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Abstract: This assignment presents the evaluation and results of a cross-curricular approach
of three distinct subjects, ICT, Geography and Modern Greek Literature. For two school years
an informal pilot project was carried out aiming at the implementation of an alternative way
of teaching beyond the traditional one, both in the classroom and the IT workshop, which was
based on the integration of school knowledge through the cross-curricular organization of
school subjects with the use of Information and Communication Technologies (ICT). The
final goal was the acquisition of knowledge and the formation of opinion as defined by the
relevant Unified Cross-Curricular Framework of Studies (UCCFS). After the completion of
the project, the students with the help of a questionnaire, expressed their opinion on the
implementation of this different teaching approach so that they could find out if it had a
positive impact on them increasing their interest in the subjects and their active participation
in them as well.
Key-words: Cross-curricular, Geography, Modern Greek Literature, ICT
Πεξίιεςε: Σηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε αμηνιόγεζε θαη ηα απνηειέζκαηα
κηαο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηξηώλ δηαθξηηώλ καζεκάησλ, ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηεο
Γεσγξαθίαο θαη ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλία. Γηα δύν ζρνιηθέο ρξνληέο πινπνηήζεθε
πηινηηθά έλα άηππν πξόηδεθη κε ζηόρν ηελ εθαξκνγή ελόο ελαιιαθηηθνύ ηξόπνπ
δηδαζθαιίαο, πέξαλ ηνπ παξαδνζηαθνύ, ηόζν κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα, όζν θαη ζην
εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, ην νπνίν ζηεξίρζεθε ζηελ ελνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο γλώζεο κέζα
από ηε δηαζεκαηηθή νξγάλσζε ησλ ζρνιηθώλ καζεκάησλ κε ηε ρξήζεΤερλνινγηώλ
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο(ΤΠΔ). Τειηθό δεηνύκελν ήηαλ ε απνθόκηζε γλώζεο θαη ε
δηακόξθσζε άπνςεο θαη γλώκεο, όπσο πξνβιέπεηαη θαη από ην ζρεηηθό ∆ηαζεµαηηθό Δληαίν
Πιαίζην Πξνζξάκκαηνο Σπνπδώλ (∆ΔΠΠΣ). Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο νη καζεηέο,
κε ηε βνήζεηα ελόο εξσηεκαηνινγίνπ, δηαηύπσζαλ ηελ άπνςε ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή απηήο
ηεο δηαθνξεηηθήο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο, ώζηε λα δηαπηζησζεί αλ απηή είρε ζεηηθό
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αληίθηππν ζε απηνύο, απμάλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα καζήκαηα, αιιά θαη ηελ ελεξγή
ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά.
Λέμεηο θιεηδηά: Γηαζεκαηηθόηεηα, Γεσγξαθία, Νενειιεληθή Λνγνηερλία, ΤΠΔ

Εηζαγσγή
Τν Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην (ΠΗ) ηεο Διιάδνο ζην πιαίζην ηεο αλαλέσζεο θαη βειηίσζεο
ησλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ (ΑΠΣ), νδεγήζεθε ην 2003 ζηε ζύληαμε ηνπ
∆ηαζεµαηηθνύ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξαµµάησλ Σπνπδώλ (∆ΔΠΠΣ) θάζε καζήκαηνο. Σην
λέν απηό πξόγξακκα ζπνπδώλ, εηζήγαγε ηε δηαζεµαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο,
δηαηεξώληαο ηα δηαθξηηά καζήκαηα αιιά πξνηείλνληαο ηαπηόρξνλα ηξόπνπο ζπζρέηηζεο ηεο
γλώζεο ζε δύν άμνλεο δηαζεκαηηθόηεηαο, ηνλ θαηαθόξπθν (δηαζεκαηηθό) θαη ηνλ νξηδόληην
(εληαίν) (ΓΔΠΠΣ 2003). Ο ιόγνο πνπ έγηλε απηό ήηαλ όηη, ζην παξαδνζηαθό ζρνιηθό
ζύζηεκα ε νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο γλώζεο γηλόηαλε ζε αλεμάξηεηα θαη δηαθξηηά κεηαμύ ηνπο
γλσζηηθά αληηθείκελα κε απζηεξή νξηνζέηεζε ησλ καζεκάησλ αλά αλαγλσζηηθό αληηθείκελν
(Χξπζαθίδεο, 1998). Απηή ε πνιπδηάζπαζε ησλ δηδαθηηθώλ πεξηερνκέλσλ ζε πνιινύο
επηµέξνπο επηζηεκνληθνύο ηνµείο θαζηζηά ηε ζθέςε ησλ καζεηώλ απνζπαζκαηηθή,
αθεξεκέλε θαη άζρεηε κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα παξαµέλνπλ αδηάθνξνη γηα
ηε γλώζε απηήο ηεο κνξθήο, αιιά θαη αλίθαλνη λα αμηνπνηήζνπλ λέεο κνξθέο ζθέςεο θαη
δξάζεο, θαζώο δελ έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπιιάβνπλ ηα θνηλά ζεκεία ησλ επηζηεµώλ, ηηο
πξνεθηάζεηο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο ζηνπο άιινπο επηζηεκνληθνύο θιάδνπο (Μαηζαγγνύξαο,
2002).
Ζ θύξηα ιύζε πνπ πξνηείλεηαη από ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήµαηα πνιιώλ ρσξώλ γηα βειηίσζε
ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο είλαη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο, δειαδή ε εμέηαζε
ελόο ζέµαηνο από πνιιέο νπηηθέο-επηζηεµνληθέο γσλίεο θαη ε θαιιηέξγεηα ζρεηηθώλ
δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ θαη αμηώλ (Αιαρηώηεο, 2002). Ζ δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία είλαη κηα
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία ελνπνηνύληαη δύν ή πεξηζζόηεξεο γλσζηηθέο πεξηνρέο κε
ζθνπό ηελ αύμεζε ηεο κάζεζεο ζε θάζε πεξηνρή (Coneetal., 1998). Ο Jacobs αλαθέξεη όηη ε
δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ
ζπλεηδεηά εθαξκόδεη ηε κεζνδνινγία θαη ηε γιώζζα ζε πεξηζζόηεξεο από κηα πεξηνρέο, γηα
λα εμεηαζηεί έλα θεληξηθό ζέκα, πξόβιεκα ή εκπεηξία (Jacobs, 1989). Σηε δηαζεκαηηθή
πξνζέγγηζε ηα όξηα ησλ επηζηεκνληθώλ θιάδσλ κπνξεί λα είλαη αζαθή ή αθαλή. Οη καζεηέο
δξαζηεξηνπνηνύληαη γηα λα πξνζεγγίζνπλ ην ζέκα ζε κηα δηαδηθαζία απζεληηθήο θαη
νιηζηηθήο επηθνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ, ρσξίο λα εληάζζνπλ απαξαίηεηα ηηο δξάζεηο ηνπο
ζε θάπνην επηζηεκνληθό θιάδν θάζε θνξά (Κνύζνπιαο, 2004).
Σηε πξσηνβάζκηα θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο ρώξα καο έρνπλ εθαξκνζηεί κε
κεγάιε επηηπρία δηαζεκαηηθέο δηδαζθαιίεο. Παξάδεηγκα δηαζεκαηηθόηεηαο θαη ελνπνίεζεο
ηεο ζρνιηθήο γλώζεο ζην Γεκνηηθό εθαξκόζηεθε κέζσ ησλ καζεκάησλ ηεο Λνγνηερλίαο, ηεο
Μνπζηθήο θαη ηνπ Θεάηξνπ. (Καξαγηάλλε, 2012). Γηαζεκαηηθή δηδαζθαιία
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα καζήκαηα ησλ Αγγιηθώλ, Λνγνηερλίαο θαη Ηζηνξίαο Γπκλαζίνπ.
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(Γόκβξνο, 2014), ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. (Μπιώζεο,
2006). Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή θαη
ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό επηβεβαηώλεηαη από δηάθνξεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζην εμσηεξηθό
(Lipsonetal., 1993; Pica&Short, 1999; Bartonetal., 2000) αιιά θαη ζηνλ Διιαδηθό ρώξν
(Τζαπαθίδνπ θ.α., 2001; Εεξβνύ θ.α., 2004; Αιαρηώηεο&Καξαηδηά-Σηαπιηώηε, 2006).

1. Παξνπζίαζε ηνπ πξόηδεθη
Τν πξόηδεθη πινπνηήζεθε ζην 1ν Γπκλάζην Αιεμάλδξεηαο γηα δύν ζρνιηθέο ρξνληέο, αξρηθά
θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2014-2015 θαη ζηε ζπλέρεηα επαλαιήθζεθε ην ζρνιηθό έηνο 20162017 κε δηάξθεηα εθαξκνγήο πεξίπνπ ζαξάληα εκέξεο αλά έηνο. Τελ πξώηε θνξά
εθαξκόζηεθε ζε ηκήκα 25 καζεηώλ/καζεηξηώλ θαη ηε δεύηεξε θνξά ζε ηκήκα 24
καζεηώλ/καζεηξηώλ. Ζ επηινγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ έγηλε ιόγσ ηεο εηεξνγέλεηαο
θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθόηεηαο πνπ παξνπζίαδαλ.

2. Σθνπόο θαη ζηόρνη ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξόηδεθη
Σθνπόο ηνπ πξόηδεθη ήηαλ λα εμεηάζεη θαηά πόζν κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε δηαζεκαηηθή
πξνζέγγηζεο ηεο γλώζεο σο κία ελαιιαθηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο πέξαλ ηεο παξαδνζηαθήο.
Οη ζηόρνη ηεο δξάζεο ήηαλ νη καζεηέο, λα θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη
ηεο πξνζθπγηάο, λα κειεηνύλ ειεθηξνληθνύο θαη ζπκβαηηθνύο ράξηεο γηα λα αλαγλσξίδνπλ
θαη λα εληνπίδνπλ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πάλσ ζε απηνύο, λα εμνηθεησζνύλ κε ηε ρξήζε λέσλ
εξγαιείσλ Τερλνινγίαο, Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο(ΤΠΔ) θαη λα θηλνύληαη κε επρέξεηα
ζην Γηαδίθηπν. Δπίζεο, λα ελζαξξύλεη θαη λα παξνηξύλεη ηνπο καζεηέο ζηε ρξήζε λέσλ
ηερλνινγηώλ, λα επεξεαζηνύλ ζεηηθά νη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ηελ αμία ησλ
καζεκάησλ ηεο Πιεξνθνξηθήο ηεο Γεσγξαθίαο θαη ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, όπσο θαη
νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε κέζα από ηελ νκαδηθή δνπιεηά λα ζπλεξγαζηνύλ, λα
αληαιιάζνπλ ηδέεο, λα δηαηππώζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο.

3. Πεξηγξαθή ηνπ πξόηδεθη
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξόηδεθη κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα αθηεξώζεθε ζηε κειέηε θαη ζην
ζρεδηαζκό ησλ δηαζεκαηηθώλ δξάζεσλ πνπ ζα εθαξκόδνληαλ ζε απηό, θαζώο ζύκθσλα κε
ηνλ Burton γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθά ηα δηαζεκαηηθά πξνγξάκκαηα ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη
ζσζηόο ζρεδηαζκόο ραξαθηεξηζηηθώλ, όπσο: ζθνπόο θαη αιιεινπρία, γλσζηηθή ηεξάξρεζε
πνπ ελζαξξύλεη δεμηόηεηεο ζθέςεο, ζπκπεξηθνξηθνί δείθηεο αμηνιόγεζεο αιιαγώλ ζηηο
ζηάζεηο θαη ζηηο πξνζέζεηο, εληαίν θαη αμηόπηζην ζρήκα αμηνιόγεζεο θαη ρξήζεο εκπεηξηώλ
βαζηζκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλε επηζηεκνληθή πεξηνρή θαη δηαζεκαηηθώλ εκπεηξηώλ κε ζθνπό
λα δηαηεξείηαη ε ηζρύο ησλ πξνγξακκάησλ (Burton, 2001).Τν πξόηδεθη πινπνηήζεθε ζε δύν
θάζεηο.
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Σηελ πξώηε θάζε ηνπ πξόηδεθη, πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαθξηηή δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ
πνπ εκπιέθνληαη ζε απηό, από ηνλ θάζε θαζεγεηή μερσξηζηά, ζηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο ηνπ.
Ζ έλαξμε ηνπ πξόηδεθη έγηλε ζηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο ηεο «Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο» Β΄
Γπκλαζίνπ, ζηελ ελόηεηα «Ζ απνδεκία-Ο θαεκόο ηεο Ξεληηηάο-Ο Διιεληζκόο έμσ από ηα
ζύλνξα-Τα κηθξαζηαηηθά-Οη πξόζθπγεο», κε εθόξκεζε ηελ αλάγλσζε ηνπ ινγνηερληθνύ
θεηκέλνπ «Γεκνηηθά Τξαγνύδηα Ξεληηηάο». Αθνινύζεζε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο γηα ηελ
θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ «Ξέλνο», «Μεηαλάζηεπζε», «Πξνζθπγηά» θαη κέζσ θαηαηγηζκνύ
ηδεώλ θαηαγξάθεθαλ νη απόςεηο ηνπο. Σην ηέινο κνηξάζηεθε ζε θάζε καζεηή έλα θύιιν
εξγαζίαο γηα λα γξάςεη ζε απηό ην γελενινγηθό ηνπ δέληξνπ, ώζηε λα απνηππσζεί ν ηόπνο
θαηαγσγήο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. Έπεηηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεσγξαθίαονη
καζεηέο έκαζαλ ηε ρξήζε ζπκβαηηθώλ ραξηώλ ρξεζηκνπνηώληαο ράξηεο κε ζπληεηαγκέλεο
θαη κέζσ παξαδεηγκάησλ έκαζαλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκό, ηελ θιίκαθα, ηελ εύξεζε
ζπληεηαγκέλσλ ελόο ηόπνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζρεηηθήο ζέζεο, ην γεσγξαθηθό κήθνο,
ην γεσγξαθηθό πιάηνο, ν κεζεκβξηλόο θαη ν παξάιιεινο. Σην ηέινο ηεο πξώηεο θάζεο, ζην
ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνπζίαζε ησλ δηαδηθηπαθώλ
εξγαιείσλ Googleearth θαη Googlemaps θαζώο δξαζηεξηόηεηεο εμάζθεζεο απηώλ.
Σηε δεύηεξε θάζε, πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ εκπιεθόκελσλ
καζεκάησλ κέζσ ηεο ελνπνίεζεο απηώλ, σο εμήο: Καηά ηε δηδαθηηθή ώξα ηνπ καζήκαηνο
ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο νη καζεηέο κεηαθέξζεθαλ ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο,
όπνπ παξαθνινύζεζαλ απνζπάζκαηα από ην ληνθηκαληέξ «Βξσκνέιιελεο». Μέζα από
ζπδήηεζε απνζαθελίζηεθαλ νη όξνη «Ξέλνο», «Μεηαλάζηεπζε», «Πξνζθπγηά» θαη ζηε
ζπλέρεηα νη καζεηέο, αμηνπνηώληαο ηα ζηνηρεία από ην γελενινγηθό ηνπο δέληξν,
ζπκπιεξώζαλ ηνλ ηόπν θαηαγσγήο ησλ γνλέσλ ηνπο θαη ησλ παππνύδσλ ηνπο ζηηο
θαηάιιειεο ζηήιεο ελόο ειεθηξνληθνύ πίλαθα. Τν επόκελν βήκα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε
δηδαθηηθή ώξα ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο. Σύκθσλα κε ηνλ ειεθηξνληθό
πίλαθα θαηαγσγήο ησλ καζεηώλ, ζρεκαηίζηεθαλ νκάδεο καζεηώλ κε θνηλό παξνλνκαζηή ηνλ
ηόπν θαηαγσγήο ηνπο. Μνηξάζηεθε ζε θάζε νκάδα έλαο γεσγξαθηθόο παγθόζκην ράξηεο ζηνλ
νπνίν νη καζεηέο θιήζεθαλ λα εληνπίζνπλ ηνλ ηόπν θαηαγσγή ηνπο θαη λα θαηαγξάςνπλ ζε
νκαδηθό θύιιν εξγαζίαο, ηε γεσγξαθηθή ζέζε (ζπληεηαγκέλεο) ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθνληαλ
ν ηόπνο θαηαγσγήο, ηελ νλνκαζία θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο θνληηλόηεξεο πόιεο, ηε ρώξα
πνπ αλήθε θαζώο θαη ηελ πξσηεύνπζα ηεο. Ζ νινθιήξσζε ηνπ πξόηδεθη έγηλε ζην
εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο. Οη καζεηέο
ζρεκάηηζαλ ηηο ίδηεο νκάδεο, ζύκθσλα κε ηνλ ηόπν θαηαγσγή ηνπο θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηα
ζηνηρεία ηνπ ηόπνπ θαηαγσγήο αλαδήηεζαλ κε ηελ εθαξκνγή Googleearth ηε ρώξα ζηελ
νπνία αλήθε ν ηόπνο θαηαγσγήο ηεο, ηελ πξσηεύνπζα, ηελ θνληηλόηεξε πόιε θαζώο θαη ηελ
επξύηεξε πεξηνρή. Καηέγξαςαλ ηηο λέεο ζπληεηαγκέλεο, όπσο απηέο εκθαλίδνληαη από ηνλ
παγθόζκην ειεθηξνληθό ράξηε θαη ηηο ζύγθξηλαλ κε απηέο πνπ είραλ θαηαγξάςεη από ηνλ
ζπκβαηηθό ράξηε. Μέζσ δηαδηθηπαθώλ ραξηώλ (Googlemaps) εληόπηζαλ ηελ πιεζηέζηεξε
πξνο ηνλ ηόπν θαηαγσγήο ηνπο πόιε θαη κε ην εξγαιείν streetviewπεξηπιαλήζεθαλ κέζα
ζηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο, ιακβάλνληαο εηθόλεο από ην πεξηβάιινληα ρώξν, όπνπ απηό ήηαλ
εθηθηό.
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4. Παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά νθέιε
Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζην ζπγθεθξηκέλν πξόηδεθη επέηξεςε ηελ αμηνπνίεζε γλώζεσλ
από ηξία γλσζηηθά πεδία θαη ππνζηήξημε ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ δηαθνξεηηθώλ
εηδηθνηήησλ, ώζηε νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ ζπλνιηθή γλώζε γηα ην πξνζεγγηδόκελν ζέκα
(Μαηζαγγνύξαο, 2002). Γηακόξθσζε έλα θιίκα δηδαζθαιίαο ζην νπνίν όινη νη καζεηέο είραλ
ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο, επηηπρίαο θαη παξάιιεια αηζζάλνληαλ επράξηζηα ζηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία (Coffieldetal., 2004). Έδσζε ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηόηεηα λα εδξαηώζνπλ
πξόηππα ζθέςεο ή λνεηηθέο ζεηξέο πνπ ηνπο θαζνδεγνύζαλ ζηελ αλαδήηεζε ζπλδέζεσλ θαη
ζρέζεσλ κεηαμύ όισλ ησλ πεξηνρώλ κάζεζεο (Burton, 2001). Έθαλε ηε δηδαθηηθή πνξεία λα
βαζίδεηαη ζηελ έκθπηε πεξηέξγεηα ησλ καζεηώλ γηα ηελ εύξεζε δηαθόξσλ πιεξνθνξηώλ
(ζπληεηαγκέλσλ, ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ) θαη ζηελ απηελέξγεηά ηνπο (αλαδήηεζε θαη ρξήζε
δηαδηθηπαθώλ εξγαιείσλ), όπσο πξνηείλεη θαη ην ΓΔΠΠΣ ησλ καζεκάησλ. Ταπηίζηεθε κε ηελ
άπνςε ηνπ Μαηζαγγνύξα κε ηελ νπνία δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα
ζπγθξνηήζνπλ έλα εληαίν ζύλνιν γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ, κηα νιηζηηθή ελ πνιινίο αληίιεςε
ηεο γλώζεο, πνπ ηνπο επηηξέπεη λα δηακνξθώλνπλ πξνζσπηθή άπνςε γηα ζέκαηα ησλ
επηζηεκώλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο, θαζώο θαη κε δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο
(Μαηζαγγνύξαο, 2002). Δλνπνίεζε ηε ζρνιηθή γλώζε γύξσ από ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ
απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο, θαηαιύνληαο ηηο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο κεηαμύ ησλ
επηκέξνπο γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ (Μαηζαγγνύξαο, 2002). Δπίζεο νδήγεζε ζε νξηδόληηα
δηαζύλδεζε ησλ καζεκάησλ ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηεο Γεσγξαθίαο θαη ηεο Νενειιεληθήο
Λνγνηερλίαο όπσο απαηηεί ην ΓΔΠΠΣ.
Ζ εθαξκνγή ηεο δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε γλώζεο, μεθεύγεη από ηελ παξαδνζηαθή
δηδαζθαιία θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθό, λα εθαξκόζεη ηε ζπλεξγαηηθή θαη
αλαθαιππηηθή κάζεζε, λα ελεξγνπνηεί ηνλ καζεηή γηα λα εκπιαθεί ζε δηαδηθαζίεο κέζα από
ζπδήηεζε, θξηηηθή ζθέςε θαη πξνβιεκαηηζκό κε ηηο νπνίεο ζα θαηαθηά ν ίδηνο ηε γλώζε.
Όια απηά ηαπηίδνληαη κε ηελ άπνςε ηνπ Αιαρηώηε, όηη ην ζρνιείν πξέπεη λα είλαη
µαζεηνθεληξηθό, βησµαηηθό θαη δεκηνπξγηθό µε όινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ (δηδάζθνληεο
θαη δηδαζθνµέλνπο) ζπµµέηνρνπο, επίζεο λα είλαη ρώξνο κάζεζεο, ραξάο θαη δσήο,
θαιιηέξγεηαο ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ηνπ καζεηή θαη όρη µόλν ζηεξεόηππεο δηδαζθαιίαο
(Αιαρηώηεο, 2002). Οη καζεηέο βξίζθνληαλ ζε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο,
εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο, ζπλεξγάζηεθαλ κεηαμύ ηνπο, αληάιιαμαλ απόςεηο θαη ηδέεο κε ζθνπό
ηελ επίηεπμε ελόο θνηλνύ ζηόρνπ, δειαδή ηελ εύξεζε πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ ηόπν θαηαγσγή
ηνπο. Αμηνπνηήζεθαλ έηζη νη αξρέο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο
κεζόδνπ. Ζ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ν ελεξγεηηθόο θαη όρη ν παζεηηθόο ξόινο ηνπ καζεηή
νδεγνύλ ζε κία καζεηνθεληξηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο ζηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθόο
παξαθνινπζεί θαη θαζνδεγεί ηηο νκάδεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, παίδνληαο
ην ξόιν ηνπ παξαηεξεηή-δηεπθνιπληή (Καξθακάλεο&Σαιαβαζίδεο, 2014; Salmon, 2002).
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5. Μεζνδνινγία θαη δείγκα
Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε εθαξκόζηεθε, κία θνξά θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2014-2015 κε
ζπκκεηνρή 25 καζεηώλ/καζεηξηώλ θαη επαλαιήθζεθε ηε ζρνιηθή ρξνληά 2016-2017 κε
ζπκκεηνρή24 καζεηώλ/καζεηξηώλ. Οη ζπλνιηθά ζαξάληα νρηώ καζεηέο κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο δξάζεο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ έλα έληππν εξσηεκαηνιόγην δώδεθα
αξηζκεκέλσλ εξσηήζεσλ. Οη εξσηήζεηο ήηαλ νη εμήο, Δ1: Σε ηη αλαθέξεηαη ε έλλνηα
«Μεηαλάζηεπζε»; Δ2: Σε ηη αλαθέξεηαη ε έλλνηα «Πξνζθπγηά»; Δ3: Σε πνηνλ αλαθέξεηαη ν
όξνο «Ξέλνο»; Δ4: Σε ηη κνλάδεο κεηξάκε ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο; Δ5: Πνηεο είλαη νη
ζπληεηαγκέλεο ηεο πξσηεύνπζαο ηεο Διιάδαο; Δ6: Ζ εθαξκνγή ηνπ πξόηδεθη βειηίσζε ηε
ζπκκεηνρή κνπ ζην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο; Δ7: Ζ εθαξκνγή ηνπ πξόηδεθη βειηίσζε ηε
ζπκκεηνρή κνπ ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο; Δ8: Ζ εθαξκνγή ηνπ πξόηδεθη βειηίσζε ηε
ζπκκεηνρή κνπ ζην κάζεκα ησλ Νενειιεληθώλ Κεηκέλσλ; Δ9: Τν πξόηδεθη αύμεζε ην
ελδηαθέξνλ κνπ γηα ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο; Δ10: Τν πξόηδεθη αύμεζε ην ελδηαθέξνλ κνπ
γηα ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο; Δ11: Τν πξόηδεθη αύμεζε ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ην
κάζεκα ησλ Νενειιεληθώλ Κεηκέλσλ; Δ12: Ζ δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία πνπ
παξαθνινύζεζα/ζπκκεηείρα ήηαλ ελδηαθέξνπζα;
Γηα ηελ εμάιεηςε ιαζώλ δηαθόξσλ ηύπσλ, αιιά θαη ηελ εμαζθάιηζε ελόο ηθαλνπνηεηηθνύ
επηπέδνπ ηνπ «εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ», ην εξσηεκαηνιόγην πξηλ δνζεί ζηνπο καζεηέο
ειέρζεθε γηα νξζνγξαθηθά, ζπληαθηηθά θαη λνεκαηηθά ιάζε, γηα αζαθείο ή δπζλόεηεο
εξσηήζεηο. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε παξνπζία θαη ησλ ηξηώλ
εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δξάζε, ώζηε λα απαληεζνύλ πηζαλέο απνξίεο πνπ
ελδερνκέλσο ζα πξνέθππηαλ. Μέζα από απηό κειεηήζεθαλ δύν θεληξηθέο ππνζέζεηο. Ζ
πξώηε ππόζεζε αθνξνύζε ην γλσζηηθό θνκκάηη: «Από ην ζπγθεθξηκέλν πξόηδεθη νη καζεηέο
ζα κάζνπλ ηνπο όξνπο κεηαλάζηεπζε, πξνζθπγηά, μέλνο, ηε ρξήζε-κειέηε ραξηώλ, ηελ
πινήγεζε ζην δηαδίθηπν». Ζ δεύηεξε ππόζεζε ήηαλ απηή πνπ εμέηαδε ην ζπλαηζζεκαηηθό
ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ: «Τν ζπγθεθξηκέλν πξόηδεθη ζα κπνξέζεη λα επηδξάζεη ζεηηθά
ζηνπο καζεηέο βειηηώλνληαο ηόζν ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, αιιά
θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά».
Βάζεη ησλ θύξησλ ππνζέζεσλ πξνέθπςαλ ηέζζεξα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Τν εξώηεκα Ζ1:
Ζ εθαξκνγή ηεο δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο βνήζεζε ζηελ θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ
«Μεηαλάζηεπζε», «Πξνζθπγηά» θαη «Ξέλνο»; Τν εξώηεκα Ζ2: Ζ εθαξκνγή ηεο
δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο βνήζεζε ζηελ θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο ησλ γεσγξαθηθώλ
ζπληεηαγκέλσλ; Τν εξώηεκα Ζ3: Ζ εθαξκνγή ηεο δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο βειηίσζε ηε
ζπκκεηνρή ζηα καζήκαηα ηεο Γεσγξαθίαο, ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Νενειιεληθώλ
Κεηκέλσλ; θαη ην εξώηεκα Ζ4: Ζ εθαξκνγή ηεο δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο βειηίσζε ην
ελδηαθέξνλ γηα ηα καζήκαηα ηεο Γεσγξαθίαο, ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Νενειιεληθώλ
Κεηκέλσλ.
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6. Απνηειέζκαηα
Ζ αμηνιόγεζε ηνπ πξώηνπ εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο Ζ1, πξνέθπςε από ηηο απαληήζεηο ησλ
ηξηώλ πξώησλ εξσηεκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: Δ1, «Σε ηη αλαθέξεηαη ε έλλνηα
κεηαλάζηεπζε;», Δ2, «Σε ηη αλαθέξεηαη ε έλλνηα πξνζθπγηά;» θαη Δ3, «Σε πνηνλ αλαθέξεηαη
ν όξνο μέλνο» θαη απνηππώλεηαη ζηα ζρήκαηα 1 θαη 2 γηα θάζε κηα ρξνληά εθαξκνγήο.
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Σρήκα 1: Οη έλλνηεο «Μεηαλάζηεπζε» θαη Πξνζθπγηά»

Από ην γξάθεκα ηνπ ζρήκαηνο 1, δηαπηζηώλνπκε όηη, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο, ην
2014-2015, 10 καζεηέο πνζνζηό 40% επί ηνπ ζπλόινπ, απάληεζαλ όηη ε κεηαλάζηεπζε
αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηόπνπ δηακνλήο ιόγσ πνιέκνπ, ελώ 14 καζεηέο πνζνζηό 56%
επί ηνπ ζπλόινπ, απαληήζαλε όηη αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηόπνπ δηακνλήο γηα
νηθνλνκηθνύο ιόγνπο. Αληίζηνηρα, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ην 2016-2017, 8 καζεηέο,
πνζνζηό 33,3% επί ηνπ ζπλόινπ, απάληεζαλ όηη ε κεηαλάζηεπζε αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή
ηνπ ηόπνπ δηακνλήο ιόγσ πνιέκνπ, ελώ 15 καζεηέο/καζήηξηεο, πνζνζηό 52,5% επί ηνπ
ζπλόινπ, απαληήζαλε όηη αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηόπνπ δηακνλήο γηα νηθνλνκηθνύο
ιόγνπο.
Όζν αθνξά ηελ έλλνηα ηεο πξνζθπγηάο, δηαπηζηώλνπκε όηη θαηά ην 2014-2015, 9 καζεηέο,
πνζνζηό 36%, απάληεζαλ όηη ε πξνζθπγηά αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηόπνπ δηακνλήο γηα
νηθνλνκηθνύο ιόγνπο, ελώ 15 καζεηέο, πνζνζηό 60%, απαληήζαλε όηη αλαθέξεηαη ζηελ
αιιαγή ηνπ ηόπνπ δηακνλήο ιόγσ πνιέκνπ. Αληίζηνηρα θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2016-2017, 7
καζεηέο, πνζνζηό 29,16%, απάληεζαλ όηη ε πξνζθπγηά αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηόπνπ
δηακνλήο γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο, ελώ 16 καζεηέο, πνζνζηό 66,66%, απαληήζαλε όηη
αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηόπνπ δηακνλήο ιόγσ πνιέκνπ.
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Σρήκα 2: Σε ηη αλαθέξεηαη ν όξνο «Ξέλνο»

Σην ζρήκα 2 βιέπνπκε όηη πςειό ήηαλ ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ έδσζαλ ηε ζσζηή
απάληεζε, δειαδή όηη μέλνο είλαη απηόο πνπ πξνέξρεηαη από άιινλ ηόπν θαη ζηηο δύν
ζρνιηθέο ρξνληέο εθαξκνγήο ηεο δξάζεο,. Σπγθεθξηκέλα 14 καζεηέο από ην ζύλνιν ησλ 25
(πνζνζηό 60%) ην 2014-2015 θαη 15 καζεηέο από ην ζύλνιν ησλ 24 (πνζνζηό 62,5%) ην
2016-2017.
Ζ αμηνιόγεζε ηνπ δεύηεξνπ εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο Ζ2 πξνέθπςε από ηηο απαληήζεηο ησλ
καζεηώλ ζηα εξσηήκαηα Δ4, «Σε ηη κνλάδεο κεηξάκε ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο;» θαη
Δ5, «Πνηεο είλαη νη ζπληεηαγκέλεο ηεο πξσηεύνπζαο ηεο Διιάδαο;» νη νπνίεο απνηππώλνληαη
ζηα ζρήκαηα 3 θαη 4.
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Σρήκα 3: Σε ηη κνλάδεο κεηξάκε ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο

Γηαπηζηώλνπκε από ην ζρήκα 3 όηη, θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ πξόηδεθη, νη 22 από ηνπο
25 καζεηέο, πνζνζηό 88%, απάληεζαλ ζσζηά, δειαδή όηη ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηηο
κεηξάκε ζε κνίξεο, ελώ κόιηο 3 ζηνπο 25, πνζνζηό 12%, απάληεζαλ ιαλζαζκέλα. Αληίζηνηρα
ζηε δεύηεξε εθαξκνγή, 18 από ηνπο 25 καζεηέο, πνζνζηό 75%, απάληεζαλ ζσζηά θαη 6
(πνζνζηό 25%) απαληήζαλε ιαλζαζκέλα.
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Σρήκα 4:Οη ζπληεηαγκέλεο ηεο πξσηεύνπζαο ηεο Ειιάδαο

Σην γξάθεκα ηνπ ζρήκαηνο 4 παξαηεξνύκε όηη, 18 ζηνπο 25 καζεηέο, πνζνζηό 72%, βξήθαλ
ηε ζσζηή απάληεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξόηδεθη θαηά ην ζρνιηθό 2014-2015, δειαδή όηη ε
Αζήλα βξίζθεηαη ζην ζεκείν κε βόξεην γεσγξαθηθό πιάηνο 38 κνίξεο θαη αλαηνιηθό
γεσγξαθηθό κήθνο 24 κνίξεο. Τν αληίζηνηρν πνζνζηό ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ γηα ην έηνο
2016-2017 ήηαλ 70,83% πνπ αληηζηνηρεί ζε 17 καζεηέο.
Αθνινύζσο, γηα ην ηξίην εξεπλεηηθό εξώηεκα Ζ3 εμεηάζακε ηηο απαληήζεηο ησλ
καζεηώλ/καζεηξηώλ ζηα εξσηήκαηα Δ6, Δ7 θαη Δ8, ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξνύλ ηε
βειηίσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα εκπιεθόκελα καζήκαηα. Οη απαληήζεηο δόζεθαλ ζηε
κνξθή «Σπκθσλώ», «Γηαθσλώ», «Ούηε Γηαθσλώ/Ούηε Σπκθσλώ».
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Σρήκα 5:Τν πξόηδεθη βειηίσζε ηε ζπκκεηνρή ζηα εκπιεθόκελα κάζεκα. Εθαξκνγή θαηά ην ζρ. έηνο
2014-2015
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Παξαηεξώληαο ην γξάθεκα από ην ζρήκα 5, δηαπηζηώλνπκε όηη θαηά ηελ εθαξκνγή ζην
ζρνιηθό έηνο 2014-2015, 20 καζεηέο, πνζνζηό 84%, ζπκθσλνύλ όηη ην πξόηδεθη αύμεζε ην
ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο, ελώ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηα καζήκαηα ηεο
Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο θαη Πιεξνθνξηθήο ήηαλ 72% (18 καζεηέο) θαη 48% (12
καζεηέο).
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Σρήκα 6:Τν πξόηδεθη βειηίσζε ηε ζπκκεηνρή ζηα εκπιεθόκελα κάζεκα. Εθαξκνγή θαηά ην ζρ. έηνο
2016-2017

Από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξόηδεθη ζην ζρνιηθό έηνο 2016-2017 βιέπνπκε ζην ζρήκα 6 όηη, 17
καζεηέο πνζνζηό 70,83%, ζπκθσλνύλ όηη ην πξόηδεθη αύμεζε ην ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα
ηεο Γεσγξαθίαο, ελώ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηα καζήκαηα ηεο Νενειιεληθήο
Λνγνηερλίαο θαη Πιεξνθνξηθήο ήηαλ, 70,83% (18 καζεηέο) θαη 58,33% (12 καζεηέο).
Ζ αμηνιόγεζε ηνπ ηειεπηαίνπ εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο Ζ4 πξνήξζε από ηηο απαληήζεηο ησλ
εξσηεκάησλ Δ9, Δ10, Δ11 θαη Δ12 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξνύλ ζηελ αύμεζε ή όρη
ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ γηα ηα εκπιεθόκελα καζήκαηα. Παξαηεξώληαο ην γξάθεκα
ηνπ ζρήκαηνο 7 πνπ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξόηδεθη ζην ζρνιηθό έηνο 2014-2015,
δηαπηζηώλνπκε, γηα ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο, 21 καζεηέο, πνζνζηό 84%, ζπκθσλνύλ όηη
ην πξόηδεθη αύμεζε ην ελδηαθέξνλ, ελώ κόιηο 12% δηαθσλνύλ Γηα ην κάζεκα ηεο
Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, 20 καζεηέο, δειαδή 80%, ζπκθσλνύλ κε ηελ πξόηαζε ηεο
αύμεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο, ελώ δηαθσλεί κόιηο 1. Γηα ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο, 13
καζεηέο, πνζνζηό 52%, ζπκθσλνύλ όηη ε δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία αύμεζε ην ελδηαθέξνλ γηα
ην κάζεκα, ελώ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη 10 καζεηέο, πνζνζηό 40%, θξάηεζαλ
νπδέηεξε ζηάζε, θαζώο δήισζαλ «νύηε ζπκθσλώ/νύηε δηαθσλώ».
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Σρήκα 7:Τν πξόηδεθη αύμεζε ην ελδηαθέξνλ γηα ηα εκπιεθόκελα καζήκαηα. Εθαξκνγή θαηά ην ζρ.
έηνο 2014-2015

Οη απαληήζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ καζεηώλ/καζεηξηώλ ζηα εξσηήκαηα Δ9, Δ10 θαη Δ11 ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2016-2017, απνηππώλνληαη ζην ζρήκα 8. Βιέπνπκε
όηη, γηα ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο, 19 καζεηέο, πνζνζηό 79,16%, ζπκθσλνύλ όηη ην
πξόηδεθη αύμεζε ην ελδηαθέξνλ ηνπο, κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηα καζήκαηα ηεο
Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο λα είλαη, 62,5% (15 καζεηέο) θαη 79,16%
(19 καζεηέο).
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Σρήκα 8:Τν πξόηδεθη αύμεζε ην ελδηαθέξνλ γηα ηα εκπιεθόκελα καζήκαηα. Εθαξκνγή θαηά ην ζρ.
έηνο 2016-2017
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Σην ζρήκα 9, βιέπνπκε όηη, ζην ζρνιηθό έηνο 2014-2015 ην 72% ησλ ζπκκεηερόλησλ,
δειαδή 18 ζηνπο 25, ζεώξεζε όηη ήηαλ ελδηαθέξνπζα, ελώ ην αληίζηνηρν πνζνζηό γηα ην
ζρνιηθό έηνο 2016-2017 ήηαλ 66,6% ( 16 ζηνπο 24 καζεηέο)
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Σρήκα 9: Η δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία πνπ παξαθνινύζεζα/ζπκκεηείρα ήηαλ ελδηαθέξνπζα

7. Σπκπεξάζκαηα
Ζ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο θαη ηηο δύν ζρνιηθέο ρξνληέο πξαγκαηνπνηήζεθε
ρσξίο λα παξνπζηαζηνύλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα.Έλαο πεξηνξηζκόο ηεο έξεπλαο ήηαλ ν κηθξόο
αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα θάζε θνξά εθαξκνγήο, όπσο επίζεο θαη ην εξεπλεηηθό
εξγαιείν (εξσηεκαηνιόγην) ρξεζηκνπνηήζεθε κόλν κεηά από ηελ νινθιήξσζή ηεο δξάζεο κε
απνηέιεζκα λα ζπιιερζνύλ θαη λα επεμεξγαζηνύλ δεδνκέλα πνπ πξνήιζαλ κεηά ηελ
πινπνίεζε απηήο.
Σηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ιάβακε ππόςε όηη νη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο είραλ γεληθόηεξε
δπζθνιία ζηελ θαηαλόεζε αθεξεκέλσλ ελλνηώλ όπσο «Μεηαλάζηεπζε», «Πξνζθπγηά»,
«Ξέλνο». Με απηό ην δεδνκέλν ζεσξνύκε όηη ππήξμε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ θαηαλόεζε
ησλ ελλνηώλ ηεο έξεπλαο θαζώο νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ
θαη ζηηο δύν εθαξκνγέο ηεο δξάζεο δειαδή ην 59,18%ησλ καζεηώλ(39 ζσζηέο απαληήζεηο
ζπλνιηθά)θαηάθεξαλ λα δώζνπλ ηε ζσζηή εθδνρή ηνπ όξνπ «Μεηαλάζηεπζε», ην 63,26%
(31 ζσζηέο απαληήζεηο) λα δώζνπλ ηε ζσζηή εθδνρή ηνπ όξνπ «Πξνζθπγηά» θαη αληίζηνηρα
ην 59,18% (39 ζσζηέο απαληήζεηο) λα απαληήζνπλ ζσζηά γηα ηνλ όξν «Ξέλνο».Δπίζεο 35
από ηνπο 49 ζπλνιηθά καζεηέο, πνζνζηό 71,42%, βξήθαλ ηηο ζσζηέο ζπληεηαγκέλεο ηεο
πξσηεύνπζαο ηεο Διιάδαο, όπσο θαη 40 καζεηέο, πνζνζηό 81,63%,η απάληεζαλ ζσζηά, όηη
ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηηο κεηξάκε ζε κνίξεο. Από ηα παξαπάλσ δηαπηζηώλνπκε όηη
νη καζεηέο θαηαλόεζαλ ηε ρξήζε ζπκβαηηθώλ θαη ειεθηξνληθώλραξηώλ, όπσο επίζεο όηη
ρξεζηκνπνίεζαλ ζσζηά ηα δηαδηθηπαθά εξγαιεία Googlemaps θαη Googleearth.
Ωο πξνο ηε βειηίσζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηα εκπιεθόκελα καζήκαηα, ε πιεηνςεθία ησλ
καζεηώλ εθθξάζηεθε ζεηηθά, θαζώο37 καζεηέο, πνζνζηό 75,51%, δήισζαλ όηη βειηηώζεθε
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ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο ελώ, γηα ηα καζήκαηα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη
ησλ Νενειιεληθώλ Κεηκέλσλ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη 55,10% (27 καζεηέο) θαη 75,51%
(37 καζεηέο). Θεηηθή επίζεο, ήηαλ ε άπνςε ησλ καζεηώλ ζην όηη ηνπξόηδεθη πνπ
ζπκκεηείραλ βειηίσζε ην ελδηαθέξνλ ηνπο, γηα ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο (πνζνζηό
81,63%), γηα ην κάζεκα ησλ Νενειιεληθώλ Κεηκέλσλ (πνζνζηό 79,59%) θαη γηα ην κάζεκα
ηεο Πιεξνθνξηθήο (πνζνζηό 63,30%). Από όια ηα παξαπάλσ θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα
πώο ε εθαξκνγή ηεο ελαιιαθηηθήο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πξόηδεθη, θέληξηζε
ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ.
Δλ θαηαθιείδη, ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δείρλνπλ όηη νη καζεηέο επηζπκνύλ λα
έξζνπλ ζε επαθή κε λέεο κνξθέο κάζεζεο θαη λα μεθύγνπλ από ηα ζηεξεόηππα ηεο
παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο, επηζπκώληαο παξάιιεια λα αμηνπνηήζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο
ζε δηάθνξα καζήκαηα.
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