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Abstract: The key aim of the present study is to examine the contribution of Lesson Study in
the context of collaborative planning of teaching, aiming at the students’ learning attainment.
The qualitative research held from February 12th to April 1st 2016, took place in the second
class of a high school, in Attica and 31 students in total participated. It concludes that Lesson
Study detailed planning, sincere and effective cooperation of teachers with mutual respect,
togetherness and fellowship, are fundamental elements for success. In addition, the study
pinpointed the important contribution of the teamwork teaching method to students’ learning,
which was developed in the context of Lesson Study. The understanding of the research
lesson by the majority of students and their positive attitude to future implementation is an
important finding of the survey. Instead, a minor percentage of students remained neutral.
Almost total participation of students in teaching and their answers to individual and group
worksheets showed their better understanding of knowledge.
Keywords: Lesson Study, literature, collaborative planning of teaching, research lesson,
reflection, students learning.

Πεξίιεςε: Βαζηθόο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηε ζπκβνιή ηεο
Μειέηεο Μαζήκαηνο, ζην πιαίζην ηνπ ζπλεξγαηηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο δηδαζθαιίαο, ζηελ
επίηεπμε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηώλ. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε από ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ σο ηελ 1 Απξηιίνπ ηνπ 2016 ζηε Β΄ ηάμε
Λπθείνπ ηνπ λνκνύ Αηηηθήο θαη ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 31 καζεηέο, πξνθύπηεη όηη ν
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ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκόο ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο, ε εηιηθξηλήο θαη νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία
ησλ εθπαηδεπηηθώλ, θαζώο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θιίκα ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ, ζύκπλνηαο
θαη ζπλαδειθηθόηεηαο, είλαη απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ηνπ. Δπηπξόζζεηα, ε
έξεπλα αλέδεημε ηελ πνιύ ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζόδνπ δηδαζθαιίαο,
ε νπνία αμηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο, ζηε κάζεζε ησλ καζεηώλ. Η
θαηαλόεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο από ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ θαη ε ζεηηθή ηνπο
ζηάζε ζε κειινληηθή εθαξκνγή ηνπ, απνηειεί έλα ζεκαληηθό εύξεκα ηεο έξεπλαο.
Απελαληίαο, έλα κηθξό πνζνζηό καζεηώλ ηήξεζε νπδέηεξε ζηάζε. Από ηε ζρεδόλ θαζνιηθή
ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηε δηδαζθαιία θαη ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο
αζθήζεηο ησλ θύιισλ εξγαζηώλ, δηαπηζηώζεθε ε πιεξέζηεξε θαηάθηεζε ηεο γλώζεο.
Λέμεηο θιεηδηά: Lesson Study (Μειέηε Μαζήκαηνο), ινγνηερλία, ζπλεξγαηηθόο ζρεδηαζκόο
δηδαζθαιίαο, εξεπλεηηθό κάζεκα, αλαζηνραζκόο, επίδνζε καζεηώλ

Δηζαγσγή
ην ζύγρξνλν ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε
κηα ζρνιηθή κνλάδα είλαη αλαγθαία γηα ηελ εύξξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηε ζπλερή
βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηεο έξγνπ (Κνπηνύδεο, 2008). Δηδηθόηεξα, από ηελ αλαζθόπεζε
ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ην ζπλεξγαηηθό ζρεδηαζκό ηεο
δηδαζθαιίαο θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο ησλ καζεηώλ πξνθύπηνπλ ηα
εμήο:
ηελ νηθνδόκεζε ηνπ ζπλεξγαηηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ηδηαίηεξα
ζεκαληηθό ξόιν κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε Μειέηε Μαζήκαηνο. Η επηηπρία ηεο
θαηλνηόκνπ απηήο κεζόδνπ πξνϋπνζέηεη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε θνηλό γλσζηηθό αληηθείκελν, ζην ζρεδηαζκό θαη ζηε
δηδαζθαιία ελόο καζήκαηνο (Ρεθαιίδνπ, 2012).
Με ηε δηδαθηηθή απηή πξνζέγγηζε αληηκεησπίδνληαη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, πνπ νθείινληαη ζην γεγνλόο όηη νη εθπαηδεπηηθνί
ζπρλά εγθισβίδνληαη ζε κηα αηνκηθηζηηθή λννηξνπία, ε νπνία εληζρύεη ηελ
απνκόλσζή ηνπο ζηελ ηάμε (Hargreaves, 1993). Η έιιεηςε επηθνηλσλίαο
δπζρεξαίλεη ηελ νηθνδόκεζε θνπιηνύξαο ζπλεξγαζίαο θαη απνηειεί αλαζηαιηηθό
παξάγνληα γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλέιημε θαη ηελ αλάιεςε θαηλνηόκσλ
πξσηνβνπιηώλ θαη δξάζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα (Raymond, Butt, & Townsend,
1993).
Πνιινί εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ, όηη ε Μειέηε Μαζήκαηνο νηθνδνκεί ηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη θαιιηεξγεί ηελ ππνθίλεζε γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο
δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε (Lewis, Perry & Hurd, 2004). Δπίζεο, ε εζεινληηθή θαη
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ηζόηηκε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε
επηηπρίαο ηνπ (Lewis & Hurd, 2011).
Η αλάιπζε ηνπ ηξόπνπ ζθέςεο ησλ καζεηώλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ην
ζρεδηαζκό ηνπ εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο απνηειεί κηα επηπιένλ ζεκαληηθή ηδηόηεηα
ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο. Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο, νη
εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ ειεύζεξα ηηο απόςεηο ηνπο θαη δηακνξθώλνπλ
ζπλεξγαηηθά όινη καδί κηα θνηλή βάζε αληηιήςεσλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ
απνθαζίδνληαο από θνηλνύ ηηο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο
ηνπ (Lewis & Hurd, 2011).
Η Μειέηε Μαζήκαηνο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο
ζθέςεο ησλ καζεηώλ, κέζσ ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζόδνπ δηδαζθαιίαο. Οη
ηειεπηαίνη ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο
δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο ζε νκαδηθέο δηαδηθαζίεο θαη δξάζεηο, αλαπηύζζνληαο
ζεκαληηθέο δεμηόηεηεο πνπ βειηηώλνπλ ηηο ζρνιηθέο ηνπο επηδόζεηο (Darling–
Hammond & Richardson, 2009).
Γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη
ε ύπαξμε εηιηθξηλνύο θαη ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο
εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο. Μέζσ ηεο επηθνηλσλίαο, νηθνδνκείηαη ε ζπλεξγαηηθή
θνπιηνύξα, ε νπνία απαηηείηαη γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο Μειέηεο
Μαζήκαηνο (Stepanek, et al., 2007).
Η εξγαζία δνκείηαη ζε έμη ελόηεηεο. Η πξώηε παξνπζηάδεη ην ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο κειέηεο
θαη ζπγθεθξηκέλα εζηηάδεη ζην ζπλεξγαηηθό ζρεδηαζκό ηεο δηδαζθαιίαο, ηε Μειέηε
Μαζήκαηνο θαη ηε επίηεπμε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηώλ. ηε δεύηεξε παξνπζηάδνληαη ν
βαζηθόο ζθνπόο, νη εηδηθόηεξνη ζηόρνη θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο. Η ηξίηε
ελόηεηα παξνπζηάδεη ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. ηελ ηέηαξηε ελόηεηα παξνπζηάδνληαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζηελ πέκπηε ε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζηελ έθηε ηα
ζπκπεξάζκαηα.

1. Σπλεξγαηηθόο ζρεδηαζκόο ηεο δηδαζθαιίαο, Μειέηε Μαζήκαηνο θαη επίηεπμε
ηεο κάζεζεο : ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε
1.1. Σπλεξγαηηθόο ζρεδηαζκόο ηεο δηδαζθαιίαο
Η γόληκε αιιειεπίδξαζε όισλ ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, νηθνδνκεί ην
ζπλεξγαηηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ. Η ζπλεξγαηηθή απηή θνπιηνύξα
δηακνξθώλεηαη από ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ
πεξηβάιινληνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2008).
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Γηα ηε δηακόξθσζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνύξαο, θαηαιπηηθό ξόιν δηαδξακαηίδνπλ ε
επηθνηλσλία θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
Δηδηθόηεξα, ε θαιιηέξγεηα ζπλεξγαηηθήο θνπιηνύξαο βαζίδεηαη ζηνλ αιιεινζεβαζκό, ζηελ
ακνηβαία εθηίκεζε (ύβαθα & Γθηλνύδε, 2014) θαη ζηελ ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε κεηαμύ
ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο (Raymond, Butt & Townsend, 1993). Πξνϋπνζέηεη,
επίζεο, εηιηθξηλή δηάζεζε γηα επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή απόςεσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ
θνηλώλ ηνπο ζηόρσλ (Κνύια, 2011). Θεκειηώλεηαη, αθόκα, κε ηελ εθαξκνγή θαηλνηόκσλ
κεζόδσλ θαη ηερληθώλ δηδαζθαιίαο (Παζηαξδή, 2001) γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ (Clark, 1993).

Η ζπλεξγαηηθή θνπιηνύξα δηακνξθώλεηαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε
νκάδεο εξγαζίαο. Μέζα ζε απηέο, νη δηδάζθνληεο ιόγσ δηαθνξεηηθώλ αληηιήςεσλ θαη ζηόρσλ
(Κνύια, 2011), κπνξεί λα δηαθσλνύλ έληνλα θαη λα νδεγνύληαη ζε ζπγθξνύζεηο. ην πιαίζην,
όκσο, ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνύξαο, νη ζπγθξνύζεηο αληηκεησπίδνληαη επνηθνδνκεηηθά
(Μπνπξαληάο, 2001), εληνπίδνληαη ζε επίπεδν ηδεώλ θαη όρη πξνζώπσλ, θαη θαηαιήγνπλ ζηε
δεκηνπξγηθή ζύλζεζε ησλ απόςεσλ (ύβαθα & Γθηλνύδε, 2014).
ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ δελ ππάξρεη θνπιηνύξα ζπλεξγαζίαο, νη εθπαηδεπηηθνί
απνκνλσκέλνη ζηε κνλαμηά ηεο ηάμεο, αξθνύληαη ζηελ ηππηθή δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο θαη
απνθεύγνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε νκαδηθέο δξάζεηο (Hargreaves, 1993). Γελ αλαιακβάλνπλ
δεκηνπξγηθέο θαη θαηλνηόκεο πξσηνβνπιίεο, ζεσξώληαο όηη δελ αλήθνπλ ζηα θαζήθνληά
ηνπο. Η ηππηθή ηνπο παξνπζία ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ππνδειώλεη ηελ αηνκηθηζηηθή
ηνπο λννηξνπία θαη ηελ αδηαθνξία γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε (Μαπξνγηώξγνο,
2008). Οη θαζεγεηέο, κέζσ ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνύξαο θαη ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο,
κπνξνύλ λα αληηκεησπίδνπλ ηελ πίεζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο πην απνηειεζκαηηθά θαη
δεκηνπξγηθά. Μπνξνύλ από θνηλνύ λα επεμεξγάδνληαη ζρέδηα καζεκάησλ θαη λα εθαξκόδνπλ
δηάθνξεο ηερληθέο θαη κεζόδνπο δηδαζθαιίαο γηα ηε βειηίσζή ηνπο (Raymond, Butt &
Townsend, 1993). Δπίζεο, νη θνηλέο απηέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο εληζρύνπλ ην ελδηαθέξνλ γηα
ην επάγγεικά ηνπο, αλαβαζκίδνληαο ηελ πνηόηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο (Αζαλαζνύια–Ρέππα,
1999). Η δεκηνπξγία θηιηθνύ εξγαζηαθνύ θιίκαηνο, ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαηηθήο
θνπιηνύξαο, νδεγεί ζε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη κεγαιύηεξε απνδνηηθόηεηα ησλ
εθπαηδεπηηθώλ (DiPaola, 2012).
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ θαηλνηνκνύλ, εθαξκόδνληαο λέεο παηδαγσγηθέο κεζόδνπο θαη
πξαθηηθέο, θαη αλαζηνράδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, βειηηώλνπλ ηε
δηδαζθαιία ηνπο θαη εληζρύνπλ ηε κάζεζε ησλ καζεηώλ, δεκηνπξγώληαο θαηάιιειεο
δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ηνπο (Γεδνύιε, ρ.ρ., ; νθόο & Γάξξα, 2015).
Η αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνύξαο ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά εθηόο από ηε βειηίσζε
ηεο απόδνζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Ρεθαιίδνπ, Μνπκνπιίδνπ, Καξαδεκεηξίνπ, Μαπξνκκάηεο
& άικνλη, 2013) θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ (Oliva, 1993). Οη
καζεηέο παξαηεξώληαο ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, εμνηθεηώλνληαη κε ηελ
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αληαιιαγή ηδεώλ θαη ην γόληκν δηάινγν. Μαζαίλνπλ λα ζέβνληαη ηηο δηαθνξεηηθέο απόςεηο
ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο, λα ιεηηνπξγνύλ κέζα ζε νκάδεο θαη λα αλαιακβάλνπλ ζπιινγηθή
δξάζε γηα ηελ επίηεπμε θνηλώλ ζηόρσλ (Γηαθνπκή & Θενθηιίδεο, 2012).
1.2. Μειέηε Μαζήκαηνο
Η Μειέηε Μαζήκαηνο είλαη κηα δηαδηθαζία βειηίσζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, όρη
κόλν ησλ καζεηώλ αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ε νπνία εκθαλίζηεθε αξρηθά ζηελ Ιαπσλία
(Γηαλλαθίδνπ, Γηόθηζαιε & Σδηώξα, 2013).
ην πιαίζην ηεο αμηνπνίεζήο ηεο, νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη ζπιινγηθά
γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε, δεκηνπξγώληαο θνηλόηεηεο κάζεζεο, κέζσ ηνπ
ζρεδηαζκνύ ελόο εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο (Πεληέξε, Καξαδεκεηξίνπ & Ρεθαιίδνπ, 2013). Η
δηδαζθαιία θαη ε παξαηήξεζή ηνπ, ρξεζηκεύεη γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηε
κάζεζε ησλ καζεηώλ. Η ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ απηώλ γηα ηελ αλαηξνθνδόηεζε θαη ηνλ
επαλαζρεδηαζκό ηεο δηδαζθαιίαο, ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηε βειηίσζε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ (Stepanek, Appel, Leong, Mangan & Mitchell, 2007).
1.2.1. Φάζεηο ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο νη εθπαηδεπηηθνί αθηεξώλνπλ 10-15 ώξεο
θαηαλεκεκέλεο ζε 3-4 εβδνκάδεο (Fernandez, 2002). Η δηαδηθαζία ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο,
όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα (Stepanek, Appel, Leong, Mangan & Mitchell,
2007), πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θάζεηο:
I.

Καζνξηζκόο καζεζηαθώλ ζηόρσλ

II.

ρεδηαζκόο εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο

III.

Γηδαζθαιία, παξαηήξεζε θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ εξεπλεηηθνύ
καζήκαηνο

IV.

Αμηνιόγεζε - αλαηξνθνδόηεζε θαη επαλαδηδαζθαιία

V.

Αλαζηνραζκόο - Γηακόξθσζε θαη θνηλνπνίεζε ηειηθώλ απνηειεζκάησλ
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Δηθόλα 1. Φάζεηο Μειέηεο Μαζήκαηνο (Πξνζαξκνγή από Stepanek et al., 2007)

I.

Καζνξηζκόο καζεζηαθώλ ζηόρσλ

ηελ πξώηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο, νη εθπαηδεπηηθνί
εξγάδνληαη από θνηλνύ ζρεκαηίδνληαο κηα νιηγνκειή νκάδα 3-6 αηόκσλ (Cerbin & Kopp,
2011), γηα λα εμεηάζνπλ ηνπο ζηόρνπο πνπ επηδηώθνπλ λα θαηαθηήζνπλ νη καζεηέο ηνπο.
Μειεηώληαο ην αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη ηε δηδαθηέα ύιε, αληρλεύνπλ θελά αλάκεζα ζηνπο
κειινληηθνύο απηνύο ζηόρνπο θαη ηελ ππάξρνπζα πξαγκαηηθόηεηα. Αλαδεηνύλ έλα
ζεκαληηθό ζέκα γηα ηνπο καζεηέο ην νπνίν παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ή καζεζηαθή δπζθνιία ή
κηα λέα ελόηεηα πνπ έρεη πξνζηεζεί πξόζθαηα ζηε δηδαθηέα ύιε. Γηεξεπλνύλ, κέζσ ηνπ
θαηαηγηζκνύ ηδεώλ, ζην πιαίζην ελόο γόληκνπ δηαιόγνπ, ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο κεζόδνπο
δηδαζθαιίαο πνπ ζα θαηεπζύλνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. Οη εθπαηδεπηηθνί αηηηνινγώληαο ηηο επηιεγκέλεο δηδαθηηθέο ηνπο
πξνζεγγίζεηο, ζέηνπλ ηηο βάζεηο ελόο ζσζηνύ ζρεδηαζκνύ ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ
(Ρεθαιίδνπ, 2012; Lewis & Hurd, 2011).
II.

Σρεδηαζκόο εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο

Οη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ κηα ελόηεηα από ηε δηδαθηέα ύιε θαη ζπλεξγαηηθά ζρεδηάδνπλ
ιεπηνκεξώο έλα εξεπλεηηθό κάζεκα (research lesson). To κάζεκα απηό ζα πινπνηήζεη ηνπο
επηδησθόκελνπο ζηόρνπο, γηα ηε κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ καζεηώλ θαη εηδηθόηεξα όρη ηί
ζα κάζνπλ, αιιά θπξίσο πώο ζα κάζνπλ (Cerbin & Kopp, 2006). ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην,
νη εθπαηδεπηηθνί αθηεξώλνπλ αξθεηό ρξόλν γηα λα νξγαλώζνπλ από θνηλνύ ηε δηδαζθαιία.
Γηακνξθώλνπλ ην κνληέιν καζεζηαθήο πνξείαο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, πξνβιέπνπλ ηηο
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αλακελόκελεο εξσηήζεηο-απνξίεο ησλ καζεηώλ ηνπο (Verhoef & Tall, 2011) θαη εηνηκάδνπλ
έλα ζρέδην ζπιινγήο δεδνκέλσλ. ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ απηώλ γίλνληαη
παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο. ην ηέινο ηεο θάζεο
απηήο, πξνθύπηεη έλα γξαπηό αλαιπηηθό ζρέδην δηδαζθαιίαο, ην νπνίν ε νκάδα θαιείηαη λα
εθαξκόζεη ζηελ ηάμε (Ρεθαιίδνπ, 2012; Lewis & Hurd, 2011).
III.

Γηδαζθαιία, παξαηήξεζε θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο

Σν εξεπλεηηθό κάζεκα δηεμάγεηαη, κε ην έλα κέινο ηεο νκάδαο λα δηδάζθεη θαη ηα ππόινηπα
λα παξαηεξνύλ θαη λα ζπιιέγνπλ δεδνκέλα γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο
από ηνπο καζεηέο (Shaun, 2014). Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απηώλ κπνξεί λα πινπνηεζεί κε
δηάθνξα κέζα. Η θαηαγξαθή ζεκεηώζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ, θαζώο θαη νη πξνθνξηθέο θαη
γξαπηέο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ αμηνπνηνύληαη ζηελ επόκελε θάζε, πνπ είλαη ε
αμηνιόγεζε-αλαηξνθνδόηεζε (Ρεθαιίδνπ, 2012; Stepanek et al., 2007).
IV.

IV. Αμηνιόγεζε-αλαηξνθνδόηεζε θαη επαλαδηδαζθαιία

ην πιαίζην ηεο αμηνιόγεζεο, νη εθπαηδεπηηθνί αλαιύνπλ δηεμνδηθά ηα δεδνκέλα πνπ
ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. θνπόο ηεο αμηνιόγεζεο δελ είλαη ε άζθεζε
θξηηηθήο ζηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο από ηνλ ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθό. Η
αμηνιόγεζε-αλαηξνθνδόηεζε απνζθνπεί ζηελ εμαγσγή πνιύηηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ην
ζρεδηαζκό ηνπ καζήκαηνο θαη ηεο ελόηεηαο θαη, ζπλεπώο, γηα ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο
καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ. Η εθαξκνγή ησλ βειηηώζεσλ κπνξεί λα ζεκαηνδνηήζεη ην ηέινο
ησλ θάζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο ή λα νδεγήζεη ζηνλ επαλαζρεδηαζκό
ηνπ ίδηνπ καζήκαηνο ή ζηε δηεμαγσγή επόκελσλ θύθισλ Μειέηεο Μαζήκαηνο κε
δηαθνξεηηθό ζέκα δηδαζθαιίαο (Easton, 2009). Αλ ζην πιαίζην ηεο αμηνιόγεζεοαλαηξνθνδόηεζεο θξηζεί ζθόπηκε ε επαλάιεςε ηνπ εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο, ιόγσ
ιαλζαζκέλσλ πξνθνξηθώλ ή γξαπηώλ απαληήζεσλ ζηα θύιια εξγαζίαο ησλ καζεηώλ, ν
επαλαζρεδηαζκόο πινπνηείηαη ζε έλα άιιν ηκήκα ηεο ίδηαο ηάμεο, από έλαλ άιιν
εθπαηδεπηηθό ηεο ίδηαο νκάδαο (Ρεθαιίδνπ, 2012).
V.

V.Αλαζηνραζκόο-Γηακόξθσζε θαη θνηλνπνίεζε ηειηθώλ απνηειεζκάησλ

Η δηαδηθαζία ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο νινθιεξώλεηαη κε ηνλ αλαζηνραζκό, ηε δηακόξθσζε
θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ηειηθώλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηε δεκνζηνπνίεζή ηνπο (Hiebert,
Gallimore & Stigler, 2007). Ο αλαζηνραζκόο εληζρύεη ηε ζπιινγηθόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ,
νη νπνίνη επαλεμεηάδνπλ ην εξεπλεηηθό κάζεκα (Πνιέκε-Σνδνύινπ, 2010). Η γξαπηή
δηαηύπσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη από
θνηλνύ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο. Σα
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ζπκπεξάζκαηα απηά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη λα αμηνπνηεζνύλ από άιιεο νκάδεο
εθπαηδεπηηθώλ, πνπ ελδηαθέξνληαη λα πινπνηήζνπλ ηε Μειέηε Μαζήκαηνο.
1.2.2. Η ζπκβνιή ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο ζηελ νηθνδόκεζε ζπλεξγαηηθήο
θνπιηνύξαο
Η Μειέηε Μαζήκαηνο αλαπηύζζεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ θαη ελδπλακώλεη ηηο θηιηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζπκβάιινληαο ζηελ
ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνύξαο. Δηδηθόηεξα, κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή κέζνδν,
θαιιηεξγείηαη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ε γόληκε αληαιιαγή ηδεώλ, ζην πιαίζην
ησλ νκάδσλ εξγαζίαο (Κακπνπξίδεο, 2002). ηηο ζπλαληήζεηο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ηεο
Μειέηεο Μαζήκαηνο, αλαπηύζζνληαη εηιηθξηλείο ζρέζεηο ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ θαη
εθηίκεζεο. Μέζσ ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο,
νη εθπαηδεπηηθνί δε δηζηάδνπλ λα εθηεζνύλ θαη λα ζπλεξγαζηνύλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο
(Thiessen, 1993). Η απνδέζκεπζε από ηελ απνκόλσζε ηεο ηάμεο (Hargreaves, 1993),
ζπκβάιιεη ζηε κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε θαη απνηειεί πξόηππν γηα ηνπο
καζεηέο. Οη εηιηθξηλείο θαη θηιηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηε Μειέηε Μαζήκαηνο,
εδξαηώλνπλ ην δηάινγν θαη ηε γόληκε αληαιιαγή απόςεσλ. Η επνηθνδνκεηηθή απηή
αιιειεπίδξαζε κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζε άιια ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.
1.3. Μάζεζε καζεηώλ
Η κάζεζε ησλ καζεηώλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά από ηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίνη εθαξκόδνληαο ηηο πην θαηάιιειεο κεζόδνπο θαη πξαθηηθέο
επηδηώθνπλ λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο θαη λα εληζρύζνπλ ηε κάζεζή ηνπο.
Η κάζεζε ησλ καζεηώλ επηηπγράλεηαη θαιύηεξα, όηαλ ν ηξόπνο δηδαζθαιίαο είλαη
καζεηνθεληξηθόο θαη όρη δαζθαινθεληξηθόο. Όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξύλνπλ ηελ
ελεξγεηηθή κάζεζε ησλ καζεηώλ θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, κέζσ ηεο
νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζόδνπ, ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο από
ηνπο καζεηέο, ηθαλνπνηώληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ έκθπηε αλάγθε ηνπο γηα επηθνηλσλία
θαη αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Βνζληάδνπ, ρ.ρ.; Γεδνύιε, ρ.ρ.).
Οη εθπαηδεπηηθνί, κέζσ ηνπ ζπλεξγαηηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο δηδαζθαιίαο, δηακνξθώλνπλ ην
θαηάιιειν πεξηβάιινλ κάζεζεο, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηελ πξνϋπάξρνπζα γλώζε ησλ
καζεηώλ, θαιιηεξγώληαο παξάιιεια ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη ηθαλόηεηα. Η δηάζεζε ηνπ
απαξαίηεηνπ ρξόλνπ γηα εμάζθεζε θαη εκπέδσζε ηεο λέαο γλώζεο, κέζσ επηιεγκέλσλ θαη
θαηάιιεια δηακνξθσκέλσλ αζθήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο
γηα ηε κάζεζε. Δπίζεο, όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο
ησλ καζεηώλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηέο ηνπο, ε κάζεζή ηνπο βειηηώλεηαη
ζεκαληηθά. Αθόκα, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα θίλεηξα γηα ηνπο καζεηέο

ειίδα 110 από 269

Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό «eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο»
Σόκνο 5, Σεύρνο 2, 2017 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576

ηνπο, ελζαξξύλνληαο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο θαη θαιιηεξγώληαο ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο θαη
όρη ηνλ αληαγσληζκό, κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηε κάζεζε ησλ καζεηώλ
(Βνζληάδνπ, ρ.ρ.).
1.4. Κξηηηθή απνηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο
Από ηνλ πξναλαθεξζέληα ζεσξεηηθό πξνβιεκαηηζκό γίλεηαη αληηιεπηό, όηη ν εληνπηζκόο ησλ
δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ θαη παξαγόλησλ/παξακέηξσλ κε ηελ κεγαιύηεξε ζεηηθή επίδξαζε
ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε ζρνιηθή επηηπρία ησλ
καζεηώλ είλαη έλα από ηα ζεκαληηθά δεηνύκελα.
Δπηπξόζζεηα, ζηε βάζε ησλ όζσλ πξναλαθέξζεθαλ θαη δεδνκέλνπ όηη:
α. ε Μειέηε Μαζήκαηνο ζα κπνξνύζε λα πεξηγξαθεί σο κία ζεηξά δηαδηθαζηώλ, κέζα από
ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί εμεηάδνπλ ζπζηεκαηηθά ηηο δηδαθηηθέο ηνπο κεζόδνπο, ηα
πεξηερόκελα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, ηα πξνγξάκκαηά ηνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ
εθαξκόδνπλ ζηελ ηάμε,
β. ν ζθνπόο ηεο Μειέηεο ηνπ Μαζήκαηνο είλαη ε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο
ζηελ ηάμε θαη βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο αιιειναμηνιόγεζεο θαη ηεο
αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ ησλ κειώλ νκάδαο εθπαηδεπηηθώλ νη νπνίνη ζηελ ηάμε έρνπλ ξόιν
εξεπλεηή ηνλ νπνίν αμηνπνηνύλ θαηάιιεια γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πξναγσγή θαη πξνο
όθεινο ησλ καζεηώλ ηνπο,
γ. ν ζρεδηαζκόο ηεο δηδαζθαιίαο, σο θξηηήξην απνηειεζκαηηθόηεηάο ηεο, είλαη πνιύ
ζεκαληηθόο,
δ. ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο εληζρύεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζην ζρεδηαζκό ηεο δηδαζθαιίαο θαη βειηηώλεηαη ε κάζεζε ησλ καζεηώλ θαη
ε. ππάξρεη έιιεηςε αληίζηνηρσλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο Μειέηεο
Μαζήκαηνο ζηε ειιεληθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε δηεξεύλεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ
ζπλεξγαηηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο δηδαζθαιίαο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο πξνζέγγηζεο ηεο
Μειέηεο Μαζήκαηνο ζηελ επίηεπμε ηεο
κάζεζεο ησλ καζεηώλ απνθηά ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ. Απηόο είλαη θαη ν ζηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο.
Σα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιεγεί ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο εξγαζίαο κπνξνύλ λα δώζνπλ
απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο ζύγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο,
όπσο είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο, ζηελ επίηεπμε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηώλ,
έλα ζέκα κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πνπ αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηε δηεύξπλζε ηεο γλώζεο
ζηνλ ηνκέα ηεο βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο πνηόηεηαο ηνπ παξερόκελνπ ζηα
ζρνιεία εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ επίηεπμε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηώλ.

2. Σθνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
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Βαζηθόο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηε ζπκβνιή ηνπ ζπλεξγαηηθνύ
ζρεδηαζκνύ ηεο δηδαζθαιίαο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο πξνζέγγηζεο ηεο Μειέηεο
Μαζήκαηνο ζηελ επίηεπμε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηώλ. Δηδηθόηεξα, ε εξγαζία απνζθνπεί λα
δηεξεπλήζεη: α. ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο Μειέηεο
Μαζήκαηνο ζηελ επίηεπμε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηώλ, όπσο απηέο θαηαγξάθηεθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεώλ ηνπο θαη β. ηηο ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε
ηε ζπκβνιή ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο ζηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζήο ηνπο.
Σα επηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη θαη ζηα νπνία ζα επηρεηξήζεη λα δώζεη
απάληεζε ε έξεπλα είλαη:
1ν: Πνηεο είλαη νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο Μειέηεο
Μαζήκαηνο ζηελ επίηεπμε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηώλ, όπσο απηέο θαηαγξάθηεθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεώλ ηνπο;
2ν: Πνηεο είλαη νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο
Μειέηεο Μαζήκαηνο ζηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζήο ηνπο;

3. Μεζνδνινγία Έξεπλαο
Η παξνύζα εξγαζία, ε νπνία απνηειεί κέξνο κηαο επξύηεξεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο,
αθνινύζεζε κηθηό κεζνδνινγηθό ζρεδηαζκό γηα ιόγνπο ηξηγσλνπνίεζεο.
ηε ζπγθεθξηκέλε πνηνηηθή έξεπλα, ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ζθόπηκε θαη όρη ηπραία,
όπσο γίλεηαη ζηηο πνζνηηθέο έξεπλεο, νη νπνίεο απνβιέπνπλ ζηε γελίθεπζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπο. Αληίζεηα, νη πνηνηηθέο έξεπλεο απνζθνπνύλ ζηελ πην δηεμνδηθή θαη
αλαιπηηθή εμέηαζε ελόο ζέκαηνο (Creswell, 2011). ηελ παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία,
θξηηήξην επηινγήο ήηαλ ε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ, νη νπνίνη κπνξνύλ λα
ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλόεζε ηεο επίδξαζεο ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο ζηε βειηίσζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Η πνηνηηθή απηή έξεπλα απαηηεί άκεζε πξόζβαζε ηεο εξεπλήηξηαο
ζην πεξηβάιινλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. Η επηινγή ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν εξγάδεηαη ε
εξεπλήηξηα ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο.
Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Β΄ ηάμε Γεληθνύ Λπθείνπ ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο από ηηο
12 Φεβξνπαξίνπ σο ηελ 1 Απξηιίνπ ηνπ 2016, ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο Λνγνηερλίαο κε
ηελ άδεηα ησλ αξκόδησλ ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ θαη ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
πκκεηείραλ ν δηεπζπληήο θαη, αξρηθά, όινη νη θηιόινγνη ηνπ ζρνιείνπ (4), ελώ έλαο ζηε
ζπλέρεηα απνρώξεζε. Δπίζεο, ζπκκεηείραλ ηα δύν ηκήκαηα ηεο Β΄ Λπθείνπ, εθ ησλ νπνίσλ
ην πξώην απνηειείηαη από δεθαέμη (16) καζεηέο σο νκάδα πεηξακαηηζκνύ θαη ην δεύηεξν από
δεθαπέληε (15) σο νκάδα ειέγρνπ. Οη ζπλαληήζεηο ησλ θαζεγεηώλ δηεμάγνληαλ, κε ειάρηζηεο
εμαηξέζεηο, ζε ηαθηηθή εβδνκαδηαία βάζε εληόο ηνπ ζρνιηθνύ σξαξίνπ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο
ήηαλ εζεινληηθή.
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Ωο πξνο ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, νη ερνγξαθεκέλεο ζπλαληήζεηο θαη νη δηδαζθαιίεο,
ηνπ παξαδνζηαθνύ θαη ηνπ εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο, απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη
κεηαγξάθεθαλ ζε ςεθηαθή κνξθή σο αξρεία θεηκέλνπ (Creswell, 2011). Αθνινύζσο, ηα
αξρεία απηά εηζήρζεζαλ ζην πξόγξακκα Atlas.ti. γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο
κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο θσδηθνπνίεζήο ηνπο, δειαδή ηε δηαίξεζε ησλ θεηκέλσλ ζε
κέξε δίλνληάο ηνπο έλαλ ηίηιν. Οη ηίηινη απηνί νκαδνπνηήζεθαλ θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο
άιιεο πεγέο δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε δηάθνξα πεδία, ηα νπνία
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.
3.1. Σπιινγή δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο
Ωο εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλαληήζεηο
ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε Μειέηε Μαζήκαηνο θαη δηδαζθαιίεο (παξαδνζηαθή
θαη εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο). Δπίζεο, δεδνκέλα απνηέιεζαλ εκεξνιόγηα, πνπ ηεξήζεθαλ
θαηά ην ρξόλν πινπνίεζεο ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο από ην δηεπθνιπληή θαη ηνλ θαηαγξαθέα
ηεο νκάδαο, θαζώο θαη ηα πξσηόθνιια ζρεδηαζκνύ, παξαηήξεζεο, αλαζηνραζκνύ θαη
αλαζεώξεζεο ηνπ εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο. Πεγέο, επίζεο, απνηέιεζαλ νη εξγαζίεο ησλ
καζεηώλ, θαζώο θαη ηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ ζπκπιεξώζεθαλ από ηνπο καζεηέο. Από ηα
εξσηεκαηνιόγηα πξνθύπηνπλ θαη πνζνηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα
εληζρύζνπλ ηε ζε βάζνο αλάιπζε ησλ πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ. Η ύπαξμε ησλ παξαπάλσ
δηαθνξεηηθώλ πεγώλ δεδνκέλσλ, ζπλέβαιε κέζσ ηεο ηξηγσλνπνίεζεο ζηελ επηθύξσζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, πνπ πξνζδίδνπλ ζε απηή αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα (Robson,
2010).
α. Οη ζπλαληήζεηο θαη νη δηδαζθαιίεο
Οη ζπλαληήζεηο θαη νη δηδαζθαιίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο Μειέηεο
Μαζήκαηνο, ερνγξαθήζεθαλ γηα ηελ πιεξέζηεξε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηελ θαιύηεξε
ηεθκεξίσζε ηεο έξεπλαο.

ηελ εηζαγσγηθή ζπλάληεζε, νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ελεκεξώζεθαλ δηεμνδηθά γηα ην
πεξηερόκελν θαη ηηο θάζεηο ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο. Ωο αληηθείκελό ηνπ, επηιέρηεθε
νκόθσλα ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, ην νπνίν παξνπζηάδεη θάπνηεο
ηδηαηηεξόηεηεο θαη είλαη ην κνλαδηθό κάζεκα πνπ δηδάζθεη ην ζύλνιν ησλ θηινιόγσλ ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο. πκθσλήζεθε, επίζεο, λα δηδαρζεί έλα ζπγθεθξηκέλν πνίεκα θαη ε
παξαδνζηαθή ηνπ δηδαζθαιία λα δηεμαρζεί πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μειέηεο
Μαζήκαηνο, ώζηε ν δηδάζθσλ λα κελ επεξεαζηεί από ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ηξόπνπ
δηδαζθαιίαο. Καζνξίζηεθε έλα ελδεηθηηθό ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο παξαδνζηαθήο
δηδαζθαιίαο θαη ησλ επόκελσλ ζπλαληήζεσλ. Οη έμη ζπλαληήζεηο πνπ αθνινύζεζαλ, κεηά
ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, αθηεξώζεθαλ ζην ιεπηνκεξή ζρεδηαζκό ηνπ εξεπλεηηθνύ
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καζήκαηνο. Η ηειεπηαία ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηε δηδαζθαιία πξόζθεξε
ζεκαληηθά δεδνκέλα γηα ηελ αμηνιόγεζε-αλαηξνθνδόηεζε θαη ηνλ αλαζηνραζκό ηνπ
εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο.
β. Ηκεξνιόγηα ζπλαληήζεσλ
Σα εκεξνιόγηα ζπλαληήζεσλ απνηέιεζαλ έλα αθόκε εξγαιείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο,
θαζώο ζε απηά θαηαγξάθνληαλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ησλ ζπλαληήζεσλ ηεο Μειέηεο
Μαζήκαηνο, ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπο. Σα ζηνηρεία απηά ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα, ηδίσο
όηαλ κεζνιαβνύζε έλα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ππήξρε ν
θίλδπλνο λα μεραζηνύλ θαη λα αγλνεζνύλ. ηελ παξνύζα έξεπλα πηνζεηήζεθαλ δύν ηύπνη
εκεξνινγίσλ, πνπ πξνέξρνληαη από ηνπο Stepanek et al., (2007).
ηνλ πξώην ηύπν, ην εκεξνιόγην ζπκπιεξώζεθε από έλα κέινο ηεο νκάδαο θαη ζην δεύηεξν
από ην δηεπθνιπληή. Σα δύν απηά κέιε ηεο νκάδαο άιιαδαλ ζε θάζε ζπλάληεζε. Σα δύν
εκεξνιόγηα είραλ θνηλά πεδία πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνπο ζηόρνπο θαη ηα θύξηα ζεκεία ηεο
ζπλάληεζεο θαη δηαθνξνπνηνύληαλ ζηα ππόινηπα πεδία.
Δηδηθόηεξα, ζην εκεξνιόγην ηνπ κέινπο θαηαγξάθεθαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνύζαλ ην
πεξηερόκελν ηεο ζπλάληεζεο, ηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε ησλ καζεηώλ θαη ηνπο
βξαρππξόζεζκνπο θαη καθξνπξόζεζκνπο ζηόρνπο ηεο νκάδαο. Αλαθέξνληαλ, επίζεο, ηα
βήκαηα γηα ην ζρεδηαζκό ηεο επόκελεο ζπλάληεζεο θαη θαζνξηδόηαλ ην πεξηερόκελό ηεο.
ην αληίζηνηρν εκεξνιόγην, ν δηεπθνιπληήο, αξρηθά αλέθεξε ηηο ελέξγεηέο ηνπ, νη νπνίεο
ζπλέβαιαλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ηεο νκάδαο. ηε ζπλέρεηα, ζεκείσλε
ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ πξνέθππηαλ θαηά ηε ζπλάληεζε, θαζώο θαη ηνπο ηξόπνπο
αληηκεηώπηζήο ηνπο. Σέινο, αλέθεξε ην βαζκό ζπκκεηνρήο όισλ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο,
θαζώο θαη ηελ ελδερόκελε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο.
γ. Δξγαιεία παξαηήξεζεο θαη αλαζηνραζκνύ ηνπ εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο
Σα εξγαιεία παξαηήξεζεο θαη αλαζηνραζκνύ είλαη έληππα, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα
ηελ πνηνηηθή έξεπλα θαη ε ζσζηή επηινγή θαη πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο
παξνύζαο έξεπλαο, παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ επηηπρία ηεο. ην εξγαιείν παξαηήξεζεο,
πνπ ζπκπιεξώζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο
ηεο νκάδαο πνπ παξαθνινύζεζαλ ηε δηδαζθαιία ηνπ κέινπο ηεο, θαηαγξάθεθαλ δηάθνξεο
παξάκεηξνη ηεο δηδαζθαιίαο. Σν εξγαιείν αλαζηνραζκνύ, ζπκπιεξώζεθε από ην
δηδάζθνληα, κεηά ην εξεπλεηηθό κάζεκα. ηελ παξνύζα εξγαζία, ηα εξγαιεία παξαηήξεζεο
θαη αλαζηνραζκνύ ηνπ καζήκαηνο απνηεινύλ πξνζαξκνγή ηνπ πξνηεηλόκελνπ από ηνπο
Kyriakides et al. (2009) εξγαιείνπ παξαηήξεζεο θαη αλαζηνραζκνύ ηεο δηδαζθαιίαο.
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Δηδηθόηεξα, ε πξώηε παξάκεηξνο πνπ εμεηάζηεθε ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα εξγαιεία
ήηαλ απηή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ. Γειαδή, αλ ν θαζεγεηήο ελεκέξσζε άκεζα ηνπο καζεηέο
γηα ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο ή ηνπο παξαθίλεζε λα ηνπο αλαθαιύςνπλ κόλνη ηνπο. Η
δεύηεξε αθνξνύζε ηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο. Πην αλαιπηηθά, δηεξεπλήζεθε αλ ν
εθπαηδεπηηθόο εθάξκνζε κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή ζηε δηδαζθαιία ηνπ, αθνινπζώληαο έλα
ζαθέο θαη μεθάζαξν ζρέδην. ηελ ηξίηε παξάκεηξν ηεο εθαξκνγήο, ειέγρζεθε ε ρξήζε
δξαζηεξηνηήησλ εθαξκνγήο ησλ λέσλ γλώζεσλ, πνπ απνθόκηζαλ νη καζεηέο από ηε
δηδαζθαιία. Οη ηερληθέο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν εθπαηδεπηηθόο, απνηέιεζαλ
ηελ ηέηαξηε παξάκεηξν. Πην αλαιπηηθά, εμεηάζηεθε αλ νη εξσηήζεηο πνπ ππέβαιε ν
δηδάζθσλ ήηαλ θαηαλνεηέο θαη αξθεηέο, ώζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλόινπ
ησλ καζεηώλ. Η ρξήζε κνληέισλ δηδαζθαιίαο απνηέιεζε ηελ πέκπηε παξάκεηξν.
Δμεηάζηεθε ε ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηελ αλάπηπμε από ηνπο καζεηέο ζηξαηεγηθώλ θαη
ηερληθώλ πξνζέγγηζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Η έθηε παξάκεηξνο αθνξνύζε ηε
δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Διέγρζεθε ε ζσζηή νξγάλσζε
θαη θαηαλνκή ηνπ ρξόλνπ από ην δηδάζθνληα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ θαη ηε
κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζηε δηδαζθαιία. Η έβδνκε παξάκεηξνο εμέηαζε
ηελ ηάμε σο καζεζηαθό πεξηβάιινλ. Πην αλαιπηηθά, παξαηεξήζεθε αλ ν δηδάζθσλ
δηακόξθσζε έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ κάζεζεο, πνπ δηεπθόιπλε ην γόληκν δηάινγν θαη ηελ
αιιειεπίδξαζε καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθνύ. Η όγδνε παξάκεηξνο αθνξνύζε ηελ
αμηνιόγεζε. ε απηήλ, παξαηεξήζεθε ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ από ην
δηδάζθνληα θαη ε παξνρή αλαηξνθνδόηεζεο ζηνπο καζεηέο.
Σέινο, ζηα εξγαιεία παξαηήξεζεο νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί θαηέγξαςαλ γεληθέο
παξαηεξήζεηο από ηε ζπλνιηθή εμέηαζε ηεο δηδαζθαιίαο. Δπηζήκαλαλ ηα δπλαηά θαη ηα
αδύλαηα ζεκεία ηεο δηδαζθαιίαο, ζε πνηεο θάζεηο ηεο ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ήηαλ πην
ελεξγεηηθή θαη θαηέζεζαλ βειηησηηθέο πξνηάζεηο.
Σν εξγαιείν αλαζηνραζκνύ ηνπ εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο, ζπκπιεξώζεθε από ην δηδάζθνληα
ακέζσο κεηά ηε δηδαζθαιία ηνπ. Πεξηειάκβαλε ηηο ίδηεο αθξηβώο παξακέηξνπο κε ην
εξγαιείν παξαηήξεζεο. Η ζύγθξηζε ησλ παξακέηξσλ, από ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ηνπ
δηδάζθνληνο θαη ησλ παξαηεξεηώλ, επέηξεςε λα εμαρζνύλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα από ηελ
έξεπλα απηή.
δ. Πξσηόθνιιν αλαζεώξεζεο ηνπ εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο
Σν πξσηόθνιιν αλαζεώξεζεο ηνπ εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο ήηαλ απαξαίηεην γηα ηελ
πιεξόηεηα ηεο έξεπλαο. Αμηνπνηήζεθε ην πξνηεηλόκελν από ηνπο Stepanek et al. (2007) θαη
πινπνηήζεθε ζε ηέζζεξα βήκαηα.
ην πξώην βήκα, ηεο ζπιινγήο θαη θξηηηθήο δεδνκέλσλ, νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί
επεμεξγάζηεθαλ ηα εξγαιεία παξαηήξεζεο θαη αλαζηνραζκνύ ηνπ εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο.
Δπίζεο, έιαβαλ ππόςε ηηο ζεκεηώζεηο ηνπο, θαζώο θαη ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ,
πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο. ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ, πξνζδηόξηζαλ ην βαζκό επίηεπμεο ησλ
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καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη ηα ζεκεία ηεο δηδαζθαιίαο πνπ βνήζεζαλ ή δπζθόιεςαλ ηνπο
καζεηέο ζηελ θαηάθηεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ καζήκαηνο. ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ αλαγθαίσλ
αιιαγώλ, απνθάζηζαλ από θνηλνύ πνηα ηκήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο ζηέθζεθαλ από επηηπρία
θαη πνηα ρξεηάδνληαη αιιαγέο θαη βειηησηηθέο παξεκβάζεηο. ην ηειηθό βήκα ηεο
αλαζεώξεζεο ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο, νη εθπαηδεπηηθνί δηακόξθσζαλ έλα αλαζεσξεκέλν
θαη ιεπηνκεξέο ζρέδην δηδαζθαιίαο ηνπ εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο ζύκθσλα κε ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπο.
ε. Δξγαζίεο καζεηώλ
Καηά ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, νη καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ απάληεζαλ ζε κηα
γξαπηή εξγαζία πνπ απνζθνπνύζε ζηνλ έιεγρν ηεο θαηάθηεζεο ηεο γλώζεο. Καηά ηε
δηεμαγσγή ηνπ εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ γξαπηώο ζε
θύιια εξγαζίαο, αηνκηθά θαη νκαδηθά. ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο, αζρνιήζεθαλ κε έλα
παξάιιειν θείκελν θαη κε κηα άζθεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε Νέσλ
Σερλνινγηώλ. Μέζσ ησλ αηνκηθώλ εξγαζηώλ, ειέγρζεθε ν βαζκόο επίηεπμεο ησλ
καζεζηαθώλ ζηόρσλ.
ζη. Δξσηεκαηνιόγην καζεηώλ
Μεηά ην ηέινο ηνπ εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο, ε νκάδα ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο δηέλεηκε ζηνπο
καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηό έλα εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν ήηαλ απηνζρέδην θαη
δηακνξθώζεθε από ηελ ίδηα. Σν εξσηεκαηνιόγην απηό, πεξηειάκβαλε πέληε (5) εξσηήζεηο
θιεηζηνύ θαη πέληε (5) αλνηθηνύ ηύπνπ γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ
ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ηε Μειέηε Μαζήκαηνο. ηηο εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ, νη νπνίεο
ήηαλ εξσηήζεηο ηεξάξρεζεο πεληάβαζκεο θιίκαθαο Likert, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα
εθθξάζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο ή κε, από ην λέν ηξόπν δηδαζθαιίαο. ηηο εξσηήζεηο
αλνηθηνύ ηύπνπ, θιήζεθαλ λα θαηαγξάςνπλ ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ εξεπλεηηθνύ
καζήκαηνο, ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηε βειηίσζή ηνπ, θαζώο θαη ηί δηεπθόιπλε ή δπζρέξαλε ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηό.

4. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
4.1. Οη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο Μειέηεο
Μαζήκαηνο ζηελ επίηεπμε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηώλ
Από ηηο γξαπηέο εξγαζίεο ησλ καζεηώλ, νη νπνίεο απαληήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ
εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο, ε νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηαπίζησζε κηα ζαθή θαηαλόεζε ησλ
ζηόρσλ ηνπ καζήκαηνο θαη κηα ηθαλνπνηεηηθή αληαπόθξηζε από ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ. Η
θαζνιηθή ζπκκεηνρή, αθόκα θαη ησλ αδύλακσλ καζεηώλ, ζεσξήζεθε σο επηηπρία ηεο
Μειέηεο Μαζήκαηνο θαη αλέδεημε ηε ζεηηθή ηνπ ζπκβνιή ζηε κάζεζε ησλ καζεηώλ.
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Η ελίζρπζε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηώλ, θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο,
θαηαγξάθεθε επίζεο ζηα εξγαιεία παξαηήξεζεο ησλ κειώλ ηεο νκάδαο πνπ
παξαθνινύζεζαλ ηε δηδαζθαιία σο εμήο:
Καθηγητής Γ: Γίλνληαο επθαηξίεο ζε αδύλακνπο καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ή λα
ζπλεξγαζηνύλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο…Ο εθπαηδεπηηθόο ππέβαιε ζαθείο θαη αξθεηέο
εξσηήζεηο δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζε όινπο ηνπο καζεηέο λα εκπιαθνύλ ζηε ζπδήηεζε…
Παξνηξύλεη ηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηε γλώκε ηνπο θαη λα ηελ ηεθκεξηώζνπλ…
Γηακνξθώζεθε έλα ζεηηθό θαη επράξηζην θιίκα ζηελ ηάμε πνπ επλννύζε ηε κάζεζε…Οη
καζεηέο ζπκκεηείραλ ελεξγά ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο….
Καθηγητής Β: Οη καζεηέο, παξά ηηο όπνηεο αδπλακίεο, ζπκκεηείραλ ελεξγά θαη αηνκηθά θαη
ζε νκάδεο.

ην εξγαιείν αλαζηνραζκνύ είλαη, επίζεο, εκθαλήο ε πιεξέζηεξε θαηάθηεζε ηεο γλώζεο
από ηνπο καζεηέο, όπσο θαηαγξάθεθε από ην δηδάζθνληα ηνπ εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο:
Καθηγητής Α: Καηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο…θηλεηνπνηήζεθαλ όινη νη καζεηέο θαη
επηηεύρζεθαλ νη καζεζηαθνί ζηόρνη…ππνβιήζεθαλ πνιιέο εξσηήζεηο κε ζθνπό λα
θηλεηνπνηεζνύλ νη καζεηέο, λα απηελεξγήζνπλ θαη λα αλαθαιύςνπλ ηελ αηζζεηηθή απόιαπζε
ηεο πνίεζεο… ε αλάιπζε ηνπ πνηεηηθνύ θεηκέλνπ θαιιηέξγεζε ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ
καζεηώλ…Ο ηξόπνο δηδαζθαιίαο πξνσζνύζε ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε…Γεκηνπξγήζεθε έλα
θηιηθό θαη ζπλεξγαηηθό θιίκα κάζεζεο, εληζρύζεθε ε γόληκε αληαιιαγή ζθέςεσλ θαη ηδεώλ
κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο εθπαηδεπηηθνύ-καζεηώλ…

Η βειηίσζε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηώλ, θάλεθε αθόκα από ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα ηεο
ζπλάληεζεο κεηά ην εξεπλεηηθό κάζεκα:
Καθηγητής Α:…Θεσξώ όηη ηα παηδηά ζπκκεηείραλ. Παξαηήξεζαλ, πξόζεμαλ, απάληεζαλ
ζηηο εξσηήζεηο θαη ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή αληαπνθξίζεθαλ θαη κε ηελ αθόξκεζε ηα πήγαλ
θαιά.
Καθηγητής Β:…Οη καζεηέο κπνξνύζαλ λα ηνπο δνπλ (ηνπο ζηόρνπο) θαη έθαλεο θαη
αλαηξνθνδόηεζε θάζε ηόζν αλ έρνπλ θαιπθζεί νη ζηόρνη ή όρη. Καη ηειηθά λνκίδσ θαιύθζεθαλ
όινη νη ζηόρνη πνπ είρεο αλαγξάςεη…
………..
Καθηγητής Α: Καη νη καζεηέο πνπ παξαθνινπζνύζεο αληαπνθξίζεθαλ ζηηο αζθήζεηο;
Καθηγητής Β: Αληαπνθξίζεθαλ. Καη νη αζθήζεηο πνπ ηηο ειέγμακε ήηαλ θαιέο ζε όια ηα
επίπεδα. Καη ζηηο Νέεο Τερλνινγίεο έθαλαλ ελδηαθέξνπζεο παξνπζηάζεηο θαη ζηνπο άιινπο
ηνκείο απάληεζαλ κε ηέηνην ηξόπν πνπ θαηαιάβακε όηη θαηαλόεζαλ ην κάζεκα.
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Καθηγητής Α: Ναη. Καη ζπ ζπλάδειθε ζηελ νκάδα ζνπ είδεο όηη νη καζεηέο
αληαπνθξίζεθαλ κε ηηο αζθήζεηο;
Καθηγητής Γ: Σίγνπξα αληαπνθξίζεθαλ πάξα πνιύ θαιά. Βέβαηα εδώ ρξεζηκνπνηήζακε
θαη ηνλ πίλαθα πάξα πνιύ, αθίζεο, βηληενπξνβνιέα, ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο.
Καθηγητής Α: Βνήζεζαλ απηά. Απηό ηνπο άξεζε.
……….
Καθηγητής Α: ... Τώξα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ θαη εγώ ηηο είδα, παξαηήξεζα όηη νη
καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ, αθόκα θαη καζεηέο νη νπνίνη ζηε δηδαζθαιία ζπλήζσο ζηα
πξνεγνύκελα καζήκαηα έβιεπα όηη δε ζπκκεηείραλ. Τώξα ηνπο είδα λα ζπκκεηέρνπλ, λα
δνπιεύνπλ θαη κέζα ζηελ νκάδα, γηαηί πεξλνύζα θαη θνηηνύζα πώο δνύιεπε ε νκάδα. Έβιεπα
όηη ζπκκεηείραλ. Απηό ήηαλ ελζαξξπληηθό.
…
Καθηγητής Β: … Οη καζεηέο πηζηεύσ όηη θαηάιαβαλ ην κάζεκα γεληθά πνιύ θαιά.
Καθηγητής Α: Καη εγώ απηό ην είδα. Όλησο ηα θαηάθεξαλ θαη αδύλακνη καζεηέο. Απηό
ηνπο βνήζεζε.
Καθηγητής Β: Οπσζδήπνηε.
…
Καθηγητής Γ: Σσζηά. Καη εγώ έηζη πηζηεύσ. Πνιύ θαιόο ζρεδηαζκόο θαη πνιύ θαιή
εθηέιεζε ζηα κέηξα ηνπ δπλαηνύ θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ έρεη ην ζρνιείν, νη αίζνπζεο, νη
ηερλνινγίεο. Ήηαλ πάξα πνιύ θαιό. Οη καζεηέο θηλεηνπνηήζεθαλ. Θέισ λα ην μαλαπώ πάιη
απηό, επεηδή ηνπο θάλσ θαη εγώ κάζεκα. Σήκεξα κπόξεζαλ κέζα από ηηο ηερλνινγίεο ή ηηο
αθνξκέο πνπ πήξαλ κε ηνλ ηξόπν πνπ δηδάρζεθε ην κάζεκα λα είλαη πην ζπκκεηνρηθνί, πην
ελεξγεηηθνί, λα απαληνύλ όινη, λα ζέινπλ λα απαληήζνπλ όινη. Ήηαλ πάξα πνιύ θαιό λνκίδσ.
Καθηγητής Α: Ναη θαη ππήξρε εζπρία, όπσο επίζεο θαη ν ηξόπνο πνπ δνύιεςαλ.
Καθηγητής Γ: Πνιύ θαιά. Μπνξώ λα πσ όηη ήηαλ έλα επηηπρεκέλν κάζεκα.
…
Καθηγητής Γ:… Απηό, μέξεηε έρεη ζεηηθό αληίθηππν θαη ζηνπο καζεηέο, αιιά θαη βειηηώλεη
ηελ εηθόλα ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο, ζα ήζεια λα πξνζζέζσ, όζνλ αθνξά ην εξεπλεηηθό κάζεκα,
όηη ε έληαμε ησλ Νέσλ Τερλνινγηώλ ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο, όπσο επίζεο θαη ηεο Τέρλεο
αιιά θαη ηεο Μνπζηθήο, βειηίσζαλ ηελ απόδνζε ησλ καζεηώλ, θαζώο έδεημαλ κεγαιύηεξν
ελδηαθέξνλ θαη αληαπνθξίζεθαλ κε επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπο.
Οη εθπαηδεπηηθνί πξνζέγγηζαλ ηε κάζεζε ησλ καζεηώλ ζε όιεο ηηο ζπλαληήζεηο ηνπο, όπσο
θαίλεηαη ζην παξαθάησ δελδξνδηάγξακκα από ην Atlas:
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Δηθόλα 2. Γελδξνδηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηηο αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηε κάζεζε ησλ
καζεηώλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεώλ ηνπο

4.2. Οη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο
Μειέηεο Μαζήκαηνο ζηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζήο ηνπο
Η βειηίσζε, επίζεο, ηεο κάζεζεο ησλ καζεηώλ απνηππώζεθε κέζα από ηηο απαληήζεηο ησλ
καζεηώλ ηνπ ηκήκαηνο πεηξακαηηζκνύ ζηα εμήο θξηηήξηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:
ην πξώην θξηηήξην: Καηαλόεζα ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο
απάληεζαλ όηη ζπκθσλνύλ (62,5%) θαη νη ππόινηπνη όηη ζπκθσλνύλ απόιπηα (37,5%).
ην δεύηεξν θξηηήξην: Καηά ηε γλώκε κνπ δελ ππάξρνπλ ζεκεία ηνπ καζήκαηνο πνπ δελ
θαηαλνήζεθαλ επαξθώο νη ιηγόηεξνη καζεηέο (12,5%) απάληεζαλ όηη νύηε ζπκθσλνύλ νύηε
δηαθσλνύλ, ελώ νη ππόινηπνη ηζνκνηξάζηεθαλ κεηαμύ ηεο ζπκθσλίαο (43,75%) θαη ηεο
απόιπηεο ζπκθσλίαο (43,75%).
ην ηξίην θξηηήξην: Καηά ηε γλώκε κνπ επηηεύρζεθαλ νη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο νη
πεξηζζόηεξνη καζεηέο απάληεζαλ όηη ζπκθσλνύλ (68,75%) θαη νη ππόινηπνη όηη ζπκθσλνύλ
απόιπηα (31,25%).
ην ηέηαξην θξηηήξην: Ο λένο ηξόπνο δηδαζθαιίαο θξάηεζε ακείσην ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ην
κάζεκα νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο απάληεζαλ όηη ζπκθσλνύλ απόιπηα (62,5%), ελώ νη
ππόινηπνη ηζνκνηξάζηεθαλ κεηαμύ ζπκθσλώ (18,75%) θαη νύηε ζπκθσλώ νύηε
δηαθσλώ(18,75%).
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ην πέκπην θξηηήξην: Ο λένο ηξόπνο δηδαζθαιίαο ζέισ λα επαλαιεθζεί νη πεξηζζόηεξνη
καζεηέο απάληεζαλ όηη ζπκθσλνύλ απόιπηα (56,25%), θάπνηνη απάληεζαλ όηη ζπκθσλνύλ
(31,25%) θαη ιηγόηεξνη απάληεζαλ όηη νύηε ζπκθσλνύλ νύηε δηαθσλνύλ (12,5%).

Δηθόλα 3. Απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηε ζπκβνιή ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο ζηε κάζεζή ηνπο

5. Σπδήηεζε
Από ηε ζπλνιηθή ζεώξεζε ησλ επηκέξνπο επξεκάησλ πξνθύπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο
δηαπηζηώζεηο αλαθνξηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ ζπλεξγαηηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο δηδαζθαιίαο ζην
πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο πξνζέγγηζεο ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο ζηελ επίηεπμε ηεο
κάζεζεο ησλ καζεηώλ, νη νπνίεο αλαιπηηθόηεξα παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Αλαθνξηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηε ζπκβνιή ηεο Μειέηεο
Μαζήκαηνο ζηελ επίηεπμε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηώλ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ
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όηη ε Μειέηε Μαζήκαηνο ελίζρπζε ζεκαληηθά ηε κάζεζε ησλ καζεηώλ. Πην αλαιπηηθά, από
ηηο απαληήζεηο ζηηο πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο εξγαζίεο ησλ καζεηώλ ηεο νκάδαο
πεηξακαηηζκνύ, θαηαγξάθεθε κηα πνιύ ηθαλνπνηεηηθή αληαπόθξηζή ηνπο ζηελ θαηαλόεζε
ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ ηνπ εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο. Η ζπκκεηνρή ηνπο θαηά ηε δηδαζθαιία,
όπσο απνηππώζεθε ζηα εξγαιεία παξαηήξεζεο θαη αλαζηνραζκνύ, θαη ηδηαίηεξα ησλ πην
αδύλακσλ καζεηώλ, θαηαδεηθλύεη ηε ζεηηθή ζπκβνιή ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο ζηε κάζεζή
ηνπο. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζηα θύιια εξγαζίαο ζε αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εξγαζίεο
θαλεξώλνπλ όηη ν εκπινπηηζκόο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο επέδξαζε
ζεηηθά ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο. Δπίζεο, νη απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ
πνπ δηαηππώζεθαλ θαη ζηε ζπλάληεζε κεηά ην εξεπλεηηθό κάζεκα, ζπκθσλνύλ κε ην
απνηέιεζκα απηό, θαζώο ζην ζύλνιό ηνπο ζεσξνύλ όηη ε Μειέηε Μαζήκαηνο βνήζεζε όινπο
ηνπο καζεηέο λα αληαπνθξηζνύλ κε επηηπρία ζην κάζεκα. Με ην απνηέιεζκα απηό ηεο
έξεπλάο καο ζπκθσλνύλ, επίζεο, θαη ηα επξήκαηα ζρεηηθώλ εξεπλώλ (Oliva,1993; Stepanek
et al.,2007; Rock, & Wilson, 2005), ζύκθσλα κε ηα νπνία ε Μειέηε Μαζήκαηνο ζπκβάιιεη
θαηαιπηηθά ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο από ηνπο καζεηέο. Σν απνηέιεζκα απηό ζπκθσλεί,
επίζεο, θαη κε ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο (Car & Kemmis, 1997), ζύκθσλα κε
ηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε έλα πιαίζην επηθνηλσληαθό θαη ζηνραζηηθό
εξκελεύνπλ ζηνραζηηθά ηελ πξαθηηθή ηνπο θαη ηελ πξαθηηθή ησλ άιισλ ζπκκεηερόλησλ θαη
βξίζθνληαη ζε ζπλερή εηνηκόηεηα πξνθεηκέλνπ λα επαλαθαζνξίζνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο.
Δπηπξόζζεηα, ην απνηέιεζκα απηό ζεκαίλεη, όηη ν εθπαηδεπηηθόο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε
κηα νκάδα ζπλαδέιθσλ κπνξεί λα πεηύρεη θαιύηεξα ην ζηόρν ηεο βειηίσζεο ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο, αλ ζηεξίδεηαη ζηνλ αλαζηνραζκό θαη ζηελ
αλαηξνθνδόηεζε πνπ κπνξεί λα πάξεη από ηελ νκάδα ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, ε νπνία ηνπ
παξέρεη έλα πεξηβάιινλ ππνζηήξημεο κέζα ζην νπνίν ν θαζέλαο ληώζεη όηη καζαίλεη θαη
δηαξθώο βειηηώλεηαη (Barkley & Cohn, 1999). Σέινο, ην απνηέιεζκα απηό ζεκαίλεη, όηη ε
αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνύξαο ζην πιαίζην ηε πινπνίεζεο ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο
ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά εθηόο από ηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ
(Ρεθαιίδνπ, Μνπκνπιίδνπ, Καξαδεκεηξίνπ, Μαπξνκκάηεο & άικνλη, 2013) θαη ζηελ
αλαβάζκηζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ (Oliva, 1993).

Παξάιιεια, νη ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ ηεο νκάδαο πεηξακαηηζκνύ ζρεηηθά
κε ηε ζπκβνιή ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο ζηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζήο ηνπο απνηππώζεθαλ
κέζα από ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν ζπκπιήξσζαλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, από ηηο απαληήζεηο ηνπο πξνθύπηεη, όηη νη καζεηέο δήισζαλ ζην ζύλνιό
ηνπο όηη ζπκθσλνύλ απόιπηα–ζπκθσλνύλ ζηελ εξώηεζε γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ
καζήκαηνο. Σν ίδην πνζνζηό καζεηώλ δήισζε όηη ζπκθσλνύλ απόιπηα–ζπκθσλνύλ ζηελ
εξώηεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ καζήκαηνο. Σα επξήκαηα απηά αλαδεηθλύνπλ ην
ιεπηνκεξή ζρεδηαζκό θαη ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο, ηα νπνία
ζπλέβαιαλ ζηελ επίηεπμε ηνπ βαζηθνύ ζηόρνπ ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο πνπ είλαη ε κάζεζε
ησλ καζεηώλ, έλα ζηνηρείν ην νπνίν επηζεκαίλεηαη θαη από ηνπο Cerbin, θαη Kopp (2006).
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Δπίζεο, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ απάληεζε όηη θαηαλόεζε επαξθώο ην κάζεκα θαη ζέιεη
λα επαλαιεθζεί ν λένο ηξόπνο δηδαζθαιίαο, ελώ ιίγνη καζεηέο απάληεζαλ όηη νύηε
ζπκθσλνύλ νύηε δηαθσλνύλ. Αθόκε, έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ καζεηώλ απάληεζε όηη ν λένο
ηξόπνο δηδαζθαιίαο θξάηεζε ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην κάζεκα, ελώ νη ππόινηπνη
όηη νύηε ζπκθσλνύλ νύηε δηαθσλνύλ. Σα απνηειέζκαηα απηά θαηαδεηθλύνπλ όηη ε Μειέηε
Μαζήκαηνο βνήζεζε ζεκαληηθά ηνπο καζεηέο ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο κε ηνλ ηξόπν πνπ
δηεμήρζε. Δπίζεο, από ηα επξήκαηα απηά, ηα νπνία ζπκθσλνύλ κε ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο
βηβιηνγξαθίαο (Ρεθαιίδνπ, 2012:101; Rock, & Wilson, 2005), πξνθύπηεη, όηη ε βειηίσζε ηεο
δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ζηελ ηάμε επηηπγράλεηαη όηαλ βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ηεο
ζπλεξγαζίαο, ηεο αιιειναμηνιόγεζεο θαη ηεο αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη
εθπαηδεπόκελσλ θαη, εηδηθόηεξα, όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο έρνπλ ξόιν εξεπλεηή ηνλ νπνίν αμηνπνηνύλ θαηάιιεια γηα ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο πξναγσγή θαη πξνο όθεινο ησλ καζεηώλ ηνπο. Δπηπξόζζεηα, ηα επξήκαηα απηά
αλαδεηθλύνπλ ηε ζπκβνιή ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο ζηελ νηθνδόκεζε
ζεηηθώλ
δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ θαη ζηελ ππνθίλεζε γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ
ηάμε (Lewis, Perry & Hurd, 2004). Η αλάιπζε ηνπ ηξόπνπ ζθέςεο ησλ καζεηώλ από ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο, γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο, απνηειεί κηα επηπιένλ
ζεκαληηθή ηδηόηεηα ηεο Μειέηεο (Lewis & Hurd, 2011). Αθόκα, πξνθύπηεη όηη ε Μειέηε
Μαζήκαηνο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ,
κέζσ ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζόδνπ. Οη ηειεπηαίνη ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, αλαπηύζζνληαο ζεκαληηθέο δεμηόηεηεο
πνπ βειηηώλνπλ ηηο ζρνιηθέο ηνπο επηδόζεηο (Darling–Hammond & Richardson, 2009). Οη
εθπαηδεπηηθνί πνπ θαηλνηνκνύλ, εθαξκόδνληαο λέεο παηδαγσγηθέο κεζόδνπο θαη πξαθηηθέο
θαη αλαζηνράδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, βειηηώλνπλ ηε δηδαζθαιία
ηνπο θαη εληζρύνπλ ηε κάζεζε ησλ καζεηώλ, δεκηνπξγώληαο θαηάιιειεο δξαζηεξηόηεηεο γηα
ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ηνπο (Γεδνύιε, ρ.ρ., ; νθόο & Γάξξα, 2015).

Σα απνηειέζκαηα απηά ήηαλ αλακελόκελα δεδνκέλνπ όηη ε κάζεζε ησλ καζεηώλ
επεξεάδεηαη ζεκαληηθά όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξύλνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ
καζεηώλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, κέζσ ηεο
νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζόδνπ, ζπκβάιινληαο θαζνξηζηηθά ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο από
ηνπο καζεηέο, ηθαλνπνηώληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ έκθπηε αλάγθε ηνπο γηα επηθνηλσλία
θαη αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Βνζληάδνπ, ρ.ρ.; Γεδνύιε, ρ.ρ.). Παξάιιεια,
ηα απνηειέζκαηα απηά αλαδεηθλύνπλ ηε ζεκαληηθόηεηα ηνπ ζπλεξγαηηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο
δηδαζθαιίαο ζηελ επίηεπμε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηώλ. Οη εθπαηδεπηηθνί, κέζσ ηνπ
ζπλεξγαηηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο δηδαζθαιίαο, δηακνξθώλνπλ ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ
κάζεζεο, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηελ πξνϋπάξρνπζα γλώζε ησλ καζεηώλ, θαιιηεξγώληαο
παξάιιεια ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη ηθαλόηεηα. Η δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ ρξόλνπ γηα
εμάζθεζε θαη εκπέδσζε ηεο λέαο γλώζεο, κέζσ επηιεγκέλσλ θαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλσλ
αζθήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο,
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απνηέιεζε, επίζεο, ζεκαληηθό παξάγνληα γηα ηε κάζεζε. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα απηά
θαηέδεημαλ, όηη όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ
καζεηώλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηέο ηνπο, ε κάζεζή ηνπο βειηηώλεηαη
ζεκαληηθά. Δπηπξόζζεηα, ηα επξήκαηα απηά ηεο παξνύζαο έξεπλαο ζεκαίλνπλ, όηη νη
εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα θίλεηξα γηα ηνπο καζεηέο ηνπο, ελζαξξύλνληαο ηηο
πξνζπάζεηέο ηνπο θαη θαιιηεξγώληαο ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο θαη όρη ηνλ αληαγσληζκό,
κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηε κάζεζε ησλ καζεηώλ (Βνζληάδνπ, ρ.ρ.).

Ωζηόζν, ην κηθξό πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ δε ζπκθσλεί αιιά θαη πνπ δε δηαθσλεί, κπνξεί
λα απνδνζεί ζε δηάθνξεο αηηίεο. Καηαξρήλ, θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα λέν ηξόπν
δηδαζθαιίαο κε ηνλ νπνίν δελ ήηαλ ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλνη. Δπίζεο, έπξεπε λα απαληήζνπλ
ζε αξθεηέο εξσηήζεηο αηνκηθά θαη νκαδηθά θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο Νέεο Σερλνινγίεο ζε
κία από απηέο. Δλδερνκέλσο, ε ρξνληθή πίεζε λα επεξέαζε ηελ απάληεζή ηνπο.

6. Σπκπεξάζκαηα
Οη ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο δηαπηζηώζεθαλ ζηνπο καζεηέο. Η θαηαλόεζε
ηνπ εξεπλεηηθνύ καζήκαηνο από ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ θαη ε ζεηηθή ηνπο
αληαπόθξηζε ζε κειινληηθή εθαξκνγή ηνπ, απνηειεί έλα ζεκαληηθό ζπκπέξαζκα ηεο
έξεπλαο. Απελαληίαο, έλα κηθξό πνζνζηό καζεηώλ ηήξεζε νπδέηεξε ζηάζε. Από ηε ζρεδόλ
θαζνιηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηε δηδαζθαιία θαη ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο αηνκηθέο θαη
νκαδηθέο αζθήζεηο ησλ θύιισλ εξγαζηώλ, δηαπηζηώζεθε ε πιεξέζηεξε θαηάθηεζε ηεο
γλώζεο. Η έξεπλα αλέδεημε ηε ζεηηθή ζπκβνιή ζηε κάζεζε ησλ καζεηώλ ηνπ θαηλνηόκνπ
απηνύ ηξόπνπ δηδαζθαιίαο, πνπ αμηνπνηεί ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν θαη εληάζζεη ζηε
δηδαζθαιία ηελ Σέρλε θαη ηηο Νέεο Σερλνινγίεο.

Παξά ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα από ηελ αμηνπνίεζε ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο ζηελ ελίζρπζε
ηεο κάζεζεο ησλ καζεηώλ, ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πεξηνξηζκνί νη νπνίνη ζα πξέπεη λα
αλαθεξζνύλ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο, 31καζεηέο, ήηαλ ζρεηηθά κηθξό. Η ρξήζε κεγαιύηεξνπ
δείγκαηνο ζα ελίζρπε ηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο. Τπήξραλ ρξνληθνί πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε
ηελ εθαξκνγή ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο, πνπ δελ επέηξεςαλ ηε κεγαιύηεξε δηάξθεηά
ηνπ. Σέινο, όπσο ζε θάζε έξεπλα, νη ζπκκεηέρνληεο, θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη
καζεηέο, κπνξεί λα κελ ήηαλ απόιπηα εηιηθξηλείο ζηηο απαληήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο
εληππώζεηο ηνπο, ζπλδένληαο ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο κε ηε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ.

Από ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο εξγαζίαο, πξνθύπηνπλ θαη νη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα, νη
νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα εζηηάζνπλ ζηνπο παξαθάησ άμνλεο. Η παξνύζα έξεπλα
πξαγκαηνπνηήζεθε κόλν ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο ζε καζεηέο ηεο Β΄
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ηάμεο ηνπ Λπθείνπ. Μειινληηθέο κειέηεο ζα κπνξνύζαλ λα εμεηάζνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο ζηε δηδαζθαιία θαη άιισλ γλσζηηθώλ
αληηθεηκέλσλ ζε καζεηέο κηθξόηεξσλ ή/θαη κεγαιύηεξσλ ηάμεσλ. Σέινο, κειινληηθέο
έξεπλεο ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζπλδπαζκό πνζνηηθώλ αιιά θαη πνηνηηθώλ
πξνζεγγίζεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα λα δηεμάγνπλ πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο κε ηνπο καζεηέο,
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, αιιά θαη κε ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο.
Η επόκελε θάζε ζα κπνξνύζε λα είλαη ε ζπγθξόηεζε ελόο εθηελέζηεξνπ πξνγξάκκαηνο
παξεκβάζεσλ, ην νπνίν, πέξα από κεγαιύηεξε δηάξθεηα, ζα πεξηιακβάλεη θαη δηδαζθαιία ζε
πεξηζζόηεξα γλσζηηθά αληηθείκελα. Η πινπνίεζε ελόο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο ζε κεγαιύηεξε
νκάδα καζεηώλ θαη κε ηε ζπκκεηνρή κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ εθπαηδεπηηθώλ θαη ε ζπγθξηηηθή
κειέηε ησλ δεδνκέλσλ, αλακέλεηαη λα παξέρεη κία πην νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Μειέηεο Μαζήκαηνο αλαθνξηθά θαη κε άιιεο παξακέηξνπο ηεο
δηδαθηηθν-καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, όπσο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηελ
θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ, ζηε δηακόξθσζε ζεηηθόηεξσλ ζηάζεσλ ησλ καζεηώλ γηα ην
ζρνιείν θαη ηε κάζεζε, σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ, θαη άιιεο.
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