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Πεπίλητη 

ηελ παξνχζα εηζήγεζε πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

δεκηνπξγία παξάιιεισλ νκάδσλ πνπ εξγάζηεθαλ θάλνληαο ρξήζε εθαξκνγψλ ζε 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ζηα πιαίζηα ελφο πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Η 

θχξηα παξαηήξεζε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ φηη κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ αλαπηχρζεθαλ θίλεηξα ζηνπο καζεηέο ησλ παξάιιεισλ νκάδσλ λα 

αζρνιεζνχλ ζε ζπλεξγαηηθφ θιίκα, ηα νπνία θαη κεηέθεξαλ ζε φιεο ηηο θάζεηο πινπνίεζεο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηαζεκαηηθνχ ζρεδίνπ εξγαζίαο.  

Λέξειρ κλειδιά: ομαδοζςνεπγαηική μάθηζη, κίνηηπα. 

1. Διζαγυγή 

Η θχξηα απνζηνιή ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ είλαη λα κάζεη ζην καζεηή «πψο λα 

καζαίλεη» (Καιατηδίδεο & Οπδνχλεο, 2000). Η κάζεζε δελ εμαληιείηαη ζηελ απιή 

κεηαθνξά γλψζεσλ απφ ην δάζθαιν πξνο ηνπο καζεηέο αιιά ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηε 

κεηάδνζε αμηψλ, ηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, θαζψο θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Ωο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ην 

δηδαθηηθφ εθείλν κνληέιν πνπ πξνσζείηαη κε βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη ην 

κνληέιν ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο. ε θάζε πεξίπησζε, εθείλν πνπ πξέπεη 

λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε είλαη φηη ε ζρνιηθή επίδνζε ησλ 

καζεηψλ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο, ν ηχπνο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ε εζληθή ηεο πξνέιεπζε (Considine & Zappalá, 2002) ή ηα εζσηεξηθά 

θαη εμσηεξηθά θίλεηξα ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο (πγθνιιίηνπ, 1998; Linnenbrink & Pintrich, 2002). Με βάζε ηα 

παξαπάλσ επηρεηξήζεθε, ζηα πιαίζηα ελφο πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζεο, ε αλάπηπμε θηλήηξσλ κέζσ ηεο νξγάλσζεο νκάδσλ κάζεζεο, νη νπνίεο 

έθαλαλ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε 

νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε. ηελ παξνχζα ζχληνκε εηζήγεζε θαηαγξάθνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζπάζεηαο θαη νη εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ.  

2. Θευπηηικό πλαίζιο 

Η νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε κηθξέο 

νκάδεο, είλαη κηα κνξθή δηδαζθαιίαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο (Μαηζαγγνχξαο, 2004) θαη ζηε δφκεζε ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο, νη 
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νπνίεο δε θαίλεηαη λα ππήξραλ (Anderson et al., 2004). χκθσλα κε ηνλ Gillies 

(2004), κηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία είλαη πσο αλ ηα κέιε ηεο νκάδαο θαηαλνήζνπλ φηη ε ζπιινγηθή επηηπρία 

είλαη πξνυπφζεζε θαη γηα ηελ αηνκηθή επηηπρία, ηφηε ζα ππάξρεη αιιεινβνήζεηα 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο νκάδαο. Οη πξνζσπηθέο επηδηψμεηο ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ ηφηε κφλν, φηαλ επηηεπρζνχλ νη 

επηδηψμεηο ηεο νκάδαο (Slavin, 1996). πλεπψο κέζα ζηελ νκάδα πξέπεη λα 

αλαπηπρζνχλ ζρέζεηο ελζάξξπλζεο, απνδνρήο θαη εκπηζηνζχλεο, αθνχ ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα ηεο νκάδαο εμαξηάηαη απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο φισλ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο. Η βηβιηνγξαθία ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, φπσο αλαθέξνπλ νη 

Anderson et al. (2004), ππνδεηθλχεη πσο νη δνκέο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ ηάμε 

θαίλεηαη λα επλννχλ ηελ αλάπηπμε πςεινχ επηπέδνπ δεζκψλ αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο. Απφ δηάθνξεο εκπεηξηθέο έξεπλεο πξνθχπηνπλ ηα νθέιε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο (Nichols & Miller, 1994; 

Johnson & Johnson, 1999; Anderson et al., 2004; Gillies, 2004). Σα άηνκα πνπ 

ζπγθξνηνχλ ηελ νκάδα κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ζθέςεηο θαη λα αλαιάβνπλ δξάζεηο 

πνπ ζε αηνκηθφ επίπεδν δε ζα κπνξνχζαλ, αθνχ ε νκαδηθή ζπλεξγαζία δεκηνπξγεί 

κηα αλαπηπμηαθή δπλακηθή πνπ επηηξέπεη ζηα κέιε ηεο νκάδαο λα μεπεξάζνπλ ηα 

αηνκηθά ηνπο φξηα ζθέςεο θαη πξάμεο. Απηφ γίλεηαη γηαηί ζην νκαδνζπλεξγαηηθφ 

κνληέιν, ε κάζεζε δε ζπλίζηαηαη απιά ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, αιιά 

επηηπγράλεηαη κέζσ κηαο ζπλερνχο πξνζπάζεηαο επίιπζεο εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ 

πνπ αλαθχπηνπλ κέζα ζηελ νκάδα κε απψηεξε επηδίσμε ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ 

ζηφρνπ (Μαηζαγγνχξαο, 2004). Δπηπξφζζεηα, κε δεδνκέλε ηε ζεκαζία ηεο αμίαο πνπ 

απνδίδνπλ νη καζεηέο ζε ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά έξγα, φηαλ απηά ζπλάδνπλ κε ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο (Wigfield & Eccles, 2000), ε ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε 

δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο, ζηηο νπνίεο γίλεηαη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, κπνξεί λα 

επηδξάζεη ζεηηθά ζηνπο καζεηέο θαη λα επεξεάζεη ηα θίλεηξα κάζεζεο θαηά ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα ηνπο βνεζήζεη λα εξγαζηνχλ ζπλεξγαηηθά. Απηφ ην ζπκπέξαζκα 

πξνθχπηεη εμάιινπ θαη απφ κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ 

πεδίν (Ruthven, 2007; Geraniou et al., 2009). 

3. Γημιοςπγία ομάδυν μάθηζηρ 

ηα πιαίζηα εθπφλεζεο πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε 21 καζεηέο 

έθηεο ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη κε βάζε ην παξαπάλσ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν 

δεκηνπξγήζεθαλ πεξηβαιινληηθέο νκάδεο νη νπνίεο αζρνιήζεθαλ κε επηκέξνπο 

ηνκείο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν δηαζεκαηηθφ ζρέδην εξγαζίαο ην νπνίν εθπνλήζεθε 

αθνξνχζε ζε ρεξζαία (Δζληθφο Γξπκφο Πάξλεζαο) θαη πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα 

(ηνπηθά ξέκαηα θαη νη ιηκλνζάιαζζεο ηνπ Ακβξαθηθνχ θφιπνπ). Πέξα απφ ηηο 

πεξηβαιινληηθέο νκάδεο, νη νπνίεο νξγαλψζεθαλ θαη παξέκεηλαλ ζηαζεξέο έσο θαη 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο, δεκηνπξγήζεθαλ επίζεο,  ζε ζρέζε κε ηηο 

επηκέξνπο εξγαζίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο αλάγθεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, θαη παξάιιειεο νκάδεο κε δηαθνξεηηθή ζχλζεζε καζεηψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νκάδα έξεπλαο, νκάδα ζθελνγξαθίαο, ζεαηξηθή νκάδα θ.ά. Κάπνηεο απφ 
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ηηο νκάδεο απηέο εξγάζηεθαλ θάλνληαο ρξήζε εθαξκνγψλ ζε ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή. ηνλ Πίλαθα 1 αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά νη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, ηα 

πξνγξάκκαηα θαη  νη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα αληηθείκελα κε ηα 

νπνία αζρνιήζεθαλ. Όιεο νη νκάδεο νξγαλψζεθαλ κε βάζε ηα ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, ελψ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο ήηαλ πξναηξεηηθή.  

Πίνακας 1: Οι ομάδερ μαθηηών πος σπηζιμοποίηζαν ηλεκηπονικό ςπολογιζηή  

Ομάδερ μαθηηών Ππογπάμμαηα - 

εθαπμογέρ πος 

σπηζιμοποιήθηκαν 

Ανηικείμενο ομάδυν 

Οκάδα 

θσηνγξαθίαο 

Δθαξκνγή γηα θσηνγξαθηθέο 

ιήςεηο απφ ηελ νζφλε ηνπ 

Η/Τ 

Δπηινγή θσηνγξαθηψλ γηα 

θσηνγξαθηθή έθζεζε 

Οκάδα ζρεδηαζκνχ 

αθίζαο 

Δθαξκνγή γηα δεκηνπξγία 

αθίζαο 

Γεκηνπξγία αθίζαο γηα ην 

πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα θαη ηε 

ζεαηξηθή παξάζηαζε 

Μεηεσξνινγηθή 

νκάδα 

χζηεκα Πνζεηδψλ (ζην 

δηαδίθηπν) 

Καηαγξαθή ησλ  κεηεσξνινγηθψλ 

ζπλζεθψλ ηεο Αηηηθήο θαη ηνπ 

Ακβξαθηθνχ θφιπνπ 

Οκάδα ζηαηηζηηθήο Microsoft Office Excel ηαηηζηηθή επεμεξγαζία 

εξσηεκαηνινγίσλ έξεπλαο ζρεηηθά 

κε ην πεξηβάιινλ 

Οκάδα κνπζηθήο 

επέλδπζεο 

Δθαξκνγή γηα επεμεξγαζία 

ςεθηαθνχ ήρνπ 

Μνπζηθή επέλδπζε ζεαηξηθνχ 

δξψκελνπ 

4. Αξιολόγηζη και ζςμπεπάζμαηα  

Οη νκάδεο νη νπνίεο νξγαλψζεθαλ θαη εξγάζηεθαλ κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή, ιεηηνχξγεζαλ ζηα πιαίζηα ηνπ δηαζεκαηηθνχ πεξηβαιινληηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη παξάιιεια κε ηηο πεξηβαιινληηθέο νκάδεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηπρζνχλ ζηνπο καζεηέο θίλεηξα ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα 

ελδπλακσζεί ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. ε ζρέζε κε ηηο νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή εθείλν πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ ε αλειιηπήο ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ζηηο εξγαζίεο ηεο νκάδαο θαζψο επίζεο θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ επέδεημαλ νη 

καζεηέο θαηά ηελ δηαδηθαζία. Μέζα απφ ηηο παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, νη καζεηέο άξρηζαλ ζηαδηαθά λα απνθηνχλ νπζηαζηηθφηεξν ιφγν θαη 

λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ λέσλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπηπιένλ, ηα κέιε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ έθηαζαλ ζε πςειφ επίπεδν επηθνηλσλίαο, θαζηζηψληαο 

επθνιφηεξε ηε δηαρείξηζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ήηαλ 

δπλαηφ λα πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία. Υαξαθηεξηζηηθά, καζεηέο νη νπνίνη 

δπζθνιεχνληαλ αξρηθά λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

ηνπο νκάδαο, θαηάθεξαλ κέζα απφ ηηο παξάιιειεο νκάδεο λα εξγαζηνχλ κε βάζε ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ επηθνηλσληαθέο θαη ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο 

ηηο νπνίεο κεηέθεξαλ θαη ζηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο νκάδεο. πκπεξαζκαηηθά, ε 

ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, κέζσ κηαο καζεηνθεληξηθήο 
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παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο, ηνπο έδσζε ην θίλεηξν λα εξγαζηνχλ νκαδνζπλεξγαηηθά,  

γεγνλφο πνπ απνηππψζεθε θαη ζηηο θχξηεο εξγαζίεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

πξνγξάκκαηνο.  
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