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Περίληψη
Η μέθοδος project, μια καινοτόμος εκπαιδευτική τεχνική, συμβάλλει ουσιαστικά στην μάθηση και
την ανάπτυξη των μαθητών καθώς εμπεριέχει νέες διδακτικές τεχνικές, οι οποίες είναι αποτέλεσμα
των τεσσάρων παιδαγωγικών αρχών: της διερευνητικής προσέγγισης της μάθησης, της
διεπιστημονικής συνεργασίας των εκπαιδευτικών, της διαφοροποίησης στη μαθησιακή διεργασία και
της ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη
μέθοδο, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, τον τρόπο υλοποίησής της στην εκπαίδευση
προσπαθώντας να αξιολογήσει συγκεκριμένο project που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
μαθήματος «Διδακτική Μεθοδολογία» στο Τμήμα Β΄ του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής
Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) στο Παράρτημα της ΑΣΠΑΙΤΕ Άργους κατά το ακαδημαϊκό έτος
2015-2016. Οι συμμετέχοντες στην ερευνητική διαδικασία (Ν = 34) θεώρησαν ότι τόσο η
διαδικασία και το περιεχόμενο του project όσο και η δομή και η παρουσίαση της εργασίας των
ομάδων κινήθηκε σε υψηλό επίπεδο, προσφέροντας δεδομένα για την αποτελεσματική υλοποίηση
project στο πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Λέξεις κλειδιά:
Ερευνητική εργασία, εκπαιδευτική αλλαγή, ομαδοσυνεργατική μάθηση, μαθητοκεντρική διδασκαλία,
αξιολόγηση
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Πρόλογος
Η εργασία αυτή συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης
(ΕΠΠΑΙΚ) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Άργους και αποτελεί την πτυχιακή μας εργασία. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η
αξιολόγηση ερευνητικής εργασίας στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής
Επάρκειας (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικών και Τεχνολογικών Επιστημών
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). Η ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε κατά το χειμερινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 στο πλαίσιο του μαθήματος «Διδακτική Μεθοδολογία» από το
Τμήμα Β΄. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογήσει, μέσω απαντήσεων των σπουδαστών
του Τμήματος, τη διαδικασία και το περιεχόμενο του project καθώς και τη δομή και τον τρόπο
παρουσίασης των εργασιών των ομάδων.
Η παρούσα εργασία είναι μια ερευνητική απόπειρα καταγραφής, παρουσίασης και
αξιολόγησης ερευνητικής εργασίας στο πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι συγγραφείς
ευελπιστούν να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συστηματικότερες διερευνητικές προσεγγίσεις σε
ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος έγινε ακριβώς γι’ αυτό το
λόγο, διότι ήταν μέσα στις προθέσεις των συγγραφέων της μελέτης η ανάδειξη της συστηματικής
εργασίας του Τμήματός μας καθώς και η προσφορά δεδομένων για μελλοντικές αντίστοιχες
προσπάθειες και μελέτες που αφορούν ερευνητικές εργασίες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
H παρούσα πτυχιακή εργασία δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την
επιστημονική καθοδήγηση, την εμψύχωση αλλά και την μεγάλη υπομονή του Επιβλέποντος
Καθηγητή κ. Θεόδωρου Κόκκινου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησής της. Τον ευχαριστούμε
θερμά. Τέλος, ευχαριστούμε θερμά τους συμμετέχοντες στην έρευνα, τους φοιτητές και τις
φοιτήτριες του Τμήματος Β΄, που μοιράστηκαν μαζί μας τις εμπειρίες, τις σκέψεις και τα
συναισθήματά τους σχετικά με αξιολόγηση ερευνητικής εργασίας. Ευχαριστίες επίσης εκφράζονται
και προς τους καθηγητές και τη Διεύθυνση της Σχολής για την ευελιξία επιλογής θεματικών
περιοχών για την πτυχιακή εργασία καθώς και για το συνεργατικό κλίμα που έχουν θεμελιώσει.
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Εισαγωγή
Οι αλματώδεις αλλαγές που πραγματοποιούνται κατά τα τελευταία χρόνια σε όλους τους τομείς της
ζωής των ανθρώπων (επιστήμη, τεχνολογία, πληροφορική, κοινωνία, κλπ.) προϋποθέτουν και
ανάλογη προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων στα σύγχρονα δεδομένα. «Η υπόθεση
εργασίας που έχουμε είναι ότι η γνώση αλλάζει καταστατική θέση την ίδια στιγμή που οι κοινωνίες
μπαίνουν στη μεταβιομηχανική εποχή και οι πολιτισμοί στην αποκαλούμενη μεταμοντέρνα εποχή»
(Lyotard, 1988, σ. 29). Οι σκέψεις αυτές του Γάλλου φιλοσόφου αντικατοπτρίζουν την νέα κοινωνική
πραγματικότητα, μέσα στην οποία θα πρέπει να ορίσουμε εκ νέου τη γνώση, αλλά και τη διδασκαλία.
Η μετακίνηση από έναν ορισμό της διδασκαλίας, σύμφωνα με τον οποίο η γνώση μπορεί να
κατακτηθεί με μια μονόδρομη προσπάθεια του εκπαιδευτικού και με τη χρήση συγκεκριμένων
εργαλείων με προκαθορισμένους στόχους, σε έναν ορισμό που θεωρεί τη γνώση ένα επικοινωνιακό
γεγονός αλλαγών και αλληλεπιδράσεων διδασκόμενων και διδασκόντων, θεωρείται δεδομένη.
«H Εναλλακτική Διδακτική προσφέρει εναλλακτικές δυνατότητες μετάβασης από την Παραδοσιακή
Διδακτική στη Σύγχρονη, από τη Διδακτική του Αντικειμένου στη Διδακτική του Υποκειμένου, από την
ομοιόμορφη για όλους τους μαθητές διδακτική πράξη στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, από τη ρουτίνα στην
ευελιξία και την εναλλακτικότητα» (Κοσσυβάκη, 2003, σ. 147). Έτσι, σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, ο
εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους μαθητές του οργανώνει το μαθησιακό περιβάλλον, με στόχο οι
μαθητές να μάθουν μέσα σε αυτό να δρουν, να επικοινωνούν και να συμμετέχουν ως ενεργά
υποκείμενα, ως πολίτες (Διδακτική του ενεργού Υποκειμένου) και όχι απλά να δέχονται την
επίδραση του εκπαιδευτικού μέσα από αυστηρά προεπιλεγμένους στόχους, περιεχόμενα και
πρακτικές (Διδακτική του Αντικειμένου) (Κοσσυβάκη, 2003).
Ο μετασχηματισμός του παραδοσιακού σχολικού περιβάλλοντος απαιτεί από τον
εκπαιδευτικό κριτικό αναστοχασμό όσον αφορά στις αρχές και στις πρακτικές του για να
δημιουργηθεί το νέο σχολικό πλαίσιο. Οι καινοτομίες και η διαχείριση της αλλαγής εντάσσονται σε
μια ολοκληρωμένη διαδικασία μάθησης που δίνει έμφαση όχι στον εξωτερικό έλεγχο της μάθησης,
αλλά στην εσωτερική διαδικασία ενεργοποίησής της. Μια σύγχρονη κουλτούρα του σχολείου, με
βάση την προοδευτική παιδαγωγική, η οποία ακολουθεί την κονστρουκτιβιστική αντίληψη της
μάθησης, απαιτεί σημαντικές αλλαγές τόσο στη μέθοδο διδασκαλίας όσο και στην πράξη, στις
στάσεις και στις αντιλήψεις, εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών. Οι διαθεματικές-διεπιστημονικές
προσεγγίσεις, ο διαθεματικός προσανατολισμός των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, το
ευέλικτο σχολείο, ο τεχνολογικός εξοπλισμός, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η συνολική
αξιολόγηση της σχολικής μονάδας είναι βασικές αρχές, προϋποθέσεις και αιτήματα που πρέπει να
πραγματωθούν στο ελληνικό σχολείο. (Αργυροπούλου, 2007).
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Επιπρόσθετα, για να αλλάξει το πλαίσιο του σχολείου ο εκπαιδευτικός χρειάζεται νέα
μοντέλα σκέψης και δράσης. Μια μέθοδος απόλυτα ενταγμένη σε αυτό το νέο μοντέλο σκέψης και
δράσης, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί και καινοτόμος, είναι η μέθοδος project / ερευνητική
εργασία1, η οποία θέτει ως προϋπόθεση την αυτονομία των εκπαιδευτικών, αλλά και τη διευκόλυνση
των μαθητών στο να αναπτύξουν την ενεργό συμμετοχή και την αυτονομία τους, συμμετέχοντας σε
μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες (Ματσαγγούρας, 2011).
Ο όρος project, σύμφωνα με τον Frey (2005), συνδέεται από άποψη περιεχομένου με τους
όρους: σχέδιο, έργο, πρόγραμμα, πρόθεση, σκοπός. Αποτελεί μια ανοιχτή διαδικασία μάθησης, τα
όρια και οι διαδικασίες της οποίας δεν είναι αυστηρά καθορισμένα και η πορεία και η εξέλιξή της
εξαρτώνται από την εκάστοτε κατάσταση και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. Αποτελεί μια
ομαδική διαδικασία μάθησης στην οποία συμμετέχει ενεργά και ρυθμιστικά ολόκληρη η ομάδα. Ως
δυναμική μέθοδος που εξαρτάται άμεσα από τις επιλογές των συμμετεχόντων δεν μπορεί να έχει
σταθερά και συγκεκριμένα όρια και δομή

(Frey, 2005). Ο όρος project / σχέδιο εργασίας

αναφέρεται σε οποιοδήποτε επίπεδο λαμβάνει χώρα η μαθησιακή διεργασία (επιχειρήσεις, σχολεία,
ερευνητικά κέντρα, συλλόγους κλπ).
Ειδικότερα στο χώρο της εκπαίδευσης ως project (ή ερευνητική εργασία ή σχέδιο εργασίας
ή σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης), ορίζεται κάθε οργανωμένη μαθησιακή δραστηριότητα, συλλογικής
συνήθως μορφής, που αναπτύσσεται σε πλαίσιο ελεύθερης επιλογής, με βάση προκαθορισμένο
σχέδιο και αποβλέπει στη διερεύνηση, οργάνωση και διαχείριση γνώσεων, υλικών, αξιών και
δράσεων, οι οποίες ενδιαφέρουν άμεσα τους εμπλεκόμενους μαθητές ως άτομα και ως μέλη
κοινωνικών ομάδων (Ματσαγγούρας, 1995).
Ο όρος project προέρχεται από το λατινικό ρήμα projicere που μεταφράζεται «σχεδιάζω,
σκοπεύω, βάζω κάτι στο μυαλό μου». Πρωτοχρησιμοποιήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα αρχικά
από τον Richards ως διδασκαλία της χειρωνακτικής εργασίας και μετά από τον Kilpatrick ως
προγραμματισμένη δράση που γίνεται με όλη την καρδιά σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Στην
ελληνική βιβλιογραφία παρουσιάστηκε και τεκμηριώθηκε από τον Κ. Χρυσαφίδη. Σύμφωνα με τον
Χρυσαφίδη (2002) οι ερευνητικές εργασίες είναι «ένα πλέγμα διδακτικών διαδικασιών που έχουν ως
αφόρμηση βιωματικές καταστάσεις. (…) Καλύπτει τις ανάγκες του ατόμου για εντατικοποίηση της προσωπικής
διερεύνησης και της επικοινωνιακής διαδικασίας. Θέτει στο επίκεντρο

της διαδικασίας τις βιωματικές

καταστάσεις των παιδιών (ατομικά και ομαδικά) στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης. Η γνώση
μπαίνει στην υπηρεσία της αναζήτησης και της προβληματικής των μελών της ομάδας. Ο μαθητής μαθαίνει να

1

Στην παρούσα εργασία για την απόδοση του αγγλικού όρου “project” χρησιμοποιείται ο όρος «ερευνητική εργασία».
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προσεγγίζει την επιστημονική αλήθεια μέσα από ατομικές και ομαδικές αναζητήσεις, να μοιράζεται τη χαρά της
επιτυχίας και να νιώθει τη χαρά της συμβολής που ενισχύει το αυτοσυναίσθημά του» (σ. 65).
Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα οι διαδικασίες που εμπεριέχονται στον όρο
project δεν είναι καινούριες . Έχουν προταθεί όροι όπως: «σχέδια συνεργατικής έρευνας», «δημιουργικές
και συνεργατικές εργασίες», «σχέδια δράσης» (Βαϊνά, 1996) και «σχέδια εργασίας» (Ματσαγγούρας, 2003).
Εξάλλου στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Αγωγής Υγείας, της Πολιτιστικής
Αγωγής, της Ευέλικτης Ζώνης - Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)
και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) (ΦΕΚ 303 & 304/13-03-03)-, η μέθοδος αυτή
βρίσκει προνομιακό πεδίο εφαρμογής (Κουλουμπαρίτση, 2003 Ματσαγγούρας, 2001, 2002, 2003).
Πολλοί εκπαιδευτικοί και ομάδες μαθητών στα ελληνικά σχολεία υλοποιούν κατά τα τελευταία
χρόνια προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, κλπ. χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο project με κάποια από αυτά, μάλιστα, να έχουν λάβει και σημαντικές διακρίσεις.
Σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής εκπαίδευσης, από τον Σεπτέμβριο του 2011
τα projects θεσμοθετούνται ως διακριτή ενότητα του υποχρεωτικού προγράμματος του Νέου
Λυκείου (ΥΠΔΜΘ 2011, ΦΕΚ 1213, τχ. Β/2011). Το Υπουργείο Παιδείας εκδίδει δέκα εγκυκλίους
με οδηγίες για την υλοποίησή τους. Έτσι, στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα προβλέπεται ένα συνεχές κατά προτίμηση- τρίωρο στην Α΄ Λυκείου και δίωρο στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου την εβδομάδα, στο
οποίο οι μαθητές θα εργάζονται κατά βάση στο σχολείο πάνω στο θέμα που έχουν επιλέξει. Η
εκπόνηση τέτοιων εργασιών είναι σύμφωνη με τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη φύση και τον
διδακτικό προσανατολισμό των Προγραμμάτων Σπουδών. Αποτελούν καινοτομία για το ελληνικό
σχολείο, είναι, ωστόσο, καθιερωμένες εδώ και δεκαετίες σε εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών
(Ματσαγγούρας, 2011). Ειδικότερα οι σημαντικότερες καινοτομίες που προκύπτουν από την
αξιοποίηση των ερευνητικών εργασιών στη διδακτική πράξη είναι οι εξής:


Ελευθερία επιλογών, αυτονομία, αυτοδιαχείριση και χειραφέτηση των μαθητών.



Ώριμη συμπεριφορά και αλλαγή στάσεων σε κοινωνικά θέματα.



Ικανοποίηση των προσωπικών ενδιαφερόντων των μαθητών.



Ανάδειξη πιθανών ταλέντων.



Ουσιαστική συνεργασία και ομαδοκεντρική αντίληψη.



Ανάπτυξη ερευνητικού ενδιαφέροντος.



Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην αναζήτηση, την
επεξεργασία των πληροφοριών και την επικοινωνία.



Επαφή με ιδρύματα και γενικότερα διάφορους τοπικούς και κοινωνικούς θεσμούς
(Αποστολίδης, 2008 Αργυροπούλου, 2007).
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Οι καινοτομίες αυτές συνάδουν απόλυτα με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας για
το Νέο Σχολείο (ΥΠΔΒΜΘ, 2010), στο οποίο παρουσιάζονται οι κατευθυντήριοι στόχοι για τον
μαθητή: «Στο Νέο Σχολείο οι μαθητές θα αναπτύσσουν ταυτόχρονα αυτόνομη δράση, συλλογικό κοινωνικό
πνεύμα, και περιβαλλοντική συνείδηση και έτσι:
α) ο μαθητής γίνεται «μικρός διανοούμενος»,
β) ο μαθητής γίνεται «μικρός επιστήμονας,
γ) ο μαθητής γίνεται «μικρός ερευνητής»,
δ) ο μαθητής γίνεται «γλωσσομαθής»,
ε) ο μαθητής γίνεται συνειδητός Έλληνας πολίτης - πολίτης του κόσμου» (σ. 10-11)
Ταυτόχρονα προσδιορίζεται με ακρίβεια και η ανάγκη χρήσης νέων τεχνικών που θα
υπηρετήσουν τη λογική του προγράμματος αυτού, οι οποίες είναι αποτέλεσμα τεσσάρων
παιδαγωγικών αρχών, δηλαδή της διερευνητικής προσέγγισης στη μάθηση, της διεπιστημονικής
συνεργασίας των καθηγητών, της διαφοροποιημένης προσέγγισης στη μάθηση και της
ομαδοσυνεργατικής μάθησης (Ματσαγγούρας, 2011) (βλ. Κεφάλαιο 1).
Οι παραπάνω παιδαγωγικές αρχές, όταν εφαρμόζονται συντονισμένα, δημιουργούν μια
εκπαιδευτική κουλτούρα που ενθαρρύνει την πρωτοβουλία, την επιλογή, τον πειραματισμό, την
ισοτιμία, τη συνεργασία, το διάλογο, την κριτική θεώρηση, την ατομική και ομαδική ευθύνη. Όλα τα
παραπάνω στοιχεία, τα οποία συνεπάγεται η καινοτομία των ερευνητικών εργασιών, αναμένεται να
ενισχύσουν τον εκπαιδευτικό ρόλο του σχολείου και να προετοιμάσουν καλύτερα τους αποφοίτους
του για τις μεταλυκειακές τους σπουδές και τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες
(Αργυροπούλου, 2007 Ματσαγγούρας, 2011).

Ψυχοπαιδαγωγική βάση της αξιοποίησης των ερευνητικών εργασιών στην
εκπαίδευση
Η αρχή της ομαδοσυνεργατικής μάθησης
Μία βασική παιδαγωγική αρχή στην οποία στηρίζεται η υλοποίηση των ερευνητικών εργασιών είναι
η παιδαγωγική αρχή της συνεργασίας των μαθητών, η οποία μετατοπίζει τη μαθησιακή διαδικασία
από τη δασκαλο-μαθητική επικοινωνία στη δια-μαθητική συνεργασία και από το δασκαλοκεντρικό
χαρακτήρα της μάθησης στο μαθητοκεντρικό. Ο εκπαιδευτικός

σ’ αυτή τη συνεργασία είναι

καθοδηγητικός, υποστηρικτικός, εμψυχωτικός, διαμεσολαβητικός, γίνεται συνεργάτης, συνερευνητής
και συντονιστής της προσπάθειας για την κατάκτηση της γνώσης, ενώ ο μαθητής έχει τον πρώτο
ρόλο στη διεργασία της μάθησης. Η δια-μαθητική συνεργασία αποτελεί ιδανικό πλαίσιο για τη
βιωματική μάθηση, τη φυσική ανάπτυξη των ποικίλων ικανοτήτων και την ανάπτυξη του συλλογικού
πνεύματος (Αργυροπούλου, 2007 Ματσαγγούρας, 1998 ΥΠΔΜΘ, 2010, 2011).
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Μέσω της ομαδοσυνεργατικής μάθησης οι μαθητές της τάξης οργανώνονται σε μικροομάδες, συνήθως των τεσσάρων μελών, ενώ δεν αποκλείονται και φάσεις ατομικής εργασίας, οι
οποίες, όμως, πρέπει υποχρεωτικά να καταλήγουν σε ενδο-ομαδικές ή / και δι-ομαδικές συνθέσεις.
Για να αποτελέσουν, όμως, οι μαθητές ομάδα, πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις
(Ματσαγγούρας, 2011):
α. κατανόηση και αποδοχή των κοινών σκοπών
β. σαφής θετική αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών της ομάδας
γ. συνθήκες άμεσης οπτικής επαφής και επικοινωνίας μεταξύ των μελών
δ. ενεργός αλληλο-παρωθητική επικοινωνία μεταξύ όλων των μελών
ε. αποκέντρωση της διδασκαλικής εξουσίας και ανάθεση ρόλων στα μέλη
στ. απόδοση λόγου / ανάληψη ευθύνης
ζ. ίσες ευκαιρίες επιτυχίας σε όλα τα μέλη
η. συνεργατικές ή συναγωνιστικές σχέσεις με υπόλοιπες ομάδες.
Η έρευνα έχει διαπιστώσει ότι ο συνδυασμός διεπιστημονικότητας και ομαδικότητας
κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών και βελτιώνει τις στάσεις τους, τις αντιλήψεις τους, την
αυτοεκτίμησή τους, τις ικανότητές τους για συνεργασία και, κατ’ επέκταση, τη μάθηση και τη
διατήρηση της γνώσης (Αργυροπούλου, 2007 Ματσαγγούρας, 2011).
Διαφορετικές

επιστημονικές

περιοχές

προσφέρουν

θεωρητική

στήριξη

στις

ομαδοσυνεργατικές προσεγγίσεις της μάθησης μέσα στις οποίες εντάσσονται και ερευνητικές
εργασίες (Ματσαγγούρας, 2011).
Η Κοινωνική Ψυχολογία, που μελετά τη δυναμική των ομάδων, δείχνει ότι οι δυνατότητες
δημιουργικότητας, κριτικής ανάλυσης, νοητικής σύμπραξης, πολλαπλής θεώρησης και εμβάθυνσης
των θεμάτων που έχει η ομάδα, ξεπερνούν το άθροισμα των ατομικών δυνατοτήτων των μελών της.
Επιπλέον, όταν η ομάδα λειτουργεί σωστά, αναπτύσσεται ανάμεσα στα μέλη της συνεργασία,
αλληλεγγύη, αλληλοσεβασμός και γενικότερα κοινωνικές δεξιότητες (Miell & Dallos, 2011).
Η Εποικοδομιστική Θεωρία της Μάθησης (Vygotsky, 1993), επίσης, διαπιστώνει ότι η
μάθηση είναι ενεργητική διεργασία προσωπικής νοηματοδότησης των πραγμάτων, αλλά συντελείται
καλύτερα μέσα στη δυναμική της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η διδασκαλία σύμφωνα με το
Vygotsky για να είναι αποτελεσματική πρέπει να λειτουργεί στη «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» του
μαθητή, δηλαδή στο επίπεδο της εν δυνάμει εξέλιξής του, όπως αυτό καθορίζεται από την
προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων υπό την καθοδήγηση των ενηλίκων ή σε συνεργασία με πιο
έμπειρους συνομήλικους μέσω της συλλογικής εργασίας, του διαλόγου ή ακόμη και μέσω της
αντιπαράθεσης, δηλαδή μέσω κοινωνιογνωστικών συγκρούσεων.
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Η παιδαγωγική και διδακτική έρευνα, ακόμη, συμπεραίνει ότι η ομαδοσυνεργατική
προσέγγιση διευκολύνει την βαθύτερη κατανόηση της σχολικής γνώσης, την ανάπτυξη των νοητικών,
επικοινωνιακών, κοινωνικών και μεθοδολογικών ικανοτήτων και την αξιοποίηση εναλλακτικών
τρόπων αναπαράστασης και παρουσίασης της νέας γνώσης.
Η αρχή της διαφοροποιημένης μάθησης
Η παιδαγωγική αρχή της διαφοροποιημένης προσέγγισης στη μάθηση στηρίζεται στη λογική ότι το
σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις μαθησιακές ανάγκες και τις
δυνατότητες του κάθε μαθητή και όχι να αξιώνει από αυτόν να προσαρμοσθεί στο ανελαστικό
πρόγραμμά του (ΥΠΔΜΘ 2010, σ. 25). Μόνο με τη διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών πρακτικών
και των τρόπων μάθησης δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να επιτευχθεί η σχολική επιτυχία και η
κοινωνική ένταξη σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά, ανεξάρτητα από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά
τους (Tomlinson, 2004).
Με τον τρόπο αυτό παρέχεται υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές, μέσα
όμως από διαφοροποιημένες προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές
ανάγκες και δυνατότητες κάθε παιδιού, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του, τα ξεχωριστά βιώματά του,
τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, το προσωπικό του στυλ μάθησης, το πολιτισμικό του υπόβαθρο,
την αυτο-αντίληψή του. Στα στοιχεία της διδασκαλίας και της μάθησης που επιδέχονται
διαφοροποίηση, προκειμένου να προσαρμοστούν στα μαθησιακά δεδομένα του μαθητή,
συγκαταλέγονται το περιεχόμενο της μάθησης, το επίπεδο αφαίρεσης και ο βαθμός πολυπλοκότητας
της μάθησης, ο ρυθμός μάθησης, οι διαδικασίες προσέγγισης του μαθησιακού αντικειμένου, ο
βαθμός καθοδήγησης στη μάθηση, καθώς και οι τρόποι αναπαράστασης της νέας γνώσης
(Ματσαγγούρας, 2011).
Κατά την υλοποίηση των ερευνητικών εργασιών οι μαθητές έχουν δυνατότητες
διαφοροποίησης της μάθησης μέσω εναλλακτικών επιλογών που μπορούν να κάνουν. Οι επιλογές
αυτές αφορούν τα υποερωτήματα που έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν στην έρευνά τους οι
ομάδες, τα εναλλακτικά μέσα και τις διαφορετικές διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας των
δεδομένων, τους εναλλακτικούς τρόπους αναπαράστασης και κοινοποίησης της νέας γνώσης και τους
τρόπους συσχέτισής της με προσωπικά βιώματα και κοινωνικές καταστάσεις. Επίσης, οι
εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το βαθμό καθοδήγησης στην ερευνητική διαδικασία
(Ματσαγγούρας, 2003).
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Η αρχή της διερευνητικής προσέγγισης στη μάθηση
Η παιδαγωγική αρχή της διερευνητικής προσέγγισης παραπέμπει σε εναλλακτικές προσεγγίσεις
μάθησης, οι οποίες ξεκινούν με ευρύτερου ενδιαφέροντος ερωτήματα για τον φυσικό και τον
κοινωνικό κόσμο και προχωρούν με τα εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία που παρέχει στους
μαθητές το Πρόγραμμα Σπουδών σχετικά με τη διερευνητική μελέτη των διαθέσιμων δεδομένων.
Στόχος των συγκεκριμένων ενεργειών είναι να δώσουν οι μαθητές τεκμηριωμένες απαντήσεις στα
ερωτήματα που τίθενται και, στη συνέχεια, με βάση τη νέα τους γνώση, να προτείνουν λύσεις σε
προβλήματα και να λάβουν αποφάσεις για πολύπλοκα ζητήματα. Έτσι, η γνώση συνδέεται
αμεσότερα με τη ζωή και η μάθηση με την ενεργό δράση του μαθητή (Ματσαγγούρας, 2011).
Το παιδαγωγικό κέρδος είναι διπλό, αφού οι μαθητές αφενός μεν αποκτούν βαθιά γνώση σε
επίπεδο λειτουργικής κατανόησης για τα θέματα που μελετούν, αφετέρου δε αναπτύσσουν στάσεις
και γνωστικο-μεθοδολογικές ικανότητες διερεύνησης θεμάτων και διαχείρισης αβέβαιων και
συγκρουσιακών καταστάσεων μέσω της συστηματικής εμπλοκής τους σε τέτοιου είδους διαδικασίες.
Έτσι, επιτυγχάνεται η αυτονομία σκέψης, μάθησης και δράσης των μαθητών, η οποία είναι απώτερο
ζητούμενο της εκπαίδευσης και τοποθετείται στα ανώτερα επίπεδα των ταξινομιών διδακτικών
στόχων.
Στις συγκεκριμένες προσεγγίσεις διερευνητικής μάθησης προκύπτουν διαφορές ως προς τον
βαθμό καθοδήγησης που ενσωματώνουν, ως προς τα μεθοδολογικά εργαλεία (πείραμα,
δημοσκόπηση, περιγραφική έρευνα) καθώς και ως προς τις πηγές άντλησης των δεδομένων που
αξιοποιούν.
Σε σχέση με το βαθμό καθοδήγησης, οι εναλλακτικές προσεγγίσεις διακρίνονται σε:
απολύτως ελεγχόμενες μορφές διερευνητικής μάθησης, σε μορφές μάθησης εντός πλαισίου
φθίνουσας καθοδήγησης και σε τελείως ακαθοδήγητες μορφές διερευνητικής μάθησης. Οι
ερευνητικές εργασίες του νέου Λυκείου ακολουθούν την προσέγγιση της φθίνουσας καθοδήγησης,
όπου τα ερωτήματα διαμορφώνονται από την Ολομέλεια του «Τμήματος Ενδιαφέροντος», οι
μαθητές επιλέγουν τα βήματα και τις δράσεις της έρευνας, τις οποίες ολοκληρώνουν με την
καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής και ελεύθερης
διερεύνησης για τυχόν ερωτήματα που μπορεί να προσθέσουν οι επιμέρους ομάδες στη δική τους
προβληματική, εφόσον ο εκπαιδευτικός κρίνει ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες δυνατότητες.
Οι δύο προαναφερθείσες μορφές διερευνητικής μάθησης (φθίνουσα καθοδήγηση, τελείως
ακαθοδήγητες μορφές) θεωρούνται περισσότερο αποτελεσματικές από την ελεγχόμενη μορφή, διότι
δεν αποτελεί στόχο η εξεύρεση προκαθορισμένων ορθών απαντήσεων, αλλά η αναζήτηση
κατάλληλων εναλλακτικών ερμηνειών και λύσεων στα προβλήματα που τίθενται στο πλαίσιο της
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σχολικής τάξης. Βεβαίως, δεν αποκλείονται και οι προσεγγίσεις της ελεγχόμενης διερεύνησης, όταν η
φύση του θέματος και των ερωτημάτων το επιβάλλει (Αργυροπούλου, 2007 Ματσαγγούρας, 2011).
Στόχους της μάθησης στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών εργασιών με φθίνουσα
καθοδήγηση αποτελούν η ανάπτυξη:


της κατανόησης των προαπαιτούμενων επιστημονικών γνώσεων,



των διαδικασιών, μεθόδων και μέσων έρευνας,



των τρόπων επιχειρηματολογίας και επεξηγήσεων,



του επιστημονικού τρόπου σκέψης σε μεταγνωστικό επίπεδο,



των επιστημονικών ειδών λόγου και



της στοχαστικής ανάλυσης διαδικασιών και συμπερασμάτων με επιστημονικά και
αξιακά κριτήρια. (Ματσαγγούρας, 2011).

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οι διερευνητικές προσεγγίσεις δεν καταργούν τον
διδακτικό ρόλο του εκπαιδευτικού, αλλά τον αξιοποιούν, κατά περίπτωση και στο βαθμό που είναι
αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι μαθητές κατέχουν την προαπαιτούμενη γνώση, έτσι
ώστε να κατανοούν το πλαίσιο των ερωτημάτων αλλά και το πλαίσιο ερμηνείας των ευρημάτων.
Αναφορικά με τα μεθοδολογικά εργαλεία και τις πηγές άντλησης των δεδομένων, παρατηρούνται μεγάλες διαφορές μεταξύ των προσεγγίσεων διερευνητικής μάθησης, οι οποίες οφείλονται
στα διαφορετικά επιστημολογικά πεδία διερεύνησης και στη φύση των ερωτημάτων. Σε κάθε
περίπτωση, όμως, ασχέτως από

το βαθμό καθοδήγησης, το είδος της έρευνας και τις πηγές

άντλησης των δεδομένων τους, οι εμπλεκόμενοι στη διερευνητική μάθηση μαθητές καλούνται να
κατανοήσουν αυθεντικές καταστάσεις του φυσικού και κοινωνικού κόσμου και με βάση τη βαθιά
κατανόηση να επιλύσουν πραγματικά προβλήματα (Αργυροπούλου, 2007 Ματσαγγούρας, 2011).
Η αρχή της διεπιστημονικότητας
Η κατανόηση του κοινωνικού και του φυσικού κόσμου ως διακριτών οντοτήτων καθώς και των
σχέσεων αλληλεπίδρασής τους, προϋποθέτει την αξιοποίηση των αλληλοσυμπληρούμενων οπτικών
θέασης, τις οποίες εκφράζουν οι διαφορετικοί κλάδοι της επιστήμης, της τέχνης, της τεχνολογίας και
της ηθικής. Αυτό οδήγησε την επιστήμη και την εκπαίδευση στη διεπιστημονική προσέγγιση της
πραγματικότητας. H σημασία για την εκπαίδευση της διεπιστημονικής προσέγγισης, που ξεπερνά τα
όρια των επιμέρους επιστημονικών κλάδων (ΥΠΔΜΘ, 2010), είναι μεγάλη, διότι παρέχει τη
δυνατότητα στους μαθητές να ξεπεράσουν τους κλαδικούς διαχωρισμούς και να προσεγγίσουν την
πραγματικότητα ισορροπημένα μέσω της σκέψης, των συναισθημάτων και του σώματος,
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συγκροτώντας έτσι ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων και αποκτώντας ολιστική αντίληψη
της γνώσης (Αργυροπούλου, 2007). Η καινοτομία των ερευνητικών εργασιών του Νέου Λυκείου
προκρίνει τις διεπιστημονικές συμπράξεις δύο ή περισσοτέρων επιστημονικών κλάδων κατά τη
διερεύνηση ενός θέματος, καθώς και τις διαθεματικές προεκτάσεις του σε άλλους τομείς του
επιστητού. Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης δεν καταργεί τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα,
αλλά αντίθετα τα προεκτείνει και τα εμπλουτίζει (Ματσαγγούρας, 2011).
Η σχετική έρευνα επισημαίνει ότι η συνεργασία, μετά την αντιμετώπιση των πρώτων
δυσκολιών, εισπράττεται θετικά από τους εμπλεκόμενους σε διεπιστημονικά προγράμματα
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αισθάνονται ότι, αποκτούν τη δυνατότητα να διδάξουν σε μεγαλύτερο
βάθος θέματα που κινητοποιούν τους μαθητές. Επιπλέον, διαπιστώνει ότι η συνεργασία των
εκπαιδευτικών παράγει νέα γι’ αυτούς γνώση και οδηγεί σε επεξεργασμένες προτάσεις και επιλογές
κατά τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων. Θεωρεί, μάλιστα, ότι η συνεργασία μεταξύ
των εκπαιδευτικών μετατρέπει το σχολείο σε κοινότητα μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης, η
οποία λειτουργεί ως μία μορφή διαρκούς ενδοσχολικής επιμόρφωσης, με σημαντικά οφέλη για τους
εκπαιδευτικούς, τη σχολική μονάδα αλλά, κυρίως, τους μαθητές (Φρυδάκη, 2015: 167-173). Οι
συνεργαζόμενοι στην εκπόνηση των ερευνητικών εργασιών εκπαιδευτικοί μπορούν να ασχοληθούν
με τον σχεδιασμό της έρευνας καθώς και με τη συνεποπτεία κατά την υλοποίηση του σχεδιασμού
(Ματσαγγούρας, 2011).
Τελικά προϊόντα της διεπιστημονικής ερευνητικής διαδικασίας, που αναπτύσσει η μαθητική
ομάδα, είναι: η ερευνητική έκθεση, το τέχνημα και η δράση παρέμβασης.
H ερευνητική έκθεση (research report) παρουσιάζει το θέμα της έρευνας και την
προβληματική του, τους στόχους, τις ερευνητικές διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας των
δεδομένων, τα συμπεράσματα και την κριτική τοποθέτηση της ομάδας στον τρόπο που εργάστηκε
και στα συμπεράσματα που εξήγε.
Το τέχνημα (artifact) εκφράζει την κεντρική ιδέα της ερευνητικής εργασίαςκαι μπορεί να
είναι κατασκευή, καλλιτεχνική σύνθεση, δισδιάστατη ή τρισδιάστατη αναπαράσταση, κολλάζ, αφίσα,
βίντεο, φιλμ κλπ. Σε κάποιες περιπτώσεις το τέχνημα αποτελεί το κύριο μέρος της ερευνητικής
εργασίας. Πρόκειται συνήθως για πολύπλοκες κατασκευές της σύγχρονης τεχνολογίας, οι οποίες
όμως, πρέπει να συνοδεύονται από κείμενο, στο οποίο θα επεξηγείται αναλυτικά η σκοπιμότητα της
κατασκευής, οι θεωρητικές γνώσεις στις οποίες βασίστηκε, τα δυνατά καθώς και τα αδύνατα σημεία
της, η σπουδαιότητα του τεχνήματος από κατασκευαστικής και χρηστικής πλευράς και η σημασία
του για τα άτομα και το σύνολο. Την έκθεση προτείνεται να συμπληρώνει και ένας «Οδηγός
Χρήσης».
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Τέλος, οι δράσεις (action) περιλαμβάνουν δραστηριότητες, όπως είναι η οργάνωση μιας
σχολικής εκδρομής ή εκδήλωσης,

παρεμβάσεις στο άμεσο περιβάλλον του σχολείου και της

τοπικής κοινότητας ή στο ευρύτερο της κοινωνίας, πάντα υπό

την εποπτεία των υπευθύνων

εκπαιδευτικών (Ματσαγγούρας, 2011).

Διαδικασία υλοποίησης ερευνητικών εργασιών στην εκπαίδευση
Φάσεις υλοποίησης

Αναλυτικά, η διαδικασία υλοποίησης των ερευνητικών εργασιών

έχει ως εξής

(Ματσαγγούρας, 2006: 262):
Συλλογικός προγραμματισμός

Οι διδάσκοντες των επιμέρους τμημάτων σε μια πρώτη συνάντηση ανταλλάσσουν απόψεις για πιθανά
θέματα και πιθανές συνεργασίες. Η διαμόρφωση και η τελική διατύπωση των θεμάτων πρέπει να
αποτελεί προϊόν διαπραγμάτευσης τόσο μεταξύ των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών όσο και μεταξύ
των εκπαιδευτικών και μαθητών. Τα θέματα μπορούν να προέρχονται από τέσσερα γνωστικά πεδία,
δηλαδή:
•

Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

•

Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά και Τεχνολογία,

•

Τέχνες και Πολιτισμό και

•

Περιβάλλον και Αειφορία
Αναφορικά με τα κριτήρια που πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι εκπαιδευτικοί, κατά την

αρχική συζήτηση για την πρόταση πιθανών θεμάτων εργασίας, το πρώτο βασικό κριτήριο είναι τα
περιεχόμενα των διδασκόμενων μαθημάτων, τα οποία θα μελετήσουν από τη σκοπιά των
ενδιαφερόντων των μαθητών. Πρέπει να επιλέγονται θέματα που είναι συναφή με την προσωπική και
κοινωνική ζωή των μαθητών, γιατί έτσι εξασφαλίζεται το ενδιαφέρον τους για τα θέματα των
ερευνητικών εργασιών και κατ’ επέκταση και για τα εμπλεκόμενα μαθήματα. Ταυτόχρονα,
δημιουργούνται προϋποθέσεις βαθύτερης κατανόησης των ενοτήτων των εμπλεκομένων μαθημάτων
και αμεσότερης συσχέτισής τους με καταστάσεις της πραγματικής ζωής. Υπό το πρίσμα της
βαθύτερης κατανόησης, οι μαθητές θα συνειδητοποιήσουν καλύτερα τις προσωπικές τους σχέσεις με
γεγονότα και καταστάσεις της πραγματικότητας και με τους συνανθρώπους τους, καθώς και το ρόλο
των θεσμών που σχετίζονται με το υπό πραγμάτευση θέμα. Δεύτερο σημαντικό κριτήριο, που πρέπει
να ληφθεί υπόψη από τους εκπαιδευτικούς, είναι οι υπάρχουσες υποδομές και οι διαθέσιμοι πόροι
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του σχολείου και της κοινότητας για τη διερεύνηση συγκεκριμένου θέματος. Τέλος, άλλα κριτήρια
είναι τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών και οι γνώσεις τους, η επικαιρότητα, η τοπικότητα και το
πλαίσιο του ευρύτερου προγραμματισμού της σχολικής μονάδας καθώς και οι άλλες συναφείς
δραστηριότητες και θέματα που έχουν ήδη οι μαθητές διερευνήσει τα προηγούμενα χρόνια
(Αργυροπούλου, 2007 Ματσαγγούρας, 2011).
Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί συζητούν με τους μαθητές τα εναλλακτικά θέματα που
προέκυψαν από τη συνεργασία τους και διαμορφώνουν συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες
υποβάλλουν με τεκμηριωμένη εισήγηση στο σύλλογο διδασκόντων για έγκριση τις δυο πρώτες
εβδομάδες λειτουργίας της σχολικής μονάδας κάθε Σεπτέμβριο για το πρώτο τετράμηνο και τέλη
Δεκέμβριου για το δεύτερο τετράμηνο.
Η εισήγηση θα πρέπει απαραιτήτως να είναι έγγραφη και να περιλαμβάνει:


Τα ονόματα μέχρι δύο εκπαιδευτικών που θα εμπλακούν ανά θέμα, παράλληλα με τη
συμφωνηθείσα μεταξύ τους κατανομή ωρών για το τρέχον τετράμηνο.



Τον τίτλο της ερευνητικής εργασίας.



Τους βασικούς σκοπούς και τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας.



Σύντομη περιγραφή της εργασίας και της εκπαιδευτικής σκοπιμότητας που εξυπηρετεί.



Ενδεικτική περιγραφή της μεθόδου που θα ακολουθηθεί.



Αναμενόμενα αποτελέσματα.



Απαιτήσεις σε πόρους, υλικά και εξοπλισμό από τη σχολική μονάδα.
Ο σύλλογος συζητά, τροποποιεί και εγκρίνει τον αναγκαίο αριθμό θεμάτων και ορίζει τους

εκπαιδευτικούς που θα υλοποιήσουν καθένα από αυτά, προσδιορίζοντας και τις διδακτικές ώρες του
κάθε εκπαιδευτικού. Σε περίπτωση περισσότερων προτάσεων από αυτές που μπορούν να
προσφερθούν, ο σύλλογος διδασκόντων επιλέγει τα επικρατέστερα θέματα. Κατά τη σχετική
διαδικασία ο σύλλογος φροντίζει να εγκριθεί ο αναγκαίος αριθμός θεμάτων, ώστε να δημιουργηθούν
λειτουργικά «Τμήματα Ενδιαφέροντος» 16-20 μαθητών και, επίσης, να υπάρχουν θέματα ποικίλης
επιστημονικής ταυτότητας και στόχευσης.
Επίσης, ο Σύλλογος Διδασκόντων ορίζει τον εκπαιδευτικό συντονιστή των ερευνητικών
εργασιών, ο οποίος επιφορτίζεται με οργανωτικές μόνο αρμοδιότητες αναφορικά με τα μέσα, τα
υλικά, τα εργαστήρια και τους χώρους που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση τους. Ο συντονιστής
φροντίζει ακόμα να τηρηθούν οι προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο διαδικασίες στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνεται αναγκαίο ομάδες μαθητών να επισκεφθούν στο πλαίσιο του
προβλεπόμενου τρίωρου των ερευνητικών εργασιών άτομα ή φορείς για την έρευνά τους.
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Μέσα από συζήτηση στον σύλλογο διδασκόντων ενημερώνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί για τα
εν εξελίξει θέματα και μπορούν έμμεσα να συμβάλουν, εκτός από το προγραμματισμένο τρίωρο των
ερευνητικών εργασιών, στο πλαίσιο του δικού τους μαθήματος και άλλοι εκπαιδευτικοί. Επομένως,
οι ερευνητικές εργασίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναυσμα για

μία άριστη ευκαιρία

συνεργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (ΥΠΔΜΘ, 2011).
Αφού γίνει η έγκριση των θεμάτων, οι μαθητές όλων των τμημάτων καλούνται να δηλώσουν
ποιο από τα εγκριθέντα θέματα αποτελεί την πρώτη τους επιλογή και ποιο τη δεύτερη. Έτσι,
δημιουργούνται «Τμήματα Ενδιαφέροντος» από μαθητές διαφορετικών τμημάτων, ιδίου κατά το
δυνατόν μεγέθους. Στη συνέχεια οι μαθητές των τμημάτων χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων κατά προτίμηση- μελών, με τη διακριτική παρέμβαση των εκπαιδευτικών, με στόχο να
σχηματισθούν όσο το δυνατόν πιο λειτουργικές ομάδες. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλοι
οι μαθητές να τοποθετηθούν σε «Τμήμα Ενδιαφέροντος» που θα επεξεργαστεί το θέμα της πρώτης
τους επιλογής. Ωστόσο, εάν αυτό δεν είναι εφικτό για κάποιους μαθητές, αυτοί τοποθετούνται στο
τμήμα του δεύτερου ενδιαφέροντος και στο επόμενο τετράμηνο θα έχουν προτεραιότητα στην
πρώτη επιλογή θέματος. Τα θέματα του δευτέρου τετραμήνου καθορίζονται με τις ίδιες ακριβώς
διαδικασίες.
Κατά την έναρξη του τετραμήνου, στην πρώτη συνάντηση, που αποτελεί και την 1η Φάση
διεξαγωγής της ερευνητικής εργασίας, ο εκπαιδευτικός οργανώνει την Προγραμματική Ολομέλεια
του Τμήματος Ενδιαφέροντος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο γενικός προγραμματισμός της
ερευνητικής εργασίας. Συγκεκριμένα στη φάση αυτή πραγματοποιείται:


Η τελική διαμόρφωση του θέματος, η διατύπωση του τίτλου και του υπότιτλου.



Ο καθορισμός των επιμέρους διαστάσεων του θέματος, δηλαδή η διατύπωση υποθεμάτων
και του κεντρικού ερευνητικού ερωτήματος για κάθε υποθέμα. Κατά τη διαμόρφωση του
θέματος, των υποθεμάτων και του ερευνητικού ερωτήματος πρέπει να δηλώνονται με
σαφήνεια τα επιστημονικά πεδία, τα επιμέρους μαθήματα και οι συγκεκριμένες ενότητές
τους που εμπλέκονται στη διεπιστημονική μελέτη του θέματος. Είναι σκόπιμο να
επισημαίνονται οι συνδέσεις και οι αναφορές με επιστημονικούς κλάδους, προκειμένου να
μπορούν οι μαθητές να αναγνωρίζουν έννοιες, καταστάσεις ή γεγονότα που αναφέρονται στα
σχολικά τους βιβλία και να τις συσχετίζουν με τις δραστηριότητες που θα αναπτύξουν στην
ερευνητική τους εργασία.



Ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες, η ανάθεση των υποθεμάτων στις ομάδες, η κατανομή
ρόλων και ο τετράμηνος προγραμματισμός εργασίας.
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Οι τρόποι επιλογής, διαμόρφωσης και αξιοποίησης των πηγών και των εργαλείων για τη
συλλογή δεδομένων και την επεξεργασία τους. Για τη μελέτη του θέματος αξιοποιούνται
ερμηνευτικές, δημοσκοπικές, πειραματικές και περιγραφικές έρευνες, καθώς και οι τεχνικές
που χρησιμοποιούν οι εμπλεκόμενες επιστήμες στη διερεύνηση των ερευνητικών
ερωτημάτων τους. Έχοντας ως αφετηρία τα ερευνητικά ερωτήματα, οι μαθητές μεθοδικά και
σταδιακά θα συλλέξουν μαρτυρίες, θα τις αναλύσουν και θα τις ερμηνεύσουν κριτικά,
προκειμένου να καταλήξουν σε συμπεράσματα και να διαμορφώσουν τεκμηριωμένες θέσεις
για τα ερευνητικά ερωτήματα. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να ολοκληρώνονται με την
αναζήτηση των επιστημονικών, των κοινωνικών και των ηθικών προεκτάσεων που αναδύονται,
οι οποίες θα δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά ή θα δημιουργούν νέες προοπτικές
θέασής τους.



Ο καθορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης του ομαδικού έργου και η σύναψη συμβολαίου
με τις ομάδες.
Εάν ο χρόνος μιας Ολομέλειας δεν είναι επαρκής προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι

προαναφερόμενες δράσεις μπορεί να γίνει και δεύτερη. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι μαθητές πρέπει
ήδη με το πέρας της Πρώτης Ολομέλειας να αναζητήσουν, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών,
τις πρώτες πληροφορίες για το θέμα, ώστε να είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν στον προσδιορισμό του
σκοπού της εργασίας, στον καθορισμό των υποθεμάτων και στη συνδιαμόρφωση των βασικών
ερωτημάτων (Αργυροπούλου, 2007 · Ματσαγγούρας, 2011 ΥΠΔΜΘ, 2013).
Ενδο-ομαδικός προγραμματισμός

Κατά τη 2η Φάση οι ομάδες εξειδικεύουν το γενικό προγραμματισμό που έγινε στην πρώτη τους
συνάντηση, διατυπώνοντας υποερωτήματα στο πλαίσιο του σκοπού της εργασίας και των κεντρικών
ερωτημάτων που καθόρισε η Ολομέλεια. Επίσης, ορίζεται τι θα αναλάβει κάθε μέλος και κάθε
υποομάδα, με ποια μεθοδολογικά εργαλεία, ποιες διαδικασίες και σε ποια χρονικά πλαίσια θα
εργασθούν τα μέλη, οι υποομάδες και η ολομέλεια της ομάδας. Μετά τον καθορισμό των φάσεων
και δράσεων του όλου ερευνητικού εγχειρήματος, επιβάλλεται η ομάδα να κάνει αναλυτικό χρονικό
προγραμματισμό για τις 14 περίπου εβδομαδιαίες συναντήσεις του τετραμήνου, που θα ορίζει
ημερομηνίες και χρονική διάρκεια δράσεων και τους υπεύθυνους για αυτές. Τον ομαδικό
προγραμματισμό εγκρίνουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εποπτεύουν την υλοποίησή του.
Ένα από τα σπουδαιότερα θέματα που πρέπει να συζητήσει και να αποφασίσει σε αυτή τη
φάση η ομάδα είναι το θέμα των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, στις οποίες θα ανατρέξουν
για τη συλλογή δεδομένων. Στις πρωτογενείς πηγές συγκαταλέγονται το αρχειακό υλικό, οι βάσεις
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στατιστικών δεδομένων, τα μουσεία, οι δημοσκοπήσεις, οι συνεντεύξεις με κατάλληλα πρόσωπα, τα
εργαστηριακά πειράματα, οι κατασκευές, οι καλλιτεχνικές συνθέσεις και τα τεχνουργήματα,
παλιότερα και σύγχρονα. Στις δευτερογενείς πηγές συγκαταλέγονται βιβλία, άρθρα, δημοσιογραφικά
κείμενα και διαδικτυακές βάσεις βιβλιογραφίας. Οι ομάδες πρέπει να αξιοποιήσουν κυρίως
πρωτογενείς πηγές, για να διαμορφώσουν τις απαντήσεις τους στα ερευνητικά ερωτήματα και
δευτερογενείς πηγές για να στηρίξουν και όχι για να διαμορφώσουν τις απόψεις αυτές.
Ταυτόχρονα πρέπει να επιλέξουν και τα εργαλεία έρευνας που θα χρησιμοποιήσουν, τα
οποία καθορίζονται και από τις πηγές στις οποίες θα ανατρέξουν, καθώς και αν θα χρησιμοποιήσουν
έτοιμα εργαλεία ή αν θα κατασκευάσουν οι ίδιες νέα. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει η κατασκευή
τους να γίνει σε αυτή τη φάση, αφού πρώτα συζητήσουν με τους καθηγητές τι πρέπει να προσέξουν
και πώς πρέπει να εργαστούν κατά τη σύνθεση των ερευνητικών εργαλείων. Στα ερευνητικά εργαλεία
περιλαμβάνονται τα ερωτηματολόγια, οι κλείδες παρατήρησης, οι κλείδες ανάλυσης περιεχομένου,
τα τεστ, οι οδηγοί ημιδομημένης συνέντευξης, τα όργανα μέτρησης πειραματικών μεταβλητών, κ.λπ.
Προκειμένου να μπορέσουν οι μαθητές να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ερευνητικής
εργασίαςκαι να ελέγξουν τον όγκο της βιβλιογραφίας, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τους προτείνουν
βασικά βοηθήματα, αξιοποιώντας συνδυαστικά σχολικά βιβλία διαφορετικών μαθημάτων, τη
σχολική βιβλιοθήκη, δημοτικές βιβλιοθήκες, περιοδικά και αφιερώματα καθώς και τις βάσεις
δεδομένων του διαδικτύου και τα αναρτημένα στην πύλη του Υπουργείου Παιδείας λογισμικά και
άλλα υλικά. Συχνά η ανάγκη για περισσότερες πληροφορίες οδηγεί τους μαθητές στην αναζήτηση
νέων πηγών. Νέες ερωτήσεις και νέα ενδιαφέροντα αναδύονται, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε
νέους προγραμματισμούς δραστηριοτήτων, που δεν είχαν προβλεφθεί.
Τα μέλη των ομάδων πρέπει σε αυτή τη φάση να δημιουργήσουν προσωπικό ημερολόγιο,
το οποίο θα ληφθεί υπόψη κατά την ατομική τους αξιολόγηση. Σ’ αυτό

καταγράφουν τις

ημερομηνίες ανάληψης και ολοκλήρωσης των εργασιών που αναλαμβάνουν, ατομικά ή ως μέλη
υποομάδας, τις επικοινωνίες τους με καθηγητές, συμμαθητές και άλλα πρόσωπα, τις αποφάσεις τους,
τα σχόλια τους και τις προτάσεις τους για την πορεία της εργασίας τους, ατομικής και ομαδικής
μέχρι αυτή να ολοκληρωθεί. Ομοίως πρέπει να δημιουργήσουν και ατομικό φάκελο για την
καταχώρηση των στοιχείων που τεκμηριώνουν την προσωπική τους συμμετοχή στο κοινό έργο της
ομάδας. Ο ατομικός φάκελος εμπλουτίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της εργασίας και
περιέχει:
α) τη γραπτή «Έκθεση της ερευνητικής εργασίας», που προσεγγίζει περιγραφικά, ερμηνευτικά και
κριτικά όλες τις διαστάσεις του θέματος, εντάσσοντας και εκείνα τα στοιχεία από τις εργασίες των
υπόλοιπων ομάδων, που κρίνουν οι μαθητές ότι σχετίζονται και με το δικό τους θέμα,
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β) τα ερευνητικά εργαλεία και τα υπόλοιπα στοιχεία που αξιοποιήθηκαν στις επιμέρους έρευνες,
όπως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, φυλλάδια, πίνακες κ.λ.π.,
γ) το τέχνημα που πιθανόν εκπόνησαν και
δ) συμπληρωματικά στοιχεία -βίντεο, φωτογραφίες, αφίσες, φυλλάδια, κλπ.- που δημιούργησαν
(Αργυροπούλου, 2007 · Ματσαγγούρας, 2011 ΥΠΔΜΘ, 2013).
Συλλογική διεξαγωγή του έργου

Κατά την 3η Φάση, αφού οι ομάδες επιλέξουν ή συνθέσουν τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία,
υλοποιούν στα προβλεπόμενα χρονικά όρια τις προγραμματισμένες δράσεις για την ερευνητική
συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων, με την εφαρμογή των ενδεδειγμένων ερευνητικών
μεθοδολογιών. Μεγάλο μέρος της αναζήτησης και συλλογής των δεδομένων γίνεται μέσα στην τάξη,
αν και μπορεί, σε κάποιες περιπτώσεις, να γίνει και εκτός του σχολείου, κυρίως σε ό,τι αφορά στην
ατομική εργασία των μελών της κάθε ομάδας.
Ο διδάσκων πρέπει να συμβάλει στη διαμόρφωση τέτοιου κλίματος στην ομάδα, το οποίο
θα προάγει τη συλλογική δράση και ταυτόχρονα θα κινητοποιεί προς την ανάληψη των προσωπικών
ευθυνών κάθε μέλους. Σε αυτή τη φάση είναι σκόπιμο να ζητήσει από τα μέλη να κάνουν αυτο- και
ετερο-αξιολόγηση της λειτουργικότητας της ομάδας καθώς και της ατομικής συμβολής των μελών
επίσης, βοηθάει τους μαθητές στην αξιολόγηση της εγκυρότητας και της σχετικότητας των πηγών και
στην εφαρμογή μεθοδολογικών εργαλείων έρευνας.
Κατά την 4η Φάση οι μαθητές επεξεργάζονται τα δεδομένα της έρευνας, παράγουν νέα
γνώση και ενημερώνουν το προσωπικό ημερολόγιο και τον ατομικό τους φάκελο. Ο διδάσκων
παρέχει εργαλεία στατιστικής και ερμηνευτικής επεξεργασίας των δεδομένων και μετατροπής τους σε
ερευνητικά τεκμηριωμένη γνώση. Το μεγαλύτερο μέρος της επεξεργασίας των δεδομένων και,
κυρίως, της σύνθεσης των συμπερασμάτων γίνεται στην τάξη προκειμένου να διασφαλισθεί η ενεργός
συμμετοχή όλων των μελών και για να διασφαλισθεί η γνησιότητα της ομαδικής εργασίας. Η
παραπάνω δράση έρχεται σε πλήρη αρμονία με το ρόλο του Νέου Σχολείου (ΥΠΔΜΘ 2010: σ. 1011), ο οποίος εκτός των άλλων αποσκοπεί στο να γίνει «ο μαθητής μικρός επιστήμονας και να αποκτήσει
γνωστική επάρκεια στον χειρισμό των μαθηματικών εννοιών, την εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή, και
παράλληλη ανάπτυξη της μαθηματικής λογικής και αφαιρετικής ικανότητας. Επίσης να κατακτήσει αντίστοιχες
γνώσεις και δεξιότητες στις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία».
Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων της εργασίας είναι διπλός:
α) η απόκτηση γνώσης και η προώθηση της κατανόησης μέσω της μελέτης πηγών σχετικών
με το θέμα και
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β) η παραγωγή νέας γνώσης από τους μαθητές μέσω συλλογής και επεξεργασίας πρωτογενών
δεδομένων (έρευνες πεδίου) ή μέσω της μελέτης δευτερογενών πηγών (βιβλιογραφική έρευνα)
(Ηλιάδης & Βούτσινος, 2010 Ματσαγγούρας, 2000).
Επειδή πολλές φορές οι ερευνητικές εργασίες των μαθητών αποτελούν συρραφή των
πληροφοριών που συνέλεξαν, τις οποίες κατανοούν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, ο εκπαιδευτικός πρέπει συνεχώς να εμπλέκει τους μαθητές σε διαδικασίες συσχέτισης των δεδομένων και
των πληροφοριών, ώστε να οδηγούνται με αποτελεσματικό τρόπο στην παραγωγή νέας γνώσης
(Ματσαγγούρας, 2011 ΥΠΔΜΘ, 2013).
Κατά την 5η Φάση, μετά την επεξεργασία των δεδομένων και τη διαμόρφωση των γενικών
συμπερασμάτων, η ομάδα πρέπει σε ολομέλεια να αποφασίσει με ποιούς συνδυασμούς τρόπων και
μέσων θα γίνει η αναπαράσταση του θέματος και της προβληματικής της εργασίας τους, των
δραστηριοτήτων που υλοποίησαν καθώς και των νέων γνώσεων και ικανοτήτων που απεκόμισαν τα
μέλη της με την ολοκλήρωσή της. Εναλλακτικοί τρόποι που μπορούν να αξιοποιηθούν και
συνδυαστικά είναι:


ο γραπτός και ο προφορικός λόγος στις ποικίλες του μορφές, όπως γραπτές εκθέσεις
επιστημονικής μορφής, προφορικές εισηγήσεις με χρήση powerpoint ή άλλου μέσου,
διαλεκτικές αντιπαραθέσεις, αφίσες, συζητήσεις, θεατρικά κείμενα, ποιήματα, πόστερ,
βιβλιοπαρουσιάσεις, περιλήψεις, οδηγίες, αφηγήσεις, συνεντεύξεις, ημερολόγια, σταυρόλεξα
κ.ά.



οι εικόνες, οι γραφικές αναπαραστάσεις, οι διαφάνειες, οι διαφημίσεις,



οι κινούμενες εικόνες με ήχο, τα φιλμ,



τα δρώμενα κάθε μορφής,



οι εικαστικές εκφράσεις γλυπτικής και ζωγραφικής,



οι ψηφιακές προσομοιώσεις,



οι κατασκευές κάθε μορφής,



οι πρακτικές παρεμβάσεις σε χώρους και κοινωνικές καταστάσεις.
Οι παραπάνω τρόποι αναπαράστασης της νέας γνώσης μπορεί κάλλιστα να αξιοποιηθούν στη

δημόσια παρουσίαση της έρευνας, που θα γίνει στην ειδική ημερίδα (Ματσαγγούρας, 2011
ΥΠΔΜΘ, 2013).
Κατά την 6η Φάση οι μαθητές αναζητούν, και δοκιμαστικά αξιοποιούν, εναλλακτικούς
τρόπους παρουσίασης του θέματος, του σκοπού, των κεντρικών ερωτημάτων, των διαδικασιών
συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων και των συμπερασμάτων τους, καθώς και της κριτικής
ανάλυσης στα κοινωνικοηθικά ζητήματα που αγγίζει η έρευνά τους επίσης, συζητούν προβλήματα
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χρονοδιαγραμμάτων και λειτουργικότητας της ομάδας και παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην
Ολομέλεια του Τμήματος, προκειμένου να λάβουν τις πρώτες ανατροφοδοτήσεις από τις υπόλοιπες
ομάδες. Ο εκπαιδευτικός στηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές στην προετοιμασία τους για την
προφορική παρουσίαση της έρευνας και του τεχνήματος.
Κατά την 7η Φάση τα μέλη της ομάδας συγγράφουν την Ερευνητική Έκθεση, συνθέτουν το
τέχνημα και εμπλουτίζουν τον ομαδικό φάκελο με συμπληρωματικά στοιχεία, πριν τον υποβάλλουν
για αξιολόγηση. Επίσης, ολοκληρώνουν το

προσωπικό τους ημερολόγιο και ετοιμάζουν τον

ατομικό τους φάκελο για την ατομική τους αξιολόγηση. Ο διδάσκοντας στηρίζει τους μαθητές στη
χρήση της γλώσσας, των εικόνων και των σχημάτων κατά τη συγγραφή της Ερευνητικής Έκθεσης και
τη δημιουργία του τεχνήματος (Ματσαγγούρας, 2011· ΥΠΔΜΘ, 2013).

Παρουσίαση του έργου των ομάδων

Κατά την 8η Φάση οι ομάδες σε προγραμματισμένο χρόνο παρουσιάζουν συνοπτικά σε ευρύτερο
κοινό την εργασία τους. Ο τρόπος παρουσίασης και τα μέσα αποφασίζονται από τους μαθητές της
ομάδας και μπορεί να αποτελεί συνδυασμό εισήγησης, εικόνων, σχημάτων, κίνησης, ήχου με τη
χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Μετά τις παρουσιάσεις, ακολουθεί σύντομη συζήτηση με
ερωτήσεις από το κοινό, απαντήσεις, επισημάνσεις, διευκρινίσεις, εξηγήσεις που θα προσφέρουν στα
μέλη κάθε ομάδας την ευκαιρία να μιλήσουν για τη δουλειά τους και τις δυσκολίες της, για τη
σημασία που είχε για αυτούς, για τις σχέσεις που δημιουργήθηκαν, για τα βήματα της έρευνας που
βίωσαν. Παράλληλα, στον χώρο της ημερίδας μπορεί να γίνει και σχετική έκθεση με όλα τα
δημιουργήματα των μαθητών αφίσες, τεχνήματα, δρώμενα κ.λπ. Η συνολική παρουσίαση του της
ερευνητικής εργασίας, ο λόγος των μαθητών και η συμμετοχή τους στη συζήτηση με σκέψεις,
επιχειρήματα, ερωτήματα, απαντήσεις και απόψεις θα αποτελέσουν ένα επιπλέον στοιχείο για την
αξιολόγηση των ομάδων και των μελών τους. Ταυτόχρονα, γίνεται υποχρεωτικά κοινοποίηση όλων
των ερευνητικών εργασιών και στην ευρύτερη εκπαιδευτική και τοπική κοινότητα μέσω του
διαδικτύου και άλλων πρόσφορων τρόπων. Έτσι διασφαλίζεται, εκτός από τη διάχυση «καλών
πρακτικών», και η απαραίτητη διαφάνεια που αποτελεί προϋπόθεση της εγκυρότητας της σχετικής
διαδικασίας. Οι διαδικασίες παρουσίασης και υποστήριξης αποβλέπουν στην εξοικείωση των
μαθητών με την έκθεσή τους στο δημόσιο χώρο, στη διαχείριση του δημόσιου λόγου αλλά και στη
διασφάλιση της ποιότητας και, κυρίως, της γνησιότητας των εργασιών (Αργυροπούλου, 2007
Ματσαγγούρας, 2011 ΥΠΔΜΘ, 2011).
Κατά την 9η Φάση οι μαθητές παρουσιάζουν το προσωπικό ημερολόγιο και τον ατομικό
τους φάκελο για αξιολόγηση και εξηγούν στοιχεία από αυτούς, εφόσον τους ζητηθεί. Ο
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εκπαιδευτικός βαθμολογεί τον φάκελο της ομάδας και με βάση την ομαδική βαθμολογία,
αξιοποιώντας και το περιεχόμενο του προσωπικού ημερολογίου και του ατομικού φακέλου,
βαθμολογεί τα μέλη της ομάδας, διαφοροποιώντας, ανάλογα, την ατομική βαθμολογία.
Πίνακας 1: Φάσεις υλοποίησης ερευνητικής εργασίας

Φάσεις
Συλλογικός προγραμματισμός

Δραστηριότητες
1. Καθορισμός θέματος
2. Ανάλυση θέματος σε επιμέρους
διαστάσεις
με πλαίσιο τα μαθητικά ενδιαφέροντα
με πλαίσιο το αναλυτικό πρόγραμμα
με πλαίσιο τη θεωρία της πολλαπλής
νοημοσύνης
3. Επιμερισμός διαστάσεων σε ομάδες
4. Στόχοι και δραστηριότητες (εδώ εμπίπτει
και η σύνθεση ομάδας και η κατανομή
ρόλων) / Χρονικός προγραμματισμός
5. Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης
συνολικού έργου
διαδικασιών συνεργασίας (συμβόλαιο)

Ενδο-ομαδικός προγραμματισμός

6. Καθορισμός διαδικασιών
7. Ενδοομαδικός επιμερισμός θέματος και
κατανομή ρόλων

Συλλογική διεξαγωγή του έργου (συλλογή και
επεξεργασία πληροφοριών, δομή εργασίας)

8. Εργασία υποομάδων
9. Συντονιστική συνεδρία ομάδας
10. Παρουσίαση έργου υποομάδων
11. Σύνθεση έργου υποομάδων
12. Επιμέλεια συλλογικού έργου ομάδας

Παρουσίαση του έργου των ομάδων

13. Παρουσίαση συλλογικού έργου ομάδων
14. Ερωτήσεις και σχόλια από άλλες
ομάδες

Αξιολόγηση έργου και λειτουργικότητας ομάδας

15. Ενδοομαδική αυτο-αξιολόγηση (φύλλα
αξιολόγησης, κλίμακες διαβαθμισμένων
κριτηρίων, προσωπικό ημερολόγιο,
ατομικός φάκελος εργασιών)
έργου
διαδικασίας
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16. Διομαδική αξιολόγηση έργου ομάδων
έργου
διαδικασίας
Πηγή: Ματσαγγούρας, 2006: 262

Εικόνα 1:: Ιστόγραμμα διαπλοκής επιστημονικών κλάδων κατά την υλοποίηση ερευνητικής εργασίας

Εικόνα 2:: Μορφές αναπαράστασης ερευνητικής εργασίας
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Η λειτουργικότητα των ομάδων κατά την εκπόνηση των ερευνητικών εργασιών
Σύνθεση των ομάδων εργασίας

Αναφορικά με τη σύνθεση των ομάδων τίθενται δύο κύρια ερωτήματα:


Ο αριθμός των μαθητών που θα συμμετέχει σε κάθε ομάδα και



Με ποια κριτήρια πρέπει να γίνει η επιλογή των μελών κάθε ομάδας.
Σε σχέση με το πρώτο κριτήριο ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για να λειτουργήσει μια

ομάδα είναι τρία μέλη και ο μέγιστος αριθμός δεν πρέπει να ξεπερνά τα έξι μέλη. Όσο αυξάνεται ο
αριθμός των μελών η λειτουργία της ομάδας γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη, χρονοβόρα και
δυσκίνητη, οι μαθητές έχουν λιγότερες δυνατότητες συμμετοχής και αυξάνονται οι πιθανότητες
παθητικοποίησης και αποξένωσης των μελών. Για όλους αυτούς τους λόγους ο συνήθης αριθμός των
μαθητών-μελών των ομάδων στο σχολικό πλαίσιο είναι τέσσερα μέλη (Ματσαγγούρας, 2011). Σε
κάθε περίπτωση, για το μέγεθος μιας ομάδας σημαντικό ρόλο παίζει η φύση του μαθησιακού
αντικειμένου, οι στόχοι που επιδιώκονται και οι συνθήκες, όπως η αίθουσα, τα εποπτικά μέσα, κ.λπ.
(Αργυροπούλου, 2007).
Αναφορικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των μελών μιας ομάδας,
σκόπιμο είναι, για παιδαγωγικούς λόγους, να δημιουργούνται ανομοιογενείς ομάδες. Η
ανομοιογένεια συνίσταται στο επίπεδο των μαθησιακών ικανοτήτων, εμπειριών και γνώσεων, στην
διαφορετική εθνική και φυλετική προέλευση και στο φύλο. Έτσι, για παράδειγμα σε μια τετραμελή
ομάδα, η ιδανική σύνθεση περιλαμβάνει έναν μαθητή (ή μαθήτρια) υψηλής σχολικής επίδοσης, δύο
μέτριας και έναν χαμηλής. Η ανομοιογένεια έχει αποδειχθεί ότι δεν βοηθά μόνο τους μαθητές, οι
οποίοι έχουν χαμηλή επίδοση αλλά και τους μαθητές με υψηλή επίδοση, γιατί οι τελευταίοι,
αναλαμβάνοντας διδακτικούς ρόλους μέσα στη ομάδα, αναγκάζονται να ανασυγκροτήσουν την
γνώση τους σε ανώτερο επίπεδο οργάνωσης και γενίκευσης, προκειμένου να την εξηγήσουν στους
υπόλοιπους (Ματσαγγούρας, 2011). Αυτές οι διαδικασίες βοηθούν στην εμβάθυνση της γνώσης και
στην ενίσχυση των στρατηγικών μάθησης (Vygotsky, 1993).
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανομοιογένεια και η ένταξη όλων των μαθητών, οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να ζητήσουν από τους διδασκόμενους να δηλώσουν 4-5 συμμαθητές τους, με
τους οποίους θα ήθελαν να αποτελέσουν ομάδα. Στη συνέχεια φροντίζουν, αν είναι δυνατόν, να
εντάξουν στην ομάδα, στην οποία θα συμμετέχουν, δύο τουλάχιστον από τους προτεινόμενους
συμμαθητές τους. Ένας άλλος τρόπος για τη συγκρότηση των ομάδων είναι να σχηματιστούν αυτές
με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών. Η επιλογή αυτή οδηγεί στη δημιουργία μάλλον ομοιογενών
ομάδων με αυξημένη συνοχή, αλλά και με ροπή προς φιλικές δραστηριότητες που φαίνεται να
διευκολύνει, αρχικά τουλάχιστον, τη συνεργασία, αλλά δε διασφαλίζει πάντοτε την ποιότητα του
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παραγόμενου προϊόντος / αποτελέσματος. Επίσης, πολύ συχνά μέσα από τη μαθητική επιλογή
μπορεί κάποιοι μαθητές να μένουν εκτός των προτιμήσεων των συμμαθητών τους.
Ένας άλλος πιθανός τρόπος σύνθεσης της ομάδας είναι η τυχαία επιλογή μελών, π.χ. μέσω
κλήρωσης. Ο τρόπος αυτός, όμως, μπορεί να δημιουργήσει και μη λειτουργικούς συνδυασμούς, τους
οποίους ο εκπαιδευτικός καλό είναι να αποφύγει. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη συγκρότηση
μιας λειτουργικής ομάδας είναι, η επιλογή της σύνθεσης της ομάδας να προκύπτει από το
συνδυασμό των μαθητικών προτιμήσεων και των παρεμβάσεων του εκπαιδευτικού, -ο οποίος πρέπει
να έχει πλήρη γνώση των δυνατοτήτων των μαθητών του-, έτσι ώστε να διασφαλίζονται λειτουργικές
συνθέσεις και όλοι οι μαθητές να εντάσσονται σε κάποια ομάδα. Στη συνέχεια οι ομάδες
αυτορυθμίζονται και κατανέμουν τις εσωτερικές εργασίες όπως αυτές αποφασίσουν (Ματσαγγούρας,
2011).

Προδιαγραφές για την αποτελεσματική λειτουργία των ομάδων εργασίας

Αναγκαία συνθήκη για τη μετατροπή ενός συνόλου ατόμων σε ομάδα είναι η αλληλεξάρτηση. Έτσι,
εξασφαλίζονται όχι μόνο κοινοί στόχοι αλλά και ενιαία και συντονισμένη δράση. Για να επιτευχθεί η
αλληλεξάρτηση, πρέπει να γίνει επιμερισμός ρόλων, πληροφοριών, πόρων, μέσων και έργου σε όλα
τα μέλη, τα οποία θα παρουσιάζουν την εργασία τους για τη σύνθεση του κοινού έργου στο πλαίσιο
της ομάδας. Η εκ περιτροπής παρουσίαση από διαφορετικά κάθε φορά μέλη-μαθητές της ομαδικής
εργασίας στην κοινή Ολομέλεια αποτελεί έναν ακόμη τρόπο ενίσχυσης της αλληλεξάρτησης.
Μάλιστα, ενδείκνυται ο εκπαιδευτικός να παροτρύνει και τους μαθητές που φαίνεται να υπολείπονται
σε ενεργή δράση για την παρουσίαση του έργου στην ομάδα. Αυτές οι πρακτικές αυξάνουν το
αίσθημα της αλληλεξάρτησης, αλλά και της ατομικής ευθύνης και αναδεικνύουν εγκαίρως τα όποια
προβλήματα συμμετοχής στο κοινό έργο παρατηρούνται σε συγκεκριμένα μέλη της ομάδας
(Ματσαγγούρας, 2011).
Η συσχέτιση των θεμάτων και των δραστηριοτήτων με τις εμπειρίες των μαθητών και την
καθημερινή πραγματικότητα, καθώς και η υιοθέτηση προτάσεων τους στους στόχους και στις
δραστηριότητες της ομάδας, αυξάνει το ενδιαφέρον τους και επομένως τη συμμετοχή τους. Σε κάθε
περίπτωση οι στόχοι και οι δραστηριότητες της ερευνητικής εργασίας επιβάλλεται, για
παιδαγωγικούς λόγους, να εμπεριέχουν διαδικασίες απάντησης ερωτημάτων, επίλυσης αυθεντικών
προβλημάτων και λήψης αποφάσεων σε αμφιλεγόμενα ζητήματα της ζωής, δεδομένου ότι τέτοιου
είδους προσεγγίσεις αποτελούν δοκιμασμένες πρακτικές για την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος
και της δράσης των μαθητών. Γενικά, καθετί που αντιλαμβάνονται οι μαθητές ως σχετικό με την
καθημερινότητά τους, τη ζωή τους και τα ενδιαφέροντά τους, τους κινητοποιεί και, όταν το
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προσεγγίζουν ερευνητικά, αυξάνει την κατανόηση τους γι’ αυτό. Τα ερωτήματα, τα προβλήματα και
τα ζητήματα ενδείκνυται να κυριαρχούν τόσο στο κεντρικό θέμα όσο και στα υποθέματα, ώστε να
καθοδηγούν τις δραστηριότητες και να διατηρούν ένα συνεχή προβληματισμό σε όλη τη
διερευνητική διαδικασία (Αργυροπούλου, 2007 Ματσαγγούρας, 2000 ΥΠΔΜΘ, 2011). Ο βαθμός
δυσκολίας και το επίπεδο πολυπλοκότητας των διαδικασιών επίλυσης των ερωτημάτων,
προβλημάτων και ζητημάτων πρέπει στην αρχή να είναι αντίστοιχα με τις γνώσεις και τις δεξιότητες
των μαθητών και σταδιακά να αυξάνονται, καθώς οι μαθητές θα αναπτύσσουν τις ικανότητές τους.
Έτσι επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διεργασίας, δεδομένου ότι αυτή
λειτουργεί στη «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» του μαθητή, δηλαδή στο επίπεδο της εν δυνάμει εξέλιξής
του (Vygotsky, 1993).
Για να προληφθούν προβλήματα ασυνέπειας και ολιγωρίας στη λειτουργία της ομάδας και
για να αναπτυχθεί το αίσθημα ατομικής ευθύνης, οι εκπαιδευτικοί συνδιαμορφώνουν με τους μαθητές
ένα «συμβόλαιο» με ρητά διατυπωμένες τις ατομικές τους υποχρεώσεις έναντι της ομάδας. Βέβαια σε
ένα σχέδιο εργασίας οι ρόλοι είναι ισότιμοι, καθώς όλοι εργάζονται και συνεργάζονται όχι
καταπιεστικά, αλλά επιλέγοντας τον τομέα στον οποίον μπορούν να προσφέρουν περισσότερο.
Όμως, οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ως μέλη ομάδας αναλαμβάνουν δεσμεύσεις, τις
οποίες αν δεν τηρήσουν, όλη η ομάδα θα υποστεί τις επιπτώσεις της ασυνέπειάς τους. Τέτοιες, για
παράδειγμα, δεσμεύσεις μπορεί να είναι ότι:


Θα προετοιμάζονται πριν από κάθε συνάντηση της ομάδας και θα ολοκληρώνουν εντός του
χρονοδιαγράμματος τις προγραμματισμένες εργασίες.



Θα συμμετέχουν ενεργά και θετικά στις δράσεις και στις συζητήσεις της ομάδας με πληροφορίες, ιδέες, επιχειρήματα και προτάσεις.



Θα βοηθούν τα μέλη της ομάδας στις δυσκολίες τους, αλλά και θα ζητούν από τους άλλους
βοήθεια, με στόχο την πρόοδο του συλλογικού έργου.



Θα ενθαρρύνουν και θα επαινούν κάθε θετική προσπάθεια των άλλων μελών της ομάδας
τους.



Θα συζητούν τα όποια προβλήματα προκύπτουν και θα προσπαθούν να επιτύχουν τη λύση
τους μέσα σε πλαίσιο διαλόγου (Αργυροπούλου, 2007 Ματσαγγούρας, 2000, 2011).
Επιπλέον, κατά τη διαμόρφωση των όρων του «συμβολαίου», θα πρέπει να διατυπωθεί ρητά

ότι όλα τα μέλη και όλες οι ομάδες θα εργασθούν αποτελεσματικά, τηρώντας χρονικά όρια και
υποχρεώσεις, για να εκπονήσουν υψηλής ποιότητας εργασίες, που θα είναι αποτέλεσμα της
ενεργοποίησης όλων των μελών τους. Συνιστάται, επίσης, να συζητηθεί το γεγονός ότι αρκετές φορές
στις ομάδες ορισμένα μέλη εκμεταλλεύονται την εργασία των άλλων μελών και καρπούνται
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βαθμολογικά τον κόπο των υπολοίπων. Επειδή τέτοιες πρακτικές και νοοτροπίες δεν συνάδουν με το
πνεύμα του σχολείου, θα πρέπει από την αρχή της ερευνητικής εργασίας να συζητηθούν οι λόγοι που
επιβάλλουν τη διαφοροποίηση της ατομικής βαθμολογίας από τη βαθμολογία της συλλογικής
εργασίας στις περιπτώσεις κατά τις οποίες παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα. Επίσης, από την αρχή
οι μαθητές πρέπει να πληροφορηθούν από τον εκπαιδευτικό τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει η
αξιολόγηση της ομαδικής εργασίας τους, αλλά και η ατομική αξιολόγηση κάθε μέλους της ομάδας
(Ματσαγγούρας, 2011).
Στη λογική της πρόληψης των προβλημάτων και της έγκαιρης συνειδητοποίησης των
ατομικών και συλλογικών ευθυνών, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να τηρούν προσωπικό
ημερολόγιο έναρξης, πορείας και ολοκλήρωσης των δράσεών τους, στο οποίο οι μαθητές εκτός από
τις δράσεις τους, μπορούν να καταγράφουν και σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, συναισθήματα,
προτάσεις, κρίσεις και βιώματα. Η τήρηση προσωπικού αναστοχαστικού ημερολογίου (journal
writing) είναι διαδεδομένη πρακτική στην εκπαίδευση πολλών χωρών και θεωρείται αποτελεσματικό
μέσο μάθησης και ανάπτυξης θετικών στάσεων. Είναι, μάλιστα, ιδιαίτερα χρήσιμο, όταν το
περιεχόμενο των σημειώσεων οργανώνεται γύρω από κεντρικά σημεία, όπως:
•

«Τι ήξερα για το θέμα»,

•

«Τι ήθελα να μάθω» και τελικά,

•

«Τι έμαθα» (Κόπτσης, 2009 Ματσαγγούρας, 2011).
Το κλίμα της ομαδικότητας, το οποίο είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία της

ομάδας, δεν προκύπτει αυτόματα με τη δημιουργία της, αλλά οικοδομείται σταδιακά με τη συμβολή
όλων των μελών της. Η συμβολή αυτή αφορά τόσο σε λεκτικές δηλώσεις αλληλοαποδοχής,
αλληλοενθάρρυνσης και αλληλοστήριξης κατά τη λειτουργία της ομάδας, όσο και σε έμπρακτες
δράσεις βοήθειας, επεξήγησης, υπόδειξης, πρότασης ιδεών, που συμβάλλουν στην υπέρβαση των
δυσκολιών του έργου. Δημιουργείται, έτσι, τέτοιο κλίμα μέσα στις ομάδες, που βοηθά και
συναισθηματικά τα παιδιά. Νιώθουν πιο ελεύθερα, πιο ανεξάρτητα, η έκφραση της γνώμης είναι
περισσότερο αβίαστη, μειώνεται ο φόβος της αποτυχίας, με αποτέλεσμα να εργάζονται και πιο
ευχάριστα. Οι πιο αδύναμοι μαθητές από άποψη σχολικής επίδοσης ενεργοποιούνται πιο εύκολα,
δεν απομονώνονται, μειώνονται οι δυσκολίες επικοινωνίας με τους συμμαθητές τους και
παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις (Κόπτσης, 2009 Ματσαγγούρας, 2011).
Βέβαια η εμφάνιση προβλημάτων είναι αναμενόμενη, κυρίως λόγω της έλλειψης στάσεων και
ικανοτήτων που απαιτεί η συνεργασία. Προβλήματα δημιουργούνται επίσης και από το γεγονός ότι
μερικοί μαθητές, που έχουν διακριθεί και επικρατήσει μέσα στο παραδοσιακό ανταγωνιστικό πλαίσιο
των σχολικών τάξεων, προτιμούν την ατομική εργασία σε πλαίσιο ανταγωνισμού και έμμεσα ή άμεσα
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αντιδρούν στις συλλογικές μορφές δράσης. Σε κάθε περίπτωση, τα αναδεικνυόμενα προβλήματα
μπορεί να προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά, αν ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί από
κοντά και ανατροφοδοτεί το έργο των ομάδων, αν διασφαλίζει σχέσεις αλληλεξάρτησης, αν αξιοποιεί
τα μαθητικά ενδιαφέροντα, τις ατομικές ικανότητες και κλίσεις στις ομαδικές εργασίες
(Ματσαγγούρας, 2000, 2011).
Προϋποθέσεις υλοποίησης των ερευνητικών εργασιών στην εκπαίδευση: Χρόνος, χώρος και
υλικοτεχνική υποδομή
Όσον αφορά το χρόνο υλοποίησης, μια ερευνητική εργασία μπορεί να έχει μικρή, μέση, ή μεγάλη
διάρκεια. Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί νομίζουν ότι πρόκειται για μακρόχρονη και ιδιαίτερα
απαιτητική διαδικασία, με την οποία δεν είναι εξοικειωμένοι και για την οποία απαιτείται διδακτικός
χρόνος που είναι δύσκολο να διατεθεί από το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Στα νέα Αναλυτικά
Προγράμματα προβλέπεται στο 10% του διαθέσιμου χρόνου να γίνονται διαθεματικές
δραστηριότητες με αξιοποίηση της μεθόδου των ερευνητικών εργασιών. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν
να αναπτυχθούν εργασίες μικρής διάρκειας, τα οποία βοηθούν στην εξοικείωση διδασκόντων και
διδασκομένων με την υλοποίηση ερευνητικών εργασιών. Μια τέτοια ερευνητική εργασία μπορεί να
λειτουργήσει στο πλαίσιο επανάληψης μιας διδακτικής ενότητας και να συνδέσει τις αποκτηθείσες
γνώσεις με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα καθώς και με άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τους μαθητές.
Έτσι, αφού ολοκληρωθεί μια ενότητα, μπορεί να εκπονηθεί μια ερευνητική εργασία με τη
συμμετοχή όλων των μαθητών. Οι άξονες του θέματος γράφονται στον πίνακα και μπορούν οι
μαθητές να αναλάβουν από έναν άξονα ατομικά και να γράψουν σε δύο-τρεις παραγράφους το δικό
τους κείμενο για την επόμενη εβδομάδα. Σε συγκεκριμένη ώρα θα διαβαστούν όλες οι εργασίες. Θα
βελτιωθούν και τέλος μια ομάδα μαθητών από όλη την τάξη θα αναλάβει την τελική σύνθεση και
καταγραφή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Είναι ολοφάνερο ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να
διαχειριστεί, όπως εκείνος θεωρεί προσφορότερο, την εκπόνηση μιας μικρότερης ή μεγαλύτερης
ερευνητικής εργασίας, μυώντας έτσι τους μαθητές του σε μικροέρευνες και ασκώντας τους σε
μετακειμενικές δραστηριότητες, που καλλιεργούν γλωσσικές και πολλές άλλες δεξιότητες
(Αργυροπούλου, 2007 Κόπτσης, 2009).
Σημαντική παράμετρος στην υλοποίηση μιας ερευνητικής εργασίας είναι ο χώρος στον
οποίο πραγματοποιείται, διότι πολλά σχέδια εργασίας απαιτούν ανάλογη διαμόρφωση του χώρου ή
επίσκεψη σε άλλους χώρους εκτός της σχολικής τάξης. Στη σχολική τάξη είναι αναγκαίες ορισμένες
παρεμβάσεις, οι οποίες γίνονται με τη συνεργασία διδασκόντων και διδασκομένων. Τέτοιες είναι η
διάταξη των καθισμάτων κυκλικά ή σε σχήμα Π, προκειμένου να επιτυγχάνονται συνθήκες άμεσης
οπτικής επαφής και επικοινωνίας των μελών της ομάδας, η εύρεση χώρων για την αποθήκευση των
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φακέλων και των προσωπικών ημερολογίων των μαθητών, καθώς και των αναγκαίων υλικών για τη
δημιουργία του τεχνήματος, ο χώρος κατασκευών, ο χώρος έκθεσης στο σχολείο για ανάδειξη και
προβολή των εργασιών, η δυνατότητα πρόσβασης και εργασίας των μαθητών στη βιβλιοθήκη του
σχολείου και στο εργαστήριο των ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ. (Αργυροπούλου, 2007).
Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) συνιστούν απαραίτητο μέσο στη
διεξαγωγή της ερευνητικής εργασίας. Είναι σημαντικό οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να
χρησιμοποιήσουν όλες τις πολυμεσικές και μη υπηρεσίες (γραπτά κείμενα, πίνακες, εικόνες, ήχους,
μουσικές, video κ.λπ.) σ’ όλα ανεξαιρέτως τα στάδια διεξαγωγής της ερευνητικής τους εργασίας.
Ειδικότερα η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι επιβεβλημένη για την άντληση
πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, το σχεδιασμό, την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, τη
σύνθεση των εργασιών, την παρουσίαση, προβολή και διάχυση του παραγόμενου αποτελέσματος.
Επίσης, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή και για δραστηριότητες
ηλεκτρονικής

αλληλογραφίας,

τηλεδιασκέψεων,

συμμετοχής

σε

forum,

παρακολούθησης

εκπαιδευτικών ταινιών-ντοκιμαντέρ, συμμετοχής σε παιχνίδια κ.ά. (Αποστολίδης, 2008
Ματσαγγούρας, 2011).

Αξιολόγηση των ερευνητικών εργασιών
Αξιολόγηση της εργασίας

Η αξιολόγηση αποτελεί επιβεβλημένη ενέργεια για όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα και όλες τις
εκπαιδευτικές διαδικασίες, προκειμένου αφ’ ενός να διασφαλιστεί η καλύτερη κατά το δυνατόν
εκπαιδευτική ποιότητα και αφ’ ετέρου η επένδυση των χρημάτων να παρέχει το πλέον βέλτιστο
εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Η σύγχρονη βιβλιογραφία επισημαίνει την αναγκαιότητα της αξιολόγησης
τόσο του περιεχομένου της μάθησης όσο και της διαδικασίας. Η αξιολόγηση διακρίνεται στη
διαγνωστική / αρχική, στη διαμορφωτική και στην τελική. Η διαγνωστική / αρχική αξιολόγηση
πραγματοποιείται κατά την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ η διαμορφωτική κατά τη
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο ρόλος της είναι να ανατροφοδοτεί και να διαμορφώνει
τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις καθώς υλοποιούνται. Με παιδαγωγικούς όρους είναι η σημαντικότερη
μορφή αξιολόγησης και θεωρείται οργανικό μέρος κάθε σκόπιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης. Ο
ρόλος της τελικής αξιολόγησης είναι να επισημαίνει, αφού έχει ολοκληρωθεί η παρέμβαση, με
αξιοποιήσιμο τρόπο τις επιτυχίες και τις αστοχίες μιας σκόπιμης και συνειδητής διαδικασίας και να
αποφανθεί για την τελική αποτίμηση του αποτελέσματος με τη χρήση μιας βαθμολογικής κλίμακας,
π.χ. δεκάβαθμη αριθμητική κλίμακα (1-10) ή πεντάβαθμη λεκτική (άριστα, πολύ καλά, καλά, μέτρια,
κάτω του μετρίου) (Καραλής, 1999 Κασσωτάκης, 2013 ·Ματσαγγούρας, 2011).
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Στις ομαδοσυνεργατικές ερευνητικές εργασίες, οι συλλογικές δράσεις, οι κοινοί στόχοι, οι
μεγάλης διάρκειας διαδικασίες και τα πολλά εμπλεκόμενα πρόσωπα καθιστούν την αξιολόγηση
δύσκολη, αλλά ιδιαίτερα αναγκαία και στις δύο μορφές της -τη διαμορφωτική και την τελική. Και οι
δύο μορφές είναι απαραίτητες, γιατί επισημαίνουν «τι είναι σημαντικό με εκπαιδευτικά κριτήρια,
σηματοδοτούν τη σημαντικότητα της εκπαιδευτικής εργασίας, ανατροφοδοτούν ατομικές και συλλογικές επιλογές,
αναδεικνύουν τη σχέση του ατόμου με την ομάδα, των δικαιωμάτων με τις υποχρεώσεις και της προσωπικής
πρωτοβουλίας με τη συλλογική βούληση και, κυρίως, της προσπάθειας με το αποτέλεσμα» (Ματσαγγούρας,
2011, σ. 74). Απλώς, στις ερευνητικές εργασίες η έννοια της επίδοσης είναι πολύ πιο διευρυμένη και
δεν αποτιμάται με κριτήριο αποκλειστικά το τελικό αποτέλεσμα (Frey, 1986). Η αξιολόγηση των
μαθητών πρέπει να στοχεύει στην εκπλήρωση των στόχων της ερευνητικής εργασίας, αλλά και στην
ενθάρρυνσή τους για συμμετοχή, ομαδική εργασία και έρευνα.
Η αξιολόγηση της συλλογικής ερευνητικής εργασίας, η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα της
τετράμηνης έρευνας της ομάδας, πραγματοποιείται στους παρακάτω σε τέσσερις τομείς (βλ. Πίνακα
1):
α) αξιολόγηση της διαδικασίας της έρευνας,
β) αξιολόγηση του περιεχομένου της ερευνητικής έκθεσης
γ) αξιολόγηση της γλώσσας και της δομής της ερευνητικής έκθεσης, και
δ) αξιολόγηση της δημόσιας παρουσίαση της ομαδικής ερευνητικής εργασίας (ΥΠΔΜΘ,
2013).
α) Στον πρώτο τομέα αξιολόγησης της ερευνητικής εργασίας, τη διαδικασία, αξιολογούνται
ο προγραμματισμός, τα ερευνητικά ερωτήματα, οι πηγές των δεδομένων, οι μέθοδοι διεξαγωγής της
έρευνας, οι συσχετίσεις μεταβλητών, τα συμπεράσματα, η τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και κανόνων
και η αξιοποίηση των ΤΠΕ. Κριτήρια θετικής αξιολόγησης είναι η πρωτοτυπία, η επιστημονικότητα
και οι δυνατότητες αιτιολόγησης των επιλογών των μαθητών στους παραπάνω τομείς, η ικανότητα
στην ερμηνεία και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, καθώς και η στοχαστικο-κριτική θεώρηση των
διαδικασιών, των ρόλων, των μέσων και των αποτελεσμάτων της ερευνητικής εργασίας.
Διαμορφώνονται, δηλαδή, οκτώ υποκλίμακες.
β) Κατά την αξιολόγηση του περιεχομένου της ερευνητικής έκθεσης αξιολογούνται οι
ειδικές γνώσεις επί του θέματος, οι έννοιες, οι γενικεύσεις και τα εννοιολογικά σχήματα, οι
ικανότητες

και οι προεκτάσεις σε καταστάσεις της πραγματικότητας, που παρατίθενται στην

προαναφερθείσα έκθεση. Κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να είναι η ορθότητα και η πληρότητα των
γνώσεων, οι ικανότητες αξιοποίησης της γνώσης για την κατανόηση και ερμηνεία του κόσμου, η
ικανότητα επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων και λήψης αποφάσεων σε διλημματικά και
συγκρουσιακά ζητήματα, προκειμένου να συντελεστεί η έμπρακτη παρέμβαση στον κοινωνικό χώρο
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του σχολείου, της οικογένειας, της τοπικής κοινότητας, αλλά και η αλλαγή προσωπικών στάσεων,
επιλογών και συμπεριφορών. Τέλος, κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί η ανάλυση και αποτίμηση και
της δικής τους εμπειρίας με τις επιτυχίες και τις δυσκολίες, τις προκλήσεις και απογοητεύσεις, τις
αντιπαραθέσεις και τις συνθέσεις. Διαμορφώνονται, δηλαδή, ξανά οκτώ υποκλίμακες.
γ) Όσον αφορά την αξιολόγηση της δομής της ερευνητικής έκθεσης θα πρέπει

να

περιλαμβάνεται:


εισαγωγή στο θέμα, το σκοπό και τη σπουδαιότητα του θέματος, με σχετική βιβλιογραφική
επισκόπηση,



παρουσίαση των υποθεμάτων και των κεντρικών ερωτημάτων με τοποθέτηση τους στο
κοινωνικό πλαίσιο,



περιγραφή και αιτιολόγηση των πηγών, των μέσων και των διαδικασιών συλλογής των
δεδομένων,



εξήγηση και παρουσίαση των διαδικασιών επεξεργασίας των δεδομένων,



σαφή διατύπωση και κριτική των συμπερασμάτων και



αναστοχαστική κριτική του όλου εγχειρήματος, των εμπειριών και των ζητημάτων που
ανέκυψαν.

Επίσης, στην ερευνητική έκθεση αναμένεται η συνδυαστική χρήση κείμενων, σχημάτων, εικόνων,
κίνησης, ήχου κ.λπ. ως μέσων επικοινωνίας και έκφρασης, αλλά και ως εργαλείων σκέψης, μάθησης
και γνώσης. Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν η ορθή δόμηση των κειμένων, η νοηματική
συνεκτικότητα του λόγου, οι κατάλληλες λεκτικές και γραμματικές επιλογές, η ευρηματικότητα στη
συνδυαστική αξιοποίηση λόγου, εικόνας, κίνησης και ήχου (πολυτροπικότητα), η εσωτερική συνοχή
του κειμένου, η βιβλιογραφική τεκμηρίωση και το τυποεκδοτικό αποτέλεσμα της ερευνητικής
έκθεσης. Στον άξονα αυτό, δηλαδή, συγκροτούνται επτά υποκλίμακες.
δ) Σε σχέση με τον τρόπο παρουσίασης της ερευνητικής εργασίας από την ομάδα στο κοινό
αξιολογείται:


η σαφής ενημέρωση του κοινού για τους στόχους και τις ερευνητικές διαδικασίες,



τα δεδομένα και τα συμπεράσματα της έρευνας, οι θέσεις της ομάδας στα ερευνητικά
ερωτήματα και η κριτική στάση της στα διάφορα ζητήματα,



η χρήση της γλώσσας με ορθό τόνο και σαφή ειρμό,



η χρήση πολυτροπικών μέσων και ΤΠΕ για τη στήριξη του λόγου στις κατάλληλες στιγμές,



η χρήση χιούμορ, δημιουργικότητας και παραστατικότητας στη σωστή αναλογία και την
κατάλληλη στιγμή και



η ετοιμότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού.
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Κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να είναι η προσέλκυση του ενδιαφέροντος, η κατανόηση και ο
προβληματισμός του κοινού, τα γλωσσικά και πολυτροπικά μέσα που επέλεξε η ομάδα για να
παρουσιάσει την εργασία της και να εξηγήσει τα ερευνητικά ερωτήματα και τη σπουδαιότητά τους,
τη μεθοδολογία και τη διεξαγωγή έρευνας, τα συμπεράσματα, τις κρίσεις και τις προτάσεις της
ομάδας. Διαμορφώνονται, έτσι, έξι υποκλίμακες (Ματσαγγούρας, 2011).
Στο πλαίσιο αξιολόγησης των παραπάνω τομέων θα δίνεται απάντηση σε ερωτήματα όπως:
• Οι στόχοι και τα ερωτήματα που τέθηκαν στην έρευνα απαντήθηκαν με πληρότητα;
• Οι ερευνητικές δραστηριότητες έγιναν σύμφωνα με τις αναμενόμενες διαδικασίες;
• Τα δεδομένα που συγκέντρωσαν οι ερευνητικές ομάδες τα επεξεργάσθηκαν με ικανοποιητικό
τρόπο;
• Κατά την επεξεργασία των δεδομένων αξιοποιήθηκαν οι κεντρικές έννοιες και γενικεύσεις / αρχές
των εμπλεκομένων επιστημονικών κλάδων;
• Η σύνθεση της εργασίας ατόμων / υποομάδων έγινε με ικανοποιητικό τρόπο;
• Η όλη οργάνωση της δομής του περιεχομένου διασφαλίζει εσωτερική συνοχή στο περιεχόμενο;
• Ο λόγος, τα σχήματα και τα υπόλοιπα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν έχουν τις αναμενόμενες
προδιαγραφές; (Ματσαγγούρας, 2011).
Για τη βαθμολόγηση των επιμέρους τομέων της ερευνητικής εργασίας προσφέρονται
ιδιαίτερα οι κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης, γνωστές ως ρουμπρίκες (rubrics), οι
οποίες είναι κλίμακες περιγραφικής αξιολόγησης με διαβαθμισμένα κριτήρια αποτίμησης της
ποιότητας μιας εργασίας σε συγκεκριμένο τομέα της (Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγούρας, 2004).
Οι έξι βαθμίδες της κλίμακας, από τα κάτω προς τα πάνω, είναι οι εξής:
6η βαθμίδα: Λίαν Ανεπαρκής (βαθμός 1-5)
5η βαθμίδα: Κάτω του Μετρίου (βαθμός 6-9)
4η βαθμίδα: Μέτρια (βαθμός 10-13)
3η βαθμίδα: Καλά (βαθμός 14-16)
2η βαθμίδα: Πολύ Καλά (βαθμός 17-18)
1η βαθμίδα: Άριστα (βαθμός 19-20)
Αφού αξιολογηθούν οι τέσσερις τομείς της εργασίας και ενταχθούν σε μια από τις έξι βαθμίδες,
πρέπει να καταχωρηθεί και ο ακριβής βαθμός, ανάλογα με το πόσα και ποια από τα χαρακτηριστικά
της βαθμίδας πληροί η εργασία στον συγκεκριμένο τομέα. Πρώτα, δηλαδή, γίνεται η ένταξη στη
βαθμίδα (π.χ. Μέτρια ή Άριστα) και μετά προσδιορίζεται ο ακριβής βαθμός. Η βαρύτητα κάθε
τομέα στον υπολογισμό του τελικού βαθμού δεν είναι η ίδια και για τους τέσσερις τομείς.
Συγκεκριμένα, η ερευνητική διαδικασία έχει βαθμό / συντελεστή βαρύτητας 30%, το περιεχόμενο
30%, η γλώσσα και η δομή 20% και η δημόσια παρουσίαση 20%.
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Πίνακας 2: Τομείς αξιολόγησης των ερευνητικών εργασιών στο σχολείο
Τομείς αξιολόγησης

Υποκλίμακες ανά τομέα

Ενδεικτικά
αξιολόγησης

κριτήρια

θετικής

Διαδικασία της έρευνας

προγραμματισμός

1. πρωτοτυπία

ερευνητικά ερωτήματα

2. επιστημονικότητα

πηγές των δεδομένων

3. δυνατότητες αιτιολόγησης των
επιλογών

μέθοδοι διεξαγωγής της έρευνας

4. ικανότητα στην ερμηνεία και
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

συσχετίσεις μεταβλητών

5. στοχαστικο-κριτική θεώρηση των
διαδικασιών, των ρόλων, των
μέσων και των αποτελεσμάτων

συμπεράσματα
τήρηση
κανόνων

χρονοδιαγραμμάτων

και

αξιοποίηση των ΤΠΕ
Περιεχόμενο της ερευνητικής έκθεσης

ειδικές γνώσεις επί του θέματος

1. ορθότητα και πληρότητα των
γνώσεων

έννοιες, γενικεύσεις και εννοιολογικά
σχήματα

2. ικανότητες αξιοποίησης της
γνώσης για την κατανόηση και
ερμηνεία του κόσμου

ικανότητες και προεκτάσεις σε
καταστάσεις της πραγματικότητας

3. ικανότητα επίλυσης αυθεντικών
προβλημάτων
και
λήψης
αποφάσεων σε διλημματικά και
συγκρουσιακά ζητήματα
4. ανάλυση και αποτίμηση
εμπειρίας των μαθητών

Γλώσσα και δομή της ερευνητικής
έκθεσης

της

βιβλιογραφική επισκόπηση για το
σκοπό και τη σπουδαιότητα του
θέματος

1. ορθή δόμηση των κειμένων

παρουσίαση των υποθεμάτων και των
κεντρικών ερωτημάτων

2. νοηματική συνεκτικότητα λόγου

περιγραφή και αιτιολόγηση των
πηγών, των μέσων και των
διαδικασιών συλλογής των δεδομένων

3. κατάλληλες
λεκτικές
γραμματικές επιλογές

εξήγηση και παρουσίαση
διαδικασιών
επεξεργασίας
δεδομένων

4. ευρηματικότητα στη συνδυαστική
αξιοποίηση
λόγου,
εικόνας,
κίνησης
και
ήχου
(πολυτροπικότητα)

των
των

και
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σαφή διατύπωση και κριτική των
συμπερασμάτων

5. εσωτερική συνοχή του κειμένου

αναστοχαστική κριτική του όλου
εγχειρήματος, των εμπειριών και των
ζητημάτων που ανέκυψαν

6. βιβλιογραφική τεκμηρίωση

7. τυποεκδοτικό αποτέλεσμα
Δημόσια παρουσίαση

σαφής ενημέρωση του κοινού για τους
στόχους, τις ερευνητικές διαδικασίες,
τα δεδομένα και τα συμπεράσματα
της έρευνας

1. προσέλκυση του ενδιαφέροντος

θέσεις της ομάδας στα ερευνητικά
ερωτήματα και η κριτική στάση της
στα διάφορα ζητήματα,

2. κατανόηση και προβληματισμός
του κοινού

χρήση της γλώσσας με ορθό τόνο και
σαφή ειρμό

3. γλωσσικά και πολυτροπικά μέσα

χρήση πολυτροπικών μέσων και ΤΠΕ
για τη στήριξη του λόγου στις
κατάλληλες στιγμές
χρήση χιούμορ, δημιουργικότητας
και παραστατικότητας στη σωστή
αναλογία και την κατάλληλη στιγμή
ετοιμότητα
και
πληρότητα
απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα
σχόλια του κοινού
Πηγές: Ματσαγγούρας, 2011 ΥΠΔΜΘ, 2013

Ομαδική και ατομική αξιολόγηση

Οι διαδικασίες που αφορούν τόσο στη λειτουργικότητα της ομάδας όσο και στη συμβολή των μελών
της στις λειτουργικές διαδικασίες καθώς και στην εκπόνηση της εργασίας είναι ιδιαίτερης σημασίας
και πρέπει να αποτελούν αντικείμενο της διαμορφωτικής και της τελικής αξιολόγησης. Τα δελτία
αξιολόγησης της λειτουργικότητας της ομάδας αλλά και της ατομικής συμβολής οι μαθητές τα
εντάσσουν στον ατομικό τους φάκελο, όπου τηρούνται όλα τα παραστατικά της προσωπικής τους
συμμετοχής στο κοινό έργο.
1. Αξιολόγηση λειτουργικότητας της ομάδας: Η εμπλοκή των μαθητών στην αξιολόγηση της
λειτουργικότητας της ομάδας επιτελεί διττό σκοπό: αφ’ ενός σηματοδοτεί τη σπουδαιότητα που
αποδίδει το σχολείο στον ομαδοσυνεργατικό τρόπο μάθησης και, αφ’ ετέρου, εντοπίζει τα
προβλήματα λειτουργικότητας συμβάλλοντας έτσι στην έγκαιρη αντιμετώπισή τους.
(Ματσαγγούρας, 2011).
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2. Αυτοαξιολόγηση προσωπικής συμβολής στη λειτουργικότητα της ομάδας: Αναδεικνύει τις
προσδοκίες που έχει η ομάδα από τα μέλη της και τις ευθύνες των τελευταίων έναντι της ομάδας.
Παρά τις όποιες επιφυλάξεις για την εγκυρότητα και την αντικειμενικότητα της αυτοαξιολόγησης,
είναι βέβαιο ότι συμβάλλει στην καλύτερη επίγνωση του εαυτού μας.
(Ματσαγγούρας, 2011).
Ο ατομικός βαθμός έχει την έννοια ότι δεν μπορεί αυτόματα και ανεξέταστα ο βαθμός της
συλλογικής εργασίας να μετατρέπεται σε βαθμό καθενός από τα μέλη της ομάδας, αλλά πρέπει να
διαφοροποιείται προκειμένου να εμπεδωθεί ένα πλαίσιο ατομικής ευθύνης και απόδοσης λόγου. Οι
εκπαιδευτικοί που εποπτεύουν το έργο της ομάδας κατά το προβλεπόμενο τρίωρο σε εβδομαδιαία
βάση έχουν πλήρη γνώση και εκτίμηση για τη συμβολή των μελών της ομάδας. Επιπλέον, το
προσωπικό ημερολόγιο και ο ατομικός φάκελος παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες για τη συμβολή
κάθε μαθητή κατά την υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας. Επικουρικά, θα μπορούσαν οι
εκπαιδευτικοί να λάβουν υπόψη τους και τις γνώμες των υπολοίπων ατόμων της ομάδας, για τη
συμβολή κάθε μέλους. Μάλιστα, η διεθνής έρευνα και πρακτική αποδίδει με παιδαγωγικά και
λειτουργικά κριτήρια βαρύνουσα θέση στη μαθητική αυτο- και ετερο-αξιολόγηση, η οποία μπορεί
να συμβάλει στην ατομική βαθμολόγηση κάθε μαθητή λαμβάνοντας υπόψη διάφορα μοντέλα και
αλγόριθμους. Στην τελική τους κρίση για τις ατομικές βαθμολογίες, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να
υπολογίσουν τη συνέπεια και την εργατικότητα των μελών και τη συμβολή τους τόσο στη
λειτουργικότητα της ομάδας όσο και στο περιεχόμενο της ομαδικής εργασίας. Γενική αρχή της
ατομικής αξιολόγησης είναι ότι οι μαθητές δεν ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, αλλά αγωνίζονται
ατομικά και συλλογικά για να βελτιώσουν τις ατομικές τους επιδόσεις και για να ανταποκριθούν στα
σαφώς διατυπωμένα κριτήρια της ερευνητικής εργασίας. Με άλλα λόγια, κριτήριο της αξιολόγησης
δεν αποτελεί η σύγκριση του μαθητή με τους συμμαθητές του, αλλά ο βαθμός βελτίωσής του, η
καταβαλλόμενη προσπάθεια και η μαθησιακή προϊστορία του. Αυτή είναι μία παράμετρος την οποία
δεν μπορούν εύκολα να λάβουν υπόψη τους στις ετερο-αξιολογήσεις τους οι μαθητές και πρέπει να
την φροντίσει ο εκπαιδευτικός με τη σωστή διορθωτική παρέμβαση. Αυτό, άλλωστε, επιβάλλει ο
παιδαγωγικός χαρακτήρας της αξιολόγησης, που αποβλέπει στην ενθάρρυνση και στην καθοδήγηση
(Αργυροπούλου, 2007 Ματσαγγούρας, 2011).

Συναφείς μελέτες

Στην μελέτη των Καπαχτσή, Παντελίδη, & Σταμίδου (2014), καταγράφεται μία μελέτη περίπτωσης
για την αξιολόγηση των μαθητών μέσω της μεθόδου project. Πιο συγκεκριμένα, το ερώτημα της
μελέτης είναι αν είναι εφικτή η αξιολόγηση των μαθητών τόσο σε γνωστικό επίπεδο όσο και σε
επίπεδο δεξιοτήτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν ενθαρρυντικά όσον αφορά την ποιοτική
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αξιολόγηση της μαθητικής επίδοσης σε συνδυασμό με τα συνήθη ποσοτικά μέσα αξιολόγησης ενώ
ταυτόχρονα αναδεικνύουν την σπουδαιότητα της εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας και
μάθησης, όπως η μέθοδος project. Τέλος, θεωρούν απαραίτητη την επισήμανση κάποιων προτάσεων
για μία βελτιωμένη εφαρμογή αξιολόγησης μέσω της μεθόδου project σε μελλοντική έρευνα.
Αρχικά θεωρούν πως απαιτούνται περισσότερες διδακτικές ώρες υλοποίησης της διδακτικής
εφαρμογής του project και αξιολόγηση του γνωστικού επιπέδου με επιπρόσθετη γραπτή, ατομική
εξέταση και επίσης θεωρούν πως θα ήταν πολύ σημαντικό στους τομείς αξιολόγησης να υπάρχουν οι
τομείς της συμμετοχής αλλά και της εμπλοκής των μαθητών στην υλοποίηση του project.
Στη μελέτη των Μαργαρού & Ματσιώρη (2012) γίνεται αναφορά στις φάσεις υλοποίησης,
στη διαδικασία συγκρότησης ομάδων, στα μέσα που αξιοποιήθηκαν και στα κριτήρια αξιολόγησης
που εφαρμόστηκαν. Η καταγραφή τους αυτή υπηρετεί την ανάγκη να εντοπιστούν οι ωφέλειες που
προέκυψαν για τους εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμμετείχαν, κυρίως όμως οι δυσκολίες και οι
προβληματισμοί που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή των Ερευνητικών Εργασιών. Ως προς τις
ωφέλειες, διαπιστώνεται, πράγματι, η προώθηση της διεπιστημονικότητας και της συνεργασίας των
εκπαιδευτικών, ταυτόχρονα, όμως, και της κριτικής συμμετοχής και της ενεργοποίησης των μαθητών
στο πλαίσιο μιας πιο ελκυστικής και ουσιαστικής διερευνητικής μαθησιακής διαδικασίας. Από την
άλλη μεριά, καταγράφονται τα προβλήματα που προέκυψαν, προβλήματα τόσο πρακτικά, όσο και
άλλα που αφορούν την ποιότητα και το βαθμό συμμετοχής των μαθητών, καθώς και τη διαδικασία
αξιολόγησής τους. Τα πρώτα οφείλονται στην έλλειψη υποδομών και τη δομή του Ωρολογίου
Προγράμματος. Τα δεύτερα προκύπτουν κυρίως από την απουσία εμπειρίας των μαθητών σε μορφές
ομαδοσυνεργατικής και διερευνητικής μάθησης. Επίσης, αναδεικνύονται παράγοντες που καθιστούν
αναγκαία αλλά δυσχερή την αξιολόγηση των συμμετεχόντων, παρότι στα εγχειρίδια και τις
εγκυκλίους υλοποίησης των project καθορίζονται με σαφήνεια τα κριτήρια. Η καταγραφή των
παραπάνω προβλημάτων στην ουσία συνιστά και κατάθεση προτάσεων για τη μελλοντική εφαρμογή
των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο. Τέλος, διατυπώνονται προβληματισμοί ως προς το βαθμό
και τη χρησιμότητα προώθησης της ομαδικής εργασίας μέσω των Ερευνητικών Εργασιών, αλλά και
μέσα από τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα γενικά.
Η μελέτες που αφορούν περιγραφή υλοποίησης και αξιολόγηση ερευνητικής εργασίας στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι εξαιρετικά σπάνιες και αυτό το σημείο εμπίπτει στους στόχους της
παρούσας μελέτης.
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Μέρος Β΄
Η Παρούσα Μελέτη
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Μέθοδος
Στόχος της μελέτης είναι η αξιολόγηση ερευνητικής εργασίας στο πλαίσιο του Ετήσιου
Προγράμματος Παιδαγωγικής Επάρκειας (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικών και
Τεχνολογικών Επιστημών (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).
Η ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού
έτους 2015-2016 στο πλαίσιο του μαθήματος «Διδακτική Μεθοδολογία» από το Τμήμα Β΄. Αφού
υπήρξε η σχετική ενημέρωση για το θεωρητικό πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών στην εκπαίδευση
από τον διδάσκοντα του μαθήματος και αναπτύχθηκε η σχετική προβληματική, ανατέθηκε στο
Τμήμα η υλοποίηση ερευνητικής εργασίας, ώστε να κατανοηθούν πληρέστερα οι διάφορες
παράμετροί της.
Έτσι, κατά τη φάση του συλλογικού προγραμματισμού, όπου θα καθοριζόταν το θέμα της
ερευνητικής εργασίας, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση των σπουδαστών του Τμήματος σε διδακτικά
εγχειρίδια και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, αφού
είχε υπάρξει προηγουμένως ενημέρωση από τον διδάσκοντα μέσω της ηλεκτρονικής τάξης (e-class)
για την ύπαρξη ηλεκτρονικών υπολογιστών στις ομάδες εργασίας. Η κάθε ομάδα (η κατανομή είχε
γίνει με βάση την ειδικότητα), αφού αναζήτησε διδακτικές ενότητες που ενέπιπταν στα ειδικότερα
ενδιαφέροντά της, κατέληξε σε ένα θέμα με βάση μια συγκεκριμένη παραγωγική πορεία παραμέτρων
που υπήρχαν σε φύλλο εργασίας που είχε δοθεί ως πλαίσιο από τον διδάσκοντα (βλ. Εικόνα 3).
Απαραίτητες προϋποθέσεις ήταν η διαθεματική εξακτίνωση του θέματος, η οποία συνεπαγόταν την
ουσιαστική εμπλοκή του συνόλου των σπουδαστών, και η αντιστοιχία με το Α.Π.Σ. Η διαδικασία,
επομένως, ανέδειξε εννέα θέματα, όσες και οι ομάδες εργασίας σύμφωνα με το εύρος των
ειδικοτήτων του Τμήματος (Θετικές Επιστήμες, Διοίκηση & Οικονομία, Πληροφορική,
Τεχνολογία, Επαγγέλματα Υγείας / Φυσική Αγωγή, Διατροφή, Γεωπονία, Κοινωνικές &
Ανθρωπιστικές Επιστήμες). Για την οριστικοποίηση ενός κοινού θέματος το οποίο θα επεξεργαζόταν
το σύνολο του τμήματος, επελέγη να πραγματοποιηθεί, μετά από πρόταση της ομάδας της
Πληροφορικής, ηλεκτρονική ψηφοφορία με καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή της εβδομάδας
εκείνης και ώρα 7.00 το απόγευμα, ώστε να υπάρξει αυθεντικό πλαίσιο.
Το θέμα που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους ήταν «Τα επαγγέλματα της στεριάς και
της θάλασσας» από τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Ε΄ Δημοτικού. Οι ομάδες ξεκίνησαν τη
διερεύνησή τους, αφού πρώτα υπέγραψαν συμβόλαιο δέσμευσης στην υλοποίηση της εργασίας (βλ.
Παράρτημα). Έπειτα, οι ομάδες έκαναν κατανομή ρόλων στα μέλη τους (συντονιστής, γραμματέας,
εκπρόσωπος), κατανέμοντας, ταυτόχρονα, και το έργο σε κάθε μέλος, το οποίο κατέγραψαν σε
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ειδικά διαμορφωμένο έγγραφο (βλ. Παράρτημα). Ακόμη, οι ομάδες κατέληξαν σε χρονοδιάγραμμα
το οποίο παρέδωσαν στο διδάσκοντα (βλ. Παράρτημα).
Στην επόμενη συνάντηση οι ομάδες παρουσίασαν τα προσωρινά αποτελέσματα της
διερεύνησής τους και κατέληξαν στον τρόπο αναπαράστασης των αποτελεσμάτων της εργασίας τους
(βλ. Παράρτημα), η οποία θα γινόταν στην καταληκτική συνάντηση.
Στην τελευταία συνάντηση έγινε η παρουσίαση των εργασιών των ομάδων και η αυτο- και
ετερο-αξιολόγηση των εργασιών. Τέλος, την ημέρα της εξέτασης του μαθήματος παραδόθηκαν στο
διδάσκοντα οι φάκελοι των ομάδων, οι οποίοι περιείχαν το σύνολο των εγγράφων, και του υλικού
που παρήγε η κάθε ομάδα.
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογήσει, μέσω απαντήσεων των σπουδαστών του
Τμήματος, τη διαδικασία και το περιεχόμενο του project καθώς και τη δομή και τον τρόπο
παρουσίασης των εργασιών των ομάδων.
Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του σκοπού της μελέτης
ήταν ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα), το οποίο στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στους σπουδαστές του Τμήματος και βασίστηκε στους άξονες αξιολόγησης που
αναλύθηκαν στον πίνακα 2 (Ματσαγγούρας, 2011). Το εργαλείο περιείχε έξι ερωτήματα τύπου Likert
(όπου 1 = Καθόλου και 5 = Πάρα πολύ), εννιά διχοτομικού χαρακτήρα (Ναι / Όχι) καθώς και τρία
ερωτήματα δημογραφικού χαρακτήρα (φύλο, ειδικότητα και επαγγελματική ενασχόληση ως
εκπαιδευτικοί). Οι συμμετέχοντες ήταν στην πλειοψηφία τους γυναίκες (67.6%), δεν υπηρετούσαν ως
εκπαιδευτικοί (61.8%), ενώ προέρχονταν κυρίως από ειδικότητες που εμπίπτουν στις Θετικές
Επιστήμες (44.1%).
Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν αντιστοιχεί με τον πλήρη αριθμό των σπουδαστών
του Τμήματος και ανέρχεται μόλις σε 34 (Ν = 34), επιλέχθηκε να γίνει παρουσίαση των
αποτελεσμάτων μόνο σε περιγραφικό επίπεδο.

Αποτελέσματα
Από την επισκόπηση του πίνακα 3 προκύπτει ότι για τα ερωτήματα τύπου Likert, η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων σπουδαστών φαίνεται ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας
χρησιμοποίησε τις ΤΠΕ για την αναζήτηση των πηγών (Μ = 4.5, SD = .61), ενώ εμφανίστηκε
ιδιαίτερα συνεπής στα χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί από τον διδάσκοντα (Μ = 4.38, SD =
.81). Η αποτελεσματικότητα του προγραμματισμού υπήρξε αρκετά ικανοποιητική (Μ = 3.97, SD =
.79), καθώς και η καταλληλότητα των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν (Μ = 3.41, SD = 1.15).
Ομοίως, αρκετοί από τους συμμετέχοντες μπόρεσαν να επιτύχουν μέσω της ερευνητικής εργασίας

40

Πτυχιακή εργασία, ΕΠΠΑΙΚ 2015-2016, Μάρκου, Δ & Μπρούμας, Θ., Το project ως δυνατότητα δημιουργικής εργασίας στην εκπαίδευση: Προτάσεις και κριτική

την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων (Μ = 3.41, SD = 1.15). Ο χαμηλότερος μέσος όρος
παρατηρήθηκε στη δυνατότητα λήψης αποφάσεων των συμμετεχόντων (Μ = 2.94, SD = 1.32).

Πίνακας 3: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των ερωτημάτων τύπου Likert

Μ

SD

Αποτελεσματικότητα
προγραμματισμού

3.97

.79

Καταλληλότητα πηγών

3.41

1.15

Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

4.38

.81

Χρήση ΤΠΕ στην αναζήτηση

4.5

.61

Επίλυση αυθεντικών προβλημάτων

3.41

1.15

Λήψη αποφάσεων

2.94

1.32

Διαδικασία ερευνητικής εργασίας

Περιεχόμενο ερευνητικής εργασίας

aN

= 34

Σε ό,τι αφορά την κατανομή των ερωτημάτων τύπου Likert σε σχέση με το φύλο και την ειδικότητα
των συμμετεχόντων (πίνακας 5) αξίζει να σημειωθεί ότι για τη μεταβλητή της αποτελεσματικότητας
του προγραμματισμού της ερευνητικής εργασίας ο υψηλότερος μέσος όρος προέκυψε από τους
άνδρες συμμετέχοντες που εμπίπτουν στην κατηγορία «άλλη ειδικότητα» (π.χ. Οικονομία,
Τεχνολογία κ.λπ.) (Μ = 4.66). Έπειτα, για τη μεταβλητή της καταλληλότητας των πηγών ο
υψηλότερος μέσος όρος προέκυψε από τους άνδρες συμμετέχοντες που εμπίπτουν στην κατηγορία
«άλλη ειδικότητα» (π.χ. Οικονομία, Τεχνολογία κ.λπ.) (Μ = 4.33). Σχετικά με τη μεταβλητή της
χρήσης ΤΠΕ στην αναζήτηση πληροφοριών ο υψηλότερος μέσος όρος προέκυψε από τους άνδρες
συμμετέχοντες που εμπίπτουν στην κατηγορία των «Θετικών επιστημών» (Μ = 4.83). Για τη
μεταβλητή της επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων ο υψηλότερος μέσος όρος προέκυψε από τους
άνδρες συμμετέχοντες που εμπίπτουν στην κατηγορία

«άλλη ειδικότητα» (π.χ. Οικονομία,

Τεχνολογία κ.λπ.) (Μ = 4.33). Για τη μεταβλητή της τήρησης χρονοδιαγραμμάτων ο υψηλότερος
μέσος όρος προέκυψε από τις γυναίκες

συμμετέχουσες που εμπίπτουν στην κατηγορία των

«Επαγγελμάτων Υγείας» (Μ = 4.66). Τέλος, για τη μεταβλητή της λήψης αποφάσεων ο υψηλότερος
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μέσος όρος προέκυψε επίσης από τις γυναίκες συμμετέχουσες που εμπίπτουν στην κατηγορία των
«Επαγγελμάτων Υγείας» (Μ = 3.66).
Αναφορικά με τα διχοτομικά ερωτήματα πρέπει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων απάντησε καταφατικά σε όλες τις μεταβλητές, υποδεικνύοντας την επιτυχημένη
διεξαγωγή της ερευνητικής εργασίας. Μάλιστα, τα υψηλότερα ποσοστά προέκυψαν για τις
μεταβλητές της «ετοιμότητας και πληρότητας απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού»
(100%) καθώς και «χρήσης της γλώσσας με ορθό τόνο και σαφή ειρμό» (91.2%), οι οποίες
εμπίπτουν στο πεδίο της παρουσίασης. Σχετικά με τις δύο άλλες μεταβλητές που αναφέρονται επίσης
στο πεδίο της παρουσίασης, δηλαδή, «ενημέρωση του κοινού για τους στόχους, τις ερευνητικές
διαδικασίες, τα δεδομένα και τα συμπεράσματα της έρευνας» και «χρήση ΤΠΕ για στήριξη της
παρουσίασης στις κατάλληλες στιγμές» σημαντικός αριθμός των συμμετεχόντων θεώρησε ότι
επιτεύχθηκαν (ποσοστό 85.3% για κάθε μεταβλητή). Όσον αφορά τις απαντήσεις στις μεταβλητές
σχετικά με τη γλώσσα και τη δομή της ερευνητικής εργασίας 88.2% θεωρεί ότι υπήρξε επαρκής
βιβλιογραφική επισκόπηση, σαφής σχολιασμός των συμπερασμάτων και αναστοχαστική κριτική.
Μικρότερο ποσοστό (76.5%) θεωρεί ότι υπήρξε σαφής αναφορά και αιτιολόγηση των πηγών, των
μέσων και γενικότερα της διαδικασίας συλλογής των δεδομένων και το ίδιο ποσοστό έκρινε ως
θετική την παρουσίαση της επεξεργασίας των δεδομένων.
Επίσης, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι τα υψηλότερα ποσοστά σε όλες
τις διχοτομικές μεταβλητές προέκυψαν από τις γυναίκες συμμετέχουσες στην ερευνητική εργασία, οι
οποίες έχουν ειδικότητα που εμπίπτει στις Κοινωνικές / Ανθρωπιστικές Επιστήμες (βλ. Πίνακα 6).

Πίνακας 4: Κατανομή συχνοτήτων καταφατικών απαντήσεων στα διχοτομικά ερωτήματα
f

%

Πραγματοποίηση βιβλιογραφικής
επισκόπησης

30

88.2

Αναφορά και αιτιολόγηση πηγών,
μέσων και διαδικασιών συλλογής
δεδομένων

26

76.5

Παρουσίαση διαδικασίας
επεξεργασίας δεδομένων

26

76.5

Σαφής σχολιασμός
συμπερασμάτων

30

88.2

Γλώσσα και δομή της ερευνητικής
εργασίας

42

Πτυχιακή εργασία, ΕΠΠΑΙΚ 2015-2016, Μάρκου, Δ & Μπρούμας, Θ., Το project ως δυνατότητα δημιουργικής εργασίας στην εκπαίδευση: Προτάσεις και κριτική

Αναστοχαστική κριτική

30

88.2

Ενημέρωση κοινού για τους
στόχους, τις ερευνητικές
διαδικασίες, τα δεδομένα και τα
συμπεράσματα της έρευνας

29

85.3

Χρήση της γλώσσας με ορθό τόνο
και σαφή ειρμό

31

91.2

Χρήση ΤΠΕ για τη στήριξη της
παρουσίασής σας στις κατάλληλες
στιγμές

29

85.3

Ετοιμότητα και πληρότητα
απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα
σχόλια του κοινού

34

100

Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας

aN

= 34
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Πίνακας 5: Μέσοι όροι των ερωτημάτων τύπου Likert ως προς το φύλο και την ειδικότητα των συμμετεχόντων

Άνδρες

Γυναίκες

Θετικές
επιστήμες

Κοινωνικές / Ανθρωπιστικές
επιστήμες

Επαγγέλματα
Υγείας

Άλλο

Θετικές
επιστήμες

Κοινωνικές / Ανθρωπιστικές
επιστήμες

Επαγγέλματα
Υγείας

Άλλο

Αποτελεσματικότητα
προγραμματισμού

3.83

3.00

4.00

4.66

4.22

3.85

3.66

3.75

Καταλληλότητα πηγών

3.33

4.00

4.00

4.33

3.44

2.85

3.66

3.25

Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

4.33

4.00

5.00

5.00

4.33

4.00

4.66

4.50

Χρήση ΤΠΕ στην αναζήτηση

4.83

4.00

4.00

4.33

4.77

3.85

4.66

4.75

Επίλυση αυθεντικών
προβλημάτων

3.33

4.00

4.00

4.33

3.44

2.8

3.66

3.25

Λήψη αποφάσεων

3.16

2.00

4.00

3.33

2.88

2.42

3.66

2.75

Διαδικασία ερευνητικής εργασίας

Περιεχόμενο ερευνητικής εργασίας

aN

= 34
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Πίνακας 6: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων καταφατικών απαντήσεων στα διχοτομικά ερωτήματα σε σχέση με το φύλο και την ειδικότητα των συμμετεχόντων

Άνδρες

Γυναίκες

Θετικές
επιστήμες

Κοινωνικές /
Ανθρωπιστικές
επιστήμες

Επαγγέλματα
Υγείας

Άλλο

Θετικές
επιστήμες

Κοινωνικές /
Ανθρωπιστικές
επιστήμες

Επαγγέλματα
Υγείας

Άλλο

Πραγματοποίηση βιβλιογραφικής επισκόπησης

41.7

12.5

25.0

50.0

58.3

87.5

75.0

50.0

Αναφορά και αιτιολόγηση πηγών, μέσων και
διαδικασιών συλλογής δεδομένων

45.5

0.0

50.0

50.0

54.5

100

50.0

50.0

Παρουσίαση διαδικασίας επεξεργασίας δεδομένων

45.5

0.0

50.0

50.0

54.5

100

50.0

50.0

Σαφής σχολιασμός συμπερασμάτων

41.7

12.5

33.3

42.9

58.3

87.5

66.7

57.1

Αναστοχαστική κριτική

33.3

12.5

25.0

50.0

66.7

87.5

75.0

50.0

Ενημέρωση κοινού για τους στόχους, τις
ερευνητικές διαδικασίες, τα δεδομένα και τα
συμπεράσματα της έρευνας

42.9

14.3

50.0

33.3

57.1

85.7

50.0

66.7

Χρήση της γλώσσας με ορθό τόνο και σαφή ειρμό

46.2

12.5

33.3

42.9

53.8

87.5

66.7

57.1

Γλώσσα και δομή της ερευνητικής εργασίας

Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας
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aN

Χρήση ΤΠΕ για τη στήριξη της παρουσίασής σας
στις κατάλληλες στιγμές

35.7

0.0

25.0

50.0

64.3

100

75.0

50.0

Ετοιμότητα και πληρότητα απαντήσεων στις
ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού

40.0

12.5

25.0

42.9

60.0

87.5

75.0

57.1

= 34
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Συζήτηση
Συνολικά, η υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας κρίνεται ιδιαίτερα αποτελεσματική. Ωστόσο,
προκύπτουν ορισμένα επιμέρους ζητήματα που χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων σπουδαστών
φαίνεται ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας χρησιμοποίησε τις ΤΠΕ για την
αναζήτηση των πηγών, γεγονός που μπορεί να ερμηνευθεί στη βάση της επιστημονικής τους
συγκρότησης, αφού η πλειοψηφία προέρχεται από ειδικότητες Θετικών Επιστημών.
Ο χαμηλότερος μέσος όρος προέκυψε στη δυνατότητα λήψης αποφάσεων των
συμμετεχόντων. Το συγκεκριμένο εύρημα αποτελεί έναυσμα για περαιτέρω προβληματισμό.
Ενδεχόμενα προσεκτικότερος σχεδιασμός της ερευνητικής εργασίας και λιγότερο καθοδηγητικός
ρόλος από το διδάσκοντα να έδινε πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα στη συγκεκριμένη μεταβλητή.
Επίσης, μια ακόμη παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη αφορά σε πιθανά ζητήματα
λειτουργικότητας των μελών των ομάδων, τα οποία να επηρέασαν αρνητικά τη δυνατότητα λήψης
απόφασης.
Ακόμη, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι για τις περισσότερες μεταβλητές τύπου
Likert (οι οποίες αξιολογούν τη διαδικασία σχεδιασμού από το διδάσκοντα) τα υψηλότερα ποσοστά
προέκυψαν από τους άνδρες συμμετέχοντες εμφανίζοντας τις γυναίκες περισσότερο σκεπτικές.
Βαθύτερη ανάλυση μέσω διαδικασιών συνέντευξης με τους άνδρες σπουδαστές του Τμήματος θα
καταδείκνυε ενδεχόμενες παραμέτρους που δεν μπόρεσαν να αναδειχθούν από την ερευνητική
διαδικασία που ακολουθήθηκε.
Επιπλέον, για τις διχοτομικές μεταβλητές (οι οποίες διερευνούν περισσότερο διαδικασίες
αυτο-αξιολόγησης των ομάδων) τα συνολικά υψηλά ποσοστά, υποδεικνύουν ενδεχομένως, ακόμα και
σε μια ανώνυμη έρευνα, την πρόθεση των συμμετεχόντων να προωθήσουν τη δουλειά τους. Επίσης, η
συγκεκριμένη τάση φαίνεται να είναι εντονότερη στις γυναίκες συμμετέχουσες των Κοινωνικών /
Ανθρωπιστικών Επιστημών.
Τα πορίσματα της παρούσας μελέτης σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γενικευθούν,
αφού συνδέονται με συγκεκριμένους περιορισμούς, οι οποίοι αφορούν κυρίως στο εύρος του
δείγματος και στην ερευνητική διαδικασία. Η υλοποίηση ερευνητικής εργασίας με αυτή τη μορφή
πραγματοποιήθηκε μόνο στο Τμήμα Β΄, μην προσφέροντας τη δυνατότητα συγκριτικής διερεύνησης
μεταξύ των Τμημάτων της Σχολής. Επίσης, ο χρόνος υλοποίησης της παρούσας μελέτης (εαρινό
εξάμηνο) δεν προσέφερε τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια για βαθύτερη διερεύνηση μέσω
συνεντεύξεων με τους συμμετέχοντες σπουδαστές.
Ωστόσο, η παρούσα εργασία είναι μια ερευνητική απόπειρα καταγραφής, παρουσίασης και
αξιολόγησης ερευνητικής εργασίας στο πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι συγγραφείς
ευελπιστούν να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συστηματικότερες διερευνητικές προσεγγίσεις σε
ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα.
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