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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη αφορά την εφαρμογή της συνεργατικής μεθόδου jigsaw στο 

γνωστικό αντικείμενο των ηχητικών φαινομένων. Το δείγμα της έρευνας είναι 

φοιτητές τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης. Στόχος της εργασίας είναι α) να 

εξετάσει την εφαρμοσιμότητα της μεθόδου jigsaw στους φοιτητές και στις 

φοιτήτριες, β) να ελέγξει τα μαθησιακά τους αποτελέσματα ως προς τα ηχητικά 

φαινόμενα που διαπραγματεύτηκαν και γ) να μελετήσει τις αντιλήψεις τους για τη 

μέθοδο jigsaw. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι γραπτές 

σημειώσεις της ερευνήτριας κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, ένα 

ερωτηματολόγιο – πριν και μετά τη διδασκαλία – και οι συνεντεύξεις. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η εφαρμογή της μεθόδου jigsaw στους μελλοντικούς 

εκπαιδευτικούς ήταν επιτυχής, αφενός γιατί υλοποιήθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα 

με την πλειοψηφία των φοιτητών να εκφράζονται θετικά για τη μέθοδο και 

αφετέρου γιατί τα μαθησιακά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ιδέες τους για τα 

ηχητικά φαινόμενα βελτιώθηκαν.  

Λέξεις κλειδιά: μέθοδος Jigsaw, συνεργατική μέθοδος, ηχητικά φαινόμενα. 
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Abstract 

This study includes the implementation of the cooperative jigsaw method for 

teaching sound phenomena. The sample is municipal education department 

students. The purpose of the research is a) to investigate the implementation of 

jigsaw method in students, b) to study the effects of the jigsaw method on students’ 

learning of the sound phenomena and c) to obtain their teaching perceptions about 

the method. Written notes and recording during the lesson, pre- and post-

questionnaire and interviews were used in order to collect the data. The results 

indicated that the implementation of the jigsaw method in primary student teachers 

was successful: Because firstly, it was implemented without problems and most of 

them expressed positively for the process. Secondly, learning outcomes reveal 

positive development of student’s concepts for the subject. 

Key words: Jigsaw method, cooperative learning, sound phenomena. 
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Βιβλιογραφική Επισκόπηση για τη Μέθοδο Jigsaw 

Το περιβάλλον της συνεργατικής μάθησης είναι η εκπαιδευτική πρακτική, 

στην οποία οι μαθητές, έχοντας έναν κοινό στόχο, βοηθούν ο ένας τον άλλο για να 

μάθουν σε μικρές ομάδες. Οι μαθητές κάθε ομάδας συνεργάζονται για να 

πραγματοποιήσουν δραστηριότητες και μέσω της ανταλλαγής απόψεων να 

διαμορφώσουν συμπεράσματα (Johnson & Johnson, 1999). Οι έρευνες σχετικά με 

την χρήση της συνεργατικής μάθησης και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι γενικά 

αναπτύσσει την κριτική σκέψη (Mathews et al, 1995), δημιουργεί κίνητρα μάθησης, 

βελτιώνει τις διαπροσωπικές σχέσεις (Hänze & Berger, 2007; Nastasi & Clements, 

1991) και αξιοποιεί τις διαφοροποιημένες ικανότητες των μαθητών για την 

ενίσχυση των γνωστικών και κοινωνικών επιδόσεων (Eilks, 2005; Prince, 2004). 

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στη θεωρία της μάθησης εγκρίνουν τη 

συνεργατική μάθηση για διαφορετικούς λόγους η καθεμία. Πρώτον, οι θεωρητικοί 

της επεξεργασίας των πληροφοριών επισημαίνουν πόσο σημαντική είναι η 

συζήτηση μέσα στην ομάδα, προκειμένου οι συμμετέχοντες να επεξεργάζονται και 

να διευρύνουν τις γνώσεις τους (Siegler, 1996). Καθώς τα μέλη της ομάδας κάνουν 

ερωτήσεις και δίνουν εξηγήσεις, πρέπει να οργανώνουν τη γνώση τους, να 

συνδέουν τις νέες πληροφορίες με τις υπάρχουσες γνώσεις τους και να 

αναθεωρούν – όλες, δηλαδή, τις διεργασίες που ενισχύουν την επεξεργασία των 

πληροφοριών και τη λειτουργία της μνήμης. Δεύτερον, με βάση την προσέγγιση του 

Piaget (1976), οι αλληλεπιδράσεις μέσα στην ομάδα μπορούν να προκαλέσουν 

γνωστικές συγκρούσεις και ανισορροπία, που οδηγούν ένα άτομο να αμφιβάλλει 

για τις ερμηνείες του και το ωθούν να δοκιμάσει καινούριες ιδέες. Τρίτον, σύμφωνα 

με τη θεωρία του Vygotsky (1978), η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι σημαντική για 

τη μάθηση, επειδή οι ανώτερες νοητικές λειτουργίες όπως είναι ο στοχασμός, η 

κατανόηση και η κριτική σκέψη πηγάζουν από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και 

στη συνέχεια εσωτερικεύονται από τα άτομα. Συνεπώς, η συνεργατική μάθηση 

παρέχει την κοινωνική ενίσχυση και την υποστήριξη που οι μαθητές χρειάζονται για 

να προαγάγουν τη μάθησή τους (Woolfolk, 2007: 493). 
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Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι συνεργατικής μάθησης, 

που χρησιμοποιούνται στη διδακτική πράξη. Ανάμεσα σε αυτές που έχουν 

αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνών και εφαρμογών είναι η μέθοδος jigsaw, η 

οποία αποτελεί το θέμα της παρούσας μελέτης. 

Η κυριολεκτική σημασία της λέξης jigsaw είναι «παιχνίδι συναρμολόγησης 

κομματιών». Όπως σε ένα πάζλ, κάθε κομμάτι είναι σημαντικό για την ολοκλήρωση 

του τελικού προϊόντος, έτσι και στη μέθοδο αυτή κάθε μαθητής είναι απαραίτητος 

για τη μάθηση. Κανένας δεν μπορεί να επιτύχει εξολοκλήρου το στόχο του, παρά 

μόνο αν όλοι εργαστούν ορθά ως ομάδα. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές μιας τάξης 

χωρίζονται σε ομάδες. Σε κάθε ομάδα δίνεται μια λίστα υποθεμάτων. Κάθε μέλος 

αναλαμβάνει να ερευνήσει ένα από αυτά σε συνεργασία με τα μέλη των άλλων 

ομάδων, που τους έχει ανατεθεί το ίδιο θέμα. Στο τέλος, οι μαθητές επιστρέφουν 

στην αρχική τους ομάδα και καθένας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνάς 

του στα άλλα μέλη της ομάδας του (Aronson, 2000). 

  

Η Μέθοδος Jigsaw σε 10 Βήματα 

Σύμφωνα με τον Aronson (2000) η jigsaw διεξάγεται με 10 βασικά βήματα: 

1. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 4-6 ατόμων, που ονομάζονται home groups 

(ομάδες σύνθεσης)1. Τα μέλη κάθε ομάδας θα πρέπει να ποικίλουν ως προς το 

φύλο, την εθνότητα και την ικανότητα. 

2. Ένας μαθητής από κάθε ομάδα, συνήθως ο πιο ώριμος, ορίζεται συντονιστής. 

Ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί στους συντονιστές πώς θα εξελιχθεί η διδασκαλία 

και ο κάθε συντονιστής αναλαμβάνει να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στα 

μέλη της ομάδας του.  

3. Το μάθημα χωρίζεται σε επιμέρους ενότητες, ανάλογα με τον αριθμό των 

ατόμων των ομάδων.  

4. Κάθε μέλος από μία ομάδα σύνθεσης ασχολείται με διαφορετική ενότητα. 

                                                           
1
  Στην Ελληνική βιβλιογραφία (Στεφανίδου, 2007; Κορδάκη & Σιέμπος, 2010; Σπύρτου, 

Ζουπίδης & Καριώτογλου, 2011) ο όρος «home group» έχει αποδοθεί ως αρχική ομάδα και 

ως ομάδα σύνθεσης. Στην εργασία αυτή θα χρησιμοποιούμε τον δεύτερο όρο.   
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5. Δίνεται αρκετός χρόνος στους μαθητές για να διαβάσουν το φύλλο εργασίας 

τους. 

6. Σχηματίζονται νέες ομάδες, τα expert groups (ομάδες ειδίκευσης), οι οποίες 

περιλαμβάνουν ένα μέλος από κάθε ομάδα σύνθεσης. Τα μέλη της κάθε 

ομάδας ειδίκευσης ασχολούνται με την ίδια ενότητα. Με συζήτηση και 

συνεργασία ερευνούν το θέμα τους και καθένας ετοιμάζει την παρουσίαση, 

που θα κάνει στη δική του ομάδα σύνθεσης. 

7. Οι μαθητές επιστρέφουν στις αρχικές ομάδες σύνθεσης. 

8. Κάθε μαθητής παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνάς του στην ομάδα 

του. Τα υπόλοιπα μέλη ζητούν διευκρινήσεις σε περίπτωση που δεν 

κατανοούν κάτι. 

9. Ο/η εκπαιδευτικός κινείται ανάμεσα στις ομάδες και παρατηρεί τη 

διαδικασία. Αν εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, παρεμβαίνει με κατάλληλο 

τρόπο. 

10.  Στο τέλος αξιολογείται το αποτέλεσμα της μάθησης με μια σύντομη 

δοκιμασία. 

 

 Τα Χαρακτηριστικά και τα Πλεονεκτήματα της Μεθόδου Jigsaw 

Οι Johnson, Johnson και Holubec (1993) διατύπωσαν πέντε αρχές που 

προσδιορίζουν τις ομάδες της συνεργατικής μάθησης, άρα και της μεθόδου jigsaw: 

1. Θετική αλληλεξάρτηση (positive interdependence). Κάθε μαθητής είναι 

απαραίτητος για την επιτυχία της ομάδας. Αλλά και κάθε μέλος της ομάδας 

χρειάζεται την υποστήριξη, τις εξηγήσεις και την καθοδήγηση του άλλου. 

2. Πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση (face-to-face promotive interaction). 

Κάθε μέλος μιας ομάδας παρουσιάζει πληροφορίες, εκφράζει απορίες και 

συζητά με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του. 

3. Ατομική και ομαδική υπευθυνότητα (individual and group accountability). 

Κάθε μέλος μιας ομάδας σύνθεσης είναι υπεύθυνο να παρουσιάσει ένα ειδικό 

θέμα, αλλά και να μάθει από τα άλλα μέλη τα υπόλοιπα θέματα. Καθένας 
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δηλαδή είναι υπεύθυνος για τη μάθηση τη δική του και των μελών της ομάδας 

του. 

4. Διαπροσωπικές δεξιότητες (interpersonal skills). Οι κοινωνικές δεξιότητες 

μπορεί να περιλαμβάνουν τη συζήτηση, την επικοινωνία, την εμπιστοσύνη, 

την αρχηγία και τη διαχείριση συγκρούσεων. Είναι απαραίτητες για την 

αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας και την επιτυχία της jigsaw. Γι’ αυτό 

ορισμένες φορές οι μαθητές χρειάζεται προηγουμένως να τις διδαχτούν και 

να τις εξασκήσουν.  

5. Ομαδικές διεργασίες (Group processing). Τα μέλη μιας ομάδας 

παρακολουθούν τις διεργασίες της ομάδας τους, ώστε να βεβαιωθούν ότι η 

ομάδα λειτουργεί αποτελεσματικά. Έτσι, συζητούν για την επίτευξη των 

στόχων τους, περιγράφουν τις αποτελεσματικές και μη ενέργειές τους και 

αποφασίζουν μελλοντικές αλλαγές. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι γενικά οι μέθοδοι συνεργατικής μάθησης έχουν 

θετικές συνέπειες στους μαθητές, όπως αύξηση της επίδοσής τους, ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησής τους, ενσωμάτωση των αποκλίνοντων ατόμων και δημιουργία 

φιλικών σχέσεων (Slavin, 1991).  Βασικό πλεονέκτημα της jigsaw και των 

περισσότερων μεθόδων συνεργατικής μάθησης, είναι η τάση τους να περιορίσουν 

τον ανταγωνισμό στην τάξη και να ενισχύσουν τη συνεργασία. Ωστόσο, ο Singh 

(1991) επισήμανε ότι στόχος δεν είναι η πλήρης εξάλειψη του ανταγωνισμού, αλλά 

η διδασκαλία της συνεργασίας ως δεξιότητα, ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής κοινωνίας. 

Ειδικότερα, η jigsaw θεωρείται κατάλληλη διδακτική μέθοδος για την 

ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών, που σχετίζονται με τη συνεργασία, το 

διάλογο, τη διερεύνηση και την αλληλεπίδραση, καθώς κάθε μαθητής παίζει 

σημαντικό ρόλο στην ανακάλυψη της νέας γνώσης. Το στοιχείο αυτό καθιστά τη 

μέθοδο έναν αποτελεσματικό τρόπο μάθησης σε βάθος, που προϋποθέτει υψηλά 

ποσοστά προσωπικής ευθύνης. Αναλυτικότερα, η μέθοδος jigsaw καλλιεργεί τις 

ακόλουθες δεξιότητες (Hakkarainen, 2009): 
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 Πρόσληψη πληροφοριών: Οι μαθητές ακούν προσεκτικά τα μέλη της ομάδας 

ειδίκευσης για να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες που θα παρουσιάσουν 

στην ομάδα σύνθεσης.  

 Ομιλία: Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι να ανακοινώσουν τη νέα γνώση στα μέλη 

της ομάδας σύνθεσης.  

 Συνεργασία: Τα μέλη κάθε ομάδας πρέπει να συνεργαστούν για να πετύχουν 

το στόχο τους. Ο ένας εξαρτάται από τον άλλο και κανείς δεν μπορεί να 

πετύχει μόνος του. 

 Μεταγνώση: Κάθε μαθητής αναστοχάζεται το γνωστικό αντικείμενο της 

ομάδας ειδίκευσης, όταν το παρουσιάζει στους συμμαθητές του. 

 Δημιουργική σκέψη: Οι μαθητές πρέπει να επινοήσουν τρόπους διερεύνησης, 

διδασκαλίας και παρουσίασης πληροφοριών. 

Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου κατατάσσεται και ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού, ο οποίος χαρακτηρίζεται οργανωτικός και συντονιστικός. Ο 

εκπαιδευτικός ετοιμάζει το διδακτικό υλικό, δομεί τις ομάδες, δημιουργεί κλίμα 

συνεργασίας, βοηθά τους μαθητές και αξιολογεί τη μάθησή τους (Mengduo & 

Xiaoling, 2010). 

Πολύπλευρος και πολυσήμαντος είναι κι ο ρόλος του μαθητή στη jigsaw. Το 

χαρακτηριστικότερο είναι ότι εκτός από μαθητευόμενος, στις ομάδες σύνθεσης 

γίνεται και «δάσκαλος» των μελών της ομάδας του, παρουσιάζοντας το νέο 

αντικείμενο και βοηθώντας τους να το κατανοήσουν. Ταυτόχρονα, μπορεί να είναι 

εμψυχωτής ενθαρρύνοντας τους διστακτικούς, εγκωμιαστής αναγνωρίζοντας τα 

επιτεύγματα των άλλων, συντονιστής εξισορροπώντας τη συμμετοχή και 

διασφαλίζοντας ότι δεν έχει κανείς κυρίαρχο ρόλο (Woolfolk, 2007: 496). 

Η jigsaw συνδυάζει ευέλικτα την κοινωνική διάδραση των μαθητών με την 

ατομική μελέτη εφόσον ο μαθητής μπορεί να συναντά τις νέες ιδέες είτε μόνος του 

π.χ. ψάχνοντας πληροφορίες στο διαδίκτυο είτε στο κοινωνικό πλαίσιο των ομάδων 

ειδίκευσης και σύνθεσης.  Η επιτυχία της ομάδας σύνθεσης εξαρτάται από την 

ατομική εργασία του καθενός αλλά και η ατομική επιτυχία του καθενός εξαρτάται 

από τις εργασίες των υπολοίπων. Ως εκ τούτου το συνεργατικό περιβάλλον 
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μάθησης-διδασκαλίας της jigsaw αποτελεί μια εκπαιδευτική εφαρμογή του 

κοινωνικού εποικοδομητισμού (Chamberlain & Crane, 2009).  

Εάν εστιάσουμε στον χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών (ΔΦΕ), οι 

μαθητές στα δύο επίπεδα συνεργασίας, εμπλέκονται σε  διαδικασίες επιστημονικής 

και τεχνολογικής έρευνας (Bybee, 2006; Χαλκιά, 2010): 

 στην ομάδα ειδίκευσης, παρατηρούν, περιγράφουν, ελέγχουν μεταβλητές, 

συγκεντρώνουν και μελετούν πληροφορίες για ένα φαινόμενο (π.χ. τη 

διάδοση των ηχητικών κυμάτων σε διαφορετικά υλικά), για μια τεχνολογική 

καινοτομία (π.χ. τα μέρη και τη λειτουργία του κινητού τηλεφώνου), 

καταγράφουν, αναλύουν και ερμηνεύουν δεδομένα, σχεδιάζουν ή/και 

κατασκευάζουν ένα μοντέλο για ένα φυσικό φαινόμενο, καταλήγουν σε 

τεκμηριωμένα συμπεράσματα και λύσεις,  

 στην ομάδα σύνθεσης, προσπαθούν να κατανοήσουν συνολικά ένα 

πρόβλημα, εκθέτουν το σύνολο των ενεργειών τους, π.χ. την ανάπτυξη του 

σχεδιασμού τους, τις δραστηριότητες που υλοποίησαν, το τελικό 

συμπέρασμα ή την τελική λύση που υιοθέτησαν, διαπραγματεύονται τις 

λύσεις που προτείνουν για τη μελέτη ενός επιστημονικού ή τεχνολογικού 

προβλήματος και δέχονται κριτική πάνω σε αυτές.  

Στο συγκεκριμένο περιβάλλον μάθησης-διδασκαλίας, οι μαθητές έχουν τη 

δυνατότητα όχι μόνο να κατανοήσουν, αλλά επιπλέον να λάβουν θέση και να 

κάνουν προτάσεις για τα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά προβλήματα. 

Όταν επιτυγχάνεται αυτό, τότε η μέθοδος jigsaw αποτελεί μια εκπαιδευτική 

πρόταση που συμβάλει στην ανάπτυξη του επιστημονικού και τεχνολογικού 

γραμματισμού των μαθητών (Bybee, 1997; Κακαλοπούλου, Σπύρτου, Καριώτογλου 

2012, Καριώτογλου, 2011). 

 

 Μειονεκτήματα στη Μέθοδο Jigsaw 

Όταν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν μεθόδους, που περιλαμβάνουν ομαδική 

εργασία, πιθανόν να συναντήσουν ορισμένες δυσκολίες, οι οποίες μπορεί να 

αφορούν στις σχέσεις μεταξύ των μελών των ομάδων, τη συμπεριφορά των 
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μαθητών, το θόρυβο και την αναποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου. Όλα αυτά, 

όμως μπορούν να αντιμετωπιστούν με κατάλληλους χειρισμούς και παρεμβάσεις 

από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό.  

Όσον αφορά στη jigsaw (Aronson, 2000) ένα συνηθισμένο πρόβλημα είναι η 

ύπαρξη ενός δυναμικού μαθητή, που θέλει να ελέγχει την ομάδα του. Αυτό 

αντιμετωπίζεται ορίζοντας σε κάθε ομάδα σύνθεσης έναν συντονιστή, ο οποίος 

είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων των μελών της 

ομάδας του. Ένα δεύτερο πρόβλημα θα μπορούσε να είναι η παρουσία ενός 

αδύναμου μαθητή που δυσκολεύεται να σκεφτεί και να συντάξει την αναφορά του. 

Η πράξη όμως, καταδεικνύει ότι αυτοί οι μαθητές βοηθούνται από τα άλλα μέλη της 

ομάδας ειδίκευσης. Ένα τρίτο ενδεχόμενο είναι οι καλοί μαθητές να βρίσκουν 

βαρετή τη συνεργασία με αδύναμους μαθητές. Έρευνες όμως, δείχνουν ότι οι 

δυνατοί μαθητές βαριούνται δυσκολότερα με τη μέθοδο jigsaw παρά με την 

παραδοσιακή διδασκαλία και ενθουσιάζονται, επειδή τους δίνεται η ευκαιρία να 

γίνουν προσωρινά «δάσκαλοι» των συμμαθητών τους (Natarajan, 2004). Επίσης, 

δυσκολία θα μπορούσε να προκύψει, αν οι μαθητές έχουν μάθει να εργάζονται 

μόνο σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αλλά κι αυτή αναιρείται, καθώς ένας από τους 

σκοπούς της jigsaw είναι η μείωση του ανταγωνισμού και η ενίσχυση της 

συνεργασίας. Τέλος, πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί από τις απουσίες, γιατί 

είναι σημαντικό κάθε ομάδα να έχει έναν ειδικό για κάθε θέμα. Μια λύση στην 

περίπτωση αυτή είναι να εργάζονται σε κάθε θέμα ανά ζεύγη (δύο ειδικοί σε κάθε 

ομάδα), ώστε έστω ένας από τους δύο να είναι παρών (Slavin, 1991). 

Για έναν εκπαιδευτικό που χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τη jigsaw, ίσως το 

πιο δύσκολο είναι η επιλογή κατάλληλου γνωστικού αντικειμένου που να μπορεί να 

διαιρεθεί σε υποενότητες και η προετοιμασία ανάλογου εκπαιδευτικού υλικού. 

Αυτό που προτείνεται είναι το σχέδιο της διδασκαλίας να γίνεται σε περιόδους μη 

πιεστικές, όπως για παράδειγμα στις διακοπές και να κοινοποιείται στους 

συναδέλφους. Το μοίρασμα της γνώσης μεταξύ των εκπαιδευτικών μπορεί να 

συμβάλει στη διαμόρφωση θετικού κλίματος συνεργασίας μεταξύ τους και στην 

αποφυγή σχηματισμού αρνητικών εντυπώσεων. Για παράδειγμα, εκπαιδευτικοί που 

δεν γνώριζαν τη jigsaw έκριναν αρνητικά τη διδασκαλία συναδέλφων λόγω της 
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φασαρίας στην τάξη τους, αν και επρόκειτο για «εποικοδομητικό θόρυβο» (Aronson 

& Patnoe, 2011). 

 

Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών για τη Μέθοδο Jigsaw 

Σε ορισμένες μελέτες έχουν διερευνηθεί οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, 

που εφάρμοσαν τη jigsaw στην τάξη τους (Göçer, 2010; Watkins, 2005; Natarajan, 

2004). Ακολούθως, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα που έχουν αναφέρει σε 

σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο:  

 Ο/η εκπαιδευτικός δεν είναι ο παροχέας της γνώσης. Οργανώνει τη 

διδασκαλία, παρακολουθεί τις δραστηριότητες των μαθητών και επεμβαίνει 

μόνο όταν χρειάζεται. 

 Το επίκεντρο μεταφέρεται στους μαθητές. 

 Όλοι οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στην ανακάλυψη της νέας γνώσης. 

 Ο ρόλος κάθε μέλους μιας ομάδας είναι σημαντικός. Η επιτυχία εξαρτάται 

από όλους και ο ανταγωνισμός αντικαθίσταται από τη συνεργασία. 

 Αποτελεί ιδανικό τρόπο μάθησης, η οποία είναι προϊόν συνεργασίας και 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών μιας ομάδας. 

 Αναπτύσσονται κοινωνικές δεξιότητες και αυξάνεται η επικοινωνία και η 

αλληλεγγύη μεταξύ των μαθητών. 

 Το στοιχείο της υπευθυνότητας βοηθά τους μαθητές να παράγουν ποιοτικά 

αποτελέσματα και να βελτιώσουν την επίδοσή τους. 

 Είναι μια ευχάριστη διαδικασία τόσο για τους μαθητές όσο και για τον/την 

εκπαιδευτικό. 

 Ενδείκνυται για την κάλυψη μεγάλης ύλης σε λιγότερο χρόνο. 

Παράλληλα, όμως έχουν διατυπωθεί και ορισμένα μειονεκτήματα της jigsaw, 

αλλά και όλων των μεθόδων συνεργατικής μάθησης. Εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν 

ότι δεν νιώθουν εξοικειωμένοι με τις μεθόδους αυτές, ενώ απαιτείται περισσότερη 

δουλειά για την προετοιμασία υλικού (φύλλα εργασίας) και περισσότερες 

διδακτικές ώρες. Επιπρόσθετα, θεωρούν ότι οι μαθητές δεν έχουν τις δεξιότητες για 
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ομαδική εργασία και δεν μπορούν να αφομοιώσουν το νέο γνωστικό αντικείμενο 

μόνοι τους (Effandi & Zanaton, 2007). 

 

Η Πρώτη Εφαρμογή της Jigsaw 

Η μέθοδος jigsaw χρησιμοποιήθηκε αρχικά το 1971 από τον καθηγητή Elliot 

Aronson σε ένα σχολείο στο Austin του Texas των Η.Π.Α. (Aronson, 2000). Στο 

σχολείο αυτό βρέθηκαν για πρώτη φορά στις ίδιες τάξεις μαθητές διαφορετικής 

πολιτισμικής ταυτότητας: Αμερικάνοι, Αφρο-αμερικάνοι και Λατινοαμερικάνοι. 

Μεταξύ των ομάδων είχε αναπτυχθεί εχθρότητα, που κατά τον Aronson οφειλόταν 

σε ένα βαθμό στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της τάξης. Με σκοπό την εκτόνωση 

αυτής της εκρηκτικής κατάστασης και τη δημιουργία ενός συνεργατικού 

περιβάλλοντος μάθησης, ο Aronson, που ήταν τότε καθηγητής στο πανεπιστήμιο 

του Texas, σε συνεργασία με τους φοιτητές του, επινόησε τη συγκεκριμένη μέθοδο 

διδασκαλίας.  

Καταρχάς, ο Aronson και η ομάδα του βοήθησαν τους εκπαιδευτικούς να 

οργανώσουν τη διδασκαλία με τη μέθοδο jigsaw, που είχε ως θέμα τη ζωή της 

Ελεονόρας Ρούσβελτ. Έπειτα, χώρισαν τους μαθητές σε ομάδες, που ποίκιλλαν ως 

προς το φύλο και τη φυλή. Κάθε μέλος της ομάδας ανέλαβε να ασχοληθεί με ένα 

συγκεκριμένο τμήμα της βιογραφίας της Ρούσβελτ. Τα άτομα με κοινό θέμα 

σχημάτισαν νέες ομάδες εργασίας, τις ομάδες ειδίκευσης. 

Σε κάθε ομάδα υπήρχε ένας ή δύο μαθητές, που αντιμετώπιζαν την εχθρότητα 

των άλλων μελών. Ένας από αυτούς ήταν ο Κάρλος, ντροπαλός και ανασφαλής. Τα 

Αγγλικά ήταν η δεύτερη γλώσσα (γ2) του. Τα μιλούσε αρκετά καλά, αλλά με 

διαφορετική προφορά. Η εργασία σε ομάδες τον είχε τρομοκρατήσει, καθώς έπρεπε 

να παρουσιάσει στην ομάδα σύνθεσης, όσα είχε μελετήσει στην ομάδα ειδίκευσης 

και πίστευε ότι οι συμμαθητές του θα τον κορόιδευαν. Μία βοηθός του Aronson 

άκουσε ορισμένα μέλη της ομάδας του Κάρλος να του λένε «Είσαι ανόητος. Δεν 

ξέρεις τι κάνεις. Δεν μπορείς ούτε καν να μιλήσεις Αγγλικά» και τους έκανε την εξής 

παρατήρηση «Ίσως να σας φαίνεται αστείο να μιλάτε έτσι στον Κάρλος, αλλά αυτό 

δεν θα σας βοηθήσει να μάθετε τίποτα για το τι πέτυχε η Ελεονόρα Ρούσβελτ στον 
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Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών – και το τεστ είναι σε 15 λεπτά». Μετά από μερικές 

μέρες εφαρμογής της μεθόδου jigsaw τα μέλη της ομάδας του Κάρλος κατάλαβαν 

ότι έπρεπε να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Άρχισαν να του κάνουν ερωτήσεις 

σχετικές με το θέμα και να τον βοηθούν να αρθρώσει σωστές απαντήσεις. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα την πρόοδο του Κάρλος και τη δημιουργία ενός φιλικού κλίματος 

συνεργασίας.  

Μέσα σε λίγες εβδομάδες η επιτυχία της μεθόδου jigsaw ήταν εμφανής. Οι 

δάσκαλοι δήλωναν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και υποστήριζαν πως η ατμόσφαιρα 

στην τάξη τους είχε αρχίσει να αλλάζει. Ύστερα, η μέθοδος τέθηκε σε ευρύτερη 

πειραματική εφαρμογή στο πλαίσιο του σχολείου. Δεν εφαρμόστηκε σε όλες τις 

τάξεις, αλλά επελέγησαν τυχαία ορισμένες από αυτές. Συγκρίνοντας τους μαθητές 

που εργάστηκαν με τη μέθοδο jigsaw και αυτούς που διδάχθηκαν με τον 

παραδοσιακό τρόπο, εντοπίστηκαν αρκετές διαφορές. Οι πρώτοι είχαν λιγότερες 

προκαταλήψεις και στερεότυπα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Επιπλέον, 

σημείωσαν καλύτερη επίδοση και ήταν πιο συνεπείς σε σύγκριση με τους 

δεύτερους (Aronson & Patnoe, 2011). 

 

Η Ανάπτυξη της Μεθόδου Jigsaw II 

Ο Slavin Robert (1986) δημιούργησε μια παραλλαγή της jigsaw, την οποία 

ονόμασε jigsaw ΙΙ και διαφέρει από την πρώτη σε δύο κυρίως σημεία. Πρώτον, όλοι 

οι μαθητές, ανεξαρτήτως ομάδας ειδίκευσης, λαμβάνουν το ίδιο εκπαιδευτικό 

υλικό, που είναι συνήθως ένα αφηγηματικό κείμενο (κεφάλαιο ενός βιβλίου, 

βιογραφία, μικρή ιστορία), έτσι οι έννοιες παρουσιάζονται ενοποιημένες και είναι 

πιο εύκολο να κατανοηθούν. Αντίθετα, στη jigsaw  κάθε μέλος της ομάδα σύνθεσης  

λαμβάνει το υλικό, που αντιστοιχεί στο θέμα υπό μελέτη. Αυτό κάνει τον κάθε 

ειδικό μοναδικό φορέα πληροφοριών, ώστε η συνεισφορά του να είναι ακόμη πιο 

σημαντική για την ομάδα του. 

Δεύτερον, μετά τη διδασκαλία οι μαθητές εξετάζονται με κάποιο τεστ, όπως 

και στη jigsaw, αλλά οι βαθμολογίες τους αθροίζονται ανά ομάδες με τη χρήση μιας 

τεχνικής, που καλείται «Equal opportunity scoring». Το πόσο θα συνεισφέρει κάθε 
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μαθητής στην ομάδα του εξαρτάται από την πρόοδό του σε σχέση με τις 

προηγούμενες βαθμολογίες του. Στο τέλος ανακοινώνονται οι ατομικές και 

ομαδικές βαθμολογίες. Οι μαθητές γνωρίζουν ότι για να πάρουν έναν έπαινο θα 

πρέπει η επίδοση της ομάδας τους να φτάσει στο αναμενόμενο επίπεδο. Αυτό τους 

παρακινεί αφενός να μελετήσουν σκληρά για τους εαυτούς τους, αφετέρου για να 

βοηθήσουν τους άλλους να μάθουν καλά. Η ομαδική ανταμοιβή είναι το βασικό 

χαρακτηριστικό, που διαφοροποιεί τη jigsaw ΙΙ από τη jigsaw και σε συνδυασμό με 

την ατομική ευθύνη ενισχύει τα θετικά αποτελέσματα της συνεργατικής μάθησης 

(Mattingly, 1991; Slavin, 1995).  

Η μέθοδος jigsaw II περιλαμβάνεται στην ομάδα των διδακτικών μοντέλων-

στρατηγικών, που χαρακτηρίζονται ως «Student team learning». Οι στρατηγικές 

αυτές αναπτύχθηκαν και μελετήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins στη 

Βαλτιμόρη και βασίζονται στην ιδέα ότι οι μαθητές της ομάδας πρέπει να είναι 

υπεύθυνοι για τη δική τους μάθηση αλλά και για τη μάθηση όλων των μελών της 

τάξης. Αυτό έχει σαν συνέπεια, το ενδιαφέρον των μαθητών-μελών της ομάδας να 

επικεντρώνεται στο να διδάξουν ο ένας τον άλλον, ώστε όλοι να είναι σε θέση να 

συμπληρώσουν επιτυχώς τα ατομικά τεστ που έπονται της ομαδικής εργασίας. 

Εκτός από τη περιγραφόμενη στρατηγική jigsaw ΙΙ, άλλες διδακτικές στρατηγικές 

που περιλαμβάνονται σε αυτή την ομάδα είναι οι: STAD (Student Teams-

Achievement Divisions), TGT (Teams-Games-Tournament), TAI (Team Accelerated 

Instruction), και CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) (Slavin, 

1991).  

 

Έρευνες για τη Μέθοδο Jigsaw 

Τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης εφαρμογής της jigsaw οδήγησαν στην 

ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών προτάσεων, οι οποίες ποικίλουν ως προς το 

γνωστικό αντικείμενο που πραγματεύονται (γλώσσα, φυσική,  χημεία, μαθηματικά 

κ.λπ.) (γράφημα 1), τη βαθμίδα εκπαίδευσης (γράφημα 2), καθώς και ως προς τα 

ερευνητικά τους ζητούμενα και αποτελέσματα.  
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Για τη συλλογή αντιπροσωπευτικών ερευνών για τη μέθοδο jigsaw, 

χρησιμοποιήθηκε μια μεθοδολογία ορισμένων βημάτων. Καταρχάς, μελετήθηκε το 

βιβλίο των Aronson & Patnoe,  «Cooperation in the classroom. The Jigsaw Method.», 

όπου παρουσιάζονται οι πρώτες εφαρμογές της μεθόδου από την ομάδα του 

εμπνευστή της. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδομένων: ERIC (The Education Resources Information Center), ScienceDirect και 

GoogleScholar. Οι λέξεις - κλειδιά, που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν οι όροι (στα 

αγγλικά): jigsaw method, jigsaw technique, cooperative learning strategies. Από την 

αναζήτηση προέκυψε μια λίστα 100 περίπου αναφορών, από τις οποίες 

επιλέχθηκαν οι έρευνες που έδιναν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο (full text). Από 

αυτές απορρίφθηκαν όσες δεν παρουσίαζαν αποτελέσματα από την εφαρμογή της 

μεθόδου jigsaw.2 Στόχος ήταν να συγκεντρωθούν έρευνες, που να αφορούν την 

εφαρμογή της jigsaw σε ποικίλα μαθήματα και σε όλες της βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Ακόμη, εξετάστηκαν οι αναφορές των εργασιών, ώστε να βρεθούν επιπλέον άρθρα. 

Τελικά, συγκεντρώθηκαν 35 έρευνες από το 1972 έως το 2013 (οι 29 από το 2001 

και μετά) , από τις οποίες οι 30 δημοσιεύτηκαν σε pear-review περιοδικά, οι 4 σε 

συνέδρια και η μία σε βιβλίο.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια σειρά ερευνών που μελετούν τις 

δυνατότητες εφαρμογής της jigsaw σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και τα πιθανά 

οφέλη της. Η πλειονότητα των ευρημάτων είναι ενθαρρυντικά για τη μέθοδο, 

καθώς της αποδόθηκαν πολλαπλά οφέλη, όπως η ενίσχυση του ενδιαφέροντος και 

της συμμετοχής των μαθητών, η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ τους, η αύξηση της 

επίδοσής τους και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων. Ωστόσο τα αποτελέσματα 

εφαρμογής της μεθόδου ορισμένες φορές ήταν αντικρουόμενα, καθώς δεν 

παρατηρήθηκε θετική επιρροή της μεθόδου (γράφημα 3). 

                                                           
2
 Εξαίρεση αποτελούν δύο άρθρα Ελλήνων ερευνητών, που αφορούν προτάσεις εφαρμογής της 

jigsaw, αλλά περιλαμβάνονται στην επισκόπηση, επειδή είναι οι πρώτες από τις λίγες δημοσιεύσεις 

στην Ελλάδα. 
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Γράφημα 1: Τα μαθήματα εφαρμογής της Jigsaw. 

 

 

 

Γράφημα 2: Εφαρμογή της Jigsaw ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. 
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Γράφημα 3 
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Οι πρώτες μελέτες για τη jigsaw ξεκίνησαν το 1972 από την ομάδα του 

εμπνευστή της, δηλαδή του Aronson (Aronson & Patnoe, 2011:74-89)3. Οι ερευνητές 

διατύπωσαν τις εξής υποθέσεις: Οι μαθητές της jigsaw τάξης, σε σύγκριση με τους 

μαθητές της παραδοσιακής, θα εμφανίσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση, 

μεγαλύτερη συμπάθεια για τους συμμαθητές της ομάδας τους και αρέσκεια για το 

σχολείο, θα γίνουν λιγότερο ανταγωνιστικοί, θα πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό 

ότι μπορούν να μάθουν από τους συμμαθητές τους και θα αποκτήσουν μεγαλύτερη 

ικανότητα να βάζουν τον εαυτό τους στη θέση του άλλου. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας επιβεβαίωσαν όλες τις παραπάνω υποθέσεις. 

 Η Diane Bridgeman (1981) πραγματοποίησε μια έρευνα σε δεκάχρονους 

μαθητές, από τους οποίους οι μισοί είχαν διδαχθεί για δύο μήνες με τη μέθοδο 

jigsaw, ενώ οι άλλοι μισοί με την παραδοσιακή. Τους παρουσίασε μια σειρά από 

κινούμενα σχέδια. Το πρώτο έδειχνε ένα λυπημένο αγόρι στο αεροδρόμιο να 

χαιρετά τον πατέρα του. Το δεύτερο, έναν ταχυδρόμο να παραδίδει ένα δέμα στο 

αγόρι και το τρίτο, το αγόρι να ανοίγει το δέμα που περιέχει ένα αεροπλανάκι και 

να κλαίει. Οι μαθητές ρωτήθηκαν γιατί έκλαιγε το αγόρι και σχεδόν όλοι απάντησαν 

ότι του έλειπε ο πατέρας του και το παιχνίδι τού τον θύμισε. Έπειτα,  ζητήθηκε να 

υποθέσουν τι σκέφτηκε ο ταχυδρόμος όταν το αγόρι άρχισε να κλαίει. Οι μαθητές 

της παραδοσιακής τάξης είπαν ότι ο ταχυδρόμος γνώριζε για τον πατέρα του 

αγοριού και κατάλαβε γιατί έκλαιγε. Θεώρησαν δηλαδή, ότι και ο ταχυδρόμος 

ήξερε ότι και οι ίδιοι. Αντίθετα, οι μαθητές της jigsaw τάξης, λαμβάνοντας υπόψη τη 

θέση του ταχυδρόμου, διαπίστωσαν ότι θα απόρησε αντικρίζοντας το αγόρι να 

κλαίει, ενώ έλαβε ένα δώρο. Η Bridgeman συμπέρανε ότι οι μαθητές της jigsaw 

τάξης έμπαιναν πιο εύκολα στη θέση των άλλων από ότι οι μαθητές της 

παραδοσιακής τάξης. 

Τα ευρήματα της μελέτης των Moskowitz, Malvin, Schaeffer & Schaps (1983, 

1985) δεν ήταν ενθαρρυντικά για τη jigsaw, καθώς μετά από εφαρμογή της επί τρεις 

σχολικές χρονιές δεν παρατηρήθηκε καμία θετική επιρροή σε σχέση με την ομάδα 

ελέγχου.  Η μέθοδος δεν φάνηκε να επηρεάζει τις αντιλήψεις των μαθητών για το 

                                                           
3
 Οι έρευνες της ομάδας του Aronson περιγράφονται συνοπτικά στο βιβλίο των Aronson & Patnoe 

(2011). 
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κλίμα της τάξης, τις στάσεις για τους συμμαθητές ή το σχολείο και την ακαδημαϊκή 

επίδοση. Οι ερευνητές θεώρησαν ότι η αδυναμία της μεθόδου, οφείλεται στον 

τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, που θα έπρεπε να είναι ομαδική και όχι ατομική. 

Οι Lazarowitz, Hertz, Baird & Bowlden (1988) σύγκριναν την επίδοση και την 

ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης (on-task behavior), μαθητών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διδάχτηκαν βιολογία με τη jigsaw και την 

παραδοσιακή μέθοδο. Η εφαρμογή διήρκησε εφτά εβδομάδες και αφορούσε στη 

διδασκαλία του «κυττάρου» και του «φυτού». Ως προς την ακαδημαϊκή επίδοση τα 

ευρήματα δεν ήταν ξεκάθαρα, καθώς ως προς το πρώτο γνωστικό αντικείμενο η 

επίδοση ήταν υψηλότερη για τη jigsaw, ενώ ως προς το δεύτερο γνωστικό 

αντικείμενο  ήταν χαμηλότερη. Οι ερευνητές απέδωσαν αυτή τη διαφορά, στη 

χρήση διαφορετικών δραστηριοτήτων και στο διαφορετικό προς μάθηση 

αντικείμενο. Ως προς την ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι ήταν υψηλότερη στη jigsaw. 

Οι Dori, Yeroslavski & Lazarowitz (1995) χρησιμοποίησαν τη jigsaw και τη 

μετωπική μέθοδο για τη διδασκαλία του κυττάρου στο μάθημα της βιολογίας. Η 

αξιολόγηση των μαθητών έδειξε καλύτερα αποτελέσματα για την πρώτη. 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές που διδάχτηκαν με τη jigsaw αύξησαν την επίδοση του 

πριν-τεστ κατά 70,91%, ενώ οι μαθητές που διδάχτηκαν μετωπικά κατά 61,28%. 

Επίσης, οι πρώτοι εξέφρασαν την προθυμία να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο ξανά 

στην τάξη και να την προτείνουν στους φίλους τους. 

Οι Walker & Crogan (1998) εξέτασαν τα αποτελέσματα της 

ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και της jigsaw στην ακαδημαϊκή επίδοση, στην 

αυτοεκτίμηση, στις φυλετικές προκαταλήψεις και στη σχέση με το σχολείο και τους 

συμμαθητές. Στην έρευνα συμμετείχαν 103 μαθητές από δύο σχολεία, ένα δημόσιο 

και ένα ιδιωτικό. Σε κάθε σχολείο ορίστηκε μία τάξη ελέγχου και μία πειραματική. Η 

πειραματική ομάδα του δημόσιου σχολείου διδάχθηκε με τη μέθοδο jigsaw και του 

ιδιωτικού με την ομαδοσυνεργατική. Στην πειραματική τάξη της jigsaw, αφού 

δόθηκαν πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος, οι μαθητές 

χωρίστηκαν σε ομάδες που ποίκιλλαν ως προς το φύλο, την εθνότητα και την 

ακαδημαϊκή ικανότητα. Η μέθοδος εφαρμόστηκε στη συγκεκριμένη τάξη για τρεις 
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εβδομάδες, μία ώρα κάθε μέρα. Στο ιδιωτικό σχολείο η πειραματική ομάδα 

διδάχθηκε με την ομαδοσυνεργατική 90 λεπτά δύο φορές την εβδομάδα, για 

τέσσερις εβδομάδες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η μέθοδος jigsaw 

είναι κατάλληλη για αύξηση της ακαδημαϊκής επίδοσης, για ανάπτυξη θετικής 

στάσης και συμπεριφοράς απέναντι στους συμμαθητές και για τη μείωση των 

φυλετικών προκαταλήψεων. Η αυτοεκτίμηση και η αρέσκεια του σχολείου, επίσης, 

αυξήθηκαν στις πειραματικές ομάδες, αλλά η αύξηση δεν ήταν στατιστικώς 

σημαντική. Αντίθετα, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία δεν έδειξε να έχει 

σημαντικές επιδράσεις στις εξεταζόμενες παραμέτρους, που υποδεικνύει ότι η 

αλληλεξάρτηση είναι πιο σημαντική από τη συνεργασία. 

Ο Abd El Sami Ali (2001) εξέτασε την επίδραση της jigsaw στο άγχος και στην 

επίδοση φοιτητών (μελλοντικών εκπαιδευτικών) στο μάθημα των αγγλικών. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι το χαμηλότερο άγχος της πειραματικής ομάδας – 

διδάχτηκε με τη jigsaw – οδήγησε σε καλύτερη επίδοση από την ομάδα ελέγχου, 

που διδάχτηκε με την παραδοσιακή μέθοδο.  

Οι Ghaith & Bouzeineddine (2003), εφαρμόζοντας τη jigsaw II στο μάθημα των 

αγγλικών (English as a Foreign Language), σε μαθητές όγδοης τάξης, βρήκαν ότι η 

jigsaw ήταν πιο αρεστή στα αγόρια, αν και τα κορίτσια πέτυχαν καλύτερη μάθηση 

του γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, οι αδύναμοι μαθητές βρήκαν τη συγκεκριμένη 

εμπειρία πιο διασκεδαστική από ότι οι καλοί μαθητές. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι 

οι αδύναμοι μαθητές νιώθουν πιο άνετα σε μικρές ομάδες, με ικανούς συμμαθητές 

που τους στηρίζουν και τους ενθαρρύνουν. Σε επόμενη έρευνα των Ghaith & Abd El-

Malak (2004) προέκυψε ότι η διδασκαλία των αγγλικών με τη jigsaw II επηρεάζει 

θετικά την  σε βάθος κατανόηση του κειμένου (higher order comprehension).  

Ο Eilks (2005) εφάρμοσε τη μέθοδο jigsaw, σε σχολεία της Γερμανίας, για τη 

διδασκαλία της δομής του ατόμου σε μαθητές ένατης και δέκατης τάξης (15-16 

ετών), με σκοπό να αλλάξει η αρνητική στάση των μαθητών για το μάθημα της 

χημείας. Μετά την ολοκλήρωση των διδασκαλιών, η διερεύνηση των απόψεων των 

μαθητών έδειξε ότι διασκέδασαν το μάθημα, επειδή εργάστηκαν σε ομάδες και 

ήταν ελεύθεροι να πάρουν αποφάσεις για τη διαδικασία της μάθησης. Επίσης, οι 

επιδόσεις στο τελικό τεστ αξιολόγησης ήταν γενικά υψηλές και αρκετοί μαθητές 
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υποστήριξαν ότι ανέπτυξαν τις κοινωνικές τους δεξιότητες.  Από όλα αυτά ο Eilks 

συμπέρανε ότι το μάθημα της χημείας γίνεται περισσότερο αρεστό στους μαθητές, 

όταν διδάσκεται με συνεργατικές και παιδοκεντρικές μεθόδους. Μάλιστα πρότεινε 

ότι η χρήση της μεθόδου jigsaw θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα της 

διδασκαλίας των φυσικών επιστημών. Αντίστοιχη ήταν και η πρόταση των Maftei & 

Maftei (2011), που υποστήριξαν ότι το ατομικό μοντέλο του Bohr είναι πιο 

κατανοητό όταν διδάσκεται με τη jigsaw. Ταυτόχρονα η διδασκαλία γίνεται πιο 

διασκεδαστική και το μάθημα της φυσικής πιο αρεστό στους μαθητές. 

Σε παρόμοια συμπεράσματα οδηγήθηκαν οι Oludipe & Awokoy (2010), 

εφαρμόζοντας τη jigsaw στο μάθημα της χημείας σε μαθητές δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, βρήκαν ότι η διδασκαλία με τη jigsaw είχε ως 

αποτέλεσμα τη μείωση του φόβου των μαθητών για τις φυσικές επιστήμες, σε 

αντίθεση με την παραδοσιακή μέθοδο, που αύξησε φόβο τους. 

Οι Hänze & Berger (2007) σύγκριναν τη μέθοδο jigsaw με την παραδοσιακή, 

εφαρμόζοντάς τες στη διδασκαλία του μαθήματος των φυσικών επιστημών. Αρχικά, 

έδωσαν σε όλους τους μαθητές ένα τεστ για τον έλεγχο των γνώσεών τους και ένα 

ερωτηματολόγιο προσωπικότητας (επιδίωξη σκοπών, αυτοαντίληψη, ανασφάλεια). 

Έπειτα, το γνωστικό αντικείμενο (κίνηση ηλεκτρονίων, ηλεκτρομαγνητικές 

ταλαντώσεις και κύματα) διδάχθηκε με μετωπική διδασκαλία στην ομάδα ελέγχου 

και με τη μέθοδο jigsaw στην πειραματική ομάδα. Στο τέλος, η απόκτηση της νέας 

γνώσης και των δύο ομάδων αξιολογήθηκε με ένα τεστ, ενώ μετά από μερικές 

μέρες επαναξιολογήθηκε. Από τη σύγκριση των δύο μεθόδων εντοπίστηκε διαφορά 

στη μαθησιακή διαδικασία, αλλά όχι στην ακαδημαϊκή επίδοση. Οι μαθητές της 

jigsaw τάξης εμφάνισαν υψηλότερη επίδοση από τους μαθητές της παραδοσιακής 

τάξης στο περιεχόμενο της δικής τους ομάδας ειδίκευσης, αλλά χαμηλότερη στα 

θέματα των άλλων ομάδων. Όμως οι μαθητές της jigsaw τάξης διαμόρφωσαν πιο 

ευνοϊκή άποψη για τη διδασκαλία, εκδήλωσαν περισσότερο ενδιαφέρον για το 

θέμα και μεγαλύτερη ενεργοποίηση και συμμετοχή. Επίσης, ανέφεραν ότι ένιωσαν 

πιο ικανοί, πιο αυτόνομοι και ανέπτυξαν τις κοινωνικές σχέσεις με τους συμμαθητές 

τους. 
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Οι Souvignier & Kronenberger (2007) μελέτησαν τα αποτελέσματα της 

διδασκαλίας jigsaw και της δασκαλοκεντρικής σε μαθητές δημοτικού. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 208 μαθητές τρίτης τάξης (9 τάξεις), που διδάχτηκαν 3 ενότητες 

γεωμετρίας και μία αστρονομίας. Για κάθε ενότητα διεξήχθηκαν 6 μαθήματα. Η 

αξιολόγηση των μαθητών έδειξε να μην υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μεθόδων 

ως προς τα μαθηματικά. Στην αστρονομία όμως τα αποτελέσματα ήταν πιο ευνοϊκά 

για τους μαθητές που διδάχτηκαν δασκαλοκεντρικά. Παρόλα αυτά, η διαφορική 

ανάλυση αποκάλυψε ότι οι «ειδικοί» (αυτοί που μελέτησαν το γνωστικό 

αντικείμενο στην ομάδα ειδίκευσης) σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις από τους 

μαθητές της ομάδας ελέγχου, ενώ οι «αρχάριοι» (αυτοί που μελέτησαν το γνωστικό 

αντικείμενο στην ομάδα σύνθεσης) σημείωσαν χαμηλότερες. Με βάση αυτά, οι 

ερευνητές έκριναν ότι η μέθοδος jigsaw μπορεί να εφαρμοστεί και σε μικρούς 

μαθητές, χρησιμοποιώντας καλά δομημένο εκπαιδευτικό υλικό και εξασκώντας τις 

δεξιότητες επεξήγησης των μαθητών.  

Θετικά ήταν και τα ευρήματα των Artut & Tarim (2007), οι οποίοι διερεύνησαν 

την ακαδημαϊκή επίδοση και τις απόψεις φοιτητών Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, που διδάχτηκαν μαθηματικά με τη μέθοδο jigsaw ΙΙ. Οι 

μελλοντικοί εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι βίωσαν ένα δημοκρατικό περιβάλλον 

μάθησης, χωρίς να νιώσουν  βαρετά στην ομάδα τους. Επίσης, υποστήριξαν ότι η 

διδασκαλία τούς δημιούργησε θετικά συναισθήματα για τη μάθηση και βελτίωσε 

τις σχέσεις μεταξύ των συμφοιτητών. Παρόμοια έρευνα και με αντίστοιχα 

συμπεράσματα διεξήγαγε η Maden (2011) σε φοιτητές Παιδαγωγικού Τμήματος. 

Συγκεκριμένα, βρήκε ότι η ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών, που διδάχτηκαν 

δεξιότητες γραπτής έκφρασης με την jigsaw, ήταν λίγο καλύτερη από αυτή της 

ομάδας ελέγχου (διδάχτηκαν με την παραδοσιακή μέθοδο). Η πλειοψηφία των 

φοιτητών εκφράστηκε θετικά για τη jigsaw, υποστηρίζοντας ότι αυξάνει την 

επιτυχία και την αυτοπεποίθηση, ενισχύει τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση, την 

ενεργό συμμετοχή και τη διερεύνηση. 

Ο Gömleksiz (2007) εφάρμοσε τη  jigsaw II και τη δασκαλοκεντρική μέθοδο 

στη διδασκαλία των αγγλικών ως ξένη γλώσσα σε φοιτητές εφαρμοσμένης 

μηχανικής. Σύγκρινε τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων στην εκμάθηση των 
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αγγλικών και στη στάση των φοιτητών στο μάθημα των αγγλικών. Για τη συλλογή 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια πριν και μετά τη διδασκαλία. Από 

την ανάλυσή τους προέκυψαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές υπέρ της 

πειραματικής ομάδας. 

Ο Kiliç (2008) στο Πανεπιστήμιο Ατατούρκ, σύγκρινε την ακαδημαϊκή επίδοση 

80 φοιτητών στο μάθημα «Αρχές και μέθοδοι διδασκαλίας». Οι 40 από αυτούς 

διδάχτηκαν με την παραδοσιακή μέθοδο (ομάδα ελέγχου) και οι άλλοι 40 με τη 

jigsaw. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτητές, που διδάχτηκαν με τη jigsaw, 

σημείωσαν κατά μέσο όρο υψηλότερη βαθμολογία από την ομάδα ελέγχου. 

Ανάλογα ήταν και τα συμπεράσματα του Doymus (2008), ο οποίος εφάρμοσε τη 

μέθοδο jigsaw στη διδασκαλία της χημικής ισορροπίας σε πρωτοετείς φοιτητές.  

Οι Dollard & Mahoney (2010) εφάρμοσαν τη jigsaw σε μαθητές όγδοης τάξης 

στο μάθημα της φυσικής για να μελετήσουν τα αποτελέσματα της μεθόδου στη 

μάθηση περιεχομένου και στη στάση τους απέναντι στη φυσική.  Η αξιολόγηση της 

μάθησης πριν και μετά τη διδασκαλία έδειξε παρόμοια μαθησιακά οφέλη στην 

ομάδα ελέγχου και στην πειραματική ομάδα, ενώ θετικότερη στάση στη φυσική 

παρουσίασαν οι μαθητές της ομάδας ελέγχου. Παρόλα αυτά, οι μαθητές που 

διδάχτηκαν με τη jigsaw δήλωσαν ότι ένιωσαν πιο σημαντικοί και είχαν 

περισσότερες ευκαιρίες να συμμετέχουν στο μάθημα. 

Ο Göçer (2010) χρησιμοποίησε τη jigsaw για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών 

ειδών σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολείο της Τουρκίας και 

μελέτησε τις απόψεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών για την εφαρμογή  της 

jigsaw στο μάθημα της λογοτεχνίας. Όλες οι απόψεις ήταν θετικές, με τους 

εκπαιδευτικούς να υποστηρίζουν ότι οι μαθητές μέσα από τη συνεργασία και την 

έρευνα πέτυχαν υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα και τους μαθητές να αναφέρουν 

ότι μέσα από μια διασκεδαστική και όχι βαρετή διαδικασία προσέγγισαν το 

γνωστικό αντικείμενο. Ο ερευνητής συμπέρανε ότι η μέθοδος είναι αποτελεσματική 

για το μάθημα της λογοτεχνίας και πρότεινε την εφαρμογή της για τη διδασκαλία  

της γραμματικής. 

Οι Mengduo & Xiaoling (2010)  χρησιμοποίησαν τη jigsaw για τη διδασκαλία 

της αγγλικής γλώσσας, ως ξένη γλώσσα σε μαθητές κολεγίου. Αφού εφάρμοσαν τη 
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μέθοδο για 10 εβδομάδες, διαπίστωσαν ότι είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για 

να ενεργοποιηθεί η συμμετοχή και ο ενθουσιασμός των μαθητών και να 

επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι στην ξένη γλώσσα. Επίσης, ο Meng (2010) 

χρησιμοποίησε την παραδοσιακή μέθοδο και τη jigsaw στο μάθημα της αγγλικής 

γλώσσας σε φοιτητές του Πανεπιστημίου του Qingdao. Τα τεστ πριν και μετά τη 

διδασκαλία έδειξαν ότι οι φοιτητές της jigsaw τάξης ανέπτυξαν την αναγνωστική 

τους ικανότητα στα αγγλικά και επιπλέον εκδήλωσαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για 

το μάθημα. Ανάλογη έρευνα διεξήχθη κι από τους Kazemi & Khalili-Sabet (2012), με 

αντίστοιχα αποτελέσματα. Καθώς και αυτοί βρήκαν ότι η διδασκαλία των αγγλικών 

με τη jigsaw οδήγησε σε υψηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τη μετωπική 

διδασκαλία. 

 Οι Sheikhi Fini, Zainalipour & Jamri (2012) εξέτασαν την αποτελεσματικότητα 

της jigsaw II σε 153 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αναλύοντας τα τεστ 

πριν και μετά τη διδασκαλία διαπίστωσαν ότι η ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών 

της πειραματικής ομάδας αυξήθηκε μετά τη διδασκαλία και ήταν υψηλότερη από 

αυτή των μαθητών της ομάδας ελέγχου. Από την παρατήρηση των μαθημάτων 

προέκυψε ότι οι μαθητές της πειραματικής ομάδας έδειξαν μεγαλύτερη προσοχή 

και ενδιαφέρον και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη μέθοδο.  

Οι Limjuco & Gravino (2012) εφάρμοσαν τη jigsaw στη διδασκαλία των 

φυσικών επιστημών σε πρωτοετείς φοιτητές Φαρμακευτικής. Στην έρευνα 

συμμετείχαν δύο ομάδες των 40 ατόμων, που διδάχτηκαν τον 2ο Νόμο του Νεύτωνα 

με τη jigsaw (πειραματική ομάδα) και την παραδοσιακή μέθοδο (ομάδα ελέγχου) 

αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η jigsaw βελτίωσε τις δεξιότητες επίλυσης 

προβλήματος των φοιτητών στη φυσική, οι οποίοι έγιναν πιο συνεργάσιμοι, πιο 

υπεύθυνοι και πιο αποδοτικοί. 

Θετικά ήταν και τα ευρήματα των Dharma Raja & Janani (2013), που 

χρησιμοποίησαν τη jigsaw για τη διδασκαλία των μαθηματικών σε μαθητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ερευνητές βρήκαν ότι η jigsaw ήταν πιο 

αποτελεσματική από την παραδοσιακή μέθοδο ως προς τη μάθηση, την εφαρμογή 

και την καλλιέργεια των αριθμητικών δεξιοτήτων. 
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Επιπλέον, σε αρκετές έρευνες έχει συνδυαστεί η μέθοδος jigsaw με Νέες 

Τεχνολογίες (Computer Supported Collaborative Learning (CSCL), Group Scribbles, 

blogs) με σκοπό να ενισχυθεί η συνεργασία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

μαθητών και να επιτευχθεί καλύτερη μάθηση του γνωστικού αντικειμένου. Τα 

αποτελέσματα των ερευνών ήταν θετικά (Hinze, Bischoff & Blakowski, 2002; Huang, 

Huang & Hsieh, 2008; Huang, Huang & Yu, 2011; Looi et al., 2008; Messeguer et al., 

2008; Vargas et al., 2011).  

Πιο συγκεκριμένα, οι Hinze et al. (2002) μελετώντας τις απόψεις των φοιτητών 

που βίωσαν τη jigsaw σε περιβάλλον  CSCL, συμπέραναν ό,τι η μέθοδος προωθεί τη 

συνεργασία, με την αποτελεσματικότητά της να εξαρτάται από τη συνοχή των 

ομάδων, την ατομική ικανότητα και επίγνωση των διδασκομένων. Με βάση και πάλι 

τις απόψεις των φοιτητών οι Huang et al. (2008) διαπίστωσαν ό,τι η jigsaw σε 

συνδυασμό με νέες τεχνολογίες ενισχύει τη μάθηση και την κατανόηση του 

γνωστικού αντικειμένου. Σε επόμενη έρευνα οι Huang et al. (2011) εφάρμοσαν τη 

jigsaw μόνη της και σε συνδυασμό με νέες τεχνολογίες και βρήκαν ό,τι στη δεύτερη 

περίπτωση ενισχύθηκαν οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, οι οποίες οδήγησαν σε 

καλύτερη μάθηση του γνωστικού αντικειμένου. Η χρήση των blogs έδωσε 

περισσότερο χρόνο στους φοιτητές να σκεφτούν και να οργανώσουν τις 

πληροφορίες, με αποτέλεσμα να εκφράσουν τις σκέψεις τους και να μοιραστούν τις 

γνώσεις τους χωρίς να νιώθουν πίεση από τον χρόνο και από τα μέλη της ομάδας 

τους. Αντίστοιχα, από την έρευνά τους οι Looi et al. (2008) συμπέραναν ό,τι ο 

συνδυασμός της jigsaw με νέες τεχνολογίες (Group Scribbles) βελτιώνει τις 

αλληλεπιδράσεις και τη δόμηση της γνώσης (Knowledge Building) των φοιτητών. 

Θετικά ήταν και τα ευρήματα των Messeguer et al. (2008), καθώς διαπίστωσαν ό,τι 

οι νέες τεχνολογίες διευκολύνουν τους μαθητές να κατανοήσουν το πλαίσιο 

εργασίας στη jigsaw και έτσι συνεισφέρουν στην καλύτερη μάθηση του 

αντικειμένου. Τέλος, οι Vargas et al. (2011) εφάρμοσαν τη jigsaw σε ένα εικονικό 

περιβάλλον μάθησης (virtual learning environment) στο μάθημα της στατιστικής με 

σκοπό να ελέγξουν αν η μέθοδος επηρεάζει το ενδιαφέρον των φοιτητών και το 

άγχος τους κατά την επίλυση προβλημάτων στατιστικής. Τα αποτελέσματα ήταν 

θετικά, αλλά στατιστικώς μη σημαντικά. 
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Στην Ελλάδα, οι δημοσιευμένες μελέτες για τη jigsaw είναι περιορισμένες. Η 

Στεφανίδου (2007) πρότεινε την εφαρμογή της μεθόδου στο μάθημα της χημείας 

και συγκεκριμένα στην ενότητα της Γ΄ Γυμνασίου, «Λιπαρές ουσίες». Οι Κορδάκη & 

Σιέμπος (2010) σχεδίασαν μια online συνεργατική δραστηριότητα, η οποία 

στηρίζεται σε μια πρωτότυπη προσέγγιση της μεθόδου jigsaw σε περιβάλλοντα 

μαθησιακής σχεδίασης ανοιχτού κώδικα (LAMS). Στόχος της δραστηριότητας είναι η 

μάθηση σημαντικών θεμάτων της επιστήμης των υπολογιστών και ειδικότερα των 

γλωσσών προγραμματισμού.  

Τα πρώτα αποτελέσματα για τη jigsaw δημοσιεύτηκαν από την ερευνητική 

ομάδα των Σπύρτου, Ζουπίδη & Καριώτογλου (2011), οι οποίοι μελέτησαν τη 

δυνατότητα εφαρμογής της  μεθόδου σε μαθητές Γ΄ Γυμνασίου για την οργάνωση 

επισκέψεων σε χώρους Τεχνοεπιστήμης. Στο πλαίσιο της έρευνας ανέπτυξαν μια 

Διδακτική Μαθησιακή Σειρά, που αποτελούνταν από δύο βασικά μέρη. Το πρώτο 

μέρος αφορούσε τη διδασκαλία-μάθηση, στο σχολείο, υλικών που υπάρχουν γύρω 

μας και χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες. Το δεύτερο μέρος περιλάμβανε την 

οργάνωση και υλοποίηση επίσκεψης στον ΟΤΕ. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής 

ήταν ενθαρρυντικά. Έπειτα, οι Κακαλοπούλου, Σπύρτου & Καριώτογλου (2012) 

περιέγραψαν την πιλοτική εφαρμογή της jigsaw σε φοιτητές/τριες Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα, που αφορούσαν τις 

αντιλήψεις των φοιτητών/τριών για τη μέθοδο και τις επιδόσεις τους στο 

διδασκόμενο αντικείμενο, ήταν θετικά.  

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι η jigsaw προτείνεται στα νέα πιλοτικά 

προγράμματα σπουδών που προωθούνται από την πολιτεία για τη διδασκαλία των 

φυσικών επιστημών στο Δημοτικό σχολείο.4 Στο διαδίκτυο έχει δημοσιευτεί 

επιμορφωτικό υλικό, για εκπαιδευτικούς το οποίο αφορά τα μαθήματα της ιστορίας 

και της πληροφορικής.5  

Μελετώντας το σύνολο των ερευνών της βιβλιογραφικής επισκόπησης που 

προηγήθηκε (γράφημα 3), παρατηρείται ό,τι η πλειοψηφία (28 από τις 35) 

                                                           
4
 http://digitalschool.minedu.gov.gr/ 

5
 http://www.pi-schools.gr/programs/epeaek_b_epipedo/epim_tpe/P2/pe02.pdf 

http://axis.teikav.edu.gr/pake/Yliko_Eidikou_Merous/diadromi-PE19-Senaria-V1.pdf 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://www.pi-schools.gr/programs/epeaek_b_epipedo/epim_tpe/P2/pe02.pdf
http://axis.teikav.edu.gr/pake/Yliko_Eidikou_Merous/diadromi-PE19-Senaria-V1.pdf
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επικεντρώνεται στα μαθησιακά αποτελέσματα της jigsaw, που φαίνεται να είναι 

θετικά (23 από τις 28). Στη δεύτερη θέση του ερευνητικού ενδιαφέροντος 

βρίσκονται οι απόψεις για τη μέθοδο (10 έρευνες) και στην τρίτη θέση η συμμετοχή 

και το ενδιαφέρον των διδασκομένων (8 έρευνες). Ακολουθούν η στάση απέναντι 

στο μάθημα (7 έρευνες), η σχέση με τους συμμαθητές (5 έρευνες) και οι κοινωνικές 

δεξιότητες/αλληλεπίδραση των μαθητών (5 έρευνες). Μικρότερη συχνότητα 

εμφανίζουν οι προκαταλήψεις, η υπευθυνότητα, η ενσυναίσθηση, το άγχος και η 

συνεργασία. Αξιοσημείωτο είναι ακόμη ότι από τα 82 ευρήματα του συνόλου των 

ερευνών, τα 71 είναι θετικά, τα 4 θετικά  και αρνητικά και τα 7 ουδέτερα. Από τ’ 

αρνητικά, τα 3 αφορούν την ακαδημαϊκή επίδοση και το 1 τις απόψεις των 

φοιτητών για τη μέθοδο.  

 

Αναγκαιότητα της έρευνας 

Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση για τη μέθοδο jigsaw φαίνεται ότι 

πρόκειται για μια συνεργατική μέθοδο που εισήχθη πριν σαράντα χρόνια στη 

διεθνή εκπαιδευτική πρακτική και απασχολεί την έρευνα, ενώ στη χώρα μας 

πρόσφατα άρχισε να αναπτύσσεται το ενδιαφέρον, τόσο από την πλευρά της 

Πολιτείας όσο και από την πλευρά της ερευνητικής κοινότητας.  

Έτσι, με την παρούσα μελέτη επιχειρείται η εφαρμογή της μεθόδου jigsaw σε 

πρωτοετείς φοιτητές/τριες Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο 

πλαίσιο του εργαστηριακού μαθήματος «Οι έννοιες της Φυσικής και οι 

αναπαραστάσεις τους». Ως γνωστικό αντικείμενο επιλέχτηκαν τα ηχητικά 

φαινόμενα, γιατί πρώτον, είναι ένα αντικείμενο, για το οποίο εκτιμάται ότι οι 

γνώσεις των φοιτητών/τριών θα είναι ελλιπείς6 και ως εκ τούτου θα 

επικεντρωθούμε στην αποτελεσματικότητα της μεθόδου όσον αφορά την εξέλιξη 

των ιδεών των φοιτητών/τριών στον ήχο
. δεύτερον, είναι μια ενότητα που μπορεί 

να διαιρεθεί σε υποενότητες και άρα δημιουργούνται εύκολα ομάδες ειδίκευσης 

                                                           
6
 Στο Λύκειο τα ηχητικά φαινόμενα αποτελούν διδακτικό αντικείμενο της Φυσικής Θετικής και 

Τεχνολογικής κατεύθυνσης, στα πλαίσια του κεφαλαίου των κυμάτων. Δεδομένου του ότι η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων προέρχονται από τη Θεωρητική κατεύθυνση, προκύπτει  ότι οι 

γνώσεις τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο θα είναι ελλιπείς. 
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ανά ενότητα
.
 τρίτον, αποτελεί περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος του 

Δημοτικού σχολείου τόσο του τρέχοντος όσο και του νέου. Στόχος της έρευνας είναι 

να αναστοχαστούν οι φοιτητές/τριες πάνω στην εμπειρία τους, δηλαδή να 

αξιολογήσουν τη μέθοδο και τα αποτελέσματά της στους ίδιους τους εαυτούς τους. 

 Αναλυτικότερα, στόχος της έρευνας είναι να απαντήσει στα εξής ερευνητικά 

ερωτήματα:  

1) Ποια είναι η εφαρμοσιμότητα της μεθόδου jigsaw σε φοιτητές/τριες; 

2) Ποιες είναι οι αντιλήψεις των φοιτητών/τριών για τη μέθοδο jigsaw;  

3) Πώς εξελίχτηκαν οι ιδέες των φοιτητών/τριών ως προς τα ηχητικά φαινόμενα που 

διαπραγματεύτηκαν;  

4) Υπάρχουν διαφορές στη μάθηση των ηχητικών φαινομένων ανάμεσα στις ομάδες 

ειδίκευσης και στις ομάδες σύνθεσης;  
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Η Διδακτική – Μαθησιακή Σειρά 

 

Η διδασκαλία διήρκησε τέσσερις ώρες και αφορούσε στην ενότητα του ήχου, 

η οποία αποτελεί περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος της Ε΄ Δημοτικού 

(Φυσικά Ε΄ Δημοτικού, Ερευνώ και ανακαλύπτω. Τετράδιο Εργασιών, σελ.143). Το 

γνωστικό αντικείμενο χωρίστηκε σε τέσσερις υποενότητες, που ήταν η παραγωγή 

του ήχου, η διάδοση του ήχου, η ανάκλαση του ήχου και η απορρόφηση του ήχου. 

Μετά τη διδασκαλία πραγματοποιήθηκε τριαντάλεπτη συζήτηση για τη μέθοδο 

jigsaw. 

 

Το Γνωστικό Αντικείμενο: ο Ήχος 

Ο ήχος είναι ταλαντώσεις που διαδίδονται στο χώρο ως κύματα. Είναι η 

διάδοση ταλαντώσεων μέσω ενός υλικού «φορέα» - ενός στερεού, υγρού ή αέριου 

μέσου. Ο ήχος δεν μπορεί να διαδοθεί στο κενό, καθώς αν δεν ταλαντώνεται κάποιο 

μέσο δεν μπορεί να υπάρξει ήχος.  

Το μέγεθος που περιγράφει την υποκειμενική μας αίσθηση σχετικά με τη 

συχνότητα του ήχου είναι το τονικό ύψος (ή απλώς ύψος). Το ύψος είναι αντίστοιχο 

προς τη συχνότητα: ένας οξύς ήχος, δηλαδή μεγάλου τονικού ύψους, αντιστοιχεί σε 

υψηλή συχνότητα ταλάντωσης, ενώ ένας βαθύς αντιστοιχεί σε χαμηλή συχνότητα 

ταλάντωσης  (Hewitt, 2007: 384-385). Η συχνότητα του ήχου καθορίζει την οξύτητα 

του ήχου που ακούμε∙ δηλαδή καθορίζει το κατά πόσο αντιλαμβανόμαστε τον τόνο 

ως υψηλό ή χαμηλό (Ohanian, 1989).  

Τα ηχητικά κύματα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τη συχνότητά 

τους: 1) στα ηχητικά κύματα, τα οποία είναι κύματα που διεγείρουν το αίσθημα της 

ακοής στον άνθρωπο και έχουν συχνότητα από 20Hz έως 20000Hz∙ 2) στους 

υπόηχους, που είναι διαμήκη κύματα με μικρότερες συχνότητες από εκείνες των 

ηχητικών κυμάτων, όπως είναι τα σεισμικά κύματα∙ 3) στους υπέρηχους, που είναι 

διαμήκη κύματα με συχνότητες μεγαλύτερες από εκείνες των ηχητικών κυμάτων. 

Μερικά ζώα – σκύλοι, γάτες, νυχτερίδες – μπορούν να ακούσουν υπέρηχους 

(Serway, 1990). 
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Παραγωγή του ήχου 

Οι περισσότεροι ήχοι είναι κύματα που παράγονται από τις ταλαντώσεις 

υλικών αντικειμένων. Στο πιάνο, στην κιθάρα, ο ήχος παράγεται από τις 

ταλαντούμενες χορδές∙ στο σαξόφωνο από την ταλαντούμενη γλωσσίδα∙ στο 

φλάουτο από μια παλλόμενη στήλη αέρα στο επιστόμιο. Η ανθρώπινη φωνή 

παράγεται από την ταλάντωση των φωνητικών χορδών. Σε όλες αυτές τις 

περιπτώσεις, η αρχική ταλάντωση διεγείρει ταλαντώσεις κάποιου σώματος 

μεγαλύτερων διαστάσεων ή μεγαλύτερης μάζας. Από αυτό το ταλαντούμενο υλικό 

σώμα, διαδίδεται στο περιβάλλον μέσο, που συνήθως είναι ο αέρας, μια διαταραχή 

με τη μορφή διαμήκων κυμάτων (Hewitt, 2007: 384). Μπαίνοντας στο αυτί, τα 

κύματα αυτά παράγουν την αίσθηση του ήχου. Κυματομορφές που είναι κατά 

προσέγγιση περιοδικές ή αποτελούνται από μικρό αριθμό περίπου περιοδικών 

συνιστωσών δημιουργούν ένα ευχάριστο αίσθημα, όπως για παράδειγμα οι 

μουσικοί ήχοι. Ήχος του οποίου η κυματομορφή δεν είναι περιοδική ακούγεται σαν 

θόρυβος (Halliday & Resnick, 1976). 

 

Διάδοση του ήχου 

Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται σε οποιοδήποτε μέσο με μέτρο ταχύτητας που 

εξαρτάται από τις ιδιότητες του μέσου διάδοσης. Καθώς τα ηχητικά κύματα 

διαδίδονται σε ένα μέσο, τα σωμάτια του μέσου ταλαντώνονται και παράγουν 

μεταβολές πυκνότητας και πίεσης κατά την κατεύθυνση διάδοσης του κύματος. Η 

ηχητική κυματική διαταραχή προκαλεί μετατοπίσεις, από τη θέση ισορροπίας, των 

επιμέρους μορίων σε παράλληλη διεύθυνση προς τη διάδοση του κύματος. Το 

αποτέλεσμα είναι μια σειρά από περιοχές υψηλής και χαμηλής πιέσεως, που 

λέγονται πυκνώματα και αραιώματα, αντίστοιχα (Serway, 1990). 

Τα ηχητικά κύματα στον αέρα είναι διαμήκη κύματα, στα οποία οι ωθήσεις 

μεταδίδονται από μόριο σε μόριο. Η δύναμη επαναφοράς σε αυτά τα κύματα 

προσφέρεται από την πίεση του αέρα – κάθε φορά που η πυκνότητα των μορίων 

είναι μεγαλύτερη από την κανονική, η πίεση είναι επίσης μεγαλύτερη από την 

κανονική και σπρώχνει τα μόρια, απομακρύνοντας το ένα από το άλλο (Ohanian, 

1989).  
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Οι περισσότεροι ήχοι που ακούμε διαδίδονται μέσω του αέρα. Ωστόσο, ο ήχος 

μπορεί να μεταδοθεί από οποιαδήποτε ελαστική ουσία – στερεά, υγρή ή αέρια. Η 

ταχύτητα διάδοσης  εξαρτάται από την πυκνότητα και την ελαστικότητα του μέσου. 

Έτσι, όσο πιο μικρές είναι οι αποστάσεις μεταξύ των ατόμων, τόσο πιο γρήγορα 

ανταποκρίνονται το ένα στην κίνηση του άλλου και μεταβιβάζουν την ενέργεια με 

μικρές απώλειες. Επίσης,  μεγαλύτερη ελαστικότητα του μέσου προκαλεί ταχύτερη 

διάδοση της διαταραχής.  Τα στερεά έχουν μεγαλύτερη ελαστικότητα από τα υγρά 

και αυτά, με τη σειρά τους, από τα αέρια. Ο ήχος διαδίδεται στα στερεά δύο με 

τέσσερις φορές ταχύτερα από ό,τι στα υγρά και περίπου τέσσερις φορές ταχύτερα 

στα υγρά από ό,τι στα αέρια. Σε σύγκριση, λοιπόν, με τα στερεά και τα υγρά, ο 

αέρας είναι σχετικά κακός αγωγός του ήχου (Wilson & Buffa, 2003). 

Επιπλέον, η ταχύτητα του ήχου εξαρτάται από τον άνεμο, τη θερμοκρασία και 

την υγρασία, όχι όμως από την έντασή του ή τη συχνότητά του: όλοι οι ήχοι 

διαδίδονται με την ίδια ταχύτητα. Η ταχύτητα αυτή σε ξηρό αέρα και σε 

θερμοκρασία 0οC είναι περίπου 330 μέτρα το δευτερόλεπτο. Όταν υπάρχουν 

υδρατμοί στον αέρα, η ταχύτητα αυξάνεται ελαφρώς. Ο ήχος διαδίδεται ταχύτερα 

στο θερμό απ’ ό,τι στον ψυχρό αέρα. Αυτό είναι αναμενόμενο αν λάβουμε υπ’ όψιν 

ότι τα ταχύτερα μόρια του ζεστού αέρα συγκρούονται μεταξύ τους συχνότερα, 

οπότε μπορούν να μεταβιβάσουν έναν παλμό σε μικρότερο χρόνο. Για κάθε βαθμό 

ανύψωσης της θερμοκρασίας πάνω από τους 0οC η ταχύτητα του ήχου αυξάνεται 

κατά 0,6 μέτρα το δευτερόλεπτο. Σε αέρα που βρίσκεται σε συνηθισμένη 

θερμοκρασία δωματίου, δηλαδή περίπου 20οC, ο ήχος διαδίδεται με ταχύτητα 

περίπου 340 μέτρα το δευτερόλεπτο (Hewitt, 2007: 387-388). 

 

Ανάκλαση και απορρόφηση του ήχου 

 Η ανάκλαση του ήχου ονομάζεται ηχώ. Αν η επιφάνεια ανάκλασης είναι 

συμπαγής και λεία, το ποσοστό της ενέργειας που μεταφέρεται από το ανακλώμενο 

κύμα είναι μεγάλο, ενώ αν είναι εύκαμπτη και αδρή, το ποσοστό αυτό είναι μικρό. 

Η ενέργεια που δεν μεταφέρεται από το ανακλώμενο ηχητικό κύμα μεταφέρεται 

από το «διερχόμενο» (απορροφούμενο) κύμα. 
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 Ο ήχος ανακλάται από μια λεία επιφάνεια με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που 

ανακλάται και το φως – η γωνία πρόσπτωσης ισούται με τη γωνία ανάκλασης. 

Μερικές φορές, η ανακλαστικότητα των επιφανειών ενός δωματίου μπορεί να είναι 

τόσο μεγάλη που ο ήχος να ακούγεται αισθητά παραμορφωμένος. Αυτό οφείλεται 

στις πολλαπλές ανακλάσεις, που δημιουργούν τη λεγόμενη αντήχηση. Από την άλλη 

πλευρά, αν οι ανακλώσες επιφάνειες είναι πολύ απορροφητικές, η στάθμη του 

ήχου είναι χαμηλή. Η ανάκλαση του ήχου σ’ έναν κλειστό χώρο τον κάνει να 

ακούγεται πιο ζωντανός και γεμάτος. 

 Σε έναν συναυλιακό χώρο, συχνά είναι σκόπιμο, προκειμένου ο ήχος να 

κατευθύνεται προς το ακροατήριο, να τοποθετούνται πίσω από τη σκηνή 

επιφάνειες υψηλής ανακλαστικότητας. Σε ορισμένες αίθουσες συναυλιών 

αναρτώνται πάνω από τη σκηνή ανακλαστικές επιφάνειες (Hewitt, 2007: 388). 

Η απορρόφηση του ήχου συμβαίνει γιατί η ενέργεια ενός κύματος, που 

ταξιδεύει μέσα στο χώρο, μπορεί να απορροφηθεί. Αυτή η απορρόφηση της 

ενέργειας των κυμάτων και επομένως και του ήχου συμβαίνει γιατί τα σωμάτια των 

υλικών σωμάτων δεν μεταδίδουν όλη την ενέργειά τους στα γειτονικά τους. Μέρος 

της ενέργειάς τους αυξάνει απλώς τη θερμική τους, άναρχη κίνηση. Μακροσκοπικά 

αυτό εμφανίζεται ως αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος. Χωρίς η συνολική 

ενέργεια του σώματος λοιπόν να αλλάξει, η ενέργεια που μεταφέρεται υπό μορφή 

κύματος ελαττώνεται με την απόσταση (Halliday & Resnick, 1976). 

 

Το Εκπαιδευτικό Υλικό 

 Για τη διδασκαλία προετοιμάστηκαν τέσσερα φύλλα εργασίας για την ενότητα 

του ήχου, ένα για κάθε θέμα, (παραγωγή, διάδοση, ανάκλαση και απορρόφηση), 

που περιλάμβαναν πειράματα, εργασίες και ηλεκτρονικές πηγές, στις οποίες 

βασίστηκε η συγκρότηση του επιστημονικού περιεχομένου. Τα πειράματα 

επιλέχθηκαν με δύο κριτήρια: η εκτέλεσή τους δεν απαιτεί πολύ χρόνο και η 

ερμηνεία τους είναι πιο προσιτή μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, καθώς 

εμπλέκει δύσκολες φυσικές έννοιες. Επιπλέον, δομήθηκε ένα φύλλο εργασίας για 



 

38 

 

τις ομάδες σύνθεσης, όπου οι φοιτητές/τριες κατέγραψαν τις πληροφορίες, που 

συγκέντρωσαν από τα μέλη της ομάδας τους. 

 

Παραγωγή του ήχου 

Το φύλλο εργασίας της παραγωγής του ήχου – της ομάδας ειδίκευσης 1 – 

περιλαμβάνει δύο πειράματα, με τα οποία επιδιώκεται οι φοιτητές/τριες να 

διαπιστώσουν ότι ο ήχος παράγεται από την ταλάντωση μιας ηχητικής πηγής και ότι 

η παραγωγή του ήχου σταματά όταν η ηχητική πηγή σταματήσει να πάλλεται. Στην 

αρχή του φύλλου εργασίας δίνεται ο ορισμός της «ηχητικής πηγής», επειδή 

θεωρείται σημαντικό γνωστικό υπόβαθρο.  

Για το πρώτο πείραμα κατασκευάστηκε ένα πολύχορδο, που αποτελεί την 

ηχητική πηγή. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να χτυπήσουν μια χορδή, να 

περιγράψουν την κίνησή της και να παρατηρήσουν αν ο ήχος ακούγεται μετά την 

παύση της κίνησης. Τα υλικά του δεύτερου πειράματος είναι μια λεκάνη καλυμμένη 

με τεντωμένη διαφανή μεμβράνη, λίγο αλάτι και ένα κουτάλι. Οι φοιτητές/τριες 

αφού απλώσουν το αλάτι πάνω στη μεμβράνη και χτυπήσουν τη λεκάνη με το 

κουτάλι, παρατηρούν την κίνηση του αλατιού και αν ακούγεται ήχος μετά το τέλος 

της κίνησης.  

Στη συνέχεια του φύλλου εργασίας οι φοιτητές/τριες καλούνται να 

αναζητήσουν πληροφορίες για την παραγωγή του ήχου σε ηλεκτρονικές και έντυπες 

πηγές, που τους προτείνονται. Τέλος, δίνονται δύο εργασίες, οι οποίες συνδέονται 

με εφαρμογές της παραγωγής του ήχου στη μουσική και στην καθημερινή ζωή. Η 

πρώτη αναφέρεται στην περιγραφή των χαρακτηριστικών μιας χορδής που 

επηρεάζουν τη συχνότητα του ήχου, δηλαδή το μήκος, το πάχος, η τάση και το υλικό 

(η πυκνότητά του) της χορδής. Η δεύτερη αναφέρεται στην καταγραφή φυσικών 

πηγών (όπως τα κύματα της θάλασσας, ο αέρας, η αστραπή, το κελάηδημα των 

πουλιών) και τεχνικών πηγών της καθημερινότητας (όπως τα μουσικά όργανα, η 

μηχανή του αυτοκινήτου, το τηλέφωνο). 
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Ομάδα ειδίκευσης 1 – Πώς παράγεται ο ήχος; 

Τα σώματα που παράγουν ήχο ονομάζονται ηχητικές πηγές. 
 
 
Δραστηριότητα 1  
 

 

Ο γραμματέας παρακαλείται να διαβάσει τις οδηγίες στην ομάδα του. 

1. Ο διαχειριστής υλικού να δώσει το πολύχορδο (μία ηχητική πηγή) στον πειραματιστή 1. 
2. Ο πειραματιστής 1 να ακουμπήσει το πολύχορδο στο θρανίο και να τεντώσει μία χορδή 

όπως στην εικόνα.  
3. Ο πειραματιστής 2 να κάνει το ίδιο με μια άλλη χορδή του πολύχορδου. 

 

Πώς κινούνται οι χορδές κατά τη διάρκεια του πειράματος;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Όταν σταματάει η κίνηση των χορδών, εξακολουθεί να ακούγεται ήχος; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Δραστηριότητα 2 

 

Ο γραμματέας παρακαλείται να διαβάσει τις οδηγίες στην ομάδα του. 

1. Ο διαχειριστής υλικού να δώσει τη λεκάνη και το αλάτι στον πειραματιστή 1. 
2. Ο πειραματιστής 1 να ακουμπήσει τη λεκάνη στο θρανίο και να απλώσει προσεκτικά το 

αλάτι πάνω στη μεμβράνη.  
3. Ο πειραματιστής 2 να χτυπήσει τη λεκάνη με το κουτάλι, όπως στην εικόνα. 
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Τι συμβαίνει στο αλάτι όταν χτυπάμε τη λεκάνη; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Όταν σταματάει η κίνηση του αλατιού, εξακολουθεί να ακούγεται ήχος; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Συμπέρασμα από τα δύο πειράματα 

Όταν οι ηχητικές πηγές………………………………………………….τότε παράγεται ήχος. 

 

Αναζήτηση σε πηγές (ηλεκτρονικές και έντυπες). 

Αναζητήστε πληροφορίες για τον τρόπο παραγωγής του ήχου. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τα βιβλία και τις ιστοσελίδες που σας δίνονται. 
 
http://egpaid.blogspot.com/2009/02/blog-post_6721.html 
http://anoixtosxoleio.weebly.com/etachiomicronsigma.html 

http://www.ndt-ed.org/EducationResources/HighSchool/Sound/vibration.htm 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82_(%CE%AE%CF%87%CE%BF%
CF%82)   
http://www.ndt-ed.org/EducationResources/HighSchool/Sound/frequencypitch.htm 
http://www.physicsclassroom.com/Class/sound/u11l2a.cfm 

 
Η χορδή μιας κιθάρας καθώς πάλλεται μπορεί να παράγει ήχους διαφορετικής συχνότητας. 
Περιγράψτε τα χαρακτηριστικά της χορδής που επηρεάζουν τη συχνότητα του ήχου. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Καταγράψτε ήχους της καθημερινότητας, οι οποίοι προέρχονται είτε από τη φύση είτε από 
τεχνολογικές κατασκευές (φυσικές και τεχνητές πηγές).   
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

http://egpaid.blogspot.com/2009/02/blog-post_6721.html
http://anoixtosxoleio.weebly.com/etachiomicronsigma.html
http://www.ndt-ed.org/EducationResources/HighSchool/Sound/vibration.htm
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82_(%CE%AE%CF%87%CE%BF%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82_(%CE%AE%CF%87%CE%BF%CF%82)
http://www.ndt-ed.org/EducationResources/HighSchool/Sound/frequencypitch.htm
http://www.physicsclassroom.com/Class/sound/u11l2a.cfm
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Διάδοση του ήχου 

 Το φύλλο εργασίας της διάδοσης του ήχου – της ομάδας ειδίκευσης 2 – 

περιέχει μία πειραματική δραστηριότητα μέσω της οποία οι φοιτητές/τριες θα είναι 

σε θέση να διαπιστώσουν ότι ο ήχος διαδίδεται σε στερεά, υγρά και αέρια και ότι 

διαδίδεται πιο εύκολα στα στερεά από ότι στα υγρά και πιο εύκολα στα υγρά από 

ότι στα αέρια. Τα υλικά του πειράματος είναι ένα φουσκωμένο μπαλόνι, ένα 

πλαστικό μπουκάλι γεμάτο με νερό, δύο βιβλία και ένα ρολόι. Αρχικά, οι 

φοιτητές/τριες καλούνται να προβλέψουν αν θα άκουγαν το χτύπο του ρολογιού, 

στην περίπτωση που ανάμεσα στο ρολόι και στο αφτί τους υπάρχει το μπαλόνι ή το 

μπουκάλι με το νερό ή τα βιβλία. Έπειτα, μπορούν να ελέγξουν την πρόβλεψή τους 

εκτελώντας το πείραμα, ενώ πρέπει να παρατηρήσουν που ακούγεται καλύτερα ο 

ήχος. 

 Ακολούθως, στο φύλλο εργασίας προτείνεται η αναζήτηση πληροφοριών για 

τη διάδοση του ήχου σε έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές. Παράλληλα, δίνονται δύο 

εργασίες, από τις οποίες η πρώτη στοχεύει να μπορούν οι φοιτητές/τριες να 

εξηγήσουν γιατί η ταχύτητα διάδοσης του ήχου διαφέρει από υλικό σε υλικό και η 

δεύτερη να κατανοήσουν ότι ο ήχος διαδίδεται με διαμήκη ηχητικά κύματα. 

Συγκεκριμένα, η πρώτη εργασία ζητά τη σύγκριση των ταχυτήτων διάδοσης του 

ήχου σε διαφορετικά υλικά, τον εντοπισμό των υλικών όπου ο ήχος διαδίδεται 

καλύτερα και την εξήγηση του φαινομένου αυτού. Ενώ η δεύτερη ζητά το 

σχεδιασμό και την περιγραφή ενός μοντέλου αναπαράστασης των ηχητικών 

κυμάτων. 
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Ομάδα ειδίκευσης 2 – Διάδοση ήχου στα στερεά, στα υγρά και στα αέρια  

Δραστηριότητα 1 

 

 
Εικόνα 1    Εικόνα 2    Εικόνα 3 

 

Η Γωγώ ακουμπάει το ένα αφτί της σε ένα μπαλόνι γεμάτο με αέρα (εικόνα 1), σε ένα πλαστικό 
μπουκάλι γεμάτο με νερό (εικόνα 2) και στα βιβλία (εικόνα 3). Το άλλο της αφτί το κλείνει με το χέρι 
της. Σε ποιες εικόνες ακούει η Γωγώ το χτύπο του ρολογιού;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Έλεγξε τώρα την απάντησή σου εκτελώντας το ακόλουθο πείραμα.  

Ο γραμματέας παρακαλείται να διαβάσει τις οδηγίες στην ομάδα του. 

1. Ο διαχειριστής υλικού να δώσει το ρολόι και το φουσκωμένο μπαλόνι στον πειραματιστή 1. 
2. Ο πειραματιστής 1 να ακουμπήσει το ρολόι στη μια πλευρά του μπαλονιού. Όπως στην 

πάνω εικόνα. 
3. Ο πειραματιστής 2 να ακουμπήσει το αφτί του στην άλλη πλευρά του μπαλονιού και να 

κλείσει το άλλο του αφτί με το χέρι του. 
Ακούει ο πειραματιστής 2 το χτύπο του ρολογιού, κατά τη διάρκεια του πειράματος;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Επαναλάβετε το πείραμα χρησιμοποιώντας το μπουκάλι και τα βιβλία. Ακούει ο πειραματιστής 2 το 
χτύπο του ρολογιού;  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Σε ποια περίπτωση ακούγεται καλύτερα ο χτύπος του ρολογιού; 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Αναζήτηση σε πηγές (ηλεκτρονικές και έντυπες). 

Αναζητήστε πληροφορίες για τον τρόπο διάδοσης του ήχου. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τα βιβλία και τις ιστοσελίδες που σας δίνονται. 
 
http://egpaid.blogspot.com/2009/02/blog-post_8875.html 
http://www.ndt-ed.org/EducationResources/HighSchool/Sound/speedinmaterials.htm 
http://phet.colorado.edu/en/simulation/wave-interference 
http://www.physicsclassroom.com/Class/sound/ 
 
Συγκρίνετε τις ταχύτητες διάδοσης του ήχου σε διαφορετικά υλικά. Σε ποια υλικά ο ήχος διαδίδεται 
γρηγορότερα; Γιατί συμβαίνει αυτό; 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Σχεδιάστε και περιγράψτε ένα μοντέλο αναπαράστασης των ηχητικών κυμάτων (διαμήκη κύματα). 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

http://egpaid.blogspot.com/2009/02/blog-post_8875.html
http://www.ndt-ed.org/EducationResources/HighSchool/Sound/speedinmaterials.htm
http://phet.colorado.edu/en/simulation/wave-interference
http://www.physicsclassroom.com/Class/sound/
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Ανάκλαση του ήχου 

 Για το φύλλο εργασίας της ανάκλασης του ήχου – ομάδα ειδίκευσης 3 – 

σχεδιάστηκε ένα πείραμα, με το οποίο οι φοιτητές/τριες θα διαπιστώσουν ότι ο 

ήχος αλλάζει κατεύθυνση, δηλαδή ανακλάται, όταν συναντήσει σκληρές ή λείες 

επιφάνειες. Τα υλικά του πειράματος είναι ένας καθρέφτης, ένα μάρμαρο, ένα 

σφουγγάρι, δύο ρολά στερεωμένα σε ένα χαρτόνι και ένα ρολόι, σε ένα κουτί 

μονωμένο με υαλοβάμβακα, που έχει τοποθετηθεί στην άκρη του ενός ρολού. Οι 

φοιτητές/τριες καλούνται να κρατήσουν την κατασκευή πάνω από τον καθρέφτη, 

μετά πάνω από το σφουγγάρι και μετά πάνω από το μάρμαρο και να 

παρατηρήσουν αν ακούγεται ο χτύπος του ρολογιού στο άνοιγμα του άλλου ρολού 

σε κάθε περίπτωση. Τέλος, ζητείται να συγκρίνουν τις τρεις περιπτώσεις και να 

εξηγήσουν τη διαφορά. 

 Όπως και στα άλλα φύλλα εργασίας, δίνονται πηγές αναζήτησης 

πληροφοριών για την ανάκλαση του ήχου και δύο εργασίες. Η πρώτη περιλαμβάνει 

το σχεδιασμό ενός multi-material room με την ίδια ηχητική πηγή (εικόνα 1) και 

διαφορετική επιφάνεια ανάκλασης και η δεύτερη την περιγραφή δύο τεχνολογικών 

εφαρμογών της ανάκλασης του ήχου (όπως το σόναρ και το υπερηχογράφημα).  

 

 

Εικόνα 1: Multi-material room. Πηγή http://spirit16.blogspot.com/2009/02/blog-post_24.html 

 

http://spirit16.blogspot.com/2009/02/blog-post_24.html
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Ομάδα ειδίκευσης 3 – Η ανάκλαση του ήχου 

Δραστηριότητα 1 

 

 

 

Ο γραμματέας παρακαλείται να διαβάσει τις οδηγίες στην ομάδα του. 

1. Ο διαχειριστής υλικού να δώσει την κατασκευή και τον καθρέφτη στον πειραματιστή 1. 
2. Ο πειραματιστής 1 να ακουμπήσει τον καθρέφτη στο θρανίο και να κρατήσει την 

κατασκευή πάνω από τον καθρέφτη, όπως στην εικόνα.  
3. Ο πειραματιστής 2 να ακουμπήσει το αφτί του στο άνοιγμα του ρολού κρατώντας 

κλειστό το άλλο του αφτί. 
 

Ακούει ο πειραματιστής 2 το χτύπο του ρολογιού;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Επαναλάβετε το πείραμα τοποθετώντας στη θέση του καθρέφτη το σφουγγάρι και μετά το μάρμαρο. 

Ακούγεται τώρα ο χτύπος του ρολογιού; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Παρατηρείτε κάποια διαφορά στις τρεις περιπτώσεις; Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Αναζήτηση σε πηγές (ηλεκτρονικές και έντυπες). 

Αναζητήστε πληροφορίες για την ανάκλαση του ήχου. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τα βιβλία και τις ιστοσελίδες που σας δίνονται. 
 
http://egpaid.blogspot.com/2009/02/blog-post_6832.html 

http://egpaid.blogspot.com/2009/02/blog-post_16.html 

http://spirit16.blogspot.com/2009/02/blog-post_24.html 

http://www.youtube.com/watch?v=xGkYTBlSYDY 

 

 
Σχεδιάστε ένα multi-material room με την ίδια πηγή και διαφορετική επιφάνεια ανάκλασης του 
ήχου. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγράψτε 2 τεχνολογικές εφαρμογές της ανάκλασης του ήχου. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

   

http://egpaid.blogspot.com/2009/02/blog-post_6832.html
http://egpaid.blogspot.com/2009/02/blog-post_16.html
http://spirit16.blogspot.com/2009/02/blog-post_24.html
http://www.youtube.com/watch?v=xGkYTBlSYDY
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Απορρόφηση του ήχου 

 Το φύλλο εργασίας της απορρόφησης του ήχου – ομάδα ειδίκευσης 4 – 

περιλαμβάνει μία πειραματική δραστηριότητα, με την οποία επιδιώκεται οι 

φοιτητές/τριες να κατανοήσουν ότι ο ήχος απορροφάται από τα μαλακά και 

πορώδη υλικά. Για το πείραμα σχεδιάστηκε μια κατασκευή, που αποτελείται από 

ένα κουτί μονωμένο με υαλοβάμβακα. Στη μια πλευρά του έχει στερεωθεί ένας 

πλαστικός σωλήνας, στην άκρη του οποίου έχει τοποθετηθεί ένα ρολόι (μέσα στο 

κουτί). Τα υπόλοιπα υλικά είναι ένα ξύλο, ένα σφουγγάρι, ένα κερί, ένα φελιζόλ, 

ένα κομμάτι πετροβάμβακας, ένα κομμάτι αφρολέξ και ένα βιβλίο. Για την εκτέλεση 

του πειράματος, οι φοιτητές/τριες τοποθετούν τα εφτά υλικά, ένα – ένα, στην άκρη 

του σωλήνα και συγκρίνουν τον χτύπο του ρολογιού. Στο τέλος, ταξινομούν τα υλικά 

σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν τα υλικά, μέσω των οποίων ο ήχος 

ακούγεται καλά και στη δεύτερη τα υλικά, μέσω των οποίων ο ήχος δεν ακούγεται 

καλά. 

 Στη συνέχεια του φύλλου εργασίας, οι φοιτητές/τριες καλούνται να 

αναζητήσουν πληροφορίες για την απορρόφηση του ήχου σε ηλεκτρονικές και 

έντυπες πηγές, ενώ δίνονται και δύο εργασίες. Η πρώτη αναφέρεται στην 

περιγραφή απορροφητικών υλικών στα μέσα μεταφοράς, στα σπίτια και στους 

κοινόχρηστους χώρους και η δεύτερη στο σχεδιασμό της πορείας ενός ηχητικού 

κύματος σε μια σκληρή και μια πορώδη επιφάνεια. 
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Ομάδα ειδίκευσης 4 – H απορρόφηση του ήχου 

Δραστηριότητα 1    
 

 

Ο γραμματέας παρακαλείται να διαβάσει τις οδηγίες στην ομάδα του. 

1. Ο διαχειριστής υλικού να δώσει την κατασκευή και το ξύλο στον πειραματιστή 1. 
2. Ο πειραματιστής 1 να ακουμπήσει την κατασκευή στο θρανίο και να κρατήσει στην άκρη 

της κατασκευής το ξύλο.  
3. Ο πειραματιστής 2 να ακουμπήσει το αφτί του στο ξύλο κρατώντας κλειστό το άλλο του 

αφτί, όπως στην εικόνα. 
 
Να επαναληφθεί το πείραμα και με τα υπόλοιπα υλικά (σφουγγάρι,  φελιζόλ, κερί, πετροβάμβακας, 
βιβλίο, αφρολέξ). 
 

Ακούγεται το ίδιο δυνατά ο ήχος σε κάθε περίπτωση; 

Χωρίστε τώρα τα υλικά σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα υλικά,  μέσω των 

οποίων ο ήχος ακούγεται καλά και στη δεύτερη τα υλικά, μέσω των οποίων ο ήχος δεν ακούγεται 

τόσο καλά 

Κατηγορία 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κατηγορία 2: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ποια από αυτά τα υλικά είναι πορώδη; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Αναζήτηση σε πηγές (ηλεκτρονικές και έντυπες).  

Αναζητήστε πληροφορίες για την απορρόφηση του ήχου. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τα βιβλία και τις ιστοσελίδες που σας δίνονται. 
 
http://egpaid.blogspot.com/2009/03/blog-post_03.html 

http://spirit16.blogspot.com/2009/03/blog-post_02.html 

http://www.farmnoise.on.net/fact21.htm 

http://www.4myhouse.gr/157/2/102/Ηχομόνωση 
 

Περιγράψτε εφαρμογές των απορροφητικών υλικών στα μέσα μεταφοράς, στα σπίτια και στους 

κοινόχρηστους χώρους. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Σχεδιάστε την πορεία ενός ηχητικού κύματος, όταν συναντά διαφορετικές επιφάνειες (πορώδη, 

σκληρή). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

http://egpaid.blogspot.com/2009/03/blog-post_03.html
http://spirit16.blogspot.com/2009/03/blog-post_02.html
http://www.farmnoise.on.net/fact21.htm
http://www.4myhouse.gr/157/2/102/Ηχομόνωση
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Οργανωτική Δομή της Μεθόδου Jigsaw  

 Στην αρχή του μαθήματος, μέσω προβολής διαφανειών στο powerpoint 

(Παράρτημα Α), παρουσιάστηκαν στους φοιτητές/τριες τα βήματα της μεθόδου 

jigsaw, ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστούν. Τα τμήματα 

ήταν ήδη χωρισμένα σε ομάδες των 4 ατόμων και επιλέχτηκε να διατηρηθεί αυτή η 

δομή.  

1ο στάδιο 

Η διδάσκουσα όρισε έναν συντονιστή για την κάθε ομάδα σύνθεσης, τους οποίους 

συγκέντρωσε έξω από την αίθουσα, τους μοίρασε τα φύλλα εργασίας και τους 

εξήγησε τις αρμοδιότητές τους. Επιστρέφοντας στην αίθουσα, κάθε συντονιστής 

έδωσε οδηγίες στα μέλη της ομάδας του και καθένας ανέλαβε να μελετήσει ένα 

τμήμα του περιεχομένου.  

2ο στάδιο  

Αφού δομήθηκαν οι ομάδες ειδίκευσης, οι φοιτητές/τριες εκτέλεσαν πειραματικές 

δραστηριότητες και αναζήτησαν πληροφορίες σε ηλεκτρονικές και έντυπες πηγές 

για να συμπληρώσουν τα φύλλα εργασίας.  

3ο στάδιο  

Στη συνέχεια, επέστρεψαν στις ομάδες σύνθεσης και παρουσίασαν τις 

πληροφορίες, που συγκέντρωσαν. 

 Στη δεύτερη συνάντηση, μετά από μία εβδομάδα, κάθε ομάδα σύνθεσης 

κλήθηκε να δημιουργήσει μια αφίσα, η οποία θα περιλάμβανε τις βασικές έννοιες 

των ηχητικών φαινομένων που διδάχτηκαν. Κατόπιν ένα άτομο από κάθε ομάδα 

παρουσίασε την αφίσα του και συζητήθηκε αναλυτικά το περιεχόμενό τους, ώστε 

να λυθούν τυχόν απορίες των φοιτητών/τριών  σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο. 

Τέλος, προκλήθηκε συζήτηση για τη jigsaw, όπου οι φοιτητές/τριες με βάση την 

εμπειρία τους σχολίασαν τη μέθοδο και διατύπωσαν τις απόψεις τους.  
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1ο & 3ο στάδιο. Συνεργασία στην ομάδα σύνθεσης (ΟΣ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ο στάδιο. Συνεργασία στην ομάδα ειδίκευσης (ΟΕ)  

 

 Εικόνα 2: Διάγραμμα υλοποίησης της μεθόδου jigsaw. Έχουμε 4 θεματικές ενότητες, oι οποίες 

συμβολίζονται αντιστοίχως με τέσσερα γράμματα: το (Α) συμβολίζει την παραγωγή του ήχου, το (Β) 

τη διάδοσή του, το (Γ) την ανάκλαση και το (Δ) την απορρόφηση του ήχου. 

 

 

 

 

ΟΣ1 ΟΣ2 ΟΣ3 ΟΣ4 

Α 

Γ Δ 

Β Α 

Γ Δ 

Β Α 

Γ Δ 

Β Α 

Γ Δ 

Β 

Β 

Β 

Β 

Β Γ 

Γ Γ 

Γ 

Δ 

Δ Δ 

Δ Α Α 

Α Α 

ΟΕ1 ΟΕ2 ΟΕ3 ΟΕ4 
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Ερευνητική Μεθοδολογία 

 

Περιγραφή Δείγματος  

  Στην έρευνα συμμετείχαν δύο εργαστηριακά τμήματα, που επιλέχθηκαν με 

κριτήριο το επίπεδο συνεργασίας των φοιτητών/τριών, το οποίο ήταν χαμηλό στο 

πρώτο τμήμα και υψηλό στο δεύτερο. Το πρώτο τμήμα αποτελούνταν από 13 

φοιτήτριες και 7 φοιτητές. Το δεύτερο από 11 φοιτήτριες και 5 φοιτητές. Οι 31 

συμμετέχοντες είχαν επιλέξει στο Λύκειο τη Θεωρητική Κατεύθυνση, 4 την 

Τεχνολογική, 1 τη Θετική και 1 την Πρακτική (στην Κύπρο). 

  

Μέθοδος Συλλογής Δεδομένων 

 Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα ερευνητικά 

εργαλεία: ημερολόγιο της ερευνήτριας και μαγνητοφώνηση των διδασκαλιών, 

ερωτηματολόγιο πριν και μετά τη διδασκαλία και ημιδομημένη συνέντευξη 

επιλεγμένων συμμετεχόντων. 

 

Ημερολόγιο και μαγνητοφώνηση της διδασκαλίας 

 Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας αλλά και της συζήτησης, η ερευνήτρια 

παρατηρούσε τους φοιτητές/τριες και κατέγραφε σε δομημένο ημερολόγιο (πίνακες 

1, 2 και 3) : α) τη συμμετοχή, τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση και το ενδιαφέρον 

των φοιτητών/τριών στις ομάδες ειδίκευσης και στις ομάδες σύνθεσης, β) τις 

απόψεις των φοιτητών/τριών για τη μέθοδο που βίωναν. Παράλληλα, η 

μαγνητοφώνηση της διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκε ως συμπληρωματική ή/και 

επιβεβαιωτική μέθοδος στις καταγραφές των παρατηρήσεων. Αυτό έγινε στις 

περιπτώσεις, όπου οι σημειώσεις της ερευνήτριας ήταν σύντομες, ενώ οι αναφορές 

των φοιτητών/τριών ήταν εκτενείς.  

 Με αυτές τις γραπτές σημειώσεις επιδιώκεται να εξεταστούν α) η δυνατότητα 

εφαρμογής της μεθόδου jigsaw στους φοιτητές/τριες και β) οι αντιλήψεις των 

φοιτητών/τριών για τη μέθοδο jigsaw. 
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Πίνακας 1: Φύλλο παρατήρησης για τις ομάδες ειδίκευσης κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών 

 Ομάδα Ειδίκευσης 1 Ομάδα Ειδίκευσης 2 

Αριθμός μελών 
ομάδας που 
συμμετέχουν 

 
 
 

 

Συνεργασία στην 
εκτέλεση 
δραστηριοτήτων 

 
 
 
 

 

Αλληλεπίδραση 
στην ανταλλαγή 
απόψεων 

 
 
 
 

 

Υλοποίηση έργων  
 
 
 

 

Διαχείριση 
χρόνου 

 
 
 

 

Κάτι άλλο  
 
 

 

 

Πίνακας 2: Φύλλο παρατήρησης για τις ομάδες σύνθεσης κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών 

 

 

 Ομάδα σύνθεσης 1 Ομάδα σύνθεσης 2 

Αριθμός μελών 
ομάδας που 
συμμετέχουν 

  

Συνεργασία στην 
εκτέλεση 
δραστηριοτήτων 

 
 
 
 

 

Αλληλεπίδραση 
στην ανταλλαγή 
απόψεων 

 
 
 
 

 

Διαχείριση χρόνου  
 
 

 

Κάτι άλλο   



 

54 

 

Πίνακας 3: Φύλλο παρατήρησης κατά την φάση του αναστοχασμού 

Ερώτηση Απάντηση 1 Απάντηση 2 Απάντηση 3 Απάντηση 4 

Πώς σας φάνηκε 

η μέθοδος 

jigsaw; 

    

Τι σας άρεσε και 

τι δεν σας άρεσε; 

    

Τι σας 

δυσκόλεψε; 

 

 

   

Αλλάξατε άποψη 

για κάποια από 

τα θέματα που 

μελετήσατε; 

 

 

   

Έχετε κάποια 

απορία σχετικά 

με τα ηχητικά 

φαινόμενα; 

 

 

 

   

  

 Ερωτηματολόγιο 

 Για τη διεξαγωγή της έρευνας σχεδιάστηκαν δύο ερωτηματολόγια, από τα 

οποία το ένα δόθηκε μια εβδομάδα πριν τη διδασκαλία (πριν-ερωτηματολόγιο) για 

να ελεγχθούν οι ιδέες των φοιτητών/τριών στα ηχητικά φαινόμενα και το άλλο δύο 

μήνες μετά τη διδασκαλία (μετά-ερωτηματολόγιο), ώστε να αξιολογηθεί η εξέλιξη 

των ιδεών  τους καθώς και να συγκριθεί η μάθηση του γνωστικού αντικειμένου της 

ομάδας ειδίκευσης με αυτή της ομάδας σύνθεσης. Η επιλογή των ερωτήσεων έγινε 

από τα ερωτηματολόγια προηγούμενων ερευνών (Αρβανιτάκης, 2008; 

Κακαλοπούλου, Σπύρτου & Καριώτογλου, 2012) και από άλλες πηγές έντυπης 

(Hewitt, 2007) και ηλεκτρονικής μορφής7. 

 Το πριν-ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις από κάθε υποενότητα 

του ήχου, δηλαδή συνολικά οχτώ ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, οι οποίες δομήθηκαν 

σύμφωνα με το περιεχόμενο των φύλλων εργασίας των ομάδων ειδίκευσης. Το 

μετά-ερωτηματολόγιο αποτελείται από τέσσερις ερωτήσεις του πριν-

                                                           
7
 www.gcsescience.com/pwav71.htm  

 

 

http://www.gcsescience.com/pwav71.htm
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ερωτηματολογίου συν τέσσερις ερωτήσεις με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, που 

προϋποθέτουν τη σε βάθος μάθηση του γνωστικού αντικειμένου. Επιλέχθηκαν 

τέσσερις από τις οχτώ ερωτήσεις του πριν-ερωτηματολογίου, διότι αν 

χρησιμοποιούνταν όλες το μετά-ερωτηματολόγιο θα ήταν εκτενές και η 

συμπλήρωσή του θα ήταν κουραστική.  

 Αρχικά, οι φοιτητές/τριες ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας και του 

ερωτηματολογίου. Όλοι δέχτηκαν πρόθυμα να συμμετάσχουν στην έρευνα και 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο χωρίς δισταγμό. Η διάρκεια συμπλήρωσης ήταν 

περίπου 30 λεπτά. Για τη συμπλήρωση του μετά-ερωτηματολογίου οι 

φοιτητές/τριες προσκλήθηκαν να ‘ρθουν στο εργαστήριο σε μια συγκεκριμένη 

βδομάδα δύο μήνες μετά τη διδασκαλία, αλλά είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν 

διαφορετικές μέρες και ώρες. Η διάρκεια συμπλήρωσης ήταν και πάλι περίπου 30 

λεπτά. 

Πριν-ερωτηματολόγιο 

Με την ερώτηση 1 (πίνακας 4) διερευνήθηκαν οι ιδέες των φοιτητών/τριών 

για την παραγωγή ήχου από τα δάχτυλα ενός κιθαρίστα όταν αυτά κτυπάνε τις 

χορδές μιας κιθάρας. Η επιλογή αυτή έγινε επειδή υποθέσαμε ότι οι φοιτητές/τριες 

θα έδιναν απαντήσεις που θα αφορούσαν κυρίως την ελαστικότητα των χορδών ή 

μόνο την ταλάντωσή τους, χωρίς την εμπλοκή του αέρα. 

Σύμφωνα με την αναμενόμενη επιστημονική απάντηση  η παραγωγή του ήχου 

στηρίζεται στην παλμική κίνηση της χορδής, η οποία στη συνέχεια θέτει σε παλμική 

κίνηση τα σωματίδια του αέρα που βρίσκονται γύρω από τη χορδή. Αυτά με τη 

σειρά τους θέτουν σε ταλάντωση τα διπλανά τους και δημιουργείται ένα ηχητικό 

κύμα. 
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Πίνακας 4: Οι ερωτήσεις του πριν-ερωτηματολογίου 

Ερώτηση 1: Πώς νομίζεις ότι παράγεται ο ήχος από μια κιθάρα; Εξήγησε αναλυτικά την 
άποψή σου. 

Ερώτηση 2: Πώς νομίζεις ότι παράγεται ο ήχος από ένα τύμπανο; Εξήγησε αναλυτικά την 
άποψή σου. 

Ερώτηση 3: Πώς νομίζεις ότι ο ήχος φτάνει από το ηχείο του ραδιοφώνου στο αφτί του 
παιδιού; Εξήγησε και σχεδίασε στην παρακάτω εικόνα κάτι που να αναπαριστά τη διάδοση 
του ήχου από το ραδιόφωνο στο αφτί του παιδιού. 

Ερώτηση 4: Καθώς ένας δύτης εξερευνά το βυθό της θάλασσας,  λίγα μέτρα μακριά του, 
ένας δεύτερος δύτης από ένα σκάφος βουτάει στη θάλασσα. Νομίζεις ότι θα ακούσει ο 
δύτης τον θόρυβο από τη βουτιά του δεύτερου; Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 

Ερώτηση 5: Ένα κορίτσι βρίσκεται πίσω από το κλειστό παράθυρο, με το διπλό τζάμι του 
σπιτιού του. Βλέποντας τον πατέρα του να έρχεται στο σπίτι φωνάζει δυνατά. Νομίζεις ότι ο 
πατέρας του θα το ακούσει; Ναι ή Όχι; Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 

Ερώτηση 6: Τα θέατρα στην εποχή της αρχαίας Ελλάδας ήταν φημισμένα για την καλή τους 
ακουστική. Πού νομίζεις ότι οφείλεται αυτό; 

Ερώτηση 7: Το δωμάτιο της Ιωάννας βρίσκεται απέναντι από το χώρο όπου χτίζεται μια 
καινούρια πολυκατοικία. Έτσι η Ιωάννα κάθε πρωί ξυπνά από το θόρυβο των μηχανημάτων. 
Για να μπορέσει να ξανακοιμηθεί βάζει το κεφάλι της κάτω από το μαξιλάρι της. Νομίζεις 
ότι αυτό είναι αποτελεσματικό; Ναι ή όχι; Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 

Ερώτηση 8: Όταν σκεπάσουμε ένα ραδιόφωνο με μια κουβέρτα τότε ο ήχος που ακούγεται 
από το ραδιόφωνο είναι λιγότερο δυνατός. Γιατί νομίζεις ότι συμβαίνει αυτό; Δικαιολόγησε 
την απάντησή σου. 

 

Με την ερώτηση 2 διερευνήθηκαν οι ιδέες των φοιτητών/τριών για την 

παραγωγή  ήχου από ένα τύμπανο. Η επιλογή αυτή έγινε διότι υποθέσαμε ότι οι 

φοιτητές/τριες θα έδιναν απαντήσεις που θα συνδέονταν κυρίως με τη δράση του 

παιδιού ή με το υλικό της μεμβράνης του τυμπάνου.  

Σύμφωνα με την αναμενόμενη επιστημονική απάντηση  η παραγωγή του ήχου 

στηρίζεται στην παλμική κίνηση της μεμβράνης του τυμπάνου. Αυτή θέτει σε 

παλμική κίνηση τα σωματίδια του αέρα που βρίσκονται γύρω από τη μεμβράνη και 

αυτά με τη σειρά τους θέτουν σε κίνηση τα διπλανά τους σωματίδια και έτσι 

δημιουργούνται τα πυκνώματα και τα αραιώματα των ηχητικών κυμάτων. 

Με την ερώτηση 3 θέλαμε να διερευνήσουμε τις ιδέες των φοιτητών/τριών 

για τον τρόπο διάδοσης του ήχου στον αέρα και τους τρόπους με τους οποίους 

απεικονίζουν τη διάδοση του ήχου στον αέρα.  
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Σύμφωνα με την αναμενόμενη επιστημονική απάντηση το ηχείο του 

ραδιοφώνου παράγει ήχο, ο οποίος διαδίδεται μέσω των μορίων του αέρα με 

πυκνώματα και αραιώματα. Έτσι ο ήχος φτάνει στο αφτί του παιδιού μέσω 

ηχητικών κυμάτων. Ως προς την απεικόνιση της διάδοσης του ήχου, η αναμενόμενη 

επιστημονική  απάντηση περιλαμβάνει το σχέδιο των  ηχητικών κυμάτων ως τόξα ή 

γραμμές που πυκνώνουν και αραιώνουν και ξεκινούν από το ραδιόφωνο και 

κατευθύνονται στο αφτί του παιδιού. 

Με την ερώτηση 4 θέλαμε να διερευνήσουμε τις ιδέες τους για τον τρόπο 

διάδοσης του ήχου μέσα στο νερό.  

Σύμφωνα με την αναμενόμενη επιστημονική απάντηση  ο δύτης θα ακούσει 

τον θόρυβο από τη βουτιά του δεύτερου και αυτό γιατί ο ήχος μπορεί να διαδίδεται 

και στη θάλασσα (και μάλιστα με μεγαλύτερη ταχύτητα). 

Με την ερώτηση 5 θέλαμε να διερευνήσουμε τις ιδέες των φοιτητών/τριών 

για την  ανάκλαση του ήχου. 

Σύμφωνα με την αναμενόμενη επιστημονική απάντηση το διπλό τζάμι ανακλά 

τα περισσότερα ηχητικά κύματα που πέφτουν πάνω στο πρώτο τζάμι ενώ όταν 

περάσουν κάποια ηχητικά κύματα μέσα στο μεσοδιάστημα τότε αυτά εξασθενούν 

από τις διαδοχικές ανακλάσεις πάνω στις εσωτερικές επιφάνειες και των δύο 

τζαμιών και έτσι επιτυγχάνεται η επιδιωκόμενη ηχομόνωση. 

Με την ερώτηση 6 θέλαμε να διερευνήσουμε τις ιδέες των φοιτητών/τριών 

για την  ανάκλαση του ήχου. 

Σύμφωνα με την αναμενόμενη επιστημονική απάντηση η καλή ακουστική των 

αρχαίων θεάτρων οφείλεται στην αξιοποίηση της ανάκλασης του ήχου. Ο χώρος 

των θεατών αναπτυσσόταν ημικυκλικά σε σειρές γύρω από τη σκηνή. Για την 

κατασκευή των καθισμάτων χρησιμοποιούσαν σκληρά και λεία υλικά, ώστε να 

ανακλάται το ηχητικό κύμα και να κατευθύνεται προς τους θεατές. 

Με την ερώτηση 7 θέλαμε να διερευνήσουμε τις ιδέες των φοιτητών/τριών 

για το φαινόμενο της απορρόφησης του ήχου, όταν αυτός «περάσει» από μια 

μαλακή «απορροφητική» επιφάνεια, η οποία βρίσκεται αρκετά μακριά από την 

ηχητική πηγή και πολύ κοντά στο αυτί του ακροατή. 
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Στην παραπάνω ερώτηση σύμφωνα με την αναμενόμενη επιστημονική 

απάντηση η ένταση του ήχου θα μειωθεί αλλά το πόσο πολύ εξαρτάται από το 

πάχος του μαξιλαριού και το υλικό που αυτό περιέχει. Αυτό γιατί π.χ. όσο πιο παχύ 

είναι το μαξιλάρι τόσο πιο πολλές φορές θα ανακλαστούν μέσα σ’ αυτό τα ηχητικά 

κύματα. Επειδή δε σε κάθε ανάκλαση το ηχητικό κύμα θα χάνει και από ένα μέρος 

της ενέργειας που μεταφέρει, όσο θα αυξάνεται ο αριθμός των διαδοχικών 

ανακλάσεων τόσο θα ελαττώνεται η συνολική ενέργεια που θα μεταφέρει και 

επομένως και η ακουστότητά του. 

Με  την ερώτηση 8 θέλαμε να διερευνήσουμε τις ιδέες των φοιτητών/τριών 

για το φαινόμενο της απορρόφησης του ήχου, όταν αυτός «περάσει» από μια 

μαλακή «απορροφητική» επιφάνεια, η οποία βρίσκεται δίπλα στην ηχητική πηγή, 

αλλά μακριά από το αυτί του ακροατή. 

Σύμφωνα με την αναμενόμενη επιστημονική απάντηση ο ήχος από το 

ραδιόφωνο απορροφάται γιατί ένα μέρος του ανακλάται πάνω στην κουβέρτα, ενώ 

ένα άλλο μέρος του (το μεγαλύτερο) απορροφάται από τις διαδοχικές ανακλάσεις 

μέσα στην κουβέρτα. Αυτή η απορρόφηση της ενέργειας των ηχητικών κυμάτων και 

επομένως και του ήχου συμβαίνει γιατί τα σωμάτια των υλικών σωμάτων που 

μεταδίδουν τον ήχο δε μεταδίδουν όλη την ενέργειά τους στα γειτονικά τους, αφού 

μέρος της ενέργειάς τους αυξάνει απλώς τη θερμική τους, άναρχη κίνηση. 

Μετά-Ερωτηματολόγιο 

Οι τέσσερις πρώτες ερωτήσεις είναι κοινές με τις ερωτήσεις του πριν-

ερωτηματολογίου 1, 2, 3 και 4 (πίνακας 5).  

Σύμφωνα με την αναμενόμενη επιστημονική απάντηση στην ερώτηση 5, η 

κατασκευή ενός δίχορδου, που να παράγει δύο διαφορετικούς ήχους μπορεί να 

γίνει χρησιμοποιώντας δύο χορδές διαφορετικού μήκους ή διαφορετικού πάχους ή 

διαφορετικού υλικού (με διαφορετική πυκνότητα) ή διαφορετικής τάσης. 

Σύμφωνα με την αναμενόμενη επιστημονική απάντηση στην ερώτηση 6,  ο 

ήχος διαδίδεται ταχύτερα στον θερμό αέρα από ότι στον ψυχρό. Αυτό συμβαίνει, 

επειδή τα ταχύτερα μόρια του θερμού αέρα συγκρούονται μεταξύ τους συχνότερα. 

Άρα, ο ήχος του τρένου διαδίδεται πιο γρήγορα το μεσημέρι. 
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Πίνακας 5: Οι ερωτήσεις του μετά-ερωτηματολογίου 

Ερώτηση 1: Πώς νομίζεις ότι παράγεται ο ήχος από μια κιθάρα; Εξήγησε αναλυτικά την 
άποψή σου. 

Ερώτηση 2: Πώς νομίζεις ότι ο ήχος φτάνει από το ηχείο του ραδιοφώνου στο αφτί του 
παιδιού; Εξήγησε και σχεδίασε στην παρακάτω εικόνα κάτι που να αναπαριστά τη διάδοση 
του ήχου από το ραδιόφωνο στο αφτί του παιδιού. 

Ερώτηση 3: Ένα κορίτσι βρίσκεται πίσω από το κλειστό παράθυρο, με το διπλό τζάμι του 
σπιτιού του. Βλέποντας τον πατέρα του να έρχεται στο σπίτι φωνάζει δυνατά. Νομίζεις ότι ο 
πατέρας του θα το ακούσει; Ναι ή Όχι; Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 

Ερώτηση 4: Το δωμάτιο της Ιωάννας βρίσκεται απέναντι από το χώρο όπου χτίζεται μια 
καινούρια πολυκατοικία. Έτσι η Ιωάννα κάθε πρωί ξυπνά από το θόρυβο των μηχανημάτων. 
Για να μπορέσει να ξανακοιμηθεί βάζει το κεφάλι της κάτω από το μαξιλάρι της. Νομίζεις 
ότι αυτό είναι αποτελεσματικό; Ναι ή όχι; Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 

Ερώτηση 5: Τι θα έκανες για να φτιάξεις ένα δίχορδο, που να παράγει δύο διαφορετικούς 
ήχους; Να αναφέρεις δύο διαφορετικούς τρόπους. 

Ερώτηση 6: Το σπίτι της Δανάης βρίσκεται δίπλα στο σταθμό του τρένου. Πότε νομίζεις ότι 
διαδίδεται πιο γρήγορα ο ήχος του τρένου, το βράδυ (η θερμοκρασία είναι χαμηλή) ή το 
μεσημέρι (η θερμοκρασία είναι υψηλότερη); Αιτιολόγησε την απάντησή σου.   

Ερώτηση 7: Τα ηχητικά κύματα χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του βάθους της 
θάλασσας. Με ποιο τρόπο νομίζεις ότι συμβαίνει αυτό; 

Ερώτηση 8: Τα πορώδη υλικά, όπως το σφουγγάρι και το φελιζόλ έχουν την ιδιότητα να 
απορροφούν τον ήχο. Εξήγησε γιατί συμβαίνει αυτό. 

 

Σύμφωνα με την αναμενόμενη επιστημονική απάντηση στην ερώτηση 7, η 

μέτρηση του βάθους της θάλασσας πραγματοποιείται μέσω της ανάκλασης των 

ηχητικών κυμάτων. Τα πλοία διαθέτουν ένα είδος ραντάρ, το σόναρ, με το οποίο 

υπολογίζουν το βάθος της θάλασσας. Το σόναρ εκπέμπει ηχητικά κύματα, τα οποία 

ανακλώνται στο βυθό της θάλασσας και επιστρέφουν στον πομπό. Με βάση το 

χρόνο που χρειάζεται ο ήχος να διανύσει τη συνολική απόσταση, υπολογίζεται το 

βάθος της θάλασσας. 

Σύμφωνα με την αναμενόμενη επιστημονική απάντηση στην ερώτηση 8, τα 

πορώδη υλικά διαθέτουν πόρους με αέρα, στους οποίους οφείλεται η 

απορροφητική τους ιδιότητα. Όταν ένα ηχητικό κύμα διαπερνά ένα πορώδες υλικό, 

μέρος της ενέργειας του μετατρέπεται σε θερμική, εξαιτίας των ανακλάσεων που 

συμβαίνουν στους πόρους του υλικού. 
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Ημιδομημένη συνέντευξη 

 Για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των συμμετεχόντων προτιμήθηκε η 

συνέντευξη έναντι του ερωτηματολογίου, διότι λόγω της άμεσης επαφής και 

επικοινωνίας μεταξύ συνεντευξιατή/συνεντευξιαζόμενου, θεωρείται κατάλληλο 

εργαλείο για την έκφραση των απόψεων του υποκειμένου, ενώ παράλληλα παρέχει 

δυνατότητα για διευκρινήσεις και συλλογή περισσότερων πληροφοριών. Επίσης, 

μέσω της συνέντευξης μπορεί να γίνει καλύτερος χειρισμός δυσκολότερων και 

ανοικτού τύπου ερωτήσεων (Cohen, Manion & Morrison, 2007: 452-453). 

 Για τη διεξαγωγή των ημιδομημένων συνεντεύξεων προετοιμάστηκε μια σειρά 

ερωτήσεων, οι οποίες διευκολύνουν τη διατύπωση των αντιλήψεων των 

φοιτητών/τριών για τη μέθοδο jigsaw με βάση την εμπειρία τους (πίνακας 6). Η 

πλειονότητα των ερωτήσεων είναι σκόπιμα σύντομες, για να εξασφαλιστεί η 

σαφήνειά τους, ενώ οι διπολικές ερωτήσεις (όπως οι ερωτήσεις 1 και 2) στοχεύουν 

στην έκφραση θετικών και αρνητικών στοιχείων της μεθόδου. Επιπλέον, 

προηγούνται οι πιο απλές ερωτήσεις και ακολουθούν οι πιο σύνθετες, ώστε να μην 

πιεστούν οι συμμετέχοντες, αλλά να νιώσουν οικεία και να εκφραστούν ελεύθερα.  

Οι συνεντεύξεις διεξήχθηκαν 4 μήνες μετά τη διδασκαλία, εφόσον 

ολοκληρώθηκε η ανάλυση των γραπτών παρατηρήσεων, των φύλλων εργασίας 

καθώς και των απαντήσεων των ερωτηματολογίων. Όλες οι συνεντεύξεις 

μαγνητοφωνήθηκαν, προκειμένου να  είναι εφικτή η ανάλυσή τους. Επιλέχτηκαν  11 

άτομα, τα οποία ήταν συνεργάσιμα και πρόθυμα να συμμετάσχουν. Από αυτά, τα 

τέσσερα είχαν εκφράσει θετική άποψη για τη jigsaw στη φάση αναστοχασμού και 

τα δύο εκτός από θετική άποψη είχαν και επιφυλάξεις. Ο χρόνος διάρκειας της κάθε 

συνέντευξης ήταν περίπου 20-25 λεπτά. 
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Πίνακας 6: Ερωτήσεις της ημιδομημένης συνέντευξης 

1. Τι σου άρεσε και τι δεν σου άρεσε στη jigsaw; 
2. Τι σου φάνηκε ενδιαφέρον και τι όχι; 
3. Τι σε δυσκόλεψε στην ομάδα ειδίκευσης; (Πειράματα και αναζήτηση πληροφοριών) 
4. Τι σε δυσκόλεψε στην ομάδα σύνθεσης; 
5. Ορισμένοι φοιτητές ορίστηκαν συντονιστές των ομάδων τους. Πώς κρίνεις τις 

αρμοδιότητές τους; Θα προτιμούσες οι οδηγίες να δοθούν από την εκπαιδευτικό; 
6. Τι πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα έχει ο χωρισμός σε δύο διαφορετικές ομάδες; 
7. Ποιος ήταν ο ρόλος των φοιτητών σε αυτή τη διαδικασία και ποιος της 

εκπαιδευτικού;  
8. Μέχρι τώρα έχεις εργαστεί σε ομάδες σε διάφορα μαθήματα. Τι ομοιότητες και 

διαφορές έχει η ομαδοσυνεργατική με τη jigsaw; Ποιος τρόπος σε δυσκόλεψε; Με 
ποιον νομίζεις ότι έμαθες καλύτερα; 

9. Θεωρείς ότι η μέθοδος jigsaw θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε μαθητές 
δημοτικού;  

10. Σε μελλοντική σου διδασκαλία θα χρησιμοποιούσες μια τέτοια μέθοδο; 

 

Μέθοδος Ανάλυσης Δεδομένων 

Όσον αφορά τις δύο πρώτες ερευνητικές ερωτήσεις, τα δεδομένα αντλούνται 

από τις γραπτές παρατηρήσεις της ερευνήτριας στο ημερολόγιο κατά την 

υλοποίηση της διδασκαλίας και από τις συνεντεύξεις.  Για την ανάλυση των 

δεδομένων, ορίστηκε ως μονάδα καταγραφής (ΜΚ) το εκάστοτε λεκτικό σύνολο στις 

απαντήσεις ενός/μιας φοιτητή/τριας, το οποίο έχει αυτοτελές ολοκληρωμένο 

νόημα, π.χ. για το ρόλο του εκπαιδευτικού στη μέθοδο jigsaw, τις δυσκολίες 

εφαρμογής της, κ.λπ. (Robson, 2007, σελ. 420). Χωρίζουμε την καθεμιά απάντηση 

σε επιμέρους ΜΚ, τις οποίες τοποθετούμε σε ξεχωριστές αγκύλες και δίνουμε σε 

κάθε ΜΚ αύξοντα αριθμό. Τέλος, ομαδοποιούμε τις ΜΚ σε κατηγορίες. 

Όσον αφορά τα δεδομένα των ερωτηματολογίων, που αφορούν την τρίτη και 

τέταρτη ερευνητική ερώτηση, οι απαντήσεις των φοιτητών/τριών αξιολογήθηκαν σε 

κλίμακα τριών βαθμίδων: (α) ανεπαρκείς, κρίθηκαν οι απαντήσεις οι οποίες είχαν 

τουλάχιστον ένα λάθος ή ήταν ασαφείς, (β) ικανοποιητικές, όσες είχαν μόνο σωστές 

αλλά περιορισμένες αναφορές και (γ) άριστες, αξιολογήθηκαν οι απαντήσεις οι 

οποίες απέδιδαν σωστά και αναλυτικά το ηχητικό φαινόμενο.  
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Αποτελέσματα 

 

 Η Δυνατότητα Εφαρμογής της Μεθόδου Jigsaw στους Φοιτητές 

Ημερολόγιο παρατήρησης της διδασκαλίας – φάση υλοποίησης 

Κατά την παρατήρηση της διδασκαλίας, προκειμένου να εξεταστεί η 

εφαρμοσιμότητα της μεθόδου jigsaw στους/στις φοιτητές/τριες, επικεντρωθήκαμε 

στη συμμετοχή των φοιτητών/τριών, το ενδιαφέρον τους, τη συνεργασία τους, την 

αλληλεπίδρασή τους και την υλοποίηση των έργων (πίνακες 7Α, 7Β, 8Α και 8Β). 

Συμμετοχή και ενδιαφέρον 

Από την αρχή της διδασκαλίας οι φοιτητές/τριες και των δύο τμημάτων 

έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή. Φάνηκε να τους ενεργοποιεί το γεγονός 

ότι θα εργάζονταν με έναν διαφορετικό τρόπο. Αρχικά, την προσοχή τους 

προσέλκυσε η διαδικασία ορισμού των συντονιστών των ομάδων. Η απομάκρυνση 

των τελευταίων από την αίθουσα δημιούργησε μια ατμόσφαιρα μυστηρίου. Η 

καθολική συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε όλα τα στάδια της διδασκαλίας 

υποδείκνυε το αμείωτο ενδιαφέρον τους.  Μόνο δύο άτομα στο πρώτο τμήμα δεν 

συμμετείχαν ενεργά στις ομάδες ειδίκευσης 3 και 4, αλλά αρκέστηκαν στο να 

συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας. Η προσοχή των συμμετεχόντων έφτασε στο 

αποκορύφωμα, όταν επέστρεψαν στις ομάδες σύνθεσης για να παρουσιάσουν τις 

νέες γνώσεις που απέκτησαν. Σε όλες τις ομάδες διεξήχθηκαν συζητήσεις, όπου οι 

φοιτητές/τριες διατύπωναν τις απορίες τους και προσπαθούσαν να τις λύσουν όλοι 

μαζί. Η κατασκευή της αφίσας ήταν πρωτόγνωρη για την πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων και προκάλεσε τον ενθουσιασμό τους, οδηγώντας σε 

ολοκληρωμένες δημιουργίες.  

Συνεργασία και αλληλεπίδραση 

Όσον αφορά στη συνεργασία παρατηρήθηκε ότι οι φοιτητές/τριες που 

ορίστηκαν ως συντονιστές των ομάδων σύνθεσης, κατάλαβαν εύκολα τα καθήκοντά 

τους, δεν εξέφρασαν καμία απορία και έδωσαν τις κατάλληλες οδηγίες στα μέλη της 

ομάδας τους, τα οποία κατανόησαν τον τρόπο εργασίας τους και μετακινήθηκαν 

άμεσα στις ομάδες ειδίκευσης.  
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Πίνακας 7Α 

 Ομάδα Ειδίκευσης 1 Ομάδα Ειδίκευσης 2 

 Τμήμα 1 Τμήμα 2 Τμήμα 1 Τμήμα 2 

Αριθμός μελών 
ομάδας που 
συμμετέχουν 

 
5/5 

 
4/4 

 
5/5 

 
4/4 

Ενδιαφέρον 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Συνεργασία στην 
εκτέλεση 
δραστηριοτήτων 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αλληλεπίδραση 
στην ανταλλαγή 
απόψεων 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Υλοποίηση έργων 
 
 

Δυσκολία 
κατανόησης 
ερώτησης 1 

Χωρίς δυσκολία Δυσκολία στην 
αναζήτηση στο 
διαδίκτυο και 
στο πείραμα 

Δυσκολία στην 
κατανόηση του 
τρόπου 
διάδοσης του 
ήχου 

Κάτι άλλο  
 

Ευχάριστο 
κλίμα 
Προθυμία 
Γνωρίζονται 
καλύτερα 

 Ευχάριστο 
κλίμα 
Προθυμία 
Χιούμορ 

 

Πίνακας 7Β 

 Ομάδα Ειδίκευσης 3 Ομάδα Ειδίκευσης 4 

 Τμήμα 1 Τμήμα 2 Τμήμα 1 Τμήμα 2 

Αριθμός μελών 
ομάδας που 
συμμετέχουν 

 
4/5 

 
4/4 

 
4/5 

 
5/5 

Ενδιαφέρον 
 

ΝΑΙ 
Ένας φοιτητής 

αδιάφορος 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Συνεργασία στην 
εκτέλεση 
δραστηριοτήτων 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αλληλεπίδραση 
στην ανταλλαγή 
απόψεων 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Υλοποίηση έργων 
 
 

Δεν βρήκαν 2η 
εφαρμογή στην 
ερώτηση 2 

Χωρίς δυσκολία Δυσκολία στο 
πείραμα 

Χωρίς δυσκολία 

Κάτι άλλο  Ευχάριστο 
κλίμα 

 Ευχάριστο 
κλίμα 
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Πίνακας 8Α 

 

Πίνακας 8Β 

 

Κατά την υλοποίηση των έργων, ήταν εμφανής η συνεργασία των μελών των 

ομάδων, τα οποία αντάλλασαν απόψεις τόσο κατά την εκτέλεση των πειραμάτων, 

όσο και κατά την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Ακόμη, παρατηρήθηκαν 

κριτικές συζητήσεις σε όλες τις ομάδες ειδίκευσης κατά τη διάρκεια που 

συμπλήρωναν τα φύλλα εργασίας τους
. 
δηλαδή ένα άτομο πρότεινε μια απάντηση 

και τα υπόλοιπα μέλη είτε έκαναν διευκρινιστικές ερωτήσεις είτε εμπλούτιζαν την 

απάντηση με περισσότερα στοιχεία. Τελικά όλοι μαζί αποφάσιζαν για το 

περιεχόμενο των απαντήσεών τους. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στις ομάδες 

σύνθεσης η συνεργασία εκδηλώθηκε με τη μορφή συζήτησης, με σκοπό τη σύνδεση 

 Ομάδα σύνθεσης 1 Ομάδα σύνθεσης 2 

 Τμήμα 1 Τμήμα 2 Τμήμα 1 Τμήμα 2 

Αριθμός μελών 
ομάδας που 
συμμετέχουν 

4/4 4/4 4/4 4/4 

Ενδιαφέρον 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Συνεργασία στην 
εκτέλεση 
δραστηριοτήτων 

ΝΑΙ 
 
 

ΝΑΙ 
 
 

ΝΑΙ 
 
 

ΝΑΙ 
 
 

Αλληλεπίδραση 
στην ανταλλαγή 
απόψεων 

ΝΑΙ 
 
 

ΝΑΙ 
 
 

ΝΑΙ 
 
 

ΝΑΙ 
 
 

Κάτι άλλο   Ευχάριστο κλίμα  

 Ομάδα σύνθεσης 3 Ομάδα σύνθεσης 4 Ομάδα σύνθεσης 5 

 Τμήμα 1 Τμήμα 2 Τμήμα 1 Τμήμα 2 Τμήμα 1 

Αριθμός μελών 
ομάδας που 
συμμετέχουν 

4/4 4/4 4/4 5/5 4/4 

Ενδιαφέρον 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Συνεργασία στην 
εκτέλεση 
δραστηριοτήτων 

ΝΑΙ 
 
 

ΝΑΙ 
 
 

ΝΑΙ 
 
 

ΝΑΙ 
 
 

ΝΑΙ 
 
 

Αλληλεπίδραση 
στην ανταλλαγή 
απόψεων 

ΝΑΙ 
 
 

ΝΑΙ 
 
 

ΝΑΙ 
 
 

ΝΑΙ 
 
 

ΝΑΙ 
 
 

Κάτι άλλο    Ευχάριστο 
κλίμα 

 



 

65 

 

των νέων γνώσεων που απέκτησε ο κάθε ειδικός και την εφαρμογή τους για τη 

δημιουργία της αφίσας για τα ηχητικά φαινόμενα.  Αξιοσημείωτο είναι ότι στην  

ομάδα σύνθεσης 2 του πρώτου τμήματος, ένας φοιτητής δεν έδωσε αρκετές 

πληροφορίες για το θέμα του και τα μέλη της ομάδας του, τον πίεσαν να τους δώσει 

περισσότερα στοιχεία, διατυπώνοντας μια σειρά ερωτήσεων. Αντίστοιχα, στην 

ομάδα σύνθεσης 1 του δεύτερου τμήματος χαρακτηριστική είναι η φράση μιας 

φοιτήτριας «Εξήγησέ το μας όσο πιο καλά μπορείς.». 

Υλοποίηση έργων 

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ορισμένες  ομάδες ειδίκευσης συνάντησαν 

δυσκολίες, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με την παρέμβαση της εκπαιδευτικού. 

Συγκεκριμένα, στο πρώτο τμήμα η ομάδα ειδίκευσης 1 δυσκολεύτηκε στην 

κατανόηση της πρώτης ερώτησης του φύλλου εργασίας. Οι ομάδες ειδίκευσης 2 και 

4 έκαναν λάθος παρατηρήσεις στο πείραμα, λόγω ακατάλληλων μεθοδολογικών 

χειρισμών, αλλά διαπίστωσαν το λάθος τους κατά την εύρεση πληροφοριών στο 

διαδίκτυο. Μάλιστα, η ομάδα ειδίκευσης 2 επανέλαβε το πείραμα, ώστε να 

επαληθεύσει τη σωστή απάντηση. Στο δεύτερο τμήμα, η ομάδα ειδίκευσης 2 

δυσκολεύτηκε στην κατανόηση του τρόπου διάδοσης του ήχου με πυκνώματα και 

αραιώματα και συζήτησε την απορία με την εκπαιδευτικό.  

Από όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι οι φοιτητές/τριες κατανόησαν τα βήματα 

της μεθόδου jigsaw, έδειξαν ενδιαφέρον για τη διδασκαλία, συνεργάστηκαν 

ικανοποιητικά και συνάντησαν μόνο λίγες δυσκολίες. Λαμβάνοντας επιπλέον 

υπόψη ότι για πρώτη φορά εργάστηκαν με τη μέθοδο αυτή, κρίνεται ότι η 

εφαρμογή της ήταν επιτυχής. Δείκτη της εφαρμοσιμότητας της μεθόδου αποτελεί 

και το γεγονός ότι το αρχικό χαμηλό επίπεδο συνεργασίας στο δεύτερο τμήμα, δεν 

επηρέασε τη διαδικασία, αφού οι συμμετέχοντες συνεργάστηκαν αποτελεσματικά. 

 

 Συνεντεύξεις 

Κατά την ανάλυση των συνεντεύξεων, παρατηρήθηκε ότι όλοι οι 

συμμετέχοντες ανέφεραν στοιχεία, που σχετίζονταν με την εφαρμοσιμότητα της 

μεθόδου jigsaw στους ίδιους (Παράρτημα, πίνακας 15). Αξιοσημείωτο είναι ότι οι 

απαντήσεις αυτές συμπίπτουν με τις παρατηρήσεις της ερευνήτριας κατά τη 
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διάρκεια των διδασκαλιών. Έτσι για παράδειγμα, οι φοιτητές/τριες επιβεβαίωσαν 

α) την καθολική συμμετοχή: «Ο καθένας ήξερε από κάτι διαφορετικό κι όλοι 

συμμετείχαμε», «Μπορώ να πω πως ναι. Εντάξει κάποιος μπορεί να έλεγε 1-2 

παραπάνω για να ενισχύσει κάποια πράγματα με βάση αυτά που γνωρίζει. Αλλά 

νομίζω ότι σε γενικές γραμμές μιλούσαμε όλοι το ίδιο. Συμμετείχαν όλοι.», β) την 

καλή συνεργασία:  «Ναι, είχαμε καλή συνεργασία. Διαβάζαμε αυτά που βρίσκαμε 

και τα συζητούσαμε στη συνέχεια, για να είμαστε σίγουροι ότι τα καταλάβαμε 

σωστά.», « Ήταν μια διαδικασία που ενίσχυε τη συνεργασία. Και όλοι επειδή ήμαστε 

σε διαφορετικές ομάδες, είχαμε να προσθέσουμε κάτι παραπάνω. Ο καθένας από 

τη δική του πλευρά.», γ) την αλληλεπίδραση με την ανταλλαγή απόψεων και τις 

κριτικές συζητήσεις: «Το κάθε παιδί είπε αυτό που είχε. Τι κατάλαβε. Και από κει 

και πέρα αν εμείς δεν καταλαβαίναμε τι έλεγε, ρωτούσαμε κάτι παραπάνω. Ή αν 

σκεφτόμασταν κάτι από την καθημερινή μας ζωή, το λέγαμε. «Α! Μήπως γι’ αυτό 

συμβαίνει αυτό;»», «Υπήρχε συζήτηση. Υπήρχαν οι ιδέες του καθενός. Υπήρχαν 

απόψεις. Ας πούμε πώς θα το οργανώσουμε, πώς θα το παρουσιάσουμε, τι θα 

πούμε, γιατί θα το πούμε.» και δ) το ενδιαφέρον τους: «Ενδιαφέρουσα μου φάνηκε 

όλη η διαδικασία, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ήταν κάτι που το κάναμε πρώτη 

φορά και σε τραβούσε να συμμετέχεις, δεν βαριόσουν.» , «Είχε πολύ περισσότερο 

ενδιαφέρον. Πέρασε η ώρα και είχαμε απευθείας μάθημα μετά και δεν το 

καταλάβαμε καν. Δεν υπήρχε αυτό να κοιτάμε το ρολόι να περάσει η ώρα. Δεν 

βαρεθήκαμε γενικά.». 

 

Οι αντιλήψεις των Φοιτητών/τριών για τη Μέθοδο Jigsaw 

Ημερολόγιο παρατήρησης της διδασκαλίας – φάση αναστοχασμού 

Μετά τη διδασκαλία η εκπαιδευτικός προκάλεσε συζήτηση για τη μέθοδο 

jigsaw απευθύνοντας κατάλληλες ερωτήσεις προς τους/τις φοιτητές/τριες (βλ. 

ενότητα: Μέθοδος συλλογής δεδομένων, σελ. 49), ώστε να  εκφράσουν τις 

αντιλήψεις τους για τη μέθοδο. Με την ανάλυση περιεχομένου οι απαντήσεις των 

φοιτητών/τριών ομαδοποιήθηκαν  σε τρεις κατηγορίες (ΜΚ): α) Θετικές αντιλήψεις, 

β) Αρνητικές αντιλήψεις – Επιφυλάξεις, γ) Κριτική ανάλυση για τη δυνατότητα 



 

67 

 

εφαρμογής της μεθόδου. Στην πρώτη κατηγορία μετρήθηκαν 16ΜΚ, στη δεύτερη 

2ΜΚ και στην τρίτη 1ΜΚ (Παράρτημα, πίνακας 16). 

Είναι εμφανές ότι οι φοιτητές/τριες εκφράστηκαν κυρίως θετικά για τη 

μέθοδο jigsaw, την οποία χαρακτήρισαν ως ευχάριστη και ενδιαφέρουσα 

διαδικασία, λόγω της συνεργασίας και του ενεργού ρόλου των φοιτητών/τριών: 

«Ήταν ωραία γιατί ήταν διαφορετικό από τον κλασικό τρόπο παράδοσης, που ο 

δάσκαλος λέει και τα παιδιά ακούνε, γιατί ουσιαστικά μέσα από αυτό που κάναμε 

μάθαμε μόνοι μας αυτά που έπρεπε να μάθουμε και είχαμε και διαδραστικό υλικό 

στον υπολογιστή, οπότε ήταν πιο ενδιαφέρον και πιο ευχάριστο.» Ιδιαίτερα 

τονίστηκε ο ρόλος του «δασκάλου», που αναλαμβάνουν οι ίδιοι και τους καθιστά 

υπεύθυνους απέναντι στα μέλη της ομάδας τους. Μάλιστα, ως μελλοντικοί 

εκπαιδευτικοί θεώρησαν τη συγκεκριμένη εμπειρία ως ένα τρόπο διδακτικής 

εξάσκησης: «Μόνο και μόνο η ευθύνη που αναλαμβάνουν, με το να νιώθουν 

υπεύθυνοι, επειδή πρέπει από αυτούς ο συμμαθητής τους να μάθει, τους κάνει και 

πιο ώριμους γενικώς, πιο υπεύθυνους.», «Επίσης, επειδή μπαίνει και στους δύο 

ρόλους, ίσως μετά αρχίσει να βλέπει… Για παράδειγμα, πολλές φορές ενώ ο 

δάσκαλος μιλάει τα παιδιά μιλάν μεταξύ τους, ενώ τώρα που μπαίνουν στη θέση 

του δασκάλου, ίσως γίνονται και πιο υπεύθυνα στη συνέχεια.». Επίσης, αναφέρθηκε 

μια σειρά δεξιοτήτων, που μπορεί να καλλιεργηθούν με τη jigsaw, όπως 

συνεργατικές, επικοινωνιακές, κοινωνικές και δεξιότητες αναζήτησης και 

παρουσίασης πληροφοριών: «Το παιδί όχι μόνο παίρνει πιο εύκολα γνώσεις, αλλά 

μαθαίνει ότι έχει μια ομάδα. Που είναι σημαντικό πιστεύω σε ένα σχολείο να μάθει 

το παιδί, πώς να λειτουργεί και το ρόλο του και το πώς να μιλάει.», «Τα παιδιά 

έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση για να παρουσιάσουν αυτά που βρίσκουν και 

θα τους βοηθήσει αργότερα στο Πανεπιστήμιο, όταν θα έχουν εργασίες να 

παρουσιάσουν μπροστά σε κόσμο. Θα έχουν εξοικειωθεί μ’ αυτό τον τρόπο να 

ψάχνουν για κάποιο θέμα και να το παρουσιάζουν μπροστά σε μαθητές ή φοιτητές 

αργότερα...». Τέλος, αναγνωρίστηκε η αποτελεσματικότητα της μεθόδου ως προς τη 

μάθηση και ως προς την ενίσχυση της αρέσκειας του μαθήματος της φυσικής: 

«Είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος να διδάσκεται η φυσική και να γίνεται πιο αρεστή 

στα παιδιά, αλλά και στους φοιτητές…», «Μάθαμε πολλά πράγματα για τον ήχο.». 
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Από την άλλη, στα αρνητικά για τη jigsaw αναφέρθηκε η πιθανότητα 

αδυναμίας μαθητών/τριών δημοτικού να αντιληφθούν και να αναλάβουν την 

ευθύνη που προϋποθέτει η μέθοδος, καθώς και το ενδεχόμενο μεταφοράς 

λανθασμένων πληροφοριών στις ομάδες σύνθεσης: «Εγώ έτσι όπως το σκεφτόμουν, 

αν αυτό το εφαρμόσουμε σε μαθητές δημοτικού, με προβληματίζει λίγο το αν θα 

καταλάβουν την ευθύνη.», «Γιατί αν κάτι καταλάβει ένα παιδί λάθος και το 

μεταφέρει λάθος, θα το μάθει λάθος κι ο επόμενος. Κι αυτό λίγο με προβληματίζει. 

Ένα παιδάκι δημοτικού πόσο υπεύθυνα θα το πάρει όλο αυτό.» 

 

Συνεντεύξεις 

 Κατά την ανάλυση περιεχομένου των συνεντεύξεων αναγνωρίστηκαν 3 

κατηγορίες ΜΚ, όπως και παραπάνω (Παράρτημα Β). Στον πίνακα 9 φαίνεται το 

σύνολο των ΜΚ κάθε συνέντευξης και η κατανομή τους στις τρεις κατηγορίες. 

 Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις θετικές αντιλήψεις για τη μέθοδο jigsaw 

και συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό ΜΚ (72,82%). Οι αντιλήψεις αυτές 

αφορούν τον ενεργό ρόλο των φοιτητών/τριών, οι οποίοι ερευνούν το θέμα σε 

πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο, συνεργάζονται, ανταλλάσουν απόψεις και 

αναλαμβάνουν την ευθύνη να γίνουν οι ίδιοι «δάσκαλοι» για τα μέλη της ομάδας 

τους. Η όλη διαδικασία χαρακτηρίστηκε ως ενδιαφέρουσα, ευχάριστη, πρωτότυπη, 

ελκυστική και μη βαρετή. Ιδιαίτερα θετικά κρίθηκαν η αλλαγή των ομάδων (ομάδα 

ειδίκευσης – ομάδα σύνθεσης) και η ανάληψη ρόλων (μαθητής, δάσκαλος, 

συντονιστής). Αξιοσημείωτη είναι η επιρροή της διδασκαλίας στον κοινωνικό και 

συναισθηματικό τομέα. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι μέσω αυτής της 

διαδικασίας γνωρίστηκαν με συμφοιτητές και συμφοιτήτριες που μέχρι τότε δεν 

είχαν συστηθεί και ένιωσαν να αλλάζει το κλίμα στην τάξη.   

 Ως προς το μαθησιακό κομμάτι οι φοιτητές/τριες έκριναν ότι αποκόμισαν 

διπλό όφελος από τη διαδικασία. Αφενός απέκτησαν γνώσεις ως προς τα ηχητικά 

φαινόμενα, αφετέρου βίωσαν ένα είδος διδακτικής πρακτικής. Ως μελλοντικοί 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι είναι πρόθυμοι να εφαρμόσουν τη μέθοδο jigsaw σε 

διδασκαλία σε μαθητές/τριες δημοτικού. Μάλιστα ειπώθηκε ότι πρόκειται για μια 

μέθοδο κατάλληλη για οικονομία διδακτικών ωρών. 
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Πίνακας 9: Οι αντιλήψεις των φοιτητών/τριών για τη μέθοδο jigsaw. 

 

Θετικές 

αντιλήψεις 

Αρνητικές 

αντιλήψεις/επιφυλάξεις 

Κριτική 

ανάλυση 

Σύνολο 

MK 

Συνέντευξη 1 11 3 2 16 

Συνέντευξη 2 13 2 4 19 

Συνέντευξη 3 12 0 3 15 

Συνέντευξη 4 19 0 0 19 

Συνέντευξη 5 9 3 1 13 

Συνέντευξη 6 5 3 4 12 

Συνέντευξη 7 14 2 3 19 

Συνέντευξη 8 15 5 2 22 

Συνέντευξη 9 17 3 3 23 

Συνέντευξη 10 18 1 5 24 

Συνέντευξη 11 9 2 2 13 

 Σύνολο ΜΚ 142 24 29 195 

Ποσοστό 72,82% 12,31% 14,87% 

  

 Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις αρνητικές αντιλήψεις και τις 

επιφυλάξεις για τη μέθοδο jigsaw και συγκεντρώνει το μικρότερο ποσοστό ΜΚ 

(12,31%). Οι περισσότερες από αυτές σχετίζονται με πιθανές δυσκολίες των 

διδασκομένων, που μπορεί να οφείλονται στις υψηλές απαιτήσεις της διδασκαλίας, 

στην κακή συνεργασία και στην αδυναμία συντονισμού των ομάδων. Ειδικά όταν 

πρόκειται για μαθητές/τριες δημοτικού αναφέρθηκε ότι η εναλλαγή ομάδων και 

ρόλων μπορεί να τους μπερδέψει. Οι υπόλοιπες ΜΚ αυτής της κατηγορίας 

εστιάζονται στην παρουσίαση των πληροφοριών στις ομάδες σύνθεσης. 

Συγκεκριμένα, εκφράστηκαν επιφυλάξεις για την ικανότητα των μαθητών/τριών – 

ειδικά μικρής ηλικίας – να εξηγήσουν επαρκώς το γνωστικό αντικείμενο.  Επιπλέον, 

υπάρχει πιθανότητα μεταφοράς λανθασμένων πληροφοριών, καθώς τα υπόλοιπα 

μέλη της ομάδας σύνθεσης έχουν ασχοληθεί μόνο με το θέμα ειδίκευσής τους και 

δεν είναι σε θέση να ελέγξουν την ορθότητά τους. 

 Η τρίτη κατηγορία συγκεντρώνει το 14,87% των ΜΚ και περιλαμβάνει την 

κριτική ανάλυση για τη δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου jigsaw σε 

μαθητές/τριες δημοτικού.  Καταρχάς, η εφαρμογή της θεωρήθηκε εφικτή σε όλα τα 

μαθήματα, επειδή θα προσέλκυε το ενδιαφέρον των παιδιών, θα τα ενεργοποιούσε 

και θα ήταν ευχάριστη. Αναφέρθηκε όμως ότι προϋποθέτει ένα βαθμό ωριμότητας 

και ένα επίπεδο δεξιοτήτων από τους μαθητές/τριες, καθώς και περισσότερη 
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καθοδήγηση και οργάνωση από τον/την εκπαιδευτικό, γι’ αυτό και εκφράστηκαν 

επιφυλάξεις για τις μικρές τάξεις.  

 Διασταυρώνοντας τα αποτελέσματα από τα δύο ερευνητικά εργαλεία 

(πίνακας 10), φαίνεται ό,τι οι αντιλήψεις των φοιτητών/τριών που συγκεντρώθηκαν 

κατά την παρατήρηση της διδασκαλίας και στις συνεντεύξεις ταυτίζονται. Με τη 

διαφορά ότι στις συνεντεύξεις εκφράστηκαν επιπλέον αντιλήψεις. 

 

Πίνακας 10: Σύνοψη των αντιλήψεων των φοιτητών/τριών. Συνέντευξη:  Παρατηρήσεις και 
συνέντευξη: 

Θετικές αντιλήψεις  

Ευχάριστη και ενδιαφέρουσα διαδικασία  

Συνεργασία  

Ενεργός ρόλος φοιτητών/τριών  

Ρόλος «δασκάλου» - ανάληψη ευθύνης  

Διδακτική πρακτική  

Καλλιέργεια δεξιοτήτων  

Αποτελεσματική μάθηση  

Αρέσκεια φυσικής  

Εναλλαγή ομάδων  

Ανάληψη ρόλων  

Καλύτερο κλίμα στην τάξη  

Οικονομία διδακτικών ωρών  

Προθυμία εφαρμογής της jigsaw στο μέλλον  
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Αρνητικές αντιλήψεις-Επιφυλάξεις  

Επιφυλάξεις για μαθητές/τριες Δημοτικού   

Μεταφορά λανθασμένων πληροφοριών  

Δυσκολίες διδασκομένων  

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα ως προς το Γνωστικό Αντικείμενο 

Ερωτηματολόγια 

Στους πίνακες 11, 12, 13 και 14 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την 

αξιολόγηση των απαντήσεων των φοιτητών/τριών στα δύο ερωτηματολόγια. 

Ξεκινώντας από το πριν-ερωτηματολόγιο παρατηρείται ότι και στα τέσσερα θέματα 

η πλειοψηφία των απαντήσεων είναι ανεπαρκείς (68% για την παραγωγή ήχου, 57% 

για τη διάδοση, 82% για την ανάκλαση, 85% για την απορρόφηση).  

Προχωρώντας στη σύγκριση των απαντήσεων στις κοινές ερωτήσεις του πριν- 

και μετά-ερωτηματολογίου παρατηρείται βελτίωση σε όλα τα θέματα. 

Αναλυτικότερα, για την παραγωγή του ήχου οι άριστες απαντήσεις στο πριν-

ερωτηματολόγιο ήταν 3 (8%), οι ικανοποιητικές 9 (25%) και οι ανεπαρκείς 24 (67%). 

Στο μετά-ερωτηματολόγιο οι άριστες απαντήσεις ήταν 13 (36%), οι ικανοποιητικές 

16 (45%) και οι ανεπαρκείς 7 (19%). Για τη διάδοση του ήχου οι άριστες απαντήσεις 

στο πριν-ερωτηματολόγιο ήταν 0 (0%), οι ικανοποιητικές 20 (56%) και οι ανεπαρκείς 

16 (44%). Στο μετά-ερωτηματολόγιο οι άριστες απαντήσεις ήταν 3 (8%), οι 

ικανοποιητικές 25 (70%) και οι ανεπαρκείς 8 (22%). Για την ανάκλαση του ήχου οι 

άριστες απαντήσεις στο πριν-ερωτηματολόγιο ήταν 0 (0%), οι ικανοποιητικές 8 

(22%) και οι ανεπαρκείς 28 (78%). Στο μετά-ερωτηματολόγιο οι άριστες απαντήσεις 

ήταν 6 (17%), οι ικανοποιητικές 17 (47%) και οι ανεπαρκείς 13 (36%). Για την 

απορρόφηση του ήχου οι άριστες απαντήσεις στο πριν-ερωτηματολόγιο ήταν 4 

(11%), οι ικανοποιητικές 2 (6%) και οι ανεπαρκείς 30 (83%). Στο μετά-

ερωτηματολόγιο οι άριστες απαντήσεις ήταν 21 (58%), οι ικανοποιητικές 4 (11%) 

και οι ανεπαρκείς 11 (31%).  
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 Πίνακας 11: Απαντήσεις για την Παραγωγή ήχου. 

* Οι ερωτήσεις είναι ίδιες.  

 

Πίνακας 12: Απαντήσεις για τη Διάδοση ήχου. 

  πριν-ερωτηματολόγιο Μετά-ερωτηματολόγιο 

  Ερώτηση 3* Ερώτηση 4 Ερώτηση 2*  Ερώτηση 6 

 
Τμήμα 

 
Τμήμα 

 
Τμήμα 

 
Τμήμα 

   Α Β Σύνολο Α Β Σύνολο Α Β Σύνολο Α Β Σύνολο 

Άριστες 0 0 0% 4 1 14% 1 2 8% 8 7 42% 

Ικανοποιητικές 10 10 56% 2 4 17% 15 10 70% 0 3 8% 

Ανεπαρκείς 10 6 44% 14 11 69% 4 4 22% 12 6 50% 

* Οι ερωτήσεις είναι ίδιες.  

 

Πίνακας 13: Απαντήσεις για την Ανάκλαση ήχου. 

  πριν-ερωτηματολόγιο Μετά-ερωτηματολόγιο 

  Ερώτηση 5* Ερώτηση 6 Ερώτηση 3* Ερώτηση 7 

 
Τμήμα 

 
Τμήμα 

 
Τμήμα 

 
Τμήμα 

   Α Β Σύνολο Α Β Σύνολο Α Β Σύνολο Α Β Σύνολο 

Άριστες 0 0 0% 0 0 0% 4 2 17% 1 3 11% 

Ικανοποιητικές 6 2 22% 4 1 14% 11 6 47% 5 3 22% 

Ανεπαρκείς 14 14 78% 16 15 86% 5 8 36% 14 10 67% 

* Οι ερωτήσεις είναι ίδιες.  

 

Πίνακας 14: Απαντήσεις για την Απορρόφηση ήχου. 

  πριν-ερωτηματολόγιο Μετά-ερωτηματολόγιο 

  Ερώτηση 7* Ερώτηση 8 Ερώτηση 4*  Ερώτηση 8 

 
Τμήμα 

 
Τμήμα 

 
Τμήμα 

 
Τμήμα 

   Α Β Σύνολο Α Β Σύνολο Α Β Σύνολο Α Β Σύνολο 

Άριστες 4 0 11% 2 1 8% 11 10 58% 0 0 0% 

Ικανοποιητικές 1 1 6% 2 0 6% 3 1 11% 8 9 47% 

Ανεπαρκείς 15 15 83% 16 15 86% 6 5 31% 12 7 53% 

* Οι ερωτήσεις είναι ίδιες.  

 

  πριν-ερωτηματολόγιο Μετά-ερωτηματολόγιο 

  Ερώτηση 1* Ερώτηση 2 Ερώτηση 1*  Ερώτηση 5 

 
Τμήμα 

 
Τμήμα 

 
Τμήμα 

 
Τμήμα 

    Α Β Σύνολο  Α Β Σύνολο Α Β Σύνολο Α Β Σύνολο 

Άριστες 2 1 8% 1 1 6% 9 4 36% 1 6 20% 

Ικανοποιητικές 8 1 25% 5 4 25% 8 8 45% 8 8 44% 

Ανεπαρκείς 10 14  67% 14 11 69% 3 4 19% 11 2 36% 
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Συνεχίζοντας με τις υπόλοιπες ερωτήσεις του μετά-ερωτηματολογίου, οι 

οποίες είχαν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και προϋπέθεταν καλή κατανόηση του 

γνωστικού αντικειμένου, παρατηρείται ότι είχαν αρκετές ικανοποιητικές και άριστες 

απαντήσεις. Πιο συγκεκριμένα, για την παραγωγή του ήχου οι άριστες απαντήσεις 

ήταν 7 (20%), οι ικανοποιητικές 16 (44%) και οι ανεπαρκείς 13 (36%). Για τη διάδοση 

του ήχου οι άριστες απαντήσεις ήταν 15 (42%), οι ικανοποιητικές 3 (8%) και οι 

ανεπαρκείς 18 (50%). Για την ανάκλαση του ήχου οι άριστες απαντήσεις ήταν 4 

(11%), οι ικανοποιητικές 8 (22%) και οι ανεπαρκείς 24 (67%). Για την απορρόφηση 

του ήχου οι άριστες απαντήσεις ήταν 0 (0%), οι ικανοποιητικές 17 (47%) και οι 

ανεπαρκείς 19 (53%). 

Από τη σύγκριση των απαντήσεων των ειδικών και μη-ειδικών στο μετά-

ερωτηματολόγιο (πίνακας 15) δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά στα συνολικά 

ποσοστά ανεπαρκών, ικανοποιητικών και άριστων απαντήσεων. Παρατηρώντας 

όμως τις απαντήσεις ανά θέμα, φαίνεται ότι στην παραγωγή και στη διάδοση του 

ήχου τα ποσοστά ανεπαρκών απαντήσεων των ειδικών είναι μεγαλύτερα από ότι 

των μη-ειδικών. Το αντίθετο συμβαίνει στην ανάκλαση του ήχου, ενώ στην 

απορρόφηση τα ποσοστά δεν διαφέρουν σημαντικά. 

 Μελετώντας τις απαντήσεις στο μετά-ερωτηματολόγιο κάθε ατόμου 

χωριστά, βρέθηκε ότι 23 συμμετέχοντες (66%) έδωσαν καλύτερες απαντήσεις στο 

θέμα ειδίκευσης, ενώ 13 (34%) έδωσαν χειρότερες απαντήσεις στο θέμα 

ειδίκευσης. Αν και φαίνεται ότι οι περισσότεροι φοιτητές/τριες απάντησαν 

καλύτερα στα θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν, με βάση όλα τα παραπάνω δεν 

προκύπτει ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα ως προς το αν υπάρχει διαφορά στη μάθηση 

του αντικειμένου που μελετάται στην ομάδα ειδίκευσης σε σχέση με τα υπόλοιπα 

αντικείμενα. Εξάλλου αν παρατηρήσει κανείς τις συνολικές απαντήσεις ανά θέμα, 

φαίνεται ότι τα αποτελέσματα διαφέρουν. Για παράδειγμα, στην παραγωγή του 

ήχου το 28% των απαντήσεων ήταν ανεπαρκείς, στη διάδοση το 36%, στην 

ανάκλαση το 51% και στην απορρόφηση το 42%. Αυτό δείχνει ότι πιθανόν κάθε 

θέμα έχει διαφορετικό βαθμό δυσκολίας, ο οποίος επηρεάζει το μαθησιακό 

αποτέλεσμα. 
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Πίνακας 15: Απαντήσεις Ειδικών και μη Ειδικών στο μετά-ερωτηματολόγιο. 

* Τα ποσοστά αναφέρονται στο σύνολο των ειδικών και στο σύνολο των μη-ειδικών 

αντίστοιχα. 

  

  Ανεπαρκείς Ικανοποιητικές Άριστες 

  Ειδικοί Μη-ειδικοί Ειδικοί Μη-ειδικοί Ειδικοί Μη-ειδικοί 

Παραγωγή 

5 

31,25% 

11 

23,90% 

9 

56,25% 

19 

41,30% 

2 

12,50% 

16 

34,80% 

Διάδοση 

7 

43,75% 

15 

32,60% 

6 

37,50% 

18 

39,10% 

3 

18,75% 

13 

28,30% 

Ανάκλαση 

5 

35,70% 

27 

56,25% 

3 

21,40% 

18 

37,50% 

6 

42,90% 

3 

6,25% 

Απορρόφηση 

6 

37,50% 

19 

41,30% 

5 

31,25% 

13 

28,30% 

5 

31,30% 

14 

30,40% 

Σύνολο 

23 

37,10% 

72 

38,70% 

23 

37,10% 

68 

36,60% 

16 

25,80% 

46 

24,70% 
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Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 Το εφαλτήριο της εν λόγω έρευνας είναι η προώθηση της συνεργατικής 

μεθόδου jigsaw στην υποχρεωτική εκπαίδευση για τη διδασκαλία των Φυσικών 

Επιστημών. Μολονότι η σχετική διεθνής βιβλιογραφία είναι πλούσια στα ευρήματά 

της, το ελληνικό εκπαιδευτικό ενδιαφέρον φαίνεται ότι είναι πολύ πρόσφατο. Έτσι, 

στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος jigsaw για τη διδασκαλία των 

ηχητικών φαινομένων σε φοιτητές/τριες Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. Τα ευρήματα της εφαρμογής δίνουν απαντήσεις για την 

εφαρμοσιμότητα της μεθόδου στους/στις φοιτητές/τριες, για τις αντιλήψεις των 

φοιτητών/τριών σχετικά με τη μέθοδο καθώς και για την επίδοσή τους στο 

διδασκόμενο αντικείμενο.  

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εφαρμογή της jigsaw ήταν επιτυχής. Αν και 

ήταν μια καινοτομική μέθοδος για τους/τις φοιτητές/τριες, κατανόησαν την πορεία 

της και συνεργάστηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό, αντάλλαξαν απόψεις και 

ολοκλήρωσαν τα έργα χωρίς σημαντικές δυσκολίες. Από την αξιολόγηση των 

απαντήσεών τους στα ερωτηματολόγια φάνηκε να υπάρχει βελτίωση της επίδοσής 

τους στο γνωστικό αντικείμενο των ηχητικών φαινομένων. Μάλιστα, οι απαντήσεις 

στις ερωτήσεις, που προϋπέθεταν σε βάθος κατανόηση του αντικειμένου, ήταν σε 

ποσοστό 51% ικανοποιητικές και άριστες. Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί συμμετέχοντες 

οδηγήθηκαν σε υψηλό επίπεδο μάθησης.  

 Επίσης, οι αντιλήψεις που εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της αναστοχαστικής 

συζήτησης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς και στις ημιδομημένες 

συνεντεύξεις ήταν στην πλειοψηφία τους θετικές. Οι φοιτητές/τριες φαίνεται ότι 

ενθουσιάστηκαν με τη μέθοδο που βίωσαν, καθώς τη χαρακτήρισαν ως μια 

πρωτότυπη διαδικασία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματική μάθηση με 

ευχάριστο τρόπο. Ειδικά για το μάθημα της φυσικής αναφέρθηκε ότι γίνεται πιο 

αρεστό μέσα από τη jigsaw. Επίσης, υπογράμμισαν πλεονεκτήματά της, όπως ο 

ενεργός και πολλαπλός ρόλος των μαθητών/τριών, η ανάληψη ευθύνης, η 

καλλιέργεια δεξιοτήτων. Παράλληλα, ανέπτυξαν κριτική για τη δυνατότητα 

εφαρμογής της μεθόδου σε μαθητές/τριες δημοτικού. Συγκεκριμένα, 
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υποστηρίχτηκε ότι η jigsaw προϋποθέτει αφενός ένα βαθμό ωριμότητας και ένα 

επίπεδο δεξιοτήτων από τους μαθητές/τριες, αφετέρου περισσότερη καθοδήγηση 

και οργάνωση από τον/την εκπαιδευτικό. Μέρος των παραπάνω απόψεων 

συμπίπτει με τις απόψεις φοιτητών/τριών που συμμετείχαν στην έρευνα των Artut 

& Tarim (2007) και στην έρευνα της Maden (2011). 

Τα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής μπορούν να αποδοθούν σε 

περισσότερους από έναν παράγοντες. Καταρχάς, η ίδια η μέθοδος, φέροντας τις 

αρχές της συνεργατικής μάθησης (Johnson, Johnson και Holubec, 1993), πετυχαίνει 

να ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των φοιτητών/τριών (Hänze & Berger, 2007; Meng, 

2010; Mengduo & Xiaoling, 2010), οι οποίοι αναλαμβάνοντας έναν ενεργό ρόλο 

(Dollard & Mahoney, 2010; Lazarowitz et al., 1988) και μέσα από μια ευχάριστη 

διαδικασία (Eilks, 2005; Göçer, 2010; Maftei & Maftei, 2011), οδηγούνται στη 

μάθηση του γνωστικού αντικειμένου (Dori et al., 1995; Doymus, 2008; Kiliç, 2008; 

Limjuco & Gravino, 2012; Sheikhi Fini et al., 2012; Walker & Crogan, 1998). 

Επιπλέον, το γεγονός ότι οι φοιτητές/τριες βίωσαν τη jigsaw ως μαθητές/τριες, 

τους παρείχε τη δυνατότητα να αντιληφθούν εάν βελτίωσαν ή όχι τις αρχικές τους 

ιδέες για ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο της φυσικής και να κατανοήσουν 

τη δομή και τα χαρακτηριστικά της μεθόδου. Έρευνες εποικοδομητικού χαρακτήρα 

καταλήγουν σε ανάλογα ευρήματα, δηλαδή στο ό,τι οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για μια καινοτομική διδακτική μέθοδο βελτιώνονται ή ακόμη και 

αλλάζουν, όταν οι ίδιοι/ες μαθαίνουν, με τη μέθοδο αυτή, ένα περιεχόμενο της 

φυσικής (Stofflet, 1994; Psillos, Spyrtou & Kariotoglou, 2005).  

Επίσης, η αναστοχαστική συζήτηση στο τέλος της διαδικασίας, έδωσε την 

ευκαιρία στους/στις φοιτητές/τριες – μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, να εκφραστούν 

για το βίωμα μιας καινοτομικής μεθόδου, αμέσως μετά την εμπειρία τους. 

Ανάλογες έρευνες δείχνουν ότι ο αναστοχασμός των εκπαιδευτικών πάνω στις 

γνώσεις τους και στις εμπειρίες τους συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της 

επαγγελματικής τους επάρκειας (Park & Oliver, 2008). 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις δήλωσαν ότι 

ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο 

jigsaw και μάλιστα ορισμένοι έκαναν προτάσεις για συγκεκριμένα μαθήματα. Το 
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γεγονός αυτό θεωρείται σημαντικό, καθώς λαμβάνοντας υπόψη την έρευνα των 

Μαλαμίτσα, Κόκκοτα και Πήλιουρα (2002), οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη 

διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών είναι σε μεγάλο βαθμό επηρεασμένες από τον 

τρόπο που οι ίδιοι διδάχτηκαν Φυσικές Επιστήμες. Όταν οι ίδιοι βιώνουν στην 

πράξη μια καινοτομική μέθοδο, είναι πολύ πιθανό στη συνέχεια να την 

εφαρμόσουν στη διδασκαλία τους. 

 Όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα ως προς το γνωστικό αντικείμενο, 

ιδιαίτερη μελέτη χρήζει η επίδοση των φοιτητών/τριών στα δύο διαφορετικά 

επίπεδα συνεργασίας τους (ομάδα ειδίκευσης, ομάδα σύνθεσης). Παρατηρώντας τις 

απαντήσεις κάθε ατόμου χωριστά, φαίνεται ότι οι περισσότεροι φοιτητές/τριες 

απάντησαν καλύτερα στα θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν ως «ειδικοί». Σε 

προηγούμενες έρευνες (Hänze & Berger, 2007; Souvignier & Kronenberger, 2007) 

έχουν επίσης βρεθεί υψηλότερες επιδόσεις στα θέματα ειδίκευσης. Δεδομένου, 

όμως, ότι τα συνολικά ποσοστά ανεπαρκών, ικανοποιητικών και άριστων 

απαντήσεων των ειδικών και μη-ειδικών δεν διέφεραν, δεν προκύπτει ένα σαφές 

συμπέρασμα.   

 Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, την παρούσα ποιοτική έρευνα, από τα 

αποτελέσματά της, αν και δεν επιτρέπονται γενικεύσεις, αναδεικνύεται η 

πολύπλευρη ωφελιμότητα της μεθόδου jigsaw για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές αντιλήψεις των συμμετεχόντων, αλλά και τη διεθνή 

βιβλιογραφία, θεωρούμε ότι η jigsaw θα μπορούσε να εισαχθεί σε όλα τα επίπεδα 

εκπαίδευσης, ξεκινώντας από την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών. 

Επιπλέον, θα είχε ενδιαφέρον σε επόμενη έρευνα να εφαρμοστεί η jigsaw σε «εν 

ενεργεία» εκπαιδευτικούς και έπειτα να οργανώσουν και να διεξάγουν οι ίδιοι/ες 

διδασκαλίες στην τάξη τους. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσαν να 

προκύψουν πληροφορίες για τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της μεθόδου, στο 

πλαίσιο της Ελληνικής πραγματικότητας.  
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Παράρτημα Α 

Powerpoint  

 

Jigsaw σημαίνει παζλ, παιχνίδι συναρμολόγησης.

Είναι μία μέθοδος συνεργατικής μάθησης.

1. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4-6

ατόμων, που ονομάζονται ομάδες σύνθεσης.

2. Ένας μαθητής από κάθε ομάδα ορίζεται ως

συντονιστής.

3. Το μάθημα χωρίζεται σε επιμέρους ενότητες

ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων των ομάδων.

4. Κάθε μέλος από μία ομάδα σύνθεσης ασχολείται

με διαφορετική ενότητα.

5. Δίνεται αρκετός χρόνος στους μαθητές για να

διαβάσουν το φύλλο εργασίας τους.

1

3

4 2

1

3

4 2

1

3

4 2

1

3

4 2

Η μέθοδος Jigsaw σε 10 Βήματα (Aronson, 2000)

Ομάδες σύνθεσης

 

 

6. Σχηματίζονται νέες ομάδες, οι ομάδες

ειδίκευσης, που περιλαμβάνουν ένα μαθητή

από κάθε ομάδα σύνθεσης. Τα μέλη της κάθε

ομάδας ειδίκευσης ασχολούνται με την ίδια

ενότητα. Με συζήτηση και συνεργασία

ερευνούν το θέμα τους και καθένας ετοιμάζει

την παρουσίαση που θα κάνει στη δική του

ομάδα σύνθεσης.

7. Οι μαθητές επιστρέφουν στις αρχικές ομάδες

σύνθεσης.

8. Κάθε μαθητής παρουσιάζει τα αποτελέσματα

της εργασίας του στην ομάδα του. Τα

υπόλοιπα μέλη ζητούν διευκρινήσεις σε

περίπτωση που δεν καταλαβαίνουν κάτι.

4

4

4 4

3

3

3 3

1

1

1 1

2

2

2 2

Ομάδες ειδίκευσης
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9. Ο/η εκπαιδευτικός κινείται ανάμεσα στις

ομάδες και παρατηρεί τη διαδικασία. Αν

εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, παρεμβαίνει

με κατάλληλο τρόπο.

10. Στο τέλος αξιολογείται το αποτέλεσμα της

μάθησης με μια σύντομη διαδικασία.

1

3

4 2

1

3

4 2

1

3

4 2

1

3

4 2
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Πριν-Ερωτηματολόγιο για τα ηχητικά φαινόμενα 

 

Ημερομηνία γέννησης: ………………… 

Κατεύθυνση μαθημάτων στο Λύκειο: ………………………… 

Γνώσεις μουσικής: ………………………….. 

 

Ερώτηση 1 

Πώς νομίζεις ότι παράγεται ο ήχος από μια κιθάρα; Εξήγησε αναλυτικά την άποψή 

σου.  

 

Ερώτηση 2 

Πώς νομίζεις ότι παράγεται ο ήχος από ένα τύμπανο; Εξήγησε αναλυτικά την άποψή 

σου. 

 

Ερώτηση 3 

Πώς νομίζεις ότι ο ήχος φτάνει από το ηχείο του ραδιοφώνου στο αφτί του παιδιού; 

Εξήγησε και σχεδίασε στην παρακάτω εικόνα κάτι που να αναπαριστά τη διάδοση 

του ήχου από το ραδιόφωνο στο αφτί του παιδιού. 

        

 

Ερώτηση 4 

Καθώς ένας δύτης εξερευνά το βυθό της θάλασσας,  λίγα μέτρα μακριά του, ένας 

δεύτερος δύτης από ένα σκάφος βουτάει στη θάλασσα. Νομίζεις ότι θα ακούσει ο 

δύτης τον θόρυβο από τη βουτιά του δεύτερου; Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 
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Ερώτηση 5 

Ένα κορίτσι βρίσκεται πίσω από το κλειστό παράθυρο, με το διπλό τζάμι του σπιτιού 

του. Βλέποντας τον πατέρα του να έρχεται στο σπίτι φωνάζει δυνατά. Νομίζεις ότι ο 

πατέρας του θα το ακούσει; Ναι ή Όχι; Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 6 

Τα θέατρα στην εποχή της αρχαίας Ελλάδας ήταν φημισμένα για την καλή τους 

ακουστική. Πού νομίζεις ότι οφείλεται αυτό; 

 

Ερώτηση 7 

Το δωμάτιο της Ιωάννας βρίσκεται απέναντι από το χώρο όπου χτίζεται μια 

καινούρια πολυκατοικία. Έτσι η Ιωάννα κάθε πρωί ξυπνά από το θόρυβο των 

μηχανημάτων. Για να μπορέσει να ξανακοιμηθεί βάζει το κεφάλι της κάτω από το 

μαξιλάρι της. Νομίζεις ότι αυτό είναι αποτελεσματικό; Ναι ή όχι; Δικαιολόγησε την 

απάντησή σου. 

 

Ερώτηση 8 

Όταν σκεπάσουμε ένα ραδιόφωνο με μια κουβέρτα τότε ο ήχος που ακούγεται από 

το ραδιόφωνο είναι λιγότερο δυνατός. Γιατί νομίζεις ότι συμβαίνει αυτό; 

Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 
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Μετά-Ερωτηματολόγιο για τα ηχητικά φαινόμενα 

 

 

Ημερομηνία Γέννησης: ………………………………. 

Κατεύθυνση μαθημάτων στο Λύκειο: ………………………… 

Γνώσεις μουσικής: ………………………….. 

Ομάδα Ειδίκευσης: Παραγωγή ήχου   Διάδοση ήχου   

   Ανάκλαση ήχου   Απορρόφηση ήχου  

    

 

Ερώτηση 1 

Πώς νομίζεις ότι παράγεται ο ήχος από μια κιθάρα; Εξήγησε αναλυτικά την άποψή 

σου.  

 

Ερώτηση 2 

Πώς νομίζεις ότι ο ήχος φτάνει από το ηχείο του ραδιοφώνου στο αφτί του παιδιού; 

Εξήγησε και σχεδίασε στην παρακάτω εικόνα κάτι που να αναπαριστά τη διάδοση 

του ήχου από το ραδιόφωνο στο αφτί του παιδιού. 

        

Ερώτηση 3 

Ένα κορίτσι βρίσκεται πίσω από το κλειστό παράθυρο, με το διπλό τζάμι του σπιτιού 

του. Βλέποντας τον πατέρα του να έρχεται στο σπίτι φωνάζει δυνατά. Νομίζεις ότι ο 

πατέρας του θα το ακούσει; Ναι ή Όχι; Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 
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Ερώτηση 4 

Το δωμάτιο της Ιωάννας βρίσκεται απέναντι από το χώρο όπου χτίζεται μια 

καινούρια πολυκατοικία. Έτσι η Ιωάννα κάθε πρωί ξυπνά από το θόρυβο των 

μηχανημάτων. Για να μπορέσει να ξανακοιμηθεί βάζει το κεφάλι της κάτω από το 

μαξιλάρι της. Νομίζεις ότι αυτό είναι αποτελεσματικό; Ναι ή όχι; Δικαιολόγησε την 

απάντησή σου. 

 

Ερώτηση 5  

Τι θα έκανες για να φτιάξεις ένα δίχορδο, που να παράγει δύο διαφορετικούς 

ήχους; Να αναφέρεις δύο διαφορετικούς τρόπους. 

 

Ερώτηση 6  

Το σπίτι της Δανάης βρίσκεται δίπλα στο σταθμό του τρένου. Πότε νομίζεις ότι 

διαδίδεται πιο γρήγορα ο ήχος του τρένου, το βράδυ (η θερμοκρασία είναι χαμηλή) 

ή το μεσημέρι (η θερμοκρασία είναι υψηλότερη); Αιτιολόγησε την απάντησή σου.   

 

Ερώτηση 7 

Τα ηχητικά κύματα χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του βάθους της θάλασσας. Με 

ποιο τρόπο νομίζεις ότι συμβαίνει αυτό; 

 

Ερώτηση 8 

Τα πορώδη υλικά, όπως το σφουγγάρι και το φελιζόλ έχουν την ιδιότητα να 

απορροφούν τον ήχο. Εξήγησε γιατί συμβαίνει αυτό. 
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Παράρτημα Β 

Απαντήσεις των φοιτητών/τριών στη φάση αναστοχασμού 

Πίνακας 16. Θετικές απόψεις για τη μέθοδο Jigsaw 

«Ήταν ωραία γιατί ήταν διαφορετικό από τον κλασικό τρόπο παράδοσης, που ο 

δάσκαλος λέει και τα παιδιά ακούνε, γιατί ουσιαστικά μέσα από αυτό που κάναμε 

μάθαμε μόνοι μας αυτά που έπρεπε να μάθουμε και είχαμε και διαδραστικό υλικό 

στον υπολογιστή, οπότε ήταν πιο ενδιαφέρον και πιο ευχάριστο.» 

«Ήταν έξυπνο. Εμείς, ως φοιτητές αναλάβαμε να ενημερώσουμε τους συμφοιτητές 

μας γι’ αυτά που ψάξαμε σαν ομάδα στο ίντερνετ για την εργασία.» 

«Ήταν ευθύνη. Γιατί μπορούσε κάποιος να μην καταλάβει αυτό που του εξηγείς και 

να θέλει περισσότερη οργάνωση, να το ψάξεις περισσότερο.» 

«Μετά ήταν η συνεργασία, διαφορετικές απόψεις, ιδέες. Εμένα μου άρεσε πολύ 

όλο αυτό.» 

«Τα παιδιά έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση για να παρουσιάσουν αυτά που 

βρίσκουν και θα τους βοηθήσει αργότερα στο Πανεπιστήμιο, όταν θα έχουν 

εργασίες να παρουσιάσουν μπροστά σε κόσμο. Θα έχουν εξοικειωθεί μ’ αυτό τον 

τρόπο να ψάχνουν για κάποιο θέμα και να το παρουσιάζουν μπροστά σε μαθητές ή 

φοιτητές αργότερα. Είναι ένας καλός τρόπος εξοικείωσης. Να προσέχει ορισμένα 

βασικά σημεία, ας πούμε πως θα παρουσιάσει, τον τρόπο που θα πει κάποια 

πράγματα, δεν θα μιλάει όπως θα μιλάει σε φίλους του, αλλά θα μιλήσει μ’ έναν 

καλύτερο τρόπο.» 

«Είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος να διδάσκεται η φυσική και να γίνεται πιο 

αρεστή στα παιδιά, αλλά και στους φοιτητές. Γιατί συγκεντρώνει πολλά 

διαφορετικά πράγματα – ψάχνουν στο ίντερνετ, συγκεντρώνουν πληροφορίες, 

συνεργαζόμαστε μεταξύ μας για να μπορέσουμε να κάνουμε μια εργασία, στην 

οποία υπάρχει και το σχέδιο και ο λόγος και στο τέλος καταφέρνουμε να 

παρουσιάσουμε όλοι μαζί τα αποτελέσματά μας, μπροστά σε όλους τους 

συμφοιτητές μας.» 

«Το παιδί όχι μόνο παίρνει πιο εύκολα γνώσεις, αλλά μαθαίνει ότι έχει μια ομάδα. 

Που είναι σημαντικό πιστεύω σε ένα σχολείο να μάθει το παιδί, πώς να λειτουργεί 
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και το ρόλο του και το πώς να μιλάει.» 

«Στην αρχή ήταν τελείως καινούριο αυτό που κάναμε με το σύστημα. Που 

ουσιαστικά χωριστήκαμε σε ομάδες και μετά έπρεπε εμείς να πούμε στην ομάδα 

μας το τι μάθαμε από τα πειράματα κι απ’ όλα αυτά. Και να τους κάνουμε να 

καταλάβουν αυτό, το οποίο καταλάβαμε εμείς μέσα από τις πληροφορίες που 

είδαμε στο ίντερνετ κι όλα αυτά. Και παίζεις έναν ρόλο, είναι ένας μικρός ρόλος 

διδασκαλίας βασικά αυτό.» 

«Είναι και μια καλή εξάσκηση ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί.» 

«Σε παιδιά δημοτικού νομίζω θα άλλαζε ριζικά τις απόψεις τους για τον ήχο. Επειδή 

τα παιδιά έχουν λανθασμένες απόψεις για τον ήχο.» 

«Μάθαμε πολλά πράγματα για τον ήχο.» 

«Επίσης επειδή τα παιδιά εδώ είπαν διάφορες απορίες έτσι είχαμε τη δυνατότητα 

να αφουγκραστούμε τις πιθανές ερωτήσεις των παιδιών. Με λίγα λόγια ήταν σαν να 

ήμαστε στην τάξη και οι ερωτήσεις των συμφοιτητών μας να ήταν σαν των 

παιδιών.» 

«Επίσης, επειδή μπαίνει και στους δύο ρόλους, ίσως μετά αρχίσει να βλέπει… Για 

παράδειγμα, πολλές φορές ενώ ο δάσκαλος μιλάει τα παιδιά μιλάν μεταξύ τους, 

ενώ τώρα που μπαίνουν στη θέση του δασκάλου, ίσως γίνονται και πιο υπεύθυνα 

στη συνέχεια.» 

«Μόνο και μόνο η ευθύνη που αναλαμβάνουν, με το να νιώθουν υπεύθυνοι, επειδή 

πρέπει από αυτούς ο συμμαθητής τους να μάθει, τους κάνει και πιο ώριμους 

γενικώς, πιο υπεύθυνους.» 

«Και εννοείται το ότι συνεργάζονται μεταξύ τους, τους φέρνει και πιο κοντά. Τους 

δένει.» 

«Καταφέραμε να συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά, παρόλο που δεν 

γνωριζόμασταν. Ούτε τα ονόματά μας δεν ξέραμε. Καταφέραμε να συνεργαστούμε 

πολύ καλά και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και χαίρομαι που έγινε αυτό και 

γνωριστήκαμε.» 

Αρνητικές απόψεις - Επιφυλάξεις για τη μέθοδο Jigsaw 

«Εγώ έτσι όπως το σκεφτόμουν, αν αυτό το εφαρμόσουμε σε μαθητές δημοτικού, 

με προβληματίζει λίγο το αν θα καταλάβουν την ευθύνη.» 
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«Γιατί αν κάτι καταλάβει ένα παιδί λάθος και το μεταφέρει λάθος, θα το μάθει 

λάθος κι ο επόμενος. Κι αυτό λίγο με προβληματίζει. Ένα παιδάκι δημοτικού πόσο 

υπεύθυνα θα το πάρει όλο αυτό.» 

Κριτική ανάλυση για τη δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου Jigsaw 

«Πιστεύω ότι (οι μαθητές δημοτικού) θα μπορούσαν να το κάνουν, αφού πρώτα 

γινόταν ένα θεωρητικό μάθημα. Μια διδασκαλία προφορική κι ύστερα θα 

καταλαβαίναμε τι έμαθαν. Αν τα έγραφαν λάθος σημαίνει ότι δεν θα είχαν 

καταλάβει έτσι κι αλλιώς. Οπότε μ’ αυτό είναι μια ευκαιρία να επιβεβαιωθούμε αν 

τα είπαμε καλά ή όχι. Δηλαδή, αν δεν ήξεραν τι να γράψουν, αν δεν τα έκαναν 

σωστά, θα καταλαβαίναμε ότι δεν το είχαν καταλάβει στην ουσία. Θα επιμέναμε 

πιο πολύ στο μάθημα.» 

 

 

Ανάλυση Συνεντεύξεων 

 Πίνακας 17: Απαντήσεις των συμμετεχόντων για την εφαρμοσιμότητα της jigsaw. 

Α) Συμμετοχή 

«Είπαμε ας δοκιμάσουμε όλοι και μετά θα μάθουμε ποια είναι η αλήθεια.» 

«Γιατί συμμετείχαμε όλοι.» 

«Ο καθένας ήξερε από κάτι διαφορετικό κι όλοι συμμετείχαμε» 

«Ο καθένας μας ήξερε τι είχε αναλάβει, τι είχε να κάνει και δεν μπορούσε να κάτσει 

στη γωνιά του και να μην συμμετέχει. Γιατί ο ρόλος του ήταν απαραίτητος.» 

«Το ότι στην αρχή, την πρώτη φορά, ο καθένας είχε ένα ρόλο στην ομάδα και έπρεπε 

να βρει για το δικό του θέμα κάποια στοιχεία. Αυτό μου φάνηκε καλό.» 

«Ήταν καλά, μια χαρά. Ο ένας βοηθούσε τον άλλο. Συμμετείχαν όλοι.» 

«Μπορώ να πω πως ναι. Εντάξει κάποιος μπορεί να έλεγε 1-2 παραπάνω για να 

ενισχύσει κάποια πράγματα με βάση αυτά που γνωρίζει. Αλλά νομίζω ότι σε γενικές 

γραμμές μιλούσαμε όλοι το ίδιο. Συμμετείχαν όλοι.» 

Β) Συνεργασία 

«Ήταν ωραίο το ότι ένα κομμάτι δεν το ψάχναμε μόνοι μας, αλλά το ψάχναμε με άλλα 

παιδιά.» 
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«Ναι, είχαμε καλή συνεργασία. Διαβάζαμε αυτά που βρίσκαμε και τα συζητούσαμε 

στη συνέχεια, για να είμαστε σίγουροι ότι τα καταλάβαμε σωστά.» 

«Με την ομάδα που είχαμε το ίδιο θέμα, επειδή ήμασταν οι τελευταίοι που 

ασχοληθήκαμε στο ίντερνετ, είχαμε δύο υπολογιστές και έτσι είπαμε ο καθένας θα 

κοιτά διαφορετικές ιστοσελίδες.» 

«Σημειώσαμε σε ένα πρόχειρο αυτά που πιστεύαμε και αργότερα συγκεντρωθήκαμε 

όλοι μαζί στο θρανίο μας.» 

«Είχαμε καλή συνεργασία. Απλά στην αρχή φοβόμασταν να πάρει κάποιος την 

ευθύνη. «Κι αν δεν ακούσω καλά;» Υπήρχε διστακτικότητα.» 

« Ήταν μια διαδικασία που ενίσχυε τη συνεργασία. Και όλοι επειδή ήμαστε σε 

διαφορετικές ομάδες, είχαμε να προσθέσουμε κάτι παραπάνω. Ο καθένας από τη 

δική του πλευρά.» 

«Στην ομάδα μου δεν υπήρχαν άτομα, που να προσπάθησαν να πάρουν έναν πιο 

ηγετικό ρόλο ή κάτι τέτοιο. Ο καθένας είχε το ρόλο του.» 

«Ίσως επειδή γνωριζόμασταν, είχαμε και καλή συνεργασία και ίσως με λίγο χιούμορ 

και με σοβαρότητα κάποιες φορές, τα πήγαμε πολύ καλά.» 

«Καμιά φορά δεν είχαμε καλή συνεννόηση στην ομάδα.» 

«Και ίσα ίσα έτυχα με παιδιά που συνεργάζονταν πολύ καλά. Συνεργαζόμασταν πολύ 

καλά μεταξύ μας.» 

«Μου άρεσε που ήμασταν σε ομάδα, αλλά αν δεν υπήρχε συνεργασία δεν θα μ’ 

άρεσε αυτή η διαδικασία.» 

«Ενώ στο μάθημα που κάναμε συνεργαζόμασταν όλοι. Ίσως γιατί μας άρεσε το θέμα 

ίσως γιατί κάναμε κάτι διαφορετικό.» 

«Όλοι συμμετείχαν, μια χαρά και ήταν και πλούσιες οι πληροφορίες που βρήκαμε. 

Οπότε δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην ομάδα μας.» 

«Ναι, οργανωθήκαμε σωστά. Άλλος διάβαζε, άλλος κρατούσε σημειώσεις και ήταν 

μια χαρά.» 

«Δεν με δυσκόλεψε κάτι, γιατί όλα τα παιδιά που ήμασταν στην ομάδα μπορέσαμε ο 

καθένας με το δικό του τρόπο να πει αυτά που ξέρει και στο τέλος να βγει ένα καλό 

αποτέλεσμα.» 

«Στην ομάδα μου δουλέψαμε όλοι μαζί, μιλήσαμε, είπαμε «θα γράψουμε αυτό, θα 
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βάλουμε εκείνο, θα το κάνουμε με σχεδιάγραμμα, να το οργανώσουμε με αυτό τον 

τρόπο».» 

Γ) Αλληλεπίδραση 

«Που ανταλλάσαμε απόψεις , εξηγούσαμε ο ένας στον άλλο.» 

«Έγινε συζήτηση. Για παράδειγμα, μια κοπέλα μας έλεγε ότι ο ήχος είναι διαμήκες 

κύμα και πάνω σ’ αυτό εμείς ρωτούσαμε «Τι εννοείς; Τι είναι το διαμήκες κύμα;»» 

«Αλλά μέσα από την ομαδική εργασία ήταν σαν να τα γνωρίζω καλύτερα. Γιατί 

έπαιρνε την πρωτοβουλία και έλεγε «Νάσια, αυτό δεν είναι σωστό. Σκέψου το.» Ή 

έλεγε τη δική του γνώμη με πολύ ωραίο τρόπο, χωρίς να προσβάλουμε ο ένας τον 

άλλο, σε χαμηλούς τόνους.» 

«Λες την άποψή σου ή την απορία σου. Ή πολλές φορές μπορεί να διαφωνούσες. Να 

έλεγες ότι «όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι έτσι. Απόδειξέ το μου.».» 

«Αλλά είχαμε και μια μικρή ένταση όταν έπρεπε να κάνουμε την αφίσα. Υπήρχε μια 

μικρή ένταση σαν διαμάχη. «Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να το βάλεις αυτό», 

άλλος έλεγε «Εγώ το πιστεύω».» 

«Ειδικά, μέχρι να ξεκινήσουμε, κάναμε πρώτα σε ένα πρόχειρο και λέγαμε θα κάνει ο 

καθένας τι πιστεύει και παίρναμε μετά στοιχεία από τον καθένα και κάναμε την 

αφίσα.» 

«Έγιναν όχι λεπτομερείς, πολύ σύντομες συζητήσεις. Ο καθένας είπε πολύ σύντομα 

αυτό που είχε κάνει.» 

«Εκφράζαμε την απορία κι όποιος ήξερε μπορούσε να μας την αναλύσει, αλλιώς 

έμενε αναπάντητη.» 

«Είπε ο καθένας αυτά που ήθελε. Επειδή έπρεπε να καταλάβουμε το κάθε θέμα, 

ρωτήσαμε για απορίες που είχαμε.» 

«Το κάθε παιδί είπε αυτό που είχε. Τι κατάλαβε. Και από κει και πέρα αν εμείς δεν 

καταλαβαίναμε τι έλεγε, ρωτούσαμε κάτι παραπάνω. Ή αν σκεφτόμασταν κάτι από 

την καθημερινή μας ζωή, το λέγαμε. «Α! Μήπως γι’ αυτό συμβαίνει αυτό;»» 

«Υπήρχε ο ένας που έλεγε για το θέμα του και μετά οι υπόλοιποι ρωτούσαν. Ίσως 

πρότειναν κάτι, «γιατί δεν έγινε αυτό;» και ο άλλος απαντούσε. Υπήρχε διάλογος.» 

«Καταλαβαίναμε τι έλεγε ο άλλος. Μπορεί να υπήρξαν και κάποιες διευκρινιστικές 

ερωτήσεις.» 
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«Στην αρχή εξηγούσαμε και μετά έκανε ο καθένας – αν είχε – τις δικές του ερωτήσεις 

και αναλόγως απαντούσε αυτός που είχε το θέμα. Υπήρχαν και διαφωνίες κάποιες 

φορές. Γιατί πράγματα που ξέρουμε από την καθημερινότητα, λέμε ότι αυτό δεν 

ισχύει, ενώ κανονικά στη φυσική είναι αλλιώς.» 

«Θυμάμαι ότι είχαμε διαφωνίες για το πώς έβγαινε από το ραδιόφωνο ο ήχος. Άλλοι 

έλεγαν ότι ο ήχος, όπως παν τα κύματα, βγαίνουν αρχικά μεγάλα τα κύματα και μετά 

αρχίζουν και μικραίνουν. Άλλοι έλεγαν το αντίθετο για το πώς φτάνει στο αφτί του 

ανθρώπου. Έτσι υπήρχε αυτή η διαφωνία.» 

«Κάποιες φορές δεν κατανοούσα τι έλεγαν οι άλλοι σχετικά με τα άλλα 3 θέματα. 

Αλλά μέσω των ερωτήσεων, λύθηκαν οι απορίες.» 

«Ναι κάναμε ερωτήσεις. Γιατί τα έλεγε όλα μαζεμένα, αλλά μετά που θέλαμε να 

γράψουμε τη δική μας περίληψη, είχαμε αμφιβολίες. Ας πούμε «πώς το είχε πει 

αυτό;». Ρωτούσαμε και μας το εξηγούσε ξανά. Υπήρχε συζήτηση, γι’ αυτό και μ’ 

άρεσε αυτή η διαδικασία.» 

«Υπήρχε συζήτηση. Υπήρχαν οι ιδέες του καθενός. Υπήρχαν απόψεις. Ας πούμε πώς 

θα το οργανώσουμε, πώς θα το παρουσιάσουμε, τι θα πούμε, γιατί θα το πούμε.» 

«Έλεγε ο καθένας αυτό που είχε και σε περίπτωση που ήθελε κάποια διευκρίνιση ή 

κάτι να προσθέσουμε, γινόταν και μια μικρή συζήτηση. Αλλά κυρίως έλεγε και 

γράφαμε. Να εξηγήσει κάτι που δεν καταλάβαμε….» 

Δ) Ενδιαφέρον 

«Ενδιαφέρουσα μου φάνηκε όλη η διαδικασία, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ήταν 

κάτι που το κάναμε πρώτη φορά και σε τραβούσε να συμμετέχεις, δεν βαριόσουν.» 

«Το γεγονός ότι συνεχώς βρίσκεσαι κάπου αλλού και κάνεις συνέχεια κάτι 

διαφορετικό, δεν είσαι από την αρχή ως το τέλος στην ίδια ομάδα και να ασχολείσαι 

με το ίδιο θέμα, και οι ρόλοι που έχεις, νομίζω ότι είναι πιο ενδιαφέρον.» 

«Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί είδα ότι τα κορίτσια από την ομάδα μου, το είχαν 

πάρει με πολύ ευθύνη την εργασία τους και το εξήγησαν πολύ καλά. Έδωσαν πολλές 

λεπτομέρειες.» 

«Αλλά έτσι κι αλλιώς επειδή συμφοιτητής μας ήταν ο δάσκαλος, νομίζω ότι είχε 

περισσότερο ενδιαφέρον. Να δούμε τι κατάλαβε κι όλη αυτή η διαδικασία.» 

«Είχε πολύ περισσότερο ενδιαφέρον. Πέρασε η ώρα και είχαμε απευθείας μάθημα 



 

97 

 

μετά και δεν το καταλάβαμε καν. Δεν υπήρχε αυτό να κοιτάμε το ρολόι να περάσει η 

ώρα. Δεν βαρεθήκαμε γενικά.» 

«Επίσης μου άρεσε η συλλογή των πληροφοριών από το ίντερνετ. Πιστεύω ήταν 

ενδιαφέρον.» 

«Ήταν ενδιαφέρον και νομίζω πως και με τα παιδιά που συνεργάστηκα 

ενδιαφέρονταν κι αυτά περισσότερο, γι’ αυτό και ήταν ωραία.» 

«Απλά επειδή ήταν κάτι καινούριο, γι’ αυτό και ενδιαφερθήκαμε περισσότερο.» 

«Ήταν πιο δημιουργικό που εμείς οι ίδιοι το ψάξαμε, το μελετήσαμε και μετά τα 

βάλαμε κάτω μεταξύ μας και τα συζητήσαμε. Αυτό ήταν νομίζω το πιο εντυπωσιακό.» 

«Αυτό που μου έκανε εντύπωση, ήταν στα πειράματα κυρίως. Γιατί είναι η πρακτική 

εφαρμογή» 

«Εγώ ως φοιτήτρια που το βίωσα όλο αυτό, μου φάνηκε κάτι πολύ ευχάριστο και 

γενικότερα ήταν πολύ ενδιαφέρον.» 

«Εντυπωσιάστηκα από όλη τη διαδικασία.» 

Ε) Υλοποίηση έργων 

 «Μόνο στο κομμάτι που έπρεπε να βγάλω μια περίληψη από όλα αυτά που είχα 

μάθει (δυσκολεύτηκα) και έπρεπε να είναι σωστή, γιατί θα τη μετέφερα και στους 

άλλους, δηλαδή το κομμάτι της ευθύνης που έχεις στο να μάθουν και οι άλλοι.» 

«Απλά στο πείραμα εκεί στεναχωρηθήκαμε γιατί βγάζαμε αντίθετα αποτελέσματα 

και λέμε τώρα ή δεν ακούμε καλά ή φταίει η φασαρία ή μήπως έτσι έπρεπε να γίνει.» 

«Μας δυσκόλεψαν λίγο τα υλικά, για να καταλάβουμε από πού παράγεται ο ήχος, 

πώς παράγεται…» 

«Με δυσκόλεψε λίγο το γεγονός ότι τα άλλα παιδιά, που είχαν π.χ. τη διάδοση του 

ήχου, να καταλάβω κάποια πράγματα όσον αφορά αυτό. Γιατί δεν είχα ασχοληθεί μ’ 

αυτό.» 

«Ο συντονιστής ήταν κατατοπιστικός, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Νομίζω ήταν 

καλύτερο που υπήρχε ο συντονιστής, γιατί μπορούσε να ασχοληθεί λίγο περισσότερο 

με την ομάδα του. Όσον αφορά αυτή τη συντονιστική δράση. Ήταν λίγα άτομα, οπότε 

μπορούσε εύκολα να τους συντονίσει, σε λιγότερο χρόνο.» 

«Όχι, δύσκολο δεν νομίζω ότι ήταν κάτι. Στο ίντερνετ είχε αρκετές πληροφορίες, 

οπότε αν κάποιος ήθελε να ασχοληθεί μπορούσε να το βρει άνετα.» 
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«Δεν είχαμε κάποιο θέμα με το συντονιστή. Ήρθε το παιδί, μας εξήγησε ό,τι κατάλαβε 

και εμείς πράξαμε αναλόγως.» 

«Ίσως η συνεννόηση. Ας πούμε, ενώ το είχα δει εγώ έπρεπε να το μεταδώσω στους 

άλλους και ίσως αυτό ήταν το λίγο δύσκολο.» 

«Εγώ ήμουν ένας από τους συντονιστές. Είπα στην ομάδα μου αυτά που έπρεπε να 

κάνουμε και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.» 

«Αλλά και πάλι έτσι που ήμασταν δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα. Καταλάβαμε τι 

πρέπει να κάνουμε.» 

«Στην αρχή δεν καταλάβαμε ακριβώς τι έπρεπε να κάνουμε, γι’ αυτό και σε 

ρωτήσαμε. Αλλά μετά μας τα εξήγησε και ήταν οκ.» 

«Λιγάκι με ζόρισε που ήταν πολλές οι πληροφορίες στις ιστοσελίδες που είχαμε να 

βρούμε. Και που δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε καλά, «ναι ίσως αυτό είναι πιο 

σημαντικό, αυτό πρέπει να το κρατήσουμε». Γιατί μας φαίνονταν αρκετά σημαντικά 

όλα.» 

«Στα πειράματα δεν νομίζω ότι βρήκαμε στην ομάδα μου κάποια δυσκολία. Σίγουρα 

δυσκολευτήκαμε κάπου κάπου σε κάποια πράγματα, αλλά κάποια δυσκολία που να 

μην μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε και να ζητήσουμε βοήθεια, δεν νομίζω ότι 

είχαμε.» 

«Μία μικρή δυσκολία από ότι θυμάμαι υπήρχε. Στο θέμα της διάδοσης του ήχου, που 

έπρεπε να απεικονίσουμε τα κύματα. Εκεί υπήρχε μια μικρή δυσκολία για να 

καταλάβουν οι υπόλοιποι.» 

«Για το συντονιστή που είχαμε εμείς στην ομάδα, δεν παρουσιάστηκε κάποιο 

ιδιαίτερο πρόβλημα. Ήρθε μας έδωσε τις οδηγίες, 1-2 διευκρινήσεις που χρειάστηκαν 

τις έκανε. Γενικά δεν υπήρχε πρόβλημα.» 

 

 

 

 

 

 



 

99 

 

Οι αντιλήψεις των φοιτητών/τριών για τη μέθοδο Jigsaw 

Συνέντευξη 1  

Θετικές αντιλήψεις 

ΜΚ1 Μου άρεσε το ότι σε όλο το κομμάτι της διδασκαλίας συμμετείχαμε κι 

εμείς. Δηλαδή δεν ακούγαμε απλά, όπως γίνεται συνήθως. Οι ίδιοι 

ψάχναμε. 

ΜΚ2 Μου άρεσε επίσης το ότι υπήρχαν πειράματα, το ότι υπήρχε κάτι οπτικό και 

το βλέπαμε μπροστά μας. 

ΜΚ3 Ήταν ωραίο το ότι ένα κομμάτι δεν το ψάχναμε μόνοι μας, αλλά το 

ψάχναμε με άλλα παιδιά, που ανταλλάσαμε απόψεις , εξηγούσαμε ο ένας 

στον άλλο. 

ΜΚ6 Ενδιαφέρουσα μου φάνηκε όλη η διαδικασία, από την αρχή μέχρι το τέλος. 

Ήταν κάτι που το κάναμε πρώτη φορά και σε τραβούσε να συμμετέχεις, δεν 

βαριόσουν. 

ΜΚ7 Το γεγονός ότι συνεχώς βρίσκεσαι κάπου αλλού και κάνεις συνέχεια κάτι 

διαφορετικό, δεν είσαι από την αρχή ως το τέλος στην ίδια ομάδα και να 

ασχολείσαι με το ίδιο θέμα, και οι ρόλοι που έχεις, νομίζω ότι είναι πιο 

ενδιαφέρον. 

ΜΚ8 Και για τα μικρά παιδιά. Από το να είναι στην ίδια ομάδα και να 

ασχολούνται με το ίδιο θέμα από την αρχή μέχρι το τέλος, αυτό το ότι 

αλλάζουν περιβάλλον, αλλάζουν αρμοδιότητες είναι πολύ πιο ενδιαφέρον. 

ΜΚ9 Στο jigsaw πήγαινες στο μάθημα και περίμενες να δεις τι καινούριο θα 

κάνεις. Αυτό ήταν πιο ενδιαφέρον. 

ΜΚ10 Σίγουρα δεθήκαμε περισσότερο, γιατί αλλάζοντας ομάδες 

συνεργαζόμασταν και με περισσότερα παιδιά, οπότε γνωριστήκαμε και 

ήρθαμε πιο κοντά με περισσότερα άτομα. 

ΜΚ11 Ναι, πιστεύω ότι άλλαξε (το κλίμα στην τάξη). 

ΜΚ12 Πιστεύω ότι τα παιδιά μπορούν να δουλέψουν με αυτή τη μέθοδο. 

ΜΚ15 Σίγουρα θα το επιχειρούσα. Γιατί γενικώς από την εμπειρία μου που ήταν 

αυτό το δασκαλοκεντρικό στο σχολείο, σίγουρα αυτό θέλω να το αποφύγω. 

Οπότε όλες αυτές οι καινούριες μέθοδοι διδασκαλίας είναι επιθυμητές. 

Αρνητικές αντιλήψεις - Επιφυλάξεις 

ΜΚ4 Τελικά όταν εγώ γύριζα στην αρχική μου ομάδα κι έπρεπε να ακούσω τους 

άλλους, δεν μπορούσα να είμαι 100% σίγουρη, αν όντως ήταν σωστά αυτά 

που μου έλεγαν. Γιατί εγώ δεν τα είχα ακούσει η ίδια. Το κάθε παιδί έλεγε 

αυτό που είχε καταλάβει, οπότε δεν ήμουν σίγουρη αν θα είναι σωστά. 

ΜΚ5 Για παράδειγμα, μια ερώτηση που μπορεί να έκανα στην κοπέλα που ήταν 

από άλλη ομάδα, μπορεί να μην ήταν σίγουρη στην απάντηση που μου 

έδινε. Και η ίδια να μην το είχε καταλάβει τόσο καλά, οπότε να υπάρχουν 
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κάποια κενά, ως προς το γνωστικό κομμάτι. 

ΜΚ13 Απλά εκεί ο ρόλος του δασκάλου θα είναι λίγο πιο σημαντικός, γιατί στο 

πως θα το μεταφέρει το ένα παιδί στο άλλο, εκεί μπορεί να υπάρξει κάποιο 

πρόβλημα. 

Κριτική ανάλυση 

ΜΚ14 Οπότε εκεί ίσως ο δάσκαλος πρέπει να ακούει το τι λέει το ένα παιδί στο 

άλλο. Να μην αφήσει να μεταφερθεί κάτι λάθος. Αλλά κατά τα άλλα νομίζω 

μπορεί όλη τη διαδικασία να την κάνει κι ένα παιδάκι. Και με το ίντερνετ 

είναι εξοικειωμένα, οπότε δεν νομίζω να τους φανεί δύσκολο. Ίσα ίσα θα 

τους αρέσει κιόλας.) 

ΜΚ16 Για παράδειγμα, θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην ιστορία, τα ίδια τα 

παιδιά να ψάχνουν για πληροφορίες και θα γινόταν και πιο ενδιαφέρον, 

γιατί οι περισσότεροι όταν ακούν ιστορία σκέφτονται ένα δάσκαλο να 

μιλάει και τίποτα παραπάνω. 

 

 

Συνέντευξη 2 

Θετικές αντιλήψεις 

ΜΚ1 Μου άρεσε πάρα πολύ το ότι ενώ χωριστήκαμε σε ομάδες, ο καθένας είχε 

αναλάβει ένα ξεχωριστό αντικείμενο κι ήταν υπεύθυνος να μπορέσει να 

μεταδώσει αυτό που κατάλαβε και στους άλλους. 

ΜΚ2  Ήταν ταυτόχρονα και μαθητής γιατί μάθαινε από την ομάδα του, αλλά και 

δάσκαλος. 

ΜΚ3 Μου άρεσε το ότι ήμασταν διαφορετικά παιδιά, που μπορεί να μην 

γνωριζόμασταν προσωπικά. Στο πρόσωπο σίγουρα. Αλλά μέσα από την 

ομαδική εργασία ήταν σαν να τα γνωρίζω καλύτερα. 

ΜΚ4 Βοήθησε στην κοινωνική ζωή πιστεύω. Οι γνωριμίες. 

ΜΚ5 Από το δημοτικό και το γυμνάσιο, που θυμάμαι να δουλεύουμε σε ομάδες 

κανένας δεν είχε αυτή την πρωτοτυπία. Μου φάνηκε πρωτότυπο. 

ΜΚ8 Αλλά το πλεονέκτημα είναι ότι θα ασχοληθείς με ένα θέμα, λίγη ώρα, 

άλλα σωστά. Θα μάθεις όσα πιο πολλά μπορείς. 

ΜΚ9 Και κάποιος άλλος θα κάνει την ίδια δουλειά με σένα και θα στα εξηγήσει 

πολύ πιο εύκολα. Χωρίς να χρειάζεται να ψάξεις σε ιστοσελίδες, να 

διαβάσεις. Θα σου λύσει τις απορίες. Θα κάνεις ερωτήσεις και θα σου 

απαντήσει κατευθείαν. Αυτό πιστεύω ότι είναι το πλεονέκτημα, ότι 

κερδίζεις χρόνο, με τη διαδικασία αυτή. 

ΜΚ10 Και ανταλλάσεις και απόψεις. Ή μαθαίνεις τις απορίες κάποιου άλλου της 

ομάδας σου. Εμένα, ας πούμε, μου είπε ένας ότι του έκανε εντύπωση 
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αυτό και το έψαξα. Και έτσι μαθαίνουμε κι εμείς. 

ΜΚ11 Είσαι ενεργό μέλος. Λες την άποψή σου ή την απορία σου. Ή πολλές 

φορές μπορεί να διαφωνούσες. Να έλεγες ότι «όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι 

είναι έτσι. Απόδειξέ το μου.». Δεν είναι μόνο να ακούς. Αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους, δηλαδή ο ένας βοηθούσε τον άλλο με αυτή τη διαδικασία. 

Δεν ήταν καθαρά ο δάσκαλος, που μόνο μιλάει και ο μαθητής, που μόνο 

ακούει. 

ΜΚ12 Η αλήθεια είναι ότι με το jigsaw, μου φαίνεται ότι έμαθα καλύτερα. Γιατί 

ήταν σαν να συζητάς κάτι, μπορεί να είναι άσχετο με αυτά που σε 

ενδιαφέρει, αλλά κάτι κοινό. Συζητούσαμε κάτι κοινό κι ότι μου έλεγε το 

κάθε παιδί μου έμενε. 

ΜΚ13 Ενώ στο jigsaw θέλοντας και μη, έπρεπε αναγκαστικά να έχεις ένα ρόλο, 

την ευθύνη και έβλεπες ότι κι εσύ προσφέρεις. Ήταν πολύ έξυπνο. 

ΜΚ18 Στο δημοτικό πιστεύω θα το βλέπουν και πιο χαρούμενα, «εγώ είμαι ο 

συντονιστής, εγώ είμαι ο δάσκαλος». Είμαι και δάσκαλος και μαθητής και 

συντονιστής. 

ΜΚ19 Κι αυτό μου είχε φανεί πολύ έξυπνο, ότι δεν αισθάνεται κανένα παιδάκι 

αδικημένο. Όλοι έχουν κάτι. 

Αρνητικές αντιλήψεις - Επιφυλάξεις 

ΜΚ7 Το μειονέκτημα που πιστεύω – αν και δεν νομίζω να γινόταν ποτέ – είναι 

γιατί να διαβάσω για ένα μόνο αντικείμενο, π.χ. για την απορρόφηση. Ας 

τα δω όλα μαζί. 

ΜΚ14 Πιο δύσκολο στην εφαρμογή μου φαίνεται το jigsaw, γιατί δεν ξέρεις τι 

μπορεί να αντιμετωπίσεις. Κάποιος μπορεί να μην θέλει να μπει σε 

ομάδα. Να είναι απομονωμένος. Δεν ξέρεις πως θα αντιδράσουν όλα τα 

παιδιά, δεν σκέφτονται όλοι το ίδιο. Δεν θέλουν όλοι να το δουν με θετικό 

τρόπο. Ίσως, αυτό πιστεύω ότι είναι πιο δύσκολο, να κάνεις ένα τέτοιο 

μάθημα. 

Κριτική ανάλυση 

ΜΚ6 Ηλικίας Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού πιστεύω πως ναι. Γιατί, κατά τη γνώμη μου 

είναι η ηλικία προς την εφηβεία, σκέφτονται πιο συνειδητοποιημένα. Θα 

τους άρεσε. Θα μπορούσαν να το κάνουν. Αρκεί να μην ξέφευγαν από τα 

όρια, να μην υπήρχαν διαμάχες. Η υπερβολή, δηλαδή. Να επέμενε ο 

συντονιστής ότι μόνο αυτός έχει δίκιο. 

ΜΚ15 Με πολλά άτομα δεν νομίζω ότι θα ήταν εύκολο να γίνει. Γιατί πόσες 

ομάδες να κάνεις; Αν όμως μια τάξη έχει 12 παιδιά ή έστω 15 μπορείς 

πιστεύω να κάνεις 3 ομάδες. 

ΜΚ16 Εγώ θα το έκανα σε μια ώρα όχι μαθήματος, στη γυμναστική ή θα 

προσπαθούσα να πάρω ένα κενό και να το έκανα σαν παιχνίδι. Να έβλεπα 

πρώτα αν τους αρέσει αυτός ο τρόπος και αργότερα θα το έκανα 
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εφαρμογή στα μαθήματα. Αλλά να έβλεπα πρώτα τα αποτελέσματα. Δεν 

θα ήθελα να τα βάλω τα παιδιά κατευθείαν σε θέμα γνώσης. Θα 

φοβόμουν. 

ΜΚ17 Με τίποτα στα μαθηματικά. Δεν πιστεύω ότι τα μαθηματικά μπορούν να 

γίνουν σε ομάδα, γιατί πιστεύω ότι ο ένας θα κάνει τις ασκήσεις κι οι 

υπόλοιποι θα αντιγράφουν. Στη φυσική σίγουρα, γιατί έχει πειράματα. 

Στη γλώσσα. 

 

Συνέντευξη 3 

Θετικές αντιλήψεις 

ΜΚ1 Θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία ήταν πολύ εποικοδομητική, γιατί στο 

σχολείο μόνο στην Ε΄ Δημοτικού είχαμε κάνει για τον ήχο στη φυσική, 

αλλά πολύ επιφανειακά, δεν ήξερα κάτι. Δηλαδή μπορώ να πω ότι έμαθα 

κάτι από αυτή τη διαδικασία. 

ΜΚ2  Γιατί συμμετείχαμε όλοι. Ήταν μια διαδικασία που ενίσχυε τη 

συνεργασία. Και όλοι επειδή ήμαστε σε διαφορετικές ομάδες, είχαμε να 

προσθέσουμε κάτι παραπάνω. Ο καθένας από τη δική του πλευρά. 

ΜΚ3 Το ότι ήμαστε όλοι μια ομάδα μου άρεσε πάρα πολύ. Από το να γίνει αυτή 

η διαδικασία μεμονωμένα. 

ΜΚ4 Το ότι ήμαστε όλοι μια ομάδα μου άρεσε πάρα πολύ. Από το να γίνει αυτή 

η διαδικασία μεμονωμένα. 

ΜΚ5 Καλύτερα έτσι, παρά ο δάσκαλος να λέει μόνος του, να δίνει «διαταγές», 

ας πούμε. Καλύτερα τα παιδιά να συνεργάζονται, δεν θα είχαν κάποιο 

πρόβλημα. Αν υπάρχει θέληση… 

ΜΚ6 Πιστεύω ότι έχει περισσότερα πλεονεκτήματα, γιατί όταν γυρίσαμε στις 

αρχικές ομάδες «μοιραστήκαμε τις γνώσεις» που είχαμε από την άλλη 

ομάδα. Θεωρώ ότι ήταν καλύτερο από το να υπήρχε μία ομάδα. 

ΜΚ7 Τώρα, ενεργεί ο ίδιος κι έτσι μαθαίνει καλύτερα πιστεύω. Αφού 

συμμετέχει μαθαίνει καλύτερα, από το να τα ακούει μόνο. 

ΜΚ9 Πιστεύω με τη jigsaw ήταν εποικοδομητικό, γιατί γνωρίσαμε κάποια 

παιδιά που δεν τα ξέραμε. Από θέμα γνωριμίας πιο καλό. Είναι ένα μέσο 

κοινωνικοποίησης. Ανταλλάσουμε απόψεις, γνωρίζουμε καλύτερα τα 

άλλα παιδιά. 

ΜΚ10 Αλλά πιστεύω στο jigsaw είναι καλύτερα, γιατί έμαθα κι από το δικό μου 

θέμα, αλλά και από τα τρία υπόλοιπα έστω και σύντομα. 

ΜΚ11 Ναι, γιατί αφιέρωσα περισσότερο χρόνο. Ασχολήθηκα περισσότερο, με 

περισσότερα υλικά. Ενώ αυτό που μου είπαν οι συμφοιτητές μου ήταν σε 

πολύ λίγα λεπτά. 

ΜΚ13 Θα ήταν αρκετά εποικοδομητικό, γιατί τα παιδιά από μικρή ηλικία 
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προσπαθούν να μιμηθούν τους δασκάλους, οπότε θα μπορούσαν άνετα 

να γίνουν «δάσκαλοι» και να κατατοπίσουν τους συμμαθητές τους. 

ΜΚ14 Θα το έκανα δοκιμαστικά πρώτα κι αν έβλεπα ότι δεν υπήρχε αποτέλεσμα 

δεν θα την εφάρμοζα. 

Αρνητικές αντιλήψεις - Επιφυλάξεις 

- 

Κριτική ανάλυση 

ΜΚ8 Είναι αρκετά υπεύθυνος ρόλος, γιατί πρέπει να κατατοπίσει τους 

συμφοιτητές του, μ’ αυτά που έμαθε και πιθανόν να δημιουργηθούν 

κάποιες απορίες. Θα πρέπει να είναι σε θέση, εφόσον έκανε το πείραμα 

και συμμετείχε ο ίδιος, με διάφορους τρόπους να το κάνει κατανοητό 

στους άλλους. Να προσπαθήσει κι ο ίδιος δηλαδή. Να λύσει όλα τα 

προβλήματα που πιθανώς θα προκύψουν. 

ΜΚ12 Θα μπορούσαν τα παιδιά να δουλέψουν με αυτό τον τρόπο, αλλά θα 

πρέπει ο δάσκαλος να έχει πιο ενεργό ρόλο. Γιατί εμείς είμαστε 18, αλλά 

τα παιδιά του δημοτικού θέλουν και τη βοήθεια του δασκάλου. Δεν 

πρέπει μόνα τους. Δεν μπορούν πιστεύω μόνα τους. 

ΜΚ15 Σε όλα πιστεύω μπορεί να εφαρμοστεί. Και στη γλώσσα και στη 

γυμναστική και στα μαθηματικά. Παντού. 

 

Συνέντευξη 4 

Θετικές αντιλήψεις 

ΜΚ1 Μου άρεσε πολύ το ότι αλλάξαμε δυο διαφορετικές ομάδες. Γιατί η 

αλήθεια είναι ότι όταν ανήκεις σε μία ομάδα που είναι πάντα ίδια τα 

άτομα, κάποιος αναλαμβάνει λίγο πιο ενεργό ρόλο από κάποιον άλλο, 

κάποιος ξέρει πιο πολλά στη φυσική από ότι κάποιος άλλος. Οπότε 

αλλάζοντας την ομάδα, ενεργοποίησε κι  εσύ περισσότερο. Δηλαδή δεν 

είναι σίγουρο ότι θα είναι κάποιος που θα είναι καλύτερος από σένα και 

θα ξέρει ήδη πιο πολλά πράγματα. 

ΜΚ2 Και για να πω την αλήθεια ήταν πολύ πιο διασκεδαστικό και η φασαρία – 

το ότι αλλάζαμε θέσεις, γνωριζόμασταν εκείνη την ώρα επί τόπου όσοι 

δεν είχαμε γνωριστεί πριν – είναι ένα από τα εργαστήρια που το θυμάμαι 

ωραία. 

ΜΚ3 Ναι, ευχάριστο. Σε όλα μαθαίνουμε κάτι, αλλά αυτό ήταν το πιο ξεχωριστό 

μάθημα. 

ΜΚ4 Δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. 

ΜΚ5 Στη μέθοδο εμένα μου άρεσε πολύ η όλη διαδικασία.) Βασικά μου θύμισε 

κάτι στο δημοτικό. Χωριζόμασταν σε ομάδες για να λύσουμε ασκήσεις, 

διαφορετικές, στα μαθηματικά, σε στιλ προβλήματα ή κάπως σαν 
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αινίγματα. Μου θύμισε κάτι από πολύ παλιά, γιατί στο γυμνάσιο και στο 

λύκειο δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Ήταν καθαρά να ακούς τον καθηγητή. (Έτσι 

που ήμαστε σε ομάδες μου άρεσε πολύ. 

ΜΚ6 Κι έχει πιο πολύ ενδιαφέρον, όταν στο λέει κάποιος συνομήλικος. Εμένα 

μου άρεσε. 

ΜΚ7 Ναι, εγώ θεωρώ ότι ήταν κάτι πολύ θετικό. Νομίζω ότι είναι καλύτερο με 

την έννοια, ότι αν είμαστε σε μια αίθουσα 20 άτομα και είμαστε 

χωρισμένοι σε ομάδες των 4. Εκφράζεις την άποψή σου ή μια απορία σου 

μάλλον σε άλλα 3 άτομα, δεν την εκφράζεις σε άλλα 20 και στον 

καθηγητή. Γιατί αν έχεις καμιά χαζή απορία, μπροστά σε πολλούς 

ανθρώπους το σκέφτεσαι διαφορετικά. 

ΜΚ8 Θεωρώ ότι έχει πλεονεκτήματα γιατί και γνωρίσαμε κάποιους ανθρώπους 

εκείνη τη μέρα και όλοι αποφασίσαμε να συμμετέχουμε και να είμαστε 

εκεί 100%. 

ΜΚ9 Αλλά εκτός αυτού αν δεν τα πηγαίναμε καλά με την πρώτη ομάδα, είχαμε 

ευκαιρία να μάθουμε και από τη δεύτερη. 

ΜΚ10 Νομίζω ότι όταν είναι δύο ομάδες είναι καλύτερα από θέμα συνεργασίας 

και γενικά το να σηκώνεσαι, να πηγαίνεις αλλού σε άλλα άτομα. Και μόνο 

αυτό το ότι κουνιέσαι από τη θέση σου και δεν είσαι όπως είναι στο 

παραδοσιακό μάθημα, που κάθεσαι 45 λεπτά και στο τέλος δεν μπορείς 

να σηκωθείς και πιάνεσαι. Δεν συγκρίνεται. Δηλαδή η φασαρία ήταν 

ωραία φασαρία. Το ότι κινούμασταν από δω από κει, είχε ενδιαφέρον. 

ΜΚ11 Και γενικότερα είναι πρακτικά τα πράγματα. Δηλαδή, γίνονται πειράματα, 

γίνεται και το θεωρητικό κομμάτι, μας δείχνουν βίντεο, ψάχνουμε μόνοι 

μας. Είναι πολύ διαφορετικό. 

ΜΚ12 Αλλά έτσι όπως έγινε το μάθημα, νομίζω ότι ο ρόλος σας ήταν πολύ 

σημαντικός. Γιατί γυρνούσατε και γύρω γύρω. Δεν καθίσατε σε μια άκρη 

και «βγάλτε τα πέρα μόνοι σας». Ήσαστε εκεί, ακούγατε τι λέγαμε, για να 

παρέμβετε, αν συμβεί κάτι, αν δείτε ότι δεν καταλαβαίνουμε κάτι. Οπότε 

θεωρώ ότι ήταν πολύ εποικοδομητικός ο ρόλος σας. 

ΜΚ13 Και νομίζω ότι θέλει «κότσια» κατά κάποιο τρόπο να αφήσεις το ρόλο σου 

και να δώσεις το ρόλο σου σε κάποιον άλλο. Σημαίνει ότι έχετε 

εμπιστοσύνη και εμείς νιώσαμε καλύτερα μ’ αυτό όλο. Το ότι εμείς 

αναλάβαμε ένα ρόλο, που δεν τον είχαμε κάνει. Μας έδωσε 

αυτοπεποίθηση. Ήταν ωραίο. 

ΜΚ14 Ο καθένας μας ήξερε τι είχε αναλάβει, τι είχε να κάνει και δεν μπορούσε 

να κάτσει στη γωνιά του και να μην συμμετέχει. Γιατί ο ρόλος του ήταν 

απαραίτητος. Οπότε αναγκαστικά κατά κάποιο τρόπο έπρεπε να 

συμμετέχει. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ καλό σε μια τάξη στο 

δημοτικό. Γιατί για παράδειγμα βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι 
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διαχωρισμοί, κάποια παιδιά επειδή έχουν κάποιο καλύτερο παρελθόν, 

είχαν καλύτερους βαθμούς, θεωρούμε ότι θα είναι «έτσι». Ενώ τώρα 

είχαμε όλοι ίδιο πράγμα να κάνουμε, ήταν τελείως διαφορετικό από κάτι 

παραδοσιακό. 

ΜΚ15 Είμαστε χωρισμένοι σε ομάδες. Είμαστε λίγα άτομα κι αυτό βοηθάει στο 

να αφομοιώσουμε κάτι καλύτερα, νομίζω. 

ΜΚ16 Έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας, να συνεργαστούμε ακόμη 

πιο πολύ. 

ΜΚ17 Ήταν πολύ καλύτερο με τη μέθοδο jigsaw. Ακούγαμε με προσοχή τον άλλο 

και είχαμε να κάνουμε μετά κάτι. Αλλά έτσι κι αλλιώς επειδή συμφοιτητής 

μας ήταν ο δάσκαλος, νομίζω ότι είχε περισσότερο ενδιαφέρον. Να δούμε 

τι κατάλαβε κι όλη αυτή η διαδικασία. Μου έχουν μείνει πράγματα. Αν 

βάλω όλα τα εργαστήρια στη σειρά, από όλα μου ‘χουν μείνει πράγματα, 

αλλά σ’ αυτό νομίζω κάτι παραπάνω. 

ΜΚ18 Και γελάσαμε πιο πολύ και μιλήσαμε πιο πολύ. Είχε πολύ περισσότερο 

ενδιαφέρον. Πέρασε η ώρα και είχαμε απευθείας μάθημα μετά και δεν το 

καταλάβαμε καν. Δεν υπήρχε αυτό να κοιτάμε το ρολόι να περάσει η ώρα. 

Δεν βαρεθήκαμε γενικά. 

ΜΚ19 Ναι νομίζω ότι είναι πολύ καλός τρόπος. Γενικά νομίζω ότι κι εγώ σαν 

δασκάλα θα το τολμούσα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με πρακτικό κομμάτι, 

το να συμμετέχουν και οι μαθητές είτε με πειράματα είτε με ερωτήσεις 

είτε να χωρίζονται σε ομάδες και να προσπαθούν μόνοι τους, νομίζω ότι 

βοηθάει πολύ τα παιδιά. Είναι τελείως διαφορετικό, να υπάρχει κάποια 

ενέργεια μες την τάξη. 

Αρνητικές αντιλήψεις - Επιφυλάξεις 

- 

Κριτική ανάλυση 

- 

 

 

Συνέντευξη 5 

Θετικές αντιλήψεις 

ΜΚ1 Γενικά είναι ωραίο να μαθαίνουν κι όχι να γίνεται η στείρα αποστήθιση, 

απλά να τους λέει ο καθηγητής. Να το βλέπουν και στην πράξη. 

ΜΚ2 Να ενώσουμε όλα αυτά τα πράγματα και να τα παρουσιάσουμε. Ήταν σαν 

εργασία, σαν πρότζεκτ, κι ο καθένας έβλεπε τις ιδέες των άλλων σχετικά μ’ 

αυτό το θέμα. Μια ομάδα, ας πούμε, είχε κάνει το ταξίδι του ήχου και είχε 

ζωγραφίσει ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή δείχνει το διαφορετικό τρόπο 
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σκέψης του καθενός. 

ΜΚ4 Το καλό βέβαια ήταν ότι γνωριστήκαμε στο τέλος. 

ΜΚ5 Στα θετικά είναι ότι μπορούσαμε να ακούσουμε τους υπόλοιπους για το τι 

είχαν μάθει. 

ΜΚ7 Ουσιαστικά ήταν σαν αυτό που θα κάνουμε εμείς σε λίγο. Ήταν σαν 

προετοιμασία. Και ήταν καλό αυτό. 

ΜΚ9 Πιστεύω τα παιδιά αν βλέπουν και πειράματα θα ενθουσιαστούν. Θα 

θέλουν πολύ να το κάνουν. 

ΜΚ11 Ενώ έτσι υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που τους δίνει ο 

εκπαιδευτικός να κάνουν και θα τα ακολουθήσουν. Δηλαδή, δεν θα 

υπάρξουν τόσες τριβές, φασαρίες σε σχέση με το απλό εργαστήριο. 

ΜΚ12 Ναι, σε περίπτωση που τα παιδιά είχαν συνηθίσει σ’ αυτό το βαρετό κι 

ανιαρό μάθημα, που γίνεται πλέον, ώστε να προσελκύσω το ενδιαφέρον 

τους, να γίνουν πιο δραστήρια κι όχι τόσο παθητικά, να μάθουν να 

ασχολούνται με κάτι που τους αρέσει και γενικότερα να αλλάξουν τον 

τρόπο σκέψης τους. Ότι το σχολείο δεν είναι ένα βαρετό κτήριο, που απλά 

πάμε κι ακούμε κάποια πράγματα, αλλά μπορούμε να συμμετέχουμε, να 

μάθουμε κάποια πράγματα στην πράξη. 

ΜΚ13 Και δεν το βλέπουν μόνο ως το να πάμε να ακούσουμε κάτι βαρετό. Πάμε 

να μάθουμε, να το δούμε. Και είναι κάτι που δεν θα κάνουν στο σπίτι, κάτι 

πολύ ενδιαφέρον. Κι όχι μόνο αν δεν ενδιαφερόντουσαν τα παιδιά. Ίσως 

έτσι και για μια αλλαγή. 

Αρνητικές αντιλήψεις - Επιφυλάξεις 

ΜΚ3 Ίσως η συνεννόηση. Ας πούμε, ενώ το είχα δει εγώ έπρεπε να το 

μεταδώσω στους άλλους και ίσως αυτό ήταν το λίγο δύσκολο. 

ΜΚ6 Το αρνητικό ήταν ότι ενώ ήμουν σε μια ομάδα, δεν μπορούσα να δω τι 

έκανε και να κάνω κι εγώ, ότι έκανε και μια άλλη ομάδα. 

ΜΚ8 Βασικά ο συντονισμός με δυσκόλεψε. Ήταν κάτι καινούριο, να συντονίσεις 

ή να ακολουθήσεις κάποιες συγκεκριμένες εντολές. Έπρεπε να κάνουμε 

κάποια συγκεκριμένα πράγματα. 

Κριτική ανάλυση 

ΜΚ10 Κι αν υπάρχει το τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, κάποια συγκεκριμένα 

βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν. Πρέπει να υπάρχει μια 

αυστηρότητα. Δεν θα υπάρξουν προβλήματα. 
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Συνέντευξη 6 

Θετικές αντιλήψεις 

ΜΚ1 Μου άρεσε η συλλογή των πληροφοριών από το ίντερνετ. Πιστεύω ήταν 

ενδιαφέρον….. Να ψάξουμε εμείς και να συγκεντρώσουμε στοιχεία από το 

ίντερνετ. 

ΜΚ2 Το ότι στην αρχή, την πρώτη φορά, ο καθένας είχε ένα ρόλο στην ομάδα 

και έπρεπε να βρει για το δικό του θέμα κάποια στοιχεία. Αυτό μου 

φάνηκε καλό. 

ΜΚ7 Από αυτή την άποψη, ότι αυτό το πράγμα μπορούσαμε να το κάνουμε κι 

εμείς σαν μελλοντικοί δάσκαλοι στην τάξη. 

ΜΚ8 Ενώ τώρα ήμασταν πιο ελεύθεροι. 

ΜΚ11 Για μένα προσωπικά, γνώρισα κάποια άτομα που δεν τα ήξερα, μέσω της 

διαδικασίας αυτής. Και μέχρι τώρα έχουμε ένα «γεια». 

Αρνητικές αντιλήψεις - Επιφυλάξεις 

ΜΚ4 Στην ομάδα ειδίκευσης μπορεί κάποιο άτομο να μην είχε πάρει σωστά 

όλες τις πληροφορίες που έπρεπε και να μας έλεγε κάποια πράγματα, τα 

οποία ήταν περιττά και δεν ήταν από τα βασικά. 

ΜΚ6 Νομίζω ότι είναι καλύτερα όταν υπάρχει μία ομάδα και δουλεύεις σε αυτή 

από την αρχή ως το τέλος. Γιατί μετά ίσως να υπάρξουν προβλήματα αν 

ξαναπάς στην αρχική. 

ΜΚ9 Στις μικρές τάξεις νομίζω…. Θα μπορούσε, αλλά ίσως τα παιδιά να μην το 

αντιλαμβάνονταν. 

Κριτική ανάλυση 

ΜΚ3 Πιστεύω για πολύ μικρά παιδιά, μέχρι Γ΄ - Δ΄ δημοτικού, δεν θα 

καταλάβαιναν για πιο λόγο το κάνουν αυτό. Για μεγαλύτερα, Ε΄ - ΣΤ΄, θα 

μπορούσαν ίσως να καταλάβουν και να μάθουν κάτι από αυτό το πράγμα. 

Πιστεύω ότι μέχρι την Γ΄ - Δ΄ θα το θεωρούσαν πιο πολύ σαν παιχνίδι κι 

όχι σαν κάτι που πρέπει να μάθουν. 

ΜΚ5 Πιστεύω ότι δεν θα ήταν καλό με το συντονιστή. Επειδή δεν θα 

καταλάβαιναν και πολύ πιστεύω. Ίσως να το θεωρούσαν ότι «Τι μας λέει 

αυτός;» κι ότι «πρέπει να το κάνουμε εμείς;». Ενώ αν το έλεγε ο δάσκαλος 

θα τον άκουγαν πιο προσεκτικά. Θα φοβόντουσαν ίσως και λίγο και θα 

σκέφτονταν ότι έπρεπε να το κάνουν αυτό χωρίς να πουν κάτι. Ενώ αν 

οριζόταν κάποιος αρχηγός, οι άλλοι θα το έπαιρναν διαφορετικά. Σαν  κάτι 

που δεν είναι σημαντικό και είναι παιχνίδι. 

ΜΚ10 (Θα μπορούσε να εφαρμοστεί) στις πιο μεγάλες  τάξεις για να μπορούν να 

καταλάβουν. Απαιτεί ένα βαθμό ωριμότητας. 

ΜΚ12 Ναι, μπορεί όχι ακριβώς έτσι. Μπορεί πιο χαλαρά. Θα το έκανα ναι. Πάλι 

πιστεύω σε μεγαλύτερες τάξεις. Θα το δοκίμαζα. Αν έβλεπα ότι πετύχαινε 
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θα το έκανα και τις άλλες χρονιές. Αν έβλεπα ότι δεν αποδίδει, θα το 

σταματούσα. Βασικά θα έβλεπα και το επίπεδο της τάξης. Αν έβλεπα ότι 

είναι σε θέση. Πιο ώριμα ίσως. Να καταλαβαίνουν αυτό που κάνουν και 

να συμμετέχουν σωστά, θα το δοκίμαζα. 

 

 

Συνέντευξη 7 

Θετικές αντιλήψεις 

ΜΚ1 Μου άρεσε πολύ το πρακτικό θέμα, που κάναμε με τα πειράματα πρώτα 

και μετά μπαίναμε στο ίντερνετ για να βρούμε πληροφορίες πάνω σ’ 

αυτά, που ενδεχομένως δεν ξέραμε. 

ΜΚ2 Δεν ήταν απλά ένας καθηγητής μπροστά να διάβαζε 5 σελίδες και εμείς να 

έπρεπε να τα κατανοήσουμε και να τα αποστηθίσουμε. Αλλά σύμφωνα με 

την πράξη μαθαίναμε. 

ΜΚ3 Όχι ήταν όλα πολύ ωραία. Και ίσα ίσα έτυχα με παιδιά που 

συνεργάζονταν πολύ καλά. 

ΜΚ4 Ήταν ωραίο που δουλεύαμε μαζί με τα άλλα τα παιδιά. Κι ο καθένας έλεγε 

«τη δική του ιστορία» για αυτά που είχε μάθει. 

ΜΚ5 Αλλά ήταν ωραίο όλο αυτό που έγινε. Γιατί ήταν κάτι διαφορετικό. Πόσο 

μάλλον και στο λύκειο, που δεν υπάρχουν εργαστήρια, να τα κάνεις όλα 

αυτά χειροπιαστά… θα ήταν ωραία. 

ΜΚ6 Ήταν ενδιαφέρον και νομίζω πως και με τα παιδιά που συνεργάστηκα 

ενδιαφέρονταν κι αυτά περισσότερο, γι’ αυτό και ήταν ωραία. 

ΜΚ7 Όσο να ‘ναι κάθε μαθητής ή φοιτητής , όταν ακούν και οι υπόλοιποι κι ο 

καθηγητής έχει και κάποιο κύρος ∙ αυτό που θα ρωτήσει, το σκέφτεται 

πρώτα. Ενώ σε κάποιο συμφοιτητή, που θα ‘ναι και φίλος του δεν το 

σκέφτεται. Μπορεί να ρωτήσει και κάτι «χαζό». Πιο αυθόρμητα. 

ΜΚ10 Νομίζω έχει περισσότερα πλεονεκτήματα. Γιατί αν κάποιος στην πρώτη 

ομάδα έχει διαφορετική γνώμη από τη δική μου, αν πάω στη δεύτερη 

ομάδα μπορεί να βρω κάποιον που να σκέφτεται το ίδιο με μένα, οπότε 

μπορώ να δουλέψω καλύτερα μαζί του. 

ΜΚ11 Μειονέκτημα όχι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. 

ΜΚ12 Στη μέθοδο jigsaw υπήρχε έντονα το πρακτικό, δηλαδή κάνω το πείραμα, 

βεβαιώνομαι γι’ αυτό που ξέρω και μετά βρίσκω πληροφορίες πάνω σ’ 

αυτό. 

ΜΚ13 Ενώ στη jigsaw με την ανταλλαγή των μαθητών μπορείς να δεις αν 

κάποιος διαφωνεί μαζί σου και ενδεχομένως να αλλάξεις τη γνώμη σου ή 

να τη διευρύνεις. 
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ΜΚ14 Σίγουρα όταν γίνεται κάτι τέτοιο γνωρίζεις καινούρια άτομα, αλλά τις 

περισσότερες φορές δεν κρατάν επαφές. Γιατί ο καθένας έχει 

δημιουργήσει τη δική του παρέα και ένα τυπικό «γεια» αρκεί. Υπάρχουν 

και εξαιρέσεις βέβαια που μπορεί να δημιουργηθεί μια φιλία μετά από το 

εργαστήριο. 

ΜΚ17 Πιστεύω ότι μαθητές δημοτικού θα μπορούσαν να τα καταφέρουν. 

ΜΚ18 Ναι, (θα τη χρησιμοποιούσα), γιατί νομίζω ότι είναι ευχάριστη 

Αρνητικές αντιλήψεις - Επιφυλάξεις 

ΜΚ15 Ακριβώς επειδή είναι μικρά παιδιά, στο συντονισμό θα είχαν δυσκολίες. 

Για το τι πρέπει να κάνουν. Πως να πάρουν κάποιο θέμα στα σοβαρά. 

ΜΚ19 Δυσκολία μόνο στο θέμα της συντόνισης. Στο πως θα κατανοήσουν το 

θέμα, τη ροή της μεθόδου, το τι πρέπει να γίνει, ποια αποτελέσματα 

πρέπει να βγουν. 

Κριτική ανάλυση 

ΜΚ8 Πιστεύω θα ήταν καλύτερα. Γιατί ο κάθε συντονιστής τα εξηγεί 

διαφορετικά και μπορεί κάθε τετράδα να το καταλάβει διαφορετικά. Ενώ 

αν υπάρχει ένας και τον ακούν όλοι, θα είχε καλύτερα αποτελέσματα. 

Πιστεύω θα ήταν πιο κατανοητό. 

ΜΚ9 Νομίζω καλύτερα ο εκπαιδευτικός, γιατί αυτός είναι ο κύριος συντονιστής 

της τάξης. Νομίζω ότι σε μια τάξη δημοτικού, όχι ότι το επιβάλλει, αλλά τα 

παιδιά έχουν και κύρος απέναντί του, ενώ στους συμμαθητές δεν έχουν 

τόσο όσο δείχνουν στο δάσκαλο. Δεν θα έδιναν τόση προσοχή. Αυτό 

πιστεύω. Αν και από την άλλη μπορεί να το έβλεπαν ως παιχνίδι και να 

τους άρεσε. 

ΜΚ16 Νομίζω ότι κύριο ρόλο παίζει κι ο δάσκαλος, στο πως θα το εξηγήσει, αν 

τα παιδιά θα έχουν κύρος απέναντί του. 

 

 

Συνέντευξη 8 

Θετικές αντιλήψεις 

ΜΚ1 Μου άρεσε που μας άφησες μόνους μας να ψάξουμε. Δεν μας έδωσες 

έτοιμη τροφή, να πούμε ορισμούς και τι είναι αυτό και να το 

καταλάβουμε – υποτίθεται. Δεν θα το εμπεδώσουμε και καλά. Ψάξαμε 

μόνοι μας. 

ΜΚ2 Γενικά μ’ άρεσε που ήμασταν σε ομάδες, που καθένας προσπαθούσε να 

εξηγήσει όσο γίνεται με καλύτερο τρόπο το δικό του το θέμα. Μου άρεσε 

όλη η διαδικασία. 

ΜΚ3 Αυτό που εργαστήκαμε μόνοι μας και στην ουσία ψαχνόμασταν μόνοι 
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μας. 

ΜΚ6 Ρωτούσαμε και μας το εξηγούσε ξανά. Υπήρχε συζήτηση, γι’ αυτό και μ’ 

άρεσε αυτή η διαδικασία. 

ΜΚ7 Μου άρεσε που ήμασταν σε ομάδα, αλλά αν δεν υπήρχε συνεργασία δεν 

θα μ’ άρεσε αυτή η διαδικασία. Γιατί ομάδα σημαίνει συνεργασία. 

ΜΚ8 Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει συντονιστής μέσα σε μια ομάδα. Για να 

μαθαίνει ο άλλος να μην είναι ανταγωνιστής. Δηλαδή θα είναι ο ένας 

συντονιστής, αλλά δεν σημαίνει ότι θα είναι ο ένας ανώτερος και ο άλλος 

κατώτερος. Κι αυτό πρέπει να μαθευτεί μέσα στην ομάδα. 

ΜΚ9 Αλλά μ’ αυτό ήρθαμε πιο πολύ σε επαφή εμείς η ομάδα. 

ΜΚ10 Ενώ τώρα είχαμε τη δυνατότητα της επιλογής, αλλά και να δούμε πως ο 

καθένας συμπεριφέρεται στον άλλο. 

ΜΚ14 Ναι, χρειάζεται ένας βαθμός ωριμότητας, αλλά εγώ αν έχω τους μαθητές 

μου, φυσικά και θα το ‘κανα και στην Α΄ δημοτικού. Θα το εφάρμοζα. Γιατί 

αν δεν το προσπαθήσω, δεν θα δω ποτέ τι γίνεται. 

ΜΚ15 Το πλεονέκτημα ήταν ότι από την αρχική ομάδα, υπήρχαν 4 διαφορετικά 

θέματα. Διαφορετικά πώς θα δούλευαν και οι 4 και τα 4 θέματα; 

ΜΚ16 Ενώ όταν πήγαμε σε άλλη ομάδα που είχαμε κοινό θέμα, ήταν πιο εύκολο 

να συνεργαστούμε, γιατί δουλεύαμε για το ίδιο θέμα. Ψαχνόμασταν πιο 

πολύ σ’ αυτό. 

ΜΚ17 Καταρχήν θα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο, γιατί άντε να ξεκινήσουμε το ένα 

το θέμα, μετά το άλλο. Στην ουσία θα κάναμε την ίδια δουλειά με την 

ομάδα ειδίκευσης. Γι’ αυτό όση ώρα κάναμε με αυτή την ομάδα επί 4… 

Θα ήταν πολύ. 

ΜΚ18 Είχαμε αυτενέργεια, πρωτοβουλίες, ο ένας βοηθούσε τον άλλο, 

μιλούσαμε εμείς μόνο. Ότι κι αν μας έλεγες εσύ, εμείς θα ψάχναμε αυτό 

που πρέπει να κάνουμε. Οπότε δεν το θεωρώ ούτε διάλογο 

εκπαιδευτικού-φοιτητή, αλλά διάλογο και συνεργασία φοιτητή με 

φοιτητή. 

ΜΚ19 Ενώ στο μάθημα που κάναμε συνεργαζόμασταν όλοι. Ίσως γιατί μας 

άρεσε το θέμα ίσως γιατί κάναμε κάτι διαφορετικό. 

ΜΚ22 Στη μέθοδο jigsaw μέσα από τη συζήτηση, πιστεύω παίρνουμε όλες τις 

απορίες. Δηλαδή, ο ένας λέει την απορία του, που μπορεί και ο άλλος να 

την είχε ή να είχε λάθος άποψη για το θέμα και μόλις έκανε ο άλλος την 

απορία, το άκουσε και τελικά χωρίς να ρωτήσει, μαθαίνει τη σωστή 

απάντηση. Πιστεύω αυτό βοηθάει. Πολύ βοηθάει. Γιατί πάνω από όλα 

διάλογος, συζήτηση, απορίες, όλα αυτά βοηθάν πάρα πολύ. 

Αρνητικές αντιλήψεις - Επιφυλάξεις 

ΜΚ4 Με έβαλε σε αμφιβολία. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό… Βασικά με έβαλε 

να το ψάξω, μ’ αυτή την έννοια. Στην αρχή είδα ότι ήταν ο αέρας μετά το 
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στερεό και με προβλημάτισε αυτό. 

ΜΚ5 Καταλαβαίναμε τι έλεγε. Δηλαδή έτσι όπως το εξηγούσε το 

καταλαβαίναμε, αλλά δεν ξέραμε αν όντως το έχει καταλάβει ήδη αυτός 

καλά, ώστε να το καταλάβουμε κι εμείς σωστά. 

ΜΚ12 Θα το δέχονταν αναγκαστικά, αλλά θα τους πείραζε. Θα μάλωναν πιστεύω 

και πάλι. 

ΜΚ20 Αυτό βέβαια μπορεί να συνέβη επειδή ήταν μία φορά η jigsaw….Απλά 

επειδή ήταν κάτι καινούριο, γι’ αυτό και ενδιαφερθήκαμε περισσότερο. 

ΜΚ21 Αυτό που δεν θα μ’ άρεσε με τη μέθοδο jigsaw θα ήταν να μην ερχόσουν 

ποτέ να μας βοηθήσεις. Εντάξει να τα κάνουμε μόνοι μας, γιατί είμαι υπέρ 

σ’ αυτό. Αλλά σε μια δυσκολία, να έρθεις, να μας πεις κάτι. Όχι να μας 

πεις την απάντηση, αλλά ένα βήμα για να προχωρήσουμε παρακάτω. 

Κριτική ανάλυση 

ΜΚ11 Από Α΄ μέχρι Γ΄ πιστεύω, επειδή είναι μικρά και θέλουν να δείχνουν 

μεγάλα, να είναι αρχηγοί, να νικούν πάντα στα παιχνίδια∙ Αν τους δινόταν 

η ευκαιρία να διαλέξουν ποιος θα είναι ο συντονιστής στην ομάδα τους, 

θα ήθελαν όλοι. 

ΜΚ13 Και πάλι μπορεί να γινόταν αυτό στην Δ΄, αλλά Ε΄, ΣΤ΄ όσο να ‘ναι 

μεγαλώνουν, καταλαβαίνουν τι γίνεται, έχουν περάσει άλλες 4-5 τάξεις. 

Έχουν δει πως είναι μέσα σε τάξη, πως είναι να είσαι μαθητής. Πιστεύω 

θα συνεργάζονταν περισσότερο. 

 

 

Συνέντευξη 9 

Θετικές αντιλήψεις 

ΜΚ1 Γενικά όλη η διαδικασία ήταν ευχάριστη, γιατί δραστηριοποιηθήκαμε 

όλοι. 

ΜΚ2 Μάθαμε πράγματα που δεν τα ξέραμε πριν. 

ΜΚ3 Αν είχαμε κάποιον να μας μιλάει, θα ήταν πιο βαρετό, ενώ τώρα που εμείς 

οι ίδιοι ψάξαμε και αναζητήσαμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον ήχο 

ήταν πιο ευχάριστο, πιο δημιουργικό. 

ΜΚ4 Και μπήκαμε λίγο και στο κλίμα της διδασκαλίας, οπότε μας άρεσε πιο 

πολύ. 

ΜΚ5  Ναι, μετά που παρουσιάζαμε στην υπόλοιπη ομάδα αυτά που βρήκαμε 

και εξηγήσαμε το κάθε φαινόμενο, ήταν σαν ένα είδος διδασκαλίας 

κάπως. Οπότε ήταν πιο ευχάριστο. 

ΜΚ7 Ήταν πιο δημιουργικό που εμείς οι ίδιοι το ψάξαμε, το μελετήσαμε και 

μετά τα βάλαμε κάτω μεταξύ μας και τα συζητήσαμε. Αυτό ήταν νομίζω το 
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πιο εντυπωσιακό. 

ΜΚ8 Νομίζω πως όχι. Ήμασταν και συνεννοήσιμοι κιόλας, βρήκαμε και αρκετές 

πληροφορίες. 

ΜΚ9 Αν δεν είχαμε κάποιο συντονιστή, πιστεύω θα δυσκολευόμασταν λίγο να 

καταλάβουμε όλη τη διαδικασία. 

ΜΚ10 Επειδή ήμασταν στην ομάδα 4 άτομα ότι απορία είχαμε εκείνη τη στιγμή, 

την εκφράζαμε και επί τόπου την λύναμε. Πιστεύω ότι αν εσύ μας έλεγες 

σε όλους μαζί, ο καθένας θα είχε τη δικιά του απορία, θα 

μπερδευόμασταν στο τέλος. Ενώ έτσι πιστεύω καλύτερα. 

ΜΚ12 Έτσι που συνεργαστήκαμε και με άλλα μέλη, δεν μας έκανε τόσο να 

βαρεθούμε, γιατί γενικά δεν συνεργαζόμασταν όλοι μαζί στο εργαστήριο. 

Ήταν πιο ωραίο που επιστρέψαμε έτοιμοι στις παλιές μας ομάδες και το 

παρουσιάσαμε κατευθείαν. Ήταν πιο ευχάριστο. 

ΜΚ13 Προηγουμένως δεν είχα τέτοια σχέση με τα άλλα παιδιά. Είχα με 

συγκεκριμένα άτομα. Ενώ με αυτή τη διαδικασία μου δόθηκε η 

δυνατότητα να τα γνωρίσω πιο καλά. 

ΜΚ15 Το ότι ήμαστε σε δύο ομάδες ίσως να άλλαζε τη σχέση μεταξύ μας. 

Δηλαδή η συνεργασία με δύο ομάδες μπορεί να είναι και πιο 

αποτελεσματική. 

ΜΚ17 Με τη jigsaw νομίζω είναι πιο αποτελεσματική. Γιατί δεν περιλαμβάνει το 

κομμάτι μόνο για τη μάθηση, αυτό που είπα και πριν. Ότι μπορεί να έχει 

κάποιο άλφα αποτέλεσμα, αλλά αναπτύσσει περισσότερο και τις σχέσεις 

μεταξύ των μαθητών. 

ΜΚ18 Δεν βασίζεται μόνο στο γνωστικό κομμάτι, είναι και για την επικοινωνία, 

την ανάπτυξη των σχέσεων. 

ΜΚ19 Ναι, αν πάλι τους εξηγούσαμε αναλυτικά τι πρέπει να κάνουν με 

περισσότερες λεπτομέρειες, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και θα 

τους άρεσε κιόλας. 

ΜΚ22 Εγώ, ναι, θα το έχω υπόψη μου. Μου άρεσε πάρα πολύ. 

ΜΚ23 Ναι, γιατί νομίζω δεν θα τους φαινόταν τόσο βαρετό. Πιστεύω πως είναι 

πιο ωραίο έτσι. «Βρείτε πληροφορίες, μετά επιστρέψτε στις ομάδες σας, 

παρουσιάστε τα». Με λίγα λόγια «παίξτε το ρόλο του δασκάλου». Θα τους 

άρεσε. 

Αρνητικές αντιλήψεις - Επιφυλάξεις 

ΜΚ6 Το μοναδικό ίσως που δεν μου άρεσε, ήταν ότι είχαμε πολλές 

πληροφορίες να βρούμε στον υπολογιστή και από αυτές δεν μπορούσαμε 

καλά να ξεχωρίσουμε τα πιο σημαντικά. 

ΜΚ14 Ίσως να αποσυντονιζόμασταν λίγο… Να το πω έτσι. Που στην αρχή 

ήμασταν εκεί, μετά εκεί και μετά πάλι επιστρέψαμε. 

ΜΚ16 Και οι δύο ρόλοι πάντως ήταν καλοί, αλλά δύσκολοι λίγο…. Για μας πρώτα 
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από όλα γιατί πρώτη φορά ερχόμασταν σε επαφή με μια τέτοια μέθοδο. 

Και για σένα επειδή είχες να κάνεις όλη τη διαδικασία, να μας 

συντονίσεις, μη τυχόν γίνει κάτι λάθος. 

Κριτική ανάλυση 

ΜΚ11 Ναι σε κάθε ομάδα να υπάρχει ένας συντονιστής. Εντάξει παρόλο που 

είναι πιο μικρά. Αν τους εξηγήσεις καταλαβαίνουν. Απλά όταν έχεις κι 

έναν μεγαλύτερο δίπλα στο συντονιστή, να τους εξηγεί κιόλας κάποια 

πράγματα. 

ΜΚ20 Ίσως θα μπορούσαμε να δώσουμε λίγη έμφαση στον τρόπο που θα 

έπρεπε να αναζητήσουν τις πληροφορίες. Ας πούμε να τους τονίσουμε 

ποια είναι τα πιο βασικά κομμάτια, αλλά από εκεί και πέρα, ίσα ίσα αυτή 

η ανταλλαγή που θα κάνουν με τις ομάδες θα τους άρεσε πολύ. 

ΜΚ21 Ναι, θα μπορούσε (να εφαρμοστεί) και σε θεωρητικά, όπως για 

παράδειγμα την ιστορία. Σε όλα και στα μαθηματικά, σε όλα τα 

μαθήματα. Νομίζω όχι αποκλειστικά στη φυσική. 

 

 

Συνέντευξη 10 

Θετικές αντιλήψεις 

ΜΚ1 Η αλήθεια είναι ότι ήταν κάτι που είχα να το κάνω πολύ καιρό και ήταν 

πολύ ωραίο. Ήταν ευχάριστο. Ήταν η συνεργασία. Είναι πολλά πράγματα 

μαζί. Φαντασία. Γιατί ήθελε και φαντασία. Και γενικότερα ήταν από τα πιο 

ωραία κομμάτια που είχε μέσα η μέθοδος. 

ΜΚ3 Ήταν πολύ ωραία όμως. Ενδιαφέρον. 

ΜΚ4 Οργανωθήκαμε σωστά. Άλλος διάβαζε, άλλος κρατούσε σημειώσεις και 

ήταν μια χαρά. Μπορέσαμε να ξεχωρίσουμε ποια έπρεπε να πούμε και 

ποια όχι. Ήταν καλό, ωραία. 

ΜΚ5  Αυτό που μου έκανε εντύπωση, ήταν στα πειράματα κυρίως. Γιατί είναι η 

πρακτική εφαρμογή. Ο ήχος βέβαια είναι καθημερινά παντού, αλλά όταν 

τον κάνεις στο εργαστήριο και τον βλέπεις πως πάει, τον παρατηρείς. 

Βλέπεις κάτι τόσο δεδομένο πόσο σημαντικό είναι και το πόσο 

αξιοπρόσεκτο. 

ΜΚ6 Και πριν δεις τα δεδομένα από το ίντερνετ, τις πληροφορίες, τα 

συμπεράσματα, όλα αυτά που είπαμε μετά μαζί. Τα παρατηρούσες και τα 

‘βλεπες μόνος σου. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό. 

ΜΚ7 Γενικά θεωρώ ότι ήταν πολύ αποτελεσματικό. Και εύκολο, χαρούμενο, 

πολύ ωραίο. 

ΜΚ8 Και ήταν πολύ ωραίο, γιατί ήταν σαν εκείνη τη στιγμή, σαν να 
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οργανώνουμε το τι θα πούμε αύριο στην τάξη μας. Και ήταν ένα κομμάτι 

στο οποίο όλοι συμφωνήσαμε ότι είναι πολύ ευχάριστο. Και μας 

ενθουσίασε. 

ΜΚ9 Βέβαια κι οι υπόλοιποι γνωρίζουν εννοείται, αλλά κάποιος μπορεί να 

χρειάζεται για να δίνει περισσότερες οδηγίες και να μπορεί να οργανώνει 

λίγο καλύτερα τη δουλειά που πρέπει να γίνει. Απλά θεωρώ ότι είναι πολύ 

καλό να υπάρχει πάντα κι ένας συντονιστής. Γιατί δεν μπορούμε στα 

πλαίσια μιας ομάδας να ‘μαστε όλοι συντονιστές. Δεν θα βγει το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Σκοπός ήταν να βγει κάτι ωραίο και χρήσιμο. Γι’ 

αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικός ο συντονιστής. 

ΜΚ10 Όσον αφορά όμως στον ρόλο του συντονιστή στα πλαίσια μιας ομάδας, 

είναι διαφορετικό να μιλάς σε 4 άτομα για παράδειγμα κι άλλο να μιλάς 

σε 20-25. Γιατί στα περισσότερα άτομα θεωρώ ότι θα υπάρχουν και 

περισσότερες απορίες. Κι αν οι γνώστες του αντικειμένου θα είναι 

περισσότεροι από έναν, οι απορίες θα λύνονται γρηγορότερα και θα ‘ναι 

πιο γρήγορη η διαδικασία. Και πιο άμεση. Γενικότερα είναι πολύ 

σημαντικό να υπάρχει ένας συντονιστής. 

ΜΚ12 Πιστεύω ότι γενικότερα τα παιδιά θα μπορούσαν και θα το κατάφερναν 

και πολύ καλά, γιατί θα τους ενθουσίαζε όλο αυτό και δεν θα έβλεπαν το 

μάθημα βαρετά, αλλά σαν μια πηγή ευχαρίστησης, γνώσης. «Ερευνώ και 

ανακαλύπτω» κάπως έτσι. 

ΜΚ13 Θεωρώ ότι υπήρχαν μόνο πλεονεκτήματα. Τα μειονεκτήματα εγώ 

προσωπικά δεν τα εντόπισα. Θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο, πέραν του ότι 

συνεργαστήκαμε στις αρχικές μας ομάδες, συνεργαστήκαμε και με άλλα 

παιδιά. Κι αυτό δείχνει το πόσο μπορούμε να συνεννοηθούμε, αλλά και 

γενικότερα πώς μπορούμε να οργανωθούμε όλοι εμείς για να βγει ένα 

σωστό αποτέλεσμα, που αργότερα θα μπορούσαμε να το κάνουμε και σε 

μία τάξη. 

ΜΚ14 Αλλά γενικότερα φαίνεται πόσο ωραία είναι η συνεργασία από αυτό το 

πράγμα, πόσο ωραία είναι η ομαδικότητα. Το να μιλάς και να σε ακούν, 

να σε καταλαβαίνουν και να σου λεν και τη γνώμη τους και στο τέλος να 

επικρατεί η καλύτερη γνώμη. Γιατί όλοι θα έχουν βάλει το λιθαράκι και 

είναι το πιο ωραίο. 

ΜΚ15 Εγώ ως φοιτήτρια που το βίωσα όλο αυτό, μου φάνηκε κάτι πολύ 

ευχάριστο και γενικότερα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή και τα 

πειράματα ειδικά. Ακόμη και το ψάξιμο στο ίντερνετ που θεωρώ ότι δεν 

ήταν πολύ πετυχημένο σαν κομμάτι, ήταν πολύ καλό, πολύ ενδιαφέρον. 

ΜΚ16 Αυτή είναι η βασική διαφορά ότι σου δίνει την ευκαιρία της συνεργασίας 

και του να πάρεις κάτι από όλους. Αλλά και εκείνοι να πάρουν κάτι από 

σένα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω…. Μου άρεσε γενικότερα. 
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ΜΚ17 Ήταν άμεσο, δραστήριο, ευχάριστο. Πολλά πράγματα μαζί. 

ΜΚ18 Απλά όσον αφορά τη μέθοδο jigsaw, μαθαίνεις λίγο πιο ευχάριστα. 

ΜΚ19 Γιατί έχεις να μιλήσεις περισσότερο, ξέρεις ότι τώρα είσαι σε αυτή την 

ομάδα, μετά θα είσαι σε κείνη. Αυτό είναι ίσως που το κάνει πιο 

ξεχωριστό. Η εναλλαγή. 

ΜΚ24 Πιστεύω πως ναι, θα το έκανα. Θα το εφάρμοζα για παράδειγμα στη 

φυσική με τον ίδιο τρόπο, για να αποκτήσουν τα παιδιά μια ωραία 

αίσθηση για το συγκεκριμένο μάθημα. Να καταλάβουν πόσο σημαντική 

είναι η φυσική και γιατί ακριβώς τη μελετάμε. Γιατί τη διδασκόμαστε. Και 

μετέπειτα γιατί θα το κάνουμε και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Για να 

καταλάβουν γενικότερα, ότι μέσα από τη φυσική, καταλαβαίνεις και τον 

κόσμο καλύτερα. 

Αρνητικές αντιλήψεις - Επιφυλάξεις 

ΜΚ2 Δεν μου άρεσε η περιήγηση στο ίντερνετ που κάναμε για να βρούμε 

πληροφορίες. Ήταν πολλές οι ιστοσελίδες, πολλές οι πληροφορίες, πολλά 

τα κομμάτια που έπρεπε να ξεχωρίσουμε. 

Κριτική ανάλυση 

ΜΚ11 Πιστεύω ότι θα μπορούσαν, γιατί καταρχάς στα παιδιά αρέσει η 

δραστηριότητα. Τους αρέσει οτιδήποτε είναι πιο άμεσο. Δηλαδή δεν 

μιλάμε για μια διδασκαλία, την οποία θα την πει ο δάσκαλος, στον πίνακα 

κι όλο αυτό. Δηλαδή οτιδήποτε έχει να κάνει με το να ψάξουν, να βρουν, 

να κατασκευάσουν, να ζωγραφίσουν, να γράψουν. 

ΜΚ20 Ναι, θα μπορούσε για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχάς επειδή τα παιδιά 

είναι από μόνα τους ενθουσιώδη, παρορμητικά, όλα αυτά… και όταν θα 

έβλεπαν κάτι τέτοιο και ειδικά όταν θα έβλεπαν την τεχνολογία. Γιατί όσο 

να ‘ναι στα παιδιά γενικότερα αρέσει αυτό το πράγμα. Θα 

ενθουσιαζόντουσαν ακόμη περισσότερο, οπότε θα προσπαθούσαν να το 

κάνουν ακόμη καλύτερο, να φανεί η δουλειά τους ακόμη περισσότερο. Γι’ 

αυτό πιστεύω κυρίως ότι θα είχε αποτέλεσμα. 

ΜΚ21 Σίγουρα θα υπάρχουν δυσκολίες, όμως γι’ αυτό το λόγο είναι εκεί πέρα ο 

εκπαιδευτικός, να τους βοηθήσει, να τους καθοδηγήσει. Να τους πει ότι 

αυτό είναι το λάθος αυτό είναι το σωστό. Αλλά με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

μην τους πει, αυτό είναι. Να τους το δείξει με ωραίο τρόπο, ευχάριστο, 

κομψό. 

ΜΚ22 Νομίζω πως ναι. Τα παιδιά θα μπορούσαν να κάνουν πάρα πολλές 

δουλειές με αυτή τη μέθοδο. Ας πούμε κι όταν πλησιάζουν μεγάλες 

γιορτές, θα μπορούσαν να ψάξουν, μετά στα πόστερ να ζωγραφίσουν, να 

γράψουν ματάκια, θα ήταν μια πολύ καλή και δημιουργική απασχόληση 

για τα παιδιά. 

ΜΚ23 Και θα ξέφευγαν λίγο από τη διδασκαλία με την κλασική έννοια. Αυτό δεν 
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θα μπορούσε να γίνεται κάθε μέρα εννοείται. Αλλά σε κάποιες ειδικές 

περιπτώσεις, σε ένα δύσκολο θέμα, σε κάτι ξεχωριστό για το δάσκαλο θα 

μπορούσε να γίνει, πολλές φορές κιόλας. 

 

 

Συνέντευξη 11 

Θετικές αντιλήψεις 

ΜΚ1 Μάλλον θα το θέσω αλλιώς. Δεν υπήρχε κάτι που να μην μου άρεσε. Δεν 

υπήρχε κάτι αρνητικό. 

ΜΚ2 Και για πρώτη φορά, μου φάνηκε πολύ ωραίο. Γιατί ψάξαμε, 

χρησιμοποιήσαμε και το ίντερνετ….. Και επειδή χρησιμοποιήσαμε και την 

τεχνολογία, που στις μέρες μας όλο και περισσότερο χρειάζεται. 

ΜΚ3 Κάτι παραπάνω από όλα δεν υπήρχε. Δηλαδή όλα μου έκαναν εντύπωση. 

Δεν υπήρχε κάτι που να το ξεχωρίσω από τα άλλα. Εντυπωσιάστηκα από 

όλη τη διαδικασία. 

ΜΚ4 Ναι, έμαθα πολλά πράγματα για τον ήχο που δεν τα γνώριζα. Ναι, νιώθω 

ικανοποιημένος. 

ΜΚ6 Μία ομάδα από την αρχή ως το τέλος είναι λίγο μονότονο. Να γίνει λίγο 

πιο ελκυστικό το μάθημα. 

ΜΚ10 Μπορεί σε πολλά μαθήματα να εφαρμοστεί, για να συλλέξουμε 

πληροφορίες. 

ΜΚ11 Γιατί πέρα από το στόχο που έχει αυτή η μέθοδος, έχει στόχο να μάθουμε 

κιόλας κάποια καινούρια πράγματα. 

ΜΚ12 Θα έμπαινα στη διαδικασία να έβρισκα ένα καλό θέμα, λίγο απλό αν 

απευθύνομαι σε παιδιά δημοτικού. 

ΜΚ13 Αλλά πιστεύω ότι αυτή η μέθοδος μπορεί να φέρει τα παιδιά πιο κοντά. 

Και πιστεύω ότι είναι πολύ καλή μέθοδος. 

Αρνητικές αντιλήψεις - Επιφυλάξεις 

ΜΚ7 Βέβαια, όταν είναι 2 ομάδες γίνεται και φασαρία, στα παιδιά δημοτικού. 

Θα τρέχουν το ένα από δω το άλλο από κει, όταν είναι να αλλάξουν 

ομάδες. Θα χάνονται από δω, θα χάνονται από κει. Αλλά αν μπορείς να τα 

συντονίσεις, πιστεύω δεν υπάρχει πρόβλημα. 

ΜΚ8 Θα ήταν λίγο δύσκολο να εφαρμοστεί σε μαθητές δημοτικού. 

Κριτική ανάλυση 

ΜΚ5  Εγώ είμαι της άποψης ανάλογα το πώς είναι το παιδί. Δηλαδή αν κάνει 

πολλή φασαρία και είναι ένα ζωηρό παιδί, πιστεύω ότι μπορεί να τα 

‘βγαζε πέρα ως συντονιστής, απλώς θα είχε μια μεγαλύτερη δυσκολία από 
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ότι ένα πιο συνεσταλμένο παιδί. 

ΜΚ9 Βασικά θα πρέπει να δούμε τι θέμα θα είχε. Γιατί αν είχε κάποιο απλό 

θέμα για τα παιδιά του δημοτικού, ναι να την εφαρμόσουμε. Είναι βέβαια 

και τα παιδιά πώς θα είναι. Το επίπεδό τους. Θα είχε κάποιες τέτοιες 

δυσκολίες, αλλά πιστεύω με το σωστό συντονισμό, θα μπορούσαν να τα 

βγάλουν πέρα. Μπορεί κάποια παιδιά λίγο πιο αργά, άλλα πιο γρήγορα, 

αλλά θα βρίσκαμε άκρη πιστεύω. 

 

 


