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Abstract: In the multicultural reality of our country, the project-method is considered to be
one of the most suitable intercultural practices, concerning the school accession of students
who have different cultural, linguistic and socio-economic background. In the general frame
of adjusting the educational system to the contemporary demands, projects became part of the
curriculum of Senior High Schools in 2011. This survey tries to explore the views of teachers
who are in charge of supervising and guiding projects in public Senior High Schools and
Vocational Senior High Schools. The goal of this survey is to state if the pedagogical
principles of the subject are fulfilled. This survey also tries to locate the differentiations in the
teachers’ views, depending on their characteristics. The analysis of the results showed that the
teachers, according to their statements, fulfill up to a point – but not ultimately – the
pedagogical principles of the subject. At the same time, important differentiations were
located to the points of view of the teachers, based on their characteristics, the most important
being further teacher-training. The trained teachers tend to fulfill the pedagogical principles of
the subject to a greater extent.
Keywords: project, pedagogical principles, multicultural classes
Πεπίλητη: Ζ κέζνδνο project ζεσξείηαη απφ ηηο πην θαηάιιειεο δηαπνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο
γηα ηε ζρνιηθή έληαμε καζεηψλ/ηξηψλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ, γισζζηθφ θαη
θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν. Μέζα ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην πξνζαξκνγήο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο εληάζζνληαη ην 2011 νη «Δξεπλεηηθέο
Δξγαζίεο» ζην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ Λπθείσλ. Ζ παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη
ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεκφζησλ Γεληθψλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ζρεηηθά κε ηηο
εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (project). ηφρνο ηεο είλαη λα δηαπηζηψζεη αλ πινπνηνχληαη νη
παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ καζήκαηνο ζηελ θαζνδήγεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ Δπηπιένλ,

επηρεηξεί λα εληνπίζεη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ δηαπηζηψζεθε φηη νη
εθπαηδεπηηθνί, ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπο, πινπνηνχλ σο έλα βαζκφ, αιιά φρη απφιπηα,
ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ καζήκαηνο. Παξάιιεια, εληνπίζηεθαλ ζεκαληηθέο
δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κε
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ζεκαληηθφηεξε ηελ επηκφξθσζε. Οη επηκνξθσκέλνη/εο εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ, ζε κεγαιχηεξν
βαζκφ, λα πινπνηνχλ ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ καζήκαηνο.
Λέξειρ κλειδιά: project, παηδαγσγηθέο αξρέο, πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο

Διζαγυγή
Οη «Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο (project)» εληάζζνληαη ην 2011 ζην σξνιφγην πξφγξακκα
καζεκάησλ ησλ Γεληθψλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (ΦΔΚ 1213/14-6-2011· ΦΔΚ
1643/η.Β΄/21-7-2011). Ζ εηζαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο απνηειεί κέξνο ηεο
πξνζπάζεηαο πινπνίεζεο ηνπ νξάκαηνο γηα ην «Νέν ρνιείν», πνπ ζχκθσλα κε ηηο
εμαγγειίεο ηνπ ηφηε ΤΠΓΜΘ ζέηεη ηνλ/ηε καζεηή/ηξηα ζην επίθεληξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ
αιιαγψλ. ’ απηφ ην ζρνιείν πξσηαγσληζηέο είλαη φινη νη καζεηέο θαη φιεο νη καζήηξηεο
ρσξίο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, κνξθσηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή πνιηηηζκηθέο δηαθξίζεηο θαη
αληζφηεηεο (ΤΠΓΜΘ 2010).
Ζ παξνχζα έξεπλα μεθίλεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015 θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ
2016. Δπηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεκφζησλ Γεληθψλ θαη
Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ ζην
κάζεκα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ (project), θαζψο θαη ηηο πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο
αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ.

1. Παιδαγυγικέρ απσέρ ηος μαθήμαηορ ηυν Δπεςνηηικών Δπγαζιών
Ζ θηινζνθία θαη νη παηδαγσγηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ην κάζεκα ησλ Δξεπλεηηθψλ
Δξγαζηψλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη νη ηνκείο θαη ηα
θξηηήξηα αμηνιφγεζήο ηνπ, αλαπηχζζνληαη δηεμνδηθά ζην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηελ
επηζηεκνληθή επζχλε ηνπ νπνίνπ είρε αλαιάβεη ν θαζεγεηήο Ζιίαο Γ. Μαηζαγγνχξαο.
Ωο επηινγή εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο, νη «Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο» εληάζζνληαη ζηε
θηινζνθία ηνπ «Νένπ ρνιείνπ» (http://www.edulll.gr/?page_id=7), θαζψο θαη ζηελ
πξφηαζε ηνπ ΤΠΓΜΘ γηα ην «Νέν Λχθεην», ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζεζκνζεηήζεθε κε ηνλ
Ν.4186 (ΦΔΚ 193/17-09-2013). Ζ ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία αληηιακβάλεηαη ηνπο/ηηο
καζεηέο/ηξηεο σο κηθξνχο «δηαλννχκελνπο», «επηζηήκνλεο» θαη «εξεπλεηέο», νη νπνίνη/εο
ζπλεξγάδνληαη ζηελά, αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο, θαη πξνζεγγίδνπλ βησκαηηθά ηε λέα
ζρνιηθή γλψζε κέζα απφ δηεπηζηεκνληθήο θχζεο εξσηήκαηα, πεηξακαηηζκνχο θαη
δηεξεπλήζεηο (ΤΠΓΜΘ, 2010). Ζ αληίιεςε απηή βαζίδεηαη ζε ζχγρξνλεο θαη δνθηκαζκέλεο
παηδαγσγηθέο αξρέο θαη απνηέιεζε θαηλνηνκία γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ειιεληθνχ Λπθείνπ
(Μαηζαγγνχξαο, 2011). Οη αξρέο απηέο ζπλνςίδνληαη ζηηο ηέζζεξηο παξαθάησ:
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α) Η απσή ηηρ διεπεςνηηικήρ πποζέγγιζηρ ηηρ μάθηζηρ
Ζ ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή αξρή νδεγεί ζε ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο κάζεζεο. Οη
καζεηέο/ηξηεο επηρεηξνχλ λα δψζνπλ ηεθκεξησκέλεο απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα επξχηεξνπ
ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ θπζηθφ θαη θνηλσληθφ θφζκν θαη, κε βάζε ηε λέα ηνπο γλψζε, λα
πξνηείλνπλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ελλνηνινγηθά
θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ ηνπο παξέρεη ην Πξφγξακκα πνπδψλ. Σα παηδαγσγηθά
νθέιε είλαη πνιιά, θαζψο νη καζεηέο/ηξηεο απνθηνχλ βαζηά γλψζε γηα ηα ζέκαηα πνπ
κειεηνχλ θαη κε ηε ζπζηεκαηηθή εκπινθή ηνπο αλαπηχζζνπλ ζηάζεηο θαη ηθαλφηεηεο
δηεξεχλεζεο ζεκάησλ θαη δηαρείξηζεο ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ. Δηζάγνληαη κε
ελεξγεηηθφ ηξφπν ζηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν έξεπλαο, ζθέςεο, θαη έθθξαζεο θαη ζηελ
θνηλσληθή νπηηθή ησλ επηκέξνπο θιάδσλ ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ηέρλεο
((Driver, Asoko, Leach & Scott, 1994· Joyce, Weil & Calhoun, 2008· Μαηζαγγνχξαο, 2001·
Μαηζαγγνχξαο, 2011). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε γλψζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δσή.
Οη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο θαη σο
πξνο ηνλ βαζκφ θαζνδήγεζεο πνπ ελζσκαηψλνπλ θαη σο πξνο ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία
(πείξακα, δεκνζθφπεζε, πεξηγξαθηθή έξεπλα) θαη ηηο πεγέο άληιεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ
αμηνπνηνχλ. Οη «Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο» ζην Λχθεην αθνινπζνχλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο
θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο, εθαξκφδνπλ, φκσο, θαη ηελ ειεχζεξε δηεξεχλεζε γηα ηα εξσηήκαηα
πνπ ηίζεληαη απφ ηηο επηκέξνπο νκάδεο. Δπηπιένλ, νη καζεηέο/ηξηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ
εθπαηδεπηηθφ, επηιέγνπλ ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία, θαζψο θαη ηηο πεγέο δεδνκέλσλ πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηε δηθήο ηνπο έξεπλα. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, νη νκάδεο καζεηψλ/ηξηψλ
θαινχληαη λα θαηαλνήζνπλ απζεληηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζκνπ θαη
κε βάζε ηε βαζηά θαηαλφεζε λα επηιχζνπλ πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαη λα ιακβάλνπλ
απνθάζεηο (Μαηζαγγνχξαο 2011).
β) Η απσή ηηρ διαθοποποίηζηρ ηος πεπιεσομένος, ηηρ διαδικαζίαρ και ηος πλαιζίος
ηηρ μάθηζηρ
Πνιινί παηδαγσγνί θαη θνηλσληνιφγνη ηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ επηζεκάλεη φηη ην παξαδνζηαθφ
ζρνιείν ιεηηνπξγεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αλαπαξαγσγηθά, δηφηη πξνζπαζεί κε θαλνληζηηθφ
ηξφπν λα «πξνζαξκφζεη» ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ζηηο δηθέο ηνπ γισζζηθέο θαη πνιηηηζηηθέο
λφξκεο. Οη λφξκεο απηέο αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θπξίαξρεο ηάμεο θαη
θνπιηνχξαο θαη δελ είλαη νηθείεο ζηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά γισζζηθά θαη
πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα (Γακαλάθεο, 2005· Κειπαλίδεο 2002· Μαηζαγγνχξαο, 2011·
Νηθνιάνπ, 2011· Ππξγησηάθεο 1996· Ξσρέιιεο, 2007· Φξαγθνπδάθε, 1985). Σν ζχγρξνλν
δεκνθξαηηθφ ζρνιείν νθείιεη, ινηπφλ, λα πξνζαξκνζηεί ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη
δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (ΤΠΓΜΘ, 2010). Μφλν έηζη ζα δηαζθαιίζεη ηε ζρνιηθή
επηηπρία θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε φισλ αλεμαηξέησο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Κάζε παηδί έρεη
δηθαίσκα ζηελ πνηνηηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί κε ηε
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δηαθνξνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ησλ ηξφπσλ κάζεζεο (Γακαλάθεο θ.ά.,
2006· Μαηζαγγνχξαο, 2011· Νηθνιάνπ, 2005).
εβφκελε ην παξαπάλσ δηθαίσκα, ε αξρή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο ζηε κάζεζε
ιακβάλεη ππφςε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα βηψκαηα ηνπ θάζε καζεηή θαη ηεο θάζε καζήηξηαο,
ηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηέο ηνπ/ηεο, ην πξνζσπηθφ ζηπι θαη ξπζκφ
κάζεζεο, θαζψο θαη ην πνιηηηζκηθφ θαη γισζζηθφ ηνπ/ηεο ππφβαζξν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
επηδηψθεη λα πξνζθέξεη ζε φινπο/εο αλεμαηξέησο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πςειήο πνηφηεηαο
εθπαίδεπζε. Οη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο παξέρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο δηαθνξνπνίεζεο, δηφηη
πξνζθέξνπλ ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο δπλαηφηεηεο επηινγψλ ζε πνιινχο ηνκείο, φπσο ζηα
εξσηήκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο, ζηηο δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ
δεδνκέλσλ, ζηνπο ηξφπνπο θνηλνπνίεζεο ηεο λέαο γλψζεο θαη ζηνπο ηξφπνπο ζπζρέηηζεο
απηήο κε πξνζσπηθά βηψκαηα θαη θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο (Llewellyn, 2011· Μαηζαγγνχξαο,
2008· Μαηζαγγνχξαο, 2011· ΤΠΓΜΘ, 2010).
γ) Η απσή ηηρ διεπιζηημονικήρ ζςνεπγαζίαρ ηυν εκπαιδεςηικών
Ζ θαηλνηνκία ησλ «Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ» ηνπ «Νένπ Λπθείνπ» πξνθξίλεη ηηο δηεπηζηεκνληθέο ζπκπξάμεηο δχν ή πεξηζζνηέξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαηά ηε δηεξεχλεζε ελφο ζέκαηνο, θαζψο θαη ηηο δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ ζε άιινπο ηνκείο ηνπ επηζηεηνχ. Απηφ
ζεκαίλεη φηη νη «Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο» είλαη θαηά βάζε δηεπηζηεκνληθήο θχζεο θαη σο
ηέηνηεο δελ απνηεινχλ απνθιεηζηηθφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ θαη εηδηθνηήησλ, αιιά
πεδίν ζπλεξγαζίαο καζεκάησλ θαη εθπαηδεπηηθψλ (Μαηζαγγνχξαο, 2011).
δ) Η απσή ηηρ ζςνεπγαζίαρ ηυν μαθηηών/ηπιών
Ζ παηδαγσγηθή αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πξνθξίλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηε
ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ λα έρεη ξφιν ππνζηεξηθηηθφ θαη
θαζνδεγεηηθφ ζ’ απηήλ ηελ νκαδηθή πξνζπάζεηα. Ζ καζεηηθή ζπλεξγαζία απνηειεί βαζηθή
επηδίσμε ηνπ «Νένπ ρνιείνπ», δηφηη απνηειεί ηδαληθφ πιαίζην γηα ηε βησκαηηθή κάζεζε θαη
ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπιινγηθνχ πλεχκαηνο θαη ησλ ηθαλνηήησλ φισλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ
(Μαηζαγγνχξαο, 2004· Μαηζαγγνχξαο, 2011· ΤΠΓΜΘ 2010, ΤΠΓΜΘ 2011). Σελ αξρή
απηή πινπνηεί ε «ζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο», ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη
καζεηέο/ηξηεο δεκηνπξγνχλ κηθξέο νκάδεο, ζπλήζσο 4-5 αηφκσλ, θαη ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ
επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζθνπνχ, αλαιακβάλνληαο ξφινπο κέζα ζε ζπλζήθεο άκεζεο
επηθνηλσλίαο θαη ζσζηήο ρξήζεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, δεκηνπξγηθήο αιιειεμάξηεζεο
θαη ίζσλ επθαηξηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αμηνπνηείηαη ε εζσηεξηθή δπλακηθή ηεο νκάδαο σο
θηλεηήξηνο δχλακε γηα ηελ αλάπηπμε καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Johnson & Johnson,
1999· Μαηζαγγνχξαο, 2003, 2004, 2011· Slavin, 1995).
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2. Μεθοδολογία ηηρ παπούζαρ έπεςναρ
2.1. Δπεςνηηικά επυηήμαηα
Ζ παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα βξεη απαληήζεηο ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: α) Οη
εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ επνπηεία θαη ηελ θαζνδήγεζε «Δξεπλεηηθψλ
Δξγαζηψλ (project)» ζηα Λχθεηα πινπνηνχλ ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ καζήκαηνο, φπσο
απηέο παξνπζηάδνληαη ζην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ; β) Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο
απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο;
2.2. Δπεςνηηική Μέθοδορ
Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρηεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε πνζνηηθή
πξνζέγγηζε θαη ζπγθεθξηκέλα ε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα. Ζ δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη, λα δηαπηζηψζεη, λα πξνζδηνξίζεη απφςεηο, ζηάζεηο θαη
πεπνηζήζεηο κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ κε εξσηεκαηνιφγηα ή
ζπλεληεχμεηο (Creswell, 2011). Ζ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγηθή επηινγή ζεσξήζεθε πην
θαηάιιειε, γηαηί δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο πιήζνπο δεδνκέλσλ θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε
ηνλ ζθνπφ θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο.
2.3. Γείγμα ηηρ έπεςναρ
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχλ 154 εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ
εηδηθνηήησλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε «Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ
(project)» ζηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ θαη Α΄ ηάμε Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη
εξγάδνληαη ζε δεκφζηα ιχθεηα ησλ λνκψλ Γξάκαο, εξξψλ, Πέιιαο θαη Κνδάλεο.
2.4. Δπγαλείο – Δπυηημαηολόγιο
Ωο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ην δνκεκέλν αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην. Σν
εξσηεκαηνιφγην είλαη απηνζρέδην θαη ζπληάρζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα. Γηα ηε ζχληαμή ηνπ
ειήθζεζαλ ππφςε ε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηα πνξίζκαηα πξνεγνχκελσλ
εξεπλψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ project θαη ηηο «Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο (project)»
ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε (Αιεμάθε, 2013· Αξγπξνπνχινπ & Μάγθιαξε, 2015·
Καξαγεψξγνπ, 2011· Σαξαηφξε-Σζαιθαηίδνπ, 2013· Σδσξηδάθεο & Παπαγηαλλάθεο, 2015·
Υαηδεδήκνπ & Σαξαηφξε, 2001).
2.5. Αξιοπιζηία έπεςναρ
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηεο θάζε παξαγνληηθήο δνκήο ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ππνινγίζηεθε ν δείθηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο Cronbach a, νη ηηκέο ηνπ
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νπνίνπ ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο, φηαλ είλαη κεγαιχηεξεο ή ίζεο ηνπ 0,7 (Hair, 1995·
Spector, 1992). Γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ δηεξεπλνχλ ηελ πινπνίεζε ησλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ
ηνπ καζήκαηνο ν δείθηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο είλαη a = .80. Δπνκέλσο, ε εζσηεξηθή
αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θπκαίλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα.
2.6. Σηαηιζηική επεξεπγαζία δεδομένυν
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ SPSS
v.21. ην πιαίζην ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε επαγσγηθή θαη ε
πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή. Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη απφςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ν
παξακεηξηθφο έιεγρνο t-test γηα δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα θαη ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο ελφο
παξάγνληα (one-way ANOVA). Πξέπεη λα ηνληζζεί φηη σο ειάρηζην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο
ζηελ έξεπλα νξίζζεθε ε ηηκή p=0.05 (95% επίπεδν εκπηζηνζχλεο).

3. Παποςζίαζη ηυν αποηελεζμάηυν ηηρ έπεςναρ
3.1. Γημογπαθικά ζηοισεία ηος δείγμαηορ
πλνςίδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, δηαπηζηψλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ
έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα είλαη δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ (θπξίσο Φηιφινγνη (19.5%) θαη
θαζεγεηέο Αγγιηθψλ (10.4%). Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπο είλαη ηα 47 έηε θαη ν κέζνο φξνο
πξνυπεξεζίαο ηα 16 ρξφληα. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο (55,8%) είλαη γπλαίθεο, πξνέξρνληαη απφ
ηνλ Ννκφ Γξάκαο (74,7%) θαη έρνπλ δηδάμεη ην κάζεκα «Δξεπλεηηθή Δξγαζία (project)»
θαηά θχξην ιφγν ζηελ Α΄ ΓΔ.Λ (50%). Οη πεξηζζφηεξνη/εο εμ απηψλ δελ έρνπλ ιάβεη
επηκφξθσζε ζρεηηθή κε ηελ θαζνδήγεζε «Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ» (65,6%) θαη δελ
δηαζέηνπλ επηπξφζζεηεο ζπνπδέο. Ωζηφζν, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (51,3%) δειψλνπλ
φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν project ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο.
3.2. Υλοποίηζη ηυν παιδαγυγικών απσών ηος μαθήμαηορ ζηην εκπαιδεςηική
ππάξη
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ησλ
παηδαγσγηθψλ αξρψλ ηνπ καζήκαηνο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ
ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηγξαθηθά κέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο (κέζε ηηκή θαη ηππηθή απφθιηζε),
θαζψο νη εξσηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη ζε θιίκαθα Likert (1=Γηαθσλψ
απφιπηα, 5=πκθσλψ απφιπηα).
ην δηάγξακκα 1 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο
δηεξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε φηη νη
εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ην φηη ηα εξσηήκαηα πνπ πξνηείλνληαη πξνο
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δηεξεχλεζε ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηηθή δσή (Μ.Σ.=4.03,
Σ.Α.=0.83), ελψ ζε θάπνην βαζκφ θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε ην φηη νη καζεηέο/ηξηεο ζε
ζπλεξγαζία καδί ηνπο: α) επηιέγνπλ ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία (Μ.Σ.=3.80, Σ.Α.=0.90) θαη β)
ηηο πεγέο δεδνκέλσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηε δηθή ηνπο έξεπλα (Μ.Σ.=3.83, Σ.Α.=0.86).
Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα ζπκθσλήζνπλ κε ην φηη νη καζεηέο/ηξηεο ρξεζηκνπνηνχλ
επηζηεκνληθέο κεζφδνπο (Μ.Σ.=3.48, Σ.Α.=0.99).

Γιάγπαμμα 1. Γιάγπαμμα μέζηρ ηιμήρ για ηιρ επυηήζειρ πος αθοπούν ηην εθαπμογή ηηρ απσήρ ηηρ
διεπεςνηηικήρ πποζέγγιζηρ ηηρ μάθηζηρ (1=Γιαθυνώ απόλςηα, 5=Σςμθυνώ απόλςηα)

ην δηάγξακκα 2 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ηεο αξρήο
ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ πιαηζίνπ ηεο κάζεζεο. Απφ
ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν βαζκφ κε
ην φηη ηα ζέκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ (Μ.Σ.=4.01, Σ.Α.=0.83) θαη κε ην φηη γηα ηηο πεγέο θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζα
αμηνπνηήζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ζηελ εξεπλεηηθή ηνπο εξγαζία, νη ίδηνη/εο ηνπο παξέρνπλ
γεληθέο θαηεπζχλζεηο θαη ηα κέιε ησλ καζεηηθψλ νκάδσλ ζπλαπνθαζίδνπλ (Μ.Σ.=4.01,
Σ.Α.=0.84). Δπίζεο, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη
ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ην φηη ηα ζέκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (Μ.Σ.=3.95, Σ.Α.=0.89) θαη κε ην φηη
θαηά ηελ θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο εξεπλεηηθήο
εξγαζίαο ηνπο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ηνλ ηξφπν κάζεζεο
ηνπ/ηεο θάζε καζεηή/ηξηαο (Μ.Σ.=3.97, Σ.Α.=0.93). Σέινο, παξαηεξήζεθε φηη ζπκθσλνχλ κε
ην φηη ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο ελζαξξχλνπλ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ
ζηελ εξγαζία ηνπο ζηνηρεία θαη απφ ηνλ πνιηηηζκφ θαηαγσγήο ηνπο (Μ.Σ.=3.74, Σ.Α.=0.93).
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Γιάγπαμμα 2. Γιάγπαμμα μέζηρ ηιμήρ για ηιρ επυηήζειρ πος αθοπούν ηην ςλοποίηζη ηηρ απσήρ ηηρ
διαθοποποίηζηρ ηος πεπιεσομένος, ηηρ διαδικαζίαρ και ηος πλαιζίος ηηρ μάθηζηρ (1=Γιαθυνώ απόλςηα,
5=Σςμθυνώ απόλςηα)

ην δηάγξακκα 3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ηεο αξρήο
ηεο δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη ζπκθσλνχλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ κε ην φηη ζηελ θαζνδήγεζε
ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ρξεζηκνπνηνχλ γλψζεηο απφ δηάθνξεο επηζηήκεο θαη ζρνιηθά
καζήκαηα (Μ.Σ.=4.11, Σ.Α.=0.76), ελψ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζπκθσλνχλ κε ην φηη ζηελ
θαζνδήγεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζπλεξγάδνληαη κε ζπλαδέιθνπο δηαθνξεηηθψλ
εηδηθνηήησλ (Μ.Σ.=3.52, Σ.Α.=1.05).

Γιάγπαμμα 3. Γιάγπαμμα μέζηρ ηιμήρ για ηιρ επυηήζειρ πος αθοπούν ηην ςλοποίηζη ηηρ απσήρ ηηρ
διεπιζηημονικήρ ζςνεπγαζίαρ ηυν εκπαιδεςηικών (1=Γιαθυνώ απόλςηα, 5=Σςμθυνώ απόλςηα)
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Οη ηειεπηαίεο πέληε εξσηήζεηο αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ
καζεηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 4. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ
δείγκαηνο ζπκθσλνχλ ζε θάπνην βαζκφ κε ην φηη ζε φιεο ηηο θάζεηο δηεμαγσγήο κηαο
εξεπλεηηθήο εξγαζίαο νη καζεηέο/ηξηεο ζπλεξγάδνληαη κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο
(Μ.Σ.=3.70, Σ.Α.=0.91) θαη κε ην φηη ζην πιαίζην κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ε ζχλζεζε ησλ
καζεηηθψλ νκάδσλ απνθαζίδεηαη απφ ηνπο/ηηο ίδηνπο/εο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο (Μ.Σ.=3.44,
Σ.Α.=1.14). Παξάιιεια θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ θαη κε ην φηη θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο
κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πξνθχπηνπλ ζπγθξνχζεηο θαη πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ
νκάδσλ (Μ.Σ.=3.38, Σ.Α.=0.95). Δπηπξφζζεηα, φζνλ αθνξά ην αλ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο
εξγάδνληαη ηζφηηκα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο
έξεπλαο εθθξάδνπλ νπδεηεξφηεηα (Μ.Σ.=2.97, Σ.Α.=1.15), ελψ φζνλ αθνξά ην αλ ζην
πιαίζην κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο απηνί/εο απνθαζίδνπλ γηα ηε ζχλζεζε ησλ καζεηηθψλ
νκάδσλ, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ηείλνπλ λα δηαθσλήζνπλ (Μ.Σ.=2.76, Σ.Α.=1.10).

Γιάγπαμμα 4. Γιάγπαμμα μέζηρ ηιμήρ για ηιρ επυηήζειρ πος αθοπούν ηην εθαπμογή ηηρ απσήρ ηηρ
ζςνεπγαζίαρ ηυν μαθηηών/ηπιών (1=Γιαθυνώ απόλςηα, 5=Σςμθυνώ απόλςηα)

3.3. Γιαθοποποίηζη υρ ππορ ηα σαπακηηπιζηικά ηυν ζςμμεηεσόνηυν/οςζών
Παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. εκαληηθνί παξάγνληεο δηαθνξνπνίεζεο ήηαλ: ε επηκφξθσζε, ε
ρξήζε ηεο κεζφδνπ project ζηα καζήκαηα εηδηθφηεηαο θαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο. Ηδηαίηεξα
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε παξνπζηάδνπλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα
κε ηελ επηκφξθσζή ηνπο.
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3.3.1. Γιαθοποποίηζη υρ ππορ ηην ύπαπξη επιμόπθυζηρ
Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί πηζαλή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ
ιάβεη επηκφξθσζε ζρεηηθή κε ηελ θαζνδήγεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ (project) θαη απηψλ
πνπ δελ έρνπλ ιάβεη, εθαξκφζηεθε ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ φξσλ ζε
αλεμάξηεηα δείγκαηα (t-test). Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο έδεημαλ πσο ε επηκφξθσζε
παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Αλαιπηηθφηεξα, σο πξνο ηηο εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο πνπ δηεξεπλά ηελ πινπνίεζε ησλ
παηδαγσγηθψλ αξρψλ ηνπ καζήκαηνο απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο πξνέθπςαλ ζπλνιηθά επηά
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (πίλαθαο 1). πγθεθξηκέλα, πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί
πνπ έιαβαλ επηκφξθσζε ηείλνπλ λα ζπκθσλήζνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, ζε ζχγθξηζε κε
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ έρνπλ ιάβεη, κε ην φηη νη καζεηέο/ηξηεο θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ
εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ρξεζηκνπνηνχλ επηζηεκνληθέο κεζφδνπο (t=2.460, p=0.015), κε ην φηη
ηα εξσηήκαηα πνπ πξνηείλνληαη πξνο δηεξεχλεζε ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο ζπλδένληαη κε ηελ
πξαγκαηηθή δσή (t=2.261, p=0.025), κε ην φηη νη καζεηέο/ηξηεο, ζε ζπλεξγαζία καδί ηνπο,
επηιέγνπλ ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία (t=3.740, p=0.000) θαη ηηο πεγέο δεδνκέλσλ πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηε δηθή ηνπο έξεπλα (t=3.158, p=0.002). Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ
έιαβαλ επηκφξθσζε ζπκθσλνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε ην φηη ηα ζέκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ
εξγαζηψλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (t=1.986, p=0.049) θαη φηη
θαηά ηελ θαζνδήγεζε ηνπο ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ιακβάλνπλ
ππφςε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηνλ ηξφπν κάζεζεο ηνπ/ηεο θάζε καζεηή/ηξηαο
(t=2.407, p=0.017) θαη ρξεζηκνπνηνχλ γλψζεηο απφ δηάθνξεο επηζηήκεο θαη ζρνιηθά
καζήκαηα (t=2.639, p=0.009).
Πίνακαρ 1. Γιαθοποποίηζη για ηην κλίμακα «Υλοποίηζη ηυν παιδαγυγικών απσών ηος μαθήμαηορ ζηην
εκπαιδεςηική ππάξη» υρ ππορ ηην επιμόπθυζη και ζημανηικόηηηα ηος ελέγσος t-test

Δπηκφξθσζε
Ναη

Όρη

Σππηθή
Μέζε
Μέζε Σππηθή
απφθιηζ
ηηκή
ηηκή απφθιηζε
ε

t

p

Οη καζεηέο/ηξηεο
ρξεζηκνπνηνχλ επηζηεκνληθέο
κεζφδνπο

3,74

,94

3,33

,99

2.460

0.015*

Σα εξσηήκαηα πνπ
πξνηείλνληαη πξνο δηεξεχλεζε
ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο
ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηηθή
δσή

4,25

,68

3,93

,89

2.261

0.025*
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Δπηκφξθσζε
Ναη

Όρη

Σππηθή
Μέζε
Μέζε Σππηθή
απφθιηζ
ηηκή
ηηκή απφθιηζε
ε

t

p

Οη καζεηέο/ηξηεο, ζε
ζπλεξγαζία καδί ζνπ,
επηιέγνπλ ηα κεζνδνινγηθά
εξγαιεία πνπ αληαπνθξίλνληαη
ζηε δηθή ηνπο έξεπλα

4,17

,67

3,62

,95

3.740

0.000***

Οη καζεηέο/ηξηεο, ζε
ζπλεξγαζία καδί ζνπ,
επηιέγνπλ ηηο πεγέο δεδνκέλσλ
πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηε δηθή
ηνπο έξεπλα.

4,13

,66

3,68

,92

3.158

0.002**

Σα ζέκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ
εξγαζηψλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο
4,13
δπλαηφηεηεο ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ.

,65

3,86

,87

1.986

0.049*

Καηά ηελ θαζνδήγεζε ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ ζηε δηαδηθαζία
εθπφλεζεο ηεο εξεπλεηηθήο
εξγαζίαο ηνπο ιακβάλεηο
4,19
ππφςε ηηο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο θαη ηνλ ηξφπν κάζεζεο
ηνπ/ηεο θάζε καζεηή/ηξηαο

,79

3,83

,92

2.407

0.017*

,76

3,99

,74

2.639

0.009**

ηελ θαζνδήγεζε ησλ
εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ
ρξεζηκνπνηείο γλψζεηο απφ
δηάθνξεο επηζηήκεο θαη
ζρνιηθά καζήκαηα.

4,33

Σημείυζη: N=154, επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο: ***p<.001, **p<.01, *p<.05

3.3.2. Γιαθοποποίηζη υρ ππορ ηη σπήζη ηηρ μεθόδος project ζηη διδαζκαλία
ηυν μαθημάηυν ειδικόηηηαρ
ηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν t-test γηα
αλεμάξηεηα δείγκαηα γηα ηελ χπαξμε πηζαλήο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
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πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν project ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο
θαη απηψλ πνπ δελ ηε ρξεζηκνπνηνχλ. Γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ησλ
παηδαγσγηθψλ αξρψλ ηνπ καζήκαηνο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε πξνέθπςαλ ζπλνιηθά
ηέζζεξηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο.
Αλαιπηηθφηεξα, πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν project ζηε
δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο ηείλνπλ λα ζπκθσλήζνπλ ζε κεγαιχηεξν
βαζκφ κε ην φηη ηα εξσηήκαηα πνπ πξνηείλνληαη πξνο δηεξεχλεζε ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο
ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηηθή δσή (t=2.346, p=0.020) θαη κε ην φηη ηα ζέκαηα ησλ
εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (t=2.151,
p=0.033). Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν project δειψλνπλ φηη θαηά
ηελ θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο
ηνπο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηνλ ηξφπν κάζεζεο ηνπ/ηεο θάζε
καζεηή/ηξηαο (t=2.128, p=0.035) θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο ηνπο
δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ (t=2.600, p=0.010).
Πίνακαρ 2. Γιαθοποποίηζη για ηην κλίμακα «Υλοποίηζη ηυν παιδαγυγικών απσών ηος μαθήμαηορ ζηην
εκπαιδεςηική ππάξη» υρ ππορ ηη σπήζη ηηρ μεθόδος project ζηα μαθήμαηα ειδικόηηηαρ και
ζημανηικόηηηα ηος ελέγσος t-test

Υξήζε project
Ναη

Όρη

Σππηθή
Μέζε
Μέζε Σππηθή
απφθιηζ
ηηκή
ηηκή απφθιηζε
ε

p
t

Σα εξσηήκαηα πνπ
πξνηείλνληαη πξνο δηεξεχλεζε
ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο
ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηηθή
δσή

4,19

,62

3,88

,99

2.346

0.020*

Σα ζέκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ
εξγαζηψλ αληαπνθξίλνληαη ζηα
ελδηαθέξνληα ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ.

4,15

,75

3,87

,89

2.151

0.033*

Καηά ηελ θαζνδήγεζε ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ ζηε δηαδηθαζία
εθπφλεζεο ηεο εξεπλεηηθήο
εξγαζίαο ηνπο ιακβάλεηο ππφςε 4,10
ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη
ηνλ ηξφπν κάζεζεο ηνπ/ηεο
θάζε καζεηή/ηξηαο

,81

3,80

,94

2.128

0.035*
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ηελ θαζνδήγεζε ησλ
εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ
ζπλεξγάδεζαη κε ζπλαδέιθνπο
δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ.

3,72

1,02

3,28

1,04

2.600

0.010**

Σημείυζη: N=154, επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο: ***p<.001, **p<.01, *p<.05

3.3.3. Γιαθοποποίηζη υρ ππορ ηα έηη πποϋπηπεζίαρ
Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα
κε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ηνπο, εθαξκφζηεθε ε ζηαηηζηηθή κέζνδνο αλάιπζεο ηεο
δηαθχκαλζεο ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ζεκαηηθψλ κε αλεμάξηεην παξάγνληα ηα έηε
πξνυπεξεζίαο (Anova – one way). Γηα ηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ
δεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ, εθπαηδεπηηθνί κε κηθξή πξνυπεξεζία (3 – 12
έηε), κε κεζαία πξνυπεξεζία (13 – 22 έηε) θαη κε κεγάιε πξνυπεξεζία (23 – 32 έηε).
Πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ζεκαηηθψλ ζηηο ηξεηο
απηέο νκάδεο, εθαξκφζηεθε ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ ηνπ Bonferroni.
Σα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο.
ηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο
ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ησλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ ηνπ καζήκαηνο ζηελ
εθπαηδεπηηθή πξάμε. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ δχν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο:
(α) ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα ζέκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ αληαπνθξίλνληαη ζηα
ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη (β) ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν θαηά ηελ θαζνδήγεζε ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπο ιακβάλνπλ ππφςε
ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηνλ ηξφπν κάζεζεο ηνπ/ηεο θάζε καζεηή/ηξηαο.
Αλαιπηηθφηεξα, πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ κεγάιε πξνυπεξεζία (23 –33 έηε)
ηείλνπλ λα ζπκθσλήζνπλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζε ζχγθξηζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε κηθξή θαη
κεζαία πξνυπεξεζία κε ην φηη ηα ζέκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ αληαπνθξίλνληαη ζηα
ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (F = 4.70, p = .010). Οκνίσο ζπκθσλνχλ ζε κηθξφηεξν
βαζκφ, ζε ζχγθξηζε κε εθπαηδεπηηθνχο κε κηθξή θαη κεζαία πξνυπεξεζία, κε ην φηη θαηά ηελ
θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπο
ιακβάλνπλ ππφςε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηνλ ηξφπν κάζεζεο ηνπ/ηεο θάζε
καζεηή/ηξηαο (F = 4.38, p= .014).
Πίνακαρ 3. Ανάλςζη διακύμανζηρ ηυν μέζυν όπυν ηυν θεμαηικών ηηρ κλίμακαρ «Υλοποίηζη ηυν
παιδαγυγικών απσών ηος μαθήμαηορ ζηην εκπαιδεςηική ππάξη» υρ ππορ ηα έηη πποϋπηπεζίαρ ηυν
εκπαιδεςηικών (one - way Anova)

Θεκαηηθέο

Μηθξή Πξνυπεξεζία
(3-12 έηε)

Μεζαία
Πξνυπεξεζία

Μεγάιε

F

Πξνυπεξεζία

(13-22 έηε)
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Μ.Ο.
Μ.Ο.
5. Σα ζέκαηα ησλ
εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ
αληαπνθξίλνληαη ζηα
ελδηαθέξνληα ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ.2**, 3*
7. Καηά ηελ θαζνδήγεζε
ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηε
δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο
εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπο
ιακβάλεηο ππφςε ηηο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη
ηνλ ηξφπν κάζεζεο
ηνπ/ηεο θάζε καζεηή/ηξηαο
2*, 3**

Σ.Α.

Σ.Α.

(23-32 έηε)
Μ.Ο.

Σ.Α.

4.17

.72

4.08

.74

3.63

1.03

4.70**

.010

4.03

.81

4.08

.80

3.53

1.10

4.38**

.014

Σημείυζη: Εεχγε ζπγθξίζεσλ: 1=κηθξή – κεζαία πξνυπεξεζία, , 2= κηθξή – κεγάιε
πξνυπεξεζία, 3= κεζαία - κεγάιε πξνυπεξεζία.
Δπίπεδα ζεκαληηθφηεηαο: **p< .01, *p< .05.

Σςμπεπάζμαηα και πποηάζειρ
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ παηδαγσγηθψλ
αξρψλ ηνπ καζήκαηνο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ηείλνπλ λα
ζπκθσλήζνπλ φηη πινπνηνχλ ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ησλ «Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ» σο έλα
βαζκφ, αιιά φρη απφιπηα (Μ.Σ. 3,7). Καη ε Σεξεδάθε (2012) ζηε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή
δηαπίζησζε φηη ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ project δελ πξαγκαηνπνηείηαη ηθαλνπνηεηηθά ζηα
ζρνιεία ζηα νπνία δηεμήρζε ε έξεπλά ηεο (δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ζρνιείν δεχηεξεο
επθαηξίαο). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη καζεηέο/ηξηεο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Αιεμάθε
(2013), δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη/εο απφ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ project
θαη απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ ππεχζπλν/ε θαζεγεηή/ηξηα.
Ζ παηδαγσγηθή αξρή πνπ θαίλεηαη λα πινπνηείηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηηο
ππφινηπεο είλαη ε αξρή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ
πιαηζίνπ ηεο κάζεζεο (Μ.Σ. 3,94), ελψ αθνινπζνχλ νη αξρέο ηεο δηεπηζηεκνληθήο
ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Μ.Σ. 3,81) θαη ηεο δηεξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο
(Μ.Σ. 3,78). Οη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη ηα ζέκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ
ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηηθή δσή θαη αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο
ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο θαη, παξφιν πνπ αλαιακβάλνπλ κφλνη ηνπο ηελ θαζνδήγεζε κηαο
εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, επηδηψθνπλ λα αληινχλ γλψζεηο θαη απφ άιιεο επηζηήκεο θαη
επηδεηνχλ ηε ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο ηνπο (Frey, 1986· Θενθηιίδεο, 2002· Κνζζπβάθε,
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2005· Μαηζαγγνχξαο, 2003). Ζ αξρή πνπ, ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο
έξεπλαο, θαίλεηαη λα πινπνηείηαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηηο ππφινηπεο είλαη ε ζπλεξγαζία
κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (Μ.Σ. 3,25), θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη δελ είλαη
ζίγνπξνη γηα ην αλ νη καζεηέο/ηξηεο ηνπο εξγάδνληαη ηζφηηκα θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο
ηνπο, ελψ πξνθχπηνπλ ζπγθξνχζεηο θαη πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ.
Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ ηνπ
καζήκαηνο παξαηεξήζεθε δηαθνξνπνίεζε, ζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ βαζκφ (ζηηο κηζέο πεξίπνπ
εξσηήζεηο ηνπ άμνλα), κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ ιάβεη
επηκφξθσζε γηα ηελ θαζνδήγεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ (project) θαη απηψλ πνπ δελ έρνπλ
επηκνξθσζεί. Οη επηκνξθσκέλνη/εο εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη/εο απνηεινχλ ην έλα ηξίην
πεξίπνπ ηνπ δείγκαηνο, ηείλνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ λα πινπνηνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε
ζπλνιηθά ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο/ηηο ππφινηπνπο/εο
ζπλαδέιθνπο ηνπο, ηδηαίηεξα ηελ αξρή ηεο δηεξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο, ε νπνία
παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ηνπ άμνλα.
Ζ δηαπίζησζε απηή θαζηζηά ζαθή ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πνπ αλαιακβάλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Γπζηπρψο, φκσο, έλα κηθξφ κέξνο κφλν απηψλ
επηκνξθψζεθε ηελ πξψηε ζρνιηθή ρξνληά πνπ εηζήρζε ην κάζεκα ζηα ζρνιεία θαη ζηε
ζπλέρεηα δελ ππήξμε θακία επίζεκε θαη θαζνιηθή πξνζπάζεηα επηκφξθσζεο. Καη νη ίδηνη νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ project, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Αξγπξνπνχινπ θαη
Μάγθιαξε (2015), επηζεκαίλνπλ ηελ απνπζία επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δειψλνπλ
ηελ επηζπκία ηνπο λα επηκνξθσζνχλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ βησκαηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο
κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηε κεζνδνινγία ησλ
εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο θαη ηνπο ηξφπνπο αλαηξνθνδφηεζεο
ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.
Δπηπιένλ, δηαθνξνπνίεζε παξαηεξείηαη θαη κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο πνπ
δειψλνπλ φηη εθαξκφδνπλ ηε κέζνδν project ζηα καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο θαη απηψλ
πνπ δελ ηελ εθαξκφδνπλ. Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
επξχηεξα ηε κέζνδν project ηείλνπλ λα ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν ππφςε ηνπο ηα ελδηαθέξνληα
θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο θαη λα πξνηείλνπλ εξσηήκαηα πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηηθή δσή, ελψ παξάιιεια, θαίλεηαη λα έρνπλ αλαπηχμεη κηα
θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο ηνπο άιισλ εηδηθνηήησλ.
Δπηπξφζζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί κε κεγάιε πξνυπεξεζία (23 -33 έηε) ηείλνπλ λα πινπνηνχλ
ηελ αξρήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ πιαηζίνπ ηεο
κάζεζεο ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ έρνπλ ιηγφηεξα έηε
πξνυπεξεζίαο, θαζψο δειψλνπλ φηη ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηηο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηνλ ηξφπν κάζεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο θαη ηα ζέκαηα ησλ
εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ αληαπνθξίλνληαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηα καζεηηθά ελδηαθέξνληα.
Ζ παξνχζα έξεπλα, φπσο θαη πξνγελέζηεξεο, θαηαδεηθλχεη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ παίδεη
ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη επηκνξθσκέλνη/εο εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη
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πινπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ καζήκαηνο. Παξφκνηα
δηαθνξνπνίεζε παξαηεξείηαη θαη ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εθαξκφδνπλ ηε κέζνδν
project, εθηφο απφ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, θαη ζηα καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο, θαζψο
είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη/εο κε βησκαηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο
θαη κάζεζεο θαη απηφ αληαλαθιάηαη θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ αξρψλ ηνπ καζήκαηνο.
Οη δηαπηζηψζεηο απηέο θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε ζπλερνχο επηκφξθσζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, φρη κφλν ζην κάζεκα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, αιιά γεληθφηεξα ζηε
κέζνδν project θαη ζε βησκαηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Ζ δηαηήξεζε θαη
ε ελίζρπζε ηνπ καζήκαηνο «Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο (project)», θαζψο θαη ε ρξήζε ηεο
κεζφδνπ project ζηε δηδαζθαιία θαη ησλ ππφινηπσλ καζεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ ππέξβαζε ηνπ
παξαδνζηαθνχ
κνλνπνιηηηζκηθνχ θαη κνλνγισζζηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Λπθείνπ θαη λα νδεγήζεη ζηελ
νπζηαζηηθή γλσξηκία θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ζηνλ ζεβαζκφ ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο.
Βέβαηα ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, φπσο θαη θάζε άιιε πνπ ρξεζηκνπνηεί σο εξεπλεηηθφ
εξγαιείν ην γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην, ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε
ρξήζε ηνπ (Κειπαλίδεο, 1999). Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ
απνηππψλνπλ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ δειψλνπλ
φηη εθαξκφδνπλ θαη δελ ηαπηίδνληαη θαη’ αλάγθε κε απηά πνπ πξαγκαηηθά ζπκβαίλνπλ ζηε
ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Δπηπιένλ, ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ε
έξεπλα πεξηνξίζηεθε ζε ηέζζεξηο λνκνχο δελ επηηξέπνπλ λα γίλνπλ γεληθεχζεηο ζηνλ
επξχηεξν πιεζπζκφ. Όκσο, ηα επξήκαηά ηεο κπνξνχλ κειινληηθά λα απνηειέζνπλ αθνξκή
γηα ηελ νξγάλσζε ζπζηεκαηηθφηεξσλ εξεπλψλ. Θα είρε, ίζσο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα
δηεξεπλεζνχλ θαη νη απφςεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνιππνιηηηζκηθψλ ηάμεσλ ζηηο ίδηεο
ζεκαηηθέο θαη λα ζπγθξηζνχλ κε απηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
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