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ΠΔΡΗΛΖΨΖ 
Η ακθηζβήηεζε ηεο αμίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ θαηλνηόκσλ δξάζεσλ 

πνπ εθαξκόδνληαη ζην Ειιεληθό ζρνιείν, θαζηζηνύλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε αμηνιόγεζήο ηνπο, 

ηόζν ζην γλσζηηθό, όζν θαη ζηνλ ηνκέα ησλ δεμηνηήησλ δσήο, ηηο νπνίεο απηά θαιιηεξγνύλ ζηνπο 

καζεηέο. Η παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ δεμηόηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο νπνίαο 

ε ζεκαζία θαη αμία ηνλίδνληαη από πιήζνο δεκνζηεύζεσλ ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο θαη επηρεηξεί 

λα δηεξεπλήζεη εάλ ηα εθαξκνδόκελα πξνγξάκκαηα Αγσγήο Υγείαο θαη Πεξηβαιινληηθήο 

Εθπαίδεπζεο βνεζνύλ ηα παηδηά λα αλαπηύμνπλ  ηελ κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζία, αιιά θαη ηελ 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπληνληζηέο εθπαηδεπηηθνύο θαη κε εμσζρνιηθνύο θνξείο. Τα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ ηελ ππόζεζε όηη ηα πξνγξάκκαηα αλαπηύζζνπλ ηελ ελ ιόγσ δεμηόηεηα ζε 

κεγάιν βαζκό, όηαλ εθαξκόδνληαη κε ζσζηό ηξόπν.  Τα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο κπνξνύλ λα 

ρξεζηκεύζνπλ σο έλαπζκα γηα αλαζηνραζκό θαη λα νδεγήζνπλ ηνπο ηζύλνληεο θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ζε κηα ζεηηθή επαλαηνπνζέηεζε απέλαληη ζηνλ ζεζκό ησλ θαηλνηόκσλ 

δξάζεσλ. 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εθπαηδεπηηθή Έξεπλα 

 

ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ: Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο Υγείαο, δεμηόηεηεο 

δσήο, ζπλεξγαζία 

 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 
Τα πξνβιήκαηα κε ηα νπνία έξρεηαη  αληηκέησπνο ν ζεκεξηλφο άλζξσπνο είλαη ηφζν 

πνιχπινθα θαη ζχλζεηα, πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ παξά κφλν κέζα απφ ηελ 

ζπλεξγαζία αηφκσλ, θνξέσλ, θαη επηζηεκνληθψλ θιάδσλ. Η ζπλεξγαζία ζπληζηά κηα ζχλζεηε 

δηεξγαζία κε πνιιέο ζπληζηψζεο. Απνηειεί κηα δηαδηθαζία, αιιά  ζπγρξφλσο θαη έλα 

απνηέιεζκα θαη γηα λα επηηεπρζεί πξνυπνζέηεη αιιαγέο θαη βειηηψζεηο ζηνπο εθάζηνηε 

πξνυπάξρνληεο ζεζκνχο θαζψο θαη ζηηο πξαθηηθέο εθαξκνγήο ηνπο. Παξάιιεια είλαη κηα 

δηεξγαζία απαξαίηεηε γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιππινθφηεηα θαη 

θαηλνηνκία. Όπσο ππνζηεξίδεη ν Lawson (2004), ζα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε φηη ε χπαξμε 

ζπλεξγαζίαο απνηειεί έλα θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν κηαο απνηειεζκαηηθήο πξαθηηθήο, ελψ ε 

απνηπρία ζηε ζπλεξγαζία κπνξεί λα απνηειεί δείθηε θαθήο ε ακεινχο εθαξκνγήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο. Τα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπλεξγαζία ησλ αηφκσλ κηα 
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νκάδαο ε ελφο νξγαληζκνχ,- είηε πξφθεηηαη γηα  κηα ηάμε είηε γηα έλα ζρνιείν, είηε γηα κηα 

εηαηξεία- κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο θίλεηξα γηα  βειηίσζε. 

 

Καζίζηαηαη επνκέλσο επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο έγθαηξεο θαιιηέξγεηαο απηήο ηεο  δεμηφηεηαο 

ζηα λέα άηνκα. Τν ζρνιείν επσκίδεηαη ηελ επζχλε λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο θαη λα δψζεη ηα απαξαίηεηα εξεζίζκαηα, ψζηε λα πξνάγεη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ, κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ,  κεηαμχ καζεηψλ θαη επηζηεκνληθψλ θνξέσλ 

ε θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, αιιά θαη κεηαμχ καζεηψλ δηαθνξεηηθψλ ζρνιείσλ. Δπηπιένλ, 

ε παξαδνζηαθή κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ε νπνία εθαξκφδεηαη σο επί ην πιείζηνλ 

ζηα Διιεληθά  γπκλάζηα θαη ιχθεηα δελ θαίλεηαη λα επλνεί θαη λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε   

ζπλεξγαζίαο (Μπαθάιε, 2008). Σθνπφο ηεο παξνχζεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη: 

 α. λα εμεηάζεη αλ θαη θαηά πφζνλ ηα πξνγξάκκαηα θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαιιηεξγνχλ ηελ αλσηέξσ δεμηφηεηα ζηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά, θαη  

β. λα ζπλδέζεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηαο κε ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ.  

 

ΚΟΠΟ ΔΡΔΤΝΑ 
Παξά ην γεγνλφο φηη ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα εθαξκφδνληαη ζην ειιεληθφ ζρνιείν πάλσ 

απφ κηα δεθαεηία, ζπρλά ακθηζβεηείηαη ε επάξθεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Σηελ 

ειιεληθή βηβιηνγξαθία δελ ππάξρνπλ παξά ειάρηζηεο δεκνζηεχζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ην εάλ 

θαη θαηά πφζν ε εθαξκνγή απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ έρεη επηθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 

Καζίζηαηαη ινηπφλ εκθαλήο ε αλάγθε ζπζηεκαηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ΑΥ θαη 

ΠΔ, ηφζν σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ γλσζηηθψλ ηνπο ζηφρσλ, φζν θαη σο πξνο ηελ θαιιηέξγεηα 

ησλ ιεγνκέλσλ δεμηνηήησλ δσήο ζηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά. Η παξνχζα εξγαζία 

πξνζπαζεί λα ζπκβάιιεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, δηεξεπλψληαο θαηά πφζν ηα θαηλνηφκα 

πξνγξάκκαηα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε  ηεο ηθαλφηεηαο ζπλεξγαζίαο, ε νπνία ζεσξείηαη σο κηα 

απφ ηηο πην απαξαίηεηεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ ην ζρνιείν θαιείηαη λα θαιιηεξγήζεη θαη λα 

αλαπηχμεη  (WΗΟ, 2009).  

 Τα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ  έλαπζκα γηα αλαζηνραζκφ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη λα νδεγήζνπλ ζε επαλαζεψξεζε θαη πηζαλή βειηίσζε κεζφδσλ θαη 

πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πξνγξάκκαηα θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 
Ήδε απφ πνιχ λσξίο ε έλλνηα ηεο πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο ζπλδέζεθε κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

ιεγνκέλσλ δεμηνηήησλ δσήο. Σεκαληηθή ζέζε αλάκεζα ζηηο δεμηφηεηεο δσήο θαηέρεη θαη ε 

ζπλεξγαζία. Ο Delors (1996) ζεσξεί ηελ ηθαλφηεηα ηνπ «ζπλππάξρεηλ» θαη επνκέλσο θαη ηνπ 

«ζπλεξγάδεζζαη» σο ηνλ ηέηαξην ππιψλα ηεο πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν St. 

Leger (1999) πξνηείλεη ηελ κεηαθίλεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο κεζνδνινγίαο ζε πξαθηηθέο πνπ 

θαιιηεξγνχλ ζηα παηδηά δεμηφηεηεο φπσο απηή ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Σην ίδην 

πιαίζην θηλνχληαη θαη νη νδεγίεο ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Υγείαο, (WHO, 2000) θαη ηεο 

UNICEF (2000), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα ζρνιεία παξνηξχλνληαη λα εθαξκφζνπλ 

πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχζζνπλ κεηαμχ  άιισλ θαη ηηο πξναλαθεξζείζεο δεμηφηεηεο. Η 

αλαγθαηφηεηα ηνπ λα δνζεί ε απαηηνχκελε ζεκαζία θαη βαξχηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα απηψλ ησλ 

δεμηνηήησλ ηνλίδεηαη θαη ζην Παγθφζκην Σπλέδξην γηα ηελ Δθπαίδεπζε ηνπ 2000 ζην Νηαθάξ. 

Σηελ δηαθήξπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πιαηζίνπ Δθπαίδεπζε Γηα Όινπο, δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ δσήο ((EFA, 2000, ζηφρνη 3 θαη 6), νη νπνίεο θαη ζεσξνχληαη σο ην 



θιεηδί γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ πξνγξακκάησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ (WHO, 2008). 

Όια ηα αλσηέξσ θείκελα ηνλίδνπλ ηελ αμία ηεο ζπλεξγαζίαο, ε νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Lawson 

(2004), απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα  αληηκεησπηζζεί ε πνιππινθφηεηα θαη ε 

αβεβαηφηεηα θαη λα επηηεπρζεί ε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη ε θαηλνηνκία.  

 

Η  ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ ζπκπνξεχεηαη κε ηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ θαιιηέξγεηα κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο  θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, φπσο ηεο  ελζπλαίζζεζεο,  

ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ηθαλφηεηαο αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο κηαο 

άπνςεο θαη ηελ ηθαλφηεηα πεηζνχο (WHO, 2007).  

 

Η αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κέζα ζηελ ηάμε  ζεσξείηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο σο 

πξνάγνπζα ηελ δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, φπνπ νη καζεηέο 

αηζζάλνληαη απνδεθηνί θαη ελζαξξχλνληαη λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο (Bolton, 2005; 

Shrinivas, 2008). Μέζα απφ ηελ θνηλή πξνζπάζεηα λα εθπιεξψζνπλ έλα έξγν, ηα παηδηά έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ, λα ππνζηεξίμνπλ ηα πηζηεχσ θαη ηηο ηδέεο ηνπο, λα αληαιιάμνπλ 

απφςεηο, λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο αληηιεπηηθφ πιαίζην θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηελ 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Μέζα ζην θιίκα ζπλεξγαζίαο πνπ αλαπηχζζεη έλα πξφγξακκα, νη 

καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα επαλεμεηάζνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο νκάδαο 

θαη λα πξνβνχλ ζε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, φπνηε θξηζεί απηφ απαξαίηεην, κε ηειηθφ απνηέιεζκα 

ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Schθn, 1987). Όπσο ππνζηεξίδεη ν Kagan (1994), έλα πξφγξακκα εκθαλίδεη ηα 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα, φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζπλεξγάδνληαη, αιιεινυπνζηεξίδνληαη  θαη 

ζεσξνχλ φηη ν θαζέλαο ηνπο θέξεη επζχλε γηα ηελ πξφνδν ηεο νκάδαο. Ο Shrinivas (2008) 

εληζρχεη απηή ελ άπνςε, ηνλίδνληαο φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ καζεηψλ αλαπηχζζεη ηφζν ην 

γλσζηηθφ φζν θαη ην θνηλσληθφ ζηνηρείν ηεο κάζεζεο, θαζψο βνεζά ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ 

θξηηηθή ζθέςε, νκαδηθφ θξφλεκα, απηνεθηίκεζε θαη ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, νη δε 

Κagan(1994),  Fisher (2005) θαη Bolton (2005) θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θαιιηέξγεηα 

θαη αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο αλαπηχζζεη θαη άιιεο πιεπξέο ηεο κάζεζεο, φπσο ηελ θξηηηθή 

ζθέςε θαη ηελ κλήκε, αιιά θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, φπσο ηελ νκαδηθφηεηα, ηελ 

απηνεθηίκεζε θαη ηελ επηθνηλσλία.   

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε απνπζία ζρεηηθψλ αλαθνξψλ εθηφο ειάρηζησλ εμαηξέζεσλ, 

(Γηαλλαθφπνπινο, 2006), ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία δελ καο επηηξέπεη λα θζάζνπκε ζε θάπνην 

ζπκπέξαζκα αλαθνξηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλεξγαζίαο κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ 

θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ, ελ ηνχηνηο ε αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ ΑΥ θαη ΠΔ πνπ 

εθαξκφζζεθαλ ζε ζρνιεία ηεο Μ. Βξεηαλίαο  θαηαδεηθλχεη κηα αδπλακία ησλ πξνγξακκάησλ λα 

αλαπηχμνπλ ηελ  ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παηδηψλ, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη  ζηελ πξνζθφιιεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζηφρνπο θπξίσο γλσζηηθνχο. Η έθζεζε επηζεκαίλεη κάιηζηα φηη κφλν ιίγα 

ζρνιεία πξνζθέξνπλ πξνγξάκκαηα πςειήο πνηφηεηαο (The Ofsted Report, 2009). Δλ ηνχηνηο  

αμηνινγήζεηο αλάινγσλ πξνγξακκάησλ ζηηο ΗΠΑ ππνζηεξίδνπλ ηελ ππφζεζε φηη ζηα 

πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφζζεθαλ κέζνδνη ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο, ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ήηαλ ζεακαηηθή ηφζν ζην γλσζηηθφ ηνκέα, αιιά θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ δεμηνηήησλ, ε δε 

ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο είλαη κηα απφ ηηο δεμηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη λα έρνπλ αλαπηπρζεί ζε 

κεγάιν βαζκφ (Fountain,S., Gillespie, 2003). Σε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεη θαη ν St. 

Leger (1999) o νπνίνο κάιηζηα δηαπηζηψλεη κηα ζηξνθή ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο ζε 

πξαθηηθέο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ.  



 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ 
Θεσξψληαο φηη ε ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο, κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο πνπ πινπνηεί έλα 

πξφγξακκα αιιά θαη ην άλνηγκα ηεο νκάδαο θαη ε ζπλεξγαζία ηεο κε άιινπο θνξείο εθηφο 

ζρνιείνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δείθηε απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ελφο θαηλνηφκνπ 

πξνγξάκκαηνο, νη ζπγγξαθείο ηεο παξνχζεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πξνζπάζεζαλ λα: 

1. εμεηάζνπλ εάλ ηα πξνγξάκκαηα ΑΥ θαη ΠΔ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα θαη ζε πνην βαζκφ 

ην επηηπγράλνπλ, 

2. δηεξεπλήζνπλ εάλ ηα πξναλαθεξζέληα πξνγξάκκαηα πξνάγνπλ ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ 

επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ κε ηνπο θαζεγεηέο πνπ ζπληνλίδνπλ ην πξφγξακκα, 

3. δηαπηζηψζνπλ εάλ ηα πξνγξάκκαηα πξνσζνχλ ηελ ζπλεξγαζία κε εμσζρνιηθνχο θνξείο, 

φπσο ηα ΚΠΔ, ηα Κέληξα Πξφιεςεο, ηνπο Γήκνπο, ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ, δηάθνξεο 

ΜΚΟ, Παλεπηζηήκηα θαη Ννζνθνκεία, 

4. εμαθξηβψζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο ρξήζεο βησκαηηθψλ κεζφδσλ κάζεζεο ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ λα ζπλεξγάδνληαη 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 
Γηα ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ επηιέρζεθε ε πνηνηηθή κέζνδνο αλάιπζεο 

ησλ δεδνκέλσλ, βαζηζκέλε ζην εξκελεπηηθφ (interpetivistic)  κνληέιν, θαζψο ε εθπαηδεπηηθή 

έξεπλα ρξεζηκνπνηεί επξχηαηα ηελ εξκελεπηηθή αλάιπζε σο ηελ πιένλ θαηάιιειε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σχγρξνλνη εξεπλεηέο 

(Guba and Lincoln, 2005) ππνζηεξίδνπλ φηη ε ελ ιφγσ αλάιπζε πξνζθέξεη κηα πην ζθαηξηθή 

ζεψξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληεο ζθέςεο θαη δξάζεο. Δπί 

πιένλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εκβαζχλεη ζηηο ππνθείκελεο αηηίεο θαη θίλεηξα ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο, εθνδηάδνληαο έηζη ηνλ εξεπλεηή κε πξφζζεην πιηθφ γηα αλαζηνραζκφ θαη 

ζπδήηεζε πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ελαζρφιεζεο ηνπ (Buchanan, 

1998).    

 

ΓΔΗΓΜΑ 
Η παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία επηρεηξεί κηα πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ απφ 97 ζρνιεία ηεο  Γ/λζεο ΓΔ Γ΄ Αζήλαο, ηα νπνία πινπνίεζαλ πξνγξάκκαηα 

ΠΔ θαη ΑΥ θαηά ηα έηε 2010-11 θαη 2011-12. Η επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιείσλ έγηλε κε 

βάζε ηελ επρέξεηα πξφζβαζεο ζε απηά θαη ηελ απμεκέλε πηζαλφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ 

θαζεγεηψλ ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα, ιφγσ ηνπ φηη νη ζπγγξαθείο αζθνχζαλ θαζήθνληα ππεπζχλσλ 

ΑΥ θαη ΠΔ ζηα αληίζηνηρα γξαθεία ηεο Γ΄Γ/λζεο θαηά ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα. Τν 

δείγκα ηεο έξεπλαο, αλ θαη ζρεηηθά κηθξφ, κπνξεί λα ζεσξεζεί αληηπξνζσπεπηηθφ, θαζψο 

πεξηιακβάλεη ζρνιεία απφ πεξηνρέο κε πςειφ νηθνλνκηθφ επίπεδν, αιιά θαη ζρνιεία απφ πην 

νηθνλνκηθά ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο. Δπίζεο πεξηιακβάλεη πξνγξάκκαηα κε κηα επξεία 

πνηθηιία ζεκάησλ, ηφζν απφ ηελ ζεκαηνινγία ηεο ΑΥ, φζν θαη ηεο ΠΔ θαζψο θαη κηα κεγάιε 

πνηθηιία εηδηθνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπληφληζαλ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ. 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ 
Γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

εξσηεκαηνιφγηα θιεηζηψλ θαη αλνηθηψλ εξσηήζεσλ, ηα νπνία δηαλεκήζεθαλ κέζσ e-mail ζηνπο 

θαζεγεηέο πνπ πινπνίεζαλ πξνγξάκκαηα ΠΔ θ ΑΥ θαηά ηα ζρνι. έηε 2010-11 θαη 2011-12. Τν 



90% ησλ εξσηεζέλησλ επέζηξεςαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξσκέλα. Γηα λα επηηχρνπκε πην 

αθξηβή απνηειέζκαηα, νξίζακε ηελ ζπλεξγαζία σο ηελ ηθαλόηεηα ησλ αηόκσλ λα επηθνηλσλνύλ, 

λα αθνύλ θαη λα ιακβάλνπλ ππ όςηλ ηελ γλώκε ησλ άιισλ, λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο νκαδηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη λα αηζζάλνληαη ζπλππεύζπλνη γηα ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Αλ θαη – ιφγσ πξαθηηθψλ δπζρεξεηψλ- δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νκάδεο ειέγρνπ, ζεσξνχκε φηη 

ε αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ζπλεξγαζίαο δελ κεηψλεηαη, 

θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνπλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο 

θαη άιια καζήκαηα θαη επνκέλσο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παξαηεξήζνπλ αλ ε ελ ιφγσ 

δεμηφηεηα πξνυπήξρε, ή είλαη απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο.   

Τα δεδνκέλα θαηαρσξήζεθαλ ζε πίλαθεο, ηα επξήκαηα θσδηθνπνηήζεθαλ, νκαδνπνηήζεθαλ θαη 

απεηθνλίζηεθαλ γξαθηθά θαη αθνινχζεζε ε πνηνηηθή αλάιπζε ηνπο. 

 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ- ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 
 

Ποζοηικά  

Σπληνληζηέο 

εθπαηδεπηηθνί 

Σπκκεηέρνληεο  

εθπαηδεπηηθνί 

Σρνιεία πνπ 

ζπκκεηείραλ 

Δηδηθφηεηεο 

ζπληνληζηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

Αξηζκφο 

καζεηψλ 

πνπ 

ζπκκεηείραλ 

Υινπνηεζέληα 

πξνγξάκκαηα 

Άλδξεο: 32 

 

Άλδξεο: 47 Γπκλάζηα: 

67 

 

ΠΔ02: 23 

ΠΔ03: 13 

ΠΔ04: 24 

ΠΔ05: 12 

ΠΔ19:   8 

Γηάθνξεο 

άιιεο 

εηδηθφηεηεο: 

11 

 

Αξρή 

πξνγξ/ηνο: 

1885  

Τέινο 

πξνγξ/ηνο : 

1714 

Πεξηβαιινληηθά 

πξνγξάκκαηα: 

55 

Πξνγξ. Αγσγήο 

Υγείαο: 42 

 

Γπλαίθεο: 65 

 

Γπλαίθεο: 87 Λχθεηα: 30 

 

   

Σπλνιν: 97 Σχλνιν: 134 Σπλνιν: 97   Σπλνιν: 97 

 

Ποιοηικά 

Τα εξσηεκαηνιφγηα επηθεληξψζεθαλ θπξίσο ζε ηέζζεξεηο  παξακέηξνπο: 

1. ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε έλα πξφγξακκα 

2. ηελ ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ κε ηνπο θαζεγεηέο πνπ ζπληφληζαλ ην πξφγξακκα 

3. ηελ ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ κε Παλεπηζηεκηαθνχο θνξείο, κε ΜΚΟ θαη κε θνξείο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο (Γήκνπο, Κέληξα Πξφιεςεο, θνθ) 

4. ηελ εθαξκνγή ή κε βησκαηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ  

 

Οη πνηνηηθνί δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ η επικοινυνία ηυν παιδιών μεηαξύ 

ηοςρ , η επικοινυνία ηυν παιδιών με ηον ζςνηονιζηή καθηγηηή, η ζςμμεηοσή ηυν 



μαθηηών ζηιρ ομαδικέρ δπαζηηπιόηηηερ ηος ππογπάμμαηορ και η ζςμμεηοσή ηοςρ ζε 

δπαζηηπιόηηηερ κοινέρ με εξυζσολικούρ θοπείρ. 

 

1. ςνεπγαζία μεηαξύ ηυν παιδιών πος ζςμμεηείσαν ζε ένα ππόγπαμμα 

Απφ ηα 97 ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ηα 7 αλέθεξαλ φηη ηα πξνγξάκκαηα δελ 

βνήζεζαλ ηδηαίηεξα ζην λα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά ζπλεξγαηηθφηεηα κεηαμχ ηνπο, 36 φηη ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παηδηψλ αλαπηχρζεθε ζε κέηξην βαζκφ, ελψ 54 αλέθεξαλ φηη ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παηδηψλ ππήξμε άξηζηε.  

Η ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ επξεκάησλ θαηαδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

(55,6%) ηα εθαξκνζζέληα πξνγξάκκαηα αλέπηπμαλ ηελ δεμηφηεηα ζπλεξγαζίαο ζηα παηδηά πνπ 

ζπκκεηείραλ ζε απηά  ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, ελψ ζεκαληηθφο αξηζκφο πξνγξακκάησλ (37,1%) 

παξνπζηάδεη έλα κέηξην βαζκφ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Σε έλα κηθξφ αξηζκφ 

πξνγξακκάησλ (7,26%), θαίλεηαη φηη νη καζεηέο δελ ζπλεξγάζζεθαλ κεηαμχ ηνπο. 

 
Σχήμα 1: Αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ καζεηώλ 

 

2. ςνεπγαζία ηυν παιδιών με ηοςρ καθηγηηέρ πος ζςνηόνιζαν ηο ππόγπαμμα  

Απφ ηα 97 πξνγξάκκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, 32 αλαθέξνπλ κέηξηα ζπλεξγαζία, 

65 άξηζηε κεηαμχ ζπληνληζηψλ θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ.    

 Σην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηα επξήκαηα παξνπζηάδνπλ ζε φια ηα πξνγξάκκαηα ηελ 

χπαξμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπληνληζηψλ θαζεγεηψλ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

ε νπνία ζην 67% ησλ επξεκάησλ αλαθέξεηαη σο  πνιχ θαιή 

 
Σχήμα 2: Αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμύ καζεηώλ- ζπληνληζηώλ θαζεγεηώλ 

αξηζκφο 

ζρνιείσλ 

αξηζκφο 

ζρνιείσλ 



 

3. Σςνεπγαζία ηυν παιδιών με Πανεπιζηημιακούρ θοπείρ, με ΜΚΟ και με θοπείρ 

ηηρ ηοπικήρ κοινυνίαρ (Γήμοςρ, Κένηπα Ππόλητηρ, κοκ) 

Σχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, 33 πξνγξάκκαηα δελ ζπλεξγάζζεθαλ κε θαλέλα 

θνξέα, 36 αλαθέξνπλ ζπλεξγαζία κε έλαλ θνξέα, θαη 28 κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο θνξείο. 

Όπσο δείρλνπλ ηα επξήκαηα, ζηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα (37,1%) νη καζεηέο 

ζπλεξγάζζεθαλ κε έλα θνξέα, ελψ ππήξμαλ θαη  αξθεηά πξνγξάκκαηα (28,8%) πνπ αλέπηπμαλ 

ζπλεξγαζία κε  πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ εμσζρνιηθνχο θνξείο. Υπάξρεη φκσο θαη έλα αξθεηά 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ( 34% )  πξνγξακκάησλ πνπ δελ ζπλεξγάζηεθε κε θαλέλα θνξέα. Οη θνξείο 

πνπ θέξνληαη λα ζπλεξγάδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηα ζρνιεία, γηα ηα κελ Πεξηβαιινληηθά 

Πξνγξάκκαηα είλαη ηα ΚΠΔ, ελψ γηα ηα Αγσγήο Υγείαο ηα Κέληξα Πξφιεςεο ησλ Γήκσλ θαη 

ην ΚΔΘΔΑ 

 

 

 
σήμα 3: Αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε θνξείο 

 

3. ςνεπγαζία και μέθοδοι διδαζκαλίαρ 

Απφ ηα 54 ζρνιεία ζηα νπνία αλαθέξεηαη φηη αλεπηχρζε άπιζηη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

παηδηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα 42 δειψλνπλ φηη  εθαξκφζαλε βησκαηηθέο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνπλ βησκαηηθέο κεζφδνπο, 

βνεζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα παηδηά λα  αλαπηχμνπλ ηελ δεμηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ηνπο. 

βιωματικη διδ.

παραδοςιακη

διδ.

 
Σχήμα 4: Τερληθέο πνπ εθαξκόζηεθαλ ζε πξνγξάκκαηα πνπ αλαθέξνπλ άξηζηε ζπλεξγαζία 

αξηζκφο 

ζρνιείσλ 



 

ΤΕΖΣΖΖ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
Tα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζπκθσλνχλ κε ηα επξήκαηα ηεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, ηα νπνία δείρλνπλ φηη ηα πξνγξάκκαηα θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

καζεηψλ λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά πξνο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Όπσο 

δείρλνπλ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ε ζπλεξγαζία απηή επηηπγράλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

πξσηίζησο κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπληνλίδνπλ ην πξφγξακκα, αιιά 

επίζεο κεγάιν είλαη ην πνζνζηφ ησλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία ηα παηδηά ζπλεξγάζηεθαλ θαη 

κεηαμχ ηνπο πνιχ θαιά. Σχκθσλα κε ηα ζρφιηα ησλ θαζεγεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ε 

αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ζπλέβαιε ζεηηθά ζηελ δηακφξθσζε επλντθνχ καζεζηαθνχ θιίκαηνο, 

θάηη πνπ είρε αληίθηππν θαη ζηελ ππφινηπε ηάμε.  

Η εθαξκνγή κεζφδσλ βησκαηηθήο κάζεζεο θαίλεηαη φηη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο δεμηφηεηαο ηεο ζπλεξγαζίαο, θαζψο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

αλέπηπμαλ άξηζηε ζπλεξγαζία αλαθέξνπλ φηη εθάξκνζαλ ηελ βησκαηηθή κεζνδνινγία. Τα 

απνηειέζκαηα απηά ηεο έξεπλαο ππνζηεξίδνληαη απφ ηα  επξήκαηα πνπ παξνπζίαζαλ ε 

UNESCO (2008),  ε WHO (2007) θαη νη Warwick et al. (2005) ηα νπνία δείρλνπλ φηη ηα 

θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο δεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ, αλ εθαξκνζζνχλ κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. Παξ 

φια απηά εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη άξηζηε ζπλεξγαζία αλέπηπμαλ κεηαμχ ηνπο θαη 

παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα φπνπ εθαξκφζζεθαλ παξαδνζηαθέο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Τν εχξεκα κπνξεί λα εξκελεπζεί κε ηελ ππφζεζε φηη έλαο έκπεηξνο 

ζπληνληζηήο κπνξεί λα εκπλεχζεη ηα παηδηά θαη λα ηα παξαθηλήζεη ζε ζπλεξγαζία, αλεμάξηεηα 

απφ ηελ κέζνδν πνπ επηιέγεη λα εθαξκφζεη ζην πξφγξακκα.  

 

Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη ηα πξνγξάκκαηα ζηα νπνία αλαθέξεηαη φηη ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ παηδηψλ ήηαλ πνιχ θαιή, είλαη αθξηβψο εθείλα πνπ αλαθέξνπλ θαη φηη πέηπραλ ηνπο 

ζηφρνπο πνπ είραλ ζέζεη. Τν εχξεκα ζπκθσλεί κε ηνπο Warwick et al. (2005) νη νπνίνη ηνλίδνπλ 

φηη ε πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

Η παξνχζα  έξεπλα θαηαδεηθλχεη αθφκε φηη ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα πξνσζνχλ ην 

άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη πξνάγνπλ ηελ ζπλεξγαζία κε θνξείο πγείαο θαη 

πεξηβαιινληηθνχο θνξείο, φπσο νη ηνπηθνί δήκνη, ηα ΚΠΔ, ηα θέληξα πξφιεςεο, ΜΚΟ θαη 

Ννζνθνκεία. Τα επξήκαηα ζπκθσλνχλ κε ηελ λέα πξνζέγγηζε ηεο ΑΥ θαη ηεο ΠΔ πνπ 

πξνηείλνπλ ε WHO (2000) θαη ε UNESCΟ ( 2000), ε νπνία ζπληζηά θαη ελζαξξχλεη ηελ 

ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε  εμσζρνιηθνχο θνξείο, απνζθνπψληαο  ζηελ θαηά ην δπλαηφλ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ. 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ππνζηεξίδνληαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, απφ 

αξθεηά παξφκνηα επξήκαηα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηνλ 

θίλδπλν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο: ππάξρεη ε πηζαλφηεηα νη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνί λα 

παξνπζίαζαλ κηα εηθφλα πην «σξαηνπνηεκέλε», πηζαλφηεηα πνπ απμάλεηαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο 

φηη ηα εξσηεκαηνιφγηα ήζαλ επψλπκα θαη νη εξεπλεηέο είραλ ζέζε ππεπζχλνπ ζην αληίζηνηρν 

Γξαθείν ηεο ίδηαο Γηεχζπλζεο. Τν γεγνλφο φηη ε έξεπλα απεπζχλεηαη ζε ζρνιεία κφλν κηαο 



Γ/λζεο, απνηειεί επίζεο έλα κεηνλέθηεκα, αιιά θαη δίλεη ην έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε 

ηνπ ζέκαηνο θαη επέθηαζε ηεο έξεπλαο θαη ζε ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηαο.   
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