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Περίληψη
Η αυτοαξιολόγηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών αποτελεί πολύ σημαντικό μέσο 

ανατροφοδότησης και βελτίωσης τόσο του ίδιου του εκπαιδευτικού όσο και του 

εκπαιδευτικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Μέσα από τον αναστοχασμό ο υποψήφιος εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να 

ελέγξει τις πρακτικές του και εν τέλει να συνδέσει τη θεωρία με την πράξη. Αποτελεί 

ένα πολύ σπουδαίο μέσο εκμάθησης και ενίσχυσης του ρόλου του ως εκπαιδευτικός, 

καθώς δημιουργεί προϋποθέσεις συνεχούς σκέψης και αυτοβελτίωσης. Τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας είναι συμβατά με την ελληνική και διεθνή 

βιβλιογραφία, τα οποία αποτυπώνουν τις θεματικές και τους τρόπους με τους οποίους 

γράφουν και αναστοχάζονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί. Η πλειονότητα των 

υποψήφιων εκπαιδευτικών αναστοχάζεται δίνοντας έμφαση στα θετικά σημεία της 

διδασκαλίας και τονίζοντας πως η επιτυχία προήλθε μέσα από δικές τους πρακτικές. 

Πολλοί από αυτούς αναφέρουν μη επιτυχημένα σημεία της διδασκαλίας αλλά και 

προβλήματα που δημιουργήθηκαν παρέχοντας ωστόσο λύσεις σε αυτά. Οι 

περισσότεροι θεωρούν πως αποκόμισαν πολύ σημαντικές πληροφορίες για τη 

διεξαγωγή μιας διδασκαλίας στα πλαίσια της εφαρμογής της διδακτικής μεθόδου 

project και ο αναστοχασμός τους βοήθησε να αναγνωρίσουν τα λάθη τους. Ωστόσο, 

παρατηρήθηκε η δυσκολία των υποψήφιων εκπαιδευτικών να προσεγγίσουν τον 

κριτικό αναστοχασμό, ο οποίος αποτελεί και το πιο απαιτητικό και ανώτερο επίπεδο 
αναστοχαστικής σκέψης.

Λέξεις -  κλειδιά: αναστοχασμός, αυτοαξιολόγηση, υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, 

εκπαίδευση εκπαιδευτικών, διδακτική μέθοδος project.
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Εισαγωγή

Μέχρι σχεδόν τα τελευταία χρόνια η εκπαιδευτική αξιολόγηση δεν αποτελούσε 

αντικείμενο σπουδών και κατά συνέπεια πεδίο της επαγγελματικής προετοιμασίας και 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Η κατάσταση αυτή, ωστόσο, έχει αλλάξει, καθώς η 

εκπαιδευτική αξιολόγηση αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας (Καψάλης & Χανιωτάκης, 2011). Παρόλα αυτά, 

παρατηρείται έλλειμμα ως προς την αυτοαξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους 

εκπαιδευτικούς, τόσο στο επίπεδο των εν ενεργεία εκπαιδευτικών όσο και στο 

επίπεδο των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερος λόγος γίνεται τελευταία για τη 

χρησιμότητα της αυτοαξιολόγησης των υποψήφιων εκπαιδευτικών και της ένταξής 

της στα προγράμματα σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων, καθώς για να καταστεί 

ικανός ένας εκπαιδευτικός δεν αρκεί μόνο να οικοδομεί της γνώση στους μαθητές 

τους και να ακολουθεί σωστές μεθόδους διδασκαλίας, αλλά είναι απαραίτητο να 

αξιολογεί και να στέκεται κριτικά απέναντι στο διδακτικό του έργο, γιατί μέσα από 

τον αναστοχασμό προβληματίζεται και αποκτά πολλά οφέλη (Κασσωτάκης & 

Φλουρής, 2006). Η ένταξη της αυτοαξιολόγησης ή της αποτίμησης στην εκπαίδευση 

των υποψήφιων εκπαιδευτικών αποτελεί αναγκαιότητα, καθώς τα προγράμματα 

κατάρτισης δε μπορούν να προετοιμάσουν τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς για 

κάθε κατάσταση που πιθανόν να αντιμετωπίσουν, ούτε είναι δυνατόν να τους 

παρέχουν απεριόριστη γνώση και στρατηγικές που θα χρειαστούν σε όλη τη διάρκεια 

της καριέρας τους (Tsangaridou & O'Sullivan. 1994).

Η αυτοαξιολόγηση είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται σε κάθε μέθοδο 

διδασκαλίας που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός και ακόμη περισσότερο στην 

διδακτική μέθοδο του project μιας και αποτελεί μία μέθοδο που εστιάζει στις 

σκόπιμες δραστηριότητες για την επίλυση προβλημάτων και στηρίζεται στα 

ενδιαφέροντα των μαθητών. Η σημερινή σχολική πραγματικότητα αποτελεί 

αντανάκλαση της κοινωνικής, καθώς όλο και περισσότερο παρατηρείται η ανάγκη για 

τη θετική παρουσία του μαθητή στη σχολική ζωή και τον επαναπροσδιορισμό των 

σχέσεων μαθητή -δασκάλου. Σε μία προσπάθεια μείωσης της παθητικής στάσης του 

μαθητή απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία και κατ'επέκταση στην κοινωνία 

επιχειρείται η ενσωμάτωση της βιωματικής και επικοινωνιακής προσέγγισης της 

διδασκαλίας, δηλαδή η διαδικασία ένταξης των βιωματικών καταστάσεων στη



σχολική ζωή. Η βιωματική προσέγγιση της γνώσης μπορεί να ταυτιστεί με τη 

διδακτική μέθοδο project, η οποία στηρίζεται στις ανάγκες και τα βιώματα των 

παιδιών τόσο στην οργάνωση όσο και στο σχεδιασμό του (Χρυσαφίδης, 2006 · 

Καλδή, 2008 · Ταρατόρη -  Ταλκατίδου, 2002).

Η σημασία της βιωματικής μάθησης που επιτυγχάνεται μέσω της διδακτικής 

μεθόδου project καθιστά αναγκαία και την αξιολόγησή της από τους εκπαιδευτικούς 

τόσο στο επίπεδο αξιολόγησης των μαθητών όσο και στο επίπεδο της 

αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Το γεγονός αυτό συμβαίνει, γιατί το project 

είναι μία μέθοδος διδασκαλίας η οποία απασχολεί εδώ και πολλές δεκαετίες τους 

ερευνητές, καθώς εντάσσεται στα προγράμματα σπουδών των παιδαγωγικών 

τμημάτων και αποτελεί αντικείμενο ενασχόλησης τόσο των εν ενεργεία όσο και των 

μελλοντικών εκπαιδευτικών. Επομένως, είναι σημαντικό να διερευνηθούν οι απόψεις 

των φοιτητών των εκπαιδευτικών τμημάτων, καθώς αποτελούν το μελλοντικό 

δυναμικό στο οποίο στηρίζεται η εκπαίδευση της χώρας. Ωστόσο, κάνοντας μία 

βιβλιογραφική και ερευνητική ανασκόπηση διαπιστώθηκε μεγάλο κενό ως προς την 

αυτοαξιολόγηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών στην διδακτική εφαρμογή της 

μεθόδου project, αλλά και γενικότερα στην αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου από 

τους ίδιους. Ορισμένες μελέτες έδειξαν πως η αυτοαξιολόγηση μπορεί να βοηθήσει 

τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς να αναλύσουν και τελικά να ερμηνεύσουν την 

εμπειρία τους στην τάξη, καθώς και να αναπτύξουν αναστοχαστικές δεξιότητες από 

τη διδασκαλίας τους. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί των υποψήφιων εκπαιδευτικών θα 

πρέπει να προετοιμάσουν τους δεύτερους, ώστε να είναι σε θέση να σκέφτονται και 

να αναστοχάζονται σχετικά με τις ενέργειες και τις πρακτικές τους.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθούν και στη συνέχεια να 

ερμηνευτούν οι αυτοαξιολογήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών μέσα από μια 

ποιοτική προσέγγιση, αυτή της ανάλυσης περιεχομένου, ώστε να προκύψει ένα 

συμπέρασμα για τις αντιλήψεις και το νόημα που αποδίδουν στη διδακτική μέθοδο 

του project από την σύντομη αλλά σημαντική εμπειρία που απόκτησαν στο πλαίσιο 

της πρακτικής άσκησης. Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν την αυτοαξιολόγηση 

των υποψήφιων εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση από αυτούς των μαθητικών 

ενεργειών και τέλος, τις τάσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη διδακτική 

μέθοδο project από την εμπειρία των δεκαήμερων διδασκαλιών.



Κεφάλαιο 1° : Η Διδακτική Μέθοδος Project

Ζούμε σε μια εποχή επιτακτικής ανάγκης για απομόνωση και αποστροφή, βιώνοντας 

καθημερινά καταστάσεις ατομικισμού και ετεροκαθορισμού. Η αίσθηση της 

ανεξαρτησίας και της ατομικής εξουσίας ολοένα και ενδυναμώνεται, καθώς όλο και 

λιγότερο επιθυμούμε την παρουσία του άλλου στη ζωή μας. Οι σύγχρονες εξελίξεις 

και η ανάπτυξη της τεχνολογίας οδήγησαν στην ψευδαίσθηση αυτή, αντικαθιστώντας 

την κοινή προσπάθεια για συζήτηση με την περιήγηση στο διαδίκτυο και την 

επικοινωνία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το περιβάλλον αυτό δημιουργεί 

νέες ανάγκες και απαιτήσεις για τον άνθρωπο και τους οργανισμούς. Επιδιώκοντας το 

σχολείο να διαδραματίσει έναν αντίρροπο ρόλο σε όλη αυτή την κατάσταση της 

αποστασιοποίησης των ανθρώπων, θα πρέπει να θέσει ως κύριο μέλημά του την 

ενίσχυση της συνύπαρξης και της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών (Μουμουλίδου, 
2006).

Ο ρόλος της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα του σχολείου είναι η 

προετοιμασία των μαθητών, ώστε να είναι σε θέση να λύνουν προβλήματα και να 

αντεπεξέρχονται στις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της 

μεταφοράς των προβλημάτων τους στο επίκεντρο της συζήτησης και μέσω μιας 

προσπάθειας συγκερασμού των βιωμάτων των μαθητών με το αναλυτικό πρόγραμμα. 

Ωστόσο, η ένταξη βιωματικών καταστάσεων στα πλαίσια του σχολείου προϋποθέτει 

μια σειρά από αντιλήψεις της εκάστοτε κοινωνίας, οι οποίες πρέπει να ενστερνίζονται 

την αυτονομία, τη συμμετοχή, την ομαδικότητα και την επικοινωνία (Χρυσαφίδης, 

2006). Η ανάπτυξη της επικοινωνιακής σχέσης ανάμεσα στα μέλη μιας διδακτικής 

ομάδας προϋποθέτει την ανταλλαγή απόψεων και τη συμμετοχή όλων των μελών 

ενισχύοντας τόσο την ατομική όσο και την ομαδική αυτονομία. Η επικοινωνιακή 

διδασκαλία αποτελεί μία διαδικασία αλληλεπίδρασης όπου οι μαθητές καταθέτουν τις 

απόψεις, τους προβληματισμούς, τα επιχειρήματα καθώς και τα βιώματά τους, τα 

οποία αποτελούν την αφετηρία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η υλοποίηση αυτού 

θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης, όπου όλα τα μέλη 

απαιτείται να έχουν ίσες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ευκαιρίες και ίδια δικαιώματα 
(Χρυσαφίδης, 2006).

Η βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία επισημαίνει πως δεν είναι αρκετό να 

παρέχουμε στους μαθητές υποδειγματικές καταστάσεις, ώστε να είναι ικανοί να



αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στο μέλλον. Είναι απαραίτητο το σχολείο και 

γενικότερα η εκπαίδευση να ασκήσει στους μαθητές την ικανότητα να έρχονται σε 

επαφή με τα προβλήματα και τις εμπειρίες τους, με σκοπό να αλληλεπιδρούν με το 

περιβάλλον, καθώς μέσα σε αυτό θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες 

καταστάσεις. Οι αρχές τις βιωματικής-επικοινωνιακής διδασκαλίας μπορούν να 

ταυτιστούν άμεσα με τη μέθοδο project, η οποία στηρίζεται στις ανάγκες και κυρίως 

στις εμπειρίες των μαθητών, οι οποίοι σύμφωνα με τα βιώματά τους 

προβληματίζονται και συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(Χρυσαφίδης, 2006). To project επιδιώκει την ενιαιοποίηση της σχολικής γνώσης με 

την πραγματική ζωή μέσα από την ενιαιοποίηση των νοητικών και πρακτικών 

δεξιοτήτων, η οποία θα προέλθει από την δράση και την ενεργή συμμετοχή του 
μαθητή (Κοσσυβάκη, 2004).

Ι.Ι.Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου project

Η μέθοδος σχεδίων εργασίας (project) αποτελεί μια παιδοκεντρική διδακτική 

διαδικασία, η οποία προωθεί τη γνώση, τη σκέψη, την πράξη και το περιβάλλον μέσω 

της αυτονομίας και της ενίσχυσης της ευθύνης των μαθητών. Βασίζεται στον 

κονστρουκτιβισμό, ο οποίος υποστηρίζει πως η μάθηση προέρχεται μέσα από την 

εμπλοκή των μαθητών σε βιωματικές καταστάσεις επιλύοντας προβλήματα. Οι 

διδάσκοντες πρέπει να ενθαρρύνουν τους μαθητές να οικοδομούν την γνώση από 

μόνοι τους και να τη συνδέουν με τις προϋπάρχουσες έννοιες τους. Οι οπαδοί του 

κονστρουκτιβισμού υποστηρίζουν ότι η γνώση διαμορφώνεται μέσω της ατομικής και 

κοινωνικής δράσης. Οι μαθητές δίνουν ερμηνεία στις εμπειρίες τους μέσα από 

συγκεκριμένες μαθησιακές καταστάσεις επιδιώκοντας ταυτόχρονα την ενεργή 

συμμετοχή όλων (Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών ΗΠΑ, 2006 ■ Golbahar & Tinmaz · 
Woolfolk, 2007).

Η μέθοδος project σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, αφορά την επιλογή 

ενός θέματος όπου οι μαθητές διερευνούν σε βάθος καθοδηγούμενοι από τις ιδέες και 

τις εμπειρίες τους με τη στήριξη του εκπαιδευτικού (Καλδή, 2008). Οι μαθητές 

αναλαμβάνουν το θέμα του project δουλεύοντας σε ομάδες και κάθε ομάδα 

αναλαμβάνει μία θεματική ενότητα που σχετίζεται με το ευρύτερο υπό μελέτη θέμα 

(Katz & Chard, 2004). Οι εργασίες του project συνήθως είναι σύνθετες και 

περιλαμβάνουν την συμμετοχή όλων των μαθητών τόσο στην επιλογή του θέματος



όσο καν στην διεξαγωγή και διεκπεραίωσή του, μέσω της αναζήτησης λύσεων, της 

λήψης αποφάσεων αλλά και της διερεύνησης των δραστηριοτήτων για μικρό ή 

μεγάλο χρονικό διάστημα ανάλογα με τη διάρκεια του κάθε project (Thomas, 2000).

1.2.Ορισμός και ετυμολογία της μεθόδου project

Στη διεθνή βιβλιογραφία η μέθοδος project ορίζεται με διάφορους ορισμούς με κοινό 

σημείο αναφοράς από όλους τις «ανοιχτές» διαδικασίες μέσω της εμπειρικής και 

βιωματικής μάθησης προάγοντας την ομαδοσυνεργασία και την αυτενεργό μάθηση 

(Ιππέκη, 2009). Η μέθοδος project χρησιμοποιήθηκε πρώτα από τον Richards 

διευκρινίζοντας τη διδασκαλία της χειρωνακτικής εργασίας με ορισμένο τρόπο (στον 

Frey, 1986). Ο πρώτος ορισμός, όμως, δόθηκε από τον παιδαγωγό Kilpatrick, καθώς 

ένιωθε την ανάγκη πως πρέπει να υπάρχει ένας σαφής ορισμός που να συνδέει την 

προοπτική του όρου με την εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν, οριοθέτησε τη μέθοδο project 

ως ένα σχέδιο σκόπιμης δράσης που διεξάγεται σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. 

Προφανώς δεν ανακάλυψε τον όρο αυτό ούτε ήταν ο πρώτος που αναφέρθηκε σε 

αυτόν, προσπάθησε όμως να τον προσαρμόσει και τελικά να τον καθιερώσει ως όρο 

της διδακτικής και της γενικής εκπαίδευσης συνδέοντάς τον με τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών (Ιππέκη, 2009 · Kilpatrick, 1918 · Ματσαγγούρας, 2012).

Ο Ματσαγγούρας ορίζει τη μέθοδο project:

«ως κάθε οργανωμένη μαθησιακή δραστηριότητα, συλλογικής συνήθως μορφής, 
που αναπτύσσεται στη διερεύνηση, οργάνωση και διαχείριση γνώσεων, υλικών, 
αξιών και δράσεων, οι οποίες αφορούν ολιστικές καταστάσεις της 
πραγματικότητας και ενδιαφέρουν άμεσα τους εμπλεκόμενους μαθητές ως 
άτομα ή ως μέλη κοινωνικών ομάδων» (Ματσαγγούρας, 2012, σ. 222).

Οι έννοιες όπως «σκόπιμο», «πραξιακό» και «συλλογικό» είναι σημαντικό να 

υπάρχουν σε κάθε ορισμό της μεθόδου αυτής (Ματσαγγούρας, 2012). Η Κοσσυβάκη 

(2004) αποδίδει τον όρο project ως ένα «σχέδιο δράσης» με κύριο χαρακτηριστικό 

τον σχεδίασμά και τη δράση του μαθητή, η οποία εμπεριέχει γνωστικά στοιχεία, μέσα 

στα πλαίσια του περιβάλλοντος, καθώς και τη συμμετοχή του σε θέματα 
διαθεματικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα. Ενώ, σύμφωνα με τον Frey «η 

μέθοδος project είναι ένας τρόπος ομαδικής διδασκαλίας, στην οποία συμμετέχουν 

αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διδασκαλία διαμορφώνεται και διεξάγεται από όλους 
όσους συμμετέχουν» (Frey, 1986, σελ. 9).



To project αποδίδεται στην ελληνική βιβλιογραφία με ταυτόσημους όρους 

όπως «δημιουργικές και σύνθετες εργασίες» αναφερόμενος στο προϊόν της εργασίας, 

«σχέδια δράσης» αποδίδοντας το project ως μία ενέργεια και ιδέα, όπου σχεδιάστηκε 

και υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή των μαθητών. Επιπλέον, το project αποδίδεται 

σύμφωνα με τον G. Bateson (1977, σ. 228) ως «ένα σχέδιο που, από την άποψη της 

επιστημονικής προοπτικής, είναι ουσιαστικό στοιχείο της δόμησης της ίδιας της ζωής» 

(Μουμουλίδου, 2006). Τέλος, ορίζεται ως «βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία» 

επιδιώκοντας να προσθέσει στα χαρακτηριστικά της μεθόδου τα βιώματα των 

μαθητών ως ανάγκη στον σχεδίασμά και την οργάνωση του θέματος (Ματσαγγούρας, 
2012).

Η διαφορετική σημασία που έδωσαν οι ειδικοί στον όρο project οδήγησαν τον 

Kilpatrick να τον χαρακτηρίσει «προκλητικό». Το γεγονός αυτό συνέβη γιατί 

σύμφωνα με τους όρους «μέθοδος εργασιών», «σχέδιο εργασίας» ή «σχέδιο δράσης», 

παρόλο που σε όλους ενυπάρχει το στοιχείο της σκοπιμότητας, της σχεδίασης και της 

συμμετοχής των μαθητών άλλοι προτάσσουν τα βιώματα και τα ενδιαφέροντα 

(ψυχολογικό στοιχείο), άλλοι τη στρατηγική (μεθοδολογικό κομμάτι) και άλλοι τη 

σχεδίαση και υλοποίηση. Τα προβλήματα αυτά προκλήθηκαν από τη στιγμή που 

προσπάθησαν να μεταφράσουν τον όρο σε άλλες γλώσσες (Ματσαγγούρας, 2012).

Ετυμολογία

Ο όρος project ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα projeter (pro< μπροστ και jeter< 

ρίχνω) και τη λατινική λέξη projicere που σημαίνει προβάλλω, αλλά και εκτείνω προς 

τα εμπρός. Δηλαδή, πρόκειται για μία έννοια η σημασία της οποίας στοχεύει στον 

από πρόθεση σχεδίασμά, στη μελέτη και στην προετοιμασία εκτέλεσης ενός έργου 

που δεν είναι χρονικά προσδιορισμένο (Μουμουλίδου, 2006). Επομένως, η μέθοδος 

ρπήβοίεμπεριέχει το στοιχείο της «προβολής προς τα εμπρός» χωρίς, ωστόσο, να 

είναι το προβαλλόμενο στοιχείο. Η Μ. Κλεάνθους-Παπαδημητρίου (1952) αποδίδει 

τον όρο project ως μέθοδο βιωμάτων, θεωρώντας ότι πρόκειται για ψυχολογική 

προβολή του εαυτού, ενώ ο Εεωργούλης (1974, σ. 313) «θεωρεί ότι πρόκειται για 

προβολή εκ προτέρων καθορισμένου σχεδίου που κατευθύνει τη μαθητική δράση και 

αποδίδει τον αγγλόφωνο όρο ως μέθοδο σχεδίων, απόδοση που συναντάμε ακόμη και 

σήμερα» (Ματσαγγούρας, 2012, σ. 218).



1.3.Ιδεολογικές και θεωρητικές αφετηρίες της μεθόδου project

Τις ρίζες της μεθόδου project θα πρέπει κανείς να τις αναζητήσει στην εποχή του 

αμερικανικού Πραγματισμού στα μέσα του προηγούμενου αιώνα και συγκεκριμένα 

στις αρχές της δεκαετίας του 1920. Το κίνημα του πραγματισμού επικαλείται τη 

σκέψη, το νου και τη γνώση ως κύρια συστατικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως 

μέσα και εργαλεία για την επιβίωση των ανθρώπων. Σύμφωνα με τον Frey, ο 

πραγματισμός επικαλείται τη συλλογική δράση στα πλαίσια της κοινωνίας, 

τηνεπίλυση προβλημάτων από τους μαθητές και τέλος, τη διαμόρφωση μιας 

πραγματικής σχέσης των μαθητών με την κοινωνία (Χρυσαφίδης, 2006).

Ο Stewart (1986) θεωρεί ότι η ιδέα της μάθησης μέσω της μεθόδου project 

αναπτύχθηκε αρχικά στις Η.Π.Α., σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάπτυξη της 

βιομηχανίας συνιστούσε μία πραγματικότητα που συνέπιπτε με τις ανάγκες της 

κοινωνίας. Το σχολείο ως μέρος του κοινωνικού συστήματος και ως αντανάκλαση 

της πραγματικότητας για να θεωρείται «ανοιχτό» έπρεπε να είναι ενεργητικό και να 

συμμετέχει σε αυτή την αλλαγή (Μουμουλίδου, 2006). Κύριοι εκπρόσωποι του 

πραγματισμού στην αμερικανική παιδαγωγική είναι οι φιλόσοφοι και παιδαγωγοί 

Dewey και Kilpatrick, οι οποίοι εκπροσωπεύουν την προοδευτική παιδαγωγική με 

κύρια στοιχεία την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και την άμεση δράση τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Χρυσαφίδης, 2006). Σύμφωνα με τον παιδαγωγικό 

πραγματισμό η μάθηση πρέπει να πηγάζει μέσα από την προσωπική εμπειρία και τους 

προβληματισμούς των μαθητών. Επίσης, πρέπει να υλοποιείται μέσα από ομαδικές 

δράσεις, καθώς μόνο έτσι προωθείται η γνωστική επίτευξη (Ματσαγγούρας, 2006).

Παρόμοιες αντιλήψεις με αυτές των αμερικανών πραγματιστών υιοθέτησαν 

και οι οπαδοί του «Σχολείου Εργασίας» στη Γερμανία με σπουδαιότερους 

εκπροσώπους τους Gaudig και Kerschensteiner. Το σχολείο εργασίας θέτει στο 

επίκεντρο τον μαθητή εφαρμόζοντας διερευνητικές μεθόδους. Έδωσε έμφαση στην 

ισότητα των δύο φύλων και άσκησε κριτική στις πειθαρχικές μεθόδους του 

παραδοσιακού σχολείου. Επιπλέον, το Σχολείο Εργασίας ασκεί κριτική στον 

διαχωρισμό που γίνεται ανάμεσα στην κοινωνία και στο σχολείο, καθώς θεωρεί ότι η 

σχολική ζωή αποτελεί ένα «μικρόκοσμο» της ευρύτερης κοινωνίας. Κύριες αρχές του 

είναι: α) η μάθηση μέσα από την εμπειρία, β) η ενσωμάτωση διαφορετικών ηλικιών 

και επιπέδων σε μία ομάδα και γ) η ανάπτυξη της προσωπικότητας μέσα από την



πραγματοποίηση των στόχων και των αναγκών που δημιουργούνται. 

Συμπερασματικά, οι θέσεις του αμερικανικού πραγματισμού βρήκαν απήχηση στον 

δυτικοευρωπαϊκό κόσμο έχοντας άμεση σχέση με το παιδοκεντρικό κίνημα, καθώς η 

κριτική που άσκησε το Σχολείο Εργασίας στον διαχωρισμό της κοινωνίας από το 

σχολείο συνέπιπτε με τις μαρξιστικές και δημοκρατικές αρχές (Ματσαγγούρας, 2012 
• Χρυσαφίδης, 2006).

1.4.Χαρακτηριστικά, πορεία και διάρκεια ενός project 
1.4.1. Χαρακτηριστικά

Η πραγματικότητα ορίζεται από τον κόσμο που μας περιβάλει, ο οποίος με τη σειρά 

του αποτελείται από ανθρώπους με διαφορετικές προσλαμβάνουσες και διαφορετικό 

τρόπο οπτικής των πραγμάτων. Επομένως, το υπόβαθρο της κοινωνίας είναι 

διαθεματικό και οι λύσεις που δίνει ο κάθε άνθρωπος στα προβλήματα συνίστανται 

από πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις. Συνεπώς, η μάθηση δεν μπορεί να 

περιοριστεί από τα στεγανά των γνωστικών αντικειμένων, αντίθετα χρειάζεται να 

είναι ολιστική, ουσιαστική και να σχετίζεται με τη ζωή. To project αποτελεί μία 

διδακτική μέθοδο, η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και εμπειριών μέσα 

από βιωματικές καταστάσεις, θέτοντας στο κέντρο τον μαθητή και τις δεξιότητες που 

έχει σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία (Κοσσυβάκη, 2004).

Σύμφωνα με τον ορισμό και με όσα προαναφέρθηκαν, το project αποτελείται 

από ποικίλα χαρακτηριστικά, τα οποία του προσδίδουν τις ιδιότητες μίας διδακτικής 

μεθόδου που ανήκει στο πλαίσιο της εμπειρικής μάθησης, της «ανοιχτής» 

παιδαγωγικής και της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας (Καλδή, 2008). Κύριο 

χαρακτηριστικό της μεθόδου project είναι η εμπλοκή των μαθητών σε όλη τη 

διαδικασίας από την επιλογή του θέματος έως και την διεξαγωγή και το αποτέλεσμα 

της εργασίας. Τα κριτήρια επιλογής και ο ρόλος των μαθητών στην επιλογή του 

θέματος αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του project, καθώς τα βιώματα και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών αποτελούν αφετηρία για την έναρξη της διδακτικής 

πράξης (Χρυσαφίδης, 2006). Η επιλογή των θεμάτων μπορεί να γίνει στα πλαίσια 

μιας συζήτησης ή ενός προβληματισμού που θα τεθεί στην τάξη και έτσι θα 

αποτελέσει έναυσμα για περεταίρω αναζητήσεις. Αν και η επιλογή του θέματος 

καθώς και ο σχεδιασμός αποτελεί ευθύνη της ομάδας, ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

προτείνει κάποιο θέμα που να σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Τα



κριτήρια επιλογής ενός θέματος από τους μαθητές εξαρτώνται φυσικά και από τον 

τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται το project και από τον τρόπο με 

τον οποίο επιχειρεί να το εντάξει στη διδακτική πράξη (Ματσαγγούρας, 2012). Η 

θεματολογία των σχεδίων εργασίας μπορεί να έχει κοινωνικοπολιτικό, ενδοσχολικό, 

ενδοομαδικό, πειραματικό περιεχόμενο, καθώς επίσης και περιεχόμενο που αφορά τις 

δεξιότητες των μαθητών ή ένα επίκαιρο θέμα (Κοσσυβάκη, 2004 · Ματσαγγούρας, 

2012). Παρόλο αυτά για να είναι ιδανικό ένα θέμα πρέπει να αποτελεί σημείο 

ενδιαφέροντος και προσοχής των ίδιων των μαθητών, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν 

να ασχοληθούν, να προβληματιστούν και να αναπτύξουν τις κοινωνικές και 
πνευματικές τους δεξιότητες (Katz & Chard, 2004).

Μία άλλη αρχή που χαρακτηρίζει τη μέθοδο project είναι η συμμετοχή όλων 

των μαθητών στην ομάδα και η συλλογικότητα που αναπτύσσεται μεταξύ των μελών. 

Τα σχέδια εργασίας στην πραγματική τους μορφή εμπλέκουν όλους τους μαθητές 

στην ανάληψη ευθύνης και δράσης με αποτέλεσμα το έργο να είναι πιο 

ολοκληρωμένο, καθώς αποτελείται από πολλά «μυαλά». Όπως αναφέρει και ο Mercer 

(2000) στο (Ματσαγγούρας, 2012) «δύο μυαλά είναι καλύτερα από το ένα και το 

αποτέλεσμα πολλών μυαλών, που συμβάλλουν στη συγκρότηση της γνώσης, 

αποτελεί το δυναμικό θησαύρισμα που ονομάζουμε κουλτούρα» (Mercer, 2000, σ. 2). 

Μέσα από την ομάδα παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν το 

διάλογο, αλλά και να προβούν σε αντιπαραθέσεις, καθώς μέσα από αυτές ακούγονται 

πολλές απόψεις και εκφράζονται διαφορετικές ιδέες. Τέλος, μέσω της 

συλλογικότητας που αναπτύσσεται στα πλαίσια των σχεδίων εργασίας 

αναβαθμίζονται οι διαπροσωπικές σχέσεις τόσο σε διαμαθητικό όσο και σε 

δασκαλομαθητικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο δασκαλοκεντρικός τρόπος 

θέασης της διδασκαλίας και να ενισχύονται οι μαθητοκεντρικές αρχές 
(Ματσαγγούρας, 2012).

Η μέθοδος project αποτελεί μία εργασία μέσω της οποίας προάγονται οι 

αρχές της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης, μια μορφή διδασκαλίας κατά την 

οποία ενιαιοποιείται το περιεχόμενο της γνώσης μέσα από διερευνητικές και 

βιωματικές δραστηριότητες (Αγγελάκος, 2003). Η ενιαιοποίηση της γνώσης αποτελεί 

σημαντικό χαρακτηριστικό των σχεδίων εργασίας, αφού οι μαθητές κατακτούν τη 

γνώση μέσω μιας πιο συνολικής διαδικασίας, χωρίς να την κατακερματίζουν τα 

διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Μέσω της προσπάθειας ενιαιοποίησης της



ενδοσχολικής με την εξωσχολική γνώση, η μάθηση αποκτά διερευνητικό χαρακτήρα 

και πολλαπλές διαστάσεις (Αγγελάκος, 2003 . Ματσαγγούρας, 2012).

Όλες οι αρχές της μεθόδου project μπορούν να συνοψιστούν σε συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά που βασίζονται στη σύνθεση και στον ορισμό των σχεδίων εργασίας. 

Ο βιωματικός χαρακτήρας, η συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων και η 

διερευνητικές δραστηριότητες μέσω ερωτήσεων και υποθέσεων των μαθητών 

αποτελούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά του project. Στη βιβλιογραφία, ωστόσο, 

βρίσκουμε κι άλλα χαρακτηριστικά όπως το αυθεντικό περιεχόμενο και το ρεαλιστικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιούνται, καθώς επίσης και τον καθοδηγητικό 

ρόλο του δασκάλου σε συνδυασμό με την αυτονόμηση και συλλογικότητα των 

μαθητών (Καλδή, 2008 .Katz & Chard, 2004 .Frey, 1986 .Thomas, 2000)

1.4.2. Πορεία-στάδια υλοποίησης ενός project

Για να μπορέσει να υλοποιηθεί ένα project χρειάζεται να «περάσει» από κάποια 

στάδια τα οποία ονομάζονται φάσεις ή πορεία ενός project. Στη διεθνή βιβλιογραφία 

υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις που αφορούν την πορεία ενός σχεδίου εργασίας. 

Για κάποιους ερευνητές οι φάσεις ενός είναι περισσότερες και για κάποιους άλλους 

είναι λιγότερες. Ωστόσο, όλοι οι ερευνητές συμπεριλαμβάνουν στην πορεία της 

μεθόδου των σχεδίων εργασίας όλες τις φάσεις οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν 

στις παρακάτω τέσσερις φάσεις σύμφωνα με τον Χρυσαφίδη (2006):

1 · Προβληματισμός. Η φάση αυτή περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που 

είναι απαραίτητες ώστε να εντοπιστεί και να οριστεί το θέμα του σχεδίου 

εργασίας. Η διερεύνηση του θέματος γίνεται μέσω των καθοδηγητικών 

ερωτήσεων καθώς και μέσα από τους προβληματισμούς που θέτουν οι 

μαθητές, αφού όπως προαναφέρθηκε η επιλογή του θέματος αποτελεί 
«καθήκον» των μαθητών.

2. Προγραμματισμός των διδακτικών δραστηριοτήτων. Σε αυτή τη φάση οι 

μαθητές, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, αφού έχουν αποφασίσει το θέμα 
συγκροτούν τις ομάδες και καθορίζουν την θεματική εξακτίνωση, όπου με 

βάση αυτή ο εκπαιδευτικός θέτει τους διδακτικούς στόχους. Έπειτα κάθε 

ομάδα αναλαμβάνει τις ευθύνες και τις δραστηριότητες που θα πρέπει να 

υλοποιήσει. Τέλος, καθορίζεται το χρονικό διάστημα μέσα στα πλαίσια του



οποίου θα πραγματοποιηθεί το project (Καλδή, 2008 · Χρυσαφίδης, 2006 . 

Frey, 1986).

3. Διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Αποτελεί την φάση της υλοποίησης του 

προγραμματισμού και της ολοκλήρωσης του έργου. Σε αυτό το στάδιο οι 

μαθητές πρέπει να κάνουν πράξη το έργο που αποφάσισαν να ασχοληθούν. 

Απαιτείται διερεύνηση, αναζήτηση και αξιολόγηση του υλικού μέσα από την 

συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη 

η βοήθεια του εκπαιδευτικού σε όποια ομάδα το έχει ανάγκη, μέσω της 

συνεργασίας της καθοδήγησης και της ανατροφοδότησης (Καλδή, 2008 . 

Χρυσαφίδη, 2006).

4. Αξιολόγηση.Στο στάδιο της αξιολόγησης παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

όλων των ομάδων με σκοπό να δοθεί ανατροφοδότηση και να εντοπιστούν 

τυχόν δυσκολίες ή αδυναμίες που αντιμετώπισε η κάθε ομάδα. Αποτελεί πολύ 

σημαντικό κομμάτι της μορφωτικής διαδικασίας γιατί οι μαθητές 

αντιλαμβάνονται τα λάθη και τις δυνατότητάς τους. Εντοπίζονται τα αδύνατα 

σημεία της εργασίας και δίνονται από τον εκπαιδευτικό και από την 

ολομέλεια της τάξης συμβουλές μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο 

(Χρυσαφίδης, 2006). Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και πρέπει να λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη 

από τους εκπαιδευτικού, διότι είναι ένα λεπτό ζήτημα που έχει γίνει πολύς 

λόγος για αυτό. Σύμφωνα με τους Golbahar και Tinmaz (χ.χ.) υπάρχουν 

πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει αξιολόγηση του project όπως η 

αυτοαξιολόγηση και roportfolio, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως από τους 

εκπαιδευτικούς ως πιο εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης. To portfolio είναι 

ένας τρόπος αναστοχασμού για τους μαθητές, καθώς συγκεντρώνουν σε αυτό 

όλες τις δραστηριότητες και τα πλάνα του προγραμματισμού και μπορούν να 

αναστοχαστούν και να αποτιμήσουν την προσπάθεια και το αποτέλεσμα. Από 

την άλλη μεριά σύμφωνα με τον Frey (1986), η αξιολόγηση δεν πρέπει να 

περιέχει βαθμολογία γιατί το project αποτελεί μία μέθοδο που γεφυρώνει το 

χάσμα ανάμεσα στους καλούς και στους κακούς μαθητές, καθώς 

συνεργάζονται όλοι μεταξύ τους και δεν μπορούμε να βαθμολογήσουμε τον 

κάθε μαθητή ξεχωριστά γιατί αποτελεί μέρος της ομάδας. Επιπλέον, ο 

μαθητής μέσα από την διαδικασία της μεθόδου μπορεί να αντιληφθεί το 

επίπεδο κατανόησης και αφομοίωσης των εννοιών που επεξεργάζεται και δεν



υπάρχει λόγος να βαθμολογηθεί. Τέλος, το εκπαιδευτικό σύστημα είναι 

υπερφορτωμένο με εξετάσεις και βαθμολογίες και είναι περιττό να 

υποβάλλουμε και σε αυτή την πιο προοδευτική μέθοδο τέτοιου είδους 
αξιολόγηση (Frey, 1986).

1.4.3. Διάρκεια

Όλοι οι ερευνητές συμφωνούν ότι τα σχέδια εργασίας ανάλογα με την χρονική 

διάρκεια που εφαρμόζονται διακρίνονται σε μικρά, μέτρια και μεγάλα. Τα μικρά 

σχέδια εργασίας μπορούν να διαρκέσουν λίγες μόνο ώρες από μία μέχρι έξι και 

απευθύνονται σε μαθητές μικρότερων τάξεων, κυρίως των δύο πρώτων τάξεων του 

δημοτικού. Τα μέτρια project καταλαμβάνουν περισσότερες ώρες, περίπου δύο με 

τέσσερις ώρες εβδομαδιαίως και προσδιορίζονται για μαθητές των μεσαίων τάξεων 

και ασχολούνται με τα βασικά στοιχεία και φάσεις της μεθόδου. Τέλος, τα μεγάλα 

project απευθύνονται στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού, όπου εκεί 

ακολουθούν όλες τις φάσεις ενός σχεδίου εργασίας και μπορεί να διαρκέσει από μία 

εβδομάδα μέχρι και ένα ή δύο χρόνια ανάλογα με την έκταση και τους στόχους που 
τίθενται (Ματσαγγούρας, 2012).

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως αυτός ο τριμερής διαχωρισμός που 

αφορά τη διάρκεια των σχεδίων εργασίας δεν βασίζεται σε κάποια θεωρία. Αποτελεί 

αυθαίρετη διάκριση για τον λόγο, ότι πολλοί εκπαιδευτικοί ακούγοντας τον όρο 

project θεωρούν πως πρόκειται για μία χρονοβόρα διαδικασία με αποτέλεσμα να 

δυσανασχετούν και να την κάνουν αναγκαστικά. Συνεπώς, αυτός ο διαχωρισμός 

αποτελεί έναν ανακλαστικό παράγοντα με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να μην 

φοβούνται να αναλάβουν τη διεξαγωγή ενός project (Frey, 1986).

1.5.Σύγκριση της μεθόδου project από άλλες παραδοσιακές διδακτικές 
εφαρμογές

To project είναι μία μέθοδος μη παραδοσιακής διδασκαλίας με 

μαθητοκεντρικές/παιδοκεντρικές προσεγγίσεις. Αποτελεί μία σε βάθος έρευνα ενός 

θέματος, η οποία αποσκοπεί στην μελέτη και διερεύνηση του θέματος μέσω της 

συμμετοχής και της δημιουργικής προσπάθειας όλων των μαθητών. Σημαντικό 

στοιχείο που διαφοροποιεί τη μέθοδο project από άλλες μεθόδους διδασκαλίας είναι ο 

προσδιορισμός των υποθέσεων και των ερωτημάτων που θέτουν οι μαθητές και η
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ανάληψη της ευθύνης που έχουν. Τα σχέδια εργασίας αποτελούν μια εκτεταμένη 

έρευνα που καθορίζεται από τους μαθητές και αποτελεί την διερεύνηση του θέματος 

και εν τέλει την απόκτηση της γνώση ολιστικά. Δεν υπάρχει, δηλαδή, 

κατακερματισμός της γνώσης και προωθείται η ενιαιοποίησή της μέσω μιας 

διαθεματικής προσέγγισης (Katz & Chard, 2004).

Πριν από την πρόταση για υλοποίσηση της διδακτικής μεθόδου project στα 

ελληνικά σχολεία την τελευταία δεκαετία είχε προηγηθεί από τα μέσα του 20ου 

αιώναως τη δεκαετία του 1960 η ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία. Η ενιαία 

συγκεντρωτική διδασκαλία αποτελεί ένα μοντέλο μάθησης το οποίο μέσω του 

διαλόγου προσεγγίζει τη γνώση διαθεματικά, διαχωρίζοντάς την όμως, σε θεματικές 

κατηγορίες που αποτελούν τον πυρήνα του μαθήματος. Και η μέθοδος αυτή όπως και 

τα σχέδια εργασίας θέτουν στον επίκεντρο τα ενδιαφέροντα των μαθητών στο 

πλαίσιο ενός θέματος. Το σημείο στο οποίο διαφοροποιείται η μέθοδος project σε 

σχέση με την ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία είναι πως η δεύτερη δίνει ιδιαίτερη 

προσοχή στη διατήρηση των θεματικών ενοτήτων και όχι στη συνολική προσέγγιση 

του θέματος. Συγκεκριμένα η μέθοδος project έχει ως αφετηρία τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών σε σχέση με το μάθημα, ενώ η ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία θέτει τα 

ενδιαφέροντα του μαθήματος πιο πάνω από τα ενδιαφέροντα του μαθητή. Ένα ακόμη 

σημείο διαχωρισμού των δύο μεθόδων είναι πως η μεν αποσκοπεί στην αλλαγή του 

τρόπου με τον οποίο βλέπουνε τον κόσμο οι μαθητές, ενώ η δε αποσκοπεί στην 

ενδυνάμωση του ήδη υπάρχοντος συστήματος (Χρυσαφίδης, 2006).

Βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα σχέδια εργασίας δεν παρουσιάζουν 

προβλήματα. Ένα από αυτά είναι πως το project ως μέθοδος προϋποθέτει την ύπαρξη 

κάποιων δεξιοτήτων αναγκαίων για την επίτευξη της συνεργασίας και επικοινωνίας 

στις ομάδες των μαθητών. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να εκπαιδευτούν 

κατάλληλα οι μαθητές ώστε να αναπτύξουν συνεργατικές και επικοινωνιακές 

δεξιότητες, καθώς επίσης να εκπαιδευτούν στη διαδικασία εξέλιξης και υλοποίησης 
ενός σχεδίου εργασίας (Ματσαγγούρας, 2012).

1.6.Η διαθεματικότητα και η ένταξή της στην Ελληνική πραγματικότητα

Στόχος κάθε εκπαιδευτικού συστήματος είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός 

της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσα από καινοτόμες αντιλήψεις και ενέργειες. Το 

γεγονός αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς η εκπαίδευση αποτελεί μέρος του



κοινωνικού και πολιτικού συστήματος (Παιδαγωγικό ινστιτούτο). Για να μπορέσει να 

υλοποιηθεί μια πιο προοδευτική παιδαγωγική προσέγγιση, που να εντάσσει το 

μαθητή ως επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, απαιτείται ένα δυναμικό και 

ευέλικτο αναλυτικό πρόγραμμα (Κοσσυβάκη, 2004).

Προς αυτή την κατεύθυνση έχει κινηθεί το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών που στοχεύει στην ενιαιοποίηση της γνώσης μέσα από την ένταξη της 

διαθεματικότητας στο σχολικό περιβάλλον. Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) είναι αυτό που θα επικυρώσει την ένταξη των 

καινοτόμων προσεγγίσεων της γνώση και της ολιστικής της αντιμετώπισης. Το 

ΔΕΠΠΣ θεσμοθετήθηκε το 2003 στην Ελλάδα (ΦΕΚ 303 και 304/13-3-2003), με 

σκοπό να επεκτείνει και να συμπληρώσει το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών (ΕΠΠΣ) του 1999, το οποίο αντικατέστησε το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 

1985. Στην πραγματικότητα η αντικατάσταση αυτή δεν έγινε, διότι συνέχιζαν να 

χρησιμοποιούνται στα σχολεία τα σχολικά βιβλία του 1980 (Καλδή, 2008 . 

Κουλουμπαρίτση, 2005).

Το ΔΕΠΠΣ οργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το περιεχόμενο των 

γνωστικών αντικειμένων να συνδέεται τόσο ενδοκλαδικά μέσω της συνοχής και της 

συνέχειας, όσο και διακλαδικά προωθώντας τις συσχετίσεις μεταξύ των γνωστικών 

αντικειμένων. Οι δύο αυτές πτυχές μαζί με την έννοια της διαθεματικότητας, δηλαδή 

της ένταξης των θεματικών κατηγοριών στη σχολική μάθηση αποτελεί την 

εννοιοκεντρική προσέγγιση του ΔΕΠΠΣ. Επιπλέον περιλαμβάνει τα ΔΕΠΠΣ και τα 

ΑΠΣ κάθε γνωστικού αντικειμένου, καθώς και τους γενικούς σκοπούς και στόχους. 

Οι ενδοκλαδικές, διακλαδικές και διαθεματικές έννοιες αποτελούν κεντρικό πυρήνα 

του περιεχομένου του ΔΕΠΠΣ, γιατί πρωταρχικός στόχος είναι η απόκτηση βασικών 

και στέρεων γνώσεων των μαθητών μέσω μιας ολοκληρωμένης και ολιστικής 

προσέγγισης. Οι έννοιες αυτές αναδεικνύουν τις διαφορές που έχει το ΔΕΠΠΣ με το 

προηγούμενο αναλυτικό πρόγραμμα, δηλαδή την εννοιοκεντρική προσέγγιση σε 

αντίθεση με την πληροφοριακή (Κουλουμπαρίτση, 2005 .Καλδή, 2008).

Μέσα στο ΔΕΠΠΣ εντάσσεται και η «Ευέλικτη ζώνη διαθεματικών και 

δημιουργικών δραστηριοτήτων», η οποία στηρίζεται στην ανάπτυξη της 

δημιουργικής και κριτικής σκέψης, καθώς και την ενεργό δράση των μαθητών μέσα 

από τα σχέδια εργασίας. Η προσπάθεια ένταξης της ευέλικτης ζώνης στα 

προγράμματα σπουδών είναι πολύ σημαντική, γιατί προωθεί την πρωτοβουλία των 

μαθητών αλλά και τη διαμόρφωση ενός ευχάριστου και δημιουργικού χώρου. Η



Ευέλικτη Ζώνη αποτελεί τμήμα του εβδομαδιαίου προγράμματος των μαθητών. 

Συγκεκριμένα για τις πρώτες τέσσερις τάξεις του δημοτικού προτείνονται από δύο 

μέχρι τέσσερις ώρες εβδομαδιαίως, ενώ οι δύο τελευταίες τάξεις απασχολούνται 
μέχρι δύο ώρες στην Ευέλικτη Ζώνη.

Στη χώρα μας οι δραστηριότητες της Ευέλικτης Ζώνης κέρδισαν το 

ενδιαφέρον των μαθητών μέσα από τη χρήση σχεδίων εργασίας σε κάποια 

προγράμματα. Τέτοια προγράμματα είναι αυτό των Σχολείων Εφαρμογής 

Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΣΕΠΠΕ) στην περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, στην ολυμπιακή παιδεία μέσω των προγραμμάτων «Μελίνα», στην 

αγωγή υγείας του καταναλωτή, στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, στις νέες τεχνολογίες 

κ.α. (Ματσαγγούρας, 2012 .Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011).

Βασικοί σκοποί της ένταξης της Ευέλικτης Ζώνης στο δημοτικό είναι:

> Η ενιαιοποίηση της γνώσης μέσω της διαθεματικής προσέγγισης.

> Η μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε σχολική και η σύνδεσή 

της με τα προβλήματα και τις ανάγκες της καθημερινής ζωής.

> Η ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικών δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης 

μέσα από την συλλογικότητα της ομάδας.

> Η ανάπτυξη της δια βίου εκπαίδευσης μέσα σε ένα κόσμο συνεχώς 

εξελισσόμενο και «βομβαρδισμένο» με νέα πληροφορία και 
τεχνολογία.

> Η έκφραση συναισθημάτων και φαντασίας του παιδιού.

1.7.0 ρόλος του εκπαιδευτικού

Ο ρόλος και η σημασία του εκπαιδευτικού σε μια σχολική τάξη άρχισε να συζητείται 

από την ίδρυση και θέσπιση του σχολείου. Η προσωπικότητα, το έργο και η 

προσφορά του εκπαιδευτικού στους μαθητές είχε γίνει αντικείμενο μελέτης μετά τον 

Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επομένως, η αξία και ο ρόλος που διαδραματίζει ο 

εκπαιδευτικός είχε αφετηρία σε χρόνια με δυσκολίες σε κοινωνικό, οικονομικό και 

πολιτισμικό επίπεδο. Αντίστοιχη και μεγαλύτερη δυναμική καταλαμβάνει ο 

εκπαιδευτικός και στη σύγχρονη εξελιγμένη εποχή, όπου απαιτείται να πληροί 

ορισμένες προϋποθέσεις και κριτήρια. Οι σημερινές εξελίξεις του εκπαιδευτικού 

«κόσμου» απαιτούν την προσαρμογή και τον επαναπροσδιορισμό των στάσεων των 

εκπαιδευτικών σε αυτές, ώστε να μπορέσει να κρατηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον των



μαθητών. Οι παιδαγωγοί χρειάζεται να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να 

ανταπεξέλθουν στις ικανότητες και δυνατότητες των μαθητών (Ξωχέλλης, 2006 . 
Χρυσαφίδης, 2006).

Λόγω της πολύπλευρης πληθώρας γνώσεων που λαμβάνουν οι μαθητές από 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το σχολείο και ειδικότερα ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

διαδραματίσουν αντισταθμιστικό ρόλο και να επιδιώξουν τη σύνδεση του σχολείου 

με την τοπική κοινωνία. Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνική ζωή θεωρείται 

καίρια παρέμβαση, ώστε να υπάρξει μάθηση μέσα από εμπειρίες και βιώματα 

(βιωματική μάθηση) και να ενσωματωθούν διαφορετικές ηλικίες σε κοινή δράση. Η 

στάση και η αξία που θα δώσει ο παιδαγωγός στην ένωση σχολικής και κοινωνικής 

ζωής θα συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή του σχολείου σε δράσεις της τοπικής 

κοινωνίας αλλά και σε γνωριμία με την κοινότητα που το περιβάλλει. Επομένως, 

οεκπαιδευτικός πρέπει να είναι ενημερωμένος και να παρακολουθεί τα τοπικά και 

κοινωνικά δρώμενα της περιοχής του σχολείου, ώστε να συσχετιστεί ομαλά το 

διδακτέο με τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (Κανάκης, 2006 . Χρυσαφίδης, 
2006).

Στην εφαρμογή των σχεδίων εργασίας επιδιώκεται σύνδεση πολλών κλάδων 

και ενοτήτων για το θέμα που μελετάται. Η μέθοδος project προβάλλει την 

ενιαιοποίηση της γνώσης και όχι τον διαχωρισμό του αναλυτικού προγράμματος σε 

μεμονωμένα γνωστικά αντικείμενα (Αγγελάκος, 2003). Ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

είναι σε θέση να ανακαλύπτει κοινά σημεία μεταξύ των μαθημάτων και να επιδιώκει 

μια δημιουργική σύνδεση. Επιπλέον, χρειάζεται να αξιοποιεί γνώσεις και έννοιες των 

παιδιών από ποικίλα γνωστικά πεδία και να δημιουργεί στα παιδιά την ικανότητα της 

σύνδεσης και της συνέχειας των ενοτήτων και μαθημάτων. Ο παιδαγωγός πρέπει να 

προωθεί την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών, για να 

διευκολύνονται στην σύνδεση των μαθημάτων και γνιοστικών πεδίωνκαι στην 

επίτευξη της αρμονικής ενότητας (Ματσαγγούρας, 2012 .Ξωχέλλης, 2006).

Με τη μέθοδορπήεοΐπροωθείται η ανακαλυπτική μάθηση, διότι οι μαθητές 

αναζητούν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να κατακτήσουν τις γνώσεις 

αναζητώντας μόνοι τους από πηγές. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι βοηθητικός και 

σε αυτό το κομμάτι, διότι είναι αυτός που θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες, ώστε



να προκαλέσει στους μαθητές εύστοχους προβληματισμούς. Για την καλλιέργεια της 

δημιουργικής σκέψης των μαθητών ο παιδαγωγός καλείται να παρουσιάσει στα 

παιδιά αλληλένδετες ανησυχίες, σκέψεις και ερωτήσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν στην 

ανακάλυψη της γνώσεις μέσα από τις κατάλληλες πηγές. Το έργο του έγκειται στο να 

ενεργοποιήσει τους νέους να παρατηρήσουν και να είναι σε θέση να κρίνουν 

λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες τους και τις πληροφορίες που δέχονται. Άρα ο 

δάσκαλος πρέπει να είναι σε θέση να εισάγει προβληματισμούς και 

μετασχηματισμούς, ώστε οι μαθητές να φτάσουν στην ανακάλυψη της γνώσης μέσα 

από τη σε βάθος ενασχόληση με το θέμα τους. Με αυτό τον τρόπο θα υποστηριχθεί 

και θα επιτευχθεί η μάθηση συνοδευόμενη από κατανόηση (Κανάκης, 2006 . 

Χρυσαφίδης, 2006 «Καλδή, 2008).

Σε σύνδεση με τα παραπάνω ο εκπαιδευτικός πρέπει να παρέχει στήριξη και 

ουσιαστική συνεργασία κατά την εφαρμογή του project. Είναι σαφές ότι πρέπει να 

δοθεί ανάλογη σημασία από τη μεριά του εκπαιδευτικού και να ληφθεί υπόψη του ότι 

το παιδί αναπτύσσεται και εξελίσσεται γνωστικά και πνευματικά. Για τον λόγο αυτό 

οφείλει να διαμορφώνει το περιβάλλον μάθησης έτσι ώστε να βοηθά στην εξέλιξη 

αυτή. Ο δάσκαλος και ο μαθητής βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση, πράγμα που 

σημαίνει πως ο ένας βοηθά τον άλλο στην ανακάλυψη της γνώσης. Η μέθοδος του 

σχεδίου εργασίας στοχεύει και επιδιώκει την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, πράγμα που απαιτεί από τον παιδαγωγό να υιοθετεί 

μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις για την εκπαιδευτική πράξη (Μουμουλίδου, 2006).

Ο εκπαιδευτικός δεν επιδιώκει την στείρα απομνημόνευση των μαθητών, 

αλλά την ουσιαστική εμπλοκή τους σε όλες τις φάσεις του project (προγραμματισμό, 

υλοποίηση και αξιολόγηση) (Χρυσαφίδης, 2006). Ο ρόλος του κατά τη διάρκεια της 

εκπόνησης εργασιών στο πλαίσιο της μελέτης ενός θέματος είναι συμβουλευτικός, 

καθοδηγητικός και επικοινωνιακός (Katz & Chard, 1999). Ο εκπαιδευτικός στο 

σύγχρονο σχολείο αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή, βοηθού και άμεσου συνεργάτη για 
τους μαθητές του. Δεν περιορίζεται σε μεταφορέα γνώσεων αλλά στον άνθρωπου που 

προτρέπει και ενθαρρύνει τους μαθητές να λάβουν δράση και να αναπτύξουν σχέσεις 

αλληλεπίδρασης με όλα τα εμπλεκόμενα μέλη. Συμμετέχει και ο ίδιος ως ενεργό 

μέλος της ομάδας της τάξης ενώ παράλληλα καθοδηγεί και βοηθά τους μαθητές να 

αναλάβουν ευθύνες χωρίς να εμποδίζει την αυτονομία τους. Ωθεί τα παιδιά να
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λάβουν μέρους στο σχεδίασμά όλων των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσουν στο 

project. Επομένως, δίνει ευκαιρίες και δεν είναι αυτός που θα επιλέξει χωρίς την 

συμμετοχή των μαθητών τις δράσεις τους (Χρυσαφίδης, 2006).

Ο ρόλος του δασκάλου στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του σχεδίου 

εργασίας είναι καίριος και σημαντικός, διότι χρειάζεται να παρέχει στήριξη και 

βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Επομένως, χρειάζεται να εισάγει 

την φθίνουσα καθοδήγηση και να λαμβάνει υπόψη του τις διαφορετικές ζώνες 

εγγύτερης ανάπτυξης του κάθε παιδιού. Στην αρχή ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί και 

συμβουλεύει σταθερά τους μαθητές στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, βοηθά στην κατανόηση της εργασίας που τους 

ανατέθηκε, στον τρόπο με τον οποίο θα αναζητούν τις πληροφορίες, στο πώς να 

οργανώνουν τον χρόνο τους, στον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων και στη λογική 

εκτίμηση του έργου τους. Όταν ο εκπαιδευτικός αντιληφθεί ότι οι μαθητές έχουν 

αναπτύξει την αυτονομία τους, τότε τα εργαλεία και τα μέσα υποστήριξης του 

σταδιακά μειώνονται. Τότε η ομάδα των μαθητών είναι σε θέση να ανακαλύψει και 

να οικοδομήσει την γνώση και δημιουργείται το αίσθημα της προσωπικής και της 

συλλογικής ευθύνης από όλους τους μαθητές (Εθνικό συμβούλιο ερευνών ΗΠΑ, 

2006 .Κανάκης, 2006).

Στην αξιολόγηση της μεθόδου τουρπή ect ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να 

μπορεί να δώσει πέρα των υπολοίπων και ανατροφοδότηση στους μαθητές. Η 

ανατροφοδότηση δίνει το δικαίωμα στον εκπαιδευτικό να αντιληφθεί τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις και έννοιες των μαθητών. Βελτιώνει τη μάθηση, παρουσιάζει 

στον διδάσκοντα την αποδοτικότητα των μαθητών και αξιολογεί και εντοπίζει τα 

λάθη τους με σκοπό την βαθιά διερεύνηση των όλων των δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιήθηκαν. Με την ανατροφοδότηση εξασφαλίζεται μια επιτυχημένη 

μάθηση, η οποία στηρίζεται στις αρχές της διαμορφωτικής αξιολόγησης. Έτσι λοιπόν, 

είναι σημαντικό ο παιδαγωγός να έχει εκείνα τα προσόντα που θα τον καθιστούν 

ικανό να παρέχει ανατροφοδότηση στους μαθητές με σκοπό να επιτυγχάνεται 

αξιολόγηση για τη μάθηση και όχι αξιολόγηση της μάθησης (Εθνικό συμβούλιο 

ερευνών ΗΕΙΑ, 2006 . Ρεκαλίδου, 2011 .Ξωχέλλης, 2006).
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Κεφάλαιο 2° : Ο Αναστοχασμός στην Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση αποτελεί ένα περίπλοκο φαινόμενο και αποτελείται από πολλά μέλη 

που πρέπει διαρκώς να βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Το γεγονός αυτό 

συμβαίνει γιατί η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται στα πλαίσια μιας κοινωνίας 

που συνεχώς αλλάζει με αποτέλεσμα η εκπαίδευση να είναι σε θέση να 

αναδιαμορφώνει το πρόγραμμά της σύμφωνα με αυτή. Τα σύγχρονα τεχνολογικά 

επιτεύγματα επιβάλλουν αλλαγές στην εκπαίδευση τόσο στο περιεχόμενο της 

διδασκαλίας όσο και στους στόχους. Επομένως είναι αναγκαίο οι αλλαγές αυτές να 

«συμβαδίσουν» με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και την προετοιμασία ενός 

εκπαιδευτικού άρτια ενημερωμένου και κριτικά σκεπτόμενου στο διδακτικό του έργο 
(Ξωχελλής, 2006).

Στα πλαίσια, λοιπόν, της αναδιαμόρφωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού 

έργου, η αξιολόγηση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα τόσο σε εθνικό όσο 

και σε διεθνές επίπεδο. Είναι αναμφισβήτητο ότι η αξιολόγηση μπορεί να αποτελέσει 

ένα μηχανισμό ανατροφοδότησης ως μέσω για την αντιμετώπιση των προβληματικών 

καταστάσεων της εκπαίδευσης (Ζουγανέλη, 2002). Η ανατροφοδότηση «είναι ένα 

είδος αξιολογικής πληροφόρησης για τις ενέργειες ή τα αποτελέσματά των ενεργειών 

ενός συστήματος με βάση την οποία το σύστημα είναι δυνατόν να αναθεωρήσει την 

εμφάνισή του όσον αφορά τους στόχους και τη λειτουργικότητα» (Τριλιανός, 2013).

Κοινή αρχή της οργάνωσης των προγραμμάτων σπουδών της εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών αποτελεί η κατάρτιση τόσο του γνωστικού τομέα της εκπαίδευσης όσο 

και των διερευνητικών και αναστοχαστικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών για τη 

μελέτη και την οργάνωση όλων των προβλημάτων που δημιουργούνται στα πλαίσια 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας Έτσι, λοιπόν, καθίσταται αναγκαία η κατάκτηση της 

ικανότητας του αναστοχασμού και τις κριτικής σκέψης στην εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών. Ωστόσο, δεν υπάρχει μία καθολική πρακτική για την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών, καθώς κάθε κατάσταση είναι διαφορετική και κάθε εκπαιδευτικός 

πρέπει να αντιμετωπίζει τα προβλήματα κρίνοντας και αμφισβητώντας το υπάρχον 
σύστημα (Αυγητίδου & Χατζόγλου, 2013).
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Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι τα προγράμματα σπουδών των 

εκπαιδευτικών δεν μπορούν να προετοιμάσουν τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς για 

κάθε κατάσταση που πιθανόν να αντιμετωπίσουν. Επομένως κρίνεται απαραίτητο να 

τους προετοιμάσουν να γίνουν αντικειμενικοί και αποτελεσματικοί φορείς λήψης 

αποφάσεων, μέσω της κριτικής στάσης απέναντι στη δουλεία τους. Ο Dewey 

υποστηρίζει ότι τα προγράμματα σπουδών των υποψήφιων εκπαιδευτικών πρέπει να 

είναι κατάλληλα, ώστε οι φοιτητές να σκέφτονται τις ενέργειες και τις πράξεις τους 

στην εκπαιδευτικοί διαδικασία (Tsagaridoy & O’ Sullivan, 1994).

2.1. Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου «αναστοχασμός»

2.1.1. Ορισμός

Ο αναστοχασμός δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να συνειδητοποιήσουν τις 

προσωπικές τους θέσεις και αξίες που τους προσδιορίζουν, να θέσουν ερωτήματα 

στους προβληματισμούς τους και να συνδέσουν τις αντιλήψεις τους με την πρακτική 

τους. Παρά την έμφαση που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια για την αναγκαιότητα του 

αναστοχασμού στην εκπαίδευση, ο όρος αυτός δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, γιατί 

είναι δύσκολο να διακρίνουμε τι είναι ακριβώς η αναστοχαστική σκέψη (Αυγητίδου 

& Χατζόγλου, 2013 .Rodgers, 2002 ). Το γεγονός αυτό συμβαίνει, πρώτον, γιατί δεν 

είναι ξεκάθαρο πως η αναστοχαστική σκέψη διαφέρει από τα άλλα είδη σκέψης και 

δεύτερον, γιατί, δεν είναι δυνατόν να αξιολογήσει κανείς μία πράξη που δεν είναι 

σαφώς προσδιορισμένη. Ως εκ τούτου, χωρίς μία σαφή εικόνα της έννοιας του 

αναστοχασμού, η ικανότητα στο να φτάσει κανείς να αναστοχάζεται είναι ελλιπής 
(Rodgers, 2002).

Ο όρος «αναστοχασμός» (reflection) είναι ένας όρος με πολλά νοήματα. Για 

μερικούς αποτελεί απλώς μία σκέψη, ενώ για κάποιους άλλους αποτελεί μία 

δεξιότητα που φέρει ειδικό νόημα και συνεπώς μία ενέργεια. Επομένως, υπάρχουν 

πολλές ερμηνείες και έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για τον αναστοχασμό. Ωστόσο, ένα 

κοινό σημείο όλων των ορισμών είναι η έννοια του προβλήματος που φαίνεται να 

«κουβαλά» αυτός ο όρος. Η σύσταση του προβλήματος, καθώς και ο προσδιορισμός 

του αποτελεί μία σημαντική πλευρά της αξίας του αναστοχασμού και της σύνδεσής 

του με τη μάθηση και τη διδασκαλία. Για να οδηγηθεί το άτομο στον αναστοχασμό 

και να αναλάβει μία δράση, είναι απαραίτητο να αναγνωρίσει το πρόβλημα 
(Loughran, 2002).



Για να κατανοήσουμε την έννοια του αναστοχασμού πρέπει να εξετάσουμε τις 

θεωρίες και τις πρακτικές που αναφέρονται στις προθέσεις και περιγράφουν την 

αναστοχαστική διδασκαλία (Adler, 1990).Ο αναστοχασμός συνδέεται με διαδικασίες 

στις οποίες το άτομο βασισμένο σε μία θεωρία ή σκέψη επανεξετάζει τις ενέργειές 

του με σκοπό να αναγνωρίσει τις λανθασμένες πρακτικές του ή/και τις κατάλληλες 

πρακτικές που υλοποιήθηκαν σε μία δεδομένη εκπαιδευτική κατάσταση. Επομένως, 

σύμφωνα με τον Dewey(1933, σ. 9) στο Αυγητίδου & Χατζόγλου (2013) 

αναστοχασμός αποτελεί «η ενεργητική, επίμονη και προσεκτικήθεώρηση οποιοσδήποτε 

αντίληψης ή μορφής γνώσης, αναδεικ\’ύοντας παράλληλα ταθεμέλια στα οποία αυτές 

στηρίζονται και των συνεπειών που έχουν». Ο Dewey επισήμανε ότι ο αναστοχασμός 

είναι ένα σύνθετο και αυστηρά καθορισμένο φαινόμενο που χρειάζεται χρόνο για να 
υλοποιηθεί (στον Rodgers, 2002).

Μία επιπλέον θεώρηση της έννοιας αυτής είναι η σχέση που αποδίδει το 

άτομο ανάμεσα στην πρακτική του και στις συνέπειες αυτής, οδηγώντας το σε μία 

αλλαγμένη και καλύτερη συμπεριφορά. Έτσι σύμφωνα με τον Cruikshank (1987) ο 

αναστοχασμός είναι η ικανότητα κάποιου να αναλύει την διδακτική του πράξη, μέσω 

μιας περιγραφής των στρατηγικών και των βημάτων που ακολούθησε, ώστε να 

κατανοήσει την πρακτική του (στον Adler, 1990).

Ένας από τους εισηγητές του όρου του αναστοχασμού είναι ο DonaldSchon 

(1983), ο οποίος εισήγαγε την έννοια της αναστοχαστικής πρακτικής ως μία 

πειθαρχία ανάμεσα σε αυτά που γνωρίζουν και πράττουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

με εκείνα των επιτυχημένων επαγγελματιών. Πρέπει να λαμβάνονται, δηλαδή, υπόψη 

οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών από την εφαρμογή της πρακτικής τους, 

καθοδηγούμενοι από τους επαγγελματίες του κλάδου τους. Για τον Schon (1983) δε 

νοείται επαγγελματίας χωρίς να έχει αναστοχαστική σκέψη, καθώς ο αναστοχασμός 

εκλαμβάνεται ως μία ενέργεια αυτοεκτίμησης και αξιολόγησης του ίδιου του ατόμου 

πάνω στην πράξη του. Επομένως, κρίνεται απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να στέκονται 

κριτικά και να επαληθεύουν ή όχι τις υποθέσεις τους, μέσα από την επιμονή και 

κατανόηση των πράξεών τους (Kaldi & Pyrgiotakis, 2009 . Αυγητίδου & Χατζόγλου, 
2013).

Ο Dewey (1904, 1965) μαζί με τον Schon (1983, 1987) αναγνωρίζονται ως οι 

εμπνευστές του αναστοχασμού. Ο Dewey (1965) υποστηρίζει ότι ο αναστοχασμός



προηγείται της ενέργειας και αποτελεί κάθε σκέψη και εξέταση της πράξης, καθώς 

και των συνεπειών που αυτή προκαλεί. Ο Schon (1983) εισήγαγε τη διάκριση των 

χρονικών διαστημάτων μέσα στα οποία μπορεί να εκτελεστεί ο αναστοχασμός. 

Επισήμανε ότι ο αναστοχασμός είναι μία σκόπιμη διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε 

συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, μέσα στα οποία οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

αντιλαμβάνονται τα προβλήματα και να τα επιλύουν (Pedro, 2011). Οι ερευνητές 

επομένως υποστήριξαν πως η φιλοσοφία του αναστοχασμού συνδυάζει τις αρχές της 

φιλοσοφίας του Dewey σχετικά με τις ηθικές, ενέργειες και σκέψεις για τη 

διδασκαλίας με τις απόψεις του Schon για μια πιο εμπεριστατωμένη προσέγγιση της 

έννοιας της αναστοχαστικής πρακτικής (στο Ferraro, 2000)

Σύμφωνα με τον Brookfield (1995) ο αναστοχασμός είναι σημαντικό κομμάτι 

της εκπαίδευσης για δύο λόγους. Πρώτον, δίνει την δυνατότητα, μέσω των πολλών 

προσεγγίσεων που προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί, να ανακαλύψουμε και να 

ερμηνεύσουμε τι είναι αυτό που επηρεάζει τις πράξεις μας. Δεύτερον, η 

αναστοχαστική πρακτική προσφέρει την ευκαιρία να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον 

οποίο ζουν και σκέφτονται οι εκπαιδευτικοί, με σκοπό να τους καταλάβουμε και να 
βελτιώσουμε την εκπαίδευση (Loughran, 2002).

Σύμφωνα με όλες τις παραπάνω προσεγγίσεις ο αναστοχασμός είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αποτελεί την ικανότητα 

ενός εκπαιδευτικού να σκέφτεται κριτικά όλες τις ενέργειες που έκανε και που 

καθόρισαν την έκβαση της διδασκαλίας του, σε μια προσπάθεια αναγνώρισης των 

λαθών με στόχο την αλλαγή τους. Ο αναστοχασμός επομένως, κρίνεται απαραίτητος, 

καθώς βελτιώνει τόσο τον ίδιο τον εκπαιδευτικό όσο και την ποιότητα της 

εκπαίδευσης (Loughran, 2002 . Αυγητίδου & Χατζόγλου, 2013). Η αξία του 

αναστοχασμού του εκπαιδευτικού, μέσω του οποίου πραγματοποιούνται διαδικασίες 

ανάλυσης και διερεύνησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε ο εκπαιδευτικός να 

μην αποτελεί απλά το μέσο μετάδοσης της γνώσης, αλλά έναν ουσιαστικό 

επαγγελματία, ικανό στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος αποτελέι 

πλέον αναγκαιότητατης καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης. Το μοντέλο αυτό του 

εκπαιδευτικού εκφράστηκε από τον Schon (1983), ο οποίος υποστήριξε ότι ένας 

εκπαιδευτικός για να είναι ικανός επαγγελματίας πρέπει να αναγνωρίζει τις πράξεις 

του και την άγνοιά του (Αυγητίδου & Χατζόγλου, 2013)



2.1.2. Τύποι του αναστοχασμού

Στη διεθνή βιβλιογραφία γενικότερα μπορούμε να βρούμε πολλά είδη και επίπεδα 

αναστοχαστικής σκέψης. Η αναστοχαστική σκέψη επομένως διακρίνεται με βάση το 

χρονικό πλαίσιο στο οποίο διενεργείται και την ποιότητα (βάθος) της αναστοχαστικής 

σκέψης. Συγκεκριμένα ο Shcon (1983) εισήγαγε δύο τύπους αναστοχασμού, 

σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιούνται για να 

περιγράφει με ποιους τρόπους ένας εκπαιδευτικός πρέπει να σκέφτεται και να ενεργεί 

ανάλογα με την χρονική στιγμή κατά την οποία διεξάγεται (Schon, 1983).

Ο πρώτος τύπος αναστοχασμού πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 

(reflection in/about action), όπου ο εκπαιδευτικός αναστοχάζεται την ώρα που 

διεξάγεται το μάθημα με στόχο να κατανοήσει τυχόν προβλήματα που 

δημιουργούνται αναζητώντας λύσεις. Με αυτόν τρόπο επανεξετάζει τη δομή της 

διδασκαλίας κατά τη διάρκειά της και προβαίνει σε λύσεις και σε άμεσες στρατηγικές 

αντιμετώπισης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Day (1999) ο αναστοχασμός κατά τη 

διάρκεια της μάθησης μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, γιατί ο εκπαιδευτικός εκείνη 

τη στιγμή είναι φορτισμένος και πιεσμένος από τον χρόνο με αποτέλεσμα να μην 

λαμβάνει υπόψη του τις συνθήκες μάθησης (Loughran, 2002).

Ο δεύτερος τύπος αναστοχασμού του Schon πραγματοποιείται κυρίως μετά 

τη διδασκαλία. Πλεονέκτημα αυτού του τύπου είναι πως ο εκπαιδευτικός είναι 

αποστασιοποιημένος από τη φόρτιση της στιγμής που πραγματοποιείται το μάθημα 

και μπορεί να αναστοχαστεί πιο κριτικά, ανατρέχοντας με τη σκέψη του στο μάθημα. 

Στοχεύει στην ανακάλυψη των γνώσεων που μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση 

ενός αναπάντεχου γεγονότος. Ο τύπος αυτός μπορεί να διεξαχθεί είτε μετά το πέρας 

της διδασκαλίας είτε σταματώντας στη μέση τη διαδικασία (stop and think). Επιπλέον 

ο τύπος αυτός προσφέρει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αναζητήσει λύσεις 

μέσα από συζητήσεις με συναδέλφους ή άλλους ειδικούς (Kaldi & Pyrgiotakis, 2009).

Ο Eraut το 1995 δουλεύοντας πάνω στον αναστοχασμό και στους τύπους του 

Schon, προσθεσε έναν ακόμη τύπο, που τον ονόμασε αναστοχασμό για την πράξη 

(reflection for action). Ο τύπος αυτός αναφέρεται στο τι θα μπορούσαν να αλλάξουν 

οι εκπαιδευτικοί στο μέλλον όσον αφορά τη διδασκαλία τους. Εκλαμβάνεται ως ένα 

εργαλείο που χρησσιμοποιείται σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας και προσδιορίζει 

τις φιλοδοξίες και τους σκοπούς της εκπαιδευτικής πράξης που πρόκειται να
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ακολουθήσει (Husu, Toom, & Patrikainen, 2008). Με το ίδιο σκεπτικό ο Doud, 

διακρίνει τρία είδη αναστοχασμού με βάση το χρονικό πλαίσιο τον προβλεπτικό 

(reflection in anticipation of events) που προηγείται της εκπαιδευτικής πράξης και 

αφορά τη διερεύνηση των στόχων και των προσδοκιών του εκπαιδευτικού, τον 

συγχρονικό (reflection in them ids to faction) που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια 

της διδασκαλίας και αφορά την ανάληψη άμεσης δράσης και τον διαχειρισμό 

καταστάσεων και τον αναδρομικό (reflection after events) που έπεται της 

διδασκαλίας και περιλαμβάνει την επεξεργασία των γεγονότων σε ένα 

απομακρυσμένο χρονικά και χωρικά πλαίσιο.

Όσον αφορά την ποιότητα (βάθος) της αναστοχαστικής σκέψης η Valli (1997) 

στην (Minott, 2008) διακρίνει τα εξής επίπεδα αναστοχασμού: α) την τεχνική 

αντανάκλαση που περιλαμβάνει κυρίως τον προβληματισμό για την εκπλήρωση 

τεχνικών και δεξιοτήτων που ορίζουν στον εκπαιδευτικό οι εξωτερικές 

κατευθυντήριες γραμμές, β) την περσοναλιστική τύπου αντανάκλαση που εστιάζει 

στο στοχασμό της προσωπικής δράσης και απόδοσης του εκπαιδευτικού με βάση τις 

αξίες και τις πεποιθήσεις του, γ) τη διαβουλευτική αντανάκλαση που περιλαμβάνει 

ένα ευρύτερο φάσμα ανησυχιών σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών και τις 

εκπαιδευτικές στρατηγικές και δ) την κριτική σκέψη με βάση τις κοινωνικές, ηθικές 

και πολιτικές διαστάσεις της σχολικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα, με τον 

VanManen (1997) και τους Καλδή & Πυργιωτάκης (2009) εντοπίζονται τρεις τύποι 

αναστοχασμού, ο τεχνικός, ο πρακτικός και ο κριτικός. Μετά από τον συνδυασμό των 

δύο αυτών μοντέλων η ποιότητα της αναστοχαστικής σκέψης διακρίνεται στα εξής 

επίπεδε: α) στον τεχνοκρατικό αναστοχασμό, ο οποίος αφορά θέματα που σχετίζονται 

με την οργάνωση και διαχείριση του εκπαιδευτικού έργου, β) στον προσωπικό 

αναστοχασμό που αφορά συναισθήματα, εμπειρίες και εκτιμήσεις του εκπαιδευτικού, 

γ) στον πρακτικό αναστοχασμό που σχετίζεται με τον γενικότερο προβληματισμό για 

το ρόλο του εκπαιδευτικού και δ) στον κριτικό αναστοχασμό ο οποίος αποτελεί το πιο 

απαιτητικό και ανώτερο επίπεδο αναστοχαστικής σκέψης. Οι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί μόνο με καθοδήγηση και διδασκαλία μπορούν να προσεγγίσουν τον 

κριτικό αναστοχασμό (Kaldi & Pyrgiotakis, 2009 .Halim. Buang & Meerah, 2010).



2.2. Ο αναστοχασμός στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι ένα θέμα που αποτελεί εδώ και χρόνια 

αντικείμενο ενασχόλησης της κοινωνίας αλλά και των ερευνητών. Το γεγονός αυτό 

συμβαίνει γιατί κάθε μεταβολή που πραγματοποιείται στην κοινωνία έχει αντίκτυπο 

στην εκπαίδευση και κατ' επέκταση στη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που την 

αποτελεί. Τα σύγχρονα τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα επιβάλλουν την 

αναδιαμόρφωση της εκπαίδευσης η οποία έχει περάσει από πολλά στάδια σε μία 

χώρα με τόσες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές. Επομένως η 

εκπαίδευση ων εκπαιδευτικών πρέπει να στοχεύει στην κατάλληλη προετοιμασία των 

φοιτητών ώστε να είναι ικανοί να ανταπεξέρχονται σε διδακτικές καινοτομίες 
σκεπτόμενοι κριτικά (Ξωχέλλης, 2006).

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα χώρο όπου λαμβάνουν μέρος 

τέσσερα σημαντικά πεδία, τα οποία συνδέονται και συμπληρώνονται μεταξύ τους. 

«Τα πεδία αυτά είναι η πρακτική άσκηση, η διδακτική μεθοδολογία, τα παιδαγωγικά 

και η μελέτη του γνωστικού τους αντικειμένου.» (Αγγελάκος, 2003). Το πεδίο 

προετοιμασίας, εκείνο το οποίο τα παιδαγωγικά τμήματα προσπαθούν να προβάλουν 

και να εκπαιδεύσουν σωστά τους εκπαιδευτικούς είναι η πρακτική άσκηση των 

φοιτητών. Η πρακτική άσκηση αποτελεί τη στιγμή που ο φοιτητής συνδέει τη θεωρία 

με την πράξη. Συνδέει, δηλαδή, όσα έμαθε σε θεωρητικό επίπεδο τα χρόνια της 

φοίτησής του στο τμήμα με τον προορισμό για τον οποίο εκπαιδεύτηκε, τη σχολική 

τάξη. Η πρακτική άσκηση δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή να γνωρίσει εκ των έσω 

το επαγγελματικό του έργο, καθώς και τις ενέργειες, τις σκέψεις και τα λάθη που 
ενδεχομένως να κάνει (Αυγητίδου & Χατζόγλου, 2013).

Έρευνες έχουν δείξει πως οι φοιτητές των παιδαγωγικών τμημάτων δεν έχουν 

την ικανότητα να αναστοχάζονται (Wharton, 2012 .Loughran, 2002 .Halim. Buang & 

Meerah, 2010 . Χατζοπούλου & Κακανά, 2013). Σε πολλές περιπτώσεις η 

αναστοχαστική ικανότητα ποικίλει και εξαρτάται από το διδακτικό έτος φοίτησης. 
Αυτό συμβαίνει είτε γιατί οι φοιτητές δεν μπορούν να σταθούν κριτικά απέναντι στη 

διδασκαλία τους, κρίνοντας περισσότερο την επίδοση των μαθητών παρά το δικό 

τους έργο, είτε γιατί δεν έχουν μάθει να ανστοχάζονται. Έτσι, λοιπόν, προωθώντας 

την αναστοχαστική σκέψη καλό θα ήταν παράλληλα τα παιδαγωγικά τμήματα να 

παρέχουν κάποια θεωρητικά μαθήματα στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς για το τι
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είναι και με ποιον τρόπο πρέπει να διεξάγεται ο αναστοχασμός (Halim, Buang & 

Meerah, 2010).



2.3. Τα ημερολόγιο ως μέσο ενίσχυσης και καταγραφής του αναστοχασμού στο 

πλαίσιο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών

Το ημερολόγιο όπως προκύπτει από τη διεθνή βιβλιογραφία αποτελεί το 

αναμφισβήτητο μέσω με το οποίο αναστοχάζονται οι φοιτητές των εκπαιδευτικών 

τμημάτων όλων των βαθμιδών της εκπαίδευσης. Η χρήση των ημερολογίων αποτελεί 

κοινή στρατηγική των παιδαγωγικών σχολών για την καταγραφή των εμπειριών και 

των συναισθημάτων που ανάπτυξαν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία 

τους (Αυγητίδου & Χατζόγλου, 2013).

Ο αναστοχασμός συμβαίνει κατά κύριο λόγω στα πλαίσια της πρακτικής 

άσκησης των φοιτητών, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους. Ωστόσο, ο γραπτός 

αναστοχασμός είναι πιθανό να μη συνδέεται με την πρακτική άσκηση. Μπορεί να 

εφαρμοστεί κάθε στιγμή που ο φοιτητής έχει την ανάγκη να εκφράσει τις εμπειρίες 

και τα συναισθήματά του από μία δράση που πραγματοποίησε. Μπορεί κανείς να 

ζητήσει από τους φοιτητές των εκπαιδευτικών τμημάτων να αναστοχαστούν και να 

γράψουν αναδρομικά τις σκέψεις από μία εμπειρία μάθησης ή για το περιεχόμενο της 

μάθησης, χωρίς αυτό να συνδέεται απαραίτητα με την πρακτική άσκηση. Κρίνεται, 

επομένως, να καταστεί σαφές ότι ο γραπτός αναστοχασμός είναι απαραίτητος και 

επιτρέπει τους φοιτητές να συνδέουν τη γνώση με την πράξη ανά πάσα στιγμή 
(Wharton, 2012).

Συνεπώς, το ημερολόγιο ορίζεται ως «μία άσκηση στην οποία οι φοιτητές 

εκφράζουν γραπτώς την κατανόηση, την ανάλυση και την ανταπόκρισή τους σε ένα 

γεγονός, μία εμπειρία ή μία θεωρία». Ο γραπτός αναστοχασμός θεωρείται όλο και 

περισσότερο απαραίτητος σε όλα τα επαγγέλματα και κυρίως σε αυτό του 

εκπαιδευτικού, καθώς το επάγγελμα του δασκάλου αποτελεί ένα λειτούργημα 

απευθυνόμενο σε ανθρώπους. Αποτελεί, δηλαδή, μία αλληλεπίδραση των ανθρώπων 

τόσο μεταξύ τους όσο και με το περιβάλλον, καθιστώντας την μία εμπειρία. Η 

αναγκαιότητα αυτή έχει οδηγήσει στην αύξηση των γραπτών δηλώσεων του 
αναστοχασμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα ημερολόγια προωθούν την προσωπική κατανόηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, την κριτική σκέψη και την ανάληψη της ευθύνης με αποτέλεσμα να 

αποτελούν ένα αναγκαίο μέσο για την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

(Αυγητίδου, Χατζόγλου, 2013). Η καταγραφή των ημερολογίων θεωρείται ένας



τρόπος αυτοέκφρασης και αναζήτησης του νοήματος που «κρύβεται» πίσω από τα 

γεγονότα που συνέβησαν στην τάξη κατά την διάρκεια μιας διδασκαλίας. 

Χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές σκέφτονται 

και τελικά πράττουν στην τάξη. Είναι, δηλαδή, ένα μέσο μάθησης.

Ο Moon (1999a, σσ. 188-194 στο Boud, 2001) επισημαίνει τους σκοπούς που 

μπορεί να έχει ο γραπτός αναστοχασμός με τη μορφή ημερολογίου, όπως για 

παράδειγμα να κατανοεί την ποιότητα της μάθησης μέσω της κριτικής σκέψης, να 

αυξήσει την εμπλοκή και την ενεργή συμμετοχή στη μάθηση και στην οικοδόμηση 

της γνώσης, να βελτιώσει την ικανότητα αυτοαξιολόγησης, να αναπτύξει την 

ελευθερία γραπτής έκφρασης και να αυξήσει τη συχνότητα του γραπτού 

αναστοχασμού. Τέλος, υποστηρίζει ότι η χρήση ημερολογίου έχει στόχο να βελτιώσει 

την επαγγελματική πρακτική και να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και την 

αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού με τις πράξεις του.

Ένα σημαντικό σημείο των ημερολογιακών καταγραφών που αξίζει να 

επισημανθεί είναι να ερευνήσουμε σε ποιον απευθύνεται ο αναστοχασμός που 

καταγράφει ο υποψήφιος εκπαιδευτικός. Καθώς ο αναστοχασμός είναι ένα εργαλείο 

μάθησης και απόκτησης αληθινής συνείδησης πάνω σε μία εμπειρία και ένα γεγονός 

απαιτεί ένας είδος αντικειμενικότητας, πράγμα το οποίο είναι αμφισβητήσιμο, γιατί 

το άτομο που αναστοχάζεται γραπτώς «μιλάει» για τον εαυτό του και τις δικές τους 

εμπειρίες. Απαιτείται συνεπώς, ένα ασφαλές περιβάλλον, μέσα στο οποίο το άτομο 

δεν θα ασχολείται μόνο με την υπεράσπιση του εαυτού του. Είναι, επομένως, 

απαραίτητο να εξετάζεται κάθε φορά που απευθύνεται το ημερολόγιο και ποιος 
πρόκειται να το διαβάσει Boud (2001).

Όταν ο αναστοχασμός απευθύνεται σε έναν εξεταστή για να αξιολογηθεί οι 

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί γράφουν με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχουν την 

ακαδημαϊκή επιτυχία. Συνήθως παρουσιάζουν τα πιο επιτυχημένα σημεία της 

διδασκαλίας τους αποδίδοντας αυτή την επιτυχία στους εαυτούς τους και λιγότερο 

στους μαθητές. Αντίθετα όταν παρουσιάζουν κάποιο αρνητικό περιστατικό ή 

πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην τάξη, το αποδίδουν στους μαθητές, σε κακές 

συγκυρίες ή σε απρόοπτα περιστατικά. Τέλος, αναφέρουν την παροχή λύσεων σε 

κάθε πρόβλημα που εμφανίζεται (Wharton, 2012 .Rodgers, 2002).



Κεφάλαιο 3°:Επισκόπηση ερευνών
Ο όρος εκπαιδευτική αξιολόγηση εμπεριέχει την αξιολόγηση των μαθητών, του 

εκπαιδευτικού, των διευθυντών, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, του αναλυτικού 

προγράμματος και γενικότερα όλης της σχολικής κοινότητας (Ρεκαλίδου, 2011). Η 

έννοια της αξιολόγησης και συγκεκριμένα η έννοια της αυτοαξιολόγησης στην 

εκπαίδευση έχει απασχολήσει πολύ την ελληνική και την διεθνή βιβλιογραφία. Η 

αυτοαξιολόγηση είναι μία διαδικασία προσδιορισμού της αξίας ή της επίδρασης μιας 

ενέργειας ή ενός ατόμου που βασίζεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και 

μεθόδους εκτίμησης. Ο εκπαιδευτικός αυτοξιολογείται, ώστε να γνωρίζει την 

καταλληλότητα του έργου του και ταυτόχρονα να παρέχεται ένα μέτρο αναγνώρισης 

από τους άλλους ως κατάλληλο ή μη (Τσαγκαρλή, 2003).

Σε ότι αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου έχουν διεξαχθεί 

πολλές έρευνες, οι οποίες αποδεικνύουν την καταλληλότητα του αναστοχασμού στην 

εκπαίδευση ως μία σημαντική ενέργεια, η οποία παρακινεί και οδηγεί σε μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα τους εκπαιδευτικούς (Χατζοπούλου & Κακανά, 2013 .Wharton, 

2012 . Boud, 2001). Ωστόσο, πολύς λόγος γίνεται για τη βελτίωση της πρακτικής 

άσκησης των υποψήφιων εκπαιδευτικών μέσω ενός πιο αναστοχαστικού τρόπου. Τα 

περισσότερα προγράμματα σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων σήμερα στην 

Ελλάδα επιδιώκουν τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας που διεξάγεται στα 

πλαίσια της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Θεωρούν λοιπόν, πως οι φοιτητές 

μέσα από τον αναστοχασμό συνδέουν τις ερευνητικές, τις θεωρητικές και τις 

στοχαστικές τους ικανότητες, επιδιώκοντας μία πιο κριτική προσέγγιση για το 

εκπαιδευτικό έργο, το οποίο ανάγεται τόσο στις διδακτικές όσο και στις μαθητικές 

ενέργειες (Αυγητίδου & Χατζόγλου, 2013).

Επομένως, οι περισσότερες έρευνες που αφορούν τους υποψήφιους 

εκπαιδευτικούς, έχουν διεξαχθεί με σκοπό αρχικά την αυτοαξιολόγησή τους αλλά και 

τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται μεταγενέστερα το αποτέλεσμα της 

διδασκαλίας τους. Επίσης, οι αναστοχαστικές κριτικές των φοιτητών οδηγούν τους 

εκπαιδευτικούς των υποψήφιων εκπαιδευτικών να ανακαλύπτουν τα ζοφερά σημεία 

της διδασκαλίας που προκύπτουν από τις απόψεις των φοιτητών και εν τέλει να 

οδηγούνται στη μεταρρύθμιση και στη βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών των 

παιδαγωγικών τμημάτων (Αυγητίδου & Χατζόγλου, 2013).



Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν έχουν δείξει πως ο αναστοχασμός των 

υποψήφιων δασκάλων ενισχύει την εξέλιξή τους ως εκπαιδευτικούς πάνω στην 

πρακτική της διδασκαλίας τους και τους βοηθάει να ανακατασκευάσουν την 

προσωπική τους γνώση για τα εκπαιδευτικά θέματα (Wharton, 2012 .Pedro, 2011 . 

Kaldi & Pyrgiotakis, 2009). Ωστόσο, υπάρχει μία πλειοψηφούσα γνώμη που εκφράζει 

πως ο αναστοχασμός παρόλο που ενθαρρύνεται από όλα τα παιδαγωγικά τμήματα, 

παραμένει ένας προβληματικός τομέας (Rodgers, 2002).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Καλδή & 

Πυργιωτάκη (2009) οι περισσότεροι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια της 

πρακτικής άσκησης έκριναν τη διδασκαλία τους ως πετυχημένη στο μεγαλύτερο 

μέρος της. Οι περισσότεροι από αυτούς ανέφεραν τον χρόνο διδασκαλίας και τις 

ερωτήσεις των μαθητών ως το σημαντικότερο μέτρο εκτίμησης της 

αποτελεσματικότητας. Ειδικότερα, η πλειονότητα των φοιτητών αναφέρει στον 

αναστοχασμό ως μειονέκτημα, την έλλειψη πειθαρχίας και χρόνου, ώστε να 

πραγματοποιήσουν τα καθορισμένα. Μία άλλη πτυχή των απόψεων των φοιτητών γα 

τη διδασκαλία ήταν τα αναπάντεχα γεγονότα που προέκυπταν κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας και δεν είχαν διδαχθεί οι φοιτητές. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως οι 

περισσότεροι φοιτητές δικαιολογούσαν τα αδύναμα σημεία τους και τα ερμήνευαν ως 

κάτι που θα ήταν καλό να αλλάξουν και όχι ως κάτι καθαρά αρνητικό.

Στα αποτελέσματα μιας άλλης έρευνας που διεξήχθη στην Ελλάδα από το 

δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων που εγκαινιάστηκε το 2008 στο Βόλο από το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, παρουσιάζονται οι προβληματισμοί των διδασκόντων και 

των εκπαιδευτικών απέναντι στην πρακτική άσκηση των Παιδαγωγικών τμημάτων. Η 

έρευνα αυτή αποτελεί έναν συλλογικό τόμο «Η πρακτική άσκηση στην εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών: ερευνητικές προσεγγίσεις», ο οποίος περιλαμβάνει πλήθος 

ερευνών που σχετίζονται με τους προβληματισμούς που προκύπτουν από την 

πρακτική άσκηση των φοιτητών. Μία από αυτές τις έρευνες των Αυγητίδου & 

Χατζόγλου (2013) έδειξε πως τα διαφορετικά είδη ερωτήσεων μπορούν να 

συμβάλλουν στην ικανότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών να εξηγούν, να 

αναστοχάζονται, να περιγράφουν και να αιτιολογούν την διδασκαλία τους στα 

πλαίσια της πρακτικής άσκησης. Με λίγα λόγια έδειξε πως το ημερολόγιο πρακτικής 

άσκησης με βάση το οποίο οι φοιτητές αναστοχάζονται μπορεί να συμβάλλει και 

ίσως να κατευθύνει τις απαντήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τα



συμπεράσματα της έρευνας διαπιστώθηκε: (α) ότι τα διαφορετικά είδη ερωτήσεων 

ενίσχυσαν διαφορετικά επίπεδα στοχασμού, (β) ότι τα διαφορετικά είδη ερωτήσεων 

ενίσχυσαν διαφορετικά επίπεδα στοχασμού σε διαφορετικά είδη στοχασμού και (γ) 

ότι τα διαφορετικά είδη ερωτήσεων ενίσχυσαν το ίδιο επίπεδο στοχασμού στο ίδιο 

είδος στοχασμού. Επομένως, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί φάνηκε να αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στον κριτικό αναστοχασμό, ενώ διευκολύνονταν όταν τους δίνονταν η 

ευκαιρία μέσω κατάλληλων ερωτήσεων να γενικεύουν την προσωπική τους γνώση 
για την πρακτική.

Σύμφωνα με τα ευρήματα μίας άλλης έρευνας που διεξήχθη στα πλαίσια του 

προαναφερθέντος συλλογικού τόμου για τους προβληματισμούς της πρακτικής 

άσκησης των φοιτητών από τους Χατζοπούλου & Κακανά (2013), έδειξε πως 

φοιτήτριες της πειραματικής ομάδας και φοιτήτριες της ομάδας ελέγχου 

αντιλήφθηκαν διαφορετικά το ρόλο τους ως εκπαιδευτικός τόσο στα θέματα 

πρακτικής που υιοθέτησαν όσο και στα θέματα στοχασμού. Οι φοιτήτριες της 

πειραματικής ομάδας κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τη διδασκαλία τους κριτικά και 

να αξιολογήσουν και να αξιολογηθούν καθώς και να επαναπροσδιορίσουν αρχές και 

στάσης απέναντι στη διδασκαλία σε αντίθεση με τις φοιτήτριες της ομάδας ελέγχου 

που αντιμετώπισαν την πρακτική άσκηση επιφανειακά και καθόλου κριτικά παρά την 
καθοδήγηση του μέντορα.

Η έρευνα της Μιχαλοπούλου (2013) έδειξε πως ο τρόπος με τον οποίο 

παρουσιάζονται οι ερωτήσεις σε έναν γραπτό αναστοχασμό επηρεάζει και τον τρόπο 

γραφής των φοιτητών. Οι φοιτήτριες ανέπτυξαν διάφορα κριτήρια με βάση τα οποία 

αναστοχάστηκαν. Επομένως, οι ερωτήσεις βοηθούν τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς 

να τεκμηριώνουν τις πρακτικές τους προσεγγίσεις και όχι απλώς να τις περιγράφουν.

Όσον αφορά τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την εφαρμογή του 

project έχουν καταγραφεί σε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από τις 

Σωτηράκου & Χαλκιά (2003). Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να διατυπωθούν οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών καθώς και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν από την 

εφαρμογή του project. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί 

τόσο της Α/βάθμιας όσο και της Β/βάθμιας εκπαίδευσης δεν γνωρίζουν την 

παιδαγωγική και την διδακτική αξία της μεθόδου με αποτέλεσμα να αδυνατούν να 

την εφαρμόσουν. Συγκεκριμένα, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά των



εκπαιδευτικών για υλοποίηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων, όμως, υπάρχει 

ανεπαρκής ενημέρωση, η οποία τους αποτρέπει να την υλοποιήσουν. Τέλος, 

μεγαλύτερη συμμετοχή στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

παρατηρείται από τους εκπαιδευτικούς των φυσικών επιστημών και λιγότερο από 

αυτούς των κοινωνικών επιστημών.

Οι Γκολφινοπούλου, Καλδή & Κόνσολας (2007) σε μία μελέτη για τη 

διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη 

συχνότητα χρήσης και τα οφέλη της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης και της 

εφαρμογής της διδακτικής μεθόδου project έδειξε πως οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό τα οφέλη της εφαρμογής της διδακτικής μεθόδου project αλλά 

και της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης στη διδακτική πράξη. Παρόλα αυτά τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν εφαρμόζει 

την Ευέλικτη Ζώνη στο σχολικό πρόγραμμα και οι μισοί σχεδόν εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν πως δεν χρησιμοποιούν τη διδακτική μέθοδο project και τη 

διαθεματικότητα κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών τους. Συνεπώς, διαπιστώνεται 

σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα πως οι εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωμένοι με 

τις μεθόδους αυτές και πως περισσότερο εξοικειωμένοι με τη διαθεματικότητα και τη 

διδακτικοί μέθοδο project ήταν οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποφοιτήσει από 

Παιδαγωγικά τμήματα οι οποίοι έχουν επιμορφωθεί σχετικά με τις μεθόδους αυτές.

Μία ακόμη έρευνα των Καλδή, Γκολφινοπούλου & Κόσνολας (2007) 

ανέδειξε τη θεματολογία και που επιλέγουν να εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευέλικτη ζώνη αλλά και την διδακτική προσέγγισή 

της. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να χρησιμοποιούν θέματα που 

προέρχονται από γνωστικά αντικείμενα και κυρίως από τη Μελέτη Περιβάλλοντος. Η 

διδακτική προσέγγιση αυτών των θεμάτων αφορά είτε τη διαθεματική μελέτη ενός 

θέματος είτε τη μελέτη με βάση κάποιες αρχές της διδακτικής μεθόδου project.

Σημαντικά ευρήματα αποτελούν τα αποτέλεσμα της έρευνας της Kaldi (2006), 
που αφορούν την κατανόηση στο βαθμό κατανόησης των εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στη μέθοδο project και αυτό γιατί με την 

θεσμοθέτηση του ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών) 

έγινε υποχρεωτική η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης στα δημοτικά σχολεία. 

Επομένως, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι ακριβώς αντιλαμβάνονατι για τη μέθοδο



projection τη διαθεματική προσέγγιση οι εκπαιδευτικοί, μερικοί από τους οποίους 

βέβαια δεν έχουν επιπλέον κατάρτηση για αυτές τις μεθόδους. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί που φοίτησαν σε πανεπιστήμιο με πάνω από 

δύο χρόνια φοίτηση κατανοούσαν καλύτερα τη διδακτική μέθοδο projectKai τη 

διαθεματική προσέγγιση. Ωστόσο, σημαντικός είναι και ο παράγοντας των χρόνων 

υπηρεσίας που είχαν οι εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία πάνω από 

έξι χρόνια έδειξαν ελαφρώς μία καλύτερη κατανόηση αυτών των δύο προσεγγίσεων. 

Όμως, παρατηρήθηκε μία γενικότερη έλλειψη κατανόησης των δύο διδακτικών 

προσεγγίσεων και εκφράστηκε η ανάγκη για επιπλέον επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών.

Ιδιαίτερη σημασία με την ελληνική βιβλιογραφία έχει δοθεί και από τη διεθνή 

βιβλιογραφία στο θέμα του αναστοχασμού των υποψήφιων εκπαιδευτικών με έρευνες 

που αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα για την διεξαγωγή έγκυρων και αξιόπιστων 

συμπερασμάτων. Ο Wharton (2012) μελέτησε για τυχόν μοτίβα που εμφανίζονται 

στον τρόπο που οι γράφοντες αναπαριστούν τον εαυτό τους μέσα από τον 

αναστοχασμό. Με λίγα λόγια ήθελε να αναδείξει την ταυτότητα του γράφοντος και 

τις επιλογές που χρησιμοποιεί για να αναπαραστήσει τον εαυτό του και την ομάδα 

στην οποία αποτελεί μέρος. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι γράφοντες 

παρουσιάζουν την ομάδα και τον εαυτό τους με μια θετική στάση. Ωστόσο, πρόθυμα 

αναφέρουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα ως κάτι που τελικά αντιμετωπίστηκε. 

Το γεγονός αυτό φαίνεται να συμβαίνει λόγω της αξιολόγησης που του 

αναστοχασμού. Οι φοιτητές αποτυπώνουν γραπτά το αποτέλεσμα της διδασκαλίας 

τους γνωρίζοντας πως κάποιος θα τους αξιολογήσει για αυτό. Επομένως, ο 

αναστοχασμος είναι πιθανόν να κατασκευάζεται προσπαθώντας ο γράφων να 

αναπαριστήσει θετικά τον εαυτό του και τη διδασκαλία του.

Σε σχετική έρευνα των Halim, Buang και Meerah (2010), διαπιστώθηκε πως η 

αναστοχαστική σκέψη των υποψήφιων εκπαιδευτικών ποικίλει και ότι διαφέρει από 

το αρχικό στάδιο της πρακτικής άσκησής τους. Στην έρευνα αυτή οι φοιτητές 

αναφέρουν περιγραφικά χωρίς επεξήγηση αν η διδασκαλία πήγε καλά η όχι. Όταν 

όμως τους δόθηκαν κατευθυντήριες ερωτήσεις οι φοιτητές ανέπτυξαν περισσότερο τη 

γραπτή αποτίμησή τους. Οι ερωτήσεις κατάφεραν να καθοδηγήσουν τους φοιτητές να 

σκεφτούν και αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους για να βελτιώσουν και να 

εξηγήσουν την διδασκαλία τους. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους προέκυψε πως οι



φοιτητές αναφέρθηκαν τόσο στη δική τους επιβίωση μέσα στη τάξη όσο και στη 

μάθηση των μαθητών, δηλαδή, και στις διδακτικές ενέργειες και στις μαθητικές.

Παρόμοια έρευνα έχει διεξαχθεί από τους Tsagkaridou & O’ Sullivan (1994), 

σκοπός της οποίας ήταν κατά πόσο η αποτίμηση επηρεάζει τους υποψήφιους 

εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής να προβληματιστούν σχετικά με την πρακτική τους. 

Η αποτίμηση περιελάμβανε τους άξονες της περιγραφής, της ευαισθητοποίησης και 

της κατάστασης της διδασκαλίας. Οι φοιτητές ανέπτυξαν κατά την αποτίμηση την 

περιγραφή την κριτική και την αιτιολόγηση. Όλοι οι συμμετέχοντες της έρευνας 

ανέφεραν πως η αποτίμηση βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν και να 

εξελίξουν την διδασκαλία τους. Ακόμη, μέσο για την αποτίμηση ήταν οι 

βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες τους επισημαίνοντας πως το μέσο αυτό αποτέλεσε μία 

πολύ χρήσιμη στρατηγική, γιατί τους βοήθησε να κατανοήσουν τα λάθη τους και να 

σκεφτούν τρόπου βελτίωσης της διδασκαλίας.

Τέλος, παρόμοια αποτελέσματα έδειξε και μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

από τον Minott (2008) σε εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας. Η έρευνα αυτή 

επιδίωκε να προσδιορίσει τα είδη του προβληματισμού και αξιολογήσει την 

αποτίμηση ως εργαλείο αναστοχασμού. Τα αποτελέσματά της έδειξαν τη μεγάλη 

χρησιμότητα των ημερολογίων στην πρακτική άσκηση των φοιτητών, καθώς ο 

αναστοχασμός βοηθά στη βελτίωση της αναστοχαστικής διδασκαλίας και 

ενδυναμώνει τη μάθηση και τη σκέψη. Επιπλέον, οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών 

επηρεάζουν τη διδασκαλία και κατευθύνουν την πρακτική. Τέλος, οι τύποι του 

αναστοχασμού που προέκυψαν από την έρευνα είναι οι εξής: ο κριτικός 

προβληματισμός (σκέψεις για κοινωνική, ηθική και πολιτική διάσταση), ο 

περσοναλιστικός (προσωπική σκέψη και ανάπτυξη, σχέσεις με μαθητές, βελτιώσεις), 

ο διαβουλευτικός (σκέψεις και ανησυχίες), ο τεχνικός (οι οδηγίες και οι τεχνικές που 

σκέφτεται ο διδάσκων) και ο προβληματισμός για τη δράση (σκέψεις για προσωπική 
επίδοση).

Σύμφωνα λοιπόν με τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις απόψεις των 

υποψήφιων εκπαιδευτικών που παρουσιάστηκαν στο παρόν κεφάλαιο, διαπιστώθηκε 

η σημασία του αναστοχασμού στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που προέρχεται 

από την πρακτική άσκηση στα παιδαγωγικά τμήματα. Διαπιστώθηκε η ανάγκη να 

αναστοχάζονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, γιατί μέσα από τον αναστοχασμό
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προωθείται η κριτική σκέψη, συνδέεται η θεωρία με την πράξη και εν τέλει 

βελτιώνεται η διδασκαλία και η πρακτική. Για το λόγο αυτό κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντικό να διερευνηθούν οι απόψεις και οι τάσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών, 

καθώς και οι έννοιες που αποδίδουν σε μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες 

διδακτικές μεθόδους, αυτή της μεθόδου project.



Κεφάλαιο 4°: Μεθοδολογία έρευνας

Κάθε ερευνητική προσπάθεια στοχεύει σε δύο επιμέρους σκοπούς: Πρώτον, στην 

προσωπική επιθυμία και αναζήτηση του ίδιου του ερευνητή και δεύτερον, στην 

επιθυμία κάποιου φορέα ή οργανισμού να λύσει μέσω της έρευνας ένα πρόβλημα που 

ενδεχομένως προέκυψε (Δημητρόπουλος, 2009). Προϋπόθεση κάθε επιστημονικής 

έρευνας είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας, την οποία θα ακολουθήσει ένας 

ερευνητής και βάσει αυτής θα πραγματοποιήσει την έρευνά του (Cohen & Manion, 
1997).

Στην εκπαιδευτική έρευνα χρησιμοποιούνται και οι δύο προσεγγίσεις, δηλαδή 

η ποσοτική και η ποιοτική. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα γίνεται συνδυασμόςτων 

δύο ερευνητικών μεθόδων στο πλαίσιο μιας μεικτής προσέγγισης, ανάλογα με τον 

στόχο και τους επιμέρους σκοπούς της ερευνητικής εργασίας. Όσον αφορά στην 

ποσοτική έρευνα, οι ερευνητές επιδιώκουν τη μελέτη ενός φαινομένου, εστιάζοντας 

στα μετρούμενα χαρακτηριστικά, ώστε να εκτιμήσουν με βάση αυτά τις σχέσεις 

μεταξύ τους. Η χρήση αριθμητικών δεδομένων και η στατιστική ανάλυσή τους, 

οδηγούν σε μεγαλύτερη αξιοπιστία και αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων 

(Σαραφίδου, 2011). Από την άλλη, οι ερευνητές της ποιοτικής έρευνας εξετάζουν το 

περιβάλλον που τους ενδιαφέρει και παρατηρούν συστηματικά κατά την συλλογή των 

δεδομένων. Στην καταγραφή τους εστιάζουν σε λεπτομέρειες, αναλύουν λέξεις και 

κινήσεις των συμμετεχόντων και προσπαθούν να ερμηνεύσουν με ενδελεχή τρόπο τα 

λεγόμενό τους (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005).

Ειδικότερα, η ποιοτική έρευνα επιδιώκει να μελετήσει και να διερευνήσει τον 

κόσμο μέσα από την ερμηνευτική, νατουραλιστική προσέγγιση. Οι ερευνητές 

μελετούν σε βάθος μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων ή μια κατάσταση και εξάγουν 

τα δικά τους συμπεράσματα. Προσεγγίζουν δηλαδή, το θέμα που τους ενδιαφέρει 

ολιστικά, δίνοντας στο άτομο την προσοχή και τη μελέτη που απαιτείται. Το κάθε 

άτομο θεωρείται μοναδικό και χρήζει συστηματικής και σφαιρικής διερεύνησης από 

τον ερευνητή (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005 . Πουρκός & Δαφέρμος, 

2010). Η ποιοτική έρευνα συνεπώς, έχει ανθρωπιστικό προσανατολισμό και 

προσπαθεί να εισέλθει σε εσωτερικά στοιχεία των συμμετεχόντων και όχι μόνο στις 
εξωτερικές εκδηλώσεις (Πουρκός & Δαφέρμος, 2010).



Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας χρησιμοποιείται η ποιοτική προσέγγιση 

με σκοπό την περιγραφή, την ανάλυση και την κατανόηση της εμπειρίας των 

υποψήφιων εκπαιδευτικών από την εφαρμογή της διδακτικής μεθόδου project. Η 

συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο να αναγνωρίσει το νόημα που αποδίδουν οι 

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί σε διάφορους τομείς που αναφέρονται στη μέθοδο project. 

Συγκεκριμένα ως ερευνητική μέθοδος για την παρούσα έρευνα χρησιμοποιείται η 

ανάλυση περιεχομένου. Η ανάλυση περιεχομένου στην ποιοτική έρευνα προσδίδει 

μεγάλη σημασία στην κατανόηση και διερεύνηση του υλικού σε βάθος, ώστε να δοθεί 

ακριβέστερη ερμηνεία και να αναδειχθούν τα συμφραζόμενα και τα νοήματα των 

συμμετεχόντων. Επιδιώκει την λεπτομερέστερη ανάλυση και όχι την επιφανειακή 

προσέγγιση και την απλή καταγραφή των αποτελεσμάτων. Επιπρόσθετα, επιζητά την 

ερμηνευτική αξιοποίηση όλων των πληροφοριών που δέχεται ο ερευνητής μέσα από 

ένα οργανωμένο και συστηματικό πακέτο εργαλείων και μεθόδων. Με βάση τα 

παραπάνω οι ερευνητές που χρησιμοποιούν την ανάλυση περιεχομένου αξιολογούν 

πολύπλευρα και συστηματικά το υλικό που έχουν για να δώσουν συγκεκριμένη και 

ακριβέστερη ερμηνεία (ΕΙαγκουρέλια & Είαπαδοπούλου, 2009).

Αν και η ανάλυση περιεχομένου έχει χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος ποιοτικής 

έρευνας με ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων, στην παρούσα εργασία 

χρησιμοποιείται για να ερμηνεύσει τις απόψεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών και όχι 

για να ποσοτικοποιήσει λέξεις και φράσεις των συμμετεχόντων. Εξάλλου, ο 

ποσοτικός προσανατολισμός της ανάλυσης περιεχομένου φαίνεται να έχει 

παραμελήσει την ποιοτική προσέγγιση των κειμένων, καθώς σκοπός δεν είναι η 

καταμέτρηση και η συχνότητα των λέξεων, αλλά η ερμηνεία που δίνει ο συμμετέχων 

και αντίστοιχα ο ερευνητής στα δεδομένα που διαθέτει. Επομένως, η χρήση της 

συγκεκριμένης μεθόδου αποσκοπεί στην κατασκευή ενός νοήματος και στην 

κατανόηση μιας έννοιας του πλαισίου, εντός του οποίου αναλύεται (Kohlbacher, 
2006).

4.1.Συμμετέχοντες -  Εργαλείο

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή σαράντα φοιτητών του Είαιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από 

δύο ακαδημαϊκά έτη 2012-2013 και 2013-2014. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε 

υλικό από είκοσι φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2012-13 και είκοσι φοιτητές του
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ακαδημαϊκού έτους 2013-14. Η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε με τυχαία 

δειγματοληψία, καθώς από τους 100 φοιτητές και των δύο ακαδημαϊκών ετών 

επιλέχθηκαν τυχαία οι 40. Επομένως, για να μεγιστοποιηθεί η ετερογένεια μεταξύ 

των συμμετεχόντων, επιλέχθηκαν φοιτητές και από τα δύο ακαδημαϊκά έτη.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία αποτελούν ένα 

πρωτογενές υλικό, καθώς πρόκειται για ένα αρχειακό υλικό που είχε συγκεντρωθεί 

τα δύο προηγούμενα έτη. Το υλικό αυτό είναι οι αποτιμήσεις των υποψήφιων τότε 

εκπαιδευτικών που φοιτούσαν στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις αποτιμήσεις που γραπτά αποτύπωσαν οι φοιτητές 

στο πλαίσιο της δεκαήμερης πρακτικής άσκησης σε δημοτικά σχολεία του Βόλου. 

Το πρωτογενές αυτό υλικό περιέχει τεκμήρια των φοιτητών από την εμπειρία που 

έζησαν στις αίθουσες διδασκαλίας εφαρμόζοντας την διδακτική μέθοδο project. Η 

αποτίμηση είχε τη μορφή ερωτήσεων στις οποίες έπρεπε να απαντήσουν οι φοιτητές, 

όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα. Οι ερωτήσεις αφορούσαν τρεις άξονες που 

σχετίζονταν με την ανάλυση και την εκτίμηση των μαθητικών δραστηριοτήτων και 

ενεργειών, των διδακτικών ενεργειών και τις μελλοντικές εφαρμογές. Καθένας από 

αυτούς τους άξονες περιλάμβανε συγκεκριμένες ερωτήσεις.

Το εργαλείο επομένως της έρευνας ήταν ένα καθοδηγούμενο με ερωτήσεις 

ημερολόγιο αποτίμησης των φοιτητών, ώστε διερευνηθεί το νόημα που αποδίδουν 

στην εμπειρία τους από την εφαρμογή του project. Οι απαντήσεις των φοιτητών 

είχαν αναστοχαστικό χαρακτήρα και παρουσιάζουν περισσότερο ή λιγότερο 

αναλυτικά τις μαθητικές και τις διδακτικές ενέργειες στο πλαίσιο του project κατά τη 

διάρκεια των δεκαήμερων διδασκαλιών της πρακτικής άσκησης στο τελευταίο 

εξάμηνο των σπουδών τους.

4.2.Διαδικασία

Όπως προαναφέρθηκε, το εργαλείο της έρευνας αποτελεί ένα αρχειακό υλικό, βάσει 

του οποίου πραγματοποιήθηκε και η παρούσα εργασία. Πρόκειται για τις 

αυτοαξιολογήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών του Παιδαγωγικού τμήματος 

Δημοτικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από δύο ακαδημαϊκά έτη.

Το αρχειακό υλικό που αναλύθηκε είχε ανομοιογενής μορφή, καθώς μερικοί φοιτητές 

απαντούσαν ενιαία στους τρεις κύριους άξονες ερωτήσεων με τη μορφή κειμένου,



ενώ άλλοι απαντούσαν ξεχωριστά στις επιμέρους ερωτήσεις των τριών κύριων 

αξόνων. Οι τρεις κύριοι άξονες ερωτήσεων ήταν οι εξής:

1. Ανάλυση και εκτίμηση των μαθητικών δραστηριοτήτων / ενεργειών (Τι έκαναν οι 

μαθητές; Τι στοιχεία έχω για το αν επιτεύχθηκαν οι διδακτικοί στόχοι;)

2. Ανάλυση και εκτίμηση των διδακτικών ενεργειών (Τι έμαθα από την εφαρμογή 

αυτού του project; Τι στοιχεία έχω για το αν βοήθησα ή εμπόδισα τη μαθησιακή 
διαδικασία;)

3. Μελλοντικές εφαρμογές (παράρτημα σελ. 92).

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατηγοριοποιήθηκε σε τρία επίπεδα ανάλυσης του 

υλικού. Συγκεκριμένα, το πρώτο επίπεδο αφορούσε τους τρεις άξονες 

αναστοχαστικών ερωτήσεων που απευθύνονταν στους φοιτητές. Κάθε άξονας 

περιλάμβανε επιμέρους ερωτήσεις όπου συνοψίζονταν τα βασικά σημεία πάνω στα 

οποία έπρεπε να αναστοχαστούν και να αποτυπώσουν γραπτά τις σκέψεις τους οι 

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί. Ο πρώτος άξονας περιείχε πέντε ερωτήσεις που αφορούσαν 

τις μαθητικές ενέργειες, ο δεύτερος άξονας περιείχε οκτώ ερωτήσεις που αφορούσαν 

τις διδακτικές ενέργειες του εκπαιδευτικού και ο τρίτος άξονας δεν περιελάμβανε 

ερωτήσεις, καθώς αποτελούσε μια προσωπική ερώτηση προς τον φοιτητή που αφορά 

τις μελλοντικές εφαρμογές που θα υλοποιούσε.

Το δεύτερο επίπεδο αφορούσε μια πρώτη ομαδοποίηση σε θεματικές 

κατηγορίες όλων των σημείων του κάθε άξονα. Η ομαδοποίηση αυτή επιβαλλόταν 

λόγω της πανομοιότυπης απάντησης που επιδέχονταν ορισμένες ερωτήσεις της 

γραπτής αποτίμησης. Με βάση την ομαδοποίηση προέκυψαν οι εξής θεματικές 
ενότητες:

• χρονικός προγραμματισμός,

• μαθητικό ενδιαφέρον,

• κατανόηση περιεχομένου,

• ενεργητική μαθητική εμπλοκή,

• διδακτικοί στόχοι,

• χρήση μέσων και υλικών,

• τρόπος έναρξης του project.

Τέλος, το τρίτο επίπεδο αφορούσε την ομαδοποίηση της κάθε θεματικής 

ενότητας σε επιπλέον θεματικές κατηγορίες, οι οποίες προέκυψαν από τις απαντήσεις
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των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Επομένως, κάθε θεματική ενότητα από τις 

παραπάνωπεριλαμβάνει πολλές θεματικές κατηγορίες.

Ύστερα από αυτές τις θεματικές κατηγοριοποιήσεις όλο το υλικό αναλύθηκε βάσει 

των τάσεων που είχαν οι φοιτητές ως προς την κάθε θεματική κατηγορία που 

προέκυψε. Οι τάσεις κωδικοποιήθηκαν ως εξής σύμφωνα με αντίστοιχη 

κατηγοριοποίηση που είχε μια παρόμοια έρευνα της Yesilbursa (2011): 1. η 

αποτίμηση με θετική τάση (π.χ. «οι διδακτικοί στόχοι ήταν όσοι έπρεπε και αρκετά 

σαφείς και προσαρμοσμένοι στην ηλικία και το επίπεδο των μαθητών», 2. η 

αποτίμηση με αρνητική τάση (π.χ. «Οι μαθητές, λόγω της μικρής τους ηλικίας, δεν 

πρότειναν επιπλέον δραστηριότητες για το project», 3. η αποτίμηση με αιτιολόγηση 

(π.χ. «Οι διδακτικοί στόχοι που είχαμε θέσει ήταν αρκετοί όσον αφορά τον αριθμό τους 

αλλά μπόρεσαν να υλοποιηθούν γιατί ανταποκρίνονταν στο επίπεδο των μαθητών και 

δεν είχαν ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας», 4. η αποτίμηση με παροχή λύσεων (π.χ. 

«Επειδή δεν ήμουν προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο τους υποσχέθηκα πως την επόμενη 

μέρα θα τους παρουσιάσω κάποιες εικόνες με τις παραδοσιακές στολές ανά τον κόσμο» 

και 5. η αποτίμηση με προσωπική μάθηση (π.χ. «Όσον αφορά τη διαχείριση 

καταστάσεων θεωρώ τελικά πως θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερος διδακτικός 

χρόνος». Δηλαδή, όταν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αναφέρονταν σε κάτι θετικό που 

αφορούσε τη διδασκαλία χρησιμοποιούνταν η αποτίμηση με θετική τάση, όταν 

αναφέρονταν σε κάτι αρνητικό χρησιμοποιούνταν η αποτήμηση με αρνητική τάση, 

όταν τεκμηρίωναν τα λεγόμενό τους χρησιμοποιούνταν η αποτίμηση με αιτιολόγηση, 

όταν παρουσίαζαν ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην τάξη και το 

αντιμετώπιζαν χρησιμοποιούνταν η αποτίμηση με παροχή λύσεων και τέλος, όταν 

ανέφεραν ότι αποκόμισαν κάποια σημαντικά οφέλη ή έμαθαν κάτι από τη διδασκαλία 

χρησιμοποιούνταν η αποτίμηση με προσωπική μάθηση.

Ειδικότερα, σε κάθε υποκείμενο αναλύθηκαν οι στάσεις που είχε σύμφωνα με 

τις παραπάνω τάσεις και προέκυψε ότι σε κάθε θεματική κατηγορία παρατηρούνταν 

περισσότερες από μία τάσεις σε κάθε υποψήφιο εκπαιδευτικό. Έπειτα 

ομαδοποιήθηκαν οι τάσεις αυτές σε σχέση με κάθε θεματική κατηγορία και 

καταγράφηκαν σε πίνακες, όπου είναι συγκεντρωμένη η συχνότητα των ατόμων που 

απάντησαν θετικά, αρνητικά, αυτών που δικαιολόγησαν, που απόκτησαν προσωπική 

μάθηση και που παρείχαν λύσεις στα εμπόδια που δημιουργήθηκαν.



Κεφάλαιο 5°: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν το νόημα που 

αποδίδουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στην εμπειρία που έζησαν κατά τη διάρκεια 

εφαρμογής του project. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν βάσει της ποιοτικής 

προσέγγισης και συγκεκριμένα της μεθόδου της ανάλυσης περιεχομένου. Οι 

θεματικές ενότητες είναι επτά και βάσει των απαντήσεων των φοιτητών κατά την 

αποτίμηση των διδασκαλιών τους προέκυψαν οι θεματικές κατηγορίες και οι τάσεις 

όπως φαίνονται παρακάτω.

5.1. Απόψεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών για την επίτευξη των διδακτικών 

στόχων από την εφαρμογή του project.

Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά τις απόψεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών 

σχετικά με την επίτευξη των διδακτικών στόχων από την εφαρμογή του project. 

Σύμφωνα με το αρχειακό υλικό των αποτιμήσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

άσκησης από την εφαρμογή του project, προέκυψε η θεματική κατηγορία της 

επίτευξης των διδακτικών στόχων. Οι ερωτήσεις προς τους υποψήφιους 

εκπαιδευτικούς που αφορούσαν τους διδακτικούς στόχους ύστερα από την 

ομαδοποίηση σε θεματικές ενότητες είναι οι εξής: 1. Ήταν οι διδακτικοί στόχοι 

κατάλληλοι (πολλοί, λίγοι, δύσκολοι, εύκολοι, συγκεκριμένοι, συγκεχυμένοι, κλπ.); 

και 2. Ποιες ήταν οι προσδοκίες από τους μαθητές και εάν επιτεύχθηκαν;

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις απαντήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών στην 

αποτίμηση της διδασκαλίας τους στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης, προέκυψαν 

θεματικές υποενότητες που αφορούσαν: 1. την καταλληλότητα των διδακτικών 

στόχων, 2. τις προσδοκίες των υποψήφιων εκπαιδευτικών και των μαθητών από την 

εφαρμογή των στόχων και 3. την τεκμηρίωση/αιτιολόγηση των προσδοκιών των 

μαθητών από τους ίδιους. Σε αυτό το σημείο θα ήταν σημαντικό να επισημανθεί κάτι 

που αφορά τη δεύτερη θεματική υποενότητα, αυτή των προσδοκιών και 

συγκεκριμένα των μαθητών. Στην αποτίμηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών το 

ερώτημα ήταν κατά πόσο εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες τους και όχι οι προσδοκίες 

των μαθητών. Πολλοί υποψήφιοι εκπαιδευτικοί μπερδεύτηκαν είτε στην ερώτηση 

είτε στη διατύπωση των δικών τους απαντήσεων. Για το λόγο αυτό προέκυψαν δύο



θεματικές κατηγορίες, που αναφέρονταν στην εκπλήρωση των προσδοκιών τόσο των 

υποψήφιων εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών.

Ωστόσο, οι θεματικές υποενότητες και κατηγορίες που αφορούν τη θεματική 

ενότητα των διδακτικών στόχωνκατατάσσονται στον παρακάτω πίνακα (5.1.1) και 
είναι οι εξής:

Πίνακας 5.1.1: Θεματικές κατηγορίες διδακτικών στόχων

Δ ιδ α κ τ ικ ο ί  Σ τ ό χ ο ι

Θ ε μ α τ ικ έ ς  υ π ο ε ν ό τ η τ ε ς Θ ε μ α τ ικ έ ς  κ α τ η γ ο ρ ίε ς

Καταλληλότητα Διδακτικών 

στόχων

Ο ι δ ιδα κ τικο ί στόχο ι ή τα ν  σ υγκ εκ ρ ιμ ένο ι κα ι κ α τά λ λη λο ι γ ια  
το επ ίπεδο  κα ι τη ν  η λ ικ ία  τω ν μ αθητώ ν

Ο ι δ ιδα κ τικο ί στόχο ι ή τα ν  μέσα  στα  χρον ικά  π λ α ίσ ια  που 
είχαν τεθε ί

Ο ι δ ιδα κτικο ί σ τόχο ι βά σει του ενδ ια φ έροντος κ α ι της 
επ ιδ ιω κόμ ενη ς κ α τα νόη σ η ς από  το υς μαθητές

Προσδοκίες υποψήφιων 

εκπαιδευτικών για το project

Π ροσ δοκ ίες  β ιω μ α τικ ή ς μάθησης

Π ροσ δοκ ίες  γ ια  π ρ οσ έλκ υσ η  ενδ ια φ έροντος, σ υμμετοχή  
μαθητώ ν κ α ι απόκτηση  γνώ σ εω ν

Π ροσ δοκ ίες  επ ίτευξη ς τω ν  π ρ οσ δοκ ιώ ν  τω ν μαθητώ ν

Π ροσ δοκ ίες  γ ια  υλοπο ίη σ η  τω ν  πρ ογρ α μ μ α τισ μ ένω ν

Προσδοκίες μαθητών για το 

project

Π ροσδοκ ίες γ ια  εφ α ρμ ογή  δρα σ τη ρ ιοτή τω ν β ιω μ ατικής 
μάθησης

Π ροσ δοκ ίες  μ α θη τώ ν δ ια φ ορ ετικ ές από α υτές τω ν 
υποψ ή φ ιω ν εκπ α ιδευτικ ώ ν

Π ροσ δοκ ίες  γ ια  δ ια σ κέδα ση  κ α ι απόκτηση  γνώ σ εω ν  μέσα 
από ομ α δ ικ ές δρ α σ τη ρ ιότη τες

Τεκμηρίωση/αιτιολόγηση 

εκπλήρωσης προσδοκιών

Ε κπλήρω σ η  π ροσ δοκ ιώ ν  που  έγ ινε  α ντιληπτή  από τη 
σ υμμετοχή  κα ι το ενδ ια φ έρον

Ε κπλήρω ση  π ρ οσ δοκ ιώ ν α π οκ όμ ισ η ς σ η μ α ντικώ ν 
πληροφ οριώ ν.

Α. Καταλληλότητα, διδακτικών στόχων

1. Οι διδακτικοί στόγοι ήταν συγκεκριιαένοι και κατάλληλοι για το επίπεδο και την 
ηλικία των ιιαθητών.

Σύμφωνα με τις απόψεις της πλειοψηφίας των υποψήφιων εκπαιδευτικών κατά τη 

διάρκεια της εφαρμογής του project οι διδακτικοί στόχοι κρίνονται κατάλληλοι και



συγκεκριμένοι για τους μαθητές. Ειδικότερα οι στόχοι ήταν εύκολοι, λίγοι και 

επαρκείς, καθώς ανταποκρίθηκαν τόσο στο γνωστικό επίπεδο όσο και στο ηλικιακό 

στάδιο των περισσότερων μαθητών και κατ'επέκταση στους στόχους που έθεσε ο 

υποψήφιος εκπαιδευτικός:

Οι διδακτικοί στόχοι που έθεσα ήταν απολύτως κατάδηλοι και επιτεύχθηκαν. 
Δεν ήταν πολλοί σε αριθμό, αλλά ήταν συγκεκριμένοι και γι ’ αυτό κατέστη 
δυνατό να προσεγγιστούν από την πλευρά των παιδιών. (Υ-2-2013)
Όσον αφορά τους διδακτικούς στόχους που είχα θέσει αυτοί υλοποιήθηκαν σε 
μεγάλο βαθμό. Θεωρώ ακόμη πως ήταν κατάλληλοι για το θέμα του project 
αλλά και για το μαθησιακό δυναμικό της τάξης καθώς και για το ηλικιακό 
επίπεδο των μαθητών. (Υ-25-2014)

2. Οι διδακτικοί στόγοι ήταν ιιέσα στα γρονικά πλαίσια που είγαν τεθεί

Πολύς λόγος γίνεται εκ μέρους των υποψήφιων εκπαιδευτικών για το χρονικό όριο

μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε το project, λιγότεροι από τους μισούς φοιτητές

συμφωνούν πως η επίτευξη των στόχων έγινε φανερή μέσα από την κάλυψη των

χρονικών ορίων που είχαν τεθεί εξαρχής κατά την προετοιμασία του project.

Επομένως, η κάλυψη του χρόνου αποτελεί για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς ένας

λόγος επίτευξης των διδακτικών στόχων:

Όλοι οι διδακτικοί στόχοι αποδείχθηκαν κατάλληλοι για τους μαθητές και 
καλύφθηκαν μέσα στο χρονικό πλαίσιο που είχε οριστεί. (Υ-10-2013)
Οι διδακτικοί στόχοι υλοποιήθηκαν και μέσα στα χρονικά πλαίσια και χωρίς να 
δυσκολέψουν κάποιο μαθητή οπότε πιστεύω ότι ήταν κατάδηλοι για το επίπεδο 
της τάξης και για τα ενδιαφέροντα των μαθητών. (Υ-19-2013).

3. Οι διδακτικοί στόχοι ήταν κατάλληλοι λόγω του ενδιαφέροντοςκαι της επιδιωκόιιενης 

κατανόησης από τους ιιαθητές

Λιγότεροι από τους μισούς υποψήφιους εκπαιδευτικούς εξέφρασαν την άποψη πως ο

λόγος της επίτευξης των διδακτικών στόχων έγινε φανερός από το ενδιαφέρον που

εξέφρασαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του project, αλλά και από την κατανόηση

των δραστηριοτήτων και των εννοιών που εκτυλίσσονταν. Οι μαθητές εξέφραζαν

αρκετά συχνά τις απορίες τους και την ευχαρίστηση που αντλούσαν μέσα από το

project. Το γεγονός, λοιπόν, της συμμετοχής και του ενδιαφέροντος δημιούργησαν

στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς την άποψη της επίτευξης των διδακτικών στόχων:

Πιστεύω πως οι διδακτικοί στόχοι που είχαν τεθεί για το συγκεκριμένο project 
ήταν προσιτοί και επαρκείς τω αριθμώ, ενώ η παρουσίασή τους στους μαθητές 
έγινε με τρόπο ξεκάθαρο και με ρυθμό κατάλληλο. Οι μαθητές κατανοούσαν τι 
τους ζητείτο σε κάθε δραστηριότητα και δεν φάνηκαν να δυσανασχετούν ή να 
κουράζονται. (Υ-36-2014)



Στον παρακάτω πίνακα (5.1.2) παρουσιάζονται οι τάσεις των υποψήφιων 

εκπαιδευτικών που αφορούν την εκτίμηση τους για τις θεματικές κατηγορίες των 

διδακτικών στόχων. Συγκεκριμένα, οι θεματικές κατηγορίες είναι η καταλληλότητα 

των διδακτικών στόχων, ο χρόνος περάτωσης των στόχων, η ανταπόκρισή τους στο 

επίπεδο και στην ηλικία των μαθητών και οι διδακτικοί στόχοι με βάση το 

ενδιαφέρον και την επιδιωκόμενη κατανόηση από τους μαθητές. Όσον αφορά τώρα 

τις τάσεις των φοιτητών, όπως διαμορφώθηκαν από την αποτίμηση, είναι πέντε: 1. η 

αποτίμηση με θετική στάση, 2. η αποτίμηση με αρνητική στάση, 3. η αποτίμηση με 

αιτιολόγηση, 4. η αποτίμηση με παροχή λύσεων και 5. η αποτίμηση με προσωπική 

μάθηση. Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα 5.1.2. η πλειοψηφία των φοιτητών έχει 

θετική στάση απέναντι στην καταλληλότητα των διδακτικών στόχων, ενώ αρκετοί 

αιτιολογούν την απάντησή τους. Ελάχιστοι όμως αποτιμούν την καταλληλότητα των 

διδακτικών στόχων παρέχοντας λύσεις ή τι έμαθαν οι ίδιοι τους από την εκπλήρωση 
των συγκεκριμένων διδκατικών στόχων.

Πίνακας 5.1.2: Κατηγορίες τάσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών για καταλληλότητα των 
διδακτικών στόχων

Θεματικές κατηγορίες Κατηγορίες τάσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών

Θετική
τάσηΝ (% )

Α ρνητική
τάση
Ν (% )

Α ιτιολόγησ 
η (Ν% )

Παροχή
λύσεω ν(Ν

% )

Π ροσωπικ 
ή μάθηση 
(Ν% )

Δ ιδ α κ τ ικ ο ί σ τό χ ο ι 
σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ο ι κ α ι κ α τ ά λ λ η λ ο ι 
γ ια  το  ε π ίπ ε δ ο  κ α ι τη ν  η λ ικ ία  
τω ν  μ α θ η τώ ν .

38 (95) 2 (5 ) 31 (77,5) 7(17,5) 5 (12,5)

Δ ιδ α κ τ ικ ο ί σ τ ό χ ο ι μ έ σ α  σ τα  

χ ρ ο ν ικ ά  π λ α ίσ ια
13(32,5) 1 (2,5) 15 (37,5) 0 ( 0 ) 1 (2,5)

Δ ιδ α κ τ ικ ο ί σ τ ό χ ο ι μ ε  β ά σ η  το  

ε ν δ ια φ έ ρ ο ν  κ α ι τη ν  κ α τ α ν ό η σ η  

τω ν  μ α θ η τώ ν

6(15) 0 ( 0 ) 5(12,5) 0 ( 0 ) 1 (2,5)

Β. Προσδοκίες υποψήφιων εκπαιδευτικών για το project

Οι κατηγορίες που διαμορφώθηκαν από την εκπλήρωση των προσδοκιών τόσο των 
φοιτητών όσο και των μαθητών είναι οι εξής:

1. Προσδοκίες υποψήφιων εκπαιδευτικών για προσέλκυση ενδιαφέροντος 
συαιιετογής των ιιαθητών, απόκτηση γνώσεων και δτιιιιουργία θετικού κλίιιατος



Σύμφωνα με τις απόψεις ορισμένων υποψήφιων εκπαιδευτικών οι προσδοκίες τους

αφορούσαν το ενδιαφέρον και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στις

δραστηριότητες του project. Η έκφραση αποριών, υποθέσεων και το ενδιαφέρον για

το θέμα ήταν κάποιες από τις προσδοκίες των φοιτητών που εκπληρώθηκαν.

Προσδοκίες επίσης αποτελούσαν η δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη και η

απόκτηση γνώσεων από τους μαθητές. Πολλοί μάλιστα αναφέρουν πως επειδή το

project είναι μία μέθοδος που προσεγγίζει διαφορετικά τη διδασκαλία προσδοκούσαν

να δημιουργηθεί ένα διαφορετικό κλίμα στην τάξη από ότι σε μία τυπική διδασκαλία:

Οι προσδοκίες που είχα από τους μαθητές μου ήταν τουλάχιστον να δείξουν 
ενδιαφέρον και να προσέξουν στην διεξαγωγή της διδασκαλίας. Αυτό όχι μόνο 
επιτεύχθηκε αλλά και με το παραπάνω αφού τα παιδιά συμμετείχαν με χαρά, 
έκαναν απορίες και δημιούργησαν ένα κλίμα πολύ όμορφο και η ροή του 
μαθήματος κυλούσε σωστά σε όλη την πορεία του πρότζεκτ. (Υ-4-2013)

2. Προσδοκία υποψήφιου εκπαιδευτικού για υλοποίηση των προγραιιιιατισιιένων 
δραστηριοτήτων

Λιγότεροι από τους μισούς υποψήφιους εκπαιδευτικούς αναφέρουν ως προσδοκία την

πραγματοποίηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων βάσει των οποίων
εκπληρώνονται όλες οι προσδοκίες τους.

Εγώ προσδοκούσα να φέρω εις πέρας όσα είχα προγραμματίσει, κάτι το οποίο 
δεν κατάφερα λόγω έλλειψης χρόνου. (Υ-33-2013)

Στον παρακάτω πίνακα (5.1.3.) παρουσιάζονται οι κατηγορίες των τάσεων των 

υποψήφιων εκπαιδευτικών σε σχέση με τις θεματικές κατηγορίες των προσδοκιών 

που είχαν από τη διδασκαλία του project. Με βάση τον πίνακα 5.1.3. οι τάσεις των 

υποψήφιων εκπαιδευτικών τείνουν να είναι θετικές και τελικά να εκπληρώνονται.οι 

μισοί περίπου υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αποτιμούν θετικά το γεγονός ότι 

εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες τους να αποκτήσουν οι μαθητές ενδιαφέρον για το 

θέμα. Πολύ λίγοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ήταν θετικοί στην αποτίμησή τους και την 

αιτιολόγησαν αναφορικά με τις προσδοκίες τους να υλοποιηθούν οι προγραμματισμός 

δραστηριότητες. Επίσης, σημαντικό είναι το ποσοστό των φοιτητών (15%) που 

επιθυμούσε να επιτευχθούν οι στόχοι και να ανταποκριθούν οι μαθητές μέσα από την 

δημιουργία θετικού κλίματος και απόκτησης νέων γνώσεων για το θέμα. Το 15% των 

φοιτητών επιθυμούσε την επίτευξη των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων. 

Σχεδόν κανένας δεν μίλησε αρνητικά για την εκπλήρωση των προσδοκιών και



κανένας δεν αναφέρθηκε στην απόκτηση προσωπικής μάθησης. Τέλος, σημαντικό 

είναι πως οι περισσότεροι δικαιολογούσαν τα λεγόμενά τους.

Πίνακας 5.1.3 : Κατηγορίες τάσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών για τις προσδοκίες τους 
από το project

Θεματικές κατηγορίες Κατηγορίες τάσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών

Θ ετική
τάσηΝ (% )

Α ρνητική 
τάση Ν(% )

Αιτιολόγηση
(Ν% )

Παροχή
λύσεω ν(Ν % )

Προσωπική
μάθηση
(Ν% )

Π ρ ο σ δ ο κ ία  π ρ ο σ έ λ κ υ σ η ς  
ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ ο ς  κ α ι σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  
μ α θ η τώ ν

17(42,5) 0 ( 0 ) 11(27,5) 1 (2,5) 2(5)

Π ρ ο σ δ ο κ ία  ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ο ύ  γ ια  
υ λ ο π ο ίη σ η  τω ν  
π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ισ μ έ ν ω ν  
δ ρ α σ τ η ρ ιο τή τω ν

6(15) 0 ( 0 ) 6(15) 2(5) 1 (2,5)

Γ. Εκπλήρωση προσδοκιών των μαθητών από την εφαρμογή της μεθόδου project

1· Προσδοκίες μαθητών οι οποίες δεν ήταν σγεδιασιιένες από τον εκπαιδευτικό και 
δεν ταυτίζονταν αε αυτές του υποψήφιου εκπαιδευτικού

Μόνο δύο υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι οι μαθητές προσδοκούσαν να

μλαθουν και να ασχοληθούν με διαφορετικά πράγματα από εκείνα που εν τέλει

έκαναν. Οι προσδοκίες τους επομένως, ήταν διαφορετικές από εκείνες των

υποψήφιων εκπαιδευτικών ως προς το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων:

Με τις προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών, κατάλαβα και τις προσδοκίες που 
είχαν, σχετικά με τον θέμα μας. Πέρα από το τι πίστευαν για το ηλιακό σύστημα, 
μου έλεγαν και τι άλλο θα ήθελαν να μάθουμε. Κάποια από αυτά δεν τα είχα 
σχεδιασμένα, όπως π.χ. οι μαύρες τρύπες, η δημιουργία του σύμπαντος και οι 
εξωγήινοι γιατί δεν υπάρχουν πολλές απόψεις γύρω από τα θέματα (της 
φυσικής, της εκκλησίας, άλλων αρχαίων επιστημόνων κλπ. ) και δεν θα ήθελα 
να μπω σε μία τέτοια διαδικασία, τους έδειξα, όμως, μερικές σχετικές 
φωτογραφίες χωρίς να επεκταθώ περαιτέρω. (Υ-16-2013)

2. Προσδοκίες μαθητών για διασκέδαστικές δραστηριότητες και ααθησιακό όωελος 

Μερικοί από τους μαθητές προσδοκούσαν μέσα από την ενασχόλησή τους με το 
project να διασκεδάσουν και να περάσουν καλά αλλά και να αποκτήσουν κάποιες 

γενικές γνώσεις για το θέμα, γεγονός που θα πετύχαιναν μόνο μέσα από τη 
συνεργασία:

Οι προσδοκίες των μαθητών νομίζω ήταν να περάσουν καλά (αρχικά) και οι 
δικές μου να περάσουν όμορφα μαθαίνοντας για το σταφύλι. (Υ-22-2014)



Το θέμα του project έτυχε πολύ θετικής αποδοχής από τους μαθητές, οι οποίοι 
προσδοκούσαν κάθε φορά να έρθει η διδακτική ώρα που θα ασχολούνταν με το 
project, ενώ ανυπομονούσαν να εμπλακούν στις ομαδικές δραστηριότητες που 
τους αναθέταμε, συμμετέχοντας ενεργά και με ενδιαφέρον και καταβάλλοντας 
ομαδική προσπάθεια., παρά το γεγονός ότι καλούνταν να εργαστούν με ένα 
διαφορετικό τρόπο από αυτόν που είχαν συνηθίσει. (Υ-29-2014)

Όπως αναφέρεται παραπάνω υπήρχαν λίγοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που μπέρδεψαν

την ερώτηση κατά την αποτίμηση και αναφέρθηκαν στις προσδοκίες που είχαν οι

μαθητές από την ενασχόλησή τους με το project, ενώ έπρεπε να αναφερθούν στις

δικές τους προσδοκίες και αν αυτές εκπληρώθηκαν εν τέλει. Επομένως, οι

προσδοκίες των μαθητών από την ενασχόλησή τους με το project διακρίνονται σε δύο

θεματικές κατηγορίες, οι οποίες αναδύθηκαν μέσα από τις αποτιμήσεις των

υποψήφιων εκπαιδευτικών. Οι τάσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών ως προς τις

προσδοκίες των μαθητών ήταν θετικές και αναφέρονταν σε προσδοκίες για

ενασχόληση με διασκεδαστικές δραστηριότητες απόκτηση γνώσεων και κοινωνικών

δεξιοτήτων σε ποσοστό 25%. Μόνο σε δύο περιπτώσεις τάξεων καταγράφηκαν από

τουςυποψήφιους εκπαιδευτικούς (5%) με θετικό τάση να έχουν διαφορετικές

προσδοκίες από αυτές των μαθητών. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως όλοι οι

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί σε αυτήν την υποκατηγορία (προσδοκίες μαθητών) και οι

οποίοι ήταν λίγοι,δικαιολόγησαν την άποψή τους για τις προσδοκίες των μαθητών και

όλοι επίσης αποκόμισαν σημαντικά εφόδια από τις προσδοκίες των μαθητών.
Πίνακας 5.1.4 : Κατηγορίες τάσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών για τις προσδοκίες των 
μαθητών

Θεματικές
κατηγορίες

Κατηγορίες τάσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών

Θετική
τάσηΝ (% )

Α ρνητική 
τάση Ν (% )

Α ιτιολόγηση
(Ν % )

Παροχή
λύσεων(Ν % )

Π ροσωπική 
μάθηση (Ν % )

Π ρ ο σ δ ο κ ίε ς  μ α θ η τώ ν  

γ ια  δ ια σ κ έ δ α σ η  κ α ι 

α π ό κ τ η σ η  γ ν ώ σ ε ω ν  

μ έ σ α  α π ό  σ υ ν ε ρ γ α σ ία

10(25) 0 (0 ) 10(25) 0 (0 ) 2(5)

Π ρ ο σ δ ο κ ίε ς  

δ ια φ ο ρ ε τ ικ έ ς  α π ό  α υ τέ ς  

το υ  ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ο ύ

2(5) 0(0) 2(5) 0(0) 2(5)



Δ. Τεκμηρίωση/αηιολόγηση εκπλήρωσης μαθητικών προσδοκιών

Οι θεματικές κατηγορίες που αφορούν την αιτιολόγηση/τεκμηρίωση των προσδοκιών

των μαθητών από τους ίδιους είναι οι εξής:

1. Εκπλήρωση προσδοκιών των ιιαθητών που έγινε αντιληπτή από την συιιιιετογή και 
το ενδιαφέρον τους

Η πλειονότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών αναφέρουν πως οι προσδοκίες των 

μαθητών εκπληρώθηκαν μέσα από την ενεργό συμμετοχή και την ένδειξη 

ενδιαφέροντος για τις δραστηριότητες του project. Επιπλέον, η έκφραση απόψεων και 

αποριών έκανε τον υποψήφιο εκπαιδευτικό να καταλάβει τον βαθμό ικανοποίησης 
των μαθητών:

Ήθελα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με γενικές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις■ 
να λύσουν απορίες τους αλλά και να τους δώσω το έναυσμα να αγαπήσουν τη 
μάθηση και τα θέματα που σχετίζονται με το βυθό και έτσι να ψάξουν είτε κατά 
τη διάρκεια των δύο εβδομάδων είτε μελλοντικά γ ι’ αυτό. Πιστεύω ότι 
επιτεύχθηκαν σε γενικές γραμμές οι προσδοκίες μου και ότι τα παιδιά έμαθαν 
πάρα πο/ώά πράγματα.^Υ-5-2013)

2. Εκπλήρωση προσδοκιών των ιιαθητών ιιέσα από την αποκόιιιση σηιιαντικών 
πληροφοριών

Η κατηγορία αυτή αναφέρεται στο πως οι φοιτητές αιτιολογούν την εκπλήρωσή των 

προσδοκιών.Λίγοι ήταν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που αναφέρουν πως έμειναν 

ευχαριστημένοι από τη διδασκαλία μέσω project, καθώς εκπληρώθηκαν οι 

προσδοκίες των μαθητών μέσα από την απόκτηση σημαντικών γνώσεων για το 
εκάστοτε θέμα ενασχόλησης:

Αυτό που με χαροποίησε ιδιαίτερα, ήταν το γεγονός ότι και αυτές μου οι 
προσδοκίες επιτεύχθηκαν σε σημαντικό βαθμό και οι μαθητές αποκόμισαν 
σημαντικές εμπειρίες τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο. (Υ-12- 
2013)

Η επλήρωση των προσδοκιών των μαθητών σε σχέση με τις τάσεις των υποψήφιων 

εκπαιδευτικών αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα (5.1.5.). Παρατηρούμε επίσης 

ότι η πλειονότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών δηλώνειθετικά την άποψή της 

αναφορικά με την εκπλήρωση των μαθητικών προσδοκιών όπως αυτές εκδηλώνονται 

μέσα από τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών με μεγάλη επίσης τάση 

αιτιολόγησης αυτών. Ελάχιστοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αποτιμούν θετικά τις 

μαθητικές προσδοκίες μέσα από την αποκόμηση σημαντικών πληροφοριών αλλά 

ταυτόχρονα αιτιολογούν αυτές τις προσδοκίες.



Πίνακας 5.1.5: Κατηγορίες τάσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών για την τεκμηρίωση των 
μαθητικών προσδοκιών

Θεματικές
κατηγορίες

Κατηγορίες τάσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών

Θ ετική
τάσηΝ (% )

Α ρνητική 
τάση Ν (% )

Α ιτιολόγηση
(Ν% )

Παροχή
λύσεω ν(Ν % )

Ππροσωπική
μάθηση
(Ν% )

Ε κ π λ ή ρ ω σ η  π ρ ο σ δ ο κ ιώ ν  

μ έ σ α  α π ό  σ υ μ μ ε τ ο χ ή  κ α ι 

ε ν δ ια φ έ ρ ο ν

36(90) 3 (7,5) 34 (85) 3 (7,5) 4 (10)

Ε κ π λ ή ρ ω σ η  π ρ ο σ δ ο κ ιώ ν  

μ α θ η τώ ν  μ έ σ α  α π ό  τη ν  

α π ο κ ό μ ισ η  σ η μ α ν τ ικ ώ ν  

π λ η ρ ο φ ο ρ ιώ ν

8 (20) 0 ( 0 ) 7(17,5) 0 ( 0 ) 3 (7,5)

Συμπερασματικάγια την θεματική ενότητα των διδακτικών στόχων είναι ενδιαφέρον 

να παρατηρήσουμε πως η πλειονότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών εκφράστηκε 

θετικά για την καταλληλότητα των στόχων τόσο για το επίπεδο όσο και την ηλικία 

των μαθητών. Επιπλέον οι προσδοκίες των υποψήφιων εκπαιδευτικών δεν 

ταυτίζονται με τις προσδοκίες των μαθητών για το project. Οι μόνες προσδοκίες των 

υποψήφιων εκπαιδευτικών που ταυτίζονται με αυτές των μαθητών αφορούν 

προσδοκίες βιωματικής μάθησης. Ωστόσο, όλοι σχεδόν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

και οι μαθητές εκπλήρωσαν τις προσδοκίες τους και το γεγονός αυτό έγινε αντιληπτό 

μέσα από τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον που έδειξαν οι μαθητές στην πλειονότητα 
των δραστηριοτήτων.

5.2. Απόψεις υποψήφιων εκπαιδευτικών για τον χρονικό προγραμματισμό του 

project

Οι απόψεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τον χρονικό προγραμματισμό 

αποτυπώνονται μέσα από την ερώτηση που αναφέρεται στο αν τηρήθηκε ο χρονικός 
προγραμματισμός και γιατί. Οσον αφορά, λοιπόν, τον χρονικό προγραμματισμό 

αρκετοί υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι roproject «κινήθηκε» μέσα στα 

χρονικά όρια που είχαν θέσει. Το γεγονός αυτό, οφείλεται τόσο σε πρακτικές και 

διευκρινήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών όσο και στην προσπάθεια και το 

ενδιαφέρον των μαθητών για το θέμα και τις δραστηριότητες του project. Επομένως



οι θεματικές κατηγορίες που αναφέρονται στον χρονικό προγραμματισμό 

διακρίνονται: 1. στην τήρηση του χρονικού προγραμματισμού με αιτιολόγηση την 

ανταπόκριση μαθητών και υποψήφιου εκπαιδευτικού (τρεις θεματικές κατηγορίες) 

και 2. στην αδυναμία τήρησης του προγραμματισμού καιτους λόγους που δεν 

τηρήθηκε (δύο θεματικές κατηγορίες). Συγκεκριμένα οι θεματικές κατηγορίες του 

χρονικού προγραμματισμού σύμφωνα με τις απαντήσεις των υποψήφιων

Πίνακας 5.2.1: Θεματικές κατηγορίες για την τήρηση χρονικού προγραμματισμού

Θεματικές κατηγορίες
Τήρηση χρονικού προγραμματισμού λόγω ανταπόκρισης/συμμετοχής των μαθητών και 
σωστής κατανομής του χρόνου από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό

Τήρηση χρονικού προγραμματισμού λόγω χρήσης τεχνικών διαχείρισης πειθαρχίας

Αδυναμία τήρησης του χρονικού προγραμματισμού λόγω απρόοπτων συμβάντων κατά 
τη διδασκαλία

Αδυναμία τήρησης χρονικού προγραμματισμού λόγω κακής συνεργασίας μεταξύ των 
μαθητών

1. Τήρηση χρονικού προγραμματισμού λόγω ανταπόκρισης/συμμετοχής των μαθητοον

και σωστής κατανομής του χρόνου από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό

Περισσότεροι από τους μισούς υποψήφιους εκπαιδευτικούς αναφέρουν πως οι λόγοι

τήρησης του χρονικού προγραμματισμού οφείλονται στις προσαρμοσμένες

δραστηριότητες του project στο μαθησιακό επίπεδο και στις γνωστικές ανάγκες των

μαθητών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όπως αναφέρουν, την προσέλκυση

ενδιαφέροντος των μαθητών και ως εκ τούτου την ενεργό συμμετοχή τους:

Όλες οι διδακτικές ώρες του project τηρήθηκαν όπως είχαν γραφεί στο σχετικό 
πλάνο. Σ  ' αυτό βοήθησε ο σωστός προγραμματισμός των στόχων και των 
δραστηριοτήτων αλλά και το γεγονός πως οι μαθητές έδειξαν μεγάλο 
ενδιαφέρον για το μάθημα και δούλευαν αρμονικά. (Υ-28-2014)
Λόγω της μεγάλης συμμετοχής και του έντονου ενδιαφέροντος δεν υπήρχε 
κάποια χρονική καθυστέρηση με αποτέλεσμα το project να ολοκληρωθεί στον 
προγραμματισμένο χρόνο. (Υ-14-2013)
Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα που σχεδιάστηκε, τηρήθηκε όπως είχε 
προγραμματιστεί. Αυτό αποδίδεται στη σωστή προετοιμασία του project και στη 
διάθεση που έδειξαν οι μαθητές κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων.(Υ-38- 
2014)



2. Τήρηση γρονικού προγραιιιιατισιιού λόγω γρήστκ τεγνικών διαγείρισης πειθαργίας 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως οι λόγοι τήρησης του χρονικού 

προγραμματισμού οφείλονται στην επινόηση διαφόρων τεχνικών πειθαρχίας, 

κάνοντας τους μαθητές να είναι ήρεμοι και να μη δημιουργούν προβλήματα στην 

τάξη. Οι περισσότεροι αναφέρουν διάφορα παιχνίδια ως μέθοδο πειθαρχίας δίνοντας 

κάποιο έπαθλο στην ομάδα που θα κατάφερνε να είναι ήσυχη και να ανταποκριθεί 

στις δραστηριότητες χωρίς προβλήματα. Το γεγονός αυτό βοήθησε στη διατήρηση 

της πειθαρχίας των μαθητών στην τάξη και στην έκβαση της διδασκαλίας χωρίς την 

ύπαρξη απρόοπτων περιστατικών, η τήρηση του χρονικού προγραμματισμού 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κατάλληλη προετοιμασία που είχαν κάνει πριν από 

την έναρξη των διδασκαλιών με αποτέλεσμα τη σωστή κατανομή του χρόνου της 

κάθε δραστηριότητες. Είχαν προγραμματίσει δηλαδή από πριν πόσος χρόνος 

αντιστοιχεί στην κάθε δραστηριότητα:

Ο χρονικός προγραμματισμός τηρήθηκε και πιστεύω ότι σε αυτό με βοήθησε ένα 
σύστημα πειθαρχίας με σταυρούς που χρησιμοποίησα. Διαφορετικά, θεωρώ ότι 
θα έχανα αρκετό διδακτικό χρόνο στην επαναφορά των άτακτων μαθητών, με 
αποτέλεσμα να μην τηρηθεί ο χρονικός προγραμματισμός. (Υ-35-2014)

3. Αδυναιιία τήρησης του γρονικού προγραιαιατισιιού λόγω απρόοπτων συιιβάντων 

κατά τη διδασκαλία

Καθώς η διδασκαλία είναι μία διαδικασία που διεξάγεται ζωντανά και μπροστά σε 

ένα πολύ απαιτητικό κοινό, τους μαθητές, είναι λογικό, όπως αναφέρουν 

λίγοιυποψήφιοι εκπαιδευτικοί να δημιουργούνται προβλήματα που αποσυντονίζουν 

τους μαθητές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο χρονικός προγραμματισμός να μην 

τηρείται και να υπόκειται διαφοροποιήσεις:

Έχασα δύο φορές δύο διδακτικές ώρες ευέλικτης ζώνης, διότι οι μαθητές 
έκαναν πρόβες για τη γιορτή της μητέρας, εκδήλωση που έγινε Παρασκευή 9 
Μαϊου στο σχολείο που δίδασκα. Για αυτό το λόγο πήρε κάποια λεπτά από 
άλ/.ες ώρες για να συμπληρώσω κάποια δραστηριότητα. (Υ-30-2014)
Ορισμένες φορές το να τηρηθεί ο χρονικός προγραμματισμός φάνταζε αδύνατο 
και λόγω κάποιων απρόοπτων που συνέβησαν (πχ παρακολούθηση από το 
σχολείο θεατρικής παράστασης) αλλά και λόγω της διάθεσης των μαθητών. Για 
παράδειγμα, όταν η πραγματοποίηση του project συνέπιπτε μετά από την ώρα 
της γυμναστικής, οι μαθητές ήταν κουρασμένοι και συχνά χρειάζονταν το 
διπλάσιο χρόνο για να ολοκληρώσουν μία δραστηριότητα που υπό άλλες 
συνθήκες θα τελείωναν γρηγορότερα (Υ-34-2014)

4. Αδυναιιία τήρησης γρονικού προγραιαιατισιιού λόγω κακής συνεργασίας ιιεταςύ των
ΐιαθητών



Λιγότεροι από τους μισούς υποψήφιους εκπαιδευτικούς αναφέρουν πως η αδυναμία

τήρησης του χρονικού προγραμματισμού οφείλεται στην έλλειψη χρόνου, η οποία

προέρχεται από την κακή συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Το γεγονός αυτό είχε ως

αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση στις ομάδες εργασίας κατά τη διάρκεια της

διδασκαλίας λόγω φασαρίας και διαφωνίας των μαθητών:

Ο χρονικός προγραμματισμός που είχα Θέσει δεν τηρήθηκε. Έγιναν αρκετές 
αλλαγές. Δραστηριότητες που είχα προγραμματίσει να γίνουν σε μία διδακτική 
ώρα έγιναν σε δύο ενώ με κάποιες από τις δραστηριότητες δεν προλάβαμε να 
ασχοληθούμε καθόλου. Ο λόγος που δεν κατάψερα να φέρω εις πέρας όσα είχα 
προγραμματίσει στον προγραμματισμένο χρόνο είναι ότι «σπαταλούσα» αρκετά 
λεπτά σε παρατηρήσεις και σε επιπλήξεις. Λόγω του ότι οι δραστηριότητες για 
το project γίνονταν τις τελευταίες ώρες τα παιδιά ήταν αρκετά αναστατωμένα 
και ανήσυχα. Μου έπαιρνε κάποιο χρόνο να τους επαναφέρω στη τάξη. (Υ-33- 
2014)

Στον παρακάτω πίνακα (5.2.2.) είναι συγκεντρωμένες όλες οι κατηγορίες των τάσεων 

των υποψήφιων εκπαιδευτικών που αφορούν τις στάσεις τους απέναντι στον χρονικό 

προγραμματισμό. Όπως παρατηρούμε οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι κατάφεραν 

να φέρουν εις πέρας το project μέσα στα χρονικά πλαίσια που είχαν οριστεί. Η 

πλειονότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών τήρησε τον χρονικό προγραμματισμό 

λόγω της σωστής κατανομής του χρόνου που είχε κάνει. Δηλαδή, στο στάδιο της 

προετοιμασίας και του σχεδιασμού οι περισσότεροι κατάφεραν να υπολογίσουν το 

χρόνο κάθε δραστηριότητας. Ένας ακόμη λόγος τήρησης του χρονικού 

προγραμματισμού είναι οι τροποποιήσεις του σχολικού ή προγράμματος ή οι 

εσωτερικές τροποποιήσεις κάθε φοιτητή. Τροποποιώντας το πρόγραμμα οι 

περισσότεροι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατάφεραν να ολοκληρώσουν το project μέσα 

στο χρόνο που είχαν διαθέσιμο. Επιπλέον, παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι 

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δικαιολογούν την τήρηση ή όχι του χρονικού 

προγραμματισμού, ενώ λίγοι είναι εκείνοι που προτείνουν λύσεις για την αδυναμία 

τήρησης του χρονικού προγραμματισμού. Τέλος, λίγοι ήταν οι φοιτητές (12,5%) που 

αναφέρουν πως ο χρονικός προγραμματισμός δεν τηρήθηκε λόγω κακής συνεργασίας 

των μαθητών αλλά και λόγω απρόοπτων περιστατικών που προέκυψαν κατά τη 

διάρκεια του project. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί επομένως αποτιμούν θετικά τη 

διδασκαλία τους όσον αφορά στο χρονικό προγραμματισμό αιτιολογώντας τα 

λεγόμενά τους και παρέχοντας λύσεις όπου είχε δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα.



Πίνακας 5.2.2: Κατηγορίες τάσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών για την τήρηση χρονικού 
προγραμματισμού

Θεματικές
κατηγορίες

Κατηγορίες τάσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών

Θετική τάση 
Ν(%)

Αρνητική 
τάση Ν(%)

Τάση με
αιτιολόγηση
(Ν%)

Τάση με
παροχή
λύσεων(Ν%)

Τάση με 
προσωπική 
μάθηση (Ν%)

Τ ήρηση
προγρ α μ μ α τισ μ ού  
λόγω  αντα π όκ ρ ισ η ς 
τω ν  μ αθητώ ν κ α ι 
σ ω στή ς κ α τα νομ ή ς 
χρόνου

29 (72,5) 0(0) 10(25) 1 (2,5) 0(0)

Τ ήρηση
προγρ α μ μ α τισ μ ού  
λόγω  χρ ή σ η ς τεχν ικώ ν  
π ειθα ρ χ ία ς

3 (7,5) 3 (7,5) 3 (7,5) 2(5) 0(0)

Α δυνα μ ία  τή ρη σ ης 
προγρ α μ μ α τισ μ ού  
λόγω  α π ρόοπτω ν

5 (12,5) 0(0) 5(12,5) 4(10) 1 (2,5)

Α δυ να μ ία  τή ρη σ ης 
προγρ α μ μ α τισ μ ού  
λόγω  κακής 
σ υνερ γα σ ία ς μεταξύ  
τω ν  μ αθητώ ν

5(12,5) 0(0) 5 (12,5) 3 (7,5) 4(10)

Συμπερασματικά, ο χρονικός προγραμματισμός τηρήθηκε από τους περισσότερους 

εκπαιδευτικούς λόγω της θετικής ανταπόκρισης των μαθητών στις δραστηριότητες 

αλλά και της σωστής κατανομής του χρόνου και της προετοιμασίας του υποψήφιου 

εκπαιδευτικού. Λίγοι ήταν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που δεν κατάφεραν να 

υλοποιήσουν τα προγραμματισμένα λόγω έλλειψης χρόνου, γιατί προέκυψαν 

απρόοπτα και οι μαθητές δεν μπόρεσαν να συνεργαστούν σε ορισμένα σημεία.

5.3 Απόψεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη χρήση μέσων και υλικών

Μία άλλη θεματική ενότητα που προέκυψε από τις απαντήσεις των μαθητών αποτελεί 

η χρήση μέσων και υλικών κατά τη διάρκεια του project. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση για το αν μπόρεσαν τελικά οι μαθητές να 

χρησιμοποιήσουν τα προβλεπόμενα υλικά. To project είναι μία βιωματική και 

διαδραστική μέθοδος κατά την οποία οι μαθητές συνδέονται με το θέμα μέσω της 

χρήση υλικών και της δημιουργίας κατασκευών και κολάζ. Συνεπώς, οι θεματικές 

κατηγορίες που προέκυψαν για τη χρήση μέσων και υλικών κατά τη διάρκεια του 

project είναι οι εξής:



Πίνακας 5.3.1 : Θεματικές κατηγορίες για τη χρήση μέσων και υλικών

Θεματικές κατηγορίες
Κατάλληλη χρήση και υλικών από τους μαθητές, λόγω της οικειότητας και της 
γνωριμίας με τα υλικά

Χρήση μέσων και υλικών με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού 

Η χρήση μέσων και υλικών αποτέλεσε τον κύριο λόγο διεξαγωγής του project 

Παράπονα των μαθητών για κούραση από τη χρήση υλικών

1. Κατάλληλη γρήση και υλικών από τους μαθητές, λόγω της οικειότητας και της 
γνωριμίας ιαε τα υλικά

Σύμφωνα με την πλειοψηφία των υποψήφιων εκπαιδευτικών τα υλικά που 

χρησιμοποίησαν οι μαθητές τόσο στην ομάδα όσο και μεμονωμένα ήταν κατάλληλα, 

γιατί ήταν οικεία για αυτούς. Οι μαθητές γνώριζαν αυτά τα υλικά γιατί τα είχαν 

ξαναχρησιμοποιήσει με αποτέλεσμα να μη δυσκολευτούν. Πρόκειται για απλά 

καθημερινά υλικά, όπως, χαρτόνι, ψαλίδι, κόλλα, πλαστελίνη, πηλός, φύλλα 
εργασίας, επιτραπέζια κ.α.:

Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των υλικών και 
μέσων από τους μαθητές. Τα υλικά που χρησιμοποίησαν ήταν εύκολα στη χρήση 
τους και μέσα όπως φύλλα εργασίας, βίντεο, επιτραπέζια, προσαρμοσμένα στο 
επίπεδο και την ηλικία τους, έγιναν απόλυτα κατανοητά.» (Υ-1-2013)

2. Χρήση μέσων και υλικών με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού

Λίγοι ήταν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που αναφέρουν πως οι μαθητές μπόρεσαν να

ανταποκριθούν στα υλικά με τη βοήθεια όμως τη δική τους σε διάφορα σημεία του

project. Η βοήθεια του υποψήφιου εκπαιδευτικού μπορεί να ήταν είτε επεξηγηματική

πριν ή κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων είτε παρεμβατική σε

όποια ομάδα χρειαζόταν περισσότερη υποστήριξη:

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πολλές φορές η συνεργασία των παιδιών δεν 
ήταν τόσο καλή διότι δεν μοιράζονταν και τσακώνονταν ότι ο ένας το παίρνει 
από τον άλλο. Το μόνο πρόβλημα ήταν αυτό, το οποίο στον μεγαλύτερο βαθμό 
προσπάθησα να το διαχειριστώ γιατί τι να προλάβει να κάνεις μέσα σε 10 
μερούλες.» (Υ-22-2014)

3. Η γρήση μέσων και υλικών αποτέλεσε τον κύριο λόγο διεζαγωγης του project

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν στην αποτίμησή τους πως η χρήση υλικών 

βοήθησε σημαντικά την διεξαγωγή του project. Οι μαθητές χρησιμοποιώντας τα 

υλικά αντλούσαν ευχαρίστηση και ενδιαφέρον. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να



συμμετέχουν και εν τέλει να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις δραστηριότητες του 

project. Πολλοί υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι χωρίς τη χρήση των υλικών η 

διδασκαλία θα ήταν πιο ανιαρή για τους μαθητές και επομένως η χρήση υλικών 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες περάτωσης και διεξαγωγής του 
project:

Είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν όλα τα προγραμματισμένα υλικά και 
μέσα, τα οποία τους βοηθούσαν να οππικοποιήσουν τις διάφορες πληροφορίες, 
να γίνουν περισσότερο δημιουργικοί, να κατασκευάσουν όμορφες χειροτεχνίες 
και να υπάρχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι μαθητές φάνηκε ότι 
εμπλούτισαν όσα ήξεραν για το ελληνικό δάσος μέσα από ευχάριστες 
δραστηριότητες και κατάφεραν να ενασχοληθούν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό 
με το συγκεκριμένο project.(Υ-8-2013)

4. Παράπονα των μαθητών για κούραση από τη γρήση υλικών

Ελάχιστοιυποψήφιοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως μερικοί μαθητές εξέφραζαν τη

δυσαρέσκειά τους από τη χρήση υλικών. Το γεγονός αυτό συνέβη σε περιπτώσεις που

ορισμένες δραστηριότητες περιείχαν τη χρήση συνηθισμένων υλικών από τους

μαθητές με αποτέλεσμα να κουραστούν. Αναφέρουν περιπτώσεις δυσαρέσκειας των

μαθητών στη χρήση του ψαλιδιού ή του προτζέκτορα:

Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τα προγραμματισμένα υλικά, ωστόσο ορισμένα 
παραπονέθηκαν για το ότι κουράστηκαν να κόβουν τα αμπελόφυλλα και να τα 
ζωγραφίζουν. (Υ-23-2014)
Το μόνο σημείο που παρατήρησα ότι έδειχναν κάποια απροθυμία ήταν όταν 
έπρεπε να κόψουν με το ψαλίδι. (Υ-5-2013)

Ο πίνακας 5.3.2. περιέχει τις τάσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών ως προς τη χρήση 

μέσων και υλικών, όπως αυτές παρουσιάζονται μέσα από τις αποτιμήσεις τους. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις θεματικές κατηγορίες που προέκυψαν η πλειονότητα των 

υποψήφιων εκπαιδευτικών (72,5%) τάσσεται θετικά ως προς την καταλληλότητα των 

υλικών που χρησιμοποιήθηκαν από τους μαθητές, με τους περισσότερους να 

υποστηρίζουν πως οι μαθητές χρησιμοποίησαν τα υλικά λόγω της οικειότητας που 

είχαν με αυτά. Επιπλέον, πολλοί υποψήφιοι εκπαιδευτικοί (37,5%) υποστηρίζουν πως 

η χρήση των υλικών κατά τη διάρκεια του project διευκόλυνε τη μάθηση και 

αποτέλεσε τον κύριο λόγο ομαλής διεξαγωγής του project. Παρατηρούμε επίσης, πως 

λίγοι ήταν εκείνοι (7,5%) που μίλησαν αρνητικά για τη χρήση υλικών και αρκετοί 

ήταν εκείνοι που απόκτησαν προσωπική μάθηση από αυτή τη διαδικασία. Τέλος, 

παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι δικαιολογούν την άποψή τους είτε είναι θετική είτε 
είναι αρνητική.
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Πίνακας 5.3.2: Κατηγορίες τάσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών τη χρήση μέσων και 
υλικών

Θεματικές
κατηγορίες

Κατηγορίες τάσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών

Θ ετική  τά σ η  

Ν (% )
Α ρ ν η τ ικ ή  

τά σ η  Ν (% )
Α ιτ ιο λ ό γη σ η
(Ν % )

Π α ροχή

λύ σ εω ν
(Ν % )

Π ρο σ ω π ική

μ ά θη σ η
(Ν % )

Κ α τ ά λ λ η λ η  χ ρ ή σ η  

υ λ ικ ώ ν  λ ό γ ω  

ο ικ ε ιό τ η τ α ς  μ ε  

υ λ ικ ά

29 (72,5) 4(10) 15 (37,5) 3 (7,5) 8(20)

Χ ρ ή σ η  υ λ ικ ώ ν  μ ε

β ο ή θ ε ια

ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ο ύ

6(15) 1 (2,5) 6(15) 2(5) 1 (2,5)

Η  χ ρ ή σ η  υ λ ικ ώ ν  ω ς  

κ ύ ρ ιο ς  λ ό γ ο ς  

δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς  τ ο υ  

p r o j e c t

15 (37,5) 0(0) 15 (37,5) 2(5) 14(35)

Π α ρ ά π ο ν α  μ α θ η τ ώ ν  

γ ια  κ ο ύ ρ α σ η  α π ό  τ η  

χ ρ ή σ η  υ λ ικ ώ ν

3 (7,5) 3 (7,5) 3 (7,5) 3 (7,5) 3 (7,5)

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως τα υλικά που χρησιμοποίησαν σε γενικές 

γραμμές ήταν κατάλληλα και βοήθησαν πολύ στην διεξαγωγή του project λόγω της 

οικειότητας που είχαν με αυτά οι μαθητές. Ελάχιστοι ήταν οι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί που ανάφεραν παράπονα από την πλευρά των μαθητών λόγω της 

κούρασης που δημιούργησε η χρήση συνηθισμένων υλικών.

5.4.Απόψεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών για την ενεργητική μαθητική 

εμπλοκή

Μία ακόμη θεματική ενότητα που προέκυψε από τις απαντήσεις των υποψήφιων 

εκπαιδευτικών σχετικά με την αποτίμηση των διδασκαλιών τους στα πλαίσια της 

υλοποίησης της μεθόδουρπήεοί είναι η ενεργητική μαθητική εμπλοκή. Με άλλα 

λόγια κατά πόσο οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί «έδιναν χώρο» στους μαθητές να 

εμπλέξουν τις ιδέες τους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Αναλυτικά οι θεματικές 

κατηγορίες που αναδείχθηκαν όπως φαίνονται στον πίνακα 5.4.1.είναι οι εξής:



Πίνακας 5.4.1: Θεματικές κατηγορίες για την ενεργητική μαθητική εμπλοκή

Θεματικές κατηγορίες
Εμπλοκή των ιδεών των μαθητών σε συζητήσεις, στη γωνιά του προτζεκτ, τη 
δημιουργία ιστοριών, στις κατασκευές, στη θεματική εξακτίνωση, στην επιλογή του
υλικού, στην καταγραφή κανόνων.________________________________
Ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της φαντασίας, της ανάληψης πρωτοβουλιών, του
αυτοχεδιασμού, των ιδεών και του διαλόγου η εμπλοκή των μαθητών________________
Ευχαρίστηση και ενθάρρυνση του εκπαιδευτικού για την εμπλοκή των ιδεών των 
μαθητών

Αδυναμία εμπλοκής των μαθητών λόγω προδιαγεγραμμένης προετοιμασίας από τον 
εκπαιδευτικό και αδιαφορίας από τους μαθητές κυρίως λόγω μικρής ηλικίας__________

1 · Εμπλοκή των ιδεών των μαθητών κυρίως σε συζητήσεις, στη γωνιά του προτζεκτ. τη 

δημιουργία ιστοριών, στις κατασκευές, στη θεματική εξακτίνωση. στην επιλογή του 
υλικού, στην καταγραφή κανόνων

Η πλειονότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι ενέπλεξαν τις ιδέες των

μαθητών στα περισσότερα σημεία του project, καθώς θεωρούσαν απαραίτητο και

συγχρόνως αυτονόητο να συμμετέχουν οι μαθητές ενεργά με τις απόψεις και τις ιδέες

του στη διδακτική διαδικασία. Επομένως, τα σημεία της μαθητικής εμπλοκής ήταν

κυρίως στην ανάπτυξη συζήτησης γύρω από το θέμα, στη δημιουργία κατασκευών

και θεματικής εξακτίνωσης, στην επιλογή των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για τις

κατασκευές και κυρίως στη δημιουργία της γωνιάς του project μέσα από την οποία οι

μαθητές εξέθεταν όλες τις κατασκευές και τις εργασίες που πραγματοποιούσαν:

Γενικότερα, οι μαθητές αυτοσχέδιασαν (ουσιαστικά «έβαλαν αυτοί τους 
κανόνες») στα δύο θεατρικά παιχνίδια, στην κατασκευή χειροτεχνιών με 
πλαστελίνες, στις δραστηριότητες δημιουργικής γραφής με βάση το παραμύθι 
και γενικότερα σε συζητήσεις μας και σε περισσότερο προκλητικές από άλλες 
ερωτήσεις που τους έθετα, όπως «Μπορεί η Δόνα Τερηδόνα να πάθει 
τερηδόνα;». Επιπλέον, διαβάσαμε παραμύθια και τραγούδια για τα δόντια που 
πρότειναν οι ίδιοι. (Υ-1-2013)
Όταν οι μαθητές διατύπωναν με θάρρος τις δικές τους ιδέες και πιο 
συγκεκριμένα στη δραστηριότητα που αφορούσε τη δημιουργία του κολλάζ το ό, 
τι πρότειναν βοήθησε πάρα πολύ και ενεπλάκησαν στην τελειοποίηση του όπου 
όλοι μαζί το κατασκευάσαμε επιτυχώς. (Υ-3-2013)

2. Η μαθητική εμπλοκή ενίσγυσε την ανάπτυξη Tnc δημιουργικότητας, της φαντασίας, 
της ανάληψης πρωτοβουλιών, του αυτοχεδιασμού. των ιδεών και του 

Οι περισσότεροι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως μέσα από την εμπλοκή των 

ιδεών των μαθητών κατά την διάρκεια πραγματοποίησης της μεθόδου project οι 

μαθητές αντλούσαν ευχαρίστηση και ενδιαφέρον. Το γεγονός αυτό τους έκανε να 

συμμετέχουν και να αναπτύσσουν διαλόγους στην τάξη τόσο με τους υπόλοιπους



μαθητές όσο και με τον εκπαιδευτικό. Επιπλέον η συμμετοχή τους και η ενεργή

εμπλοκή των ιδεών τους ανάπτυξε την ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθύνης. Επίσης,

οι μαθητές αυτοσχέδιαζαν και ανάπτυξαν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους:

Παρά το γεγονός προσκό/Λησης σε συμπεριφορές και προτάσεις μου, τους 
ενθάρρυνα συνεχώς να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να αυτοσχεδιάζουν, να 
φαντάζονται, να προσαρμόζουν τις δραστηριότητες στα ενδιαφέροντά τους και 
να εκφράζουν τις ιδέες τους. Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι, μέσα από αυτό το 
project, ξεδιπλώθηκαν σε μεγάλο βαθμό η δημιουργικότητα και η φαντασία 
τους, ενώ επίσης προσεγγίστηκε το μέγιστο των δυνατοτήτων τους σε 
αντικείμενα στα οποία οι μαθητές ήταν περισσότερο «αργοί». (Υ-1-2013)

Αυτή η κατηγορία των υποψήφιων εκπαιδευτικών φαίνεται ότι προσπαθεί να 

αναδείξει τη σημασία της μαθητικής εμπλοκής με πιο κριτικό τρόπο σε σχέση με την 

προηγούμενη κατηγορία των υποψήφιων εκπαιδευτικών που απλά παραθέτει πως 

ενέπλεξε τις ιδέες των μαθητών.

3. Ικανοποίηση και ενθάρρυνση του εκπαιδευτικού για την ειιπλοκύ των ιδεών των 
μαθητών

Σχεδόν οι μισοί υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο 

για τους ίδιους η εμπλοκή των ιδεών των μαθητών, γιατί μέσα από αυτή το μάθημα 

αποκτούσε περισσότερο ενδιαφέρον και οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ένιωθαν πως οι 

προσπάθειες που έκαναν έβρισκαν ανταπόκριση από τους μαθητές. Εια το λόγο αυτό 

τους ενθάρρυναν συνεχώς να εκφράζουν τις απόψεις τους και να αναλύουν τις ιδέες 

τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Επιπλέον, αναφέρουν πως τα σημεία της 

μαθητικής εμπλοκής ήταν τα πιο επιτυχημένα τόσο για την επίτευξη των γνωστικών 

στόχων όσο και για την ευχάριστη διεξαγωγή του μαθήματος:

Προσπαθούσα να εντάξω στην διδασκαλία και τα υλικά που έφερναν οι μαθητές 
στην τάξη σχετικά με το θέμα που επεξεργαζόμασταν κάθε φορά, όπως το 
καβούκι της χελώνας, το βίντεο για τα δελφίνια και τραγούδια για την θάλασσα. 
Οι μαθητές τα έφερναν με πολύ ενδιαφέρον και όρεξη και ήμουν ιδιαίτερα 
ικανοποιημένη γ ι' αυτό. (Υ-7-2013)
Στα σημεία του project στα οποία ενέπλεξα τις ιδέες των μαθητών ήταν θεωρώ 
και τα πιο επιτυχημένα της διδασκαλίας του project. (Υ-1-2013)

Επομένως, σε αυτή την κατηγορία φαίνεται πως οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

αξιολογούν θετικά την εμπλοκή των ιδεών των μαθητών και δεν καταγράφουν απλά 

τους τρόπους μαθητικής εμπλοκής.



4. Αδυναμία εμπλοκής των ιιαθητών λόγω προδιαγεγραμμένης προετοιμασίας από τον

εκπαιδευτικό καν αδιαφορίας από τους μαθητές κυρίως λόγω μικρής ηλικίας

Το ένα τέταρτο των υποψήφιων εκπαιδευτικώναναφέρει πως δεν κατάφερε να

εμπλέξει τις ιδέες των μαθητών κατά τη διάρκεια του project, γιατί είχε εξαρχής

προγραμματίσει τον τρόπο διεξαγωγής της διδασκαλίας και οι μαθητές δεν φάνηκαν

να έχουν κάποιες δικές τους ιδέες. Αναφέρουν ότι ενώ προέτρεπαν τους μαθητές να

συμμετέχουν με τις ιδέες τους,οι μαθητές αδιαφορούσαν είτε γιατί δεν τους άρεσαν οι

δραστηριότητες και το θέμα είτε λόγω της μικρής ηλικίας.

Όσον αφορά τις ιδέες των μαθητών, οι μαθητές ίσως επειδή το καθαυτό θέμα 
δεν τους ενθουσίασε ιδιαίτερα δεν είχαν να προτείνουν πολλές καινούριες ιδέες 
σχετικά με αυτό που κάναμε. (Υ-9-2013)
Η αλήθεια είναι πως παρόλο που θα ήθελα πολύ να συμβεί κάτι ανάλογο, όπως 
πραγματικά πρέπει να γίνεται στα «αυθεντικά» project, δεν κατάφερα να 
εμπλέξω κάποια από τις ιδέες των μαθητών μου κατά την διάρκεια του project 
μου. Αυτό ίσως να οφείλεται αφενός στο γεγονός πώς είχα ήδη προετοιμάσει τα 
πλάνα των διδασκαλιών πριν ξεκινήσω τις διδασκαλίες του project κι ήμουν 
έτοιμη να τηρήσω έναν συγκεκριμένο προγραμματισμό στις ώρες του project. 
Αφετέρου, δεν έτυχε να μου δώσουνε κάποια σχετική ιδέα οι ίδιοι οι μαθητές 
μου γι ’ αυτό και όλα κύλησαν όπως τα είχα σχεδιάσει μόνη μου. (Υ-20-2013)

Οι τάσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις θεματικές κατηγορίες που 

αναφέρθηκαν συνοψίζονται στον πίνακα 5.4.2. Η πλειονότητά τους αναφέρει με 

θετική στάση, ότι οι μαθητές συμμετείχαν με τις ιδέες τους μέσα από την επιλογή των 

υλικών, την θεματική εξακτίνωση, τη δημιουργία ιστοριών, καθώς και μέσα από την 

ανάπτυξη συζήτησης για το θέμα του project, ενώ μόνο οι μισοί από αυτούς 

αιτιολόγησαν αυτή τη μαθητική εμπλοκή. Λιγότεροι από τους μισούς αναφέρουν πως 

οι μαθητές με την εμπλοκή των ιδεών τους κατάφεραν να αναπτύξουν κάποιες 

δεξιότητες, ενώ λίγοι αναφέρουν την ικανοποίηση που έλαβαν από την εμπλοκή των 

ιδεών των μαθητών και οι οποίοι όμως ανέδειξαν ταυτόχρονα τι έμαθαν οι ίδιοι από 

αυτή τη μαθητική εμπλοκή. Με αρνητικό πρόσημο για την εμπλοκή των ιδεών των 

μαθητών μίλησαν οι 10 από τους 40 υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Τέλος, σημαντικό 

είναι το γεγονός πως οι περισσότεροι δικαιολογούσαν την απάντησή τους και έμαθαν 

μέσα από το project σημαντικά πράγματα για την σπουδαιότητα της εμπλοκής κάθε 
μαθητικής ιδέας.

Πίνακας 5.4.2: Κατηγορίες τάσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών για την ενεργητική 
μαθητική εμπλοκή

Θεματικές κατηγορίες Κατηγορίες τάσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών



Θετική
τάσηΝ(%)

Αρνητική
τάση
Ν(%)

Αιτιολόγηση
(Ν%)

Παροχή
λύσεων(Ν%)

Προσωπική
μάθηση
(Ν%)

Εμπλοκή ιδεών των μαθητών 
μέσα από ιστορίες, ερωτήσεις 
κ.λπ.

33(82,5) 6(15) 15 (37,5) 0(0) 3 (7,5)

Ανάπτυξη δεξιοτήτων των 
μαθητών από την εμπλοκή 
τους

15(37,5) 2(5) 5(12,5) 0(0) 3 (7,5)

Ικανοποίησηεκπαιδευτικού 
από εμπλοκή των μαθητών

18(45) 0(0) 9 (22,5) 0(0) 18 (45)

Αδυναμία εμπλοκής μαθητών 
λόγω αδιαφορίας και 
προδιαγεγραμμένης 
προετοιμασίας

0(0) 10(25) 10(25) 7 17,5) 3 (7,5)

Συμπερασματικά, οι μαθητές ενέπλεξαν τις ιδέες τους κατά τη διάρκεια του project 

μέσα από ερωτήσεις και υποθέσεις και αυτό φαίνεται ότι ικανοποιούσε τους 

υποψήφιους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές σύμφωνα με τις δηλώσεις των 

πρώτων. Μέσα από την εμπλοκή των ιδεών τους οι μαθητές κατάφεραν να 

χρησιμοποιήσουν διάφορες δεξιότητες και αυτή η εμπλοκή φαίνεται ότι ενίσχυσε την 

ικανοποίησή τιυς και τηνευρύτερη συμμετοχή τους στη διδακτική και μαθησιακή 
διαδικασία

5.5. Απόψεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τον τρόπο έναρξης του project

Ο τρόπος έναρξης του project ήταν μία ακόμη θεματική ενότητα που προέκυψε από 

τις απαντήσεις των φοιτητών κατά τον γραπτό αναστοχασμό. Με τη φράση “τρόπος 

έναρξης του project" οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αναφέρονταν στους τρόπους που 

χρησιμοποιούσαν για να ξεκινήσει η διδασκαλία του θέματος μέσω της μεθόδου 

project, αλλά και για να εισαχθούν οι μαθητές τόσο στο θέμα του project όσο και στις 

επιμέρους θεματικές του. Συνεπώς, οι θεματικές κατηγορίες που προέκυψαν είναι οι 
εξής:

Πίνακας 5.5.1: Θεματικές κατηγορίες για τον τρόπο έναρξης του project

Θεματικές κατηγορίες
Παρουσίαση του θέματος μέσα από ερωτήσεις και ανάπτυξη συζήτησης 

Παρουσίαση του project μέσα από τη χρήση εποπτικού υλικού 

Παρουσίαση του project στους μαθητές μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων 

Παρουσίαση με αφορμή κάποιας εμπειρίας ενός παιδιού
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1. Παρουσίαση του project ιιέσα από τη γρήση εποπτικού υλικού

Το ένα τρίτο των υποψήφιων εκπαιδευτικών παρουσίασε το project χρησιμοποιώντας

εποπτικά υλικά και κυρίως εικόνες ή βίντεο. Ο τρόπος αυτός είναι ιδιαίτερα

διαδεδομένος, καθώς είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν τα υλικά αυτά, αλλά και να

κάνουν τους μαθητές να καταλάβουν το θέμα. Συνήθως η χρήση τους συμπληρώνεται

με μια συζήτηση γύρω από την εικόνα για να γίνει ακόμη πιο κατανοητό το θέμα:

Με παραστατικότητα και αρκετή θεατρικότητα τους μίλησα για το θέμα με το 
οποίο θα ασχοληθούμεκαι τους έδειξα με πολύ ωραία εικόνα του βυθού της 
θάλασσας, τους εξήγησα το σκοπό μας , τι είναι project και στη συνέχεια τους 
ζήτησα να πουν προφορικά και στη συνέχεια να γράψουν τις αρχικές τους ιδέες 
σε χαρτάκια. Έτσι αναλύσαμε την έννοια του βυθού και αυτό κάναμε σε κάθε 
ενότητα της θεματικής εξακτίνωσης αναλύαμε δηλαδή και διασαφηνίζαμε αυτό 
με το οποίο θα ασχολούμασταν κάθε φορά.(Υ-4-2013)

Παρουσίαση του θέιιατος μέσα από ερωτήσεκ και ανάπτυξη συώίτηση£

Το θέμα από την πλειονότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών παρουσιάστηκε 

κάνοντας κατευθυντήριες ερωτήσεις προς τους μαθητές, ώστε να γίνει ένας 

καταιγισμός ιδεών και να πραγματοποιηθεί διάλογος γύρω από το θέμα. Οι 

περισσότεροι φοιτητές χρησιμοποίησαν αυτόν τον τρόπο σε συνδυασμό με τη χρήση 

εποπτικού υλικού ως έναρξη του project. Επιπλέον, η συζήτηση και οι ερωτήσεις 

αποτελούσαν τον πυρήνα της παρουσίασης του θέματος αλλά ακολούθησαν και 

επεξηγήσεις για όποιον μαθητή ή ομάδα μαθητών το χρειαζόταν. Έτσι όλοι οι 

μαθητές αντάλλασσαν απόψεις και ιδέες σχετικά με το θέμα και έτσι δόθηκε η 

ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να ενεργοποιήσει τις προϋπάρχουσες γνώσεις των 

μαθητών και να αναγνωρίσει τις εναλλακτικές ιδέες ώστε να τις αποδομήσει στο 
τέλος:

Το περιεχόμενο της κάθε θεματικής ενότητας του project παρουσιάστηκε με το 
εποπτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για κάθε ενότητα καθώς και με τις 
συζητήσεις και τις απαιτούμενες εξηγήσεις και επεξηγήσεις που δίνονταν. Τέλος 
εξηγήσεις δίνονταν και σε κάθε δραστηριότητα που καλούνταν να υλοποιήσουν 
οι μαθητές προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα κατανόησης. (Υ-7-2013)



2. Παρουσίαση του project στους ιιαθητές ιιέσω βιωματικών δραστηριοτήτων 

Ελάχιστοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί και συγκεκριμένα μόνο τέσσερις αναφέρουν πως 

παρουσίασαν το project αλλά και τις επιμέρους θεματικές της εξακτίνωσης μέσω 

βιωματικών δραστηριοτήτων, ώστε οι μαθητές να ενταχθούν στο θέμα και να το 
κατανοήσουν καλύτερα:

Για να εισάγω τους μαθητές στο θέμα του project στάθηκαν δίπλα από το 
παράθυρο της τάξης και τους ζήτησα να μου πουν τι παρατηρούν σχετικά με τον 
καιρό. Για κακή μου τύχη ο καιρός ήταν συννεφιασμένος και έτσι τους ζήτησα 
να μου πουν ποιος είναι ο αγαπημένος τους καιρός. Κάποιοι μου είπαν ο 
βροχερός και συννεφιασμένος και κάποιοι μου είπαν πως τους αρέσει όταν έχει 
ήλιο. Εγώ στάθηκα στον ήλιο και έγραψα τη λέξη στον πίνακα. Έπειτα τους 
ζήτησα να μου πουν τι γνωρίζουν από τον ήλιο. Τότε μου απάντησαν ότι 
πρόκειται για ουράνιο σώμα (ένας μαθητής, στον οποίο άρεσε πολύ να 
ασχολείται με το διάστημα). (Υ-18-2013)

3. Παρουσίαση up αφοριιή τηνειαπειρία ενός παιδιού

Τρεις μόνο από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς αναφέρουν πως ο τρόπος έναρξης

του project πραγματοποιήθηκε μέσω μίας εμπειρίας ενός παιδιού που την αφηγήθηκε

στην τάξη. Έτσι λοιπόν, ο μαθητής έδωσε από μόνος του την αφορμή στον

εκπαιδευτικό να ξεκινήσει τη συζήτηση και την παρουσίαση του θέματος μέσω αυτής
της εμπειρίας που είναι σχετική με το θέμα:

Εκμεταλλεύτηκα τον ξεσηκωμό τους από το διάλειμμα για να τους πω ότι 
φαίνονται ξεσηκωμένοι και επειδή είχε γίνει μία παρεξήγηση τους είπα ότι δε θα 
ήθελα να πιστεύω ότι είναι παρεξηγημένοι και θυμωμένοι. Με αφορμή τα 
συναισθήματά τους την ώρα του διαλείμματος, πήρα αφορμή να τους πω ότι 
αυτά όλα ονομάζονται συναισθήματα και θα ήθελα τις ώρες τις ευέλικτης ζώνης 
να ασχοληθούμε με αυτά κατά τη διάρκεια της διαμονής μου στο σχολείο. (Υ-30- 
2014)

Όπως καταγράφεται στον πίνακα 5.5.2. των τάσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών 

ως προς την παρουσίαση του project θετικά αποτίμησαν τη χρήση εποπτικού υλικού 

λίγοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί (10/40) ενώ οι μισοί περίπου τη χρήση της συζήτησης 

στην τάξη. Ελάχιστοι είναι εκείνοι (4/10) που αποτίμησαν θετικά την παρουσίαση 

του project μέσω βιωματικών δραστηριοτήτωνή μίας εμπειρίας ενός παιδιού (3/40) 
για να εισάγουν τους μαθητές στο θέμα του project. Σημαντικό εύρυμα όπως φαίνεται 

από τον πίνακα 5.5.2. αποτελεί το γεγονός ότι οι μισοί υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

επιχείρησαν να αιτιολογήσουν την επιλογή του τρόπου έναρξης TOaproject, ενώ 

ελάχιστοι από την κατηγορία της χρήσης εποπτικού υλικού ή συζήτησης ως τρόπου 

έναρξης του project επιχείρησαν να αναδείξουν τι έμαθαν από αυτές τις ενέργειες.



Τα παραπάνω δείχνουντο επκρανεικό επίπεδο αποτίμησης που χρησιμοποίησανοι 

υποψήφιον εκπαιδευτικοί αναφορικά με τον τρόπο έναρξης του project.

Πίνακας 5.5.2: Κατηγορίες τάσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών για τον τρόπο έναρξης 
του project

Θεματικές
κατηγορίες

Κατηγορίες τάσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών

Θ ετική
τάσηΝ (% )

Α ρνητική 
τάση Ν (% )

Α ιτιολόγηση
(Ν % )

Παροχή
λύσεω ν(Ν % )

Π ροσωπική 
μάθηση (Ν% )

Π α ρ ο υ σ ία σ η  μ έ σ α  
α π ό  ε ρ ω τ ή σ ε ις  κ α ι 
σ υ ζ ή τη σ η

23 (5 7 ,5) 0 (0 ) 20 (50 ) 0 (0) 6 ( 15)

Π α ρ ο υ σ ία σ η  μ έσ α  

α π ό  τη  χρ ή σ η  

επ ο π τ ικ ο ύ  υ λ ικ ο ύ

1 0 (2 5 ) 0 (0 ) 7 ( 17,5) 0 (0 ) 5 ( 12,5)

Π α ρ ο υ σ ία σ η  μ έσ ω

β ιω μ α τ ικ ώ ν

δ ρ α σ τ η ρ ιο τή τω ν

4 ( 10) 0 (0 ) 3 (7 ,5) 0 (0) 0 (0)

Π α ρ ο υ σ ία σ η  μ ε  

α φ ο ρ μ ή  ε μ π ε ιρ ία  

ε ν ό ς  π α ιδ ιο ύ

3 ( 7 ,5) 0 (0 ) 3 (7 ,5) 0 (0) 0 (0)

5.6.Απόψεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών για την κατανόηση περιεχομένου

Η κατανόηση περιεχομένου ήταν ακόμη ένας άξονας που συμπεριλαμβάνονταν στην 

αποτίμηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών για το project. Ύστερα από ομαδοποίηση 

η θεματική ενότητα «κατανόηση περιεχομένου» περιλαμβάνει απαντήσεις που 

σχετίζονται με την ανταπόκριση των μαθητών στις δραστηριότητες του project, με 

την κατανόηση των μαθητών από την ενασχόλησή τους με τις δραστηριότητες και 

κλείνει με τα σημεία που δυσκολεύτηκαν οι μαθητές και κατ'επέκταση χρειάστηκαν 

υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό. Επομένως, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

αναφέρθηκαν στο κατά πόσο οι μαθητές ανταποκρίθηκαν ή δυσκολεύτηκαν στις 

δραστηριότητες με τις οποίες ενεπλάκησαν και αν δυσκολεύτηκαν σε ποια σημεία 
συνέβη αυτό και με ποιον τρόπο οι εκπαιδευτικοί κατάφεραν να τις ξεπεράσουν. Οι 

θεματικές κατηγορίες που αναδύονται είναι οι εξής:



Πίνακας 5.6.1: Θεματικές κατηγορίες για την κατανόηση περιεχομένου

Θεματικές κατηγορίες
Ανταπόκριση των μαθητών στις δραστηριότητες του project λόγω κατάλληλης 
προετοιμασίας του εκπαιδευτικού

Ανταπόκριση μαθητών λόγω της συμμετοχής, του ενδιαφέροντος και της ολοκλήρωσης 
των δραστηριοτήτων

Εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας όπου χρειάζονταν για μεγαλύτερη κατανόηση

Κατανόηση περιεχομένου του project από τους μαθητές μέσω επεξηγήσεων και 
συζήτησης σε διάφορα σημεία

Καθοδηγητικός, υποστηρικτικός και ανατροφοδοτικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Σημεία του project που δυσκολεύτηκαν οι μαθητές

Κανένα σημείο δυσκολίας των μαθητών κατά τη διάρκεια του project_________________

1. Καθοδηγητικός. υποστηρικτικός καί ανατροφοδοτικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Όλοι σχεδόν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν πως κατά τη διάρκεια του 

project βοηθούσαν τους μαθητές σε όποια σημεία δυσκολευόντουσαν και όπου 

έκριναν οι ίδιοι απαραίτητη την επέμβασή τους. Ο ρόλος τους στη μέθοδο project δεν 

θα μπορούσε να παρά υποστηρικτικός και καθοδηγητικός, καθώς μέσα από μία 

τέτοια μέθοδο οι μαθητές οικοδομούν τη γνώση μόνοι τους. Επιπλέον, αρκετοί 

αναφέρουν πως υποστήριξαν τους μαθητές μετά την ολοκλήρωση μιας 

δραστηριότητας μέσω ανατροφοδότησης και διόρθωσης των δύσκολών σημείων:

Η βοήθεια μου σε ορισμένες περιπτώσεις είχε τον χαρακτήρα 
ανατροφοδότησης. Πιο συγκεκριμένα, όταν αναδύονταν από τους μαθητές 
απορίες σχετικά με τα όσα επεξεργαζόμασταν, τις συζητούσαμε στην ολομέλεια 
της τάξης, όπου όλοι μας εκφράζαμε τις απόψεις και αν κάτι δεν είχε αναλυθεί 
ή δεν είχε γίνει σαφές από τους ίδιους τους μαθητές, το εξηγούσα περαιτέρω, 
επεκτείνόντας έτσι τη σκέψη τους.(Υ-12-2013)

2. Κανένα σηιιείο δυσκολίας των ιιαθητών κατά τη διάρκεια του project

Η πλειονότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών υποστηρίζει ότι οι μαθητές δεν 

αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες από την ενασχόλησή τους με το project. Το 

γεγονός αυτό συνέβη είτε γιατί το μαθησιακό επίπεδο ήταν ιδιαίτερα υψηλό είτε γιατί 

οι δραστηριότητες και οι στόχοι ήταν προσαρμοσμένοι στα ενδιαφέροντα και στις 
ανάγκες των μαθητών:



Θεωρώ πως όλες οι δραστηριότητες ανταποκρίνονταν τόσο στα ενδιαφέροντα 
όσο και στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών της τάξης μου, οπότε οι μαθητές 
δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες. (Υ-20-2013)
Δεν υπήρξε πρόβλημα κι ως προς το βαθμό κατανόησης των εννοιών και 
κύριων σημείων των θεματικών ενοτήτων. Για την ακρίβεια οι μαθητές 
γνώριζαν ήδη για τα «δικαιώματα του παιδιού» καθώς τα είχαν συναντήσει ήδη 
στο μάθημα της Μελέτης, ενώ αρκετοί γνώριζαν και την έννοια του 
«ρατσισμού. (Υ-27-2014)

Σε αυτή τη θεματική ενότητα φαίνεται ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η 

κατανόηση του περιεχομένου του project έγινε μέσω των επεξηγήσεων προς τους 

μαθητές, καθώς ο ρόλος τους ήταν πολύ καθοριστικός και καθοδηγητικός. Έτσι και η 

ανταπόκριση των μαθητών στις δραστηριότητες φάνηκε μέσω της συμμετοχής και 

του συνολικού ενδιαφέροντος για το project. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως οι 

περισσότεροι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως δεν υπήρχε κάποιο σημείο στο 

οποίο να δυσκολεύτηκαν οι μαθητές, αλλά ακόμη και αν υπήρχε κατάφεραν να το 
αντιμετωπίσουν.

3. Κατανόηση περιεχομένου του project από τους ιιαθητές ιιέσω επεξηγήσεων και 
συζήτησης σε διάφορα σηιιεία

Η κατανόηση του περιεχομένου του project από τους μαθητές φάνηκε κυρίως μέσα 

από την ανταπόκριση και ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων αλλά και από τη 

συμμετοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών. Περισσότεροι από τους μισούς 

υποψήφιους εκπαιδευτικούς αναφέρουν πως οι ερωτήσεις των μαθητών ήταν ένα 

μέσο για να καταλάβουν αν κατανοούν τις έννοιες που διδάσκονται ή πρέπει να 
γίνουν πιο επεξηγηματικοί:

Όσον αφορά τη κατανόηση των θεμάτων που αναπτύξαμε με το project μπορώ 
να πω ότι οι μαθητές έδειξαν να καταλαβαίνουν αυτά τα οποία τους 
παρουσίαζα. Αυτό το κατάλαβα μέσα από τις συζητήσεις που κάναμε κατά τη 
διάρκεια των μαθημάτων, από ερωτήσεις που τους έκανα και τις απαντούσαν, 
και από τις δραστηριότητες που κάναμε μετά από την εισαγωγή των νέων 
δεδομένων. Επίσης μου ανέφεραν και οι ίδιοι πληροφορίες που είχαμε μάθει σε 
συζητήσεις που κάναμε στο διάλειμμα. (Υ-5-2013)
Τέλος στην τελική συζήτηση που κάναμε οι μαθητές ανέφεραν ότι μέσα από το 
συγκεκριμένο project συγκέντρωσαν διάφορες πληροφορίες και κατανόησαν 
διάφορα πράγματα αναφορικά με θέματα που αφορούν την θάλασσα.
(Υ-6-2013)

4. Ανταπόκριση μαθητών λόγω της συιιιιετογής. του ενδιαφέροντος και της
ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων



Οι μισοί σχεδόν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν πως οι μαθητές

ανταποκρίθηκαν στις δραστηριότητες του project και αυτό έγινε φανερό από την

ενεργό συμμετοχή των περισσότερων ομάδων και από το ενδιαφέρον που έδειξαν

κατά τη διάρκεια. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί κατανόησαν την ανταπόκριση των

μαθητών μέσα από συχνές ερωτήσεις και διευκρινήσεις που ζητούσαν οι μαθητές,
δείχνοντας το ενδιαφέρον για το θέμα που πραγματεύονταν:

Οι θεματικές ενότητες ήταν όλες κατανοητές αφού η συμμετοχή ήταν πολύ 
υψηλότερη από ότι στα άλλα μαθήματα. (Υ-14-2013)
Η πραγματοποίησή τους να καθίσταται ευχάριστη και συνάμα πλήρως 
εποικοδομητική για αυτούς.Η ορολογία που χρησιμοποιήθηκε, οι οδηγίες που 
δόθηκαν και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές ήταν γνώριμα και 
προσιτά σε αυτούς και έτσι αυτό διευκόλυνε τη συμμετοχή όλης της τάξης. (Υ- 
15-2013)

5. Σηιιεία του project που δυσκολεύτηκαν οι ιιαθητές

Σύμφωνα με λιγότερους από τους μισούς υποψήφιους εκπαιδευτικούς οι μαθητές 

δυσκολεύτηκαν σε συγκεκριμένα σημεία του project και αυτός ήταν και ο λόγος της 

υποστήριξης του εκπαιδευτικού. Τα σημεία που δυσκολεύτηκαν, όπως αναφέρουν, 

αφορούσαν κυρίως την υλοποίηση των κατασκευών και των κολάζ. Άλλοι φοιτητές 

αναφέρουν πως οι μαθητές δυσκολεύτηκαν σε δραστηριότητες που σχετίζονταν με τη 

γλώσσα, όπως στον γραπτό λόγο ή στα λογοτεχνικά κείμενα, αλλά και στην εύρεση 

επιχειρημάτων. Άλλες δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές φαίνεται να 

οφείλονταν, όπως υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί στη χαμηλό μαθησιακό επίπεδο 

αλλά και στην αδιαφορία που έδειχναν πολλοί μαθητές για συγκεκριμένες 

δραστηριότητες του project. Επίσης, η αδυναμία συνεργασίας μερικών μαθητών στην 

ομάδα ήταν ένα ακόμη σημείο δυσκολίας που απασχόλησε τους εκπαιδευτικούς. 

Ωστόσο, οι δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν ύστερα από την παρέμβαση του 

εκπαιδευτικού και την υποστήριξη τόσο ηθικά όσο και πρακτικά:

Οι μαθητές δυσκολεύτηκαν κυρίως στη κατασκευή του κολλάζ με τη διάκριση 
των τριών ειδών ενός φυτού και δεν μπορούσαν εύκολα να διακρίνουν τους 
θάμνους από τις πόες, γ ι ' αυτό και τους εξήγησα μερικές διαφορές τους και τους 
βοήθησα να ολοκληρώσουν βήμα προς βήμα τη κατασκευή. Επίσης, αρκετή 
καθοδήγηση χρειάστηκαν στο φύλλο εργασίας με τα αινίγματα, το οποίο τους 
δυσκόλεψε σε μεγάλο βαθμό και περνούσα ξεχωριστά από κάθε ομάδα για να 
τους εξηγήσω και να τους βοηθήσω όπου χρειάζεται. (Υ-8-2013)
Η μόνη δυσκολία ήταν στην συνεργασία των παιδιών σε ομάδες. Και πάλι δυο 
από τις τέσσερις ομάδες ήταν αυτές που είχαν τα προβλήματα συνεργασίας. Στη 
μια ομάδα ήταν ένας μαθητής που δημιουργούσε πρόβλημα καθώς δεν ήταν 
συνεργάσιμος και ενοχλούσε ενώ στη δεύτερη ομάδα υπήρχε θέμα



ανταγωνισμού όπου ήθελαν όλοι να κάνουν τα ίδια και ίσα ακριβώς πράγματα. 
(Υ-11-2013)

6. Ανταπόκριση των ιιαθητών στις δραστηριότητες του project λόγω κατάλληλης 
προετοιιιασίας του εκπαιδευτικού

Λιγότεροι από τους μισούς υποψήφιους εκπαιδευτικούς αναφέρουν πως οι μαθητές 

ανταποκρίθηκαν στις δραστηριότητες του project, γιατί είχαν σχεδιάσει μία 

κατάλληλη διδασκαλία η οποία ανταποκρίνονταν στο επίπεδο και στην ηλικία των 

μαθητών με αποτέλεσμα να προκαλέσει και την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. Η 

προετοιμασία των φοιτητών αναφέρεται τόσο στην σωστή παρακολούθηση και στις 

οδηγίες του δασκάλου της τάξης όσο και στην επινόηση κατάλληλων 
δραστηριοτήτων:

Συμπέρανα ότι. γενικώς, οι δραστηριότητες ανταποκρίνονταν στο επίπεδο και 
τις δυνατότητες των μαθητών. Εκτός από τις δραστηριότητες, και η επιλογή των 
υπόλοιπων μέσων και βίντεο φάνηκε να ανταποκρίνεται στο επίπεδο και την 
ηλικία τους» (Υ-1-2013)
Όσον αφορά τις δραστηριότητες, ήταν κοντά στις δυνατότητες των μαθητών, 
μιας και τις είχα διαμορφώσει ανάλογα με το επίπεδο της τάξης και την ηλικία 
τους.{ Υ-5-2013)

7. Εφαριιογή διαφοροποιηιιένικ διδασκαλία€ όπου γρειαζόταν για ιιεγαλύτερη 
κατανόηση

Ελάχιστοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοίαναφέρουν πως χρειάστηκε να εφαρμόσουν

διαφοροποιημένη διδασκαλία σε διάφορες δραστηριότητες του project. Η

διαφοροποίηση πραγματοποιήθηκε κυρίως σε σημεία που δυσκολεύονταν οι μαθητές.

Επομένως, η διαφοροποίηση έγινε ανάλογα με το επίπεδο και τις δυσκολίες που

αντιμετώπιζαν κάποιοι μαθητές σε συγκεκριμένα σημεία του project:

Με τη βοήθεια της μεθόδου διαφοροποίησης σε κάποια σημεία και με τη χρήση 
παιδαγωγικών μέσων και δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονταν στην ηλικία 
των μαθητών, το μαθησιακό τους επίπεδο και τις προτιμήσεις τους, απ' ότι 
αντιλήφθηκα και από τις δραστηριότητες αξιολόγησης, υπήρξε σε μεγάλο βαθμό 
κατανόηση από μέρους τους για το λόγο που επιλέξαμε να ασχοληθούμε με την 
ενότητα αυτή και τα σημαντικότερα σημεία της κάθε υποενότητας. (Υ-1-2013)

Τα αποτελέσματα της συσχέτισης των τάσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών με τις 

θεματικές κατηγορίες της κατανόησης περιεχομένου συνοψίζονται στον παρακάτω 

πίνακα (5.6.2). Συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

χαρακτηρίζουν με θετικό πρόσημο τον καθοδηγητικό και υποστηρικτικό ρόλο του 

εκπαιδευτικού και ότι δεν δυσκολεύτηκαν σε κάποιο σημείο αναφορικά με την



κατανόηση του περιεχομένου οι μαθητές. Οι μισοί περίπου (47,5%) θεωρούν πως οι 

μαθητές έδειξαν να ανταποκρίνονται στο project μέσα από τη συμμετοχή, το 

ενδιαφέρον και την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων.Επιπλέον περισσότεροι από 

τους μισούς εκπαιδευτικούς θεωρούν πως το project κατανοήθηκε καλύτερα από τους 

μαθητές ύστερα από τις επεξηγήσεις και τις διευκρινήσεις που τους παρείχαν . Λίγοι 

είναι εκείνοι (15%) που αναφέρουν πως χρειάστηκε να εφαρμόσουν 

διαφοροποιημένη διδασκαλία για να κατανοήσουν οι μαθητές το περιεχόμενο του 

project. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως οι περισσότεροι δικαιολογούν κάθε 

απάντηση που δίνουν στην αποτίμηση και αρκετοί είναι αυτοί που απόκτησαν 

προσωπικά εφόδια μέσα από την προσπάθειά τους να υποστηρίξουν τους μαθητές 

στην κατανόηση του περιεχομένου μάθησης του project.Η γενική εικόνα από τον 

πίνακα 5.6.2 μας δείχνει ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί σε αυτή τη θεματική ενότητα 

και σε όλες τις θεματικές κατηγορίες παρουσίασαν μια εμπλουτισμένη αποτίμηση 

που δεν περιορίστηκε μόνο στη θετική τάση αναφορικά με τα όσα διαδραματίστηκαν 

για την κατανόηση του περιεχομένου του project αλλά και στην αιτιολόγηση αυτών, 

στην παροχή λύσεων και ποια σημεία αποτέλεσαν αντικείμενο μάθησης για τους 
ίδιους.

Πίνακας 5.6.2: Κατηγορίες τάσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών για την κατανόηση 
περιεχομένου

Θ ε μ α τ ι κ έ ς
κ α τ η γ ο ρ ί ε ς

Κ α τ η γ ο ρ ί ε ς  τ ά σ ε ω ν  υ π ο ψ ή φ ι ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν

Θετική
τάσηΝ (% )

Α ρνητική τάση 
Ν (% )

Α ιτιολόγηση
(Ν% )

Παροχή
λύσεω ν(Ν % )

Π ροσωπική 
μάθηση (Ν% )

Κ α θ ο δ η γ η τ ικ ό ς
κ α ι
υ π ο σ τ η ρ ικ τ ικ ό ς  ο 
ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ό ς

3 8  (9 5 ) 0 ( 0 ) 3 8  ( 9 5 ) 9  ( 2 2 ,5 ) 3 4  (8 5 )

Κ α ν έ ν α  σ η μ ε ίο  
δ υ σ κ ο λ ία ς  τω ν  
μ α θ η τώ ν

3 5  ( 8 7 ,5 ) 0 ( 0 ) 3 5  ( 8 7 ,5 ) 6 ( 1 5 ) 3 0  ( 7 5 )

Κ α τα ν ό η σ η
π ε ρ ιε χ ο μ έ ν ο υ
μ έσ ω
ε π ε ξ η γ ή σ ε ω ν

3 1 ( 7 7 , 5 ) 0 ( 0 ) 3 1 ( 8 5 ) 3 ( 7 ,5 ) 1 8 ( 4 5 )

Α ν τα π ό κ ρ ισ η  
μ α θ η τώ ν  λ ό γ ω  
σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  κ α ι 
ε ν δ ια φ έ ρ ο ν το ς

1 9 ( 4 7 , 5 ) 3 ( 7 ,5 ) 1 7 ( 4 2 , 5 ) 3 ( 7 ,5 ) 1 0 ( 2 5 )

I



Σημεία του 
project που 
δυσκολεύτηκαν οι 
μαθητές

14(35) 26 (65) 35 (87,5) 5 (12,5) 8(20)

Ανταπόκριση 
μαθητών λόγω 
κατάλληλης 
προετοιμασίας 
εκπαιδευτικού

11 (27.5) 3 (7,5) 8 (20) 4(10) 8 (20)

Εφαρμογή
διαφοροποιημένης

6(15) 1 (2,5) 6(15) 3 (7,5) 6(15)

5.7.Απόψεις υποψήφιων εκπαιδευτικών για το μαθητικό ενδιαφέρον κατά τη 

διάρκεια του project

Οι απόψεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών αποτυπώθηκαν και για το μαθητικό 

ενδιαφέρον και την απήχηση των μαθητών για το project και τις δραστηριότητές του. 

Όπως αναφέρουν οι περισσότεροι υποψήφιοι εκπαιδευτικοίστη γραπτή αποτίμηση, οι 

μαθητές ανταποκρίθηκαν στις δραστηριότητες του project και έδειξαν ενδιαφέρον 

ανάλογα με την ηλικία και το θέμα. Οι ερωτήσεις τις αποτίμησης για το μαθητικό 

ενδιαφέρον αφορούσαν την απήχηση των μαθητών στις δραστηριότητες, τον βαθμό 

ικανοποίησής τους και τέλος, την προσπάθεια του εκπαιδευτικού να διατηρήσει το 

μαθητικό ενδιαφέρον. Οι απαντήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικώνομαδοποιήθηκαν 

και εντάχθηκαν σε έξι θεματικές κατηγορίες. Σύμφωνα με αυτές, οι μαθητές έδειξαν 

ενδιαφέρον για τις βιωματικές δραστηριότητες και τα παιχνίδια, το οποίο, ωστόσο, 

ποικίλε ανάλογα με την ενότητα και τον μαθητή. Ο εκπαιδευτικός διατήρησε το 

ενδιαφέρον με τη χρήση εποπτικού υλικού και με διάφορους μεθόδους πειθαρχίας, 

όπως τα παιχνίδια. Τέλος, σημαντικό ρόλο στη διατήρηση ενδιαφέροντος 

διαδραμάτισε ο τρόπος διδασκαλίας του εκπαιδευτικού και η συμμετοχή των 

μαθητών. Οι θεματικές κατηγορίες του μαθητικού ενδιαφέροντος αναλύονται ως 
εξής:

Πίνακας 5.7.1: Θεματικές κατηγορίες για το μαθητικό ενδιαφέρον

Θεματικές κατηγορίες

Διατήρηση ενδιαφέροντος με τη χρήση εποπτικού υλικού, τεχνικών πειθαρχίας, 
παιχνιδιών, κατασκευών, πρωτότυπου θέματος

Στη διατήρηση του ενδιαφέροντος ρόλο έπαιξε το ύφος και ο τρόπος διδασκαλίας του



εκπαιδευτικού

Το ενδιαφέρον των μαθητών για το θέμα ποικίλε και διαφοροποιούνταν, ανάλογα με την 
ενότητα και το μαθητή

Ενδιαφέρον των μαθητών για βιωματικές δραστηριότητες, για κατασκευές, παραμύθια 
και θεατρικό παιχνίδι

Ενθουσιασμός των μαθητών για τη γωνιά του project και για την επίσκεψη του ειδικού

Μειωμένο ενδιαφέρον των μαθητών με τη χρήση δασκαλοκεντρικών μεθόδων 
εκπαιδευτικού λογισμικού

1. Διατήρηση ενδιαφέροντος us τη χρήση εποπτικού υλικού, τεχνικών πειθαρχίας, 
παιχνιδιών, κατασκευών, πρωτότυπου θέματος.

Η πλειονότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών αναφέρει ότιτο ενδιαφέρον

διατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό λόγω των παιχνιδιών, των κατασκευών και γενικά με

τη χρήση εποπτικού υλικού και κυρίως λόγω των μεθόδων πειθαρχίας που

εφάρμοσαν οι περισσότεροι. Όλοι οι φοιτητές αναφέρουν την ανάγκη για ύπαρξη
μεθόδων που διατηρούν το ενδιαφέρον των μαθητών:

Προσπάθησα να διατηρήσω το ενδιαφέρον τους χρησιμοποιώντας άφθονο 
εποππικό υλικό, το οποίο εκτείνεται από φωτογραφίες μέχρι βίντεο. Για το λόγο 
αυτό λοιπόν σε κάθε θεματική ενότητα, την οποία επεξεργαζόμασταν την 
συνόδευα και από εποππικό υλικό. (Υ-7-2013)

2. Ο ρόλος του ύφους και του τρόπου διδασκαλίας του υποψήφιου εκπαιδευτικού στη 

διατ'ηρηση του ιιαθητικού ενδιαφέροντος

Η πλειονότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών αναφέρει πως κατά τη διάρκεια των

διδασκαλιών του project σημαντικό ρόλο έπαιξε ο τρόπος διδασκαλίας. Με τον όρο

«τρόπο διδασκαλίας» οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στα μέσα και στις

μεθόδους που χρησιμοποίησαν, καθώς και στις τεχνικές διατήρησης του

ενδιαφέροντος των μαθητών. Μερικοί μάλιστα υπογραμμίζουν, πως ρόλο έπαιξε η

ύπαρξη προηγούμενων γνώσεων των μαθητών, η συμμετοχή και αυτοσχεδιασμός:

Στο να διατηρηθεί το ενδιαφέρον έπαιξε ρόλο το γενικότερο ύφος και ο τρόπος 
διδασκαλίας που διατηρούσα τόσο στα πλαίσια του project όσο και εκτός αυτού 
(στοιχεία δυναμικότητας, φαντασίας, χιούμορ, θεατρικότητας, ευελιξίας, 
εναλλαγών και εκπλήξεων, έντονης αλληλεπιδραστικότητα.ς με τους μαθητές, 
συνέπειας), όπως επίσης και οι τεχνικές διαχείρισης της τάξης (οι οποίες δε 
χρειάστηκαν και πολύ κατά τη διάρκεια του project). (Υ-1-2013)

3. Το ενδιαφέρον των μαθητών για το θέμα ποικίλε και διαφοροποιούνταν ανάλογα ιαε 
την ενότητα και το μαθητή



Το ενδιαφέρον των μαθητών, σύμφωνα με τις απόψεις αρκετώνυποψήφιων

εκπαιδευτικών ποικίλε και διαφοροποιούνταν ανάλογα με την ενότητα και τα

ενδιαφέροντα κάθε μαθητή. Το ενδιαφέρον των μαθητών έγινε γνωστό μέσα από τη

συμμετοχή τους τόσο στην ομάδα όσο και στην ολομέλεια της τάξης, την έκφραση

ιδεών και την ανάπτυξη διαλόγου γύρω από το θέμα:

Το ενδιαφέρον των μαθητών για τις δραστηριότητες του project ήταν σε γενικές 
γραμμές αυξημένο, αλλά διαφοροποιούνταν ανάλογα με την θεματική ενότητα 
που επεξεργαζόμασταν. (Υ-6-2013)

4· Ενδιαφέρον των μαθητών για βιωματικές δραστηριότητες, για κατασκευές, 
παραμύθια και θεατρικό παιγνίδι

Όπως αναφέρουν οι μισοί υποψήφιοι εκπαιδευτικοί το ενδιαφέρον των μαθητών 

συγκεντρώνονταν γύρω από τις βιωματικές δραστηριότητες και εκείνες οι οποίες 
περιείχαν κατασκευές και παιχνίδια:

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων. Αγάπησαν τα βίντεο(ήθελα,ν να τα βλέπουν δύο ή τρεις φορές 
το καθένα) και μεγαλύτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι μαθητές για τις βιωματικές 
δραστηριότητες, άλλες δραστηριότητες που περιλάμβαναν κατασκευές και 
χειροτεχνίες, ζωγραφική, επιτραπέζια, ανάγνωση παραμυθιού, συμπλήρωση 
κόμικ, θεατρικό παιχνίδι.(Υ-1-2013)

5. Ενθουσιασμός των μαθητών για τη γωνιά του project και για την επίσκεψη του 
ειδικού

Περισσότεροι από τους μισούς υποψήφιους εκπαιδευτικούς αναφέρουν πως οι

μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δημιουργία της γωνιάς του project αλλά

και για την επίσκεψη του ειδικού στην τάξη. Το ενδιαφέρον των μαθητών ήταν

μεγάλο τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια του project:

Μάλιστα, είμαι πολύ περήφανη για τη γωνιά της τάξης μου, γιατί αυτό έγινε με 
συνεργασία δική μου και των μαθητών κι εγώ έβαλα μεράκι σε αυτό. (Υ-2- 
2013)
Την ημέρα που ήταν να έρθει, από το πρωί (πριν μπούμε στην τάξη ακόμα) με 
ρωτούσαν τι ώρα θα έρθει ο μελισσοκόμος. Τον άκουγαν με πολύ προσοχή και 
του έκαναν αρκετές ερωτήσεις κάτι που έδειχλ’ε ότι ενδιαφέρονταν. (Υ-40-2014)

6. Μειωμένο ενδιαφέρον των μαθητών με τη γρύση δασκαλοκεντρικών μεθόδων 
εκπαιδευτικού λογισμικού

Λιγότεροι από τους μισούς υποψήφιους εκπαιδευτικούς αναφέρουν την ύπαρξη 

μειωμένου ενδιαφέροντος από την πλευρά των μαθητών σε δραστηριότητες που 

περιείχαν εκπαιδευτικό λογισμικό. Το γεγονός αυτό συνέβη, γιατί οι μαθητές δεν

1



είχαν ασχοληθεί ξανά με ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και έτσι δυσκολεύτηκαν να 

προσαρμοστούν. Επίσης, αρκετοί αναφέρουν πως η αδιαφορία των μαθητών 

οφείλονταν στη χρήση δασκαλοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας. Οι δυσκολίες 
ωστόσο αντιμετωπίζονταν με τη χρήση διαλόγου:

Συμμετοχή των μαθητών μειώνονταν όταν η διδασκαλία γινόταν
δασκαλοκεντρική. (Υ-14-2013)

Στον παρακάτω πίνακα (5.7.2) παρουσιάζονται οι κατηγορίες των τάσεων των 

υποψήφιων εκπαιδευτικών που διαμορφώθηκαν με βάση τις θεματικές κατηγορίες. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτές οι μισοί υποψήφιοι εκπαιδευτικοίαναφέρουν με θετική 

τάση ότι οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις βιωματικές δραστηριότητες, 

τα παιχνίδια και τις κατασκευές, ενώ λίγοι ήταν εκείνοι που αναφέρουν κάτι αρνητικό 

για τις βιωματικές δραστηριότητες. Περισσότεροι από τους μισούς (75%) 

αναφέρονται θετικά στο ύφος και στον τρόπο διδασκαλίας που βοήθησε στη 

διεξαγωγή του project. Λιγότεροι από τους μισούς (25%) επίσης επισημαίνουν θετικά 

τον ενθουσιασμό των μαθητών για τη γωνιά του projectKai τα οφέλη που είχε για 

τους μαθητές η επίσκεψη του ειδικού. Το μικρό ποσοστό δικαιολογείται από το 

γεγονός ότι δεν πραγματοποίησαν όλοι την επίσκεψη ειδικού και γιατί δεν υπήρχε ως 

ερώτηση στην αποτίμηση των φοιτητών. Μεγάλο, επίσης, ήταν το ποσοστό που 

αναφέρει θετικάότιτο μαθητικό ενδιαφέρον διαφοροποιούνταν και ποικίλε από 

μαθητή σε μαθητή. Για το λόγο αυτό περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές 

εφάρμοσαν διάφορους τρόπους για να διατηρήσουν το ενδιαφέρον και πολλοί από 

αυτούς παρείχαν λύσεις όταν παρατηρούσαν μειωμένο ενδιαφέρον κυρίως με τη 

χρήση ψηφιακού υλικού. Αξίζει να αναφερθεί πως η πλειονότητα των υποψήφιων 

εκπαιδευτικών τεκμηρίωνε την άποψή της σε όλες τις θεματικές κατηγορίες που 

προέκυψαν. Και σε αυτή τη θεματική ενότητα οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έδειξαν ότι 

η αποτίμησή τους ήταν θετική στα περισσότερα σημεία που αφορούσαν το μαθητικό 

ενδιαφέρον και σχεδόν όλοι τεκμηρίωναν την απάντησή τους. Τέλος, ακόμη και 

εκείνοι που μίλησαν αρνητικά για το μαθητικό ενδιαφέρον κατάφεραν να παρέχουν 

λύσεις και να αποκομίσουν προσωπικά οφέλη από τη διδασκαλία τους.

Πίνακας 5.7.2: Κατηγορίες τάσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών για το μαθητικό 
ενδιαφέρον

Θεματικές Κατηγορίες τάσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών
κατηγορίες



Θ ετική
τάσηΝ (% )

Α ρνητική
τάσηΝ (% )

Αιτιολόγηση
(Ν% )

Παροχή
λύσεω ν(Ν % )

Π ροσωπική
μάθηση
(Ν% )

Τ ρ ό π ο ι δ ια τ ή ρ η σ η ς  

ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ ο ς
34 (85 ) 0 (0 ) 3 0 (75) 1 2 (30) 3 (7 ,5)

Σ η μ α ν τ ικ ό ς  ρ ό λ ο ς  ύ φ ο υ ς  

κ α ι τ ρ ό π ο υ  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  

ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ο ύ

30 (75 ) 0 (0 ) 15 (3 7 ,5) 8 (2 0 ) 5 ( 12,5)

Π ο ικ ιλ ία  κ α ι 

δ ια φ ο ρ ο π ο ίη σ η  

ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ ο ς  μ α θ η τώ ν

28 (7 0 ) 1 2 (3 0 ) 39 (9 7 ,5) 1 0 (2 5 ) 8 (2 0 )

Ε ν δ ια φ έ ρ ο ν  γ ια  

β ιω μ α τ ικ έ ς  

δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  κ α ι 

κ α τ α σ κ ε υ έ ς

20 (50 ) 2 (5) 15 (3 7 ,5) 2 (5) 2 (5)

Ε ν θ ο υ σ ια σ μ ό ς  γ ια  γ ω ν ιά  
κ α ι ε π ίσ κ ε ψ η  ε ιδ ικ ο ύ

1 0 (2 5 ) 0 (0 ) 1 0 (2 5 ) 0 (0) 8 (2 0 )

Μ ε ιω μ έ ν ο  ε ν δ ια φ έ ρ ο ν  

π α ιδ ιώ ν  μ ε  τη  χρ ή σ η  

λ ο γ ισ μ ικ ο ύ

4 ( 10) 8 (2 0 ) 1 2 (3 0 ) 4 ( 10) 6 ( 15)

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί συνεπώς αναφέρουν πως το μαθητικό ενδιαφέρον ήταν 

αυξημένο για τις βιωματικές δραστηριότητες, το οποίο ωστόσο, ποικίλε και 

διαφοροποιούνταν από μαθητή σε μαθητή. Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του 

ενδιαφέροντος διαδραμάτισε το ύφος και ο τρόπος διδασκαλίας, καθώς και οι τρόποι 
με τους οποίους προσέλκυαν το ενδιαφέρον των μαθητών.
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Κεφάλαιο 6°: Συμπεράσματα - Συζήτηση

Η ικανότητα ενός εκπαιδευτικού να αναστοχάζεται αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 

τόσο για την διεκπεραίωση μιας διδασκαλίας όσο και για την αξιοποίηση της 

αναστοχαστικής κριτικής σε μελλοντικές εφαρμογές που αφορούν την εκπαίδευση. 

Επομένως, κοινή παραδοχή για την οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών των 

παιδαγωγικών τμημάτων είναι η ανάγκη τόσο της εκμάθησης της διδακτικής των 

γνωστικών αντικειμένων όσο και η ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες 

αυτές προϋποθέτουν την ύπαρξη της αναστοχαστικής ικανότητας και της κριτικής 

στάσης των υποψήφιων εκπαιδευτικών απέναντι στη διδασκαλία τους και γενικότερα 
στο εκπαιδευτικό τους έργο.

Ο αναστοχασμός βοηθάει τον εκπαιδευτικό και ιδιαίτερα τον υποψήφιο 

εκπαιδευτικό που κάνει «τα πρώτα του βήματα» στο χώρο της εκπαίδευσης να 

συνδέσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες του με την εκπαιδευτική πράξη, η οποία 

προέρχεται για τον υποψήφιο εκπαιδευτικό από την πρακτική άσκηση του 

πανεπιστημίου. Επιπλέον, είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα εκπαιδευτικά ζητήματα 

και να προσδιορίσει την ταυτότητά του ως εκπαιδευτικός, καθώς μέσα από τη 

διδασκαλία εκτίθεται και παρουσιάζει τον εαυτό του. Μέσα λοιπόν από αυτή τη 

διαδικασία ο υποψήφιος εκπαιδευτικός ανακαλύπτει τις ανάγκες των μαθητών και 
προσδιορίζει τα λάθη του και τις συνέπειες αυτών.

Είναι επομένως αναγκαία και ενδιαφέρουσα η μελέτη του τρόπου με τον 

οποίο ο υποψήφιος εκπαιδευτικός αξιολογεί τον εαυτό του και τη διδασκαλία του. 

Από ερευνητικής άποψης είναι επίσης σημαντικό να αναγνωριστούν οι ανάγκες όχι 

μόνο του εκπαιδευτικού αλλά και του μαθητή μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον, με 

σκοπό τη βελτίωση τόσο των προγραμμάτων σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων 

όσο και των αναλυτικών προγραμμάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εια το λόγο 

αυτό η παρούσα εργασία είχε σκοπό να παρουσιάσει το νόημα που αποδίδουν οι 

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στη διδακτική μέθοδο project, μια βιωματική μέθοδος 

μάθησης που αποτελεί αναγκαιότητα στη σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία. Είναι 

επομένως ενδιαφέρουσα η ανάλυση των απόψεων και των νοημάτων που αποδίδουν 

οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ως φορείς νέων ιδεών μέσα από την ίδια την εμπειρία που 

έζησαν μέσω της υλοποίησης της διδακιτκής μεθόδου ρπήεοΐδιδάσκοντας για δέκα



μέρες σε δημοτικά σχολεία στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης του Παιδαγωγικού 

τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι θεματικές ενότητες που αναλύθηκαν σε αυτή την εργασία αφορούν τους 

διδακτικούς στόχους, την τήρηση χρονικού προγραμματισμού, τη χρήση μέσων και 

υλικών, την ενεργητική μαθητική εμπλοκή, τον τρόπο έναρξης του project, την 

κατανόηση περιεχομένου εκ μέρους των μαθητών και το μαθητικό ενδιαφέρον. Όλοι 

αυτοί οι άξονες απορρέουν από την γραπτή αποτίμηση υποψήφιων εκπαιδευτικών για 
τις δεκαήμερες διδασκαλίες τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πλειονότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών 

στέκεται κριτικά απέναντι στις διδασκαλίες και τις αξιολογεί με θετικό πρόσημο και 

με μία διάθεση απολογητική σε ότι αφορά τα λάθη και τα μη επιτυχημένα σημεία των 

διδασκαλιών. Με λίγα λόγια οι περισσότεροι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί σχολιάζουν 

και αξιολογούν την εμπειρία που έζησαν με θετική τάση στα περισσότερα σημεία 

ακόμη και σε εκείνα τα οποία ήταν λιγότερο επιτυχημένα. Συνηθίζουν να 

αυτοαξιολογούν τον εαυτό τους θετικά, να αποδίδουν την επιτυχία του project σε 

αυτούς και την αποτυχία σε κακές συγκυρίες, στους μαθητές ή σε απρόοπτα 

γεγονότα. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι οι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί γνώριζαν ότι η συγκεκριμένη αποτίμηση αποτελεί μέσο αξιολόγησης 

των ίδιων από τον αναγνώστη -  εξεταστή και επομένως γράφουν με τέτοιο τρόπο 

ώστε να επιτύχουν την ακαδημαϊκή επιτυχία. Αναφέρουν δηλαδή, τα αποτυχημένα 

σημεία, αλλά τα γράφουν με τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάσουν θετικά τον 
αξιολογητή (Wharton, 2012).

Συγκεκριμένα όσον αφορά τους διδακτικούς στόχους παρατηρήθηκε πως όλοι 

σχεδόν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αξιολογούν την καταλληλότητα των διδακτικών 

στόχων θετικά και οι οποίοι ανταποκρινόντουσαν με το γνωστικό επίπεδο των 

μαθητών και το ηλικιακό στάδιο στο οποίο ανήκαν. Το γεγονός αυτό πιθανόν να 

οφείλεται στην καλή προετοιμασία που έκαναν πριν την υλοποίηση του project αλλά 

και στην παρατήρηση της τάξης πριν τη διδασκαλία, ώστε να προσέξουν σε ποια 

σημεία δυσκολεύονται οι μαθητές και γενικότερα τη συνολική εικόνα της τάξης.

Οι προσδοκίες που είχαν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί από τον εαυτό τους και 

κυρίως από τους μαθητές αφορούσε την προσέλκυση και διατήρηση του 

ενδιαφέροντος εκ μέρους των μαθητών, ώστε οι τελευταίοι να αγαπήσουν και να



ασχοληθούν σε βάθος με το θέμα μελέτης του project. Επιπλέον, λίγοι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί προσδοκούσαν απλώς να υλοποιηθούν οι προγραμαμτισμένες δράσεις 

και οι προσδοκίες των μαθητών. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι πολλοί υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί ήθελαν μόνο να ολοκληρώσουν τις θεματικές και τις δραστηριότητες 

του project, χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση και την 

ευχαρίστηση των μαθητών. Από την άλλη πλευρά οι προσδοκίες των μαθητών από 

την ενασχόλησή τους με το project αφορούσαν κυρίως τη συνεργασία με τους 

συμμαθητές μέσα από ομαδικές δραστηριότητες και την απόκτηση γνώσεων. Τέλος, 

οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί τεκμηριώνουν την άποψή τους αιτιολογώντας τους 

παράγοντες που εκπληρώθηκαν τόσο οι προσδοκίες των ίδιων όσο και των μαθητών. 

Οι περισσότεροι αναφέρουν πως οι προσδοκίες φαίνεται να εκπληρώθηκαν μέσα από 

το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των μαθητών, καθώς και την αποκόμιση 

σημαντικών πληροφοριών - σχετικών με το θέμα -  από τους μαθητές.

Σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα (Kaldi &Pyrgiotakis, 2009) που αναφέρεται 

στον αναστοχασμό των υποψήφιων εκπαιδευτικών από την πρακτική άσκηση 

παρατηρείται η διάθεση των υποψήφιων εκπαιδευτικών να αναφερθούν στο χρόνο 

διδασκαλίας και στους λόγους για τους οποίους η διδασκαλία βρίσκονταν ή όχι μέσα 

στα χρονικά περιθώρια. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί εκτιμούν τον χρόνο διδασκαλίας 

ως μία αρνητική πλευρά στη διδασκαλία τους επειδή δεν κατάφεραν να 

ολοκληρώσουν την ενότητα διδασκαλίας στο χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους. 

Επισημαίνουν πως οι λόγοι για τους οποίους δεν τηρήθηκε ο χρονικός 

προγραμματισμός ήταν η έλλειψη πειθαρχίας και τα αναπάντεχα γεγονότα κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας. Αντίθετα, η πλειονότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών 

της παρούσας έρευνας αναφέρουν πως ο χρονικός προγραμματισμός τηρήθηκε 

αποδίδοντας την επιτυχία αυτή τόσο στο ενδιαφέρον και τη συνεργασία των μαθητών 

όσο και στων τεχνικών πειθαρχίας που επινόησαν για να διατηρήσουν το ενδιαφέρον 

και την ηρεμία των μαθητών. Η διαφορά αυτή μεταξύ της παρούσας μελέτης και της 

έρευνας των Kaldi & Pyrgiotakis (2009) μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στην έρευνα Kaldi & Pyrgiotakis αποτύπωσαν τον 

αναστοχασμό τους για την εμπειρία των πρώτων διδασκαλιών τους ενώ στην 

παρούσα μελέτη οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί είχαν ήδη αποκτήσει διδακτική εμπειρία 

στο πλαίσιο της σχολικής πρακτικής τους άσκησης και φαίνεται ότι ήταν 

εξοικειωμένοι με θέματα τήρησης του χρονικού πλαισίου της διδασκαλίας. Επιπλέον,



πολλοί ήταν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που απόδωσαν την τήρηση του χρονικού 

προγραμματισμού στην κατάλληλη προετοιμασία που είχαν κάνει πριν από την 

έναρξη των διδασκαλιών. Αυτό αποδίδεται και πάλι στο γεγονός πως οι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί εστιάζουν στον εαυτό τους και στην ικανότητά τους να βρίσκουν 

λύσεις (Halim, Buang & Meerah, 2010), αλλά ταυτόχρονα φαίνεται ότι η διδακτική 

τους εμπειρία έχει εμπλουτιστεί και μπορούν να διαχειριστούν ένα ευρύ χρονικό 

πλαίσιο της διδασκαλίας για θέματα μελέτης που διατρέχουν το διδακτικό χρόνο μιας 

ωριαίας διδασκαλίας. Είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι τα projector διδακτική μέθοδος 

δεν περιορίζεται χρονικά - όπως συμβαίνει με τις ενότητες μαθημάτων του 

αναλυτικού προγράμματος -  σε ωριαίες διδασκαλίες, παρά ταύτα οι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί της μελέτης όφειλαν να προγραμματίσουν ένα περιορισμένο χρονικό 

πλαίσιο υλοποίησης των project λόγω και του περιορισμένου χρόνου διδασκαλίας 

τους στα δημοτικά σχολεία. Εν τούτοις είναι φανερό ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

δήλωσαν ότι ανταποκρίθηκαν στον χρονικό πλαίσιο προγραμματισμού του project 

αιτιολογώντας ταυτόχρονα τον αναστοχασμό τους σχετικά με αυτό το θέμα.

Όσον αφορά τα υλικά και τα μέσα που χρησιμοποίησαν οι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών οι περισσότεροι εκφράζονται για 

αυτά με μία θετική τάση. Αναφέρουν πως τα υλικά αποτέλεσαν τον κύριο λόγο 

διεξαγωγής του project και πως με τη βοήθεια των υλικών κατάφεραν να 

ολοκληρώσουν με επιτυχία πολλές δραστηριότητες και οι μαθητές να «βιώσουν» 

εντονότερα το θέμα. Το γεγονός αυτό πιθανόν να αποδίδεται στην οικειότητα που 

ένιωθαν οι μαθητές με τα υλικά, καθώς πρόκειται για υλικά που χρησιμοποιούν στην 

καθημερινότητά τους και που βοήθησαν το μάθημα να γίνει περισσότερο ενδιαφέρον 

και κατανοητό. Επιπλέον, κατά τη χρήση των υλικών οι μαθητές εργάζονταν σε 

ομάδες και αυτό είναι ένα γεγονός που έκανε τους μαθητές να συνεργαστούν και να 

παραμείνουν προσηλωμένοι στην ομάδα για περισσότερο χρονικό διάστημα (Καλδή, 
2008).

Μία ακόμη πτυχή που προέκυψε από τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν η 

αποτίμησητων υποψήφιων εκπαιδευτικών αναφορικά μετη μαθητική εμπλοκή, 

δηλαδή εμπλοκή των ιδεών των μαθητών κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών με τη 

διδακτική μέθοδο project. Παρατηρήθηκε λοιπόν, πως η πλειονότητα των υποψήφιων 

εκπαιδευτικών αναφέρεται θετικά στην εμπλοκή των μαθητών στο project. Ορισμένοι 

από αυτούς ταυτόχρονα αιτιολογούν την αποτίμησή τους ως προς την ενεργητική
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μαθητική εμπλοκή. Οι μαθητές φαίνεται ότι εξέφραζαν τις απόψεις και τις ιδέες τους 

μέσα από ερωτήσεις και υποθέσεις προς τον διδάσκοντα, καθώς επίσης και μέσα από 

προσωπικές αφηγήσεις που έκαναν στην τάξη. Επιπλέον, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

αναφέρονται θετικά στις δεξιότητες που ανέπτυξαν οι μαθητές μέσα από την εμπλοκή 

των ιδεών τους στο project όπως για παράδειγμα το διάλογο, τη συνεργασία και την 

ανάδειξη της προσωπικότητάς τους. Σημαντική είναι και η διαπίστωση ότι ορισμένοι 

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που αναφέρθηκαν στην προσωπική ικανοποίηση από την 

εμπλοκή των ιδεών των μαθητών ταυτόχρονα ανέδειξαν την προσωπική τους μάθηση 

από αυτή τη μαθητική εμπλοκή. Είναι γεγονόςότι οι βασικές θέσεις της διδακτικής 

μεθόδου project ως μία μέθοδος καθαρά βιωματική και ομαδοσυνεργατική που 

προάγει τις απόψεις των μαθητών και τους καθιστά στο επίκεντρο της διδασκαλίας 

(Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2002)αναδείχθηκε και στις αποτιμήσεις των υποψήφιων 

εκπαιδευτικών θετικά αλλά σε περιορισμένο αριθμό υποψήφιων εκπαιδευτικών το 

επίπεδο της αιτιολόγησης και της προσωπικής μάθησης για την σπουδαιότητα της 
εμπλοκής κάθε μαθητικής ιδέας.

Όσον αφορά τον τρόπο έναρξης του project τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν πως η πλειονότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών παρουσίασε το project και 

τη θεματική εξακτίνωση μέσα από καθοδηγητικές ερωτήσεις που οδηγούσαν στη 

δημιουργία συζήτησης γύρω από το θέμα, ώστε οι μαθητές να ενεργοποιήσουν τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις και τις εμπειρίες τους και αποτίμησε θετικά αυτές τις 

ενέργειες. Άλλοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν θετικά στη χρήση εποπτικού 

υλικού αλλά και βιωματικών δραστηριοτήτων για να παρουσιάσουν το θέμα του 

project. Αυτό αποδίδεται πιθανόν στο γεγονός ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

επιδίωκαν τη συμμετοχή των μαθητών και την απόσπαση από αυτούς πληροφοριών 

σχετικών με το θέμα. Ήθελαν μάλλον να μάθουν τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών 

ώστε να τις αποδομήσουν.Σημαντικό εύρυμα φαίνεται ότι αποτελεί το γεγονός πως οι 

μισοί υποψήφιοι εκπαιδευτικοί επιχείρησαν να αιτιολογήσουν την επιλογή του 

τρόπου έναρξης του project, ενώ ελάχιστοι από την κατηγορία της χρήσης εποπτικού 

υλικού ή συζήτησης ως τρόπου έναρξης του project επιχείρησαν να αναδείξουν τι 

έμαθαν από αυτές τις ενέργειες. Τα παραπάνω δείχνουν το επιφανεικό επίπεδο 

αποτίμησης που χρησιμοποίησαν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αναφορικά με τον 
τρόπο έναρξης του project.



Σύμφωνα με τις απαντήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών προέκυψε ως 

πτυχή του αναστοχασμού η κατανόηση περιεχομένου εκ μέρους των μαθητών. Η 

πλειονότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών αποδίδουν την κατανόηση του 

περιεχομένου και της θεματικής του project στην κατάλληλη προετοιμασία που είχαν 

κάνει οι ίδιοι. Επίσης θεωρούν πολύ σημαντικό το ρόλο που διαδραμάτισαν οι ίδιοι 

μέσα στην τάξη ως καθοδηγητές και υποστηρικτές της μάθησης. Οι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί αποδίδουν την μαθητική κατανόηση στις δικές τους ικανότητες και 

ενέργειες και λιγότερο στους μαθητές. Έρευνες έχουν δείξει ότι η αναστοχαστική 

σκέψη των φοιτητών ποικίλει και αναφέρεται στο πόσο καλά τα πήγαν οι ίδιοι ως 

δάσκαλοι αντί να αναφέρεται στη μάθηση των μαθητών. Αυτό πιθανόν να οφείλεται 

στην έλλειψη αναστοχαστικών στρατηγικών από τα παιδαγωγικά τμήματα. 

Χρειάζεται επομένως σαφής καθοδήγηση ώστε οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να 

αναπτύξουν τρόπους σωστού αναστοχασμού τόσο κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

τους όσο και κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών τους αργότερα (Halim, Buang & 

Meerah, 2010). Επιπλέον, αρκετοί υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότιοι μαθητές 

κατανόησαν το περιεχόμενο και αυτό φάνηκε μέσα από τη συμμετοχή τους, την 

έκφραση ιδεών και απόψεων κατά τη διδασκαλία. Τέλος, οι περισσότεροι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως δεν υπήρχε κανένα σημείο το οποίο να δυσκόλεψε τους 

μαθητές γιατί δίνονταν οι κατάλληλες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις από τους 

ίδιους.Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως οι περισσότεροι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

δικαιολόγησαν κάθε απάντηση που έδωσαν στην αποτίμηση και αρκετοί είναι αυτοί 

που απόκτησαν προσωπικά εφόδια μέσα από την προσπάθειά τους να υποστηρίξουν 

τους μαθητές στην κατανόηση του περιεχομένου μάθησης του project.Είναι επίσης 

σημαντικό να ειπωθεί ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί σε αυτή τη θεματική ενότητα 

και σε όλες τις θεματικές κατηγορίες παρουσίασαν μια εμπλουτισμένη αποτίμηση 

που δεν περιορίστηκε μόνο στη θετική τάση αναφορικά με τα όσα διαδραματίστηκαν 

για την κατανόηση του περιεχομένου του project αλλά και στην αιτιολόγηση αυτών, 

στην παροχή λύσεων και ποια σημεία αποτέλεσαν αντικείμενο μάθησης για τους 

ίδιους. Μια πιθανή εξήγηση που μπορεί να δοθεί αφορά το περιεχόμενο της 

συγκεκριμένης θεματικής ενότητας που σχετίζεται με το δικό τους σημαντικό ρόλο 

ως υποστηρικτές της μάθησης και τη συμβολή τους στην κατανόηση του 

περιεχομένου μάθησης. Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα πολύ πιθανόν να 

ενδείκνυται για εμβάθυνση στον ανατοχασμό και την αποτίμηση της διδασκαλίας.



Αναφορικά με το μαθητικό ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια του project οι 

περισσότεροι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί εκφράστηκαν θετικά και απόδωσαν το 

ενδιαφέρον των μαθητών σε δικές τους πρακτικές. Συγκεκριμένα, θεώρησαν πως ο 

τρόπος και το ύφος διδασκαλίας επηρέασε θετικά τους μαθητές και ήταν ένας 

σημαντικός λόγος που διατηρήθηκε το μαθητικό ενδιαφέρον, παρά την 

διαφοροποίηση και την ποικιλία ενδιαφέροντος από μαθητή σε μαθητή. Και σε αυτή 

τη θεματική ενότητα οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έδειξαν ότι η αποτίμησή τους ήταν 

θετική στα περισσότερα σημεία που αφορούσαν το μαθητικό ενδιαφέρον και σχεδόν 

όλοι τεκμηρίωναν την απάντησή τους. Επιπλέον, ακόμη και εκείνοι που μίλησαν 

αρνητικά για το μαθητικό ενδιαφέρον κατάφεραν να παρέχουν λύσεις και να 

αποκομίσουν προσωπικά οφέλη από τη διδασκαλία τους. Η θετική τάση των 

υποψήφιων εκπαιδευτικών της παρούσας μελέτης αποδίδεται σύμφωνα με τη διεθνή 

βιβλιογραφία στη διάθεση του γράφοντος να αποδώσει με μια θετική οπτική τον 

εαυτό του. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί είναι πρόθυμοι να αναφέρουν τις δυσκολίες 

που αντιμετώπισαν αλλά μόνο για να δείξουν τα προβλήματα που εν τέλει έλυσαν 
(Wharton, 2012).

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας ανέδειξαν τον θετικό ρόλο που 

διαδραματίζει ο αναστοχασμός στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα σε 

μία τόσο σύγχρονη και ενδεδειγμένη διδακτική μέθοδο όπως είναι το project. Μέσα 

από τις αποτιμήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών δίνεται η δυνατότητα να 

αντιληφθούν, τόσο οι ίδιοι όσο και οι διδάσκοντες που αποτελούν τους αξιολογητές -  

αναγνώστες, τους τρόπους, τα μέσα, τα λάθη και τις πρακτικές που χρησιμοποίησαν 

κατά τη διδασκαλία τους με σκοπό τη βελτίωση τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και 

σε συλλογικό (Αυγητίδου & Χατζόγλου, 2013). Ο γραπτός αναστοχασμός αποτελεί 

τεκμήριο των πράξεων και συνδέει τη θεωρία με την πράξη έχοντας ως στόχο την 

κριτική στάση απέναντι στις διδακτικές εφαρμογές. Ωστόσο, ο γραπτός 

αναστοχασμός κρύβει κινδύνους που αφορούν την ειλικρίνεια του γράφοντος και την 

ορθότητα αυτών που αναφέρουν. Επομένως, κρίνεται αναγκαίο οι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί να μάθουν να αναστοχάζονται και να διδάσκονται τον τρόπο με τον 
οποίο πρέπει να γράφουν και αξιολογούν τον εαυτό τους (Loughran, 2002).

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας θα πρέπει να ληφθούν με 

επιφύλαξη λόγω των περιορισμών που υπάρχουν. Συγκεκριμένα, δεν ενδείκνυται να 

γίνει γενίκευση διότι οι συμμετέχοντες προέρχονταν από ένα μόνο Παιδαγωγικό



τμήμα από δύο ακαδημαϊκά χρόνια. Επιπλέον, η έρευνα πραγματοποιήθηκε στον 

Βόλο, που σημαίνει ότι το δείγμα αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό μέρος της 

Ελλάδας. Επίσης, όσον αφορά τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε και ιδιαίτερα το 

εργαλείο της έρευνας, είναι καλό να επισημανθεί πως ίσως ενδείκνυται κάποια άλλη 

μέθοδος όπως συνεντεύξεις, ώστε να μην περιορίζεται ο συμμετέχων και να υπάρχει 

ένα μεγαλύτερο εύρος απαντήσεων. Όπως επισημαίνεται και σε παρόμοια έρευνα 

(Halim, Buang & Meerah, 2010) οι καθοδηγητικές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του 

αναστοχασμού παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των απαντήσεων των 

φοιτητών. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί παρακινούνται από τις 

ερωτήσεις και τους τρόπους με τους οποίους αυτές τους υποδεικνύουν να 

απαντήσουν με αποτέλεσμα να περιορίζονται. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί 

ξανά ο σκοπός για τον οποίο οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αναστοχάστηκαν στην 

παρούσα έρευνα. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αναστοχάστηκαν 

γνωρίζοντας ότι για αυτά που γράφουν θα αξιολογηθούν από τον διδάσκοντα. 

Επομένως, είναι καλό να ληφθεί υπόψη ότι αρκετοί από αυτούς παρουσιάζουν μία 
θετική εικόνα για τις διδασκαλίες τους.

Από την παρούσα μελέτη αναδεικνύονται οι τάσεις των υποψήφιων 

εκπαιδευτικών στην αποτίμηση και τον αναστοχασμό των διδασκαλιών τους 

αναφορικά με την υλοποίηση της διδακτικής μεθόδου project. Είναι φανερό ότι εκτός 

από τη θετική τάση σε όλες τις θεματικές ενότητες που παρουσιάστηκαν παραπάνω, 

οι υπόλοιπες τάσεις δεν εκδηλώθηκαν επαρκώς. Η μόνη τάση που φαίνεται να 

επικρατεί μετά τη θετική είναι αυτή της αιτιολόγησης των διδακτικών επιλογών και 

ενεργειών και στη συνέχεια σε λίγες περιπτώσεις αυτή της προσωπικής μάθησης από 

τη διδακτική διαδικασία. Στις μόνες επίσης περιπτώσεις που οι τάσεις αποτίμησης και 

αναστοχασμού είναι πιο εμπλουτισμένες αποτελούν οι θεματικές ενότητες της χρήσης 

των μέσων/υλικών, της κατανόησης του περιεχομένου, του μαθητικού 

ενδιαφέροντοςκαι η θεματική κατηγορία της καταλληλότητας των διδακτικών στόχων 

στη θεματική ενότητα των διδακτικών στόχων. Επομένως, εκτός από τη θετική 

οπτική που οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν για τον εαυτό τους κυρίως όταν 

γνωρίζουν ότι κρίνονται και αξιολογούνται για τον αναστοχασμό τους θεωρείται ότι 

και το περιεχόμενο των αξόνων που θα αναστοχαστούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στη εμβάθυνση και το υψηλό επίπεδο της 

αποτίμησης και του αναστοχασμού των διδασκαλιών τους.
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Πολύ πιθανόν η αναγκαιότητα μιας περαιτέρω εμβάθυνσης σε θέματα 

στοχασμού και αναστοχασμού των διδακτικών εμπειριών υποψήφιων εκπαιδευτικών 

να είναι απαραίτητη. Η πραγματικότητα όμως στα πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά 

Τμήματα της Ελλάδας με τον περιορισμένο αριθμό διδακτικού και άλλου 

υποστηρικτικού προσωπικού και την ταυτόχρονη υπέρογκη αύξηση του αριθμού 

φοιτητών (υποψήφιων εκπαιδευτικών) δεν καθιστά ικανή συχνά μια τέτοια 

εμβάθυνση του αναστοχασμού των διδασκαλιών. Επομένως είναι αναγκαίο να 

αναδιαρθρωθεί το πλαίσιο διδακτικών εμπειριών μέσω της παροχής των κατάλληλων 

συνθηκών όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο (στα Παιδαγωγικά Τμήματα) αλλά και σε 
κεντρικό επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής.

Ως πρόταση για μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να είναι μία ίσως πιο 

διαχρονική μελέτη με συμμετέχοντες πολλών ετών, δίνοντας σημασία στις διαφορές 

αλλά και στις απόψεις των συμμετεχόντων στην πάροδο του χρόνου, με σκοπό να 

εντοπιστεί η βελτίωση ή όχι των νοημάτων που αποδίδουν στην πρακτική τους 

άσκηση. Επιπλέον, σε μεταγενέστερη έρευνα θα μπορούσαν να διερευνηθούν οι 

απόψεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών πολλών Παιδαγωγικών τμημάτων της 

Ελλάδας προκειμένου να υπάρξει μία σύγκριση μεταξύ τους.
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Παράρτημα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
8° ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Αξιολόγηση / εκτίμηση του project

1. Ανάλυση και εκτίμηση των μαθητικών δραστηριοτήτων / ενεργειών (Τι 
έκαναν οι μαθητές; Τι στοιχεία έχω για το αν επιτεύχθηκαν οι διδακτικοί 
στόχοι;):

• Ποιο ήταν το μαθητικό ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες του project;
• Ανταποκρίνονταν οι δραστηριότητες στις δυνατότητες των μαθητών;
• Ποια ήταν η κατανόηση των μαθητών για την ασχολία τους με το 

συγκεκριμένο project και τα κύρια σημεία της θεματικής ενότητας;
• Μπόρεσαν οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν τα προγραμματισμένα 

υλικά και μέσα;
• Ποιος ο βαθμός ικανοποίησής τους σχετικά με την ενασχόλησή τους 

με το συγκεκριμένο project;

2. Ανάλυση και εκτίμηση των διδακτικών ενεργειών (Τι έμαθα από την 
εφαρμογή αυτού του project; Τι στοιχεία έχω για το αν βοήθησα ή εμπόδισα 
τη μαθησιακή διαδικασία;):

• Ήταν οι διδακτικοί στόχοι κατάλληλοι (πολλοί, λίγοι, δύσκολοι, 
εύκολοι, συγκεκριμένοι, συγκεχυμένοι, κλπ.);

• Πώς διατήρησα το ενδιαφέρον των μαθητών για το project;
• Τηρήθηκε ο χρονικός προγραμματισμός και γιατί;
• Πώς παρουσιάστηκε το περιεχόμενο της θεματικής ενότητας του 

project (έγιναν ξεκάθαρες εξηγήσεις και επεξηγήσεις με κατάλληλο 
τόνο φωνής και ρυθμό παρουσίασης);

• Σε ποια σημεία του project δυσκολεύτηκαν οι μαθητές;
• Σε ποια σημεία του project υποστήριξα / βοήθησα τους μαθητές;
• Σε ποια σημεία του project ενέπλεξα τις ιδέες των μαθητών;
• Ποιες ήταν οι προσδοκίες από τους μαθητές και εάν επιτεύχθηκαν;



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
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