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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε μετά από επίπονη και κοπιαστική 

δουλειά, κάτι που οδήγησε στο παρόν αποτέλεσμα. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τα άτομα 

εκείνα που βοήθησαν στην πληρέστερη και αρτιότερη έκβαση αυτής της διπλωματικής εργασίας. 

Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τις δύο επιβλέπουσες καθηγήτριές μου, κυρία 

Σταυρούλα Καλδή και κυρία Διαμάντω Φιλιππάτου, για την ένθερμη υποστήριξή τους καθ’ όλη 

τη διάρκεια της συγγραφής αυτής της εργασίας. Με τις καίριες παρατηρήσεις και τις χρήσιμες 

συμβουλές τους κατάφερα να προχωρήσω στην ολοκλήρωσή της, κάτι που χωρίς αυτές τις 

παρεμβάσεις, δε θα είχε πραγματοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό.

Ακόμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εκπαιδευτικό και τους/τις μαθητές/τριες που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα και να αναφέρω ότι τρέφω μεγάλη εκτίμηση για την άριστη 

συνεργασία που είχαμε. Τέλος, ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν με το δικό τους τρόπο, άμεσα ή 

έμμεσα, σε ότι είχε να κάνει με τη δική μου ψυχική και συναισθηματική στήριξη με σκοπό την 

καλύτερη παρουσίαση της εργασίας μου.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η διδακτική μέθοδος project (σχεδίων εργασίας) στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει 

πρόσφατα επισήμως θεσμοθετηθεί από την ελληνική πολιτεία διαμέσου τόσο της εφαρμογής της 

Ευέλικτης Ζώνης στο σχολικό πρόγραμμα σε εβδομαδιαία βάση όσο και του Διαθεματικού 

Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Οι παραπάνω καινοτόμες δράσεις 

προβλέπεται να εφαρμόζονται σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου, για 

όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από το πολιτισμικό υπόβαθρο και τη σχολική επίδοση των 

μαθητών.

Στη σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα το δημοτικό σχολείο διακρίνεται για 

τον μορφωτικό και κοινωνικοποιητικό του ρόλο για όλα τα παιδιά, χωρίς αποκλεισμούς και 

επιλογές, δηλαδή για αλλοδαπούς μαθητές, μαθητές με δυσκολίες μάθησης και με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον, στο πλαίσιο των απαιτήσεων της σύγχρονης κοινωνίας το 

σχολείο θεωρείται αναγκαίο να παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν ποικίλες 

γνωστικές, μεταγνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες (π.χ. δεξιότητες κριτικής και αναλυτικής 

σκέψης, επίλυσης προβλημάτων, συνεργασίας, αυτενεργούς μάθησης και στρατηγικών 

σχεδιασμού, ελέγχου, ανατροφοδότησης και διορθωτικής παρέμβασης). Οι μαθητές με δυσκολίες 

μάθησης συχνά παρουσιάζουν αδυναμία στις προαναφερθείσες γνωστικές, μεταγνωστικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς και ευπάθεια κινήτρων μάθησης. Για την επίτευξη των 

παραπάνω στόχων υιοθετείται όλο και περισσότερο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης η 

άντληση θεμάτων από τον πραγματικό κόσμο ως πλαίσιο για μάθηση (Project-Based Learning).

Αν λάβουμε υπόψη και πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα που δείχνουν ότι οι νέες γνώσεις 

που αποκτούν οι μαθητές όταν αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν ατομικές ή/και ομαδικές 

εργασίες τύπου project, παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τη χρήση της 

παραδοσιακής διάλεξης στο πλαίσιο της άμεσης διδασκαλίας, μπορούμε να κατανοήσουμε τη 

σημασία της διδακτικής μεθόδου project και στο γνωστικό τομέα που αφορά την απόκτηση 

γνώσεων. Η μάθηση διαμέσου των project φαίνεται ότι είναι μια αποτελεσματική διδακτική 

μέθοδος σε σχέση με την παραδοσιακή γνωστική μάθηση, κυρίως όσον αφορά στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων με σκοπό την επίλυση προβλημάτων σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής.

Η διδακτική μέθοδος project έχει διερευνηθεί εκτενώς στο διεθνή χώρο ενώ στην Ελλάδα, 

εξαιτίας της πρόσφατης εισαγωγής της στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, τα τελευταία 

χρόνια γίνεται αξιόλογη προσπάθεια να διερευνηθεί η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητά της 

στις σχολικές τάξεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
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Στο διεθνή χώρο περιορισμένος αριθμός ερευνητικών μελετών σχετικά με την εφαρμογή της 

διδακτικής μεθόδου project σε μαθητές δημοτικού σχολείου με δυσκολίες μάθησης έχει 

καταγραφεί. Σχετικά παραδείγματα προκύπτουν από τη μελέτη της ερευνητικής ομάδας των 

MacArthur, Ferretti & Okolo στις ΗΠΑ στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και αρχές της τρίτης 

χιλιετίας, οι οποίοι διερεύνησαν τη συμβολή της διδακτικής μεθόδου project στο πλαίσιο 

διδασκαλίας των κοινωνικών επιστημών σε μικτές μαθησιακά τάξεις και κατέγραψαν τα 

μαθησιακά αποτελέσματα σε μαθητές με και χωρίς δυσκολίες μάθησης.

Στον ελληνικό χώρο, ερευνητικές μελέτες σχετικά με την εφαρμογή της διδακτικής μεθόδου 

project σε μαθητές Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με δυσκολίες μάθησης δεν έχουν συστηματικά 

καταγραφεί. Επομένως, θεωρείται επιστημονικά αναγκαίο να διερευνηθούν τα αποτελέσματα, τα 

οφέλη και οι επιπτώσεις από την εφαρμογή της διδακτικής μεθόδου project τόσο στο γνωστικό 

όσο και στον συναισθηματικό τομέα ανάπτυξης των μαθητών με και χωρίς δυσκολίες μάθησης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην παρούσα εργασία στόχος ήταν να μελετηθεί κατά πόσο η εφαρμογή της μεθόδου Project 

μπορεί να βοηθήσει γνωστικά και να προάγει τη συνεργατική μάθηση, την ενεργητική 

συμμετοχή και να διαφοροποιήσει τις αντιλήψεις των παιδιών με ή χωρίς δυσκολίες μάθησης για 

τη βιωματική και την παραδοσιακή διδασκαλία. Η μελέτη αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης 

έρευνας που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας την ακαδημαϊκή χρονιά 2007 - 2008 και 

συγκεκριμένα το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η υπογράφουσα την πτυχιακή 

αυτή εργασία διετέλεσε ενεργό ρόλο στην έρευνα, αφού συμμετείχε ως παρατηρήτρια στην τάξη 

όπου έλαβε χώρα η έρευνα συμπληρώνοντας οδηγούς - φύλλα παρατήρησης, καταγράφοντας 

διάλογους και κάνοντας συνεντεύξεις με τα παιδιά, αλλά και την εκπαιδευτικό.

Με τη βοήθεια ενός προσχεδιασμένου σχεδίου εργασίας (Project) με θέμα “Τα ζώα της 

θάλασσας’’, το οποίο εφαρμόστηκε στην Δ' τάξη ενός Δημοτικού σχολείου του Βόλου, είχαμε 

την ευκαιρία να παρατηρήσουμε και να βιώσουμε αυτή τη διαδικασία.

Σαν άτομο και προσωπικότητα επέλεξα να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο μέρος της έρευνας, 

δηλαδή της παρατήρησης της συμπεριφοράς των μαθητών και του τρόπου αντίδρασής τους σε 

όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων, αφού αυτή αποτελεί μια εποικοδομητική εμπειρία που θα 

ήθελα να αποκτήσω για τη μελλοντική μου πορεία ως φοιτήτριας σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Ακόμα, επικεντρώθηκα στη συστηματικότερη παρακολούθηση μερικών παιδιών με 

διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες, τομέας που σκοπεύω να ασχοληθώ εκτενέστερα στο 

μέλλον.

Επειδή η διδακτική μέθοδος project θεωρείται μια καινοτόμος μέθοδος για τα Ελληνικά 

σχολεία, θεώρησα ιδιαίτερα χρήσιμο για μένα να παρακολουθήσω την εφαρμογή της και να 

αντιληφθώ πως εφαρμόζεται στην πράξη. Το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον μου σαν φοιτήτρια και 

μελλοντική δασκάλα σχετίζεται άμεσα με τα ανωτέρω στοιχεία και θεωρώ ότι αύτη τη χρονική 

στιγμή είχα την ευκαιρία να εμβαθύνω σε αυτά τα θέματα λαμβάνοντας μέρος στην έρευνα και 

εκπονώντας παράλληλα την πτυχιακή αυτή εργασία.

Ο γενικότερος σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της 

διδακτικής μεθόδου project σε μαθητές/τριες με και χωρίς δυσκολίες μάθησης ηλικίας 9-10 ετών, 

τόσο στο γνωστικό όσο και στον κοινωνικό τομέα ανάπτυξης. Όσον αφορά το επιστημονικό 

πεδίο, θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθούν τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, αφού 

στο διεθνή χώρο υπάρχει περιορισμένος αριθμός ερευνητικών μελετών σχετικά με την εφαρμογή
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της διδακτικής μεθόδου project σε μαθητές δημοτικού σχολείου με δυσκολίες μάθησης, ενώ στον 

ελληνικό χώρο, αντίστοιχες ερευνητικές μελέτες δεν έχουν συστηματικά καταγραφεί.

Κάθε έρευνα, όμως, και κάθε είδους εργασία που διεκπεραιώνεται, είναι θεμιτό έως και 

αναγκαίο να θέτει τα δικά της ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις. Η επαλήθευση αυτών είναι 

ο σκοπός της και “υποχρέωση” του ερευνητή είναι να έχει την προσοχή του στραμμένη προς 

την διαδικασία αυτή. Είναι, λοιπόν, ένα μεγάλο και σημαντικό βήμα στην αρχή κάθε 

ερευνητικής διαδικασίας ή στην προσπάθεια εκπόνησης μιας εργασίας να συμβαίνει αυτό. 

Ακόμα, σύμφωνα με τα ερωτήματα και τις υποθέσεις καθορίζεται και η αξία της έρευνας, αλλά 

και η συμβολή της στον επιστημονικό χώρο. Ο ερευνητής ξέρει που να επικεντρωθεί και έτσι 

μένει πιστός στο θέμα του, χωρίς να ξεφεύγει από τα όρια, κάτι που θα ήταν καταστροφικό γι’ 

αυτόν και την προσπάθειά του. Η έρευνα που δεν κατευθύνεται από υπόθεση προχωρεί “στα 

τυφλά” και συχνά εκφυλίζεται σε μια απλή και άγονη συσσώρευση γεγονότων ή δεδομένων, 

σύμφωνα με τον Βάμβουκα (2002 : 111).

Πιο κάτω ακολουθούν τα ερευνητικά ερωτήματα πάνω στα οποία βασίστηκε η 

προαναφερθείσα έρευνα, αλλά και η εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας που σκοπό είχαν να 

θέσουν το πλαίσιο της μελέτης του συγκεκριμένου θέματος. Κύριο μέλημά μας ήταν να φέρουμε 

εις πέρας με τον εγκυρότερο και αντικειμενικότερο τρόπο τη διαδικασία αυτή, ούτως ώστε να 

αποτελέσει αφορμή για περαιτέρω αναζήτηση και έρευνα στον τομέα που διαπραγματεύεται. Τα 

ερευνητικά ερωτήματα που μας απασχόλησαν, λοιπόν, ήταν τα ακόλουθα :

• Ποιος είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων των μαθητών με και χωρίς δυσκολίες μάθησης 

σχετικά με τα ζώα της θάλασσας μετά την εφαρμογή ενός project στο πλαίσιο τους 

μαθήματος της Μελέτη Περιβάλλοντος (ΜΠ);

• Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τη στάση των μαθητών με και χωρίς δυσκολίες 

μάθησης πριν και μετά την εφαρμογή ενός project στη Μ Π

α) για την παραδοσιακή διδασκαλία και 

β) για τη βιωματική μάθηση', •

• Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών με 

δυσκολίες μάθησης κατά την εφαρμογή ενός project στη Μ Π;
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• Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τη στάση των μαθητών με και χωρίς δυσκολίες 

μάθησης σχετικά με τη συνεργατική μάθηση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 

εφαρμογή ενός project στη ΜΠ;

Η παρούσα έρευνα αναμένεται να συμβάλει στην πληρέστερη απεικόνιση των ισχυρών 

σημείων και αδυναμιών της διδακτικής μεθόδου project σε σχέση με μαθητές ποικίλων 

μαθησιακών αναγκών. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να συνεισφέρει στον αποτελεσματικότερο 

σχεδίασμά του αναλυτικού προγράμματος σπουδών (Α.Π.Σ.) στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

στο πλαίσιο χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής και στην ανανέωση και βελτίωση της 

ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Παρακάτω, θα παρουσιαστούν στοιχεία που αφορούν στη διδακτική μέθοδο project και στα 

χαρακτηριστικά της, στις βασικές αρχές εφαρμογής της και στα στάδια του project. Έπειτα, θα 

γίνει αναφορά στον προσδιορισμό, στα χαρακτηριστικά και στις βασικές μεθόδους 

αντιμετώπισης των παιδιών με Δυσκολίες Μάθησης. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί 

βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τις έρευνες που υπάρχουν για την εφαρμογή της μεθόδου 

project σε τυπικούς/ές μαθητές/τριες και μαθητές/τριες με δυσκολίες μάθησης και θα 

αναφερθούμε στο ρόλο που πρέπει να έχει ο/η δασκάλος/α απέναντι στα παιδιά και στην όλη 

διαδικασία κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του project. Τέλος, θα παρουσιαστούν κάποια 

προκαταρκτικά - διαδικαστικά βήματα που όμως αποτελούν σημαντικό ρόλο στην ομαλή 

πραγματοποίηση και έκβαση του κάθε σχεδίου εργασίας που λαμβάνει χώρα σε μια σχολική 

αίθουσα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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1.1. Διδακτική μέθοδος Project

Ο Karl Frey (2002 : 9) αναφέρεται στη διδακτική μέθοδο Project ως “έναν τρόπο ομαδικής 

διδασκαλίας στην οποία συμμετέχουν αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διδασκαλία διαμορφώνεται 

και διεξάγεται από όλους όσοι συμμετέχουν”. Και συνεχίζει, “αυτή η διδασκαλία έχει πολύ λίγα 

κοινά γνωρίσματα με την κλασική μορφή διδασκαλίας που γίνεται στα σχολεία, πανεπιστήμια 

και διάφορες σχολές”. Η λέξη Project προέρχεται από τη λατινική projicere, που σημαίνει 

σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο μυαλό μου.

Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η μέθοδος αυτή είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία που 

ξεφεύγει από τα τετριμμένα της μέχρι τώρα σχολικής πραγματικότητας στον ελλαδικό χώρο. 

Είναι κάτι διαφορετικό και σύγχρονο που σκοπό έχει να αλλάξει τον τρόπο μάθησης των παιδιών 

στα σχολεία και να τον αντικαταστήσει με έναν πιο ολοκληρωμένο και ολιστικό τρόπο κριτικής 

και θεώρησης των πραγμάτων. Στόχος του είναι να διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες των 

σύγχρονων μαθητών και να τους καταστήσει ικανούς να αντιμετωπίζουν μια κατάσταση ή ένα 

πρόβλημα που θα προκόψει στην τάξη ή στην καθημερινή τους ζωή, απ’ όλες τις πλευρές και να 

το φέρουν εις πέρας άμεσα.

Η μέθοδος Project, αποτελεί μια αξιόλογη εναλλακτική διδακτική πρόταση και παράλληλα 

μια παιδαγωγική καινοτομία, καθώς τα σχέδια εργασίας (projects) παρέχουν γόνιμο έδαφος για 

την απόκτηση της γνώσης βιωματικά (Ματσαγγούρας, 2006β). Είναι φανερό, λοιπόν, ότι μέσα 

απ’ αυτή τη μέθοδο η γνώση και η μάθηση προσεγγίζονται ολιστικά και τα παιδιά έχουν τη 

δυνατότητα να αντιλαμβάνονται και να ανακαλύπτουν γεγονότα από όλες τις οπτικές γωνίες. Η 

εκπαιδευτική αυτή διαδικασία οδηγεί στη μόρφωση μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασίας 

μάθησης. Δεν είναι ορθό να ακολουθεί ο κάθε εκπαιδευτικός δικά του βήματα και σκέψεις αν 

θέλει να ασχοληθεί επιστημονικά και σοβαρά με ένα θέμα εντάσσοντάς το στη μαθησιακή 

διαδικασία. Η μέθοδος Project βασίζεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και μεθοδολογία που 

την καθιστούν μοναδική και επιτυχημένη μαθησιακή διαδικασία, τα οποία και θα περιγραφούν 

διεξοδικά πιο κάτω.

Με τη λέξη μέθοδος εννοούμε τον τρόπο της έρευνας, τον τρόπο δηλαδή, που κάποιος 

υλοποιεί αυτά που σκέφτεται και έχει στο μυαλό του να καταφέρει με το πέρας της έρευνάς του. 

Παρ’ όλα αυτά, η ίδια λέξη, σχετίζεται και με κάτι ακόμα. Αυτό που ονομάζουμε περιεχόμενο 

και δεν σταματά μόνο στη διεξαγωγή ενός σχεδίου ή προγράμματος. Στη μέθοδο Project ο όρος 

“μέθοδος” διατηρεί την αρχική του σημασία. Η μέθοδός δηλαδή εδώ δεν είναι ένα πράγμα
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καθεαυτό που επιτρέπει σαφή διαχωρισμό του τι από το πώς, όπως ήδη συμβαίνει με τον 

εννοιολογικό διαχωρισμό “Διδακτικής” και “Μεθοδολογίας” (Frey : 2002).

Αν κάποιος ασχοληθεί περαιτέρω με τη διαδικασία σχεδίασης και εφαρμογής ενός Project θα 

αντιληφθεί αμέσως ότι δεν είναι εύκολο να την εντάξει σε καλούπια και μονοδιάστατους 

ορισμούς. Η μέθοδος αυτή μπορεί μεν να έχει κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη, αλλά παράλληλα δεν είναι εφικτό και επιστημονικά ορθό να πούμε ότι είναι 

μια αυστηρά προκαθορισμένη διαδικασία. Τα όρια της καθορίζονται από την εκάστοτε 

κατάσταση και μπορούν είτε να διευρυνθούν είτε να ελαχιστοποιηθούν ανάλογα με τα άτομα που 

ασχολούνται με αυτή.

Όπως τονίζει και ο Frey (2002 : 11):

Επειδή λοιπόν δεν έχει σταθερά όρια και μια συγκεκριμένη δομή, αδυνατούμε να της 
δώσουμε έναν ακριβή ορισμό. Μόνο μέσα από την επαφή με την ίδια τη μέθοδο, την 
προσωπική συμμετοχή σε Project και την εμβάθυνση στα γνωρίσματά της, δηλαδή μέσα 
από την βίωση της, μπορεί κανείς να καταλάβει μέχρι που φτάνουν τα όρια και οι 
δυνατότητάς της. Η μάθηση πηγάζει από την εμπειρία που αποκτούν τα μέλη μέσα από 
την ενεργό συμμετοχή τους στις διαδικασίες.

1.2. Που βασίζεται η μέθοδος Project

Όπως κάθε διδακτική μέθοδος, έτσι και η μέθοδος Project στηρίζεται και βασίζεται πάνω σε 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις και διδακτικές αρχές που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη μάθηση 

από μέρους των παιδιών. Όπως αναφέρει και ο Ματσαγγούρας (2006β : 106) “Η απάντηση στο 

μεθοδολογικό ερώτημα δεν μπορεί να είναι απλή και μονοσήμαντη, διότι η φύση των θεμάτων 

και η ποικιλία των σκοπών της διαθεματικής προσέγγισης οδηγούν τον εκπαιδευτικό στη χρήση 

ενός πλούσιου ρεπερτορίου διδακτικών τεχνικών, μεθόδων και στρατηγικών”.

Κατά την άποψή μας η σημαντικότερη αρχή που δεν πρέπει ποτέ να λείπει από κάθε σχέδιο 

εργασίας που εφαρμόζεται είναι η αρχή της Πι^ιδοκεντρικότητας. Στις παραδοσιακές τάξεις που 

ως γνωστόν το παιδί παραγκωνίζεται και ο δάσκαλος είναι αυτός που έχει τον κυρίαρχο ρόλο στη 

μαθησιακή διαδικασία, η μέθοδος αυτή έρχεται να αλλάξει τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Τα παιδιά 

βρίσκονται συνεχώς κάτω από υποχρεώσεις που πρέπει να φέρουν εις πέρας και που πολλές 

φορές κανείς δεν ενδιαφέρεται αν αυτές εμπίπτουν με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. 

Αυτό είναι πολλές φορές ένα δίλημμα για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό που δεν ξέρει ποια φύση του 

παιδιού να εξυπηρετήσει. Αυτή του μαθητή ή αυτή του παιδιού;
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Η διαθεματική προσέγγιση έρχεται να φέρει στην επιφάνεια την παιδικότητα που έχουν οι 

μαθητές και δεν στέκεται απλώς στις ψυχρές οδηγίες ενός Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 

(ΑΠΣ). Στρέφεται στις πραγματικές εκείνες καταστάσεις που κάνουν το παιδί να θέλει όντως να 

ασχοληθεί με ένα θέμα και όχι απλώς επειδή είναι οδηγία του δασκάλου του. Σαφέστατα και 

πρέπει να καλυφθούν οι γνώσεις που υποδεικνύει το σχολικό πρόγραμμα της κάθε τάξης και 

είναι αναγκαίο να το σεβόμαστε, αλλά αυτό δεν είναι λόγος να μένουμε προσκολλημένοι εκεί, 

χωρίς να προσπαθούμε να το εμπλουτίσουμε αναλογιζόμενοι τις προσταγές που παίρνουμε 

άμεσα ή έμμεσα από το μαθητικό μας κοινό.

Ας εξετάσουμε, λοιπόν, τι μπορεί να πράξει ένας σύγχρονος δάσκαλος, έτσι ώστε να προβάλει 

μέσα από τη διαθεματική πράξη τα ταλέντα και τις ιδιαιτερότητες ενός μαθητή. Αρχικά, είναι 

απαραίτητο να δίνουμε επιλογές στους μαθητές μας. Σε συνεργασία, επομένως, με την τάξη μας, 

καλό είναι να παραθέτουμε κάποιες απόψεις και σκέψεις μας σε συλλογική κρίση, μιας και η 

εκπαίδευση των παιδιών είναι κάτι που τους αφορά άμεσα. Όταν, δηλαδή πρόκειται να 

εκπονήσουμε ένα Project είναι θεμιτό να υπάρξει διάλογος με τα παιδιά, έτσι ώστε να έχουμε ένα 

από κοινού σύμφωνη μένο πλάνο δουλειάς και ένα θέμα που θα τους ενδιαφέρει και θα τους 

αφυπνίζει. Έτσι, εξασφαλίζεται η αέναη συμμετοχή των μαθητών μας στη διαδικασία, αφού είναι 

κάτι που τους ευχαριστεί και τους εξάπτει το ενδιαφέρον να το μελετήσουν σε βάθος.

Έπειτα, η ανάμειξη των παιδιών στονπρογραμμαχισμό του σχεδίου εργασίας είναι ένας καλός 

τρόπος να συμβάλουν οι μαθητές μας στη γενικότερη διαμόρφωση του Project. Ο 

προγραμματισμός είναι αυτός καθαυτός μια πρωταρχική ανάγκη της συλλογικής διερεύνησης και 

μέσα στις αρχές του σχεδίου εργασίας είναι και η συμμετοχή των παιδιών σ’ αυτόν. Εξάλλου ο 

Ματσαγγούρας (2006β : 107 - 108) αναφέρει : “Οι δυνατότητες συμμετοχής των μαθητών στην 

εξειδίκευση του προγραμματισμού είναι πολλές και προκύπτει αβίαστα, διότι οι Μεθοδολογικές 

επιλογές διαθεματικότητας είναι κυρίως διερευνητικής μορφής και υλοποιούνται

συλλογικά”.

Μια παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν είναι το κατά πόσο τα παιδιά είναι 

εξοικειωμένα να προβούν σε μια τέτοια πρωτόγνωρη διαδικασία γι’ αυτά. Ο δάσκαλος πρέπει να 

εκπαιδεύσει και να εφοδιάσει τα παιδιά με τα κατάλληλα προσόντα. Αυτό μπορεί να λάβει χώρα 

σαφώς πριν από την οργάνωση του Project ή ακόμα και σε μεταγενέστερα Project, έτσι ώστε τα 

παιδιά να έχουν σε πρώτη φάση μια γενική εικόνα του πως λειτουργεί ένα σχέδιο εργασίας και 

έπειτα να συμμετέχουν και οι ίδιοι στον προγραμματισμό του.
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Τέλος, υπάρχει και η καθιέρωση διαδικασιών αυ ς. Η αξιολόγηση είναι ένα

ζωτικής σημασίας κομμάτι στο Project και αυτό θα διαφανεί πιο κάτω όταν θα περιγραφούν τα 

στάδια εφαρμογής του. Σε αυτό το σημείο είναι επιτακτική ανάγκη να τονιστεί ότι εκτός από το 

δάσκαλο, έχουν και οι μαθητές δικαίωμα να συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση της διαδικασίας 

που λαμβάνουν μέρος. Μέσα από πρακτικές αυτο-αξιολόγησης οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα 

να αξιολογήσουν το τελικό προϊόν, αλλά και τη διαδικασία της ίδιας τους της μάθησης. Έτσι, 

ελέγχουν με τη βοήθεια συγκεκριμένων εργαλείων, αν οι στόχοι που τέθηκαν επιτεύχθηκαν 

τελικά και σε πιο βαθμό. Η προαναφερθείσα διαδικασία δεν είναι μια εύκολη υπόθεση για τα 

παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και επομένως είναι αδιαμφισβήτητο ότι χρειάζονται τη βοήθεια 

και την καθοδήγηση του δασκάλου τους.

Μια άλλη, εξίσου σημαντική αρχή, είναι αυτή της Αυτενεργού Μάθησης. Σύμφωνα με αυτή 

την αρχή οι μαθητές επιλέγουν, επεξεργάζονται και βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα για τα 

στοιχεία που έχουν στα χέρια τους. Δεν περιορίζονται στις απόψεις και στις τυποποιημένες 

γνώσεις που παρέχει ένα σχολικό εγχειρίδιο ή στην αποστήθιση των δεδομένων που παραδίδει 

υπό τη μορφή “μαθήματος της ημέρας” ο δάσκαλος. Στην πράξη, αυτενεργός μάθηση σημαίνει 

ενεργό εμπλοκή των μαθητών στον προγραμματισμό, στην αναζήτηση των πληροφοριών, στην 

επεξεργασία τους, στην παρουσίαση του μαθησιακού αποτελέσματος και, τέλος, στην 

αξιολόγησή του (Ματσαγγούρας 2006β).

Η αρχή της Παροχής Πληροφοριών αναφέρεται κυρίως στον εκπαιδευτικό και πρεσβεύει την 

άμεση προσφορά πληροφοριών από μέρους του προς τα παιδιά. Αυτό σε καμία περίπτωση δε 

σημαίνει ότι δίνουμε στοιχεία και δεδομένα αβρόχοις ποσίν στους μαθητές. Σκοπός και στόχος 

μας είναι οι πληροφορίες αυτές να αποτελέσουν το πρωτογενές υλικό από το οποίο οι μαθητές θα 

οικοδομήσουν και θα χτίσουν την καινούρια γνώση. Πάνω σε αυτή θα βασιστούν για να 

περάσουν σε μια πιο βαθιά ανασκόπηση του θέματος που επεξεργάζονται και βάζουν κατά 

κάποιο τρόπο τις βάσεις για να συνεχίσουν το ταξίδι της γνώσης.

Μια άλλη αρχή είναι αυτή της Συνόιερεύνησης που ουσιαστικά διαχωρίζεται στην αρχή της 

Διερεύνησης και στην αρχή της Συλλογικής Δράσης. Η πρώτη στηρίζεται στον εποικοδομητισμό 

και στην ψυχολογία των κινήτρων και συγκεκριμένα των εσωτερικών κινήτρων των παιδιών που 

ενεργοποιούνται και ωθούν στη μάθηση. Η δεύτερη αναπροσδιορίζει τους παραδοσιακούς 

ρόλους και σχέσεις δασκάλου - μαθητή. Μέσα, λοιπόν, στο πλαίσιο της σχολικής τάξης 

διαδραματίζεται κοινωνική αλληλεπίδραση και ειδικότερα η μορφή αλληλεπίδρασης που είναι 

παιδαγωγικά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα : η αλληλεπίδρασήν πρόσωπο με πρόσωπο ανάμεσα στον
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εκπαιδευτικό και το μαθητή. Ο ρόλος και η ταυτότητα του εκπαιδευτικού έρχεται σε επαφή με το 

ρόλο και την ταυτότητα κάθε μαθητή (Μπίκος : 2004).

Τελευταία, αλλά όχι έσχατη είναι η αρχή της Ολιστικής Προσέγγισης. Βασικές προϋποθέσεις 

επίτευξης αυτής της αρχής είναι το γεγονός ότι στη διαδικασία μάθησης το σχολείο οφείλει να 

εμπλέκει το παιδί σε όλους τους τομείς που το απαρτίζουν - συναισθηματικό, γνωστικό και 

κινητικό. Σύμφωνα με την ολιστική αντίληψη, ο εαυτός (self) είναι μέρος μιας ενιαίας 

ψυχοφυσικής πραγματικότητας την οποία μελετά το άτομο και η μελέτη αυτή δεν μπορεί να γίνει 

μόνο με την εμπλοκή των γνωστικών λειτουργιών, αλλά απαιτεί τη συνολική εμπλοκή 

συναισθημάτων, προκαταλήψεων, προσδοκιών και φόβων, που ενεργοποιούνται και 

συναπαρτίζουν τη διαδικασία της μάθησης (Ματσαγγούρας 2006β). Ένα επιπλέον κομμάτι που 

αποτελεί μέρος της ανωτέρω αρχής είναι και αυτό που υποστηρίζει ότι η μάθηση των νέων 

στοιχείων και δεδομένων πρέπει να γίνεται με συνεχή αναφορά και συσχέτισή τους με το σύνολο 

που τα αντιπροσωπεύει.

Οι βασικές αυτές διδακτικές αρχές είναι αυτές που προσδιορίζουν το πνεύμα και το νόημα της 

διαθεματικότητας και συγκλίνουν στην προώθηση των σκοπών και στόχων της. Έχοντας, λοιπόν, 

κατά νου τα βασικά χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας αυτής μπορούμε να εμβαθύνουμε στην 

ουσία και να κατανοήσουμε την διαφορετικότητά της από τις υπόλοιπες. Η οργάνωση της 

γνώσης γύρω από θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, αλλά και η ενεργός συμμετοχή των παιδιών 

στην επεξεργασία του θέματος είναι δύο παράγοντες που προσδιορίζουν τη διαθεματική 

προσέγγιση και παράλληλα αποτελούν στήριγμα για να αποβεί αυτή η μέθοδος δημιουργική για 

τους μαθητές.

1.3. Χαρακτηριστικά της μεθόδου Project

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω η μέθοδος αυτή διαχωρίζεται από άλλες που λαμβάνουν 

χώρα σε μια σχολική αίθουσα. Αυτά, λοιπόν, τα χαρακτηριστικά θα αναλυθούν τώρα για να 

καταστεί πιο σαφές το περιεχόμενό της και ο τρόπος της σωστής διεξαγωγής της. Αρχικά, να 

αναφερθεί ένα σημαντικό γεγονός που είναι θεωρούμε και το κυριότερο που διαφοροποιεί τη 

μέθοδο αυτή από την παραδοσιακή μετωπική διδασκαλία: τα παιδιά έχουν λόγο για το τι θα 

μάθουν και πως θα το μάθουν. Μαζί με τον δάσκαλό τους αποφασίζουν το θέμα, τις 

δραστηριότητες και το αποτέλεσμα της εργασίας τους. Αποφεύγεται η στεγνή και άχαρη
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διδασκαλία και τα παιδιά βρίσκονται στην πρώτη σειρά της διαδικασίας, έχοντας γνώμη και 

άποψη για το τι μέλλει γενέσθαι.

Αφού, λοιπόν, το Project είναι κυρίως μια μαθητοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας, ο δάσκαλος 

καλείται να συζητήσει το θέμα που θα ασχοληθεί η τάξη του με τους άμεσα ενδιαφερομένους, 

τους μαθητές του. Ενημερώνει τα παιδιά ότι πρόκειται να διαφοροποιηθεί, ως ένα βαθμό, η 

πορεία και ο τρόπος που θα γίνεται το μάθημα για ένα χρονικό διάστημα και αναπτύσσει ένα 

ώριμο διάλογο με τους μαθητές ως προς το τι θα τους ενδιέφερε να ασχοληθούν. Έτσι, 

εντοπίζονται τα ενδιαφέροντα, τα βιώματα και οι προβληματισμοί των παιδιών, που θα 

μπορούσαν να διαλευκανθούν μέσα από την περαιτέρω εμβάθυνσή τους και επεξεργασία τους, 

από τα ίδια τα παιδιά, με τη βοήθεια της μεθόδου αυτής. Μέσα από αυτή τη δημοκρατική 

διαδικασία τα παιδιά αποφασίζουν από κοινού ποιο απ’ όλα τα θέματα που τέθηκαν επί τάπητος 

ξεχωρίζουν και θέλουν τελικά να μελετήσουν.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι πρόκειται για ομαδική εργασία. Σε καμία περίπτωση οι 

μαθητές δεν απομονώνονται για να εργαστούν. Αν χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο, είναι για πολύ 

μικρό νρονικό διάστημα και έπειτα οι ατομικές εργασίες συνυπολογίζονται και προστίθενται σε 

ένα γενικότερο σχέδιο εργασίας. Επίσης, συνήθως αποφασίζεται από πριν η τελική μορφή που θα 

πάρει η Εργασία των παιδιών έτσι ώστε να γνωστοποιηθεί και σε όποιον τυχόν ενδιαφέρεται να 

μάθει περισσότερα γύρω από το θέμα που εξετάζεται. Το τελικό προϊόν δύναται να έχει τη 

μορφή ενός βιβλίου ή περιοδικού, μιας εκδήλωσης σε σχετική περίσταση στο σχολείο, όπου 

μπορεί να παρουσιαστεί ενώπιον όλων το Project ή ακόμα και μιας έκθεσης.

Το γεγονός ότι η διαδικασία του Project δεν κλείνεται στους τοίχους της τάξης είναι ένα 

ακόμα ισχυρό κίνητρο να ασχοληθεί κάποιος εκπαιδευτικός με αυτό. Ένα μέρος της διαδικασίας 

γίνεται και εκτός τάξης για την πληρέστερη ανασκόπηση του υπό μελέτη θέματος. Έτσι, μέσω 

της βιωματικής μάθησης τα παιδιά αντιλαμβάνονται το θέμα ολιστικά και έχουν την ευκαιρία να 

το συλλάβουν καλύτερα. Εδώ να τονιστεί ότι η βοήθεια εξωσχολικών παραγόντων και φορέων 

είναι σαφέστατα ευπρόσδεκτη αν φυσικά έχει κάτι ουσιώδες να προσφέρει. Με τον τρόπο αυτό 

έχουμε και πάλι την ευκαιρία να ανοίξουμε την τάξη προς τον έξω κόσμο για να μπορέσουν τα 

παιδιά να αντικρίσουν και άλλες ειδικότητες και να εμβαθύνουν σε αυτές αν θεωρήσουμε ότι 

τους είναι χρήσιμες για την πληρέστερη έκβαση της εργασίας που τους ανατέθηκε.

Γι’ αυτό άλλωστε θεωρείται κάτι το διαφορετικό, επειδή ξεπερνά την στείρα γνώση που 

συνήθως δίνεται αποκλειστικά από τον εκπαιδευτικό αγνοώντας τις πραγματικές ανάγκες και τα 

ερωτήματα των παιδιών. Σύμφωνα με έρευνες ο μονόλογος του δασκάλου κατέχει το 95%
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περίπου μιας διδακτικής ώρας και μόλις το 5% περίπου είναι οι ερωτήσεις και οι απόψεις των 

μαθητών. Πρόκειται, επομένως, για μια εναλλακτική διδακτική τεχνική που προφανώς έχει 

πολλά νέα στοιχεία να δώσει στα παιδιά και να εκμαιεύσει χαρακτηριστικά που ίσως ούτε οι 

ίδιοι οι μαθητές δεν είχαν εντοπίσει νωρίτερα.

Οι στόχοι και η πορεία του σχεδίου εργασίας τίθενται-από-^αρν αρχή για να είναι όλοι 

ενήμεροι για το τι ψάχνουν και τι μελετούν. Καθορίζονται τα πλαίσια δράσης και ο 

προσανατολισμός για να υπάρχει λογικό περιεχόμενο στις πράξεις των εμπλεκομένων. 

Προσπαθούν να πραγματοποιήσουν όλα όσα σχεδιάστηκαν εκ των προτέρων τηρώντας την 

πορεία που είχαν σαν γραμμή πλεύσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ευκολότερα αν από την αρχή 

και κατά τη διάρκεια καθορισμού των στόχων μοιραστούν και οι ανάλογοι ρόλοι. Ο κάθε 

μαθητής έχει το δικό του στίγμα κατά την εφαρμογή του Project και γνωρίζει πως να αντιδράσει 

στις διάφορες περιστάσεις. Έτσι, υπάρχει πάνω απ’ όλα οργάνωση μεταξύ των μελών της ομάδας 

μέσα σε ένα καθορισμένο χρονικό περιθώριο, όπου και κατανέμονται οι ενέργειες σύμφωνα με 

το ρόλο του καθενός στη διαδικασία.

Ένα άλλο στοιχείο που καθιστά τη μέθοδο αυτή “εναλλακτική” είναι το γεγονός ότι τα 

παιδιά έχουν τη στήριξη του δασκάλου τους καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του σχεδίου 

εργασίας. Αυτό γίνεται μέσα από προσυμφωνημένες περιόδους που αφιερώνονται σε 

ανατροφοδότηση και αλληλοπληροφόρηση των παιδιών για το που βρίσκεται και πως 

εξελίσσεται η όλη διαδικασία. Ανταλλάσσονται πληροφορίες και στοιχεία για ενέργειες που ήδη 

έγιναν ή που πρόκειται να γίνουν στο άμεσο μέλλον, ακόμα και πιθανόν αποτελέσματα που 

εξήγαγαν ήδη τα παιδιά. Αν θεωρηθεί αναγκαίο επινοούν δικές τους μεθόδους αντιμετώπισης 

κάποιου επιπλέον προβλήματος και γενικά προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ της 

ομαδικότητας και των προσωπικών τους “θέλω”. Εξάλλου είναι σαφές ότι χωρίς τη συνοχή της 

ομάδας δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί τίποτα από τα προβλεπόμενα στοιχεία της εργασίας των 

παιδιών.

Όπως αναφέρει και ο Karl Frey στο βιβλίο του «Η μέθοδος Project» (2002 : 7) “Η ελευθερία 

των μελών να προτείνουν ένα θέμα, η από κοινού διαμόρφωσή του και διεξαγωγή του, 

αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός Project και, αν διεξαχθούν σωστά, αποβαίνουν 

ουσιαστικές διαδικασίες μάθησης, γιατί η εμπειρία που αποκτούν τα μέλη κατά την διάρκεια των 

εργασιών αποτελεί σημαντική πηγή μάθησης”.
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1.4. Στάδια εφαρμογής της μεθόδου Project

Τα στάδια που συγκροτούν τη συγκεκριμένη μέθοδο δεν είναι απαραίτητα τα ίδια κάθε φορά. 

Ανάλογα με το θέμα του σχεδίου εργασίας και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διενεργείται 

υπάρχουν και τα ανάλογα στάδια. Ναι μεν μοιάζουν, αλλά δεν είναι παντού και πάντα τα ίδια. 

Σύμφωνα με τον Frey (2002 : 17) η μέθοδος Project είναι μια σύνθετη μορφή διδασκαλίας και 

μάθησης. Στην ιδανική της μορφή αποτελείται από τον συγκερασμό πολλών επιμέρους στοιχείων 

(συγκεκριμένα επτά)1. Ας μελετήσουμε, λοιπόν, αυτά τα επτά στοιχεία που προτείνει ο 

συγκεκριμένος συγγραφέας, ξεκινώντας από το πρώτο που είναι η πρωτοβουλία. Το πρώτο της 

χαρακτηριστικό είναι το ότι ο καθένας μπορεί να εκφέρει μια άποψη και να θέσει μια πρόταση, 

αφού καθετί μπορεί να αποτελέσει ερέθισμα για να ξεκινήσει ένα Project. Το άλλο 

χαρακτηριστικό της είναι ότι αυτός που θα προτείνει το θέμα δεν σημαίνει ότι θα έχει στο μυαλό 

του και τι μπορεί να προσφέρει αυτό μορφωτικά. Αν για παράδειγμα ένα παιδί θελήσει να 

υποβάλει ένα θέμα, είναι επόμενο να μην αναλογιστεί τη μορφωτική του αξία. Το γεγονός αυτό 

δεν είναι καθόλου κατακριτέο, μιας και στο σχολείο έχουμε να κάνουμε ως επί το πλείστον με 

παιδιά και όχι με ενήλικες. Εξάλλου, η πρωτοβουλία αποκτά κατά τη διάρκεια του Project 

μορφωτική αξία, αφού τα μέλη μιας σχολικής τάξης ασχολούνται με το να τη φέρουν εις πέρας. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία της πραγματοποίησης της πρωτοβουλίας τα παιδιά σε συνεργασία 

με τον εκπαιδευτικό εμπλέκονται σε μονοπάτια που θα μπορούσαν κάλλιστα να αποκτήσουν 

μορφωτική αξία, αφού ο τελευταίος είναι υπεύθυνος γι’ αυτή.

Το δεύτερο στάδιο είναι η κριτική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρωτοβουλία, κάτι που 

οδηγεί σε ένα σχεδιάγραμμα του Project σε αδρές γραμμές. Αρχικά, καθορίζονται τα χρονικά 

περιθώρια που θα λάβει χώρα αυτό το δεύτερο στάδιο και έπειτα οι κανόνες διεξαγωγής της 

απαιτούμενης συζήτησης. Τέλος, έχουμε αυτή καθαυτή την ανταλλαγή απόψεων και το 

περιεχόμενο της συζήτησης, όπου εκτός των άλλων, ανταλλάσσονται απόψεις για τις ανάγκες 

και τις επιθυμίες των μαθητών.

Στη συνέχεια γίνεται λόγος για την από κοινού διαμόρφωση των πλαισίων δράσης με 

αποτέλεσμα το λεπτομερή τώρα σχεδιασμό και προγραμματισμό των ενεργειών και της πορείας 

που θα ακολουθήσουν τα μέλη. Ουσιαστικά, επέρχεται η υλοποίηση της πρωτοβουλίας με τους 

συμμετέχοντες να προβαίνουν σε κατανομή ρόλων και εργασιών, να αποκτούν μια πιο ξεκάθαρη

1 Εκτενέστερη αναφορά και ανάλυση στις φάσεις αυτές διενεργεί ο Karl Frey στο βιβλίο του «Η μέθοδος Project», σελ. 16 

-36.
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εικόνα του αποτελέσματος του Project και να σχεδιάζουν τις φάσεις εξέλιξής του, με ή χωρίς τη 

βοήθεια του δασκάλου τους. Επίσης, καθορίζεται και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα 

πρέπει να πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες, αλλά και ο ρυθμός και η συχνότητα των 

εργασιών.

Στο τέταρτο στάδιο συγκαταλέγεται η εκτέλεση και πραγματοποίηση του Project. Τα μέλη 

ασχολούνται εντατικά με τις δραστηριότητες και κάνουν τον προγραμματισμό του σχεδίου 

εργασίας πράξη. Αυτή η φάση είναι κατά κάποιο τρόπο συνέχεια της προηγούμενης και φυσικό 

επακόλουθο της. Τέλος, έχουμε την περάτωση του Project η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί 

με τρεις τρόπους : (α) το Project τερματίζεται όταν οι στόχοι που είχαν τεθεί και το επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα επιτεύχθηκαν. Συνήθως αυτή η φάση συνοδεύεται και από κάποια εκδήλωση όπου 

και παρουσιάζεται το Project. Υπάρχει, παρ’ όλα αυτά και η περίπτωση που το σχέδιο εργασίας 

θα τερματιστεί επειδή οι στόχοι αποδείχτηκαν ανέφικτοι ή επειδή ο χρόνος εξαντλήθηκε, όταν 

για παράδειγμα τελειώσει η σχολική χρονιά, (β) όταν το αποτέλεσμα διαφύγει από τους στόχους 

και η πορεία των εργασιών ξεφύγει από τις προαποφασισμένες συνθήκες και (γ) όταν στο Project 

δεν προβλεπόταν εξ αρχής περάτωση, δηλαδή ήταν συνειδητή επιλογή η σταδιακή εφαρμογή των 

όσων κατακτήθηκαν από την όλη διαδικασία στην καθημερινότητα των μαθητών.

Τα διαλείμματα ενημέρωσης αποτελούν το έκτο στάδιο της όλης διαδικασίας και είναι κατά 

κάποιο τρόπο ο οργανωτικός οδηγός και η πυξίδα των μελών όσον αφορά στις εργασίες. Σε αυτή 

τη φάση οι δραστηριότητες διακόπτονται για όσο κριθεί αναγκαίο και τα μέλη έχουν την 

ευκαιρία να ενημερωθούν από τους υπόλοιπους για το που βρίσκεται το Project, να ρυθμίσουν τα 

επόμενα διαβήματά τους και να οργανωθούν εκ νέου για να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα.

Το έβδομο στάδιο αποτελούν τα διαλείμματα ανατροφοδοτικής ανασκόπησης και συζήτησης 

των διαπροσωπικών σχέσεων. Είναι σαφές ότι και σ’ αυτή τη φάση οι διαδικασίες διακόπτονται 

με σκοπό να κρίνουν οι εμπλεκόμενοι τις ενέργειές τους και να τις αξιολογήσουν από απόσταση. 

Η συζήτηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος και αυτής της φάσης, όπου εξετάζονται οι 

αποτυχημένες ή επιτυχημένες ενέργειες των μαθητών ή εναλλάσσονται οι ρόλοι που κατείχαν 

μέχρι στιγμής. Εξαλείφονται τα προβλήματα που ανέκυψαν και οι ενέργειες κρίνονται από 

παιδαγωγική και μορφωτική άποψη.

Την πιο πάνω παραδοχή, ότι δηλαδή η διαδικασία προετοιμασίας και εφαρμογής ενός Project 

είναι μια περίπλοκη υπόθεση, υιοθετεί και ο Κούσουλας2 (2004 : 60) με τα εξής : “Ο σχεδιασμός

2 Στο βιβλίο του «Σχεδιασμός και εφαρμογή διαθεματικής διδασκαλίας» υπάρχει αναλυτικότερη περιγραφή των σταδίων 
σχεδιασμού της διαθεματικής διδασκαλίας. Βλ. και σχετικό διάγραμμα, σελ. 65. Επίσης, παραθέτει παρόμοιες 
προσεγγίσεις άλλων επιστημόνων, όπως των Roberts & Kellough, Meinbach, Rothlein & Fredericks, Wood κλπ.
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ενός διαθεματικού προγράμματος διδασκαλίας αποτελεί ένα αρκετά δύσκολο και πολύπλοκο 

εγχείρημα. Πέρα από την αναγκαία θεωρητική κατάρτιση των δασκάλων, την πεποίθησή τους 

για την αποτελεσματικότητά του, τη θέληση τους για σκληρή εργασία και την παροχή συνθηκών 

χρόνου και συνεργασίας που τους χρειάζεται, είναι η εμπειρία από παρόμοιες προσπάθειες που 

καθιστά αυτό το εγχείρημα πιο αποτελεσματικό”. Παρ’ όλα αυτά δε διστάζει να δώσει και ο 

ίδιος ένα πλάνο σχεδιασμού για τα σχέδια εργασίας και στο οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω :

Η δομή για το σχεδίασμά μιας διαθεματικής διδασκαλίας αρχίζει από την επιλογή του θέματος, 

που αντιστοιχεί με την πρωτοβουλία που αναφέρει ο Frey. Πραγματοποιείται αναζήτηση σε 

διάφορες θεματικές κατηγορίες, λαμβάνεται υπόψιν το Αναλυτικό Πρόγραμμα (Α.Π.) κάθε 

τάξης, μελετώνται τα κριτήρια, όπως για παράδειγμα τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες των 

παιδιών, κατά πόσο οι πηγές που θα εμπλακούν είναι όντως διαθέσιμες και τέλος τα ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών.

Στη συνέχεια ο καταιγισμός ιδεών (brainstorming) - διαθεματικές διασυνδέσεις παίρνουν τη 

σκυτάλη. Η οργάνωση σε ιστογράμματα, για παράδειγμα εννοιολογικό, διαπλοκής των κλάδων, 

διδακτικών στρατηγικών και πολλαπλών νοημοσυνών είναι οι ενέργειες που συμβάλλουν στη 

συγκρότηση αυτού του σταδίου στο σχεδίασμά του σχεδίου εργασίας. Το στάδιο αυτό 

αντιστοιχεί με το στάδιο της κριτικής ανταλλαγής απόψεων σχετικά με την πρωτοβουλία του 

Frey.

Σαν τρίτο βήμα παραθέτει την έρευνα των πηγών και την αναδιαμόρφωση ιδεών. Εδώ έχουμε 

την καταλληλότητα των πηγών ως προς το αναπτυξιακό επίπεδο των μαθητών και τις ειδικές 

δεξιότητες που απαιτούν οι πηγές αυτές. Επίσης, η ποικιλία, όπως τα βιβλία, τα περιοδικά, οι 

εφημερίδες, τα ηλεκτρονικά μέσα, το εικαστικό υλικό, οι ζωντανές πηγές, οι χάρτες, οι 

πρωτογενείς πηγές και το οπτικοακουστικό υλικό είναι το δεύτερο στοιχείο που αποτελεί το 

τρίτο αυτό βήμα. Τα καθοδηγητικά ερωτήματα που αποτελούν τους κεντρικούς άξονες 

προσανατολισμού και είναι από τη φύση τους διαθεματικά και με ευρύτητα περιεχομένου είναι 

το τέταρτο βήμα του σχεδιασμού. Ακόμα, να αναφερθεί ότι πρέπει να είναι λίγα σε αριθμό και να 

έχουν απλή διατύπωση. Το στάδιο αυτό (δεν συμπεριλαμβάνονται τα καθοδηγητικά ερωτήματα) 

αντιστοιχεί με την από κοινού διαμόρφωση των πλαισίων δράσης του Frey.

Το πέμπτο βήμα είναι η οργάνωση των μαθησιακών δράσεων και των διδακτικών στόχων. Οι 

δράσεις και οι στόχοι πρέπει να έχουν μια παράλληλη πορεία. Επιπλέον, οι στόχοι είναι 

απαραίτητο να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα νοητικών λειτουργιών. Οι δραστηριότητες είναι 

αναγκαίο να έχουν μια σωστή δομή, δηλαδή, αρχή, μέση και τέλος στην πορεία ολοκλήρωσης
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ενός θεματικού κύκλου. Η μορφή τους μπορεί να εμπλέκει τους μαθητές είτε ατομικά, είτε την 

τάξη ως σύνολο. Το είδος τους ποικίλλει και μπορεί να είναι ένα από τα ακόλουθα : κατασκευές, 

συνεντεύξεις, παιχνίδι, γραπτές εργασίες, εκθέσεις αντικειμένων, επίλυση κάποιου προβλήματος 

κλπ. Ο χρονικός προσδιορισμός είναι κάτι που αφορά συνήθως στην πιθανή διάρκεια των 

δράσεων. Τέλος, τα φύλλα εργασίας είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τα παιδιά την στιγμή που 

πραγματοποιούν τις δραστηριότητες. Μερικά παρέχουν στα παιδιά απλώς τις απαραίτητες 

οδηγίες για να ξέρουν που βαδίζουν και να εκτελούν ορθά τις ασκήσεις, άλλα αποτελούν φύλλα 

αξιολόγησης, άλλα προσφέρουν τις πηγές στις οποίες θα χρειαστεί να ανατρέξουν οι μαθητές και 

μερικά άλλα προσφέρουν χώρο όπου θα καταγράψουν τα παιδιά τα στοιχεία που αποκόμισαν 

από την έρευνά τους. Το στάδιο αυτό σχετίζεται με την υλοποίηση που αναφέρει ο Frey.

Η εισαγωγική και καταληκτική δραστηριότητα, αλλά και η αυθεντική αξιολόγηση απαρτίζουν το 

έκτο βήμα του σχεδιασμού. Η εισαγωγική δραστηριότητα είναι εκείνη που έχει εκτός των άλλων 

καθοριστική συνέπεια για την εξέλιξη του σχεδίου εργασίας. Είναι απαραίτητο να προκαλεί το 

ενδιαφέρον των μαθητών για να τους δίνει ώθηση να συνεχίσουν για να μην τους προκαλεί 

αδιαφορία η όλη διαδικασία. Ακόμα, σημαντική είναι και η δυνατότητα της ανάκλησης των 

γνώσεων που λαμβάνει χώρα σε αυτό το σημείο, έτσι ώστε να οικοδομηθούν οι καινούριες 

γνώσεις πάνω στις ήδη υπάρχουσες σύμφωνα με το μοντέλο και τη θεωρία του 

εποικοδομητισμού. Ακόμα, είναι απαραίτητο να αναδειχθούν οι διαθεματικές συνδέσεις του 

θέματος έτσι ώστε να υποστηριχθεί η απαραίτητη διαθεματική του προσέγγιση και παράλληλα 

να απαντηθούν τα καθοδηγητικά ερωτήματα που συνοψίζουν τους στόχους.

Η καταληκτική δραστηριότητα έχει ως σκοπό να παρουσιάσει εφαρμογές της 

νεοαποκτηθείσας γνώσης, επεκτάσεις ή μια απλή ανάδειξη του νοήματος της γνώσης αυτής. 

Έπεται η αυθεντική αξιολόγηση που ρόλος της είναι να επιστεγάσει την οποιαδήποτε μαθησιακή 

δραστηριότητα και ενέργεια και να αποφανθεί κατά πόσο αυτή υπήρξε επιτυχής ή όχι. Η 

αξιολόγηση εδώ έχει μόνο παιδαγωγική λειτουργία και δεν επιτελείται για να βαθμολογηθούν τα 

παιδιά. Η αξιολόγηση δεν περιορίζεται μόνο στο τέλος της διαδικασίας. Αντίθετα, καλύπτει όλο 

το φάσμα των βημάτων κατά την εφαρμογή του σχεδίου εργασίας. Μπορούμε να τη 

διαχωρίσουμε σε διαγνωστική, διαρκή και αθροιστική αξιολόγηση ως προς το χρονικό 

προσδιορισμό. Η καταληκτική δραστηριότητα και η αξιολόγηση ταυτίζονται με το στάδιο της 

περάτωσης του Project κατά τον Frey.

Οι μορφές αξιολόγησης εμφανίζονται ως εξής : τυπική και άτυπη, γραπτή ή προφορική, 

ατομική και ομαδική και τέλος, αυτοαξιολόγηση ή ετεροαξιολόγηση. Οι τεχνικές αξιολόγησης
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είναι αρκετές και ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι σε θέση να κρίνει ποια απ’ όλες “ταιριάζει” 

στο μαθητικό του κοινό, αλλά και ποιες θα είναι αυτές που θα προσφέρουν τα μέγιστα στην 

αντικειμενική αξιολόγηση των παιδιών. Μερικές, λοιπόν, τεχνικές είναι η ερώτηση, η 

παρατήρηση - σημειώσεις, ο φάκελος εργασίας, η λίστα ελέγχου, τα ημερολόγια, ο οδηγός 

αξιολόγησης κλπ.

Το έβδομο βήμα είναι η οργάνωση των συνθηκών εφαρμογής. Εδώ είναι ανάγκη να ληφθεί 

υπόψιν και να οργανωθεί ο χρόνος μέσα στον οποίο θα εξελιχθεί η διαθεματική διδασκαλία, 

αλλά παράλληλα να οργανωθεί ο χώρος και το υλικό, που διατελούν και αυτά το δικό τους ρόλο 

στην ολοκληρωμένη έκβαση της διαδικασίας. Όγδοο και τελευταίο βήμα είναι τα σημεία 

διασύνδεσης και προσανατολισμού κατά την εφαρμογή. Τα σημεία αυτά είναι οι ανακεφαλαιώσεις 

μεταγνωστικού χαρακτήρα, η διασύνδεση και επαναφορά των στόχων και η λειτουργικότητα των 

καθοδηγητικών ερωτημάτων, οι ενιαιοποιήσεις στις επιμέρους αξιολογήσεις, ο ρόλος που έχει η 

καταληκτική δραστηριότητα και τέλος, τα πρακτικά σταθερά σημεία αναφοράς, όπως ταμπλό 

μέσα στην τάξη, φάκελοι εργασίας των μαθητών, ιστόγραμμα κλπ.

Κατά τον Ματσαγγούρα (2006α : 261 - 273) το οργανόγραμμα φάσεων για κάθε σχέδιο 

εργασίας περιλαμβάνει πέντε (5) φάσεις και οι οποίες αναπτύσσονται σε δεκαέξι (16) βήματα 

(βλ. και πίνακα 6.2, σελ. 262). Η πρώτη φάση έχει να κάνει με το συ)1ογικό προγραμματισμό. 

Αφού, προηγηθεί μια συζήτηση στην τάξη και κριθεί από το δάσκαλο ότι το θέμα που 

προτείνεται προσφέρεται για διερεύνηση και μελέτη, το διαπραγματεύεται με τα παιδιά, ούτως 

ώστε από κοινού να αποφασίσουν ποια θα είναι η τελική του μορφή. Εδώ, λοιπόν, έχουμε τον 

καθορισμό του θέματος και της εννοιολογικής του οπτικής. Θα μπορούσαμε να συνδέσουμε αυτή 

τη φάση με αυτό που ο Κούσουλας ονομάζει επιλογή θέματος και ο Frey πρωτοβουλία.

Έπειτα, το δεύτερο βήμα είναι η ανάλυση του θέματος σε επιμέρους διαστάσεις, που θα 

απασχολήσουν τα παιδιά στις ομάδες τους και μπορεί να γίνει χρήση συγκεκριμένων πλαισίων 

ανάπτυξης. Μερικά από αυτά τα πλαίσια είναι τα μαθητικά ενδιαφέροντα, το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα και η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης. Μετά, απ’ αυτό τον καθορισμό, κάθε 

ομάδα αναλαμβάνει μια διάσταση ή και περισσότερες, ή ακόμα, είναι εφικτό περισσότερες από 

μια ομάδα να αναλάβουν την ίδια διάσταση. Στη συνέχεια, συγκεκριμενοποιούνται οι στόχοι και 

καθορίζονται οι δραστηριότητες που τους συνοδεύουν, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι πρώτοι και 

οι μαθητές να προχωρήσουν γνωστικά και μαθησιακά. Τέλος, καθορίζονται τα κριτήρια 

αξιολόγησης του έργου, αλλά και των διαδικασιών συνεργασίας.
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Η δεύτερη φάση αφορά στον ενόο-ομαδικό προγραμματισμό. Σ’ αυτή τη φάση, καθορίζονται 

οι διαδικασίες δράσης της ομάδας, των μελών της και των υπο-ομάδων αν έχουν δημιουργηθεί. 

Επιπλέον, συνεχίζεται σε ενδο-ομαδικό επίπεδο ο επιμερισμός του κοινού έργου. Εδώ ο 

Ματσαγγούρας τονίζει (2006β : 263) : “Ο ενδο-ομαδικός προγραμματισμός γίνεται συνήθως σε 

πολυμελείς ομάδες και σε έργα που θα διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα”.

Η συλλογική διεξαγωγή του έργου περιλαμβάνει αρχικά την εργασία υπο-ομάδων και είναι η 

τρίτη φάση της διαδικασίας. Αυτή η φάση σχετίζεται με την υλοποίηση και την οργάνωση των 

μαθησιακών δράσεων και των διδακτικών στόχων του Frey και του Κούσουλα αντίστοιχα. Οι 

ομάδες ή οι υπο-ομάδες ενεργοποιούνται για να συλλέξουν και να επεξεργαστούν τις 

πρωτογενείς πληροφορίες. Για να διατηρείται το ενδιαφέρον σε υψηλά επίπεδα 

πραγματοποιούνται συντονιστικές συνεδρίες και συναντήσεις στις ομάδες, όπου τα παιδιά έχουν 

την ευκαιρία και τη δυνατότητα να συζητήσουν, να επιλύσουν τυχόν προβλήματα που 

προέκυψαν και να επιμεληθούν γενικά το έργο τους. Έπειτα, γίνεται η σύνθεσή του έργου σε ένα 

ενιαίο σύνολο και πλέον η ομάδα τού προσδίδει την τελική του μορφή. Τελική ενέργεια για να 

ολοκληρωθεί αυτή η φάση είναι η παρουσίαση του έργου της υπο-ομάδας το οποίο μπορεί να 

είναι μια γραπτή έκθεση, μια κατασκευή, παρουσίαση στο σχολείο ή μια εικαστική σύνθεση.

Στην τέταρτη φάση συναντάμε την παρουσίαση του ομαδικού έργου απ' όλες τις ομάδες, είτε 

στην τάξη, είτε σ’ ένα ευρύτερο κοινό, όπως είναι αυτό του σχολείου τους. Καλό είναι να 

υπάρχει συζήτηση έπ’ αυτού στο σύνολο της τάξης και τα παιδιά να υποβάλλουν ερωτήματα και 

να προβαίνουν σε σχόλια. Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που μπορεί να συντονίζει τη συζήτηση, 

έτσι ώστε να υπάρξει μια εποικοδομητική συζήτηση και να επωφεληθούν όλες οι ομάδες κι όχι 

μόνο αυτή που κάθε φορά παρουσιάζει.

Η πέμπτη και τελευταία φάση είναι αυτή της αξιολόγησης του έργου και της λειτουργικότητας 

της ομάδας. Είναι δυνατό να υπάρξει ενδο-ομαδική αυτο-αξιολόγηση τόσο του έργου στην 

τελική του μορφή, όσο και των διαδικασιών που διέπραξαν οι ομάδες κατά την πορεία της 

δράσης τους. Ακόμα, είναι χρήσιμο να υπάρξει και διομαδική αξιολόγηση του έργου των 

ομάδων, δηλαδή, αξιολόγηση του έργου μιας ομάδας από τις υπόλοιπες ομάδες και το δάσκαλο. 

Όπως και πιο πάνω, γίνεται αξιολόγηση του έργου και των διαδικασιών που έλαβαν χώρα κατά 

την διάρκεια της εργασίας των μαθητών μέχρι να καταλήξουν στο τελικό αποτέλεσμα. Η φάση 

αυτή αντιστοιχεί με την περάτωση του project κατά τον Frey και με την αυθεντική αξιολόγηση 

του Κούσουλα.

26



Η εφαρμογή της μεθόδου Project σε παιδιά με ή χωρίς Δυσκολίες Μάθησης Σ. Αμβροσίου

Συγκεντρώνοντας, λοιπόν, όλα τα πιο πάνω στοιχεία που έχουν να κάνουν με τα στάδια 

εφαρμογής και υλοποίησης της μεθόδου Project έχουμε τη δυνατότητα να τα χωρίσουμε σε τρεις 

(3) άξονες. Ο πρώτος αφορά στο θέμα και συμπεριλαμβάνει την επιλογή του θέματος, την 

επιλογή του συντονιστή και τον καθορισμό του ρόλου του και τη διατύπωση των στόχων. Ο 

δεύτερος άξονας έχει να κάνει με τον προγραμματισμό. Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται ο 

σχηματισμός των ομάδων και διανέμονται οι ρόλοι που θα έχει η καθεμία. Έπειτα, 

διαμορφώνεται το πλαίσιο δράσης, δηλαδή καθορίζονται οι επιμέρους στόχοι, εξετάζεται τι 

υλικό θα συγκεντρωθεί, ποιες θα είναι οι πηγές άντλησης πληροφοριών και σε ατομικό επίπεδο 

ποιος θα αναλάβει ποιες ενέργειες. Τελική φάση σ’ αυτό το στάδιο είναι τα διαλείμματα 

ενημέρωσης και ανατροφοδότησης που είναι πολύ υγιές να γίνονται γιατί βοηθάνε τα παιδιά ως 

προς το που να προσανατολιστούν και διαφαίνεται σε ποιο σημείο βρίσκεται η μέχρι στιγμής 

πορεία του Project. Τέλος, ο τρίτος άξονας είναι αυτός της υλοποίησης - πραγματοποίησης. Η 

συγκέντρωση και η ταξινόμηση του υλικού είναι η προτεραιότητα σε αυτό το επίπεδο. Στη 

συνέχεια πραγματοποιείται η παρουσίαση των τελικών προϊόντων του Project. Τα 

συμπεράσματα και η αξιολόγηση είναι το τελευταίο στάδιο που με τη σειρά του οδηγεί στην 

ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας.

Μετά την παρουσίαση των ανωτέρω στοιχείων παρατηρούνται ορισμένες διαφορές ως προς 

τους τρεις συγγραφείς/ερευνητές. Αρχικά, να σημειωθεί ότι στα στάδια που παραθέτει ο Frey δεν 

εντοπίσαμε πουθενά να υπάρχουν καθοδηγητικά ερωτήματα, σε αντίθεση με τον Κούσουλα. Το 

ίδιο συνέβηκε και με την αναφορά του Ματσαγγούρα, όπου ούτε αυτός κάνει αναφορά για τέτοια 

ερωτήματα. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι ο Κούσουλας δεν παραθέτει διαλείμματα ενημέρωσης 

και ανατροφοδότησης, κάτι που διαπράττει ο Frey. Ο Ματσαγγούρας, συμπεριλαμβάνει στη δική 

του αναφορά αυτά τα διαλείμματα, αλλά τα ονομάζει συντονιστικές συνεδρίες και συναντήσεις. 

Ακόμα, ο Ματσαγγούρας διαχωρίζει τα στάδια εφαρμογής πρωτίστως σε φάσεις και έπειτα σε 

επιμέρους και πιο λεπτομερειακά στάδια, κάτι που οι άλλοι δύο συγγραφείς δεν πραγματοποιούν. 

Επίσης, ο ίδιος, κάνει λόγο για ενδο-ομαδικό προγραμματισμό και υπο-ομάδες, στοιχείο που ο 

Κούσουλας και ο Frey αποφεύγουν. Τέλος, ο Ματσαγγούρας αναφέρεται στην παρουσίαση του 

τελικού προϊόντος του project, κάτι που κατά τη γνώμη μας λανθασμένα απέφυγαν να 

σχολιάσουν οι άλλοι δύο συγγραφείς.
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1.5. Ρόλος εκπαιδευτικού

Έχει καταστεί μέχρι τώρα σαφές το γεγονός ότι ο δάσκαλος στη συγκεκριμένη μέθοδο 

διδασκαλίας έχει ένα εντελώς διαφορετικό ρόλο απ’ ότι, για παράδειγμα, στη μετωπική 

διδασκαλία. Αφού, λοιπόν, τα παιδιά έχουν ενεργητική στάση κατά τη διάρκεια εφαρμογής της 

μεθόδου Project, ο εκπαιδευτικός βρίσκεται στα “παρασκήνια” της διαδικασίας αυτής. Είναι 

κατά ένα μεγάλο βαθμό παρατηρητής της διαδικασίας, παρά το κεντρικό της πρόσωπο. Παρ’ όλα 

αυτά, είναι παρών και όταν κρίνει ότι τα παιδιά χρειάζονται ένα έναυσμα για να συνεχίσουν, το 

προσφέρει στο βαθμό που του επιτρέπεται και χωρίς να δίνει έτοιμες γνώσεις. Διασφαλίζει τη 

συμμετοχή όλων των μαθητών και φροντίζει η διαδικασία να γίνεται πάντα με τον ορθό τρόπο 

και όχι εις βάρος κάποιων μελών της ομάδας.

Ο Kilpatrick, ένας από τους πνευματικούς πατέρες της μεθόδου Project, έγραφε σχετικά : “Ο 

δάσκαλος καθοδηγεί και κατευθύνει τον προγραμματισμό και επεμβαίνει μόνο τότε, όταν οι 

μαθητές χρειάζονται βοήθεια. Οι συμμετέχοντες, ακόμη και τα παιδιά, θα πρέπει να κάνουν κατά 

το δυνατό όλα τα βήματα μόνοι τους. Ο δάσκαλος θα πρέπει να εργάζεται με τέτοιο τρόπο και να 

δημιουργεί εκείνες τις προϋποθέσεις που θα του παρέχουν την δυνατότητα να αποσύρεται από το 

προσκήνιο των διαδικασιών” (Frey, 2002).

Αν, επομένως, ο δάσκαλος έχει να κάνει με μια τάξη που δεν ξέρει να χειρίζεται τον 

προγραμματισμό ενός Project και εκ των πραγμάτων έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με αυτή 

τη μέθοδο διδασκαλίας, είναι αυτονόητο ότι δεν θα επιβαρύνει τα παιδιά μ’ αυτόν. Θα αναλάβει 

τον προγραμματισμό εξ ολοκλήρου, έτσι ώστε να προσφέρει στους μαθητές του ένα άρτιο 

αποτέλεσμα το οποίο θα επεξεργαστούν κατά την εφαρμογή του σχεδίου εργασίας. Όπως, 

εξάλλου, αναφέρει και ο Ματσαγγούρας (2006β : 254) : “Κατά τον αρχικό προγραμματισμό ο 

εκπαιδευτικός προσδιορίζει δυνητικά τους γενικούς σκοπούς που θα μπορούσε μέσα από το 

συγκεκριμένο θέμα να προωθήσει, συνυπολογίζοντας, βέβαια, τη δημογραφία της τάξης, το 

διαθέσιμο χρόνο και την υπάρχουσα υποδομή.

Όσα, λοιπόν, προγραμματίζει ο εκπαιδευτικός είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για την 

εφαρμογή του Project, αλλά παράλληλα, δεν είναι αποκλειστικά και οριστικά. Αντίθετα, είναι 

διαπραγματεύσιμα από τους μαθητές και μπορεί να διαφοροποιηθούν από το αρχικό πλάνο 

σχεδιασμού. Αυτό το γεγονός είναι θεμιτό να γίνει και δεν σημαίνει ότι μετατρέπεται σε 

αποτυχία ο προγραμματισμός. Μια τέτοια μέθοδος διδασκαλίας, θα μπορούσε κάλλιστα να 

χαρακτηριστεί συν τοις άλλοις και “απρόβλεπτη”, αφού στην πορεία αλλάζουν πράγματα που 

είχαν προγραμματιστεί, λόγω των μαθητών και της δικής τους ανταπόκρισης σε αυτά.
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Τέλος, να τονιστεί ότι σε περίπτωση που ο δάσκαλος δεν έχει την κατάλληλη γνωστική 

υποδομή για να αντεπεξέλθει σε μια τέτοια διδασκαλία, είναι αυτονόητο ότι δεν θα είναι σε θέση 

να την διεξάγει σωστά και τα παιδιά δεν θα έχουν τίποτα καινούριο να προσκομίσουν από τον 

πρώτο. Καλό θα ήταν να φροντίσει να αποκτήσει την πρέπουσα κατάρτιση και ενημέρωση μέσα 

από σχετικά εγχειρίδια, σε περίπτωση που δεν την έχει αποκτήσει από τις ακαδημαϊκές του 

εμπειρίες ή από επιμορφώσεις που παρέχει το κράτος. Κατά τον Ματσαγγούρα (2006β : 260) η 

προκαταρκτική προετοιμασία που πραγματοποιείται από μέρους του εκπαιδευτικού έγκειται στα 

εξής σημεία : (α) με τον καθορισμό του θέματος, (β) το σκοπό, (γ) την εξακτίνωση του θέματος, 

(δ) τους στόχους, (ε) τις δραστηριότητες, (στ) την υποδομή και (ζ) τα κριτήρια αξιολόγησης (βλ. 

κεφ. II, σελ. 254).

1.6. Προκαταρκτικά βήματα - Πριν την εφαρμογή του Project - Διαδικαστικά

Όταν ένας δάσκαλος αποφασίσει να διεξάγει ένα σχέδιο εργασίας στην τάξη του, οφείλει να 

το αναφέρει στα παιδιά και αφού προηγηθεί συζήτηση να καταλήξουν όλοι μαζί, ως σύνολο και 

ομάδα, εάν επιθυμούν να προβούν σε μια τέτοια διαδικασία, που αρκετές φορές είναι και 

πρωτόγνωρη για τα παιδιά. Οι παρακάτω προτάσεις γίνονται, για να βοηθήσουν και να 

προβάλουν στους εκπαιδευτικούς, που για πρώτη φορά εκτελούν μια τέτοια μορφή διδασκαλίας, 

μερικούς τρόπους ούτως ώστε αυτή τους η προσπάθεια να αποβεί επιτυχής. Όπως, λοιπόν, 

έλεγαν και οι Αρχαίοι ημών πρόγονοι: “Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός”. Αξίζει επομένως οι 

δάσκαλοι να αφιερώσουν λίγο χρόνο και να ξοδέψουν φαιά ουσία στα της προετοιμασίας, τόσο 

της δικής τους, όσο και των μαθητών.

Αρχικά, είναι θεμιτό να προετοιμάσουμε το μαθητικό μας κοινό ψυχολογικά και να 

γνωστοποιήσουμε ότι μετά από μια πρώτη δική μας έρευνα έχουμε αποφασίσει ότι το θέμα που 

προτείνουν τα παιδιά είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί. Με τη βοήθεια και πάλι των μαθητών 

μεταβαίνουμε σε εξακτίνωση του θέματος, προσπαθώντας να βρούμε τι θέλουμε να μελετήσουμε 

γύρω από αυτό. Το θέμα όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, είναι δυνατόν να ποικίλλει, για 

παράδειγμα μπορεί να αντληθεί από τα ήδη διδασκόμενα μαθήματα, από ζητήματα κοινωνικού 

προβληματισμού ή προβληματισμού των ίδιων των μαθητών κλπ. Το θέμα επομένως που θα 

επιλεγεί είναι απαραίτητο να εξάπτει τη φαντασία των μαθητών και να τους προκαλεί την 

κριτική τους σκέψη, να οδηγεί σε διερευνητικές διαδικασίες και σε εφαρμογές της 

νεοαποκτηθείσας γνώσης.
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Έπειτα, αποφασίζουμε ποιους στόχους θέλουμε να επιτύχουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία 

και τους παρουσιάζουμε στους μαθητές μας. Λόγω του ότι η μέθοδος αυτή “ανοίγει την τάξη 

προς τα έξω”, είναι απαραίτητο να γίνει μια συζήτηση με τα παιδιά για το ποια θα πρέπει να 

είναι η συμπεριφορά τους και η κοινωνική τους στάση όταν η τάξη θα μεταβεί κάπου. Ακόμα, σε 

αυτό το σημείο, υπενθυμίζουμε τους τρόπους που μια τάξη εργάζεται όταν βρίσκεται σε ομάδες. 

Αν τα παιδιά δεν έχουν μάθει να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά, μπορούμε να ετοιμάσουμε ένα 

κατάλογο με τους σωστούς τρόπους συμπεριφοράς όταν εργαζόμαστε σε ομάδες και να το 

αναρτήσουμε σε ένα κεντρικό σημείο της τάξης ή ακόμα να τους κολλήσουμε στις ομάδες.

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, δε νοείται Project όταν τα παιδιά βρίσκονται μετωπικά 

καθήμενα στην αίθουσα. Έτσι, πρέπει να καθοριστεί ο αριθμός των μελών που θα βρίσκονται σε 

κάθε ομάδα, καθώς και η σύνθεση αυτής. Σύμφωνα με έρευνες ο αποδοτικότερος και ορθότερος 

αριθμός σε μια ομάδα είναι το τέσσερα (4). Είναι καλό να μη ξεπερνιέται αυτός ο αριθμός για 

την καλύτερη συνεργασία των παιδιών, την αρτιότερη συνοχή στην ομάδα και την ευνοϊκότερη 

αλληλεπίδρασή τους. Τα θρανία τους θα πρέπει να είναι δύο (2) σε κάθε ομάδα και να είναι 

τοποθετημένα αντικριστά, για πρακτικούς κυρίως λόγους. Όπως αναφέρει και ο Ματσαγγούρας 

(2006α : 515) : “Για εκπαιδευτικούς λόγους δε, η σύγχρονη παιδαγωγική βιβλιογραφία συνιστά 

τη σύνθεση των τριμελών ομάδων, πριν ο εκπαιδευτικός προχωρήσει στο σχηματισμό ομάδων με 

περισσότερα μέλη, που σπάνια ενδείκνυται να ξεπερνούν τα τέσσερα μέλη”.

Πιο πάνω έγινε λόγος, εκτός από τον αριθμό των μελών μιας ομάδας και για τη σύνθεσή της. 

Η ομάδα, λοιπόν, έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν είναι ανομοιογενής σε όλους τους τομείς, 

είτε αυτό έχει να κάνει με το φύλο των παιδιών, είτε με το γνωστικό τους επίπεδο, είτε με το 

κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας από την οποία προέρχονται. Το γεγονός αυτό 

υποστηρίζει θερμά και ο Ματσαγγούρας (2006β : 243) : “Συνιστάται από όλους σχεδόν τους 

θεωρητικούς και ερευνητές του ομαδοσυνεργατικού κινήματος η δημιουργία ανομοιογενών 

ομάδων, οι οποίες στο πλαίσιο των τετραμελών ομάδων αποτελούνται συνήθως από έναν καλό, 

δύο μέτριους και έναν αδύνατο μαθητή.”

Για την εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και για παιδαγωγικούς σκοπούς, σε μερικά σημεία της 

διαδικασίας θα χρειαστεί να υπάρξει καταμερισμός της εργασίας στις ομάδες. Για να είναι 

ενήμερα τα παιδιά, ο εκπαιδευτικός ανακοινώνει από την αρχή αυτό το ενδεχόμενο και δίνει και 

τις απαραίτητες οδηγίες για την διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας. Καλό είναι να ανατεθούν 

κάποιοι ρόλοι στην ομάδα από τα ίδια τα παιδιά, με δημοκρατικές διαδικασίες, έτσι ώστε να 

κυλάει πιο ομαλά η όλη πορεία όταν θα χρειαστεί να εργαστούν ομαδικά. Οι ρόλοι αυτοί μπορεί
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να είναι του συντονιστή, του γραμματέα, του προέδρου, του εκφωνητή και να αλλάζουν κάθε ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να τους βιώσουν οι μαθητές και να περάσουν απ’ όλα τα 

στάδια. Με αυτό τον τρόπο, εξάλλου, παρατηρείται και αποκέντρωση της εξουσίας από την 

ηγεμονική προσωπικότητα και διαμοιράζεται στα υπόλοιπα μέλη, που πιθανόν να μην είχαν το 

θάρρος να διεκδικήσουν μια θέση στην ομάδα.

Το υλικό είναι κάτι που παίζει μεγάλο ρόλο, κυρίως όταν οι δραστηριότητες είναι βιωματικού 

χαρακτήρα. Έτσι, ανακοινώνουμε από την αρχή την ύπαρξη του και ποιο θα είναι αυτό, καθώς 

και που θα μας χρησιμεύσει. Είναι αυτονόητο ότι αιχμηρά αντικείμενα και γενικά ότι πιστεύουμε 

ότι μπορεί να βλάψει τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών το απομακρύνουμε ή το 

χειριζόμαστε αποκλειστικά εμείς, χωρίς όμως να παρεμποδίζουμε την ζητούμενη αυτενέργεια 

των παιδιών.

Τέλος, γνωστοποιούμε στους μαθητές μας ότι θα υπάρχει και κάποιο είδος αξιολόγησης, όχι 

αριθμητικής, αλλά διαφορετικής απ’ αυτή που μέχρι τώρα είχαν γνωρίσει. Θέτουμε τα κριτήρια 

με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν, αλλά και τη διαδικασία με την οποία ο δάσκαλος θα 

αξιολογήσει. Όπως αναφέρει ο Frey (2002 : 66) : “Η βαθμολογία γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, 

ώστε να αποφεύγονται οι ανταγωνισμοί, οι συναγωνισμοί, η δημιουργία στεγανών και η 

δημιουργία τεχνητών διαφοροποιήσεων ανάμεσα στα άτομα. Η έννοια της επίδοσης ξεφεύγει 

από το πατροπαράδοτο περιεχόμενό της και φορτίζεται με καινούριο”. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η 

αξιολόγηση σε αυτή τη μέθοδο παίρνει εντελώς άλλη μορφή και μετατοπίζεται στη διαδικασία 

παραγωγής του τελικού προϊόντος και όχι στην τελική του μορφή κατ’ αποκλειστικότητα. Η όλη 

διαδικασία της παραγωγής του, δίνει τροφή στο διδάσκοντα και του παρέχει την ευκαιρία να 

παρακολουθεί τα παιδιά στη διάρκεια αυτή και παράλληλα να τα αξιολογεί.

1.7. Βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών για τη διδακτική μέθοδο Project

Παρ’ όλο που η μέθοδος Project εφαρμόζεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ελάχιστες 

έρευνες έγιναν για να αναδειχθεί το κατά πόσο αυτή η μέθοδος είναι αποτελεσματική ή όχι. Η 

σχετική βιβλιογραφία έχει να παρουσιάσει εφαρμογές που έγιναν σε σχολικές αίθουσες, 

εκτιμήσεις και θεωρητικές υποθέσεις και κάποιες πρακτικές προτάσεις για τους εκπαιδευτικούς 

που θα θελήσουν να εντρυφήσουν περαιτέρω στο θέμα. Υπάρχει όμως εξήγηση για την έλλειψη 

αυτή, αφού η μέθοδος Project μετρά λίγα χρόνια ζωής στη χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες 

του εξωτερικού. Οι μεθοδολογικές δυσκολίες που υπάρχουν, με σημαντικότερη την ανάγκη
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απομόνωσης της διαθεματικής μεταβλητής από το σύνολο της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά και 

η έλλειψη ενός βασικού θεωρητικού πλαισίου που δεν επιτρέπει την ερευνητική δραστηριότητα, 

αποτελούν τροχοπέδη για την ευρύτερη εξάπλωση της έρευνας που αφορά στη μέθοδο που 

εξετάζουμε στην παρούσα εργασία.

Όπως αναφέρει ο Κούσουλας (2004 : 43):

Μικρότερης εμβέ)νειας έρευνες παρέχουν ενθαρρυντικά στοιχεία για την 
αποτελεσματικότητα των διαθεματικών προσεγγίσεων. Έδειξαν ότι οι τελευταίες 
ενισχύουν την κατανόηση ειδικών μαθηματικών εννοιών, αναπτύσσουν το 
ομαδοσυνεργατικό πνεύμα των μαθητών, προκαλούν το ενδιαφέρον τους και αυξάνουν τη 
συμμετοχή τους, ενώ βοηθούν ιδιαίτερα μαθητές με δυσκολίες στη γλώσσα και τα 
μαθηματικά.

Και συνεχίζει:

Σε ελληνική έρευνα στο χώρο του δημοτικού σχολείου, η διδασκαλία της γλώσσας μέσα 
από διάφορες μορφές τέχνης είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της γραπτής έκφρασης των 
μαθητών, ενώ και σε άλλες γνωστικές διαστάσεις φάνηκε να ευνοούνται οι μαθητές που 
προέρχονται από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Σε πειραματική έρευνα, 
τέλος, διαπιστώθηκε ότι η διαθεματική διδασκαλία ευνοεί την πρόσκτηση πιο πλούσιας 
γνωστικής βάσης και επιδρά θετικά στη δημιουργική έκφραση των μαθητών σχετικά με το 
θέμα της διδασκαλίας, ενώ ευνοούνται κυρίως οι «μέτριοι» ή «αδύνατοι» μαθητές 
Κούσουλας (2004 : 43).

Σε μια άλλη έρευνα του Bennett το 1979, θέλοντας να εξετάσει τη σχέση που υπάρχει 

ανάμεσα στη μη παραδοσιακή διδασκαλία και τις επιδόσεις των μαθητών, ζητήθηκε από 

δασκάλους και διευθυντές δώδεκα σχολείων να απαντήσουν στο εξής ερώτημα : ποιες είναι κατά 

τη γνώμη τους οι διαφορές ανάμεσα σ’ ένα δάσκαλο που διδάσκει με τον παραδοσιακό τρόπο και 

σε έναν άλλο που διδάσκει με προοδευτικό τρόπο (συγγενής τρόπος με τη μέθοδο Project). Αφού 

ταξινομήθηκαν οι απαντήσεις και οι απόψεις των εμπλεκομένων στην έρευνα, έχουμε τα εξής 

αποτελέσματα’. Οι δάσκαλοι και οι διευθυντές πιστεύουν ότι κατά την παραδοσιακή διδασκαλία 

(α) ο δάσκαλος δρα κυρίως ως μεταδότης της γνώσης, (β) προετοιμάζει μόνος του τη διδασκαλία 

ή στηρίζεται αποκλειστικά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα ή στο σχολικό εγχειρίδιο, (γ) οι αμοιβές 

και οι ποινές είναι απαραίτητες, δηλαδή η μάθηση κατευθύνεται από εξωτερικά κίνητρα, (δ) 

εξετάσεις λαμβάνουν χώρα αρκετά συχνά, (ε) η διδασκαλία γίνεται μόνο μέσα στην τάξη και 

(στ) οι δημιουργικές ιδέες και η έκφραση δεν παίζουν και τόσο μεγάλο ρόλο. 3

3 Εκτενέστερη αναφορά στα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας κάνει ο Karl Frey στο βιβλίο του “Η μέθοδος 
Project, σελ. 60 - 61.

32



Η εφαρμογή της μεθόδου Project σε παιδιά με ή χωρίς Δυσκολίες Μάθησης Σ. Αμβροσίου

Κατά την προοδευτική διδασκαλία πιστεύεται ότι (α) ο δάσκαλος δρα κυρίως ως σύμβουλος 

στην επεξεργασία των εμπειριών και βιωμάτων, (β) οι μαθητές παίρνουν μέρος στη συζήτηση 

για την επιλογή της ύλης, των θεμάτων κλπ, (γ) οι αμοιβές και οι ποινές δεν είναι αναγκαίες, 

αφού τα παιδιά ανακαλύπτουν κίνητρα για μάθηση μέσα στις ίδιες τις δραστηριότητες τους, (δ) ο 

δάσκαλος περιορίζεται σε λίγες μόνο εξετάσεις, (ε) η διδασκαλία δεν είναι απαραίτητο να γίνεται 

μέσα στη σχολική αίθουσα και τέλος (στ) οι μαθητές έχουν πολυσύνθετες ιδέες και εκτιμάται 

ιδιαίτερα η δημιουργική έκφραση.

Το σύγχρονο σχολείο δεν θεωρείται πλέον απλώς ένα ίδρυμα όπου τα παιδιά πηγαίνουν μόνο 

για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, αλλά τονίζεται με όλο και μεγαλύτερη έμφαση ο 

κοινωνικοπαιδαγωγικός του ρόλος. Βασικός στόχος του σύγχρονου σχολείου είναι να εφοδιάζει 

τους μαθητές του με κοινωνικές δεξιότητες απαραίτητες για τη μελλοντική ομαλή και 

δημιουργική ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο (Μπίκος, 2004). Όταν μια τάξη έχει 

συνεργατικές δομές και βάσεις και τα παιδιά δεν εργάζονται κατ’ αποκλειστικότητα ατομικά 

διαπιστώθηκε ότι προσφέρονται περισσότερες ευκαιρίες επικοινωνίας μέσα στην ομάδα, είτε 

αυτό σημαίνει συζήτηση πάνω σε κάποια άσκηση, είτε για προσωπικά θέματα των μαθητών. 

Ακόμα, εκτιμάται περισσότερο από τα ίδια τα άτομα η σημασία και τα οφέλη της 

συνεργατικότητας. Επίσης, με τον επιμερισμό της εργασίας και την αλληλεξάρτηση, που είναι 

απόρροια αυτού, αυξάνεται ο βαθμός αποδοχής των μελών από την ομάδα, κυρίως αυτών με 

δυσκολίες μάθησης (Gillies & Ashman, 2000).

Ένα άλλο σημαντικό και παράλληλα χρήσιμο εφόδιο που προσφέρει η συνεργατική 

διδασκαλία είναι και αυτό της ανεκτικότητας προς την άλλη άποψη, το δικαίωμα της διαφωνίας, 

αλλά και η σωστή διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ της ομάδας, κάτι που σαφώς δεν είναι εφικτό 

εκ των πραγμάτων να γίνει σε μια ανταγωνιστική - μετωπική τάξη. Τέλος, έχουμε τη γνωστική 

συμπεριφορά των μελών, η οποία επηρεάζεται τα μάλα, αφού ο τρόπος και η παρουσίαση των 

πληροφοριών απέχει παρασάγκας απ’ ότι σε συνθήκες παραδοσιακής τάξης. Όλα τα 

προαναφερθέντα στοιχεία εξασφαλίζουν στο άτομο θετικές στάσεις απέναντι στην κοινωνική του 

υπόσταση, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται πάσης φύσεως μεμπτές κοινωνικές συμπεριφορές.

Ιδιαίτερα ευεργετικό είναι το συνεργατικό σύστημα για τα παιδιά με σωματικές και άλλες 

αποκλίσεις και τα παιδιά των μειονοτήτων, τα οποία στα πλαίσια αυτού του συστήματος 

ενσωματώνονται στο κοινωνικό σύστημα ευκολότερα. Ένα από τα αποτελέσματα αυτής της 

ενσωμάτωσης είναι οι αυξημένες επιδόσεις που επιφέρουν, στα πλαίσια της ομαδοκεντρικής
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διδασκαλίας, σε δύσκολα γι’ αυτά αντικείμενα, όπως είναι π.χ. το γλωσσικό μάθημα 

(Ματσαγγούρας, 2006α).

Ένας άλλος τομέας που χρήζει παρατήρησης και προσοχής είναι ο ψυχολογικός. Εκτός 

από τις γνώσεις που καθημερινά κατακλύζουν τα παιδιά στο σχολείο, καλό είναι να λαμβάνεται 

υπόψη και το ψυχολογικό κομμάτι που αφορά άμεσα στην σωστή διαπαιδαγώγηση των 

αυριανών πολιτών του τόπου μας. Έρευνες κατέληξαν ομόφωνα ότι στις τάξεις που εφαρμόζεται 

το συνεργατικό σύστημα οργάνωσης μαθητών και δραστηριοτήτων, διαφαίνεται μεγαλύτερος 

βαθμός συνεκτικότητας και μικρότερα επίπεδα σε ότι έχει να κάνει με το άγχος και το στρες, είτε 

αυτό είναι σχολικό, είτε προσωπικό. Ακόμα, τα παιδιά δηλώνουν ότι αισθάνονται πλέον 

αποδεκτοί από τον δάσκαλό τους και τους συμμαθητές τους, νιώθουν πιο υπεύθυνοι και 

ανεξάρτητοι και τέλος, έχουν ένα αίσθημα ελευθερίας που τους καθιστά σίγουρους για τις 

σκέψεις και τις ιδέες τους. Έτσι, το άτομο αποκτά θετική εικόνα για τον εαυτό του, γεγονός που 

το καθιστά ικανό να έχει καλύτερη ψυχική υγεία και ισορροπία και κατά συνέπεια να έχει 

αρμονικές σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους του, εντός ή εκτός της σχολικής αίθουσας.

Ο γνωστικός τομέας είναι εκείνος ο τομέας που ουσιαστικά κινεί τα νήματα της όλης 

διαδικασίας και η νοητική ανάπτυξη είναι πρώτιστος σκοπός των δασκάλων. Χωρίς την ανάγκη 

κάλυψης αυτού, τίποτα από τα ανωτέρω δεν θα είχε αξία συζήτησης. Είναι αυτός που όλοι οι 

εκπαιδευτικοί βάζουν σαν προτεραιότητα και θέλουν να προχωρήσουν σε βάθος για την 

καλύτερη κατανόηση της διδακτέας ύλης. Η οργάνωση της διδασκαλίας μέσα στα συνεργατικά 

πλαίσια δεν προάγει μόνο την ακαδημαϊκή μάθηση, αλλά, παράλληλα, δημιουργεί συνθήκες που 

αναπτύσσουν τις ανώτερες πνευματικές λειτουργίες. Ο Piaget θεωρεί τις εμπειρίες συνεργασίας 

αναγκαίες, για να διαμορφώσει το παιδί σκέψη ανώτερου επιπέδου (Ματσαγγούρας, 2006α).

Μετά από έρευνες διαπιστώθηκε ότι παιδιά που ενεπλάκησαν σε ομαδικές προσπάθειες και 

ενέργειες έθεταν σε χρήση περισσότερες ανώτερες δεξιότητες και στρατηγικές επεξεργασίας του 

υλικού που είχαν στη διάθεσή τους, απ’ ότι μαθητές τάξεων όπου επικρατούσε ανταγωνιστικό 

κλίμα. Μερικά παραδείγματα τέτοιων δεξιοτήτων είναι οι διάφοροι τρόποι οργάνωσης και 

ανάλυσης δεδομένων και εμπειριών, ούτως ώστε να αποφευχθούν λάθη και επαναλήψεις και η 

ταυτόχρονη χρήση διαφόρων μεθόδων διερεύνησης και επαλήθευσης (Φλουρής, 1995). 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η ικανότητα 

της ανάλυσης και αξιολόγησης των συχνά αλληλοσυγκρουόμενων ιδεών και πληροφοριών που 

προτείνονται σε εκείνες που θα προσφέρουν την αποτελεσματικότερη επίτευξη του κοινού 

στόχου (Johnson & Johnson, 1991).
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Η γλωσσική ανάπτυξη είναι ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζεται άμεσα και μάλιστα 

θετικά, από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία η οποία αλλάζει άρδην τα δεδομένα της μέχρι 

στιγμής παραδοσιακής διδασκαλίας. Ο διδασκαλικός λόγος περιορίζεται και παραχωρεί τη θέση 

του στον μαθητικό λόγο και έτσι ο τελευταίος αναβαθμίζεται ποσοτικά και ποιοτικά. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα, έως και την υποχρέωση, να μιλάνε 

αρκετά συχνά κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας για να φέρουν εις πέρας τις δραστηριότητες 

που έχει αναθέσει ο δάσκαλος μέσα από δημοκρατικό διάλογο και ίσου ποσοτικού μεγέθους 

διαδικασίες. Ο εκπαιδευτικός απομονώνεται και αφήνει τα παιδιά να δράσουν ανενόχλητα και 

χωρίς τον δικό του μονόλογο, που συχνά το μόνο που κάνει είναι να εισβάλλει στα κεφάλια των 

παιδιών και μέχρι την επόμενη μέρα να έχει εξαφανιστεί. Η ποιοτική βελτίωση του μαθητικού 

λόγου οφείλεται στο γεγονός ότι μετατρέπεται από αποκριτικός και δασκαλοκατευθυνόμενος 

λόγος σε λόγο ελεύθερης διερεύνησης, με στοιχεία διήγησης, περιγραφής, ανάλυσης και 

συσχέτισης δεδομένων, διατύπωσης υποθέσεων, συμπερασμάτων κλπ (Ματσαγγούρας, 2006α).

Σύμφωνα με μια μελέτη όπου μετα-αναλύθηκαν 122 έρευνες, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η 

συνεργατική μάθηση και διδασκαλία επιφέρει υψηλότερες επιδόσεις απ’ ότι τα ανταγωνιστικά 

προγράμματα που κύριο χαρακτηριστικό έχουν την ατομικότητα. Το πιο πάνω συμπέρασμα 

αφορά σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα και σε όλες τις ηλικίες, που συμπεριλαμβάνουν νοητικές 

δεξιότητες όπως την αντίληψη του χώρου, την κατανόηση εννοιών, την επίλυση προβλημάτων, 

την πρόβλεψη συνεπειών, τη διατύπωση υποθέσεων, την απομνημόνευση πληροφοριών, τις 

γλωσσικές δραστηριότητες και τις κατηγοριοποιήσεις δεδομένων (βλ. Johnson & Johnson 1985, 

Johnson & Johnson 1991, Καψάλης, 1989 : 448 στον Ματσαγγούρα, 2006α).

Όπως προκύπτει από άλλες έρευνες (Johnson & Johnson, 1985), οι ανώτερες επιδόσεις 

επιφέρουν στους ανωτέρω τομείς μαθητές υψηλών, μέσων και χαμηλών μαθησιακών 

ικανοτήτων, όταν από κοινού συνεργάζονται στα πλαίσια ανομοιογενών ομάδων. Διαπιστώθηκε 

ότι αδύνατοι μαθητές, που συνήθως βρίσκονται σε ειδικές τάξεις ή ειδικά σχολεία, αποδίδουν 

συχνά καλύτερα στις συνεργατικές ανομοιογενείς ομάδες. Αυτό λοιπόν, το γεγονός αποτελεί ένα 

ισχυρό λόγο για την επαναφορά των μαθητών αυτών στις κοινές τάξεις και κάτω από ορισμένες 

συνθήκες και προϋποθέσεις.

Από έρευνες που έγιναν στο Δημοτικό σχολείο, διαπιστώθηκε ότι η λεκτική συμπεριφορά και 

επικοινωνία των παιδιών εντός της σχολικής αίθουσας βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, σε 

όλους τους τομείς, αφού περιορίζεται στις απαντήσεις ερωτήσεων που θέτει ο εκπαιδευτικός. Το 

πρόβλημα εντείνεται σε ότι αφορά στους αδύνατους μαθητές, στους οποίους ο χρόνος
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συμμετοχής περιορίζεται σε λίγο πάνω από το μισό (54%) μέσα στο διδακτικό χρόνο. Ο 

Ματσαγγούρας υπογραμμίζει (2006α : 526) “Η διαπίστωση αυτή επισημαίνει την αδυναμία του 

ελληνικού σχολείου να ανταποκριθεί στις διδακτικές ανάγκες των αδύνατων μαθητών, οι οποίοι 

στην πλειοψηφία τους προέρχονται από χαμηλά κοινωνικομορφωτικά στρώματα”. Και 

συνεχίζει: “Το γεγονός αυτό αποδεικνύει πώς μέσα στο παραδοσιακό σχολείο ο χρόνος 

αποβαίνει στοιχείο κοινωνικής επιλογής και υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας” (Ματσαγγούρας, 2006α : 526).

Είναι καταφανές ότι μέσα από τις έρευνες που παρουσιάστηκαν διαφαίνονται κάποιες θετικές 

συνέπειες στη μάθηση, όπως επίσης και στη στάση των μαθητών απέναντι στη σχολική μονάδα. 

Εντούτοις, παραμένει το ερώτημα κατά πόσο η διαθεματικότητα έχει τελικά επίδραση στη σκέψη 

και τη διαδικασία της μάθησης των παιδιών. Αυτοί και άλλοι πολλοί παράγοντες μένουν ακόμα 

να διερευνηθούν για να φέρουν στο φως και τα θετικά, αλλά και τα αρνητικά στοιχεία της 

μεθόδου αυτής. Γιατί όπως είναι φυσικό, σε καμία περίπτωση δεν προτείνεται μέσα από αυτή την 

εργασία η μέθοδος Project ως πανάκεια ή ως η σωτήρια λύση που θα αλλάξει άρδην το σχολικό 

σύστημα με αυτά που πρεσβεύει. Είναι αναντίρρητα αναγκαίο να αναμένουμε τα αποτελέσματα 

κι άλλων ερευνών - συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας - για να αποφανθούμε για τα 

θετικά και αρνητικά της μεθόδου αυτής και πως μπορούμε να την εφαρμόσουμε αποτελεσματικά 

στο σύγχρονο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο.

1.8. Τι είναι οι Δυσκολίες Μάθησης

Με τον όρο Δυσκολίες Μάθησης εννοούμε μια ευρεία γκάμα δυσκολιών που μπορεί να 

παρουσιάσει ένα παιδί και λειτουργεί σαν ορισμός - ομπρέλα για να προσδιορίσουμε όλων των 

ειδών τις δυσκολίες. Οι Δυσκολίες Μάθησης περιλαμβάνουν τις γενικές μαθησιακές δυσκολίες 

π.χ. Νοητική υστέρηση, τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Ε.Μ.Δ.), όπως η Δυσλεξία, αλλά και 

τις δευτερογενείς μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. χαμηλό πολιτισμικό επίπεδο). Ορισμένοι ειδικοί 

χρησιμοποιούν τον όρο Μαθησιακές Δυσκολίες ως συνώνυμο του όρου Δυσκολίες Μάθησης και 

άλλοι ως συνώνυμο του όρου Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, οπότε επέρχεται σύγχυση. Ακόμα, 

μια άλλη μερίδα επιστημόνων θέλει να τις ονομάζει διαφορετικά, σύμφωνα πάντα με την 

εκάστοτε επιστήμη που ο καθένας και η καθεμία πρεσβεύει.

Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει γενική συμφωνία όσον αφορά στον ορισμό, τη διάγνωση και τη 

θεραπευτική αντιμετώπιση των παιδιών που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Κι είναι
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αλήθεια ότι απ’ όλους τους τομείς της γενικής και της ειδικής εκπαίδευσης ο τομέας αυτός είναι 

ο πιο πολύπλοκος από πλευράς συμπτωματολογίας, αλλά και ορισμού. (Πολυχρονοπούλου : 

2003). Αναφέρεται ότι μέχρι σήμερα έχουν προταθεί και χρησιμοποιηθεί πάνω από σαράντα 

διαφορετικές ονομασίες για τον ορισμό των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών. Μερικές από 

αυτές είναι «παιδιά με ελάσσονα ή ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία», «παιδιά με αντιληπτική 

αναπηρία», «παιδιά με ελαττωματική αντίληψη», «παιδιά με ψυχονευρολογικά προβλήματα» 

κλπ. Παιδιά που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή έχουν κινητική ανεπάρκεια πάσχουν από 

Γενικές Δυσκολίες Μάθησης και όχι μια μαθησιακή δυσκολία σ’ ένα συγκεκριμένο τομέα. Αυτές 

οι δυσκολίες μάθησης αναφέρονται σε αδυναμίες ή δυσλειτουργίες που επηρεάζουν τις επιδόσεις 

του ατόμου σε πολλούς τομείς και όχι μόνο της σχολικής μάθησης, αλλά και της καθημερινής 

του ζωής.

Η κατηγορία των παιδιών με (Ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες έγινε αντικείμενο μελέτης και 

έρευνας διαφόρων επιστημών και πολλών ειδικοτήτων όπως της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας, 

της παιδοψυχιατρικής, της νευρολογίας, της κοινωνιολογίας κλπ. Επιστήμονες από τις 

ειδικότητες αυτές προσπάθησαν να ορίσουν το θέμα χωρίς βέβαια να καταλήξουν σε ένα γενικά 

αποδεκτό ορισμό (Μαρκοβίτης - Τζουριάδου : 1991).

Είναι εύλογο το ερώτημα και η απορία που ο καθένας ή η καθεμία θα σχηματίσει. Γιατί είναι 

τόσο δύσκολο να βρεθεί ένας ορισμός με τον οποίο να είναι σύμφωνος όλος ο επιστημονικός 

κόσμος; Μια εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι εμπλέκονται διάφορες και ποικίλες επιστήμες. 

Έτσι, δεν είναι εύκολο να βρουν έναν γενικά αποδεκτό ορισμό, μιας και η καθεμία αντιμετωπίζει 

το θέμα από τη δική της οπτική γωνία. Ένας άλλος λόγος είναι η πολλαπλότητα της 

μορφολογίας, αλλά και της αιτιολογίας των Δυσκολιών Μάθησης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη 

δημιουργία δύο κυρίαρχων τάσεων : της παιδαγωγικοκεντρικής και της ιατροκεντρικής.

Η Παντελιάδου (2000 : 16) αναφέρει : “Ο όρος Μαθησιακές Δυσκολίες, αν και αναφέρεται 

σε συγκεκριμένη κατηγορία ειδικών αναγκών, στην πράξη χρησιμοποιείται ελαστικά, 

πολυσυλλεκτικά και με ιδιαίτερη ευκολία με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το περιεχόμενό του.” 

Στην πορεία δίνει και ένα παράδειγμα :

Έχει καταγραφεί ότι σημαντικός αριθμός παιδιών χαρακτηρίζονται ως παιδιά με 
Μαθησιακές Δυσκολίες χωρίς αυτό να ισχύει στην πραγματικότητα. Έτσι, ο εν λόγω 
όρος χρησιμοποιείται για παιδιά που έχουν προβλήματα στη μάθηση εξαιτίας 
κοινωνικών ή οικογενειακών προβλημάτων, για παιδιά παλαννοστούντων με 
διαφορετική μητρική γλώσσα, για παιδιά τσιγγάνων και για παιδιά με προβλήματα 
κοινωνικής προσαρμογής ή με ελαφρά νοητική υστέρηση (Παντελιάδου, 2000 : 16).
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Έτσι, με την πάροδο του χρόνου ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες» αντικαταστάθηκε από 

πολλούς ειδικούς με τον όρο «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες», ο οποίος προτάθηκε τη δεκαετία 

του ’60 από εκπαιδευτικούς και ειδικούς παιδαγωγούς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 

Σήμερα, είναι κοινά αποδεκτός και χρησιμοποιείται ευρέως, τονίζοντας παράλληλα την 

εκπαιδευτική χροιά του προβλήματος και απορρίπτοντας την “ταμπελοποίηση” του κάθε 

παιδιού από ιατρικής πλευράς. Επομένως, καταφαίνεται και επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι η 

αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών έγκειται σε εκπαιδευτικά ζητήματα και όχι σε 

ιατρικές γνωματεύσεις.

Οι (Ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες συνιστούν μια ανομοιόμορφη ομάδα διαταραχών. Ο 

τρόπος που εκδηλώνονται και παρουσιάζονται, όπως επίσης και τα πιθανά αίτια που τις 

προκαλούν εμφανίζονται διαφορετικά από άτομο σε άτομο. Αυτό δυσχεραίνει περισσότερο την 

κατηγοριοποίησή τους και δεν επιτρέπει τη σύσταση ξεκάθαρων χαρακτηριστικών που να είναι 

κοινά για όλα τα παιδιά που τις παρουσιάζουν. Παρ’ όλα αυτά, οι επιστήμονες κατέληξαν με 

μεγάλη δυσκολία σε ορισμένα κοινά γνωρίσματα όπως δυσκολίες στην αντίληψη, κινητικές 

δυσλειτουργίες, διαταραχές προσοχής και μνήμης, προβλήματα που έχουν αντίκτυπο στη 

συναισθηματική και τη κοινωνική ζωή του ατόμου, προβλήματα κινήτρων και δυσκολίες σε 

μεταγνωστικό επίπεδο.

Ανομοιογένεια παρατηρείται και ως προς το περιεχόμενο του όρου «Μαθησιακές Δυσκολίες» 

και των συναφών όρων. Ο Kirk διέκρινε τους σχετικούς ορισμούς σε δύο κατηγορίες : Σ’ αυτούς 

που στηρίζονται στις λειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος, οι διαταραχές των οποίων 

σχετίζονται με τις δυσκολίες της μάθησης. Η δεύτερη κατηγορία αφορά σε αυτούς τους ορισμούς 

που στηρίζονται στη συμπεριφορά την οποία εμφανίζουν τα άτομα που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα μάθησης (π.χ. δυσκολίες αντίληψης, διαταραχές της κινητικότητας και της ομιλίας, 

ανεπάρκεια συγκέντρωσης της προσοχής, διαταραχές της μνήμης, κοινωνικό - συναισθηματικά 

προβλήματα κλπ) (Κασσωτάκη - Μαριδάκη, 2005).

Σύμφωνα με τον τελευταίο ορισμό, ο οποίος τυγχάνει να είναι και ευρέως αποδεκτός από 

όλη την επιστημονική κοινότητα :

«Οι (Ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια 

ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην 

πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή 

μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται
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σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Μάλιστα είναι δυνατόν να υπάρχουν 

σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Με τις Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να συνυπάρχουν 

προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης. Αυτά τα προβλήματα ωστόσο δεν συνιστούν από μόνα τους Μαθησιακές 

Δυσκολίες. Αν και οι Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες 

καταστάσεις μειονεξίας (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, σοβαρή 

συναισθηματική διαταραχή) ή να δέχονται την επίδραση εξωτερικών παραγόντων, όπως 

είναι οι πολιτισμικές διαφορές και η ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία, αυτές δεν είναι 

το άμεσο αποτέλεσμα των παραπάνω καταστάσεων ή εξωτερικών επιδράσεων.»

Οι εξωτερικοί παράγοντες είναι δυνατόν να επηρεάσουν ή και να επιδεινώσουν τις (Ειδικές) 

Μαθησιακές Δυσκολίες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ικανοί να τις προκαλέσουν και να 

τις δημιουργήσουν σε οποιοδήποτε άτομο. Πρόκειται καθαρά για μια ενδογενή διαταραχή και όχι 

για αποτέλεσμα φτωχού πολιτισμικά και οικονομικά περιβάλλοντος ανατροφής του παιδιού. 

Υπάρχει πιθανότητα συνύπάρξης δυσκολιών και ανασταλτικών εξωτερικών παραγόντων για την 

κατάσταση ενός παιδιού, οι οποίοι όμως, δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη γενικότερη 

πορεία του.

Σε ότι έχει να κάνει με τη σχέση της νοημοσύνης και τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, οι 

επιστήμονες πλέον υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα που παρουσιάζουν στην ανάγνωση τα 

παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες είναι όμοια με αυτά των παιδιών με οριακή νοητική 

ικανότητα. Τα παιδιά φαίνεται να διαφοροποιούνται μόνον όσον αφορά στις δεξιότητες 

φωνολογικής επεξεργασίας (Παντελιάδου, 2000).

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιστημόνων, λοιπόν, κλίνει προς τη θεωρία ότι υπάρχει 

σοβαρή ανεπάρκεια στη φωνολογική και γενικότερα στη γλωσσική επεξεργασία. Η φωνολογική 

επεξεργασία έχει να κάνει με την ικανότητα του κάθε παιδιού να αντιληφθεί ότι οι λέξεις που 

χρησιμοποιεί αποτελούνται από φωνήματα. Ακόμα, αξιολογεί αν είναι σε θέση ένα άτομο να 

αξιοποιήσει αυτά τα φωνήματα ως γλωσσικές αυτόνομες μονάδες με σκοπό τη δημιουργία 

λέξεων.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω δεδομένα είναι πλέον πιο εύκολο να καταλήξουμε σε ένα γενικό 

ορισμό των Μαθησιακών Δυσκολιών. Αυτές είναι τα ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

τα άτομα και κυρίως αυτά που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης, στην προσπάθεια τους να 

κατακτήσουν κάτι γνωστικά. Τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται με συμπτώματα αποκλίνουσας
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συμπεριφοράς που επηρεάζουν ποικίλες παραμέτρους των γνωστικών και μεταγνωστικών 

μαθησιακών λειτουργιών. Οι δυσλειτουργίες αυτές είναι δυνατόν να παρουσιάζονται με ελαφρά 

δυσκολία ή με έναν αργό ρυθμό κατάκτησης της επιδιωκόμενης γνώσης και να εκτείνονται μέχρι 

και την πλήρη ανικανότητα πρόσκτησης καινούριων μορφών συμπεριφοράς. Οι δυσκολίες αυτές 

μπορεί να είναι γενικές, να επηρεάζουν δηλαδή πολλούς και διαφορετικούς τομείς της 

δραστηριότητας ενός ατόμου και ειδικές, με την έννοια ότι σχετίζονται με συγκεκριμένες 

μαθησιακές ενέργειες.

Οι όροι με τους οποίους υποδηλώνονται οι μαθησιακές δυσκολίες και οι κατηγοριοποιήσεις 

τους αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, τόσο εξαιτίας της προόδου των διαφόρων επιστημών 

που ασχολούνται μ’ αυτές όσο και εξαιτίας της μεταβολής των κοινωνικών αντιλήψεων για τα 

σχετικά θέματα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει πόσο δύσκολη διαδικασία είναι ο σαφής 

προσδιορισμός των διαφόρων δυσκολιών που μπορεί να παρουσιάσει ένας μαθητής ή μια 

μαθήτρια. Το βέβαιο είναι ότι οι δυσκολίες υπάρχουν και πρέπει εκτός από το να διαγνωστούν 

να αντιμετωπιστούν και έγκαιρα για να μπορέσει το κάθε άτομο να έχει μια αξιοπρεπή πορεία 

στο σχολικό και κοινωνικό του περιβάλλον.

Τα παρακάτω κεφάλαια αναφέρονται στους παράγοντες και τα αίτια που προκαλούν τις 

μαθησιακές δυσκολίες υπό την ευρύτερη έννοια του όρου, τα χαρακτηριστικά που έχουν τα 

παιδιά αυτά, τόσο τα γνωστικά και τα μεταγνωστικά, όσο και τα ψυχοκοινωνικά. Ακόμα, θα 

παρουσιασθούν οι δυσκολίες που παρουσιάζουν τα άτομα αυτά στην εφαρμογή γνωστικών και 

μεταγνωστικών στρατηγικών. Τέλος, θα γίνει μια σύντομη αναφορά στις βασικότερες μεθόδους 

αντιμετώπισης των δυσκολιών αυτών.

1.9. Παράγοντες - Αίτια που προκαλούν Δυσκολίες Μάθησης

Οι αιτίες και οι παράγοντες που προκαλούν τις Δυσκολίες Μάθησης είναι ένα ζήτημα που 

απασχόλησε αρκετά την επιστημονική κοινότητα μέχρι να εντοπίσει τους σαφείς εκείνους 

λόγους που τις δημιουργούν. Όπως, εξάλλου, κάθε επιστήμη, έτσι κι αυτή βρίσκεται συνεχώς σε 

εξέλιξη και αναζητά καινούρια δεδομένα για να εμπλουτίσει τα ήδη υπάρχοντα. Οι περισσότερες 

ερμηνείες τείνουν να θεωρούν τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και τις εγκεφαλικές - 

νευρολογικές διαταραχές ως τους κύριους υπαίτιους του προβλήματος αυτού. Είναι καταφανές, 

ότι τα παιδιά με δυσκολίες υπολείπονται ή υπερτερούν σε κάτι σε σύγκριση με τα υπόλοιπα
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“φυσιολογικά” παιδιά. Αυτό θα επιχειρήσουμε να οριοθετήσουμε στο παρόν κεφάλαιο, έτσι 

ώστε να καταστεί σαφές τι είναι αυτό που καθιστά ένα παιδί με Δυσκολίες Μάθησης.

Στην ιστορία των (Ειδικών) Μαθησιακών Δυσκολιών, οι εμπλεκόμενοι ειδικοί υπέθεσαν ότι 

αυτή η γνωστική διαταραχή είχε νευρολογικές βάσεις. Αρχικά, υπέθεσαν ότι η εγκεφαλική 

βλάβη βρισκόταν πίσω από την ασυνήθιστη δυσκολία των παιδιών στο να διαβάζουν. Εντούτοις, 

η υπόθεση που αφορούσε στην εγκεφαλική βλάβη αντικαταστήθηκε από την ιδέα της ελάχιστης 

εγκεφαλικής βλάβης. Αυτό σήμαινε ότι παιδιά με (Ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες είχαν μια 

εντεταμένη ελαφριά εγκεφαλική βλάβη η οποία επηρέαζε τον τρόπο που μάθαιναν. Υπάρχουν 

στοιχεία ότι γενετικοί παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν (Ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Ερευνητές βρήκαν, επίσης, ότι η προδιάθεση εμφάνισης (Ειδικών) Μαθησιακών Δυσκολιών 

φαίνεται να περνάνε από γενιά μέσω γονιδίων σε γενιά και έτσι να κληρονομούνται (Wong, 

1996).

Στην πραγματικότητα, τα αίτια για τη μαθησιακή ιδιαιτερότητα ή/και την προβληματική 

συμπεριφορά οφείλονται είτε σε ενδογενείς - γενετικούς - παράγοντες, δηλαδή έτσι γεννήθηκε 

το παιδί, είτε σε εξωγενείς παράγοντες - δηλαδή στο περιβάλλον : οικογένεια και σχολείο, είτε 

ακόμη στην αλληλεπίδραση αυτών των δύο παραγόντων (Διβανίου, 2004). Επίσης, μερικές 

φορές οι υπερβολικές απαιτήσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί από τους μαθητές/τριες τους, 

υπερβαίνουν τις ικανότητες των παιδιών και ενοχοποιούνται για τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτά.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι ένα είδος Δυσκολιών Μάθησης έχει τις ρίζες του σε νευρολογικές 

δυσλειτουργίες που επηρεάζουν αρνητικά σημαντικές λειτουργίες της μάθησης. Αυτές οι 

δυσλειτουργίες εμφανίζονται σε παιδιά με κανονικό ή ανώτερο δείκτη νοημοσύνης τα οποία, 

όμως, έχουν λάβει τα απαιτούμενα σχολικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ερεθίσματα. Κάποια 

άλλα παιδιά, εντούτοις, παρουσιάζουν δυσκολίες οι οποίες οφείλονται σε βιολογικά αλλά και σε 

εκπαιδευτικά αίτια. Τέτοια είναι η χαμηλή νοημοσύνη, οι διαταραχές της όρασης, της ακοής και 

της κινητικότητας, η ανεπαρκής σχολική εκπαίδευση και το ακατάλληλο παιδαγωγικά και 

γνωστικά οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Όλα τα παραπάνω εμποδίζουν ένα παιδί να 

αναπτύξει τις δεξιότητες εκείνες που του είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει αυτόνομα κι 

ανεξάρτητα ως άτομο.

Μια άλλη μερίδα επιστημόνων αναφέρει ως αίτιο των Δυσκολιών Μάθησης τη δυσλειτουργία 

της οπτικοχωρικής διεργασίας, ενώ κάποιοι άλλοι δίνουν έμφαση στο ρόλο που παίζουν οι 

διαταραχές του λόγου. Οι εξελικτικοί παράγοντες είναι αυτοί που για μερικούς ειδικούς έχουν
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ένα κομμάτι “ευθύνης” στην εμφάνιση δυσκολιών. Θεωρούν δηλαδή ότι σε περιπτώσεις 

βραδείας ωρίμανσης μπορεί να εμφανιστούν διάφοροι τύποι διαταραχών που επηρεάζουν τη 

γνωστική λειτουργία. Πρόκειται για τη γνωστή εξελικτική επιβράδυνση (Μαρκοβίτης - 

Τζουριάδου, 1991).

Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι οι Δυσκολίες Μάθησης είναι αποτέλεσμα τόσο 

ενδογενών, όσο και περιβαλλοντικών παραγόντων. Όπως επίσης και ότι δεν είναι δυνατόν οι 

(Ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες να προκαλούνται μόνο και μόνο από την επίδραση του 

περιβάλλοντος στο παιδί. Παρ’ όλα αυτά το περιβάλλον ανατροφής και οι βιωματικές εμπειρίες 

είναι οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν και παίζουν αποφασιστικό ρόλο στο πώς θα 

εξελιχθούν αυτές οι “προδιαθέσεις” (δυσκολίες) που έχει ένα παιδί (Διβανίου, 2004). Στη 

συνέχεια, η Διβανίου (2004 : 182) αναφέρει: “ Εντούτοις, τα ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα 

δεν είναι το αίτιο, αλλά μάλλον η συνέπεια της όποιας μαθησιακής δυσκολίας”.

Με τη θέση αυτή συμφωνεί και η Κασσωτάκη - Μαριδάκη (2005 : 158), αφού γράφει 

χαρακτηριστικά : “γενικές μαθησιακές δυσκολίες, μπορεί να προκαλούνται και από άλλους 

παράγοντες που δεν έχουν άμεση σχέση με τις γνωστικές διαδικασίες, αλλά μπορεί τις 

επηρεάζουν. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές με σοβαρές 

επιπτώσεις σε ευρύ φάσμα μαθησιακών δραστηριοτήτων, καθώς και παράγοντες που σχετίζονται 

με το περιβάλλον του ατόμου και τις εμπειρίες που αποκτά από αυτό”. Γενικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες, δηλαδή, μπορεί να προκληθούν σε παιδιά τα οποία βρίσκονται σ’ ένα υποβαθμισμένο 

κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, να ανήκουν σε φτωχά κοινωνικά στρώματα και κυρίως όταν 

προέρχονται από οικογένειες που να αντιμετωπίζουν κακουχίες και ανέχειες. Επίσης, το ίδιο 

συμβαίνει και σε άτομα που ανήκουν σε μειονότητες ή σε κάποιες άλλες κοινωνικές ομάδες που 

να διατρέχουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού.

Είναι, λοιπόν, ξεκάθαρο ότι διάφοροι παράγοντες είναι δυνατόν να προκαλέσουν Δυσκολίες 

Μάθησης, είτε αυτοί συγκαταλέγονται στους γενετικούς είτε στους περιβαλλοντικούς. Σε πολλές 

περιπτώσεις δυσκολίες σε ένα παιδί μπορεί να προκόψουν από την περίοδο της κύησης. Αν για 

παράδειγμα, η μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν προσέξει τον τρόπο ζωής της είναι 

πολύ πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα στον εγκέφαλο του παιδιού. Αυτό συνεχίζεται και 

στη μετέπειτα ζωή του, αφού πολλές έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι διαφορετικές 

επιδράσεις του περιβάλλοντος οδηγούν σε διαφορετική δομή και λειτουργικότητα του 

εγκεφάλου. Οι εξωτερικές επιδράσεις των πρώτων εβδομάδων ή και μηνών από τη γέννηση 

καθορίζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου αργότερα (Τάφα, 1998).
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Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι αστάθμητοι οι γενετικοί παράγοντες και ότι δεν είναι 

εύκολο να τους ξέρουμε από την αρχή ή να τους αποτρέψουμε. Οι παράγοντες, όμως, που 

αφορούν στο περιβάλλον του παιδιού είναι κάτι που κάλλιστα μπορεί να ελεγχθεί, ούτως ώστε 

ένα παιδί να μεγαλώσει σε ένα πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον και να του παρασχεθεί η 

ανάλογη φροντίδα από νωρίς. Η ανατροφή ενός ατόμου με αυτές τις προδιαγραφές είναι πολύ 

καθοριστική και αναγκαία παράλληλα για την μετέπειτα πορεία του στη σχολική μονάδα, αλλά 

και για τη γενικότερη θέση του στον κοινωνικό χώρο.

1.10. Χαρακτηριστικά παιδιών με Δυσκολίες Μάθησης

Τα παιδιά με Δυσκολίες Μάθησης έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία τα 

διαφοροποιούν εμφανώς από τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτά τα χαρακτηριστικά διευρύνονται στο 

γνωστικό, μεταγνωστικό και ψυχοκοινωνικό τομέα. Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί μια 

ανασκόπηση των χαρακτηριστικών αυτών, ούτως ώστε να γίνει πιο εύκολα αντιληπτό το πως 

σκέφτονται και αντιδρούν τα άτομα αυτά. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι Δυσκολίες 

Μάθησης ή Μαθησιακές Δυσκολίες υπό την ευρύτερη έννοια του όρου είναι δυνατόν να 

εμφανίσουν όλα τα άτομα ανεξάρτητα από το φύλο τους, τη φυλή τους, την κοινωνική και 

γεωγραφική τους προέλευση, την οικονομική τους κατάσταση, το πολιτισμικό τους υπόβαθρο ή 

τη γλώσσα την οποία ομιλούν και γράφουν (Κασσωτάκη - Μαριδάκη, 2005).

1.10.1. Γνωστικά χαρακτηριστικά

Γνωστικά είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις γνωστικές διεργασίες που 

απαιτούνται προκειμένου το άτομο να αποκτήσει βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις. Τα παιδιά 

που έχουν Δυσκολίες Μάθησης, γενικές ή ειδικές, αντιμετωπίζουν συνήθως ορισμένα 

προβλήματα σε τομείς που σχετίζονται με την ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά, κάτι που 

αποτελεί τροχοπέδη στην σχολική τους ζωή και παράλληλα δημιουργεί αισθήματα μειονεξίας 

και ανικανότητας.

Στην ανάγνωση σημειώνονται λάθη και αργός ρυθμός αποκωδικοποίησης, κάτι που

φανερώνει ότι το παιδί δεν μπορεί να διαβάσει με την ίδια αναγνωστική ευχέρεια και ακρίβεια

που χαρακτηρίζει τους συνομήλικούς του. Ακόμα, υπάρχει δυσκολία στην κατανόηση γραπτών

κειμένων και οδηγιών κάτι που οδηγεί σε μη ορθή λήψη δεδομένων από τα ίδια τα παιδιά.

Πολλές φορές εκτός από τον βραδύ ρυθμό παρατηρείται και μια δυσκολία στην άρθρωση των
43



Η εφαρμογή της μεθόδου Project σε παιδιά με ή χωρίς Δυσκολίες Μάθησης Σ. Αμβροσίου

λέξεων, άσκοπη επανάληψη συλλαβών και ένας γενικότερος δισταγμός κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης.

Οι δυσκολίες στην ανάγνωση μπορεί να είναι γενικής φύσεως (γενικές δυσκολίες στην 

ανάγνωση), οι οποίες προέρχονται από μια γενική μαθησιακή δυσκολία. Επιπλέον, υπάρχουν και 

οι ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες τύπου δυσλεξίας (Πόρποδας, 2002). Εδώ να αναφέρουμε ότι 

δυσκολίες στην ανάγνωση είναι δυνατόν να οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. 

κακή οικογενειακή κατάσταση ή ελλιπής φοίτηση στο σχολείο), αλλά και σε ενδογενείς 

παράγοντες (π.χ. προβλήματα στη μνήμη και νοητικά προβλήματα). Τέλος, υπάρχει και η 

πιθανότητα συνδυασμού εξωγενών και ενδογενών παραγόντων, οι οποίοι να δυσχεραίνουν την 

αναγνωστική ικανότητα του ατόμου.

Τα παιδιά με δυσκολίες στην ανάγνωση δε χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις γνωστικές 

στρατηγικές και το βρίσκουν πολύ δύσκολο να κατανοούν παράλληλα με το διάβασμα που 

επιτελούν. Ακόμα, δεν είναι σε θέση να κρίνουν ποιες είναι οι κύριες ιδέες από ένα κείμενο, έτσι 

ώστε να απορρίψουν τις περιττές. Δεν συγκρατούν το περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες ενός 

κειμένου και όταν πρόκειται για μεταφορικό λόγο, παρουσιάζουν εξαιρετική αδυναμία να 

ελέγξουν την κατανόησή του.

Στη γραφή τους συχνά παραλείπουν ή συγχέουν γράμματα και συλλαβές ή κάνουν 

αναγραμματισμούς και αντιμεταθέσεις με συνέπεια να μην έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Υπάρχουν πολλά ορθογραφικά λάθη, ακόμα και σε περιπτώσεις αντιγραφής, αλλά συχνό είναι 

και το φαινόμενο να γράφουν την ίδια λέξη με διαφορετικό ορθογραφικά τρόπο στο ίδιο κείμενο. 

Το γραπτό τους μπορεί να είναι δυσνόητο και καθόλου ευανάγνωστο. Τα παραπάνω λάθη είναι 

δυνατόν να αποτελούν σημάδια γνωστικής ανωριμότητας, ειδικής δυσκολίας ή ανεπαρκούς 

διδασκαλίας. Στις εκθέσεις, παρ’ όλο που μπορεί να υπάρχουν καλές ιδέες, συχνά απουσιάζει ο 

σχεδιασμός τους και η αλληλουχία στη δομή.

Επιπλέον, παρατηρούνται και γενικότερες δυσκολίες στη γραφή, όπως είναι οι πολύ απλές 

προτάσεις σε μια έκθεση ή και μερικές φορές το ασύνδετο σχήμα, μιας και τα παιδιά αυτά το 

βρίσκουν δύσκολο να προβούν σε σύνθετες προτάσεις και έκφραση πολύπλοκων πληροφοριών. 

Μερικές φορές, όμως, συμβαίνει και το αντίθετο που είναι οι μακροσκελείς προτάσεις, χωρίς 

κόμματα και τελείες, με λανθασμένες νοηματικά λέξεις και γενικότερα ένα δείγμα γραφής που 

δεν ανταποκρίνεται στην ηλικία τους. Στην περίπτωση της γνωστικής ανωριμότητας το παιδί με 

δυσκολίες μάθησης στην ορθογραφία καταφέρνει να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αφορούν στην 

επιφανειακή δομή της γλώσσας με αρκετά βραδύτερο ρυθμό από αυτόν των συμμαθητών/τριών
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του. Εξακολουθεί, όμως, να έχει δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου όσον αφορά κυρίως 

στη δομή, το σχεδίασμά και την έκφραση.

Στην περίπτωση ειδικής δυσκολίας στην ορθογραφία χρησιμοποιείται ο όρος δυσορθογραφία 

ο οποίος αναφέρεται στην “ειδική μαθησιακή δυσκολία που εκδηλώνεται με ασυνήθιστα 

επίμονη δυσκολία στην απόκτηση της ικανότητας για ορθογραφημένη γραφή, ενώ η ικανότητα 

για ανάγνωση καλλιεργείται απρόσκοπτα, αποτελεσματικά και φτάνει στο αναμενόμενο επίπεδο 

βάση της ηλικίας και της νοητικής ικανότητας του κάθε μαθητή (Παντελιάδου : 2000). Οι 

κυριότερες δυσκολίες είναι αρχικά η ειδική δυσκολία στη χρήση του συστήματος 

ορθογραφημένης γραφής, η οποία χαρακτηρίζεται από λέξεις ανορθόγραφα γραμμένες σε βαθμό 

που δύσκολα αναγνωρίζονται, ενωμένες λέξεις και γράμματα πάνω και κάτω από τις γραμμές. 

Έπειτα, υπάρχει η γλωσσική διαταραχή που αφορά στη γραπτή έκφραση του παιδιού. Στο σημείο 

αυτό, είναι εύλογο να αναφερθεί ότι η ειδική δυσκολία ορθογραφημένης γραφής αφορά κυρίως 

στην ικανότητα του κάθε παιδιού να προβαίνει με ευχέρεια σε ορθή αντιστοίχηση γραφήματος - 

φωνήματος.

Η Παντελιάδου (2000 : 193 - 194) αναφέρει : “Σε ότι αφορά τα συγκεκριμένα είδη λαθών 

που κάνουν τα παιδιά, αυτά μπορεί να προέρχονται από προβλήματα στην οπτική μνήμη, στην 

ακουστική μνήμη και στην ακουστική και οπτική διάκριση. Οι πιο συχνοί τύποι - κατηγορίες 

λαθών που σημειώνονται είναι η παράλειψη, αντικατάσταση και πρόσθεση γραμμάτων ή 

συλλαβών, η χρήση κεφαλαίου γράμματος, ο τονισμός, παρατονισμός ή παντελής έλλειψη τόνων 

και η απουσία απόστασης μεταξύ λέξεων στην πρόταση. Επίσης, παρατηρείται κακή γραφή των 

γραμμάτων, λάθη σε βασικούς κανόνες ορθογραφίας, λάθη ιστορικής γραφής και έλλειψη 

γενίκευσης των κανόνων ορθογραφίας σε όλες τις λέξεις, ομοιοκατάληκτες ή παράγωγες’’. Και 

συνεχίζει : “Η έρευνα καταδεικνύει ότι τα παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες κάνουν 

λάθη στην ορθογραφία που συχνά δεν διαφέρουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από αυτά των 

άλλων παιδιών, αλλά αντιστοιχούν σε λάθη που κάνουν τα παιδιά πολύ μικρότερης ηλικίας”.

Στη βιβλιογραφία όσον αφορά στις διαταραχές της γραφής συναντιόνται και οι όροι αγραφία 

ή δυσγραφία, που περιγράφουν ένα παιδί που δεν παρουσιάζει κανένα άλλο σύμπτωμα εκτός από 

την αδυναμία να γράψει (δυσκολία στη γραφοκινητική ικανότητα). Εκτός, λοιπόν, από τα 

ανωτέρω χαρακτηριστικά και τις δυσκολίες που παρουσιάζουν παιδιά με Δυσκολίες Μάθησης 

στην ορθογραφία και την άσκηση της γραφής, έχουμε και μερικά άλλα προβλήματα όπως η 

δυσκολία στην παραγωγή ιδεών, στην οργάνωση των κειμένων και ανικανότητα να σχεδιάσουν, 

να αξιολογήσουν και να διορθώσουν το γραπτό τους. Επιπλέον, δεν είναι εύκολο γι’ αυτά τα
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παιδιά να συνθέσουν μια ιστορία με συνοχή και συνήθως παραιτούνται μετά την πρώτη γραφή. 

Το λεξιλόγιο τους έχει πολύ μικρή ποικιλία και γενικά γράφουν λιγότερο απ’ ότι τα άλλα παιδιά 

της ηλικίας τους. Τέλος, παρουσιάζουν πολλά άσχετα με το θέμα τους στοιχεία και δεν 

συμπεριλαμβάνουν στην ιστορία τους ένα τελικό συμπέρασμα.

Στην αριθμητική μπορεί να παρουσιαστούν λάθη στους υπολογισμούς ή μη ορθή χρήση 

στρατηγικών επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων. Υπάρχει μειωμένη ικανότητα ανάλυσης και 

αφαίρεσης στοιχείων, γεγονός που δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα. Υπάρχουν, όμως, και οι 

περιπτώσεις που μεταφέρονται λανθασμένα στοιχεία στην επίλυση ενός προβλήματος, παρ’ όλο 

που έχει κατακτηθεί η στρατηγική τους. Στις μεγαλύτερες κυρίως τάξεις που απαιτείται 

ταυτόχρονη κατανόηση λόγου και αριθμητικών σχέσεων παρατηρείται δυσκολία της ικανότητας 

αυτής με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι δυσκολίες που υπάρχουν ήδη.

Εκτός από τις δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά, τα παιδιά με (Ειδικές) 

Μαθησιακές Δυσκολίες συχνά παρουσιάζουν προβλήματα στον προφορικό λόγο. Για 

παράδειγμα το άτομο μπορεί να έχει προβλήματα με τους χρόνους τον ρημάτων ή με τις 

αντωνυμίες ή ακόμα να παραλείπει λέξεις ή καταλήξεις λέξεων. Επίσης, είναι δυνατόν να 

συμπεριλαμβάνει στις προτάσεις του επιπλέον λέξεις που στην ουσία να είναι περιττές. Ακόμα, 

όσον αφορά την συνοχή των νοημάτων που διατυπώνουν και την εκφραστική τους ικανότητα 

είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά να υστερούν σε σχέση με τους συνομηλίκους τους.

Πολλά παιδιά με εγγενείς Δυσκολίες Μάθησης (Ε.Μ.Δ.) εμφανίζουν διαταραχές στον 

προσανατολισμό τους με αποτέλεσμα να μη ξέρουν που βρίσκεται το δεξιά ή το αριστερά, 

συγχέουν έννοιες που αφορούν στην απόσταση, το χρόνο και το χώρο σε γενικό επίπεδο. Τέλος, 

οι διαταραχές στη μνήμη είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που δυσχεραίνει τη μάθηση των παιδιών. 

Η μνήμη αναφέρεται στην ανάκληση λεκτικών ή μη λεκτικών εμπειριών. Η δυσκολία να 

θυμηθούμε λέξεις, κατευθύνσεις ή εξηγήσεις είναι παραδείγματα δυσκολίας λεκτικής μνήμης. Οι 

διαταραχές που έχουν να κάνουν με τη μνήμη περιλαμβάνουν δυσκολίες που έχουν σχέση με τη 

βραχυπρόθεσμη ή τη μακροπρόθεσμη ή τη μνήμη ακουστικών ή οπτικών ακολουθιών. Επίσης, οι 

δυσκολίες μνήμης σχετίζονται και με τις δυσκολίες προσοχής που ενδέχεται να παρουσιάσουν 

παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.

Αλλα γνωστικά χαρακτηριστικά των παιδιών με Ε.Μ.Δ. είναι η μέτρια ή ψηλότερη 

νοημοσύνη και η ασυμφωνία στην εξέλιξη των επιμέρους ικανοτήτων τους. Επίσης έχουν 

επαρκείς αισθητηριακές ικανότητες και η επίδοσή τους είναι σημαντικά κατώτερη απ’ αυτή που 

προβλέπει ή που δικαιολογεί το νοητικό τους επίπεδο, η ηλικία τους και οι εκπαιδευτικές τους
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ευκαιρίες (Πολυχρονοπούλου : 2003). Το γεγονός ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες με Ε.Μ.Δ. 

υπολείπονται σε γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές συγκριτικά με τους συνομήλικούς 

τους δε σημαίνει ότι είναι κατώτεροι/ες από αυτούς. Η ιδιαιτερότητα αυτή είναι κάτι το οποίο 

μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και να βελτιωθεί η 

κατάσταση του κάθε παιδιού ανάλογα πάντα με το είδος της δυσκολίας που έχει.

1.10.2. Δυσκολίες στις Γνωστικές στρατηγικές

Κάθε παιδί όταν βρίσκεται στη σχολική ηλικία και πλέον λαμβάνει γνώσεις και 

εκπαίδευση από ένα οργανωμένο σύνολο όπως είναι το σχολείο, μπαίνει στη διαδικασία να 

αναπτύξει ορισμένες γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές που θα το υποβοηθήσουν να 

αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του σχολικού προγράμματος. Αυτές οι στρατηγικές, που αποτελούν 

ένα σύνολο σκέψεων και συμπεριφορών, είναι εφικτό να βοηθήσουν τον/την κάθε μαθητή/τρια 

να διευκολυνθεί στη μαθησιακή διαδικασία.

Όταν αναφερόμαστε στις γνωστικές στρατηγικές εννοούμε τις ενέργειες του κάθε ατόμου που 

λαμβάνουν χώρα στη διάρκεια της ενασχόλησής του με μια νοητική δραστηριότητα. Αντίθετα, οι 

μεταγνωστικές στρατηγικές αποτελούν την ενσυνείδητη εφαρμογή των γνωστικών στρατηγικών 

σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τον έλεγχο και τη διόρθωση μιας γνωστικής δραστηριότητας. 

Εδώ, να σημειωθεί ότι η νοημοσύνη συνδέεται άρρηκτα με τη μεταγνώση, αφού τα ευφυή παιδιά 

κάνουν χρήση των γνωστικών στρατηγικών συχνότερα από ότι τα παιδιά που διαθέτουν μέση 

νοητική ικανότητα (Παντελιάδου, 2000).

Για να υπάρξει σωστή και επιτυχημένη χρήση των στρατηγικών αυτών, είναι απαραίτητο τα 

χαρακτηριστικά που αποτελούν ένα πρόβλημα να είναι πλήρη και ολοκληρωμένα. Τα 

χαρακτηριστικά που διαθέτει ο λύτης του προβλήματος, όπως για παράδειγμα το επίπεδο 

ευφυΐας, να είναι ικανοποιητικό και τέλος η καθημερινότητα ή το σχολείο που είναι το πλαίσιο 

της επίλυσης του προβλήματος να αποτελούν κτήμα του κάθε ατόμου.

Τα παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, παρ’ όλα αυτά, δεν είναι σε θέση να 

χρησιμοποιούν με ευχέρεια αυτές τις στρατηγικές με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα 

στη σχολική τους επίδοση. Παρουσιάζουν πολλές ελλείψεις και κενά όσον αφορά στην 

εφαρμογή των στρατηγικών και αυτό έχει αντίκτυπο στην όλη σχολική τους πορεία. Πιο κάτω 

αναφέρονται οι δυσκολίες που παρατηρούνται σε αυτά τα άτομα και στα δύο είδη στρατηγικών.

Οι γνωστικές στρατηγικές αναφέρονται στη γνωστική λειτουργία του κάθε παιδιού. Στο 

σημείο αυτό θα μας απασχολήσει το κατά πόσο τα παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
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μπορούν να χειριστούν αυτές τις στρατηγικές και αν έχουν τα ίδια αποτελέσματα με τους 

υπόλοιπους συνομήλικούς τους. Αρχικά, να αναφερθεί ότι η σύνθεση μιας στρατηγικής μπορεί 

να επιφέρει το σχηματισμό μιας γνωστικής δεξιότητας, με την οποία το παιδί να μπορεί να 

ασχοληθεί εποικοδομητικά. Πριν όμως ολοκληρωθεί μια στρατηγική σε δεξιότητα, τα παιδιά 

περνούν από διάφορες φάσεις περιορισμένης ή μεταβαλλόμενης γνώσης, μέχρι να 

σταθεροποιηθούν και να οδηγηθούν στη λύση ενός προβλήματος.

Όσον αφορά στην ανάγνωση και στη σωστή κατανόηση ενός κειμένου μερικά 

χαρακτηριστικά είναι καίρια για να αντιληφθούμε το κατά πόσο ένα παιδί πέτυχε όντως αυτά 

που του ζητήθηκαν. Η ανάπτυξη λεξιλογίου είναι μια πρώτη συνισταμένη όπου διαφαίνεται το 

μέγεθος της γενικότερης αντίληψης των δεδομένων ενός κειμένου. Όταν ένα παιδί αποτυγχάνει 

να καταλάβει τι διαβάζει, αυτόματα διαφεύγει στη χρήση διορθωτικών στρατηγικών, όπως είναι 

η αναζήτηση σ’ ένα λεξικό, ρωτά κάποιον/α να του εξηγήσει την έννοια της λέξης ή 

ξαναδιαβάζει την πρόταση για να βρει το νόημα μέσα από τα συμφραζόμενα.

Η κυριολεκτική, ερμηνευτική και κριτική κατανόηση είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να είναι 

σε θέση να αντιμετωπίζει εύκολα και ορθά για να προβεί στην πλήρη κατανόηση του κειμένου. 

Ακόμα, η αντανάκλαση - αποτίμηση είναι μια άλλη διάσταση που αφορά όμως στην καλλιέργεια 

της συναισθηματικής και αισθητικής άποψης του κάθε παιδιού για ένα κείμενο. Τα κίνητρα του 

μαθητή και ο βαθμός αυτοματοποίησης της αποκωδικοποιητικής διαδικασίας αποτελούν δύο 

ακόμη παράγοντες, που καθορίζουν την αναγνωστική αποτελεσματικότητα του μαθητή 

(Ματσαγγούρας, 2006ε).

Για την αναγνωστική'·) κατανόηση οι στρατηγικές που πρέπει να έχουν κατακτηθεί από τα 

παιδιά είναι μερικές από τις παρακάτω : Να είναι σε θέση να γράφουν περίληψη ενός κειμένου, 

πράγμα που θα υποδεικνύει αν το κείμενο κατανοήθηκε σε όλο του το εύρος. Οι υποθέσεις και η 

πρόβλεψη για την εξέλιξη του νοήματος του κειμένου καθώς πραγματοποιείται η ανάγνωση είναι 

μια πιο σύνθετη στρατηγική, η οποία παράλληλα είναι καθοριστική για τη σωστή μεταχείριση 

και την ανάλυση ενός κειμένου. Τελευταία, αλλά όχι έσχατη, έρχεται η στρατηγική των 

ερωτήσεων, όπου τα παιδιά υποβάλλουν ερωτήσεις που αφορούν άμεσα ή και έμμεσα στο 

κείμενο που επεξεργάζονται.

Η γραφή και η ορθογραφία είναι ένα άλλο σημαντικό κομμάτι στην εκπαίδευση του κάθε 

παιδιού όπου για να την αντιληφθεί, πρέπει να έχει υπόψιν του κάποιες γενικότερες γνωστικές 

στρατηγικές. Τα παιδιά με Δυσκολίες Μάθησης δυσκολεύονται και σε αυτό το σημείο, αφού δεν 

κατανοούν ορισμένα καίρια στοιχεία που θα τα βοηθήσουν να αντιληφθούν τον τρόπο με τον
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οποίο να γράφουν ορθά. Δεν μπορούν να αντιληφθούν τη σημασία και την έννοια της ιστορικής 

ορθογραφίας, γι’ αυτό και κάνουν αδικαιολόγητα για την ηλικία τους ορθογραφικά λάθη.

Μια άλλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν είναι αυτή της μη σωστής επιλογής λέξεων όταν 

προσπαθούν να συντάξουν ένα κείμενο. Τα παιδιά αυτά δεν είναι σε θέση να επιλέξουν τις 

κατάλληλες λέξεις, ούτως ώστε να τις εντάξουν σε προτάσεις. Οι προτάσεις που γράφουν είναι 

συχνά λανθασμένες από γραμματικής και συντακτικής πλευράς, κάτι που οδηγεί σε λανθασμένα 

αποτελέσματα στο γραπτό τους λόγο. Μερικές φορές προβαίνουν άθελα τους σε αναστροφή 

γραμμάτων μιας λέξης ή γράφουν με τη λεγάμενη “καθρεπτική γραφή”, αντί δηλαδή, για ε 

γράφουν 3.

Η φωνολογική ενημερότητά τους βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, γεγονός που δεν τους 

επιτρέπει συχνά να αντιστοιχίζουν ένα φώνημα με το σωστό γράφημα και έτσι να γράφουν ορθές 

λέξεις. Ορισμένα παιδιά με (Ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες δυσκολεύονται να ανακαλέσουν 

σχήματα και μορφές γραμμάτων, κάτι που επίσης είναι αναποτελεσματικό στη γραφή τους. Δεν 

είναι σε θέση να εντοπίζουν τις ασάφειες που γράφουν ή να συμπληρώνουν λεπτομέρειες που 

ίσως είχαν ξεχάσει να γράψουν. Το γεγονός ότι το λεξιλόγιο τους είναι πολύ φτωχό έχει ως 

συνέπεια να μην είναι εμπλουτισμένο το κείμενό τους, όπως θα ήταν των τυπικών μαθητών. 

Ακόμα και να ξανακοιτάξουν το γραπτό τους, δεν είναι ικανά να εντοπίσουν ορθογραφικά λάθη, 

ασάφειες ή παραλείψεις. Η γενική εμφάνιση του γραπτού είναι πολύ ανώριμη για την ηλικία 

τους, έχει μουτζούρες και δίνει την αίσθηση ενός ακατάστατου μαθητή. Λόγω, λοιπόν, της 

έλλειψης αυτών των στρατηγικών, οι δυνατότητές τους χάνουν την ισχύ τους και νιώθουν 

μειονεκτικά απέναντι στους/στις υπόλοιπους/ές μαθητές/τριες.

Τα παιδιά με (Ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες δεν μπορούν να χειριστούν με άνεση 

γνωστικές στρατηγικές, αφού παραμένουν στην περιορισμένη γνώση, δηλαδή τι είναι σωστό και 

τι λάθος και δυσκολεύονται στη “μεταφορά” από το γενικό στο ειδικό. Στηρίζονται σε μια 

διαδικασία, όπως για παράδειγμα, στη δοκιμή, στην απόρριψη και την επανατροφοδότηση, αλλά 

και την προσθήκη νέων στοιχείων μέχρι να φτάσουν στο σωστό (Παντελιάδου, 2000). ΕΙ 

δυσκολία, επομένως έγκειται στην πορεία της διαδικασίας της στρατηγικής, αφού αυτή φαίνεται 

πολύ δύσκολή για τις ικανότητες των παιδιών. Ένας τρόπος για να κινητοποιηθεί η χρήση 

στρατηγικών είναι μέσω της εμπειρίας, στην οποία θα εκτίθενται καθημερινά τα παιδιά και 

κυρίως σε ένα κατάλληλο παιδαγωγικά περιβάλλον που θα τα υποβοηθήσει να τις χρησιμοποιούν 

λελογισμένα.
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Σε μια άλλη στρατηγική που υστερούν τα παιδιά αυτά είναι εκείνη της προσέγγισης μιας 

δραστηριότητας σε βάθος. Δεν είναι δηλαδή σε θέση να εμβαθύνουν σε μια κατάσταση και να 

ερευνήσουν τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους σε βάθος. Αντίθετα, πραγματοποιούν μια 

επιφανειακή προσέγγιση με αποτέλεσμα να μην εκλαμβάνουν τα δεδομένα που έχουν στον 

κατάλληλο βαθμό, ούτως ώστε να τα εκμεταλλευτούν αναλόγως. Η στρατηγική της κατανόησης 

ενός κειμένου σχετίζεται άμεσα με τα προαναφερθέντα στοιχεία. Οι μαθητές/τριες με (Ειδικές) 

Μαθησιακές Δυσκολίες δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν πλήρως ένα κείμενο ή οτιδήποτε 

άλλο τους δοθεί. Αυτό μπορεί να είναι ένα μαθηματικό πρόβλημα, μια εξίσωση ή ένα πείραμα. Η 

αιτία είναι επειδή δεν προβαίνουν σε ανασκόπηση όλων των στοιχείων και μερικές φορές δεν 

είναι άξια να το κάνουν.

Η οργάνωση είναι επίσης κάτι που δεν είναι εύκολο για ένα παιδί με δυσκολίες να πράξει. 

Είτε αυτό έχει να κάνει με τον χώρο στον οποίο βρίσκεται, είτε με το χώρο που έχει να γράψει 

κάτι, είτε με τη σκέψη του. Τα σχεδιαγράμματα και οι χάρτες εννοιών που ίσως θεωρηθούν 

υποδεέστερες στρατηγικές για την ηλικία αυτών των παιδιών, αποτελούν μια σανίδα σωτηρίας 

που τους βοηθάει να οργανώνουν σαφέστερα τη σκέψη τους και έτσι να μην αναλώνονται με 

άσχετα στοιχεία που το μόνο που κάνουν είναι να τους μπερδεύουν περισσότερο.

Τα άτομα αυτά έχουν δυσκολίες στο να γενικεύουν μια στρατηγική που μαθαίνουν για κάποια 

συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι ενδείκνυται η υποβοήθησή τους ώστε να χρησιμοποιούν την ίδια 

στρατηγική επίλυσης ενός προβλήματος και σε άλλα παρόμοια προβλήματα. Τα λάθη που 

κάνουν οι μαθητές αποτελούν σημαντική πηγή για την κατανόηση των μαθησιακών κενών τους 

ή των λανθασμένων στρατηγικών που εφαρμόζουν, αλλά και ευκαιρία για την αναμάθηση 

προηγούμενων γνώσεων ή την εφαρμογή και γενίκευση μαθησιακών στρατηγικών (Κασσωτάκη 

- Μαριδάκη, 2005).

Τα παιδιά με (Ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες δεν έχουν επίγνωση των διαδικασιών 

επίλυσης ενός προβλήματος και δυσκολεύονται να περιγράφουν και να συζητήσουν τις δικές 

τους γνωστικές δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες 

(Παντελιάδου, 2000). Έτσι, παρουσιάζουν περιορισμένη επίγνωση της χρησιμότητας των 

στρατηγικών για την λύση συγκεκριμένων προβλημάτων και δυσκολίες στην εξήγηση των 

λύσεων που σωστά έχουν προτείνει. Ακόμα, τα παιδιά αυτά συνήθως αποδίδουν κάθε επιτυχία 

τους σε παράγοντες που δεν εναπόκεινται στον έλεγχό τους, όπως για παράδειγμα στη τύχη ή 

στο ότι μια εργασία είναι πολύ εύκολη και όχι στην προσπάθειά τους.
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1.10.3. Μεταγνωστικά χαρακτηριστικά

Με τον όρο μεταγνιοση εννοούμε την ενημερότητα ενός ατόμου για τις γνωστικές του 

λειτουργίες, τις γνωστικές του δυνατότητες και αδυναμίες και την αυτορρύθμισή του. Με άλλα 

λόγια, η μεταγνώση ενός ατόμου αναφέρεται στην ενημερότητα, τον έλεγχο και τη ρύθμιση της 

γνώσης του και περιλαμβάνει την παρέμβαση, παρακολούθηση, συντονισμό και διόρθωση του 

συνόλου της γνωστικής του δραστηριότητας προκειμένου να επιτύχει κάποιο στόχο ή να 

επιλύσει ένα πρόβλημα (Παντελιάδου, 2000).

Μερικά παιδιά, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με (Ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες, 

δυσκολεύονται περισσότερο να παρακολουθήσουν το ρυθμό της διδασκαλίας απ’ ότι οι άλλοι/ες 

συμμαθητές/τριες τους. Αυτό συμβαίνει επειδή χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να 

κατανοήσουν κάποιες έννοιες ή επειδή χρειάζονται περαιτέρω διευκρινήσεις. Οι δυσκολίες αυτές 

επιδεινώνονται όταν προϋποθέτουν κριτική ικανότητα και αφηρημένη σκέψη. Επιπλέον, υπάρχει 

μεγάλη πιθανότητα να βρίσκουν πολλές δυσκολίες στην αντιμετώπιση προβληματικών 

καταστάσεων που απαιτούν δημιουργική σκέψη, ικανότητα μεταφοράς μάθησης και συνθετική 

δεξιότητα (Κασσωτάκη - Μαριδάκη, 2005). Παρατηρείται, επομένως, μια σημαντική 

δυσλειτουργία όσον αφορά στις γενικότερες μεταγνωστικές τους ικανότητες, σαν αυτές που 

μόλις αναφέρθηκαν.

Η ανάκληση προηγούμενων γνώσεων, λοιπόν, είναι μια επίπονη διαδικασία γι’ αυτά τα παιδιά 

και η εφαρμογή των γνώσεων αυτών σε νέες καταστάσεις και δεδομένα δεν είναι εύκολη 

υπόθεση. Με δυσκολία επαναφέρουν προϋπάρχουσες γνώσεις, γεγονός που δεν τους επιτρέπει να 

οικοδομήσουν τις καινούριες το ίδιο εύκολα σε σχέση με την υπόλοιπη τάξη.

Μια άλλη μεταγνωστική δυσκολία που έχουν αυτά τα άτομα είναι η ανικανότητά τους να 

καταλήγουν σε συμπεράσματα που σχετίζονται με την αυτοεξέτασή τους. Δεν είναι σε θέση να 

κρίνουν το κατά πόσο πέτυχαν ένα στόχο και να προβούν σε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του 

εαυτού τους. Δεν μπορούν να αντιληφθούν την επίδοσή τους σφαιρικά και να την αντικρίσουν με 

κριτικό μάτι. Αισθάνονται ότι αυτό αποτελεί μια περίπλοκη δεξιότητα γι’ αυτούς και επομένως 

προτιμούν να την παραγκωνίσουν παρά να δοκιμάσουν να τη φέρουν εις πέρας.

Ε1 δυσκολία στην εφαρμογή μνημονικών στρατηγικών και στη γενικότερη κατανόηση του 

τρόπου λειτουργίας του γνωστικού συστήματος του ατόμου οδηγεί στην υπόθεση ότι υπάρχουν 

προβλήματα στη λειτουργία του μεταγνωστικού συστήματος. Όπως είναι γνωστό μερικοί 

ερευνητές αποδίδουν τα αίτια των (Ειδικών) Μαθησιακών Δυσκολιών σε προβληματικές 

καταστάσεις της μνήμης ενός ατόμου. Κατά συνέπεια, αφού υπάρχουν τέτοια προβλήματα είναι
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επόμενο να μην λειτουργεί σωστά το παιδί σε μεταγνωστικό επίπεδο, μιας και η μνήμη είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό το σκοπό. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι μεταγνωστικές 

δεξιότητες αποτελούν ένα βήμα παραπέρα από τις γνωστικές. Είναι μια πιο πολύπλοκη 

διαδικασία που απαιτεί περισσότερες ικανότητες από τα παιδιά, αφού σχετίζεται με 

δυσκολότερες διαδικασίες. Για τα άτομα που παρουσιάζουν δυσκολίες είναι μια πολύπλοκη και 

επίπονη διαδικασία, αλλά δε σημαίνει ότι η δυσκολία τους αυτή είναι και ανυπέρβλητη. Μέσα 

από τη διδασκαλία μεταγνωστικών στρατηγικών, υπάρχει πιθανότητα να μπορέσουν να 

προχωρήσουν γνωστικά σε σημαντικό βαθμό και να ξεπεράσουν πολλές από τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν.

Τέλος, σε αυτό το σημείο θεωρείται απαραίτητη η αναφορά στην αυτορρύθμιση, της οποίας 

βασική προϋπόθεση είναι η μεταγνωστική ικανότητα. Αυτορρύθμιση, λοιπόν, είναι η συνειδητή 

τροποποίηση της συμπεριφοράς από το ίδιο το άτομο για την επίτευξη ενός στόχου. Στην 

αυτορρυθμιζόμενη μάθηση ο ίδιος ο μαθητής παρεμβαίνει ενσυνείδητα στη διαδικασία τού πως 

μαθαίνει και τη μεταβάλλει ώστε να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα (Παντελιάδου, 2000).

Τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες, τα οποία δε διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό μεταγνωστικές 

δεξιότητες, δεν είναι εύκολο να προβούν σε αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, τροποποιώντας τη 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης δοκιμασίας. Δε διαθέτουν ενεργητικότητα και 

αυτονομία, ούτε παίρνουν πρωτοβουλίες για το σχεδίασμά και την αξιολόγηση του μαθητικού 

τους αποτελέσματος. Σε σύγκριση με τα άλλα παιδιά, δεν αναπτύσσουν ισχυρά κίνητρα για τη 

μάθησή τους και η απόρροια αυτού είναι η χαμηλή σχολική επίδοση και η αποτυχία στους 

γνωστικούς στόχους που θα έπρεπε να είχαν κατακτήσει.

1.10.4. Δυσκολίες στις Μεταγνωστικές στρατηγικές

Μεταγνώση ονομάζουμε τη διαδικασία εκείνη με την οποία ένα παιδί μαθαίνει τον τρόπο με 

τον οποίο μαθαίνει. Είναι, δηλαδή, σε θέση να κρίνει και να αξιολογήσει την εκπαίδευση που 

προσλαμβάνει και να την περιγράφει εκ των υστέρων αν αυτό του ζητηθεί. Όπως αναφέρει και η 

Παντελιάδου (2000, 325 - 326) “Ένα συστατικό στοιχείο της μεταγνώσης είναι η επίγνωση του 

ατόμου σχετικά με τις δεξιότητες, τους στόχους και τις στρατηγικές που απαιτούνται για την 

επιτυχή επίδοση”. Και συνεχίζει: “Ένα βασικό στοιχείο της μεταγνώσης αφορά τις λειτουργίες 

εκτελεστικού ελέγχου, όπως την πρόβλεψη, το σχεδίασμά και τον έλεγχο”.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες Μάθησης, τα γεγονότα 

περιπλέκονται και αλλάζουν σε ένα σημαντικό βαθμό, ο οποίος είναι και καθοριστικός για τον
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τρόπο που αντιλαμβάνονται τη λειτουργία και τη χρήση της κάθε στρατηγικής. Αν και 

παλαιότερα και σύμφωνα πάντα με τους ερευνητές, τα μεταγνωστικά προβλήματα των ατόμων 

αυτών είχαν αποδοθεί σε παθητικότητα στη μάθηση, σήμερα αυτό το γεγονός δεν ευσταθεί. 

Μετά από διάφορες ερευνητικές προσπάθειες, αποκλείστηκε η ανωτέρω εκδοχή και 

αντικαταστάθηκε από αυτή που χαρακτηρίζει τους/τις μαθητές/τριες αυτούς/ές ως 

ενεργητικούς/ές, αλλά αναποτελεσματικούς/ές.

Η καινούρια αυτή υπόθεση επιβεβαιώθηκε από ερευνητικά αποτελέσματα και υποστηρίχθηκε 

με βάση τη φύση των προβλημάτων που παρουσιάζουν τα παιδιά με (Ειδικές) Μαθησιακές 

Δυσκολίες. Αυτά τα προβλήματα αποδίδονται στη δυσκολία που έχουν τα άτομα αυτά να 

αξιολογήσουν, να οργανώσουν λογικά και να συντονίσουν τόσο τις εισερχόμενες πληροφορίες 

όσο και τις πολλαπλές νοητικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα συγχρόνως ή σε μια άμεση 

συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα, αυτές οι δυσκολίες σχετίζονται με τα προβλήματα ολοκλήρωσης 

νοητικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στην επίλυση προβλημάτων (π.χ. μνήμη, αντίληψη, 

προσοχή και γλώσσα), όπως επίσης και με τις επιμέρους δεξιότητες που έχουν να κάνουν με τη 

γραφή και την ανάγνωση.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι αυτό της ευελιξίας σε ότι σχετίζεται με τη εφαρμογή των 

στρατηγικών, ακόμα και όταν τα άτομα έχουν επίγνωση των στρατηγικών που θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν. Με άλλα λόγια, τα παιδιά αυτά συναντούν δυσκολίες να μεταπηδούν με 

γρήγορο ρυθμό από τη μια στρατηγική στην άλλη, να αδιαφορούν για περιττές πληροφορίες και 

να εντοπίζουν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της κάθε περίπτωσης. Προβλήματα υπάρχουν και σε 

στρατηγικές αυτορρύθμισης, όπως είναι ο έλεγχος, ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η 

αναθεώρηση, κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ενός παιδιού να μάθει ή να επιλύσει 

προβλήματα (Παντελιάδου, 2000).

Έρευνες έχουν δείξει ότι παιδιά με (Ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες χρησιμοποιούν 

υποσυνείδητα λιγότερες στρατηγικές και πιο σπάνια από ότι τα υπόλοιπα παιδιά. Επίσης, η 

δυσκολία τους δεν βρίσκεται τόσο στην αποτυχία χρήσης των στρατηγικών, όσο στα πολλαπλής 

φύσης προβλήματα που σχετίζονται με στρατηγικές. Δύο είναι οι κατηγορίες που αφορούν στις 

ελλείψεις στρατηγικών. Η πρώτη είναι τα προβλήματα επιλογής στρατηγικής. Είναι γνωστό ότι τα 

άτομα με (Ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες στηρίζονται περισσότερο σε πιο απλές και λιγότερο 

αποτελεσματικές στρατηγικές σε σύγκριση με τους/τις συμμαθητές/τριες τους. Η προτίμησή τους 

αυτή αποκαλύπτει την αποτυχία τους να εκτιμήσουν την αξία των συγκεκριμένων στρατηγικών, 

σε σχέση με άλλες πιο σύνθετες και πολύπλοκες στρατηγικές. Η δεύτερη κατηγορία αφορά σε
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προβλήματα εκτέλεσης μιας στρατηγικής. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά έρχονται αντιμέτωπα 

με δυσκολίες στο να εφαρμόσουν μια στρατηγική με άνεση και ορθότητα.

Πολλοί επιστήμονες μπήκαν στη διαδικασία να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους 

υφίστανται οι δυσκολίες στις μεταγνωστικές στρατηγικές. Μια πρώτη εκτίμηση είναι αυτή που 

αναφέρει ότι το πρόβλημα βρίσκεται σε υποβόσκουσες ελλείψεις στην επεξεργασία. Ότι, 

δηλαδή, τα παιδιά αυτά προτιμούν να χρησιμοποιήσουν απλές στρατηγικές επειδή δεν 

κατανόησαν τα επιμέρους βήματα που αποτελούν τις πιο σύνθετες στρατηγικές. Επομένως, το 

πρόβλημα δεν επαφίεται μόνο στο ότι δεν ξέρουν να τις χειριστούν, δεν τις κατανοούν ή δεν 

γνωρίζουν πότε ακριβώς να τις χρησιμοποιήσουν, αλλά και στο ότι η χρήση των μεταγνωστικών 

στρατηγικών απαιτεί να καταβάλουν περισσότερη προσπάθεια σε σχέση με τους συνομήλικους 

τους.

Μια δεύτερη άποψη υποστηρίζει ότι η βάση αυτών των ελλείψεων σχετίζεται με παράγοντες 

κινήτρων. Είναι διαπιστωμένο ότι παιδιά που θεωρούν ότι οι δυσκολίες τους προέρχονται από 

δικές τους ανικανότητες που τα ίδια δεν δύνανται να ελέγξουν, παρουσιάζονται λιγότερο 

θελκτικά στη χρήση στρατηγικών. Αυτό το φαινόμενο οδηγεί σταδιακά σε ένα φαύλο κύκλο που 

δεν τους επιτρέπει να επιχειρήσουν καν τη χρήση μιας στρατηγικής, μιας και οδηγούνται σε 

λανθασμένες εντυπώσεις για τον εαυτό τους. Ως εκ τούτου καθίσταται σαφές ότι τα κωλύματα 

των παιδιών ως προς την εφαρμογή μεταγνωστικών στρατηγικών έχουν άμεση σχέση με την 

απροθυμία τους να σπαταλήσουν φαιά ουσία στην προσπάθεια επίλυσης ενός προβλήματος και 

συνεπώς στη μάθηση.

Τέλος, η τρίτη άποψη σχετίζεται με το θεωρητικό υπόβαθρο του κοινωνικού 

εποικοδομητισμού και αναφέρει σθεναρά ότι οι όποιες ελλείψεις στρατηγικών είναι δυνατόν να 

οφείλονται στην ανεπαρκή αλληλεπίδραση του ίδιου του παιδιού με τους ενήλικες στην 

οικογένειά του και στο περιβάλλον του σχολείου.

1.10.5. Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά

Εκτός από τα γνωστικά και μεταγνωστικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τα παιδιά αυτά, 

ο ψυχοκοινωνικός τομέας είναι μια άλλη σημαντική παράμετρος που θα πρέπει να μελετηθεί. 

Πολλές ήταν οι περιπτώσεις εκείνες που οι μαθητές/τριες με Δυσκολίες Μάθησης παρουσίαζαν 

αντικοινωνική συμπεριφορά και αλλόκοτη αντιμετώπιση των γύρω τους. Η ελλειμματική 

ανάπτυξη κοινωνικών τρόπων, η απόρριψη από τους συνομήλικους και οι λιγοστές φιλικές 

σχέσεις φαίνεται να είναι συχνά τα καθοριστικά χαρακτηριστικά των παιδιών με αναπτυξιακές
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μειονεξίες (Τάφα, 1998). Αυτό το στοιχείο παρότρυνε τους επιστήμονες να διερευνήσουν 

περαιτέρω τα δεδομένα, έτσι ώστε να καταλήξουν στους βασικότερους λόγους στους οποίους 

οφείλονται τα ψυχοκοινωνικά αυτά προβλήματα.

Σε πρόσφατες έρευνες που ανασκοπούνται από τον Pickar (1998) έχει διαπιστωθεί ότι τα 

παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες, σε σύγκριση με παιδιά χωρίς τις δυσκολίες αυτές, 

παρουσιάζουν χαμηλότερη αυτοεπίγνωση για τη σχολική του κατάσταση, φτωχότερη 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, είναι δεκτικοί σε εξωτερικό έλεγχο και έχουν ανεπαρκή κοινωνική 

αντίληψη. (Μαρκοβίτης - Τζουριάδου, 1991). Γενικότερα, υπάρχουν προβλήματα στην όλη 

κοινωνική τους συμπεριφορά και είναι λιγότερο δημοφιλείς στους/στις υπόλοιπους/ές 

συμμαθητές/τριες τους. Παρατηρούνται συμπτώματα απομόνωσης, προβλήματα στις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις και χαμηλά επίπεδα αποδοχής από τον κοινωνικό περίγυρο. Αυτά τα 

προβλήματα παρεμποδίζουν το πέρασμα και την κατάκτηση του κάθε σταδίου ψυχοκοινωνικής 

ανάπτυξης και είναι επόμενο να προκαλούν αισθήματα κατωτερότητας στα παιδιά αυτά.

Ένας μαθητής με Μαθησιακές Δυσκολίες έχει πολλούς λόγους να παρουσιάσει παράλληλα με 

την ίδια τη σχολική δυσκολία και προβλήματα συναισθήματος, συμπεριφοράς, καθώς και 

κοινωνικά. Αρκεί μόνο να σκεφτούμε την καθημερινή χρόνια στέρηση του μαθητή αυτού, τα 

έντονα συναισθήματα μειονεξίας και αποτυχίας. Τις περισσότερες μάλιστα φορές τα προβλήματα 

συναισθήματος και συμπεριφοράς είναι αυτά που πρώτα ανησυχούν και προβληματίζουν 

παιδαγωγούς και γονείς και όχι η ίδια η σχολική δυσκολία. (Μαρκοβίτης - Τζουριάδου, 1991).

Γενικότερα, το φαινόμενο να απομένουν μόνα τους αυτά τα παιδιά είναι συχνό, αφού λόγω 

της δυσκολίας τους και της αυτοάμυνας που προσπαθούν να προβάλουν για να καλύψουν το 

“πρόβλημά” τους, γίνονται ανεπιθύμητα και επιθετικά. Θεωρούν ότι διαφέρουν, με αρνητική 

χροιά, από τα υπόλοιπα παιδιά και αυτό τα παροτρύνει να αντιδρούν άσχημα σε διάφορες 

καταστάσεις, χωρίς να το θέλουν. Ακόμα, ο χώρος της τάξης είναι πολύ κλειστός και τα παιδιά 

λόγω της αθωότητάς τους, πολλές φορές κοροϊδεύουν τους/τις μαθητές/τριες με δυσκολίες, 

επιδεινώνοντας έτσι την κατάσταση. Τα τελευταία, έχουν επομένως, να αντιμετωπίσουν εκτός 

από τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τον περίγυρό τους, που συνήθως είναι επιφορτισμένος με 

αρνητικές διαθέσεις απέναντι τους.

Η δυσκολία του ατόμου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των άλλων, το αίσθημα ότι υστερεί 

έναντι των συνομηλίκων του και, πολύ περισσότερο, η αποτυχία του στο σχολείο ή σε άλλες 

περιπτώσεις προκαλούν δυσάρεστα συναισθήματα, μείωση της αυτοπεποίθησης, αρνητικές 

στάσεις έναντι του εαυτού του ή/και των άλλων, τάσεις απομόνωσης ή επιθετικότητας, με
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αποτέλεσμα να περιπλέκει έτσι ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Με άλλα λόγια, η ύπαρξη 

δυσκολίας ενδέχεται να συντελεί στην εμφάνιση και άλλων προβλημάτων, προκαλώντας αυτό 

που ορισμένοι ονομάζουν φαύλο κύκλο των μαθησιακών δυσκολιών (Κασσωτάκη - Μαριδάκη, 

2005).

Οι έρευνες που αφορούσαν στην αυτοαντίληψη έδειξαν ότι τα παιδιά με Μαθησιακές 

Δυσκολίες σε σύγκριση με τα “φυσιολογικά” παιδιά, τείνουν να έχουν χαμηλότερη ακαδημαϊκή 

αυτοαντίληψη. Αυτό το γεγονός σημαίνει ότι έχουν μια ροπή να θεωρούν τον εαυτό τους 

λιγότερο ικανό στις μαθησιακές διαδικασίες απ’ ότι τα υπόλοιπα παιδιά. Παρ’ όλα αυτά, έχουν 

ίση και θετική αυτοαντίληψη σε μη παιδαγωγικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα, σε αθλητικές 

δραστηριότητες ή στην εμφάνισή τους (Wong, 1996).

1.10.6. Κίνητρα

Τα κίνητρα στην εκπαίδευση θεωρούνται από πολλούς επιστήμονες και ερευνητές μια 

σημαντική παράμετρος, ικανή να καθορίσει τη σχολική επίδοση του κάθε μαθητή και της κάθε 

μαθήτριας. Η παρουσία τους στην προσπάθεια του παιδιού να υλοποιήσει μια εργασία που του 

ανατέθηκε θεωρείται από πολλούς επιβεβλημένη και πολυσήμαντη. Πιστεύεται ότι τα κίνητρα 

επηρεάζουν την επίδοση των παιδιών λόγω της ικανότητάς τους να μεταβάλλουν τη 

συμπεριφορά και τις ενέργειες των μαθητών/τριων προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Όταν αναφερόμαστε στα κίνητρα εννοούμε εκείνες τις δυνάμεις που ωθούν ένα παιδί να 

εργαστεί πάνω σε μια δραστηριότητα ή σχολική εργασία με σκοπό να επέλθει η επιτυχία ενός 

επιδιωκόμενου στόχου. Ακόμα, τα κίνητρα βρίσκονται στην προσπάθεια που καταβάλλει το κάθε 

άτομο και στη διαδικασία στην οποία υπόκειται για την ολοκλήρωση ενός έργου προκειμένου να 

επιτευχθεί το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Οι κατηγορίες των κινήτρων είναι δύο : τα εσωτερικά 

κίνητρα, για παράδειγμα οι σκοποί που θέτει το κάθε άτομο και τα ένστικτα που υποβόσκουν, 

αλλά και τα εξωτερικά κίνητρα. Τέτοια είναι η οποιαδήποτε αμοιβή που θα προσφερθεί στο παιδί 

με προϋπόθεση την επιτυχία του σ’ ένα τομέα και η αποφυγή μιας ποινής στην αντίθετη 

περίπτωση.

Κάποιοι ερευνητές περνάνε σ’ ένα άλλο επίπεδο και ξεπερνούν τα πεπατημένα όρια της 

απλής μελέτης των αποτελεσμάτων που επιφέρουν τα κίνητρα και δέχονται μια ευρύτερη 

θεώρηση της ερμηνείας των κινήτρων. Αυτή είναι οι πεποιθήσεις κινήτρων, αυτές δηλαδή οι 

προσδοκίες που έχει το κάθε άτομο αναφορικά με τις ικανότητές του και την σπουδαιότητα του 

έργου με το οποίο πρόκειται να καταπιαστεί. Θεωρούν, επομένως, ότι εκτός από τα εσωτερικά
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και τα εξωτερικά κίνητρα, υπάρχουν και οι ανωτέρω παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στην επιτυχημένη διεκπεραίωση μιας εργασίας.

Την άποψη αυτή έρχεται να υποστηρίξει και η Παντελιάδου (2000 : 313) με τα εξής : “Το 

άτομο, ακόμη κι αν διαθέτει όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες για την επίτευξη ενός στόχου, δεν 

θα συνδυάσει κατά το βέλτιστο της ικανότητές του αν δεν έχει κάποιο λόγο να το κάνει. Συχνά, 

μάλιστα, το κίνητρο πρέπει να είναι αρκετά ισχυρό για να διατηρείται το ενδιαφέρον του μαθητή 

στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου παρά τις ενδεχόμενες δυσκολίες που συναντά”.

Τα κίνητρα είναι, λοιπόν, ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να αφυπνίσει το κάθε παιδί με σκοπό 

την καλύτερη επίδοσή του στο σχολείο και να συμβάλει κατά πολύ στην όλη ψυχολογική του 

κατάσταση. Η Διβανίου (2004 : 195) αναφέρει : “Ακόμη κι αν το παιδί δεν έχει υψηλή 

νοημοσύνη, δεν έχει ευχέρεια λόγου, δεν είναι απόλυτα προσαρμοσμένο ή έχει σοβαρές 

ανασφάλειες λόγω εξωσχολικών παραγόντων ή κι αν παρουσιάζει κάποια ανεπάρκεια ή 

διαταραχή, ο εκπαιδευτικός μπορεί πάντοτε να ελπίζει σε κάποιο βαθμό επιτυχίας, αν η 

συμπεριφορά του παιδιού, η διάθεση και τα εσωτερικά του κίνητρα για μάθηση είναι θετικά”.

Επιπλέον, πιστεύεται ότι τα κίνητρα υπάρχουν έτσι κι αλλιώς στον εσωτερικό κόσμο του 

παιδιού και ότι ο/η εκπαιδευτικός είναι αυτός/ή που είτε θα τα αναδείξει με τη συμπεριφορά 

του/της, είτε θα τα υποκρύψει. Μέσα από έρευνες διαφάνηκε ότι η έλλειψη αναγνώρισης της 

οποιοσδήποτε προσπάθειας του ατόμου από το/τη δάσκαλο/α του οδηγεί σε σχολική αποτυχία. 

Επίσης, η μη ικανοποιητική επιβράβευση και ενθάρρυνση είναι ανασταλτικός παράγοντας για 

την επιτυχία του ατόμου στο σχολικό περιβάλλον. Έτσι, ο ρόλος που κατέχει ο εκπαιδευτικός 

όσον αφορά στην παροχή κινήτρων είναι καθοριστικός για την μετέπειτα πορεία του παιδιού στο 

σχολείο, γεγονός όμως, που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σύνεση για να μην καταλήξει το παιδί 

στο αντίθετα αποτελέσματα συμπεριφοράς.

Όταν, επομένως, η χρήση κινήτρων γίνεται με ορθό τρόπο και με φειδώ οδηγούμαστε στην 

επιθυμητή ανταπόκριση από μέρους των παιδιών. Αυτό αποδεικνύεται κι από έρευνες που έγιναν 

σε σχολεία της Μεγάλης Βρετανίας, στα οποία το ποσοστό αποτυχίας ήταν πολύ υψηλό. Τα 

ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι η τακτική της συχνής επιβράβευσης για κάθε προσπάθεια, 

όπως και η συνεχής εποικοδομητική ενθάρρυνση, ανέβαζε τόσο πολύ το ηθικό των παιδιών, 

ώστε άλλαζε ριζικά η όλη τους συμπεριφορά απέναντι στη μάθηση, ανεβάζοντας έτσι και το 

ποσοστό επιτυχίας τους (Λιβανιού, 2004).

Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητη και η αναφορά στους μαθητές και στις μαθήτριες με 

Δυσκολίες Μάθησης που έχουν ελλιπή κίνητρα για μάθηση. Όταν παρατηρούνται μειωμένα ή
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καθόλου κίνητρα στα παιδιά αυτά, το γεγονός αυτό βρίσκει άμεσο αντίκτυπο στην συμπεριφορά 

τους. Υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον με οτιδήποτε σχετίζεται με σχολικές εργασίες και μια 

γενικότερη έκδηλη άρνηση να καταπιαστούν με ότι αφορά σε αυτές. Ακόμα, έχουν την ισχυρή 

άποψη ότι δεν είναι ικανοί/ές να καταφέρουν τίποτα και δεν είναι σε θέση να μάθουν τίποτα. Η 

εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους και η αυτοεκτίμησή τους βρίσκεται στα χαμηλότερα 

επίπεδα, με αποτέλεσμα να επιζητούν συνεχώς επιβεβαίωση από τρίτους.

Κάποια άλλα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τα παιδιά με Δυσκολίες Μάθησης σε 

επίπεδο έλλειψης κινήτρων είναι ότι πολύ συχνά στέφονται σε άλλα παιδιά ζητώντας βοήθεια και 

υποδείξεις για μια κοινή εργασία που εκτελούν. Πολλές φορές προβαίνουν σε μιμήσεις επειδή 

θεωρούν ότι έτσι οδηγούνται στην επιτυχία, μιας και οι άλλοι διάλεξαν το συγκεκριμένο τρόπο 

εκτέλεσης μιας άσκησης. Δεν παίρνουν πρωτοβουλίες και σπάνια εκφέρουν την άποψή τους για 

το πως πρέπει να υλοποιηθεί μια άσκηση. Δεν προσπαθούν να επιτύχουν από μόνοι/ες τους κάτι 

χωρίς να έχουν κάποιο τρίτο άτομο, το οποίο διαδραματίζει το ρόλο του καθοδηγητή στις 

εργασίες τους και υποδεικνύει συνεχώς τα επόμενα τους βήματα.

Παρ’ όλα αυτά είναι εφικτό οι παραπάνω “παραφωνίες” να αντικατασταθούν με πιο θετική 

στάση και με ανάλογη προσπάθεια από τα παιδιά να βελτιωθεί μακράν ο τρόπος που 

αντιμετωπίζουν κάποιες καταστάσεις. Ορισμένες γενικές αρχές της παρέμβασης σε επίπεδο 

κινήτρων είναι να δίνεται έμφαση στον προσανατολισμό στο εκτελούμενο έργο, στον καθορισμό 

των στόχων του και στην αξία της προσπάθειας, και όχι της ικανότητας, για αλλαγή των 

αιτιακών αποδόσεων της επιτυχίας και της αυτοεικόνας των παιδιών. Επίσης, είναι απαραίτητο 

να μειώνονται οι εξωτερικές αμοιβές που παραπέμπουν σε εξωτερικούς παράγοντες και ο 

προσανατολισμός της ανατροφοδότησης πρέπει να στρέφεται προς το μαθητή, οδηγώντας τον 

σταδιακά στην αυτορρύθμιση (Παντελιάδου, 2000).

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω ο/η εκπαιδευτικός είναι αυτός/ή που θα αναλάβει να ωθήσει 

ένα παιδί στην επιτυχία με τον τρόπο που θα χειριστεί την περίπτωση του κάθε ατόμου. Είναι, 

λοιπόν, ωφέλιμο, να χρησιμοποιούνται ενθαρρυντικά λόγια και καλοπροαίρετα σχόλια από τους 

διδάσκοντες και τις διδάσκουσες και να αντιμετωπίζουν την κάθε προσπάθεια του παιδιού με 

τέτοιο τρόπο ώστε να το ενθαρρύνουν να συνεχίσει. Αναγνωρίζοντας, έτσι, την προσπάθεια του 

κάθε μαθητή/τριας, σταδιακά επέρχεται και η επιτυχία οδηγώντας μας στο φαινόμενο της 

«αυτοεκπληρούμενης προφητείας». Καλό είναι, επίσης, η επιτυχία του κάθε παιδιού να 

αποδίδεται σε ενδογενή και όχι σε εξωγενή αίτια, έτσι ώστε να αντιληφθούν ότι η επιτυχία 

επήλθε από δίκιά τους, εξ ολοκλήρου προσπάθεια, και όχι από τύχη.
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Η βοήθεια που πρέπει να προσφέρουν οι δάσκαλοι/ες στα παιδιά είναι εκτός των άλλων κι 

αυτή της αυτοπεποίθησης. Είναι αναγκαίο οι μαθητές και οι μαθήτριες να πιστέψουν στον εαυτό 

τους και να είναι σε θέση να υπερασπιστούν τις απόψεις τους. Αυτό μπορεί να γίνει με μια κατ’ 

ιδίαν συζήτηση όπου ο/η εκπαιδευτικός θα παραδέχεται ότι οι επιδόσεις του παιδιού 

βελτιώθηκαν αισθητά και ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή. Η πράξη αυτή 

είναι ικανή να πείσει τα παιδιά ότι όντως τα κατάφεραν και ότι πλέον είναι έτοιμα να θέσουν τον 

επόμενο ρεαλιστικό τους στόχο. Το κομμάτι της ανατροφοδότησης είναι εξίσου σημαντικό γιατί 

καθιστά ικανό το άτομο να ξέρει προς τα που να κινηθεί στη συνέχεια. Ειδικά όσον αφορά στις 

στρατηγικές, η ανατροφοδότηση είναι εκείνη που θα δείξει αν χρησιμοποιούνται ορθά και ο/η 

δάσκαλος/α θα προσφέρει οδηγίες για βελτίωση αυτών όπου και αν θεωρηθεί απαραίτητο.

Το κλίμα της τάξης πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο, ούτως ώστε να μην 

καλλιεργείται ο ανταγωνισμός, αλλά το αίσθημα της συνεργασίας. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα 

ανταγωνιστικά περιβάλλοντα που ωθούν τα παιδιά να εργάζονται μεμονωμένα για να 

εξασφαλίσουν υψηλότερη βαθμολογία και περισσότερες αμοιβές, συνήθως εκπέμπουν το 

μήνυμα ότι εκείνο που έχει σημασία είναι οι ικανότητες και έτσι μειώνουν την εσωτερική 

παρώθηση για βελτίωση. Οι εργασίες που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία είναι αναγκαίο να 

εξάπτουν το ενδιαφέρον και να προκαλούν την περιέργεια των παιδιών, αποσκοπώντας στην 

ενθουσιώδη ενασχόληση μ’ αυτές. Παρ’ όλα αυτά, είναι απαραίτητο οι δραστηριότητες που 

αναθέτουμε να είναι κατάλληλες για τις νοητικές ικανότητες των παιδιών και στο ανάλογο 

επίπεδο δυσκολίας, για να μπορούν να τις φέρουν με επιτυχία εις πέρας. Αν αυτό δε ληφθεί 

υπόψιν, τότε ίσως περάσουμε στα απευκταία αποτελέσματα, αυτά δηλαδή που θα πείσουν τα 

παιδιά ότι δεν είναι άξια να ολοκληρώσουν μια δραστηριότητα σωστά .

Τέλος, για τα παιδιά που μετά από τα προαναφερθέντα στοιχεία δεν διαφάνηκε κάποια 

βελτίωση στην επίδοση τους ή στη συμπεριφορά τους, είναι εύλογο ότι θα πρέπει να 

ξεκινήσουμε από χαμηλότερα επίπεδα. Η ανάθεση κάποιου ρόλου στην τάξη ή στις ομαδικές 

εργασίες, ο οποίος να τους ενδιαφέρει, θα τα κινητοποιήσει τα μέγιστα. Έτσι, θα πειστούν ότι ο/η 

δάσκαλος/α τους τούς δείχνει εμπιστοσύνη και ότι πραγματικά πιστεύει στις δυνατότητες τους. 

Κατά συνέπεια, βελτιώνεται κατά πολύ η αυτοαντίληψη του παιδιού, αποκτά αυτοπεποίθηση και 

πλέον έχει κίνητρα να συνεχίσει σε πιο δύσκολες δραστηριότητες. Σε καμία περίπτωση δε θα 

πρέπει να αποθαρρύνουμε τα παιδιά να ασχοληθούν με κάτι που τους ευχαριστεί, αλλά αντίθετα 

να τα υποστηρίζουμε σε κάθε τους βήμα, είτε αυτό έχει να κάνει με το σχολείο, είτε με την 

κοινωνική τους ζωή.
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1.11. Διάγνωση των Δυσκολιών Μάθησης

Το γεγονός της έγκαιρης διάγνωσης των Δυσκολιών Μάθησης είναι ένα καθοριστικό σημείο 

στην πορεία της εξέλιξης του κάθε ατόμου που μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο μ’ αυτές. Μέσα από 

τη διάγνωση γίνεται πιο σαφής και καθοριστικός ο τρόπος που θα αντιμετωπιστεί το κάθε 

περιστατικό, ούτως ώστε να οδηγηθεί σταδιακά στην σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος. Η 

διάγνωση, λοιπόν, είναι μια διαδικασία που όλοι είναι απαραίτητο να υπόκεινται, αφού θα 

προσφέρει όλα τα αναγκαία εφόδια και θα προσδιορίσει το τι θα πρέπει να ακολουθήσει στη ζωή 

του παιδιού για ένα καλύτερο μέλλον.

Τα αποτελέσματα της διάγνωσης αφορούν συνήθως στις εκπαιδευτικές, τις κοινωνικές και τις 

ψυχολογικές ανάγκες που έχει το κάθε παιδί στην ανάπτυξή του. Από αυτές καθορίζεται το αν το 

άτομο χρειάζεται θεραπευτική αγωγή και το ποιοι θα δημιουργήσουν το καταλληλότερο για το 

άτομο πρόγραμμα αντιμετώπισης - αγωγής. Επίσης, σημαντικός είναι και ο χώρος, τα μέσα και 

τα όργανα που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και μέσα σε ποιο χρονικό διάστημα θα λάβει χώρα η 

προαναφερθείσα διαδικασία.

Σύμφωνα με την Πολυχρονοπούλου (2003 : 63), “Η «διάγνωση» αναφέρεται στην ακριβή 

γνώση για τη φύση μιας παθολογικής κατάστασης και στη διάκρισή της τόσο από μια άλλη, όσο 

και από μια υγιή κατάσταση”. Έπειτα συνεχίζει : ‘Όταν μιλάμε για διάγνωση στο χώρο της 

ειδικής εκπαίδευσης εννοούμε τη διαγνωστική έρευνα που περιλαμβάνει μια πλήρη διαδικασία 

αξιολόγησης που ξεκινάει με την εντόπιση και αρχική αναγνώριση του προβλήματος και φθάνει 

στην ολοκληρωμένη εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών, με απώτερο στόχο τον καταρτισμό 

του κατάλληλου εκπαιδευτικού και ειδικού υποστηρικτικού προγράμματος”.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και μέσα για να συλλέξει ένας/μια ειδικός πληροφορίες όταν 

βρεθεί στο στάδιο της διάγνωσης. Αρχικά είναι απαραίτητο να γίνει ανασκόπηση του ιστορικού 

του παιδιού το οποίο μπορεί να είναι οικογενειακό, ιατρικό και σχολικό. Η άμεση παρατήρηση, 

στη συνέχεια, είναι ικανή να προσφέρει στοιχεία που δεν είναι εύκολο να καταγραφούν, όπως 

για παράδειγμα, η γενικότερη συμπεριφορά του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον ή ο τρόπος που 

αντιμετωπίζει μια εργασία που θα αναθέσει ο/η δάσκαλος/α της τάξης και τέλος το πως 

αντιμετωπίζει τους γύρω του/της.

Ακόμα, υπάρχουν κλίμακες αξιολόγησης της συμπεριφοράς, λίστες ελέγχου των δεξιοτήτων, 

τα σταθμισμένα τεστ και τα ανεπίσημα τεστ που συνθέτει ο/η ίδιος/α ο/η εκπαιδευτικός. Οι 

συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια είναι επίσης πολύ βασικά εργαλεία για να εντοπιστούν 

πληροφορίες με άμεσο ή με έμμεσο τρόπο αντίστοιχα. Τέλος, η ιατρική εξέταση είναι μια άλλη
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σημαντική αξιολόγηση προκειμένου να εντοπιστεί η ύπαρξη κάποιας οργανικής δυσλειτουργίας 

στην οποία να οφείλεται το πρόβλημα.

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή η διάγνωση διαδραματίζει ένα καθοριστικό παράγοντα στην 

πορεία του κάθε παιδιού και συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της δυσκολίας που 

υπάρχει. Τι πληροφορίες επομένως προσφέρει σε κάποιον/α η διάγνωση; Σε ένα πρώτο και 

καθοριστικό στάδιο η διάγνωση βοηθά να αξιολογηθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το 

άτομο που έχει δυσκολίες. Αρχικά, μέσα από τη διάγνωση επιβεβαιώνεται ή αμφισβητείται η 

ύπαρξη του προβλήματος, αναδεικνύεται δηλαδή, αν όντως ένα παιδί παρουσιάζει δυσλεξία, 

διαταραχή προσοχής κλπ. Έπειτα, γίνεται προσπάθεια εντοπισμού των αιτιών που προκαλούν 

αυτό το πρόβλημα και καθορίζεται έτσι ο βαθμός του. Αν θεωρηθεί αναγκαίο ταξινομείται το 

πρόβλημα που διαγνώστηκε σε μια συγκεκριμένη κατηγορία Δυσκολιών Μάθησης.

Σ’ ένα δεύτερο στάδιο η διάγνωση μάς επιτρέπει να προβλέψουμε το τελικό αποτέλεσμα που 

θα παρουσιάζει το παιδί μετά την εκπαίδευση και την βοήθεια που θα του παρασχεθεί. Να 

υπολογιστεί το τελικό επίπεδο που θα έχει το άτομο και κατά πόσο η όλη πορεία του θα 

αποδειχθεί επιτυχημένη. Στο τελικό στάδιο, που είναι ίσως και το πιο δύσκολο και ουσιαστικό, 

γίνεται προσπάθεια κατάρτισης του κατάλληλου προγράμματος αγωγής που προϋποθέτει τον 

ακριβή καθορισμό και την αξιολόγηση όλων των γνωστικών λειτουργιών του παιδιού, του 

οικογενειακού του περίγυρου και του συναισθηματικού του υπόβαθρου.

Στη χώρα μας η διάγνωση γινόταν αρχικά στα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα από τη διαγνωστική 

υπηρεσία ή στις νομαρχίες από τις κινητές διαγνωστικές ομάδες. Παρ’ όλα αυτά, όμως, ο νόμος 

1827 για την ειδική εκπαίδευση που ψηφίστηκε το Μάρτιο του 2000, καθιέρωσε για πρώτη φορά 

το θεσμό των Κέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) (Πολυχρονοπούλου, 

2003).

Τα συγκεκριμένα κέντρα ανήκουν στην δικαιοδοσία του Υπουργείου Παιδείας και έχουν 

ποικίλες αρμοδιότητες μερικές από τις οποίες είναι η εγγραφή και φοίτηση του ατόμου με 

Δυσκολίες Μάθησης στην κατάλληλη σχολική μονάδα, η παροχή υποστήριξης στους 

διδάσκοντες και η κατάρτιση εξειδικευμένων προγραμμάτων διδακτικής υποστήριξης των 

παιδιών. Ακόμα, τα ΚΔΑΥ είναι υπεύθυνα για την έρευνα και την εξεύρεση του είδους της 

δυσκολίας που έχει το άτομο καθώς και το βαθμό της δυσκολίας αυτής.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η διάγνωση ενός ατόμου με Δυσκολίες 

Μάθησης είναι μια διαδικασία που αφορά σε πολλές και διαφορετικές επιστήμες και δεν 

αποτελεί ποτέ υπόθεση μιας μόνο ειδικότητας. Αυτό συμβαίνει γιατί για να καταλήξουμε σε μια
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συγκεκριμένη κατηγορία μαθησιακής δυσκολίας είναι απαραίτητο να προηγηθεί αποκλεισμός 

κάποιων παραγόντων. Το γεγονός αυτό υποστηρίζει και η Μαριδάκη - Κασσωτάκη (2005 : 43) 

στο βιβλίο της, λέγοντας : “ Η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση των προβλημάτων μάθησης είναι 

συνήθως συλλογικό έργο, στο οποίο εμπλέκονται επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων 

(γιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί κτλ.)”. Στη συνέχεια αναφέρει : 

“ Κάθε κατηγορία μαθησιακών δυσκολιών απαιτεί ιδιαίτερη μέθοδο και διαδικασία διάγνωσης 

και αντιμετώπισης. Αλλά ακόμη και στην περίπτωση των δυσκολιών που υπάγονται στην ίδια 

κατηγορία υπάρχουν διαφορές από άτομο σε άτομο”.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού κατέχει μια σημαντική θέση στην όλη διαδικασία της διάγνωσης, 

αφού είναι αυτός/ή που θα εντοπίσει αν κάποιο παιδί αντιμετωπίζει προβλήματα στη διάρκεια 

της εκπαίδευσής του στο σχολείο. Σαφώς, και οι γονείς είναι σε θέση να εντοπίσουν τυχόν 

αποκλίνουσες συμπεριφορές στη σχολική πορεία του παιδιού, μιας και είναι εκείνοι που το 

γνωρίζουν καλύτερα. Ο δάσκαλος/α της τάξης, όμως, είναι εκείνος/η που θα εισηγηθεί να 

παραπεμφθεί το παιδί σε ένα διαγνωστικό κέντρο. Με τη συνεργασία του/της, λοιπόν, 

αναμένεται να αντιμετωπίσει το άτομο με ένα συγκεκριμένο τρόπο που θα του/της υποδείξουν οι 

ειδικοί που αποφάνθηκαν για τη δυσκολία του παιδιού. Έτσι, με την πρώιμη παρέμβαση, μέσα 

στο χρονικό πλαίσιο της κρίσιμης και πρόσφορης περιόδου εξέλιξης, εξαιτίας της πλαστικότητας 

του εγκεφάλου, υπάρχουν δυνατότητες αναδιοργάνωσης και αναπλήρωσης (Τάφα, 1998).

1.12. Αντιμετώπιση

Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται τα παιδιά με Δυσκολίες Μάθησης 

αποτελεί ένα καίριο και πολυσήμαντο κομμάτι για τη βελτίωση της κατάστασής του. Είναι 

επιβεβλημένο να δίδεται ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στην αντιμετώπιση της κάθε δυσκολίας 

και κατά συνέπεια στο κάθε άτομο ξεχωριστά. Μιας και η μάθηση δεν εκλαμβάνεται από όλα τα 

παιδιά με τον ίδιο τρόπο, έτσι και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι επόμενο να μην είναι 

σε όλους και όλες ομοιόμορφα κατανεμημένες. Κατ’ επέκταση και η αντιμετώπιση αυτών πρέπει 

να είναι εξατομικευμένη και αποκλειστική για κάθε μαθητή και κάθε μαθήτρια.

Όπως αναφέρει και η Κασσωτάκη - Μαριδάκη (2005 : 43) : “ Η επιτυχία της αντιμετώπισης 

των υπό εξέταση δυσκολιών εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από δύο, κυρίως, παράγοντες : (α) 

την έγκαιρη και σωστή διάγνωσή τους, και (β) την εφαρμογή του κατάλληλου τρόπου 

αντιμετώπισής τους. Αρχικά, λοιπόν, είναι απαραίτητη η σωστή διάγνωση και έπειτα η
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κατάρτιση ενός προγράμματος αντιμετώπισης που να είναι το καταλληλότερο για την επιθυμητή 

έκβαση της πορείας του κάθε παιδιού.

Ο ρόλος που διαδραματίζει, εκτός από την παιδαγωγική αντιμετώπιση και τη μαθησιακή 

βοήθεια, η ψυχολογική υποστήριξη του ατόμου, είναι πολύ σημαντικός. Η ψυχική κατάσταση 

των παιδιών αυτών είναι ήδη επιβαρημένη από την αποτυχία τους στο σχολικό περιβάλλον και 

σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητη και μια επιπλέον στήριξη που θα τους προσφέρει 

αυτοπεποίθηση και να θα τους ωθήσει να συνεχίσουν την προσπάθειά τους. Είναι, επομένως, 

φανερό ότι η ψυχολογική υποστήριξη προσδίδει πολλά πλεονεκτήματα στα παιδιά που έχουν τη 

δυνατότητα να την προσλαμβάνουν, είτε από το οικείο τους περιβάλλον, είτε από κάποιον/α 

ειδικό.

Επίσης, η σωστή ενημέρωση του παιδιού για το τι θα έχει να αντιμετωπίσει και η παροχή 

πληροφοριών που αφορούν στην πολύπλευρη προσπάθεια να ξεπεραστεί το πρόβλημα, είναι 

καθοριστικά στοιχεία για την σωστή ψυχολογική κατάσταση του παιδιού. Με αυτό τον τρόπο, το 

παιδί ενημερώνεται για την κατάστασή του και ξέρει τι θα χρειαστεί να φέρει εις πέρας κατά τη 

διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος αντιμετώπισης των δυσκολιών που παρουσιάζει.

Διατηρείται μ’ αυτόν τον τρόπο και ενισχύεται το κίνητρο για συνέχιση της προσπάθειας που 

όλο και περισσότερο πρέπει να τείνει στον αυτοέλεγχο και στην αυτονομία. Παράλληλα, 

βοηθιέται το παιδί στην αναζήτηση, κατανόηση, χρήση και αξιοποίηση των θετικών στοιχειών 

της προσωπικότητάς του (Μαρκοβίτης - Τζουριάδου, 1991). Έτσι , το παιδί αναπτύσσει 

θετικότερη στάση απέναντι στην ιδιαιτερότητά του και είναι έτοιμο να προβεί σε εκείνες τις 

ενέργειες που θα το βοηθήσουν να τη ξεπεράσει και να στεφθεί με επιτυχία η προσπάθειά του.

Η οικογένεια είναι ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας στην όλη διαδικασία της 

αντιμετώπισης των δυσκολιών ενός παιδιού. Πάνω στα μέλη της οικογένειάς του θα στηριχτεί το 

παιδί για να αντεπεξέλθει σ’ αυτή την επίπονη διαδικασία. Μιας και αυτά τα άτομα εμπιστεύεται 

το παιδί περισσότερο από κάθε επιστήμονα και ειδικό, αναμένει να έχει πλήρη υποστήριξη απ’ 

αυτά. Γι’ αυτό άλλωστε η οικογένεια εμπλέκεται άμεσα στον προγραμματισμό και στην 

υλοποίηση του προγράμματος του κάθε παιδιού. Η συμβολή της και η συνεργασία της στην 

αντιμετώπιση των Δυσκολιών Μάθησης του μαθητή ή της μαθήτριας είναι απολύτως απαραίτητη 

και θεωρείται αδιαμφισβήτητα αναγκαία.

Έτσι, η οικογένεια ενημερώνεται για το είδος της δυσκολίας που έχει το παιδί και γίνεται 

προσπάθεια να ακολουθηθεί ένα ανάλογο πρόγραμμα και στο σπίτι, εκτός από το σχολικό 

περιβάλλον του παιδιού. Αυτό γίνεται για να αποφευχθούν αλληλοσυγκρουόμενοι τρόποι
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συμπεριφοράς, τόσο στο σχολείο, όσο και στο σπίτι, αλλά και για να τηρείται μια κοινή πορεία 

πλεύσης που σκοπό έχει την καλύτερη υποστήριξη του ατόμου με δυσκολίες. Η συνεχής 

ενθάρρυνση και ενίσχυση από το οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου 

που έρχεται αντιμέτωπο με τέτοιου είδους προβλήματα είναι εξαιρετικά επιθυμητή και μπορεί να 

φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα.

Η Φλωράτου (1992 : 97) αναφέρει : “Σε όσες περιπτώσεις η συνεργασία με το σπίτι ήταν 

καλή, είχαμε όχι μόνο καλύτερα αποτελέσματα αλλά και πιο σύντομα. Απαιτείται, όμως μια όσο 

το δυνατόν σφαιρική προσέγγιση, οργάνωση και της τελευταίας λεπτομέρειας που αφορά τις 

ανάγκες (συναισθηματικές και μαθησιακές) του παιδιού”. Αυτό το γεγονός ευσταθεί στο 

έπακρο, αφού μέσα στο σπίτι είναι τα πλαίσια που ζει, εξελίσσεται και λειτουργεί το παιδί. 

Επομένως, η ευαισθητοποίηση και το ενδιαφέρον που είναι απαραίτητο να δείξουν τα μέλη της 

οικογένειας αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 

μαθησιακών δυσκολιών του/της κάθε μαθητή/τριας.

Ο/Η εκπαιδευτικός της τάξης είναι επίσης, ένα από τα άτομα που κατέχει σημαντική θέση στη 

βελτίωση της κατάστασης του παιδιού. Υπάρχουν μερικές τεχνικές που πρέπει άμεσα να 

υιοθετήσει με σκοπό να κατανοήσει καλύτερα την ύπαρξη του προβλήματος και κατ’ επέκταση 

να το διορθώσει. Αρχικά, θα πρέπει να καταλάβει ότι τα παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες δεν 

είναι τεμπέλικα ή “χαζά”. Η τεμπελιά και η αδιαφορία, στην πραγματικότητα, είναι 

ψυχοδυναμικοί μηχανισμοί άμυνας παιδιού με Μαθησιακές Δυσκολίες, όταν το παιδί πιέζεται 

πέρα από τα όρια και τις δυνατότητές του (Διβανίου, 2004). Ακόμα, οφείλει να παρακολουθεί το 

παιδί και να καταγράφει με ποιο τρόπο μαθαίνει και αποδίδει καλύτερα, έτσι ώστε να 

χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες και για μετέπειτα εργασίες που θα αναθέσει.

Υπάρχουν, όμως και μερικές διδακτικές προσεγγίσεις που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για 

την αποτελεσματικότερη διδασκαλία των μαθητών με Δυσκολίες Μάθησης. Έχει διαπιστωθεί ότι 

μέσα από τη συνεργατική μάθηση και βιωματική προσέγγιση τα παιδιά ανταποκρίνονται 

καλύτερα στις απαιτήσεις του σχολείου. Ακόμα, χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους 

καταφέρνουν να κατακτήσουν καλύτερα τις διάφορες έννοιες (πολυαισθητηριακή προσέγγιση). 

Τέλος, η εξατομικευμένη διδασκαλία είναι μια άλλη παράμετρος, εξίσου σημαντική με τις 

προαναφερθείσες.
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1.12.1. Συνεργατική μάθηση

Η συνεργατική μάθηση κερδίζει συνεχώς έδαφος στα ελληνικά σχολεία, κυρίως μετά τη 

θεσμοθέτηση των σχεδίων εργασίας (project) στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (Α.Π.Σ.) και 

στο Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Ολοένα και περισσότερες έρευνες έρχονται στην επιφάνεια που αφορούν σ’ 

αυτού του είδους τη μάθηση και υποστηρίζουν ότι έχει πολλά να προσφέρει τόσο σε τυπικούς 

μαθητές, όσο και σε παιδιά με δυσκολίες.

Μέσω της συνεργατικότητας τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ποικίλες 

δεξιότητες και να αποκτήσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία γνώσεις. Τα παιδιά έχουν 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους και καταφέρνουν μέσα από τη συνεργασία να κατακτήσουν τους 

διδακτικούς στόχους του κάθε μαθήματος. Είναι μια διαδικασία που απαρνείται το μονόλογο 

του/της εκπαιδευτικού και πρεσβεύει μια ξεχωριστή μέθοδο προσέγγισης των γνωστικών 

αντικειμένων. Ορισμένα παιδιά με δυσκολίες μπορούν κάλλιστα να βοηθηθούν από αυτού του 

είδους τη μάθηση και να αντιμετωπίσουν έτσι μερικές από τις μαθησιακές τους δυσχέρειες.

Στον κοινωνικό τομέα τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν δυσλειτουργίες που προκαλούνται από 

τις γενικότερες δυσκολίες που έχουν. Είναι συνήθως αντικοινωνικά, απομονωμένα και μοναχικά. 

Τα παιδιά με δυσκολίες υστερούνται κοινωνικών δεξιοτήτων, γεγονός που εξηγεί έστω εν μέρει 

την κοινωνική τους απόρριψη από τους τυπικούς μαθητές (Wong, 1996 : 113). Παρ’ όλα αυτά 

θεωρείται ότι μέσω της συνεργατικής μάθησης αυτό το εμπόδιο μπορεί να προσπελαστεί και τα 

παιδιά να αρχίσουν σιγά - σιγά να περνάνε από την απομόνωση στην κοινωνικοποίηση. Μέσα 

από έναν κοινό σκοπό που συνήθως είναι μια εργασία, μια κατασκευή κλπ τα παιδιά 

συνεργάζονται, παραγκωνίζοντας τη διαφορετικότητα των παιδιών με δυσκολίες και τα 

τελευταία αποκτούν αυτοπεποίθηση και σχηματίζουν μια αξιόλογη αυτοεικόνα.

Όπως αναφέρει και η Winebrenner (1996 : 24):

Κρατήστε στο μυαλό σας ότι τα παιδιά με δυσκολίες μάθησης εργάζονται με περισσότερο 
ενθουσιασμό πάνω σε σχέδια εργασίας (projects), από ότι σε εργασίες που έχουν να 
κάνουν με δεξιότητες. Μαθαίνουν καλύτερα όταν εμπλέκονται σε ένα θέμα για πολλές 
μέρες, παρά από το να μετακινούνται από θέμα σε θέμα κάθε μέρα.

Εξάλλου, έχει διαφανεί ότι σε περιπτώσεις συνεργατικής μάθησης τα παιδιά προσπαθούν να 

υποστηρίζουν το ένα το άλλο, μιας και έχουν ένα κοινό σκοπό που συλλογικά εργάζονται για να 

τον φέρουν εις πέρας. Εξαλείφονται δείγματα ανταγωνισμού, κάτι που συνήθως συναντάται στις 

παραδοσιακές τάξεις, αφού δεν υπάρχει πλέον ο φόβος της άμεσης αξιολόγησης από τον/την

65



Η εφαρμογή της μεθόδου Project σε παιδιά με ή χωρίς Δυσκολίες Μάθησης Σ. Αμβροσίου

εκπαιδευτικό. Ένας από τους στόχους της συνεκπαίδευσης είναι να αυξάνει τις θετικές 

κοινωνικές σχέσεις μεταξύ παιδιών με και χωρίς δυσκολίες και, συγχρόνως, να περιορίσει τα 

φαινόμενα απομάκρυνσης του ενός από το άλλο και τις αρνητικές κοινωνικές συναναστροφές. 

Υποστηρίζεται ότι οι θετικές και κοινωνικές συμπεριφορές είναι (ή μπορούν να γίνουν) 

αντικείμενο μάθησης (Τάφα : 1998).

1.12.2. Βιωματική προσέγγιση

Στη βιωματική μάθηση είναι επίσης θεμιτό να εμπλέκονται συχνά παιδιά με δυσκολίες, αφού 

συνήθως δε χρειάζεται να διαβάσουν ή να γράψουν κάτι - τομείς στους οποίους δεν τα 

καταφέρνουν σε ικανοποιητικό βαθμό. Όταν, όμως, η διδασκαλία έχει βιωματικό χαρακτήρα 

είναι ευκολότερο για τα παιδιά αυτά να την παρακολουθήσουν και να εμπλακούν ενεργά σε 

αυτή.

Με τη βιωματική προσέγγιση μετατοπίζεται το καθημερινό μάθημα σε ένα άλλο επίπεδο με 

πολύ περισσότερα εφόδια για όλα τα παιδιά της τάξης. Το γεγονός ότι η διδασκαλία δεν 

“κλείνεται” στους τέσσερις τοίχους της σχολικής τάξης δίνει ένα επιπρόσθετο κίνητρο στο κάθε 

παιδί να επιθυμεί να ασχοληθεί βαθύτερα με το θέμα που μελετάται. Ο παραμερισμός, ως ένα 

σημείο, του σχολικού βιβλίου και η συμμετοχή των παιδιών σε βιωματικές δραστηριότητες, όπου 

υπάρχει και αισθητηριακή βάση είναι ένας συνδυασμός που σίγουρα ανταποκρίνονται με 

περισσότερη ευκολία τα παιδιά με δυσκολίες.

Όλα τα προαναφερθέντα, αλλά και στοιχεία που ακολουθούν έχουν σκοπό να διαφωτίσουν 

και να καταστήσουν ικανό/ή τον/την αναγνώστη/τρια να κατανοήσει τη σπουδαιότητα μιας 

εναλλακτικής διδακτικής προσέγγισης στη σχολική πορεία ενός παιδιού με δυσκολίες. Σαφώς 

και η παραδοσιακή μάθηση είναι εποικοδομητική και αποδεδειγμένα αποτελεσματική μέθοδος, 

αλλά θεωρείται σκόπιμη η προσαρμογή της στις ανάγκες της εκάστοτε τάξης. Η επιπρόσθετη δε 

ένταξη και διαφορετικών προσεγγίσεων παράλληλα με τον συνηθισμένο τρόπο διδασκαλίας 

αξίζει να δοκιμαστεί από τους/τις εκπαιδευτικούς για ένα καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα.

1.12.3. Πολυαισθητηριακή προσέγγιση

Η πολυαισθητηριακή μέθοδος διδασκαλίας είναι μια καινούρια προσέγγιση στο χώρο της 

ελληνικής εκπαίδευσης. Μέσω των αισθήσεων που διαθέτει ο άνθρωπος γίνεται προσπάθεια 

προσέγγισης της γνώσης και προωθείται μια διαφορετική διαδικασία απόκτησης γνώσεων. Με

την όραση, την αφή, την ακοή, την όσφρηση, ίσως μερικές φορές και τη γεύση ο/η εκπαιδευτικός
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προσπαθεί να καταστήσει τα παιδιά ικανά να προσλάβουν όλες τις πληροφορίες από το υπό 

μελέτη γνωστικό αντικείμενο και να το αφομοιώσουν με έναν τρόπο διαφορετικό από αυτόν την 

παραδοσιακής διδασκαλίας.

Το γεγονός αυτό μπορεί να φανεί ιδιαίτερα υποβοηθητικό για όλα τα παιδιά μιας τάξης, αλλά 

κυρίως για τα παιδιά με δυσκολίες μάθησης. Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση τα βοηθά να 

ξεφύγουν από τα στεγανά της συνηθισμένης διδασκαλίας και να αντιμετωπίσουν ένα ζήτημα 

πολύπλευρα. Όπως είναι εξάλλου γνωστό τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν δυσκολίες στην 

ανάγνωση, στην ορθογραφία ή/και στα μαθηματικά. Με το να “περιθωριοποιούνται”, όσο 

γίνεται βέβαια αυτά τα στοιχεία, τόσο πιο εύκολο καθίσταται το μάθημα γι’ αυτά τα παιδιά.

Λόγω της αποτυχίας που βιώνουν δεν προσπαθούν και δε δίνουν στον εαυτό τους την 

ευκαιρία να δοκιμάσει να φέρει εις πέρας μιας εργασία που αναθέτει ο/η δάσκαλος/α. Έτσι, 

αποφεύγουν να εμπλέκονται στην μαθησιακή διαδικασία και παραμένουν θεατές, με αποτέλεσμα 

να μην κερδίζουν τίποτα από την καθημερινή διδασκαλία. Την άποψη αυτή στηρίζουν και οι 

Hallaham, Kauffman και Lloyd (1999 : 276) : “Ο κύκλος της αποτυχίας οδήγησε μερικούς να 

αναφέρονται στα παιδιά με δυσκολίες μάθησης ως ανενεργούς μαθητές. Πολλοί μαθητές με 

δυσκολίες μάθησης δεν εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία.”

Επομένως, πιστεύεται ότι υιοθετώντας άλλους τρόπους εργασίας και μάθησης θα είναι κι 

αυτά τα παιδιά ικανά να συλλάβουν το νόημα του μαθήματος και να νιώσουν χρήσιμα στο 

περιβάλλον της τάξης. Θεωρούμε ότι αυτή η μέθοδος ενδείκνυται και είναι απαραίτητο να 

εφαρμόζεται σε τάξεις που υπάρχουν παιδιά με δυσκολίες. Ακόμα, ο/η εκπαιδευτικός έχει 

υποχρέωσή του/της να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των παιδιών αυτών και να βρίσκει τρόπους 

να τα βοηθά να προχωρούν γνωστικά. Η Διβανίου (2004 : 240) αναφέρει χαρακτηριστικά : “ως 

εκπαιδευτικός διαφοροποιώ το εκπαιδευτικό υλικό, επαναξιολογώ τις διδακτικές μου 

προσεγγίσεις, εφαρμόζω άλλες μεθόδους αξιολόγησης, υιοθετώ ένα πολυ-αισθητηριακό σύστημα 

εκμάθησης”.

1.12.4. Εξατομικευμένη διδασκαλία

Σ’ αυτή την περίπτωση αντιμετώπισης στεφόμαστε αποκλειστικά στο παιδί που έχει τις 

δυσκολίες και αναφερόμαστε σε ατομικό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται να 

εξεταστεί η κάθε κατάσταση ξεχωριστά και μεμονωμένα, ούτως ώστε να σχεδιαστεί ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης, κατάλληλο και προσαρμοσμένο σε συγκεκριμένες 

δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
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Το παιδί αποστέλλεται σε κάποιο Κ.Δ.Α.Υ. ή Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο4, όπου μια σειρά 

ειδικοτήτων αναλαμβάνει να διαγνώσει και κατά συνέπεια να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης 

και απαλοιφής των δυσκολιών που έχει το κάθε παιδί. Πρόκειται, για μια καθαρά 

εξατομικευμένη προσέγγιση, μιας και όπως ήδη αναφέρθηκε, οι παντός είδους δυσκολίες δεν 

εμφανίζονται ομοιόμορφα και με τον ίδιο τρόπο σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες.

Έτσι, μέσα από την εμπεριστατωμένη έρευνα και την επισκόπηση της κάθε περίπτωσης 

μεμονωμένα, οι ειδικοί που εμπλέκονται παρέχουν μια σειρά από εξειδικευμένα εκπαιδευτικά 

προγράμματα τόσο στο σπίτι, όσο και στον/στην εκπαιδευτικό. Προτείνονται τρόποι, μέθοδοι και 

εργαλεία, έτσι ώστε το άτομο να είναι ικανό να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του και παράλληλα 

ο περίγυρός του να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος να το υποβοηθήσει στην προσπάθεια του 

αυτή. Σ’ αυτό τον τρόπο αντιμετώπισης η οικογένεια ίσως να διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο 

από το ίδιο το σχολείο, αφού πρέπει οπωσδήποτε να στηρίξει το παιδί και να το βοηθήσει 

περισσότερο από κάθε άλλο φορέα να συνεχίσει την προσπάθειά του για καλυτέρευση της 

κατάστασής του.

Η Κασσωτάκη - Μαριδάκη (2005 : 47), αναφέρει εξάλλου ότι : “οποιαδήποτε ιατρική ή 

ψυχολογική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης πρέπει να συνδυάζεται 

με την κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη”. Έτσι, πολλές φορές ενδείκνυται εκτός από την 

παροχή βοήθειας στο ίδιο το παιδί και η συμβουλευτική παρέμβαση στους γονείς του ατόμου 

ή/και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κριθεί ότι επηρεάζει ή μπορεί να βοηθήσει το παιδί.

Εκτός από το πρόγραμμα που θα αποσταλεί στο σχολείο του παιδιού και θα δοθεί στον/στην 

εκπαιδευτικό της τάξης και στην οικογένεια του παιδιού, υπάρχουν και άλλοι, ποικίλοι τρόποι να 

αναδείξουμε την καλή ψυχολογική κατάσταση του ατόμου και την αυτοπεποίθησή του. Αυτό 

μπορεί να γίνει μέσα από την ανάδειξη των επιτευγμάτων του παιδιού σε άλλους τομείς, με 

σκοπό να νιώσει ότι στο συγκεκριμένο τομέα τα καταφέρνει πολύ καλά. Για παράδειγμα η καλή 

του επίδοση στον αθλητισμό, τη μουσική, το χορό ή τη ζωγραφική θα το υποβοηθήσει αρκετά 

και θα ενισχύσει την αυτοεικόνα του. Το γεγονός αυτό, θα έχει ως αποτέλεσμα την άμβλυνση της 

απογοήτευσης που αισθάνεται ο μαθητής ή η μαθήτρια από τις μαθησιακές αποτυχίες που 

παρουσιάζει. Η ευχαρίστηση που γεύεται το άτομο δρα καταλυτικά και αντισταθμίζει την 

καταπονημένη ψυχολογία του παιδιού εξαιτίας των μαθησιακών του δυσχερειών.

Στην εξατομικευμένη προσέγγιση συγκαταλέγεται και ο/η εκπαιδευτικός γενικής 

εκπαίδευσης, αφού είναι αυτός/ή που σε συνεργασία με τον ειδικό εκπαιδευτικό θα καθοδηγήσει

4 Εκτενέστερη αναφορά γι’ αυτά τα Κέντρα πραγματοποιεί η Πολυχρονοπούλου στο βιβλίο της «Παιδιά και έφηβοι 
με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες», σελ. 69-73.
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το παιδί εντός του σχολικού περιβάλλοντος για να βελτιωθεί και να αναπτύξει τις δεξιότητες που 

απατούνται. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παράμετροι που 

σχετίζονται άμεσα με την εξατομικευμένη διδακτική διαδικασία5 και έχουν να κάνουν με το 

εκπαιδευτικό έργο.

Μια πρώτη παράμετρος είναι η επεξήγηση των μαθησιακών στόχων, όπου ο/η δάσκαλος/α 

εξηγεί στο άτομο τι είναι αυτό που αναμένει από το ίδιο και πως πρέπει να αποδώσει. Στη 

συνέχεια, έρχεται η παρακολούθηση των δειγμάτων εργασίας από το παιδί και ο έλεγχος και η 

καταγραφή της πορείας του. Εδώ ο/η εκπαιδευτικός παρατηρεί τη συστηματική δουλεία του 

παιδιού και την καταγράφει σε καθημερινή βάση. Έπειτα, η μαθησιακή εξέλιξη του ατόμου 

αναλύεται πρώτα σε γενικό επίπεδο και στην πορεία σε συγκεκριμένους τομείς. Αυτό είναι 

εύλογο να συμβαίνει για να διαπιστωθεί αν μέσα από τη διδασκαλία επήλθαν ικανοποιητικά 

αποτελέσματα και αν όχι, να υπάρξει α/ίαγή και διαφοροποίηση της διδασκαλίας.

Ακολουθεί ένα κοινά συμφωνημένο πρόγραμμα διδασκαλίας, όπου ο/η εκπαιδευτικός συζητά 

άμεσα με το παιδί που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες την εξέλιξή του και το κατά πόσον το 

καινούριο πρόγραμμα μάθησης όντως βοήθησε το παιδί να προχωρήσει γνωστικά. Στο τελευταίο 

στάδιο έχουμε την από κοινού συμφωνία εκπαιδευτικού - παιδιού για τον προγραμματισμό των 

νέων σκοπών και στόχων που θα θέσουν, για να βελτιωθεί περαιτέρω η κατάσταση του παιδιού.

Εκτός από τις παραμέτρους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, τα κίνητρα για μάθηση σε αυτό το 

σημείο είναι καθοριστικά για το παιδί. Ο/Η δάσκαλος/α οφείλει να χρησιμοποιήσει κατάλληλες 

στρατηγικές και μεθόδους για να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον του κάθε παιδιού για το μάθημα 

και στην προκειμένη περίπτωση ιδιαίτερα των παιδιών με Δυσκολίες Μάθησης. Είναι 

επιβεβλημένο να καταστήσει αυτά τα άτομα ενεργά μέλη στη διαδικασία της μάθησης, ούτως 

ώστε και αυτά να νιώσουν ότι ανήκουν σε μια ομάδα και ότι έχουν την ευθύνη για το τελικό 

αποτέλεσμα μιας εργασίας.

Μιας και η αντιμετώπιση που αναλύεται στην παρούσα φάση είναι η διδασκαλία, είναι 

αναγκαίο να γίνει και μια αναφορά στην ύλη που δίδεται στα παιδιά με δυσκολίες. Είναι 

οφθαλμοφανές, ότι δεν μπορεί να δοθεί η ίδια ύλη με αυτή των υπόλοιπων παιδιών στην τάξη. Ο 

διδάσκων ή η διδάσκουσα πρέπει να προσαρμόσει την ύλη ανάλογα με το επίπεδο του κάθε 

παιδιού και έπειτα να αναθέσει τις σχετικές εργασίες. Υπάρχουν περιπτώσεις που θα πρέπει να 

προβεί σε εξατομικευμένες ασκήσεις από άτομο σε άτομο, παρ’ όλο που μπορεί να 

παρουσιάζουν περισσότερα από ένα άτομα Δυσκολίες Μάθησης. Ακόμα και οι στόχοι που

5 Πιο εμπεριστατωμένη αναφορά κάνει στο βιβλίο της “Μαθησιακές Δυσκολίες και Προβλήματα συμπεριφοράς 
στην κανονική τάξη” η Διβανίου, σελ. 224 - 225.
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τίθενται είναι πιθανόν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις μαθησιακές δυσχέρειες του κάθε 

παιδιού. Τέλος, είναι πολύ βοηθητικό για τον/την ίδιο/α τον/την εκπαιδευτικό να σχεδιάζει ένα 

πρόγραμμα συστηματικής αποτίμησης της εξέλιξης του κάθε παιδιού. Εκεί θα μπορεί να ανατρέχει 

όποτε θεωρεί αναγκαίο για να συμβουλεύεται αν οι στόχοι επιτεύχθηκαν και ποιοι θα είναι οι 

επόμενοι, τις γενικές επιδόσεις του παιδιού και αν αυτές βελτιώθηκαν και ότι άλλο πιστεύει ότι 

είναι ικανό να συμβάλει θετικά στην όλη πορεία του ατόμου.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται η όποια προσπάθεια του παιδιού και να 

επιβραβεύεται με κάθε μέσο. Με αυτή τη στρατηγική αναπτερώνεται το ηθικό του ατόμου και 

επέρχεται η προσπάθεια που θέλουμε να επιδείξει, αφού πλέον θεωρεί ότι έχει τα φόντα να το 

κάνει. Κάτι άλλο που είναι εξίσου απαραίτητο είναι η ανάγκη που έχουν τα παιδιά αυτά από 

κάποιον/α να τα ακούσει και να τα καταλάβει. Είναι τεράστια η επιτυχία που θα έχει ο/η 

δάσκαλος/α, αν καταφέρει να κάνει το παιδί να τον/την εμπιστευτεί. Το παιδί θα νιώσει ότι έχει 

ένα στήριγμα για να συνεχίσει και συνεπώς θα δείξει περισσότερο ζήλο για να πετύχει αυτά που 

περιμένει ο μέντοράς του απ’ αυτό. Επίσης, με το να καταλάβει ότι ένα άλλο άτομο τον/την 

καταλαβαίνει και “δικαιολογεί” την συμπεριφορά του στη σχολική τάξη είναι μια ανακούφιση 

για την ψυχολογία του.

Σε όλες τις περιπτώσεις αντιμετώπισης είναι απαραίτητο να έχουμε γνώμονα αποκλειστικά 

και μόνο την καλή πορεία του παιδιού με Δυσκολίες Μάθησης και να αποβλέπουμε στην άμεση 

και όσο το δυνατόν καλύτερη αποκατάσταση της κάθε δυσκολίας. Ο λόγος που επιτελείται η 

διαδικασία της διάγνωσης δεν είναι για να βάλουμε “ετικέτες” στα παιδιά, αλλά για να 

μπορέσουμε να δράσουμε άμεσα και να βοηθήσουμε το άτομο να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες 

που παρουσιάζει. Η επιλογή του τρόπου αντιμετώπισης είναι μια δύσκολη διαδικασία, αφού 

είναι απαραίτητο να επιλέξουμε εκείνη τη μέθοδο που θα αποδειχθεί η καταλληλότερη για κάθε 

περίπτωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα παρατηρείται μια τάση μετάβασης από το μοντέλο της 

ιατρικής αντιμετώπισης των περισσότερων μαθησιακών δυσκολιών, που δεν οφείλονται σε 

εμφανή οργανικά αίτια, στο ψυχοπαιδαγωγικό μοντέλο. Αυτή η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση 

απαιτεί συστηματικότητα, επιμονή και συνδυασμό μεθόδων και τεχνικών ανάλογα με το είδος 

των υπαρχόντων προβλημάτων (Κασσωτάκη - Μαριδάκη : 2005).
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1.12.5. Έρευνες στο διεθνή χώρο σχετικά μα τις Δυσκολίες Μάθησης και τη μέθοδο Project

Η μέθοδος project έχει απασχολήσει πληθώρα επιστημόνων και παιδαγωγών, προκειμένου να 

μελετήσουν τα πλεονεκτήματα αλλά και τις αδυναμίες που τυχόν παρουσιάζει. Το ίδιο συνέβηκε 

και με τις Δυσκολίες Μάθησης προκειμένου να μελετηθούν θέματα που αφορούσαν στην 

αιτιολογία, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση.

Στο διεθνή χώρο έχουν διεξαχθεί λίγες έρευνες που σχετίζονται με τα δύο αντικείμενα που 

αναφέρθηκαν πιο πάνω και έχουν να επιδείξουν αρκετά διαφωτιστικά αποτελέσματα για το 

επιστημονικό γίγνεσθαι. Μια τέτοια έρευνα έδειξε ότι η εφαρμογή της μεθόδου project σε τάξεις 

μικτών μαθησιακών δυνατοτήτων οδηγεί στον εμπλουτισμό των γνώσεων και στην αύξηση της 

αντίληψης περί αυτοαποτελεσματικότητας και στους μαθητές με δυσκολίες μάθησης (McArthur, 

Ferretti & Okolo, 2002, Guven & Duman, 2007).

Σύμφωνα με τον Edmiaston (1998) τα projects επιτρέπουν στους/στις εκπαιδευτικούς να 

εφαρμόσουν εξατομικευμένες και κατάλληλες αναπτυξιακές σχολικές εμπειρίες για όλα τα 

παιδιά μέσα στη σχολική αίθουσα. Συγκεκριμένα, η μέθοδος project ταιριάζει απόλυτα στις 

ανάγκες των παιδιών νηπιακής ηλικίας με δυσκολίες μάθησης, τα οποία ενσωματώνονται ή 

συμπεριλαμβάνονται σε προσχολικές τάξεις (Guven & Duman : 2007).

Από τα δεδομένα μιας άλλης σχετικής έρευνας φαίνεται ότι η συμμετοχή μαθητών με 

δυσκολίες μάθησης σε ομάδες εργασίας αυξάνει την αποδοχή των μαθητών αυτών από τους 

συμμαθητές τους και βελτιώνει το επίπεδο μάθησής τους (Gillies & Ashman, 2000). Η ίδια 

έρευνα έδειξε ότι παρ’ όλο που δεν υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις επιδιωκόμενες και 

μη επιδιωκόμενες επεξηγήσεις που παρείχαν οι μαθητές με δυσκολίες μάθησης στην ομάδα τους, 

υπήρξαν όμως διαφοροποιήσεις μεταξύ της ομάδας παρέμβασης και της ομάδας ελέγχου στις 

οδηγίες που έδιναν στην ομάδα. Ακόμα, η ανταπόκρισή τους στα ερωτηματολόγια κατανόησης 

έδειξε ότι είχαν αφομοιώσει συγκεκριμένες τεχνικές για την επίλυση προβλημάτων, κυρίως στις 

πιο δύσκολες ερωτήσεις που απαιτούσαν εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών.

Υπάρχουν όμως και έρευνες που κατέδειξαν λιγότερο ενθαρρυντικά αποτελέσματα όπως αυτή 

των McArthur, Ferretti & Okolo (2002) που σαν συμπέρασμα εξάγει το γεγονός ότι δεν υπήρξε 

σημαντική διαφοροποίηση στους μαθητές με δυσκολίες μάθησης μετά την εφαρμογή του project 

σχετικά με τις αντιλήψεις τους για τη συνεργατική μάθηση και τα κίνητρα για μάθηση. Παρ’ όλα 

αυτά αναφέρθηκε ότι το πρόγραμμα ήταν επιτυχημένο στη βάση του.

Είναι, λοιπόν, εμφανές το γεγονός ότι οι παράγοντες εκείνοι που συμβάλλουν στην αποτυχία 

ή στην επιτυχία ενός project που εφαρμόζεται είναι ποικίλοι και πολλές φορές οδηγούν σε
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διαφορετικά αποτελέσματα. Μπορεί να έχουμε ένα πολύ καλά οργανωμένο πρόγραμμα, αλλά 

παρά ταύτα, να μην καταφέρουν οι μαθητές και οι μαθήτριες που το εφαρμόζουν να μην 

ωφεληθούν σε επίπεδο γνώσεων, συμμετοχής, συνεργατικής μάθησης κλπ. Επιπλέον, 

αστάθμητοι παράγοντες είναι δυνατόν να μην μας επιτρέψουν να εξάγουμε τα επιθυμητά 

αποτελέσματα από ένα project. Αυτοί μπορεί να είναι η μη επαρκής κατάρτιση του/της 

εκπαιδευτικού, οι ελλιπείς γνώσεις των παιδιών γύρω από το χειρισμό και εφαρμογή ενός project 

και η μη ύπαρξη κατάλληλης υποδομής για την διεξαγωγή του.

Χρέος, επομένως, του/της κάθε εκπαιδευτικού είναι να προσπαθεί να εξαλείψει αυτούς/αυτή 

τους παράγοντες που αναφέρθηκαν πιο πάνω, ούτως ώστε να προχωρήσει μαζί με τους/τις 

μαθητές/τριες στα σημεία εκείνα που το πρόγραμμα έχει να προσδώσει τόσο σε αυτόν/αυτήν, 

όσο και στα παιδιά της τάξης του/της. Όπως σε κάθε διδασκαλία σκοπός είναι η απόκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων που θα προσφέρουν στα παιδιά χρήσιμα εφόδια για να προχωρήσουν 

γνωστικά και κοινωνικά, έτσι και στην εφαρμογή ενός project είναι απαραίτητη η επιδίωξη αυτή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
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2.1. Μεθοδολογία Έρευνας

Η μεθοδολογία της παρούσας έρευνας είναι ποιοτική και η μέθοδος η οποία εφαρμόστηκε 

ήταν αυτή της μελέτης περίπτωσης με μονάδα μέτρησης και ανάλυσης τον/την κάθε μαθητή/τρια 

και τις συνεργαζόμενες ομάδες μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια εφαρμογής του project.

Όταν αναφερόμαστε στη μελέτη περίπτωσης εννοούμε εκείνη την ερευνητική μέθοδο 
που εφαρμόζεται με σκοπό τη βαθιά και όσο γίνεται πιο πλωτιά μελέτη ενός ατόμου ή 
μερικών ατόμων ή μιας αυστηρά προκαθορισμένης ομάδας. Ο ερευνητής καταγίνεται 
με την αυστηρή, λεπτομερή και κριτική περιγραφή των χαρακτηριστικών ενός ατόμου ή 
μιας ομάδας ατόμων (Βάμβουκας, 2002).

Έχουμε, επομένως, να κάνουμε με μια συστηματική παρατήρηση και με την πολύπλευρη 

μελέτη των όψεων ενός αντικειμένου στις διάφορες φάσεις που αυτό λαμβάνει χώρα και 

εξελίσσεται.

Με την παραπάνω θέση συμφωνούν και οι Gohen & Manion (1994 : 152 - 153) τονίζοντας 

ότι:

ο ερευνητής της μελέτης περίπτωσης κατά κανόνα παρατηρεί τα χαρακτηριστικά μιας 
μονάδας - ενός παιδιού, μιας παρέας, μιας σχολικής τάξης, ενός σχολείου ή μιας 
κοινότητας. Ο σκοπός αυτής της παρατήρησης είναι να εξερευνήσει βαθιά και να 
αναλύσει συστηματικά τα πολυσχιδή φαινόμενα που συνθέτουν τον κύκλω ζωής της 
μονάδας.

Παρουσιάζεται έτσι, μια κατάσταση κατά την οποία παρατηρώντας ένα γεγονός είμαστε σε 

θέση να συλλέξουμε και να αναλύσουμε δεδομένα. Στη μελέτη περίπτωσης ο παρατηρητής - 

ερευνητής ασχολείται με κάποια υποκείμενα τα οποία λαμβάνει υπόψιν του ως δείγμα, αλλά 

παράλληλα είναι δυνατόν να μελετά πολλές μεταβλητές (Βάμβουκας, 2002).

Η μέθοδος αυτή είναι πολύ σημαντική, αφού εμπλέκει κατά μια έννοια την παρατήρηση, κάτι 

που ως γνωστόν αποτελεί καίριο κομμάτι στην περισυλλογή δεδομένων σε μια έρευνα. Η 

παρατήρηση παρέχει πολλές δυνατότητες στον ερευνητή, μιας και μπορεί να βιώσει ο ίδιος 

κάποιες καταστάσεις καθοριστικές για την έρευνά του. Επιπρόσθετα, οι παρατηρητές έχουν την 

ευκαιρία να κρατήσουν σημειώσεις κατά τη διεξαγωγή της ενέργειας που παρατηρούν σχετικά 

με την εξέλιξή της, τα χαρακτηριστικά της και την αντίδραση των συμμετεχόντων. Αυτές οι 

σημειώσεις χρησιμεύουν στην μετέπειτα ανάλυση των αποτελεσμάτων και στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Λειτουργούν ανατροφοδοτικά και παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη 

διαλεύκανση της κάθε περίστασης.
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Μια άλλη, πολύ σημαντική πτυχή της μελέτης περίπτωσης, που τη διαφοροποιεί από τις 

υπόλοιπες μεθόδους, είναι η άμεση ή έμμεση επαφή που έχει ο παρατηρητής με τα υποκείμενα 

υπό παρακολούθηση, η οποία του δίνει την ευκαιρία να τα γνωρίσει καλύτερα και ίσως να εξάγει 

πιο αντικειμενικά τα συμπεράσματά του. Η ιδιαίτερη δύναμη που κατέχει η μελέτη περίπτωσης, 

λοιπόν, έγκειται στην προσοχή που δίνεται στη λεπτομέρεια και στην πολυπλοκότητα της ίδιας 

της περίπτωσης (Gohen & Manion, 1994).

Στην παρούσα έρευνα ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε η Δ' τάξη Δημοτικού Σχολείου της 

περιοχής του Βόλου, επειδή η εβδομαδιαία κατανομή του σχολικού χρόνου για τη Μελέτη 

Περιβάλλοντος σε αυτή την τάξη είναι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες και για την Ευέλικτη Ζώνη 

τρεις (3) διδακτικές ώρες. Ο συγκεκριμένος χρόνος θεωρήθηκε επαρκής για την εβδομαδιαία 

μελέτη ενός θέματος διαμέσου της διδακτικής μεθόδου project. Η εκπαιδευτικός της τάξης 

επέλεξε ποιες από αυτές τις διδακτικές ώρες θα χρησιμοποιούσε εφόσον για την εφαρμογή του 

project χρειάστηκαν κατά μέσον όρο 3-4 διδακτικές ώρες εβδομαδιαία. Επιπλέον, επιλέχθηκε η 

Δ’ τάξη, επειδή σ’ αύτη την ηλικία εντοπίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι δυσκολίες μάθησι

που μελέτησε την αποτελεσματικότητα της μεθόδου project στην οποία συμμετείχαν έξι (6) 

τμήματα Δ' τάξης από τέσσερα (4) Δημοτικά σχολεία του Βόλου, ένα (1) της Λαμίας και ένα (1) 

της Αθήνας. Όλα τα τμήματα της Δ' Δημοτικού που συμμετείχαν στην έρευνα επιλέχθηκαν με τα 

εξής κριτήρια : (α) υπήρχαν μαθητές με δυσκολίες μάθησης, (β) ο/η εκπαιδευτικός επιθυμούσε 

να εφαρμόσει το πρόγραμμα και (γ) οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία με project. 

Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός τμήματος από σχολείο 

του Βόλου.

Το δείγμα των τυπικών μαθητών και μαθητριών στο συγκεκριμένο τμήμα ήταν συνολικά 

δεκατέσσερα (14) άτομα (7 αγόρια και 7 κορίτσια με χρονική ηλικία από 9,02 έως 10,01. Ο 

μέσος όρος ηλικίας είναι 9,33 και τυπική απόκλιση 0,44). Το δείγμα των μαθητών με δυσκολίες 

μάθησης αποτέλεσαν συνολικά πέντε (5) μαθητές και μαθήτριες (3 αγόρια και 2 κορίτσια με 

χρονική ηλικία από 9,06 έως 10,02). Από τα παιδιά αυτά ένα είχε διάγνωση από Κ.Δ.Α.Υ. 

(Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης), για γενικευμένες Μαθησιακές Δυσκολίες 

και περιορισμένη νοητική ικανότητα. Η εκπαιδευτικός υπέδειξε τους πέντε (5) μαθητές/τριες που 

δυσκολεύονταν για περισσότερο από έξι (6) μήνες και σε αυτούς χορηγήθηκε το σταθμισμένο 

τεστ Α.Α.Μ.Δ.Α. Επίσης, η δασκάλα συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο για τον εντοπισμό

σε σχέση με τις μικρότερες τάξεις.

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευν
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Μαθησιακών Δυσκολιών (Α.Μ.Δ.Ε.). Τα αποτελέσματα των επιδόσεων των πέντε 

μαθητών/τριων στα παραπάνω εργαλεία δίνονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά και επιδόσεις σε σταθμισμένες δοκιμασίες μαθητών/τριών με
Δυσκολίες Μάθηστ ς
Μαθητές 
με Δ.Μ.

Ηλικία Φύλο Λ.Α.Μ.Δ.Α. Α.Μ.Δ.Ε. Διάγνωση

Ακρίβεια Ταχύτητα
01 (Γ.Κ.) 9,10 Αγόρι Σε 3 από τις 13 

κλίμακες (Προφορ. 
Κατανόηση, Λεκτ. 
Αναλογ. και Μνήμη 
εργασίας) < 10° 
εκατοστ.6 
Σε 5 από τις 13 
κλίμακες (Αναγνώρ. 
λέξεων, ορθογραφία, 
γραπτή κατανόηση 
και οπτικές 
αλληλουχίες) 
επίδοση = 10°- 25° 
εκατοστ.

Σε 2 από τις 12 
κλίμακες 
(προφορική 
κατανόηση και 
συμπλήρ. 
προτάσεων) 
επίδοση <10° 
εκατοστ.
Σε 2 από τις 12 
κλίμακες 
(γραμματ. 
ορθογραφία, 
χρόνος ανάγν. 
κειμ.) επίδοση 
= 10° -25° 
εκατοστ.

Πολύ 
Πιθανή η 
ύπαρξη 
Μ.Δ. στην 
Πρόσληψη 
του
Προφορικού 
Αόγου, την 
Ανάγνωση, 
τη Γραφή, 
το
Συλλογισμό 
και τα
Μαθηματικά

όχι

02 (Ι.Ν.) 10 Κορίτσι Σε 2 από τις 13 
κλίμακες(γραπτή 
κατανόηση και 
λεκτικές αναλογίες) 
επίδοση <10° 
εκατοστ.
Σε 4 από τις 13 
κλίμακες
(αναγνώριση λέξεων, 
γραμματική 
ορθογραφ., λεξιλόγιο 
και συμπλήρωση 
σχημάτων) επίδοση 
= 10° - 25° εκατοστ.

Σε 1 από τις 12
κλίμακες
(ιστορική
ορθογραφία)
επίδοση <10°
εκατοστ.
Σε 1 από τις 12 
κλίμακες 
(γραμματική 
ορθογραφία) 
επίδοσην 10° - 
25° εκατοστ.

Πολύ 
Πιθανή η 
ύπαρξη 
Μ.Δ. στην 
Πρόσληψη 
του
Προφορικού 
Λόγου, την 
Ανάγνωση, 
τη Γραφή, 
το
Συλλογισμό 
και τα
Μαθηματικά

όχι

6 <10° εκατοστημόριο σημαίνει περισσότερα λάθη από το 90% των συμμαθητών τους και < 25° εκατοστημόριο 
σημαίνει περισσότερα λάθη από το 75% των συμμαθητών τους
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03 (Δ.Ν.) 10 Κορίτσι Σε 1 από τις 13 
κλίμακες 
(αναγνώριση 
λέξεων) επίδοση 
<10° εκατοστ.
Σε 4 από τις 13 
κλίμακες 
(γραμματική 
ορθογραφία, γραπτή 
κατανόηση, 
συμπλήρωση 
προτάσεων και 
οπτικές αλληλουχίες) 
επίδοση = 10°- 25° 
εκατοστ.

Σε 3 από τις 12
κλίμακες
(προφορική
κατανόηση,
λεξιλόγιο και
οπτικές
αλληλουχίες)
επίδοση < 10°
εκατοστ.
Σε 1 από τις 12 
κλίμακες 
(ιστορική 
ορθογραφία) 
επίδοση= 10° - 
25° εκατοστ.

Πολύ 
πιθανή η 
ύπαρξη 
Μ.Δ. στη 
Γραφή,το 
Συλλογισμό 
και τα
Μαθηματικά

όχι

04 (Δ.Ν.) 9,06 Αγόρι Σε 12 από τις 13 
κλίμακες
(αναγνώριση λέξεων,
ορθογραφία,
κατανόηση,
συμπλήρωση
προτάσεων,
λεξιλόγιο, μνήμη
εργασίας, μη
λεκτικοί
συλλογισμοί και
αναπαραγωγή
ρυθμού) επίδοση <
10° εκατοστ.
Σε 1 από τις 13 
κλίμακες (λεκτικές 
αναλογίες) επίδοση = 
10° - 25° εκατοστ.

Σε 1 από τις 12
κλίμακες
(χρόνος
ανάγνωσης
κειμένου)
επίδοση < 10°
εκατοστ.

Πολύ 
πιθανή η 
ύπαρξη 
Μ.Δ.. στην 
Παραγωγή 
και
Πρόσληψη
του
προφορικού 
λόγου, την 
Ανάγνωση, 
τη Γραφή, 
το
Συλλογισμό 
και τα
Μαθηματικά

Γ ενικευμένες
Μ.Δ. και
πνευματική
ανωριμότητα
(ΚΔΑΥ
Μαγνησίας)

05 (Ν.Κ.) 10,02 Αγόρι Σε 5 από τις 13 
κλίμακες (γαμματική 
ορθογραφία, γραπτή 
κατανόηση, μνήμη 
εργασίας και μη 
λεκτικοί 
συλλογισμοί 
(συμπλήρωση 
σχημάτων) επίδοση 
< 10° εκατοστ.
Σε 3 από τις 13 
κλίμακες
(αναγνώριση λέξεων, 
μη λεκτικοί 
συλλογισμοί (οπτικές 
αλληλουχίες) και 
αναπαραγωγή 
ρυθμού επίδοση =
10° - 25° εκατοστ.

Σε 3 από τις 12
κλίμακες
(χρόνος
ανάγνωσης,
γραμματική
ορθογραφία και
χρόνος
ανάγνωσης
γραπτού
κειμένου)
επίδοση < 10°
εκατοστ.
Σε 2 από τις 12 
κλίμακες 
(αναγνώριση 
εικόνας και 
λεξιλόγιο) 
επίδοση = 10°- 
25° εκατοστ.

Πολύ 
πιθανή η 
ύπαρξη 
Μ.Δ.. στην 
Ανάγνωση, 
τη Γραφή, 
το
Συλλογισμό 
και τα
Μαθηματικά

όχι
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2.2. Ερευνητικά εργαλεία - Μέσα συλλογής

Για τη συλλογή των δεδομένων χορηγήθηκαν τα εξής εργαλεία :

Α. Εργαλείο Ανίχνευσης Μαθησιακών Δυσκολιών από τον/την εκπαιδευτικό - ΑΜΔΕ 

(Παντελιάδου, Σιδερίδης, 2007) προκειμένου να εντοπιστούν οι μαθητές με δυσκολίες μάθησης 

σε κάθε τάξη. Περιλαμβάνει έξι (6) υποδοκιμασίες : (α) Προφορικός λόγος (πρόσληψη και 

παραγωγή), (β) Γραπτός λόγος (ανάγνωση και γραφή), (γ) Μαθηματικά, (δ) Συλλογισμός. Κάθε 

υποδοκιμασία περιλαμβάνει 15-20 προτάσεις σχετικές με τις πιθανές δυσκολίες που μπορεί να 

παρουσιάσουν ορισμένοι μαθητές στους παραπάνω τομείς. Ο εκπαιδευτικός βαθμολογεί τη 

συχνότητα με την οποία παρατηρείται η συγκεκριμένη δυσκολία του μαθητή σε μια κλίμακα που 

κυμαίνεται από το 1 έως το 9, δηλ. από το «ποτέ» έως το «πάντα». Το ερωτηματολόγιο αυτό 

χρησιμοποιείται για μαθητές ηλικίας 9 έως 15 ετών.

Β. Τεστ ΑΑΜΔΑ (Πρωτόπαππας, Σκαλούμπακας, 2007) : Σταθμισμένο λογισμικό 

ανίχνευσης μαθησιακών δεξιοτήτων και αδυναμιών σχετικά με την Αναγνώριση ερεθισμάτων 

(εικόνας και λέξεων) την Ορθογραφία, τη Μορφοσυντακτική επεξεργασία, τη Κατανόηση 

Προφορικού Λόγου, την Κατανόηση Γραπτού Λόγου, το Λεξιλόγιο, τη Μη Λεκτική νοητική 

ικανότητα, τη Μνήμη Εργασίας, την Αντίληψη χαρακτηριστικών Μουσικής. Χορηγείται σε 

μαθητές ηλικίας 7 έως 15 ετών και συμπληρώνεται από το ίδιο το παιδί.

Γ. Τεστ/ερωτηματολόγιο γνώσεων αποτελούμενο από δέκα (10) ερωτήσεις κλειστού και 

ανοικτού τύπου, σχετικά με το θέμα του project για όλους τους μαθητές (πριν και μετά από την 

εφαρμογή του project), με σκοπό να διαπιστωθεί το μέγεθος των διαφοροποιήσεων μεταξύ των 

μαθητών με και χωρίς δυσκολίες μάθησης ως προς τον εμπλουτισμό των γνώσεων σχετικά με το 

θέμα του project (βλ. Παράρτημα 5).

Α. Ερωτηματολόγιο στάσεων αποτελούμενο από είκοσι μια (21) ερωτήσεις για τη 

συνεργατική μάθηση, τη βιωματική και παραδοσιακή διδασκαλία και τη μέθοδο project για 

όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες (πριν και μετά από την εφαρμογή του project), με σκοπό να 

διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη διαφοροποιήσεων μεταξύ των μαθητών με και χωρίς δυσκολίες 

μάθησης ως προς τις παραπάνω παραμέτρους (βλ. Παράρτημα 6).

Ε. Συνεντεύξεις με όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες με δυσκολίες μάθησης και αντίστοιχο 

αριθμό παιδιών χωρίς δυσκολίες μάθησης (βλ. Παράρτημα ΙΑ και 1Β) μετά από την εφαρμογή 

του project για να διερευνηθούν σε βάθος: ο εμπλουτισμός των γνώσεων και κοινωνικές 

δεξιότητες, όπως δεξιότητες συνεργασίας και αυτενεργούς μάθησης στην ομαδική εργασία. 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με την εκπαιδευτικό για να διερευνηθούν οι απόψεις της
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σχετικά με τα οφέλη και τις δυσκολίες που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της διδακτικής 

μεθόδου project, καθώς και με τη συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών στη μαθησιακή 

διαδικασία (βλ. Παράρτημα 2)

ΣΤ. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε επιτόπια παρατήρηση από τη γράφουσα κατά τη 

διάρκεια της εφαρμογής του project. Μέσα από κλείδες παρατήρησης7 επιχειρήθηκε η 

παρατήρηση της συμπεριφοράς των παιδιών με και χωρίς δυσκολίες μάθησης, ούτως ώστε να 

καταφέρουμε να περισυλλέξουμε δεδομένα που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια (βλ. 

Παράρτημα 3).

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η Πολυχρονοπούλου (2003 : 67) : “παρατήρηση είναι η 

μέθοδος με την οποία παρακολουθούμε συστηματικά σε διάφορες περιστάσεις τη συμπεριφορά 

των παιδιών είτε ατομικά είτε ομαδικά, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα μας βοηθήσει 

να εντοπίσουμε, να εξηγήσουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα τα προβλήματα που 

παρουσιάζουν στη μάθηση ή/και στη συμπεριφορά.” Μέσα, λοιπόν, από αυτό τον ορισμό 

διαφαίνεται η χρησιμότητα της παρατήρησης κατά τη διάρκεια μιας έρευνας και η μεγάλη 

ποσότητα υλικού που έχει να προσφέρει στον παρατηρητή μετά τη λήξη της.

Μετά από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εντοπίστηκαν πολλές μορφές παρατήρησης 

όπως συστηματική, συμμετοχική, τυχαία, ετεροπαρατήρηση κλπ. Στην προκειμένη περίπτωση θα 

σταθούμε στη συστηματική και τη συμμετοχική παρατήρηση, αφού αυτού του είδους ήταν και οι 

δικές μας παρατηρήσεις κατά την εφαρμογή της έρευνας. Αρχικά να αναφέρουμε ότι η 

συστηματική (επιστημονική ή μεθοδική) παρατήρηση γίνεται σκόπιμα και για κάποιο 

συγκεκριμένο λόγο και βαδίζει σύμφωνα μ’ ένα προμελέτημένο σχέδιο. Η συμμετοχική 

παρατήρηση σχετίζεται με την άμεση επαφή του ερευνητή με τα υποκείμενα παρατήρησης, αφού 

πλέον φροντίζει ο ίδιος να κάνει αισθητή την παρουσία του και να γίνει αποδεκτός από όλα τα 

μέλη που συμμετέχουν στην έρευνα.

Ακριβώς, λόγω του ότι ο παρατηρητής έχει σ’ αυτή τη μορφή παρατήρησης άμεση σχέση και 

αλληλεπίδραση με τα υποκείμενα, αναπτύσσονται πολύ λεπτές γραμμές ισορροπίας. Είναι 

δυνατόν να αλλοιωθούν οι παρατηρήσεις και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα της παρατήρησης 

από εκδηλώσεις συμπάθειας ή αντιπάθειας μεταξύ παρατηρητή - υποκειμένου. Η κατάσταση 

αυτή εμποδίζει συχνά τον ίδιο τον παρατηρητή να διατηρήσει μια ουδέτερη στάση απέναντι στον 

τρόπο που αντιμετωπίζει μια περίσταση στο πλαίσιο της παρατήρησής του. Ακόμα, η πείρα, η

7 Βλ. Βάμβουκας : «Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία», σελ.204 - 206, 211.
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προσωπικότητα και τα βιώματα του παρατηρητή επιδρούν στη συνολικότερη διαδικασία και 

δυσκολεύουν περισσότερο τα πράγματα.

Ένα άλλο στοιχείο που καλείται να προσπελάσει ο παρατηρητής είναι η προετοιμασία του 

προγράμματος καταγραφής των δεδομένων. Είναι επιτακτική ανάγκη να ορίσει με ακρίβεια τα 

στοιχεία που θα του είναι χρήσιμα να παρατηρήσει και να καταγράψει, όπως επίσης και να 

προσδιορίσει τα χρονικά περιθώρια της παρατήρησης. Αυτό θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο γιατί 

έτσι ο παρατηρητής επικεντρώνει την προσοχή του στα σημεία που όντως θα χρησιμεύσουν 

μετέπειτα και δεν αναλώνεται σε λεπτομέρειες που στην ουσία θα παρακωλύουν το έργο του. 

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η επιστημονική παρατήρηση είναι μια δύσκολη μέθοδος έρευνας, 

αφού δεν μπορεί κάποιος να παρατηρεί και ταυτόχρονα να καταγράφει όλα όσα λαμβάνουν χώρα 

μια δεδομένη στιγμή. Παρ’ όλα αυτά, η δυσκολία αυτή ξεπεράστηκε με τη χρήση των φύλλων 

παρατήρησης, τα οποία πέτυχαν την κωδικοποίηση των γεγονότων που συγκεντρώθηκαν.

Με τη χρήση των παραπάνω ερευνητικών εργαλείων επιτυγχάνεται η πολυ-μεθοδική 

προσέγγιση (τριγωνοποίηση) της προτεινόμενης έρευνας (Cohen & Manion, 1994), εξετάζοντας 

από διαφορετικές οπτικές γωνίες τα οφέλη και τις δυσκολίες κατά την εφαρμογή της διδακτικής 

μεθόδου project σε μαθητές και μαθήτριες με και χωρίς δυσκολίες μάθησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΕΚΠΑΙΛΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
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3.1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Project)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΚΤΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ «ΖΩΑ ΤΗΣ ΘΑΑΑΣΣΑΣ»
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Πίνακας 2. Συνοπτικός σχεδιασμός του project με θέμα «Τα ζώα της θάλασσας»

Εβδομάδα Ώρες Θεματική ενότητα Δραστηριότητες

1η α. 1- 
2-
β·2

α. Εισαγωγή
β. Ταξινόμηση των ζώων της 
θάλασσας

α. Συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, 
καθορισμός κανόνων, 
β. Ταξινομούν τα ζώα της θάλασσας 
βάσει των χαρακτηριστικών τους.

2η α. 1- 
2
β· 2

α. Κατηγορίες των ζώων της 
θάλασσας
β. Ανατομία των ζώων της 
θάλασσας

α. Επέκταση της ταξινόμησης των 
ζώων της θάλασσας / Γνωριμία με 
συγκεκριμένα είδη, 
β. Ανατομία στην τάξη διαφορετικών 
κατηγοριών των ζώων της θάλασσας.

3η 2 Η διατροφή των ζώων της 
θάλασσας (διατροφική 
αλυσίδα)

Κατηγορίες θαλάσσιων ζώων βάσει 
της διατροφής τους, με τι τρέφονται, 
παιδαγωγικά παιχνίδια για τη 
διατροφική αλυσίδα και διατροφικό 
πλέγμα.

4η α. 2

β. 1- 
2

α. Τα είδη των θαλάσσιων 
ζώων της περιοχής 
β. Ψάρια και ανθρώπινη 
διατροφή

α. Επίσκεψη των μαθητών στην τοπική 
ψαραγορά.

β. Επίσκεψη διατροφολόγου στο 
σχολείο.

5η 3-4 Θαλάσσια ζωή υπό 
εξαφάνιση

Μελέτη περίπτωση για τη φώκια 
monachus monachus και εκπαιδευτικό 
πακέτο από την οργάνωση ΑΡΧΕΑΩΝ 
για την caretta caretta

6η - 8η α. 1
β· 4

α.
Αξιολόγηση/ανατροφοδότηση 
β. Κατασκευή ενυδρείου

α. Συζήτηση για την πορεία του project 
ως αυτό το σημείο, 
β. Εικαστική δραστηριότητα: Οι 
μαθητές κατασκευάζουν ενυδρείο στην 
τάξη

Σύνολο 19-
22
διδ.
ώρες

10 δραστηριότητες

83



Η εφαρμογή της μεθόδου Project σε παιδιά με ή χωρίς Δυσκολίες Μάθησης Σ. Αμβροσίου

3.2. Περιγραφή δραστηριοτήτων Project 

1ηεβδομάδα

Εισαγωγική δραστηριότητα (1 ή 2 διδακτικές ώρες)

Στόχοι:

• Να ενημερωθούν οι μαθητές για το project που πρόκειται να υλοποιήσουν.

• Να προκληθεί και να προσανατολιστεί το ενδιαφέρον των μαθητών στο θέμα του project.

• Να ανακληθούν προγενέστερες γνώσεις των μαθητών.

• Να αναδυθούν στόχοι για το project και να δημιουργηθεί ένα πλάνο δράσης με τη 

συμμετοχή των μαθητών.

• Να καθοριστούν κανόνες και τρόποι εργασίας κατά τη διάρκεια του project.

Δραστηριότητε£:

Ενημερώνουμε τους μαθητές για το θέμα του project που πρόκειται να υλοποιήσουν, εξηγώντας 

τους με τι θα ασχοληθούμε, ποιος είναι ο τρόπος μελέτης (διερεύνησης, μέσω εποπτικού υλικού 

- εικόνες, περιοδικά, DVD, λεξικά, επίσκεψης ειδικών και επίσκεψης των ιδίων σε χώρους με 

ζώα της θάλασσας).

Ειδικότερα, γράφουμε το θέμα του project στον πίνακα και με την τεχνική του καταιγισμού 

ιδεών ανασύρονται οι προγενέστερες γνώσεις των μαθητών και καταγράφονται στον πίνακα. 

Ακολουθεί συζήτηση σε όλη την τάξη, όπου οι μαθητές ενθαρρύνονται να εκφράσουν τις 

επιθυμίες τους σχετικά με το τι θα ήθελαν να ερευνήσουν και να γνωρίσουν μέσω της μελέτης 

αυτού του θέματος, προτείνοντας ταυτόχρονα δραστηριότητες ή θέματα μελέτης. Ανάλογα με τις 

προτάσεις τους μπορούμε να συνδέσουμε τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του project με 

τις ιδέες των μαθητών, είτε να σχεδιάσουμε και να προσθέσουμε καινούριες δραστηριότητες.

Γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης σχετικά με τους κανόνες που θα πρέπει να 

ακολουθούν όλοι (π.χ. συμμετοχή όλων σε κάθε δραστηριότητα, συνεργασία σε εταιρικές και 

ομαδικές εργασίες, υποστήριξη συμμαθητών που δυσκολεύονται σε εργασίες, σεβασμός προς 

τους συμμαθητές μας όταν μας παρουσιάζουν εργασίες κατά τη διάρκεια του project, κλπ.) και 

καταγράφονται σε χαρτόνι, το οποίο μπορεί να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο της τάξης. 

Επιπλέον, φτιάχνεται ένα αρχικό πλάνο σχεδιασμού του project (τίτλοι δραστηριοτήτων και 

πιθανός χρόνος διάρκειάς τους), το οποίο αναρτάται στην τάξη. Τους ενημερώνουμε για υλικό
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που μπορεί να έχουν στο σπίτι και να χρειαστεί να το φέρουν στην τάξη (π.χ. να βρουν περιοδικά 

όπως το ‘ΓΕΩ’ που να έχει ζώα της θάλασσας, βιβλία, εικόνες κλπ.) ή να έχουν υπόψη τους πως 

ό,τι υλικό για το θέμα βρουν από δω και στο εξής να το φέρνουν στην τάξη. Τέλος, λέμε στους 

μαθητές πως θα φτιάξουμε γωνιά για το θέμα του project στην τάξη μας και θα 

διαμορφώσουμε κατάλληλα αυτό το χώρο, όπου θα υπάρχει υλικό που θα φέρνουμε για τα 

ζώα της θάλασσας αλλά και από ό,τι ετοιμάζουμε στη διάρκεια κάποιων δραστηριοτήτων.

Ταξινόμηση των ζώων της θάλ.ασσας (2 διδακτικές ώρες)

Στόχοι:

• Να μπορούν οι μαθητές να διακρίνουν και να διαχωρίσουν τα είδη των ζώων της 

θάλασσας.

• Να εξασκηθούν στη χρήση έντυπων πληροφοριακών πηγών, όπως οι εγκυκλοπαίδειες και 

τα λεξικά.

Δραστηριότητες:

Λυτή η δραστηριότητα γνωστικού περιεχομένου μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα 

ομαδικής εργασίας όπου ο/η εκπαιδευτικός συντονίζει τον τρόπο εργασίας και συνεργασίας 

στις ομάδες, ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν πως θα εργαστούν στη συνέχεια.

Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες των 3-4 ατόμων. Ο χωρισμός των ομάδων μπορεί να 

διαρκέσει παραπάνω από το χρόνο που υπολογίζουμε, επειδή μπορεί μερικοί μαθητές να 

διαμαρτυρηθούν για τη σύνθεση των ομάδων. Σίνουοα όιιως θα πρέπει να βάλουιιε ιιαθητές αε 

δυσκολίες μάθησης σε διαφορετικές οιιάδες (ένας ιιαθητής σε αία οιιάδα, όπου θα υπάρνει ένας 

συιηιαθητής τον οποίο ειιπιστευόααστε ότι θα βοηθήσει και θα υποστηρίζει τον ααθυτύ/τρια αε 

δυσκολίες ιιάθησης).

Δείχνουμε στους μαθητές εικόνες, φωτογραφίες και έντυπο υλικό στο οποίο αναπαριστώνται 

διάφορα ζώα της θάλασσας και εξηγούμε ότι θα χρειαστεί να εργαστούν ομαδικά για να 

ταξινομήσουν τις φωτογραφίες / εικόνες που θα έχουν στην ομάδα τους σε κατηγορίες ζώων της 

θάλασσας. Αν έχουμε μηχανή πλαστικοποίησης στο σχολείο καλό θα ήταν να έχουμε 

πλαστικοποιήσει αυτό το υλικό για να μην καταστραφεί. Ιδανικά επίσης, αν υπάρχει 

μαγνητοπίνακας στο σχολείο να τις τοποθετήσουμε εκεί.
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Προτού μοιράσουμε τις φωτογραφίες / εικόνες δίνουμε ένα παράδειγμα σε όλη την τάξη 

χρησιμοποιώντας 3 από τις εικόνες και ρωτώντας τους μαθητές να μας πουν α) τι 

χαρακτηριστικά βλέπουν στα ζώα της θάλασσας στην κάθε εικόνα και β) ποιες εικόνες 

πιστεύουν ότι θα πήγαιναν μαζί, σε μία κατηγορία ζώων της θάλασσας.

Μοιράζουμε στις ομάδες των μαθητών κάποιες από τις φωτογραφίες που βρίσκονται στον 

πίνακα. Η κάθε ομάδα φροντίζουμε να έχει μπροστά της περίπου 10 φωτογραφίες. Ζητάμε από 

τους μαθητές να συζητήσουν ομαδικά για το πώς θα ταξινομούσαν τα ζώα των φωτογραφιών 

που έχουν μπροστά τους.

Αφού οι μαθητές κάνουν μία πρώτη δική τους ταξινόμηση των ζώων της θάλασσας που 

έχουν μπροστά τους, συζητάμε στην ολομέλεια της τάξης τα κριτήρια που χρησιμοποίησε η κάθε 

ομάδα για την ταξινόμηση που έκανε (π.χ. έχει κέλυφος, έχει βράγχια, κλπ.) και μέσω της 

συζήτησης δημιουργούμε μεγάλες ομάδες-κατηγορίες των ζώων της θάλασσας με τη βοήθεια 

των μαθητών. Π.χ. 1η ομάδα: μαλάκια, κλπ. εξηγώντας ή συζητώντας με τους μαθητές για την 

ορολογία (π.χ. η λέξη ‘μαλάκια’ προέρχεται από το ‘μαλακός’ και ονομάστηκαν έτσι επειδή η 

αφή τους είναι μαλακή κλπ.). Κατόπιν δίνουμε χρόνο σε όλες τις ομάδες να επανεξετάσουν την 

ταξινόμηση που έκαναν για τυχόν διορθώσεις.

Έπειτα η κάθε ομάδα σηκώνεται στον πίνακα και τοποθετεί το φωτογραφικό υλικό που είχε 

στις κατάλληλες ομάδες-κατηγορίες, εξηγώντας τους λόγους. Οι υπόλοιπες ομάδες 

παρακολουθούν για τυχόν αστοχίες και λάθη. Έτσι δημιουργούμε στην τάξη μεγάλες κατηγορίες 

των θαλάσσιων ζώων.

Στη συνέχεια, κι αφού έχουμε βρει από τη βιβλιοθήκη ή έχουμε ζητήσει από μαθητές να μας 

φέρουν από το σπίτι τους λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, ζητάμε από τους μαθητές να αναζητήσουν 

σε λήμματα που τους υποδεικνύουμε τους ορισμούς συγκεκριμένων κατηγοριών των ζώων της 

θάλασσας και να γράψουν 2-3 λέξεις-κλειδιά που χαρακτηρίζουν τα ζώα της συγκεκριμένης 

κατηγορίας. Οι ορισμοί καταγράφονται σε χαρτόνια, στα οποία κατόπιν κολλάμε φωτογραφίες 

του αντίστοιχου είδους.

Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές έχουν καταφέρει να γνωρίσουν είδη των θαλάσσιων ζώων 

που πιθανόν να μην γνώριζαν και να διαχωρίσουν τα διάφορα είδη σε μεγάλες κατηγορίες 

ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Υλικά

Εικόνες και φωτογραφικό υλικό από ζώα της θάλασσας. Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά.
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2'1 εβδομάδα

Κατηγορίες των ζώων της θάλασσας μέσω περιοδικών (1-2 διδακτικές ώρες)

Στόχοι:

• Να μπορούν οι μαθητές να διαχωρίσουν κυριότερες κατηγορίες των ζώων της θάλασσας 

(εμπέδωση της προηγούμενης δραστηριότητας).

Δραστηριότητες:

Οι μαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια και δίνεται σε κάθε ζευγάρι ένα περιοδικό ‘ΓΕΩ’ ή οι 

φωτογραφίες από το ‘ΓΕΩ’ και ένα φύλλο εργασίας να συμπληρώσουν. Κάθε ζευγάρι καλείται 

να απαντήσει σε ερωτήσεις στο φύλλο εργασίας βάσει της παρατήρησης και μελέτης των 

εικόνων για 20-30 λεπτά περίπου και κατόπιν παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης την 

κατηγορία ζώου που μελέτησαν.

Υλικά

Εικόνες από το περιοδικό ‘ΓΕΩ’

Ανατομία των ζώων της θάλασσας (2 διδακτικές ώρες)

Στόχοι:

• Να διαπιστώσουν οι μαθητές τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαθέτουν ορισμένες 

σημαντικές κατηγορίες των θαλάσσιων ζώων.

• Να αντιληφθούν πως χρησιμοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σώματός τους για 

την επιβίωσή τους.

• Να εξασκηθούν στην παρατήρηση και την περιγραφή των θαλάσσιων ζώων.

• Να καλλιεργήσουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που απαιτούνται για την 

ομαδική εργασία.

Δραστηριότητες:

Διαμορφώνουμε κατάλληλα το χώρο της τάξης για την ομαδική εργασία των μαθητών. 

Καλύπτουμε-ντύνουμε τα θρανία με εφημερίδες ή χαρτί του μέτρου ή τραπεζομάντη λα μιας 

χρήσης. Επίσης προμηθεύουμε τους μαθητές με γάντια μιας χρήσης για να μην λερωθούν.
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Αρχικά εξηγούμε στους μαθητές τι θα κάνουμε. Σε κάθε ομάδα μοιράζουμε πρώτα ένα φύλλο 

εργασίας, οι ερωτήσεις του οποίου θα τους βοηθήσουν στην παρατήρηση και περιγραφή των 

ζώων της θάλασσας που θα έχουν στη συνέχεια μπροστά τους. Κατόπιν μοιράζουμε από ένα ζώο 

της θάλασσας (ένα ψάρι, ένα αρθρόποδο ή ένα εχινόδερμο, ένα μαλάκιο) σε κάθε ομάδα και 

όπου χρειάζεται να παρατηρήσουν πράγματα που δεν φαίνονται, π.χ. οστά ή αυγά, έχουμε 

φροντίσει να ανοίξουμε το ζώο ώστε να παρατηρήσουν οι μαθητές αυτό που χρειάζεται. Οι 

μαθητές με τις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας εστιάζουν την παρατήρησή τους σε 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ζώου της θάλασσας. Αρχικά πρέπει να εξηγήσουμε στους 

μαθητές τι πρέπει να κάνουν.

Περνάμε γύρω από όλες τις ομάδες, συζητάμε με τους μαθητές στις ομάδες για τυχόν 

προβλήματα, βοηθάμε όπου χρειάζεται και υποστηρίζουμε (κυρίως για περίεργα και άγνωστα για 

τους μαθητές πράγματα όπως π.χ. οι μυζητήρες των αστερίων).

Αφού ολοκληρωθεί η μελέτη του κάθε ζώου από πλευράς ανατομίας, γίνεται παρουσίαση της 

εργασίας των ομάδων στην ολομέλεια της τάξης. Κατά την παρουσίαση εάν έχουμε διαφάνειες 

προβάλουμε σε διαφανοσκόπειο ένα ζώο από κάθε κατηγορία για να μπορούν όλοι οι μαθητές να 

δουν τυχόν δυσδιάκριτα πράγματα-όργανα. Πραγματοποιείται συζήτηση κι έτσι όλοι οι μαθητές 

ενημερώνονται για την ανατομία αρκετών θαλάσσιων ζώων, καταλήγοντας σε κάποια 

συμπεράσματα μέσα από τις συγκρίσεις και τις παρουσιάσεις της εργασίας των ομάδων.

Υλικά

Εφημερίδες ή χαρτί του μέτρου ή τραπεζομάντηλα μιας χρήσης, γάντια μιας χρήσης, αληθινά 

ψάρια (ένα ψάρι, ένα αρθρόποδο ή ένα εχινόδερμο, ένα μαλάκιο), διαφανοσκόπειο και 

διαφάνειες, φύλλο εργασίας.

3η εβδομάδα

Η διατροφή των ζώων της θάλασσας (2 διδακτικές ώρες)

Στόχοι:

• Να ασχοληθούν οι μαθητές με δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διατροφή των ζώων 

της θάλασσας.

• Να εξοικειωθούν με τις έννοιες ‘διατροφική πυραμίδα’ και ‘τροφική αλυσίδα’

• Να αναπτύξουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που απαιτούνται για την 

ομαδική εργασία.
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Δραστηριότητες:

Γίνεται εισαγωγή ως προς τις διαφορετικές κατηγορίες των ζώων της θάλασσας ανάλογα με το 

είδος της διατροφής τους. Δίνουμε παραδείγματα γνωστών στα παιδιά ψαριών και άλλων 

θαλάσσιων οργανισμών και συζητάμε για τις διατροφικές τους συνήθειες (σαρκοφάγα, 

φυτοφάγα, παμφάγα, παραγωγοί οργανισμοί). Γράφουμε τις κατηγορίες σε τέσσερα μεγάλα 

χαρτόνια (ένα χαρτόνι για την κάθε κατηγορία) και συμπληρώνουμε ονόματα και κάποιες 

εικόνες. Τα Φυτοφάγα τρέφονται με φυτοπλανκτόν, βενθικά διάτομα, νηματώδη φύκια, υδρόβια 

φυτά και φύκη γενικότερα. Τα Σαρκοφάγα προσλαμβάνουν ως τροφή ζωοπλανκτόν, βενθικά 

ασπόνδυλα, έντομα και ψάρια, ενώ τα Παμφάγα βρίσκονται διατροφικά κάπου ανάμεσα στα 

Φυτοφάγα και τα Σαρκοφάγα. Τέλος οι παραγωγοί οργανισμοί, παίρνουν την ενέργεια που 

χρειάζονται από τον ήλιο, μέσω της φωτοσύνθεσης.

Στη συνέχεια ακολουθεί η παιγνιώδης δραστηριότητα με το κουβάρι (βλ. παράρτημα).

Υλικά

Χαρτόνια κανσόν, εικόνες/κάρτες με ζώα της θάλασσας, εικόνα/κάρτα με τον ήλιο, κουβάρι. 

Αναπαραγωγή των ζώων της θάλασσας (1-2 διδακτικές ώρες)

Στόγοι:

• Να ενημερωθούν οι μαθητές για την αναπαραγωγή των ζώων της θάλασσας.

• Να εξασκηθούν στη συστηματική παρακολούθηση και αποκωδικοποίηση 

οπτικοακουστικών ερεθισμάτων.

Δραστηριότητες:

Οι μαθητές πρόκειται να παρακολουθήσουν το DVD «Blue plaoet», το οποίο αναφέρεται στην 

αναπαραγωγή των ζώων της θάλασσας. Συγχρόνως θα έχουν στη διάθεσή τους ατομικά ένα 

φύλλο εργασίας σχετικό με τα όσα παρακολουθούν για να το συμπληρώσουν. Πριν όμως 

παρακολουθήσουν το DVD θα διαβάσουμε το φύλλο εργασίας στην τάξη (ανάγνωση από έναν 

μαθητή) και θα δώσουμε οδηγίες για τη συμπλήρωσή του. Επίσης λίγο πριν ξεκινήσει το DVD 

θα διαβάσουν το φύλλο στην κάθε ομάδα για τυχόν άλλες απορίες μεταξύ τους. Όταν 

παρακολουθούν μπορούν να κρατούν σημειώσεις που θα τους βοηθήσουν μετά στην 

συμπλήρωση του φύλλου εργασίας. Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση με τους μαθητές σχετικά 

με όσα είδαν, τις απορίες, τις εντυπώσεις που τους δημιουργήθηκαν και μετά συμπληρώνουν το 

φύλλο εργασίας ατομικά.
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Υλικά

DVD «Blue planet», φύλλο εργασίας

4η εβδομάδα

Τα είδη των θαλάσσιων ζώων της περιοχής (2 διδακτικές ώρες)

Στόχοι:

• Να γνωρίσουν οι μαθητές τα είδη των ψαριών της περιοχής από κοντά.

Δραστηριότητες:

Για να γνωρίσουν οι μαθητές από κοντά τα είδη των ψαριών της περιοχής, θα πραγματοποιηθεί 

εκπαιδευτικός περίπατος στην ψαραγορά. Η μεταφορά των μαθητών θα γίνει με λεωφορείο που 

μπορεί να διαθέσει ο δήμος (εφόσον έχουμε προηγουμένως εξασφαλίσει άδεια παραχώρησης 

από το δήμαρχο). Επιπλέον θα πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει άδεια από το διευθυντή του 

σχολείου και από τους γονείς των μαθητών (υπογεγραμμένες υπεύθυνες δηλώσεις από τους 

γονείς). Ακόμη έχει προηγηθεί συνεννόηση τηλεφωνικώς με τον πρόεδρο της ψαραγοράς να τον 

ενημερώσουμε για την επίσκεψή μας στο χώρο της ψαραγοράς.

Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους την προσωπική τους τσάντα, η οποία θα 

περιέχει ένα μπουκάλι με νερό, κολατσιό και φωτογραφική μηχανή αν έχουν εξασφαλίσει άδεια 

από τους γονείς τους.

Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν όλους τους πάγκους και να ζητήσουν 

πληροφορίες γι αυτά που βλέπουν από τους εργαζόμενους στην ψαραγορά. Ακόμη θα τους 

παροτρύνουμε να φωτογραφίσουν τα διάφορα είδη ψαριών προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν 

κατά τη διάρκεια του project.

Μετά την επίσκεψη θα ακολουθήσει συζήτηση στην τάξη είτε και σε μια βόλτα στην 

παραλία εάν ο καιρός το επιτρέπει γι αυτήν την επίσκεψη.

Ψάρια και διατροφή (1-2 διδακτικές ώρες)

Στόχος:

• Να ενημερωθούν οι μαθητές για την θρεπτική αξία των ψαριών.

Δραστηριότητες:
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Πραγματοποιείται επίσκεψη στην τάξη από κάποιο διατροφολόγο-διαιτολόγο με σκοπό την 

ενημέρωση των μαθητών για την θρεπτική αξία των ψαριών στον ανθρώπινο οργανισμό. 

Προτείνουμε συνεργασία με την κ. Οικονόμου στο Βόλο, με την οποία θα χρειαστεί να 

επικοινωνήσετε εκ των προτέρων αν μπορεί να έρθει. Σίγουρα θα υπάρχουν κι άλλοι 

διατροφολόγοι που μπορείτε να βρείτε. Η ομιλία του/της διατροφολόγου μπορεί να διαρκέσει 20- 

30 λεπτά με την παράλληλη προβολή σλάιντς. Μετά την ομιλία οι μαθητές μπορούν να 

διατυπώσουν - εκφράσουν απορίες και ερωτήματα για την διατροφή με ψάρια.

Κατόπιν μπορούν να εργαστούν ομαδικά σε φύλλο εργασίας στην τάξη.

Υλικά

Φύλλο εργασίας

5'1 εβδομάδα (αφιερωμένη στη θαλάσσια ζωή υπό εξαφάνιση)

Θαλάσσια ζωή υπό εξαφάνιση (μελέτη περίπτωσης: monachus-monachus) (2 διδακτικές 

ώρες)

Στόγοι:

• Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα ζώα της θάλασσας και ειδικότερα η φώκια ‘μονάχους-μονάχους’.

• Να είναι σε θέση από τη μελέτη μιας περίπτωσης να εξάγουν συμπεράσματα που θα 

μπορούν να γενικεύσουν και σε άλλες περιπτώσεις.

• Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη.

Δραστηριότητες:

Χωρίζουμε την τάξη σε ζευγάρια. Μοιράζουμε σε κάθε ζευγάρι το κείμενο και το φύλλο 

εργασίας που είναι στο παράρτημα και ζητάμε από τους μαθητές να συνεργαστούν με το ταίρι 

τους. Το κείμενο πραγματεύεται το θέμα της μείωσης του αριθμού της Μεσογειακής φώκιας 

‘μονάχους-μονάχους’ στον Ελλαδικό χώρο και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτά τα δυσμενή 

αποτελέσματα. Μαζί με το κείμενο βρίσκεται και ο χάρτης όπου φαίνονται καταγεγραμμένες οι 

αναφορές παρατήρησης και εμφάνισης της φώκιας ‘μονάχους-μονάχους’ στις Ελληνικές 

θάλασσες. Κάνουμε ανάγνωση του κειμένου στην ολομέλεια της τάξης και ελέγχουμε την 

κατανόηση του κειμένου με ερωτήσεις. Ακολουθεί σιωπηλή ανάγνωση του κειμένου από τους 

μαθητές και τέλος πάλι στην ολομέλεια της τάξης εξετάζουμε το κείμενο με πιο κριτική οπτική.
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Κάθε ζευγάρι κατόπιν ασχολείται με τις απαντήσεις και τις παρουσιάζει στην ολομέλεια της 

τάξης. Γενικεύουμε στο τέλος λέγοντας «όπως παρατηρούμε από τη μελέτη μας για τη 

Μεσογειακή φώκια ‘μονάχους-μονάχους’ μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει με το θέμα της 

εξαφάνισης των θαλάσσιων ζώων».

Υλικά

Κείμενο και εικόνες για τη Μεσογειακή φώκια ‘μονάχους-μονάχους’.

Θα)Ασσια ζωή υπό εξαφάνιση (μελέτη περίπτωσης: caretta-caretta) (1-2 διδακτικές ώρες) 

Στόγοι:

• Να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές για τις θαλάσσιες χελώνες.

• Να ενημερωθούν σχετικά με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τη δράση τους.

• Να αναπτύξουν κριτική σκέψη.

Δραστηριότητες:

Για τη συγκεκριμένη διδασκαλία είναι απαραίτητο το φορητό περιβαλλοντικό πακέτο από την 

περιβαλλοντική οργάνωση ΑΡΧΕΛΩΝ με τίτλο «Η βαλίτσα της χελώνας». Περιλαμβάνει 

τέσσερα σετ διαφανειών ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, επεξηγηματικά κείμενα, μια μικρή 

φωτογραφική έκθεση, βιντεοταινίες και δραστηριότητες για τους μαθητές με οδηγίες για τον/την 

εκπαιδευτικό. Τα πακέτα δανείζονται σε σχολεία όλης της χώρας κατόπιν επικοινωνίας στο 

τηλ/φαξ 2108982600 και στέλνοντας αίτηση στο stps@archelon.gr

Αφού αποφασίσουμε τι θα δουν και μελετήσουν οι μαθητές από αυτό το περιβαλλοντικό 

πακέτο, ζητάμε από ομάδες μαθητών της τάξης μας να ετοιμάσουν μια ενημερωτική σελίδα για 

να πληροφορήσουν τους υπόλοιπους μαθητές. Αν υπάρχει μαθητική εφημερίδα στο σχολείο, 

προτείνουμε να δημοσιεύσουμε κάποιο από αυτά.

Υλικά

Το φορητό περιβαλλοντικό πακέτο από την περιβαλλοντική οργάνωση ΑΡΧΕΛΩΝ με τίτλο «Η 

βαλίτσα της χελώνας»

6'1 - 8'1 εβδομάδα

Αξιολόγηση /Ανατροφοδότηση (1 διδακτική ώρα)

Στόγοι:

• Να αξιολογήσουν οι μαθητές τη μέχρι τώρα εργασία τους.
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• Να προτείνουν ιδέες για τον τερματισμό του project.

Δραστηριότητες:

Πραγματοποιείται ανοιχτή συζήτηση στην τάξη σχετικά με τις δραστηριότητες που έχουν γίνει 

μέχρι τώρα στο πλαίσιο του project και παροτρύνουμε τους μαθητές να εκφράσουν ελεύθερα τις 

απόψεις τους σχολιάζοντας θετικά και αρνητικά τα όσα έχουν γίνει.

Κατασκευή ενυδρείου (4 διδακτικές ώρες)

Στόγοι:

• Να εργαστούν οι μαθητές με την τεχνική του παπιέ μασέ.

• Να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει για τα θαλάσσια ζώα στο 

σχεδιασμό του ενυδρείου.

• Να αναπτύξουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που απαιτούνται για την 

ομαδική εργασία.

Δραστηριότητες:

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων. Εξηγούμε ότι θα κατασκευάσουμε ένα 

ενυδρείο. Προτείνουμε την επίσκεψη σε ενυδρείο ή κατάστημα με ενυδρεία της περιοχής και 

παρατήρηση αυτών, αλλά και συζήτηση με ειδικό. Κάθε ομάδα κατόπιν ασχολείται με 

διαφορετικές κατασκευές ζώων της θάλασσας που προτείνονται στο παράρτημα. Όταν οι 

ομαδικές κατασκευές ολοκληρωθούν όλη η τάξη συνεργάζεται στην κατασκευή του ενυδρείου 

(βλ. παράρτημα).

Υλικά

Πρόκειται για υλικά κατασκευής του ενυδρείου που βρίσκονται στο παράρτημα.

Αξιολόγηση στο project

Η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του project είναι έμμεση και σε κάποιες περιπτώσεις άμεση (π.χ. 

όταν οι μαθητές χρειάζεται να παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης υλικό και πληροφορίες, 

όπως συμβαίνει με τις δραστηριότητες για τη μεσογειακή φώκια 'μονάχους-μονάχους’ και τη 

χελώνα caretta-caretta, καθώς επίσης και στην καταληκτική δραστηριότητα, όπου μπορεί να 

δοθεί πιθανόν έπαινος στην καλύτερη ιστορία που θα ψηφιστεί/αποφασιστεί από όλη την τάξη). 

Έμμεσα ο/η εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια του project μπορεί να παρακολουθεί τους μαθητές 

στην ομαδική/εταιρική τους εργασία ώστε να διαπιστώνει αν ανταποκρίνονται γνωστικά και

93



Η εφαρμογή της μεθόδου Project σε παιδιά με ή χωρίς Δυσκολίες Μάθησης Σ. Αμβροσίου

κοινωνικά στην εργασία τους (π.χ. χρησιμοποιούν τις δεξιότητες ομαδικής εργασίας που έχουν 

συζητηθεί στην τάξη εξαρχής, είναι καλού επιπέδου η εργασία) και να κρατά κάποιες 

σημειώσεις. Στην καταληκτική δραστηριότητα θα πρέπει να οριστούν τα κριτήρια αξιολόγησης 

που θα μπορούσαν να είναι: π.χ. ελκυστική ιστορία, λεξιλόγιο και πληροφορικό υλικό που έχουν 

μάθει κατά τη διάρκεια του project, οργάνωση και αλληλουχία.

3.3. Περιορισμοί έρευνας - Δυσκολίες

Όπως αναμενόταν κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποιήσαμε υπήρξαν και μερικές 

δυσκολίες που δυσχέραιναν τη διαδικασία. Ένα βασικό πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί 

ήταν το μειωμένο ενδιαφέρον της δασκάλας να ασχοληθεί με τις δραστηριότητες του project που 

είχαν βιωματικό χαρακτήρα επειδή απαιτούσαν αρκετή προετοιμασία και οργάνωση. Μια πιθανή 

εξήγηση γι’ αυτό ήταν η ελλιπής κατάρτιση που τη χαρακτήριζε σε θέματα project για να φέρει 

εις πέρας το πρόγραμμα αυτό με επιτυχία. Έτσι, αντί να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που της 

δόθηκε να γνωρίσει μια καινούρια μέθοδο διδασκαλίας, εκείνη αποφάσισε να αποστασιοποιηθεί 

και να κρατήσει απλώς τις τυπικές θέσεις μιας δασκάλας που “κάνει τη δουλειά της”.

Μια άλλη δυσκολία είχε να κάνει με την υπερφορτωμένη ύλη του project σε σχέση με το 

διάστημα εφαρμογής του. Κρίνεται ότι θα ήταν θεμιτό να αφιερωθεί περισσότερο χρονικό 

διάστημα στις δραστηριότητες που το αποτελούσαν. Με αυτό τον τρόπο θα είχαν και τα παιδιά 

την ευκαιρία να αφομοιώσουν καλύτερα τις γνώσεις που παρείχε η καθεμία ενότητα. Οι 

δραστηριότητες που κλήθηκαν τα παιδιά να εκτελέσουν αποτελούσαν μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση του θέματος, αλλά οι οκτώ (8) εβδομάδες που προέβλεπε το πρόγραμμα για την 

ολοκλήρωσή του αποδείχτηκαν σχετικά λίγες.

Τέλος, μια επιπλέον δυσκολία ήταν ότι το δείγμα των τυπικών μαθητών/τριών ήταν μικρό. 

Ακόμα μικρότερο ήταν το δείγμα των παιδιών με Δυσκολίες Μάθησης. Ο περιορισμένος, λοιπόν, 

αριθμός δείγματος δεν μας επέτρεψε να προβούμε σε γενικεύσεις των συμπερασμάτων. Αν 

υπήρχαν περισσότερα άτομα ίσως να ήταν πιο ξεκάθαρα ορισμένα αποτελέσματα, γιατί ως 

γνωστόν όσο περισσότερο είναι το δείγμα, τόσο περισσότερα είναι και τα δεδομένα προς 

ανάλυση. Τον περιορισμένο αριθμό δείγματος προσπαθήσαμε να αντισταθμίσουμε με τη χρήση 

ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων συλλογής δεδομένων προκειμένου να έχουμε μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα από τους/τις μαθητές/τριες σχετικά με τα υπό μελέτη ερευνητικά 

ερωτήματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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4.1. Αποτελέσματα - Παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων

Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα επιχειρηθεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων που προήλθαν από τη 

συλλογή δεδομένων στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήχθηκε στην Δ' τάξη ενός σχολείου σε 

παιδιά με και χωρίς δυσκολίες μάθησης. Σκοπός σε αυτό το σημείο είναι να διαφανεί το κατά 

πόσο το πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε ήταν ικανό να εμπλουτίσει τις γνώσεις των παιδιών, 

να αυξήσει τα επίπεδα της συνεργατικής μάθησης, καθώς και την ενεργητική τους συμμετοχή.

Η παρουσίαση των ερευνητικών δεδομένων που ακολουθεί προήλθε από την ανάλυση των 

ερωτηματολογίων (στάσεων και γνώσεων) που χορηγήθηκαν στα παιδιά πριν και μετά την 

εφαρμογή του προγράμματος «Τα ζώα της θάλασσας». Επίσης, δεδομένα συλλέξαμε από την 

ανάλυση συνεντεύξεων που έδωσαν τα παιδιά μετά το πέρας του project, από επιτόπιες 

παρατηρήσεις της γράφουσας κατά τη διάρκεια διδασκαλίας των παιδιών και τέλος από την 

ανάλυση καταγραφής διαλόγων μεταξύ διδάσκουσας και παιδιών. Επιπλέον, να αναφερθεί ότι η 

ανάλυση θα παρουσιαστεί με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα που ετέθησαν στην αρχή της 

έρευνας. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης θα παρατίθενται αρχικά τα στοιχεία για τους τυπικούς 

μαθητές και έπειτα για τα παιδιά με Δυσκολίες Μάθησης.

4.2. Πως πραγματοποίησε το Project η εκπαιδευτικός

Στο Project που πραγματοποιήθηκε στη Δ' τάξη του Δημοτικού Σχολείου στο Βόλου η 

δασκάλα της τάξης προέβηκε σε διαχωρισμό της τάξης σε ομάδες και προετοίμασε τα παιδιά 

ψυχολογικά και γνωστικά για το θέμα το οποίο θα τους απασχολούσε σε αυτό το σχέδιο 

εργασίας. Δεν υπήρξε ανάθεση ρόλων στα παιδιά από την ίδια τη δασκάλα σχετικά με τις 

ομαδικές δραστηριότητες. Λόγω του ότι η τάξη έχει μετωπική διάταξη και τα παιδιά δεν 

βρίσκονταν σε ομάδες, οι μαθητές/τριες δεν είχαν σ’ όλες τις δραστηριότητες ομαδική διάταξη 

(βλ. παράρτημα). Παρ’ όλα αυτά έγινε γνωστοποίηση στόχων και ειπώθηκε σε γενικές γραμμές η 

γενική εικόνα του Project.

Δεν υπήρξαν καθόλου διαλείμματα ενημέρωσης ή ανατροφοδότησης, έτσι ώστε τα παιδιά να 

συγκεντρώσουν στο μυαλό τους τι είχαν μάθει μέχρι στιγμής για να μπορέσουν να συνεχίσουν 

ολοκληρωμένα τη διαδικασία του σχεδίου εργασίας. Ακόμα, η δασκάλα δεν πραγματοποίησε 

κάποια παρουσίαση των παραγόμενων από τα παιδιά προϊόντων του Project. Επίσης, δεν υπήρξε 

αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του σχεδίου εργασίας, αλλά ούτε και στο τέλος της όλης 

διαδικασίας.
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Κάποιο από το υλικό ταξινομήθηκε και συγκεντρώθηκε σε σχετική γωνιά εντός της σχολικής 

αίθουσας, όπως επίσης και έργα των παιδιών, όπως ζωγραφιές. Δεν είχε ενεργητική συμμετοχή 

και δεν βοηθούσε αρκετά τα παιδιά όταν το είχαν ανάγκη, παρά μόνο απαντούσε στις ερωτήσεις 

τους μονολεκτικά. Είχε παρεμβατικό χαρακτήρα, αλλά κρίνεται πως δεν ήταν ικανοποιητικός για 

το συγκεκριμένο αντικείμενο μελέτης. Παρ’ όλα αυτά θεωρείται ότι τα παιδιά αποκόμισαν 

αρκετά από αυτή τους την εμπειρία. Η άποψη αυτή επιφυλάσσεται να επιβεβαιωθεί πιο κάτω, 

κατά τη διαδικασία ανάλυσης των αποτελεσμάτων.

4.3. Γνώσεις μαθητών με και χωρίς δυσκολίες μάθησης σχετικά με τα ζώα της θάλασσας

Για να διαφανεί αν υπήρξαν διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά στις γνώσεις των μαθητών με και 

χωρίς δυσκολίες μάθησης πριν και μετά το project θα προβούμε στην ανάλυση των πληροφοριών 

που συλλέχθηκαν από τα ερωτηματολόγια γνώσεων.

4.3.1. Τυπικοί/ες μαθητές/τριες

Πίνακας 3. Παρουσίαση απαντήσεων των μαθητών σχετικά με τις γνώσεις τους όσον αφορά 
στα ζώα της θάλασσας

Θεματικές/
Κατηγορίες

Αναφορές πριν την εφαρμογή του project Αναφορές μετά την εφαρμογή του 
project

Ζώα της θάλασσας που Γλώσσα 4s Γλώσσα 6
γνωρίζουν γενικά Ρέγκα 6 Ρέγκα 2

Μπαρμπούνι 4 Μπαρμπούνι 3
Δελφίνι 12 Δελφίνι 11
Χταπόδι 12 Χταπόδι 11
Καλαμάρι 9 Καλαμάρι 8
Σαρδέλα 3 Σαρδέλα 4
Γαύρος 5 Γ αύρος 11
Φώκια 9 Φώκια 4
Φάλαινα 13 Φάλαινα 11

g
α) Οι αριθμοί δίπλα από κάθε έννοια δηλώνουν τη συχνότητα αναφοράς σε αυτή την έννοια, δηλαδή τον αριθμό 

των μαθητών που κατέγραψαν αυτή την έννοια.
β) Η μπλε γραφή δηλώνει τις έννοιες που έγραψαν οι μαθητές στα ερωτηματολόγια γνώσεων πριν την εφαρμογή του 
project και δεν εμφανίστηκαν στις καταγραφές στα ερωτηματολόγια μετά την εφαρμογή του project, 
γ) Η κόκκινη γραφή δηλώνει τις έννοιες που έγραψαν οι μαθητές στα ερωτηματολόγια γνώσεων μετά την εφαρμογή 
του project και δεν είχαν εμφανιστεί στις καταγραφές στα ερωτηματολόγια πριν την εφαρμογή του project, 
δ) Η γραφή που βρίσκεται σε bold και italics υποδηλώνει τις λανθασμένες απαντήσεις.
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Αχινός 6 Αχινός 9
Καραβίδα 2 Καραβίδα 6
Κάβουρας 6 Κάβουρας 1I
Χελώνα 8 Χελώνα 8
Αστερίας 3 Αστερίας 8
Ιππόκαμπος 1 Ιππόκαμπος 10
Θαλάσσιος ελέφαντας 3 Θαλάσσιος ελέφαντας 1
Ξιφίας 3 Ξιφίας 6
Γαρίδα 5 Γ αρίδα 6
Τσούχτρα 2 Τσούχτρα 3
Χέλι 4 Χέλι 1
Σαλάχι 4 Σαλάχι 6
Σολομός 2 Σολομός 3
Καρχαρίας 12 Καρχαρίας 11
Μέδουσα 1 Μέδουσα 5
Γυαλιστερή 1 Γυαλιστερή 3
Μύδια 1 Μύδια 6
Αστακός 8 Αστακός 8
Τσιπούρα 6 Τσιπούρα 6
Σουπιά 4 Σουπιά 10
Μπακαλιάρος (Βακαλάος) 1 Μπακαλιάρος (βακαλάος) 3
Άσπρος καρχαρίας 1 Χριστόψαρο 5
Θαλάσσιο άλογο 1 Λυθρίνι 1
Γλάρος 2 Σαλούφα 8
Νερόφιδο 2 Πέστροφα 1
Βάτραχος 2 Σαυρίδια 1
Τοξότης 2 Αστακοκαραβίδα 2
Κροκόδειλος 2 Φάλαινα όρκα 2
Πιγκουΐνος 5 Σμέρνα 1
Θαλάσσιο φίδι 1 Φύκια 1
Βδέλλα 2 Γκρίζα φάλαινα 1
Κολιός 1 Τόνος 1
Ψάρια 2 Στρείδια 1
Σπάρος 2 Λαβράκι 3
Σκουμπρί 2 Γόπα 2
Φώκια καρέτα 1 Συναγρίδα 1
Μελανούρι 1 Φυτοπλαγκτόν 1
Σκόρπιός 1 
Γιγάντιο καλαμάρι 1 
Χελιδονόψαρο 2 
Φαλαινοκαρχαρίας 1 
Ζαβογαρίδα 1 
Μπράσκα 1 
Χρυσόψαρα 2 
Καμπανάδες 1 
Κοκοβιός 1

Ζωοπλαγκτόν 1

Σύνολο εννοιών: 56 Σύνολο εννοιών: 48
Σύνολο συχνότητας : 200 Σύνολο συχνότητας: 234

Ψάρια Γλώσσα 4 Γλώσσα 5
Μπαρμπούνι 3 Μπαρμπούνι 2
Ρέγκα 2 Ρέγκα 1
Γαύρος 5 Γαύρος 8
Σαρδέλα 3 Σαρδέλα 4
Κα/.αμάρι 1 Κα/.αμάρι 2
Καρχαρίας 3 Καρχαρίας 1
Τσίπουρα 6 Τσιπούρα 6
Μπακαλιάρος (βακαλάος) 1 Μπακαλιάρος (βακαλάος) 2
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Γαρίδα 2 Γαρίδα 1
Σουπιά 1 Σουπιά 1
Δελφίνι 1 Δελ.φίνι 2
Φάλαινα. 1 Φάλ.αινα 1
Ξιφίας 1 Ξιφίας 1
Χταπόδι 1 Χταπόδι 1
Χέλι 1 Σολομός 3
Βδέλλ,α 1 Χριστόψαρο 5
Αστακός 1 Λυθρίνι 1
Καμπανάδες 1 Πέστροφα 1
Κοκοβιός 1 Σαυρίδια 1
Τοξότης 1 Φάλαινα όρκα 1
Σπάρος 2 Τόνος 1
Σκουμπρί 2 Σαλάχι 2
Κολιός 1 Λαβράκι 3
Μπράσκα 1 Γόπα 1 

Συναγρίδα 1

Σύνολο εννοιών: 25 Σύνολο εννοιών: 26
Σύνολο συχνότητας: 47 Σύνολο συχνότητας : 58
(Λάθη: 10) (Λάθη : 9)

Θηλαστικά Δελφίνι 9 Δελφίνι 9
Καρχαρίας 3 Καρχαρίας 3
Φάλαινα 7 Φάλαινα 11
Θαλάσσιος ελέφαντας 1 Θαλάσσιος ελέφαντας 1 

Φύκια 1 
Γ κρι φάλαινα 1 
Φάλαινα όρκα 1 
Χταπόδι 1 
Ιππόκαμπος 1 
Ξιφίας 1 
Σαλούφα 1 
Φώκια 3

Σύνολο εννοιών: 4 Σύνολο εννοιών : 12
Σύνολο συχνότητας : 20 Σύνολο συχνότητας : 34 

(Λάθη : 5)
Ερπετά Χελώνα 1 Θαλάσσια χελώνα 3

Φώκια 1 Καρχαρίας 3
Αχινός 1 Ξιφίας 3
Πιγκουΐνος 2 Γαρίδα 1
Ιππόκαμπος 1 Αστακός 1
Κροκόδειλος 1 Κσλ.αμάρι 1
Θαλάσσιο φίδι 1 Χταπόδι 1
Βάτραχος 1 Σουπιά 1
Γλάρος 1 Αστερίας 1
Νερόφιδο 2 Κάβουρας 1 

Σαλάχι 1

Σύνολο εννοιών : 10 Σύνολο εννοιών : 11
Σύνολο συχνότητας : 12 Σύνολο συχνότητας : 17
(Λάθη : 8) (Λάθη : 10)

Μαλάκια Καλαμάρι 1 Καλαμάρι 5
Χταπόδι 3 Χταπόδι 8
Τσούχτρα 1 Μύδια 2

ΣαλΑχι 1 
Σουπιά 9
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Σύνολο εννοιών: 3 
Σύνολο συχνότητας : 5 
(Λάθη : 2)

Σύνολο εννοιών: 5 
Σύνολο συχνότητας : 25 
(Λάθη : 1)

Αρθρόποδα Χελώνα 1 Κάβουρας 7
Θαλάσσιος ελέφαντας 1 Αστακός 4 

Γ αρίδα 2 
Χταπόδι 3 
Καραβίδα 1 
Καλαμάρι 1 
Αστερίας 1

Σύνολο εννοιών: 2 Σύνολο εννοιών: 7
Σύνολο συχνότητας: 2 Σύνολο συχνότητας : 19
(Λάθη : 2) (Λάθη : 3)

Κνιδόζωα Γλάρος / Μέδουσα 3
Πιγκουΐνος 1 Σαλούφα 8 

Κάβουρας 1 
Τσούχτρα 2

Σύνολο εννοιών: 2 Σύνολο εννοιών: 4
Σύνολο συχνότητας: 2 Σύνολο συχνότητας : 14
(Λάθη : 2) (Λάθη : 1)

Εχινοειδή Αχινός 4 Αχινός 8
Γυαλιστερή I Ιππόκαμπος 6 

Αστερίας 2

Σύνολο εννοιών: 2 Σύνολο εννοιών: 3
Σύνολο συχνότητας : 5 
(Λάθη : 1)

Σύνολο συχνότητας : 16

Σπονδυλωτά Καρχαρίας 2 Καρχαρίας 3
Τσιπούρα 1 Τσιπούρα 1
Φάλαινα 2 Φάλαινα 2
Δελφίνι 2 Δελφίνι 1
Γλώσσα 1 Γλώσσα 1
Φώκια 1 Ψάρια 4
Ξιφίας 1 Θηλαστικά 4
Σαρδέλα 1 Αρθρόποδα4
Γλάρος 1 Ιππόκαμπος 1
Πιγκουΐνος 1 Λαβράκι 1
Τοξότης 1 Κνιδόζωα 2
Γαύρος 1 Εχινοειδή 1
Φαλαινοκαρχαρίας 1 Ρέγκα 1 

Μπαρμπούνι 2 
Χριστόψαρο 1

Σύνολο εννοιών : 13 Σύνολο εννοιών : 15
Σύνολο συχνότητας : 16 Σύνολο συχνότητας : 29 

(Λάθη : 4)
Ασπόνδυλα Σουπιά 1 Σουπιά 2

Χταπόδι 1 Χταπόδι 1
Χελώνα 1 Χελώνα 1
Αχινός 1 Αχινός 2
Μύδια 1 Μύδια 1
Καραβίδα 1 Μαλάκια 3
Κάβουρας 2 Ερπετά 2
Τσούχτρα 1 Κνιδόζωα 2
Χέλι 2 Εχινοειδή 1
Αστακός 1 Γλώσσα 1
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Σύνολο εννοιών: 10 
Σύνολο συχνότητας : 12 
(Λάθη : 2)

Γαύρος 1 
Καλαμάρι 1

Σύνολο εννοιών: 12 
Σύνολο συχνότητας : 18 
(Λάθη : 4)

Θαλάσσια ζώα της Καλαμάρι 3 Καλαμάρι 3
περιοχής Χταπόδι 6 Χταπόδι 6

Σπάρος 2 Σπάρος 1
Φώκια 3 Φώκια 2
Γαύρος 4 Γαύρος 7
Δελφίνι 1 Δελφίνι 3
Χελώνα 1 Χελώνα 1
Τσιπούρα 3 Τσιπούρα 1
Κολιός 1 Κολιός 1
Σουπιά 2 Σουπιά 1
Τσούχτρα 1 Τσούχτρα 1
Βακαλάος1 Βακαλάος1
Κάβουρας 2 Κάβουρας 1
Αστακός 1 Αστακός 1
Ψάρια 3 Ψάρια 2
Σκουμπρί 1 Λαβράκι 1
Σαρδέλα 2 Χριστόψαρο 1
Ξιφίας 2 Γυαλιστερή 2 

Μύδια 2 
Αστερίας 3 
Σαλούφα 3 
Μπαρμπούνι 1 
Γαρίδα 1 
Αχινός 4 
Γλώσσα 1

Σύνολο εννοιών : 18 Σύνολο εννοιών: 25
Σύνολο συχνότητας: 39 Σύνολο συχνότητας : 49
(Λάθη : 1) (Λάθη : 1)

Θαλάσσια ζώα της Φώκια (μονάχους-μονάχους) 5 Φώκια (μονάχους-μονάχους) 8
περιοχής υπό εξαφάνιση Χελώνα (καρέτα-καρέτα) 2 Χελ,ώ να (καρέτα-καρέτα) 3

Κολιός 1 Σαλάχι 1 
Αρκούδα 1

Σύνολο εννοιών: 3 Σύνολο εννοιών: 4
Σύνολο συχνότητας : 8 Σύνολο συχνότητας : 13
(Λάθη : 2) (Λάθη : 3)

Θαλάσσια ζώα της Φώκια (μονάχους-μονάχους) 8 Φώκια (μονάχους-μονάχους) 7
Ελλάδας υπό εξαφάνιση Χελώνα (καρέτα-καρέτα) 6 Χελώνα (καρέτα-καρέτα) 8

Δελφίνι 1 Δελφίνι 1
Θαλ.άσσιος ελέφαντας 1 Φάλαινα 1 

Πιγκουΐνος I

Σύνολο εννοιών: 4 Σύνολο εννοιών: 5
Σύνολο συχνότητας : 16 Σύνολο συχνότητας : 18
(Λάθη : 2) (Λάθη : 3)

Αναπαραγωγή των ζώων Σωστές απαντήσεις: 95 9 Σωστές απαντήσεις: 105
της θάλασσας Λανθασμένες απαντήσεις: 29 Λανθασμένες απαντήσεις: 18

Κενές: 6 Κενές: 7

9 Οι απαντήσεις αυτές προήλθαν από το άθροισμα των απαντήσεων που έδωσαν τα παιδιά όσον αφορούσε την 
αναπαραγωγή των ζώων της θάλασσας (ποσοτική ανάλυση).
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Κατηγορίες των θαλάσσιων 
ζώων σύμφωνα με τη 
διατροφή τους

• Η θαλάσσια χελώνα που τρώει τσούχτρες 1
• Διάφορα ψάρια τρώνε φύκια και μερικές 

φορές μικρότερα ψάρια 1
• Η φάλαινα τρώει φώκιες, ο καρχαρίας ψάρια 

και γλάρους , δελφίνια ψάρια, φώκιες ψάρια, 
χταπόδι ψάρια 1

Χελώνα 1
Σαρκοφάγα 5 
Φυτοφάγα 5 
Παμφάγα 5
Παράγωγοι οργανισμοί (π.χ. 
φυτοπλαγκτόν, πλαγκτόν, 
ζωοπλαγκτόν) 5

ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΑΝ 3 ΑΠΟ ΤΑ 13 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΑΝ 7 ΑΠΟ ΤΑ 13 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Σύνολο εννοιών: 3 
Σύνολο συχνότητας : 3

Σύνολο εννοιών: 10 
Σύνολο συχνότητας : 21 
(Λάθη : 1)

Διατάραξη τροφικής 
αλυσίδας στα θαλάσσια 
ζώα

• Θα πεθάνουν 10
• Θα εξαφανιστεί το είδος τους 1
• Θα χαλάσει η τροφική αλυσίδα 2
• Περιμένουν μικρότερα ψάρια για να φάνε 1

• Θα πεθάνουν 5
• Θα εξαφανιστούν 4
• Θα σπάσει η τροφική αλυσίδα 8
• Θα χαλάσει η ισορροπία του 

περιβάλλοντος 1
• Θα καταστραφούν οι άνθρωποι 1
• Θα διαταραχθεί το θαλάσσιο 

οικοσύστημα 1

Σύνολο εννοιών: 4 
Σύνολο συχνότητας : 14

Σύνολο εννοιών: 6 
Σύνολο συχνότητας : 20

Σημασία των ψαριών και 
θαλασσινών στην 
ανθρώπινη διατροφή

• Κάνουν καλό στα μάτια-όραση 8
• Είναι υγιεινά 4
• Κάνουν καλό στο μυαλό μας 1
• Είναι σημαντικά για την διατροφή μας 1
• Μας κάνουν καλό 1
• Κάνουν καλό στα όργανα του οργανισμού 1
• Μας βοηθούν να βλέπουμε πιο μακριά 1

• Κάνουν καλό στα μάτια 9
• Κάνουν καλό στην υγεία μας 3
• Έχουν Ω3 5
• Έχουν ιχνοστοιχεία 1
• Έχουν φώσφορο 5
• Έχουν ιώδιο 1
• Έχουν πρωτεΐνες 1
• Έχουν ασβέστιο 1
• Έχουν σίδηρο 1
• Βοηθάνε στην ανάπτυξή μας 1
• Είναι πλούσια σε καλά λιπαρά 1
• Έχουν πολλές βιταμίνες 4

Σύνολο εννοιών: 7 
Σύνολο συχνότητας : 17

Σύνολο εννοιών: 12 
Σύνολο συχνότητας : 33

Στον πιο πάνω πίνακα έχουν καταχωρηθεί όλες οι έννοιες των ζώων της θάλασσας που 

έγραψαν οι μαθητές στο ερωτηματολόγιο γνώσεων. Η καταχώρηση έγινε με βάση τις ερωτήσεις 

του ερωτηματολογίου και κάθε ερώτηση αντιστοιχεί σε θεματικές ενότητες του project που 

εφαρμόστηκε.

Στην πρώτη θεματική ενότητα (ζώα της θάλασσας που γνωρίζουν οι μαθητές γενικά), 

διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές κατέγραψαν μεγαλύτερο αριθμό εννοιών πριν την εφαρμογή του 

project (56 έναντι 48) αλλά η συχνότητα αναφορών ήταν μεγαλύτερη μετά την εφαρμογή του 

project (200 έναντι 234). Η συχνότητα αναφορών για κάθε έννοια που έγραψαν πριν και μετά δεν
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διαφοροποιείται σημαντικά για τις περισσότερες έννοιες. Λανθασμένες αναφορές δεν 

παρουσιάστηκαν πριν και μετά την εφαρμογή του project λόγω του γενικού γνωστικού 

χαρακτήρα της ερώτησης. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές γνώριζαν πολλές 

έννοιες ζώων της θάλασσας πριν την εφαρμογή του project και το τελευταίο συνέβαλε σε μικρό 

βαθμό στον εμπλουτισμό εννοιών ζώων της θάλασσας και περισσότερο στην αύξηση του 

αριθμού των μαθητών/τριων που κατείχαν τη συγκεκριμένη γνώση.

Στη δεύτερη θεματική ενότητα που αφορά στην κατηγορία των ψαριών διαπιστώνουμε ότι οι 

μαθητές τόσο στο σύνολο εννοιών που ανέφεραν όσο και στο σύνολο συχνότητας δεν 

διαφοροποιήθηκαν αισθητά πριν και μετά το project. Λανθασμένες αναφορές έγιναν τόσο πριν 

όσο και μετά το project. Επιπλέον, εξετάζοντας τις έννοιες που ανέφεραν μπορούμε να πούμε ότι 

η πλειοψηφία των αναφορών και συχνότητας αυτών σχετίζονταν με σωστές έννοιες που 

αποδίδονταν στην κατηγορία των ψαριών. Οι λανθασμένες έννοιες εμφανίζονταν μόνο σε μία 

αναφορά κάθε φορά. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε αυτή την κατηγορία οι μαθητές 

έγραψαν έννοιες που ανήκουν σε επόμενες κατηγορίες (π.χ. φάλαινα που ανήκει στα θηλαστικά) 

και είναι πιθανόν να έγραψαν αυτά που γνώριζαν γενικά ως ζώα της θάλασσας ορμώμενοι από 

την προηγούμενη ερώτηση που αφορούσε γενικά τα ζώα της θάλασσας.

Στην τρίτη θεματική ενότητα που αφορά στα θηλαστικά ζώα της θάλασσας διαπιστώνουμε ότι 

το σύνολο εννοιών που ανέφεραν οι μαθητές πριν και μετά το project διαφοροποιείται μεν (4 

έναντι 12), αλλά οι σωστές έννοιες που απέδωσαν στα θηλαστικά πριν και μετά είναι μόνο 

τέσσερις (4) με την ίδια σχεδόν συχνότητα. Η συχνότητα αναφορών σε θηλαστικά είναι 

μεγαλύτερη μετά το project αλλά εμφανίζονται πέντε (5) λάθη. Επομένως οι μαθητές σε αυτήν 

την κατηγορία των ζώων της θάλασσας φαίνεται ότι έγραψαν γενικότερα ζώα της θάλασσας που 

γνώριζαν χωρίς να έχουν διακρίνει τις ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο. Καλό θα ήταν να 

επισημανθεί εδώ ότι ένα παιδί στην έννοια φάλαινα, έκανε διαχωρισμό σε όρκα και γκρι, κάτι 

που αποδεικνύει ότι εμπλούτισε τις γνώσεις του.

Στην τέταρτη θεματική ενότητα που αφορά στα ερπετά ζώα της θάλασσας διαπιστώνουμε ότι 

το σύνολο εννοιών πριν και μετά την εφαρμογή του project είναι σχεδόν ίδιο (10 έναντι 11), η 

συχνότητα αναφορών είναι μεγαλύτερη μετά το project και τα λάθη είναι σχεδόν ίδια. Αν 

εξαιρέσουμε τη σωστή αναφορά της θαλάσσιας χελώνας πριν και μετά το project όλες οι άλλες 

αναφορές μετά το project είναι λανθασμένες. Από τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι οι 

μαθητές τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή του project έγραψαν έννοιες που γνώριζαν γενικά 

χωρίς να φαίνεται ότι μπόρεσαν να διαχωρίσουν αυτήν την ερώτηση από την προηγούμενη.
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Στην πέμπτη θεματική ενότητα που αφορά στα μαλάκια διαπιστώνουμε ότι σημειώθηκε 

βελτίωση στις έννοιες που έγραψαν οι μαθητές μετά το project κυρίως στο σύνολο συχνότητας 

αναφορών (πενταπλάσιες αναφορές μετά το project, 5 έναντι 25). Επιπλέον παρουσιάστηκε ένα 

λάθος μετά το project επομένως μπορούμε να πούμε ότι το σύνολο των μαθητών χωρίς ΔΜ 

βελτίωσαν τις γνώσεις τους ως προς την κατηγορία των μαλακίων ζώων της θάλασσας.

Στην έκτη θεματική ενότητα που αφορά στα αρθρόποδα ζώα της θάλασσας διαπιστώνουμε ότι 

υπήρξε εξίσου με την προηγούμενη κατηγορία (μαλάκια) βελτίωση στις γνώσεις των μαθητών, 

οι οποίες εμπλουτίστηκαν με νέες έννοιες που δεν είχαν γράψει πριν το project (2 έναντι 7 μετά 

το project) αν και υπήρξαν τρεις (3) λανθασμένες αναφορές. Το σύνολο συχνότητας αναφορών 

σχεδόν δεκαπλασιάστηκε (2 έναντι 19) επομένως, το project συνέβαλε στη σωστή 

κατηγοριοποίηση αυτής της ομάδας ζώων της θάλασσας.

Στην έβδομη θεματική ενότητα που αφορά στα κνιδόζωα ζώα της θάλασσας διαπιστώνουμε 

ότι οι έννοιες που αναφέρθηκαν πριν από το project είναι μόνο δύο (2), οι οποίες είναι 

λανθασμένες (γλάρος και πιγκουΐνος), ενώ μετά το project οι σωστές αναφορές σε έννοιες 

κνιδόζωων είναι τρεις (3) με μεγάλο αριθμό συχνότητας αναφορών (14) και παρουσιάστηκε 

μόνο ένα λάθος που έγινε από έναν μαθητή (κάβουρας). Επομένως κι εδώ μπορούμε να πούμε 

ότι οι μαθητές μέσω του project φαίνεται ότι διευκρίνισαν τις γνώσεις τους ως προς την 

κατηγορία αυτή των ζώων της θάλασσας.

Στην όγδοη θεματική ενότητα που αφορά στα εχινοειδή ζώα της θάλασσας ισχύει ότι και στις 

κατηγορίες των αρθρόποδων και των κνιδόζωων, όπου διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές φαίνεται 

ότι διευκρίνισαν τις γνώσεις τους ως προς αυτή την κατηγορία. Ειδικότερα, οι μαθητές ανέφεραν 

μεν τον ίδιο περίπου αριθμό εννοιών (2 έναντι 3) πριν και μετά το project με μία λανθασμένη 

αναφορά πριν από το project, αλλά το σύνολο συχνότητας αυξήθηκε μετά το project (5 έναντι 

16).

Στην ένατη και δέκατη θεματική ενότητα που αφορούν στα σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα 

της θάλασσας (μια διαφορετική κατηγοριοποίηση των ζώων της θάλασσας) διαπιστώνουμε ότι οι 

μαθητές πριν και μετά το project ανέφεραν περίπου τον ίδιο αριθμό εννοιών με μικρές διαφορές 

στο σύνολο συχνότητας αναφορών αυτών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μετά το project οι 

μαθητές συμπεριέλαβαν σε αυτές τις δύο κατηγορίες ονομασίες της προηγούμενης 

κατηγοριοποίησης ως προς τα βασικά και γενικά χαρακτηριστικά των ζώων της θάλασσας (π.χ. 

αρθρόποδα, θηλαστικά, κνιδόζωα, κλπ.). Λανθασμένες αναφορές παρατηρήθηκαν μόνο μετά το 

project κι αυτές περιελάμβαναν τις ευρύτερες κατηγορίες των ζώων της θάλασσας ως προς τα
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βασικά χαρακτηριστικά τους (π.χ. μαλάκια ή κνιδόζωα) και όχι ονομασίες ζώων της θάλασσας. 

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι το project βοήθησε τους μαθητές να γνωρίσουν 

την κατηγοριοποίηση ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά των θαλάσσιων ζώων και τις 

ονομασίες αυτών των κατηγοριών αλλά είναι πιθανόν ο χρόνος διεξαγωγής του project να μην 

ήταν αρκετός ώστε να εμπεδωθούν σε όλες τις κατηγοριοποιήσεις οι νέες έννοιες.

Στην ενδέκατη θεματική ενότητα που αφορά στα θαλάσσια ζώα της περιοχής διαπιστώνουμε 

ότι τόσο το σύνολο των εννοιών όσο και το σύνολο της συχνότητας αναφορών βελτιώθηκε μετά 

το project με το ίδιο λάθος (για τη χελώνα) να εμφανίζεται πριν και μετά το project.

Στην δωδέκατη και δέκατη τρίτη θεματική ενότητα που αφορούν στα θαλάσσια ζώα της 

περιοχής και τα θαλάσσια ζώα της Ελλάδας υπό εξαφάνιση διαπιστώνουμε ότι το σύνολο των 

εννοιών όσο και το σύνολο της συχνότητας αναφορών βελτιώθηκε ελάχιστα μετά το project. 

Αρκετοί μαθητές στην ενδέκατη θεματική ενότητα ανέφεραν τη φώκια ‘μονάχους-μονάχους’ κι 

ελάχιστοι τη χελώνα ‘καρέτα-καρέτα’ που δεν ανήκει στα θαλάσσια ζώα της περιοχής. Εξίσου 

αρκετοί μαθητές ανέφεραν τη φώκια ‘μονάχους-μονάχους’ και τη χελώνα ‘καρέτα-καρέτα’ για 

τα θαλάσσια ζώα υπό εξαφάνιση, ενώ εμφανίστηκαν λανθασμένες έννοιες μετά το project και 

στις δύο θεματικές ενότητες. Επομένως, σε αυτό το σημείο το project δεν βελτίωσε αισθητά τις 

γνώσεις των μαθητών, εφόσον αρκετά παιδιά γνώριζαν τα δύο βασικά είδη (χελώνα καρέτα - 

καρέτα και φώκια μονάχους - μονάχους) που είναι υπό εξαφάνιση.

Στη δέκατη τέταρτη θεματική ενότητα που αφορά στην αναπαραγωγή των ζώων της 

θάλασσας οι μαθητές απάντησαν σε κλειστού τύπου ερωτήσεις όπου μετρήθηκαν οι σωστές και 

οι λανθασμένες απαντήσεις. Από τις απαντήσεις των μαθητών διαπιστώνουμε ότι γνώριζαν ήδη 

αρκετά σχετικά με την αναπαραγωγή των θαλάσσιων ζώων πριν το project (95 σωστές 

απαντήσεις πριν έναντι 105 μετά), ενώ μειώθηκαν οι λανθασμένες απαντήσεις (29 έναντι 18), 

επομένως το project συνέβαλε λίγο στη βελτίωση των γνώσεων των μαθητών.

Στη δέκατη πέμπτη θεματική ενότητα που αφορά στις κατηγορίες των ζώων της θάλασσας 

σύμφωνα με τη διατροφή τους διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές εμπλούτισαν αρκετά τις γνώσεις 

τους. Ειδικότερα, παρατηρήσαμε ότι μόνο τρεις (3) από τους δεκατρείς μαθητές απάντησαν σε 

αυτήν την ερώτηση πριν από το project χωρίς να ονομάζουν τις αντίστοιχες κατηγορίες αλλά τη 

διατροφή κάποιων ελάχιστων θαλάσσιων ζώων και επτά (7) μετά το project. Μετά το project οι 

μαθητές εμφανίστηκαν σαφώς πιο ενήμεροι σχετικά με τις κατηγορίες των θαλάσσιων ζώων ως 

προς τη διατροφή τους αφού τόσο το σύνολο των εννοιών όσο και της συχνότητας βελτιώθηκαν
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πολύ. Σημαντικό θεωρούμε το γεγονός ότι οι μαθητές μετά το project ονόμασαν όλες τις 

κατηγορίες των θαλάσσιων ζώων ως προς τη διατροφή τους.

Στη δέκατη έκτη θεματική ενότητα που αφορά στη διατάραξη της τροφικής αλυσίδας στα 

θαλάσσια ζώα διαπιστώνουμε τον εμπλουτισμό γνώσεων μετά το project όπου οι αναφορές σε 

έννοιες ορολογίας ήταν περισσότερες μετά το project. Στη δέκατη έβδομη θεματική ενότητα που 

αφορά στη σημασία των ψαριών και των θαλασσινών στην ανθρώπινη διατροφή διαπιστώνουμε 

- παρόμοια με τις τελευταίες δύο θεματικές ενότητες - ότι οι μαθητές είχαν εμπλουτίσει τις 

γνώσεις τους με τη σχετική ορολογία και έννοιες μετά το project.

Συμπερασματικά, για τις θεματικές ενότητες που αναφέρθηκαν μπορούμε να δηλώσουμε ότι, 

στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου γνώσεων που υπήρχαν εξειδικευμένες κατηγορίες ζώων 

της θάλασσας και συγκεκριμένη ορολογία, τις οποίες οι μαθητές δεν είχαν ακούσει πριν από την 

εφαρμογή του project μέσω των σχετικών ενοτήτων τις οποίες διδάχτηκαν στην F (τα ζώα της 

θάλασσας) και την Δ’ τάξη (τα οικοσυστήματα και τα ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα, π.χ. 

μαλάκια, αρθρόποδα, κνιδόζωα και εχινοειδή), οι μαθητές εμπλούτισαν τις γνώσεις τους και 

τοποθέτησαν σε σωστές κατηγορίες τα ζώα της θάλασσας. Σε ερωτήσεις που αναφέρονταν σε 

γνωστές στους μαθητές κατηγορίες των ζώων της θάλασσας (π.χ. ψάρια και θηλαστικά), τις 

οποίες είχαν ακούσει κατά τη διδασκαλία των παραπάνω ενοτήτων των σχολικών βιβλίων της Γ’ 

και Δ’ τάξης, οι μαθητές αναφέρθηκαν σε πολλά είδη ζώων της θάλασσας αλλά με λάθη 

κατηγοριοποίησης (π.χ. έννοιες ζώων της θάλασσας που κατηγοριοποιούνταν σε άλλη κατηγορία 

είχαν παρουσιαστεί στα ψάρια ή στα θηλαστικά). Παρά ταύτα εξετάζοντας τις έννοιες που 

ανέφεραν μπορούμε να πούμε ότι η πλειοψηφία των αναφορών και της συχνότητας αυτών 

σχετίζονταν με σωστές έννοιες που αποδίδονταν κυρίως στις κατηγορίες των ψαριών και των 

θηλαστικών. Οι λανθασμένες έννοιες εμφανίζονταν μόνο σε μία αναφορά κάθε φορά. Επομένως, 

φαίνεται ότι οι μαθητές έγραφαν τις έννοιες που γνώριζαν αγνοώντας την κατηγοριοποίηση που 

τους ζητήθηκε και αυτό ισχύει πριν και μετά το project. Μία πιθανή εξήγηση μπορεί να είναι το 

γεγονός ότι οι ερωτήσεις σχετικά με την κατηγοριοποίηση θαλάσσιων ζώων στα ψάρια και στα 

θηλαστικά προηγήθηκαν των υπολοίπων κατηγοριών (π.χ μαλάκια, αρθρόποδα, κλπ). Μία άλλη 

πιθανή εξήγηση είναι το γεγονός ότι οι γνώσεις σχετικά με τις κατηγορίες των ψαριών και των 

θηλαστικών ήταν καλά εμπεδωμένες ώστε το project δεν συνέβαλε σημαντικά σε αυτές τις 

έννοιες και γνώσεις που είχαν ήδη εμπεδωθεί πολύ καλά. Βοήθησε όμως σημαντικά σε νέες 

έννοιες και κατηγοριοποιήσεις των ζώων της θάλασσας και συνέβαλε στον εμπλουτισμό των 

γνώσεων των μαθητών ως προς την ορολογία. Η βελτίωση αυτή είναι δυνατόν να οφείλεται στο
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βιωματικό χαρακτήρα δραστηριοτήτων που συνδέονταν με αυτές τις θεματικές ενότητες (π.χ. η 

διατάραξη της τροφικής αλυσίδας στα θαλάσσια ζώα που πραγματοποιήθηκε διαμέσου 

βιωματικού παιχνιδιού ή η σημασία των ψαριών και θαλασσινών στην ανθρώπινη διατροφή που 

πραγματοποιήθηκε με την ενημέρωση που έκανε διατροφολόγος στην τάξη).

4.3.2. Μαθητές/τριες με Δυσκολίες Μάθησης

Πίνακας 4. Παρουσίαση απαντήσεων των μαθητών με Δυσκολίες Μάθησης σχετικά με τις 
γνώσεις τους όσον αφορά στα ζώα της θάλασσας

Θεματικές/
Κατηγορίες

Αναφορές πριν την εφαρμογή του 
project

Αναφορές μετά την εφαρμογή του 
project

Ζώα της θάλασσας που Δελφίνι 4 Δελφίνι 4
γνωρίζουν γενικά Καρχαρίας 3 Καρχαρίας 3

Χταπόδι 4 Χταπόδι 4
Φάλαινα 4 Φάλαινα 3
Καλαμάρι 1 Καλαμάρι 1
Σουπιά 1 Σουπιά 3
Γαύρος 2 Γαύρος 2
Καραβίδα 1 Καραβίδα 1
Αχινός 1 Αχινός 2
Σολομός 1 Σολομός 1
Σαρδέλα 1 Σαρδέλα 1
Θαλάσσιος ελέφαντας 1 Θαλάσσιος ελέφαντας 2
Χελώνα 2 Χελώνα (καρέτα - καρέτα) 3
Φώκια 2 Φώκια (μονάχους -μονάχους) 3
Καλαμάρι 2 Καλαμάρι 1
Τσιπούρα 1 Τσιπούρα 2
Κάβουρας 1 Κάβουρας 1
Μπαρμπούνι 1 Μπακαλιάρος 1
Χέλι 1 Μύδια 2
Αστακός 2 Γυαλιστερή 1
Σαλάχι 1 Γαρίδες 1
Χρυσόψαρο 1 Γλώσσα 1
Κροκόδειλος 1 Λαβράκι 2
Αστερίας 1 Ξιφίας 1 

Ιππόκαμπος 1 
Τσούχτρα 1 
Σπάρος 1

Σύνολο εννοιών: 24 Σύνολο εννοιών: 27
Σύνολο συχνότητας : 40 Σύνολο συχνότητας : 49

Ψάρια Γ αύρος 2 Γ αύρος 2
Καρχαρίας 1 Καρχαρίας 1
Τσιπούρα 1 Τσιπούρα 2
Χρυσόψαρο 1 Φάλαινα I
Σουπιά 1 Ξιφίας 1
Μπαρμπούνι 1 Λαβράκι 2
Καλαμάρι 2 Σπάρος 1
Σαρδέλα 1 Μπακαλιάρος 1
Καραβίδα 1 
Δελφίνι 1

Γαρίδες I

Σαλάχι 1 Τα σπάρια (ψάρια) έχουν τη
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Χταπόδι 1 μητέρα τους να τα προστατεύει τα 
μικρά 10

Σύνολο εννοιών: 12 
Σύνολο συχνότητας : 14 
(Λάθη : 6)

Σύνολο εννοιών: 9 
Σύνολο συχνότητας : 12 
(Λάθη : 3)

Θηλαστικά Φάλαινα 2 
Καρχαρίας 2 
Δελφίνι 3 
Κροκόδειλος 1

Φάλαινα 2 
Καρχαρίας 1 
Δελφίνι 2 
Ξιφίας 1 
Χταπόδι 1 
Όρκα 1
Φώκια μονάχους - μονάχους 2

Ο αχινός γεννάει μικρά...

Σύνολο εννοιών : 4 
Σύνολο συχνότητας : 8 
(Λάθη : 1)

Σύνολο εννοιών: 7 
Σύνολο συχνότητας : 10 
(Λάθη : 2)

Ερπετά Κροκόδειλος 1 Θαλάσσια χελώνα 1 
Καρχαρίας 1

Ψάρια από τη Γερμανία Το καλ.αμάρι προστατεύονται με τα 
πόδια που κολλάνε

Σύνολο εννοιών: 1 
Σύνολο συχνότητας : 1 
(Λάθη : 1)

Σύνολο εννοιών: 2 
Σύνολο συχνότητας : 2 
(Λάθη : 1)

Μαλάκια Χταπόδι 4 
Σουπιές 3 
Καλαμάρι 3

Ψάρια από την Ιτα/Ja Τα μαλάκια προστατεύονται από 
όλλ.α σπόρια (ψάρια)

Σύνολο εννοιών: 0 
Σύνολο συχνότητας : 0

Σύνολο εννοιών: 3 
Σύνολο συχνότητας : 10

Αρθρόποδα Χταπόδι 1 Χταπόδι 1 
Σουπιά 1 
Καβούρι 1

Τα αρθρόποδα προστατεύονται από 
το καρχαρία

Σύνολο εννοιών: 1 
Σύνολο συχνότητας : 1

Σύνολο εννοιών: 3 
Σύνολο συχνότητας : 3

Οι απαντήσεις που δίνονται περιφραστικά στον πίνακα ανήκουν εξ ολοκλήρου σ’ ένα παιδί το οποίο έχει 
διαγνωστεί από το Κ.Δ.Α.Υ. ότι αντιμετωπίζει πολλών ειδών Δυσκολίες Μάθησης. Γι’ αυτό το λόγο παρατηρούνται 
σημασιολογικού τύπου ασάφειες σε σχέση με τα ερωτήματα που περιείχε το ερωτηματολόγιο. Αν όμως κάποιος/α 
προσέξει πιο προσεκτικά τις απαντήσεις που έδινε το παιδί θα παρατηρήσει ότι ακόμα και έτσι υπήρξε ένας σχετικός 
εμπλουτισμός γνώσεων τόσο στις κατηγορίες των ζώων της θάλασσας (π.χ. μαλάκια, κνιδόζωα, αρθρόποδα) όσο και 
στην ονομασία των ζώων της θάλασσας αυτή καθαυτή (π.χ. ξιφίας, καρχαρίας, καλαμάρι, αχινός). Να σημειωθεί ότι 
αυτού του είδους οι απαντήσεις δεν συμπεριλήφθηκαν στην καταμέτρηση των λαθών που έκανε όλο το δείγμα των 
παιδιών με δυσκολίες λόγω της ιδιαιτερότητάς τους.
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(Λάθη : 1) (Λάθη : 2)
Κνιδόζωα Σαλούφα 1

Από τα βουνά υπάρχουν σπάρια Τα κνιδόζωα προστατεύονται από
(ψάρια) σε καταρράκτες το ξιφία

Σύνολο εννοιών: 0 Σύνολο εννοιών: 1
Σύνολο συχνότητας : 0 Σύνολο συχνότητας : 1

Εχινοειδή Αστερίας 1 Αχινός 1

Προστατεύεται από το πλοκάμι

Σύνολο εννοιών: 1 Σύνολο εννοιών: 1
Σύνολο συχνότητας : 1 Σύνολο συχνότητας : 1

Σπονδυλωτά Καλαμάρι I Ιππόκαμπος I 
Καρχαρίας 1 
Φάλαινα 1 
Δελφίνια 1 
Ξιφίας 1 
Ψάρια 3 
Θηλαστικά 2 
Ερπετά 1

Ο καρχαρίας έχει κοφτερά δόντια

Σύνολο εννοιών: 1 Σύνολο εννοιών: 8
Σύνολο συχνότητας : 1 Σύνολο συχνότητας : 11
(Λάθη : 1) (Λάθη : 1)

Ασπόνδυλα Ψάρια από την Αφρική Χταπόδι 1 
Σουπιές 1 
Μαλάκια 3 
Αρθρόποδα 2 
Κνιδόζωα 1 
Εχινοειδή 1 
Θηλαστικά I

Το χοχλήλη ( κοχύλι) κρύβεται 
στο χώμα

Σύνολο εννοιών: 0 Σύνολο εννοιών: 7
Σύνολο συχνότητας : 0 Σύνολο συχνότητας : 10 

(Λάθη : 1)
Θαλάσσια ζώα της Χταπόδι 1 Χταπόδι 1
περιοχής Γαύρος 2 Γαύρος 2

Τσιπούρα 1 Χελώνεςΐ
Ψάρια 1 Φάλαινες 1
Μπαρμπούνι 1 Δελφίνια 1
Καραβίδα 1 Σαρδέλα 1

Το νησί έχω σπάρια (ψάρια) πολλά 
σπάρια, ο ξιφίας έχει κοφτερή μύτη 
που κόβει

Σύνολο εννοιών: 6 Σύνολο εννοιών: 6
Σύνολο συχνότητας : 7 Σύνολο συχνότητας: 7 

(Λάθη : 1)
Θαλάσσια ζώα της Χελώνα 1 Χελ.ώνα καρέτα - καρέτα 2
περιοχής υπό Φώκια 1
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εξαφάνιση
Κανένα θαλάσσιο ζώο δε ζει στην 
περιοχή μου
Η θάλ.ασσα έχει ψάρια πολλά

Σύνολο εννοιών: 1 
Σύνολο συχνότητας : 1 
(Λάθη : 1)

Σύνολο εννοιών: 2 
Σύνολο συχνότητας : 3 
(Λάθη : 3)

Θαλάσσια ζώα της 
Ελλάδας υπό 
εξαφάνιση

Χελώνα καρέτα - καρέτα 1 
Φώκιες 2
Ψάρια 1
Χελώνες καρέ - καρέ 1

Χελώνα καρέτα - καρέτα 3 
Φώκιες 1

Είναι τροφερά ψάρια

Σύνολο εννοιών: 4 
Σύνολο συχνότητας : 5 
(Λάθη : 2)

Σύνολο εννοιών: 2 
Σύνολο συχνότητας : 4

Αναπαραγωγή των 
ζώων της θάλασσας

Σωστές απαντήσεις: 23 
Λανθασμένες απαντήσεις: 15 
Κενές : 12

Σωστές απαντήσεις: 31 
Λανθασμένες απαντήσεις: 19 
Κενές: 0

Κατηγορίες των 
θαλάσσιων ζώων 
σύμφωνα με τη 
διατροφή τους

Καλαμάρια 1 
Φώκιες 1 
Τσιπούρες 1 
Σπάροι I 
Χελώνες 1 
Δελ.φίνια 1 
Αστακοί 1

Τα ζώα τι θάλασσας μένουν βαθιά 
στη θάλ.ασσα. Τα σπάρια (ψάρια) 
τρώνε πολλ.ά ο ξιφίας κόβει ξύλ.α.

Σύνολο εννοιών: 7 
Σύνολο συχνότητας : 7 
(Λάθη : 7)

Σύνολο εννοιών: 0 
Σύνολο συχνότητας : 0

Διατάραξη τροφικής 
αλυσίδας στα θαλάσσια 
ζώα

• Θα πεθάνουν από την πείνα 3
• Θα σπάσει η αλυσίδα που τα 

ενώνει 1

•Θα πεθάνουν 4
•Θα διαταραχθεί η τροφική αλυσίδα 

2

Τα σπάρια (ψάρια) κολ.υμπούν πολ.ύ 
γρήγορα
Τα σπάρια ζευγαρώνουν

Σύνολο εννοιών: 2 
Σύνολο συχνότητας : 4

Σύνολο εννοιών: 2 
Σύνολο συχνότητας : 6

Σημασία των ψαριών 
και θαλασσινών στην 
ανθρώπινη διατροφή

• Όχι, δεν πρέπει να τα τρώμε γιατί 
θα χαθούν 1

• Μας βοηθάνε πολύ να 
μεγαλώνουμε πιο γρήγορα 1

• Έχουν πολλές βιταμίνες 2
• Μας βοηθάει στα μάτια 4
• Έχουν φώσφορο 1
• Μας κάνουν καλό στην υγεία 

μας 1

Ο καρχαρίας είναι μεγάλος 
Ο αχινός κρύβεται στις πέτρες

Σύνολο εννοιών: 2 
Σύνολο συχνότητας: 2

Σύνολο εννοιών: 4 
Σύνολο συχνότητας : 8

Στον παραπάνω πίνακα έχουν καταγραφεί όλες οι έννοιες των ζώων της θάλασσας που έγραψαν 

τα παιδιά όταν κλήθηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο γνώσεων. Η καταχώρηση έγινε
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με βάση τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και κάθε ερώτηση αντιστοιχεί στις θεματικές 

ενότητες του project που εφαρμόστηκε.

Όσον αφορά στα παιδιά με Δυσκολίες Μάθησης οι απαντήσεις που έδωσαν για τα ζώα της 

θάλασσας που γνωρίζουν γενικά είναι διαφορετικές από αυτές που έδωσαν οι τυπικοί μαθητές. 

Σαφώς, υπάρχει μικρότερος αριθμός αναφορών σ’ αυτή την κατηγορία, μιας και το σύνολο των 

παιδιών είναι πέντε (5), δηλαδή, σχεδόν τρεις φορές μικρότερος από των υπόλοιπων παιδιών. Ο 

συνολικός αριθμός αναφορών, λοιπόν, πριν την εφαρμογή του project δεν είναι ιδιαίτερα 

διαφοροποιημένος από αυτόν μετά το project (24 έναντι 27). Στο σύνολο της συχνότητας, επίσης 

δεν υπάρχει σημαντική απόκλιση αφού έχουμε σαράντα (40) αρχικά και σαράντα εννέα (49) 

μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Λάθη σε αυτή την περίπτωση δεν καταμετρήθηκαν, 

λόγω και πάλι του γενικού γνωστικού χαρακτήρα της ερώτησης αυτής. Έτσι, φαίνεται ότι σ’ 

αυτή την περίπτωση το πρόγραμμα δεν προσέφερε σε μεγάλο βαθμό καινούριες γνώσεις στα 

παιδιά.

Στην επόμενη θεματική ενότητα που αφορά στις γνώσεις των παιδιών για τα ψάρια 

διαφαίνεται ότι μετά τη λήξη του project τα παιδιά ανέφεραν λιγότερες έννοιες ζώων (9 έναντι 

12) και σε μειωμένη συχνότητα (12 έναντι 14). Παρ’ όλα αυτά ο αριθμός των λαθών μειώθηκε 

(από 6 σε 3) κάτι που δίνει ενθαρρυντικά αποτελέσματα για την επίδραση του προγράμματος σ’ 

αυτά τα παιδιά. Επιπλέον, ως επί το πλείστον, οι νεοεισαχθείσες έννοιες για τα ψάρια είναι 

ορθές, κάτι που δείχνει και πάλι θετικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα.

Στη συνέχεια έρχεται η κατηγορία που αφορά στα θηλαστικά θαλάσσια ζώα όπου και είναι 

εύκολο να εντοπιστεί ότι υπήρξε βελτίωση των παιδιών τόσο στις έννοιες ζώων αυτής της 

κατηγορίας, όσο και στη συχνότητα αναφοράς τους. Εντούτοις είχαμε ένα λάθος περισσότερο (2 

έναντι 1) μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε ότι έχει να κάνει με την κατηγορία των 

θαλάσσιων ερπετών αναφέρθηκαν μόνο τρεις (3) έννοιες συνολικά και αναφέρονταν από ένα (1) 

παιδί την κάθε φορά. Η θαλάσσια χελώνα ήταν η μια και μοναδική έννοια που κατακτήθηκε ως 

ερπετό της θάλασσας από τα παιδιά αυτά. Έτσι, το project σε αυτή την κατηγορία δεν επηρέασε 

αισθητά τις γνώσεις τους.

Στα μαλάκια, που είναι και η επόμενη θεματική κατηγορία, το πρόγραμμα ωφέλησε κατά 

πολύ τα παιδιά, αφού πριν την εφαρμογή δεν ήξεραν να αναφέρουν κανένα ζώο αυτής της 

κατηγορίας και μετά το πέρας του προγράμματος ανέφεραν συνολικά τρία (3). Διαφοροποίηση 

παρουσιάστηκε και στην συχνότητα (10 έναντι 0) και επίσης δεν υπήρξαν καθόλου λάθη σε αυτή 

την περίπτωση, γεγονός που δείχνει ότι αυτή η κατηγορία κατακτήθηκε πλήρως.
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Η επόμενη θεματική ενότητα αφορά στα αρθρόποδα ζώα της θάλασσας, όπου παρουσιάζεται 

το ίδιο λάθος πριν και μετά το πρόγραμμα (χταπόδι), ενώ μετά το project έχουμε δύο (2) λάθη 

(προστέθηκε και η σουπιά) και μόνο μια (1) σωστή απάντηση (καβούρι). Επομένως, το 

πρόγραμμα σε αυτή την κατηγορία δεν κατάφερε να συμβάλει στην απόκτηση νέων γνώσεων 

από τα παιδιά.

Τα κνιδόζωα που είναι η κατηγορία που ακολουθεί, δείχνουν να είναι τελείως άγνωστη έννοια 

για τα παιδιά με δυσκολίες, αφού καμιά αναφορά δεν υπήρξε σ’ αυτά. Μετά το πέρας του 

προγράμματος όμως, ένα παιδί κατάφερε να αποκτήσει κάποιες γνώσεις για την κατηγορία αυτή, 

μιας και ανέφερε τη σαλούφα. Στα εχινοειδή δεν είχαμε αύξηση στον αριθμό των αναφορών πριν 

(π.χ. αστερίας) και μετά το τέλος του project (π.χ. αχινός). Το σύνολο της συχνότητα είναι και 

στις δύο περιπτώσεις ένα (1).

Στα σπονδυλωτά και τα ασπόνδυλα οι επισημάνσεις που μπορούμε να κάνουμε είναι κοινές 

αν και αφορούν σε δύο διαφορετικές θεματικές κατηγορίες. Στα σπονδυλωτά υπάρχει μια (1) 

λανθασμένη αναφορά, ενώ στα ασπόνδυλα καμία αναφορά πριν την πραγματοποίηση του 

προγράμματος. Μετά τη διεξαγωγή του project παρατηρήθηκαν οκτώ (8) και επτά (7) αναφορές 

αντίστοιχα και σχεδόν ο ίδιος αριθμός συχνότητας. Τα λάθη ήταν και στις δύο αυτές 

περιπτώσεις αμελητέα, άρα οι μαθητές με Δυσκολίες Μάθησης κατάφεραν να πάρουν κάποιες 

γνώσεις γι’ αυτές τις κατηγορίες των ζώων της θάλασσας.

Όσον αφορά στα θαλάσσια ζώα της περιοχής των παιδιών έχουμε τον ίδιο ακριβώς αριθμό 

αναφορών σε έννοιες και σε συχνότητα πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος. Έξι (6) 

αναφορές και επτά (7) αντίστοιχα. Παρ’ όλα αυτά η μοναδική κοινή αναφορά είναι ο γαύρος και 

όλες οι υπόλοιπες διαφέρουν. Η χελώνα δεν μπορεί να εκληφθεί ως ορθή απάντηση, μιας και δεν 

ανήκει στην εμβέλεια της περιοχής του Βόλου.

Στα θαλάσσια ζώα της περιοχής υπό εξαφάνιση, που είναι και η κατηγορία που ακολουθεί 

είχαμε αναφορά στη θαλάσσια χελώνα πριν, αλλά και μετά τη διεξαγωγή του προγράμματος. 

Εντούτοις, δεν μπόρεσε να θεωρηθεί αυτή η απάντηση ως σωστή για λόγους που έχουν ήδη 

εξηγηθεί (βλ. κατηγορία θαλάσσια ζώα της περιοχής). Αναφορά στη φώκια μονάχους - 

μονάχους έγινε μόνο από ένα παιδί. Έτσι, φαίνεται ότι μόνο ένα παιδί με Δυσκολίες Μάθησης 

κατάφερε να βελτιώσει τις γνώσεις του σε αυτή την κατηγορία.

Στην επόμενη κατηγορία που σχετίζεται με τα θαλάσσια ζώα της Ελλάδας υπό εξαφάνιση 

αναφέρθηκε η χελώνα καρέτα - καρέτα και η φώκια μονάχους - μονάχους τόσο πριν όσο και 

μετά την πραγματοποίηση του προγράμματος. Μάλιστα, μετά το πρόγραμμα τρία (3) στα πέντε

112



Η εφαρμογή της μεθόδου Project σε παιδιά με ή χωρίς Δυσκολίες Μάθησης Σ. Αμβροσίου

(5) παιδιά γνώριζαν για τη χελώνα καρέτα - καρέτα (δραστηριότητα με βαλιτσάκι) έναντι ενός 

(1) μαθητή πριν το project που ανέφερε τη χελώνα καρέτα - καρέτα. Η έννοια ψάρια που 

αναφέρθηκε πριν, πλέον δεν υπάρχει. Ακόμα, παρατηρήθηκε και διόρθωση του ονόματος της 

χελώνας από καρέ - καρέ σε καρέτα - καρέτα (που είναι και το ορθό) από τον ίδιο μαθητή. Δεν 

υπάρχουν λάθη και επομένως είναι εμφανής η συμβολή του προγράμματος στην απόκτηση 

γνώσεων στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Στην επόμενη θεματική ενότητα που αφορά στην αναπαραγωγή των ζώων της θάλασσας οι 

μαθητές απάντησαν σε κλειστού τύπου ερωτήσεις όπου μετρήθηκαν οι σωστές και οι 

λανθασμένες απαντήσεις. Από τις απαντήσεις των μαθητών διαπιστώνουμε ότι γνώριζαν εκ των 

προτέρων αρκετά σχετικά με την αναπαραγωγή των θαλάσσιων ζώων πριν το project (23 σωστές 

απαντήσεις πριν έναντι 31 μετά). Αντίθετα σε ότι είχε να κάνει με τις λανθασμένες απαντήσεις 

παρουσιάστηκε αύξηση μετά το τέλος του προγράμματος (15 πριν έναντι 19 μετά). Επίσης, μετά 

την εφαρμογή του project δεν παρατηρήθηκαν κενές απαντήσεις, κάτι που παρουσιάστηκε πριν 

το πρόγραμμα. Επομένως το project συνέβαλε ελάχιστα στη βελτίωση των γνώσεων των 

μαθητών, μιας και η επιτυχία στις σωστές απαντήσεις αντισταθμίζεται από την αύξηση των 

λανθασμένων απαντήσεων μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Ακολουθεί η κατηγορία που σχετίζεται με τις κατηγορίες των ζώων της θάλασσας σύμφωνα 

με τη διατροφή τους. Πριν την εφαρμογή του project υπήρξαν επτά (7) αναφορές που όμως ήταν 

και οι επτά λανθασμένες. Μετά την εφαρμογή δεν είχαμε καμιά αναφορά για τις κατηγορίες των 

θαλάσσιων ζώων ανάλογα με το τι τρώνε. Έτσι, είναι φανερό ότι οι μαθητές με Δυσκολίες 

Μάθησης δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τις νέες έννοιες που διδάχθηκαν στην ενότητα αυτή.

Μια άλλη θεματική ενότητα είναι αυτή της διαταραχής της τροφικής αλυσίδας των 

θαλάσσιων ζώων. Σ’ αυτή την κατηγορία είχαμε τον ίδιο αριθμό αναφορών σε έννοιες (2), πριν 

και μετά το πέρας του προγράμματος με μια διαφορά στη συχνότητα των αναφορών (δύο 

περισσότερες αναφορές) όταν τελείωσε το project (6 έναντι 4). Μάλιστα, δύο (2) από τα πέντε 

(5) παιδιά κατάφεραν να συγκρατήσουν την ακριβή ορολογία.

Τελευταία κατηγορία είναι αυτή της σημασίας που έχει στην ανθρώπινη διατροφή η κατανάλωση 

ψαριών και θαλασσινών. Πριν το project τα παιδιά ανέφεραν μόνο δύο παραμέτρους, ενώ μετά 

τη λήξη του προγράμματος οι αναφορές διπλασιάστηκαν (4). Το σύνολο των αναφορών σε 

συχνότητα τετραπλασιάστηκε (8) και οι παράμετροι που ανέφεραν έδειχναν ότι οι μαθητές/τριες 

με Δυσκολίες Μάθησης κατάφεραν να συγκρατήσουν βασικές λεπτομέρειες για τη σημασία των 

ψαριών και θαλασσινών στην ανθρώπινη διατροφή. Για παράδειγμα από το “δεν πρέπει να τα
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τρώμε για να μη χαθούν” υπήρξαν αναφορές όπως το ‘‘πρέπει να τα τρώμε γιατί κάνουν καλό 

στην υγεία μας” και ‘‘βοηθάνε στα μάτια”. Επίσης το ‘‘μας βοηθάνε να μεγαλώνουμε πιο 

γρήγορα” αντικαταστάθηκε από το ‘‘έχουν βιταμίνες και φώσφορο”, που κατ’ επέκταση οδηγεί 

στην καλύτερη ανάπτυξη του ατόμου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα είναι πλέον φανερό ότι το πρόγραμμα βοήθησε σε μικρό 

βαθμό τα παιδιά με Δυσκολίες Μάθησης να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους όσον αφορά στα ζώα 

της θάλασσας που γνωρίζουν γενικά. Από εκεί και πέρα, όμως, είναι εμφανές ότι σε ότι έχει να 

κάνει με την κατηγοριοποίηση των ζώων της θάλασσας σε επιμέρους κατηγορίες, για 

παράδειγμα ψάρια και θηλαστικά, τα παιδιά μπόρεσαν να ξεκαθαρίσουν καλύτερα στο μυαλό 

τους ποιο ζώο ανήκει στην κάθε κατηγορία, αφού μειώθηκαν τα λάθη (ψάρια) και αυξήθηκε ο 

αριθμός αναφορών σε έννοιες σε συχνότητα (θηλαστικά).

Όσον αφορά στις υπόλοιπες έννοιες (μαλάκια, αρθρόποδα, κνιδόζωα), το πρόγραμμα 

κατάφερε να βελτιώσει τις γνώσεις λίγων παιδιών, τα οποία πριν δεν απαντούσαν καν σ’ αυτές 

τις κατηγορίες, ή αν απαντούσαν, έδιναν λανθασμένες απαντήσεις. Μετά το πρόγραμμα 

κατάφεραν να διαχωρίσουν την κάθε έννοια και να τοποθετήσουν σωστά τα ζώα της θάλασσας 

στις παραπάνω κατηγορίες (με εξαίρεση τα αρθρόποδα που τοποθέτησαν έννοιες που αφορούσαν 

σε μαλάκια). Στα σπονδυλωτά και στα ασπόνδυλα παρατηρήθηκε μεγαλύτερη βελτίωση, 

ενδεχομένως επειδή οι μαθητές/τριες διδάχθηκαν τις κατηγορίες αυτές μέσα από μια βιωματική 

δραστηριότητα (ανατομία των ζώων της θάλασσας).

Όσον αφορά στα θαλάσσια ζώα της περιοχής υπό εξαφάνιση, οι αρκετές αναφορές στη 

χελώνα καρέτα - καρέτα οφείλονται προφανώς στη ξεχωριστή δραστηριότητα που αφιερώθηκε 

σ’ αυτήν. Εννοείτε ότι ήταν απαραίτητο να διδαχθεί αυτό για να ενημερωθούν τα παιδιά για την 

ύπαρξη αυτού του προβλήματος, αλλά παράλληλα απέτυχε στο να ξεχωρίσουν οι μαθητές/τριες 

ότι δεν εμπίπτει στη δική τους περιοχή. Παρ’ όλα αυτά στην ίδια κατηγορία είχαμε επιτυχία 

σχετικά με τη φώκια μονάχους - μονάχους, ζώο που επίσης ασχολήθηκαν τα παιδιά σε 

ξεχωριστή δραστηριότητα. Μια πιθανή ερμηνεία για την αποτυχία συγκράτησης των 

κατηγοριών των ζώων της θάλασσας σύμφωνα με τη διατροφή τους (κανένα παιδί δεν 

απάντησε), είναι το γεγονός ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα παρουσιάστηκαν στους 

μαθητές/τριες αρκετές κατηγορίες με αποτέλεσμα οι μαθητές/τριες με Δυσκολίες Μάθησης να 

μην μπορούν να συγκρατήσουν όλες αυτές τις κατηγορίες. Για τις κατηγορίες διαταραχή 

τροφικής αλυσίδας και σημασία των ψαριών και των θαλασσινών στην ανθρώπινη διατροφή, 

ισχύει ότι και για τους τυπικούς μαθητές (βλ. βιωματικός χαρακτήρας δραστηριοτήτων).
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4.4. Ενεργητική συμμετοχή των μαθητών με Δυσκολίες Μάθησης

Όσον αφορά στην ενεργητική συμμετοχή των παιδιών με δυσκολίες μάθησης κατά τη 

διάρκεια εφαρμογής της μεθόδου project στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος υπήρξε 

εμφανέστατη διαφοροποίηση. Αρχικά, θα ήθελα να στηριχθώ στις εμπειρίες που είχα ως 

παρατηρήτρια όταν το συγκεκριμένο πρόγραμμα λάμβανε χώρα στην τάξη αυτή. Οι μαθητές και 

οι μαθήτριες με δυσκολίες μάθησης όταν βρίσκονταν σε ομαδικές εργασίες έδειχναν 

περισσότερο ενδιαφέρον να συνεργαστούν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, μιας και ως άτομα 

συνήθως ήταν απομονωμένα. Επιζητούσαν, έτσι, την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά και μέσα 

από την ομαδική εργασία είχαν την ευκαιρία να το πετύχουν. Ένα αγόρι, για παράδειγμα, το 

οποίο καθόταν μόνο του παλαιότερα και συνήθως προκαλούσε προβλήματα με τη συμπεριφορά 

του, πλέον έδειχνε ενδιαφέρον να ασχοληθεί με τις εργασίες που έδινε η εκπαιδευτικός. 

Συζητούσε με τους/τις συμμαθητές/τριες του και επιζητούσε τρόπους να προσφέρει στην 

ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Το γεγονός αυτό διαφαίνεται και από τον σχετικό πίνακα που 

παρουσιάζει την ενεργητική συμμετοχή τριών παιδιών με δυσκολίες σε επιμέρους δραστηριότητες 

(βλ. πίνακα 5).

Ακόμα, διαφοροποίηση υπήρξε και στις μαθησιακές δεξιότητες, αφού πλέον τα παιδιά αυτά 

είχαν αρκετά κίνητρα να συμμετέχουν στη διεξαγωγή του μαθήματος και κατ’ επέκταση στην 

ολοκλήρωση μιας ομαδικής εργασίας. Σε αυτό τον τομέα τα αποτελέσματα είναι πολύ πιο 

αισιόδοξα όσον αφορά στις επιδόσεις των παιδιών αυτών κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η 

αυτοαποτελεσματικότητά τους αυξήθηκε και επομένως είχαν την εσωτερική ανάγκη να 

συμβάλουν περισσότερο στις δραστηριότητες με το δικό τους τρόπο και να συνεισφέρουν για 

ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ένα κορίτσι, για παράδειγμα, είχε βελτιώσει εμφανώς τη συμμετοχή 

της κατά τη διάρκεια του project, αφού αναλάμβανε πολλές φορές να συμπληρώνει τα φύλλα 

εργασίας, συντόνιζε την ομάδα και έλεγε την άποψή της για τα τεκταινόμενα. Αυτές οι 

πληροφορίες παρουσιάζονται στον πίνακα που έπεται και αφορούν στις δεξιότητες μάθησης (βλ. 

πίνακα 6).

Μερικά από τα στοιχεία του φύλλου παρατήρησης που αναλύθηκαν και αφορούσαν στην 

ενεργητική συμμετοχή ήταν τα εξής : “δείχνει ενδιαφέρον να ασχοληθεί με την 

ομαδική/εταιρική δραστηριότητα”, “ζητά τη βοήθεια των συμμαθητών του όταν δεν κατανοεί 

κάτι στο πλαίσιο μιας εργασίας”, “παίρνει μόνος του την πρωτοβουλία να αναλάβει κάποιο 

ρόλο κατά την υλοποίηση μιας εταιρικής/ομαδικής δραστηριότητας” και “χρησιμοποιεί κάποια 

στρατηγική όταν χρειάζεται μόνος του να κάνει μια εργασία”.
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Για τις μαθησιακές δεξιότητες εξετάστηκαν στοιχεία όπως : “κατανοεί τον σκοπό της 

δραστηριότητας”, “κατανοεί τα στάδια εκτέλεσης μιας δραστηριότητας ”, “κατανοεί τις 

προφορικές οδηγίες του δασκάλου ή των μελών της ομάδας”, “κατανοεί τις γραπτές οδηγίες 

μιας εργασίας”, “μπορεί να εντοπίσει τις βασικές ιδέες σε κείμενα που διαβάζει”, “μπορεί να 

κατηγοριοποιήσει έννοιες ή αντικείμενα με βάση κοινά χαρακτηριστικά”, “μπορεί να 

διατυπώσει προφορικά ή γραπτά ένα συμπέρασμα συνδυάζοντας δεδομένα που έχει”.

Πιο κάτω ακολουθούν δύο (2) διαγράμματα που δείχνουν τις μετρήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν για τους 3 από τους 5 μαθητές με Δυσκολίες Μάθησης σε έξι διαφορετικές 

δραστηριότητες. Το πρώτο αφορά στην ενεργητική συμμετοχή και το δεύτερο στις δεξιότητες 

μάθησης. Η πρώτη και η δεύτερη μέτρηση έγιναν σε δύο δραστηριότητες που αντιστοιχούν στη 

θεματική ενότητα «κατηγορίες των ζώων της θάλασσας». Η τρίτη μέτρηση έγινε στη 

δραστηριότητα «ανατομία των ζώων της θάλασσας». Η τέταρτη μέτρηση έγινε κατά τη διάρκεια 

της δραστηριότητας που αφορούσε στα θαλάσσια ζώα υπό εξαφάνιση. Η πέμπτη μέτρηση έγινε 

κατά την εφαρμογή της δραστηριότητας (που είχε διάρκεια παραπάνω από μία διδακτικές ώρες) 

«κατασκευή ενυδρείου» και η έκτη μέτρηση έγινε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας 

«θαλάσσια ζώα της περιοχής». Στις μετρήσεις όπου δεν υπάρχει στήλη που αντιστοιχεί σε 

μαθητή/τρια, σημαίνει ότι ο/η συγκεκριμένος/η μαθητής/τρια απούσιαζε από το σχολείο όταν 

γινόταν η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Γι’ αυτό και η μέτρηση φαίνεται ότι είναι μηδενική.
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Λαμβάνοντας υπόψιν τα κίνητρα μάθησης μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο Αντρέας αρχικά 

δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες που βασίζονταν σε δευτερογενείς πηγές 

(π.χ. βιβλία και περιοδικά), παρ’ όλο που οι δραστηριότητες περιείχαν οπτικό και έντυπο υλικό. 

Δε ζητούσε βοήθεια από τους/τις συμμαθητές/τριες του για την ταξινόμηση των ζώων της 

θάλασσας και ούτε αναλάμβανε κάποιο ενεργό ρόλο στην εταιρική εργασία. Ήταν αρκετά 

παθητικός και δεν ήξερε πως να εργαστεί, ούτως ώστε να συμπληρώσει την εργασία που του 

δινόταν. Οι δραστηριότητες που αναφέρθηκαν πιο πάνω απαιτούσαν αναγνωστικές ικανότητες 

και αιτιολογήσεις, στις οποίες ο Αντρέας αντιμετώπιζε αρκετές δυσκολίες.

Παρ’ όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της βιωματικής δραστηριότητας της ανατομίας των ζώων 

της θάλασσας (μέτρηση 3) όπου τα παιδιά έπρεπε να εξετάσουν αληθινά ψάρια στην τάξη και 

κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενυδρείου (μέτρηση 5), άρχισε να συμμετέχει στις 

δραστηριότητες. Είναι όμως παράξενο το γεγονός ότι δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη 

δραστηριότητα που αφορούσε στην επίσκεψη στην ψαραγορά της περιοχής. Μια πιθανή εξήγηση 

θα μπορούσε να είναι το ότι τα παιδιά δεν ήταν απαραίτητο να δουλέψουν σε ομάδες ή ζευγάρια. 

Αντίθετα, καλούνταν να δράσουν μεμονωμένα και να πλησιάσουν τους ψαράδες για να
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συλλέξουν πληροφορίες για τα ψάρια. Έτσι, ο Αντρέας που είχε συνηθίσει να είναι 

απομονωμένος, δεν μπόρεσε να αλληλεπιδράσει μ’ αυτούς από μόνος του, χωρίς τη βοήθεια των 

συμμαθητών και των συμμαθητριών του. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι η παρατηρήτρια 

πλησίασε τον Αντρέα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης 

μέτρησης, όπου μίλησαν για ποικίλα θέματα. Αργότερα και κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων η παρατηρήτρια του έκανε ερωτήσεις, έτσι ώστε να τον βοηθήσει να συμμετέχει 

και τον αντάμειβε για τη συμμετοχή του. Με αυτό τον τρόπο ο Αντρέας ήρθε πιο κοιτά στην 

παρατηρήτρια και κατά τη διεξαγωγή των εργασιών ένιωσε σταδιακά πιο άνετα μαζί της, με 

αποτέλεσμα να της απευθύνει το λόγο συχνά και να μιλάει περισσότερο με τα υπόλοιπα παιδία 

για το θέμα που μελετούσαν (βλ. Παράρτημα 3).

Ο Νηλέας, από την άλλη, άρχισε το πρόγραμμα με περισσότερο ενδιαφέρον για μάθηση, το 

οποίο σταδιακά αυξήθηκε, κυρίως κατά τη διάρκεια των βιωματικών δραστηριοτήτων. Η μόνη 

εξαίρεση για τον Νηλέα ήταν στην τέταρτη μέτρηση, όπου δεν έδειξε καθόλου ενδιαφέρον. Μια 

πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να ήταν το γεγονός ότι η δραστηριότητα αυτή βασιζόταν σε 

γραπτές πηγές, η οποίες έγιναν “ρουτίνα” γι’ αυτόν, αφού φαίνονταν όμοιες με το καθημερινό 

μάθημα. Η Ιουλία εξέφρασε μεγάλο ενδιαφέρον για όλες σχεδόν τις δραστηριότητες, εκτός της 

τρίτης μέτρησης. Όπως είδαμε η Ιουλία που είχε ήπιες δυσκολίες μάθησης, έδειξε να είναι 

πλήρως “αφομοιωμένη” στη μαθησιακή διαδικασία.
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Η συγκεκριμένη κατηγορία έδειξε ότι τα παιδιά με δυσκολίες μάθησης εφάρμοσαν τις 

μαθησιακές δεξιότητες κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του 

project. Όλα τα παιδιά επέδειξαν υψηλότερες δεξιότητες μάθησης κατά τη διάρκεια των 

βιωματικών δραστηριοτήτων της ανατομίας, συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες. 

Αυτό ήταν αναμενόμενο, αφού οι βιωματικές δραστηριότητες αποτελούνται από μια 

πολυαισθητηριακή προσέγγιση στη διδασκαλία, η οποία ενισχύει τη μάθηση των παιδιών.

Ο Αντρέας ξεκίνησε το πρόγραμμα έχοντας μέτριες δεξιότητες μάθησης, επειδή οι δύο 

πρώτες δραστηριότητες απαιτούσαν ένα καλό επίπεδο αναγνωστικής ικανότητας και 

αιτιολόγησης, στοιχεία που δεν τον χαρακτήριζαν. Επιπλέον, δεν μπορούσε να καταλάβει πως να 

σκεφτεί με σκοπό να ταξινομήσει τα ζώα της θάλασσας ακόμα και μετά το παράδειγμα της 

εκπαιδευτικού. Επίσης, τα παιδιά στην τάξη δεν τον βοηθούσαν καθόλου, αφού τα παιδιά αυτά 

σπάνια δούλευαν σε ομάδες ή εταιρικά κι έτσι δεν είχαν αποκτήσει τις απαραίτητες ικανότητες 

για συνεργασία. Παρ’ όλο που η δασκάλα της τάξης έδωσε οδηγίες για το πως να εργάζονται 

ομαδικά, αυτό δεν ήταν αρκετό να βοηθήσει, κυρίως τα παιδιά με δυσκολίες.

Τόσο ο Νηλέας, όσο και η Ιουλία είχαν καλύτερο επίπεδο στις βασικές μαθησιακές 

δεξιότητες από ότι ο Αντρέας. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με την πολυαισθητηριακή 

διδασκαλία, την οποία πολλά projects χρησιμοποιούν σε δραστηριότητες, κατέστησε ικανά αυτά 

τα παιδιά να βελτιώσουν την κατανόησή τους για το υπό μελέτη θέμα. Αντίθετα, όταν οι 

δραστηριότητες βασίζονταν κυρίως ή εν μέρει σε γραπτές και έντυπες πηγές η κατανόησή τους 

ήταν περιορισμένη.

τάσεις μαθητών με και χωρίς δυσκολίες μάθησης για τη συνεργατική μάθηση

Για να γίνει αντιληπτό αν υπήρξε κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά στη συνεργατική 

μάθηση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του προγράμματος ως προς τη στάση των 

παιδιών με ή χωρίς δυσκολίες χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από διάφορες πηγές και αρκετά 

μέσα συλλογής δεδομένων. Συγκεκριμένα θα σχολιαστούν στοιχεία προερχόμενα από 

ερωτηματολόγια στάσεων που συμπλήρωσαν τα παιδιά πριν και μετά τη διαδικασία, από τις 

συνεντεύξεις που αποσπάστηκαν από τα παιδιά μετά το πέρας του project και από φύλλα 

παρατήρησης κατά τη διάρκεια εφαρμογής του project.

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου στάσεων φαίνεται ότι δεν 

υπήρξε στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση στη στάση των μαθητών με και χωρίς δυσκολίες
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μάθησης για την συνεργατική μάθηση (ΖΠ=- 0,54, ρι2>0,05, για τους μαθητές με δυσκολίες 

μάθησης) και (Ζ= -0,24, ρ>0,05 για τους μαθητές χωρίς δυσκολίες μάθησης) μετά την εφαρμογή 

του project.

Πίνακας 5. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις (σε παρένθεση) για τις απαντήσεις των 
μαθητών/τριών με και χωρίς δυσκολίες μάθησης σχετικά με τη στάση τους για τη 
συνεργατική μάθηση στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος

Εφαρμογή project Μαθητές 
χωρίς ΔΜ* 

(Ν=14)

Μαθητές με 
ΔΜ* 
(Ν=5)

(Πριν) Pre-test 2,75 (0,52) 2,87 (0,56)
(Μετά) Post-test 2,80 (0,39) 3,17 (0,36)

* Δυσκολίες Μάθησης

4.5.1. Τυπικοί/ές μαθητές/τριες

Τα δεδομένα από τις συνεντεύξεις πέντε (5) δειγματοληπτικά μαθητών είχαν αρκετό 

ενδιαφέρον γιατί έδειξαν την άποψη των τυπικών μαθητών για την συνεργατική μάθηση και τη 

μέθοδο project. Στην ερώτηση : “Σου άρεσε όταν δουλεύατε σε ομάδες ή μαζί με κάποιον 

άλλο συμμαθητή σου και γιατί;” όλα τα παιδιά απάντησαν θετικά. Τα επιχειρήματά τους ήταν 

ότι είχαν παρέα, ότι μπορούσε ο καθένας να πει την άποψή του/της, ότι συνεργάζονταν, ότι 

υπήρχε αλληλοβοήθεια, ότι συζητούσαν κι έτσι καταλάβαιναν αυτά που απαιτούσε η κάθε 

εργασία, ένιωθαν ότι ανήκαν σε μια ομάδα και τέλος ότι παρατηρούσαν όλοι/ες μαζί τα υλικά 

που είχαν: «Ναι, πάρα πολύ γιατί όταν δεν καταλάβαινα, με βοηθούσανε ή ότι δεν καταλάβαιναν 

οι άλλοι τους βοηθούσα εγώ» (Μάριος).

Είναι, επομένως, φανερό ότι τα παιδιά ικανοποιούν την ανάγκη του “ανήκειν” σε μια ομάδα 

και ότι προτιμούν να βοηθά ο/η ένας/μια τον/την άλλο/η για να αποκτήσουν τις γνώσεις που 

απαιτούνται κάθε φορά. Τέλος, δε διστάζουν να αποκαλέσουν τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας 

“παρέα” τους, κάτι που δείχνει την έμφυτη κοινωνικοποίηση των παιδιών και το πόσο εύκολα 

μπορούν να κάνουν φιλίες μέσα από τη συνεργατική μάθηση.

Στην ερώτηση : “Σε βοήθησαν οι ομάδες που κάνατε στην τάξη ή η συνεργασία με 

συμμαθητή σου να συμμετέχεις πιο πολύ στις δραστηριότητες που σας έβαζε ο δάσκαλος;”,

" Ζ- τιμή Wilcoxon του T-test.
12Στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς. Μεγαλύτερο του 0,05 υποδηλώνει ότι δεν υπήρξε διαφοροποίηση, ενώ 
μικρότερο ή ίσο με το 0,05 υποδηλώνει ότι υπήρξε διαφοροποίηση.
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κανένα παιδί δεν απάντησε αρνητικά. Αντίθετα, ανέφεραν ότι ήταν καλύτερα έτσι παρά να είναι 

μόνος του (ένα αγόρι) και ότι συμμετείχε περισσότερο. Επίσης, και εδώ υπάρχει αλληλοβοήθεια 

και κατ’ επέκταση περισσότερη συμμετοχή. Επομένως, από τις απαντήσεις και των πέντε (5) 

τυπικών παιδιών, βλέπουμε ότι διάκεινται θετικά προς την ομαδική εργασία και ότι αυτό τους 

βοήθησε να συμμετέχουν πιο συχνά στο μάθημα, αλλά και να το κατανοούν καλύτερα : “ Ναι, 

γιατί με βοηθούσε ένα παιδί και το βοηθούσα κι εγώ και ότι δεν καταλαβαίναμε, αυτός που το 

καταλάβαινε βοηθούσε. Έτσι συμμετείχα πιο πολύ” (Βαλάντης).

Στην ερώτηση “Σε βοήθησαν οι ομάδες που κάνατε στην τάξη ή η συνεργασία με 

συμμαθητή σου να μάθεις καλύτερα από το συνηθισμένο μάθημα που κάνετε με τη δασκάλα 

σου;” όλα τα παιδιά απάντησαν “Ναι”. Ακόμα, ένα παιδί ισχυρίστηκε ότι μάθαινε καλύτερα 

και περισσότερα πράγματα επειδή μοιραζόταν τις γνώσεις του με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

Υπήρξε, λοιπόν, αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών σε γνωστικό επίπεδο κι αυτό τους βοήθησε 

να μαθαίνουν καλύτερα κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος : “Ναι, γιατί μάθαινα 

και από τα άλλα παιδιά και άλλα πράγματα και όταν δε θυμόμουν κάτι με βοηθούσανε και έτσι 

που τα έλεγαν το καταλάβαινα κι εγώ καλύτερα και μπορούσα να το εμπεδώσω πιο καλά” 

(Θέμις).

Στην ερώτηση “ Όταν δεν καταλάβαινες τι έπρεπε να κάνεις σε μια ομαδική εργασία, τι 

έκανεςτα παιδιά ως επί το πλείστον απάντησαν ότι απευθύνονταν στους/στις 

συμμαθητές/τριες τους και ένα μόνο ότι ρωτάει τη δασκάλα του. Τέλος, ένα παιδί δε διστάζει να 

αποκαλέσει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας φίλους, κάτι που εξηγείται με τους ίδιους λόγους που 

αναφέρθηκαν στην πρώτη ερώτηση : “Ρωτούσα τους φίλους μου, αυτούς που ήταν στην ομάδα 

μου” (Ελενα).

Στην ερώτηση : “ Όταν δεν καταλάβαινες τι έπρεπε να κάνεις σε μια ομαδική εργασία, τι 

έκαναν οι συμμαθητές σου; Αν δεν μπορούν να απαντήσουν κάνουμε διευκρινιστική 

ερώτηση: σε βοηθούσαν οι συμμαθητές σου;” οι μαθητές/τριες απάντησαν ότι πάντα είχαν 

βοήθεια όταν τη ζητούσαν από τους/τις συμμαθητές/τριες τους. Ένα παιδί απάντησε ότι αν δεν 

μπορούσε να το βοηθήσει ένα άλλο μέλος της ομάδας, τότε ρωτούσε τη δασκάλα του. Το 

γεγονός ότι τα παιδιά έμαθαν να απευθύνονται αρχικά στα άλλα παιδιά για βοήθεια και αν αυτά 

δεν μπορούσαν να βοηθήσουν, τότε και μόνο τότε ζητούσαν βοήθεια από την εκπαιδευτικό, 

καταδεικνύει ότι συνέλαβαν το πνεύμα της ομαδικής εργασίας και το εκμεταλλεύονταν με τον 

καλύτερο τρόπο για τη διεκπεραίωση των εργασιών τους.
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Όταν τα παιδιά ρωτήθηκαν : “ Τι έκανες συνήθως (ποιος ήταν ο ρόλος σου) στις ομαδικές 

εργασίες; ” απάντησαν ότι δεν είχαν κάποιο συγκεκριμένο ρόλο και ότι όλοι έλεγαν τη γνώμη 

τους. Δεν ξεχώρισαν κάποιο/α σαν αρχηγό, αλλά θεωρούνταν όλοι/ες ίσοι/ες και μαζί 

συζητούσαν και έγραφαν τις απαντήσεις τους. Αυτό δείχνει ότι διέπονται από ένα αίσθημα 

δημοκρατικότητας και ότι δεν υπήρξαν κυρίαρχα πρόσωπα στις ομάδες. Ίσως γι’ αυτό το λόγο 

να κύλησε η συνεργασία τους τόσο καλά, επειδή ακριβώς όλοι πίστευαν ότι ήταν ισάξιοι 

απέναντι στους άλλους : “Δεν είχα κάποιο ρόλο. Συμπλήρωνα, έγραφα και βοηθούσα” 

(Μάριος).

Στην ερώτηση “ Όταν είχατε να κάνετε μια εργασία σε ομάδα ή με κάποιον άλλον 

συμμαθητή σου συζητούσατε τι έπρεπε να κάνετε και δουλεύατε μαζί ή ο καθένας δούλευε 

μόνος του;” οι μαθητές/τριες απάντησαν ότι πάντοτε συζητούσαν και έλεγε ο καθένας την 

άποψή του και έπειτα αποφάσιζαν τι θα έγραφαν σαν τελική απάντηση. Μόνο ένα παιδί ανέφερε 

ότι κάποτε εργάζονταν και μόνοι τους. Πάλι είναι φανερή η αφομοίωση από τα παιδιά του 

σωστού τρόπου εργασίας στη συνεργατική μάθηση : “Συζητούσαμε, λέγαμε τη γνώμη μας και 

αποφασίζαμε τι θα γράψουμε όλοι μαζί” (Έλενα).

Στην τελευταία ερώτηση : “ Όταν δουλεύατε σε ομαδικές εργασίες σας έλεγε η δασκάλα 

τι θα μπορούσε να κάνει ο καθένας σας ή σας άφηνε να το βρείτε μόνοι σας; ” τα παιδιά 

απάντησαν ότι μερικές φορές τα άφηνε μόνα τους να αποφασίσουν και ότι κάποιες άλλες τους 

εξηγούσε τι θα έκανε ο καθένας. Ακόμα, πρόσθεσαν ότι αν ήταν κάτι εύκολο δεν επενέβαινε, 

αλλά αν ήταν δύσκολο τους βοηθούσε. Εδώ διαφαίνεται ο διακριτικός παρεμβατικός χαρακτήρας 

της εκπαιδευτικού που όποτε θεωρούσε απαραίτητο βοηθούσε τα παιδιά. : “Όταν ήταν δύσκολα 

μας βοηθούσε λίγο, όταν ήταν εύκολα μας άφηνε μόνους” (Μάριος) και “Μας άφηνε να το 

βρούμε μόνοι μας” (Θέμις).

4.5.2. Μαθητές/τριες με Δυσκολίες Μάθησης

Από τα ποιοτικά δεδομένα, (δεδομένα από τη δειγματοληπτική παρατήρηση που γινόταν σε 

μια ομάδα παιδιών κάθε φορά), με το πέρασμα του χρόνου φάνηκε ότι υπήρξε εξοικείωση των 

παιδιών με το νέο αυτό τρόπο διδασκαλίας και ότι είχαμε σταδιακή βελτίωση της συνεργατικής 

μάθησης. Ομολογουμένως, δεν υπήρξε μεγάλη διαφοροποίηση, αλλά αυτό δεν παύει να 

θεωρείται ένα επιτυχημένο στοιχείο για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Μερικά 

στοιχεία (items) που αναλύθηκαν ήταν τα εξής : “Δέχεται λεκτική επιβράβευση όταν τα 

καταφέρνει σε μια εργασία”, “γίνεται αποδεκτός από τα μέλη της ομάδας (π.χ. τον
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συμπεριλαμβάνουν στις δραστηριότητες της ομάδας)”. Πιο κάτω ακολουθεί σχετικό διάγραμμα 

(διάγραμμα 3) που δείχνει τα προαναφερθέντα στοιχεία.

Επιπλέον, από την επιτόπια παρατήρηση και σε ότι έχει να κάνει με την αποδοχή στην ομάδα, 

τα παιδιά αυτά γίνονται σιγά - σιγά αποδεκτά και εντάσσονται στη γενικότερη δυναμική της 

ομάδας τους. Αυτό συμβαίνει επειδή αποκτούν σταδιακά την αυτοπεποίθηση που τους έλειπε και 

εκτιμώνται καλύτερα από τους τυπικούς μαθητές. Νιώθουν ότι μπορούν να προσφέρουν στην 

ομάδα τους και βγαίνουν έτσι από την απομόνωση που ήταν μέχρι πρότινος.

Από τις συνεντεύξεις των παιδιών αυτών έχουμε ενδιαφέροντα αποτελέσματα τα οποία θα 

παρατεθούν πιο κάτω και σκοπό έχουν να καταδείξουν αν τα αποτελέσματα του project είχαν και 

σε αυτά τα παιδιά θετική χροιά, όπως και στους τυπικούς μαθητές. Στην πρώτη ερώτηση που 

κλήθηκαν να απαντήσουν τα παιδιά και η οποία ήταν : “Σου άρεσε όταν δουλεύατε σε ομάδες 

ή μαζί με κάποιον άλλο συμμαθητή σου και γιατί;” όλα τα παιδιά απάντησαν θετικά. Έπειτα 

τεκμηρίωσαν τις απαντήσεις τους με στοιχεία όπως : “ναι γιατί ήμασταν μια ομάδα ”, “μου άρεσε 

γιατί ήμουν μαζί με άλλα παιδάκια ’ ’ και ‘ ‘με τη συνεργασία ήταν πιο εύκολα τα πράγματα ’ ’. Έτσι, 

είναι φανερό ότι και αυτά τα παιδιά θεωρούν τη συνεργασία ωφέλιμη για τη μάθησή τους και τη 

συζήτηση που έκαναν ένα σημαντικό παράγοντα για να προχωρήσουν γνωστικά.

Στην επόμενη ερώτηση : “Σε βοήθησαν οι ομάδες που κάνατε στην τάξη ή η συνεργασία 

με συμμαθητή σου να συιιμετέγεις πιο πολύ στις δραστηριότητες που σας έβαζε ο 

δάσκαλος;” πάλι έχουμε μόνο θετικές απαντήσεις από τους μαθητές και τις μαθήτριες με 

Δυσκολίες Μάθησης. Θεωρούν ωραίο και διασκεδαστικό να εργάζονται σε ομάδες και κατ’ 

επέκταση αυτό τους ωθεί να συμμετέχουν περισσότερο. Επίσης, πάλι αναφέρουν τη λέξη 

συνεργασία κάτι που δείχνει ότι κατά τη διάρκεια του project δούλεψαν από κοινού με τα μέλη 

της ομάδας τους : “Μου άρεσε που ήμασταν σε ομάδες και συνεργαζόμασταν. Εγώ είδα τον 

εαυτό μου να συμμετέχει πιο πολύ από πριν που ήμουνα μόνος μου” (Νηλέας).

Στην αμέσως επόμενη ερώτηση : “Σε βοήθησαν οι ομάδες που κάνατε στην τάξη ή η 

συνεργασία με συμμαθητή σου να ιιάθεις καλύτερα από το συνηθισμένο μάθημα που κάνετε 

με τη δασκάλα σου;” Δεν υπήρξε αρνητική απάντηση από κάποιο παιδί. Το γεγονός ότι 

αντάλλαζαν πληροφορίες και ότι κάθονταν σε ομάδες είναι τα δύο βασικά κριτήρια που 

χρησιμοποίησαν για να στηρίξουν την άποψή τους (ότι δηλαδή μάθαιναν καλύτερα).

Όταν τα παιδιά ρωτήθηκαν : “ Όταν δεν καταλάβαινες τι έπρεπε να κάνεις σε μια ομαδική 

εργασία, τι έκανες;” Ανέφεραν ότι ρωτούσαν κάποιο άλλο παιδί στην ομάδα τους και αν δεν 

ήξερε ούτε αυτός/ή τότε ρωτούσαν τη δασκάλα τους. Ένα παιδί είπε ότι αν παρ’ όλα αυτά δεν
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καταλάβαινε προσπαθούσε να το καταλάβει μόνο του. Μόνο ένα παιδί απάντησε ότι δεν έκανε 

τίποτα για να το καταλάβει : “Ρωτούσα τους άλλους συμμαθητές μου στην ομάδα μου και αν 

δεν ήξεραν ούτε αυτοί ρωτούσα τη δασκάλα μου’ ’ (Δήμητρα).

Επόμενη ερώτηση ήταν : “ Όταν δεν καταλάβαινες τι έπρεπε να κάνεις σε μια ομαδική 

εργασία, τι έκαναν οι συμμαθητές σου; Αν δεν μπορούν να απαντήσουν κάνουμε 

διευκρινιστική ερώτηση: σε βοηθούσαν οι συμμαθητές σου;” τα παιδιά απάντησαν θετικά 

εκτός από ένα που απάντησε αρνητικά. Πιο κάτω φαίνεται και μια ενδεικτική απάντηση από ένα 

κορίτσι που δείχνει ότι η πλειοψηφία των παιδιών βοηθούσε το ένα το άλλο : “ Ναι, με 

βοηθούσαν, μου έλεγαν τι έπρεπε να κάνω, έλεγαν τη γνώμη τους κι έτσι κι εγώ καταλάβαινα πιο 

εύκολα και έλεγα κι εγώ τη γνώμη μου” (Ιουλία).

Στη συνέχεια τα παιδιά ρωτήθηκαν : “Τι έκανες συνήθως (ποιος ήταν ο ρόλος σου) στις 

ομαδικές εργασίες;” όλα απάντησαν ότι δεν είχαν κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Ένα παιδί 

διευκρίνισε ότι έγραφε, συζητούσε και έκανε ότι άλλο εθεωρείτο αναγκαίο για ένα αρτιότερο 

αποτέλεσμα.

Έπειτα ρωτήσαμε : “ Όταν είχατε να κάνετε μια εργασία σε ομάδα ή με κάποιον άλλον 

συμμαθητή σου συζητούσατε τι έπρεπε να κάνετε και δουλεύατε μαζί ή ο καθένας δούλευε 

μόνος του;” ένα παιδί δεν θυμόταν τι γινόταν σε αυτή την περίπτωση και απάντησε “ο καθένας 

μόνος του”, έπειτα ανακάλεσε και είπε “δε ξέρω”. Τα υπόλοιπα παιδιά απάντησαν ότι αφού 

ήταν ομάδα τα συζητούσαν και αποφάσιζαν όλοι/ες μαζί για την τελική μορφή της εργασίας 

τους. Το θεωρούσαν επομένως δεδομένο ότι επειδή είναι ομάδα άρα θα πρέπει να συζητηθεί 

πρώτα κάτι και μετά να παρθεί η τελική απόφαση. Αυτό δείχνει ότι κι αυτά τα παιδιά 

κατέκτησαν μια βασική αρχή της συνεργατικής μάθησης που έχει να κάνει με την παροχή ίσων 

ευκαιριών στο κάθε παιδί και το δικαίωμά του να εκφέρει την γνώμη του για οτιδήποτε 

απασχολεί την ομάδα.

Στην τελευταία ερώτηση : “ Όταν δουλεύατε σε ομαδικές εργασίες σας έλεγε η δασκάλα 

τι θα μπορούσε να κάνει ο καθένας σας ή σας άφηνε να το βρείτε μόνοι σας; ” μερικά παιδία 

απάντησαν ότι η δασκάλα τα άφηνε μόνα τους να βρουν τη λύση και ένα ότι βοηθούσε λίγο. Ένα 

άλλο ότι μερικές φορές βοηθούσε και μερικές όχι και ένα τελευταίο ότι η δασκάλα εξηγούσε και 

μετά άφηνε μόνα τους τα παιδιά να εργαστούν. Οι απόψεις εδώ διίστανται και τα παιδιά δεν 

παρουσιάζουν μια συλλογική ξεκάθαρη άποψη : “Μερικές φορές μας βοηθούσε, μερικές φορές 

δε μας βοηθούσε” (Νηλέας).
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Παρακάτω παρουσιάζεται ένα διάγραμμα που δείχνει τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 

για τους 3 από τους 5 μαθητές με Δυσκολίες Μάθησης σε έξι διαφορετικές δραστηριότητες, από 

την παρατήρηση τους σχετικά με τη συνεργατική μάθηση και ειδικότερα την αποδοχή τους από 

την ομάδα. Η πρώτη και η δεύτερη μέτρηση έγιναν σε δύο δραστηριότητες που αντιστοιχούν στη 

θεματική ενότητα «κατηγορίες των ζώων της θάλασσας». Η τρίτη μέτρηση έγινε στη 

δραστηριότητα «ανατομία των ζώων της θάλασσας». Η τέταρτη μέτρηση έγινε κατά τη διάρκεια 

της δραστηριότητας που αφορούσε στα θαλάσσια ζώα υπό εξαφάνιση. Η πέμπτη μέτρηση έγινε 

κατά την εφαρμογή της δραστηριότητας (που είχε διάρκεια παραπάνω από μία διδακτικές ώρες) 

«κατασκευή ενυδρείου» και η έκτη μέτρηση έγινε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας 

«θαλάσσια ζώα της περιοχής». Στις μετρήσεις όπου δεν υπάρχει στήλη που αντιστοιχεί σε 

μαθητή/τρια, σημαίνει ότι ο/η συγκεκριμένος/η μαθητής/τρια απούσιαζε από το σχολείο όταν 

γινόταν η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Για αυτό και η μέτρηση φαίνεται ότι είναι μηδενική.
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Διάγραμμα 3. Αποδοχή στην ομάδα

□Αντρέας
ΠΝηλέας
□Ιουλία

1 2 3 4 5 6
Μετρήσες

Όπως φαίνεται και στο ανωτέρω διάγραμμα και τα τρία παιδιά με δυσκολίες δεν έγιναν 

πλήρως αποδεκτά από τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης τους, κυρίως ο Αντρέας. Το γεγονός ότι ο 

Αντρέας δεν είχε συνηθίσει να δουλεύει μαζί με τους/τις συμμαθητές/τριες του, το ότι ήταν 

απομονωμένος στην τάξη και το ότι δεν αλληλεπιδρούσε μετά τα υπόλοιπα παιδιά με

125



οποιοδήποτε τρόπο, μπορεί να δώσει μια εξήγηση στο γιατί δεν έγινε αρχικά αποδεκτός από τα 

υπόλοιπα μέλη της ομάδας ή στην ομαδική εργασία. Εξάλλου, οι περιορισμένες γνωστικές του 

δεξιότητες δεν τον βοήθησαν να εμπλακεί άμεσα στη μαθησιακή διαδικασία, παρουσιάζοντας τις 

γνώσεις και τις ιδέες του για ένα θέμα στους/στις συμμαθητές/τριες του. Όταν οι δραστηριότητες 

απέκτησαν πιο βιωματικό χαρακτήρα μπόρεσε να συνεισφέρει στην ομαδική εργασία και τα 

μέλη της ομάδας του αναγνώρισαν την προσφορά του αυτή.

Ο Νηλέας έγινε μερικώς αποδεκτός στην ομαδική εργασία και οι συμμαθητές/τριες του 

έδειξαν να αμφιταλαντεύονται για την παρουσία του στη ομάδα, ίσιος λόγω της ιδιαίτερης 

συμπεριφοράς του. Στην πέμπτη μέτρηση, ο Νηλέας αναμείχθηκε πολύ στη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα (κατασκευή ενυδρείου), κάνοντας εριοτήσεις και συμβάλλοντας με πριοτότυπες 

ιδέες, κάτι που εξηγεί το γεγονός ότι οι συμμαθητές/τριες του τον αποδέχτηκαν πλέον 

περισσότερο απ' ότι στις άλλες δραστηριότητες. Η Ιουλία έγινε αποδεκτή σε μεγαλύτερο βαθμό 

σε σύγκριση με τα δύο αγόρια και έγινε πλήρως αποδεκτή κατά τη διάρκεια της πέμπτης 

μέτρησης.

Η εφαρμογή της μεθόδου Project σε παιδιά με ή χωρίς Δυσκολίες Μάθησης Σ. Αμβροσίου

4.6. Στάσεις μαθητών με και χωρίς δυσκολίες μάθησης για την παραδοσιακή 
διδασκαλία και τη βιωματική μάθηση

Όσον αφορά στην παραδοσιακή διδασκαλία και τη βιωματική μάθηση παρακάτω 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τους τυπικούς μαθητές, αλλά και για τα παιδιά με 

δυσκολίες. Πληροφορίες πάρθηκαν από τις συνεντεύξεις που δόθηκαν στη γράφουσα μετά το 

τέλος του προγράμματος και από την επιτόπια παρατήρηση της ίδιας κατά την εφαρμογή του 

project.

Πίνακας 6. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για τις απαντήσεις των μαθητών σχετικά με 
τη στάση τους για την παραδοσιακή διδασκαλία και τη βιωματική μάθηση όσον αφορά στο 
μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος

Εφαρμογή project Παραδοσιακή
διδασκαλία

Βιωματική
μάθηση

Μαθητές 
χωρίς ΔΜ* 

(Ν=14)

Μαθητές 
με ΔΜ* 
(Ν=5)

Μαθητές χωρίς 
ΔΜ* 

(Ν=14)

Μαθητές 
με ΔΜ* 
(Ν=5)

(Πριν) Pre-test 3,61 (0,59) 3,50 (0,87) 2,57(1,01) 2,87(1,17)
(Μετά) Post-test 2,86 (0,57) 1,60 (0,55) 3,35 (0,51) 4,00 (0,0)

* Δυσκολίες μάθησης
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Από την ανάλυση των δεδομένων φάνηκε ότι υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στη στάση 

των μαθητών χωρίς δυσκολίες μάθησης για την παραδοσιακή διδασκαλία (Ζ=- 3,13, ρ<0,05) 

και τη βιωματική μάθηση (Ζ= -2,25, ρ<0,05) μετά την εφαρμογή του project (βλ. Πίνακα 6). 

Επιπλέον, υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στη στάση και των μαθητών με δυσκολίες 

μάθησης για την παραδοσιακή διδασκαλία (Ζ=- 2,06, ρ<0,05). Η διαφοροποίηση στη βιωματική 

μάθηση ήταν οριακά σημαντική (Ζ- -1,83, ρ=0,06) μετά την εφαρμογή του project (Βλ. Πίνακα 

6).

4.6.1. Τυπικοί/ές Μαθητές/τριες

Από τις συνεντεύξεις φάνηκε ότι όλα τα παιδιά επωφελή θηκαν από αυτή τη μέθοδο αν λάβει 

κανείς υπόψιν τις απαντήσεις τους στην πρώτη ερώτηση : “Σε βοήθησε ο νέος τρόπος 

διδασκαλίας (π.χ. με τις εικόνες από βιβλία και περιοδικά, τα αληθινά ψάρια, το 

διατροφολόγο που ήρθε στην τάξη, την επίσκεψη στην ψαραγορά) που εφάρμοσε ο 

δάσκαλος στα «Ζώα της Θάλασσας» να μάθεις καλύτερα; Γιατί;” Όλα τα παιδιά απάντησαν 

θετικά και ότι πήραν αρκετά πράγματα από αυτό τον τρόπο διδασκαλίας. Ανέφεραν ότι λόγω του 

ότι είχαν τα αληθινά ψάρια μπροστά τους μπόρεσαν να τα κατανοήσουν καλύτερα από ότι μέσα 

από ένα βιβλίο. Ακόμα, το ότι είχαν την ευκαιρία να το περιεργαστούν τους βοήθησε να 

εμπεδώσουν καλύτερα κάποιες πληροφορίες. Επίσης, ανέφεραν ότι τώρα πια γνωρίζουν τι τους 

προσφέρουν τα ψάρια και μπορούν να κρίνουν καλύτερα την αξία τους : “Εγώ πιστεύω πως ναι, 

γιατί όταν βλέπεις κάτι από κοντά, όπως φέραμε τα αληθινά ψάρια και τα πιάσαμε και είδαμε 

πως είναι, με βοήθησε καλύτερα να μάθω παρά να μου έλεγαν ότι είναι ένα ψάρι και να μου τα 

δείξουν σε φωτογραφία. Ενώ που το έπιασα και το είδα και το επεξεργάστηκα, ήταν καλύτερα 

γιατί το κατάλαβα πιο καλά” (Θέμις).

Στην επόμενη και τελευταία ερώτηση που αφορά σε αυτό το ερευνητικό ερώτημα : “Τι ήταν 

αυτό που σε βοήθησε να μάθεις καλύτερα με αυτόν τον τρόπο; ” τα παιδιά απάντησαν ότι 

από ένα βιβλίο δεν είναι εφικτό να δεις πως είναι από μέσα ένα ψάρι και ότι γενικότερα τα 

βιβλία (παραδοσιακή μάθηση) προφέρουν πολύ λιγότερα από το να έχεις τα στοιχεία μπροστά 

σου και να μπορείς να τα επεξεργαστείς όπως θέλεις (βιωματική μάθηση). Επίσης, και σε αυτό 

το σημείο αναφέρουν την ωφέλεια που είχαν από την ύπαρξη των ομάδων και την υποστήριξη 

που μπορεί να έχει ένα παιδί στη μάθησή του από ένα άλλο : ‘ ‘ Ότι φέραμε ψάρια στο σχολείο 

και μπορούσαμε να τα πιάσουμε, να τα ανοίξουμε, κάτι που δεν μπορεί να γίνει μέσα από ένα 

βιβλίο’ ’ (Ελενα). Ένα μόνο παιδί απάντησε ‘ ‘δε ξέρω’ ’ (τι το βοήθησε να μάθει - Μαρία).
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Από τις απαντήσεις των παιδιών φαίνεται ότι προτιμούν μακράν τη βιωματική μέθοδο 

διδασκαλίας από την παραδοσιακή και ως τρανταχτό επιχείρημα παρουσιάζουν την δυνατότητα 

που έχουν να έρχονται σε άμεση επαφή με το αντικείμενο της μελέτης τους και να το εξετάζουν 

πολύπλευρα.

4.6.2. Μαθητές/τριες με Δυσκολίες Μάθησης

Σε αυτό το σημείο θα εξεταστούν οι απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές/τριες με δυσκολίες 

μάθησης στις συνεντεύξεις τους όσον αφορά στην παραδοσιακή και βιωματική διδασκαλία.

Στην πρώτη ερώτηση : “Σε βοήθησε ο νέος τρόπος διδασκαλίας (π.χ. με τις εικόνες από 

βιβλία και περιοδικά, τα αληθινά ψάρια, το διατροφολόγο που ήρθε στην τάξη, την 

επίσκεψη στην ψαραγορά) που εφάρμοσε ο δάσκαλος στα «Ζώα της Θάλασσας» να μάθεις 

καλύτερα; Γιατί;” Όλα τα παιδιά με δυσκολίες απάντησαν θετικά για την καινούρια αυτή 

μέθοδο και ότι τους βοήθησε να αποκτήσουν γνώσεις για τα ζώα της θάλασσας. Απάντησαν ότι 

τώρα κατέκτησαν έννοιες που παλαιότερα δεν ήξεραν και ότι ο καινούριος αυτός τρόπος τους 

φάνηκε καλύτερος : “Με βοήθησε να μάθω πιο πολλά πράγματα για τα ζώα της θάλασσας, 

έμαθα ότι κάποια ζώα κινδυνεύουνε, γιατί κινδυνεύουνε... Μου φάνηκε πιο καλός αυτός ο 

τρόπος” (Ιουλία).

Στην επόμενη ερώτηση : “Τι ήταν αυτό που σε βοήθησε να μάθεις καλύτερα με αυτόν τον 

τρόπο;” τα παιδιά απάντησαν ότι λόγω του ομαδικού τρόπου εργασίας τους μάθαιναν καλύτερα 

όπως επίσης και λόγω της συνεργασίας τους. Επίσης ανέφεραν και εδώ ότι με αυτό τον τρόπο 

μάθαιναν περισσότερα πράγματα από ότι από ένα βιβλίο. Τέλος, δήλωσαν ότι μέσα από την 

αλληλεπίδραση που είχαν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους μάθαιναν και οι ίδιοι/ες : 

“Επειδή καθόμασταν σε ομάδες συνεργαζόμασταν και μάθαινα και από άλλους. Και όταν έφερε 

η δασκάλα μας τις πληροφορίες για την χελώνα καρέτα - καρέτα και το “ΓΕΩ” με βοήθησε” 

(Γιώργος).

Συμπερασματικά, είναι φανερό ότι παρόλο που οι μαθητές/τριες με Δυσκολίες Μάθησης 

ανέφεραν το πλεονέκτημα της βιωματικής μάθησης έναντι της παραδοσιακής διδασκαλίας, τα 

επιχειρήματά τους ήταν φτωχά σε περιεχόμενο και πιο γενικά, συγκριτικά με αυτά των τυπικών 

μαθητών/τριών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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5.1. Συμπεράσματα - Προτάσεις

Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων από τα δεδομένα που συλλέξαμε κατά τη διάρκεια 

της εφαρμογής του προγράμματος καταλήξαμε σε ορισμένα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα 

θα παρουσιάζονται σύμφωνα με τα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε πριν την έναρξη του 

project. Θεωρούμε ότι μ’ αυτό τον τρόπο θα καταστεί πιο σαφές για τον/την αναγνώστη/τρια το 

αν τελικά επετεύχθησαν οι στόχοι που έθεσε το πρόγραμμα και σε πιο βαθμό.

Όσον αφορά, λοιπόν, στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, που είχε να κάνει με τον εμπλουτισμό 

των γνώσεων των παιδιών με και χωρίς δυσκολίες μάθησης σχετικά με τα ζώα της θάλασσας 

μετά την εφαρμογή του προγράμματος, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι υπήρξε εμπλουτισμός 

σε καινούριες θεματικές έννοιες. Παρ’ όλα αυτά το πρόγραμμα δεν μπόρεσε να βοηθήσει τα 

παιδιά γνωστικά σε ότι είχε να κάνει με τις καλά εμπεδωμένες και παγιωμένες κατηγορίες των 

θαλάσσιων ζώων που γνώριζαν καλά.

Το ερώτημα που είχε να κάνει με την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών με δυσκολίες 

μάθησης κατά την εφαρμογή του προγράμματος, επέδειξε διαφοροποίηση. Τα παιδιά δήλωσαν 

ότι τώρα είχαν περισσότερο ενδιαφέρον για το μάθημα και ένιωσαν ότι πλέον συμμετείχαν πιο 

ενεργά κατά τη διεξαγωγή του. Οι μαθητές/τριες ξεπέρασαν την ανία του καθημερινού 

μαθήματος και ανέλαβαν οι ίδιοι/ες δράση για να κατακτήσουν τις γνώσεις που προέβλεπε η 

κάθε δραστηριότητα. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η θέληση των παιδιών για 

μάθηση και συμμετοχή ενισχύθηκε αισθητά και ότι το πρόγραμμα προσέφερε περισσότερα, από 

ότι αν γινόταν με τον παραδοσιακό τρόπο.

Το άλλο ερευνητικό ερώτημα ασχολήθηκε με αν υπήρξε διαφοροποίηση ως προς τη στάση 

των μαθητών με και χωρίς δυσκολίες μάθησης σχετικά με τη συνεργατική μάθηση πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά την εφαρμογή του project. Σε αυτό το σημείο καταλήξαμε ότι δεν υπήρξαν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις στις στάσεις των μαθητών/τριών πριν και μετά το project. Το 

στοιχείο αυτό προήλθε από την ανάλυση των ερωτηματολογίων στάσεων. Παρ’ όλα αυτά από τα 

δεδομένα που συλλέξαμε από τις συνεντεύξεις των παιδιών μετά το πρόγραμμα (βλ. Παράρτημα 

1) και την επιτόπια παρατήρηση μπορούμε να πούμε ότι και οι μαθητές/τριες με δυσκολίες 

μάθησης και αυτοί/ές χωρίς δυσκολίες έδειξαν να τους αρέσει να δουλεύουν σε ομάδες και να 

τους βοηθάει τόσο στην επικοινωνία τους με τους/τις συμμαθητές/τριες τους όσο και στη 

μάθηση. Εύλογα κάποιος ή κάποια θα θεωρήσει το σχήμα αυτό οξύμωρο. Τα παιδιά αυτής της 

ηλικίας φαίνεται ότι καταφέρνουν καλύτερα να εκφράσουν περιφραστικά το πως είδαν το 

πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Έτσι, μπόρεσαν να εξωτερικεύσουν πιο
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ολοκληρωμένα το πως εξέλαβαν τις δραστηριότητες που σχετίζονταν με τη συνεργατική μάθηση, 

να κρίνουν πως ήταν οι ίδιοι/ές κατά τη διάρκειά τους και να εκτιμήσουν καλύτερα την αξία 

τους.

Από την επιτόπια παρατήρηση, επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές/τριες κατάφεραν να 

συνεργαστούν σε ικανοποιητικά επίπεδα ώστε να μπορούν να διεκπεραιώνουν τις εργασίες που 

τους ανέθετε η εκπαιδευτικός. Αυτό το γεγονός καταδεικνύει το πόσο απαραίτητη είναι η 

μέθοδος της παρατήρησης για τη συλλογή δεδομένων στη διάρκεια διεξαγωγής μιας έρευνας. Η 

εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε στο γιατί δε συνέβηκε το ίδιο και με τα ερωτηματολόγια 

στάσεων, είναι ίσως επειδή τα παιδιά δεν ήταν ικανά να παραλληλίσουν σωστά το κάθε στοιχείο 

(item) που καλούνταν να εκτιμήσουν, με τη σωστή κλίμακα που τους δινόταν. Επιπλέον, η 

ηλικία τους ίσως να μην ήταν η κατάλληλη για το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο ή να 

ευθύνονται αστάθμητοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα η κούραση των παιδιών τη 

συγκεκριμένη μέρα.

Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα που εξετάστηκε ήταν ως προς την παραδοσιακή 

διδασκαλία και τη βιωματική μάθηση. Σκοπός μας ήταν να εντοπίσουμε αν υπήρξαν 

διαφοροποιήσεις ως προς τη στάση των παιδιών τόσο με δυσκολίες, όσο και χωρίς, πριν και μετά 

την εφαρμογή του project σ’ αυτές τις επιμέρους μεθόδους διδασκαλίας. Τα συμπεράσματα στα 

οποία καταλήξαμε ήταν αρκετά ενθαρρυντικά για την επίδραση του προγράμματος στους 

μαθητές και στις μαθήτριες. Το κυριότερο στοιχείο είναι ότι υπήρξε σημαντική διαφοροποίηση 

στις δύο αυτές, διαφορετικές, μεθόδους. Τα παιδιά μετά τη λήξη του προγράμματος αξιολόγησαν 

λιγότερο θετικά την παραδοσιακή διδασκαλία. Κανένα παιδί δεν ανάφερε ότι θα προτιμούσε να 

είχε διδαχθεί τα ζώα της θάλασσας με τον παραδοσιακό τρόπο. Όλοι ανέφεραν ότι βοηθήθηκαν 

με την πρωτότυπη αυτή μέθοδο (βιωματική) και ότι κατέκτησαν πολύ περισσότερα εφόδια και 

γνώσεις.

Ως προς τη στάση των μαθητών με και χωρίς δυσκολίες για την βιωματική μάθηση υπήρξε 

επίσης σημαντική διαφοροποίηση, όπου οι μαθητές εκτίμησαν θετικά το βιωματικό χαρακτήρα 

της μάθησης μετά το project. Οι μαθητές/τριες παρουσιάστηκαν θετικοί/ές απέναντι στην 

εφαρμογή της μεθόδου project και δήλωσαν ότι μάθαιναν καλύτερα, ακριβώς λόγο της ύπαρξης 

του βιωματικού στοιχείου στη διάρκεια του μαθήματος. Θεωρούν, επομένως, αυτό το είδος 

μάθησης πολύ πιο εποικοδομητικό για να αποκτήσουν καινούριες γνώσεις και δε διστάζουν να 

το χαρακτηρίσουν “διασκεδαστικό” και “ωραίο” (βλ. Συνεντεύξεις - Παράρτημα 1).
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Μετά την παράθεση των συμπερασμάτων πιστεύουμε ότι είναι θεμιτό να περάσουμε και σε 

μερικές προτάσεις που απορρέουν από την όλη εμπειρία που αποκτήσαμε κατά την εφαρμογή 

του προγράμματος. Θεωρούμε ότι αυτές οι προτάσεις θα βοηθήσουν τα μελλοντικά εγχειρήματα 

που θα σχετίζονται με περαιτέρω έρευνα επί του θέματος και ευελπιστούμε να υποβοηθήσουν το 

έργο του όποιου μελετητή.

Αρχικά, ένα σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει όταν απευθυνόμαστε 

σε μια τάξη στην οποία σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο project, είναι το γεγονός ότι θα 

πρέπει τα παιδιά να έχουν αποκτήσει εκ των προτέρων τις σχετικές δεξιότητες που απαιτούνται. 

Ακόμα και ο/η δάσκαλος/α που θα αναλάβει να εφαρμόσει το σχέδιο εργασίας, θα πρέπει να 

είναι αρκετά καταρτισμένος/η για να επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτά τα δύο στοιχεία θα 

αποτελέσουν και τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί το project για να επιτύχει.

Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά στο πρόγραμμα για τα “ζώα της θάλασσας”, για να ήταν 

εφικτό να επιδράσει θετικά το πρόγραμμα σε όλο το φάσμα των κατηγοριών που αφορούσαν 

στην ταξινόμηση των ζώων της θάλασσας, μια εναλλακτική πρόταση θα ήταν να αφιερωθεί 

περισσότερος χρόνος στις δραστηριότητες που αφορούσαν σε αυτή τη θεματική ενότητα του 

προγράμματος και ίσως να χρειαζόταν να ενισχυθούν αυτές οι εργασίες με περαιτέρω ασκήσεις 

εμπέδωσης.

Ακόμα, καλό θα ήταν τα μέσα συλλογής δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν να είναι όσο το 

δυνατόν περισσότερο προσαρμοσμένα στην ηλικία των παιδιών και στις γνωστικές τους 

δυνατότητες. Αυτό προτείνεται με σκοπό οι πληροφορίες που θα μαζέψουμε να είναι κοντά στην 

πραγματικότητα και κατ’ επέκταση να μας βοηθήσουν να εξάγουμε τα σωστά συμπεράσματα. 

Θα πρέπει επομένως να λαμβάνεται υπόψιν το ανθρώπινο δυναμικό με το οποίο επιθυμούμε να 

συνεργαστούμε και οι ανάγκες και ιδιαιτερότητες που έχει. Το να δίνουμε τα ίδια 

ερωτηματολόγια, λόγου χάρη, σε μια τάξη επειδή αποδείχτηκαν επιτυχημένα σε μια άλλη, είναι 

σαφέστατα μια λανθασμένη τεχνική.

Μια τελευταία πρόταση που επιθυμούμε να παραθέσουμε είναι αυτή της σωστής κατανομής 

του χρόνου σε ένα project. Είναι πολύ σημαντικό να διατίθεται ο απαραίτητος χρόνος για την 

πραγματοποίηση, αλλά και κατάκτηση της κάθε δραστηριότητας, ούτως ώστε τα παιδιά να την 

κατανοούν και να την αφομοιώνουν στο βαθμό που πρέπει. Σκοπός δεν είναι να γίνουν πολλές 

ασκήσεις απλώς και μόνο για να το θεαθήναι. Σκοπός είναι να έχουν τα παιδιά το χρονικό 

διάστημα να τις κατακτήσουν για να είμαστε σε θέση να πούμε ότι το πρόγραμμα όντως τα 

βοήθησε να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους φανούν χρήσιμες στη σχολική τους πορεία.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας και την παρουσίαση των συμπερασμάτων, 

έχουμε την πεποίθηση ότι η συγκεκριμένη έρευνα παρείχε επαρκή στοιχεία τα οποία αναλύθηκαν 

και έδειξαν το κατά πόσο το πρόγραμμα βοήθησε τα παιδιά με και χωρίς δυσκολίες μάθησης να 

βελτιωθούν σε διάφορους τομείς (π.χ. γνώσεις, ενεργητική συμμετοχή, συνεργατική μάθηση 

κλπ.)

Ομολογουμένως, η διαδικασία αυτή ήταν αρκετά απαιτητική και προέβλεπε συστηματική 

δουλεία για να μπορέσει να καταλήξει σε ένα ευπαρουσίαστο αποτέλεσμα. Η εμπειρία 

συμμετοχής σε μια επιστημονικής υφής έρευνα για τη γράφουσα αποδείκτηκε αρκετά 

εποικοδομητική και χρήσιμη για τη μετέπειτα πορεία στα εκπαιδευτικά πράγματα.

Σαφώς, δε θα μπορούσε να μη γίνει μια αναφορά στη χρησιμότητα που αποδεδειγμένα 

προσφέρει η μέθοδος project στους μαθητές και στις μαθήτριες του 21ου αιώνα. Είναι μια 

μέθοδος που στη χώρα μας κάνει δειλά - δειλά την εμφάνισή της, αφού έχει πρόσφατα επισήμως 

θεσμοθετηθεί στο σχολικό πρόγραμμα δια μέσου τόσο της Ευέλικτης Ζώνης όσο και του 

Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να την εμπιστευτούν και να της δώσουν μια θέση 

στο σχολικό πρόγραμμα, όπως εξάλλου προβλέπεται, αλλά και να αναγνωρίσουν ότι έχει πολλά 

να προσδώσει τόσο στους ίδιους όσο και στα παιδιά της τάξης τους.

Το γεγονός ότι η μέθοδος αυτή προσφέρει τα μέγιστα στους/στις μαθητές/τριες δεν 

αποδεικνύεται για πρώτη φορά μέσα από αυτή την πτυχιακή εργασία. Πλήθος ερευνών και 

βιβλίων εξετάζουν τα πλεονεκτήματα της μεθόδου και αποδέχονται ότι είναι δυνατόν με τη 

σωστή εφαρμογή της να επέλθουν εντυπωσιακά μαθησιακά και γνωστικά αποτελέσματα. Επίσης, 

διάμεσου αυτού του τρόπου εκμάθησης τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν κοινωνικές 

δεξιότητες κατά τη διάρκεια του μαθήματος που με την παραδοσιακή διδασκαλία δε θα ήταν 

τόσο εύκολα εφικτό να πραγματοποιηθεί.

Η παρουσία παιδιών με δυσκολίες μάθησης στην τάξη ενός/μιας εκπαιδευτικού είναι πλέον 

ένα γεγονός που συναντάται όλο και πιο συχνά. Αυτό επιβάλλει την μεθοδευμένη και 

εξειδικευμένη αντιμετώπισή τους από το/τη δάσκαλο/α της τάξης, μιας και αυτά τα παιδιά 

χρειάζονται “διαφορετική” μεταχείριση σε ορισμένους τομείς. Τα παιδιά με δυσκολίες έχουν 

πολλά να προσφέρουν τόσο στον/στην εκπαιδευτικό και είναι απαραίτητο να τα συγκαταλέγουμε 

σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν σε εκτέλεση συλλογικών εργασιών. Δυστυχώς, αυτό δεν 

είναι παραδεκτό από όλους όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφού παρατηρείται 

συχνά το φαινόμενο τα παιδιά αυτά να παραγκωνίζονται.
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Η άμεση εμπλοκή τους στο μάθημα και η “εκμετάλλευση” των όσων έχουν να προσφέρουν 

είναι δυνατόν να βελτιώσει τη δική τους κατάσταση, αλλά και τη στάση των υπόλοιπων μελών 

της τάξης προς αυτούς/ές που συνήθως τους απομονώνουν. Μέσα από τα εμπειρικά δεδομένα 

και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την προαναφερθείσα έρευνα είναι και επιστημονικά 

αποδεδειγμένο ότι τα παιδιά αυτά μέσω της μεθόδου project δύνανται να προχωρήσουν γνωστικά 

και να αναπτυχθούν κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο της τάξης τους με τις απαιτούμενες 

προσαρμογές. Επομένως, είναι ένας τρόπος να τους καταστήσουμε ικανούς/ές να βελτιώσουν 

την αυτοεικόνα τους και τις μαθησιακές τους επιδόσεις με μια διαδικασία που όπως διαφάνηκε 

έχει περισσότερα να προσφέρει απ’ ότι η παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας.

Στο πλαίσιο της πτυχιακής αυτής εργασίας σκοπός ήταν να παρουσιάσουμε μια σαφή εικόνα 

του τι είναι οι δυσκολίες μάθησης που ενδεχομένως να εμφανίσει κάποιο παιδί κατά τη διάρκεια 

της ζωής του, μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτών των ατόμων και το πως αντιμετωπίζονται. 

Επίσης, αναλύσαμε το τι είναι η μέθοδος project, τι καινούριο προσφέρει στην εκπαίδευση και 

πως μπορεί να πραγματοποιηθεί ένα σχέδιο εργασίας σε μια τάξη. Με τη διεξαγωγή μιας έρευνας 

με θέμα “τα ζώα της θάλασσας” και την υποβολή ερευνητικών ερωτημάτων προσπαθήσαμε να 

αξιολογήσουμε κατά πόσο η μέθοδος project έχει θετική επίδραση σε παιδιά με και χωρίς 

δυσκολίες μάθησης. Ευελπιστούμε να ανταποκριθήκαμε εν μέρει τουλάχιστον στις προσδοκίες 

όλων όσοι ενδιαφέρθηκαν να συμβουλευτούν το έργο αυτό για οποιοδήποτε λόγο. Ελπίζουμε με 

την εργασία αυτή να τοποθετήσαμε το δικό μας λιθαράκι στην προσπάθεια μιας καλύτερης και 

εποικοδομητικότερης εκπαιδευτικής πραγματικότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

Α. Τυπικοί μαθητές/τριες

Συνέντευξη (Έλενα)

1) Σε βοήθησε ο νέος τρόπος διδασκαλίας (π.χ. με τις εικόνες από βιβλία και περιοδικά, τα 
(ύηθινά ψάρια, το διατροφολόγο που ήρθε στην τάξη, την επίσκεψη στην ψαραγορά) που εφάρμοσε 
ο δάσκαλος στα «Ζώα της Θάλασσας» να μάθεις καλύτερα; Γιατί;

Ναι με βοήθησε γιατί είχα απορίες για τα ψάρια. Δεν ήξερα πως ήταν απ’ έξω, δεν είχα πιάσει 
ποτέ μου, δεν τα άνοιξα από μέσα να δω πως είναι και γενικά για τα ψάρια δεν ήξερα πάρα 
πολλά πράγματα. Έμαθα και άλλα πράγματα για τα ψάρια εκτός από αυτά που ήξερα.

2) Τι ήταν αυτό που σε βοήθησε να μάθεις καλύτερα με αυτόν τον τρόπο;

Ότι φέραμε ψάρια στο σχολείο και μπορούσαμε να τα πιάσουμε, να τα ανοίξουμε, κάτι που δεν 
μπορεί να γίνει μέσα από ένα βιβλίο.

3) Σου άρεσε όταν δουλεύατε σε ομάδες ή μαζί με κάποιον άλλο συμμαθητή σου; Γιατί;

Ναι γιατί μιλούσαμε και έλεγε ο καθένας τη γνώμη του και παρατηρούσαμε όλοι μαζί.

4) Σε βοήθησαν οι ομάδες που κάνατε στην τάξη ή η συνεργασία με συμμαθητή σου να 
συιαιετέχεις πιο πολύ στις δραστηριότητες που σας έβαζε ο δάσκαλος;

Ναι.

5) Σε βοήθησαν οι ομάδες που κάνατε στην τάξη ή η συνεργασία με συμμαθητή σου να μάθεις 
καλύτεοα από το συνηθισμένο μάθημα που κάνετε με τη δασκάλα σου;

Ναι.

6) Όταν δεν κατολΑβαινες τι έπρεπε να κάνεις σε μια ομαδική εργασία, τι έκανες;

Ρωτούσα τους φίλους μου, αυτούς που ήταν στην ομάδα μου.

7) Όταν δεν καταλάβαινες τι έπρεπε να κάνεις σε μια ομαδική εργασία, τι έκαναν οι συμμαθητές 
σου; Αν δεν μπορούν να απαντήσουν κάνουμε διευκρινιστική ερώτηση: σε βοηθούσαν οι 
συμμαθητές σου;

Με βοηθούσαν και μου εξηγούσανε.

8) Ποιες δραστηριότητες από αυτές που κάνατε για τα «Ζώα της Θάλασσας» σε δυσκόλεψαν;

Δε με δυσκόλεψε καμία. Δεν είχα κάτι ιδιαίτερο που να με δυσκόλεψε.
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9) Ποιες δραστηριότητες από αυτές που κάνατε για τα «Ζώα της Θάλασσας» σου φάνηκαν 
εύκολες;

Όλες εύκολες ήταν.

10) Ποιες δραστηριότητες από αυτές που κάνατε για τα «Ζώα της Θάλασσας» σου φάνηκαν 
ευχάριστες;

Όλες μου άρεσαν.

11 )Τι έκανες συνήθως (ποιος ήταν ο ρόλος σου) στις ομαδικές εργασίες;

Όχι, δεν είχα κάποιο ρόλο. Δεν είχαμε ρόλους, κάναμε τις δραστηριότητες όλοι μαζί... ο ένας θα 
έκανε αυτό, ο άλλος εκείνο...

12) Όταν είχατε να κάνετε μια εργασία σε ομάδα ή με κάποιον άλλον συμμαθητή σου συζητούσατε 
τι έπρεπε να κάνετε και δουλεύατε μαζί ή ο καθένας δούλευε μόνος του;

Συζητούσαμε, λέγαμε τη γνώμη μας και αποφασίζαμε τι θα γράψουμε όλοι μαζί.

13) Όταν δουλεύατε σε ομαδικές εργασίες σας έλεγε η δασκάλα τι θα μπορούσε να κάνει ο καθένας 
σας ή σας άφηνε να το βρείτε μόνοι σας;

Άφηνε να το βρούμε μόνοι μας...ή και τα δύο πιστεύω.
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Συνέντευξη (Μάριος)

1) Σε βοήθησε ο νέος τρόπος διδασκαλίας (π.χ. με τις εικόνες από βιβλία και περιοδικά, τα 
αληθινά ψάρια, το διατροφολόγο που ήρθε στην τάξη, την επίσκεψη στην ψαραγορά) που εφάρμοσε 
ο δάσκαλος στα «Ζώα της Θάλασσας» να μάθεις καλύτερα; Γιατί;

Πάρα πολύ με βοήθησε. Γιατί δεν ήξερα όλα αυτά για τα ψάρια και τώρα τα έμαθα.

2) Τι ήταν αυτό που σε βοήθησε να μάθεις καλύτερα με αυτόν τον τρόπο;

Σ’ ένα βιβλίο δε μπορείς να τα δεις από κοντά, ενώ όταν τα έχεις μπροστά σου μπορείς να τα 
καταλαβαίνεις. Από το βιβλίο δε μπορείς να δεις και μέσα πως είναι το ψάρι, ενώ άμα το έχεις 
μπροστά σου μπορείς να το ανοίξεις και να το δεις.

3) Σου άρεσε όταν δουλεύατε σε ομάδες ή μαζί με κάποιον άλλο συμμαθητή σου; Γιατί;

Ναι, πάρα πολύ γιατί όταν δεν καταλάβαινα, με βοηθούσανε ή ότι δεν καταλάβαιναν οι άλλοι 
τους βοηθούσα εγώ.

4) Σε βοήθησαν οι ομάδες που κάνατε στην τάξη ή η συνεργασία με συμμαθητή σου να συιιμετέγεις 
πιο πολύ στις δραστηριότητες που σας έβαζε ο δάσκαλος;

Ναι, παρά μόνος μου...

5) Σε βοήθησαν οι ομάδες που κάνατε στην τάξη ή η συνεργασία με συμμαθητή σου να μάθεκ 
καλύτερα από το συνηθισμένο μάθημα που κάνετε με τη δασκάλα σου;

Ναι.

6) Όταν δεν καταλάβαινες τι έπρεπε να κάνεις σε μια ομαδική εργασία, τι έκανες;

Ρωτούσα να μου πει η δασκάλα μου.

7) Όταν δεν καταλάβαινες τι έπρεπε να κάνεις σε μια ομαδική εργασία, τι έκαναν οι συμμαθητές 
σου; Αν δεν μπορούν να απαντήσουν κάνουμε διευκρινιστική ερώτηση: σε βοηθούσαν οι 
συμμαθητές σου;

Ναι, με βοηθούσαν πολύ.

8) Ποιες δραστηριότητες από αυτές που κάνατε για τα «Ζώα της Θάλασσας» σε δυσκόλεψαν; 

Κάποιες ερωτήσεις που υπήρχαν... Δε θυμάμαι ακριβώς ποια δραστηριότητα ήταν...

9) Ποιες δραστηριότητες από αυτές που κάνατε για τα «Ζώα της Θάλασσας» σου φάνηκαν εύκολες; 

Όλες.
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10) Ποιες δραστηριότητες από αυτές που κάνατε για τα «Ζώα της Θάλασσας» σου φάνηκαν 
ευχάριστες;

Η ανατομία των ζώων της θάλασσας.

11) Τι έκανες συνήθως (ποιος ήταν ο ρόλος σου) στις ομαδικές εργασίες;

Δεν είχα κάποιο ρόλο. Συμπλήρωνα, έγραφα και βοηθούσα.

12) Όταν είχατε να κάνετε μια εργασία σε ομάδα ή με κάποιον άλλον συμμαθητή σου συζητούσατε 
τι έπρεπε να κάνετε και δουλεύατε μαζί ή ο καθένας δούλευε μόνος του;

Τα συζητούσαμε όλα, τα σκεφτόμασταν και μετά τα γράφαμε.

13) Όταν δουλεύατε σε ομαδικές εργασίες σας έλεγε η δασκάλα τι θα μπορούσε να κάνει ο καθένας 
σας ή σας άφηνε να το βρείτε μόνοι σας;

Όταν ήταν δύσκολα μας βοηθούσε λίγο, όταν ήταν εύκολα μας άφηνε μόνους.
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Συνέντευξη (Θέμις)

1) Σε βοήθησε ο νέος τρόπος διδασκαλίας (π.χ. με τις εικόνες από βιβλία και περιοδικά, τα 
αληθινά ψάρια, το διατροφολόγο που ήρθε στην τάξη, την επίσκεψη στην ψαραγορά) που εφάρμοσε 
ο δάσκαλος στα «Ζώα της Θάλασσας» να μάθεις καλύτερα; Γιατί;

Εγώ πιστεύω πως ναι, γιατί όταν βλέπεις κάτι από κοντά, όπως φέραμε τα αληθινά ψάρια και τα 
πιάσαμε και είδαμε πως είναι, με βοήθησε καλύτερα να μάθω παρά να μου έλεγαν ότι είναι ένα 
ψάρι και να μου τα δείξουν σε φωτογραφία. Ενώ που το έπιασα και το είδα και το 
επεξεργάστηκα, ήταν καλύτερα γιατί το κατάλαβα πιο καλά.

2) Τι ήταν αυτό που σε βοήθησε να μάθεις καλύτερα με αυτόν τον τρόπο;

Επειδή είχα κάποια πράγματα μπροστά μου και είχα την ευκαιρία να τα δω από κοντά, έμαθα 
καλύτερα έτσι.

3) Σου άρεσε όταν δουλεύατε σε ομάδες ή μαζί με κόιποιον άλλο συμμαθητή σου; Γιατί;

Ναι, γιατί είχα και παρέα και όταν κολλούσα κάπου και το ήξερε ένας άλλος με βοηθούσε ή και 
εγώ τον βοηθούσα.

4) Σε βοήθησαν οι ομάδες που κάνατε στην τάξη ή η συνεργασία με συμμαθητή σου να 
συιιιιετέγεις πιο πολύ στις δραστηριότητες που σας έβαζε ο δάσκαλος;

Ναι.

5) Σε βοήθησαν οι ομάδες που κάνατε στην τάξη ή η συνεργασία με συμμαθητή σου να τιάθεις 
καλύτερα από το συνηθισμένο μάθημα που κάνετε με τη δασκάλα σου;

Ναι, γιατί μάθαινα και από τα άλλα παιδιά και άλλα πράγματα και όταν δε θυμόμουν κάτι με 
βοηθούσανε και έτσι που τα έλεγαν το καταλάβαινα κι εγώ καλύτερα και μπορούσα να το 
εμπεδώσω πιο καλά.

6) Όταν δεν καταλάβαινες τι έπρεπε να κάνεις σε μια ομαδική εργασία, τι έκανες;

Ρωτούσα το συμμαθητή μου.

7) Όταν δεν καταλάβαινες τι έπρεπε να κάνεις σε μια ομαδική εργασία, τι έκαναν οι συμμαθητές 
σου; Αν δεν μπορούν να απαντήσουν κάνουμε διευκρινιστική ερώτηση: σε βοηθούσαν οι 
συμμαθητές σου;

Με βοηθούσαν.

8) Ποιες δραστηριότητες από αυτές που κάνατε για τα «Ζώα της Θάλασσας» σε δυσκόλεψαν;

Δε με δυσκόλεψε καμία.
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9) Ποιες δραστηριότητες από αυτές που κάνατε για τα «Ζώα της Θάλασσας» σου φάνηκαν 
εύκολες;

Ήταν εύκολες όλες.

10) Ποιες δραστηριότητες από αυτές που κάνατε για τα «Ζώα της Θάλασσας» σου φάνηκαν 
ευχάριστες;

Αυτή που άρεσε σε μένα πιο πολύ ήταν όταν μας έφεραν τα αληθινά τα ψάρια και τα είδαμε, 
όταν πήγαμε στη ψαραγορά και όταν φτιάχναμε το ενυδρείο.

11) Τι έκανες συνήθως (ποιος ήταν ο ρόλος σου) στις ομαδικές εργασίες;

Δεν είχα κάποιο ρόλο, ότι έκαναν τα άλλα παιδιά έκανα κι εγώ. Δεν ξεχωρίσαμε κάποιον σαν 
αρχηγό. Ήμασταν όλοι ίσοι.

12) Οταν είχατε να κάνετε μια εργασία σε ομάδα ή με κάποιον άλλον συμμαθητή σου συζητούσατε 
τι έπρεπε να κάνετε και δουλεύατε μαζί ή ο καθένας δούλευε μόνος του;

Συζητούσαμε τι έπρεπε να κάνουμε.

13) Οταν δουλεύατε σε ομαδικές εργασίες σας έλεγε η δασκάλα τι θα μπορούσε να κάνει ο καθένας 
σας ή σας άφηνε να το βρείτε μόνοι σας;

Μας άφηνε να το βρούμε μόνοι μας.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

Β. Παιδιά με Δυσκολίες Μάθησης

Συνέντευξη 1 (Νηλέας)

1) Σε βοήθησε ο νέος τρόπος διδασκαλίας (π.χ. με τις εικόνες από βιβλία και περιοδικά, τα 
αληθινά ψάρια, το διατροφολόγο που ήρθε στην τάξη, την επίσκεψη στην ψαραγορά) που εφάρμοσε 
ο δάσκαλος στα «Ζώα της Θάλασσας» να μάθεις καλύτερα; Γιατί;

Ναι, εμένα αυτό μ’ άρεσε γιατί έμαθα πράγματα.

2) Τι ήταν αυτό που σε βοήθησε να μάθεις καλύτερα με αυτόν τον τρόπο;

Με βοήθησε να μάθω ψάρια, πως ζούνε, να μάθω πράγματα .... απ’ αυτά.

3) Σου άρεσε όταν δουλεύατε σε ομάδες ή μαζί με κάποιον άλλο συμμαθητή σου; Γιατί;

Μου άρεσε που δουλεύαμε σε ομάδες και κάναμε πράγματα που μας έδινε η δασκάλα μας να 
κάνουμε. Εμένα αυτά μου άρεσαν γιατί είχα το Μάριο, έλεγε πράγματα κι εγώ με τη σειρά μου 
έλεγα τη γνώμη μου.

4) Σε βοήθησαν οι ομάδες που κάνατε στην τάξη ή η συνεργασία με συμμαθητή σου να συρρετέγεις 
πιο πολύ στις δραστηριότητες που σας έβαζε ο δάσκαλος;

Μου άρεσε που ήμασταν σε ομάδες και συνεργαζόμασταν. Εγώ είδα τον εαυτό μου να 
συμμετέχει πιο πολύ από πριν που ήμουνα μόνος μου.

5) Σε βοήθησαν οι ομάδες που κάνατε στην τάξη ή η συνεργασία με συμμαθητή σου να μάθεις 
καλώτερα από το συνηθισμένο μάθημα που κάνετε με τη δασκάλα σου;

Με τον τρόπο που καθόμασταν ... σε ομάδες, μάθαινα καλύτερα.

6) Όταν δεν καταλάβαινες τι έπρεπε να κάνεις σε μια ομαδική εργασία, τι έκανες;

Ρωτούσα το Μάριο ή ρωτούσα τη δασκάλα μου ή προσπαθούσα να το καταλάβω.

7) Όταν δεν καταλάβαινες τι έπρεπε να κάνεις σε μια ομαδική εργασία, τι έκαναν οι συμμαθητές 
σου; Αν δεν μπορούν να απαντήσουν κάνουμε διευκρινιστική ερώτηση: σε βοηθούσαν οι 
συμμαθητές σου;

Όταν ήμασταν σε ομάδες με βοηθούσαν. Όταν ήμουν μόνος μου προσπαθούσα να καταλάβω 
αυτό που μας έδινε η δασκάλα μας.

8) Ποιες δραστηριότητες από αυτές που κάνατε για τα «Ζώα της Θάλασσας» σε δυσκόλεψαν;

Τίποτα δε με δυσκόλεψε.
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9) Ποιες δραστηριότητες από αυτές που κάνατε για τα «Ζώα της Θάλασσας» σου φάνηκαν εύκολες; 

Όλες εύκολες μου φάνηκαν.

10) Ποιες δραστηριότητες από αυτές που κάνατε για τα «Ζώα της Θάλασσας» σου φάνηκαν 
ευχάριστες;

Μου άρεσε που πήγαμε στη ψαραγορά, που είδα ψάρια. Είδα χριστόψαρο, ξιφία, λαβράκι, 
γαρίδες. Αυτό μου άρεσε επειδή πήγα εκεί και είδα τα ψάρια. Τα περισσότερα όμως τα ήξερα, 
γιατί το καλοκαίρι με τον μπαμπά μου πηγαίναμε και κάναμε κατάδυση.

11) Τι έκανες συνήθως (ποιος ήταν ο ρόλος σου) στις ομαδικές εργασίες;

Δεν είχα κάποιο ρόλο.

12) Όταν είχατε να κάνετε μια εργασία σε ομάδα ή με κάποιον άλλον συμμαθητή σου συζητούσατε 
τι έπρεπε να κάνετε και δουλεύατε μαζί ή ο καθένας δούλευε μόνος του;

Τα συζητούσαμε.

13) Όταν δουλεύατε σε ομαδικές εργασίες σας έλεγε η δασκάλα τι θα μπορούσε να κάνει ο καθένας 
σας ή σας άφηνε να το βρείτε μόνοι σας;

Μερικές φορές μας βοηθούσε, μερικές φορές δε μας βοηθούσε.
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Συνέντευξη 2 (Δήμητρα)

1 )Σε βοήθησε ο νέος τρόπος διδασκαλίας (π.χ. με τις εικόνες από βιβλία και περιοδικά, τα αληθινά 
ψάρια, το διατροφολόγο που ήρθε στην τάξη, την επίσκεψη στην ψαραγορά) που εφάρμοσε ο 
δάσκαλος στα «Ζώα της Θάλασσας» να μάθεις καλύτερα; Γιατί;

Ναι, με βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί έμαθα πάρα πολλά πράγματα για τα ζώα της θάλασσας.

2) Τι ήταν αυτό που σε βοήθησε να μάθεις καλώτερα με αυτόν τον τρόπο;

Με βοήθησε πιο πολύ που διαβάζαμε και μαθαίναμε καινούρια ζώα.

3) Σου άρεσε όταν δουλεύατε σε ομάδες ή μαζί με κάποιον άλλο συμμαθητή σου; Γιατί;

Ναι, μου άρεσε γιατί δουλεύαμε ομαδικά. Αν ήμασταν μόνοι μας δε θα ήταν ωραία. Δε θα ήταν 
τόσο διασκεδαστικό.

4) Σε βοήθησαν οι ομάδες που κάνατε στην τάξη ή η συνεργασία με συμμαθητή σου να συιιιιετέ/εις 
πιο πολύ στις δραστηριότητες που σας έβαζε ο δάσκαλος;

Ναι, με βοήθησε γιατί ήταν ωραίο και διασκεδαστικό κι έτσι συμμετείχα πιο πολύ.

5) Σε βοήθησαν οι ομάδες που κάνατε στην τάξη ή η συνεργασία με συμμαθητή σου να ιιάθεις 
καλύτερα από το συνηθισμένο μάθημα που κάνετε με τη δασκάλα σου;

Ναι.

6) Όταν δεν καταλάβαινες τι έπρεπε να κάνεις σε μια ομαδική εργασία, τι έκανες;

Ρωτούσα τους άλλους συμμαθητές μου στην ομάδα μου και αν δεν ήξεραν ούτε αυτοί ρωτούσα 
τη δασκάλα μου.

7) Όταν δεν καταλάβαινες τι έπρεπε να κάνεις σε μια ομαδική εργασία, τι έκαναν οι συμμαθητές 
σου; Αν δεν μπορούν να απαντήσουν κάνουμε διευκρινιστική ερώτηση: σε βοηθούσαν οι 
συμμαθητές σου;

Ναι, με βοηθούσαν.

8) Ποιες δραστηριότητες από αυτές που κάνατε για τα «Ζώα της Θάλασσας» σε δυσκόλεψαν;

Καμία.

9) Ποιες δραστηριότητες από αυτές που κάνατε για τα «Ζώα της Θάλασσας» σου φάνηκαν εύκολες; 

Όλες εύκολες ήταν.

10) Ποιες δραστηριότητες από αυτές που κάνατε για τα «Ζώα της Θάλασσας» σου φάνηκαν 
ευχάριστες;
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Όταν είδαμε το DVD (Η αναπαραγωγή των ζώων της θάλασσας) και όταν διαβάζαμε για τη 
χελώνα καρέττα - καρέττα (Ζώα της θάλασσας υπό εξαφάνιση).

11) Τι έκανες συνήθως (ποιος ήταν ο ρόλος σου) στις ομαδικές εργασίες;

Δεν είχα κάποιο ρόλο.

12) Όταν είχατε να κάνετε μια εργασία σε ομάδα ή με κάποιον άλλον συμμαθητή σου συζητούσατε 
τι έπρεπε να κάνετε και δουλεύατε μαζί ή ο καθένας δούλευε μόνος του;

Συζητούσαμε. Έλεγε, δηλαδή, ο καθένας τη γνώμη του και μετά αποφασίζαμε τι θα έβγαινε.

13) Όταν δουλεύατε σε ομαδικές εργασίες σας έλεγε η δασκάλα τι θα μπορούσε να κάνει ο καθένας 
σας ή σας άφηνε να το βρείτε μόνοι σας;

Μας βοηθούσε λίγο και η δασκάλα μας, αλλά μας άφηνε πιο πολύ να το βρούμε μόνοι μας.
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Συνέντευξη 3 (Ιουλία)

1) Σε βοήθησε ο νέος τρόπος διδασκαλίας (π.χ. με τις εικόνες από βιβλία και περιοδικά, τα 
αληθινά ψάρια, το διατροφολόγο που ήρθε στην τάξη, την επίσκεψη στην ψαραγορά) που εφάρμοσε 
ο δάσκαλος στα «Ζώα της Θάλασσας» να μάθεις καλύτερα; Γιατί;

Με βοήθησε να μάθω πιο πολλά πράγματα για τα ζώα της θάλασσας, έμαθα ότι κάποια ζώα 
κινδυνεύουνε, γιατί κινδυνεύουνε... Μου φάνηκε πιο καλός αυτός ο τρόπος.

2) Τι ήταν αυτό που σε βοήθησε να μάθεις καλύτερα με αυτόν τον τρόπο;

Με βοήθησε να μάθω γιατί από τα βιβλία μαθαίναμε πιο λίγο, ενώ έτσι έμαθα περισσότερα 
πράγματα.

3) Σου άρεσε όταν δουλεύατε σε ομάδες ή μαζί με κάποιον άλλο συμμαθητή σου; Γιατί;

Ναι, μου άρεσε γιατί ήμασταν σε μια ομάδα και μου αρέσει αυτό.

4) Σε βοήθησαν οι ομάδες που κάνατε στην τάξη ή η συνεργασία με συμμαθητή σου να συιαιετέγεις 
πιο πολύ στις δραστηριότητες που σας έβαζε ο δάσκαλος;

Ναι, με βοήθησε να συμμετέχω πιο πολύ.

5) Σε βοήθησαν οι ομάδες που κάνατε στην τάξη ή η συνεργασία με συμμαθητή σου να μάθεις 
καλύτερα από το συνηθισμένο μάθημα που κάνετε με τη δασκάλα, σου;

Ναι, με βοήθησε να μαθαίνω καλύτερα, γιατί έμαθα πιο πολλά πράγματα.

6) Όταν δεν καταλάβαινες τι έπρεπε να κάνεις σε μια ομαδική εργασία, τι έκανες;

Ρωτούσα τους συμμαθητές μου ή τη δασκάλα μου.

7) Όταν δεν καταλάβαινες τι έπρεπε να κάνεις σε μια ομαδική εργασία, τι έκαναν οι συμμαθητές 
σου; Αν δεν μπορούν να απαντήσουν κάνουμε διευκρινιστική ερώτηση: σε βοηθούσαν οι 
συμμαθητές σου;

Ναι, με βοηθούσαν, μου έλεγαν τι έπρεπε να κάνω, έλεγαν τη γνώμη τους κι έτσι κι εγώ 
καταλάβαινα πιο εύκολα και έλεγα κι εγώ τη γνώμη μου.

8) Ποιες δραστηριότητες από αυτές που κάνατε για τα «Ζώα της Θάλασσας» σε δυσκόλεψαν;

Δε με δυσκόλεψε καμία.

9) Ποιες δραστηριότητες από αυτές που κάνατε για τα «Ζώα της Θάλασσας» σου φάνηκαν εύκολες; 

Όλες.
10) Ποιες δραστηριότητες από αυτές που κάνατε για τα «Ζώα της Θάλασσας» σου φάνηκαν 
ευχάριστες;
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Όλες μου άρεσαν.

11) Τι έκανες συνήθως (ποιος ήταν ο ρόλος σου) στις ομαδικές εργασίες;

Δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο ρόλο.

12) Όταν είχατε να κάνετε μια εργασία σε ομάδα ή με κάποιον άλλον συμμαθητή σου συζητούσατε 
τι έπρεπε να κάνετε και δουλεύατε μαζί ή ο καθένας δούλευε μόνος του;

Αφού ήμασταν σε ομάδες συζητούσαμε και λέγαμε τη γνώμη μας.

13) Όταν δουλεύατε σε ομαδικές εργασίες σας έλεγε η δασκάλα τι θα μπορούσε να κάνει ο καθένας 
σας ή σας άφηνε να το βρείτε μόνοι σας;

Όχι, μας εξηγούσε και εμείς από κει και πέρα τα κάναμε μόνοι μας.... όλοι μαζί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ

1) Πως σας φάνηκε το project που εφαρμόσατε; Γιατί;

Αρκετά καλό γιατί προσέφερε γνώσεις που δεν τις έχει το βιβλίο των παιδιών.

2) Ποιες δραστηριότητες θεωρείτε ότι ωφέλησαν τους μαθητές και γιατί;

A : Ψάρια και διατροφή και θαλάσσια ζωή υπό εξαφάνιση, γιατί τα παιδιά πήραν γνώσεις που 
δεν περιέχονται συγκεντρωμένες σε ένα σχολικό βιβλίο και ευαισθητοποιήθηκαν στα υπό 
εξαφάνιση ζώα.

3) Ποιες δραστηριότητες θεωρείτε ότι δεν ωφέλησαν τους μαθητές και γιατί;

Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι που ήταν άχρηστο.

4) Ποιες δραστηριότητες σας δυσκόλεψαν και γιατί;

Καμία

5) Θα εφαρμόσετε στο μέλλον άλλο project;

Ναι, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις.

6) Ποια είναι η γνώμη σας γενικά για το project τώρα που το εφαρμόσατε;

Ότι θέλει πολύ μεγάλη προετοιμασία.

7) Τι συμβουλές θα δίνατε σε ένα/μία συνάδελφό σας που θα σας έλεγε ότι θέλει να εφαρμόσει ένα 
project στην τάξη του;

Καλό είναι να κάνεις ένα project για τα παιδιά αρκεί να υπάρχουν πηγές απ’ όπου θα πάρεις 
πληροφορίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΙΑΑΟΓΩΝ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Δραστηριότητα: 1η (Ταξινόμηση των ζώων της θάλασσας)

Παρατηρήτρια: Σαλώμη Αμβροσίου Ημερομηνία : 20/02/2008

Δ : Λοιπόν παιδιά καθίστε για να αρχίσουμε. Ποιος θα μας θυμίσει τον τρόπο που 

συμπεριφερόμαστε όταν δουλεύουμε σε ομάδες;

Μ : Είπαμε ότι δεν μιλάμε δυνατά.

Δ : Ναι. Και τι άλλο;

Μ : Ότι αν χρειαστεί να μιλήσουμε για κάποιο θέμα θα μιλάμε ψιθυριστά και δεν θα φωνάζουμε. 

Δ : Μάλιστα. Έχει κάποιος άλλος να προσθέσει κάτι;

Μ : Ναι. Ότι συζητάμε με όλη την ομάδα και δεν αποφασίζουμε μόνοι μας για τις ασκήσεις.

Δ : Ωραία. Ποιος θα μας πει τι είπαμε προχθές;

Μ : Για τα ζώα της θάλασσας.

Δ : Θυμάστε σε ποιες κατηγορίες τα χωρίσαμε;

Μ : Σε σπονδυλωτά και ασπόνδυλα.

Δ : Θυμάστε σε ποιες κατηγορίες χωρίσαμε τα ασπόνδυλα;

Μ :.............(δεν απαντούν).

Δ : Θα σας δείξω κάποια ζώα της θάλασσας που έχω σε φωτογραφίες. Αυτά τα ζώα θα τα πάρετε 

και θα πρέπει να τα βάλετε σε μια ομάδα.

(Δίνει ένα παράδειγμα. Δείχνει φωτογραφίες και ρωτά ποια ζώα μοιάζουν και ποια όχι).

Μ : Το πρώτο και το τρίτο μοιάζουν.

Δ : Πώς;

Μ : Είναι και τα δύο ψάρια.

Δ : Από που το ξεχωρίζουμε;

Μ : Έχουν λέπια.

Δ : Τι άλλο;

Μ : Έχουν σπονδυλική στήλη.

Δ : Μάλιστα. Κάτι άλλο;

Μ : Κολυμπάνε στο νερό;

Δ : Όλα κολυμπάνε στο νερό Αντώνη, αφού μιλάμε για ζώα της θάλασσας. Σε ποία κατηγορία 

τότε κατατάσσουμε το πρώτο και το τρίτο;

Μ : Στα σπονδυλωτά.

Δ : Ποιες είναι οι δύο μεγάλες κατηγορίες;
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Μ : Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα.

Δ : (Δίνει τις φωτογραφίες στις πέντε ομάδες).

Μ:(Παρατηρούν και περιεργάζονται τις εικόνες. Έπειτα συζητάνε και προσπαθούν να τις 

χωρίσουν σε ομάδες. Μια ομάδα μιλάει στην ολομέλεια).

Δ : Γιατί τα χωρίσατε έτσι; (Εντόπισε λάθη)

Μ : Είναι ψάρια.

Δ : Και αυτά;

Μ : Είναι μαλάκια.

Δ : Συμφωνείτε όλοι; Στάθη;

Μ : Κυρία, (μιλάει ο Στάθης), η φάλαινα και ο καρχαρίας δεν είναι ψάρια. Είναι θηλαστικά.

Δ : Εδώ γιατί τα χωρίσατε έτσι Νίκο;

Μ : Επειδή είναι μαλάκια.

Δ : Από που βγαίνει αυτό;

Μ : Είναι μαλακό το σώμα τους.

Δ : Τα υπόλοιπα που ανήκουν;

Μ ; Εχινόδερμα.

Δ ; Τώρα χωρίστε τα ξανά.

Μ : (Προσπαθούν να τα κατηγοριοποιήσουν σύμφωνα με τις οδηγίες της δασκάλας. Ένα κορίτσι 

μιλάει στην ολομέλεια και παρουσιάζει τα ζώα της ομάδας της).

Δ : Η Ζωή θα μας πει τώρα πως χώρισαν τις ομάδες.

Μ : Σε αυτά που γεννάνε αυγά και σε αυτά που δεν γεννάνε αυγά.

Δ : Πάλι δεν είναι σωστό. Αφού είχαμε πει να ξεκινήσετε από τα σπονδυλωτά για να τα χωρίσετε 

και μετά τα ασπόνδυλα. Αοιπόν, να το κάνουμε μαζί για να το καταλάβετε. (Πλέον η 

κατηγοριοποίηση γίνεται στην ολομέλεια για τα ζώα αυτής της ομάδας).

Μεσολαβεί διάλειμμα

Δ : Τώρα που τα ξαναείδατε πείτε μου.

Μ : Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα. Μετά τα μαλάκια είναι μια κατηγορία.

Δ : Ωραία, άλλο;

Μ : Ο αχινός μόνος του...

Δ : Ποιος ξέρει πώς λέγεται αυτή η κατηγορία;

Η εφαρμογή της μεθόδου Project σε παιδιά με ή χωρίς Δυσκολίες Μάθησης Σ. Αμβροσίου
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Μ : Οστρακοειδή.

Δ : Οχι.

Μ : Αχινοειδή.

Δ : Όχι παιδιά. Δεν πειράζει που δεν το ξέρετε. Λέγονται εχινόδερμα. (Γράφει στον πίνακα. 

Έρχεται άλλη ομάδα και δίνει τις απαντήσεις της. Βρίσκει πάλι λάθος).

Δ : Η χελώνα παιδιά είναι σπονδυλωτό. Σε ποία ομάδα ανήκει, αφού είναι ζώο της στεριάς; 

Ξέρετε άλλο ζώο της στεριάς;

Μ : Σαλιγκάρι.

Δ : Τι κάνει η χελώνα; Δε σέρνεται; Πώς λέμε αυτά τα ζώα που σέρνονται;

Μ : Ερπετά.

Δ : Αρα θα μπει στα σπονδυλωτά. Τα μύδια που θα τα βάλουμε; Αφού το μέσα τους είναι 

μαλακό...;

Μ : Στα μαλάκια.

Δ : Τώρα να έρθει αυτή η ομάδα. Το ζωοπλαγκτόν πού θα μπει;

Μ :....... (Δεν απαντούν).

Δ : Για αυτό έχω κάποιες αμφιβολίες για το που πρέπει να το βάλουμε. Ας μην το βάλουμε 

πουθενά. Το καβούρι;

Μ : Στα εχινόδερμα.

Δ : Όχι παιδιά. Θα μπει στα αρθρόποδα. Θα σας εξηγήσω. Εδώ βάζουμε όσα ζώα έχουν πόδια 

και αρθρώσεις. Ποία άλλα ξέρετε;

Μ : Σκόρπιός.

Μ : Γαρίδα.

Μ : Αστακός.

Δ : Ωραία, ας έρθει αυτή η ομάδα. Ο ιππόκαμπος;

Μ : Οστρακοειδή.

Δ : Δεν υπάρχουν οστρακοειδή παιδιά.

Μ : Στα εχινόδερμα.

Δ : Σωστά, αλλά εδώ παιδιά είναι εχινοειδή και όχι εχινόδερμα. Συγγνώμη, να το διορθώσω (το 

διορθώνει στον πίνακα). Ωραία, η μέδουσα πού θα μπει;

Μ : Στα μαλάκια.
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Δ : Όχι. Αυτή έχει άλλη, δική της κατηγορία. Ανήκει σε αυτά που όταν μας αγγίξουν μας 

φαγουρίζουνε και μας ενοχλεί αυτό που γίνεται στο δέρμα μας. Λέγονται κνιδόζωα. Από τη λέξη 

κνησμός που σημαίνει φαγούρα. Ποία άλλα ξέρετε;

Μ : Τσούχτρα!

Δ : Τελειώσαμε;

Μ : Είμαστε εμείς τώρα.

Δ : Εντάξει, να έρθετε και εσείς.

Μ: Το μπαρμπούνι και το λαβράκι τα βάλαμε στα ψάρια. Το φυτοπλαγκτόν...(σκέφτεται).

Δ : Αστό αυτό. Τον αστερία;

Μ : Στα εχινοειδή.

Δ : Ωραία. Κοιτάξτε παιδιά τώρα στον πίνακα και πείτε μου ποιες ομάδες έχουμε. (Δίνει το λόγο 

σε μερικά παιδιά και αυτά λένε όλες τις κατηγορίες σύμφωνα με αυτά που είχε γράψει πριν).

Δ : Τώρα σας δίνω χαρτονάκια. Πάρτε και ένα χάρακα για να τραβήξετε γραμμές για να γράψετε 

εκεί πάνω. Αυτή η ομάδα θα γράψει «ζώα της θάλασσας» και «σπονδυλωτά», αυτή η ομάδα θα 

γράψει....(και μοιράζει όλες τις κατηγορίες στις ομάδες, έτσι ώστε να τις γράψουν τα παιδιά στα 

χαρτονάκια).

Μ : Κυρία εμείς τι να γράψουμε;

Δ : Δεν θυμάμαι τώρα. Εγώ έδωσα οδηγίες σε όλους, δεν μπορώ να θυμάμαι τι είπα σε εσάς.

Μ : Κύρια έτσι;

Δ : Όχι ρε παιδιά. Τι κάνετε; Με μεγάλα γράμματα είπα να τα γράψετε. (Αφού τα ξαναγράψουν, 

μαζεύει τα χαρτονάκια από όλες τις ομάδες και λεει σε ένα μαθητή να ανέβει σε ένα θρανίο και 

να ξεκολλήσει παλιές εργασίες. Του δίνει τα χαρτονάκια για να τα κολλήσει στον τοίχο).

Δ : Αν τελειώσατε βάλτε τα θρανία στη θέση τους.
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Στον πίνακα σχηματίζεται αυτό το σχήμα :

ΖΩΑ ΤΗΣ ΘΑΑΑΣΣΑΣ

Σπονδυλωτά Ασπόνδυλα

Αρθροποδα

ΟΑΟΚΑΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΑΟΓΩΝ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Δραστηριότητα: 7η (Ανατομία των ζώων της θάλασσας)
Παρατηρήτρια: Σαλώμη Αμβροσίου Ημερομηνία: 13/03/2008

Τα παιδιά σε αυτή τη δραστηριότητα είναι σε ομάδες. Η δασκάλα δίνει οδηγίες και έπειτα φροντίζει 

να εξοπλίσει τα παιδιά με τα κατάλληλα υλικά, όπως γάντια μιας χρήσης και χάρτινα 

τραπεζομάντιλα. Έπειτα δίνει από ένα φύλλω εργασίας στις ομάδες, στο οποίο τα παιδιά καλούνται 

να απαντήσουν ερωτήσεις. Τέλος, κόβει στη μέση τα ψάρια και τα οστρακοειδή και τα δίνει στους 

μαθητές και στις μαθήτριες.

Μ : Κυρία, τι εννοεί εδώ που λεει βραχίονες;

Δ : ... (Δεν απαντά).

Ν(2): Κύρια, γιατί εμείς δεν πήραμε ψάρι; Το ξέρουμε καλύτερα.

Δ : ... (Δε δίνει απάντηση).

Ν(2): (Συνεχίζει να ασχολείται και το ζώο που έχει η ομάδα του με πολύ ενθουσιασμό).

Κατά τη διάρκεια που τα παιδιά περιεργάζονται το αντικείμενο που έχουν μπροστά τους ο Αντρέας 

(1) στέκεται, ψηλαφίζει και δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον να ασχοληθεί με την παρούσα 

δραστηριότητα. Έτσι, κάνει - μόνο - στην παρατηρήτρια τις εξής ερωτήσεις :

Α( 1): Κυρία, αυτό το ψάρι έχει γλώσσα;

Σ : Εσύ τι λες; Για δοκίμασε να δεις στο στόμα του αν έχει.

Α(1): Μάλλον έχει...

Σ : Είδες που όταν συμμετέχεις και εσύ στην ομάδα σου βρίσκεις πολλά πράγματα;

A (1) : Δόντια έχει;

Σ : Εγώ λέω ναι, εσύ;

Α( 1): (Ανοίγει το στόμα του ψαριού και λεει) Έχει!! Είναι αυτά τα άσπρα.

Σ : Μπράβο! Πολύ σωστά.

Στην ίδια ομάδα γίνεται ο εξής διάλογος μεταξύ των υπόλοιπων μελών της:

ΜΙ : Τι να γράψω τώρα εδώ;

M2 : Εγώ σου λεω τι να γράψεις. Εσύ ακούς;

Μ1 : Γιατί να γράψω αυτά που θες εσύ;
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M2 : Δε σου λεω να γράψεις ότι θέλω εγώ. Τη γνώμη μου λέω.

Μ1 : Άσε με. Θα γράψω μόνη μου.

M3 : Ε γιατί δεν θες να ακούσεις τι έχει να σου πει;

Μ1 : Ωραία, άντε λέγε.

Ενώ τα παιδιά συνεχίζουν να εργάζονται ομαδικά η δασκάλα πλησιάζει την παρατηρήτρια και 

ρωτά:

Δ : Για κοίτα και εσύ να μου πεις γι’ αυτή την ερώτηση.

Σ : (Διαβάζω και μετά λεω : ) Εδώ ζητάει να συγκρίνουν το δικό τους ψάρι ή ζώο με της 

υπόλοιπης τάξης. Ας την αφήσουν για το τέλος, όταν θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα τους.

Απευθύνεται στα παιδιά :

Δ : Παιδιά την τελευταία μην την κάνετε πριν να ακούσετε τι έχουν να πουν και οι υπόλοιποι. 

Τελειώστε και θα τα πούμε για την τελευταία...

Μετά από λίγο παίρνει τη σουπιά που δεν είχε δοθεί σε καμιά ομάδα και την συζητάνε στην 

ολομέλεια της τάξης:

Δ : Αν τελειώσατε κοιτάξτε και εδώ. Τι ψάρι είναι αυτό που κρατάω;

Μ : Σουπιά.

Δ : Ναι. Και τι κάνει αυτή;

Ν(2): Έχει μελάνι και το ρίχνει στους εχθρούς της.

Δ : Και τα πλοκάμια αυτά τι τα θέλει;

Ν(2): Σφίγγει τους εχθρούς της και τους κρατάει.

Δ : Μάλιστα. Είναι για να παγιδεύει την τροφή της. Και αυτά εδώ πέρα είναι τα μάτια της. Έχει 

πόδια;

Μ : Όχι.

Δ : Και αυτά εδώ τι είναι; (αναφέρεται στα πλοκάμια).

Μ : Αυτά δεν είναι πόδια κυρία. Είναι πλοκάμια. Πλοκάμια να πούμε ότι έχει.

Δ : Ναι. Και εδώ είναι το σακουλάκι που έχει το μελάνι της για να το ρίχνει όταν κινδυνεύει.

Μεσολαβεί διάλειμμα
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Μ : Κυρία ο ...

Δ : Δε με ενδιαφέρει γι’ αυτόν ούτε για κανέναν. Καθίστε να δούμε τι μας ζητά να κάνουμε γιατί 

δεν τελειώσαμε ακόμη. Μη μιλάτε παιδιά. Η κάθε ομάδα θα διαβάζει αυτά που έγραψε. Οι άλλοι 

θα ακούτε και θα συμπληρώνετε. Πρώτη ομάδα. ΛέγεΈλενα.

Μ : (Η μαθήτρια διαβάζει).

Δ : Αλλη ομάδα. Ναι Μάρτιν.

Μ : (Ξεκινά να διαβάζει)...

Δ : Θέλω να διαβάζεις αργά και καθαρά όμως.

(Διαβάζουν και οι υπόλοιπες ομάδες).

Δ : Για να δούμε τώρα. Τι λεει η τελευταία ερώτηση;

Μ ; (Μια μαθήτρια διαβάζει την τελευταία ερώτηση από το φύλλο εργασίας).

Δ : Ακούσατε για τα άλλα ζώα. Τι πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα έχουν απέναντι στα δικά σας 

ζώα;

Μ :... (Δεν απαντούν).

Δ : Εσείς εξετάσατε τον αχινό. Για πείτε τι πιστεύετε;

Μ : Το πλεονέκτημα είναι ότι έχει αγκάθια και προστατεύεται. Και το μειονέκτημα ότι δεν 

κινείται γρήγορα.

Δ : Εσείς τι έχετε; Τη γυαλιστερή... Πείτε.

Μ : Το μειονέκτημα είναι ότι δεν μπορεί να κινηθεί γρήγορα με το σώμα που έχει. Το 

πλεονέκτημα...

Δ : Αέγε Θέμις.

Μ : Ότι κλείνεται στο καβούκι της.

Δ : Ακριβώς. Όποτε θέλει αυτή ανοίγει. Και τι άλλο;

Μ : Δεν μπορεί να την πιάσει κανείς εύκολα.

Δ : Όχι.

Μ : Χώνεται στο χώμα;

Δ : Μάλιστα. Κρύβεται στην άμμο και δεν μπορούν να την εντοπίσουν εύκολα. Αρα έχει δύο 

πλεονεκτήματα, κρύβεται και κλείνεται. Άλλος;

Μ : Εμείς έχουμε το ψάρι. Το πλεονέκτημα είναι ότι κολυμπάει γρήγορα γιατί έχει ουρά και 

πτερύγια. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν μπορεί να φάει μεγάλα ψάρια γιατί έχει μικρό στόμα.

Δ : Δεν είναι αυτό το μειονέκτημα. Θα φάει μικρά ψάρια. Άλλος τι λεει;

Μ : ... (Δεν απαντούν).
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Δ : Σε σχέση με τα άλλα ζώα...

Μ : Ότι δεν έχει αγκάθια.

Μ : Ούτε μελάνι για να προστατεύεται.

Δ : Ναι. Εσείς τι έχετε;

Μ : Πιστεύουμε ότι είναι γόπα το ψάρι μας. Κινείται εύκολα και γρήγορα. Το μειονέκτημα είναι 

ότι δεν έχει καβούκι.

Δ : Ωραία. Μετά, ποιος έχει σειρά;

Μ : Εμείς που έχουμε το μύδι. Έχει καβούκι και έτσι μπορεί να προστατεύεται από τους εχθρούς 

του. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν μπορεί να κολυμπάει γρήγορα με το ένα πόδι που έχει.

Δ : Ωραία. Συμπληρώστε τα όσοι δεν γράψατε αυτά που είπαμε τώρα και μετά γράψτε και το 

όνομά σας γιατί θα τα πάρω.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΑΟΓΩΝ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Δραστηριότητα : 10η (Τα είδη των θαλάσσιων ζώων της περιοχής)
Παρατηρήτρια: Σαλώμη Αμβροσίου Ημερομηνία : 26/03/2008

Τα παιδιά φτάνουν στη ψαραγορά και ξεκινά η ξενάγηση :

Δ : Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε... Κοιτάτε τα ψάρια και πόσο κάνουν. Αυτά τι είναι;

Μ : Γαύρος.

Δ : Αυτά εδώ;

Μ : Σαρδέλες, γαρίδες, μπαρμπούνια...

Δ : Μάλιστα, και αυτά εδώ;

Μ : Μπακαλιάρος και φαγκριά.

Δ : Ελάτε να δείτε τις σουπιές.

Μ : Κύρια, αυτό τι είναι;

Δ : Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;

Μ : Γιατί είναι μαύρη η σουπιά;

Δ : Έτσι είναι πάντα. Πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι φρέσκα τα ψάρια;

Μ : Πρέπει να γυαλίζουν και τα μάτια τους να είναι λαμπερά.

Δ : Αυτά εδώ δεν είναι έτσι. Σας πιάσαμε...

Ν(2): Κυρία, εμένα ο κολαούζος είναι το αγαπημένο μου.

Δ : Ναι.

Τα παιδιά πάνε στο διπλανό μαγαζί:

Δ : Εδώ είναι τσιπούρες. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια; (απευθύνεται στον ιδιοκτήτη)

Ψ1 : Ναι. Αυτές εδώ είναι οι τσιπούρες και όπως βλέπετε είναι πολύ φρέσκιες. Αυτό εδώ 

ονομάζεται χριστόψαρο. Το ονόμασαν έτσι γιατί λέγεται ότι το έπιασε από εδώ ο Χριστός και το 

έκανε πιο ήμερο.

Δ : Από πού ψαρεύετε;

Ψ1 : Κυρίως από τις Αλυκές. Αυτά εδώ τα λαβράκια και οι τσιπούρες είναι από 

ιχθυοκαλλιέργεια.

Δ : Θυμάστε τι μας είχε πει για τη σαρδέλα ο κ. Παναγιώτης όταν ήρθε να μας μιλήσει για τα 

ψάρια και τη διατροφή; Τι έχει πολύ κάλο για την υγεία μας;

Ν(2); Κάνει καλό στα μάτια.

Ψ1 : Όλα τα ψάρια κάνουν καλό στα μάτια.

Δ : Έχει τα Ω - 3 λιπαρά παιδιά...
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Ψ1 : Και ο σολομός και το σκουμπρί έχουν τα Ω - 3. Αυτά τα τρία ψάρια. Και περισσότερο 

φώσφορο έχει η ζαργάνα.

Τα παιδιά πάνε στο διπλανό μαγαζί:

Μ : Αυτό εδώ τι είναι;

Ψ2 : Αυτό είναι σκορπίνα.

Δ : Αυτό κάνει για σούπα...

Μ : Να και ένας αστερίας.

Ψ2 : Ναι. Τον κάνουμε δώρο σε αυτούς που ψωνίζουν από ’δω.

Δ : Εσείς από πού ψαρεύετε;

Τ2 : Από τις Αλυκές.

Δ : Και εσείς από εκεί δηλαδή...

Τα παιδιά πάνε στο διπλανό μαγαζί:

Μ : Κυρία, εδώ είναι ένας ξιφίας... Πώς το πιάνουν;

Δ : Ρωτήστε τον κύριο να σας πει.

Μ : Κύριε, πώς πιάσατε τον ξιφία;

Ψ3 : Με παραγάδι.

Μ : Δηλαδή;

Ψ3 : Βάζουμε ένα μεγάλο ψάρι στον αφρό και όταν πάει ο ξιφίας να το φάει τον πιάνουμε.

Τα παιδιά πάνε στο διπλανό μαγαζί με τα κατεψυγμένα προϊόντα :

Μ : Κύριε, αυτό εδώ τι είναι;

Τ4 : Σφυρίδα.

Μ : Αυτό είναι αστακός;

Ψ4 : Όχι. Είναι γαρίδες.

Αφού τελείωσε η ξενάγηση στη ψαραγορά, πάνε βόλτα στην παραλία για να δουν τις βάρκες και 

τους ψαράδες τη στιγμή που δουλεύουν :

Δ : Γεια σας, εσείς ψαρεύετε;

Τ5 : Πήγαμε το πρωί για ψάρεμα, αλλά δεν είχε πολλά ψάρια σήμερα.

Δ : Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για τη δουλειά σας;

Ψ5 : Ναι. Αυτά εδώ που βλέπετε είναι τα δίκτυα που στέκονται στον αφρό και όποιο ψάρι μπει 

μέσα, μετά δεν μπορεί να ξεφύγει.

Δ : Και πώς ξέρετε που έχει ψάρια και πάτε;

Ψ5 : Πάνω - κάτω ξέρουμε που βρίσκονται και πάμε εκεί.
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Μ : Κύριε να σας ρωτήσω κάτι; Ποια ψάρια πιάνετε πιο συχνά;

Ψ5 : Πιάνουμε διάφορα. Τσιπούρες, συναγρίδες, γαλέους. Τα λαβράκια όμως όχι γιατί 

ψαρεύονται με άλλο τρόπο.

Μ : Πώς βγάζετε τα ψάρια από τα δίχτυα;

Τ5 : Όταν τα ψαρέψουμε, τα ρίχνουμε σε δύο διαφορετικές πλευρές της βάρκας και μετά τα 

ξεχωρίζουμε.

Μ : Τα δίχτυα τα φτιάχνετε;

Τ'5 : Τα παίρνουμε από τα εργοστάσια έτοιμα, αλλά τα περνάμε εμείς στο σχοινί.

Μ : Όταν πιάσετε τα ψάρια που τα βάζετε;

Ψ5 ; Στα τελάρα. Μερικές φορές ρίχνουμε και λίγο πάγο για να παραμένουν φρέσκα.

Μ : Όταν έχει πανσέληνο ψαρεύετε;

Ψ5 : Εμείς ναι, γιατί ρίχνουμε στο βυθό και δεν μας επηρεάζει το φως.

Ν(2): Το παραγάδι τι ψάρια πιάνει;

Τ5: Όλα τα πιάνει γιατί είναι σαν αγκίστρι.

Ν(2) : Νομίζω έχει 153 αγκίστρια...

Ψ5 : Αυτά είναι για τους ερασιτέχνες. Εμείς έχουμε περισσότερα.

Ν(2): Κυρία, εγώ πέρυσι το καλοκαίρι ψάρεψα.

Δ : Ωραία.

Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας (απευθύνεται στον ψαρά).

1(3): Κυρία, έχουν ονόματα οι βάρκες;

Σ : Συνήθως έχουν. Για κοίτα. Βλέπεις να γράφει κάπου κάποιο όνομα;

1(3): Α ναι. Αγία Ελένη λεει...

Δ : Παίδια κοιτάξτε πως κάνει τα δίχτυα του αυτός εδώ ο ψαράς... Τα πλέκει τώρα με σαΐτα.

Η ξενάγηση τελειώνει και τα παιδιά γυρίζουν στο σχολείο.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΔΕΚΑΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
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ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΡΕΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΡΙΑΣ 
(Δραστηριότητα 5Μ)

Σ : Αντρέα τι κάνεις; Είσαι καλά;

A : Ναι.

Σ : Την προηγούμενη εβδομάδα έλειπες από ότι είδα. Ήσουν άρρωστος;

A : Όχι εγώ, ο αδερφός μου.

Σ : Μάλιστα. Τώρα είναι καλά;

A : Ναι.

Σ : Ωραία. Εμένα με θυμάσαι;

A : ... (Δεν απαντά).

Σ : Μήπως επειδή άλλαξα τα μαλλιά μου... Δεν πειράζει. Εγώ είμαι η Σαλώμη και όταν κάνετε 

μάθημα με τη δασκάλα σου για τα ζώα της θάλασσας είμαι και εγώ εδώ. Εδώ στο σχολείο που 

έρχεσαι σου αρέσει;

A : Όχι. Προτιμώ να μένω στο σπίτι γιατί εδώ κουράζομαι. Έχει και ζέστη...

Σ : Μάλιστα. Από αυτά που κάναμε εδώ για τα ζώα της θάλασσας, κατάλαβες τίποτα;

A : Όχι.

Σ : Όλα αυτά που είναι στον τοίχο...; Εκεί που λεει σπονδυλωτά, ψάρια ;

A : Για τα ψάρια ξέρω. Αλλά όχι αυτά που λεει ασπόνδυλα και τέτοια.

Σ : Καλά, δεν πειράζει. Για να δούμε... Κοίτα τι ωραία βιβλία έχουν φέρει εδώ οι συμμαθητές 

σου (Παίρνω ένα βιβλίο από μια παιδική εγκυκλοπαίδεια της Disney που ονομάζεται «Τα ζώα 

της θάλασσας» με την πεποίθηση ότι θα αρέσει περισσότερο στον Αντρέα). Εδώ ποιος είναι;

A : Ο mickey mouse.

Σ : Σωστά. Και αυτός;

A : Ο goofy.

Σ : Μπράβο. Χαίρομαι που τους ξέρεις. Και αυτό το ψάρι;

A : Είναι ξιφίας.

Σ : Σωστά! Και από που το κατάλαβες;

A : Από τη μύτη του που είναι κοφτερή.

Σ : Μάλιστα. Και αυτό ποιο είναι;

A : Δεν ξέρω.

Σ : Το σαλάχι. Να, το λεει και εδώ.

A : Αυτό είναι αστερίας.
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Σ : Ναι. Πιο κάτω τι έχει; Για να δούμε... Αυτό;

A : Αυτά είναι ψάρια.

Σ : Ακριβώς.

A : Και αυτό είναι ένας δεινόσαυρος.

Σ : Ναι.

A : Και αυτό μια πασχαλίτσα.

Σ : Αφού μια χαρά τα ξέρεις. Γιατί λες ότι δεν τα καταλαβαίνεις; (Με χαρούμενη διάθεση για να 

μη νομίσει ότι τον επικρίνω). Θα ήθελες να αλλάξουμε κάτι σε αυτά που κάνουμε;

A : ... (Δεν απαντά).

Σ : Τι θα ήθελες να κάναμε για να συμμετέχεις και εσύ και να λες την άποψή σου όπως τα άλλα 

παιδιά;

A : ... (Δεν απαντά και φαίνεται σκεφτικός).

Σ : (Μη θέλοντας να τον κουράσω άλλο Kat για να μη θεωρήσει ότι τον ελέγχω ή τον βαθμολογώ 

σταμάτησα εκεί το διάλογο).

Μεσολαβεί διάλειμμα

Αφού τα παιδιά μπήκαν στην αίθουσα μετά το διάλειμμα η δασκάλα τους αναθέτει να εργαστούν 

ανά δυάδες για να απαντήσουν σε μερικές ερωτήσεις. Παρατηρώ ότι ο Αντρέας ενοχλεί το 

διπλανό του και δεν κάνει τίποτα, εκτός από το να γράφει στο θρανίο και να παίζει με τα πόδια 

του. Αποφάσισα να πάω κοντά σε αυτό το θρανίο για να ενθαρρύνω τον Αντρέα να συνεργαστεί 

με το συμμαθητή του, αφού δεν το επιχειρούσε από μόνος του. Τότε γίνεται ο εξής διάλογος :

Σ : Πώς τα πάτε εδώ παιδιά; Βρήκατε τις απαντήσεις που σας ζητάει;

Μ : Κυρία, ο Αντρέας δεν με αφήνει να συγκεντρωθώ. Όλο παίζει και δεν κάνει τίποτα.

Σ : Αντρέα, θέλεις να προσπαθήσεις μαζί με τον συμμαθητή σου να βρεις αυτά που σας είπε η 

δασκάλα; Για να δούμε τι γράψατε στην πρώτη ερώτηση. (Τη διαβάζω και βλέπω ότι είναι 

ικανοποιητική, έτσι προχωράω στην επόμενη για να δώσω την ευκαιρία και στον Αντρέα να 

σκεφτεί και να αντιδράσει).

Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. (Τη διαβάζω και τη συζητάμε. Ρωτάω πρώτα τον Αντρέα και τον 

ενθαρρύνω να πει την άποψή του).
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Τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι ώστε να αυξηθούν οι φώκιες; Είπαμε πριν ότι είναι είδος προς 

εξαφάνιση. Αυτό το καταλάβατε;

Μ : Ναι, ότι δηλαδή μια μέρα θα εξαφανιστούν.

Σ : Ωραία. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε για μην χαθούν. Αντρέα εσύ τι θα έλεγες;

A : Εγώ νομίζω ότι οι μεγάλες φώκιες πρέπει να προσέχουν τα μωρά τους για να μην πηγαίνουν 

στους χαρχαρίες.

Σ : Μάλιστα. Τι νομίζεις δηλαδή ότι θα γίνει αν τα μωρά τους πάνε στους καρχαρίες;

A : Αυτοί θα τα σκοτώσουν...

Σ : Α και τότε λες ότι έτσι δεν θα ζουν οι φώκιες για να αυξάνονται...

A : Ναι!

Σ : Ωραία. Θέλεις να το γράψεις;

A : Ναι. (Γράφει το ένα κάτω από το άλλο - βλ. αντίγραφο)

Σ : Πάμε τώρα και στην τρίτη ερώτηση. Ποιες θα είναι οι συνέπειες αν εξαφανιστούν οι φώκιες. 

Πες μας Βαλάντη.

Μ : Τότε θα σπάσει η τροφική αλυσίδα και στη θάλασσα θα υπάρχει πρόβλημα.

Σ : Ωραία. Εσύ Αντρέα τι λες;

A : Ότι οι φώκιες να μην γεννάνε τα αυγά τους στο χώμα. Να τα προστατεύουν.

Σ : Οι φώκιες όμως δε γεννάνε αυγά. Γεννάνε μικρά, μωρά.

A : Ναι. Να τα προστατεύουν για να μην τα τσιμπάνε με τη μύτη τους τα μεγάλα πουλιά και να 

τρώνε.

Σ : Εσύ λες για τις χελώνες που γεννάνε τα αυγά τους στην άμμο;

A : ... (Δεν απαντά και είναι σκεφτικός).

Σ : Οι φώκιες γεννάνε μικρά μωρά και τα φροντίζουν, όπως εμάς οι μαμάδες μας. Αν 

εξαφανιστούν αυτά τι θα γίνει;

A : Οι φώκιες να τα προστατεύουν για να μην πεθάνουν.

Σ : Ωραία. Γράψε αυτό που είπες εδώ, σε αυτή τη γραμμούλα. Ξεκίνα από εδώ και όταν 

τελειώσει πήγαινε από κάτω (Δεν ήθελα να τον πιέσω άλλο και έτσι του είπα να γράψει αυτά που 

μου είπε, δείχνοντάς του από που μέχρι που).

Πάμε στην άλλη (Τη διαβάζω μέχρι να γράψει). Εσύ τι λες Βαλάντη;

Μ : Άλλα ζώα που πιστεύω ότι θα εξαφανιστούν είναι η χελώνα καρέτα - καρέτα και οι 

θαλάσσιοι ελέφαντες.

Σ : Και τι άλλο;
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Μ : Α, και οι φώκιες μονάχους - μονάχους.

Σ : Ωραία, γράψε αυτό που μου είπες όταν τελειώσει ο Αντρέας.

(Χτυπάει κουδούνι και δεν προλαβαίνουμε να συζητήσουμε την τελευταία ερώτηση. Εγώ 

απομακρύνομαι από το θρανίο τους αλλά ο Αντρέας με σταματά).

A : Οι φώκιες πάντως πρέπει να προστατεύουν τα μωρά τους γιατί μετά θα εξαφανιστούν. Θα τα 

φάνε οι χαρχαρίες.

Σ : Ακριβώς. Αλλά για άκουσε με λίγο. Οι καρχαρίες. Όπως λέμε κότα (Γράφω αυτές τις λέξεις 

σε ένα χαρτί και του λεω να τις διαβάσει).

A : (Τα προφέρει σωστά). Οι καρχαρίες όμως θα φάνε τα μωρά τους αν δεν τα προσέχουν οι 

φώκιες.

Σ : Σωστά. Μπράβο Αντρέα!!

Πάω κοντά στην έδρα και ο Αντρέας μαζεύει τα πράγματά του για να φύγει. Το θρανίο του είναι 

κοντά στην έδρα. Τότε μου λεει:

A : Κυρία, γιατί δεν κάνουμε και για κάτι άλλο που μπορεί να εξαφανιστεί;

Σ : Δηλαδή σαν τι;

A : Για τους δεινόσαυρους.

Σ : Ας τελειώσουμε πρώτα με τα ζώα της θάλασσας και μετά θα ζητήσετε από την κυρία Έφη να 

κάνετε και για τους δεινόσαυρους. Εντάξει;

A : Ναι!

Σ : Ωραία. Καλό μεσημέρι. Γεια σου Αντρέα.

Σημ* Ο Νηλέας (1) τη συγκεκριμένη μέρα έλειπε και έτσι δεν καταγράφονται δικές του 

ενέργειες και συμπεριφορές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ TOY PROJECT

Παρατηρητής : Σ. Αμβροσίου Ημερομηνία: 13/3/08 Δραστηριότητα : Ανατομία ζώων θάλασσας
Μάθημα : Ευέλικτη ζώνη Διδακτική ώρα : 5η &6η

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Καθόλου | Λίγο | Αρκετά | Πολύ~

1. Η φραστική διατύπωση και το λεξιλόγιο του/της είναι προσαρμοσμένα στην 
γλωσσική ικανότητα των παιδιών, ώστε να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ 
δασκάλου/ας και μαθητών *

2. Τα μέσα διδασκαλίας (πίνακας, φύλλα εργασίας, εικόνες, διαγράμματα, 
πραγματικά αντικείμενα κτλ) χρησιμοποιούνται σωστά την κατάλληλη 
στιγμή και με αποτελεσματικότητα *

3. Δίνει τις απαραίτητες οδηγίες και επεξηγήσεις για την εκτέλεση των 
ασκήσεων και εργασιών *

4. Ο/η εκπαιδευτικός ελέγχει αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι (με ασκήσεις εργασίας, 
ανακεφαλαιωτικές ερωτήσεις, συζήτηση και άλλα) *

5. Προκαλεί και διατηρεί, όταν χρειάζεται, το ενδιαφέρον των παιδιών κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος *

6. Εξασφαλίζει την αυτενέργεια και τη συμμετοχή των μαθητών της τάξης
*

7. Ακούει με προσοχή τις απαντήσεις, αποφάσεις, ανακοινώσεις των μαθητών 
και απαντά σε αυτές με κατάλληλο παιδαγωγικό τρόπο. *

8. Συμπεριλαμβάνει στη διδακτική διαδικασία και αξιοποιεί τα ενδιαφέροντα, 
προσωπικά βιώματα και εμπειρίες των μαθητών *

9. Εξασφαλίζει την αυτενέργεια και τη συμμετοχή και των αλλοδαπών μαθητών 
της τάξης *

10. Εξασφαλίζει την αυτενέργεια και τη συμμετοχή και μαθητών με δυσκολίες 
μάθησης *

11. Δείχνει εμπιστοσύνη στις ικανότητες των μαθητών και τους ενθαρρύνει
*

12. Ο/η εκπαιδευτικός βοηθά στην εξεύρεση λύσεων χωρίς να δίνει απαντήσεις
*

13. Ο/η εκπαιδευτικός επιβραβεύει τις προσπάθειες των μαθητών
*

Πραγματοποιείται αξιολόγηση της εργασίας ή των εργασιών της δραστηριότητας από τον/την 
εκπαιδευτικό

Ναι Όχι V

Στον παρακάτω χώρο γράψτε τις διδακτικές και μαθητικές ενέργειες κατά τη διάρκεια αυτής της 

δραστηριότητας:

168



Η εφαρμογή της μεθόδου Project σε παιδιά με ή χωρίς Δυσκολίες Μάθησης Σ. Αμβροσίου

Διδακτικές ενέργειες : Χωρίζει σε ομάδες και δίνει οδηγίες. Δίνει τα ψάρια - ζώα της θάλασσας καθώς 

και τα φύλλα εργασίας. Προωθεί το διάλογο και κάνει ερωτήσεις για να κατανοήσουν τα παιδιά την 
ανατομία. Παρουσιάζει τη σουπιά στην ολομέλεια.

Μαθητικές ενέργειες : Περιεργάζονται τα ψάρια - ζώα και συμπληρώνουν τα φύλλα εργασίας που τους 

δόθηκαν. Συζητάνε στην ομάδα και έπειτα ανακοινώνουν στην ολομέλεια της τάξης τα συμπεράσματά 
τους. Απαντάνε σε ερωτήσεις και ακούνε όλες τις ομάδες προσεκτικά. Τέλος, συγκρίνουν τα δικά τους 
ψάρια - ζώα με των υπόλοιπων ομάδων (βλ. τελευταία ερώτηση φύλλου εργασίας) στην ολομέλεια.
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Η εφαρμογή της μεθόδου Project σε παιδιά με ή χωρίς Δυσκολίες Μάθησης Σ. Αμβροσίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΝΩΣΕΩΝ

Ονοματεπώνυμο: Τάξη:

Επάγγελμα πατέρα: Φύλο:

Επάγγελμα μητέρας: Ημερομηνία γέννησης:

Οι ερωτήσεις που δίνονται παρακάτω δεν είναι τεστ και δεν παίρνεις βαθμό για αυτές. Θα 

απαντήσεις κάποιες ερωτήσεις για τα ζώα της θάλασσας. Αν δεν γνωρίζεις την απάντηση δεν θα 

γράψεις τίποτα. Υπάρχουν ερωτήσεις που χρειάζεται να δώσεις απάντηση με δικά σου λόγια. Για 

μερικές ερωτήσεις χρειάζεται να βάλεις ένα V σε ένα μόνο κουτάκι ανάλογα με την απάντηση 

που αντιστοιχεί για εσένα.

Τα ζώα της θάλασσας

1 .Ποια ζώα της θάλασσας γνωρίζετε;

2. α) Ποια από τα παραπάνω ζώα της θάλασσας που γράψατε στην ερώτηση 1 ανήκουν στα

ψάρια;

β) Ποια από τα παραπάνω ζώα της θάλασσας που γράψατε στην ερώτηση 1 ανήκουν στα

θηλαστικά;

γ) Ποια από τα παραπάνω ζώα της θάλασσας που γράψατε στην ερώτηση 1 ανήκουν στα ερπετά;

δ) Ποια από τα παραπάνω ζώα της θάλασσας που γράψατε στην ερώτηση 1 ανήκουν στα

μαλάκια;

ε) Ποια από τα παραπάνω ζώα της θάλασσας που γράψατε στην ερώτηση 1 ανήκουν στα

αρθρόποδα;
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Η εφαρμογή της μεθόδου Project σε παιδιά με ή χωρίς Δυσκολίες Μάθησης Σ. Αμβροσίου

στ) Ποια από τα παραπάνω ζώα της θάλασσας που γράψατε στην ερώτηση 1 ανήκουν στα 

κνιδόζωα;

ζ) Ποια από τα παραπάνω ζώα της θάλασσας που γράψατε στην ερώτηση 1 ανήκουν στα

εχινοειδή;

3. Από τις κατηγορίες των ζώων της θάλασσας που είδατε στην ερώτηση 2 ποιες δείχνουν 

σπονδυλωτά και ποιες ασπόνδυλα ζώα της θάλασσας;

Σπονδυλωτά

Ασπόνδυλα

4. Ποια ζώα της θάλασσας έχει η περιοχή σας;

5. Ποια ζώα της θάλασσας της περιοχής σας ξέρετε ότι κινδυνεύουν να εξαφανιστούν;

6. Ποια ζώα της θάλασσας της Ελλάδας γενικά ξέρετε ότι κινδυνεύουν να εξαφανιστούν;

7. Ποια από τα παρακάτω ζώα της θάλασσας γεννούν αυγά και ποια μωρά; Βάζετε V σε ένα μόνο 
κουτάκι για κάθε ζώο της θάλασσας.

Θαλάσσια χελώνα Αυγά Μωρά
Σαλάχι Αυγά Μωρά

Ρέγκα Αυγά □ Μωρά
Καλαμάρι Αυγά □ Μωρά □
Γκρι φάλαινα Αυγά L Μωρά [

Πιγκουΐνος Αυγά Μωρά
Χελιδονόψαρο Αυγά □ Μωρά □
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Δελφίνι Αυγά
Αστακός Αυγά
Θαλάσσιος ελέφαντας Αυγά

□ Μωρά □
ι ] Μωρά □
[ ] Μωρά □

8. Ποιες κατηγορίες ζώων της θάλασσας υπάρχουν ανάλογα με το τι τρώνε;

9. Τι μπορεί να συμβεί αν κάποια είδη των ζώων της θάλασσας δεν μπορούν να βρουν τροφή;

10. Νομίζετε ότι είναι σημαντικό για την υγεία σας να τρώτε ψάρια και θαλασσινά; Αν ναι, γιατί;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΣΕΩΝ 
Ερωτηματολόγιο «Πως μαθαίνω στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος»

Ονοματεπώνυμο:

Φύλο:

Ημερομηνία γέννησης:

Τάξη:

Επάγγελμα πατέρα: 

Επάγγελμα μητέρας:

Οι προτάσεις που ακολουθούν αφορούν τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνεις στο ιιάθιηια της 

ιιελέτης περιβάλλοντος. Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Για το λόγο αυτό 

προσπάθησε να δώσεις όσο το δυνατόν πιο ακριβείς απαντήσεις. Απάντησε με βάση την κλίμακα που 

δίνεται παρακάτω. Αν θεωρείς ότι η πρόταση είναι πολύ αληθινή για σένα (ισχύει πάρα πολύ), βάλε το 

νούμερο 4 σε κύκλο. Αν δεν είναι καθόλου αληθινή, τότε βάλε το νούμερο 1 σε κύκλο. Αν νομίζεις ότι 

ισχύει ως ένα βαθμό, διάλεξε ένα από τα ενδιάμεσα νούμερα.

1 2 3 4

Δεν ισχύει 

καθόλου για 

μένα

Ισχύει μερικές 

φορές

Ισχύει συχνά Ισχύει πάντα

Παράδειγμα: Πάντα προσέχω στο μάθημα της μελέτης περιβάλλοντος.

Αν βάλεις σε κύκλο το 1 σημαίνει ότι αυτό δεν ισχύει καθόλου για σένα. Δηλαδή δεν προσέχεις ποτέ 

στο μάθημα της μελέτης περιβάλλοντος. Αν βάλεις σε κύκλο το 2 σημαίνει ότι μερικές φορές ισχύει 

αυτό ενώ αν βάλεις σε κύκλο το 3 σηιιαίνει ότι συχνά ισχύει, δηλαδή προσέχεις συχνά στο μάθημα 

της μελέτης περιβάλλοντος. Τέλος αν βάλεις σε κύκλο το 4 σημαίνει ότι προσέχεις πάντα στο 

μάθημα της μελέτης περιβάλλοντος.

Γύρισε στην επόμενη σελίδα.
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Δεν
ισχύει

καθόλου

Ισχύει
μερικές
φορές

Ισχύει
συχνά

Ισχύει
πάντα

1. Συμμετέχω σε ομαδικές εργασίες επειδή περνάω ευχάριστα. 1 2 3 4
2. Μου αρέσει να συμμετέχω σε ομαδικές εργασίες. 1 2 3 4
3. Είναι σημαντικό για μένα να συμμετέχω σε ομαδικές εργασίες. 1 2 3 4

4. Μου αρέσει να εξηγώ σε κάποιο μέλος της ομάδας μου κάτι 
που δεν κατανοεί.

1 2 3 4

5. Μου αρέσει το σχολείο επειδή δουλεύουμε σε ομάδες. 1 2 3 4
6. Μου αρέσει να ακούω τις ιδέες των συμμαθητών μου και να 
συζητάμε πάνω σε αυτές.

1 2 3 4

7. Μου αρέσει να μου εξηγεί κάποιος από την ομάδα μου αυτό 
που δεν κατανοώ.

1 2 3 4

8. Μαθήματα που πρώτα δεν μου άρεσαν, τώρα μου αρέσουν 
επειδή αρκετές εργασίες τις κάνουμε σε ομάδες.

1 2 3 4

9. Μου αρέσει καλύτερα να δουλεύω σε ομαδικές εργασίες παρά 
μόνος μου, επειδή μου δίνεται η δυνατότητα να ασχολούμαι με 
σύνθετες και μεγάλες εργασίες.

1 2 3 4

10. Μου αρέσει να δουλεύω σε ομαδικές εργασίες, επειδή 
μαθαίνω καλύτερα απ’ ότι όταν κάνω μόνος μου μια εργασία.

1 2 3 4

11. Έχοντας δουλέψει σε ομάδα, μετά μπορώ να συμμετέχω πιο 
πολύ σε εργασίες που γίνονται στην τάξη.

1 2 3 4

12. Όταν δουλεύω σε ομαδική εργασία μου δίνεται η δυνατότητα 
να κάνω φίλους.

1 2 3 4

13. Όταν δεν συμμετέχω στην εργασία που έχει αναλάβει η 
ομάδα μου, οι συμμαθητές μου με κατηγορούν.

1 2 3 4

14. Όταν δεν συμμετέχω στην εργασία που έχει αναλάβει η 
ομάδα μου, αυτό επηρεάζει αρνητικά τις φιλίες μου.

1 2 3 4

15. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό για μένα να μαθαίνω για 
πράγματα που μπορώ να τα δω, να τα πιάσω και να τα 
παρατηρήσω στο περιβάλλον τους στο μάθημα της Μελέτης 
Περιβάλλοντος.

1 2 3 4

16. Θεωρώ ότι μαθαίνω καλύτερα όταν έρχονται ειδικοί σε 
θέματα στην τάξη μου για να μας μιλήσουν στο μάθημα της 
Μελέτης Περιβάλλοντος.

1 2 3 4

17. Θεωρώ ότι μαθαίνω καλύτερα όταν δουλεύω σε ομάδα στο 
μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος.

1 2 3 4

18. Θεωρώ ότι μαθαίνω καλύτερα όταν επισκέπτομαι με την τάξη 
μου χώρους που μπορώ να δω, να πιάσω και να παρατηρήσω 
αυτό που διδάσκομαι στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος.

1 2 3 4

19. Θεωρώ ότι μαθαίνω καλύτερα όταν διαβάζω από το βιβλίο 
της Μελέτης Περιβάλλοντος.

1 2 3 4

20. Θεωρώ ότι μαθαίνω καλύτερα όταν μας διδάσκει ο δάσκαλος 
ή η δασκάλα μας στην τάξη στο μάθημα της Μελέτης 
Περιβάλλοντος.

1 2 3 4

21. Θεωρώ ότι μπορώ να βοηθήσω σε ομαδική εργασία παρόλο 
που συχνά δυσκολεύομαι να καταλάβω τι πρέπει να κάνω.

1 2 3 4
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ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
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ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Παράγωγοι οργανισμοί είναι :

1..................................................

2..................................................

3 .......................................

4 .......................................

5 .......................................

Θα τους δείτε σε αυτές τις εικόνες :
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ΦΥΤΟΦΑΓΑ

Φυτοφάγα είναι:

1.........................

2.........................

3 ..................

4 ..................

5 ..................

Θα τα δείτε σε αυτές τις εικόνες :
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ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ

Σαρκοφάγα είναι:

1...........................

2...........................

3 ....................

4 ....................

5 ....................

Θα τα δείτε σε αυτές τις εικόνες :
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ΠΑΜΦΑΓΑ

Παμφάγα είναι:

1......................

2......................

3 ................

4 ................

5 ................

Θα τα δείτε σε αυτές τις εικόνες :
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II istesiri sums .1^1* κμι

lie ιηρελβόν οι Μβσογειηχ&ς οώκιτς ζοτόααν κατά χιλώ&βς <ττις ακτής της 
Mwnyfilo*. Η «ρυσικτΊ β^ιχί/Μτη επιι μ^τχρί ακτής tt»u Βύφβΐιφο
[lAvtcui itn Λς IkfxuiAiiiix'ii: ίι*. vl^ «ης A^mh'^ ctcj.w AtWauii. Xi^»uin^pKnw> 
nni'?rvs»ii|M'i ii*'> την ! Vr rKtir,* rim Πμή|Ηπι τυς κ&ρτρράνα να λιάζονται ανήΐίΛϊς ere 
αμφκτυβνρύς ί^Ληνικ»; ukt?.;.

JjVspOi ιχχύ r?i σνντρατπκη χληηυηοΐα των ΜφιαχιίΑ φι.κηχ-η.,
κ^χλπχτής TiXW, ΚΤΓΙ M TOywdfJUlO^ χλτβίκημός ΤΟίς &ίν φίΐρϊμνό K+,,K&w

κκυτυντόδι-ς ·ϊτυμη. Τα ζώι δωτγμόνα ατΔ τον ftvHfHpiu;: j|iipjipinwK.ruv χλ&σν σον 
pc«i>k ·5Μμονής μικρά ακατοίκητα νηβώ, αίίρΛτι^ν βρσχοδτν; ικτίς ται 
βαλΛίκπνίς αχηλιΑς, Οι myuptiuotaipOi *λη^ϊομυ< ταυ αϊου-ς tjouv απιμείνκι στην 
ανατολική kiciwrrfiui ΗΓιλακίπι.ι (ιπφ&ος ιττο Αητΰο και το Ιΰνω Πέλαγος) «ιιι στις 
■ακτΐς της Λυπκής Σαχάρας στυν Ατλαντικό Ωκηπ« Ρικιης ίτοης μικρΛς αλλά 
σημκ*ιτ«όςΐίλη&ιο|ν5^ ri*r»cn πτρ'-τοτ· -ϊΐΐηοών !/.i kui irtippy^foiui rrrci νησιικαβό 
ΰΦμχλΕτμπ της ΜαΒέρι·:.

Η pjjAiva, μί m I VIMHI χίλίφμβτρυ uxiuv mi τα χιλιίίιίς. ντμτςι (ιολλιί α·*ό ty (rauli 
Λ^'ιημιι «rrn eju^ui<pu4ji£vi.i inyi ανΟρώκιν*:; crv&pduxig κμοβη^ρβ* rawer)?» trrav 
Mitye&ftttpO ιη.ττ·μιί irjcreoi-jv Munnchus orcunhus. Oi εκτιμήβε*: tea· ίχοατν γίνει 
αναφέρουν ότι η Ελλόδα φιλοήτνΕί xcplxaii 200-250 άτομο. Έτσι Οπ μκοοούατ να ιυι 
ravrtc ότι η Ελλάδα rtva·. η χώρα πτην c*c«k* OgMv ινυσυΟτση τις Γτλη>ταΐΓ.ς tAeihi.; 
γα την απ01·αή noe*; χα Cua irtrt6.
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Η σχέση φώκιας - ανθριόπου είναι μερικές φορές ανταγωνιστική. Στην Ελλάδα, απειλές 
για την επιβίωση της Μεσογειακής φώκιας, όπως η ηθελημένη θανάτωση, η μείωση της 
διαθέσιμης τροφής και η τυχαία σύλληψή της σε αλιευτικά εργαλεία, σχετίζονται με την 
αλιεία. Ειδικά, η εντατικοποίηση της μέσης αλιείας και οι παράνομες δραστηριότητες, 
που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων, θίγουν άμεσα και 
τους παράκτιους ψαράδες, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τα μεγάλα σκάφη 
όπως τα γρι - γρι και τις ανεμότρατες.

Επίσης, οι συνεχείς πιέσεις από άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες (βιομηχανία, 
ρύπανση, ανεξέλεγκτος τουρισμός), προκαλούν καταστροφή των βιοτόπων και 
ενόχληση και οι φώκιες αναγκάζονται να αλλάζουν τον τρόπο ζωής τους, με 
αποτέλεσμα τη χαμηλή γεννητικότητα και την υψηλή θνησιμότητα του είδους. Επειδή η 
φώκια βρίσκεται στην κορυφή της οικολογικής πυραμίδας μπορεί να θεωρηθεί δείκτης 
της υγείας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η εξαφάνισή της, προοίμιο της 
επικείμενης καταστροφής του.
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■ΐΜ',λλυ i.jr/umtn για την i^nfiRTyq ?ΤΏΪ ι^μυρ.]?»

OyCfia ........................................

Hutpomiwu

Α, Βρίσκεσαι στην ψαραγορά! Μ Opt σι τον χώρο γόμκιι σου, κάν?: 
βαλτή ανάμεσα -στους ιτσγκσυς με to ιράρω ναι ρώτα too; ψαράδες 
tt ipafHtt και άλλα Εϋλαοοινά μπορείς ν« αγχιρκκτπς πίνί> 
Κστόγραψέ το εδώ

ι.
2..................................................
3...................... ..................................
4. .........................................

6.........................................................

Η........................................................
Q. .......................................................
111.
11.......................................................
11.........................................................
11. ..................
14. .
ΙΑ.........................................................

R, I Ιοισ α:το τη νπρια σου είδες σήμερα ήταν το πιο μεγάλο, ΙΙοιο 
ήταν τη jcui μικρό,

* Το κισ μεγάλο νσρι που είδα σήμερα ήταν ....................
και ι:ίχ?: μήκος rrpixni -

* Το πιο μικρό ού*Η Λου i.ifiu σήμίΐρι ήταν
ναι είχε, μήκος περϋωυ ..........................
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Φύλλο εονασίας via τη μελέτη της μεσονειακής φώκιας !

1. Ποιες Λανθασμένες ενέργειες έπραξαν οι άνθρωποι που οδήγησαν στην 
μείωση του πληθυσμού της Μεσογειακής φώκιας μονάχους - μονάχους;

2. Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν από την πλευρά των ανθρώπων ώστε να 
βοηθήσουμε τις φώκιες να αυξηθεί ο πληθυσμός τους;

3. Μια πιθανή εξαφάνιση τι συνέπειες θα είχε;

4. Γνωρίζετε άλλα ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν ή έχουν 
εξαφανιστεί;

5. Μπορείτε να σκεφτείτε τρόπους για να ευαισθητοποιήσετε τους 
ανθρώπους γύρω σας πάνω στο θέμα της εξαφάνισης των ζώων της 
θάλασσας;
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5. Εχει λΐκια,
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10. Γ·»ν ιρΐζας ποιο riwi το dvofia του ξίΛ>ι> κου μελέτησες.

I I.Κάντε μιπ συνολική αερτηχιψη ναι υκσ&εστε για ,τοιο λόγτ ίο ζώο 
ί,-χμι :u χάροκ τ ημιστικά sm:· παρατηρηοατε

# , 
Ρ
Ρ
Ρ
®>
4)»·

ρ
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ρ

Ρ>
Ρ
ρ
ρ
ρ

ρ
Ρ Ρ

2.Σι>νκρινΐ; τα πλεονεκτήματα και τα μππνΛντί'ιμ-αΓΟ .του έχει σε 
σχέση με τα άλλα ζώα που μελετούν ιμ ΐΛύλαιικς ομιιΐτς της 
τάξης που. αφού πρ ι-ο ανταλλάξετε ο^όψει:
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4

'* Φμλίό ίρΐάΰί'ί!» «Γ m iijv tuti Ζμχρν me. Θι^.'-αου,Η
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Λ
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■λ

T-i.

VV/i,
‘· 4.

λ

1. I Itm frVrtlt'iv «1 QVpii ΕιΧλ^ Ca
_l Ifi> £>ηιι’:
—I Στη ijcjj111.··
J Στη Αύλυσιη

2. Ποτγ cjfc^ ocmlxeyr) tuv μ,τνρβη.' μ to: jUjum.:
J 5 φδΰμάότς utto.
LI 5 μ/ϊίι
—I 6 ui in

3. Πσό γεναύν ru ατηά ·πλ\ οι μό?*:-,
■J Στην αμμη 
J Ire wpo
_J I to ικ |Ι|ΗΐχΓΗ>ς kiu ta (rfi* ta

Ί, Γurri η avijOTuqpurru^'j της ι»7*'Τΐ wax κρίσιμο ττηονός.

NX

«X

A
.

+>

\

■
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Vv>
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\
\

5, I »;n? τ.-μίμίΚιΙιν in t».|h μιιϊιΐιτη ni tcCn* ητ μίορώ TOT»,.

6. Ποοον: μιη^ς ffzi οτην κοιλιά της η γκρι οα>.«ινα to μα^ο τη.;.
□ V μηντς
□ 12 μήνης 
J 1 > μήνη;

2. Τα »£ΐι>ι»μι»μ»υ vr>r <ττυ ρηγιι για. ΐΓπττίρτϊηχηη. γοτ. ·:πι;«ίαντιι πνο 
γρήγορα πι αν τα τον:

iuvj ϊ ό | .Ιμίνς

Λ Τα ι#υρύ tgv MdAnpItyMftt ίι«7«χιλίά<.ντβι να βρουν τρανή υτ<χ ιη^ή 

Σαχσυ η Λαβϋς

9. Hou iR'pcEVTpoAwim via οακηοραγαιγη ra maa;iu

1(1, Πού γίίΛΤσν το ιι ηό Τ0*>. τ:ι /ι iiAavApupu
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·'. ν. .
V.

λ
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<χ.

•S'.

4

ν·4

11. Οι ΛΐηκηνϊντΗ ιΉ λμ ξκτγησσιιν την oi'ii'if'a'iMjyi xk'i ypnjiOpc κηγαινΜΛ nr. 
kva ηφαίστειο

Li .οι-.ι ΐ| ΛϊλΚι.

12, Πόσα -ρπνιμαικιιημΐννΐ ανγ* t:<Ji.>{kA0in tvn; ocrruitii;
J 10.000 
U 30.000 
U 20 000

13, IliVT-l 11ii:i frfuu:i fni iiv.innfirfi. fl| nr Λιλι.»ι vmi.

14. Πιοιι iupKci η Εγ»τυμ(.νσν>η μ». «βίβικι:.
J 14 μη·.τ:ς 
ϋ 12
J Iύ μιντς

IP, f it fiw)jrfliTtiii τι ftivturi· rrru μι*,»ά zv»\ για να μτγαΜΚΚΧ»
ΤνΊΤΉ-κι.
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Φύλλο Ερνασίας «Για τουc ψαράδες και τις θαλάσσιες γελώνες»

1. Γιατί οι θαλάσσιες χελώνες κινδυνεύουν από τα δίχτυα των ψαράδων;

2. Γ ιατί οι ψαράδες δεν συμπαθούν τις θαλάσσιες χελώνες;

3. Ποιος τρόπος υπάρχει για να μην μπλέκονται οι θαλάσσιες χελώνες στα δίχτυα 
των ψαράδων;
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Φύλλο Ερνασίας «Λεν υπάργει τόπος για φωλιά»

1. Γιατί τα μικρά χελωνάκια χάνουν τον προσανατολισμό τους στην παραλία;

2. Γ ιατί οι θαλάσσιες χελώνες δε βρίσκουν τόπο να γεννήσουν τα αυγά τους στις 
παραλίες;

3. Ποιος είναι ο πρώτος εχθρός των μικρών χελωνών αμέσως μόλις γεννηθούν;
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4ftSt^ΤΊΡM>TBTa >tc <rjr^rm nf mv ftwTDWHTn ολυιπόο I'J >

Υλι«.ώ

-Κ-άρΤΓξ μα ηΐΓα·.Γ»|:ιιΐ((ίι^ ζιΪΜίν της θιίλιιι-·-ι::; κιη j ικήνι^ ju: v:rv ήλι» ·

-Κονβάρι

]. Τα muiuL α/ηματίΔο-.ο κύκλα.
2. ΜυιρΛςουμρ. στα arotaj υ*. κίψτκς me τους Ϊ4ρ* **> ts *4>ot£i*A!: μκ τέτοιο

T|H'rnn ΐΓίτχι. νιι μηΐ|ΗΠ>ν μι τι;, βλϋΐνρτ ΛΑθΙ (Κ Γπ.ιμψκϊΟητίές ίσος.
3. Τί AtaM iniKjiTpi.muir·. rtupwUiaOmm to ζώο που avrcipoocmn>:aa

δείχνοντας την ίΐκόνα και crimp φσντπς πς κλήρου οράος uni itvu*rm για
ΙΓΐ'ΧΟ.

4. Δυνχνιί το κουβάρι at iva cuuil riju i.ji.i ιην κάρτα u* ήλκηι iui |Ηΐτάμ>. in 
.ταώκί xitux α.ιΛ τανις ΒαλάοονΗκς opfUVKipOii, ijwftfovryt άμισά μί κιν ήΐ>;ι 
ίηχ *λα>χΤί,ιν}. Τι> *ηιΛΙ ί=*τΧι*Γγι>| rvtiv α*ι; ΓΠΤΗΤύς mr, ΓΙ.ΤΙ.Ι 5ά'ίΙ τη ΓΟΟβάρΐ 
ιΓΛΐ.χΙζιΎι-τιις άμπχ, νή Kputfcl πμ άκ+τη τυυ σκΡΓνγο».

5. Στη w^txrw ρωτάμε ίτυαχ οργανισμοί συνδέονται αμιχχι αχ. το τ^αγκΐι'ιν 
(τρέρόνηιι με αυτόΚ lu nnuSi πυυ έχη. το κουβάρι xc* hlvxi nw £ν*ν α*Λ 
συτοτφ και; οργανκηισΑς. ιοντχΙΙΰνΓΟι; ouin; να κραεάχ.ι ww αβάγγο.

ft. Ιτ^τχίζοηπχκ μτ. αντίστοιχο τρήχο βη φτηχκΐ όπι 6κ~υυ στυ
ΟΚΟ to συαμοΐί.'χιχκν άλα tu *ιιι:ιι·ι-.ι;τ·νιι> ir nai To κπιιβΛρ· μ,-τορο μαχαΐα να 
jKpAxrci κόλλας φορές retd ίνα ΐψγΐουίμύ.

7. Γin την λήξ»| tim ruMjyiiim) mApjpnw &ύο εν-ώλακτρικίς ιφοϊύαας
* Κάρου i±f. τη σκαγ-γο <rn > μ: πημ.··ίι: μγ. w (inw KTrrotTTpCficm
* Λεμε at oiaata αχο m ruialui (ΐχ ι^ψΗλυ'ΐ να κύυκι στο τάτΐινα. 

Σττ συνάχι:ιο λέμ£ ώπ «tom tijJui usiAi ΓΓίΓτΟν^Όηκτ τριιβτρμα στο 
(πωγγπ .ΐι» KjXrtiu.. πι μιτπιλ και σντό Τελικά άλα m τιιι>α
K'AMftVSrU «AllιΊ Kill φιΠΜ-ΤΟΙ TO ΟΤΙ 0λθ1 ΟΙ OpyDYUlfKll CtVtt. IMS MV
ιΤΊ>νήΐ;ίίμλ>ικ μεταξύ rai .ιηαραιτητιχ ο ένας γκι Γην κκιβίιβρη Tom 
AA^avu-

UMtKyimm^Tugn

* Τι iJo αιιμβεΐ αν Γ. ας οονανιιιμΑ; i^n^uvirittl ιελτίο:;
* Μή«ιι^ «,Λπινν.ι aw toi>; Μ|Γ|ΐΡ.ν3μί>(:ς ccvrevau^iivtai ι.> ττπ.· ιΐϋ? ?t ότι 

νρορύ to φαγητό;
* 1 Ιηνς ΐίπμίΓΑζι,ι ο άν<ΐ|>:ΐΓΡ·ΐ.; τη Ευατροοική αλικιίΑα..
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Κατπκτκηίή yncawfi-mp

-Λλορύκιαλλα

-Πι«έλα
-Μαύρος μαμκαίόρας ή πλαστικά ματια 
-MjkiAjWui
-XapnV/i κανπΰν ιτ-c rtn ξρ«μώ Ha rj.vru to jTiWsAiu

KttTBgSIVI]

1. Φωκικά^υηιμι τα μπαλάντα an όένσαμε την κάηι άκρη τους 
1. Κόβσυμτ την τ^ΓμερΙδα <κ λ^ρώτς
i. Βσικαμτ τις λιηρίδκ ττ-ς Γ.ρημερί&ίς στην οα>· ιιμ/κιάΛα. τυ

τιρίσιυμιΐ κάλλος au τις KivJJUjips- π-ni μ χιιλίκπ Bdfpmit 3-4 σηρικής.
4. Αφήνουμε την κιιταοκι ιιή m iuvfv+HJhi πυλύ καλώ
5. Σπιήχί m μιμιλόνι κιν, to opoipcrifK από to totottpucc τη: ιοατηβϊΒΐής
6. MfClfJS to μΑΑλΰη an τυ ιιοήνσυμι: να σττγνύχτπι
7. ΖυχγροΰΜζσυιΐΓ τα μάτια που rnzxofitpb ή κολλάμε tu xJ^uiuii.
8. ΚύβυνμΕ 8 πό&α ακύ τα χαρτόνι tan τα καλλώμκ στο jTn*0Vi<

k
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Κ«τικτκη-τι Vtiunif* 1

-«Λίκηικύ t-j'rin

-τόλΛυ η συρα.-π*»*ι 
ΐλΐΗΠΚή >JK3TJUC (xpOCnpt lwi>
μαοκα&άροι

HiMitiKipA ολικά για vn. διιιχοαμήιχπρι τα ψάρια. (mm/in;. τιηι^ιύ χ&γφβς κ»Λ

Kffnjmvt
1. Κόβαΐ',μί·· μ κι -iptficvnij ·=*ό* ®Λ·». Ίο κομμάτι *au Kiifkinpf. Given η 

οτφιι του vnpwtii κνώ η ίσοχή Λάο δημτΜϊτήΡ^Κ» to ou'^tu ux>.
2. Μπλ) rt|Lf την ουρά tto ψ»(Λσν <rro ούμα τσυ »»e kWjj ή 90p«*m6
3. ΚΓ.ΛΛΰμε π pin id* ijupwi· ή Γ^α)>.ακτικά το ζιιτρωρίζοβμί
4. Χ|Μϊ^ατ1ήαΐιμί. to y-ipi μτ. μαρκαδόρους ι^ηρ®»λ^ητΐ06ς Jixn κττρύτκ: ττλ.
5. CWj;iit>4|i"WMWipK tn *άρι διακΐομιάντας to μι. ιβ υλικά. *εο £χιχιμ£
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ΥΪΔϋίΐί
-Χαροσακτφλα
-Μσλτΐ)ι
Μαρκαδόροι
Ιυραττικά

-Κόλλα
-BvnjJWiilftfj;

Mitmhuii
3. ΤαΒοΰτκιύμΕ rq ρφηοακούλα στα θρανία και ύϋγρΰ^ϋίουμε μτ το 

μολύβι to rJ4?r* ραμμα ηνύς tfapurii
7 Kokina*, μι. Ui onAifii IJ| μι ριιήκι ti>> finikin ΕφφφΟ* ».i':|Ui p. Ain 

nTjVnnrA: χιίρτίι·* στο ίϊλιτς f-χτήιμί Λι.κι i/im jApnvn μύροι (αν &ua vAf" 
ft* fivui η ιΐλ&ό wv τίλΛ*χη· φαφΗΐύ kxh το άλλο η αρκτκρή)

3. Ζατμιαί'λΐ'υμ*: και διυκΐΗ?μυύμί το μαρι ont&x i.icAmjiu:
4. τι: δύο αλπ:^; του μαροου τη μια κάνω στην άλλη και μ: 

σοίΜΠτικο ή κόλλα τβς cvosKrupr. γύρ«ο γύρα·. αφήνοντας ανοιχτά τα 
‘ατώμιΐ*

V ΚΛβουμί. την εφημη*δα TO MW U> 'I'Vi
A Ot&V p> ·ν<η.ΐι rinB oj.i«.rpi ‘χοντρά" «λιίνσυμΕ ju irojracriKO και to 

πτώμα
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Karao»i»i jfcr&OHffli

Ν i Ih J
Φίλη:·.· ►:ox-:

-I Ιλαιτπκιί ποτήρι 
-Μ iif'n ι
-Πίτσνιά 
-LcACTtin

Ιιί»τοοκα»ή
1. ΖαηρραφΙζσιιμτ το φίλτρο ton καφέ οι μηρ4αυ5όροι>ς. μετΑ το 

βρΰχοιηχί mi αο αφή',σομι: va απγνΰαη
2, Κάνουμε ίώη μικρές τρόκς πτη βάιτη ton ιυπηρ*ηι τβι τκρνόμκ ττν 

.-u:t<rv-ii iip^ur» «ιλ!> ιν, φί&ϋς ζΐντίς. K.ijw σκυλοϋΟ«κ ατό τη βάση 
W> φίλιρο^ Ί'ο pbtpn ft* euYti «5vw ιπκ'ι το τστήρι κπι Οα το
πχε-Β^μ.ι.

β. Κ^.πηιε tatyrfBec iujm κτπ τις κολλάμε στο ποτήρ* γιο ναι 
ταιά^συμκ τα rtkom jiu τη: μ:'•.■.σας
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