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Πεξίιεςε:ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ν φξνο νξηδφληηεο 

ηθαλφηεηεο, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηα ζεζκηθά θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  

θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμήο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνχ 

νκίινπ«Δπηρεηξεκαηνινγίαο θαη Αληηινγία». ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθεηαη 

ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ νκίισλ θαζψο θαη ηα καζεζηαθά νθέιε ησλ καζεηψλ 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηνχο. ην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη νη απφςεηο 

ησλ καζεηψλ ηνπ Πεηξακαηηθνχ Λπθείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

αλάπηπμε νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ νκίινπ  «Δπηρεηξεκαηνινγία 

θαη Αληηινγία». Η εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπκβνιή ησλ ζρνιηθψλ νκίισλ ζηελ αλάπηπμε νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ. 

Λέμεηο θιεηδηά:νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο, φκηινο «Δπηρεηξεκαηνινγίαο & Αληηινγία» 

Abstract:The first part of the paper presents and analyzes the term horizontal competences, 

as it is defined in the institutional texts of the European Union, as well as the possibility of 

their development within the framework of the educational group of "Argumentation and 

Disputation". The second part of the paper describes the context of the educational groups as 

well as the learning outcomes of the students’ participation in them. The third part of the 

paper presents the views of the students of the Experimental Lyceum of the University of 

Patras in relation to the development of horizontalcompetences within the framework of the 

educational group of "Argumentation and Disputation". The paper concludes with conclusions 

on the contribution of educational groups to the development of students' horizontal 

competences 
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Δηζαγσγή 

Η Δπξσπατθή Έλσζε απφ ην κέζν ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 αληηιακβάλεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν φηη είλαη αλάγθε ν ζεκεξηλφο πνιίηεο λα εμνπιηζηεί, εθηφο απφ βαζηθέο ηερληθέο 

γλψζεηο, κε θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. Ωζηφζν, ν νξηζκφο ησλ θνηλσληθώλ 

ηθαλνηήησλ δελ απνηειεί κηα εχθνιε δηαδηθαζία. ηε βηβιηνγξαθία ηηο ζπλαληά θαλείο κε 

δηάθνξεο νλνκαζίεο θαη κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. Δπνκέλσο πξέπεη λα δηαρσξηζηεί ε 

έλλνηα ηεο ηθαλόηεηαο απφ ηελ έλλνηα ηεο δεμηόηεηαο, ψζηε λα δηαζαθεληζηεί αλ ν ζηφρνο 

είλαη ε απφθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ή αλάπηπμε θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ (Παπαδάθεο 

& Φξαγθνχιεο, 2005). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ 

αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζα απφ ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. Η 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ νκίισλ ζπλδέεηαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ 

ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ ηθαλνηήησλ,ηθαλνηήησλ ζπλεξγαζίαο 

θαη νκαδηθήο εξγαζίαο, ηθαλνηήησλ ρεηξηζκνχ δηαθσληψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηθαλνηήησλ ρεηξηζκνχ ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ θαη νξγάλσζεο, 

ηθαλνηήησλ λα καζαίλεη ην άηνκν πψο λα καζαίλεη.(Φξαγθνχιεο,2017).  

Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε ζρνιηθνχο νκίινπο ζπλδέεηαη κε ηελ εμέιημε ηεο ηαπηφηεηαο 

ησλ καζεηψλ, ηελ θαιιηέξγεηα νξηδφληησλ δεμηνηήησλ θαη ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ καζεζηαθνχ 

θιίκαηνο κεηαμχ καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ. 

1. Οξηδόληηεο ηθαλόηεηεο  

ε έλαλ θφζκν πνπ ζπλερψο αιιάδεη, φπνπ ν παγθφζκηνο αληαγσληζκφο εληζρχεηαη θαη νη 

δεκνγξαθηθέο αιιαγέο αθνινπζνχλ ζε ηαρχηεηα ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν, ε αλάπηπμε ησλ 

θαηάιιεισλ ηθαλνηήησλ απνηειεί θξίζηκν ζηνηρείν γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

(European Commission, 2008. Pavlakis,2017). Η δεκηνπξγία θνηλσληψλ ηεο γλψζεο απνηειεί 

ην επίθεληξν ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ δηεζλψο, θαζψο δηαθαίλεηαη φηη ε εμεηδηθεπκέλε 

γλψζε κεηαηξέπεηαη γξήγνξα ζε παξσρεκέλε γλψζε (Cedefop, 2010). Όζνη απνθνηηνχλ απφ 

ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπλ πψο καζαίλνπλ, πψο ζα 

ζπλερίζνπλ λα καζαίλνπλ θαη πψο απηφ ζα ην δηαρεηξηζηνχλ θαη ζα ην αλαγλσξίζνπλ, σο κηα 

δηεξγαζία πνπ ζα ζπλερίζεη ζε φιε ηνπο ηε δσή. Η ζεκεξηλή θνηλσλία ζέηεη πνιιέο 

πξνθιήζεηο ζηνλ άλζξσπν, θαζψο απηφο δηαπηζηψλεη φηη πνιιέο, απιέο άιινηε, πιεπξέο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ, ζήκεξα θαζίζηαληαη ηδηαίηεξα πνιχπινθεο.  

Η ηθαλφηεηα αλαθέξεηαη ζε έλα πην πιαηχ ζρεδηαζκφ πνπ μεπεξλά ηνλ αηνκηθφ παξάγνληα 

θαη κεηαθέξεηαη ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν, ζην νπνίν ε δηάδξαζε κε ηνπο άιινπο είλαη 

απαξαίηεηε. Γεληθφηεξα, ε ηθαλφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

θαηαζηάζεσλ απφ ην άηνκν νινθιεξψλνληαο ζπγθεθξηκέλεο «εξγαζίεο» πνπ αθνξνχλ κία 

πιεζψξα παξαγφλησλ, φπσο ε ζπκπεξηθνξά, νη αμίεο, ηα θίλεηξα, νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

γλψζεσλ θαη νη δεμηφηεηεο (Γνχθα, 2017). Πνιχ θνληά ζε απηήλ ηελ ελλνηνινγηθή 
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πξνζέγγηζε είλαη ν νξηζκφο απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα πνπ αλαγλσξίδεη ζηνλ φξν 

ηθαλφηεηα έλα ζπλδπαζκφ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ζπκπεξηθνξψλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην(Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, 2007). 

Καηά ηνπο Shippmann,etall (2000), ε ηθαλφηεηα απνηειεί κία ηππνπνηεκέλε απαίηεζε, 

πξνθεηκέλνπ έλα άηνκν λα εθηειεί ππεύζπλα θαη απηόλνκα θάπνηα πξνθαζνξηζκέλε 

εξγαζία/έξγν ή ιεηηνπξγία. Η ηθαλφηεηα βαζίδεηαη ζε έλα 

ζπλδπαζκφ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ (πξνζσπηθψλ, θνηλσληθψλ ζην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο). Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλδπαζκέλεο εθαξκνγήο απηψλ ζηελ 

πξάμε θαζνξίδεη θαη ην επίπεδν ηεο ηθαλφηεηαο. 

χκθσλα κε ην επξσπατθφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηηο νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο, ε ηθαλφηεηα είλαη 

θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηε γλψζε θαη ηε δεμηφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνξά ζηε δπλαηφηεηα 

λα αληαπνθξηλφκαζηε ζε ζχλζεηεο απαηηήζεηο, αμηνπνηψληαο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη 

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά (πρ ζπκπεξηθνξέο, ζπλαηζζήκαηα, αμίεο θαη θίλεηξα) ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (Shippmannetall., 2000). Δίλαη θαλεξφ, φηη σο ηθαλφηεηα νξίδνπκε έλα 

ζπλδπαζκφ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ εθαξκφδνπκε θαηάιιεια ζε θάζε 

πεξίζηαζε (Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, 2007). Η Κνηλσλία ηεο Γλψζεο απμάλεη ηηο απαηηήζεηο ζε 

νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο, ζηελ πξνζσπηθή, ηε δεκφζηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή δσή. Δίλαη 

θαλεξφ φηη ρξεηαδφκαζηε έλα επξχ θάζκα ηθαλνηήησλ γηα λα κπνξέζνπκε λα 

αληαπνθξηζνχκε ζηηο απαηηήζεηο πνπ παξνπζηάδεη ην πεξηβάιινλ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ 

δνχκε. Πνιινί νξγαληζκνί έρνπλ πξνζπαζήζεη λα θαηαγξάςνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

κνληέια πεξηγξαθήο θαη θαηάηαμεο ησλ ηθαλνηήησλ απηψλ. Έλαο εθηελήο θαηάινγνο σζηφζν 

ζα είρε πεξηνξηζκέλε πξαθηηθή εθαξκνγή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηιέμνπκε έλα πιαίζην πνπ 

ζα πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο, πνπ εμππεξεηνχλ πνιιαπιέο πιεπξέο ηεο δσήο θαη 

δίλνπλ πξαγκαηηθφ λφεκα, ζε φζνπο ζα θιεζνχλ λα ηηο αλαπηχμνπλ.  

Ο ΟΟΑ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα νξίζεη κε κεζνδηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν έλα ηέηνην 

πιαίζην ζέηεη σο θξηηήξηα γηα θάζε νξηδφληηα ηθαλφηεηα ηα εμήο:  

 λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ αμία γηα ηα άηνκα θαη ηηο 

θνηλσλίεο.  

 λα βνεζά ηα άηνκα λα αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία ζε έλα επξχ θάζκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

 λα αλαπηχζζνπλ ηα άηνκα ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη 

ελζπλαίζζεζεο. 

 λα αλαπηχζζνπλ κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαζψο θαη ηθαλφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο.   

ην πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ νκίισλ παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ 

πνηθίιεο δεμηφηεηεο, αιιά θαη λα θαιιηεξγήζνπλ νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο, φπσο: 1) 

επηθνηλσλίαο ζηε κεηξηθή γιψζζα, 2) επηθνηλσλίαο ζε μέλεο γιψζζεο, 3) βαζηθέο ηθαλφηεηεο 

ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, 4) ςεθηαθή ηθαλφηεηα, 5) κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο 

(Learning tolearn), 6) θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC
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ηνπ πνιίηε, 7) πξσηνβνπιίαθαη 8) πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε θαη έθθξαζε 

(EuropeanCommission 2005).  

2. Λεηηνπξγία νκίισλ 

2.1. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Δθπαηδεπηηθώλ Οκίισλ 

Ο φξνο εθπαηδεπηηθνί φκηινη γηα πξψηε θνξά εηζάγεηαη  ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε κε ην 

λφκν 3966/2011 αξζ. 41 & 45, φπνπ νξίδνληαη ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Δηδηθφηεξα απνθαζίδεηαη ε ιεηηνπξγία νκίισλ δεκηνπξγηθφηεηαο θαη αξηζηείαο θαζψο θαη 

ηκεκάησλ εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο. χκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ ηίζεληαη, νη φκηινη 

δεκηνπξγηθφηεηαο δελ πξέπεη λα έρνπλ απιά ραξαθηήξα επέθηαζεο, ππνζηήξημεο θαη 

εληαηηθνπνίεζεο απηψλ πνπ γίλνληαη ζην ζρνιείν ή θξνληηζηεξηαθφ ραξαθηήξα. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπο ζηφρνη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, 

ηελ θαιιηέξγεηα ελδηαθεξφλησλ θαη θιίζεσλ, ηε δνθηκαζία λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη 

δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. ην Πεηξακαηηθφ Λχθεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνηάζεθε ην 

2013 ε ιεηηνπξγία νκίισλ, φπσο καζεκαηηθψλ, θπζηθψλ επηζηεκψλ, ζεάηξνπ, ξεηνξηθήο 

ηέρλεο. ρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ καζεηψλ δελ αθνινπζήζεθαλ νη πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίεο αλίρλεπζεο δεμηνηήησλ θαη ελδηαθεξφλησλ, αιιά κεηά απφ απφθαζε ηνπ Δ.Π.Δ. 

έγηλαλ δεθηέο φιεο νη αηηήζεηο εγγξαθήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ καζεηψλ. ην Πεηξακαηηθφ 

Λχθεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ιεηηνχξγεζε επί  πέληε ζπλαπηά ζρνιηθά έηε 2013-2017 

ν Όκηινο Ρεηνξηθήο κε ηίηιν: «Δπηρεηξεκαηνινγία & Αληηινγία» ζην πιαίζην ηνπ λένπ 

ζεζκνχ ησλ Οκίισλ θαηλνηνκίαο θαη αξηζηείαο ησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ 

(άξζξα 41 θαη 45 ηνπ λφκνπ 3966/2011). Η ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο λνκνζεζίαο θαη κε ην γεληθφηεξν πλεχκα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ησλ αλαγθψλ ηνπ Πεηξακαηηθνχ Λπθείνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ.  

2.2. Χαξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιηθώλ νκίισλ 

Οη ζρνιηθνί φκηινη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ παξνπζία ελφο ππεχζπλνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνπο 

θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο, θαζψο θαη ηελ χπαξμε θαζνξηζκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπκκεηνρήο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη δξαζηεξηφηεηεο παξέρνπλ ζηνπο εθήβνπο επθαηξίεο 

θνηλσληθνπνίεζεο, γλσζηηθέο εκπεηξίεο, θαζψο θαη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε πνηθίισλ  

δεμηνηήησλ, φπσο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο, επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ θηι 

(Mahoneyetall., 2005.χκθσλα κε ηνλ Csikszentmihalyi(1990) ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκίισλ 

είλαη ηα αθφινπζα:  

α) ην πξφγξακκα ηαθηηθψλ παξαθνινπζήζεσλ,  

β) ε επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε απφ έκπεηξν εθπαηδεπηηθφ,  

γ) νη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε δεμηνηήησλ, θαζψο θαη  
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δ) ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Μahoneyetal., 2005).  

Οη εθηφο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ δνκηθφ ζπζηαηηθφ 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νκίισλ.Οη ελδνζρνιηθέοαπνγεπκαηηλέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη 

πξνζαξκνζκέλεο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη ζηελ 

θνπιηνχξα ηνπ. Σν βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα απηήο ηεο θαηλνηφκνπ δξάζεο είλαη φηη κέζα 

απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηνπο ελδνζρνιηθνχο νκίινπο, εληζρχνληαη νη δεζκνί πνπ νη 

καζεηέο έρνπλ κε ην ζρνιείν σο νξγαληζκφ αιιά θαη κε ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη 

δεκηνπξγψληαο έηζη έλα ζεηηθφ δίθηπν κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ (Darling, 

Caldwell&Smith, 2005). 

2.3. Μαζεζηαθά νθέιε από ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε ζρνιηθνύο νκίινπο 

Πξνζπαζψληαο λα ηαμηλνκήζνπλ ζε θαηεγνξίεο ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνπο καζεηέο  

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο ησλ νκίισλ, νη Lerner, Fisher&Weinberg (2000), 

θαηέιεμαλ ζε πέληε βαζηθέο θαηεγνξίεο:  

α. επηηπρία ζε αθαδεκατθφ, νηθνγελεηαθφ αιιά θαη θνηλσληθφ επίπεδν 

β. απηνπεπνίζεζε 

γ. αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηελ νηθνγέλεηα, ηελ θνηλφηεηα θαη ηνπο ζπκκαζεηέο 

δ. πηνζέηεζε ζεηηθψλ αμηψλ, αθεξαηφηεηα θαη εζηθή δέζκεπζε 

ε. ελδηαθέξνλ θαη θαηαλφεζε γηα ηνπο άιινπο.  

Σα ζπζηαηηθά θαη ησλ πέληε απηψλ θαηεγνξηψλ, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ επδνθίκεζε ηνπ 

αηφκνπ θαηά ηελ εθεβεία αιιά θαη θαηά ηελ ελειηθίσζε ηνπ (Lerner, Fisher&Weinberg, 

2000. Κνζκά, 2014). 

Η ιεηηνπξγία ησλ νκίισλζπκβάιιεη ζηελ «θαιιηέξγεηα» δεμηνηήησλ (γλσζηηθψλ ή κε) θαη 

ηελ απφθηεζε θνηλσληθψλ θαη ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ζηφρσλ, ελψ ζπλεηζθέξεη ζηελ εμέιημε ηεο 

κάζεζεο (Covay&Carbonaro, 2010). Μέζα απφ ηηο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, νη καζεηέο 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κέζα ζε έλα αζθαιέο θαη 

δνκεκέλν πεξηβάιινλ. Οη καζεηέο, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο απνθηνχλ ζεηηθή  γλψκε γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπο αλαθαιχπηνληαο ζε ηη είλαη θαινί, αιιά θαη βειηηψλνληαο ηελ απηνεθηίκεζή 

ηνπο. Δπηπιένλ, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο νκίινπο δεκηνπξγνχληαη ζρέζεηο 

θαζνδήγεζεο απφ έλαλ ελήιηθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα απηνχο θαη ηνπο ππνζηεξίδεη ζηε 

καζεζηαθή ηνπο πνξεία (Zaffetal., 2003).  

Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηνπο ζρνιηθνχο νκίινπο βειηηψλεη ηηο θνηλσληθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο, φπσο ην λα κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο θαη λα επηιχνπλ κε δεκηνπξγηθφ 

ηξφπν ηηο δηαθνξέο ηνπο. Δπίζεο, νη καζεηέο καζαίλνπλ λα είλαη απνηειεζκαηηθνί κέζα απφ 

πην πξαθηηθέο δεμηφηεηεο φπσο αθαδεκατθέο, αζιεηηθέο αιιά θαη εγεηηθέο. Σν λα 

ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο γηα έλαλ θνηλφ ζηφρν θαη λα έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, βνεζά ηνπο καζεηέο ψζηε λα γίλνπλ σο ελήιηθεο πην 
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ελεξγνί πνιηηηθά θαη θνηλσληθά (Zaffetal., 2003). 

ε κηα αληίζηνηρε πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζεηηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο, νη Hansen, Larson&Dworkin (2003), ζεψξεζαλ φηη νη  

καζεηέο αλαπηχζζνληαη ηφζν ζε πξνζσπηθφ επίπεδν φζν θαη ζε δηαπξνζσπηθφ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνζσπηθή αλάπηπμε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ: 

α. ηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο (νη καζεηέο δνθηκάδνπλ δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πξνζπαζψληαο λα αλαθαιχςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο). 

β. ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ πνπ ζχκθσλα κε ην Mahoney,etall (2005) απνηεινχλ ηελ 

θαηαβνιή πξνζπάζεηαο κέζα ζηνλ ρξφλν γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ. 

γ. ηελ απφθηεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ , ζπλεξγαηηθψλ αιιά θαη ζσκαηηθψλ δεμηνηήησλ (νη 

καζεηέο ζπρλά κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ελδνζρνιηθνχο νκίινπο καζαίλνπλ λα 

δηαρεηξίδνληαη ηνλ ζπκφ ή ην άγρνο ηνπο, ελψ παξάιιεια κέζα απφ αζιεηηθέο ή κνπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο καζαίλνπλ λα ειέγρνπλ θαιχηεξα ην ζψκα ηνπο). 

Παξάιιεια, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο βνεζά ζηελ αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ κέζα απφ ηελ νκαδηθή δνπιεηά, πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, 

φπσο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο εγεζίαο, ηεο δηεχξπλζεο ηνπ δηθηχνπ ζπλνκήιηθσλ εθηφο ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο θαζψο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο θεθαιαίνπ (Hansen, 

Larson&Dworkin, 2003).  

2.4. Η θαιιηέξγεηα ηεο ξεηνξηθήο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο  ησλ ζρνιηθώλ νκίισλ 

Ρεηνξηθή, ή πιεξέζηεξα ξεηνξηθή ηέρλε, απνηειεί έλα ζχλνιν νδεγηψλ ή θαλφλσλ πνπ 

κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ θαη πνπ φπνηνο ηνπο αθνινπζήζεη έρεη πνιιέο πηζαλφηεηεο λα επηηχρεη 

σο ξήηνξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα Ρεηνξηθή είλαη ε ηέρλε ηνπ «επ ιέγεηλ». Η ηέρλε ηεο 

Ρεηνξηθήο δηδάζθεη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Με ηε καζεηεία ηεο 

αλαπηχζζνληαη νη ηθαλφηεηεο θαη εθείλεο νη ηερληθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα εθθξαζηεί 

ζσζηά έλα πξνθνξηθφ κήλπκα. Η ξεηνξηθή, κε δηάθνξεο κνξθέο, έρεη εληαρζεί, ηα ηειεπηαία 

πεξίπνπ 10 ρξφληα, ζην πξφγξακκα 200 πεξίπνπ ζρνιείσλ (Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ) ζε φιε 

ηελ Διιάδα (είηε εληφο ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο είηε ζην πιαίζην ζρνιηθψλ νκίισλ 

Ρεηνξηθήο).ηηο δξάζεηο ησλ ζρνιηθψλ νκίισλ Ρεηνξηθήο πεξηιακβάλνληαη ζπκκεηνρέο 

ζηνπο Αγψλεο Αληηινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ζηνπο Γηαζρνιηθνχο Αγψλεο Ρεηνξηθήο 

Σέρλεο ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο θαη ζηνπο ξεηνξηθνχο αγψλεο αγγιφθσλσλ ζρνιείσλ 

θαη θνιεγίσλ, ζηα Forensics (Λνπηξηαλάθε, 2008). 

ηελ ειιελφγισζζε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία απνπζηάδεη παληειψο ε πξφηαζε κηαο κεζνδνινγίαο (κε 

ηε κνξθή ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη δξαζηεξηνηήησλ) αμηνπνηήζηκεο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ 

(είηε ζην κάζεκα είηε θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηνπο αγψλεο). Αληίζεηα, ζην 

εμσηεξηθφ, θαη  εηδηθφηεξα ζηηο Η.Π.Α. θαη ζηε Βξεηαλία, αιιά θαη ζε επξσπατθέο θαη βαιθαληθέο 

ρψξεο, αλαπηχζζεηαη  εξεπλεηηθή θαη πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα (Corbett&Connors, 1999). 
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3. Μεζνδνινγία έξεπλαο 

3.1. Σθνπόο- ζηόρνη- εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ ηνπ 

Πεηξακαηηθνχ Λπθείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε νξηδφληησλ 

ηθαλνηήησλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ νκίινπ «Δπηρεηξεκαηνινγία θαη 

Αληηινγία». 

ηφρνη ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα: 

α) δηεξεπλεζεί ε ζπκβνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νκίινπ ξεηνξηθήο ηέρλεο «Δπηρεηξεκαηνινγία 

& Αληηινγία» ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ. 

β) δηεξεπλεζεί ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ – εκςπρσηψλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ νκίινπ. 

γ) δηεξεπλεζεί αλ ν φκηινο ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηνπ καζεζηαθνχ θιίκαηνο 

ηφζν κεηαμχ καζεηψλ φζν θαη κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ήηαλ ηα αθφινπζα: 

1.Η ιεηηνπξγία ηνπζρνιηθνχ νκίινπ ξεηνξηθήο ηέρλεο «Δπηρεηξεκαηνινγία & Αληηινγία» 

ζπλέβαιε ζηελ θαιιηέξγεηα νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ; 

2.Πνην ξφιν έπαημαλ νη εθπαηδεπηηθνί – εκςπρσηέο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ 

νκίινπ; 

3.Ο ζρνιηθφο φκηινο ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηνπ καζεζηαθνχ θιίκαηνο κεηαμχ 

καζεηψλ θαη κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ; 

3.2. Δξγαιείν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Ωο κέζνδνο αλάιπζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη σο κνλάδα αλάιπζεο ε ιέμε – θξάζε (Γεκεηξφπνπινο, 2001). 

ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, κε κνλάδα αλάιπζεο ηε 

ζεκαζία ε νπνία είλαη θαηάιιειε γηα ςπρνπαηδαγσγηθέο έξεπλεο (Βάκβνπθαο, 1991). 

Καηφπηλ  δεκηνπξγήζεθαλ ελλνηνινγηθέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ησλ 

ππνθεηκέλσλ. 

3.3. Γείγκα έξεπλαο - πεξηνξηζκνί 

ηελ παξνχζα έξεπλα απφ ηνπο 28 καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ φκηιν ξεηνξηθήο 

ρξεζηκνπνηήζεθε δείγκα 10 καζεηψλ. Η επηινγή ηνπο έγηλε κε θξηηήξηα:  

α) ην ελδηαθέξνλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 
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ζπλέληεπμεο,  

β) ηε δπλαηφηεηα ιήςεο ζπλέληεπμεο απφ ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα ρσξίο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο 

(πρ. δπζθνιίεο κεηαθίλεζεο, εχξεζεο ρξφλνπ γηα ιήςε ζπλέληεπμεο),  

γ) ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν πνπ είρακε ζηε δηάζεζε καο, θαζψο ε έξεπλα πινπνηήζεθε ζηα 

κέζα Μαΐνπ 2017 κεηά ηε ιήμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νκίινπ θαη ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη ιίγν 

πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ ησλ ιπθείσλ. 

Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ δείγκαηνο ε έξεπλα έρεη απνγξαθηθφ ραξαθηήξα κε  ζπλέπεηα ηα 

απνηειέζκαηά ηεο λα κελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ ζην ζχλνιν ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 

επηθξάηεηαο πνπ πινπνηνχλ αληίζηνηρνπο ζρνιηθνχο νκίινπο. 

4. Απνηειέζκαηα 

4.1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά   

Απφ ηνπο δέθα (10) καζεηέο, πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο, νθηψ (8) ήηαλ θνξίηζηα 

θαη δχν ήηαλ αγφξηα. Οθηψ (8) ππνθείκελα (καζεηέο Α΄ ιπθείνπ) είραλ ειηθία 16 εηψλ θαη 

δχν (2) ππνθείκελα (καζεηέο ηεο Β΄ ιπθείνπ) είραλ ειηθία 17 εηψλ. 

4.2. Απόςεηο ππνθεηκέλσλ σο πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ νξηδόληησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

καζεηώλ κέζα από ηε ιεηηνπξγία ηνπ νκίινπ 

ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ σο πξνο ηελ αλάπηπμε νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ ζην 

πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ ηνπ νκίινπ, ηα ππνθείκελα δειψλνπλ ηα εμήο: 

(Δ1) « …έκαζα λα επηρεηξεκαηνινγώ πάλσ ζε ζέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο». 

(Δ2) «…κνπ αξέζεη ε δηπισκαηία θαη ζέισ λα κάζσ λα επηρεηξεκαηνινγώ». 

(Δ3) « …κνπ αξέζεη ε επηθνηλσλία θαη ε εηξεληθή επίιπζε ησλ δηαθνξώλ κέζσ ηνπ δηαιόγνπ». 

(Δ5) «…κέζα από ην πεξηερόκελν ηνπ νκίινπ θάιπςα ηελ αλάγθε κνπ γηα επηθνηλσλία, 

εμσηεξίθεπζε ζθέςεσλ θαη επγελή άκηιια…». 

(Δ8)« …Μέζα από ηνλ όκηιν ηεο ξεηνξηθήο απέθηεζα γλώζεηο ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα… 

Αζρνιήζεθα κε ζέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο ζε δηεζλέο επίπεδν». 

(Δ7) « … Απέθηεζα γλώζεηο ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηνινγίαο θαη εκπινύηηζα ηηο γλώζεηο κνπ ζε  

ζύγρξνλα πξνβιήκαηα». 

(Δ6)«… νη γλώζεηο κνπ ζε ζέκαηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη δηεζλνύο δηπισκαηίαο κέζα 

από ηελ πξνζνκνίσζε θαη ην debate απμήζεθαλ θαη θπξίσο εληζρύζεθαλ ζε βάζνο». 

(Δ9) «… αλακθηζβήηεηα ε ζπκκεηνρή κνπ ζηηο δξάζεηο ηνπ νκίινπ θαη ζε αγώλεο ιόγνπ –

debate  κε γέκηζαλ πνιιέο γλώζεηο θαη κε βνήζεζαλ λα επηθνηλσλώ απνηειεζκαηηθά κε άιια 

άηνκα γύξσ κνπ». 
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ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ σο πξνο ηελ θαιιηέξγεηα νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ γηα 

επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία θαη αιιειεγγχε, φια ηα ππνθείκελα ζπκθψλεζαλ πσο ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ νκίινπ κε αμηνπνίεζε ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ηνπο 

βνήζεζε λα επηθνηλσλήζνπλ θαιχηεξα, λα ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα θαη λα έξζνπλ 

πην θνληά κεηαμχ ηνπο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα αλέθεξαλ ηα εμήο: 

(Δ3) «…Ναη , αλέπηπμα επηθνηλσλία ζε κεγάιν βαζκό σο ζύλεδξνο ζηελ πξνζνκνίσζε θαη 

εμέιημα ηηο επηθνηλσληαθέο κνπ ηθαλόηεηεο. Πξάγκαηη νη ηερληθέο πνπ εθαξκόζακε 

θαιιηέξγεζαλ ηελ αιιειεγγύε, ηνλ δηάινγν θαη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ ζπκκαζεηώλ, αιιά 

θαη ζε επξύηεξν πιαίζην ηελ επαηζζεζία γηα ηα ζέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο, πνπ καο θέξλνπλ πην 

θνληά ζηνλ ζπλάλζξσπν». 

(Δ5)« …ζπλεξγάζηεθα κε άηνκα ηεο ηάμεο κνπ πνπ δελ είρε ηύρεη λα ζπλεξγαζηώ ζηα καζήκαηα 

ηνπ ζρνιείνπ». 

(Δ6) « …κε βνήζεζε πάξα πνιύ ν όκηινο ζην θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο γξαπηήο θαη ηεο 

πξνθνξηθήο. Δίρα ηελ επθαηξία λα εθζέζσ ηηο απόςεηο κνπ κπξνζηά ζε θνηλό». 

(Δ8)« …κέζσ ησλ πξνζνκνηώζεσλ κάζακε λα ζπλεξγαδόκαζηε κε άιια άηνκα θαη λα 

ζεβόκαζηε ηελ άπνςή ηνπο». 

(Δ10) « ν όκηινο Ρεηνξηθήο κέζα από ηηο βησκαηηθέο ηερληθέο ηνπ debate θαη ηεο 

πξνζνκνίσζεο καο αλέπηπμε θαη ην αίζζεκα αιιειεγγύεο θαζώο πνιιέο θνξέο θαινύκαζηαλ λα 

βνεζήζνπκε ηα πην αδύλακα κέιε ηεο νκάδαο θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα θαιύςνπκε ηπρόλ 

αδπλακίεο. 

ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ σο πξνο ηελ θαιιηέξγεηα νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ γηα 

νκαδηθή εξγαζία, δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ θαη δηαπξαγκάηεπζε φια ηα ππνθείκελα  

δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε πσο νη ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζην πιαίζην ηνπ νκίινπ ηνπο βνήζεζαλ λα εξγαζηνχλ νκαδηθά, λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο 

ζπγθξνχζεηο πνπ πξνέθππηαλ, εηδηθά κέζα απφ ηελ ηερληθή ηεο πξνζνκνίσζεο θαη ηνπ 

debate,  θαη λα έξζνπλ ζε δηαπξαγκαηεχζεηο  γχξσ απφ δηεζλή δεηήκαηα.   

Δηδηθφηεξα αλέθεξαλ ηα αθφινπζα: 

(Δ1) « … ν όκηινο πξνώζεζε ηελ εξγαζία ζε νκάδεο   …ζπλεξγαδόκαζηαλ γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ.. Πξνρσξνύζακε  ζην επόκελν βήκα, εθόζνλ ήηαλ ζύκθσλε όιε ε νκάδα|». 

(Δ2) «…ν όκηινο θαιιηεξγεί κε ηηο ηερληθέο ηε δηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε 

θαζώο κε ηελ πξνζνκνίσζε θαη ην debate κέζσ δηπισκαηίαο θαη επηρεηξεκαηνινγίαο είλαη 

δπλαηό λα ππάξμεη επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία , ζπκβηβαζκόο θαη απνθπγή ζπγθξνύζεσλ». 

(Δ9) « …κέζα ζηνλ όκηιν βηώζακε ηελ πξαγκαηηθή εξγαζία ζε νκάδεο, δνπιέςακε σο νκάδα 

θαη δηαρεηξηζηήθακε ηηο κεηαμύ καο δηαθνξέο θαη ηηο ζπγθξνύζεηο κε άιιεο νκάδεο ηδηαίηεξα ζην 

debate θαη ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ κνληέινπ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ. 
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(Δ10) «…ην debate «ζπξώρλεη» ηα παηδηά λα ζπλεξγαζηνύλ πξνθεηκέλνπ λα πεηύρνπλ ηνλ θνηλό 

ηνπο ζθνπό». « Δπηιύακε ηηο δηαθνξέο θαη δηαπξαγκαηεπόκαζηαλ όιεο ηηο πηπρέο ελόο 

ζέκαηνο». 

ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ σο πξνο ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεμηφηεηαο γηα 

δηαρείξηζε ρξφλνπ θαη γηα παξνπζίαζε ζε θνηλφ φινη νη καζεηέο δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε πσο 

νη βησκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ νκίινπ  

βνήζεζαλ ζηνλ κέγηζην βαζκφ λα εμνηθεησζνχλ κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη  κε ηελ 

παξνπζίαζε κπξνζηά ζε θνηλφ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα αλέθεξαλ ηα αθφινπζα:  

(Δ3) «… ζίγνπξα ην debate  κε ηνπο θαλόλεο ηνπ καο βνήζεζε λα θάλνπκε θαιύηεξε δηαρείξηζε 

ηνπ ρξόλνπ θαη λα κπνξνύκε λα επηρεηξεκαηνινγνύκε ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά πιαίζηα … Σν 

debate θαη ε πξνζνκνίσζε είλαη θαζαξά έθζεζε θαη παξνπζίαζε κπξνζηά ζε θνηλό». 

(Δ4) « …ην debate θαη ε πξνζνκνίσζε κε βνήζεζαλ  ηόζν ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ, αθνύ 

κάζακε λα κηιάκε ζε ζπγθεθξηκέλν ρξόλν, όζν θαη ζηελ έθζεζε κνπ κπξνζηά ζε αθξναηήξην». 

(Δ7) «…έκαζα λα επηρεηξεκαηνινγώ θαη λα παξνπζηάδσ ηηο ζέζεηο κνπ άιινηε κπξνζηά ζε επξύ 

θνηλό ζηα πιαίζηα ηεο πξνζνκνίσζεο θαη άιινηε ζε νκάδεο debate θάλνληαο ζσζηή δηαρείξηζε 

ηνπ ρξόλνπ».  

(Δ8) «…debate ,πξνζνκνίσζε, έμη ζθεπηόκελα θαπέια, παηρλίδη ξόισλ …θαη όιεο νη 

βησκαηηθέο ηερληθέο πνπ θάλακε ζηα πιαίζηα ηνπ νκίινπ καο έθαλαλ λα ζηεθόκαζηε απέλαληη 

ζηνπο ζπκκαζεηέο καο θαη κεηά ζε άιινπο καζεηέο ρσξίο λα θνβόκαζηε. Μαο έκαζαλ λα κηιάκε 

ζεβόκελνη ηνλ ρξόλν ησλ άιισλ θαη αμηνπνηώληαο ηνλ ρξόλν πνπ εκείο έρνπκε ζηε δηάζεζή 

καο». 

(Δ9) «… Σν θέξδνο είλαη ηεξάζηην. Ο όκηινο καο έδσζε πνιιέο επθαηξίεο λα εθηεζνύκε 

κπξνζηά ζε θνηλό θαη λα δνθηκαζηνύκε. Η βνήζεηά ηνπ είλαη αλεθηίκεηε!». 

ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ σο πξνο ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεμηφηεηαο γηα 

πξσηνβνπιία θαη ιήςε απνθάζεσλ φινη νη καζεηέο δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε πσο νη 

ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ νκίινπ  ηνπο 

βνήζεζαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο.  

Δηδηθφηεξα αλέθεξαλ: 

(Δ1) «…ζίγνπξα νη ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο ηνπ νκίινπ καο ελζάξξπλαλ λα δνθηκάζνπκε 

θαηλνύξηα πξάγκαηα θαη έηζη λα θηάζνπκε θαη ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ θαη απνθάζεσλ». 

(Δ2) «…λαη , εηδηθά ζην κνληέιν πξνζνκνίσζεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ρξεηάζηεθε λα 

πξνηείλνπκε κέηξα θαη λα απνθαζίζνπκε γηα ηελ πηνζέηεζή ηνπο.  

(Δ6) «…ζεσξώ πσο ν όκηινο κε βνήζεζε λα θηάλσ κέζα από ηε ζπλεξγαζία ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ». 
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ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ  καζεηψλ σο πξνο ην αλ άιιαμε ε εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ φκηιν «Δπηρεηξεκαηνινγία θαη Αληηινγία», φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζπκθψλεζαλ ζην πσο ππήξμε ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ 

απηνεηθφλα ηνπο. 

(Δ1) «…Έγηλα πην δπλαηή. Γνθηκάζηεθα ζε θαηαζηάζεηο  πνπ δελ κνπ είρε δνζεί ε επθαηξία 

πξνεγνπκέλσο. Οη ηερληθέο ηνπ νκίινπ κε βνήζεζαλ λα ζηαζώ κπξνζηά ζε θνηλό». 

(Δ2) «…Απμήζεθε αξθεηά ε απηνπεπνίζεζή κνπ κέζα από ηηο ηερληθέο ηεο πξνζνκνίσζεο θαη 

ηνπ debate ιόγσ ηεο έθζεζήο κνπ κπξνζηά ζε θνηλό». 

(Δ4) «….Απόθηεζα εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό κνπ» 

(Δ7): «…Καηαλνώ ηνλ εαπηό κνπ θαη εθθξάδνκαη θαιύηεξα». 

(Δ8) «…κέζα από ηηο ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο πνπ θάλακε ζηνλ όκηιν αλαθάιπςα πεξηζζόηεξν 

ηνλ εαπηό κνπ θαη ηα όξηα κνπ». 

(Δ9) « Ναη, άιιαμε ε εηθόλα πνπ είρα γηα ηνλ εαπηό κνπ γηαηί είδα πόζν δπλακηθή, ζπλεξγαηηθή 

θαη ςύρξαηκε κπνξεί λα είκαη». 

4.3. Απόςεηο ππνθεηκέλσλ γηα ηνλ ξόιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην πιαίζην ησλ  

ζπλαληήζεσλ ηνπ νκίινπ 

ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πιαίζην ησλ 

ζπλαληήζεσλ ηνπ νκίινπ φια ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ππνζηήξημαλ πσο ν ξφινο ηνπο ήηαλ 

πνιχ ππνζηεξηθηηθφο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα αλέθεξαλ ηα εμήο: 

(Δ1) « …νη θαζεγήηξηέο καο είραλ πνιύ βνεζεηηθή ζηάζε. Ήηαλ πξόζπκεο γηα δηεπθξηλήζεηο 

θαζ ΄όιε ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. ηήξηδαλ πάξα πνιύ ηα παηδηά».  

(Δ2) «…Η ζπκβνιή ησλ θαζεγεηξηώλ καο ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ νκίινπ ήηαλ θαζνξηζηηθή. Η 

βνήζεηά ηνπο θαη ε θαζνδήγεζή ηνπο ζηελ αλαδήηεζε ρξήζηκνπ πιηθνύ ήηαλ επίζεο πνιύ 

ζεκαληηθή !». 

(Δ4) «…Η επηθνηλσλία πνπ είρα κε ηηο θαζεγήηξηέο κνπ ζηα πιαίζηα ζπλαληήζεσλ ηνπ νκίινπ 

ήηαλ πνιύ θαιή. Η ζπλεξγαζία καδί ηνπο κε βνήζεζε πάξα πνιύ λα ζπκκεηάζρσ ζηηο δξάζεηο 

ηνπ νκίινπ .Με ελζάξξπλαλ θαη κε εκςύρσλαλ δηαξθώο ,πξάγκα πνπ κε σθέιεζε ζεκαληηθά». 

(Δ5) «…νη θαζεγήηξηεο ηνπ νκίινπ καο βνήζεζαλ πάξα πνιύ , καο πξνεηνίκαζαλ  όζν πην θαιά 

κπνξνύζαλ θαη όζν ηνπο ην επέηξεπε ην κηθξό ρξνληθό πεξηζώξην πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο. 

…Χσξίο ηε βνήζεηά ηνπο  δελ ζα ηα είρα θαηαθέξεη». 

(Δ7) « Ήηαλ πνιύ ππνζηεξηθηηθέο …καο ελζάξξπλαλ θαη κνηξάδνληαλ καδί καο ηηο αλεζπρίεο 

θαη ηηο αγσλίεο καο». 
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4.4. Απόςεηο ππνθεηκέλσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ καζεζηαθνύ θιίκαηνο ζην 

πιαίζην ζπλαληήζεσλ ηνπ νκίινπ 

ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ην αλ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ φκηιν άιιαμε ηνλ 

ηξφπν πνπ καζαίλνπλ  φινη νη καζεηέο ππνζηήξημαλ πσο δηαπίζησζαλ αιιαγή.  

Πην ζπγθεθξηκέλα αλέθεξαλ: 

(Δ2): « Ναη.. πξνζπαζώ λα ιέσ πξνθνξηθά πηα ό,ηη καζαίλσ πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγώ ηελ 

πξνθνξηθή κνπ επηθνηλσλία. Άιιαμε ινηπόλ ηνλ ηξόπν πνπ καζαίλσ». 

(Δ4): «Ναη άιιαμε ελ κέξεη ηνλ ηξόπν πνπ καζαίλσ, αθνύ εθάξκνζα ηηο γλώζεηο κνπ ζηελ 

πξάμε θαη απηό ην βξήθα ζπλαξπαζηηθό!» 

(Δ5): « Ναη …ν όκηινο κε ηηο βησκαηηθέο ηερληθέο κε έκαζε ην πώο λα καζαίλσ κόλνο κνπ θαη 

ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο». 

(Δ7): «Οη δξάζεηο ηνπ νκίινπ κε έκαζαλ έλαλ άιιν δξόκν πξνζέγγηζεο ηεο γλώζεο ,πέξα από 

ηε ζηείξα απνκλεκόλεπζε θαη ηελ απνζηήζηζε!». 

ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ  καζεηψλ γηα  ηελ επηθνηλσλία πνπ αλέπηπμαλ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο αιιά θαη κε καζεηέο απφ άιια ζρνιεία ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ  

εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ ηνπ νκίινπ (καζεηηθά ζπλέδξηα πξνζνκνίσζεο, δηα-ζρνιηθνί 

αγψλεο επηρεηξεκαηνινγίαο) φια ηα ππνθείκελα ραξαθηήξηζαλ ηελ επηθνηλσλία πνπ 

αλέπηπμαλ πνιχ θαιή έσο άξηζηε.  

Δηδηθφηεξα αλέθεξαλ ηα αθφινπζα: 

(Δ1) «… Η επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ θαη κε ηνπο καζεηέο άιισλ ζρνιείσλ ήηαλ 

πνιύ θαιή. Πηζηεύσ πσο βνήζεζε ζε απηό πνιύ ε ρξήζε ησλ βησκαηηθώλ ηερληθώλ ζηα πιαίζηα 

ησλ ζπλαληήζεσλ ηνπ νκίινπ». 

(Δ3) «… Μνπ άξεζε πνιύ πνπ γλώξηζα θαη ήξζα ζε επαθή κε άηνκα από άιια ζρνιεία κε ηα 

ίδηα ελδηαθέξνληα κε κέλα. ρεκαηίζακε δεζκνύο ,πνπ αλ θαη πξόζθαηξνη, ζα καο κείλνπλ 

αμέραζηνη». 

(Δ5) «… Η επηθνηλσλία κνπ κε άιινπο καζεηέο ήηαλ επηηπρήο. πλεξγαζηήθακε θαη 

αληαιιάμακε απόςεηο . Ωζηόζν ,θάπνηεο θνξέο ππήξρε αληαγσληζκόο θαη ν θόξηνο εξγαζίαο 

άληζα θαηαλεκεκέλνο». 

(Δ6) «...Δπηθνηλσλήζακε πνιύ θαιά κεηαμύ καο ηα κέιε ηνπ νκίινπ. Αξρηθά κέρξη λα 

γλσξηζηνύκε θαιά ππήξραλ κηθξέο δπζθνιίεο θαη δηαθσλίεο πνπ γξήγνξα μεπεξάζηεθαλ κέζα 

από ηηο βησκαηηθέο ηερληθέο». 

(Δ8) «… Πνιύ θαιή ζα ραξαθηήξηδα ηελ επηθνηλσλία θαζώο είρακε κε όια ηα παηδηά πνιύ 

θαιή ζπλεξγαζία θαη ζπλππάξμακε αξκνληθά ζε επηηξνπέο ζην κνληέιν πξνζνκνίσζεο ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλώλ. Με πνιιά από απηά αλαπηύμακε θαη θηιηθέο ζρέζεηο θαη επηθνηλσλνύζακε 

θαη κεηά ηηο πξνζνκνηώζεηο.» 
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ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ην αλ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ φκηιν άιιαμε ηελ 

εηθφλα πνπ είραλ γηα ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο  νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα παξαηήξεζαλ πσο ε εηθφλα ηνπο απέλαληη ζε ζπκκαζεηέο θαη θαζεγεηέο βειηηψζεθε 

ζεκαληηθά.  

Δηδηθφηεξα αλέθεξαλ ηα αθφινπζα:  

(Δ1) «..Ναη βειηηώζεθε ε εηθόλα απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο κνπ, γηαηί κέζα από ηνλ όκηιν 

γλσξηζηήθακε θαιύηεξα. Όζν γηα ηηο θαζεγήηξηεο ,πεξάζακε πεξηζζόηεξν ρξόλν καδί ηνπο θαη 

έηζη αξρίζακε λα ηξέθνπκε πεξηζζόηεξν ζεβαζκό απέλαληη ηνπο αιιά θαη ληώζακε κεγαιύηεξε 

νηθεηόηεηα». 

(Δ4) «… Μέζα από ηνλ όκηιν ν θαζέλαο πξνέβαιε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη 

γλσξηζηήθακε θαιύηεξα». Με ηηο θαζεγήηξηεο ληώζακε πσο είλαη πην θνληά καο θαη ε 

επηθνηλσλία καο δελ ήηαλ πιένλ ηππηθή αιιά νπζηαζηηθή». 

(Δ5) «…Άιιαμε ε επηθνηλσλία καο κε ηνπο ζπκκαζεηέο καο θαη εηδηθά κε εθείλνπο από άιια 

ηκήκαηα θαη άιιεο ηάμεηο. Μαο ππνζηήξημαλ θαη καο βνήζεζαλ εμεγώληαο αλαιπηηθά ηνπο 

θαλνληζκνύο θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ κνληέινπ πξνζνκνίσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Ηλσκέλσλ 

Δζλώλ».  

(Δ7) «…Η επηθνηλσλία ηόζν κε ηνπο ζπκκαζεηέο όζν θαη ηηο θαζεγήηξηεο κπήθε ζε κία πην 

νπζηαζηηθή βάζε. Θέιακε πξαγκαηηθά λα ζπκκεηέρνπκε ζηηο δξάζεηο ηνπ νκίινπ. Η 

αιιειεπίδξαζε καδί ηνπο καο «αλέβαδε» ςπρνινγηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά». 

(Δ8) «.. Γεκηνπξγήζακε ηζρπξνύο δεζκνύο κεηαμύ καο, αιιά θαη κε ηηο θαζεγήηξηέο καο κέζα 

από ηνλ όκηιν». 

Σπκπεξάζκαηα – πξνηάζεηο 

Απφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψλνπκε φηη νη καζεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζεσξνχλ πσο ην 

πεξηερφκελν ηνπ ζρνιηθνχ νκίινπ Ρεηνξηθήο «Δπηρεηξεκαηνινγία & Αληηινγία» είλαη 

ελαξκνληζκέλν ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ.Η αλάπηπμε νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ 

επηηπγράλεηαη απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ νκίινπ, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ.  

Απφ ηελ έξεπλα  δηαπηζηψζεθε πσο ε επηινγή θαη ε ρξήζε  ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ ζην 

πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ νκίινπ έδσζε ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα 

λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ πνηθίιεο δεμηφηεηεο.Η δνκή, ην πεξηερφκελν ηνπ 

νκίινπ θαη ε ρξήζε ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ εζηηάδνπλ ζην «ρηίζηκν» 

νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ, ελψ παξάιιεια ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εμέιημε ηεο κάζεζεο 

(Covay&Carbonaro, 2010).  

Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε πσο νη καζεηέο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ ζρνιηθφ φκηιν 

απέθηεζαλ ζεηηθή απηνεηθφλα θαη βειηίσζαλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. H ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ 
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ζρνιηθφ φκηιν ηνπο βνήζεζε λα αλαθαιχςνπλ θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο, παξαηεξψληαο ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, φληαο κέιε κηαο ζπιινγηθήο νκάδαο δξάζεο (Feldman&Matjasko, 2005).  

Οη καζεηέο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ νκίινπ αλαπηχρζεθαλ ζε πξνζσπηθφ θαη 

δηαπξνζσπηθφ επίπεδν. Γηακφξθσζαλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, αθνχ δνθηκάδνληαο δηαθνξεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αλαθάιπςαλ πεξηζζφηεξν ηνλ εαπηφ ηνπο. Αθφκα, απέθηεζαλ 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο, θαζψο  έκαζαλ λα δηαρεηξίδνληαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο, φπσο ην ζπκφ ή ην άγρνο ηνπο. Παξάιιεια ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

δξάζεηο ηνπ ζρνιηθνχ νκίινπ ηνπο βνήζεζε λα αλαπηχμνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κέζα απφ ηελ νκαδηθή εξγαζία. Η ηειεπηαία ηνπο έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, λα δηεπξχλνπλ ην δίθηπν επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο εθηφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, θαη λα αλαπηχμνπλ 

ζρέζεηο επηθνηλσλίαο κε ελήιηθεο, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε πνιχηηκνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ γηα ηνπο καζεηέο (Hansen, Larson&Dworkin, 2003). 

Μέζα απφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψζεθε πσο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ νκίινπ νη 

καζεηέο καζαίλνπλ λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί κέζα απφ πξαθηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο 

αθαδεκατθέο θαη εγεηηθέο. Παξάιιεια καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη γηα έλαλ θνηλφ ζηφρν θαη 

απνθηνχλ εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ. 

Δπηπξνζζέησο απφ ηελ παξνχζα έξεπλα δηαπηζηψζεθε πσο ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

νκίινπ ππήξμε ηδηαίηεξα εκςπρσηηθφο θαη ππνζηεξηθηηθφο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί 

θιίκα ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη εκπηζηνζχλεο ηφζν κεηαμχ ησλ καζεηψλ φζν θαη κεηαμχ 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ (Zaffetall, 2003). Μέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ ζρνιηθφ φκηιν 

Ρεηνξηθήο δηαπηζηψζεθε πσο εληζρχνληαη νη δεζκνί πνπ νη καζεηέο έρνπλ κε ην ζρνιείν σο 

νξγαληζκφ αιιά θαη κε ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη δεκηνπξγψληαο έηζη έλα ζεηηθφ δίθηπν 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ (Darling, Caldwell&Smith, 2005). Δπίζεο 

δεκηνπξγήζεθε ζεηηθφ θιίκα γηα κάζεζε κέζα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ρξήζε βησκαηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ πνπ αλέπηπμε ηφζν ηηο καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο φζν ηηο θνηλσληθέο 

θαη πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ (Sloman,2005). 
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