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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τη σχολική χρονιά 2004-05 στο 2ο Τ.Ε.Ε. Ν. Σµύρνης, έγιναν προσπάθειες οι µαθητές να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες και να δραστηριοποιηθούν σε έργα που απαιτούσαν την ενεργή 
συµµετοχή τους, την υπεύθυνη στάση τους και την ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων και 
κλίσεων. Τα έργα αυτά είχαν διαφορετική αφετηρία και χρόνους υλοποίησης, 
διαφορετικούς όρους συµµετοχής και απαιτήσεις παραδοτέων, είχαν όµως κοινό το 
έµψυχο υλικό, τους µαθητές του 2ου κύκλου του τοµέα Πληροφορικής & ∆ικτύων Η/Υ και 
τη µέθοδο Σχεδίων Εργασίας. Ο γενικός στόχος αυτών των προσπαθειών ήταν η ποιοτική 
αξιολόγηση της συγκεκριµένης µεθόδου, σαν εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού και η 
εξαγωγή συµπερασµάτων από τη χρήση της. Τα έργα που εκπονήθηκαν ήταν: Ανάπτυξη 
εφαρµογής πολυµέσων στα πλαίσια διδασκαλίας του µαθήµατος «Εφαρµογές 
Πολυµέσων», ∆ηµιουργία Σχολικών Εορτών για τις επετείους 17ης Νοέµβρη & 25ης 
Μαρτίου και στα πλαίσια του Προγράµµατος Τεχνοµάθεια IV, δηµιουργία Ασύρµατου 
∆ικτύου για τη διασύνδεση του κτιρίου του Σχολείου µε το κτίριο των Εργαστηρίων. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Σχέδια Εργασίας, Ανάπτυξη Εφαρµογής Πολυµέσων, Πρόγραµµα 
Τεχνοµάθεια 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η εκπόνηση ενός Έργου ή αλλιώς η εφαρµογή της παιδαγωγικής µεθόδου Σχεδίων 

Εργασίας (Project Work) (Frey 1999) σε µια σχολική τάξη, έρχεται να συµπληρώσει τα 
κενά στις ανάγκες των µαθητών της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, για 
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, µέσα από διαδικασίες σχεδίασης, οργάνωσης και 
δηµιουργίας, ενός τελικού προϊόντος µε πρακτική εφαρµογή. Μία τέτοια διαδικασία 
µπορεί να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον του µαθητή και να δηµιουργήσει θετική στάση 
απέναντι στη µάθηση, δίνοντας κίνητρα στους µαθητές να συνδέσουν τις υπάρχουσες 
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εµπειρίες τους µε νέες πτυχές ενός θέµατος ή γνωστικού αντικειµένου. Παράλληλα, η 
µακροχρόνια ενασχόληση µε ένα συγκεκριµένο Έργο, θα τους βοηθήσει να 
κατανοήσουν σε µεγαλύτερο βάθος το θέµα µε το οποίο ασχολούνται και να θυµούνται 
για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν στην 
πορεία της εκτέλεσής του. Στην παρούσα εργασία περιγράφονται τρεις τέτοιες 
προσπάθειες, πέντε καθηγητών Πληροφορικής και των µαθητών του 2ου κύκλου 
Πληροφορικής και ∆ικτύων Η/Υ, του 2ου Τ.Ε.Ε. Ν. Σµύρνης, που πραγµατοποιήθηκαν 
τη σχολική χρονιά 2004-2005. 
 
Η ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Τα Σχέδια Εργασίας (Σ.Ε.) αποτελούν µια ολοκληρωµένη µορφή σχολικής εργασίας. 

Βοηθούν το µαθητή να στοχαστεί, να συνθέσει γνώσεις από διάφορες γνωστικές 
περιοχές και να ενεργήσει πάνω σε ολόκληρη τη διαδικασία σχεδιασµού και υλοποίησης 
ενός προϊόντος. Ενώ η παραδοσιακή εκπαίδευση αναλώνεται συνήθως στη µηχανιστική 
µελέτη κατακερµατισµένων γνώσεων, τα Σ.Ε. παρέχουν ευκαιρίες για δηµιουργική 
σύνθεση διαφόρων επιµέρους γνώσεων και δεξιοτήτων, σε ένα ενιαίο, ορατό, πλήρες και 
τελικό αποτέλεσµα (Χαλκιά 1994). Τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ενός Σ.Ε. 
είναι τα εξής: Αναφέρεται στην επίλυση ενός σύνθετου και ανοικτού προβλήµατος, το 
οποίο διαµορφώνεται ανάλογα µε τις καταστάσεις και τα ενδιαφέροντα των 
συµµετεχόντων και που η επεξεργασία του οποίου, απαιτεί την επίλυση πολλών 
επιµέρους προβληµάτων. Επιδιώκει οι µαθητές να είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη 
δουλειά τους και να αυτοκατευθύνονται. Απαιτεί οµαδική δουλειά, µέσα από την οποία 
οι µαθητές ασκούν προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις. Προϋποθέτει συνδυασµό 
γνώσεων και πρακτικών από διάφορες γνωστικές περιοχές και συνήθως αποβλέπει σε 
ένα ορατό και λειτουργικά χρήσιµο αποτέλεσµα. 
Οι µαθητές που συµµετέχουν στο Σ.Ε., αποφασίζουν από κοινού το θέµα, θέτουν 

στόχους εργασίας και καθορίζουν τις διαδικασίες που οδηγούν στην υλοποίησή τους. 
Επινοούν τρόπους δράσης για την επίλυση των προβληµάτων που συναντούν, 
αξιοποιώντας γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρίες που ήδη κατέχουν, ενώ ταυτόχρονα 
επιδιώκουν να αποκτήσουν και νέες, προκειµένου να ικανοποιήσουν το στόχο τους και 
αυτοοργανώνονται κατασκευάζοντας χρονοδιαγράµµατα και κατανέµοντας στα µέλη 
της οµάδας, τις σχετικές ενέργειες. Ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε τις 
δραστηριότητες των µελών και τα προβλήµατα που συναντούν. Επιδιώκουν να 
διατηρούν ισορροπία ανάµεσα σε προσωπικά και οµαδικά ενδιαφέροντα. Η επεξεργασία 
ενός Σ.Ε. εφοδιάζει τους µαθητές µε προσωπικές ποιότητες όπως: τη συνειδητοποίηση 
της αποτελεσµατικότητας της οµαδικής εργασίας κατά το σχεδιασµό και την εκτέλεση 
ενός έργου, την ικανότητα να συνεργάζονται και να επικοινωνούν µε τα άλλα µέλη της 
οµάδας, την αποδοχή και εκτίµηση του κάθε µέλους, ανάλογα µε τις ικανότητες και τις 
ιδιαιτερότητές του, την αυτοπειθαρχία και την υπευθυνότητα κατά την ανάληψη κάποιας 
εργασίας, την ανάπτυξη συγκλίνουσας και αποκλίνουσας σκέψης, τη διάθεση για 
δηµιουργία. Τα θέµατα των Σ.Ε. (Barlex 1994) µπορεί να επιλέγονται από τον 
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εκπαιδευτικό, να βασίζονται στις γνώσεις και δεξιότητες που κατέχουν οι µαθητές, να 
προκύπτουν µε αφορµή την επικαιρότητα ή τα προσωπικά ενδιαφέροντα των µαθητών. 
Τα επίπεδα αξιολόγησης σε ένα Σ.Ε. είναι πολλά και σύνθετα. Η αξιολόγηση του 

µαθητή µπορεί να αναλυθεί σε: αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση από τους συµµαθητές του 
– µέλη της οµάδας, αξιολόγησή του, µέσω του τελικού προϊόντος, από τους γονείς και 
τους άλλους σχολικούς παράγοντες και τέλος, αξιολόγηση από τον υπεύθυνο 
εκπαιδευτικό σε συνεργασία µε το µαθητή. Αυτό το είδος αξιολόγησης έχει τρία σκέλη: 
αξιολόγηση του τελικού προϊόντος, αξιολόγηση της πορείας του µαθητή καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εξέλιξης του έργου και αξιολόγηση των προσωπικών ποιοτήτων, στάσεων 
και αξιών του, όπως αναδεικνύονται κατά τη λειτουργία του στην οµάδα. Μια 
ολοκληρωµένη αξιολόγηση περιλαµβάνει επίσης, την αξιολόγηση της οµάδας και την 
αξιολόγηση του Σ.Ε. από τους ίδιους τους µαθητές – µέλη της οµάδας. 
Για την εκπόνηση ενός Έργου βασισµένου σε Σ.Ε., θα πρέπει να τεθούν µερικοί 

βασικοί άξονες σε σχέση µε τους στόχους, τον τρόπο εργασίας, τα επιθυµητά 
αποτελέσµατα και τους ρόλους µαθητών και καθηγητών. Τέτοιοι άξονες (Χρυσαφίδης 
2002), µπορεί να είναι οι ακόλουθοι: Α) Καθορισµός σκοπών και στόχων που θα 
συµβαδίζουν µε τις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράµµατος. Β) Ανάπτυξη 
συγκεκριµένων δεξιοτήτων και απόκτηση τεχνογνωσίας από τους µαθητές. Γ) Σύνδεση 
µε τον πραγµατικό κόσµο µέσα από τη δηµιουργία προϊόντων µε πρακτική εφαρµογή. ∆) 
Καθορισµός των χρονικών πλαισίων υλοποίησης, ώστε να µην µένουν για µεγάλα 
χρονικά διαστήµατα οι µαθητές χωρίς έλεγχο. Ε) ∆ηµιουργία ευκαιριών για ατοµική 
αλλά και για οµαδική – συνεργατική εργασία. Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια ενός 
Σ.Ε. πρέπει να παραµένει όσο το δυνατόν πιο αφανής, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι µένει 
αµέτοχος. Βοηθά στον προγραµµατισµό, ελέγχει τη χρονική εξέλιξη του έργου και 
παρεµβαίνει όταν οι µαθητές χρειάζονται βοήθεια και στήριξη. Μια τέτοια πρακτική 
προϋποθέτει έναν εκπαιδευτικό που λειτουργεί ως ισότιµος συνεργάτης των µαθητών 
του, ως δηµιουργός ενός περιβάλλοντος πλούσιου σε ερεθίσµατα και προβληµατισµούς, 
ως σύµβουλος και συµπαραστάτης των µαθητών του στις δυσκολίες που 
αντιµετωπίζουν. Με τον τρόπο αυτό, ο καθηγητής αποστασιοποιείται από την ιδιότητα 
του αρχηγού και συµµετέχει στην οµάδα σαν ισότιµο µέλος, ενώ το κέντρο βάρους 
µετατίθεται από το δάσκαλο, στους µαθητές και από την ατοµική µορφή εργασίας, στην 
συλλογική (Katz & Chard 1995, Κούκου, Μάγος & Ρουσσάκης 2000). 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 
Το µάθηµα «Εφαρµογές Πολυµέσων» είναι µάθηµα ειδικότητας του 2ου κύκλου 

Πληροφορικής και ∆ικτύων Η/Υ των Τ.Ε.Ε., µε Γενικό Σκοπό να αποκτήσει ο µαθητής 
τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στις τεχνικές ανάπτυξης εφαρµογών πολυµέσων, 
ώστε να είναι ικανός να συµµετέχει σε διαδικασίες σχεδίασης, υλοποίησης και 
αξιολόγησης αντίστοιχων εφαρµογών (Πρόγραµµα Σπουδών 2001). Μετά από αρκετά 
έτη διδασκαλίας του µαθήµατος, αυτή τη σχολική χρονιά δόθηκε βαρύτητα στην 
ανάπτυξη εφαρµογής, ακολουθώντας τη µέθοδο Σ.Ε.. Βασικός στόχος ήταν, να πειστούν 
οι µαθητές ότι «Θεωρία χωρίς πράξη είναι κενή και πράξη χωρίς θεωρία είναι τυφλή» 
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(Κανάκης 2001), να αφοµοιώσουν το µεγαλύτερο δυνατό τµήµα της διδακτέας ύλης, 
εκτιµώντας ότι « η µάθηση πηγάζει από την εµπειρία που αποκτούν τα µέλη µέσα από 
την ενεργό συµµετοχή στις διαδικασίες» (Frey 1999) και να αποκτήσουν την εµπειρία 
της οµαδικής εργασίας. Επιπλέον, οι µαθητές θα έπρεπε να αποκτήσουν δεξιότητες 
απαραίτητες για την µελλοντική επαγγελµατική τους εξέλιξη, αλλά και για την 
καθηµερινή τους ζωή, όπως: δεξιότητες προφορικού και γραπτού λόγου σε επίπεδο 
συγγραφής και παρουσίασης, ικανότητα χρήσης πολλαπλών πηγών και εργαλείων 
πληροφόρησης, ικανότητα συνεργασίας µέσα σε οµάδες, ικανότητα επίλυσης 
προβληµάτων και λήψης αποφάσεων µέσα από σχεδιασµό, έλεγχο, ανατροφοδότηση και 
διορθωτική παρέµβαση, καθώς και απόκτηση τεχνογνωσίας. 
Στο Έργο συµµετείχαν 2 καθηγητές Πληροφορικής και 34 µαθητές/τριες 2 τµηµάτων. 

Η απασχόληση της οµάδας ήταν 2 διδακτικά δίωρα εβδοµαδιαίως. Στο ξεκίνηµα του 
έργου, αφιερώθηκαν 12 διδακτικές ώρες στο απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την 
ανάπτυξη µιας εφαρµογής πολυµέσων. Με στόχο την εξοικείωση των µαθητών µε τη 
µεθοδολογία Σ.Ε., την εργασία σε οµάδες και την ανάπτυξη της ικανότητάς τους να 
επιλέγουν και να υποστηρίζουν µια πρόταση, αρχικά, τους ανατέθηκε µια εργασία 
µεσαίου χρόνου, διάρκειας 8 διδακτικών ωρών, σε οµάδες των 2 ατόµων. Στη συνέχεια, 
το κυρίως έργο χωρίστηκε στις εξής 4 φάσεις:  
Καθορισµός θέµατος: Στους µαθητές δόθηκε ατοµική εργασία υποβολής πρότασης 
θέµατος και µε βάση τις προτάσεις τους, έγινε συζήτηση όπου οι µαθητές 
επιχειρηµατολόγησαν υπέρ της πρότασής τους. Στη φάση αυτή δόθηκε βαρύτητα, καθώς 
σηµαντικό ρόλο παίζει η ελευθερία στο ξεκίνηµα, ο ανοικτός ορίζοντας επιλογής 
θέµατος και η ενθάρρυνση προς όλα τα µέλη της οµάδας, να εκφράζονται ελεύθερα 
(Frey 1999). Στη συζήτηση, οι θέσεις όλων των µελών της οµάδας, διατάχθηκαν στην 
περίµετρο ενός κύκλου, όχι όµως σε σταθερές θέσεις και οι διδάσκοντες είχαν θέση 
ισότιµη µε τους µαθητές. Αυτή η διάταξη διατηρήθηκε σε κάθε φάση που απαιτούσε 
προφορική ενηµέρωση της πορείας του έργου, συζήτηση και λήψη αποφάσεων, καθώς, 
αν η διάταξη των µελών είναι ποικίλη, τότε η πολυµορφία επιδρά και στην συµπεριφορά 
τους (Frey 1999).  
Προγραµµατισµός ανάπτυξης εφαρµογής: Έγινε χωρισµός των µαθητών σε οµάδες 
εργασίας, καθορίστηκε το πλάνο εργασίας και το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα και έγινε 
χρονοπρογραµµατισµός. Η σύνθεση των οµάδων και η κατανοµή των εργασιών, ήταν 
αποτέλεσµα συζήτησης µεταξύ των µαθητών και ελεύθερη επιλογή τους, µε διορθωτικές 
παρεµβάσεις των διδασκόντων. Έγινε η ανάλυση των απαιτήσεων και ο καθορισµός των 
προδιαγραφών της εφαρµογής. Συντάχθηκε από τους µαθητές ερωτηµατολόγιο και 
χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της συνέντευξης, για να συλλέξουν απόψεις για το 
περιεχόµενο και τη µορφή της εφαρµογής.  
Υλοποίηση εφαρµογής: Ανά οµάδες, οι µαθητές καθόρισαν τις ενότητες του 
περιεχοµένου και σχεδίασαν το διάγραµµα ροής. Έγινε συζήτηση ανατροφοδότησης µε 
παρουσίαση των προτάσεων των οµάδων και υπήρξε κοινή απόφαση για την τελική 
µορφή της εφαρµογής. Οι µαθητές αναζήτησαν πληροφορίες, έκαναν επιλογή υλικού και 
δηµιούργησαν το Πρωτότυπο. Παρουσίασαν τη δουλειά τους ατοµικά και ανά οµάδα. 
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Έγιναν παρατηρήσεις και διορθώσεις και ακολούθησε η επεξεργασία του υλικού και η 
ανάπτυξη της Πολυµεσικής Εφαρµογής.  
Παρουσίαση της τελικής εργασίας κάθε οµάδας: Η παρουσίαση έγινε από ένα µέλος 
της οµάδας για το συνολικό έργο και στη συνέχεια κάθε µέλος ανέλυσε το κοµµάτι της 
προσωπικής του εργασίας. Το σύνολο της τάξης έθεσε ερωτήσεις, έκρινε και αξιολόγησε 
το αποτέλεσµα για την οµάδα και κάθε µέλος ξεχωριστά. Οι διδάσκοντες συµµετείχαν 
στην διαδικασία ισότιµα και έκριναν την εργασία µετά τους µαθητές. Στα παραδοτέα 
του έργου περιλαµβάνεται το σύνολο της εφαρµογής σε CD-ROM και η δηµοσίευση της 
εργασίας στην ιστοσελίδα του σχολείου. 
Τα κυριότερα προβλήµατα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ήταν: 

Η έλλειψη εµπειρίας στην εργασία σε οµάδες (ανταγωνισµός, επιµονή στις προσωπικές 
απόψεις, έλλειψη συνέπειας, µη δυνατότητα συνεργασίας). Ο µικρός χρόνος που υπήρχε 
διαθέσιµος για την ολοκλήρωση της εφαρµογής. Η υποχρεωτική συµµετοχή όλων των 
µαθητών, εφόσον αποτελούσε µέρος της διδασκαλίας µαθήµατος, ανεξάρτητα από την 
προσωπική στάση και διάθεση, του κάθε µαθητή απέναντι στο µάθηµα. Η αρχική 
δυσκολία των µαθητών να προσαρµοσθούν σε µια µέθοδο εργασίας που απαιτεί 
πρωτοβουλία, φαντασία, αυτενέργεια και υπευθυνότητα απέναντι στους άλλους και η 
αδυναµία προφορικής ανάπτυξης επιχειρηµάτων µε στόχο να υπερασπιστούν και να 
πείσουν για την ορθότητα της άποψής τους. 
Για την αξιολόγηση των µαθητών, υιοθετήθηκε το µοντέλο αυτοαξιολόγησης και 

αξιολόγησης από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, σε συνεργασία µε το µαθητή και υπήρξε 
αξιολόγηση της οµάδας και αξιολόγηση του Σ.Ε. από τους µαθητές. Τα κριτήρια 
αφορούσαν στην κατανόηση του προβλήµατος, στην αναζήτηση και αξιοποίηση 
πληροφορίας, στην απόκτηση δεξιοτήτων, στην ποιότητα του τελικού προϊόντος. Στο 
τέλος του έργου, οι µαθητές συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγιο για κρίση της µεθόδου 
εργασίας, του τρόπου διδασκαλίας και της προσωπικής τους εργασίας.  
 
Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ 
Παρακολουθώντας για χρόνια τον τρόπο µε τον οποίο διεξάγονταν οι σχολικές εορτές, 

ήταν φανερό ότι δεν µπορούσαν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των µαθητών και να 
τους βοηθήσουν να αποκοµίσουν κάτι από αυτές. Με αφορµή τη δυσαρέσκεια των ίδιων 
των µαθητών σχετικά µε το συµβατικό τρόπο διεξαγωγής, ύστερα από συζήτηση στην 
τάξη, αποφασίστηκε η διοργάνωση µιας διαφορετικής εορτής. Σκοπός, µε αφορµή ένα 
θέµα της επικαιρότητας (17η Νοέµβρη), ήταν η διοργάνωση από µαθητές του 2ου κύκλου 
Πληροφορικής και ∆ικτύων Η/Υ, µιας γιορτής µε την υποστήριξη πολυµεσικού υλικού, 
µε εφαρµογή γνώσεων που αποκτήθηκαν από µαθήµατα, αλλά και από προσωπική 
εµπειρία (ενασχόληση µαθητών µε κινηµατογράφο, φωτογραφία, µουσική, κλπ). Τα 
προσδοκώµενα αποτελέσµατα ήταν η δηµιουργία ενδιαφερόντων, η σύσφιξη σχέσεων 
µέσω οµαδικής εργασίας, η διεύρυνση τεχνικών γνώσεων, η εφαρµογή στην πράξη 
θεωρητικών γνώσεων, η ανάπτυξη ικανοτήτων συλλογής, έρευνας, επεξεργασίας, 
σύνθεσης και παρουσίασης διαφόρων τύπων πληροφοριών. Έµφαση δόθηκε και σε 
θέµατα συνέπειας και χρονοπρογραµµατισµού. Μετά από ανοιχτή συζήτηση και 
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εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους µαθητές, αποφασίστηκε η κατασκευή ενός τύπου 
ντοκιµαντέρ που θα προβάλλονταν από την αρχή µέχρι το τέλος της γιορτής χωρίς 
παρεµβάσεις. Σε δεύτερη φάση, µε τους ίδιους στόχους, σχεδιασµό, προβλήµατα και 
αποτελέσµατα, αλλά µε λίγο διαφορετικό τελικό προϊόν (οπτική υποστήριξη του 
πανηγυρικού της ηµέρας και οπτικοποιηµένες παρουσιάσεις µε κείµενα που 
αναζητήθηκαν, επιλέχθηκαν, διαµορφώθηκαν και εκφωνήθηκαν από τους µαθητές, µε 
υποστήριξη πολυµέσων), διοργανώθηκε η γιορτή της 25ης Μαρτίου, µε τη συµµετοχή 
περισσότερων µαθητών. Στην εργασία αυτή, υπήρξε έντονο το στοιχείο της 
διαθεµατικότητας και απαιτήθηκε η βοήθεια φιλολόγου. Όλες οι εργασίες εκτελέσθηκαν 
από τους ίδιους τους µαθητές (σκηνικά, ηλεκτρολογική σύνδεση, χειρισµός συσκευών). 
Τα στάδια εργασίας ήταν: Συλλογή πληροφοριών, επιλογή υλικού, συζήτηση, 

ανατροφοδότηση, επεξεργασία υλικού, µουσική επένδυση, µοντάζ, παραγωγή τελικού 
προϊόντος. Σε χρονικό ορίζοντα έργου ενός µηνός, αποφασίστηκε εργασία σε οµάδες 
δύο ατόµων, καθορίστηκε η εργασία κάθε οµάδας ανάλογα µε τα προσωπικά 
ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των µαθητών και ορίστηκαν συναντήσεις ανά 5 ηµέρες. Οι 
µαθητές ενθαρρύνθηκαν να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις και κυρίως να 
δηµιουργήσουν. Αποτέλεσµα µε ιδιαίτερη σηµασία, ήταν και η σύνθεση πρωτότυπης 
µουσικής από τους µαθητές. Η οµάδα (στην 1η γιορτή, 7 µαθητές και στη 2η, 14 
µαθητές) συγκεντρωνόταν κυκλικά γύρω από την έδρα και συζητούσε, αξιολογώντας τα 
αποτελέσµατα των σταδίων της δουλειάς. Οι καθηγήτριες είχαν ρόλο υποστηρικτικό και 
ενθαρρυντικό. Οι περισσότερες δυσκολίες είχαν να κάνουν µε τεχνικά θέµατα, έλλειψη 
εµπειρίας και εξειδικευµένης γνώσης και ξεπεράστηκαν µε χρήση προσωπικού 
εξοπλισµού από µαθητές και καθηγητές και βοήθεια από εξωτερικούς συνεργάτες.  

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ IV 
Το Πρόγραµµα Τεχνοµάθεια IV υλοποιείται από το Κέντρο ∆ιάδοσης Επιστηµών και 

Μουσείο Τεχνολογίας. Στόχοι του είναι οι µαθητές να αναπτύξουν οµαδικό πνεύµα 
εργασίας, να έρθουν σε επαφή µε την έρευνα, να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας, 
να γίνουν ανεξάρτητοι στη µάθηση, να καλλιεργήσουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους 
και να αναπτύξουν δηµιουργικότητα, επινοητικότητα και υπευθυνότητα, µέσα από την 
οργάνωση και διαχείριση ενός Σ.Ε.. Η ενασχόληση µε το πρόγραµµα, προέκυψε από την 
ανάγκη για µία διαθεµατική, σφαιρική και διερευνητική προσέγγιση της γνώσης των 
διαφόρων αντικειµένων της Πληροφορικής (Νιάρρου, Σαριδάκη & Κυριακός 2005). 
Μετά από συζήτηση µε τους µαθητές, επιλέχθηκε ως αντικείµενο του Έργου, η 
δηµιουργία Ασύρµατου ∆ικτύου για τη Ζεύξη του κτιρίου του Σχολείου µε τις 
εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων. Οι προσδοκώµενες ωφέλειες για τους µαθητές ήταν: η 
επαφή µε εφαρµογές και τεχνολογίες αιχµής, η εξοικείωση µε σύγχρονα εργαλεία 
πληροφορικής όπως προγράµµατα επεξεργασίας βίντεο, εικόνας, ήχου και εργαλεία 
ανάπτυξης ιστοσελίδων και πολυµέσων, η ανάπτυξη ικανοτήτων έρευνας, συλλογής, 
αξιολόγησης και προβολής πληροφοριών, η ανάπτυξη πνεύµατος συνεργασίας, 
οµαδικότητας, συνέπειας, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η σύνδεση των γνώσεων που 
αποκτώνται στο πλαίσιο των µαθηµάτων του σχολείου, µε την εκπόνηση του έργου. 



∆ιδακτική της Πληροφορικής 

Στο Έργο συµµετείχαν 3 καθηγητές Πληροφορικής και 10 µαθητές/τριες του 2ου 
κύκλου Πληροφορικής και ∆ικτύων Η/Υ, η επιλογή των οποίων έγινε µε κριτήριο την 
δέσµευσή τους για συµµετοχή στην οµάδα µε δεδοµένο ότι, οι δίωρες εβδοµαδιαίες 
συναντήσεις λάµβαναν χώρα εκτός σχολικού ωραρίου. Το Έργο πραγµατοποιήθηκε σε 
διάστηµα 10 µηνών και µε τη συνεργασία καθηγητών και µαθητών, χωρίστηκε στις εξής 
φάσεις: Θεωρητική τοποθέτηση θέµατος, οργάνωση οµάδας, χρονοπρογραµµατισµός. 
Κατανοµή εργασιών, έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών, παρουσίαση 
αποτελεσµάτων. Αγορά, εγκατάσταση, έλεγχος εξοπλισµού. Συλλογή και επεξεργασία 
οπτικοακουστικού υλικού, δηµιουργία Παρουσιάσεων και CD-ROM. ∆ηµοσίευση στο 
∆ικτυακό Τόπο του σχολείου http://2tee-n-smyrn.att.sch.gr/ και σύνδεση µε πλατφόρµα 
τηλε-εκπαίδευσης. ∆ηµιουργία φυλλαδίου για το κοινό και παρουσίαση του Έργου σε 
σχολική εκδήλωση και στην Έκθεση Νέων Ερευνητών. 
Αρχικά οι καθηγητές καθοδήγησαν τους µαθητές στο θεωρητικό µέρος και στο 

χειρισµό Οµάδας. Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε από τους ίδιους τους µαθητές. Μέσα 
από τις εβδοµαδιαίες συναντήσεις καταιγισµού ιδεών, προέκυψαν και υλοποιήθηκαν 
πρωτότυπες ιδέες, ενώ δηµιουργήθηκε κοινό γραµµατοκιβώτιο ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, όπου οι µαθητές κοινοποιούσαν τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους ή τα 
αποτελέσµατα κάποιας εργασίας. Αυτό έδωσε ευελιξία για δραστηριοποίηση των 
µαθητών και σε χρόνο και χώρο, εκτός των εβδοµαδιαίων συναντήσεων. Για την 
αξιολόγηση των µαθητών, χρησιµοποιήθηκε η αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση από τον 
υπεύθυνο εκπαιδευτικό, σε συνεργασία µε το µαθητή. Με την ολοκλήρωση του έργου, 
πραγµατοποιήθηκε αξιολόγηση της οµάδας και αξιολόγηση του Σ.Ε. από τους µαθητές, 
µε χρήση ερωτηµατολογίων και συνεντεύξεων. Εργαλείο αξιολόγησης αποτέλεσε και η 
συζήτηση µε τους µαθητές σε µηνιαία βάση.  

 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Πριν προχωρήσουµε στη µελέτη των αποτελεσµάτων από τη χρήση των Σ.Ε., είναι 

σηµαντικό να έχουµε υπόψη κάποιες γενικές διαπιστώσεις για τους µαθητές που φοιτούν 
στα Τ.Ε.Ε.. Η πλειοψηφία αυτών των µαθητών διακατέχεται από ένα αίσθηµα σχολικής 
αποτυχίας, παρουσιάζει χαµηλές συνήθως επιδόσεις και µικρό ενδιαφέρον για τα 
θεωρητικά µαθήµατα, ταυτόχρονα όµως, παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον για 
εργαστηριακά µαθήµατα και εναλλακτικές µορφές µάθησης. Επίσης, πολλοί από αυτούς 
παρουσιάζουν χαµηλό βαθµό αυτοεκτίµησης. Καθώς όµως οι µαθητές έχουν καλύτερες 
επιδόσεις και συµπεριφορές όταν νιώθουν καλά µε τον εαυτό τους, η λειτουργία του 
σχολείου πρέπει να ρυθµιστεί έτσι ώστε, να ενισχύει την αυτοεκτίµησή τους. Ένας 
σηµαντικός στόχος λοιπόν, ήταν να νιώσουν όλοι οι µαθητές ότι έχουν δυνατότητες 
επιτυχίας και να αλλάξουν την αρνητική στάση τους, απέναντι στο σχολείο.  
Ξεκινώντας την εµπειρική µελέτη από τη διδασκαλία του µαθήµατος «Εφαρµογές 

Πολυµέσων», είναι χρήσιµο να αναφερθούµε στα χαρακτηριστικά των µαθητών που 
συµµετείχαν στο συγκεκριµένο Σ.Ε.. Οι διδάσκοντες, την προηγούµενη σχολική χρονιά, 
είχαν διδάξει στους ίδιους µαθητές το µάθηµα «Πολυµέσα», όπου οι µαθητές είχαν 
αναπτύξει εργασία αντίστοιχης µεθοδολογίας, µεσαίου χρόνου, σε ατοµικό επίπεδο και 
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µε θέµα που είχε καθορισθεί από τους διδάσκοντες. Έτσι οι διδάσκοντες είχαν την 
ευκαιρία να παρατηρήσουν και να εντοπίσουν τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν οι 
µαθητές, τη γενική εικόνα και επίδοσή τους. Με βάση αυτή την εµπειρία, οι µαθητές που 
συµµετείχαν στο Σ.Ε., µπορούν να χωριστούν σε 4 οµάδες, ως προς την άποψη που 
έχουν για το σχολείο, τους λόγους που επέλεξαν το Τ.Ε.Ε. και την Ειδικότητα της 
Πληροφορικής και τις επιδόσεις τους: Α) Συνεπείς µαθητές που επιθυµούν να 
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, χωρίς να τους 
ενδιαφέρει πραγµατικά η Ειδικότητα της Πληροφορικής και συναντούν δυσκολίες στο 
πρακτικό µέρος του µαθήµατος. (4 µαθητές). Β) Μαθητές που επέλεξαν συνειδητά την 
Ειδικότητα, δουλεύουν µε συνέπεια και ενδιαφέρον, αποδίδουν εξίσου καλά στο 
θεωρητικό και στο πρακτικό µέρος του µαθήµατος και έχουν πολύ καλές επιδόσεις στο 
σχολείο (3 µαθητές). Γ) Μαθητές που δεν έχουν ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θέλουν ή τι 
τους αρέσει, έχουν βιώσει την αποτυχία στο Ενιαίο Λύκειο και έχουν απογοητευτεί, δεν 
έχουν καλές επιδόσεις, αλλά έχουν δυνατότητες και ενδιαφέροντα. (13 µαθητές). ∆) 
Μαθητές που διατηρούν αρνητική στάση απέναντι στο σχολείο γενικότερα, δεν 
συµµετέχουν στο µάθηµα, παρουσιάζουν άσχηµη επίδοση και δυσκολεύονται να 
συµµετάσχουν σε οµάδα (14 µαθητές).  
Στο τέλος του έργου, όλοι οι παραπάνω µαθητές, συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγιο για 

κρίση της µεθόδου εργασίας, του τρόπου διδασκαλίας και της προσωπικής τους 
εργασίας. Με βάση την ποιοτική εκτίµηση της ροής του µαθήµατος, το τελικό προϊόν, 
την αξιολόγηση της προόδου των µαθητών, τις απαντήσεις των µαθητών στο 
ερωτηµατολόγιο, καθώς και την τελική αίσθηση ικανοποίησης από διδάσκοντες και 
µαθητές, θεωρούµε ότι η όλη προσπάθεια ήταν επιτυχηµένη. Οι µαθητές εργάστηκαν, 
προσπάθησαν και δηµιούργησαν ένα έργο, από το οποίο άντλησαν γνώσεις, 
ικανοποίηση και ευχαρίστηση. Τους τελευταίους δύο µήνες, παρακολουθούσαν 
ανελλιπώς το µάθηµα, προκειµένου να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Ζητούσαν 
βοήθεια από διδάσκοντες και συµµαθητές όταν συναντούσαν δυσκολίες. Πολλοί 
µαθητές που αρχικά παρουσίαζαν αδιάφορη ή και αρνητική στάση, τελικά 
δραστηριοποιήθηκαν. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και αξιολόγησης των 
εργασιών του κάθε µαθητή, παρακολούθησαν όλοι, µε ενδιαφέρον, όλες τις 
παρουσιάσεις και έκριναν αντικειµενικά και µε σεβασµό τους συµµαθητές τους. Η 
επιτυχία της προσπάθειας, φάνηκε σε όλα τα επίπεδα: στην ποιότητα των εργασιών που 
παρουσιάστηκαν, στη βελτίωση της επίδοσης των µαθητών σε σχέση µε το αντίστοιχο 
µάθηµα «Πολυµέσα» του 1ου Κύκλου Σπουδών, αλλά και µέσα από τις απαντήσεις τους 
στο ερωτηµατολόγιο. Το 29% των µαθητών, βρήκε το µάθηµα «Πολύ Ενδιαφέρον» και 
35% «Ενδιαφέρον», ενώ µόνο ένας µαθητής δήλωσε την καθολική του αποδοκιµασία. Η 
πλειοψηφία των µαθητών έκρινε ότι, η µέθοδος εργασίας επηρέασε θετικά την αρχική 
του άποψη για το µάθηµα και το 55% διέκρινε διαφορές σε σχέση µε την παραδοσιακή 
διδασκαλία και εντόπισε την αίσθηση της οµαδικότητας, της ελευθερίας, της σύνδεσης 
µε τον πραγµατικό κόσµο, τον διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας µε τους διδάσκοντες, τη 
βελτίωση των σχέσεων µεταξύ µαθητών αλλά και µαθητών-διδασκόντων. Σε σχέση µε 
το τι αποκόµισαν από τη συγκεκριµένη µέθοδο εργασίας, το 76% των µαθητών απαντά 
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µε πολύ ενδιαφέροντα σχόλια, ότι κέρδισε σηµαντική εµπειρία σε θέµατα συνεργασίας, 
οµαδικότητας, υπευθυνότητας και χρονοπρογραµµατισµού, καθώς και γνώσεις.  
Παρόµοια θετικά στοιχεία απορρέουν και από τη χρήση του Σ.Ε. στις Σχολικές 

Εορτές, µέσα από την ποιοτική αξιολόγηση των προσπαθειών που πραγµατοποιήθηκαν. 
Εκτός από την εξαιρετική δουλειά και το άρτιο αποτέλεσµα που αξιολογήθηκε στην 
πράξη από τους µαθητές που παρακολούθησαν µε ιδιαίτερο ενθουσιασµό τις γιορτές, 
διαπιστώθηκε ότι οι µαθητές εργάστηκαν σκληρά, εθελοντικά και µε ενθουσιασµό, 
χωρίς προσδοκία ανταµοιβής. Αλληλοδιδάχθηκαν και ξεπέρασαν δυσκολίες µέσα από 
προσωπική προσπάθεια και εκφράστηκαν δηµιουργικά. Τροποποιήθηκαν αµφίδροµα 
συµπεριφορές, τόσο ανάµεσα στους ίδιους τους µαθητές, όσο ανάµεσα σε µαθητές και 
καθηγητές, καθώς στα πλαίσια της οµαδικής εργασίας, εµφανίστηκαν ενδιαφέρουσες, 
άγνωστες µέχρι τότε πλευρές, της προσωπικότητας όλων. Οι µαθητές ζήτησαν να 
επεκταθούν οι δραστηριότητες και να συνεχιστούν µε τη µέθοδο αυτή και στο µέλλον. 
Τέλος, και στο Πρόγραµµα Τεχνοµάθεια IV, η χρήση του Σ.Ε. αποδείχτηκε ιδιαιτέρως 

επιτυχηµένη. Η συµµετοχή των µαθητών ήταν ενθουσιώδης αν και οι δραστηριότητες 
λάµβαναν χώρα στον ελεύθερο χρόνο τους. Από την ποιότητα των παραδοτέων έγινε 
φανερό ότι οι µαθητές απέκτησαν σε µεγάλο βαθµό βασικές, αλλά και εξειδικευµένες 
δεξιότητες. Επίσης έδειξαν δηµιουργικότητα, επινοητικότητα, πρωτοβουλία, συνέπεια, 
υπευθυνότητα και λειτουργώντας ισότιµα µέσα σε ένα δηµοκρατικό πλαίσιο συµµετοχής 
και λήψης αποφάσεων, ανέδειξαν τις ικανότητες και τη διαφορετικότητά τους. 
Εργάστηκαν οµαδικά και σύσφιξαν τις µεταξύ τους σχέσεις και τις σχέσεις µε τους 
καθηγητές, µε αµοιβαία εµπιστοσύνη και σεβασµό. Αυξήθηκε η αυτοεκτίµησή τους και 
έγινε πιο θετική η στάση τους και βελτιώθηκαν οι επιδόσεις τους, στα θεωρητικά 
µαθήµατα που σχετίζονταν µε το αντικείµενο του Έργου. Από τα ερωτηµατολόγια 
προέκυψε ότι 80% των µαθητών έµεινε ικανοποιηµένο από τη δουλειά του στο Σ.Ε., 
70% βρήκε το Έργο «πολύ ενδιαφέρον» και το υπόλοιπο 30% «ενδιαφέρον», ενώ κοινή 
εκτίµηση ήταν ότι έµαθαν να δουλεύουν οµαδικά, µε κοινούς στόχους και σαν βασική 
διαφορά µε τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, υπέδειξαν το γεγονός ότι οι καθηγητές 
συµµετείχαν ισότιµα στην οµάδα και ότι η εργασία τους είχε πρακτικό αποτέλεσµα.  
Για την αξιολόγηση της εφαρµογής των Σ.Ε. στις σχολικές εορτές και στο Πρόγραµµα 

Τεχνοµάθεια IV, χρησιµοποιήθηκε επίσης και η µεθοδολογία της ηµιδοµηµένης 
συνέντευξης, µε την τεχνική της οµαδικής συνέντευξης (Cohen & Manion 2000). Κατά 
την ηµιδοµηµένη συνέντευξη οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις 
προσωπικές τους απόψεις για τον τρόπο που βίωσαν τα συγκεκριµένα γεγονότα και 
επιπλέον να σχολιάσουν την αποτελεσµατικότητα των επιλογών της οµάδας. Από την 
ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων φαίνεται ότι αντιµετώπισαν ιδιαίτερα θετικά, στο 
σύνολο τους, την προσέγγιση των θεµάτων µε τη µέθοδο Σ.Ε.. Επιπλέον το αποτέλεσµα 
των δραστηριοτήτων αυτών, προκάλεσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον αρκετών από τους 
υπόλοιπους µαθητές του σχολείου, που εκδηλώθηκε και µε διάθεσή τους για µελλοντική 
συµµετοχή σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
Η ενασχόληση των µαθητών µε τα παραπάνω Σ.Ε., έδωσε πολλά και θετικά στοιχεία 

που συνηγορούν στην περαιτέρω προσπάθεια από µέρους των εκπαιδευτικών, για χρήση 
της µεθόδου στο µέλλον και σε άλλα µαθήµατα ή σχολικά προγράµµατα, καθώς τα 
αποτελέσµατά της, ενισχύουν τη χρήση της σαν βιωµατική-επικοινωνιακή µέθοδο 
διδασκαλίας, για ουσιαστική ανακάλυψη της γνώσης και ανάπτυξη πραγµατικής 
επικοινωνίας δασκάλου-µαθητή. Μέσα από τα Σ.Ε. οι µαθητές µαθαίνουν πώς να 
µαθαίνουν, κάτι πολύ σηµαντικό, µε δεδοµένη τη διαρκώς εξελισσόµενη τεχνολογία της 
εποχής µας. Οι τρεις παράλληλες προσπάθειες που πραγµατοποιήθηκαν την τρέχουσα 
σχολική χρονιά, είχαν σαν αποτέλεσµα τη σωρευτική επίδραση στους µαθητές και τη 
σταδιακή εκπαίδευσή τους στη συγκεκριµένη µέθοδο, µε σηµαντική επιτυχία όπως 
αναδείχθηκε από τη διαφόρων επιπέδων αξιολόγηση του κάθε έργου ξεχωριστά, αλλά 
και τη γενικότερη αλλαγή στάσης των µαθητών απέναντι στη µαθησιακή διαδικασία. Τα 
Σ.Ε. σαν µια γενικότερη πρόταση, εκτός των µαθηµάτων της Πληροφορικής, µπορούν 
να επεκταθούν και σε διαθεµατικές συνεργασίες, εντός της ίδιας σχολικής µονάδας ή και 
µεταξύ σχολείων, θέτοντας έτσι νέες βάσεις για την εκπαίδευση, σε ένα ∆ηµιουργικό 
Σχολείο. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, το σηµερινό Σχολείο και ειδικότερα η Τεχνική 
Επαγγελµατική Εκπαίδευση στη χώρα µας, θα µπορέσει όχι µόνο να δώσει γνώσεις 
στους µαθητές, αλλά κυρίως, να δηµιουργήσει υπεύθυνους πολίτες, να βοηθήσει στην 
ανάπτυξη της προσωπικότητας και στην κοινωνικοποίηση των µαθητών, καθώς και στον 
επαγγελµατικό προσανατολισµό τους, σε ένα συνεχώς εξελισσόµενο τεχνολογικά χώρο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ενδεικτική  παρουσίαση των απαντήσεων των µαθητών στο 
ερωτηµατολόγιο 
1) Ενδιαφέρον για το µάθηµα  
Παρακολούθησες το µάθηµα ευχάριστα ή το θεωρούσες βαρετό; 
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2) Μεταβολή στάσης απέναντι στο µάθηµα  
Η µέθοδος εργασίας που ακολουθήθηκε στο µάθηµα αυτό επηρέασε την αρχική σου στάση 
απέναντι στο µάθηµα;  
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3) Ο ρόλος των διδασκόντων 
Ποιος ήταν ο ρόλος των διδασκόντων µέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του έργου;  
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4) ∆υσκολίες που αντιµετώπισαν οι µαθητές κατά τη διάρκεια του έργου 
Ποιες δυσκολίες παρουσιάστηκαν στην οµάδα σου όσον αφορά τη συνεργασία των µελών 
της; 
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5) ∆ιαφορά στο τρόπο διδασκαλίας 
Ποια διαφορά εντόπισες στη διδασκαλία του µαθήµατος; 
Ενδεικτικές απαντήσεις: 
-∆εν ήταν σαν µάθηµα, αλλά σαν µια εταιρεία ανάπτυξης εφαρµογών πολυµέσων 
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-∆εν βασίστηκε το µάθηµα µόνο στη θεωρία αλλά έγινε πράξη 
-Φτιάξαµε κάτι δικό µας. 
-Φιλικό µάθηµα, ευχάριστο, ικανοποιητικό, επαγγελµατική προσέγγιση 
-Οµαδικό µάθηµα, είχαµε την ευθύνη, µπορούσαµε να εκφραστούµε ελεύθερα και 
συζητούσαµε 
-Ενδιαφέρον από τους καθηγητές, ήταν συνέχεια κοντά µας, προσπάθησαν να µας 
κάνουν να θέλουµε να φτιάξουµε µια εφαρµογή δικιά µας 
-Είχαµε καλύτερη επικοινωνία µε τους καθηγητές µας. 
 
6) Αίσθηση κέρδους από το µάθηµα 
Πιστεύεις ότι κέρδισες κάτι από αυτή τη µέθοδο εργασίας; 
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Ενδιαφέροντα σχόλια από τους µαθητές: 
-Εµπειρία στο να δουλεύω µε άλλον άνθρωπο µαζί, συνεργασία 
-Πώς να κάνω µια δουλειά µε σωστούς ρυθµούς 
-Μια εµπειρία που θα µου φανεί χρήσιµη στο µέλλον 
-Γνώση ως προς τον τρόπο δηµιουργίας µιας εφαρµογής 
-Έµαθα να συνεργάζοµαι µε άλλα άτοµα για να πετύχουµε έναν κοινό στόχο 
-Εµπειρίες και τρόπο σκέψης 
-Κατάλαβα πόσο ικανός γίνοµαι µέσα σε µια οµάδα 
-Συνεργασία, υπευθυνότητα, γνώσεις, οµαδικότητα, εργατικότητα, συνεννόηση 
-Παρά τις δυσκολίες να καταφέρνεις να φέρνεις σε πέρας ένα έργο 
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