνξεί ν καζεηήο 

λα απνθηήζεη φρη κφλν ηελ επίγλσζε φηη ν ζχγρξνλνο θφζκνο απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ 

παξειζφληνο, αιιά θαη ηελ επίγλσζε φηη ν ζχγρξνλνο ηζηνξηθφο νξίδνληαο ζπλδέεηαη άκεζα κε 
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ηε δσή ηνπ. Ο ζθνπφο ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ζπλείδεζεο ζπλδέεηαη έηζη κε ην γεληθφηεξν 

ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ζπλεηδεηψλ πνιηηψλ». 

Αλάινγα κε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ν γεληθφο ζθνπφο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο 

αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο ζθνπνχο. Παξαζέηνπκε ζπλνπηηθά, νξηζκέλεο απφ ηηο επηδηψμεηο θαη 

ηνπο ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο, γηα ηηο  ηάμεηο Γ΄,Δ΄ θαη Σ΄, έρνληαο θαηά λνπ 

ηε δηθή καο παξέκβαζε ζην ζρνιείν, αλαθνξηθά κε ην κχζν ηνπ Αιθεηνχ θαη ηεο 

Αξέζνπζαο, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο  νη καζεηέο εξγάζηεθαλ νκαδνζπλεξγαηηθά, θαη 

ιεηηνχξγεζαλ δηεξεπλεηηθά:  

  Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη εμειίμεηο ηεο ειιεληθήο 

ηζηνξίαο απφ ηελ αξραηφηεηα σο ζήκεξα, θαζψο θαη ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο ησλ άιισλ 

αξραίσλ ή λενηέξσλ πνιηηηζκψλ θαη ιαψλ. 

  Να βηψζνπλ ηελ αιιαγή πνπ ζπληειείηαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ ζε 

δηάζηεκα καθξψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ. 

  Να αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ρξήζεο ησλ 

ζρεηηθψλ φξσλ (π.ρ. αξραίνο, π.Υ. - κ.Υ. αηψλαο, αηψλαο, δεθαεηία, ρηιηεηία, επνρή 

κεζνπνιέκνπ, θ.α.). 

  Να ζπζρεηίδνπλ κεηαμχ ηνπο γεγνλφηα θαη εμειίμεηο ηεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθψλ 

ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία ηνπ γεσγξαθηθνχ παξάγνληα γηα ηε δηακφξθσζε 

ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ελφο ηφπνπ. 

 Να ζέηνπλ εξσηήζεηο θαη λα δίλνπλ απαληήζεηο, ζρεηηθέο κε ηε δηδαζθφκελε ηζηνξηθή 

χιε. 

 Να ελδηαθεξζνχλ γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ ζηα αξραία ρξφληα θαη λα 

εθηηκήζνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο θιεξνλνκηά.  

 Να δηδαρηνχλ πψο λα νξγαλψλνπλ θαη πψο λα αλαθνηλψλνπλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο 

γλψζε θαη άπνςε, κε πνηθίινπο ηξφπνπο λα έρνπλ δειαδή επθαηξίεο γηα αλάθιεζε, 

επηινγή θαη νξγάλσζε ηεο ηζηνξηθήο πιεξνθφξεζεο (π.ρ. ρξνλνινγηψλ θαη φξσλ). 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο ζηε Γ΄ ηάμε δεκνηηθνχ, 

(ζηελ νπνία ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθφηεξα ζε μερσξηζηή ελφηεηα) ην Γ.Δ.Π.Π.. 

ζηνρεχεη ζηα εμήο:  

 Να γλσξίζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο, λα ηελ εθηηκήζνπλ θαη λα ηελ εληάμνπλ 

ζηε  Γεληθή Ηζηνξία.  
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 Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηζηνξηθά ζηνηρεία, εξεπλήζηκα θαη πξνζηηά.  

 Να εζηζηνχλ ζηελ παξαηήξεζε θαη ζηελ έξεπλα ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηθψλ ρψξσλ.  

 Να αζθεζνχλ ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζεκάησλ ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο.  

 Να επαηζζεηνπνηεζνχλ ζρεηηθά κε πξνβιήκαηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο  

Ο ηξφπνο δηδαζθαιίαο πνπ πξνηείλεηαη απφ ην ΓΔΠΠ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο 

Ηζηνξίαο, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ παξέκβαζε πνπ επηιέμακε γηα λα πξνζεγγίζνπλ νη 

καζεηέο ην κχζν ηνπ Αιθεηνχ θαη ηεο Αξέζνπζαο:  

      Ζ Σνπηθή Ηζηνξία πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη δηαζεκαηηθά θαη κε ηε κέζνδν project, φπνπ 

εκπιέθνληαη ζρεδφλ φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. Οη καζεηέο πξαγκαηνπνηνχλ επηζθέςεηο, 

παξαηεξνχλ, θαηαγξάθνπλ, θσηνγξαθίδνπλ, αλαπαξηζηνχλ εηθαζηηθά, πεξηγξάθνπλ γξαπηά 

ή πξνθνξηθά θαη επεμεξγάδνληαη θάζε ζέκα πνιχπιεπξα‟.  

 

2.1.2 Μέζνδνη θαη εξγαιεία ηεο ζρνιηθήο ηζηνξηθήο έξεπλαο θαη δηδαθηηθήο ηεο 

Ιζηνξίαο 

2.1.2.1 Σα ζηάδηα ηεο ζρνιηθήο ηζηνξηθήο έξεπλαο 

 

Ζ κέζνδνο ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο δνκείηαη θαη αλαπηχζζεηαη αθνινπζψληαο ζεηξά 

ζηαδίσλ, πνπ κπνξεί κελ λα πξνζαξκφδνληαη ζηε βάζε πνιιψλ παξακέηξσλ θαη επηινγψλ 

θαηά πεξίπησζε, παξακέλνπλ, σζηφζν δηαθξηηά θαη αλαγθαία. ( Γ. Ν. Λενληζίλεο - Μ. 

Ρεπνχζε, 2001) 

1
ν
  ζηάδην:  Η επηινγή ηνπ ζέκαηνο 

Πξψην ζηάδην θάζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ε επηινγή ηεο ζεκαηηθήο πεξηνρήο 

ζηελ νπνία ζα θηλεζεί ε ζρνιηθή ηζηνξηθή έξεπλα θαζψο θαη ε δηαηχπσζε ελφο αξρηθνχ 

εξσηήκαηνο  - ππφζεζεο, ε επαιήζεπζε ή κε, ηεο νπνίαο, δχλαηαη λα δηεξεπλεζεί. Δπνκέλσο, 

ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο αξρηθήο  ππφζεζεο, ζα πξέπεη λα θηλνχληαη ζε ξεαιηζηηθά 

πιαίζηα. Σν θαηά πφζν είλαη ξεαιηζηηθή ε δηεξεχλεζε ελφο ζέκαηνο, εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ απφ ην αλ ππάξρεη πξφζβαζε ζε πεγέο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ νξηζκέλεο 

πξψηεο απαληήζεηο ζην αξρηθφ εξψηεκα.   
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2
ν
  ζηάδην: Η δηακόξθσζε θεληξηθνύ θαη επηκέξνπο εξσηεκάησλ 

Με ηε δηακφξθσζε ηνπ θεληξηθνχ εξσηήκαηνο θαη ησλ επηκέξνπο εξσηεκάησλ, 

νπζηαζηηθά πεξλάκε ζηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο πνπ εξεπλάηαη.  

3
ν
 ζηάδην: Η νξγάλσζε πξόζθνξνπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο 

Οπζηαζηηθά, αλαθεξφκαζηε ζηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο νη νπνίεο θηλεηνπνηνχλ ην καζεηή 

γηα λα δξάζεη θαη παξάιιεια δηεπθνιχλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ηφζν κε ηηο πεγέο 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ην ζέκα, φζν θαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη κε ην δάζθαιν. 

πλνπηηθά, νη πξνυπνζέζεηο είλαη νη εμήο:   

 Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο 

 Ζ εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ καζεηηθήο απηνλνκίαο   

 Ζ δεκηνπξγία ζπλζεθψλ νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο  

 Ο θαζνξηζκφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ κέζα ζηα νπνία ζρεδηάδεηαη λα πεξαησζεί ε 

ζρνιηθή ηζηνξηθή έξεπλα 

 Σν γεληθφηεξν πιαίζην ηεο κεζφδνπ Project Based Learning.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαζέηνπκε ζπλνπηηθά ηε βαζηθή δνκή θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο νξγάλσζεο κηαο ζπλεξγαηηθήο δηδαθηηθήο θαη εξεπλεηηθήο εξγαζίαο:  
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Πίλαθαο 1: Βαζηθή δνκή θαη  πξνϋπνζέζεηο νξγάλσζεο κηαο ζπλεξγαηηθήο 

δηδαθηηθήο θαη εξεπλεηηθήο εξγαζίαο 

Όςεηο ζπλεξγαηηθήο δηδαθηηθήο θαη εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (Σνπηθή Ιζηνξία) 

Γνκή, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Αλαγθαίεο πξνϋπνζέζεηο 

► Πξσηνβνπιίεο δηδάζθνληνο θαη καζεηψλ 

γηα ηελ αλάιεςε ελφο ζέκαηνο ζρνιηθήο 

ηζηνξηθήο έξεπλαο. 

► Έληαμε ηεο έξεπλαο ζε ρξνλνδηάγξακκα 

κε παξάιιειεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, 

ζρεηηθέο κε ην ζέκα δηδαθηηθήο εξγαζίαο 

ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

► Γηάζεζε θαη εμαζθάιηζε ηνπ 

απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα ηε ζρνιηθή 

έξεπλα θαη πξνζέγγηζε, παξάιιεια, 

ζρεηηθήο ηζηνξηθήο χιεο. 

► Αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ  

καζεηψλ, ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο έξεπλαο. 

► Γηακφξθσζε θεληξηθνχ εξσηήκαηνο θαη 

επηκέξνπο εξσηεκάησλ. 

► Έληαμε ηνπ εξεπλψκελνπ ζέκαηνο 

ηνπηθήο ηζηνξίαο ζε ζρεηηθέο κε ηελ 

ηζηνξηθή πεξίνδν ζεκαηηθέο ελφηεηεο, πνπ 

δηδάζθνληαη παξάιιεια κε ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηεο γεληθήο ηζηνξίαο. 

► Γηακφξθσζε πιαηζίνπ δξάζεο. 

► Γεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο γηα έξεπλα. 

► Γηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, 

εμαζθάιηζε ρψξνπ εξγαζίαο ησλ νκάδσλ 

έξεπλαο. 

► Οξγάλσζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ. 

► Τινπνίεζε φζσλ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί. 

► Αμηνιφγεζε θαη ζχλζεζε.  

►  Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο έξεπλαο. 

  ► πλεληεχμεηο θαη άληιεζε πξνθνξηθψλ  

καξηπξηψλ. 

► Οινθιήξσζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη αμηνιφγεζε 

(απηναμηνιφγεζε καζεηψλ, δηδάζθνληνο 

θαη ζπλνιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ). 

► Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο  θαη  ελδερφκελσλ πξνζσπηθψλ 

ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ πνπ, 

κε παηδαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, 

επηιέγνληαη. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ησλ 

εξεπλεηηθώλ θαη δηδαθηηθώλ δηαδηθαζηώλ 

παξεκβάιινληαη 

 

► Γηαιείκκαηα ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πνξεία ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ. 

► Γηαιείκκαηα αλαηξνθνδφηεζεο θαη 

ελδηάκεζεο βειηησηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο 

πνξείαο ησλ εξγαζηψλ. 

► πλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θαη «εηδηθνχο» 

πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ  

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηελ έξεπλα ησλ 

καζεηψλ θαη αθεγεκαηηθή πιεξνθφξεζε 

(φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην). 
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Πψεισ ςυνεργατικήσ διδακτικήσ και ερευνητικήσ εργαςίασ (Τοπική Ιςτορία) 

( Γ. Ν. Λενληζίλεο - Μ. Ρεπνύζε, 2001) 

4
ν
  ζηάδην: Η ηζηνξηθή αλαδήηεζε 

Ζ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο γηα ηελ ηζηνξηθή αλαδήηεζε (αλάπηπμε ζρεδίνπ 

δηδαθηηθήο θαη εξεπλεηηθήο εξγαζίαο) εκπεξηέρεη ηηο αθφινπζεο δηεξγαζίεο: 

 Υσξηζκφ ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο εξγαζίαο (ηξεηο έσο πέληε καζεηέο αλά νκάδα) 

 Καηαγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλά νκάδα θαη ζην ζχλνιφ ηνπο 

 Αλαδήηεζε ησλ ηφπσλ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο θαη νξγάλσζε ησλ 

 κεηαθηλήζεσλ ησλ καζεηψλ 

 Πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζρνιηθήο έξεπλαο ζηε βάζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

 Οξηζκφ θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηξφπσλ ακνηβαίαο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο 

Ζ ζρνιηθή ηάμε θαη, γεληθφηεξα, ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

ησλ καζεηψλ θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο, απνηεινχλ ρψξνπο πνπ 

κπνξεί λα δηεμαρζεί ε ηζηνξηθή έξεπλα γηα ηε κειέηε ελφο ζέκαηνο ηνπηθήο ηζηνξίαο. 

Καζέλαο απφ ηνπο ρψξνπο απηνχο ζπληζηά δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη απαηηεί 

δηαθνξεηηθή πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε, ελψ πξνυπνζέηεη ηελ πξφβιεςε θαη ηε δηάζεζε 

δηαθνξεηηθνχ ρξφλνπ. Πξφθεηηαη, ππφ κηα έλλνηα, γηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο ηζηνξηθήο 

αλαδήηεζεο. 

Οη καζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζηάδην ηζηνξηθήο αλαδήηεζεο ζρεδηάδνληαη ζηε βάζε 

ηνπ αθφινπζνπ πεξηγξάκκαηνο: 

 Πξαγκαηνπνηείηαη έξεπλα θαη κειέηε ζηνπο ρψξνπο πνπ έρνπλ επηιεγεί σο 

θαηαιιειφηεξνη γηα ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα. 

 Αλαδεηνχληαη γξαπηέο πεγέο, πξνθνξηθέο καξηπξίεο θαη καξηπξίεο απφ ην νξαηφ 

κέξνο ηνπ ηζηνξηθνχ ρψξνπ κειέηεο θαη ηνπ γεληθφηεξνπ πεξηβάιινληνο. 

 Πξαγκαηνπνηείηαη θαηαγξαθή, επεμεξγαζία θαη κειέηε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζπιιέγνληαη. 

 πγθεληξψλεηαη θσηνγξαθηθφ ή βηληενζθνπεκέλν πιηθφ, ζπλεληεχμεηο θαη 

νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία ζεσξείηαη φηη εληζρχνπλ ην πξνο δηεξεχλεζε ζέκα. 

 Δπηρεηξείηαη ζχλζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζρνιηθήο ηζηνξηθήο έξεπλαο, δειαδή, 

αλάπιαζε ηνπ ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ πιεξνθνξηψλ ζε εληαίν ζχλνιν. 
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5
ν
  ζηάδην: Η αμηνιόγεζε ηεο πνξείαο ηεο έξεπλαο, ηόζν γηα ην δάζθαιν όζν θαη γηα 

ηνπο καζεηέο 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο ηζηνξηθήο έξεπλαο ζηνρεχεη  ζηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ 

ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψλνληαη ζηνηρεία κε βάζε ηα νπνία 

λα επέξρνληαη ηξνπνπνηήζεηο ή βειηηψζεηο ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα δηαξθή δηαδηθαζία.  Μηα ηέηνηα δηαδηθαζία δίλεη ζην δάζθαιν ηε 

δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ  ηεο δηδαζθαιίαο  ηνπ θαη ζηνπο καζεηέο ηε 

δπλαηφηεηα αλαηξνθνδφηεζεο ησλ ελεξγεηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Έρνληαο ινηπφλ σο 

δεδνκέλν φηη ε αμηνιφγεζε ζπληειεί νπζηαζηηθά ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θαη 

απνθηνχκελεο κάζεζεο , παξαζέηνπκε νξηζκέλα απφ ηα αληηθείκελα απηήο ηεο αμηνιφγεζεο 

( Γ. Ν. Λενληζίλεο - Μ. Ρεπνχζε, 2001) 

Ανηικείμενα αςηήρ ηηρ αξιολόγηζηρ μποπούν να είναι: 

 Οη ίδηνη νη καζεζηαθνί ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί. 

 Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη ζηα πιαίζηα ηεο  ζρνιηθήο ηζηνξηθήο έξεπλαο θαη 

ηεο αληίζηνηρεο δηδαζθαιίαο. 

 Ο βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπ  δαζθάινπ ζηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, θαζψο 

θαη ν βαζκφο ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, 

 Ζ απηναμηνιφγεζε ηνπ δηδάζθνληνο αλαθνξηθά κε απηφ πνπ μεθίλεζε θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνπο καζεηέο ηνπ. 

  Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ εξγαζίαο. 

 

2.1.3  Οη ηδηαηηεξόηεηεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηνπηθήο Ιζηνξίαο 

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ κπνξεί λα γίλεη νπζηαζηηθφο δηαρσξηζκφο ηεο γεληθήο 

ηζηνξίαο απφ ηελ ηνπηθή, θη απηφ δηφηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο δελ είλαη πάληνηε απνιχησο 

δηαθξηηέο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε θαη ε κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζείηαη γηα ηελ γεληθή θαη ηελ ηνπηθή ηζηνξία αληηζηνίρσο, δελ δχλαηαη λα δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά, πφζν κάιινλ λα ηδσζεί ε ηνπηθή ηζηνξία σο έλαο εληειψο μερσξηζηφο ηνκέαο ζηα 

πιαίζηα ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο.  
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      χκθσλα κε ηνπο Λενληζίλε -  Ρεπνχζε «ε ζρέζε ηεο ηνπηθήο κε ηε γεληθή ηζηνξία 

απνηειεί άιισζηε απιψο κηα ζρέζε ακνηβαίσλ θαη αλαγθαίσλ αληαιιαγψλ θαη φρη κηα 

ππάιιειε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Γηα ιφγνπο θαζαξά πξαθηηθνχο θαη ιφγνπο εθπαηδεπηηθήο θαη 

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ν θνξκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε ηζηνξηθή εθπαίδεπζε 

ζπληεξνχλ ηνπο δχν δηαθξηηνχο, ζε ηχπν κφλνλ, φξνπο, γηα λα ζεκαίλνληαη  απιψο ηα πην 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο νξίδνληα, παξφιν πνπ θαη ε δηάθξηζε απηή νπζηαζηηθά 

αλαηξείηαη, ιφγσ ηεο θνηλήο βάζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη εξεπλεηηθνχ ηνπο πεδίνπ». 

 

2.1.3.1  Οη 3 βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο Ιζηνξίαο 

 

Γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ζηελ εθπαίδεπζε, πξνηείλνληαη ηξεηο βαζηθέο 

δηαζηάζεηο δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, πνπ φκσο δηαζέηνπλ θνηλά κεηαμχ ηνπο γλσξίζκαηα 

(Γ. Ν. Λενληζίλεο, 2003):                                                

α)  Ζ πξνζέγγηζε πνπ παξαπέκπεη ζηε κέζνδν ηεο ζρνιηθήο ηζηνξηθήο έξεπλαο θαη έρεη σο 

ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα δηαηχπσζεο ηζηνξηθνχ ιφγνπ θαη θξηηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο, άζρεηα αλ 

απηή εληάζζεηαη ζηε γεληθή ή ηελ ηνπηθή ηζηνξία. Οη καζεηέο εληζρχνπλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο 

ζθέςε εξγαδφκελνη σο ηζηνξηθνί. Ζ πιεπξά απηή ηεο πξνζέγγηζεο, φηαλ θαη εθφζνλ είλαη 

εθηθηή, αμηνινγείηαη σο απαξαίηεηε, γη‟ απηφ θαη αλαγλσξίδεηαη γεληθά σο αλεπαξθέο ην 

δηδαθηηθφ εγρεηξίδην ηζηνξίαο θαη φπνηα αθφκε επηθνπξηθά κέζα «επηζηξαηεχνληαη» ζηελ 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

β)  Ζ πξνζέγγηζε εθείλε πνπ παξαπέκπεη ζηελ ίδηα ιίγν-πνιχ κεζνδνινγία ηεο γεληθήο 

ηζηνξίαο, κε ζηφρν λα αηζζεηνπνηνχλ θαη λα ζπγθεθξηκελνπνηνχλ πεξηζζφηεξν νη καζεηέο ην 

ηζηνξηθφ κάζεκα κε ηελ επηηφπηα έξεπλα θαη κειέηε θαη ηελ νξγάλσζε παξάιιεια εηδηθνχ 

καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ βνήζεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πνπ πξνζθέξεηαη ζην 

δηδαθηηθφ έξγν ηνπ δηδάζθνληνο ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο είλαη θαζνξηζηηθή. Ζ δηδαζθαιία 

ηεο ηζηνξίαο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε κφλνλ ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην θαη επηκέξνπο 

ελδερνκέλσο απηνζρεδηαζκνχο δε βνεζάεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο, 

θαζψο απηφ είλαη απφ ηα καζήκαηα πνπ ιηγφηεξν νξγαλψλεηαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

γ)  Ζ πξνζέγγηζε πνπ παξαπέκπεη ζε νιηζηηθέο θαη δηεπηζηεκνληθέο φςεηο ηνπ ηζηνξηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ην ζεσξεί εληαίν ζηελ εξεπλεηηθή θαη επηζηεκνληθή ηνπ δηάζηαζε. Ζ 

παξάκεηξνο απηή ηεο εξεπλεηηθήο θαη δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

καζεηέο γηα κειέηε θαη αμηνιφγεζε φισλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο, ηε 
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κειέηε ζπγθεθξηκέλα ηνπ δνκεκέλνπ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ ν 

άλζξσπνο επηιέγεη θαη νξγαλψλεη ηηο δξάζεηο ηνπ (πεξηβαιινληηθή ηζηνξία) 

2.1.3.2 Η ζεκαηνινγία ηεο Σνπηθήο Ιζηνξίαο 

 

Ζ  ζεκαηνγξαθία ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθή πνηθηιία, 

ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη ζηεγαλά απφ πεδίν ζε πεδίν.  

Κάζε πεδίν κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε έλα δηαθνξεηηθφ,  λα αιιεινζπκπιεξψλεηαη, λα 

απνθηά λφεκα θαη ζεκαζία κέζα απφ ηε ζπζρέηηζή ηνπ κε απηφ.  Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

παξάγνληαο γηα ηε επηινγή ελφο ζεκαηηθνχ πεδίνπ είλαη ην ελδηαθέξνλ ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο (καζεηέο, εθπαηδεπηηθφο) ή κηαο νκάδαο εξγαζίαο ή αθφκε θαη ην πξνζσπηθφ 

ελδηαθέξνλ ελφο καζεηή, πνπ κπνξεί λα παξνηξχλεη θαη λα πείζεη θαη ηα άιια κέιε ηεο 

νκάδαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη. (Δλδεηθηηθέο ηππνινγίεο ζεκάησλ ηνπηθήο ηζηνξίαο Γ. Ν. 

Λενληζίλεο - Μ. Ρεπνχζε, 2001) . 

Θα παξαζέζνπκε νξηζκέλεο απφ ηηο ζεκαηνινγίεο ηεο ηνπηθήο Ηζηνξίαο, νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη απφ ηνπο Λενληζίλε θαη Ρεπνχζε, έρνληαο θαηά λνπ θαη ην κχζν ηνπ Αιθεηνχ 

θαη ηεο Αξέζνπζαο.  

1. Θέκαηα κε άμνλα αλαθνξάο ηελ ηζηνξία ηνπ ηνπίνπ (ην ηζηνξηθφ ηνπίν, ην ζχλνιν 

ησλ κεηαβνιψλ πνπ ππέζηε κέζα ζην ρξφλν, ην ζχλνιν ησλ άκεζσλ ή έκκεζσλ αλζξψπηλσλ 

επεκβάζεσλ ζ’ απηφ θαη ηα ίρλε πνπ άθεζαλ νη επεκβάζεηο απηέο), φπσο: 

 Ο ηνπηθφο ηζηνξηθφο ρψξνο, νη γεσγξαθηθέο θαη κνξθνινγηθέο ζπληζηψζεο 

 ηνπ. Μεηαβνιέο ησλ πδάησλ, πεγψλ, ιηκλψλ, πνηακψλ. Ζ αιιαγή ηνπ ηνπίνπ κέζα 

απφ ηηο θπζηθέο θαη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο. 

 Ζ νλνκαζία ηεο ηνπηθήο ή ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

2. Θέκαηα κε άμνλα αλαθνξάο ηηο θαζεκεξηλέο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο 

(θαζεκεξηλή δσή, επαγγέικαηα, ζρνιείν, θαηνηθία, ζξεζθεία): 

  Ζ ηξνθή, ε έλδπζε, ε επηθνηλσλία, ε αγνξά, ε γεηηνληά ηεο πεξηνρήο.. 

  Ζ ζλεζηκφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο πγείαο ηνπ ηφπνπ. 

3. Θέκαηα κε άμνλα αλαθνξάο ηελ ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο (νη ζρέζεηο, ε εγθαηάζηαζε θαη 

νη κεηαθηλήζεηο, ηα νηθνλνκηθά ηεο νηθνγέλεηαο, ε εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηεο, ε θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα): 
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  Ηζηνξία κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

  Ο ηφπνο δηακνλήο, νη εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο, νη κλήκεο απφ ηνλ ηφπν θαηαγσγήο. 

  Ο ηξφπνο δηαβίσζεο, ηα επαγγέικαηα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

4. Θέκαηα κε άμνλα αλαθνξάο ηελ ηνπηθή θνηλσλία (δεκνγξαθηθά, θνηλσληθά, 

νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά): 

 Σνπσλχκηα, νδσλχκηα. 

  Γεκνγξαθηθή ηαπηφηεηα: ειηθηαθή ππξακίδα, γελλεηηθφηεηα, ζλεζηκφηεηα. 

  Μεηαλάζηεπζε –εμσηεξηθή, εζσηεξηθή– (ηφπνη εγθαηάζηαζεο, θηλήζεηο επηζηξνθήο). 

  Σνπηθή νηθνλνκία (δξαζηεξηφηεηεο, επηρεηξήζεηο, εκπφξην).  

 ρέζεηο νηθνλνκίαο κε ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. 

 

2.2 Πξνηεηλόκελε  πξνζέγγηζε: Project – Based Learning 

2.2.1 Οξηζκόο ηεο Project – Based Learning 

 

Ζ Project-Based Learning (PBL) είλαη έλα κνληέιν δηδαζθαιίαο πνπ νξγαλψλεη ηε 

κάζεζε γχξσ απφ  έξγα (projects). χκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο πνπ ζπλαληνχκε ζηε 

βηβιηνγξαθία γηα ηελ PROJECT - BASED LEARNING, ηα έξγα είλαη ζχλζεηεο  εξγαζίεο 

πνπ βαζίδνληαη  ζε πξνθιεηηθέο εξσηήζεηο ή πξνβιήκαηα, πνπ εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζην 

ζρεδηαζκφ, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

δηεξεχλεζεο.  Δπηπιένλ, δίλνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα εξγαζηνχλ ζρεηηθά απηφλνκα 

γηα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη θαηαιήγνπλ ζε ξεαιηζηηθά πξντφληα ή παξνπζηάζεηο  

(Jones, Rasmussen, θαη Moffitt, 1997, Thomas, Mergendoller, & Michaelson, 1999).  

Μεξηθά αθφκα  ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλαληάκε  ζηε βηβιηνγξαθία πεξηιακβάλνπλ 

ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε, ηε ραιαξφηεξε θαζνδήγεζε  ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο ζαθείο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, (Moursund, 1999), ηε ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε, ηνλ αλαζηνραζκφ , ηελ ελζσκάησζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ ελειίθσλ (Diehl, Grobe, 

Lopez, & Cabral, 1999).  



24 
 

2.2.2 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Project – Based Learning θαη θξηηήξηα δηαρσξηζκνύ ηεο από 

ζπλαθείο πξνζεγγίζεηο 

 

Απηή ε πνηθηινκνξθία  θαζνξηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε 

ελφο θνηλά απνδεθηνχ κνληέιν ηεο Project-Based Learning,  έρεη νδεγήζεη ζε κηα κεγάιε 

πνηθηιία απφ εξεπλεηηθέο δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  PROJECT - BASED 

LEARNING. Ζ πνηθηιία απηή δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε ζθαηξηθή ζεψξεζε ηεο PBL.  

χκθσλα κε ηνπο  Tretten θαη Εαραξίνπ (1997), ε πνηθηιία ησλ πξαθηηθψλ ππφ ηε ζθέπε 

ηεο PROJECT - BASED LEARNING,  θαζηζηά δχζθνιν λα εθηηκεζεί ηη είλαη θαη ηη δελ 

είλαη PROJECT - BASED LEARNING, θαη γηα ην αλ απηφ πνπ παξαηεξνχκε λα ιακβάλεη 

ρψξα θαη λα δνπιεχεηαη  ζηελ ηάμε, είλαη έλα «πξαγκαηηθφ έξγν».  

  Γηα παξάδεηγκα, έλαο ζρεδηαζκφο φπνπ νη ξφινη ησλ θνηηεηψλ ή νη βαζηθέο 

θαηεπζχλζεηο είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ  ηππνπνηεκέλα,  κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ παξαδείγκαηα 

Project-Based Learning; Τπάξρνπλ άξαγε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα είλαη 

παξφληα ή απφληα, πξνθεηκέλνπ  κηα εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα  λα κπνξεί λα ζεσξεζεί 

PROJECT - BASED LEARNING;  

Γεχηεξνλ, νξηζκέλεο θνξέο, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζε δχν  πεξηπηψζεηο (έξγα) 

PROJECT - BASED LEARNING κπνξνχλ λα ππεξθεξάζνπλ ζε αξηζκφ θαη ζε δπλακηθή  ηηο 

νκνηφηεηέο ηνπο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιν λα θαηαζθεπάζνπκε  ζεσξεηηθέο γεληθεχζεηο 

ζρεηηθά κε ηα έξγα PROJECT – BASED LEARNING.  

Σξίηνλ, ππάξρνπλ νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ κνληέισλ πνπ αλαθέξνληαη σο Project-

Based Learning θαη ησλ  κνληέισλ πνπ νξίδνληαη δηαθνξεηηθά, φπσο  γηα παξάδεηγκα, 

"intentional learning" (Scardamalia & Bereiter, 1991), "design experiments," (Brown,1992) 

θαη  "problem-based learning' (Gallagher, Stepien, &Rosenthal, 1992).  Σίζεηαη ινηπφλ ην 

εξψηεκα, ζε πνηεο πεξηπηψζεηο  απηά ηα  κνληέια ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ ηκήκα ηεο 

κεζφδνπ Project – Based Learning , θαη ζε πνηεο φρη.  

Άιισζηε, αλ  πεξηνξίδακε ην πεδίν ησλ εξεπλψλ καο ζηα  εξεπλεηηθά άξζξα ζηα 

νπνία νη ζπγγξαθείο πεξηγξάθνπλ ην έξγν ηνπο σο Project-Based Learning, ηφηε πηζαλφηαηα 

ζα  αθήλακε εθηφο νπηηθήο καο, ηελ έξεπλα πνπ έρεη γίλεη ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα ζρεηηθά 

κε ηηο εξγαζίεο  πνπ βαζίδνληαη ζε έξγα (projects), θαζψο θαη ζε  βησκαηηθή εθπαίδεπζε θαη  

ελεξγεηηθή κάζεζε.  
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Δμάιινπ,  ε ηδέα ηεο αλάζεζεο έξγσλ ζε καζεηέο,  δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην θαζψο 

ππάξρεη  κηα καθξά παξάδνζε ζηα ζρνιεία , θπξίσο ζε έξγα πνπ αθνξνχλ ρεηξνλαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο , θαη ζε έξγα ζηα πιαίζηα  δηεξεπλήζεσλ ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην.  

Αξθεηνί ζπγγξαθείο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηαρσξίζνπλ ηελ κέζνδν PROJECT – 

BASED LEARNING απφ ηηο κεζφδνπο πνπ κνηάδνπλ ή είλαη  θνληηλέο κε απηήλ, ηνλίδνπλ ηα 

ζηνηρεία ηεο  απζεληηθφηεηαο, ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, θαη ηε ζεκαζία ηεο εθκάζεζεο "λέσλ 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ" (Diehl et al., 1999). 

         Γηα λα αλαδείμνπκε  ηε κνλαδηθφηεηα ηεο κεζφδνπ Project-Based Learning 

παξαζέηνπκε 5 βαζηθά θξηηήξηα. Σα θξηηήξηα απηά δελ ζπληζηνχλ νξηζκφ ηεο Project -  

Based Learning, αιιά έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα, «Ση πξέπεη λα έρεη 

έλα ζρέδην γηα λα ζεσξεζεί έλα παξάδεηγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ;». Σα πέληε 

θξηηήξηα είλαη θεληξηθφηεηα (centrality), ε θαζνδεγνχκελε εξψηεζε, νη δνκεκέλεο 

δηεξεπλήζεηο, ε απηνλνκία θαη ν ξεαιηζκφο.  

Κεληξηθόηεηα  

Σα PROJECT - BASED LEARNING έξγα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν θαη  δελ είλαη 

πεξηθεξεηαθά ζε ζρέζε κε ηε δηδαθηέα χιε. Σν θξηηήξην απηφ έρεη δχν 

ζπλαθφινπζα. Πξψηνλ, ηα έξγα είλαη ε δηδαθηέα χιε. ηε κέζνδν PROJECT – BASED 

LEARNING ην ίδην ην έξγν είλαη ε θεληξηθή δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή. Οη καζεηέο εκπιέθνληαη 

κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ εθάζηνηε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη καζαίλνπλ γηα απηά, κέζσ 

ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ.  Δπίζεο , πηνζεηνχκε ην θξηηήξην ηεο θεληξηθφηεηαο, γηα λα δείμνπκε φηη 

ηα έξγα ηα νπνία είλαη εθηφο δηδαθηέαο χιεο θαη έρνπλ ραξαθηήξα εκπινπηηζκνχ     γλψζεσλ 

(enrichment projects), δελ ππάγνληαη ζηε κέζνδν PROJECT – BASED LEARNING θαη ζηα 

projects ηεο.  

Καζνδεγνύκελεο εξσηήζεηο  

Σα έξγα  PROJECT - BASED LEARNING εζηηάδνπλ ζε εξσηήζεηο ή ζε πξνβιήκαηα 

ηα νπνία νδεγνχλ ηνπο καζεηέο λα εκπιαθνχλ κε ζεκαληηθά θαη θνκβηθά ζηνηρεία ελφο 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Δληνχηνηο, ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην είλαη αξθεηά ιεπηφ.   

Ο νξηζκφο ηνπ έξγνπ γηα ηνπο καζεηέο πξέπεη λα «γίλεη κε ηέηνην ηξφπν,  έηζη ψζηε λα 

θάλεη κηα ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο ππνθείκελεο ελλνηνινγηθήο γλψζεο πνπ 

ζα επηδεηνχζε θαλείο λα πξνσζήζεη» (Barron, Schwartz, Vye, Moore, Petrosino, Εαρ, 

Bransford, &The Cognition and Technology Group at Vanderbilt, 1998, ζει.. 274).  
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Απηφ γίλεηαη ζπλήζσο κε κηα θαζνδεγεηηθή εξψηεζε (driving question)  

(Blumenfeldetal., 1991) ή έλα αζζελψο δνκεκέλν  πξφβιεκα (Stepien θαη Gallagher, 

1993). Έλα έξγν PROJECT - BASED LEARNING  κπνξεί λα νηθνδνκεζεί γχξσ απφ 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο ή ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζεκάησλ απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο, αιιά 

απηφ δελ αξθεί γηα λα νξίζεη έλα project σο κέξνο ηεο PROJECT - BASEDLEARNING 

πξνζέγγηζεο. Σα εξσηήκαηα κε ηα νπνία  νη καζεηέο εκπιέθνληαη, θαζψο θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα πξντφληα ηεο εξγαζίαο ηνπο  ζα πξέπεη λα «ελνξρεζηξσκέλα ζηελ 

ππεξεζία ελφο ζεκαληηθνχ δηαλνεηηθνχ ζθνπνχ» (Blumenfeld et al., 1991). 

Γνκεκέλεο δηεξεπλήζεηο  

Σα έξγα εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζε κηα επνηθνδνκεηηθή έξεπλα. Ζ έξεπλα είλαη κηα 

ζηνρνζεηεκέλε  δηαδηθαζία ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε δηεξεχλεζε, ηελ θαηαζθεπή  γλψζεσλ, 

θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. Οη έξεπλεο ησλ καζεηψλ, είλαη δηαδηθαζίεο πνπ κπνξεί λα είλαη 

ζρεδηαζηηθέο, ιήςεο απνθάζεσλ, επίιπζεο πξνβιήκαηνο, αλαθαιππηηθέο θαη φρη κφλν.  

Αιιά, πξνθεηκέλνπ έλα project λα ζεσξεζεί σο PROJECT - BASED LEARNING 

έξγν, νη θεληξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην κεηαζρεκαηηζκφ θαη 

ηελ θαηαζθεπή ηεο γλψζεο (εμ νξηζκνχ: λέεο αληηιήςεηο, λέεο δεμηφηεηεο) απφ ηελ πιεπξά 

ησλ καζεηψλ (Bereiter & Scardamalia, 1999). Δάλ νη θεληξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ 

δελ παξνπζηάδνπλ θακία δπζθνιία γηα ην ζπνπδαζηή ή κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε 

ηελ εθαξκνγή ησλ ήδε καζεκέλσλ πιεξνθνξηψλ ή δεμηνηήησλ, ηφηε ην έξγν είλαη κηα 

άζθεζε, φρη έλα  PROJECT - BASED LEARNING project.  

Απηνλνκία  

ηα πιαίζηα ηεο PROJECT - BASEDLEARNING πξνζέγγηζεο, ηα έξγα (projects) 

εκπεξηέρνπλ κεγάιν βαζκφ απηνλνκίαο ησλ καζεηψλ θαη ζεκαληηθά κεησκέλε θαζνδήγεζε 

απφ ην δάζθαιν. Γηα παξάδεηγκα,  νη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο  δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ  

παξαδείγκαηα ηεο PROJECT - BASED LEARNING, αθφκε θαη αλ είλαη εζηηαζκέλα ζε έλα 

πξφβιεκα.  Σα PROJECT - BASED LEARNING έξγα δελ θαηαιήγνπλ ζε έλα 

πξνθαζνξηζκέλν απνηέιεζκα ή λα ιάβεη πξνθαζνξηζκέλα κνλνπάηηα.  Σα έξγα  PROJECT - 

BASED LEARNING ζρέδηα εκπεξηέρνπλ κεγαιχηεξε απηνλνκία γηα ην καζεηή , θαζψο θαη 

κεγαιχηεξν πεξηζψξην γηα ζρεδηαζκφ, ιήςε απνθάζεσλ θαη αλάιεςε επζχλεο απφ ηνλ ίδην, 

ζε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή, δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία.    
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Ρεαιηζκόο  

Σα έξγα πνπ αλαιακβάλνπλ νη καζεηέο,  είλαη ξεαιηζηηθά, κε άκεζε ζρέζε κε ηελ 

θαζεκεξηλή δσή θαη δελ κνηάδνπλ πνιχ κε ηα παξαδνζηαθά  ζρνιηθά έξγα, θαζφηη  

ελζσκαηψλνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο δίλνπλ κηα αίζζεζε απζεληηθφηεηαο γηα ηνπο 

καζεηέο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ην ζέκα, ηα θαζήθνληα, ηνπο 

ξφινπο πνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα παίμνπλ, ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ νη εξγαζίεο ηνπ 

έξγνπ εθηεινχληαη, ηνπο ζπλεξγάηεο πνπ εξγάδνληαη κε ηνπο καζεηέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ  

έξγνπ, ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη, θαη ην θνηλφ γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη λα παξνπζηαζηεί 

ην έξγν.  

2.2.3 Η δηαθνξνπνίεζε ηεο Project – Based Learning (PjBL) από ηε Problem – Based 

Learning (PmBL) θαη νη ζπλήζεηο νξηζκνί ηνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία 

 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ηελ αληίζηνηρε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, ππάξρνπλ δχν 

πξνζεγγίζεηο κε ηε ζπληνκνγξαθία PBL. Ζ ζχγρπζε πνπ πξνθαιείηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θφζκν, δελ νθείιεηαη ηφζν ζηελ θνηλή νλνκαζία, φζν  ζηηο ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη δχν πξνζεγγίζεηο.  

Οξηζκόο Problem – Based Learning 

Ζ πξνζέγγηζε Problem - Based learning (PBL) είλαη κηα εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε κε 

παξάδνζε ηξηψλ δεθαεηηψλ, ε νπνία ζπλερίδεη λα θεξδίδεη έδαθνο ζηα πιαίζηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζέγγηζε πνπ απνκαθξχλεηαη απφ ην 

παξαδνζηαθφ δαζθαινθεληξηθφ πξφηππν δηδαζθαιίαο , ζηξεθφκελε πξνο ηε καζεηνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε. Μέζσ απηήο, δίλεηαη ε  δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα δηεμαγάγνπλ ηελ 

έξεπλα, λα ηελ ελζσκαηψζνπλ ζηε ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή, θαη λα εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο 

θαη ηηο δεμηφηεηεο γηα λα αλαπηχμνπλ κηα βηψζηκε ιχζε ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν πξφβιεκα. 

πγθξηηηθά κε ηελ Project Based Learning, ε Project Based Learning είλαη απηή πνπ ζπλήζσο 

αλαθέξεηαη κε ηε ζπληνκνγξαθία PBL. Δληνχηνηο, ζπρλά δεκηνπξγνχληαη ζπγρχζεηο, κε 

απνηέιεζκα, λα είλαη απαξαίηεην λα δίδνληαη νξηζκνί πνπ δηαρσξίδνπλ ηηο δχν πξνζεγγίζεηο 

κεηαμχ ηνπο.  

Ζ πξνζέγγηζε Problem Based Learning , φηαλ είλαη απαξαίηεην λα δηαρσξηζηεί απφ 

ηελ Project Based Learning, ζπρλά νξίδεηαη σο PmBL  (Jon-ChaoHong, 2007) ελψ ε Project 

νξίδεηαη είηε σο PtBL(Jon-ChaoHong, 2007) είηε σο PjBL (Kamaruzaman Jusoff, 2010).  
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Σνλ ηειεπηαίν νξηζκφ (PjBL) ηνλ ζπλαληνχκε θαη ζηηο αλαθνξέο ζεκαληηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ φπσο ζην  MIT Engineering Leadership Program (UK 

Approaches to Engineering Project-Based Learning, Gordon-MIT Engineering Leadership 

Program at MIT).  

 

Θεσξεηηθό ππόβαζξν θαη πξνέιεπζε ηεο Problem Based Learning 

 

Οη  Boud θαη Feletti (1997) , ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηεο PmBL αλαθέξνπλ πσο ε 

«ε PBL, φπσο είλαη γεληθά γλσζηφ ζήκεξα, έρεη εμειηρζεί απφ θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα  ησλ 

επηζηεκψλ πγείαο  ζηε Βφξεηα Ακεξηθή πξηλ απφ 30 ρξφληα». 

Ξεθηλψληαο απφ ηηο ηαηξηθέο ζρνιέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο θαη 

πξσηίζησο απφ ηελ Ηαηξηθή ζρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ McMaster ηνπ Καλαδά, ε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία πξνο ηνπο καζεηέο, άξρηζε λα κεηαηνπίδεηαη απφ έλα εμαληιεηηθφ πξφγξακκα 

δηδαθηηθψλ παξαδφζεσλ θαη θιηληθήο δηδαζθαιίαο, πξνο έλα κνληέιν πεξηζζφηεξν 

καζεηνθεληξηθφ θαη δηεξεπλεηηθφ (Barrows & Tamblyn, 1980).  

χκθσλα  κε ηνπο Boud θαη Feletti (1997, oη εμειίμεηο απηέο, ήξζαλ σο  ζπλέπεηα ησλ 

αδπλακηψλ ηεο Ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο κπξνζηά ζηελ έθξεμε ζηελ ηαηξηθή ελεκέξσζε, ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο θαη ηηο ηαρέσο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ηεο κειινληηθήο πξαθηηθήο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990 ε PmBL πξνζέγγηζε πνπ 

πηνζεηήζεθε ζε άιιεο ηαηξηθέο ζρνιέο θαη έγηλε απνδεθηή εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ζε φιε 

ηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ζηελ Δπξψπε. Δθείλε ηελ πεξίνδν ηέζεθε ην εξψηεκα θαηά πφζνλ ή 

φρη έλαο γηαηξφο εθπαηδεπκέλνο βάζεη ηεο  PmBL,  ήηαλ εμίζνπ θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα 

ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ηαηξνχ, κε ην ζπλάδειθν ηνπ πνπ είρε  εθπαηδεπηεί κε 

βάζε  ηηο παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Απηφ ήηαλ κηα εχινγε εξψηεζε, θαη 

δηεμήρζε εθηεηακέλε έξεπλα γηα λα απαληεζεί.  

Μηα κεηα-αλάιπζε αμηνιφγεζεο ησλ 20 εηψλ εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ PmBL  

δηεμήρζε απφ ηνπο Albanese θαη Mitchell (1993), θαζψο επίζεο θαη απφ ηνπο  Vernon θαη 

Blake (1993), θαηαιήγνληαο ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:  

 Ζ δηδαζθαιία βάζεη ηεο κεζφδνπ PmBL   ήηαλ εμίζνπ απνηειεζκαηηθή κε απηή πνπ 

βαζίδεηαη ζε  παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο, φζνλ αθνξά ζε δνθηκαζίεο κέηξεζεο   

γλψζεσλ. 
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 Οη θνηηεηέο Ηαηξηθήο  πνπ δηδάρηεθαλ κε ηε κέζνδν PmBL παξνπζίαζαλ θαιχηεξεο 

δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε πξαγκαηηθέο θιηληθέο θαηαζηάζεηο.   

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Problem Based Learning 

Ζ PmBL είλαη κηα εθπαηδεπηηθή, καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα δηεμάγνπλ έξεπλα , λα  ελψζνπλ  ηε ζεσξία κε ηελ 

πξαθηηθή, θαη λα εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο βηψζηκεο 

ιχζεο ζε έλα θαζνξηζκέλν πξφβιεκα. Κξίζηκε γηα ηελ επηηπρία ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε 

επηινγή αζζελψο δνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ (ζπρλά δηεπηζηεκνληθή) θαη έλα δάζθαινο ν 

νπνίνο θαζνδεγεί ηελ εθκάζεζε θαη βνεζά ηελ νκάδα λα επεμεξγαζηεί θαη λα δηεμάγεη έλαλ 

ελδειερή απνινγηζκφ ζην ηέινο ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο. 

Αξθεηνί ζπγγξαθείο έρνπλ πεξηγξάςεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

απαηηνχληαη γηα κηα επηηπρεκέλε PBL πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο. Δκείο πξνηηκήζακε ηελ 

Ηζηνζειίδα ηεο Πξσηνβνπιίαο PBL  (http://www.pbli.org/pbl/generic_pbl.htm), φπνπ ν 

Barrows  παξαζέηεη ιεπηνκεξψο κηα ιίζηα κε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηηο Problem – Based 

Learning. (ζηελ παξνχζα ελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηελ πξνζέγγηζε Problem Based Learning , 

κε ηνλ φξν PBL , φπσο θαη  αλαθέξεηαη ζηελ πεγή καο) 

I. Οη καζεηέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ επζύλε γηα ηε δηθή ηνπο κάζεζε. 

Ζ PBL είλαη κηα καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε, φπνπ νη καζεηέο αζρνινχληαη κε ην 

πξφβιεκα κε φπνηα  ηξέρνπζα γλψζε θαη εκπεηξία θαηέρνπλ. Ζ αλάπηπμε θίλεηξσλ γηα ην 

καζεηή απμάλεηαη φηαλ ε επζχλε γηα ηελ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε δηαδηθαζία επίιπζεο  

αλήθεη ζηνλ ίδην ην  καζεηή (Savery & Duffy, 1995) θαζψο θαη φζν πην κεγάιε είλαη  ε 

επζχλε ηνπο γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεο  (Savery, 1998 1999). Έλα εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

κεζφδνπ PBL είλαη ε δεκφζηα παξαδνρή, απφ ηε κεξηά ηνπ καζεηή, ζρεηηθά κε ην ηη γλσξίδεη 

θαη ην ηη πξέπεη λα επηδηψμεη λα  κάζεη. Οη καζεηέο αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ 

αλαδήηεζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη λα ηηο θνκίζνπλ  πίζσ ζηελ νκάδα , 

ζπκβάιινληαο  ζηελ ελεκέξσζε γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ξεαιηζηηθήο  ιχζεο. 

 

II. Οη πξνζνκνηώζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη βάζε ηεο κεζόδνπ PBL,  

πξέπεη λα είλαη αζζελώο δνκεκέλεο ώζηε  θαη λα επηηξέπεη ηελ ειεύζεξε έξεπλα.  

Σα πξνβιήκαηα ζηνλ αιεζηλφ θφζκν είλαη αζζελψο δνκεκέλα (αιιηψο δελ ζα ήηαλ 

πξνβιήκαηα). Μηα θξίζηκε ηθαλφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο PBL είλαη ε 

http://www.pbli.org/pbl/generic_pbl.htm
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ηθαλφηεηα λα αλαθαιχπηεηο ην πξφβιεκα θαη λα ζέηεηο ηηο παξακέηξνπο γηα ηελ αλάπηπμε 

κηα ιχζεο. Όηαλ έλα πξφβιεκα είλαη ηζρπξά δνκεκέλν, νη καζεηέο θηλεηνπνηνχληαη ιηγφηεξν 

θαη δηεξεπλνχλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηηο παξακέηξνπο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ιχζεο.  

 

III. Η κάζεζε ζα πξέπεη λα νηθνδνκεζεί κέζα  από έλα επξύ θάζκα γλσζηηθώλ θαη 

καζεζηαθώλ πεδίσλ.   

 

Ο Barrows επηζεκαίλεη  φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απην-θαζνδεγνχκελεο  κάζεζεο, νη 

καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνθηνχλ  πξφζβαζε, ζηε κειέηε θαη ηελ 

ελζσκάησζε πιεξνθνξηψλ απφ φια ηα πεδία  πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ επίιπζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο  -  αθξηβψο φπσο νη άλζξσπνη 

ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν πξέπεη λα αλαθαιέζνπλ  θαη λα αμηνπνηήζνπλ πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο. Ζ ηαρεία επέθηαζε ηεο πιεξνθνξίαο, δηεπθνιχλεη ηε 

δηαζηαχξσζε θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, κε απνηέιεζκα, νη πνιιαπιέο θαη πνηθίιεο 

νπηηθέο ζρεηηθά κε έλα πξφβιεκα, λα νδεγνχλ ζε πιεξέζηεξε θαηαλφεζή ηνπ θαη ζηελ 

εμεχξεζε κηαο πνηνηηθήο ιχζεο. 

IV. Η ζπλεξγαζία είλαη απαξαίηεηε. 

ηνλ θφζκν κεηά ην ζρνιείν νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζα βξεζνχλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο 

φπνπ πξέπεη λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα εξγάδνληαη παξαγσγηθά κε ηνπο 

άιινπο. Ζ κέζνδνο PBL ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ελφο καζήκαηνο ζηε βάζε ηεο  PBL, ν δάζθαινο θάλεη  εξσηήζεηο 

πξνο φια ηα κέιε, ψζηε λα δηαζθαιίζεη  φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνο 

επίιπζε πξφβιεκα, έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζε φια ηα κέιε ηεο νκάδαο.  

V. Απηό πνπ νη καζεηέο καζαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απην-θαζνδεγνύκελεο 

κάζεζε πξέπεη λα ζπλαληνύλ εθαξκνγή, μαλά ζην πξόβιεκα, κέζσ επαλεμέηαζεο 

θαη ιήςεο απνθάζεσλ.  

VI. Η  απην-θαζνδεγνύκελε  έξεπλα  από  ηα κεκνλσκέλα  άηνκα , ζπληζηά  νπζηαζηηθά 

ηε  ζπιινγή εθείλσλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ από  ηα κέιε ηεο νκάδαο. 
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 Δίλαη κείδνλ δήηεκα, θάζε κέινο ηεο νκάδαο, λα κνηξάδεηαη φζα έρεη κάζεη θαη ην πψο 

απηέο νη πιεξνθνξίεο ζα κπνξνχζαλ , πηζαλψο, λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ έρεη ε νκάδα λα ιχζεη. 

Φηάλνληαο ζην ηέινο ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, είλαη απαξαίηεηε κηα αλάιπζε  

- ζχλνςε ζρεηηθά κε ην ηη έρεη καζεπηεί κέζα απφ ηελ εξγαζία ησλ καζεηψλ. ε γεληθέο 

γξακκέο, ελψ νη νκνηφηεηέο ηνπο είλαη πνιιέο, νη δηαθνξέο ησλ 2 πξνζεγγίζεσλ ζπλνςίδνληαη ζηα 

εμήο:  

Ζ πξνζέγγηζε Project – Based Learning εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ παξαγσγή θαη 

νινθιήξσζε θαη  - ζπλήζσο  - ηελ παξνπζίαζε πξνο ηξίηνπο, ηνπ «πξντφληνο» ηεο πνξείαο 

δηεξεχλεζεο, ελψ ε πξνζέγγηζε Problem – Based Learning ζηνρεχεη πεξηζζφηεξν ζηελ 

πνξεία επίιπζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο πνπ έρεη δνζεί ζηνπο καζεηέο. Οη 

νκνηφηεηεο  ησλ  δχν  πξνζεγγίζεσλ, αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ ζπλεξγαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ απφ ην δάζθαιν.  (παξαζέηνπκε δηαγξάκκαηα) 

Απφ ηε ζθνπηά ηνπ δαζθάινπ, ν ζρεδηαζκφο κηαο ζπλεξγαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηα 

πιαίζηα ηεο Problem – Based Learning, έρεη πάξα πνιιά θνηλά ζηνηρεία κε ην ζρεδηαζκφ 

κηαο ζπλεξγαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο βαζηζκέλεο ζηελ πξνζέγγηζε Project – Based Learning. 

χκθσλα κε ηνλ Biggs (2000) θαη ζηηο δχν πξνζεγγίζεηο, απαηηνχληαη απφ ηα δάζθαιν 

νξηζκέλα ζρεδηαζηηθά πξναπαηηνχκελα, φπσο ε ρξήζε επαγγεικαηηθήο γλψζεο, νξηζκφο ηεο 

πξνβιεκαηηθήο, αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ ζπιινγηζκνχ, απφθηεζεο γλψζεο 

θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ  απφ ηηο νκάδεο καζεηψλ. Παξαζέηνπκε ηα δχν δηαγξάκκαηα ηνπ 

Biggs (2000) πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρεδηαζηηθά πξναπαηηνχκελα ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ 

(Δηθφλεο 1 & 2). 



32 
 

 

Professional  

Knowledge 

Situated  design 

2. Cultivate  the 

ability to design 

questions 

3. Cultivate team    

cooperative  

skills 

4. Acquire  

professional  

knowledge 

Learning & knowledge 

reasoning 

1. Use of team 

creative skills 

2. Resoure-based 

learning 

3. Supervise and 

support each 

other 

Evaluation 

1. Solve  

problems 

2. Acquire  

knowledge 

3. Creativity on 

works 

1. Social skills 

FIGURE  4 

THE  BASIC OPERATIONAL STRUCTURE OF PBL 

SOURCE: (BIGGS, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1. : The basic operational structure of PBL 
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ρήκα 2.: The basic operational structure of PBL 

 

2.2.4  Οι έπεςνερ για ηε  ζσέζε ηερ Project – Based Learning  με οπιζμένερ από 

ηιρ ζεμανηικέρ παπαμέηποςρ πος αθοπούν ηιρ γνωζηικέρ διαδικαζίερ 
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ηερλνινγίαο. Ζ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο θηλεηνπνίεζεο, πεξηιακβάλεη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε 
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ζπζηεκάησλ ακνηβψλ απφ ηάμε ζε ηάμε θαη απφ καζεηή ζε καζεηή. Όηαλ φιεο νη ππφινηπεο 

παξάκεηξνη είλαη θνηλέο, νη καζεηέο πνπ έρνπλ απμεκέλε θηλεηνπνίεζε, θαη ε νπνία λα 

ζηνρεχεη ζηε κάζεζε θαη ζηελ απφθηεζε εμεηδίθεπζεο ζρεηηθά κε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ή ιεηηνπξγία, είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ κηα εληνλφηεξε ελαζρφιεζε κε ην ζρνιηθφ 

έξγν, ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο  ησλ νπνίσλ ν πξνζαλαηνιηζκφο είλαη απιψο λα ιεηηνπξγνχλ 

ηθαλνπνηεηηθά ή λα νινθιεξψζνπλ ην έξγν. (Ames , 1992).   

πζηήκαηα αληακνηβήο ηα νπνία απνζαξξχλνπλ ην δεκφζην αληαγσληζκφ θαη πξνσζνχλ 

ηελ ελαζρφιεζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ αληί γηα ηελ αηνκηθή πξνβνιή, αιιά θαη 

πξνσζνχλ ηελ νκαδηθή ζηνρνζέηεζε έλαληη ηεο αηνκηθήο – αληαγσληζηηθήο ζηνρνζέηεζεο, 

κεηψλνπλ ηελ απεηιή γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ  καζεηψλ θαη ελζαξξχλνπλ ηελ εζηίαζε 

ζηελ επίηεπμε καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ζηφρσλ απφθηεζεο εμεηδίθεπζεο απφ ηνπο καζεηέο. 

(Ames , 1984). 

Δπηπιένλ, νη Project – Based Learning ζρεδηαζκνί, εμαηηίαο ηεο έκθαζεο πνπ απνδίδνπλ 

ζηελ απηνλνκία ησλ καζεηψλ, ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηηο εθηηκήζεηο/αμηνινγήζεηο πνπ 

βαζίδνληαη ζε πξαγκαηηθέο δνθηκαζίεο θαη θαηαζηάζεηο, θαίλεηαη λα κεγηζηνπνηνχλ ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ καζεηψλ  πξνο ηελ  επίηεπμε καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ζηφρσλ 

απφθηεζεο εμεηδίθεπζεο .  

Δμάιινπ, νη ζρεδηαζηέο ησλ PBL έξγσλ έρνπλ αλαδείμεη θαη επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά, 

φπσο ε πνηθηιία, ε πξφθιεζε , ε δπλαηφηεηα επηινγήο απφ ηνπο καζεηέο θαη ηα είδε 

πξνβιεκάησλ πνπ δελ κνηάδνπλ κε ηα ζρνιηθά, ψζηε λα απμήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ θαη ηελ εθηίκεζή ηνπο πξνο απηά. (Blumenfeldetal., 1991). 

Οη ζρεδηαζηέο PROJECT – BASED LEARNING έξγσλ, έρνπλ επίζεο εξεπλήζεη ην ξφιν 

πνπ δηαδξακαηίδεη ζηε κάζεζε, ε δηαθνξά αλάκεζα ζε έκπεηξνπο θαη αξράξηνπο ιχηεο 

πξνβιεκάησλ θαη ηηο δηαθνξεηηθέο επηδφζεηο πνπ απαληψληαη ζηηο δχν απηέο θαηεγνξίεο 

καζεηψλ. Ζ έξεπλα έρεη αλαδείμεη ηε ζεκαζία ησλ κεηαγλσζηηθψλ θαη απηνξξπζκηζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζηνπο έκπεηξνπο ιχηεο, ζε ζρέζε κε ηνπο αξράξηνπο, θαζψο επίζεο θαη  ηελ 

απνπζία ζσζηνχ ζρεδηαζκνχ ζηνπο αξράξηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο έκπεηξνπο (Bereiter & 

Scardamalia, 1993; Glaser, 1988). 

Καηά ζπλέπεηα, κηα  κέζνδνο πνπ δηαζθαιίδεη φηη ηα κηθξά παηδηά ζα γίλνπλ ηθαλά ζηε 

δηεξεχλεζε θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, είλαη λα αλαπαξάγνπκε εθείλεο ηηο ζπλζήθεο 

θάησ απφ ηηο νπνίεο νη εηδηθνί ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην κηαο δηεξεχλεζεο, ελφο 

πξνβιήκαηνο. Ζ έξεπλα πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, έρεη ζπκβάιιεη ζηελ αιιαγή ηνπ 

κνληέινπ δηδαζθαιίαο θαη ζηε κεηαηφπηζή ηνπ απφ δαζθαινθεληξηθφ ζε καζεηνθεληξηθφ, κε 

έκθαζε ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο θαη ηε κεγαιχηεξε απηνλνκία ησλ καζεηψλ.  
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Ζ έξεπλα ζηνπο έκπεηξνπο θαη ηνπο αξράξηνπο, έδσζε κηα ζεκαληηθή ηδέα ζηνπο 

ζρεδηαζηέο PROJECT – BASED LEARNING έξγσλ: Να εληζρχζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηε δηεμαγσγή πνηνηηθψλ δηεξεπλήζεσλ, κέζσ  πνηθηιίαο κεζφδσλ 

ππνζηήξημήο  ηνπο (scaffolding), φπσο ε ρξήζε  κνληέισλ θαη ζηξαηεγηθέο εθπαίδεπζεο ηνπο 

ζηε δηεξεχλεζε. Ζ ζρέζε ηνπ εηδηθνχ κε ην καζεηεπφκελν ρξεζηκνπνηείηαη σο αλαινγία γηα 

ηελ θαηάζηαζε δηδαζθαιίαο – κάζεζεο. Όπσο νη έκπεηξνη εηδηθνί, έηζη θαη νη δάζθαινη, 

ιεηηνπξγψληαο σο πξφηππν,  ζα πξέπεη λα δηδάμνπλ θαη λα εμνπιίζνπλ ηνπο καζεηέο κε ηηο 

θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο γηα λα ζπιινγίδνληαη θαη γηα λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα  (Blumenfeld 

et al., 1991). 

Ζ κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ρψξα ε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, έρεη επίζεο απνηειέζεη κηα θαιή αθεηεξία γηα έξεπλεο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ 

αλάδεημε ηεο απζεληηθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πξνζέγγηζε PROJECT – BASED 

LEARNING. Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε κάζεζε  κεγηζηνπνηείηαη φηαλ ην πιαίζην ζην νπνίν 

απηή ιακβάλεη ρψξα, κνηάδεη κε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο. Ζ κάζεζε ράλεη 

έδαθνο φηαλ ην πιαίζην ζην νπνίν πινπνηείηαη, είλαη αλφκνην κε ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ 

απηή (ε κάζεζε) δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηα (Brown, Collins & 

Duguid, 1989).  Ζ  έξεπλα ζρεηηθά κε ην πιαίζην ζην νπνίν πινπνηείηαη ε κάζεζε, ηνλίδεη φηη 

νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έξρνληαη αληηκέησπνη κε πιαίζηα πνπ έρνπλ σο βαζηθφ ηνπο ζηνηρείν 

ηελ επίιπζε ελφο ξεαιηζηηθνχ πξνβιήκαηνο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα είλαη ζε ζέζε  λα 

εθαξκφδνπλ ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, φζα έκαζαλ ζηα ζρνιηθά πξνβιήκαηα.  

Ζ κάζεζε πνπ επηηειείηαη ζε έλα πιαίζην επίιπζεο πξνβιήκαηνο, είλαη πην πηζαλφ λα 

δηαηεξεζεί θαη λα είλαη εθαξκφζηκε. Σέηνηνπ είδνπο κάζεζε, είλαη πην „εχθακπηε‟ θαη πην 

εχθνιε ζηελ εθαξκνγή ηεο, ζε ζρέζε κε ηελ παζεηηθή γλψζε πνπ απνθηάηαη κέζσ ησλ 

παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ δηδαζθαιίαο. (Boaler, 1998b; Bransford, Sherwood, Hasselbring, 

Kinzer, &Williams, 1990).  

Δπίζεο, ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

νδήγεζε ζε ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην αλ ζα κπνξνχζαλ νη ππνινγηζηέο  λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  

σο γλσζηηθφ εξγαιείν θαη εηδηθά ζηελ πξνζέγγηζε PROJECT – BASED LEARNING. Ζ 

ηερλνινγία θάλεη πην ζαθή ηε δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο γλψζεο θαη βνεζά ηνπο καζεηέο λα 

είλαη ελήκεξνη γηα ηελ πνξεία νηθνδφκεζεο (Brown & Campione, 1996). 

"Η ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ πξνζέγγηζε PROJECT – BASED LEARNING, θάλεη ην 

πεξηβάιινλ πην απζεληηθφ ζηνπο καζεηέο, επεηδή ν ππνινγηζηήο παξέρεη πξφζβαζε ζε δεδνκέλα 

θαη πιεξνθνξίεο, επεθηείλεη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο κέζσ δηθηχσλ, 
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πξνσζεί ηελ εξγαζηεξηαθή έξεπλα, θαη κηκείηαη ηα εξγαιεία ηα νπνία νη εηδηθνί ρξεζηκνπνηνχλ 

γηα λα παξάγνπλ πξντφληα." (Krajčík et al., 1994, ζει. 488 έσο 489). 

 

2.2.5 Ο ξόινο ηνπ δαζθάινπ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζέγγηζεο  Project – Based Learning 

 

Οη Marx et al. (1997) απεηθνλίδνπλ νξηζκέλα απφ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηα πιαίζηα δξαζηεξηνηήησλ  πνπ ζπλαληνχκε ηελ 

πξνζέγγηζε PROJECT - BASEDLEARNING θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο.  

Γηαρείξηζε Υξόλνπ.  

Σα έξγα  ζπλήζσο δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν απφ ην αλακελφκελν. ε γεληθέο γξακκέο, 

νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο λα ελζσκαηψζνπλ ηηο απαηηήζεηο ελφο PROJECT 

– BASED LEARNING έξγνπ, εληφο απζηεξψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ ηα νπνία, ελ  

Γηαρείξηζε ηεο ηάμεο.  

Πξνθεηκέλνπ νη  καζεηέο λα εξγαζηνχλ παξαγσγηθά, νη εθπαηδεπηηθνί ζα  πξέπεη λα 

εμηζνξξνπνχλ ηελ αλάγθε λα επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ κφλνη ηνπο κε ηελ 

αλάγθε λα δηαηεξνχλ ηα ελία θαη ηελ πεηζαξρία ηεο ηάμεο.  

ηνηρεία ειέγρνπ  

Οη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα ειέγρνπλ ηε ξνή ησλ 

πιεξνθνξηψλ, παξά ην γεγνλφο φηη ηαπηφρξνλα, ζεσξνχλ πσο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα 

ρηίζνπλ , ζε κεγάιν βαζκφ, κφλνη ηνπο ηελ θαηαλφεζή ηνπο γηα έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν.   

Τπνζηήξημε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηώλ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά δπζθνιεχνληαη λα ππνζηεξίμνπλ ζσζηά ηνπο καζεηέο ηνπο. 

Μεξηθά απφ ηα ζπρλφηεξα ιάζε πνπ θάλνπλ είλαη ε παξνρή ππεξβνιηθήο ειεπζεξίαο ζηνπο 

καζεηέο γηα ηε δηεξεχλεζή ηνπο, θαζψο θαη ιηγνζηή αλαηξνθνδφηεζε.   

Υξήζε ηεο ηερλνινγίαο.  

Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ δπζθνιία λα  ελζσκαηψζνπλ ηελ ηερλνινγία ζηελ ηάμε, 

ηδηαίηεξα σο γλσζηηθφ εξγαιείν. 
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Αμηνιόγεζε  

 Οη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην ζρεδηαζκφ κηαο κεζφδνπ 

αμηνιφγεζεο ηεο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ.  

Σέινο, νη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αιιαγή ζηε κάζεζε θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηείλεη λα ιάβεη ζπγθεθξηκέλεο  κνξθέο (Marx et al., 1991, 

1997). Οη εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο πηπρέο ηεο PROJECT – BASED 

LEARNING πξνζέγγηζεο,  ζπρλά βάζεη ησλ επαγγεικαηηθψλ αλαγθψλ ηνπο. Οη πξνζπάζεηεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αιιάμνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ηνπο  ζπλήζσο  εζηηάδνληαη 

κνλάρα  ζε έλα ή δχν πηπρέο ηεο λέαο πξνζέγγηζεο  θαζψο θαη κηα  ή δχν λέεο ζηξαηεγηθέο 

πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο λέεο πξνθιήζεηο. Δμάιινπ, νη εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ ηελ ηάζε λα πξνζαξκφδνπλ ηηο λέεο πξαθηηθέο ζηελ δηθή ηνπο πξνζσπηθή 

ηδηνζπγθξαζία, ελψ, αξθεηά ζπρλά, παιηλδξνκνχλ αλάκεζα ζε λέεο θαη παιηέο πξαθηηθέο, 

άιινηε κε επηηπρία θαη άιινηε φρη.  

2.3 Θεσξίεο Μάζεζεο πνπ δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε νκαδνζπλεξγαηηθά 

πεξηβάιινληα, κε ηελ ππνζηήξημε ππνινγηζηώλ, ζηα πιαίζηα ηεο PROJECT - 

BASEDLEARNING 

 

2.3.1  Κνλζηξνπθηηβηζκόο – Θεσξίεο νηθνδόκεζεο γλώζεο 

 

Οη  Θεσξίεο Οηθνδόκεζεο ηεο Γλώζεο  

 

Οη Θεσξίεο Οηθνδφκεζεο ηεο Γλψζεο (ή αιιηψο Κνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο) δίλνπλ 

κεγάιε βαξχηεηα θαη έκθαζε  ζηηο εζσηεξηθέο, λνεηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ αηφκνπ. χκθσλα 

κε ηηο ζεσξίεο νηθνδφκεζεο γλψζεο , ε κάζεζε  δε κεηαδίδεηαη, αιιά είλαη κηα δηαδηθαζία 

πξνζσπηθήο θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο ε νπνία θαηαζθεπάδεηαη πάλσ ζε πξνγελέζηεξεο 

γλψζεηο νη νπνίεο θαη ηξνπνπνηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζπδεπρζνχλ κε ηε λέα γλψζε. 

Ζ  αλαδφκεζε θαη ε αλαπξνζαξκνγή  ησλ λνεηηθψλ δνκψλ ηνπ αηφκνπ, νδεγεί ζηελ 

πξνζαξκνγή ηεο λέαο γλψζεο αιιά θαη ζηε ζχλδεζή ηεο κε ηηο ππάξρνπζεο λνεηηθέο δνκέο 

(Shunk, 2010).  

Ζ γλψζε πνπ θάζε άηνκν νηθνδνκεί, είλαη πξντφλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ αηφκνπ 

(Simpson, 2002) θαη ζεσξείηαη ππνθεηκεληθή θαη αιεζήο γηα ην ίδην ην άηνκν, αιιά φρη 
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απαξαηηήησο θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο θη απηφ δηφηη,  νη άλζξσπνη δεκηνπξγνχλ γλψζε κε 

βάζε ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε (Cobb & Bowers, 

1999), νη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ άηνκν ζε άηνκν. Σα άηνκα είλαη ελεξγά ππνθείκελα ηεο 

κάζεζεο θαη πξέπεη λα νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο (Geary, 1995). Μεξηθνί 

απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζεσξεηηθνχο  ησλ Θεσξηψλ Οηθνδφκεζεο ηεο Γλψζεο είλαη ν J. 

Piaget,  ν R. Gagne, , ν H. Simon, ν Jerome Bruner,  ν Boyle, ν J. Bruner, ν A. Bandura, θαη 

ν L. S. Vygotsky . 

Οη εθπξφζσπνη ησλ Θεσξηψλ Οηθνδφκεζεο ηεο Γλψζεο επηδηψθνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

πεξηβάιινληα φπνπ ηα παηδηά παίδνπλ θαη ρεηξίδνληαη αληηθείκελα θαη κπνξνχλ, ζπλεπψο, λα 

ζπλερίζνπλ λα καζαίλνπλ λένπο ζπιινγηζκνχο κε θπζηθφ ηξφπν θαη πέξα απφ ηελ 

θαζηεξσκέλε εθπαίδεπζε.  

 

 Οη ζέζεηο ηνπ T. Boyle (Μαζεζηαθά πεξηβάιινληα κε ππνινγηζηέο)  

 

Σα καζεζηαθά πεξηβάιινληα κε ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηηο  

Θεσξίεο Οηθνδφκεζεο ηεο Γλψζεο, νη νπνίεο  ζπληζηνχλ ζήκεξα έλα απφ ηα θπξίαξρα 

κνληέια ζην ζρεδηαζκφ ζχγρξνλνπ Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ (Boyle 1997). Οη βαζηθέο 

αξρέο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ κε ππνινγηζηή, ζχκθσλα κε ηηο 

Θεσξίεο Οηθνδφκεζεο ηεο Γλψζεο, είλαη ε παξνρή εκπεηξηψλ θαη πνιιαπιψλ πξννπηηθψλ 

θαη ν θχξηνο ζηφρνο είλαη ε παξνρή καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ εληαγκέλσλ ζε  

δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ψζηε λα γεθπξψλεηαη ην ράζκα πνπ ππάξρεη αλάκεζα 

ζην ζρνιείν θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο έμσ απφ ην ζρνιείν Δπίζεο ε ελζσκάησζε ηεο 

κάζεζεο ζε ξεαιηζηηθά πεξηβάιινληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ε 

εκπέδσζε ηεο κάζεζεο κέζσ θνηλσληθήο εκπεηξίαο. 

 

 Οη ζέζεηο ηνπ Jerome Bruner (Αλαθαιππηηθή κάζεζε) 

 

χκθσλα κε ηνλ  Jerome Bruner, κέζσ ηεο  αλαθαιππηηθήο κάζεζεο,  ην ίδην ην άηνκν 

αλαθαιχπηεη θαη απνθηά ηε γλψζε. Ζ αλαθάιπςε είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο  γηα ηε  κάζεζε , 

επεηδή απαηηεί απφ ην καζεηή λα δηακνξθψζεη θαη λα ειέγμεη ππνζέζεηο, αληί λα δηαβάζεη 

απιψο ή λα αθνχζεη ηελ παξάδνζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Shunk, 2010). Ζ αλαθαιππηηθή 
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κάζεζε νλνκάδεηαη αιιηψο, κάζεζε κέζσ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, δηεξεπλεηηθή, εκπεηξηθή 

ή επνηθνδνκεηηθή κάζεζε (Kirschner et al., 2006).  

χκθσλα κε ηνπο Klarh & Simon, (1999), ε αλαθάιπςε είλαη κηα κνξθή επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη δελ νξίδεηαη σο ε παξνρή πιήξνπο απηνλνκίαο ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα 

θάλνπλ φηη απηνί ζέινπλ. . Ζ αλαθάιπςε είλαη κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία ελέρεη 

ειάρηζηε θαζνδήγεζε, απαηηεί παξφια απηά θαηεχζπλζε θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί 

νξγαλψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο αλαδεηνχλ, ρεηξίδνληαη, εμεξεπλνχλ θαη 

δηεξεπλνχλ (ζπεηξνεηδήο νξγάλσζε) (Shunk, 2010). Οη καζεηέο έηζη απνθηνχλ λέεο γλψζεηο, 

ζπλαθείο κε ην εθάζηνηε πεδίν, θαη γεληθέο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ φπσο ε 

δηαηχπσζε θαλφλσλ, ν έιεγρνο ππνζέζεσλ θαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ (Bruner, 1996).  

Μηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο απνθαιππηηθήο κάζεζεο είλαη ην  φηη νη καζεηέο 

αλαθαιχπηνπλ αξρέο ή αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο κέζσ ηνπ πεηξακαηηζκνχ θαη ηεο πξαθηηθήο. 

Ο καζεηήο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεί ηεο πιεξνθνξίεο θαη λα εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηνπ, 

νηθνδνκεί έκπξαθηεο αλαπαξαζηάζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε δξάζεσλ θαζψο θαη 

ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο, δειαδή αλαπαξαζηάζεηο ζρέζεσλ κε αθεξεκέλα ζχκβνια. 

Δπίζεο, νηθνδνκεί εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο, νη νπνίεο νπζηαζηηθά  απνηεινχλ εζσηεξηθέο 

λνεηηθέο εηθφλεο. 

χκθσλα κε ην Bruner, ν καζεηήο νθείιεη λα έξρεηαη αληηκέησπνο κε πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο, ελψ  ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα έρεη ξφιν εκςπρσηή θαη ζπληνληζηή ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.  

 

2.3.2 Κνηλσληθν – πνιηηηζκηθέο ζεσξίεο 

 

Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα εληζρχεηαη ε άπνςε φηη  ε γλψζε, θαη ηδίσο ε επηζηεκνληθή, 

νηθνδνκείηαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν (Κφκεο, 2004). Δπνκέλσο, νη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο 

ζεσξίεο, νη νπνίεο ξίρλνπλ ην βάξνο ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ θαζνξηζκφ ηεο γλψζεο, έξρνληαη 

ζην πξνζθήλην. Οη ζεσξίεο απηέο, νη νπνίεο είλαη άξξεθηα δεκέλεο κε ηηο Θεσξίεο 

νηθνδφκεζεο γλψζεο, δελ κπνξνχλ λα δνπλ ηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα έμσ απφ ην 

θνηλσληθφ, ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηαδξακαηίδεηαη.  

ε γεληθέο γξακκέο, νη ζεσξίεο απηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε νηθνδφκεζε ησλ γλψζεσλ 

ιακβάλεη ρψξα ζε ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα, δηακέζνπ ζπδεηήζεσλ πνπ εκπεξηθιείνπλ ηε 

δεκηνπξγία θαη θαηαλφεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ απφ θνηλνχ (κεηαμχ αηφκσλ ή νκάδσλ) 

πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ (Κφκεο, 2004). Οη ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίεο (ζπρλά 



40 
 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο Κνηλσληθφο Οηθνδνκηζκφο γηα λα ηηο νξίζεη) ζεσξνχλ πσο νη γλψζεηο 

δνκνχληαη κέζσ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπ θφζκνπ 

ηνπο θαη επίζεο φηη θαη νη ίδηεο νη γλψζεηο είλαη θνηλσληθά θαζνξηζκέλεο κέζα απφ θψδηθεο 

(Κφκεο, 2004). 

Σα βαζηθά ζηνηρεία  ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζεσξηψλ  είλαη:  

 Hεγθαζηδξπκέλε κάζεζε (situated cognition) εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ κε 

ην ζπλδπαζκφ απηφλνκεο δξαζηεξηφηεηαο θαη θνηλσληθήο θαη λνεηηθή ππνζηήξημεο. 

 H γλσζηηθή νηθνδφκεζε πνπ ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ θαηαλφεζε. 

 H ζπκβνιή ηεο θνηλφηεηαο,  κέζα απφ ηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα ε κάζεζε, θαη ε 

ζπλνκηιία (discourse) πνπ θαζηζηά εθηθηή ηε ζπκκεηνρή θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε ζην 

πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο  

Ο ζεκαληηθφηεξνο εθπξφζσπνο ησλ  θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ Θεσξηψλ είλαη ν Lev 

Vygotsky. Οη ζεσξίεο ηνπ Vygotsky ζεσξνχληαη  ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ απφςεσλ  ηνπ A. 

Bandura, δηακνξθσηή ηεο Κνηλσληθήο – γλσζηηθήο Θεσξίαο Μάζεζεο θαη ν νπνίνο 

ππνζηήξημε πσο ε κάζεζε επέξρεηαη κε ηελ παξαηήξεζε θαη κίκεζε πξνηχπσλ 

ζπκπεξηθνξάο (Παλαγησηαθφπνπινο, Πηεξξαθέαο & Πηληέιαο, 2003).  

 

2.4:  Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) 

2.4.1 Οξηζκόο θαη εθαξκνγή ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

 

ηελ ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία, ην δήηεκα ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο έρεη 

κειεηεζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Έλαο νξηζκφο πνπ κπνξνχκε λα ελζηεξληζηνχκε γηα ηε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε, είλαη απηφο ηνπ Υαξαιάκπνπο,  ν νπνίνο ηελ νξίδεη σο «έλα ζχζηεκα 

κεζφδσλ κάζεζεο, ζην νπνίν νη καζεηέο εξγάδνληαη κε αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζε 

κέζα ζε κηθξέο αλνκνηνγελείο νκάδεο γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ» (Υαξαιάκπνπο 

2000). 

Ο Dillenbourg νξίδεη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε σο  κία θαηάζηαζε φπνπ δχν ή 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη καζαίλνπλ ή επηρεηξνχλ λα κάζνπλ θάηη απφ θνηλνχ (Dillenbourg, 

1999).  

Δληνχηνηο, ζηα πιαίζηα ηνπ άλσζελ νξηζκνχ, πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε ην δήηεκα 

ζρεηηθά κε ην πφζα άηνκα κπνξεί λα εκπιέθνληαη ζε κηα θαηάζηαζε ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο.  
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Με ηελ πξφηαζε  «δχν ή πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη», δχλαηαη λα ελλννχκε δχν αλζξψπνπο ή  

αθφκα θαη δχν νκάδεο αλζξψπσλ (κε πνιιά ή ιίγα άηνκα ε θαζεκία ) πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα 

λα επηηχρνπλ έλαλ εθπαηδεπηηθφ ζηφρν.   

Δπίζεο, ε θξάζε «απφ θνηλνχ», επηδέρεηαη δηεπθξίλεζεο, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν απφ θνηλνχ ζπλεξγάδνληαη ηα άηνκα ή νη νκάδεο. ηε βηβιηνγξαθία έρνπλ αλαδεηρζεί 

ηα ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο θαηάζηαζεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ 

ζπλεξγαδνκέλσλ (O‟ Malley, 1994; Koschmannetal., 1996; Dillenbourg, 1999) : 

(1) Μία, θαηάζηαζε  πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα άηνκα, πνπ πξφθεηηαη λα ζπλεξγαζηνχλ θαη 

εμαξηάηαη απφ ην κνληέιν ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο. 

(2) Σν είδνο ησλ καζεζηαθψλ κεραληζκψλ, πνπ ελεξγνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

(3) Ζ κνξθή  ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

(4) Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζε γλσζηηθφ θαη ζε θνηλσληνγλσζηηθφ  

επίπεδν.  

Μία απφ ηηο θχξηεο  πξνζεγγίζεηο  πνπ ζεκειηψλνπλ ζεσξεηηθά ηελ έλλνηα ηεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο είλαη ε θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθή (social cultural) (Vygotsky, 1978; 

Rogoff, 1990; Wertsch, 1991) θαη ε νπνία εληάζζεηαη ζηηο θνηλσληνγλσζηηθέο ζεσξίεο 

(sociognitive theories). Παξαθάησ ζα εμεηάζνπκε αλαιπηηθά ην ξφιν ηεο θνηλσληθν – 

πνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο ζην ζρεδηαζκφ κηαο νκαδν – ζπλεξγαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε 

ππνζηήξημε ππνινγηζηή.  

 

2.4.2 Πώο νηθνδνκείηαη ε γλώζε ζύκθσλα κε ηελ Κνηλσληθό-πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε 

 

Ζ θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε αλαγλσξίδεη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε σο 

κία ζεκειηψδε θνηλσληθή δηεξγαζία, ζηελ νπνία ε ρξήζε ηεο γιψζζαο σο επηθνηλσληαθφ 

κέζν, είλαη θαζνξηζηηθή , γηα λα ππάξμεη ε νηθνδφκεζε ηεο αηνκηθήο γλψζεο. Θεσξεί φηη ε 

γλψζε νηθνδνκείηαη κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξίθεπζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ 

παξαρζεί κέζα απφ ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο.   

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη φηη ην ρηίζηκν ηεο γλψζεο πινπνηείηαη ζε 

έλα εζσηεξηθφ θαη έλα εμσηεξηθφ επίπεδν. Σν εζσηεξηθφ επίπεδν ζρεηίδεηαη άκεζα κε απηφ 

πνπ ν Vygotski νξίδεη σο «εζσηεξηθή νκηιία», ε νπνία, νπζηαζηηθά είλαη έλαο ηξφπνο 

απφθηεζεο αηνκηθήο γλψζεο κέζσ ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Σν άηνκν, θαζψο κηιά 
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ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο κάζεζεο, ηαπηφρξνλα ζηξέθεηαη  θαη ζηνλ εαπηφ ηνπ. 

(Vygotski , 1986). 

Σν θνηλσληθφ επίπεδν ζρεηίδεηαη κε ηηο πξαθηηθέο επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχζζνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο. χκθσλα κε ηνπο Cobb & 

Bowers, ε πξφηεξε γλψζε ηνπ θάζε καζεηή ρσξηζηά, ελεξγνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζπλεξγαηηθνχ δηαιφγνπ θαη δηακνξθψλεηαη ζε έλα αληηθείκελν πνπ δχλαηαη λα ζπγθξηζεί θαη 

λα κεηαζρεκαηηζηεί (Cobb & Bowers, 1999).  

 

 Η δώλε επηθείκελεο αλάπηπμεο (zone of proximal development) 

 

Ζ δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο (zone of proximal development) απνηειεί έλα  απφ ηα 

βαζηθά  ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνιείηαη  ε θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε θαη αθνξά ζηε 

βνήζεηα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν πην ηζρπξφο ζπλεξγάηεο ζηνπο εηαίξνπο ηνπ, ψζηε λα 

ηνπο νδεγήζεη ζηε «δψλε» απηή.  (Azevedo et al., 2004; Ge & Land, 2004). ηφρνο ηνπ 

ηζρπξνχ ζπλεξγάηε είλαη λα σζήζεη ηνπο πην αδχλακνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζηελ εθαξκνγή 

εθείλσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα επηιχζνπλ ην εθάζηνηε γλσζηηθφ 

πξφβιεκα.  Οη αδχλακνη ζα πξέπεη λα ζηε ζπλέρεηα λα αθνκνηψζνπλ απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο 

(κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξίθεπζεο) ψζηε λα είλαη ζε ζέζε ζην κέιινλ, λα 

αληηκεησπίζνπλ νξζά θαη λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα κφλνη ηνπο, ρσξίο ηε βνήζεηα θάπνηνπ 

πξνρσξεκέλνπ θαη ηζρπξνχ ζπλεξγάηε (Weinberger,2003; Stahl, 2006). ηα πιαίζηα ηεο 

νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν, ην ξφιν ηνπ ηζρπξνχ ζπλεξγάηε κπνξεί 

λα παίμεη έλαο ζπκκαζεηήο ή  αθφκα θαη ν εθπαηδεπηηθφο.  

      2.4.3  Οη καζεζηαθέο αιιειεπηδξάζεηο ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

 

Έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, είλαη ην 

εμήο: Όιεο νη θαηαζηάζεηο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ , πξέπεη λα ηαπηνπνηνχληαη 

κε ηνλ φξν «ζπλεξγαηηθή κάζεζε;» Γειαδή, ζα πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε ην θαηά πφζν κηα 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε 2 ή πεξηζζφηεξνπο καζεηέο ή νκάδεο, ζεσξείηαη ζπλεξγαηηθή ή 

φρη. Ο ζπγθεθξηκέλνο δηαρσξηζκφο ζα καο βνεζήζεη ζηνλ εξεπλεηηθφ καο ζρεδηαζκφ θαζψο 

επίζεο θαη  ζηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ζα δψζνπκε ζην δάζθαιν ηεο ηάμεο φπνπ απηφο ζα 

πινπνηεζεί. χκθσλα κε ηνπο (Dillenbourg et al., 1996; Crook, 1995), ηα θξηηήξηα ηα νπνία 

νξίδνπλ ηηο ζπλεξγαηηθέο  αιιειεπηδξάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο κάζεζεο, είλαη ηξία (3) :  
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 Καηάζηαζε αιιειεπίδξαζεο (interactivity) 

 Καηάζηαζε ζπγρξνληζκνχ (synchronicity) 

 Καηάζηαζε δηαπξαγκάηεπζεο (negotiability) 

Σν πξψην θξηηήξην πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη κηα ζπλεξγαηηθή αιιειεπίδξαζε ζηα 

πιαίζηα πάληνηε ηεο κάζεζεο, είλαη ε θαηάζηαζε αιιειεπίδξαζεο, ε νπνία αθνξά ην θαηά 

πφζν νη αιιειεπηδξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ γλσζηηθά ηνπο 

καζεηέο θαη λα εληζρχζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη φρη ην πφζν ζπρλά νη ζπκβαίλνπλ νη 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ.  (Schwartz et al., 2007). 

Σν δεχηεξν θξηηήξην, ν ζπγρξνληζκφο, ζρεηίδεηαη κε έλα είδνο ζχκβαζεο αλάκεζα 

ζηα άηνκα, ε νπνία ππαγνξεχεη ην ζεβαζκφ ζην ζπλνκηιεηή ηελ ψξα πνπ εθθέξεη ηελ άπνςή 

ηνπ. Αλ ζέινπκε λα ην πνχκε πην απιντθά (φπσο άιισζηε ζα πξέπεη λα ην πεη θαη ν 

δάζθαινο ζηνπο καζεηέο ηνπ), ζα ιέγακε φηη πξφθεηηαη γηα ηνλ θαλφλα ‘δελ δηαθφπηνπκε ηνλ 

άιιν φηαλ κηιά θαη πεξηκέλνπκε ηε ζεηξά καο λα κηιήζνπκε’. ηνλ εξεπλεηηθφ καο ζρεδηαζκφ, 

ιάβακε ζνβαξά ππφςε ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, θαζφηη ε παξαβίαζε ηνπ (πξάγκα θαζφινπ 

ζπάλην ζε νκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο κε καζεηέο Γεκνηηθνχ) κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

απνηπρία ηεο  δηεξεχλεζεο θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ζε πεξηβάιινλ  

Problem – Based Learning.  

Ζ ίδηα κνξθή «ζχκβαζεο» δηέπεη θαη ην ηξίην θξηηήξην γηα ηνλ νξηζκφ ησλ 

καζεζηαθψλ ζπλεξγαηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, ηελ θαηάζηαζε δηαπξαγκάηεπζεο. 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έλαλ θαλφλα ηνλ νπνίν  επίζεο ιάβακε ππφςε ζηνλ εξεπλεηηθφ 

καο ζρεδηαζκφ θαη ζηηο θαηεπζχλζεηο πνπ δψζακε ζην δάζθαιν ηνπ δείγκαηφο καο. Ο 

θαλφλαο είλαη ν εμήο: «Καλέλα κέινο ηεο νκάδαο λα κελ  επηβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ αιιά κε 

επηρεηξήκαηα λα ππνζηεξίδεη ηελ άπνςή ηνπ θαη  λα δηαπξαγκαηεχεηαη ψζηε λα πείζεη , αλ 

κπνξεί, ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο». ρεηηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ην ηξίην απηφ θξηηήξην έρνπλ 

πινπνηήζεη  νη Collins, Neville & Bielaczyc, 2000. 

 

2.4.3.1 Η δνκή ησλ Computer Supported Collaborative Learning Environments 

Σα ζελάξηα ζπλεξγαζίαο (scripts) ζπληζηνχλ ίζσο  ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα  ην 

ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ ζηα πιαίζηα  ησλ CSCL πεξηβαιιφλησλ.  

χκθσλα κε ηνπο Dillenbourg and Jermann (2007), έλα ζελάξην πεξηγξάθεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη, φπσο ε θαηαλνκή ησλ θαζεθφλησλ 

θαη ξφισλ, θαζψο ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ παξαδνηέσλ . 
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Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ξφινπο πνπ επηηεινχλ ηα ζελάξηα, είλαη λα εμαζθαιίζνπλ φηη 

ε  δνκεκέλε θαη πεηζαξρεκέλε ζπλεξγαζία είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ ηελ ειεχζεξε 

ζπλεξγαζία.  

χκθσλα κε ηνπο Dillenbourg & Hong (2008), κηα γεληθή αξρή πνπ δηέπεη ηα scripts είλαη 

ν δηαρσξηζκφο ηεο νκάδαο ζε ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

θηλεηνπνίεζεο ζηα κέιε ηεο. Οπζηαζηηθά, «έλα ζελάξην δηαηαξάζζεη ηε θπζηθή ζχγθιηζε κηαο 

νκάδαο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ απμάλεη ηελ έληαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ απαηηείηαη κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο νκάδαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ  έξγνπ ηνπο.»  ( Dillenbourg & Hong 2008). 

Οη  Kollar, Fischer, and Hesse (2006) αλαθέξνπλ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ησλ ζελαξίσλ  

(scripts) ζηα πιαίζηα ησλ πεξηβαιιφλησλ CSCL, σο ηα εμήο:  

 Οη καζεζηαθνί ζηφρνη (learning objectives) 

 Σα είδε ησλ δξαζηεξηνηήησλ (type of activities) 

 Ζ αιιεινπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ (sequencing) 

 Ζ θαηαλνκή ξφισλ (role distribution) 

 Οη ηχπνη αλαπαξαζηάζεσλ (type of representation)  

Ο Kobbe (2006) αλαθέξεη σο βαζηθά ζπζηαηηθά ησλ scripts ζηα CSCL πεξηβάιινληα, ηα 

εμήο ζηνηρεία: 

 Οη ζπκκεηέρνληεο (participants) 

 Οη νκάδεο (groups) 

 Οη δξαζηεξηφηεηεο (activities) 

 Οη ξφινη (roles) 

 Οη πφξνη (resources)  

 

 

 

 

 

 

Screenshots από ινγηζκηθά (ςεθηαθέο πιαηθόξκεο) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα πιαίζηα 

ηεο CSCL. 
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Δηθόλα 1: Απόζπαζκα από ην πεξηβάιινλ ηνπ Stochasmos 
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Δηθόλα 2: Απόζπαζκα από ην πεξηβάιινλ ηνπ Fle3 
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Δηθόλα 3: Απόζπαζκα από ην πεξηβάιινλ ηνπ Fle3 
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Δηθόλα 4: Απόζπαζκα από ην πεξηβάιινλ ηνπ Fle3 
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Παξαζέζακε νξηζκέλα screenshots απφ ειεχζεξα  ινγηζκηθά, φπσο ην Stochasmos  

(screenshot 1) θαη ην  Fle3,  ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο βάζε ζεκεηψζεσλ θαη 

επηθνηλσλίαο γηα ηηο ζπλεξγαηηθέο δηεξεπλήζεηο καζεηψλ.  ηα πιαίζηα ηεο δηθήο καο 

παξέκβαζεο, δελ ρξεζηκνπνηήζεθε θάπνην ινγηζκηθφ, αιιά ν πεξηεγεηήο ηζηνχ Internet 

Explorer θαη  νη κεραλή αλαδήηεζεο Google, φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη ζε πνιιέο 

ζπλεξγαηηθέο δηεξεπλήζεηο κε ηελ ππνζηήξημε ππνινγηζηή.   

Σα ειεχζεξα ινγηζκηθά (ή ςεθηαθέο πιαηθφξκεο) ζηα πιαίζηα ησλ CSCL 

πεξηβαιιφλησλ παξέρνπλ ζην δάζθαιν ηε δπλαηφηεηα   λα  ελζσκαηψζεη ηηο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο γηα ην project κε ην νπνίν αζρνινχληαη νη καζεηέο, ψζηε νη καζεηέο λα κελ 

ρξεηάδεηαη λα αλαδεηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο ζε εμσηεξηθέο πεγέο.  

 Δπίζεο, έρνπλ θαζνξηζκέλνπο ρψξνπο, ππφ ηε κνξθή θχιισλ εξγαζίαο, φπνπ νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ  θνκκάηηα ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ, ηηο ζεκεηψζεηο θαη 

ηηο ζθέςεηο ηνπο (screenshot 4) θαζψο θαη θαζνξηζκέλνπο ρψξνπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ, φπνπ αλεβάδνπλ ηηο ζθέςεηο, ηηο ηδέεο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο ( screenshot 2-3).  Απφ 

ηε ζηηγκή πνπ ηα ινγηζκηθά ησλ CSCL πεξηβαιιφλησλ έρνπλ ελζσκαησκέλεο ηηο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο καζεηέο, ζπλεπάγεηαη φηη ν δάζθαινο πνπ ζα επηρεηξήζεη λα 

νξγαλψζεη έλα project ζηα πιαίζηα ηεο CSCL πξνζέγγηζεο, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ ζε επίπεδν ηερλνγλσζίαο θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, φπσο : 

 Να γλσξίδεη  - ηερληθά - ηνλ ηξφπν λα «αλεβάζεη» ηηο πιεξνθνξίεο ζηελ ςεθηαθή 

πιαηθφξκα 

 Να θαηαλείκεη  ιεηηνπξγηθά ηηο πιεξνθνξίεο, ψζηε νη καζεηέο λα κελ «ράλνληαη» 

θαηά ηελ αλαδήηεζή ηνπο 

 Να κπνξεί λα νξγαλψζεη θαη λα ζπληνλίζεη ηε ζπκπιήξσζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

θχιισλ εξγαζίαο απφ ηνπο καζεηέο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο, 

κέζα απφ ηηο εηδηθέο θφξκεο επηθνηλσλίαο πνπ ππάξρνπλ ζπλήζσο γηα ην ζθνπφ απηφ.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ν δάζθαινο ηνπ ζρνιείνπ φπνπ έγηλε ε παξέκβαζή καο, είλαη αξθεηά 

θαιφο γλψζηεο ηεο ηερλνινγίαο, επηιέμακε λα κελ πξνθξίλνπκε ηε ιχζε κηαο ςεθηαθήο 

πιαηθφξκαο θαη πξνηηκήζακε ηε δηεξεχλεζε κέζσ ηνπ πεξηεγεηή ηζηνχ Internet Explorer θαη 

ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο Google, έρνληαο σο βαζηθφ θξηηήξην ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα 

ζπλαληνχζαλ αξθεηνί καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο, ζην επαξρηαθφ ζρνιείν, φπνπ απηή έιαβε ρψξα. 

Τπήξραλ καζεηέο πνπ δελ είραλ ζην παξειζφλ εκπεηξία απφ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, θαη 
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θξίλακε παξάηνικν ην εγρείξεκα λα ηνπο εκπιέμνπκε κε ηα ειεθηξνληθά θχιια εξγαζίαο 

θαη ηηο ειεθηξνληθέο θφξκεο αληαιιαγήο απφςεσλ θαη επηθνηλσλίαο απφ θάπνηα ςεθηαθή 

πιαηθφξκα, γλσξίδνληαο πσο ππήξρε ν θίλδπλνο λα ραζεί ζεκαληηθφ κέξνο ηηο 

θηλεηνπνίεζήο ηνπο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπλαληνχζαλ ππέξκεηξεο δπζθνιίεο.  

2.4.4. Παπάμεηποι ζσεδίαζερ μιαρ ζςνεπγαηικήρ δπαζηεπιόηεηαρ με 

ςποζηήπιξε ςπολογιζηή 

 

Οξηζκόο ηεο πλεξγαηηθήο κάζεζεο κε ππνζηήξημε ππνινγηζηή (Computer-Supported 

Collaborative Learning - CSCL) 

 

Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε κε ππνζηήξημε ππνινγηζηή (CSCL) είλαη έλαο απφ ηνπο πιένλ 

ζεκαληηθνχο θαη ηαρχηαηα εμειηζζφκελνπο ηνκείο ησλ επηζηεκψλ κάζεζεο (learning 

sciences) (Stahl, 2008; Αβνχξεο, Καξαγηαλλίδεο & Κφκεο, 2008; Koschmann et al., 

2005).Γίλνληαο έλαλ γεληθφ νξηζκφ, ζα ιέγακε φηη ε  CSCL εζηηάδεη ζηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα κάζνπλ θάηη καδί, κε ηε βνήζεηα ησλ ππνινγηζηψλ.  

χκθσλα κε ηνλ  Lipponen (2004) ε CSCL  αθνξά ηδίσο ην πσο ε ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ θάπνηα κνξθή ηερλνινγίαο, είλαη ζε ζέζε λα εληζρχζεη θαη 

λα θάλεη πνηνηηθφηεξε ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ηελ εξγαζία πνπ 

πινπνηνχλ απφ θνηλνχ.  

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο CSCL 

 

Τπάξρνπλ πνιινί εξεπλεηέο νη νπνίνη αλαδεηθλχνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κέζσ ππνινγηζηή. (Schmidt & Bannon 1992,  Lipponen 2002 , Stahl 

et al., 2010). πλνπηηθά, ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ νη ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ ζε 

κηα ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία, είλαη:   

 

 Ζ παξνρή λέσλ κέζσλ πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία 

θαη ηε κάζεζε πνπ νηθνδνκείηαη κέζσ απηήο.  

 

 Ζ δηεπθφιπλζε ηεο   αληηπαξαβνιήο θαη ζχγθξηζεο  ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν  θαη ε 
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επθνιφηεξε παξαγσγή εξκελεηψλ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο  γλσζηηθήο 

δηαδηθαζίαο.  

 

 Ζ απνθφξηηζε ηνπ έξγνπ ηνπ δαζθάινπ, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Με ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κέζσ ππνινγηζηή, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο, λα ζπλδηαιιαρηνχλ κεηαμχ ηνπο ρσξίο ηε δηαξθή 

παξνπζία ηνπ δαζθάινπ θαη  ρσξίο ην ζπλερέο  θηιηξάξηζκα  ηεο επηθνηλσλίαο 

ηνπο,  απφ απηφλ (ην δάζθαιν). 

 

 Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο γηα πνηνηηθφηεξεο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ θαη αληαιιαγή επηρεηξεκάησλ θαη απφςεσλ ζηηο ζπλεξγαδφκελεο 

νκάδεο. 

 

2 .5 ρεδίαζε κηαο ζπλεξγαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε ππνζηήξημε ππνινγηζηή 

 

Τπάξρεη κηα πιεζψξα παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα ιάβεη ππφςε έλαο ζρεδηαζηήο 

ζπλεξγαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο κε ηελ ππνζηήξημε ππνινγηζηή. Οη βαζηθφηεξνη 

παξάγνληεο   αθνξνχλ ηε ζχζηαζε ηεο νκάδαο, ηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ 

κειψλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλνπλ νη ρεηξηζκνί ηεο ηερλνινγίαο.  

Οη Stribjos et al., (2004) παξνπζίαζαλ κηα ιίζηα έμη αμφλσλ κε θξίζηκα εξσηήκαηα, 

ηα νπνία πξέπεη λα έρεη θαηά λνπ έλαο εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο πξνηίζεηαη λα ζρεδηάζεη έλα 

πεξηβάιινλ CSCL. Οη ζπγθεθξηκέλνη άμνλεο καο βνήζεζαλ ζηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ έιαβε ρψξα ζηελ ηάμε ηνπ δείγκαηνο καο.    

Παξαζέηνπκε ηνπο έμη άμνλεο, καδί κε ηα βαζηθφηεξα εξσηήκαηα γηα θάζε έλαλ απφ 

απηνχο , πνπ ππνδεηθλχνληαη πξνο ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο :  

1) Οη καζεζηαθνί ζηφρνη, πνπ πξέπεη λα έρεη ην πεξηβάιινλ CSCL είλαη νη αθφινζνη: 

 

 Ση είδνπο δεμηφηεηεο ζα δηδαρζνχλ; 

 Απαηηείηαη απφ φινπο ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ ηηο ίδηεο δεμηφηεηεο; 

 

2) Σν είδνο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ, πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα . 
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 Θα επηθεληξψλεηαη ε αιιειεπίδξαζε ζηελ αλαηξνθνδφηεζε (π.ρ., ζρνιηαζκφο 

ελφο παξαδνηένπ); 

 Θα επηθεληξψλεηαη ε αιιειεπίδξαζε ζηελ αληαιιαγή ή ζηε δεκηνπξγία 

ηδεψλ; 

 

3) Σν  είδνο ησλ εξγαζηψλ (tasks), ζην νπνίν ζα εκπιαθνχλ νη ζπκκεηέρνληεο. 

 

  Ση είδνπο δξαζηεξηφηεηεο είλαη θαηάιιειεο γηα λα δηδαρζνχλ νη επηιεγκέλεο 

δεμηφηεηεο; 

  Απαηηείηαη απφ φινπο ηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ ην ίδην καζεζηαθφ πιηθφ; 

 

4) Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ζα είλαη πξνθαζνξηζκέλε  ε δνκή ηνπ CSCL  πεξηβάιινληνο 

φηαλ έξζνπλ ζε πξψηε επαθή νη καζεηέο. 

 

  ε πνηα έθηαζε νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο πξέπεη λα 

είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ δνκεκέλε; 

 

5) Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην πεξηβάιινλ CSCL. 

 

 Δίλαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ππνρξεσηηθή ή 

πξναηξεηηθή; 

  Πξέπεη φια ηα κέιε ηεο νκάδαο λα ζπλεηζθέξνπλ ην ίδην; 

 

6) Σν είδνο ηεο ππνζηήξημεο, πνπ ζα παξέρεη ν ππνινγηζηήο.  

 

 Πψο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ νη καζεηέο: ζε έλαλ ππνινγηζηή ή κέζσ ελφο 

ππνινγηζηή; 

 Θα είλαη ε επηθνηλσλία πξφζσπν-κε-πξφζσπν, κέζσ ελφο ππνινγηζηή ή 

ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν; 
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2.6 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλεξγαηηθήο ηάμεο 

 

Ζ κειέηε ηεο εγρψξηαο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, αλαδεηθλχεη, κεηαμχ άιισλ, ηξία 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλεξγαηηθήο ηάμεο. Σα δχν πξψηα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηε 

ζρέζε δαζθάινπ – καζεηψλ θαη ην ηξίην ζηνηρείν αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

θαηαξηίδνληαη νη νκάδεο ησλ καζεηψλ.  

 

i. Ζ γλψζε  αιιά θαη ε εμνπζία δηακνηξάδεηαη θαη ελαιιάζζεηαη   κεηαμχ δαζθάισλ 

θαη καζεηψλ. 

ii. Οη δάζθαινη ιεηηνπξγνχλ σο  κεζνιαβεηέο ηεο γλψζεο. 

iii. Οη καζεηέο νκαδνπνηνχληαη (κπαίλνπλ καδί ζε κηα νκάδα) κε βάζε ηελ 

εηεξνγέλεηά ηνπο θαη φρη βάζεη ηεο νκνηνγέλεηάο ηνπο.  

 

2.6.1 Ο ξόινο ηνπ δάζθαινπ ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

 

ηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, ν δάζθαινο ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν σο 

δηακεζνιαβεηήο ηεο κάζεζεο, κέζσ ηνπ δηαιφγνπ θαη ζπλεξγαζίαο. πλήζσο, ε 

δηακεζνιάβεζε ζηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε  νξίδεηαη σο δηεπθφιπλζε (facilitating).  Με ηνλ 

φξν  «δηεπθφιπλζε» απφ ηε κεξηά ηνπ δαζθάινπ, αλαθεξφκαζηε θπξίσο ζηε δεκηνπξγία 

εθείλσλ ησλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο θαη ζπλεξγαζίαο, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε ζχλδεζε ηεο 

λέαο πιεξνθνξίαο κε ηελ πξνεγνχκελε γλψζε θαη ηελ παξνρή δπλαηνηήησλ γηα  

ζπλεξγαηηθή εξγαζία θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη πξνζθέξνληαο ζηνπο καζεηέο 

πνιιαπιφηεηα απζεληηθψλ καζεζηαθψλ εξγαζηψλ. Ζ δηεπθφιπλζε, ζηα πιαίζηα ησλ 

ζπλεξγαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο, φπσο ηελ 

νξγάλσζε ησλ καζεηψλ  ζε εηεξνγελείο νκάδεο κε ζαθψο, φκσο,  πξνζδηνξηζκέλνπο ξφινπο.  

Έλαο άιινο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν  νη δάζθαινη κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε είλαη ε δεκηνπξγία εξγαζηψλ  κάζεζεο πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ πνηθηιία, 

αιιά πνπ ζηνρεχνπλ ζε πςειά επίπεδα απφδνζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Πξφθεηηαη γηα 

εξγαζίεο πνπ απνηεινχλ πξντφλ ηξφπνπ ζθέςεο πςεινχ επηπέδνπ φπσο ε ιήςε απνθάζεσλ 

θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ επηηπγράλνληαη θαιχηεξα ζε ζπλεξγαζία. Οη εξγαζίεο απηέο 

επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγνχλ ζπλδέζεηο κε αληηθείκελα ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θφζκνπ, γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο κε ην δηθφ ηνπο θαη έλα δηαζηαικέλν θφζκν. Οη 
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καζεζηαθέο εξγαζίεο πξνάγνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή, είλαη 

παηδαγσγηθά ελδηαθέξνπζεο. 

2.6.2 Οη ξόινη ησλ καζεηώλ ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

 

Οη καζεηέο αλαιακβάλνπλ επίζεο λένπο ξφινπο ζηελ ηάμε, κε ηνπο βαζηθφηεξνπο λα 

είλαη ν ξφινο ηνπ ζπλεξγάηε θαη  απηφο ηνπ ελεξγνχ ζπκκεηέρνληα. Δίλαη ζαθέο φηη απηνί νη 

λένη ξφινη επεξεάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγνπλ νη καζεηέο πξηλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε κάζεζε. Γηα παξάδεηγκα πξηλ ηε κάζεζε, νη καζεηέο 

πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ζρεδηάδνπλ ηηο καζεζηαθέο εξγαζίεο· θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κάζεζεο, ζπλεξγάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο θαη λα επηβιέςνπλ ηελ 

πξφνδν ηνπο- κεηά ηε κάζεζε, θάλνπλ ηελ απνηίκεζε θαη ζρεδηάδνπλ ηε κειινληηθή κάζεζε. 

Ο εθπαηδεπηηθφο, σο κεζνιαβεηήο,  βνεζά ηνπο καζεηέο λα εθπιεξψζνπλ ηνπο λένπο ηνπο 

ξφινπο. 

 

Κεθάιαην  3: Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

3.1.  ηόρνο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο  

ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξείηαη ε δεκηνπξγία θαη ε αμηνπνίεζε  ελφο 

νκαδνζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο ζηεξηγκέλν ζην ζπλδπαζκφ  ηεο ρξήζεο λέσλ 

ηερλνινγηψλ (ΣΠΔ) θαη ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ (Project – Based Learning), γηα ηε δηδαζθαιία 

ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ζηε Γεκφζηα Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οπζηαζηηθά, 

επηδεηνχκε λα  αμηνπνηήζνπκε έλα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελν ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ 

κάζεζεο (Computer Supported Collaborative Learning, ζε ζπληνκνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη ν 

φξνο CSCL) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζέγγηζε Project – based Learning, ζην κάζεκα 

Ηζηνξίαο ηεο Γ΄ δεκνηηθνχ.   

3.2.  Οξηζκνί 

3.2.1. Δλλνηνινγηθνί θαη Λεηηνπξγηθνί Οξηζκνί ησλ Δξεπλεηηθώλ Μεηαβιεηώλ 

      ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξείηαη ε δεκηνπξγία θαη ε αμηνπνίεζε  ελφο 

νκαδνζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο ζηεξηγκέλν ζην ζπλδπαζκφ  ηεο ρξήζεο λέσλ 

ηερλνινγηψλ (ΣΠΔ) θαη ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ (Project – Based Learning), γηα ηε δηδαζθαιία 

ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ζηε Γεκφζηα Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. ηνρεχνληαο ζηελ 

θαιιηέξγεηα νκαδνζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο θαη δξάζεο ζηνπο καζεηέο, ζηε ρξήζε 



55 
 

ππνινγηζηψλ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ νη νκαδνζπλεξγαηηθέο δξάζεηο ησλ καζεηψλ 

θαη ζηελ νξγάλσζε, απφ ηε κεξηά ηνπ δαζθάινπ, κηαο απνζηνιήο πνπ έρνπλ λα θέξνπλ εηο 

πέξαο νη νκάδεο καζεηψλ, ζηα πιαίζηα κηαο ζεηξάο καζεκάησλ, κε ζπγθεθξηκέλα παξαδνηέα 

απφ κέξνπο ηνπο, επηιέμακε λα  ελψζνπκε ηηο ηξείο απηέο θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ζηε 

κεζνδνινγία ηεο Project-Based Learning (PBL), ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηηο καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη καθξνπξφζεζκεο, δηαζεκαηηθέο – δηεπηζηεκνληθέο θαη 

καζεηνθεληξηθέο. Ζ κέζνδνο απηή εθπαηδεχεη ηνπο καζεηέο λα ζθέθηνληαη θξηηηθά, λα 

θαηαλννχλ, λα απνζαθελίδνπλ θαη λα επηιχνπλ, ηνπο ελζαξξχλεη λα είλαη πξαθηηθνί, ηνπο 

θαιιηεξγεί ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζπκβάιιεη ζην λα είλαη επηθνηλσληαθνί. Σν πιαίζην ηεο 

κεζφδνπ απηήο, επεηδή πξνζεγγίδεη ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα, επηδξά ζηνπο καζεηέο µε 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εθιακβάλνπλ ηελ εξγαζία σο ζεµαληηθή εκπεηξία θη φρη σο 

θαηαλαγθαζµφ, ελψ, παξάιιεια, ε γλψζε ηνπο απφ ηελ αηνµηθή παξαηήξεζε θαη ηελ 

αθεξεκέλε ζθέςε πεξλά πεξηζζφηεξν ζηελ εκπεηξία θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ, δξψληαο έηζη 

επηθνπξηθά φρη κφλν ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, αιιά ηνπο πξνεηνηκάδεη γηα εξγαζίεο πςειφηεξσλ 

απαηηήζεσλ. Αληίζεηα απφ ηηο παξαδνζηαθέο, θαζνδεγνχκελεο απφ ην δάζθαιν 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε, νη καζεηέο ζπρλά πξέπεη λα νξγαλψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ ην ρξφλν ηνπο, βάζεη νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ. Ζ Project-based πξνζέγγηζε 

δηαθέξεη απφ ηελ παξαδνζηαθή έξεπλα. Ζ βαζηθή ηδέα ηεο κεζνδνινγίαο απηήο είλαη λα 

εκπιαθνχλ νη καζεηέο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, ψζηε λα 

πξνθιεζεί  ην ελδηαθέξνλ γηα επνηθνδνκεηηθή ζθέςε πάλσ ζ‟ απηά. Μέζα απφ ηε 

δεκηνπξγηθή εκπινθή πνπ ε δηαδηθαζία πξνβιέπεη, νη καζεηέο απνθηνχλ θαη εθαξκφδνπλ λέα 

γλψζε. Ζ κεζνδνινγία απηή εληζρχεη ηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (self-directed 

learning) (Prince & Felder, 2006) κέζα απφ ηελ απφ ηελ επίιπζε απζεληηθψλ 

πξνβιεκάησλ (problem-centered) ζε απζεληηθά πιαίζηα (Mills & Treagust, 2003), 

πξνζθέξνληαο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηέρνπλ πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο γλψζεο θαη 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ (Thomas, 2000). 

      Μία απφ ηηο βαζηθέο θαηλνηνκίεο ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη θαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

αλαδήηεζε, επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ επηθνηλσλία. Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ηαπηφρξνλε αμηνπνίεζε απζεληηθψλ πεγψλ θαηά ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ, ππνζηεξίδεηαη φηη απμάλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη νδεγεί 

ζε απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε (Φξαγθνχιεο & Σζηπιαθίδεο, 2009). Δάλ ζπλδπάζνπκε ηελ 

θαηλνηνκία απηή κε έλα αθφκα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Project-Based Learning, απηφ ηεο 

δεκηνπξγίαο νκάδσλ, ηφηε κπνξεί λα γίλεη εχθνια αληηιεπηφο ν ιφγνο ελζσκάησζεο απηνχ 

ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζελαξίνπ πνπ βαζίδεηαη ζηε κέζνδν απηή ζε έλα Computer Supported 
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Collaborative Learning (CSCL) πεξηβάιινλ. Σα πεξηβάιινληα απηά ππνζηεξίδνπλ 

καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κε βέιηηζηε επηθνηλσλία, επλννχλ θαηά ην 

κέγηζην θαη βέιηηζηφ δπλαηφ ηξφπν ηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξηθήο  γλψζεο θαη θαη‟ επέθηαζε 

ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηδεψλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζή ηεο, ελψ παξέρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ, γηα νξγάλσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο απφ ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν (just in time) θαη δηεπθφιπλζε ηεο εθπαίδεπζεο, κε 

ππέξβαζε ησλ γεσγξαθηθψλ θαη ρξνληθψλ νξίσλ πνπ έζεηε ε παξαδνζηαθή κάζεζε. 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο  ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) θαη, ζπγθεθξηκέλα, ε 

έθδνζε 17.0. Σν SPSS (Statistical Package for Social Sciences) είλαη έλα νινθιεξσκέλν 

ζηαηηζηηθφ παθέην θαη µπνξεί θαλείο λα ην θαηαηάμεη ζηελ ίδηα θαηεγνξία µε ηα SAS, 

GENSTAT, STATISTICA, NAG θαη STATGRAPHICS. Οη ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζηνπο 

ππνινγηζηέο έρνπλ επηηξέςεη ηε ρξήζε ηνπ ζε νηθηαθνχο ππνινγηζηέο PCs. ηελ αξρή, 

αλαπηχρζεθε ζην Παλεπηζηήκην Stanford ηεο Καιηθφξληαο ην 1965 γηα ηελ επίιπζε 

ζηαηηζηηθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηηο θνηλσληθέο επηζηήµεο. ηε ζπλέρεηα, 

ζπκπιεξψζεθε µε ζηαηηζηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο 

θαη επαγγεικαηηθνχο ηνµείο µε απνηέιεζµα ζήµεξα λα ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ ζε θάζε 

είδνπο ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη λα έρεη θαηαμησζεί σο έλα απφ ηα θηιηθφηεξα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ζηαηηζηηθά πξνγξάµµαηα. Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ παθέηνπ θπθινθφξεζε 

ην 1965 θαη έηξερε ζε µκεγάια ππνινγηζηηθά ζπζηήµαηα. Ύζηεξα, ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο 

ηνπ ‟80, έγηλε πξνζαξµνγή ηνπ παθέηνπ γηα κηθξνυπνινγηζηέο. 

      ε δεχηεξε θάζε, εμεηάδνληαη νη εξεπλεηηθέο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηνπο επηκέξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ αλαδχνληαη κέζα απφ ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 

ζπλεξγαηηθνχ ζελαξίνπ πνπ βαζίδεηαη ζηε κέζνδν Project Based Learning ζε έλα Computer 

Supported Collaborative Learning (CSCL) πεξηβάιινλ. Χο ζηφρνο είρε ηεζεί, ην αλ νη 

καζεηέο αλέπηπμαλ ηθαλνπνηεηηθέο ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο. Χο γλσζηφ, ε κάζεζε πνπ έρεη 

σο βάζε ηηο ζπλζεηηθέο εξγαζίεο (Project-Based Learning-PBL) πηνζεηεί έλα µαζεηνθεληξηθφ 

µνληέιν πνπ εζηηάδεη ζηελ ελαζρφιεζε µε απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπιέθνπλ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ιήςε απνθάζεσλ, έξεπλα (Thomas 2000). ε 

απηφ ην πιαίζην, είλαη ζεµαληηθφ λα πξνσζείηαη ε εθπφλεζε ζπλεξγαηηθψλ δηεξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζα αλαδεηθλχνπλ θαη ζα πξνσζνχλ ηελ 

αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ. χµθσλα µε ηνλ Slavin (1980, ζ. 315), ε ζηεξηδφκελε 

ζηελ νµαδηθή εξγαζία κάζεζε αμηνπνηεί εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαηά ηηο νπνίεο νη 

ζπκκεηέρνληεο «εξγάδνληαη θαη καζαίλνπλ  απφ θνηλνχ σο µέιε µηαο µηθξήο νµάδαο, ψζηε λα 
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επηηχρνπλ έλαλ θνηλφ ζηφρν». Θα πξέπεη φκσο ζην ζεκείν απηφ λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα φηη  

ζρεηηθή εµπεηξηθή έξεπλα έρεη θαηαδείμεη πσο ε εµπινθή, θαη µφλν, ησλ µαζεηψλ ζε 

ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δε ζεµαίλεη απηφµαηα θαη ηελ θαιιηέξγεηα αληίζηνηρσλ 

δεμηνηήησλ, αιιά είλαη αλαγθαία ε θαηάιιειε νξγάλσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εµπεηξίαο θαη ν 

πξνζδηνξηζµφο ζαθψλ θαλφλσλ ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ 

(Γηαλλνχηζνπ θαη Σξνχθε, 2006).  

      Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αλάπηπμεο ηθαλνπνηεηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, απαηηείηαη 

ε αμηνιφγεζε ησλ ηειηθψλ παξαδνηέσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

      Σν δηδαζθφκελν αληηθείκελν ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ ε κέζνδνο Project Based 

Learning θαη, ην ηειηθφ παξαδνηέν, ε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ελφο ζπλεξγαηηθνχ ζελαξίνπ 

πνπ βαζίδεηαη ζηε κέζνδν Project Based Learning ζε έλα Computer Supported Collaborative 

Learning (CSCL) πεξηβάιινλ. 

    Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζακε 2 ξνπκπξίθεο ζπλεξγαζίαο: ηε 

Ρνπκπξίθα 1  (Group Observation Checklist – Οκάδα Διέγρνπ Παξαηήξεζεο), ε  νπνία 

ζπκπιεξψζεθε απφ ην δάζθαιν, ν νπνίνο παξαηεξνχζε ηελ πνηφηεηα ζπλεξγαζίαο  ησλ 

νκάδσλ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ (Παξάξηεκα Γ΄) θαη ηε 

Ρνπκπξίθα 2 (Collaboration Rubric – Ρνπκπξίθα πλεξγαζίαο) (Παξάξηεκα Γ΄), ε νπνία 

ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο καζεηέο θαη πεξηιακβάλεη δείθηεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ  (εγεηηθή 

ηθαλφηεηα, ζπλεξγαζία, ζηάζε & ζπκπεξηθνξά, ζεβαζκφ πξνο ηνπο άιινπο) κε ηελ νπνία 

επηρεηξείηαη ε απνηίκεζε ηνπ βαζκνχ αλάπηπμεο ζπλεξγαζίαο απφ ηνπο καζεηέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ελφο ζπλεξγαηηθνχ 

ζελαξίνπ πνπ βαζίδεηαη ζηε κέζνδν Project Based Learning ζε έλα Computer Supported 

Collaborative Learning (CSCL) πεξηβάιινλ. 

       Αξρήο γελνκέλεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ν φξνο «θνηλσληθέο δεμηφηεηεο» απνηειεί 

θχξην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ζε δηάθνξα εξεπλεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, σο επί ην 

πιείζηνλ, ησλ ΖΠΑ (Goleman, 1992), ελψ, ηελ ίδηα ζηηγκή, παξαηεξείηαη ε ελλνηνινγηθή θαη 

ζεκαζηνινγηθή εκθάληζή ηνπ θαη ζε θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ρξνληθφ ζεκείν 

αθεηεξίαο ην 1995, κε ηε Λεπθή Βίβιν γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Καηάξηηζε, φπνπ 

ππνγξακκίδεηαη φηη ζην ζχγρξνλν θφζκν είλαη απαξαίηεην φινη λα δηαζέηνπλ έλα ζπλδπαζκφ 

βαζηθψλ γλψζεσλ, ηερληθψλ γλψζεσλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (EC, 1995). Ζ αλάπηπμε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (socialcompetence) δειψλεη ηελ ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο 

αληίδξαζεο θάπνηνπ κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ απφ κέξνπο ηνπ επίηεπμε θνηλσληθψλ ζηφρσλ, 

ηελ εκπινθή ηνπ ζε πνιχπινθεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ 

δεμηνηήησλ φπσο, θηιηθέο ζρέζεηο, απνδνρή, ζπκπάζεηα, ελζπλαίζζεζε. Δπηπιένλ δε, 
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επηηξέπεη ζην άηνκν ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ζηελ νκαδηθή δσή θαη ηελ αλάπηπμε 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο γχξσ ηνπ (Schaffer, 1996). 

      Δηδηθφηεξα, ε ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη ε αμηνπνίεζε απζεληηθψλ πεγψλ θαηά ηε 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ππνζηεξίδεηαη φηη απμάλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη νδεγεί 

ζε απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε (Φξαγθνχιεο & Σζηπιαθίδεο, 2009). Οη ππνζηεξηθηέο 

ηνπ Project-based learning (PBL) αλαθέξνπλ πνιιά νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο 

κεζνδνινγίαο γηα ηνπο καζεηέο. Πεξηιακβάλεη βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ, δηεχξπλζε 

ηεο βάζεο γλψζεσλ, βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ελίζρπζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ / 

θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ελίζρπζε  εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη απμεκέλε 

δεκηνπξγηθφηεηα. Έηζη, αμηνπνηνχλ θαη αλαδεηθλχνπλ ηα ηδηαίηεξα ηαιέληα θαη ηηο δεμηφηεηέο 

ηνπο, ζπλεξγάδνληαη κε ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα θαη εληζρχνπλ ηελ απηνεθηίκεζε θαη 

απηνπεπνίζεζή ηνπο. 

 

3.3. Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

 

ηα πιαίζηα ηεο αμηνπνίεζεο έλα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελν ζπλεξγαηηθφ 

πεξηβάιινλ κάζεζεο (Computer Supported Collaborative Learning, ζε ζπληνκνγξαθία 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο CSCL) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζέγγηζε Project – based Learning, 

ζην κάζεκα Ηζηνξίαο ηεο Γ΄ δεκνηηθνχ,   δηακνξθψζακε ηα αθφινπζα δχν (2) εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα : 

Δξεπλεηηθό  Δξώηεκα 1: 

1
ν
 : ε έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ βαζίδεηαη ζην πξφηππν Project -  Based Learning , 

νη καζεηέο αλέπηπμαλ ηθαλνπνηεηηθέο ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο;  

Δξεπλεηηθό  Δξώηεκα 2: 

2
ν
 : ε έλα CSCL πεξηβάιινλ πνπ βαζίδεηαη ζην πξφηππν Project – Based Learning, νη 

καζεηέο αλέπηπμαλ θαιχηεξεο ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο ζε ζχγθξηζε  κε έλα πεξηβάιινλ πνπ 

βαζίδεηαη ζην πξφηππν Project –Based Learning αιιά ρσξίο ηελ ππνζηήξημε λέσλ 

ηερλνινγηψλ;  

 

3.4.: ρεδηαζκόο ηεο Έξεπλαο 

Ο πεηξακαηηθφο ρεηξηζκφο πνπ πηνζεηήζεθε ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη 

γλσζηφο σο «νηνλεί πεηξακαηηθφ ζρέδην κε κία πεηξακαηηθή νκάδα ή νκάδα παξέκβαζεο θαη 
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κία νκάδα ειέγρνπ πξν θαη κεηά» (Cohen & Manion, 1994). ηνλ ζρεδηαζκφ απηφλ, ν 

εξεπλεηήο επηιέγεη ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ βαζηδφκελνο ζηα πξνθίι ηνπο, πξνζπαζψληαο λα 

απαιείςεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζπκβηβαζηηθφ ζρέδην 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, φπνπ ε ηπραία ηνπνζέηεζε ησλ αηφκσλ ζηηο δχν νκάδεο είλαη ζπρλά 

αδχλαηε. Σν νηνλεί πείξακα έρεη εζσηεξηθή εγθπξφηεηα ζην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηή ε 

ηεθκεξίσζε ηεο ηζνδπλακίαο ησλ νκάδσλ. Αλ θαη ε παξνχζα εκηπεηξακαηηθή έξεπλα (quasi-

experiment) (McDonough 1999, Oxford 2011) είλαη πνιχ θνληά ζε έλα «αιεζηλφ» 

πεηξακαηηθφ ζρέδην, εληνχηνηο, δηαθέξεη, επεηδή ε ηνπνζέηεζε ησλ ππνθεηκέλσλ ζηηο νκάδεο 

(πεηξακαηηθή θαη ειέγρνπ) δελ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο (random 

sampling), αιιά βάζεη θάπνησλ ππνθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ πνπ ζέηεη ν εξεπλεηήο. Χζηφζν, ην 

νηνλεί πεηξακαηηθφ ζρέδην είλαη έλα επξείαο ρξήζεο ζρέδην ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα, φπνπ 

ε ηπραία επηινγή ή ε ηπραία ηνπνζέηεζε ησλ καζεηψλ ζε ζρνιεία ή ζε ηάμεηο είλαη ζρεδφλ 

αδχλαηε γηα νπζηαζηηθνχο ή επηβεβιεκέλνπο πξαθηηθνχο ιφγνπο (Dörnyei 2007, 

Σζνπάλνγινπ 2010). 

      ε ζρέζε δε κε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο εθαξκφζηεθε κία κηθηή   

πξνζέγγηζε, ε νπνία ζπλδπάδεη ηφζν πνζνηηθέο φζν θαη πνηνηηθέο κεζφδνπο θαηά ην 

κεζνδνινγηθφ ηεο ζρεδηαζκφ, ψζηε λα αμηνπνηεί θαιχηεξα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θάζε 

κεζφδνπ θαη αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο αδπλακίεο ηεο θάζε κηαο. 

Γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ 

ζπκπεξηθνξάο, ηελ δηάγλσζε ησλ αηηίσλ ηεο θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ςπρνινγηθήο 

θαηάζηαζεο, κέζσ ηεο κειέηεο ησλ αληηδξάζεσλ ησλ καζεηψλ σο πξνο ηελ αλάπηπμε 

ηθαλνπνηεηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ ζε έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ βαζίδεηαη 

ζην πξφηππν Project -  Based Learning, επηιέμακε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Ζ 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (content analysis), ε νπνία, σο επί ην πιείζηνλ, αλαθέξεηαη ζε 

ηεθκήξηα γξαπηήο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, ζεσξείηαη σο κία απφ ηηο θαιχηεξεο ηερληθέο 

έξεπλαο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη επηζηήκεο αλζξψπνπ, εθφζνλ απηή ζηνρεχεη ζηελ 

«αληηθεηκεληθή, ζπζηεκαηηθή θαη πνζνηηθή πεξηγξαθή ηνπ θαλεξνχ πεξηερνκέλνπ ηεο 

επηθνηλσλίαο γξαπηνχ ή πξνθνξηθνχ ιφγνπ», κε ηειηθή επηδίσμε ηελ εξκελεία» (Berelson, 

1948 ζηνλ Landsheere G. D., 1979: 7), ελψ, κέζσ ηεο κεζφδνπ απηήο, επηζεκαίλεηαη «ε 

ηππνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα ζηνηρεία θαη ζηα ζέκαηα πνπ επηηξέπεη ηελ απνθάιπςε 

ηεο δνκήο ηνπ ππφ έξεπλα θεηκέλνπ» (Grawitz, 1979).  Σέινο, «θαηά ηελ αλάιπζε, ν εξεπλεηήο 

αλαιχεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν κήλπκα εληνπίδνληαο ηηο δηάθνξεο ζπκβνιηθέο ελφηεηεο ελλνηψλ, 

ηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ» (Λακπίξε – Γεκάθε Η., 1990). 
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πλνςίδνληαο, ζηελ παξνχζα έξεπλα εθαξκφζηεθε έλαο νηνλεί πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο 

θαη, γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, επηρεηξήζεθε κηα κηθηή πξνζέγγηζε, κε ηε ρξήζε ηφζν 

πνζνηηθψλ, φζν  θαη  πνηνηηθψλ κεζφδσλ. 

3.4.1.: Γεληθέο απνθάζεηο γηα ην ζρεδηαζκό 

 

      ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξείηαη ε δεκηνπξγία θαη ε αμηνπνίεζε  ελφο 

νκαδνζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο ζηεξηγκέλν ζην ζπλδπαζκφ  ηεο ρξήζεο λέσλ 

ηερλνινγηψλ (ΣΠΔ) θαη ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ (Project – Based Learning), γηα ηε δηδαζθαιία 

ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ζηε Γεκφζηα Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

      Ζ πξώηε (1
ε
) θάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη ν ζςλλογικόρ 

ππογπαμμαηιζμόρ, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ νξγάλσζε ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο θαη πεξηιακβάλεη 

ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο:  

 πξνζδηνξηζκφο ζεκαληηθνχ ζέκαηνο/εξσηήκαηνο/πξνβιήκαηνο 

 ζπδήηεζε/θαηαλφεζε ζεκαληηθνχ εξσηήκαηνο, 

 ζπδήηεζε θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ δεηεκάησλ πξνο δηεξεχλεζε, 

 νξγάλσζε ησλ νκάδσλ θαη ησλ ππννκάδσλ: πξνζδηνξηζκφο  πεδίνπ έξεπλαο/ζέκαηνο θάζε 

νκάδαο, νξηζκφο ζηφρνπ θαη δξαζηεξηνηήησλ θάζε νκάδαο, θαζνξηζκφο ηνπ θξηηεξίνπ 

αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ζπλεξγαζίαο, θαη 

 πξνζδηνξηζκφο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ: πξνζδηνξηζκφο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 

πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο θαη πξνζδηνξηζκφο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πνπ 

αθνξνχλ ζην έξγν πνπ έρεη επηηειέζεη ε θάζε νκάδα. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζην πξψην ζηάδην επηιέγεηαη, αξρηθά, ην ζέκα απφ φιε ηελ νκάδα εξγαζίαο, 

θαζνξίδνληαη ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη, ρσξίδεηαη ζε ππνζέκαηα θαη ζπγθξνηνχληαη, εάλ 

ρξεηαζηεί, νη νκάδεο. Έπεηηα, ν εθπαηδεπηηθφο δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ 

επαηζζεηνπνηψληαο ηνπο κέζσ ησλ θαηάιιεισλ εξεζηζκάησλ θαη ηνπ πιηθνχ πνπ ηνπο δίλεη, 

θαη, ηέινο, δηεξεπλάηαη δηεμνδηθφηεξα ην ζέκα κε θπξίαξρε ηε κέζνδν ηνπ «θαηαηγηζκνχ 

ηδεψλ». 

      Ζ δεύηεξε (2
ε
\) θάζε, ηνπ ενδοομαδικού ππογπαμμαηιζμού, πεξηιακβάλεη ηηο εμήο 

δξαζηεξηφηεηεο:  

 ζπδήηεζε θαη θαζνξηζκφο πεγψλ πιεξνθφξεζεο θαη πξσηνγελνχο πιηθνχ  

 πξνζδηνξηζκφο αηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη 

 αλάζεζε έξγνπ ησλ κειψλ θάζε νκάδαο. 
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ηε θάζε απηή πξνγξακκαηίδνληαη νη δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη νξγαλψλεηαη, γεληθά, ε 

φιε δηαδηθαζία πινπνίεζήο ηνπο. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί εδψ φηη ν δάζθαινο αλαιακβάλεη ην 

ξφιν ηνπ ζπληνληζηή, ηνπ εκςπρσηή θαη ηνπ δηεπθνιπληή. 

      Ζ ηξίηε (3
ε
) θάζε, ηεο ζςλλογικήρ διεξαγωγήρ ηος έπγος, πεξηιακβάλεη ηηο εμήο 

δξαζηεξηφηεηεο:  

 πινπνίεζε ηεο έξεπλαο (αλαδήηεζε θαη ζπιινγή πξσηνγελψλ πιεξνθνξηψλ, ζπληνληζκφο 

θαη ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ καζεηψλ, παξέρνληαο ηελ θαηάιιειε πιεξνθφξεζε ηελ 

θαηάιιειε ζηηγκή),  

 επηινγή, νξγάλσζε ησλ επξεκάησλ θαη πξνεηνηκαζία ηνπ ζρεδίνπ (επηινγή, επεμεξγαζία 

θαη νξγάλσζε ηνπ δηαζέζηκνπ πιηθνχ, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε πιηθνχ κέζα ζε θάζε νκάδα 

απφ ηα κέιε ηεο (απηναμηνιφγεζε), θαη 

 ζχλζεζε – δεκηνπξγία νκαδηθνχ έξγνπ.  

      ηε θάζε απηή, ζηελ νπνία νη δξαζηεξηφηεηεο βαζίδνληαη ζε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο, 

γίλεηαη ε ζπιινγή ησλ ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ κέζα απφ δηάθνξεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο, 

φπσο έξεπλα, εξσηεκαηνιφγην, ζπλεληεχμεηο, πεηξάκαηα, είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά, θαη 

έπεηαη ε θξηηηθή ζχλζεζε θαη επεμεξγαζία ηνπο. Παξάιιεια, επηιχνληαη πξνβιήκαηα πνπ 

ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη αμηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθνί 

ηξφπνη έθθξαζεο. 

      Ζ ηέηαξηε (4
ε
) θάζε, ηεο αξιολόγηζηρ ηος ομαδικού έπγος και ηηρ λειηοςπγικόηηηαρ 

ηηρ ομάδαρ, πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο:  

 αμηνιφγεζε νκαδηθψλ έξγσλ (κε θξηηήξηα ηνπο ζηφρνπο) θαη δηαδηθαζίαο απφ ηηο άιιεο 

νκάδεο (εηεξναμηνιφγεζε), θαη 

 αλαηξνθνδφηεζε έξγνπ θαη δηαδηθαζίαο απφ ηνλ δάζθαιν. 

      ηε θάζε απηή γίλεηαη αμηνιφγεζε νιφθιεξεο ηεο πνξείαο ηνπ «ζρεδίνπ δξάζεο» θαη ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, φπνπ εθηηκάηαη ην θαηά πφζν ν θαζέλαο 

δηακφξθσζε λέεο ζπλεηδήζεηο θαη θαιιηέξγεζε θαηλνχξηεο δεμηφηεηεο κέζα απφ ηηο 

λεναπνθηεζείζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο.  

      Ζ πέκπηε (5
ε
) θαη ηειεπηαία θάζε, ηνπ αλαζηνραζκνύ θαη ηεο παξάδνζεο ηνπ ηειηθνύ 

έξγνπ,  απνηειεί ηε θάζε εθείλε θαηά ηελ νπνία, ε θάζε νκάδα ησλ καζεηψλ, ιακβάλνληαο 

ππ‟ φςηλ ηελ αμηνιφγεζε θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ έξγνπ ηνπο απφ ηηο άιιεο νκάδεο θαη απφ 

ηνλ δάζθαιν, πξνβαίλεη ζηηο ηειηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηεο εξγαζίαο ηεο θαη παξαδίδεη ηελ 

ηειηθή εξγαζία.  
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ρήκα 3: Η βαζηθή δνκή θαη ηα ζηνηρεία ηεο κεζόδνπ Project Based Learning 

 

Η ΒΑΙΚΗ ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ PROJECT BASED 

LEARNING 

 

Μζθοδοσ Project Based Learning 

Διάγραμμα πορείασ, ςχεδιαςμοφ και υλοποίηςησ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Εντοπιςμόσ προβλήματοσ – Διερεφνηςη  προβλήματοσ-Εξαγωγή μιασ  πρόταςησ 

 

ΕΝΔΟΟΜΑΔΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Καταμεριςμόσ ςτόχων – Καταμεριςμόσ δραςτηριοτήτων 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Συλλογή ςτόχων   Ταξινόμηςη και επεξεργαςία υλικοφ Επιβεβαίωςη ή 

διάψευςη υποθζςεων  Διαλείμματα ενημζρωςησ  Διαλείμματα 

ανατροφοδότηςησ  Εξαγωγή ςυμπεραςμάτων  Επιλογή λφςεων  Δράςη  

Ραρουςία ανατροφοδότηςησ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΕΓΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Εκτίμηςη αποτελεςμάτων – Επίτευξη ςτόχων - ανατροφοδότηςη ζργου και 

διαδικαςίασ από τον δάςκαλο 

 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΓΟΥ 

Τελικζσ τροποποιήςεισ τησ εργαςίασ – Ραράδοςη τησ εργαςίασ 
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3.4.2 ρεδηαζκόο  

Ηκέξα 1
ε
  

      Ο δάζθαινο παξνπζίαζε ζηνπο καζεηέο ηελ απνζηνιή ηνπο: νη καζεηέο ζα έπξεπε λα 

ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην κχζν ηνπ Αιθεηνχ θαη ηεο Αξέζνπζαο. Σνπο πιεξνθφξεζα  

φηη ζα εξγαζηνχλ ζε ηέζζεξηο (4) νκάδεο ησλ 5 παηδηψλ εθάζηε θαη φηη ε αλαδήηεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζα γηλφηαλ κε δχν (2) ηξφπνπο. ε θάζε κάζεκα, θάπνηεο νκάδεο ζα 

κειεηνχζαλ πξνζεθηηθά κεξηθά  θπιιάδηα κε πιεξνθνξίεο πνπ κπφξεζε λα ζπιιέμεη θαη λα 

θσηνηππήζεη ν δάζθαινο απφ κηα βηβιηνζήθε θαη θάπνηεο νκάδεο  πνπ ζα έςαρλαλ κφλνη 

ηνπο ζην δηαδίθηπν, γηα λα αλαθαιχςνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην κχζν. Κάζε θνξά πνπ νη 

νκάδεο ζα αζρνινχληαλ κε ηα θπιιάδηα ή κε ην δηαδίθηπν, ζα άιιαδαλ.  

      Γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπλέιεγαλ, ζα έγξαθαλ ζην ηέινο θάζε καζήκαηνο κία (1) 

κεγάιε παξάγξαθν κε φζα έκαζαλ. Δλεκέξσζε ηνπο καζεηέο φηη, ζε ιίγεο εκέξεο, ζα έθαλαλ 

κηα παξνπζίαζε ζηνπο γνλείο, ζαλ κηα γηνξηή, θαη ζα ηνπο ελεκέξσλαλ γηα ην κχζν.  

      ηε ζπλέρεηα ν δάζθαινο ρψξηζε ηνπο καζεηέο ζε  ηέζζεξηο (4) νκάδεο ησλ πέληε (5)  

καζεηψλ, νη νπνίεο ήηαλ ηζνδχλακεο κεηαμχ ηνπο θαη  απνηεινχληαλ απφ κέηξηνπο, θαινχο 

θαη πνιχ θαινχο καζεηέο. εκεησηένλ φηη, δελ  ππήξμε νκάδα πνπ λα απνηεινχληαλ κφλν 

απφ αγφξηα ή κφλν απφ θνξίηζηα, νχηε νκάδα πνπ λα απαξηηδφηαλ απφ παηδηά πνπ ήηαλ πνιχ 

ζηελνί θίινη κεηαμχ ηνπο. Απηφ θαηέζηε  δπλαηφ, γηαηί ν δάζθαινο, είρε εθ ησλ πξνηέξσλ 

ζθεθηεί ην πψο ζα δηαρψξηδε ηηο νκάδεο θαη φρη εθείλε ηελ ψξα. Γειαδή, ν δάζθαινο 

δεκηνχξγεζε αλνκνηνγελείο νκάδεο, ηφζν σο πξνο ηελ επίδνζε θαη ηηο δεμηφηεηεο (κέηξηνο,  

θαιφο θαη πνιχ θαιφο καζεηήο), δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αδχλακνπο καζεηέο λα 

σθειεζνχλ απφ ηνπο «θαινχο», φζν θαη σο πξνο ην θχιν (νκάδεο κε αγφξηα θαη θνξίηζηα 

καδί)   θαη ηε δηαθνξεηηθή εζληθή θαη θπιεηηθή πξνέιεπζε, αληίζηνηρα (νκάδα κε Έιιελεο 

θαη Αιβαλνχο καζεηέο, αληίζηνηρα). 

      Έπεηηα, ν δάζθαινο έθαλε κηα εθηελή αλαθνξά ζην ζέκα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

κειψλ θάζε νκάδαο. Αθνχ θάζε νκάδα είρε πάξεη ηε δηθή ηεο ζέζε ζηελ ηάμε (ή ζην 

εξγαζηήξην ησλ ππνινγηζηψλ), ν δάζθαινο ηφληζε ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ήηαλ ζεκαληηθά 

γηα λα ζπλεξγαζηνχλ θαιά νη καζεηέο θαη ηα έγξαςε ζηνλ πίλαθα έρεη πάληνηε γξακκέλα 

ζηνλ πίλαθα ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαιήο ζπλεξγαζίαο:  

 Γνπιεχνπκε νκαδηθά ρσξίο θαπγάδεο, 

 Αθνχκε θαη ζεβφκαζηε  ηε γλψκε ηνπ άιινπ, ζπδεηάκε  θαη απνθαζίδνπκε 

δεκνθξαηηθά 
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 Καλείο δελ κπνξεί λα ηα θάλεη φια κφλνο ηνπ. πλεξγαδφκαζηε, κνηξάδνπκε θαη 

αιιάδνπκε ξφινπο. Άιινο γξάθεη, άιινο έρεη ην πνληίθη ηνπ ππνινγηζηή, άιινο δηαβάδεη. 

ηελ αξρή θάζε καζήκαηνο, ειήθζε απφ ηελ αξρή ε απφθαζε, πνηφλ ξφιν ζα έρεη θάζε 

καζεηήο.  

Ηκέξα 2
ε
   (1

η
 ημέπα ζςνεπγαηικήρ διεπεύνηζηρ ζε πηγέρ πληποθοπιών)   

      Ο δάζθαινο ρψξηζε ηε δνπιεηά ησλ νκάδσλ. Έρνληαο σο δεδνκέλν φηη ε ηάμε είρε 20 

καζεηέο θαη 4 ππνινγηζηέο δηαζέζηκνπο, έδσζε εληνιή ζε 3 νκάδεο (15 άηνκα κνηξαζκέλα ζε 

2 ππνινγηζηέο) λα αζρνιεζνχλ κε ηελ αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν θαη ηελ ππφινηπε 1 λα 

κνηξάζεη 1 θπιιάδην ζρεηηθά κε ην κχζν ηεο Αξέζνπζαο. Δίλαη ζεκαληηθφ εδψ λα ηνληζηεί 

φηη, νη νκάδεο πνπ ζα αζρνινχληαλ θάζε θνξά κε ην δηαδίθηπν, ήηαλ κεηνςεθία, ψζηε λα κελ 

θάλνπλ πνιχ ζφξπβν θαη γηα λα κε δειεχνπλ νη ππφινηπνη. Οη ζπλνιηθέο εκέξεο 

ζπλεξγαηηθήο δηεξεχλεζεο ησλ καζεηψλ ήηαλ 4 θαη, επνκέλσο, ηελ  1
ε
 εκέξα, ζα εξγάδνληαλ 

ζηνπο ππνινγηζηέο νη νκάδεο 1,2,3  θαη κε ην θπιιάδην ηνπ δαζθάινπ ε νκάδα 4. Σελ 2
ε
 

εκέξα, ε νκάδα 4 ζηνπο ππνινγηζηέο θαη νη νκάδεο 1,2,3 ζην θπιιάδην. Σελ 3
ε
 εκέξα νη 

νκάδεο 1,2,3 ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ε νκάδα 4 ζην θπιιάδην. Σελ 4
ε
 εκέξα, ε νκάδα 4 ζηνπο 

ππνινγηζηέο θαη νη νκάδεο 1,2,3 ζην θπιιάδην.  

Ηκέξα 3
ε
 (2

η
 ημέπα  ζςνεπγαηικήρ διεπεύνηζηρ ζε πηγέρ πληποθοπιών)  

      Ζ ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ εκέξα 2
ε
 . 

Ηκέξα 4
ε
 (3

η
 ημέπα  ζςνεπγαηικήρ διεπεύνηζηρ ζε πηγέρ πληποθοπιών)   

      Ζ ίδηα δηαδηθαζία κε ηηο εκέξεο 2
ε
 θαη 3

ε
 . 

Ηκέξα 5
ε
 (4

η
 ημέπα  ζςνεπγαηικήρ διεπεύνηζηρ ζε πηγέρ πληποθοπιών)   

      Ζ ίδηα δηαδηθαζία κε ηηο εκέξεο 2
ε
 , 3

ε
 θαη 4

ε
 . 

Ηκέξα 6
ε
 θαη 7

ε  

      Οη καζεηέο εηνίκαζαλ ηηο παξνπζηάζεηο ηνπο. ηηο 4 εκέξεο ζπλεξγαηηθήο δηεξεχλεζεο, 

είραλ ζπιιέμεη πιένλ πνιιά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην κχζν ηεο Αξέζνπζαο. Οπζηαζηηθά, ζηηο 2 

απηέο εκέξεο,  νη καζεηέο αλαζχλζεζαλ θαη έλσζαλ ηηο παξαγξάθνπο πνπ έγξαθαλ ζην ηέινο 

θάζε καζήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ηα γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηά ηνπο  ζρεηηθά κε ηελ 

αξραία ειιεληθή κπζνινγία.  Κακία νκάδα δελ εξγάζηεθε πιένλ ζηνπο ππνινγηζηέο.   
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Ηκέξα 8
ε
 

Ήηαλ ε εκέξα ηεο παξνπζίαζεο ηεο δνπιεηάο ησλ καζεηψλ.  

3.4.2.1 πζηαηηθά ζηνηρεία ηεο Project Based Learning ζε CSCL πεξηβάιινλ 

 πκκεηέρνληεο  

      πκκεηείραλ είθνζη  (20) καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Λάια Ζιείαο. Δμ απηψλ, νη δψδεθα (12)  ήηαλ θνξίηζηα θαη νη νθηψ (8) αγφξηα. ε ζρέζε κε 

ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη δεθανθηψ (18) ήηαλ ειιεληθήο θαηαγσγήο θαη νη δχν (2) 

αιβαληθήο θαηαγσγήο. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ καζεηέο ζηε Γεκφζηα Πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

 Ρόινο εθπαηδεπόκελσλ 

Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ήηαλ ελεξγεηηθφο Δλεπιάθεζαλ 

ζε δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο πξνθεηκέλνπ λα επηιχζνπλ έλα πξφβιεκα, λα απαληήζνπλ ζε κηα 

εξψηεζε ή λα αληηκεησπίζνπλ κηα πξφθιεζε πνπ ηνπο δηλφηαλ, εξγάδνληαη απφ θνηλνχ γηα 

ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, αλέιαβαλ πξσηνβνπιίεο, αληάιιαμαλ 

ηδέεο, δεκηνχξγεζαλ θαη παξήγαγαλ θνηλέο ιχζεηο, επέιεμαλ  ζπλερψο ην πψο ζα 

απνθηήζνπλ, ή ζα ρεηξίδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο. Αιιά θαη ζε ελδννκαδηθφ επίπεδν, νη 

καζεηέο είραλ αλαιάβεη ζπγθεθξηκέλεο ελαιιαζζφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ην λα 

γξάθνπλ, ην λα ρεηξίδνληαη πνληίθη ηνπ ππνινγηζηή, ην λα δηαβάδνπλ. 

 Πόξνη 

      Γηα ηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ζνπο καζεηέο 

εμαζθαιίζηεθαλ πφξνη πνπ δηαηέζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαζψο θαη απνθαζίζηεθε ε 

ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο (scaffolding). Με ηνλ φξν «γλσζηηθή ζθαισζηά» ή «πιαίζην 

ζηεξίγκαηνο» (scaffolding) ελλνείηαη ε παξνρή ππνζηήξημεο ζηoλ εθπαηδεπφκελν απφ ηνλ 

δάζθαιν, έλαλ γνλέα,  έλαλ νκφηηκν, έλα θείκελν ή έλα ινγηζκηθφ, ψζηε λα γεθπξσζεί ην 

ράζκα αλάκεζα ζε απηφ πνπ κπνξεί λα θάλεη απφ κφλνο ηνπ θαη ζε απηφ πνπ κπνξεί λα 

θαηνξζψζεη  φηαλ θαζνδεγείηαη απφ άιινπο (Ζartman, 2001) (Van Geert & Steenbeek, Ζ, 

2005). 

      Δηδηθφηεξα, δεκηνπξγήζεθαλ έλα πξφηππν (template) εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α), ζρεδηάζηεθε θαη  θαηαζθεπάζηεθε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (δνξπθνξηθή 

πεξηήγεζε, ινγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο, εθαξκνγέο Web 2.0, εθαξκνγέο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, δηαδηθηπαθφ ςεθηαθφ βηβιίν, δηαδηθηπαθή ςεθηαθή ηαηλία, εξγαιεία θνηλσληθήο 
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δηθηχσζεο, ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα, ινγηζκηθφ αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθήο θαη 

θξηηηθήο ζθέςεο, ινγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο (επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ Word) θαη, γηα ηελ 

αμηνιφγεζε, δεκηνπξγήζεθε ε Ρνπκπξίθα 1  (Group Observation Checklist – Οκάδα Διέγρνπ 

Παξαηήξεζεο), (Παξάξηεκα Γ΄) θαη ε Ρνπκπξίθα 2 (Collaboration Rubric – Ρνπκπξίθα 

πλεξγαζίαο) (Παξάξηεκα Γ΄). 

 Οκάδεο  

      Ο ρσξηζκφο ζε νκάδεο έγηλε ηπραία θαη ηνχην, δηφηη ν ζηφρνο ήηαλ λα απνθεπρζνχλ νη 

φπνηεο δηαθξίζεηο, λα απνθεπρζεί ν ζρεκαηηζκφο ακηγψο νκνηνγελψλ νκάδσλ  θαη λα 

ελδπλακσζνχλ νη αδχλαηνη καζεηέο, εηδηθά, φηαλ βξεζνχλ ζηελ ίδηα νκάδα καδί κε δπλαηνχο. 

Δπηπξφζζεηα, ε δηαθπιηθή κείμε δηαδξακάηηζε ζπνπδαίν ξφιν ζηε ζπγθξφηεζε, ηε δνκή θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νκάδσλ. 

3.5.  Γείγκαηα εξεπλεηηθήο εξγαζίαο 

3.5.1. πκκεηέρνληεο 

      ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ είθνζη  (20) καζεηέο θαη 

καζήηξηεο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Λάια Ζιείαο θαη ν δάζθαινο – Γηεπζπληήο 

ηνπ ζρνιείνπ θ.Αζαλάζηνο  Καηζίκπειεο. Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία δηεμήρζε ηελ άλνημε 

ηνπ 2014 ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2013 – 2014 θαη πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα  ηεο δηδαζθαιίαο 

ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο σο μερσξηζηφ θεθάιαην (θεθάιαην 6) ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο 

Ηζηνξίαο ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ. ηελ ελ ιφγσ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία νη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο ζπκκεηείραλ νηθεηνζειψο.  

      Απφ ηνπο είθνζη (20) ζπκκεηέρνληεο, νη δψδεθα (12)  ήηαλ θνξίηζηα θαη νη νθηψ (8) 

αγφξηα. ε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη δεθανθηψ (18) ήηαλ ειιεληθήο 

θαηαγσγήο θαη νη δχν (2) αιβαληθήο θαηαγσγήο. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο νινθιήξσζαλ 

επηηπρψο ηηο ζρεδηαζζείζεο δξαζηεξηφηεηεο.        

3.5.2. Πεξηνξηζκνί 

      ηελ παξνχζα έξεπλα ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ‟ φςηλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί.  

      πγθεθξηκέλα, ρξεηάζηεθε αξθεηφο ρξφλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία απφ ηνλ δάζθαιν ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εξγαζηεξίνπ ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο απαηηήζεθε αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε ηεο εθάζηνηε ζπλεδξίαο, θαζψο θαη έιεγρνο θαη 
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αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ Ζ/Τ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε επηηπρία ε πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ. 

      Δπίζεο, αλ θαη είλαη γεγνλφο φηη ζε κία κηθηή ηάμε αλαπηχζζεηαη θιίκα θηιίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο, νχησο ψζηε λα γίλεηαη πην εχθνια απνδεθηή ε χπαξμε ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ θαη ε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο (Αλδξνχζνπ, Αζθνχλε, Μάγνο θαη Υξεζηίδνπ - 

Ληνλαξάθε, 2001), εληνχηνηο, παξαηεξήζεθε κηα εκθαλήο δπζθνιία ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ, ηφζν ζην λα επηθνηλσλήζνπλ ιεθηηθά ηφζν κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ζηελ 

νπνία αλήθαλ, θαζψο θαη κε ηα κέιε ησλ άιισλ νκάδσλ, φζν θαη λα θαηαλνήζνπλ ιέμεηο θαη 

έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ κχζν ηνπ Αιθεηνχ θαη ηεο Αξέζνπζαο. 

      Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, θαζψο θαη ιφγσ ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη 

ησλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο, ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ 

κπνξνχκε λα ηνπο πξνζδψζνπκε ραξαθηήξα γελίθεπζεο γηα νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ.    

 

3.6.  Τιηθό 

      Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Ηζηνξίαο ζηε Γ΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο 

ηζηνξία σο μερσξηζηφ θεθάιαην (θεθάιαην 6 («ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ»), ζει. 137 - 141) 

ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Ηζηνξίαο. Σν δηδαζθφκελν αληηθείκελν ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ 

ε κέζνδνο Project - Based Learning (PjBL) θαη σο ηειηθφ παξαδνηέν νξίζηεθε ε δεκηνπξγία θαη ε 

αμηνπνίεζε  ελφο νκαδνζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο ζηεξηγκέλν ζην ζπλδπαζκφ  

ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ (ΣΠΔ) θαη ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ (Project – Based Learning), 

γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ζηε Γεκφζηα Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ 

επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο έγηλε, αθ‟ ελφο κελ γηαηί ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηελ επίζεκε δηδαθηέα χιε ηνπ ζρνιείν, αθ‟ εηέξνπ δε, δηφηη, κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 

project ζε έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ζε νκαδνζπλεξγαηηθφ επίπεδν,, νη καζεηέο δελ ζα 

πεξηνξηζηνχλ απιά ζηελ ηππηθή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνο δηδαζθαιία, αιιά ζα 

αλαπηχμνπλ αλαθαιππηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζα θαηαλνήζνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ηζηνξηθνχ 

πξνο δηεξεχλεζε ζέκαηνο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ πάλσ ζηελ 

θνηλσλία. 

      Γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν δηδαζθαιίαο εληνπίζηεθε, ζρεδηάζηεθε θαη  

θαηαζθεπάζηεθε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν, ζηε ζπλέρεηα, κεηακνξθψζεθε ζην εξγαιείν 

ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο Mindomo (δνξπθνξηθή πεξηήγεζε, ινγηζκηθφ γεληθήο 

ρξήζεο, εθαξκνγέο Web 2.0, εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, δηαδηθηπαθφ ςεθηαθφ 
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βηβιίν, δηαδηθηπαθή ςεθηαθή ηαηλία, εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ειεθηξνληθή 

εγθπθινπαίδεηα, ινγηζκηθφ αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο, ινγηζκηθφ 

γεληθήο ρξήζεο (επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ Word). Σέινο, γηα ηελ αμηνιφγεζε δεκηνπξγήζεθαλ 

ξνπκπξίθεο ζε κνξθή θεηκέλνπ. 

 

3.6.1.  Δξεπλεηηθά εξγαιεία – πεξηβάιινληα 

 

      Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο πξνηηκήζεθε ην εξγαιείν ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο 

Mindomo (www.mindomo.com). Tν Mindomo είλαη έλα δηαδηθηπαθφ εξγαιείν 

ραξηνγξάθεζεο ηδεψλ, ην νπνίν   μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2007 θαη 

δηαζέηεη πξνεγκέλεο ιεηηνπξγίεο εξγαιείσλ. Τπνζηεξίδεη ηελ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real 

time) ζπλεξγαζία, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο, γηα ηε δεκηνπξγία 

multimedia λνεηηθψλ ραξηψλ. 

Όπσο φινη καο γλσξίδνπκε, νη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ηνλ 21ν αηψλα είλαη: ε βαζχηεξε  

θαηαλφεζε, ε γξήγνξε κάζεζε, ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ. Ζ 

ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε ζπκπεξηιακβάλεηαη  ζηηο θαιχηεξεο ηερληθέο ζην λα 

αλαπηπρζνχλ θαη βειηησζνχλ νη πξναλαθεξζείζεο ηθαλφηεηεο. Σν Mindomo απνηειεί ηελ 

απηή εθείλε απφδεημε φηη ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε κπνξεί λα γίλεη εχθνια 

πξνζβάζηκε, απιή ζηε ρξήζε θαη ρξήζηκε  απφ/γηα  ηνπο καζεηέο, έλα αζθαιέο κέζν 

επίιπζεο κηαο πνηθηιίαο πξνβιεκάησλ.  

Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη, νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο, απνηεινχλ πνιχηηκα εξγαιεία ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ ρξήζε ηνπο ζηε δηδαζθαιία αλαπηχρζεθε αξρηθά απφ ηνλ J. D.  

 

Δικόνα 5 : Σο πεπιβάλλον επγαζίαρ ζηο Mindomo 

http://www.mindomo.com/
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Novak, κε βάζε ηε ζεσξία ηνπ Ausubel, ν νπνίνο ηφληζε ηε ζεκαζία ησλ πξφηεξσλ γλψζεσλ 

γηα ηελ εθκάζεζε λέσλ ελλνηψλ. Ζ «κάζεζε κε λφεκα», φπσο ηελ απνθαινχζε, ζήκαηλε ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ λέσλ ελλνηψλ ζηηο ππάξρνπζεο γλσζηηθέο δνκέο ησλ καζεηψλ. 

Ζ ρξήζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε ζε επίπεδν ηάμεο δίλεη ηελ επθαηξία λα αλαπηπρζνχλ 

δπλακηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο καζεηέο θαζψο θαη αλάκεζα ζηνπο 

ίδηνπο ηνπο καζεηέο. 

      Σν Mindomo πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο δαζθάινπο νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ 

ηνπο, δεκηνπξγηθή επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο, πην απνηειεζκαηηθή κάζεζε, 

απνζαθήληζε ησλ ζηφρσλ ηνπο, δηαρείξηζε θαη αλάζεζε θαζεθφλησλ, πφξσλ θαη 

πξνηεξαηνηήησλ. Με ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ νη δάζθαινη πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ κπνξνχλ 

λα εθκεηαιιεπηνχλ ηε ζπκκεηνρή φισλ γηα ηελ εχξεζε απνηειεζκαηηθψλ ηδεψλ γηα ηε 

βειηίσζε. Μπνξεί αθφκε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα γίλεη πην εχθνιε ε θαηαλφεζε θαη ν 

πξνζδηνξηζκφο λέσλ ελλνηψλ, γηα λα δηδαρζνχλ δχζθνια ζέκαηα κε νπηηθή βνήζεηα, θαζψο 

θαη γηα αλάπηπμε δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

Ζ δηακνίξαζε ησλ ραξηψλ κπνξεί λα γίλεη είηε παξέρνληαο απεπζείαο ηνλ ζχλδεζκν ηνπ 

ράξηε, είηε κε ελζσκάησζή ηνπ ζε κηα ππάξρνπζα ηζηνζειίδα. Ζ δηακνίξαζε κε άιινπο 

ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο επηηξέπεη έιεγρν ζην πνηνο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε θαη κε ηη 

δηθαηψκαηα. 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ. Οη κε εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ 

απιά λα δνπλ ηνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο, ελψ νη εγγεγξακκέλνη κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

λένπο θαη λα ηνπο κνηξαζηνχλ κε άιινπο. Σέινο, ην Mindomo δηαζέηεη θαη desktop έθδνζε 

βαζηζκέλε ζην πεξηβάιινλ Adobe Air, ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο λα εξγαζηνχλ 

πάλσ ζηνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο ρσξίο λα είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην δηαδίθηπν. 

Οη θφκβνη πξνζηίζεληαη θαη κεηαθηλνχληαη κε ηδηαίηεξα εχθνιν ηξφπν, αιιάδνπλ ζρήκα θαη 

ρξψκα, κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε πνιιαπινχο ηξφπνπο κεηαμχ ηνπο, ελψ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνζηεζεί ζε απηνχο πνιπκεζηθφ πιηθφ, φπσο βίληεν (κέζσ ελζσκαησκέλεο αλαδήηεζεο ζην 

Youtube, ή κέζσ επηθφιιεζεο ηνπ url θάπνηνπ video), εηθφλεο (απφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ 

Mindomo, κε upload, κε επηθφιιεζε ηνπ url ηεο εηθφλαο ή κε ελζσκαησκέλε αλαδήηεζε ζην 

Flickr, ζην Wikipedia θαη ζην Google) θαη ήρνο κε επηθφιιεζε ηνπ url ελφο αξρείνπ ήρνπ. 

Δπηπιένλ, ζε θάζε θφκβν κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζεκεηψζεηο, ζχκβνια θαη links, είηε πξνο 

εμσηεξηθά ulr‟s, είηε πξνο άιινπο ράξηεο, είηε πξνο άιινπο θφκβνπο ηνπ ίδηνπ ράξηε, ελψ 

θάζε θφκβνο είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί σο ζηφρνο/εξγαζία πξνο πινπνίεζε θαη λα ηεζνχλ γη 

απηφλ ζηνηρεία φπσο πξνηεξαηφηεηα, ρξνληθή δηάξθεηα δηεθπεξαίσζεο, εκεξνκελία αξρήο 

θαη ηέινπο θαη θαηάζηαζε νινθιήξσζεο (ηα νπνία επίζεο ζπκβνιίδνληαη ζην ράξηε). 
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      Σέινο, θάζε θφκβνο κπνξεί λα νξηνζεηεζεί καδί κε ηα παηδηά ηνπ ζε έλα μερσξηζηφ θνπηί, 

επίζεο ηξνπνπνηήζηκν ζηελ εκθάληζε. 

Πέξα απφ ηε δπλαηφηεηα δεκνζίεπζεο ζην δηαδίθηπν, νη ράξηεο κπνξνχλ λα εθηππσζνχλ θαη 

λα εμαρζνχλ ζε κνξθή εηθφλαο, ελψ επίζεο είλαη δπλαηφλ ην θείκελν ησλ θφκβσλ λα εμαρζεί 

ζε κνξθή txt αξρείνπ. 

       ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην Mindomo απνηέιεζε ην πεδίν εθαξκνγήο πνιιψλ 

δξαζηεξηνηήησλ απφ πιεπξάο ησλ καζεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ππήξμε ε «απνζήθε» θαη ν 

ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο πξνηεηλφκελσλ ινγηζκηθψλ θαη πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη 

πξνηεηλφκελσλ δηαδηθηπαθψλ πεγψλ (δνξπθνξηθή πεξηήγεζε, ινγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο, 

εθαξκνγέο Web 2.0, εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, δηαδηθηπαθφ ςεθηαθφ βηβιίν, 

δηαδηθηπαθή ςεθηαθή ηαηλία, εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα, 

ινγηζκηθφ αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 6: Πξνηεηλόκελα ινγηζκηθά θαη πξνγξάκκαηα - Πξνηεηλόκελε ρξήζε δηαδηθηύνπ ζην 

Mindomo 
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      Δπίζεο, ην Mindomo έγηλε ην κέζν γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ γελεαινγηθνχ δέληξνπ ηφζν 

ηνπ πνηακνχ Αιθεηνχ, φζν θαη ηεο λχκθεο Αξέζνπζαο, νχησο ψζηε λα γίλεη πιήξσο 

θαηαλνεηφ εθ κέξνπο ηνπο ε θαηαγσγή ησλ δχν απηψλ κπζηθψλ πξνζψπσλ  

Δηθόλα 7: Γελεαινγηθό δέληξν πνηακνύ Αιθεηνύ κέζα από ην Mindomo 

 

Δηθόλα 8: Γελεαινγηθό δέληξν λύκθεο Αξέζνπζαο κέζα από ην Mindomo 
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      Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα ρξήζε ηνπ Mindomo ήηαλ θαη ε δπλαηφηεηα αλάδεημεο ηεο 

πξνζσπνπνίεζεο ηεο λχκθεο Αξέζνπζαο κέζα απφ ηελ απεηθφληζε λνκηζκάησλ ηνπ 5
νπ

 π.Υ. 

αηψλα πνπ έρνπλ αλεπξεζεί  ζε αλαζθαθέο κέζα απφ ηελ ελφηεηα «Ννκηζκαηνζήθε», ε 

νπνία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελφηεηα «Φσηνγξαθίεο – Δηθφλεο – Γθξαβνχξεο», ζηελ νπνία 

παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο θσηνγξαθηθέο θαη εηθαζηηθέο παξεκβάζεηο ηφζν ηνπ ηδίνπ ηνπ 

κχζνπ φζν θαη ησλ εξψσλ ηνπ, επηρεηξείηαη λα δνζεί κηα ιχζε ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ 

παηδηψλ ζρεηηθά κε ηε κνξθή ηνπ Αιθεηνχ θαη ηεο Αξέζνπζαο σο κπζηθά πξφζσπα, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ Αιθεηνχ, σο πνηακνχ πιένλ. 

 

Δηθόλα 9: Η ελόηεηα «Φσηνγξαθίεο – Δηθόλεο – Γθξαβνύξεο» κέζα από ην Mindomo 

 

 

 

 Δηθόλα 10: Η ελόηεηα «Ννκηζκαηνζήθε» κέζα από ην Mindomo 
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      Μηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ελφηεηα ζην Mindomo είλαη θαη εθείλε ζηελ νπνία νη καζεηέο 

ελζσκαηψλνπλ κε αλαθαιππηθφ ηξφπν ζηα γλσζηηθά πεδία ηεο Γ΄ ηάμεο (Γιψζζα, 

Μαζεκαηηθά, θα) πιηθφ ζρεηηθά κε ηνλ κχζν ηνπ Αιθεηνχ θαη ηεο Αξέζνπζαο, 

εκπινπηίδνληάο ηα έηζη κέζσ ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο θαη θαηεγνξηνπνηψληαο ην ζχλνιν ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ αληινχλ απφ δηάθνξεο πεγέο κε βάζε ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηε 

Γ΄ ηάμε. Έλα επίζεο ζεηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη, κε ην Mindomo, πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζηνπο καζεηέο λα ελζσκαηψζνπλ απηνχζηεο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαδηθηπαθέο πεγέο, ζε 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη αλ απηέο είλαη ( YouTube, Ζιεθηξνληθή Δγθπθινπαίδεηα, θα).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 11: Ο κύζνο ηνπ Αιθεηνύ θαη ηεο Αξέζνπζαο ζηα ζρνιηθά γλσζηηθά πεδία κέζα από ην 

Mindomo 

 

      Ξερσξηζηή αλαθνξά ζην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη απνηειέζεη θαη ε παξάζεζε ησλ 

δηαθφξσλ εξκελεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ κχζνπ πνπ θαηά ηνλ παξειζφληα ρξφλν έρνπλ 

θαηαγξαθεί θαη δηαζσζεί κέρξη ζήκεξα, ζε ζρέζε φκσο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη, νη 

καζεηέο κπνξνχλ, κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε απηνχ ηνπ δίπνινπ (κχζνπ – πξαγκαηηθφηεηαο) 

θαη ησλ ζρεηηθψλ ζπλνδεπηηθψλ δηαδηθηπαθψλ πεγψλ, λα δψζνπλ ζαθείο απαληήζεηο ζηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο πνπ αλέπηπμαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο ηνπο εξγαζίαο.  
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Δηθόλα 12: Δξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ κύζνπ θαη ε πξαγκαηηθή ηνπ δηάζηαζε 

 

3.7. Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 

      Ζ παξνχζα έξεπλα ζηεξίρζεθε ζε δεδνκέλα πνπ ζπλειέγεζαλ απφ δχν (2) εξγαιεία, γηα 

ηελ αλάδεημε ησλ εξεπλεηηθψλ κεηαβιεηψλ: ηε Ρνπκπξίθα 1  (Group Observation Checklist 

– Οκάδα Διέγρνπ Παξαηήξεζεο), ε  νπνία ζπκπιεξψζεθε απφ ην δάζθαιν, ν νπνίνο 

παξαηεξνχζε ηελ πνηφηεηα ζπλεξγαζίαο  ησλ νκάδσλ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο ησλ καζεηψλ (Παξάξηεκα Γ΄) θαη ηε Ρνπκπξίθα 2 (Collaboration Rubric – 

Ρνπκπξίθα πλεξγαζίαο) (Παξάξηεκα Γ΄), ε νπνία ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο καζεηέο θαη 

πεξηιακβάλεη δείθηεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ  (εγεηηθή ηθαλφηεηα, ζπλεξγαζία, ζηάζε & 

ζπκπεξηθνξά, ζεβαζκφ πξνο ηνπο άιινπο) κε ηελ νπνία επηρεηξείηαη ε απνηίκεζε ηνπ 

βαζκνχ αλάπηπμεο ζπλεξγαζίαο απφ ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ελφο ζπλεξγαηηθνχ ζελαξίνπ πνπ βαζίδεηαη ζηε 

κέζνδν Project Based Learning ζε έλα Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) 

πεξηβάιινλ. 
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3.7.1.  Ρνπκπξίθα 1  (Group Observation Checklist – Οκάδα Διέγρνπ Παξαηήξεζεο) 

 

            Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Ηζηνξίαο ζηε Γ΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, δηδαζθαιία ηεο 

ηνπηθήο ηζηνξία σο μερσξηζηφ θεθάιαην (θεθάιαην 6 («ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ»), ζει. 137 

- 141) ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Ηζηνξίαο. Σν δηδαζθφκελν αληηθείκελν ηεο πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο ήηαλ ε κέζνδνο Project - Based Learning (PjBL) θαη σο ηειηθφ παξαδνηέν νξίζηεθε ε 

δεκηνπξγία θαη ε αμηνπνίεζε  ελφο νκαδνζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο ζηεξηγκέλν 

ζην ζπλδπαζκφ  ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ (ΣΠΔ) θαη ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ (Project – 

Based Learning), γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ζηε Γεκφζηα Πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε κε ζθνπφ. 

      Γηα λα παξαηεξεζεί ε πνηφηεηα ζπλεξγαζίαο  ησλ νκάδσλ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο ησλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε κηα ξνπκπξίθα πνπ νλνκάζηεθε ΄΄Ρνπκπξίθα 1  

(Group Observation Checklist – Οκάδα Διέγρνπ Παξαηήξεζεο΄΄ (παξαηίζεηαη ζην 

Παξάξηεκα Γ), ε νπνία ζηεξίρζεθε ζηε κέζνδν ηεο παξαηήξεζεο, θαη επειέγε σο ε πιένλ 

θαηαιιειφηεξε κέζνδνο γηα ηε κειέηε νξηζκέλσλ ζεκάησλ, ηελ νπνία είρε ρξεζηκνπνηήζεη 

θαη ν  Jean Piaget (1929, 1952), κε θάπνηεο παξαιιαγέο, γηα λα ζπιιέμεη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. 

      Ζ παξαηήξεζε απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ην είδνο, ηελ έληαζε, ηε 

ζπρλφηεηα, θαη ην ρξνληθφ πεξίγξακκα επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Με 

αθξηβείο θαη επαλαιακβαλφκελεο παξαηεξήζεηο, ν εξεπλεηήο ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ 

κεηαβιεηψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ εθδήισζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ, πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηε δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ην 

ππφ κειέηε θαηλφκελν.  

      Ζ ελ ιφγσ ξνπκπξίθα ζπκπιεξψζεθε κφλν απφ ηνλ δάζθαιν ζηε δηάξθεηα ηνπ θάζε 

καζήκαηνο θαη ρσξίζηεθε ζε δχν (2) ηκήκαηα: ην πξψην ηκήκα αθνξά ζηελ πνηφηεηα 

ζπλεξγαζίαο ησλ νκάδσλ πξηλ απφ ηελ εξγαζία ησλ καζεηψλ θαη, ην δεχηεξν ηκήκα, ζηελ 

πνηφηεηα ζπλεξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζίαο ησλ καζεηψλ, αληίζηνηρα. Καζέλα απφ ηα 

δχν πεξηιακβάλεη απφ επηά (7) δεδνκέλα  παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, 

αληίζηνηρα, ελψ, γηα ηηο απαληήζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθε κηα ηεηξάβαζκε (4βαζκε) θιίκαθα 

βαζκνινγίαο (numeric scale), απφ ην 1 έσο ην 4,  ζχκθσλα κε ηα επίπεδα επίδνζε, φπνπ νη 

πςειέο βαζκνινγίεο αληηζηνηρνχλ ζηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο.   
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3.7.2.  Ρνπκπξίθα 2 (Collaboration Rubric – Ρνπκπξίθα πλεξγαζίαο) 

 

      Ζ ξνπκπξίθα απηή ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα καζεηέο 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο (4) δείθηεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ  (εγεηηθή ηθαλφηεηα, ζπλεξγαζία, 

ζηάζε & ζπκπεξηθνξά, ζεψξεζε θαη ζεβαζκφ πξνο ηνπο άιινπο), κε ηελ νπνία επηρεηξείηαη 

ε απνηίκεζε ηνπ βαζκνχ αλάπηπμεο ζπλεξγαζίαο απφ ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ελφο ζπλεξγαηηθνχ ζελαξίνπ πνπ 

βαζίδεηαη ζηε κέζνδν Project Based Learning ζε έλα Computer Supported Collaborative 

Learning (CSCL) πεξηβάιινλ. Ζ πεξηγξαθή ησλ επηπέδσλ επίδνζεο είλαη ζαθήο θαη θαιά 

δηαηππσκέλε. Αλάινγα κε ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ πξνζδνθψκελσλ επηδφζεσλ, απηέο 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηξεηο (3) θαηεγνξίεο, μεθηλψληαο απφ ηνλ ρακειφ βαζκφ επίηεπμεο, 

ζεκαηλφκελεο απφ ην αλάινγν emoticon ζηελ θνξπθή ηεο θάζε θαηεγνξίαο. Σελ επηινγή 

"αδηάθνξνο-ε" αληηπξνζσπεχεη ην πξψην πξνζσπάθη απφ ηα αξηζηεξά. Σελ επηινγή 

"ζπλεξγάζηκνο-ε" αληηπξνζσπεχεη ην κεζαίν πξνζσπάθη θαη ηέινο ηελ επηινγή "πνιχ 

ζπλεξγάζηκνο-ε" αληηπξνζσπεχεη ην ηειεπηαίν πξνζσπάθη ή αιιηψο ην πξψην απφ δεμηά. Ζ 

ελ ιφγσ ξνπκπξίθα απηναμηνιφγεζεο ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

απνηίκεζε ηνπο βαζκνχ αλάπηπμεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο, παξέρνληάο ηνπο, παξάιιεια, κηα 

θαηαηνπηζηηθφηεξε αλαηξνθνδφηεζε αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ζπλεξγαζίαο θαη ηηο φπνηεο 

αδπλακίεο ηνπο.  

 

Κεθάιαην 4: Αλάιπζε θαη απνηειέζκαηα 

4.1 Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην 4, ζε πξψηε θάζε παξνπζηάδεηαη κηα πεξηγξαθηθή αλάιπζε φισλ ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ δπν δηαθνξεηηθψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δφζεθαλ ηφζν ζηνλ επηβιέπσλ δάζθαιν, φζν θαη ζηνπο είθνζη  

καζεηέο ηεο Γ Σάμεο Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. ε δεχηεξν επίπεδν, γίλεηαη ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξψηεο θάζεο, έηζη ψζηε λα δνζεί κηα απάληεζε ζηα 

αθφινπζα δχν  εξεπλεηηθά εξσηήκαηα : 

 

1
ν
 : ε έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ βαζίδεηαη ζην πξφηππν Project -  Based Learning , 

νη καζεηέο αλέπηπμαλ ηθαλνπνηεηηθέο ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο;  
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2
ν
 : ε έλα CSCL πεξηβάιινλ πνπ βαζίδεηαη ζην πξφηππν Project – Based Learning, νη 

καζεηέο αλέπηπμαλ θαιχηεξεο ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο ζε ζχγθξηζε  κε έλα πεξηβάιινλ πνπ 

βαζίδεηαη ζην πξφηππν Project –Based Learning αιιά ρσξίο ηελ ππνζηήξημε λέσλ 

ηερλνινγηψλ;  

      Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) θαη, ζπγθεθξηκέλα, ε έθδνζε 17.0. 

4.2 Πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

4.2.1 Πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη θσδηθνπνίεζε ησλ 

κεηαβιεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πεξηγξαθηθή αλάιπζε. 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ζπκκεηείραλ  είθνζη έλαο (20) καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο 

Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ κηαο επαξρηαθήο θσκφπνιεο (Λάια Ζιείαο). Ζ επηινγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο  έγηλε ηπραία. Ο δάζθαινο, αθνχ ρψξηζε ηα παηδάθηα ζε ηέζζεξεο 

νκάδεο, ηνπο δίδαμε ην κχζν ηνπ Αιθεηνχ θαη ηεο Αξέζνπζαο κέζα ζε ηέζζεξα δίσξα. Μεηά 

ην πέξαο θάζε δίσξνπ, ηφζν ηα παηδάθηα φζν θαη ν  δάζθαινο φθεηιαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Β. ε απηφ εδψ ην ζεκείν, αμηνζεκείσην 

είλαη λα αλαθέξνπκε φηη ζην δεχηεξν θαη ζην ηέηαξην δίσξν ην κάζεκα έγηλε κε ηε ρξήζε 

Ζ/Τ, ελψ ζην πξψην θαη ζην ηξίην ρσξίο ηε ρξήζε Ζ/Τ. 

 Κσδηθνπνίεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα παηδηά ζην SPSS 

Γηα θάζε δίσξν ιάβακε είθνζη δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο. Σα εξσηήκαηα πνπ έπξεπε 

λα απαληήζνπλ ηα παηδηά αθνξνχλ: ηελ εγεηηθή ηθαλφηεηα, ηε ζπλεξγαζία, ηε ζηάζε & ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηέινο ηε ζεψξεζε θαη ην ζεβαζκφ πξνο ηνπο άιινπο. ε θάζε εξψηεζε απφ 

ηα παξαπάλσ ηέζζεξα ηα παηδηά έπξεπε λα θπθιψζνπλ ηελ απάληεζε πνπ ηνπο 

αληηπξνζψπεπε αλάινγα κε πφζν ζπλεξγάζηκα είλαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ παξαηεξήζνπκε 

ην εξσηεκαηνιφγην, (Παξάξηεκα Β) ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο απεηθνλίδεηαη κε ηξία 

δηαθνξεηηθά πξνζσπάθηα. Σελ επηινγή "αδηάθνξνο-ε" αληηπξνζσπεχεη ην πξψην πξνζσπάθη 

απφ ηα αξηζηεξά. Σελ επηινγή "ζπλεξγάζηκνο-ε" αληηπξνζσπεχεη ην κεζαίν πξνζσπάθη θαη 

ηέινο ηελ επηινγή "πνιχ ζπλεξγάζηκνο-ε" αληηπξνζσπεχεη ην ηειεπηαίν πξνζσπάθη ή 

αιιηψο ην πξψην απφ δεμηά. 

Έηζη, ζην SPSS δεκηνπξγήζακε ηέζζεξεο δηαηεηαγκέλεο (ordinal) κεηαβιεηέο. Οη 

εηηθέηεο ησλ ηηκψλ γηα θάζε κηα απφ απηέο είλαη νη αθφινπζεο :  
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 Ζ ηηκή 1 αληηπξνζσπεχεη ηελ επηινγή "αδηάθνξνο-ε". 

 Ζ ηηκή 2 αληηπξνζσπεχεη ηελ επηινγή "ζπλεξγάζηκνο-ε". 

 Ζ ηηκή 3 αληηπξνζσπεχεη ηελ επηινγή "πνιχ ζπλεξγάζηκνο-ε". 

 

      Αλ θνηηάμνπκε πην πξνζεθηηθά ζην εξσηεκαηνιφγην ηνπ Παξαξηήκαηνο Β, ζα δνχκε φηη  

ηα παηδηά δελ θχθισλαλ απιά πξφζσπα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηελ εξψηεζε ζπλεξγαζία 

(3
ε
 γξακκή -2

ν
 θειί) ζηελ επηινγή "αδηάθνξνο-ε" έρεη ηηο αθφινπζεο δχν πηζαλέο επηινγέο : 

A. Γελ ηα πάσ θαιά κε ηνπο άιινπο, & 

B. Γελ αθνχσ. 

Οη ιφγνη γηα ηνλ νπνίνπο δελ εκθαλίδνληαη νη δχν απηέο επηινγέο θαηά ηε 

θσδηθνπνίεζε ζην ζηαηηζηηθφ παθέην ηνπ SPSS, είλαη αθελφο γηα λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά 

λα επηιέμνπλ ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο πνπ ηα αληηπξνζσπεχεη ,ρσξίο φκσο λα καο ελδηαθέξεη 

ην ηη ηα ψζεζε λα θπθιψζνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε επηινγή θαη αθεηέξνπ εάλ πξνρσξνχζακε 

ζε κηα πην αλαιπηηθή θσδηθνπνίεζε ζα απνθιίλακε απφ ηνλ αξρηθφ καο ζηφρν ν νπνίνο δελ 

είλαη άιινο απφ ην λα απαληήζνπκε, εάλ ε κέζνδνο Project – Based Learning επλνεί ηηο 

ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Σέινο δε, δελ ππάξρνπλ 

ειιείπνπζεο ηηκέο (missing values). 

 Κσδηθνπνίεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπκπιήξσζε ν δάζθαινο ζην SPSS 

ηελ αξρή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ν δάζθαινο, φθεηιε λα παξαηεξήζεη 

ηηο αληηδξάζεηο - ζπκπεξηθνξέο  ησλ ηεζζάξσλ  νκάδσλ (ησλ πέληε αηφκσλ) πνπ είρε 

δεκηνπξγήζεη, έηζη ψζηε λα απαληήζεη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα Β. 

Σα εξσηήκαηα πνπ έπξεπε λα απαληήζεη ν δάζθαινο αθνξνχλ: ζην θαηά πφζν  ζπκθσλνχλ 

ζε εκεξήζηα δηάηαμε ή ζρέδην, αλ αξρίδνπλ λα εξγάδνληαη άκεζα, αλ αληινχλ πιηθφ γηα ην 

ζρέδην εξγαζίαο, αλ θαηαιαβαίλνπλ πξάγκαηα ρσξίο ηελ ειάρηζηε (έζησ) βνήζεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, εάλ θαηακεξίδνπλ επζχλεο ή αλαζέηνπλ ξφινπο, εάλ αλαζεσξνχλ πξνζεζκίεο, 

θαηά πφζν παξακέλνπλ πξνζεισκέλα ζηελ εξγαζία, εάλ δηεμάγνπλ θαιέο & 

επνηθνδνκεηηθέο ζπδεηήζεηο. 

Δπίζεο, αλ εμεηάδνπλ κεηαμχ ηνπο ην παξαγφκελν έξγν, θαηά πφζν δηαζθαιίδνπλ ηελ 

παξάδνζε ηεο εξγαζίαο, εάλ θαζαξίδνπλ & ηαθηνπνηνχλ ην ρψξν εξγαζίαο, αλ δεηνχλ 

βνήζεηα φπνηε ρξεηάδεηαη ή καζαίλνπλ κεηαμχ ηνπο θαη ηέινο αλ παξακέλνπλ ζηελ εξγαζία. 

ε θάζε απφ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα ν δάζθαινο έπξεπε λα βαζκνινγήζεη ηελ θάζε νκάδα 
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κε πφληνπο. Οη πφληνη είλαη απφ 1 έσο 4 θαη φζν πην πνιινχο πφληνπο έρεη κηα νκάδα ζε έλα 

εξψηεκα ηφζν πην "θαιά αληαπνθξίλεηαη" ζηελ έξεπλα. 

ην SPSS δεκηνπξγήζακε δεθαηέζζεξηο δηαηεηαγκέλεο (ordinal) κεηαβιεηέο. Οη 

εηηθέηεο ησλ ηηκψλ γηα θάζε κηα απφ απηέο είλαη νη αθφινπζεο : 

 Ζ ηηκή 1 αληηπξνζσπεχεη ηελ επηινγή  "1 πφλην". 

 Ζ ηηκή 2 αληηπξνζσπεχεη ηελ επηινγή "2 πφληνπο". 

 Ζ ηηκή 3 αληηπξνζσπεχεη ηελ επηινγή "3 πφληνπο". 

 Ζ ηηκή 4 αληηπξνζσπεχεη ηελ επηινγή "4 πφληνπο". 

πκπιεξσκαηηθά, δελ ππάξρνπλ ειιείπνπζεο ηηκέο (missing values). 

4.2.2 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ κεηαβιεηώλ (Frequencies&Charts) 

 

Eξσηεκαηνιόγηα  πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα παηδία ζην SPSS 

 

 1
ν
 Γίσξν 

Με κηα πξψηε καηηά ην  1
ν
 δίσξν είθνζη καζεηέο απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην 

πνπ ηνπο δφζεθε, ελψ δελ παξαηεξνχληαη ειιείπνπζεο ηηκέο (Πίλαθαο 1- Παξάξηεκα Α). 

ηνπο Πίλαθεο ζπρλνηήησλ πνπ αθνινπζνχλ, βιέπνπκε μεθάζαξα ηηο επηινγέο ησλ 

καζεηψλ ζε θάζε κηα εξψηεζε πνπ ηνπο ηέζεθε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ εξψηεζε γηα ηελ εγεηηθή ηθαλόηεηα 11 παηδηά ήηαλ 

ζπλεξγάζηκα  θαη 9 παηδηά πνιχ ζπλεξγάζηκα. Γειαδή ην 55% ησλ παηδηψλ ήηαλ 

ζπλεξγάζηκα. ηελ κεηαβιεηή ζπλεξγαζία, ιάβακε 2 απαληήζεηο ζηελ επηινγή 

"αδηάθνξνο-ε", 10 απαληήζεηο ζηελ επηινγή "ζπλεξγάζηκνο-ε" θαη ηέινο 8 απαληήζεηο 

ζηελ επηινγή "πνιχ ζπλεξγάζηκνο-ε". Με ιίγα ιφγηα ππήξρε έλα 10% ησλ παηδηψλ πνπ 

ήηαλ αδηάθνξα. Δλ ζπλερεία, ζηε κεηαβιεηή ζηάζε & ζπκπεξηθνξά 3 παηδηά ήηαλ 

αδηάθνξα, 8 παηδηά ήηαλ ζπλεξγάζηκα θαη 9 παηδηά πνιχ ζπλεξγάζηκα , δειαδή έλα 45% 

ησλ παηδηψλ ήηαλ πνιχ ζπλεξγάζηκα. Σέινο, ζηελ εξψηεζε ζεώξεζε θαη ζεβαζκόο 

πξνο ηνπο άιινπο 1 παηδί ήηαλ αδηάθνξν, 14 παηδηά ήηαλ ζπλεξγάζηκα (77% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ παηδηψλ), ελψ κφιηο 5 ήηαλ πνιχ ζπλεξγάζηκα. ην Παξάξηεκα Α΄ θαη ζηα 

Γηαγξάκκαηα 1 έσο 4, απεηθνλίδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά φζα αλαθέξακε παξαπάλσ. 
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Πίνακαρ 2 : ΖΓΔΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 11 55,0 55,0 55,0 

ΠΟΛΤ ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

Πίνακαρ 3 : ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΓΗΑΦΟΡΟ-Ζ 2 10,0 10,0 10,0 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 10 50,0 50,0 60,0 

ΠΟΛΤ ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

Πίνακαρ 4 : ΣΑΖ&ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΓΗΑΦΟΡΟ-Ζ 3 15,0 15,0 15,0 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 8 40,0 40,0 55,0 

ΠΟΛΤ ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Πίνακαρ 5 : ΘΔΩΡΖΖ&ΔΒΑΜΟ Δ ΑΛΛΟΤ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΓΗΑΦΟΡΟ-Ζ 1 5,0 5,0 5,0 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 14 70,0 70,0 75,0 

ΠΟΛΤ ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 2
ν
 Γίσξν  

ην  2
ν
 δίσξν είθνζη καζεηέο απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ ηνπο δφζεθε, ελψ δελ 

παξαηεξνχληαη ειιείπνπζεο ηηκέο (Πίλαθαο 6- Παξάξηεκα Α). ηνπο Πίλαθεο ζπρλνηήησλ 

πνπ αθνινπζνχλ , βιέπνπκε μεθάζαξα ηηο επηινγέο ησλ καζεηψλ ζε θάζε κηα εξψηεζε πνπ 

ηνπο ηέζεθε. 

Πνιχ ζπλνπηηθά, ζηηο κεηαβιεηέο εγεηηθή ηθαλόηεηα θαη ζεώξεζε & ζεβαζκόο πξνο 

άιινπο, 1 παηδί ήηαλ αδηάθνξν, 9 παηδηά ήηαλ ζπλεξγάζηκα θαη 10 παηδηά (50% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ παηδηψλ) ήηαλ πνιχ ζπλεξγάζηκα. Αληηζέησο, ζηηο κεηαβιεηέο ζπλεξγαζία θαη ζηάζε & 

ζπκπεξηθνξά, 1 παηδί ήηαλ αδηάθνξν, 10 παηδηά (50% ηνπ ζπλφινπ ησλ παηδηψλ)  ήηαλ 

ζπλεξγάζηκα θαη 9 παηδηά ήηαλ πνιχ ζπλεξγάζηκα. ην Παξάξηεκα Α΄, ζηα Γηαγξάκκαηα 5 

έσο 8, απεηθνλίδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά φζα αλαθέξακε παξαπάλσ. 

 

Πίνακαρ 7.ΖΓΔΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΓΗΑΦΟΡΟ-Ζ 1 5,0 5,0 5,0 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 9 45,0 45,0 50,0 

ΠΟΛΤ ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 



82 
 

 

Πίνακαρ 8. ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΓΗΑΦΟΡΟ-Ζ 1 5,0 5,0 5,0 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 10 50,0 50,0 55,0 

ΠΟΛΤ ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Πίνακαρ 9.ΣΑΖ&ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΓΗΑΦΟΡΟ-Ζ 1 5,0 5,0 5,0 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 10 50,0 50,0 55,0 

ΠΟΛΤ ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Πίνακαρ 10.ΘΔΩΡΖΖ&ΔΒΑΜΟ Δ ΑΛΛΟΤ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΓΗΑΦΟΡΟ-Ζ 1 5,0 5,0 5,0 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 9 45,0 45,0 50,0 

ΠΟΛΤ ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 3
ν
 Γίσξν 

ην  3
ν
 Γίσξν είθνζη καζεηέο απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ ηνπο δφζεθε, ελψ δελ 

παξαηεξνχληαη ειιείπνπζεο ηηκέο (Πίλαθαο 11- Παξάξηεκα Α). ηνπο Πίλαθεο ζπρλνηήησλ 

πνπ αθνινπζνχλ , βιέπνπκε μεθάζαξα ηηο επηινγέο ησλ καζεηψλ ζε θάζε κηα εξψηεζε πνπ 

ηνπο ηέζεθε. 

Απφ ηε κηα κεξηά, ζηελ κεηαβιεηή εγεηηθή ηθαλόηεηα, 3 παηδηά δηάιεμαλ ηελ επηινγή 

αδηάθνξνο-ε", 12 παηδηά ηελ επηινγή "ζπλεξγάζηκνο-ε" θαη 5 παηδηά ηελ επηινγή "πνιχ 
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ζπλεξγάζηκνο-ε". Απφ ηελ άιιε, ζηηο κεηαβιεηέο: ζπλεξγαζία, ζηάζε & ζπκπεξηθνξά θαη 

ζεώξεζε & ζεβαζκόο ζε άιινπο, 3 παηδηά ήηαλ αδηάθνξα, 9 παηδηά ήηαλ ζπλεξγάζηκα θαη 

ηέινο 8 παηδηά ήηαλ πνιχ ζπλεξγάζηκα. Όπσο είλαη εχθνια αληηιεπηφ θαη ζηηο ηέζζεξεο 

κεηαβιεηέο έλα 15% ηνπ ζπλφινπ ησλ παηδηψλ είλαη αδηάθνξν. ην Παξάξηεκα Α ζηα 

Γηαγξάκκαηα 9 έσο 12, απεηθνλίδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά φζα αλαθέξακε παξαπάλσ. 

Πίνακαρ 12.ΖΓΔΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΓΗΑΦΟΡΟ-Ζ 3 15,0 15,0 15,0 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 12 60,0 60,0 75,0 

ΠΟΛΤ ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

Πίνακαρ 13.ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΓΗΑΦΟΡΟ-Ζ 3 15,0 15,0 15,0 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 9 45,0 45,0 60,0 

ΠΟΛΤ ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

Πίνακαρ 14.ΣΑΖ&ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΓΗΑΦΟΡΟ-Ζ 3 15,0 15,0 15,0 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 9 45,0 45,0 60,0 

ΠΟΛΤ ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Πίνακαρ 15.ΘΔΩΡΖΖ&ΔΒΑΜΟ Δ ΑΛΛΟΤ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΓΗΑΦΟΡΟ-Ζ 3 15,0 15,0 15,0 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 9 45,0 45,0 60,0 

ΠΟΛΤ ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 4
ν
 Γίσξν 

 

ην  4
ν
 Γίσξν είθνζη καζεηέο απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ ηνπο δφζεθε, ελψ δελ 

παξαηεξνχληαη ειιείπνπζεο ηηκέο (Πίλαθαο 16- Παξάξηεκα Α). ηνπο Πίλαθεο ζπρλνηήησλ 

πνπ αθνινπζνχλ , βιέπνπκε μεθάζαξα ηηο επηινγέο ησλ καζεηψλ ζε θάζε κηα εξψηεζε πνπ 

ηνπο ηέζεθε. 

Καη ζηηο ηέζζεξεο  κεηαβιεηέο 2 παηδηά είλαη αδηάθνξα (10% ηνπ ζπλφινπ ησλ παηδηψλ). 

Δλψ 7, 9 , 6 θαη 11 παηδηά δηάιεμαλ ηελ επηινγή   "ζπλεξγάζηκνο-ε", γηα ηηο κεηαβιεηέο 

εγεηηθή ηθαλόηεηα, ζπλεξγαζία, ζηάζε & ζπκπεξηθνξά θαη ζεώξεζε & ζεβαζκόο ζε 

άιινπο, αληίζηνηρα. Δπίζεο,11, 9 , 12 θαη 7 παηδηά δηάιεμαλ ηελ επηινγή   "πνιχ 

ζπλεξγάζηκνο-ε", γηα ηηο κεηαβιεηέο εγεηηθή ηθαλόηεηα, ζπλεξγαζία, ζηάζε & 

ζπκπεξηθνξά θαη ζεώξεζε & ζεβαζκόο ζε άιινπο, αληίζηνηρα. ην Παξάξηεκα Α ζηα 

Γηαγξάκκαηα 13 έσο 16, απεηθνλίδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά φζα αλαθέξακε παξαπάλσ. 

 

ΖΓΔΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΓΗΑΦΟΡΟ-Ζ 2 10,0 10,0 10,0 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 7 35,0 35,0 45,0 

ΠΟΛΤ ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΓΗΑΦΟΡΟ-Ζ 2 10,0 10,0 10,0 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 9 45,0 45,0 55,0 

ΠΟΛΤ ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

ΣΑΖ&ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΓΗΑΦΟΡΟ-Ζ 2 10,0 10,0 10,0 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 6 30,0 30,0 40,0 

ΠΟΛΤ ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 12 60,0 60,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

ΘΔΩΡΖΖ&ΔΒΑΜΟ Δ ΑΛΛΟΤ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΓΗΑΦΟΡΟ-Ζ 2 10,0 10,0 10,0 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 11 55,0 55,0 65,0 

ΠΟΛΤ ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-Ζ 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
 

Δξσηεκαηνιόγην πνπ ζπκπιήξσζε ν δάζθαινο ζην SPSS 

Οη απαληήζεηο πνπ έδσζε ν θαζεγεηήο ζην πέξαο θάζε δίσξνπ, γηα θάζε νκάδα, 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Β. ην ζπγθεθξηκέλν Παξάξηεκα βξίζθνληαη 

φινη νη αλαιπηηθνί πίλαθεο ζπρλνηήησλ γηα θάζε κεηαβιεηή. Υσξίο λα ζέινπκε λα 

ππνβαζκίζνπκε ηελ ζεκαζία θαη ηελ επηξξνή θάζε κεηαβιεηήο ζην ηειηθφ απνηέιεζκα δε ζα 

επεθηαζνχκε πεξαηηέξσ. ε γεληθέο γξακκέο σζηφζν, δε παξαηεξνχκε κεγάιεο απνθιίζεηο 

ζηνπο πφληνπο πνπ έιαβε ε θάζε νκάδα. Με κηα πξψηε καηηά, ην γεληθφ θιίκα θαη ε γεληθή 
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βαζκνινγία γηα θάζε νκάδα, ζε θάζε θάζε θπκαίλεηαη ζε κέηξηα έσο θαιά επίπεδα.(3 

πφληνπο) 

4.3 Έιεγρνο εκπεηξηθήο ππόζεζεο 

Γηα λα απαληήζνπκε κε ζαθήλεηα ζηα δχν εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπκε ζέζεη, ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ απφ ην ηξίην (δε γίλεηαη ρξήζε Ζ/Τ) θαη απφ 

ην ηέηαξην δίσξν (γίλεηαη ρξήζε Ζ/Τ). Θεσξήζακε ζσζηφ λα απνθιείζνπκε απφ ηελ 

αλάιπζή καο ηα δχν πξψηα καζήκαηα, θαζψο ζε απηά ηα καζήκαηα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

καζεηέο λα πξνζαξκνζηνχλ ζην πεξηβάιινλ ηεο έξεπλαο καο. 

Έηζη, δεκηνπξγήζακε έλα παθέην δεδνκέλσλ κε νθηψ κεηαβιεηέο πνπ είλαη νη αθφινπζεο: ηελ 

εγεηηθή ηθαλφηεηα ρσξίο ηελ  ύπαξμε Η/Τ , ηε ζπλεξγαζία ρσξίο ηελ  ύπαξμε Η/Τ , ηε 

ζηάζε & ηε ζπκπεξηθνξά ρσξίο ηελ  ύπαξμε Η/Τ ,ηε ζεώξεζε & ην ζεβαζκό πξνο ηνπο 

άιινπο ρσξίο ηελ  ύπαξμε Η/Τ, ηελ εγεηηθή ηθαλόηεηα κε ηελ  ύπαξμε Η/Τ, ηε 

ζπλεξγαζία κε ηελ  ύπαξμε Η/Τ, ηε ζηάζε & ηε ζπκπεξηθνξά κε ηελ  ύπαξμε Η/Τ, ηε 

ζεώξεζε & ην ζεβαζκό πξνο ηνπο άιινπο κε ηελ  ύπαξμε Η/Τ. Κάζε κηα απφ απηέο ηηο  

δηαηεηαγκέλεο (ordinal) κεηαβιεηέο ζην SPSS ιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο  εηηθέηεο  ηηκψλ:  

 Ζ ηηκή 1 αληηπξνζσπεχεη ηελ επηινγή "αδηάθνξνο-ε". 

 Ζ ηηκή 2 αληηπξνζσπεχεη ηελ επηινγή "ζπλεξγάζηκνο-ε". 

 Ζ ηηκή 3 αληηπξνζσπεχεη ηελ επηινγή "πνιχ ζπλεξγάζηκνο-ε". 

ηε ζπλέρεηα, ην επφκελν βήκα, αθνχ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο ην παθέην δεδνκέλσλ, είλαη 

λα δηακνξθψζνπκε ηηο εμήο ζηαηηζηηθέο ππνζέζεηο. 

Μεδεληθή Τπόζεζε-Ην 

 Ζ κέζνδνο Project – Based Learning δελ επλνεί ηηο ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη 

 Ζ ρξήζε ππνινγηζηή , ζηα πιαίζηα ηεο Project – Based Learning  δε δηαθνξνπνηεί ηηο 

ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη αιιειεπηδξάζεηο ησλ καζεηψλ . 

Δλαιιαθηηθή  Τπόζεζε-Η1 

 Ζ κέζνδνο Project – Based Learning επλνεί ηηο ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη 
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 Ζ ρξήζε ππνινγηζηή , ζηα πιαίζηα ηεο Project – Based Learning  δηαθνξνπνηεί ηηο 

ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη αιιειεπηδξάζεηο ησλ καζεηψλ . 

 

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο εκπεηξηθήο ππφζεζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πίλαθεο ζπλάθεηαο 

(crosstabs) θαζψο θαη  ην McNemar-Bowker ηεζη (αλαθέξεηαη ζε εμαξηεκέλα θαηά δεχγε 

δείγκαηα). Οη παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχκελνη κέζνδνη είλαη ζπρλή ζε δηεξεπλήζεηο φπνπ 

ππάξρεη αλάγθε ειέγρνπ ησλ επηδξάζεσλ εμσγελψλ παξαγφλησλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ ηα 

απνηειέζκαηα κηαο κειέηεο. Ζ ρξήζε απηψλ ησλ ζρεδίσλ ζηε πεξίπησζε ηνπ ειέγρνπ ηεο 

αλεμαξηεζίαο δχν θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ πξνεξρφκελα απφ δείγκαηα ζπζρεηηδφκελα θαηά 

δεχγε γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ειέγρνπ McNemar-Bowker. 

Σν ηεζη ηνπ McNemar αθνξά ηελ εηδηθή πεξίπησζε ηνπ ειέγρνπ δχν εμαξηεκέλσλ θαηά δεχγε 

δίηηκσλ κεηαβιεηψλ, ελψ ην ηεζη ηνπ Bowker είλαη, ε γελίθεπζε ηνπ ηεζη ηνπ McNemar θαη 

αθνξά ηνλ έιεγρν εμαξηεκέλσλ θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ κε πεξηζζφηεξεο απφ δχν 

θαηεγνξίεο. Δλ ζπλερεία, ζα δνχκε ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ζηαηηζηηθψλ εθαξκνγψλ 

ζηα δεδνκέλα πνπ επηιέρηεθαλ κε ηηο παξαπάλσ πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο. 

4.3.1 Γηαμνληθή ηαμηλόκεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ είθνζη καζεηώλ σο πξνο ηελ εγεηηθή 

ηθαλόηεηα κε ή ρσξίο ηελ ύπαξμε Η/Τ. 
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 ΥΩΡΗ PC ΖΓΔΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ * ΜΔ PC ΖΓΔΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ Crosstabulation 

   ΜΔ PC ΖΓΔΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

Total 

   

ΑΓΗΑΦΟΡΟ/

Ζ 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ/

Ζ 

ΠΟΛΤ 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ/

Ζ 

 ΥΩΡΗ PC 

ΖΓΔΣΗΚΖ 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

ΑΓΗΑΦΟΡΟ-Ζ Count 0 2 1 3 

Expected 

Count 

,3 1,1 1,7 3,0 

% within  

ΥΩΡΗ PC 

ΖΓΔΣΗΚΖ 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

% within ΜΔ 

PC ΖΓΔΣΗΚΖ 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

,0% 28,6% 9,1% 15,0% 

% of Total ,0% 10,0% 5,0% 15,0% 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-

Ζ 

Count 2 4 6 12 

Expected 

Count 

1,2 4,2 6,6 12,0 

% within  

ΥΩΡΗ PC 

ΖΓΔΣΗΚΖ 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

16,7% 33,3% 50,0% 100,0% 

% within ΜΔ 

PC ΖΓΔΣΗΚΖ 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

100,0% 57,1% 54,5% 60,0% 

% of Total 10,0% 20,0% 30,0% 60,0% 

ΠΟΛΤ 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-

Ζ 

Count 0 1 4 5 

Expected 

Count 

,5 1,8 2,8 5,0 

% within  

ΥΩΡΗ PC 

ΖΓΔΣΗΚΖ 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

,0% 20,0% 80,0% 100,0% 

% within ΜΔ 

PC ΖΓΔΣΗΚΖ 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

,0% 14,3% 36,4% 25,0% 
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% of Total ,0% 5,0% 20,0% 25,0% 

Total Count 2 7 11 20 

Expected 

Count 

2,0 7,0 11,0 20,0 

% within  

ΥΩΡΗ PC 

ΖΓΔΣΗΚΖ 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

10,0% 35,0% 55,0% 100,0% 

% within ΜΔ 

PC ΖΓΔΣΗΚΖ 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 10,0% 35,0% 55,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,403
a
 4 ,493 

Likelihood Ratio 3,963 4 ,411 

McNemar-Bowker Test 4,571 3 ,206 

N of Valid Cases 20   

 

Διέγρνληαο ηελ ππφζεζε ηεο ζπκκεηξίαο ζηνλ πίλαθα ησλ απαληήζεσλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε πξνθχπηεη –ζχκθσλα κε ην McNemar-Bowker ηεζη φηη νη απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ κε ηε ρξήζε Ζ/Τ ή φρη δε δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά κεηά ηελ παξέκβαζε 

(Asymp.Sig 2-sided =0,206). πλεπψο, ε ρξήζε Ζ/Τ δελ επεξεάδεη ηελ εγεηηθή ηθαλφηεηα 

ησλ καζεηψλ. 

4.3.2 Γηαμνληθή ηαμηλόκεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ είθνζη καζεηώλ σο πξνο ηε 

ζπλεξγαζία κε ή ρσξίο ηελ ύπαξμε Η/Τ 
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 ΥΩΡΗ PC ΤΝΔΡΓΑΗΑ * ΜΔ PC ΤΝΔΡΓΑΗΑ Crosstabulation 

   ΜΔ PC ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

Total 

   

ΑΓΗΑΦΟΡΟ/

Ζ 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ/

Ζ 

ΠΟΛΤ 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ/

Ζ 

 ΥΩΡΗ PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

ΑΓΗΑΦΟΡΟ-Ζ Count 1 1 1 3 

Expected Count ,3 1,4 1,4 3,0 

% within  ΥΩΡΗ 

PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

% within ΜΔ PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

50,0% 11,1% 11,1% 15,0% 

% of Total 5,0% 5,0% 5,0% 15,0% 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-

Ζ 

Count 1 2 6 9 

Expected Count ,9 4,1 4,1 9,0 

% within  ΥΩΡΗ 

PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

11,1% 22,2% 66,7% 100,0% 

% within ΜΔ PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

50,0% 22,2% 66,7% 45,0% 

% of Total 5,0% 10,0% 30,0% 45,0% 

ΠΟΛΤ 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-

Ζ 

Count 0 6 2 8 

Expected Count ,8 3,6 3,6 8,0 

% within  ΥΩΡΗ 

PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

% within ΜΔ PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

,0% 66,7% 22,2% 40,0% 

% of Total ,0% 30,0% 10,0% 40,0% 

Total Count 2 9 9 20 

Expected Count 2,0 9,0 9,0 20,0 

% within  ΥΩΡΗ 

PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

10,0% 45,0% 45,0% 100,0% 

% within ΜΔ PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 ΥΩΡΗ PC ΤΝΔΡΓΑΗΑ * ΜΔ PC ΤΝΔΡΓΑΗΑ Crosstabulation 

   ΜΔ PC ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

Total 

   

ΑΓΗΑΦΟΡΟ/

Ζ 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ/

Ζ 

ΠΟΛΤ 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ/

Ζ 

 ΥΩΡΗ PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

ΑΓΗΑΦΟΡΟ-Ζ Count 1 1 1 3 

Expected Count ,3 1,4 1,4 3,0 

% within  ΥΩΡΗ 

PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

% within ΜΔ PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

50,0% 11,1% 11,1% 15,0% 

% of Total 5,0% 5,0% 5,0% 15,0% 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-

Ζ 

Count 1 2 6 9 

Expected Count ,9 4,1 4,1 9,0 

% within  ΥΩΡΗ 

PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

11,1% 22,2% 66,7% 100,0% 

% within ΜΔ PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

50,0% 22,2% 66,7% 45,0% 

% of Total 5,0% 10,0% 30,0% 45,0% 

ΠΟΛΤ 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-

Ζ 

Count 0 6 2 8 

Expected Count ,8 3,6 3,6 8,0 

% within  ΥΩΡΗ 

PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

% within ΜΔ PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

,0% 66,7% 22,2% 40,0% 

% of Total ,0% 30,0% 10,0% 40,0% 

Total Count 2 9 9 20 

Expected Count 2,0 9,0 9,0 20,0 

% within  ΥΩΡΗ 

PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

10,0% 45,0% 45,0% 100,0% 

% within ΜΔ PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 10,0% 45,0% 45,0% 100,0% 
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 ΥΩΡΗ PC ΤΝΔΡΓΑΗΑ * ΜΔ PC ΤΝΔΡΓΑΗΑ Crosstabulation 

   ΜΔ PC ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

Total 

   

ΑΓΗΑΦΟΡΟ/

Ζ 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ/

Ζ 

ΠΟΛΤ 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ/

Ζ 

 ΥΩΡΗ PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

ΑΓΗΑΦΟΡΟ-Ζ Count 1 1 1 3 

Expected Count ,3 1,4 1,4 3,0 

% within  ΥΩΡΗ 

PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

% within ΜΔ PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

50,0% 11,1% 11,1% 15,0% 

% of Total 5,0% 5,0% 5,0% 15,0% 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-

Ζ 

Count 1 2 6 9 

Expected Count ,9 4,1 4,1 9,0 

% within  ΥΩΡΗ 

PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

11,1% 22,2% 66,7% 100,0% 

% within ΜΔ PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

50,0% 22,2% 66,7% 45,0% 

% of Total 5,0% 10,0% 30,0% 45,0% 

ΠΟΛΤ 

ΤΝΔΡΓΑΗΜΟ-

Ζ 

Count 0 6 2 8 

Expected Count ,8 3,6 3,6 8,0 

% within  ΥΩΡΗ 

PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

% within ΜΔ PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

,0% 66,7% 22,2% 40,0% 

% of Total ,0% 30,0% 10,0% 40,0% 

Total Count 2 9 9 20 

Expected Count 2,0 9,0 9,0 20,0 

% within  ΥΩΡΗ 

PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

10,0% 45,0% 45,0% 100,0% 

% within ΜΔ PC 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Διέγρνληαο ηελ ππφζεζε ηεο ζπκκεηξίαο ζηνλ πίλαθα ησλ απαληήζεσλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε πξνθχπηεη –ζχκθσλα κε ην McNemar-Bowker ηεζη φηη νη απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ κε ηε ρξήζε Ζ/Τ ή φρη δε δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά κεηά ηελ παξέκβαζε 

(Asymp.Sig 2-sided =0,801). πλεπψο, ε ρξήζε Ζ/Τ δελ επεξεάδεη ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο 

ησλ καζεηψλ. 

4.3.3 Γηαμνληθή ηαμηλόκεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ είθνζη καζεηώλ σο πξνο ηε ζηάζε & 

ζπκπεξηθνξά κε ή ρσξίο ηελ ύπαξμε Η/Τ 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,914
a
 4 ,141 

Likelihood Ratio 7,091 4 ,131 

McNemar-Bowker Test 1,000 3 ,801 

N of Valid Cases 20   
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 ΥΩΡΗ PC ΣΑΖ&ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ * ΜΔ PC ΣΑΖ&ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ Crosstabulation 

   ΜΔ PC ΣΑΖ&ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

Total 

   

ΑΓΗΑΦΟΡΟ

/Ζ 

ΤΝΔΡΓΑΗΜ

Ο/Ζ 

ΠΟΛΤ 

ΤΝΔΡΓΑΗΜ

Ο/Ζ 

 ΥΩΡΗ PC 

ΣΑΖ&ΤΜΠΔΡΗΦ

ΟΡΑ 

ΑΓΗΑΦΟΡΟ-

Ζ 

Count 1 2 0 3 

Expected Count ,3 ,9 1,8 3,0 

% within  ΥΩΡΗ PC 

ΣΑΖ&ΤΜΠΔΡΗΦ

ΟΡΑ 

33,3% 66,7% ,0% 100,0

% 

% within ΜΔ PC 

ΣΑΖ&ΤΜΠΔΡΗΦ

ΟΡΑ 

50,0% 33,3% ,0% 15,0% 

% of Total 5,0% 10,0% ,0% 15,0% 

ΤΝΔΡΓΑΗΜ

Ο-Ζ 

Count 0 3 6 9 

Expected Count ,9 2,7 5,4 9,0 

% within  ΥΩΡΗ PC 

ΣΑΖ&ΤΜΠΔΡΗΦ

ΟΡΑ 

,0% 33,3% 66,7% 100,0

% 

% within ΜΔ PC 

ΣΑΖ&ΤΜΠΔΡΗΦ

ΟΡΑ 

,0% 50,0% 50,0% 45,0% 

% of Total ,0% 15,0% 30,0% 45,0% 

ΠΟΛΤ 

ΤΝΔΡΓΑΗΜ

Ο-Ζ 

Count 1 1 6 8 

Expected Count ,8 2,4 4,8 8,0 

% within  ΥΩΡΗ PC 

ΣΑΖ&ΤΜΠΔΡΗΦ

ΟΡΑ 

12,5% 12,5% 75,0% 100,0

% 

% within ΜΔ PC 

ΣΑΖ&ΤΜΠΔΡΗΦ

ΟΡΑ 

50,0% 16,7% 50,0% 40,0% 

% of Total 5,0% 5,0% 30,0% 40,0% 

Total Count 2 6 12 20 

Expected Count 2,0 6,0 12,0 20,0 
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% within  ΥΩΡΗ PC 

ΣΑΖ&ΤΜΠΔΡΗΦ

ΟΡΑ 

10,0% 30,0% 60,0% 100,0

% 

% within ΜΔ PC 

ΣΑΖ&ΤΜΠΔΡΗΦ

ΟΡΑ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 10,0% 30,0% 60,0% 100,0

% 

 

 

 

Chi-Square Tests  

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,944
a
 4 ,139 

Likelihood Ratio 8,872 4 ,064 

McNemar-Bowker Test 6,571 3 ,087 

N of Valid Cases 20   

 

Διέγρνληαο ηελ ππφζεζε ηεο ζπκκεηξίαο ζηνλ πίλαθα ησλ απαληήζεσλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε πξνθχπηεη –ζχκθσλα κε ην McNemar-Bowker ηεζη φηη νη απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ κε ηε ρξήζε Ζ/Τ ή φρη δε δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά κεηά ηελ παξέκβαζε 

(Asymp.Sig 2-sided =0,087). πλεπψο, ε ρξήζε Ζ/Τ δελ επεξεάδεη ηελ ζηάζε θαη 

ζπκπεξηθνξά  ησλ καζεηψλ πξνο άιινπο. 

4.3.4  Γηαμνληθή ηαμηλόκεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ είθνζη καζεηώλ σο πξνο ηε ζεώξεζε 

& ζεβαζκό ζε άιινπο κε ή ρσξίο ηελ ύπαξμε Η/Τ 
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 ΥΩΡΗ PC ΘΔΩΡΖΖ&ΔΒΑΜΟ Δ ΑΛΛΟΤ * ΜΔ PC ΘΔΩΡΖΖ&ΔΒΑΜΟ Δ ΑΛΛΟΤ 

Crosstabulation 

   ΜΔ PC ΘΔΩΡΖΖ&ΔΒΑΜΟ Δ 

ΑΛΛΟΤ 

Total 

   

ΑΓΗΑΦΟΡΟ

/Ζ 

ΤΝΔΡΓΑΗΜ

Ο/Ζ 

ΠΟΛΤ 

ΤΝΔΡΓΑΗΜ

Ο/Ζ 

 ΥΩΡΗ PC 

ΘΔΩΡΖΖ&ΔΒΑ

ΜΟ Δ ΑΛΛΟΤ 

ΑΓΗΑΦΟΡΟ-

Ζ 

Count 1 2 0 3 

Expected Count ,3 1,7 1,1 3,0 

% within  ΥΩΡΗ PC 

ΘΔΩΡΖΖ&ΔΒΑ

ΜΟ Δ ΑΛΛΟΤ 

33,3% 66,7% ,0% 100,0

% 

% within ΜΔ PC 

ΘΔΩΡΖΖ&ΔΒΑ

ΜΟ Δ ΑΛΛΟΤ 

50,0% 18,2% ,0% 15,0% 

% of Total 5,0% 10,0% ,0% 15,0% 

ΤΝΔΡΓΑΗΜ

Ο-Ζ 

Count 0 4 5 9 

Expected Count ,9 5,0 3,2 9,0 

% within  ΥΩΡΗ PC 

ΘΔΩΡΖΖ&ΔΒΑ

ΜΟ Δ ΑΛΛΟΤ 

,0% 44,4% 55,6% 100,0

% 

% within ΜΔ PC 

ΘΔΩΡΖΖ&ΔΒΑ

ΜΟ Δ ΑΛΛΟΤ 

,0% 36,4% 71,4% 45,0% 

% of Total ,0% 20,0% 25,0% 45,0% 

ΠΟΛΤ 

ΤΝΔΡΓΑΗΜ

Ο-Ζ 

Count 1 5 2 8 

Expected Count ,8 4,4 2,8 8,0 

% within  ΥΩΡΗ PC 

ΘΔΩΡΖΖ&ΔΒΑ

ΜΟ Δ ΑΛΛΟΤ 

12,5% 62,5% 25,0% 100,0

% 

% within ΜΔ PC 

ΘΔΩΡΖΖ&ΔΒΑ

ΜΟ Δ ΑΛΛΟΤ 

50,0% 45,5% 28,6% 40,0% 

% of Total 5,0% 25,0% 10,0% 40,0% 

Total Count 2 11 7 20 

Expected Count 2,0 11,0 7,0 20,0 
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% within  ΥΩΡΗ PC 

ΘΔΩΡΖΖ&ΔΒΑ

ΜΟ Δ ΑΛΛΟΤ 

10,0% 55,0% 35,0% 100,0

% 

% within ΜΔ PC 

ΘΔΩΡΖΖ&ΔΒΑ

ΜΟ Δ ΑΛΛΟΤ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 10,0% 55,0% 35,0% 100,0

% 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,287
a
 4 ,259 

Likelihood Ratio 6,472 4 ,167 

McNemar-Bowker Test 3,000 3 ,392 

N of Valid Cases 20   

. 

 

Διέγρνληαο ηελ ππφζεζε ηεο ζπκκεηξίαο ζηνλ πίλαθα ησλ απαληήζεσλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε πξνθχπηεη –ζχκθσλα κε ην McNemar-Bowker ηεζη φηη νη απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ κε ηε ρξήζε Ζ/Τ ή φρη δε δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά κεηά ηελ παξέκβαζε 

(Asymp.Sig 2-sided =0,392). πλεπψο, ε ρξήζε Ζ/Τ δελ επεξεάδεη ηε ζεψξεζε θαη ζεβαζκφ 

πξνο άιινπο. 

Κεθάιαην 5 : πκπεξάζκαηα 

5.1. Eπηζθόπεζε απνηειεζκάησλ 

 

Δίθνζη καζεηέο ηεο Γ ηάμεο δεκνηηθνχ εξγάζηεθαλ ζηα πιαίζηα  ελφο ζπλεξγαηηθνχ 

ζελαξίνπ, ην νπνίν βαζίζηεθε ζηε κέζνδν Project – Based Learning θαη ελζσκαηψζεθε ζε 

έλα Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) πεξηβάιινλ. 

ηα πιαίζηα ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο πνπ δεκηνπξγήζακε, δηακνξθψζακε δχν 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα : 
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1
ν
 : ε έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ βαζίδεηαη ζην πξφηππν Project -  Based Learning , 

νη καζεηέο αλέπηπμαλ ηθαλνπνηεηηθέο ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο;  

 

2
ν
 : ε έλα CSCL πεξηβάιινλ πνπ βαζίδεηαη ζην πξφηππν Project – Based Learning, νη 

καζεηέο αλέπηπμαλ θαιχηεξεο ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο ζε ζχγθξηζε  κε έλα πεξηβάιινλ πνπ 

βαζίδεηαη ζην πξφηππν Project –Based Learning αιιά ρσξίο ηελ ππνζηήξημε λέσλ 

ηερλνινγηψλ;  

          Πξνηνχ παξαζέζνπκε ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη γηα θάζε έλα απφ ηα 

δχν εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ζεσξνχκε  λα ππελζπκίζνπκε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ καο ζηελ 

εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηηθήο ηζηνξίαο ζην Γεκνηηθφ. Όπσο 

αλαθέξακε θαη ζηηο αξρηθέο ζειίδεο ηεο εξγαζίαο καο, ε εθαξκνγή κάζεζεο πνπ βαζίδεηαη 

ζε ζπλζεηηθέο εξγαζίεο (Project-Based Learning-PBL) ζηε Γεκφζηα Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε θαη κάιηζηα, ζηε δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, ζηε ρψξα καο, δελ έρεη 

θαηαθέξεη λα βξεη αθφκα πεδίν εθαξκνγήο. Ζ θαηλνηνκία ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο έγθεηηαη ζην φηη ζρεδηάζηεθε έλα ζπλεξγαηηθφ ζελάξην, ην νπνίν βαζίζηεθε ζηε 

κέζνδν Project – Based Learning ελζσκαηψζεθε ζε έλα Computer Supported Collaborative 

Learning (CSCL) πεξηβάιινλ.  

 

5.2. πδήηεζε 

 

         ε ζρέζε κε ηα επξήκαηα γηα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ εηέζεζαλ ζηελ παξνχζα 

έξεπλα, πξνθχπηνπλ ηα επξήκαηα πνπ αθνινπζνχλ:  

 

Χο πξνο ην εξεπλεηηθό εξώηεκα 1:   

         ε έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ βαζίδεηαη ζην πξφηππν Project -  Based Learning , 

νη καζεηέο αλέπηπμαλ ηθαλνπνηεηηθέο ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο; 

Αλαθνξηθά κε ην 1
ν
 εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα, νη κέζνη φξνη (frequencies) ησλ δεηθηψλ 

ζπλεξγαζίαο πνπ ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε αλαδεηθλχεη, καο θάλνπλ λα απαληήζνπκε ζεηηθά. Οη 

καζεηέο πξάγκαηη, αλέπηπμαλ ηθαλνπνηεηηθέο ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο, ζην πιαίζην ελφο 

ζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ βαζίδεηαη ζην πξφηππν  Project - Based Learning. 

Δπνκέλσο, αλ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε θαη ην απνηέιεζκα απφ ηελ νπηηθή ηεο εθαξκνγήο 

θαηλνηφκσλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε πξνζέγγηζε 
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Project – Based Learning , δχλαηαη λα βξεη εθαξκνγή ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ζην 

Γεκνηηθφ.  

 

Χο πξνο ην εξεπλεηηθό εξώηεκα 2:   

         ε έλα CSCL πεξηβάιινλ πνπ βαζίδεηαη ζην πξφηππν Project – Based Learning, νη 

καζεηέο αλέπηπμαλ θαιχηεξεο ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο ζε ζχγθξηζε  κε έλα πεξηβάιινλ πνπ 

βαζίδεηαη ζην πξφηππν Project – Based Learning αιιά ρσξίο ηελ ππνζηήξημε λέσλ 

ηερλνινγηψλ;            

         ρεηηθά κε  ην 2
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ηα απνηειέζκαηα δελ θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ 

θάπνηα δηαθνξά κεηαμχ ηεο ρξήζεο ππνινγηζηή θαη ηεο κε ρξήζεο ηνπ, ζηνλ ηνκέα ηεο 

αλάπηπμεο ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ.  Δληνχηνηο, πξέπεη λα ηνλίζνπκε  πσο  ε ζχγρξνλε 

βηβιηνγξαθία θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, θαη αλαδεηθλχεη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο. Γη απηφ αθξηβψο ην ιφγν,  αθήλνπκε 

αλνηρηφ ην ελδερφκελν, νξηζκέλεο απφ ηηο ζρεδηαζηηθέο καο  παξακέηξνπο, φπσο ε ζχληνκε 

δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, θαζψο θαη νξηζκέλεο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο, φπσο ε έιιεηςε 

εμνηθείσζεο ησλ κηθξψλ καζεηψλ κε ηνλ Ζ/Τ, λα εκπφδηζαλ ηελ αλάδεημε ηεο ππεξνρήο ηεο 

ρξήζεο Ζ/Τ ζε ζχγθξηζε κε ηε κε ρξήζε.  

 

5.3 πκπεξάζκαηα 

         πλνςίδνληαο, ζα ππνζηεξίδακε φηη ππάξρνπλ ζεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο Ηζηνξίαο κε ηε ρξήζε ηεο πξνζέγγηζεο Project – Based Learning, ηδίσο, φηαλ 

πξνζαλαηνιηδφκαζηε ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηνπο καζεηέο. Δληνχηνηο, 

ηα  εξσηήκαηα πνπ κέλνπλ αλνηρηά, είλαη πνιιά θαη θξίζηκα θαη πηζαλφηαηα νη κειινληηθέο 

εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο λα πξέπεη λα δψζνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα. Σν ζεκαληηθφηεξν ίζσο  

απφ ηα εξσηήκαηα απηά είλαη:   

         Παξά ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο πξάγκαηη αλαπηχζζνπλ ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο ζηα 

πιαίζηα ηεο Project – Based Learning θαηά ηε δηάξθεηα ελφο Ηζηνξηθνχ project, ππάξρνπλ 

ζηνηρεία φηη ε απνθνκίδνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα ηα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, ζε 

ζρέζε κε απηέο πνπ απνθνκίδνπλ κέζσ ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο;  

         Θεσξνχκε φηη ιίγνη εθπαηδεπηηθνί θνξείο  ζα ιάβνπλ ζνβαξά  ππφςε ηελ πξνζέγγηζε 

Project – Based Learning, εάλ δελ ππάξμνπλ ζνβαξέο εξεπλεηηθέο πνπ ζα αλαδεηθλχνπλ ηελ 

ππεξνρή ηεο, ή έζησ ηελ ηζφηηκε ζέζε, απέλαληη ζηηο παξαδνζηαθέο, επηθξαηνχζεο πξαθηηθέο 

θαη κνξθέο δηδαζθαιίαο ζην ειιεληθφ ζρνιείν.   



100 
 

   5.4 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

         Χο γλσζηφλ, ε βαζηδφκελε ζε ζπλζεηηθέο εξγαζίεο κάζεζε (Project-Based Learning-

PBL) πηνζεηεί έλα µαζεηνθεληξηθφ µνληέιν πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ ελαζρφιεζε µε 

απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εµπιέθνπλ ηνπο εθπαηδεπφµελνπο ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ιήςε απνθάζεσλ, έξεπλα (Thomas 2000). Μέζα απφ ηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία απνδείρηεθε φηη είλαη ζε ζέζε λα εθαξκνζηεί κε κεγάιε επηηπρία ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, φπσο θαη ζε θάζε βαζκίδα εθπαίδεπζεο εάλ αθνινπζεζνχλ 

ζπζηεµαηηθά έλα ζχλνιν πξνδηαγξαθψλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ θαζνξηζµφ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα 

ην πεξηερφκελν, ηηο ζπλζήθεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα απνηειέζµαηα-αμηνιφγεζε θάζε 

ζπλζεηηθήο εξγαζίαο (Παλζειελάο, 2002, Πνιίηεο θ.ά., 2001). 

         Γηα ην ιφγν απηφ, αμηνπνηήζεθε κηα ζχγρξνλε ηάζε πνπ απαληάηαη ζηε ζχγρξνλε 

βηβιηνγξαθία, ηα ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο κε ηελ ππνζηήξημε ππνινγηζηή 

(Computer Supported Collaborative Environments) θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ζην κάζεκα ηεο 

Ηζηνξίαο γηα καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ, κε απψηεξν ζηφρν, λα εμεηαζζνχλ νη 

πξννπηηθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαρηνχλ γηα ηε δηδαζθαιία ελφο καζήκαηνο ζηελ 

αλαλέσζε ηνπ νπνίνπ  θαίλεηαη λα κελ εζηηάδνπλ ηφζν πνιχ φζν ζηα καζήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο θπζηθέο θαη ηηο ππφινηπεο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. 
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Παξάξηεκα  Β΄ 

 

 

1
ο
 Γίωπο-Πίνακερ Σςσνοηήηων  

 

 

ΑΜΔΖ ΔΡΓΑΗΑ 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 ΠΟΝΣΟΗ 3 75,0 75,0 75,0 

3 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΤΜΦΩΝΟΤΝ Δ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 3 75,0 75,0 75,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 100,0 

 Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΑΝΣΛΖΖ ΤΛΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 3 75,0 75,0 75,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 3 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 25,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 3 75,0 75,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  
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ΚΑΣΑΜΔΡΗΜΟ ΔΤΘΤΝΩΝ 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 4 100,0 100,0 100,0 

 

 

                                        ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ ΠΡΟΘΔΜΗΩΝ  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 ΠΟΝΣΟΗ 3 75,0 75,0 75,0 

3 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΠΡΟΖΛΩΖ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 50,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΔΠΟΗΚΟΓΟΜΖΣΗΚΩΝ ΤΕΖΣΖΔΩΝ 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 50,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

ΔΞΔΣΑΖ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 25,0 

3 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 75,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΗΓΟΜΔΝΖ ΔΡΓΑΗΑ 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 50,0 
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4 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΑΗ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 50,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΒΟΖΘΔΗΑ 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 50,0 

3 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

ΜΑΘΑΗΝΟΤΝ ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 50,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΝ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 25,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 3 75,0 75,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

1
ο
 Γίωπο-Γιαγπάμμαηα  



123 
 



124 
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2
ο
 Γίωπο-Πίνακερ Σςσνοηήηων 

 

ΤΜΦΩΝΟΤΝ Δ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 4 100,0 100,0 100,0 

 

 

ΑΜΔΖ ΔΡΓΑΗΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 25,0 

3 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 50,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΑΝΣΛΖΖ ΤΛΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 25,0 

3 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 75,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 4 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

ΚΑΣΑΜΔΡΗΜΟ ΔΤΘΤΝΩΝ 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 25,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 3 75,0 75,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ ΠΡΟΘΔΜΗΩΝ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 3 75,0 75,0 75,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΠΡΟΖΛΩΖ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 50,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΔΠΟΗΚΟΓΟΜΖΣΗΚΩΝ ΤΕΖΣΖΔΩΝ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 25,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 3 75,0 75,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

 

 

ΔΞΔΣΑΖ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 25,0 
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3 ΠΟΝΣΟΗ 3 75,0 75,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΗΓΟΜΔΝΖ ΔΡΓΑΗΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 50,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΑΗ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 25,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 3 75,0 75,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΒΟΖΘΔΗΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 3 75,0 75,0 75,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

 

ΜΑΘΑΗΝΟΤΝ ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 50,0 

3 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 75,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 100,0 
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ΜΑΘΑΗΝΟΤΝ ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 50,0 

3 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 75,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΝ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 50,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

2
ο
 Γίωπο-Γιαγπάμμαηα  

 



129 
 



130 
 

 

 



131 
 

3
ο
 Γίωπο-Πίνακερ Σςσνοηήηων 

 

ΤΜΦΩΝΟΤΝ Δ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 25,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 3 75,0 75,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΑΜΔΖ ΔΡΓΑΗΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 4 100,0 100,0 100,0 

 

 

ΑΝΣΛΖΖ ΤΛΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 25,0 

3 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 75,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΚΑΣΑΝΝΟΖΖ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 50,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

 

ΚΑΣΑΜΔΡΗΜΟ ΔΤΘΤΝΩΝ 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 25,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 3 75,0 75,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ ΠΡΟΘΔΜΗΩΝ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 50,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΠΡΟΖΛΩΖ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 50,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΔΠΟΗΚΟΓΟΜΖΣΗΚΩΝ ΤΕΖΣΖΔΩΝ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 ΠΟΝΣΟΗ 4 100,0 100,0 100,0 

 

 

ΔΞΔΣΑΖ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 3 75,0 75,0 75,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  
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ΓΗΔΦΑΛΖΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΗΓΟΜΔΝΖ ΔΡΓΑΗΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 4 100,0 100,0 100,0 

 

 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΑΗ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 50,0 

3 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΔΚΛΖΖ ΓΗΑ ΒΟΖΘΔΗΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 25,0 

3 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 50,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΜΑΘΑΗΝΟΤΝ ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 50,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΝ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 ΠΟΝΣΟΗ 4 100,0 100,0 100,0 

 

 

3
ο
 Γίωπο-Γιαγπάμμαηα  
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4
ο
 Γίωπο-Πίνακερ Σςσνοηήηων  
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ΤΜΦΩΝΟΤΝ Δ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 3 75,0 75,0 75,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΑΜΔΖ ΔΡΓΑΗΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 50,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΑΝΣΛΖΖ ΤΛΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 50,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 4 100,0 100,0 100,0 

 

 

ΚΑΣΑΜΔΡΗΜΟ ΔΤΘΤΝΩΝ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 ΠΟΝΣΟΗ 4 100,0 100,0 100,0 
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ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ ΠΡΟΘΔΜΗΩΝ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 3 75,0 75,0 75,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΠΡΟΖΛΩΖ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 25,0 

3 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 75,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΔΠΟΗΚΟΓΟΜΖΣΗΚΩΝ ΤΕΖΣΖΔΩΝ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 25,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 3 75,0 75,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΔΞΔΣΑΖ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 3 75,0 75,0 75,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΓΗΔΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΗΓΟΜΔΝΖ ΔΡΓΑΗΑ 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 25,0 

3 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 50,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΑΗ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 3 75,0 75,0 75,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΒΟΖΘΔΗΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 25,0 

3 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 50,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

ΜΑΘΑΗΝΟΤΝ ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 25,0 

3 ΠΟΝΣΟΗ 1 25,0 25,0 50,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  
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ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΝ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 50,0 

4 ΠΟΝΣΟΗ 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 

 

4
ο
 Γίωπο-Γιαγπάμμαηα 
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Παξάξηεκα  Γ΄ 

 

Ρνπκπξίθα 1: ΟΜΑΓΑ  ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 

Rubric 1 – Group Observation Checklist 

(ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ δάζθαιν) 

 (Παξαηήξεζε ηελ νκάδα γηα 5-10 ιεπηά  θαη θαηάγξαςε όιεο ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ εκθαλίδνληαη) 

Ομάδα: 

Θέμα ηος ζσεδίος επγαζίαρ:                        Ζμεπομενία:   ___ /___ /201__ 

Όηαν ξεκινά μια επγαζία, ηα μέλε ηερ ομάδαρ… 

πκπεξηθνξά πνπ παξαηεξήζεθε- 
4 

πόληνη 

3 

πόληνη 

2 

πόληνη 

1 

πόληνο 

πκθσλνύλ ζε κηα εκεξήζηα δηάηαμε ή ζρέδην 
    

Αξρίδνπλ λα εξγάδνληαη άκεζα 
    

Αληινύλ πιηθό γηα ην ζρέδην εξγαζίαο 
    

Καηαιαβαίλνπλ πξάγκαηα ρσξίο ηελ ειάρηζηε, έζησ,  βνήζεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 
    

Καηακεξίδνπλ επζύλεο θαη / ή αλαζέηνπλ ξόινπο 
    

Αλαζεσξνύλ ηηο πξνζεζκίεο 
    

Παξακέλνπλ πξνζεισκέλα ζηελ εξγαζία     

 

 

 

Όηαν επγάδονηαι, ηα μέλε ηερ ομάδαρ… 

πκπεξηθνξά πνπ παξαηεξήζεθε- 
4 

πόληνη 

3 

πόληνη 

2 

πόληνη 

1  

πόληνο 

Γηεμάγνπλ θαιέο θαη επνηθνδνκεηηθέο ζπδεηήζεηο     

Δμεηάδνπλ κεηαμύ ηνπο ην παξαγόκελν έξγν     

Γηαζθαιίδνπλ ηελ παξάδνζε ηεο εξγαζίαο     

Καζαξίδνπλ θαη ηαθηνπνηνύλ ην ρώξν εξγαζίαο     

Εεηνύλ βνήζεηα όπνηε ρξεηάδεηαη     

Μαζαίλνπλ κεηαμύ ηνπο     

Παξακέλνπλ ζηελ εξγαζία     
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Ρνπκπξίθα 2: ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

Rubric 2 – Collaboration Rubric 

 

 (ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο καζεηέο) 

Συνεργαςία 

   

Ηγετική ικανότητα 

 Δε ςυμμετζχω  Είμαι υπεφκυνοσ 

 Ενκαρρφνω άλλουσ 

 Βοθκϊ να μείνει θ 
ομάδα μου 
ςυγκεντρωμζνθ 

 Διατθρϊ τθν ομάδα μου 

ςυγκεντρωμζνθ 

 Οργανϊνω τθν ομάδα μου 

 Βεβαιϊνομαι ότι ο κακζνασ 

κάνει τθ δουλειά του. 

Συνεργαςία  

 Δεν τα πάω καλά με   
τουσ άλλουσ 

 Δεν ακοφω. 

 Τα πάω καλά με τουσ 
άλλουσ. 

 Ακοφω τουσ άλλουσ 
 

 Βγαίνω από τθν πορεία 
μου για να βοθκιςω άλλουσ 

 Προςφζρομαι εκελοντικά 

 Είμαι ειρθνοποιόσ ςε 
περίπτωςθ διαφωνιϊν και 
εντάςεων. 

Στάςη & Συμπεριφορά 

 

 Ζχω αδφναμθ ςτάςθ 

 Σπάηω τουσ κανόνεσ 

 Δεν ακολουκϊ πάντα 
μια ςυγκεκριμζνθ 
κατεφκυνςθ. 

 Ζχω καλι ςτάςθ 

 Ακολουκϊ κανόνεσ 
και κατευκφνςεισ 

 

 Βοθκϊ τουσ άλλουσ 

 Ενκουςιάηομαι πολφ 

Θεϊρηςη και ςεβαςμόσ 
προσ τουσ άλλουσ 

 Δεν κάνω τουσ άλλουσ 
να αιςκάνονται καλά 

 Ζχω ζλλειψθ ςεβαςμοφ 
προσ τουσ άλλουσ. 

 

 Σζβομαι τισ ιδζεσ και 
τα αιςκιματα των 
άλλων 

 Είμαι καλόσ κι 
ευγενικόσ. 

 Βοθκϊ τουσ άλλουσ 

 Δεν αποκλείω κανζναν 

 Λαμβάνω υπ’ όψιν τα 
αιςκιματα των άλλων. 
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Παξάξηεκα  Γ΄ 

 

 

 

 ΦΤΛΛΟ  ΕΡΓΑΙΑ 1 

 

  ΑΛΦΕΙΟ  ΚΑΙ ΑΡΕΘΟΤΑ 

 

 

 

 

Γηα ημ μύζμ ημο Αιθεημύ θαη ηεξ Ανέζμοζαξ γίκεηαη ακαθμνά ζε πνεζμό ζπεηηθό με ηεκ 

ίδνοζε ηςκ οναθμοζώκ ημ 734 π.Χ. Όηακ μ πμηάμημξ ζεόξ Αιθεηόξ αγάπεζε ηε κύμθε 

Ανέζμοζα, αοηή, γηα κα ημκ απμθύγεη, δηαπέναζε ηε μεηαλύ Πειμπμκκήζμο θαη ηθειίαξ 

ζάιαζζα θαη, θζάκμκηαξ ζηε  κήζμ Ονηογία, ζηηξ οναθμύζεξ ηεξ ηθειίαξ, μεηαμμνθώζεθε 

από ηεκ Άνηεμε ζε «πεγή» πιμύζηα ζε γάνγανμ κενό. Η απόζηαζε ακάμεζα ζηηξ εθβμιέξ ημο 

πμηαμμύ Αιθεημύ θαη ημ κεζί Ονηογία είκαη 550 πηιηόμεηνα θαη ημ μήθμξ ημο πμηαμμύ 111 

πηιηόμεηνα,  
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α) Πόζμ μεγαιύηενε είκαη ε απόζηαζε  ακάμεζα ζηηξ εθβμιέξ ημο  Αιθεημύ θαη ηεξ  

Ονηογίαξ από ημ ζοκμιηθό μήθμξ ημο πμηαμμύ; 

β) Πόζα πνόκηα έπμοκ πενάζεη από ηεκ πνώηε γναπηή ακαθμνά ημο μύζμο μέπνη ζήμενα; 

γ) Ακαημιηθόηενα από ηηξ εθβμιέξ ημο πμηαμμύ Αιθεημύ, ζηα ζύκμνα ηςκ κμμώκ Ηιείαξ θαη 

Μεζζεκίαξ, εθβάιιεη έκαξ άιιμξ πμηαμόξ, ε Νέδα, μ μμκαδηθόξ πμηαμόξ ζηεκ Γιιάδα πμο 

έπεη γοκαηθείμ όκμμα, αοηό, ηεξ μμώκομεξ κύμθεξ (όπςξ ήηακ θαη ε Ανέζμοζα). Σμ μήθμξ 

ημο είκαη 32 πηιηόμεηνα. Πόζα μέηνα είκαη ζοκμιηθά ημ μήθμξ θαη ηςκ δύμ πμηαμώκ 

(Αιθεημύ θαη Νέδαξ);  

δ) Η Ανέζμοζα, θοκεγεμέκε από ημκ πμηαμό Αιθεηό, ίζςξ κα πέναζε θαη από εθεί πμο 

βνίζθεηαη ζήμενα ε πνςηεύμοζα ημο κμμμύ Ηιείαξ, μ Πύνγμξ, θαζώξ θαη ηα παναπμηάμηα 

πςνηά αιμώκε, Βανβάζαηκα Αιθεημύζα θαη Γπηηάιημ. Καζέκα  απέπεη ζε εοζεία γναμμή από 

ημκ πμηαμό 5,99πιμ., 2,15πιμ., 2,60 πιμ, 3,30πιμ. θαη 3,12πιμ., ακηίζημηπα.  

Πμηα είκαη ε ζοκμιηθή απόζηαζε ηςκ παναπμηάμηςκ αοηώκ πενημπώκ από ημκ πμηαμό 

Αιθεηό ζε πηιηόμεηνα θαη μέηνα;  

ε) ηεκ παναθάης εηθόκα βιέπεηε έκα ανγονό ηεηνάδναπμμ με ηεκ θεθαιή ηεξ Ανέζμοζαξ 

πιαηζηςμέκε από δειθίκηα, ημ μπμίμ είκαη ένγμ ημο  ανπαίμο Έιιεκα κμμηζμαημθόπηε 

Κίμςκα. 

i) Πόζα δειθίκηα απεηθμκίδμκηαη ζε 26 ηέημηα κμμίζμαηα; 

ii) Πόζα άιμγα απεηθμκίδμκηαη 19 ηέημηα άιμγα; 

iii) Πόζα ηεηνάδαπμα ζα πνεηαδόηακ θάπμημξ ηεκ επμπή εθείκε (415 – 400 π.Χ.) ζηηξ 

οναθμύζεξ, γηα κα έπεη, ζοκμιηθά, 136 δναπμέξ;  
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Αιθεηόξ  θαη Ανέζμοζα 

Φύιιμ Γνγαζίαξ 2 

Πνμμνηζμόξ 

Από ζεμείμ Α: 

ημ ζεμείμ Β:  

 

Βνίζθς ημκ πνμμνηζμό πμο ζέις κα επηζθεθζώ ζημ Google 

Earth! 

1) Γηαηί ζέιμομε κα επηζθεθζμύμε αοηό ημ μένμξ (ζεμείμ Β) ; 

α.  

β.  

γ.  

 

 

2) Πμημξ είκαη μ πιεζοζμόξ ηεξ πώναξ ζηεκ μπμία ακήθεη ημ ζεμείμ Β;  

 

3) Πώξ μκμμάδεηαη θαη πμημξ είκαη μ πιεζοζμόξ ηεξ πόιεξ ζηεκ μπμία βνίζθεηαη ημ 

ζεμείμ Β;  

 

 

 

 

 

4) Χνεζημμπμηώκηαξ ημ βμήζεμα «δςγναθηθή» ημο οπμιμγηζηή, κα ζπεδηάζεηε θαη κα 

εηζάγεηε ζηεκ επόμεκε ζειίδα μηα δηθή ζαξ δςγναθηά ζπεηηθά με ημ μύζμ ημο 

Αιθεημύ θαη ηεξ Ανέζμοζαξ. ηε ζοκέπεηα, γύνς από ηε δςγναθηά, κα εηζάγεηε 

όπμηεξ εηθόκεξ ζπεηηθέξ με ημ μύζμ ζέιεηε εζείξ, αθμύ ηηξ ακαδεηήζεηε πνώηα ζε 

όπμηα μεπακή ακαδήηεζεξ εζείξ ζέιεηε (π.π. Google, Yahoo, θ.α.). ηε ζοκέπεηα, κα 

εθηοπώζεηε ηε δςγναθηά ζαξ. 

 

 

 

Ειςάγετε ΕΔΩ τθ 

ςθμαία τθσ χϊρασ 

ςτθν οποία ανικει 

το ςθμείο Α. 

Ειςάγετε ΕΔΩ τθ 

ςθμαία τθσ χϊρασ 

ςτθν οποία ανικει 

το ςθμείο Β. 
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ΦΤΛΛΟ  ΕΡΓΑΙΑ 3 

 

  ΑΛΦΕΙΟ  ΚΑΙ ΑΡΕΘΟΤΑ 

 

 

 

 

 

  

(1) 

ΙΕΡΟ ΡΟΤ ΑΛΦΕΙΟΤ 
 

«Έκδημη ηθόμεζζ’ ηενόκ νόμκ Αιθεμίμ. 

Έκζα Δηί νέλακηεξ οπενμεκεί ηενά θαιά, 

ηαύνμκ δ’ Αιθεηώ, ηαύνμκ δε Πμζεηδάςκη…» 

 

        ΜΕΣΑΦΡΑΗ:  «Καη ζη’ άγημ νεύμα ημο Αιθεημύ 

ημ μεζεμένη βνέζεθε (μ ζηναηόξ μαξ). 

Θοζία ηόηε θάκαμε ζημκ Δία, 

ηαύνμ μεηά ζημκ Αιθεηό, ηαύνμ ζημκ Πμζεηδώκα» 

 

( Ομήνμο Ιιηάδα, ναρ. Λ, ζηίπ. 726 – 728). 
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Γηε ημο ςθεακμύ εζύ Αιθεηέ μμο, 

πιμοημδόηε θαη ηνμθμπμηέ, 

αηώκημ ζύμβμιμ ηεξ ακαδήηεζεξ, 

δεκ μμο είπεξ πμηέ 

πςξ πάκε ζηεκ Ονηογία 

κα ζοκακηήζμοκ ηεκ Ανέζμοζα, 

κα πημοκ κενό από ηα πείιε ηεξ, 

κα λεδηράζμοκ ημκ ενςηά ημοξ. 

Κη εγώ, 

ημ ανγό μαθνόζονημ ηναγμύδη ζμο 

αθμύς ηα θαιμθαίνηα 

πμύ ‘νπεηαη με ημ ογνό θαιάνηζμα 

ζη’ άζπνα παιίθηα επάκς. 

Οη ηηηέξ με θναημύκ ζημκ ίζθημ ημοξ 

θαη θνεμαζμέκμξ ζηεκ όπζε ζμο 

πηθνμπαμμγειώ, 

ημκ εαοηό μμο βιέπμκηαξ 

ζηα γάνγανα κενά ζμο. 

Χνόκηα μιάθενα μάηαηα δεηώ 

Σηξ μμνθέξ πμο αγάπεζα 

ημ ακηηθαζνέθηηζμά ζμο. 

Καη μηα ζηηγμή επίζηερα 

όηακ με πάηδεοακ μη δεηιηκέξ απηίδεξ, 

πςξ ήηακ αοηέξ, 

πμο ημ πανζέκμ ζώμα ημοξ 
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ιμοδόηακ ζηα κενά ζμο. 

Κη ακ θάπμηε 

ε Άνηεμηξ πιύκεη ημ πνόζςπό ηεξ 

θη εζύ ζα εθπιενώζεηξ ημοξ πόζμοξ ζμο 

ηόηε ζα βνς ημ Νύθηημμ 

κ’ αιιάλς ηε μμνθή μμο. 

 

Κώζηαξ  Γπηηαιηώηεξ, «Η ζιίρε ηεξ αηςκηόηεηαξ», εθδόζεηξ Νμομάξ (1999) 
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(2) 

 

Ω άπηαζημ πμοιί, κμζηαιγηθέ ένςηά μμο, 

μ πόζμξ μμο ζ’ αθμιμοζεί αηώκημξ θοκεγόξ 

θη είζαη –ηα αθμύξ;-ημ ίδημ μμο ημ αίμα θη ε θανδηά μμο 

πμο λεηηκάπηε, απιώζεθε ζακ άγνημξ πμηαμόξ. 

Μα είζαη ηαμέκε ζηε ζεά πανζέκα κ’ απμμείκεηξ 

θη όζμ θη ακ ηνέπς –αιίμμκμ- δεκ ζα ζε θηάζς εγώ. 

ηεκ Ονηογία ζε δύγςζα μ’ απ ημκ θνμοκό μηαξ θνήκεξ 

ςξ έζθοβ’ απ’ ηα πείιε ζμο ηεκ εδμκή κα πης 

λακά γιηζηνάξ θαη πύκεζαη θνοζηάιιηκμ κενάθη 

θαη πόηηζέξ με, Ανέζμοζα, ηεξ πίθναξ ημ θανμάθη. 

 

(Από ηεκ ανπαία ειιεκηθή πμίεζε) 

 

 

Αθξύ διαβάζεηε ποξζεκηικά ηα παοακάηω πξιήμαηα ζςεηικά με ηξμ Αλθειό και ηημ 

Αοέθξρζα, μα κάμεηε ηα ενήπ: 

 

 Να πιεθηνμιμγήζεηε ζηε μεπακή ακαδήηεζεξ Google ηε θνάζε: Λενικό της κξιμής 

μεξελλημικής - Η Πύλη για τημ ελλημική γλώσσα 

θαη κα παηήζεηε ημ γαιάδημ θμομπί ηεξ ακαδήηεζεξ. ηε ζοκέπεηα, παηήζηε με ημ πμκηίθη 

πάκς ζημ πνώημ απμηέιεζμα ηεξ ακαδήηεζεξ (πμο είκαη ε ίδηα θνάζε με εθείκε πμο 

πιεθηνμιμγήζαηε πνμεγμομέκςξ) θαη ζα μδεγεζείηε ζημ ιεληθό ηεξ θμηκήξ κεμειιεκηθήξ 

γιώζζαξ ηεξ Πύιεξ γηα ηεκ ειιεκηθή γιώζζα. Πιεθηνμιμγήζηε ζηε γναμμή ακαδήηεζεξ 

όπμηα ιέλε από ηα δύμ παναπάκς πμηήμαηα είκαη γηα εζάξ άγκςζηε θαη, ηέιμξ, ακηηγνάρηε 

θαη επηθμιιήζηε ηεκ ενμεκεία ημοξ ζημ πανόκ έγγναθμ Word. 
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Nα γνάρεηε μηα ζύκημμε πενίιερε θαζεκόξ από ηα παναπάκς πμηήμαηα ζημ πανόκ έγγναθμ 

Word. 

 

Na επηιέλεηε με ημκ θένζμνα ηα θύνηα μκόμαηα ηςκ δύμ πμηεμάηςκ θαη, ζηε ζοκέπεηα, από 

ηε γναμμή ενγαιείςκ, κα ηα μεηαηνέρεηε ζε έκημκε γναθή θαη κα ηα οπμγναμμίζεηε. Έπεηηα, 

κα βνείηε ζπεηηθέξ εηθόκεξ από όπμηα μεπακή ακαδήηεζεξ ζέιεηε θαη κα ηηξ εηζάγεηε ζημ 

πανόκ θείμεκμ word, μαδί με έκα ζύκημμμ θείμεκμ ζπεηηθά με ημ εηθμκηδόμεκμ πνόζςπμ, πμο 

ζα βνείηε ζηεκ επηιμγή ιστός ηεξ ίδηαξ μεπακήξ ακαδήηεζεξ. Δείηε ημ παναθάης 

πανάδεηγμα… 

 

 

                           

 

 

Πξζειδώμαπ: ηεκ Γιιεκηθή μοζμιμγία μ Πξζειδώμαπ είκαη μ ζεόξ ηεξ ζηενηάξ θαη ηεξ 

ζάιαζζαξ (θαη γηα αοηό μκμμάδμκηακ θαη Πειαγαίμξ) , ηςκ πμηαμώκ, ηςκ πεγώκ θαη ηςκ 

πόζημςκ κενώκ. Γημξ ημο Κνόκμο θαη ηεξ Ρέαξ θαη αδειθόξ ημο Δία θαημηθμύζε πόηε ζημκ 

Όιομπμ θαη πόηε ζημ παιάηη ημο ζηα βάζε ηεξ ζάιαζζαξ, όπμο δμύζε θαη ε γοκαίθα ημο, ε 

Νενείδα Αμθηηνίηε 

Γδώ  γνάθεηε… 

 

 

 

 

 

 

 

 


