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Περίληψη 
 

Η εργασία αυτή αφορά όψεις της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε κοινότητες μάθησης στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και συγκεκριμένα στην περίπτωση του Φεστιβάλ Φυσικών 

Επιστημών και Τεχνολογίας (ΦΦΕΤΧ). Αρχικά, παρουσιάζουμε το θεωρητικό πλαίσιο για την 

διαφοροποιημένη διδασκαλία, τις κοινότητες μάθησης, το ΦΦΕΤΧ και τον επιστημονικό και 

τεχνολογικό γραμματισμό. Όσον αφορά τη μεθοδολογία, συμμετέχοντες ήταν τέσσερις 

μαθητές, τέσσερις φοιτητές, δύο εκπαιδευτικοί και ένας σχολικός σύμβουλος. Ερευνητικά 

ερωτήματα της εργασίας αποτελούν τα εξής: α) ποιες οι εκτιμήσεις των συμμετεχόντων στο 

ΦΦΕΤΧ για την εκπαιδευτική του αξία; β) ποιες οι απόψεις των συμμετεχόντων για τη 

σημασία της συνεργασίας μεταξύ των ομάδων αναφοράς στην οργάνωση και υλοποίηση του 

ΦΦΕΤΧ; γ) ποια στοιχεία της έννοιας «κοινότητα μάθησης» αξιοποιήθηκαν στο ΦΦΕΤΧ, 

κατά τη γνώμη των συμμετεχόντων; δ) ποια στοιχεία της έννοιας «διαφοροποιημένη 

διδασκαλία» αξιοποιήθηκαν στο ΦΦΕΤΧ, κατά τη γνώμη των συμμετεχόντων; 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι, σχετικά με την εκπαιδευτική αξία του  

ΦΦΕΤΧ οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν κυρίως στις διερευνητικές και κοινωνικές δεξιότητες, 

οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν στο ΦΦΕΤΧ. Για τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των 

ομάδων αναφοράς της κοινότητας μάθησης μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότερες 

απαντήσεις των συμμετεχόντων αφορούσαν τη συνεργασία με τους μαθητές ή τη συνεργασία 

με τους εκπαιδευτικούς. Ακόμη, σχετικά με τα στοιχεία της έννοιας «κοινότητα μάθησης» το 

σύνολο των συμμετεχόντων αναφέρεται κυρίως στο περιβάλλον της κοινότητας μάθησης του 

ΦΦΕΤΧ, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην αλληλεπίδραση και στην ανταλλαγή διαφορετικών 

απόψεων. Τέλος, όσον αφορά τις απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με το εννοιολογικό 

περιεχόμενο και τις σημασίες της «διαφοροποιημένης διδασκαλίας», φαίνεται ότι στο σύνολό 

τους αναφέρονται κυρίως στη διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντα αλλά και το μαθησιακό προφίλ του μαθητή.  

 

Λέξεις-Κλειδιά: διαφοροποιημένη διδασκαλία, κοινότητες μάθησης, επιστημονικός και 

τεχνολογικός γραμματισμός, Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας 
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Abstract 
 

This paper concerns aspects of differentiated instruction in learning communities in elementary 

education and specifically in the case of Science and Technology Festival (STF). Initially, we 

present a theoretical framework concerning differentiated instruction, learning communities, 

STF and scientific and technological literacy. Regarding methodology, participants were four 

primary students, four pre-service teachers, two primary school teachers and a school 

consultant. Research questions were the following: a) which are the participants’ views 

concerning the educational value of STF? b) which are the participants’ views for the 

importance of collaboration between the participants in the STF? g) which aspects of “learning 

communities” were used in the STF, according to the participants? d) which aspects of 

“differentiated instruction” were used in the STF, according to the participants?  

The results of our research show that, regarding the educational value of STF 

participants were mainly reported the inquiry and social skills that were developed in the STF. 

Concerning collaboration, most participants’ answers referred to the collaboration with the 

students or the collaboration with the teachers. Moreover, regarding aspects of “learning 

communities” most participants mainly referred to the environment of learning communities 

of STF, focusing on the interaction and the exchange of different opinions. Finally, concerning  

the content and the meaning of “differentiated instruction”, it appears that most of the 

participants mainly referred to  to differentiated educational processes based on the interests 

and the learning profile of student. 

 

Κeywords: differentiated instruction, learning communities, scientific and technological 

literacy, Science and Technology Festival 
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1ο  Κεφάλαιο: Θεωρητική πλαισίωση 
 

1.1.  Η Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας 
 

Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από την αδυναμία των 

εκπαιδευτικών συστημάτων να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες, με αποτέλεσμα μια μεγάλη 

μερίδα μαθητών να οδηγείται στην σχολική αποτυχία. Αυτή η αδυναμία  των εκπαιδευτικών 

συστημάτων έχει προκαλέσει την ανάγκη άμεσης εις βάθος διερεύνησης  των αιτιών της και 

των τρόπων αντιμετώπισής της (Valiande & Koutselini, 2009). Ο μαθητικός πληθυσμός 

χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία ως προς πολλούς τομείς ανάπτυξης. Τον γνωστικό, τον 

ψυχοκινητικό, τον συναισθηματικό, τον κοινωνικό αλλά και ως προς τα ατομικά, κοινωνικά, 

οικονομικά, και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή (Σούρτζη, Ιωακειμίδου, 

Βλάχος, Κουτσοσπύρου & Χατζημιχαϊλίδης, 2013). Οι επιταγές των καιρών και η έκκληση 

για ισότητα έχει οδηγήσει τα σχολεία στην υιοθέτηση τάξεων μικτών ικανοτήτων (Valiande & 

Koutselini, 2009). Σύμφωνα με αυτό, ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει 

και να δέχεται το κάθε παιδί της τάξης του ως ένα άτομο με διαφορετικές ανάγκες, δυνατότητες 

και δεξιότητες, αφού κανένας μαθητής δεν είναι ίδιος. Υπό το πρίσμα αυτό, ο εκπαιδευτικός 

στη διδασκαλία του είναι απαραίτητο να δημιουργήσει ευκαιρίες έκφρασης και κατανόησης 

σχετικά με τη μάθηση για όλους του μαθητές του, υιοθετώντας τη διαφοροποιημένη 

διδασκαλία (Δημητριάδου, 2016:189-190).  

 Ως διαφοροποιημένη διδασκαλία ορίζεται η διδακτική προσέγγιση κατά την οποία οι 

εκπαιδευτικοί προβαίνουν στη τροποποίηση του αναλυτικού προγράμματος, των μεθόδων 

διδασκαλίας, των πηγών, και του τελικού αποτελέσματος. Γίνεται δηλαδή διαφοροποίηση της 

διαδικασίας της μάθησης από τον εκπαιδευτικό, η οποία έχει ως στόχο να μπορεί να ενεργεί 

δυναμικά στο μεγάλο εύρος διαφορών που έχει ο μαθητικός πληθυσμός μεταξύ του, ώστε να 

φτάσει ο κάθε μαθητής στο καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα (Δημητριάδου, 2016:189-190˙ 

Μανωλάκος, 2012˙ Κουτσελίνη, 2009˙ Τοmlinson, 1999:2). Η διαφοροποίηση της 

διδασκαλίας αποσκοπεί και σε οργανωτικό και σε παιδαγωγικό επίπεδο διδασκαλίας ώστε να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων των μαθητών (αδύναμοι – χαρισματικοί), σε τάξεις μικτής 

ικανότητας (Κουτσελίνη, 2009). Ο χαρακτήρας της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι 

ευέλικτος. Αυτό της επιτρέπει να αξιοποιεί πολλές μορφές και μεθόδους διδασκαλίας, όπως 

διδασκαλία για όλη την τάξη, ομαδική εργασία σε ομοιογενείς ή και ετερογενείς ομάδες 

μαθητών, σε εταιρικά σχήματα αλλά και ατομική εργασία (Παντελιάδου, 2008:9). Ο 
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εκπαιδευτικός επιδιώκει να δημιουργήσει περιβάλλοντα μάθησης τα οποία θα επιτρέπουν 

στους μαθητές να έχουν ενεργή συμμετοχή σε αυτά αναπτύσσοντας όλο το φάσμα της 

προσωπικότητάς τους. Διαφοροποιώντας τη διδασκαλία του ο εκπαιδευτικός αποσκοπεί «στο 

να βοηθήσει τους μαθητές να οικοδομήσουν προσωπικά πλαίσια ερμηνείας, να δοκιμάσουν στην 

πράξη ιδέες, να δουν τη σχέση ανάμεσα στο όλο και στα μέρη του, και να συσχετίσουν 

οποιοδήποτε θέμα μελέτης με τα προσωπικά τους βιώματα» (Δημητριάδου, 2016: 191).  

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας μπορεί να θεωρηθεί ως ένας νέος προσανατολισμός 

στη διδακτική πράξη. Για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας συνήθως καθοδηγούμαστε από 

παράγοντες όπως τα κίνητρα, το στυλ μάθησης, τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης και τη 

μεταγνώση (Δημητριάδου, 2016:189-190). Αυτή, ακολουθεί το παράδειγμα της 

μετανεωτερικότητας δηλαδή, ο εκπαιδευτικός ακολουθώντας τις κατευθύνσεις αυτής της 

αντίληψης είναι απαραίτητο στη σύγχρονη εποχή να υιοθετήσει το ψυχολογικό – κυκλικό 

μοντέλο για το σχεδιασμό της διδασκαλίας του. Σε αυτό το μοντέλο μάθησης δεν 

ακολουθούνται προδιαγεγραμμένες ενέργειες στη διαμόρφωση του διδακτικού σχεδιασμού 

από τον εκπαιδευτικό αλλά προοδευτικές, οι οποίες βασίζονται στην επίγνωση διαφορετικών 

αναγκών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων όλων των μαθητών από τον εκπαιδευτικό με στόχο το 

καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα (Φρυδάκη, 2009:203-209˙ Δημητριάδου, 2016:190). Με 

άλλα λόγια το ψυχολογικό – κυκλικό μοντέλο μάθησης ανταποκρίνεται στους τομείς της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας οι οποίοι περιγράφονται στην ενότητα 1.1.2. Ο εκπαιδευτικός 

έτσι, δεν ακολουθεί  το συμπεριφοριστικό μοντέλο μάθησης με το οποίο η γνώση είναι μια 

«αντικειμενική» πραγματικότητα η οποία δεν λαμβάνει υπόψη ούτε τα διαφορετικά 

μαθησιακά στυλ κάθε ατόμου ούτε το πλαίσιο στο οποίο επιχειρείται η μάθηση και στοχεύει 

σε ένα κοινό επιθυμητό αποτέλεσμα για όλους τους μαθητές (Δημητριάδου, 2016:190˙ 

Φρυδάκη, 2009: 203-209). 

Τα σημερινά σχολεία χαρακτηρίζονται από την ετερότητα  του μαθητικού πληθυσμού. 

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας αποσκοπεί στην ενίσχυση του πολιτισμικού κεφαλαίου των 

μαθητών. Η διαφορετικότητα των μαθητών θεωρείται ως πρόβλημα στην παραδοσιακή 

εκπαιδευτική αντίληψη. Ωστόσο, για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία το πρόβλημα αυτό 

αποτελεί πρόκληση.  Πιο αναλυτικά, διαφοροποιώντας τη διδασκαλία με βάση τις 

διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές του κάθε μαθητή, το σχολείο μπορεί να αποτελέσει μια 

πραγματική μικρογραφία της κοινωνικής ζωής του 21ου αιώνα, αναδεικνύοντας παράλληλα το 

πολιτισμικό κεφάλαιο του κάθε μαθητή (Δημητριάδου, 2008˙ Δημητριάδου, 2016:189). 

  Η έννοια και το πλαίσιο της διαφοροποίησης της διδασκαλίας δίνει βαρύτητα σε  ένα 

σύνολο στοιχείων τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα στον χώρο και τον χρόνο σε 
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μικροεπίπεδο  και μακροεπίπεδο. Το μικροεπίπεδο αναφέρεται στο χώρο της αίθουσας, 

δηλαδή σε στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία. 

Ταυτόχρονα, το μακροεπίπεδο αναφέρεται στο χώρο και τη λειτουργία του σχολείου σε 

ευρύτερη μορφή καθώς και στη κοινωνία σε παράγοντες και χαρακτηριστικά της 

πολιτισμικότητας. Για παράδειγμα, το μακροεπίπεδο περιέχει στοιχεία που σχετίζονται με τη 

πολιτική και τη φιλοσοφία του σχολείου στη κοινωνία δηλαδή σχέσεις του σχολείου με τη 

τοπική κοινωνία και τη τοπική αυτοδιοίκηση. Ακόμη, η σχολική κοινότητα προσαρμόζεται 

μέσα από τα διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά που έχουν οι μαθητές 

μεταξύ τους (γλώσσα, ήθη και έθιμα, θρησκεία, αξίες) και οδηγούν στο μετασχηματισμό της 

διδακτική πράξης (Αργυρόπουλος, 2013:30-35).  

 

1.1.1. Αρχές της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής 

 

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας διέπεται από ορισμένες αρχές που αποτελούν κλειδί για τη 

διευκόλυνση του έργου του εκπαιδευτικού και την επιτυχία του μαθητή (Τοmlinson & Allan, 

2000:5). Μεταξύ των θεμελιωδών αρχών που υποστηρίζουν τη διαφοροποίηση αναφέρονται:  

� Ο κάθε μαθητής είναι καλό να θεωρείται όπως πραγματικά είναι 

� Ο μαθητής είναι εκείνος που μόνος του πρέπει να συγκροτήσει τη δική του γνώση 

� Η διαφοροποιημένη παιδαγωγική πρέπει να στοχεύει στο να βοηθήσει τον μαθητή να 

καταστεί αυτόνομος (Φύκαρης, 2013:229˙ Ηοpf, 1982:92-93). 

Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται και πρακτικές που εξυπηρετούν τις παραπάνω αρχές. 

Μερικές από αυτές είναι οι εξής: 

Α) Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας πηγάζει από τη συνεχή και αποτελεσματική αξιολόγηση 

του μαθητή. Αυτή η αρχή είναι πολύ σημαντική για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να γνωρίζουν 

την ετοιμότητα και το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών τους για μια πιο αποτελεσματική 

μάθηση (Τοmlinson, 1999:9-14˙ Tomlinson & Allan, 2000:5-7). 

Β) Aναπροσαρμογή της αξιολόγησης των μαθητών. Με την αναπροσαρμογή αυτή δίνεται η 

ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να αποδείξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους (Τomlinson 

& Moon, 2013˙ Δημητριάδου, 2016:191). 

Γ) Ευέλικτη ομαδοποίηση και συνεργασία μεταξύ των μαθητών μεταξύ τους για πολλαπλά 

οφέλη, όπως οι πολλαπλές ευκαιρίες για μάθηση (Τomlinson & Allan, 2000:5-7˙ 

Δημητριάδου, 2016:191). 
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Δ) Ευέλικτη συνεργασία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση ποικίλων 

δυσκολιών, για την ανεξαρτησία των μαθητών και για ανάπτυξη αυτοπροσδιοριζόμενης 

μάθησης (Δημητριάδου, 2016:191˙ Τοmlinson, 1999:9-14˙ Tomlinson & Allan, 2000:5-7).  

E) Συμμετοχή όλων των μαθητών σε «αξιοπρεπείς» εργασίες (“respectful” activities). Αυτό 

προβλέπει στο ότι ο κάθε μαθητής πρέπει να έχει ισότιμη πρόσβαση σε βασικές γνώσεις και 

δεξιότητες. Η διαφοροποίηση δεν βασίζεται σε διαφορετικές εργασίες για κάθε μαθητή αλλά 

στην ευελιξία της πολυπλοκότητας στις εργασίες (Τomlinson, 1999:9-14˙ Tomlinson & Allan, 

2000:5-7). 

ΣΤ) Δημιουργία «ελαστικών» προγραμμάτων διδασκαλίας με ποικίλους τρόπους, για την 

ανάπτυξη πιο αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος (Τοmlinson, 1999: 9-14). 

Ζ) Τροποποίηση του τρόπου διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό σχετικά με το περιεχόμενο, τη 

διαδικασία και το προϊόν μάθησης (αναφέρονται αναλυτικά στην παρακάτω υποενότητα) 

(Δημητριάδου, 2016:191, Tomlinson, 1999:9-14). 

Η) Τέλος, η συχνή  επικοινωνία και αλληλόδραση των εκπαιδευτικών με τους γονείς των 

μαθητών (Δημητριάδου, 2016:191). 

 

1.1.2. Τομείς Διαφοροποίησης της Διδασκαλίας 

 

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας μπορεί να αφορά τέσσερις τομείς της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Στη βιβλιογραφία οι τομείς αυτοί αναφέρονται και ως πλαίσια, πεδία ή άξονες 

διαφοροποίησης. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται ο όρος τομείς. Η διαφοροποίηση 

μπορεί να εντοπίζεται στους εξής τέσσερις τομείς:   

 

Η διαφοροποίηση του περιεχομένου της διδασκαλίας (content):  Αφορά τα στοιχεία του 

περιεχομένου και τον τρόπο που αυτό παρουσιάζεται στους μαθητές, ώστε όλοι οι μαθητές να 

μπορούν να το αντιλαμβάνονται και να αντεπεξέρχονται σε αυτό. Το τι χρειάζεται να μάθει το 

παιδί και το πώς να το μάθει. Δηλαδή ο εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει ένα κοινό θέμα στους 

μαθητές του, παράλληλα όμως αυτό θα έχει διαφορετικό βαθμό δυσκολίας και διαφορετικό 

τρόπο πραγμάτευσης ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες, τις δεξιότητες και το επίπεδο 

μάθησης του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Άρα εδώ διαφοροποιούμε α) το τι διδάσκω και β) τον 

τρόπο με τον οποίο καθιστώ προσβάσιμο σε όλους τους μαθητές αυτό που διδάσκω 

(Νικολαραΐζη, 2013:102-104˙ Τοmlinson & Allan 2000:7-9˙ Tomlinson, 1999:11).  
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Η διαφοροποίηση της διαδικασίας (process): Αναφέρεται στις δραστηριότητες και τις 

στρατηγικές προσωπικής εμπλοκής στο μάθημα που θα επιλέξουν οι μαθητές, προκειμένου να 

επεξεργαστούν και να αφομοιώσουν το περιεχόμενο της διδασκαλίας ανάλογα με τις βασικές 

τους δεξιότητές και γνώσεις. Εδώ δηλαδή οι μαθητές μπορούν να εμπλέκονται σε 

δραστηριότητες με περίπου το ίδιο περιεχόμενο αλλά ο βαθμός δυσκολίας και ο βαθμός 

υποστήριξης και ανατροφοδότησης από τον εκπαιδευτικό ή από τους συμμαθητές τους μέσα 

σε χρονικά πλαίσια να είναι διαφορετικός για το κάθε παιδί (Νικολαραΐζη, 2013:102-104˙ 

Τοmlinson & Allan 2000:7-9˙ Tomlinson, 1999:11).  

Η διαφοροποίηση του προϊόντος (product): Αναφέρεται στους τρόπους που μπορούμε να 

διαφοροποιήσουμε τα προϊόντα μάθησης, δηλαδή ένας τρόπος αξιολόγησης των μαθητών με 

στόχο να καταλάβουμε αν οι μαθητές μας έχουν οικοδομήσει κάποιες γνώσεις και να 

αποκτήσει δεξιότητες. Μέσα από διαφοροποιημένες δραστηριότητες που προσφέρει ο 

εκπαιδευτικός στους μαθητές, οι μαθητές προσπαθούν να επιδείξουν τι έμαθαν και να 

επεκτείνουν αυτό που έχουν μάθει. Τέτοιου είδους δραστηριότητες μπορεί να είναι: α) η 

δραματοποίηση, β) η δημιουργία αφίσας και άλλων καλλιτεχνικών έργων, γ) η προφορική και 

γραπτή παρουσίαση και πολλά άλλα (Νικολαραΐζη, 2013:102-104˙ Τοmlinson & Allan 

2000:7-9˙ Tomlinson, 1999:11).  

 

Η διαφοροποίηση του μαθησιακού περιβάλλοντος (learning environment): Το περιβάλλον 

αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Για αυτό ο 

εκπαιδευτικός χώρος θα ήταν καλό να είναι σωστά  διαμορφωμένος και λειτουργικός, ώστε να 

μπορεί να παρέχει ευκαιρίες για ομαδική αλλά και ατομική εργασία, ακόμη και γκάμα υλικών 

που είναι χρήσιμα στη διαφοροποιημένη διδακτική. Δηλαδή η διαφοροποίηση του 

περιβάλλοντος έχει να κάνει με τη σχολική τάξη και μετατρέπει την ατμόσφαιρά της σε φιλική 

και οικεία, ώστε να δυναμώσει τη μαθησιακή προσπάθεια του κάθε μαθητή  (Νικολαραΐζη, 

2013:102-104˙ Τοmlinson & Allan 2000:7-9˙ Tomlinson, 1999:11).  

Όπως προαναφέραμε, μπορούμε να διαφοροποιήσουμε το περιεχόμενο, τη διαδικασία, 

το αποτέλεσμα και το περιβάλλον μάθησης. Ο εκπαιδευτικός διαφοροποιεί αυτούς τους 

τέσσερις τομείς λαμβάνοντας υπόψη τρία χαρακτηριστικά αναφορικά με τον κάθε μαθητή 

(Δημητριάδου, 2016:191-192˙ Αργυρόπουλος, 2013:39˙ Tomlinson & Allan, 2000:9-11). 

Διαφοροποιεί λοιπόν τη διδασκαλία του ο εκπαιδευτικός σύμφωνα με: 

α) Τη μαθησιακή ετοιμότητα του κάθε μαθητή: Την είσοδο δηλαδή του μαθητή σε μία 

συγκεκριμένη έννοια ή δεξιότητα. 



 14 

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η μαθησιακή ετοιμότητα του κάθε μαθητή μπορεί να 

σχετίζεται με τη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ). Πιο συγκεκριμένα, όταν η ετοιμότητα 

του μαθητή είναι τέτοια που δεν του επιτρέπει να λύσει από μόνος του ένα πρόβλημα, είναι το 

σημείο εκείνο που χρειάζεται την υποστήριξη από έναν ενήλικα ή την υποστήριξη ακόμη και 

από συνομήλικούς του που μπορούν να λύσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Η φάση αυτή 

μπορεί να κάνει τη διδασκαλία επιτυχημένη και δίνει μια νέα διάσταση στη διδακτική και τη 

θεώρηση της γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού  (Woolfolk, 2007:52-53˙ Τοmlinson et al., 

2003˙ Subban, 2006).  

β) Τα ενδιαφέροντα του μαθητή: Την έλξη και την περιέργεια του μαθητή για ένα συγκεκριμένο 

θέμα. 

γ) Το μαθησιακό προφίλ του μαθητή: Τον τρόπο που μαθαίνει ο μαθητής ο οποίος 

διαμορφώνεται από το φύλο, το μαθησιακό στυλ, το πολιτιστικό περιβάλλον και τον τύπο 

νοημοσύνης. 

 

1.1.3.  Διαφοροποίηση και Αξιολόγηση 

 

Ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι της διαφοροποιημένης διδασκαλίας αφορά την 

αξιολόγηση. Αυτή αποτελεί βασικό και καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση του 

περιεχομένου και των στόχων της διδασκαλίας (Φιλιππάτου, 2013:66).  Ο εκπαιδευτικός  

στηρίζει τη διδασκαλία του στην αξιολόγηση, δεδομένου ότι οι δύο έννοιες, αξιολόγηση και 

διδασκαλία, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες (Μανωλάκος, 2012). Η αξιολόγηση στηρίζεται σε 

κάποιες  αρχές για να ενεργήσει θετικά στη μάθηση των μαθητών: (α) να είναι συνεχής και 

ευέλικτη σύμφωνα με τον στόχο που καλείται να εξυπηρετήσει, (β) να αποσκοπεί στη συνεχή 

ανατροφοδότηση για αποτελεσματικότερη μάθηση, (γ) να αντιστοιχεί σε αυτά που ο μαθητής 

έχει διδαχθεί, (δ) να είναι σύντομη και αποτελεσματική, (ε) να αντλεί πληροφορίες και να 

προέρχεται από διάφορες πηγές και τέλος στο να χρησιμοποιείται μέσω διαφόρων κριτηρίων 

για να μπορούν οι μαθητές να γνωρίζουν σε τι επίπεδο βρίσκονται, τι δεν έκαναν σωστά και 

να μπορούν να αυτο-αξιολογούνται οι ίδιοι για τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους 

(Φιλιππάτου, 2013:68-69˙ Σπαντιδάκης & Βασαρμίδου, 2014:9˙ Κωνσταντίνου, 2000:16). 

Συγκεκριμένα η αξιολόγηση διακρίνεται σε τρεις βασικές μορφές όπως φαίνεται στο σχήμα 3: 
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Σχήμα 3. Μορφές αξιολόγησης στο πλαίσιο της διαφοροποίησης της διδασκαλίας. 

 

 Η αρχική – διαγνωστική αξιολόγηση: Έχει να κάνει με τον εντοπισμό της ετοιμότητας, των 

ενδιαφερόντων και των δυσκολιών των μαθητών από τον εκπαιδευτικό. Αποτελεί για τον 

εκπαιδευτικό σημαντικό εργαλείο για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την ολοκληρωμένη 

εικόνα των μαθητών του (Φιλιππάτου, 2013:84-92˙ Σπαντιδάκης & Βασαρμίδου, 2014:9˙ 

Κωνσταντίνου, 2000:17-19). 

Η διαμορφωτική αξιολόγηση: Αυτή η ενδιάμεση αξιολόγηση αποσκοπεί στην παρακολούθηση 

και τον έλεγχο της πορείας του μαθητή κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και έχει στόχο την 

ανατροφοδότηση των μαθητών πάνω στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητές, τον 

επανασχεδιασμό διδασκαλίας αν χρειάζεται από τη μεριά των εκπαιδευτικών και  την αυτό-

αξιολόγηση από τη μεριά των μαθητών (Φιλιππάτου, 2013:84-92˙ Σπαντιδάκης & 

Βασαρμίδου, 2014:9˙ Κωνσταντίνου, 2000:17-19). 

Η τελική – ανακεφαλαιωτική αξιολόγηση: Η αξιολόγηση αυτή στοχεύει στο να ενημερώσει τον 

εκπαιδευτικό για την πρόοδο των μαθητών του, δηλαδή τις γνώσεις και δεξιότητες που 

αποκόμισε ο μαθητής  και το πόσο έφτασε ο κάθε μαθητής στους διδακτικούς στόχους μιας 

συγκεκριμένης ενότητας μετά την ολοκλήρωση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Ακόμη, 

η τελική αξιολόγηση έχει να κάνει και με τον εκπαιδευτικό στο αν η διδασκαλία του αυτή ήταν 

επιτυχής ή όχι (Φιλιππάτου, 2013:84-92˙ Σπαντιδάκης & Βασαρμίδου, 2014:9˙ Κωνσταντίνου, 

2000:17-19). 

Παραπάνω περιγράφηκαν μορφές αξιολόγησης στις οποίες αυτός που αξιολογεί είναι 

ο δάσκαλος. Επισημαίνεται ότι μια ακόμη μορφή αξιολόγησης μπορεί να γίνει και από τον ίδιο 

τον μαθητή και ονομάζεται αυτοαξιολόγηση. Η αυτοαξιολόγηση επιτρέπει στον μαθητή να 

αξιολογήσει τη συμπεριφορά του και την επίδοσή του, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού 

(Φιλιππάτου, 2013:89). 

 

 

 

Αρχική-
διαγνωστική 
αξιολόγηση 

(pre-assessment)

Διαμορφωτική 
αξιολόγηση
(formative 

assessment)

Τελική -
ανακεφαλαιωτική 

αξιολόγηση 
(summative 
assessment)
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1.1.4. Στρατηγικές Διαφοροποίησης της Διδασκαλίας 

 

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία όπως επισημάνθηκε, μπορεί να αναφέρεται στο μικροεπίπεδο, 

δηλαδή στη τάξη όπου γίνεται η διδασκαλία, στους διδακτικούς στόχους, στο περιεχόμενο της 

διδασκαλίας, στις δραστηριότητες που εμπλέκονται οι μαθητές και τον βαθμό δυσκολίας τους, 

στο μαθησιακό αποτέλεσμα και προφίλ των μαθητών˙ ακόμη, στην επιλογή κατάλληλων 

προσεγγίσεων της διδασκαλίας για το καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα και την εμπλοκή όλων 

των μαθητών, στην ανατροφοδότηση, τη βοήθεια αλλά και την αξιολόγηση που λαμβάνει ο 

κάθε μαθητής ξεχωριστά (Δημητριάδου, 2016:189-190˙ Αργυρόπουλος, 2013:30-33).  

Προκειμένου να διαφοροποιήσουμε στην πράξη τη διδασκαλία, στη βιβλιογραφία 

εντοπίζονται διάφορες στρατηγικές για τάξεις μικτής ικανότητας. Μερικές από τις στρατηγικές 

που εντοπίζονται στη βιβλιογραφία περιγράφονται ακολούθως.  

Ανεξάρτητη έρευνα (i-search): Σε αυτή τη διαδικασία ο μαθητής γίνεται ερευνητής σε ένα θέμα 

το οποίο το επιλέγει ο ίδιος, με βάση τα ενδιαφέροντά του και την εμπειρία του. Αυτή η 

στρατηγική βοηθά τον μαθητή να ικανοποιήσει την περιέργειά του και να χρησιμοποιήσει 

πηγές καταγράφοντας οτιδήποτε χρήσιμο, για να απαντήσει στα ερωτήματα που έχει θέσει. 

Στο τέλος θα κρίνει από μόνος του ο μαθητής την αυστηρότητα της εργασίας του (Tomlinson, 

2001:58). 

Ομαδική έρευνα (group investigation): Αυτή η στρατηγική συνεργασίας και μάθησης μπορεί 

να βοηθήσει τους μαθητές να αποφασίσουν μαζί σαν ομάδα να ασχοληθούν με  ένα θέμα 

προσωπικού ενδιαφέροντος, να συγκεντρώσουν πληροφορίες με βάσιμο τρόπο, να μάθουν να 

δουλεύουν συνεργατικά και να παρουσιάζουν τα ευρήματά τους με αυτοπεποίθηση 

(Tomlinson, 1999:92˙ Tomlinson, 2001:58). 

Ανεξάρτητη μελέτη (independent study): Για να γίνουν οι μαθητές ανεξάρτητοι μαθητές 

χρειάζονται συστηματική βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα αναπτύξουν την 

περιέργεια, τα ενδιαφέροντα, τη διαχείριση του χρόνου, τον καθορισμό των στόχων, την 

αξιολόγηση της προόδου των μαθητών. Η ανεξάρτητη μελέτη είναι μία ευκαιρία που θα 

βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν το ταλέντο τους σε θέματα που τους ενδιαφέρουν, 

δίνοντας έμφαση στην ετοιμότητά τους και το μαθησιακό τους προφίλ (Tomlinson, 1999:92).  

Κριτήρια διαπραγμάτευσης (negotiated criteria): Ο εκπαιδευτικός εδώ μπορεί να ορίσει κάποια 

συγκεκριμένα κριτήρια για όλη τη τάξη για την επιτυχία μιας εργασίας. Ο μαθητής επίσης 

μπορεί να προτείνει μερικά κριτήρια που απευθύνονται στα ενδιαφέροντά του. Και στο τέλος 
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ο δάσκαλος μπορεί να ορίσει ένα ή πιο πολλά κριτήρια για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά 

(Tomlinson, 2001:59). 

Χαρτοφυλάκια  (portfolios): Αυτές οι συλλογές των εργασιών των μαθητών είναι εξαιρετικές 

για να βοηθήσουν τα παιδιά να θέσουν τους κατάλληλους στόχους και να αξιολογήσουν τη 

μαθησιακή τους ανάπτυξη. Επίσης, τα χαρτοφυλάκια είναι ένα ισχυρό μέσο για τους 

εκπαιδευτικούς και τους γονείς ώστε να αναστοχάζονται για την ανάπτυξη του παιδιού. 

Ακόμη, τα χαρτοφυλάκια επιτρέπουν στην εστίαση της ετοιμότητας, του ενδιαφέροντος και 

του μαθησιακού προφίλ των μαθητών. Τα χαρτοφυλάκια είναι σημαντικά, γιατί δίνουν έμφαση 

στις επιλογές των μαθητών. Ακόμη, μπορούν να παρέχουν μία συνεχή αξιολόγηση η οποία 

βοηθά τους εκπαιδευτικούς να δουν τους μαθητές ως άτομα (Φιλιππάτου, 2013:89 Tomlinson, 

1999:93).  

Συμπύκνωση (compression): Αυτή η στρατηγική ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να 

αξιολογήσουν τους μαθητές τους πριν την έναρξη μιας μελέτης ή την ανάπτυξη μιας 

δεξιότητας. Είναι μια πορεία τριών σταδίων η οποία : (α) αξιολογεί τι γνωρίζει ήδη ο μαθητής 

σχετικά με το υλικό προς μελέτη, (β) απαλλάσσει τον μαθητή από αυτά που ήδη ξέρει και του 

μαθαίνει αυτά που δεν ξέρει για το θέμα ή την δεξιότητα, και (γ) παρέχει ένα σχέδιο για τη 

χρήση του χρόνου που ο μαθητής χρησιμοποιεί σε εμπλουτισμένη μελέτη. Η συμπύκνωση  

ξεκινά  με έμφαση στην ετοιμότητα του μαθητή και σταματά με έμφαση στο ενδιαφέρον 

(Δημητριάδου, 2016:190-191˙ Κουτσελίνη & Πυργιωτάκης, 2015:146 ). 

Συναρμολόγηση (μέθοδος jigsaw): Η μέθοδος αυτή είναι ομαδοσυνεργατική. Τα βήματα που 

ακολουθεί μοιάζουν με τη δημιουργία ενός πάζλ. Αρχικά οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, 

που ονομάζονται ομάδες σύνθεσης. Όλες οι ομάδες έχουν ένα κοινό θέμα. Κάθε μαθητής της 

κάθε ομάδας αναλαμβάνει να ασχοληθεί με μια διαφορετική πτυχή του κοινού θέματος 

σχηματίζοντας νέες ομάδες, τις ομάδες ειδίκευσης. Έτσι σε κάθε ομάδα ειδίκευσης οι μαθητές 

οι οποίοι την απαρτίζουν ασχολούνται μεταξύ τους με την ίδια πτυχή του κοινού θέματος. 

Έπειτα επιστρέφουν στις ομάδες σύνθεσης στις οποίες οι μαθητές αναλαμβάνουν να 

εξηγήσουν και να διδάξουν στους συμμαθητές τους την πτυχή του θέματος που μελέτησαν 

(Κουτσελίνη & Πυργιωτάκης, 2015:147˙ Δημητριάδου, 2016:270˙ Tomlinson, 2001:59). 

Κέντρα μάθησης – ενδιαφέροντος  στον χώρο: Τα μαθησιακά κέντρα μπορεί να περιλαμβάνουν 

σταθμούς ή υλικά που θα χρησιμοποιήσει ο μαθητής για να διερευνήσει θέματα και να 

εξασκήσει τις δεξιότητές του. Οι εργασίες στα κέντρα μάθησης προσαρμόζονται ανάλογα με 

την ετοιμότητα, το προφίλ και τα ενδιαφέροντα του μαθητή (Κουτσελίνη & Πυργιωτάκης, 

2015:147˙ Δημητριάδου, 2016:190-191˙ Tomlinson, 1999:76). 
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Εκπαιδευτικά συμβόλαια (learning contracts): Τα συμβόλαια είναι μία γραπτή συμφωνία 

μεταξύ του εκπαιδευτικού και του μαθητή. Ο εκπαιδευτικός παρέχει κάποια ανεξαρτησία και 

επιλογή στον μαθητή στο πώς να συμπληρώσει τις εργασίες του και ο μαθητής συμφωνεί να 

αναπτύξει δεξιότητες διαχείρισης της εργασίας του ανάλογα με τις οδηγίες. Αυτό βοηθά το 

δάσκαλο να παρακολουθεί την πρόοδο του μαθητή. Οι εργασίες φυσικά θα ποικίλουν ανάλογα 

με τις ανάγκες του κάθε μαθητή (Κουτσελίνη & Πυργιωτάκης, 2015:147˙ Δημητριάδου, 

2016:190-191˙ Τomlinson, 1999:87). 

Λογοτεχνικοί κύκλοι (literature circles): Αυτή η στρατηγική επιτρέπει στον μαθητή να διαβάζει 

για θέματα που τον ενδιαφέρουν και να μοιράζεται αυτά που διάβασε με άλλους συμμαθητές 

του που διαβάζουν το ίδιο υλικό.  Έτσι, επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να ξεφύγουν από την 

αίσθηση ότι όλοι οι μαθητές πρέπει να διαβάζουν το ίδιο υλικό, ώστε οι συζητήσεις να 

αποκτήσουν νόημα (Tomlinson, 2001:59). 

Εννοιολογική χαρτογράφηση (concept maps): O εννοιολογικός χάρτης είναι μία διαγραμματική 

αναπαράσταση ανάμεσα σε δύο ή και περισσότερες έννοιες με μορφή προτάσεων. Στόχος του 

είναι να αναδείξει τις συνδέσεις και τις σχέσεις μεταξύ αυτών των εννοιών. Διαθέτουν μία 

δυναμική χάρη στην πολυτροπικότητά τους. Οι εννοιολογικοί χάρτες στη διαφοροποίηση της 

διδασκαλίας είναι ένα μέσο για την ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης των 

μαθητών, παρέχουν τη δυνατότητα για παρακολούθηση και κατανόηση της  διαδικασίας της 

μάθησης των μαθητών (μεταγνώση) αλλά και για αυτοαξιολόγηση, έχουν τη δυνατότητα να 

εκφέρουν τις αντιλήψεις των μαθητών (αξιολόγηση) και απομακρύνουν τους μαθητές από την 

αποστήθιση  (Δημητριάδου, 2016:266-270). 

Χρήση Τ.Π.Ε:  Στη βιβλιογραφία καταγράφεται ότι η εισαγωγή των Τ.Π.Ε στην διδακτική 

πράξη μπορεί να προωθήσει την αυτονομία και την συνεργατικότητα των μαθητών.  Επιπλέον, 

καθώς τα Τ.Π.Ε προσφέρουν νέες ευκαιρίες για πρόσβαση στη γνώση πολλών και 

διαφορετικών πλαισίων, οι μαθητές να αναζητήσουν αυτά που πραγματικά τους ενδιαφέρουν. 

Ως εκ τούτου, το περιβάλλον μάθησης γίνεται αυθεντικό και αποκτά νόημα για τους μαθητές 

(Δημητριάδου, 2016:191˙ Tomlinson, 2001:58-59).  

Στρατηγικές προώθησης του οπτικού γραμματισμού: Ο οπτικός γραμματισμός αφορά την 

ικανότητα να κατανοούμε και να παράγουμε νοήματα μέσω της εικόνας (Ετεοκλέους, Παύλου 

& Τσολακίδης,  2012). H χρήση της εικόνας στη διδασκαλία υποστηρίζεται ότι μπορεί να 

διευκολύνει τη μάθηση, και μάλιστα τη μαθητοκεντρική μάθηση. Αυτό συμβαίνει γιατί ο 

μαθητής καλείται να κατασκευάσει ο ίδιος το νόημα για μια εικόνα (design) (Kress & van 

Leeuwen, 2001). Έτσι, η πραγμάτευση των γνωστικών αντικειμένων με τη χρήση εικόνων 
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συμβάλλει στην απόδοση προσωπικών ερμηνειών,  με απώτερο αποτέλεσμα την αυτενέργεια 

του μαθητή (Δημητριάδου, 2016:203-206). 

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι η κριτική σκέψη αποτελεί έναν διαχρονικό 

στόχο γενικότερα της εκπαίδευσης και ειδικότερα ένα βασικό στοιχείο που διέπει την 

διαφοροποιημένη διδασκαλία. Η κριτική σκέψη αφορά τις υψηλές νοητικές λειτουργίες του 

μαθητή και δεν είναι φορμαλιστική. Μεταξύ άλλων στη βιβλιογραφία καταγράφεται ότι για 

την ανάπτυξή της χρειάζεται να δημιουργούμε περιβάλλοντα τα οποία περιλαμβάνουν 

προκλήσεις για τους μαθητές, ενώ παράλληλα συνδέεται με τα συναισθήματα και την 

περιέργειά τους. (Δημητριάδου, 2016:194-197). 

 

 

1.1.5.  Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών για την Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας. 

 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν ακούσει για την διαφοροποιημένη της διδασκαλία, από την άλλη μεριά 

όμως υπάρχουν θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα στην εφαρμογή της. Πιο συγκεκριμένα, 

οι δάσκαλοι έχουν εναλλακτικές ιδέες για το τι είναι διαφοροποιημένη διδασκαλία, δεν έχουν 

εκπαιδευτεί πάνω στην διαφοροποιημένη διδασκαλία και συνεπώς δεν γνωρίζουν πώς να την 

εφαρμόσουν. Υπάρχουν για παράδειγμα εκπαιδευτικοί οι οποίοι νομίζουν ότι εφαρμόζουν 

διαφοροποιημένη διδασκαλία, ενώ στην πραγματικότητα έχουν την εξής παρανόηση: θεωρούν 

ως διαφοροποιημένη τη χρήση ευκολότερων ασκήσεων (Valiande & Koutselini, 2009).  

Σύμφωνα με τις Κουτσελίνη & Αγαθαγγέλου (2009), η διαφοροποιημένη διδασκαλία 

συχνά δεν εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Για να κατανοήσουμε τους λόγους αυτής της 

αναποτελεσματικότητας χρειάζεται να λάβουμε υπόψη τη συμμετοχή του δασκάλου ή μαθητή 

στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και την αντίστασή τους στις προκαθορισμένες 

διαδικασίες. Σε μια διαφοροποιημένη διδασκαλία ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει υψηλές 

προσδοκίες για όλους τους μαθητές του ανεξαιρέτως και να σχεδιάζει τους τρόπους με τους 

οποίους οι μαθητές μπορούν να πετύχουν αυτές τις προσδοκίες. 

 

1.2. Κοινότητες Μάθησης  
 

Η έννοια «κοινότητα μάθησης» (learning community) αφορά ομάδες  διαφορετικών επιπέδων, 

όπως είναι μαθητές, εκπαιδευτικοί, επιστήμονες, ερευνητές της εκπαίδευσης, επαγγελματίες. 

Αυτές οι ομάδες ατόμων εργάζονται από κοινού για την ικανοποίηση συγκεκριμένων στόχων 
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αλλά και για να μοιραστούν διαφορετικές δεξιότητες και γνώσεις. Συνήθως οι κοινότητες 

μάθησης προκύπτουν από κοινά ενδιαφέροντα, κοινούς στόχους και κοινές εμπειρίες των 

μελών που τις συγκροτούν, δημιουργώντας ένα περιβάλλον συνεργασίας και αλληλεπίδρασης 

με σεβασμό και ανταλλαγή διαφορετικών οπτικών και απόψεων (Δημητριάδου, 2016:275˙ 

Φρυδάκη, 2009:342˙ Kilpatrick, Jones & Barrett, 2003˙ Enthoven & de Bruijn, 2010). 

 

1.2.1.  Κοινότητες μάθησης στη σχολική τάξη 

 

Η ενσωμάτωση των μαθητών στην πολύπλοκη κοινωνία του 21ου αιώνα, ο οποίος 

χαρακτηρίζεται από καταιγισμό πληροφοριών, ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις και 

πολυπολιτισμικότητα, προϋποθέτει ο μαθητής να οικοδομήσει τέτοιου είδους γνώσεις και 

δεξιότητες, ώστε να τον βοηθήσουν να ανταποκριθεί σε αυτές. Ωστόσο φαίνεται ότι η 

εκπαίδευση δεν έχει εναρμονιστεί με τις νέες ιδιαίτερες εκπαιδευτικές – κοινωνικές ανάγκες 

της εποχής (Bielaczyc & Collins, 1999). Οι κοινότητες μάθησης είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε 

αυτή την περίπτωση. Αυτές συνάδουν με την κοινωνική κονστρουκτιβιστική προσέγγιση της 

μάθησης του  Lev Vygotsky, η οποία υποστηρίζει ότι σημαντικός παράγοντας στην μάθηση 

και την γνώση είναι το κοινωνικό περιβάλλον και η αλληλόδραση για την κατασκευή αξιών 

και ταυτότητας (Φρυδάκη, 2009˙ Bielaczyc & Collins, 1999˙ Kilpatrick, Jones & Barrett, 

2003). Ακόμη, οι κοινότητες μάθησης συμβάλουν στη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση, 

καθώς δίνουν στους μαθητές ευκαιρίες για να αλληλεπιδρούν και να συνεργαστούν με άλλους 

μαθητές από διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά υπόβαθρα (Bielaczyc & Collins, 1999). Οι 

κοινότητες μάθησης στο σχολείο εμφανίζονται με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, όπου οι 

μαθητές συλλογικά και συνεργατικά συγκροτούν τη νέα γνώση προσπαθώντας μόνοι να βρουν 

λύσεις σε προβλήματα. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ευνοούν τη δημιουργία κοινοτήτων 

μάθησης είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: α) τα σχέδια συνεργατικής έρευνας (μέθοδος project), 

β) η παροχή υποστήριξης κατά τη διδασκαλία (scaffolding instruction), γ) χρήση Τ.Π.Ε 

(ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης) και δ) η διερεύνηση. (Δημητριάδου, 2016:275-276˙ ΝΠΣ, 

2011˙ Φρυδάκη, 2009:344). Οι προσεγγίσεις αυτές προάγουν την κοινωνική παραγωγή της 

γνώσης και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς διεξάγεται συζήτηση, συνεργασία 

και συνεχής διαπραγμάτευση (Φρυδάκη, 2009:344˙ Δημητριάδου, 2016:276-277). 
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1.2.2. Eπαγγελματικές Κοινότητες μάθησης  

 

O όρος επαγγελματικές κοινότητες μάθησης (professional learning communities) συνήθως 

αναφέρεται στους εκπαιδευτικούς και συγκεκριμένα στην πρακτική τους, η οποία θα ήταν 

καλό να είναι στοχαστική και συνεργατική, χωρίς αποκλεισμούς, με στόχο την προώθηση και 

την ενίσχυση της μάθησης των μαθητών (Brodie, 2013˙ Enthoven & de Bruijn, 2010). Oι 

εκπαιδευτικοί χρειάζεται να ενωθούν γύρω από ένα κοινό όραμα, μια κοινή αποστολή που θα 

χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη και συνεργασία, με στόχο την υψηλή ποιότητα της μάθησης 

και τη συλλογική ευθύνη για τους μαθητές τους (Brodie, 2013˙ Hunzicker, 2010). Οι 

εκπαιδευτικοί σήμερα είναι αυτοί που μπορούν να επιφέρουν αλλαγές στη διαδικασία της 

μάθησης, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της κοινωνίας, δηλαδή να αντιμετωπίζουν τη 

διαφορετικότητα των μαθητών τους, να οργανώνουν καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, και 

να βοηθούν τους μαθητές να σχεδιάζουν ενεργές κοινότητες μάθησης για καλύτερα μαθησιακά 

αποτελέσματα (Αρβανίτη, 2013˙ ΝΠΣ, 2011).  Για να υλοποιήσουν αυτές τις αλλαγές 

χρειάζεται επαγγελματισμός, νέες γνώσεις και δεξιότητες (Αρβανίτη, 2013). Οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να συμβάλουν στην εξέλιξη του επαγγελματισμού τους, γιατί τους δίνεται η ευκαιρία 

να αναστοχαστούν, να αλληλεπιδράσουν πάνω σε διαφορετικές απόψεις των συνεργατών τους 

αλλά και να ακολουθήσουν μια νέα θεματική στην πρακτική τους (Hunzicker, 2010). Ακόμη, 

οι εκπαιδευτικοί μέσα στην κοινότητα μάθησης δεν είναι εκείνοι που κατευθύνουν τις 

δραστηριότητες, αλλά αναλαμβάνουν ρόλους για την οργάνωση και τη διευκόλυνση των 

μαθητών πάνω στις δραστηριότητες (Αρβανίτη, 2013˙ Bielaczyc & Collins, 1999).  

Για την αποτελεσματική λειτουργία των επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης στη 

βιβλιογραφία εντοπίστηκαν κάποια βασικά χαρακτηριστικά (Watson, 2014), όπως α) κοινές 

αξίες και όραμα: αυτό το χαρακτηριστικό σχετίζεται ιδιαίτερα με την έννοια του 

επαγγελματισμού στις κοινότητες μάθησης, β) συλλογική ευθύνη για τη μάθηση των μαθητών, 

γ) στοχαστική επαγγελματική έρευνα (reflective profession inquiry), δ) συνεργασία που 

εστιάζει στη μάθηση, ε) ομαδική αλλά και ατομική επαγγελματική μάθηση, στ) αμοιβαία 

εμπιστοσύνη, σεβασμός και υποστήριξη, ζ) ανοιχτή πρόσβαση σε όλα τα μέλη. 

Ολοκληρώνοντας, θα έλεγε κανείς πως η μάθηση των εκπαιδευτικών και οι σχετικές 

αλλαγές που θα επιφέρει στη διδακτική πράξη αποτελούν μια μακρόχρονη διαδικασία. 

Ειδικότερα, ερευνητές της εκπαίδευσης υποστηρίζουν ότι μόνιμες αλλαγές στις πρακτικές των 

εκπαιδευτικών προκύπτουν έπειτα από τρία με πέντε χρόνια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται αρκετό χρόνο για να ξεπεράσουν τις προσωπικές τους ανησυχίες 
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σχετικά με την εισαγωγή καινοτομιών στην εργασία τους, καθώς και να είναι ικανοί να 

σχεδιάζουν και να υλοποιούν διδασκαλίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μαθητών τους 

(Hunzicker, 2010).  

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στο Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας 

(ΦΦΕΤΧ) το οποίο έλαβε μέρος στην πόλη της Φλώρινας, προκειμένου να φανεί η εφαρμογή 

της παιδαγωγικής θεωρίας που αναφέρθηκε παραπάνω σε ένα ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον 

της μη τυπικής εκπαίδευσης που είχε ως σκοπό να εμπλέξει τους μαθητές σε κοινότητες 

μάθησης η οποίες ενσωματώνουν στοιχεία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

 

1.3. Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας 
 

Η τυπική εκπαίδευση υποστηρίζεται ότι δεν ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και τις αλλαγές 

της εκπαιδευτικής πραγματικότητας του 21ου αιώνα γι’ αυτό χαρακτηρίζεται και ως αδρανής. 

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό της αδράνειας, 

στοιχεία της μη τυπικής εκπαίδευσης αρχίζουν να ενσωματώνονται στη τυπική. Η μη τυπική 

εκπαίδευση αφορά οργανωμένες εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται 

στο αναλυτικό πρόγραμμα αλλά στο άτυπο αναλυτικό πρόγραμμα και χαρακτηρίζονται από 

ευελιξία. Η μάθηση στη μη τυπική εκπαίδευση ενσωματώνει μεταξύ άλλων τη ανάπτυξη 

διαδικασιών ανοικτής μάθησης, τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης, τις επισκέψεις σε 

μουσεία και κέντρα επιστήμης. (Gakoudi & Dimitriadoy, 2016˙ Χαλκιά, 2012).  

To ΦΦΕΤΧ ανήκει στη μη τυπική εκπαίδευση, καθώς δεν βασίζεται στο ιεραρχημένο, 

δομημένο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά ακολουθεί ένα πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει τα 

στοιχεία που διέπουν τη μη τυπική εκπαίδευση.  Το ΦΦΕΤΧ στη Φλώρινα, δημιουργήθηκε με 

πρωτοβουλία καθηγητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και σχολικούς συμβούλους για να εντάξει τους 

εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές σε μη τυπικά πλαίσια μάθησης τα οποία μπορούν να 

απαντήσουν στα σύγχρονα ζητήματα της κοινωνίας.  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις Σπύρτου και Ζάχου (2015), το ΦΦΕΤΧ αποτελεί 

ένα «δημοφιλές επιστημονικό γεγονός που δίνει έμφαση στην επιστήμη ως τρόπο 

διασκέδασης, πετυχαίνοντας τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ κοινωνίας και επιστήμης» 

(Σπύρτου & Ζάχου 2015:368). Το ΦΦΕΤΧ έχει ως θεωρητικό υπόβαθρο τις αρχές της 

Αυθεντικής Μάθησης (Σπύρτου & Ζάχου, 2015). Συνεπώς, μεταξύ άλλων, υποστηρίζεται ότι 

μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τις ΦΕ, να προωθήσει τη συνεργασία 
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και να συμβάλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, καθώς και δεξιοτήτων διερεύνησης και 

επικοινωνίας (Δημητριάδου, 2016˙ Σπύρτου & Ζάχου, 2015). Στο σχήμα 4 παρουσιάζονται οι 

φάσεις σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης ΦΦΕΤΧ που διεξήχθησαν στη Φλώρινα 

(Σπύρτου & Ζάχου, 2015). Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το ΦΦΕΤΧ της Φλώρινας 

είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Εκπαιδευτικού Δικτύου Δυτικής Μακεδονίας1.  

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της υλοποίησης του ΦΦΕΤΧ οι 

μαθητές σχηματίζουν κοινότητες μάθησης ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και επιλέγουν 

ένα «θέμα» το οποίο επιθυμούν να διερευνήσουν (φάση 1, σχήμα 4). Έπειτα, προτείνουν ιδέες 

για το θέμα που επέλεξαν, για παράδειγμα σε ποιες πηγές μπορούν να αναζητήσουν 

πληροφορίες, και συλλέγουν δεδομένα (φάση 2, σχήμα 4). Στη συνέχεια, με βάση τις 

πληροφορίες που συνέλεξαν ξεκινούν να κατασκευάζουν το έκθεμά τους. Για παράδειγμα, 

κατασκευάζουν μια αφίσα, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ή ένα μοντέλο σχετικό με το θέμα τους 

(φάση 3, σχήμα 4). Κατά της διάρκεια της φάσης αυτής οι μαθητές μπορεί να «βρουν 

αδυναμίες» στο αρχικό τους έκθεμα και να το ανακατασκευάσουν ή να το βελτιώσουν. 

Επόμενο βήμα είναι η προετοιμασία για την ημέρα παρουσίασης των εκθεμάτων στο φεστιβάλ 

(φάση 4, σχήμα 4). Στη φάση αυτή οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους. Συγκεκριμένα κάθε 

μαθητής  αναλαμβάνει να παρουσιάσει μια ειδικότερη πτυχή του συνολικού εκθέματος και 

κάνουν πρόβες για τον τρόπο παρουσίασης και την επικοινωνία τους με τους επισκέπτες. 

Τέλος, την ημέρα του ΦΦΕΤΧ οι μαθητές παρουσιάζουν τα εκθέματά τους σε κοινό, το οποίο 

αποτελείται από τους επισκέπτες στον χώρο του φεστιβάλ, όπως τους γονείς και τους μαθητές 

άλλων σχολείων (φάση 5, σχήμα 4). (Σπύρτου & Ζάχου, 2015). 

 

Σχήμα 4: Φάσεις σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης ΦΦΕΤΧ (Προσαρμόστηκε από 

Σπύρτου & Ζάχου 2015:400) 

                                                 
1 http://ekdidyma.web.uowm.gr/?q=physics%2Finnovations%2F4th-festival-fe  

 

1. Χωρισμός ομάδων - ανίχνευση ενδιαφερόντων & προϋπάρχουσας γνώσης -
αναζήτηση υλικών 

2. Προτάσεις - ιδέες και συλλογή πληροφοριών 

3. Υλοποίηση της ιδέας, κατασκευή των υλικών

4. Προετοιμασία Φεστιβάλ

5. Υλοποίηση του Φεστιβάλ

http://ekdidyma.web.uowm.gr/?q=physics%2Finnovations%2F4th-festival-fe
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1.4. Επιστημονικός και Τεχνολογικός Γραμματισμός 
 

Στη βιβλιογραφία καταγράφεται ότι η επιστήμη αποτελεί μια ανθρώπινη κατασκευή η οποία 

στοχεύει στην εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών. Οι ανάγκες όμως είναι διαφορετικές από 

εποχή σε εποχή και από τόπο σε τόπο. Αυτό σημαίνει ότι και ο ρόλος της επιστήμης αλλάζει 

για να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές. Το εκπαιδευτικό σύστημα συνήθως 

αποστασιοποιείται από αυτές τις αλλαγές. Έτσι, δημιουργείται ένα χάσμα μεταξύ της 

τρέχουσας επιστήμης και τεχνολογίας με την επιστήμη και τεχνολογία που διδάσκεται στο 

σχολείο. Το χάσμα αυτό καλείται να γεφυρώσει ο επιστημονικός γραμματισμός (Loughran, 

Smith & Berry, 2011). Μέρος του επιστημονικού γραμματισμού αποτελεί η τεχνολογία, 

συνεπώς στη βιβλιογραφία η παραπάνω έννοια διατυπώνεται πιο ολοκληρωμένα με τον όρο 

«επιστημονικός και τεχνολογικός γραμματισμός» (Χαλκιά, 2012:35). 

Φαίνεται ότι για τον επιστημονικό και τεχνολογικό γραμματισμό δεν υπάρχει 

συμφωνία για έναν σαφή ορισμό (Χαλκιά, 2012:35). Ωστόσο, για τον σχεδιασμό αναλυτικών 

προγραμμάτων στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ) εντοπίζονται δύο οπτικές: η «Οπτική Ι» και η 

«Οπτική ΙΙ» (Χαλκιά, 2012:47-48). Η «Οπτική Ι» εστιάζει στο επιστημονικό περιεχόμενο. Για 

παράδειγμα, αποσκοπεί στη διδασκαλία επιστημονικών όρων, εννοιών, φαινομένων, νόμων 

και θεωριών. Η «Οπτική ΙΙ» εστιάζει στη χρησιμότητα της επιστήμης στην καθημερινότητα. 

Για παράδειγμα, αναλυτικά προγράμματα σχεδιασμένα με βάση την «Οπτική ΙΙ» στοχεύουν 

στο να βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα τους 

βοηθούν να σκέφτονται και να προσεγγίζουν καταστάσεις ως πολίτες καλά πληροφορημένοι 

για τον επιστημονικό κόσμο και να λαμβάνουν αποφάσεις για κοινωνικο-επιστημονικά 

ζητήματα (Χαλκιά, 2012:47-48). 

 Ζητούμενο της σύγχρονης εποχής είναι ο σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων υπό 

την «Οπτική ΙΙ». Είναι ανάγκη να ξεκινάει ο γραμματισμός των μαθητών από τις καθημερινές 

εμπειρίες που η περιγραφή ή η ερμηνεία τους προϋποθέτει κάποιες επιστημονικές γνώσεις, 

ώστε να είναι αυθεντική και να έχει νόημα για αυτούς (Κόλλας & Χαλκιά, 2015).  

 Υποστηρίζεται ωστόσο ότι οι εκπαιδευτικοί συνήθως σχεδιάζουν τις διδακτικές 

παρεμβάσεις τους εστιάζοντας στο επιστημονικό περιεχόμενο των ΦΕ (Οπτική Ι). Με άλλα 

λόγια δεν λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές όψεις της επιστήμης ή το πλαίσιο στο οποίο 

διδάσκουν (Κόλλας & Χαλκιά, 2015). Για παράδειγμα, οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες 

μια περιοχής , όπως οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στην περιοχή της Φλώρινας, μπορούν να 
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ληφθούν υπόψη για τον σχεδιασμό κατάλληλων δραστηριοτήτων που να έχουν νόημα για τους 

μαθητές την εποχή αυτή στο μάθημα των ΦΕ. 

 

1.5. Συμπεράσματα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση 
 

Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας φαίνεται ότι το ΦΦΕΤΧ, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας, 

οι κοινότητες μάθησης και ο επιστημονικός και τεχνολογικός γραμματισμός τείνουν να 

συσχετίζονται και να συνδέονται μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, το ΦΦΕΤΧ αποτελεί ένα 

εκπαιδευτικό πλαίσιο μη τυπικής εκπαίδευσης το οποίο ευνοεί την εφαρμογή της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας, εντάσσοντας εκεί πρακτικές που αναφέρονται στις 

κοινότητες μάθησης και στον επιστημονικό και τεχνολογικό γραμματισμό των μαθητών. Πιο 

συγκεκριμένα, καθώς το ΦΦΕΤΧ ανήκει στη μη τυπική εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί είναι πιο 

ευέλικτοι στο να ξεφύγουν από στόχους της δηλωτικής γνώσης και να ασχοληθούν με τη 

διαδικαστική γνώση, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και την ετοιμότητα των μαθητών. Επιπλέον 

το ΦΦΕΤΧ στοχεύει στην ανάπτυξη του επιστημονικού και τεχνολογικού γραμματισμού των 

μαθητών. Ας αποτέλεσμα των παραπάνω, αναπτύσσονται μαθησιακές κοινότητες οι οποίες 

σχηματίζονται με βάση τα διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά των μαθητών και ικανοποιούν 

συγκεκριμένους στόχους όπως είναι η ανάπτυξη του επιστημονικού και τεχνολογικού 

γραμματισμού, δημιουργώντας κλίμα αλληλόδρασης και συνεργασίας μέσα σε διάφορες 

δραστηριότητες και δράσεις όπου εμπλέκονται μαθητές, εκπαιδευτικοί, φοιτητές, σχολικοί 

σύμβουλοι και καθηγητές πανεπιστήμιου. 
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2ο Κεφάλαιο: Μεθοδολογία της Έρευνας 
 

2.1.  Στόχος της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 
 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσουμε τις απόψεις εκπαιδευτικών, φοιτητών, 

μαθητών και σχολικών συμβούλων για τις όψεις της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε 

κοινότητες μάθησης, και συγκεκριμένα στην περίπτωση του ΦΦΕΤΧ. Ο στόχος αυτός 

επιμερίζεται  στα εξής ερευνητικά ερωτήματα:  

ΕΕ1. Ποιες οι εκτιμήσεις των συμμετεχόντων στο ΦΦΕΤΧ για την εκπαιδευτική του αξία ως 

προς:  

(α) την καλλιέργεια του επιστημονικού-τεχνολογικού γραμματισμού των μαθητών και  

(β) την κοινωνικοποίηση των μαθητών;  

ΕΕ2. Ποιες οι απόψεις των συμμετεχόντων για τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των 

ομάδων αναφοράς (μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών, σχολικών συμβούλων) στην 

οργάνωση και υλοποίηση του ΦΦΕΤΧ; 

ΕΕ3. Ποια στοιχεία της έννοιας «κοινότητα μάθησης» αξιοποιήθηκαν στο ΦΦΕΤΧ, κατά τη 

γνώμη των συμμετεχόντων;  

ΕΕ4. Ποια στοιχεία της έννοιας «διαφοροποιημένη διδασκαλία» αξιοποιήθηκαν στο ΦΦΕΤΧ, 

κατά τη γνώμη των συμμετεχόντων; 

 

2.2. Συμμετέχοντες  
 

Στην έρευνα μας συμμετείχαν τέσσερεις μαθητές, δύο εκπαιδευτικοί, δύο μεταπτυχιακοί 

φοιτητές και δύο προπτυχιακοί φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, και ένας σχολικός σύμβουλος.  

 Οι μαθητές φοιτούσαν στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου σε αγροτικές 

περιοχές του Νομού Φλώρινας˙ συγκεκριμένα ήταν δύο αγόρια και δύο κορίτσια. Δύο από τους 

μαθητές είχαν προγενέστερη εμπειρία από συμμετοχή σε ΦΦΕΤΧ, ενώ οι άλλοι δύο 

συμμετείχαν για πρώτη φορά.  

 Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν διδακτική εμπειρία μεγαλύτερη 

από δέκα χρόνια. Μάλιστα, μια από τις δύο εκπαιδευτικούς είχε συμμετάσχει σε προγράμματα 

επιμόρφωσης σχετικά με τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ). Η άλλη εκπαιδευτικός 

φοιτούσε σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σχετικό με τη διδακτική των ΦΕ.  
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Από τις προπτυχιακές φοιτήτριες, η μία βρισκόταν στο τέταρτο έτος των σπουδών της και είχε 

συμμετάσχει και άλλη μία φορά σε ΦΦΕΤΧ στο παρελθόν. Η άλλη φοιτούσε στο δεύτερο έτος 

και ήταν η πρώτη φορά που έλαβε μέρος σε ΦΦΕΤΧ. 

 Ο σχολικός σύμβουλος υπηρετούσε στην Α/θμια Εκπαίδευση και ήταν ένας από τους 

πρωτεργάτες της οργάνωσης και υλοποίησης του ΦΦΕΤΧ. 

 

2.3. Μέθοδος συλλογής δεδομένων 
 

Για τη συλλογή των δεδομένων βασιστήκαμε στην ημιδομημένη συνέντευξη. Σύμφωνα με τον 

Ιωσηφίδη (2008:111-113), η ημιδομημένη συνέντευξη θεωρείται εργαλείο κατάλληλο για 

ποιοτική έρευνα, καθώς μπορούμε:  

� να συλλέξουμε πλούσια δεδομένα 

� να μελετήσουμε σε βάθος τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων  

� να εστιάσουμε στα υποκειμενικά νοήματα που αποδίδουν οι συμμετέχοντες στα 

ερωτήματα που τους τίθενται. 

 Η ημιδομημένη συνέντευξη διαθέτει κάποιους προκαθορισμένους άξονες ερωτήσεων, τους 

οποίους όμως ο ερευνητής  έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί ανάλογα με τον 

συνεντευξιαζόμενο (Ιωσηφίδης, 2008:111-113).  

Για τις ανάγκες της εργασίας, αναπτύξαμε τέσσερις ημιδομημένες συνεντεύξεις οι 

οποίες αποτελούνται από τέσσερις κοινούς άξονες ερωτήσεων. Ο πρώτος άξονας αφορά την 

εκπαιδευτική αξία του ΦΦΕΤΧ, ο δεύτερος τη συνεργασία των συμμετεχόντων στο ΦΦΕΤΧ, 

ο τρίτος την κοινότητα μάθησης και ο τέταρτος τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Καθώς 

συμμετέχοντες της έρευνας ήταν εκπαιδευτικοί, φοιτητές, σχολικός σύμβουλος και μαθητές, 

τα επιμέρους ερωτήματα του κάθε άξονα τροποποιούνταν ανάλογα με την ιδιότητα του 

συμμετέχοντα. Αναλυτικά οι συνεντεύξεις παρουσιάζονται στο παράρτημα. 

 

2.4. Ανάλυση δεδομένων 
 

Η ανάλυση των δεδομένων  έγινε σύμφωνα με τη τεχνική της ανάλυσης περιεχομένου, η οποία 

αντιστοιχεί σε ανάλυση ποιοτικού υλικού (Ιωσηφίδης, 2008:147). Το ποιοτικό υλικό στην 

έρευνά μας  είναι τα κείμενα που προκύπτουν από την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων. 

Τα κείμενα των μεταγραμμένων συνεντεύξεων αποτελούνταν από προτάσεις ή παραγράφους 

με νόημα, δηλαδή τμήματα κειμένου που παρουσίαζαν ερευνητικό ενδιαφέρον για την 
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περίπτωση που εξετάζουμε. Τα τμήματα αυτά, που είναι οι μονάδες καταγραφής και ανάλυσης 

των δεδομένων μας (Ιωσηφίδης, 2008: 147), αντιστοιχούσαν στις έννοιες με νόημα (meaning 

units) που συγκροτούν τα δεδομένα μας. Έτσι, η ανάλυση περιεχομένου που ακολουθήσαμε 

βασίζεται στα τμήματα λόγου (μονάδες καταγραφής και ανάλυσης) που περιλαμβάνουν τις 

μονάδες νοήματος των δεδομένων μας.  

Η ανάλυση του περιεχομένου έγινε σύμφωνα με την παραγωγική μέθοδο (Mayring, 

2014:96). Πιο συγκεκριμένα, ακολουθήσαμε μια διαδικασία ανάλυσης «από πάνω προς τα 

κάτω» (top down), καθώς στην προσπάθεια να απαντήσουμε στα ερευνητικά ερωτήματα 

μελετήσαμε τη σχετική βιβλιογραφία με σκοπό να εντοπίσουμε σε αυτήν εννοιολογικές 

κατηγορίες με τις οποίες θα μπορούσαμε να αναλύσουμε τα δεδομένα μας. Στη συνέχεια, 

εντάξαμε τις κατηγορίες αυτές σε πίνακες παραθέτοντας τις αντίστοιχες μονάδες νοήματος 

(meaning units) που βρήκαμε για κάθε κατηγορία καθώς και χαρακτηριστικά παραδείγματα 

από τις δηλώσεις των συμμετεχόντων. Τέλος, μετρήσαμε πόσες μονάδες νοήματος εντάχθηκαν 

σε κάθε κατηγορία (Mayring, 2014:96˙ Τσιώλης, 2015). 

Σε περιπτώσεις όπου δεν εντοπίσαμε κατηγορίες  στη βιβλιογραφία για κάποιο από τα 

ερευνητικά μας ερωτήματα, η ανάλυση περιεχομένου πραγματοποιήθηκε επαγωγικά 

(Mayring, 2014:80). Πιο συγκεκριμένα, μελετήσαμε προσεκτικά το υλικό γραμμή προς 

γραμμή (line by line) με σκοπό να εντοπίσουμε έννοιες οι οποίες να έχουν κάποιο κοινό νόημα 

μεταξύ τους. Έπειτα, ομαδοποιήσαμε τις έννοιες που είχαν κοινό νόημα δίνοντάς τους 

σχετικούς τίτλους και δημιουργήσαμε τις κατηγορίες. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε 

ώσπου να ομαδοποιηθεί το σύνολο των εννοιών που περιλαμβάνονταν στις δηλώσεις των 

κοινωνικών υποκειμένων της έρευνας, δηλαδή στο σύνολο των δεδομένων μας. 

 Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνάς μας πραγματοποιήθηκε με βάση πέντε 

θεματικούς άξονες οι οποίοι καταγράφονται αναλυτικά παρακάτω.  

x Ο πρώτος άξονας αφορά τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων στο ΦΦΕΤΧ για την 

εκπαιδευτική του αξία. 

x Ο δεύτερος άξονας αφορά τις απόψεις των συμμετεχόντων για τη σημασία της 

συνεργασίας μεταξύ των ομάδων αναφοράς στην οργάνωση και υλοποίηση του ΦΦΕΤΧ. 

x Ο τρίτος άξονας αφορά στις απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με στοιχεία της έννοιας 

«κοινότητα μάθησης». 

x Ο τέταρτος άξονας αφορά στις απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με στοιχεία της 

έννοιας «διαφοροποιημένη διδασκαλία». 
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x Ο πέμπτος άξονας αφορά τα συναισθήματα και τις επιθυμίες των μαθητών σχετικά με το 

ΦΦΕΤΧ. 

 

2.4.1. Θεματικός Άξονας 1ος:  Οι εκτιμήσεις των συμμετεχόντων στο ΦΦΕΤΧ για την 

εκπαιδευτική του αξία 

 

Οι εκτιμήσεις των συμμετεχόντων για την εκπαιδευτική αξία του ΦΦΕΤΧ αναλύθηκαν με 

βάση τρεις κατευθύνσεις ανάλυσης.  

Η πρώτη κατεύθυνση ανάλυσης αφορά τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων για τη 

συμβολή του ΦΦΕΤΧ στην καλλιέργεια του επιστημονικού-τεχνολογικού γραμματισμού των 

μαθητών. Για την ανάλυση των δεδομένων της πρώτης κατεύθυνσης ανάλυσης βασιστήκαμε 

αφενός στο NRC (1996) στο οποίο αποτυπώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά (standards) του 

επιστημονικού και τεχνολογικού γραμματισμού για το δημοτικό σχολείο αφετέρου στα ίδια τα 

δεδομένα που συλλέξαμε από τους συμμετέχοντες της έρευνας. Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται 

το εργαλείο ανάλυσης.  

 

Πίνακας 1.  Εργαλείο ανάλυσης δεδομένων για τις απόψεις μαθητών, εκπαιδευτικών, 

μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών αλλά και σχολικού συμβούλου σχετικά με την 

συμβολή του  ΦΦΕΤΧ στον επιστημονικό και τεχνολογικό γραμματισμό των μαθητών 

 

Κατηγορίες Μονάδες νοήματος  Παραδείγματα δηλώσεων 

Διερεύνηση (NRC, 

1996) 

H διαδικασία της διερεύνησης, 

των διερευνητικών δεξιοτήτων 

και της μοντελοποίησης. 

«Η διερεύνηση είναι 

βασικό στοιχείο που το 

βιώνεις στο έπακρό του στο 

φεστιβάλ…». 

Γνωστικό αντικείμενο 

(NRC, 1996) 

H κατανόηση του γνωστικού 

αντικειμένου των ΦΕ και την 

εκμάθηση επιστημονικής 

ορολογίας. 

«Θα έλεγα, σίγουρα φυσική 

με την έννοια ότι μαθαίνεις 

από τι περιβάλλεσαι, και 

εμβαθύνεις περισσότερο σε 

κάποια θέματα της φυσικής 

εννοείται». 

Χρήση της 

τεχνολογίας 

Δεξιότητες στις ΤΠΕ και 

τεχνολογικά προϊόντα. 

 «Τώρα τεχνολογικό 

γραμματισμό, κάποια 
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προγράμματα τώρα να 

αναπτύξουμε στον 

υπολογιστή». 

Προσωπική και 

κοινωνική διάσταση 

της επιστήμης και 

τεχνολογίας (NRC, 

1996) 

Θετικά και αρνητικά 

χαρακτηριστικά της επιστήμης 

και της τεχνολογίας καθώς και για 

τη χρησιμότητα της επιστήμης και 

της τεχνολογίας στην καθημερινή 

ζωή. 

«Να μπορούνε να κρίνουνε 

ένα επιστημονικό προϊόν, 

να μπορούν δηλαδή όχι 

απλά να το γνωρίσουν και 

να το εξηγήσουν αλλά να 

μπορούν να το κρίνουν για 

να δουν αν τελικά είναι 

καλό ή κακό». 

 

Η δεύτερη κατεύθυνση ανάλυσης αφορά τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων για τη συμβολή 

του ΦΦΕΤΧ στην κοινωνικοποίηση των μαθητών. H ανάλυση των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε επαγωγικά καθώς δεν καταγράψαμε από την βιβλιογραφία σχετικές 

κατηγορίες (πίνακα 2).  

 

Πίνακας 2. Εργαλείο ανάλυσης για για τις απόψεις μαθητών, εκπαιδευτικών, μεταπτυχιακών 

και προπτυχιακών φοιτητών αλλά και σχολικού συμβούλου για την κοινωνική διάσταση του 

ΦΦΕΤΧ 

 

Κατηγορίες Μονάδες νοήματος  Παραδείγματα δηλώσεων 

Κοινωνικές 

δεξιότητες 

Εργασία σε ομάδες, 

ανάπτυξη φιλικών 

σχέσεων μεταξύ των 

μαθητών. 

«Και βοηθάει το φεστιβάλ στην  

κοινωνικοποίηση και την ομαδικότητα 

των μαθητών». 

Εξωστρέφεια του 

σχολείου  

Σύνδεση του σχολείου 

με τη τοπική κοινωνία ή 

το πανεπιστήμιο. 

«Καταρχάς με το φεστιβάλ που κάναμε 

άνοιξε το σχολείο στην κοινωνία. Αυτό 

ήτανε πάρα πολύ σημαντικό γιατί 

μάθανε ότι υπάρχει ένα πανεπιστήμιο 

στην πόλη μας, μάθανε τι είναι το 

πανεπιστήμιο και άρχισαν να 

συνεργάζονται με φοιτητές». 
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Η τρίτη κατεύθυνση ανάλυσης αφορά τις απόψεις των συμμετεχόντων για τη γενικότερη 

εκπαιδευτική αξία του ΦΦΕΤΧ. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε επαγωγικά και στον πίνακα 

3 παρουσιάζονται οι κατηγορίες που αναδείχθηκαν.  

 

Πίνακας 3. Εργαλείο ανάλυσης για τις απόψεις μαθητών, εκπαιδευτικών, μεταπτυχιακών και 

προπτυχιακών φοιτητών αλλά και σχολικού συμβούλου για τη γενικότερη εκπαιδευτική αξία 

του ΦΦΕΤΧ 

 

Κατηγορίες Μονάδες νοήματος  Παραδείγματα δηλώσεων 

Ευχάριστο 

περιβάλλον 

μάθησης 

Ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των 

μαθητών, της αυτοπεποίθησης, 

μείωση του άγχους, ένα αίσθημα 

«ελευθερίας».  

«Φέτος είχα μαθητές που δεν 

μιλούσαν πολύ. Που έπρεπε 

να τους δώσεις τον λόγο, να 

τους κινήσεις το ενδιαφέρον 

για να μιλήσουν. Νομίζω ότι η 

αυτοπεποίθηση που αποκτούν 

και μπορούν αν μιλήσουν 

στον κόσμο επειδή είναι μικρά 

σε ηλικία». 

 

Δημιουργικότητα 

- καινοτομία  

Το ΦΦΕΤΧ είναι κάτι το 

καινοτόμο, προσφέρεται ως 

περιβάλλον για την ανάπτυξη της 

δημιουργικότητα και της 

καινοτομίας των εκπαιδευτικών και 

των μαθητών. 

«Γενικότερα όπως σου έχω 

ξαναπεί θεωρώ το φεστιβάλ 

κάτι πολύ καινοτόμο και 

χαίρομαι πάρα πολύ που 

γίνεται στη Φλώρινα που είναι 

μικρή κοινωνία και έτσι 

αναδεικνυόμαστε γενικότερα 

και δείχνουμε τι πράγματα 

μπορούμε να κάνουμε». 

Δεξιότητες 

παρουσίασης 

Δεξιότητα παρουσίασης των 

εκθεμάτων των μαθητών.  

«Θα επικεντρωθώ 

περισσότερο στη μέρα του 

φεστιβάλ ας πούμε οι μαθητές 

το πώς λειτούργησαν τη μέρα 
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του φεστιβάλ  η ελευθερία 

τους και  ο τρόπος που 

χειρίστηκαν το θέμα που τόσο 

καιρό μελετούσαν και το 

παρουσίασαν ήταν κάτι που 

δεν περίμενες ότι θα γίνει. 

Δηλαδή όσον αφορά τους 

μαθητές η τεράστια τεράστια 

αλλαγή που μου έχει μείνει 

και πιστεύω ότι το φεστιβάλ 

κάνει θαύματα ήταν την ημέρα 

του φεστιβάλ». 

 

Δυσκολίες κατά 

την υλοποίηση 

του ΦΦΕΤΧ 

Δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι 

συμμετέχοντες κατά την 

προετοιμασία αλλά και την 

υλοποίηση του ΦΦΕΤΧ. 

«Άλλη δυσκολία ήταν οι 

μετακινήσεις γιατί 

αναλαμβάνουμε να 

πηγαίνουμε σε χωριά μακρινά 

και δεν έχουμε μέσο. 

Υπάρχουνε πολλές φορές 

χιόνια ή τα εισητήρια άλλοι 

πηγαίνουν με τρένο, 

οικονομικά δεν μας βοηθάει 

κάποιος για όλο αυτό…» 

 

 

2.4.2. Θεματικός Άξονας 2ος: Οι απόψεις των συμμετεχόντων για τη σημασία της 

συνεργασίας μεταξύ των ομάδων αναφοράς στην οργάνωση και υλοποίηση του ΦΦΕΤΧ 

 

Στον άξονα αυτό αναλύσαμε τα δεδομένα ως το προς ποιες είναι οι ομάδες αναφοράς της 

κοινότητας μάθησης με τις οποίες οι συμμετέχοντες συνεργάστηκαν. Πιο συγκεκριμένα η 

κοινότητα μάθησης αποτελούνταν από μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, σχολικούς 

συμβούλους και ερευνητές. Στην ανάλυση των δεδομένων καθένας από τους παραπάνω 

πόλους αποτελεί και μια κατηγορία. Έτσι στα δεδομένα αναζητήσαμε ΜΑ που αφορούν αυτές 
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τις κατηγορίες. H ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε επαγωγικά καθώς δεν 

καταγράψαμε από τη βιβλιογραφία σχετικές κατηγορίες. Στον πίνακα 4 παρουσιάζεται το 

εργαλείο ανάλυσης σχετικά με τη συνεργασία των παραπάνω πόλων στην οργάνωση και 

υλοποίηση του ΦΦΕΤΧ. 

 

Πίνακας 4. Εργαλείο ανάλυσης για την συνεργασία μεταξύ των μαθητών, εκπαιδευτικών, 

μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών, σχολικού συμβούλου, αλλά και ακαδημαϊκών 

υπευθύνων στην οργάνωση και υλοποίηση του ΦΦΕΤΧ 

 

Κατηγορίες Μονάδες νοήματος  Παραδείγματα δηλώσεων 

Συνεργασία με 

μαθητές 

Συνεργασία των συμμετεχόντων 

με τους μαθητές. 

«…μου άρεσε που 

συνεργάστηκα μαζί με τα 

παιδιά γιατί στο σχολείο τα 

περισσότερα παιδιά πάνε 

και παίζουνε μπάλα και 

άλλα πράγματα και δεν 

έχουμε τον χρόνο να 

παίζουμε μαζί…» 

Συνεργασία με 

φοιτητές 

(προπτυχιακοί-

μεταπτυχιακοί)  

Συνεργασία των συμμετεχόντων 

με τους φοιτητές. 

«…άψογη συνεργασία και 

με τους φοιτητές. Κανένα 

πρόβλημα δεν είχαμε…» 

Συνεργασία με 

εκπαιδευτικούς 

Συνεργασία των συμμετεχόντων 

με τους εκπαιδευτικούς. 

«…μαζί συνεργαστήκαμε. 

(με τον συνάδελφο) Κάθε 

φορά που γινότανε το 

δίωρο ήταν και ο άλλος ο 

δάσκαλος και μαζί 

συντονίζαμε την ομάδα. 

Όλα μαζί τα κάναμε…» 

Συνεργασία με 

πανεπιστήμιο 

Συνεργασία των συμμετεχόντων 

με το πανεπιστήμιο και τους 

ακαδημαϊκούς υπεύθυνους. 

«…χωρίς την καθοδήγηση 

των ακαδημαϊκών 

υπευθύνων δεν θα 

μπορούσαμε να κάνουμε 
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γιατί αυτό ήταν κάτι 

καινούργιο για μας. Τις 

οδηγίες και τις 

κατευθύνσεις από αυτούς 

τις πήραμε…» 

Συνεργασία με 

σχολικό σύμβουλο 

Συνεργασία των συμμετεχόντων 

με τον σχολικό σύμβουλο. 

«…ο σχολικός σύμβουλος 

ήταν πάντα εκεί πέρα όταν 

τον χρειαζόμασταν δηλαδή 

όταν υπήρχε πρόβλημα 

ήταν εκεί πέρα, 

συνεργαζόταν άψογα…» 

 

 

2.4.3. Θεματικός Άξονας 3ος: Οι απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με στοιχεία της 

έννοιας «κοινότητα μάθησης» 

 

Για την έννοια της κοινότητα μάθησης με βάση τη βιβλιογραφία δημιουργήσαμε δύο 

κατηγορίες, ενώ από τα δεδομένα αναδείχθηκε μια ακόμα κατηγορία. Στον πίνακα 5 

παρουσιάζεται το εργαλείο ανάλυσης σχετικά με τα στοιχεία της κοινότητας μάθησης. 

 

Πίνακας 5. Εργαλείο ανάλυσης για τις απόψεις μαθητών, εκπαιδευτικών, μεταπτυχιακών και 

προπτυχιακών φοιτητών αλλά και σχολικού συμβούλου σχετικά με την έννοια της κοινότητας 

μάθησης 

 

Κατηγορίες Μονάδες νοήματος  Παραδείγματα δηλώσεων 

Περιβάλλον της 

κοινότητας μάθησης 

(Φρυδάκη, 2009 & 

Δημητριάδου 2016) 

Αλληλεπίδραση, εμπιστοσύνη,  

σεβασμός και  ανταλλαγή 

διαφορετικών απόψεων μέσα στη 

κοινότητα της σχολικής τάξης. 

«…μάθανε να δουλεύουνε 

ομαδικά και να 

ανταλλάσσουν απόψεις. 

Κάτι που δεν γίνεται κατά 

τη διάρκεια του κλασικού 

μαθήματος». 
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Επαγγελματικές 

κοινότητες μάθησης 

(Watson, 2014‧ 

Hunzicker, 2010‧ 

Enthoven & de 

Bruijn, 2010)  

Επαγγελματική ανάπτυξη των 

επαγγελματιών-φοιτητών της 

κοινότητας μέσω 

αλληλεπίδρασης, 

αλληλοϋποστήριξη και 

συνεργασίας μεταξύ τους. 

«Επίσης έμαθα πόσο 

σημαντικό είναι να 

συνεργάζονται οι φοιτητές, 

οι δάσκαλοι, οι σχολικοί 

σύμβουλοι για να γίνει κάτι 

καλύτερο, έμαθα ότι τελικά 

δεν είναι δύσκολο να 

ξεφύγεις από αυτό που 

είναι προδιαγεγραμμένο να 

γίνει από τα προγράμματα 

τα αναλυτικά και ότι 

υπάρχει πάντα η ευκαιρία 

και ο χρόνος και τα υλικά 

για να το κάνεις και πρέπει 

να το ρισκάρεις». 

Μειωμένη εμπλοκή 

στη κοινότητα 

μάθησης 

Μειωμένη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών στη κοινότητα 

μάθησης ή η έλλειψη εμπειρίας 

των φοιτητών. 

(Φοιτήτρια) «Εε επειδή έχω 

περάσει από πολλές τάξεις, 

είναι και πολλά τα χρόνια 

θέλω να πω ότι τις πρώτες 

χρονιές οι εκπαιδευτικοί 

ήταν τελείως εκτός της 

τάξης. Πολλές φορές και 

τώρα ήταν εκτός της 

τάξης». 

  

2.4.4. Θεματικός Άξονας 4ος: Οι απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με στοιχεία της 

έννοιας «διαφοροποιημένη διδασκαλία» 

 

Για την έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας δημιουργήσαμε κατηγορίες οι οποίες 

απορρέουν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση και παρουσιάζονται στον πίνακα 6.  
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Πίνακας 6. Εργαλείο ανάλυσης για τις απόψεις μαθητών, εκπαιδευτικών, μεταπτυχιακών και 

προπτυχιακών φοιτητών αλλά και σχολικού συμβούλου σχετικά με την έννοια της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας  

 

Κατηγορίες Μονάδες νοήματος  Παραδείγματα δηλώσεων 

Αρχές της Δ.Δ. 

(Φύκαρης, 2013) 

Αρχές της Δ.Δ. π.χ. ο μαθητής 

πρέπει να θεωρείται όπως 

πραγματικά είναι, ο μαθητής 

πρέπει να συγκροτήσει μόνος του 

τη δική του γνώση, ανάπτυξη της 

αυτονομίας του μαθητή.  

(εκπαιδευτικός) «Το 

βρήκαν μόνοι τους. Το 

σκέφτηκαν, το 

οικοδόμησαν, το έφτιαξαν 

και το παρουσιάσανε. Όλα 

μόνοι τους»  

Τομείς Δ.Δ. 

(Αργυρόπουλος 2013, 

Tomlinson, 1999)  

Διαφοροποίηση του περιεχομένου 

της διδασκαλίας, της διαδικασίας 

και του μαθησιακού 

περιβάλλοντος σύμφωνα με τα 

ενδιαφέροντα, το μαθησιακό 

προφίλ και την ετοιμότητα του 

μαθητή. 

«Αναλόγως με το πόσο 

απαιτητική ήταν η εργασία 

προσπάθησα ναι μεν  

εννοείται να τους εμπλέξω 

όλους  αλλά να επιλέξω 

λίγο πιο σωστά ποια άτομα 

θα ασχοληθούν με τις πιο 

περίπλοκες εργασίες» 

 

Αξιολόγηση 

(Νικολαραϊζη, 2013)  

Αυτοαξιολόγηση των μαθητών, 

αναστοχασμός του εκπαιδευτικού. 

«...θα μπορούσαμε μετά να 

μαζέψουμε όλους τους 

μαθητές μαζί και να γίνει 

μία αξιολόγηση από τους 

μαθητές στον εαυτό τους» 

 

 

2.4.5. Θεματικός Άξονας 5ος: Συναισθήματα και επιθυμίες των μαθητών σχετικά με το 

ΦΦΕΤΧ 

 

Σε αυτόν τον άξονα έχουμε δύο κατευθύνσεις ανάλυσης οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τους 

μαθητές. Η πρώτη κατεύθυνση ανάλυσης αφορά τα συναισθήματα των μαθητών σχετικά με 

το ΦΦΕΤΧ και αποτελείται από τρεις κατηγορίες. Η δεύτερη κατεύθυνση ανάλυσης 
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αναφέρεται στις επιθυμίες των μαθητών σχετικά με το ΦΦΕΤΧ και αποτελείται από δύο 

κατηγορίες. H ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε επαγωγικά και οι κατηγορίες 

παρουσιάζονται στον πίνακα 7 και στον πίνακα 8. 

 

Πίνακας 7. Εργαλείο ανάλυσης για τα συναισθήματα των μαθητών σχετικά με το ΦΦΕΤΧ 

 

Κατηγορίες Μονάδες νοήματος  Παραδείγματα δηλώσεων 

Χαρά Συναισθήματα χαράς και ικανοποίησης 

που προκάλεσε το ΦΦΕΤΧ στους μαθητές. 

«Ένιωσα χαρά επειδή 

πέρασα ωραία». 

Μειωμένο 

άγχος 

Οι μαθητές στο ΦΦΕΤΧ είχαν λίγο ή και 

καθόλου άγχος. 

«Εε είχα πολύ λίγο άγχος 

στο φεστιβάλ». 

Επάρκεια Οι μαθητές ένιωσαν ότι είναι ικανοί να 

κάνουν κάτι ή έγιναν καλοί σε κάτι. 

«Ένιωσα ωραία επειδή 

βοηθούσαμε τους άλλους να 

καταλάβουνε τι σημασία 

έχει το ραδιόφωνο». 

 

Πίνακας 8. Εργαλείο ανάλυσης για τις επιθυμίες των μαθητών σχετικά με το ΦΦΕΤΧ 

 

Κατηγορίες Μονάδες νοήματος  Παραδείγματα δηλώσεων 

Περισσότερος χρόνος 

ενασχόλησης με το 

ΦΦΕΤΧ 

Η επιθυμία των μαθητών να είχαν 

περισσότερο χρόνο στην 

προετοιμασία ή στην υλοποίηση 

του ΦΦΕΤΧ. 

«Όχι, θα ήθελα λίγο 

παραπάνω χρόνο στην 

υλοποίηση». 

Ενσωμάτωση 

στοιχείων του 

ΦΦΕΤΧ στο μάθημα 

της Φυσικής 

Η επιθυμία των μαθητών να 

ενσωματωθούν στοιχεία του 

ΦΦΕΤΧ στο μάθημα της 

Φυσικής. 

«δεν μου αρέσει η φυσική θα 

ήθελα να μην έχει πράγματα 

όπως για τα ζώα και έτσι 

αλλά να έχει πιο πολύ για 

αυτά που κάναμε στο 

φεστιβάλ». 
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3ο Κεφάλαιο: Αποτελέσματα της Έρευνας 
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάσουμε ποσοτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

ανάλυση  των δεδομένων για καθέναν από τους θεματικούς άξονες ανάλυσης. 

 

3.1. Αποτελέσματα για τον 1ο Θεματικό Άξονα: Οι εκτιμήσεις των 

συμμετεχόντων στο ΦΦΕΤΧ για την εκπαιδευτική του αξία 
 

Γράφημα 1. Μονάδες νοήματος σχετικές με τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων για τη 

συμβολή του ΦΦΕΤΧ στη καλλιέργεια του επιστημονικού-τεχνολογικού γραμματισμού των 

μαθητών 

 

 
 

Στο γράφημα 1 παρουσιάζουμε τις μονάδες νοήματος για την πρώτη κατεύθυνση ανάλυσης 

αυτού του άξονα η οποία αφορά τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων για τη συμβολή του 

ΦΦΕΤΧ στη καλλιέργεια του επιστημονικού-τεχνολογικού γραμματισμού των μαθητών. 

Συγκεκριμένα για τη κατηγορία «Διερεύνηση» βρήκαμε 25 μονάδες νοήματος. 

Χαρακτηριστικές φράσεις που εντάχθηκαν στη κατηγορία αυτή είναι οι εξής: 

 

«Η διερεύνηση είναι βασικό στοιχείο που το βιώνεις στο έπακρο του στο φεστιβάλ, δηλαδή 

υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός να είναι ελεύθερος, να έχει 

μια σχετική ελευθερία και μια σχετική ευθύνη και να βιώσει τη διερεύνηση ως το 

Διερεύνηση Γνωστικό Αντικείμενο Χρήση Τεχνολογίας Προσωπική και 
Κοινωνική Διάσταση 

της Επιστήμης και 
Τεχνολογίας

25

16

4

11
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διαφορετικό που αξίζει να το μάθεις  στην πρακτική του γιατί αυτό θα αξίζει να εφαρμόζει 

αργότερα μέσα στην τάξη». 

«Το κυριότερο επειδή είμαστε φεστιβάλ φυσικών επιστημών και τεχνολογίας αποκόμισαν 

πολλές γνώσεις δηλαδή κάνοντας διερεύνηση έγιναν καλύτεροι πάνω σε αυτό το πράγμα 

που είχαν να υλοποιήσουνε». 

 

Για τη κατηγορία «Γνωστικό Αντικείμενο» βρέθηκαν 16 μονάδες νοήματος. Φράσεις που 

εντάχθηκαν σε αυτή τη κατηγορία είναι οι ακόλουθες:  

 

«Τα παιδιά γενικότερα μαθαίνουν πολλά, και επιστημονικά πράγματα το πως παίρνουμε 

ένα θέμα και το αναλύουμε επιστημονικά με όρους, κτλ». 

«Ήρθανε πιο κοντά στην έννοια του επιστημονικού και τεχνολογικού γραμματισμού, 

εμβάθυναν περισσότερο σε όρους και σε γνώσεις όσον αφορά τη φυσική». 

 

Για τη κατηγορία «Χρήση της Τεχνολογίας» βρήκαμε 4 μονάδες νοήματος. Κάποιες φράσεις 

που εντάχθηκαν σε αυτή τη κατηγορία είναι οι εξής: 

 

«Γνώρισαν καινούρια υλικά, δεξιότητες  χειρισμού  λάπτοπ, ηλεκτρονικού υπολογιστή». 

«Τώρα τεχνολογικό γραμματισμό, κάποια προγράμματα τώρα να αναπτύξουμε στον 

υπολογιστή». 

 

Για τη κατηγορία «Προσωπική και Κοινωνική Διάσταση της Επιστήμης και Τεχνολογίας» 

βρέθηκαν 11 μονάδες νοήματος. Χαρακτηριστικές φράσεις που εντάχθηκαν σε αυτή τη 

κατηγορία είναι οι ακόλουθες: 

 

«Ο τεχνολογικός γραμματισμός, αποκτούν περισσότερες γνώσεις έτσι ώστε βγαίνοντας 

μετά στη κοινωνία να γνωρίζουν πιο εύκολα πράγματα και καταστάσεις και τεχνολογίες 

που κάνουν τη μία και την άλλη δουλειά». 

«Στην ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για τη ζωή τους πολύ σημαντικό 

στο κομμάτι του τεχνολογικού γραμματισμού, μαθαίνουν ότι η γνώση τους έχει κάποια 

χρησιμότητα, δεν είναι απλά μια γνώση». 
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Στο γράφημα 2 γίνεται παρουσιάζονται οι μονάδες νοήματος για τη δεύτερη κατεύθυνση 

ανάλυσης του πρώτου θεματικού άξονα η οποία αφορά τις απόψεις των συμμετεχόντων για τη 

κοινωνική διάσταση του ΦΦΕΤΧ.  

 

Γράφημα 2. Μονάδες νοήματος σχετικές με τις απόψεις των συμμετεχόντων για τη κοινωνική 

διάσταση του ΦΦΕΤΧ 

 

Όπως βλέπουμε στο γράφημα 2 για τη κατηγορία «Κοινωνικές Δεξιότητες» βρήκαμε 28 

μονάδες νοήματος. Χαρακτηριστικές φράσεις που εντάξαμε σε αυτή τη κατηγορία είναι οι 

παρακάτω: 

 

«Άλλος αν υστερούσε στην επικοινωνία, στο να μιλήσει, αναπτύχθηκε στη 

κοινωνικοποίηση μέσα από το φεστιβάλ. Αυτό είναι το θετικό που θα μείνει ότι σε αυτά 

που υστερείς μπορείς να τα αναπτύξεις». 

«Ε σίγουρα μέσα από το φεστιβάλ οι μαθητές λειτουργούν ως ομάδα οπότε ή ίδια τους η 

ομάδα αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες, να συνεννοηθούν και με μαθητές από άλλα 

σχολεία, από άλλες τάξεις που βλέπουν τις κατασκευές τους έρχονται σε επαφή την ημέρα 

του φεστιβάλ οπότε και εκεί κάνουν καινούριες γνωριμίες και αποκτούν  αυτές του τύπου 

κοινωνικές δεξιότητες». 

 

Για τη κατηγορία «Εξωστρέφεια σχολείου» βρήκαμε 14 μονάδες νοήματος και μερικές από 

τις φράσεις που ταξινομήσαμε σε αυτή τη κατηγορία είναι οι παρακάτω: 

 

«Αυτό έχει και αντίκτυπο στη τοπική κοινωνία. Ο κόσμος βλέπει ότι το πανεπιστήμιο κάνει 

κάτι για τον κόσμο της Φλώρινας, το φεστιβάλ. Δηλαδή από εκεί περνάνε τα σχολεία, 

Κοινωνικές Δεξιότητες Εξωστρέφεια Σχολείου

28

14
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μαμάδες, παππούδες, έρχονται τα Μ.Μ.Ε. δεν το λέω από άποψη προσφοράς γιατί το 

πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση να προσφέρει κάθε μήνα κάτι αλλά βλέπει ο 

Φλωρινιώτης πολίτης το ρόλο του πανεπιστημίου μπροστά του. Άρα η συνεργασία έχει και 

ένα κέρδος για τη πόλη». 

«Υπάρχει επίσης η κοινωνικοποίηση ως προς το έξω κοινό δηλαδή το σχολείο αποκτά μια 

κοινωνικότητα, βγαίνει προς τα έξω. Οι γονείς επίσης μαθαίνουν τι κάνει το παιδί τους, 

έχουν ενδιαφέρον, τους μιλάει το παιδί για αυτό που κάνουν, μιλάν και αυτοί στο παιδί για 

αυτό που κάνουν στο σχολείο. Η κοινωνία γνωρίζει τι γίνεται μέσα στο σχολείο και ο λόγος 

των μαθητών αποκτά άλλο νόημα μπορούν να μιλήσουν για αυτό που έκαναν αυτό είναι 

πολύ σημαντικό». 

 

Στο γράφημα 3 παραθέτουμε τις μονάδες νοήματος για τη τρίτη κατεύθυνση ανάλυσης του 

άξονα αυτού η οποία αφορά τις απόψεις των συμμετεχόντων για τη γενικότερη εκπαιδευτική 

αξία του ΦΦΕΤΧ. Συγκεκριμένα για τη κατηγορία «Ευχάριστο Περιβάλλον» βρήκαμε 14 

μονάδες νοήματος, για τη κατηγορία «Δημιουργικότητα-Καινοτομία» 31 μονάδες νοήματος, 

για τη κατηγορία «Δεξιότητα Παρουσίασης» 7 μονάδες νοήματος και για τη κατηγορία 

«Δυσκολίες κατά την υλοποίηση του ΦΦΕΤΧ» βρήκαμε 20 μονάδες νοήματος. 

 

Γράφημα 3. Μονάδες νοήματος σχετικές με τις απόψεις των συμμετεχόντων για τη γενικότερη 

εκπαιδευτική αξία του ΦΦΕΤΧ 

 

 
 

Ευχάριστο 
Περιβάλλον

Δημιουργικότητα -
Καινοτομία

Δεξιότητα 
Παρουσίασης

Δυσκολίες κατά την 
υλοποίηση του 

ΦΦΕΤΧ

14

31

7

20



 42 

Ακολουθούν φράσεις που εντάξαμε στις παραπάνω κατηγορίες.  

Για τη κατηγορία «Ευχάριστο περιβάλλον»: 

 

«Ακόμη και τα παιδιά που δεν ήθελαν το είδαν σαν ξεκούραση από τα μαθήματα της τάξης. 

Μείνανε μέσα σε διαλείμματα γιατί τους άρεσε ο τρόπος που όλο αυτό τέθηκε». 

«Εντάξει είναι δεδομένο ότι γίνεται σε ένα ελεύθερο φάσμα. Τα παιδιά δεν είναι 

αναγκασμένα να κάνουν τίποτα μέσα στο πλαίσιο της αυστηρής μάθησης. Τα παιδιά 

εξερευνούν αυτό που θέλουν να κάνουν. Δεν τους το δίνεις έτοιμο και προσπάθησα ως 

προς αυτό. Μαθαίνουνε, δεν υπάρχει το καταπιεστικό μόνο το ελεύθερο». 

 

Για τη κατηγορία «Δημιουργικότητα-Καινοτομία»: 

 

«Για το σχολείο να αναλαμβάνει τέτοιες δράσεις είναι πολύ θετικό γιατί ξεφεύγει από το 

δομημένο κάνει κάτι προκλητικό, κάτι διαφορετικό, κάτι καινοτόμο». 

«Είναι ένας νέος τρόπος διδασκαλίας όπου τα παιδιά μαθαίνουν και αξιολογούνται με 

έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από εκείνον που έχουμε μάθει δεν είναι το υποχρεωτικό και 

το εξαναγκαστικό που μέχρι τώρα όλοι μας περάσαμε. Μάθε αυτό, γράψε αυτό, πάρε 

βαθμό». 

 

Για τη κατηγορία «Δεξιότητα παρουσίασης»: 

 

«Μπήκαν στη διαδικασία να βρουν διαδικασίες ώστε να παρουσιάσουν, και παρουσίασαν 

εξαιρετικά». 

«Στην 5η Δημοτικού του που έγινε και το 1ο φεστιβάλ εκεί παρουσίασε ο Παύλος όχι μόνο 

ισότιμα αλλά πολύ θάρρητα παρουσίαζε το έκθεμά του». 

 

Για τη κατηγορία «Δυσκολίες κατά την υλοποίηση του ΦΦΕΤΧ»: 

 

«Γιατί τι έγινε φέτος, ένα μειονέκτημα που δεν το είπαμε. Τα παιδιά ήτανε στημένα στους 

πάγκους τους δικούς τους. Περνούσε ο κόσμος και εξηγούσαν συνέχεια. Δεν τους δόθηκε 

η ευκαιρία να γυρίσουνε να δούνε τι κάνανε τα άλλα τα σχολεία». 

«…Μια δυσκολία είναι η μη έλευση κάποιων μαθητών στο φεστιβάλ. Δεν μπορούν τα 

παιδιά να έρθουν λόγω κάποιων ιδιαίτερων θεμάτων που έχουνε στο σπίτι, οπότε αν οι 

γονείς πειστούν για τον ρόλο του φεστιβάλ  ακόμα και να μπουν να δούνε τη διαδικασία, 
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να μπουν μέσα στις τάξεις ή νε ενημερωθούν τουλάχιστον για αυτό, θα μπορούσαν ίσως 

και οι ίδιοι οι γονείς να συμβάλλουν σε κάτι». 

 

3.2. Αποτελέσματα για τον 2ο Θεματικό Άξονα: Οι απόψεις των συμμετεχόντων 

για τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των ομάδων αναφοράς στην οργάνωση 

και υλοποίηση του ΦΦΕΤΧ 
 

Γράφημα 4. Μονάδες νοήματος σχετικές με τη συνεργασία των ομάδων αναφοράς της 

κοινότητας μάθησης 

 
 

Στο γράφημα 4 παρουσιάζονται οι μονάδες νοήματος για τον δεύτερο θεματικό άξονα ο οποίος 

αφορά τη συνεργασία των ομάδων αναφοράς της κοινότητας μάθησης στο ΦΦΕΤΧ. 

Παρατηρούμε ότι στη κατηγορία «Συνεργασία με τους μαθητές» βρήκαμε 17 μονάδες 

νοήματος. Χαρακτηριστικές φράσεις που τοποθετήσαμε σε αυτή τη κατηγορία είναι οι εξής:  

 

«Μου άρεσε που συνεργάστηκα με τους συμμαθητές μου.   Πιο καλά είναι με παρέα. Αν 

είσαι μόνος σου δεν έχεις τι να κάνεις και αρχίζεις να βαριέσαι». 

«Όσο αφορά τη συνεργασία με μένα και με τους μαθητές θα προτιμούσα να ήμουν 

ψύχραιμη σε κάποιες καταστάσεις. Να μπορούσα να το χειριστώ αλλιώς». 

 

Συνεργασία με 
μαθητές

Συνεργασία με 
φοιτητές

Συνεργασία με 
εκπαιδευτικούς

Συνεργασία με 
πανεπιστήμιο

Συνεργασία με 
σχολικούς 

συμβούλους

17

11

15

7
9
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Στη κατηγορία «Συνεργασία με τους φοιτητές» βρήκαμε 11 μονάδες νοήματος. Φράσεις που 

ταξινομήσαμε σε αυτή τη κατηγορία είναι οι εξής: 

«Άψογη συνεργασία και με τους φοιτητές. Βέβαια στο δικό μας τμήμα φέτος δεν είχαμε 

φοιτητές το κάναμε μόνοι μας αλλά από άλλες χρονιές ήτανε άψογη η συνεργασία. Κανένα 

πρόβλημα δεν είχαμε».  

«Μου άρεσε ο τρόπος που συνεργάστηκα με τη κυρία γιατί μας έδειξε πολλά πράγματα  

όπως για το μύδι, εμείς δεν ξέραμε καν ότι υπάρχει αυτό και γι’ αυτό». 

 

Στη κατηγορία «Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς» εντοπίσαμε 15 μονάδες νοήματος. 

Χαρακτηριστικές φράσεις που τοποθετήσαμε σε στη κατηγορία : 

 

«Μαζί συνεργαστήκαμε (με τον συνάδελφο). Κάθε φορά που γινότανε το δίωρο ήταν και ο 

άλλος ο δάσκαλος και μαζί συντονίζαμε την ομάδα. Όλα μαζί τα κάναμε». 

«Υπήρχαν και περιπτώσεις δασκάλων που ήθελαν να εμπλακούν και εγώ ήμουν μαζί τους.  

Τους ζητούσαμε τη βοήθειά τους μας ζητούσαν και αυτοί όπου χρειαζόταν. Πολλές φορές 

μας έδωσαν βοήθεια σε κατασκευαστικά μέρη ή μας έδωσαν ιδέες. Υπήρχαν και 

περιπτώσεις με δασκάλους που ήθελαν οι ίδιοι με ομάδα να πάνε στο φεστιβάλ, 

συγκεκριμένα μία περίπτωση που ήθελε να το δοκιμάσει μία δασκάλα, και μου είπε εγώ 

δεν ξέρω θέλω να με βοηθήσεις και ήμουν πάντα εκεί μαζί της να καταλάβει τη διαδικασία 

και της είπα πρέπει να γίνει ελεύθερα, να δείτε ποιο είναι το ενδιαφέρον τους κτλ. Καλή 

ήταν η συνεργασία μου μαζί τους όταν υπήρχε». 

 

Στη κατηγορία «Συνεργασία με το πανεπιστήμιο» βρήκαμε 7 μονάδες νοήματος. Φράσεις που 

ταξινομήσαμε σε αυτή τη κατηγορία είναι οι εξής: 

 

«Χωρίς τη καθοδήγηση των ακαδημαϊκών υπευθύνων δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε 

γιατί αυτό ήταν κάτι καινούργιο για μας. τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις από αυτούς τις 

πήραμε οπότε βοηθούν πάρα πολύ». 

«Η συνεργασία μας με το πανεπιστήμιο ήταν καλή γιατί ομονοήσαμε μαζί σε ένα κοινό 

σχέδιο». 

 

Και στη κατηγορία «Συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους» βρήκαμε 9 μονάδες 

νοήματος. Μερικές φράσεις που ταξινομήσαμε εδώ είναι οι εξής: 
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«Ναι, πιστεύω ότι σίγουρα βοήθησαν γιατί ένας σχολικός σύμβουλος ας πούμε ήταν ο 

παράγοντας κλειδί για να ξεκινήσει όλο αυτό, για να προωθηθεί όλο αυτό και να ξεκινήσει, 

σίγουρα βοήθησε ο σχολικός σύμβουλος με τα σχολεία τα οποία πρότεινε και μπόρεσε να 

προσφέρει συνεργασία. Χωρίς δηλαδή τη συμβολή των σχολικών συμβούλων δεν θα 

μπορούσαμε ούτε να πηγαίναμε στα σχολεία ούτε οι εκπαιδευτικοί να είναι ενημερωμένοι 

και να είναι συνεργάσιμοι πιστεύω ούτε και να γίνεται ευρέως γνωστό σε άλλα σχολεία σε 

άλλες εκπαιδευτικές περιφέρειες, βοήθησαν πολύ στην οργάνωση εκείνη την ημέρα. 

Θεωρώ δηλαδή ότι είναι καθοριστική η συμβολή του». 

«Συνεργάζονται πολύ, γιατί ξέρω ότι συνεργάζονται με την ακαδημαϊκή υπεύθυνη οι 

σχολικοί σύμβουλοι οπότε βοηθάνε, δίνουν την παιδαγωγική τους κατεύθυνση πάνω στο 

θέμα αυτό». 

 

3.3. Αποτελέσματα για τον 3ο Θεματικό Άξονα: Οι απόψεις των συμμετεχόντων 

σχετικά με στοιχεία της έννοιας «κοινότητα μάθησης» 
 

Γράφημα 5. Μονάδες νοήματος σχετικές με τις απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με 

στοιχεία της έννοιας «κοινότητα μάθησης» 

 

 
Στο γράφημα 5 παρουσιάζονται οι απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με στοιχεία της 

έννοιας «κοινότητα μάθησης». Από την ανάλυση των δεδομένων στη κατηγορία «Περιβάλλον 

της κοινότητας» μάθησης βρήκαμε 58 μονάδες νοήματος. Κάποιες από τις φράσεις που 

εντάξαμε σε αυτή τη κατηγορία είναι: 

Περιβάλλον της Κοινότητας 
Μάθησης

Επαγγελματικές Κοινότητες 
Μάθησης

Μειωμένη εμπλοκή στην 
Κοινότητα Μάθησης

58

22
13
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«Στο να καταλάβουνε ότι είναι όλοι ίσοι στο να πάρουνε μέρος σε μία τέτοια δουλειά. Στην 

αξιοπρέπειά τους που είδα ότι θέλανε να μην το περάσουν αβίαστα και να μην είναι 

αμέτοχοι, αλλά να έχουν μία αξιοπρεπή εμφάνιση. Στο σεβασμό τους που δείξανε απέναντι 

στους συμμαθητές τους».  

«Κάθε βδομάδα που το κάναμε ότι πληροφορίες φέρναν τις συζητούσαν μεταξύ τους, 

λέγανε ποιες ήταν σημαντικές, ποιες να κρατήσουν, ποιες να βγάλουν, ποιες θα 

παρουσίαζαν στο φεστιβάλ οπότε αυτό γινόταν μέσα από συζήτηση των μαθητών και 

ανταλλαγή και αποδοχή απόψεων». 

 

Στη κατηγορία «Επαγγελματικές κοινότητες μάθησης» βρήκαμε 22 μονάδες νοήματος. 

Μερικές φράσεις που ταξινομήσαμε σε αυτή τη κατηγορία είναι οι εξής: 

 

« Άλλο ένα είναι ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ διαφορετικών φορέων. Δηλαδή άλλο να 

είναι ένας δάσκαλος μόνος του και άλλο να ξέρει ότι έχει συνεργασία από το πανεπιστήμιο, 

που θα του προσφέρει καινούργιο υλικό και πράγματα». 

«Από τον δάσκαλο πήρα εμπειρίες οι οποίες δεν ήταν δικές μου και προσπάθησα να τις 

εφαρμόσω σε μένα και να τις κρατήσω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Ακόμη και από τη 

σχολή η ακαδημαϊκή υπεύθυνη μας είπε πράγματα σημαντικά πως να χειριστούμε μια 

κατάσταση και μας εφοδίασε με υλικό και γνώσεις που δεν ξέραμε».  

 

Στη κατηγορία «Μειωμένη εμπλοκή στη κοινότητα μάθησης» βρήκαμε 13 μονάδες νοήματος. 

Ορισμένες από τις φράσεις που εντάξαμε σε αυτή τη κατηγορία είναι οι εξής: 

 

«Στη διάρκεια του ΦΦΕΤΧ ελάχιστα και από τις δυο χρονιές μου που θυμάμαι, δεν 

συνεργάστηκα δηλαδή πολύ να πω ότι βοήθησε ο εκπαιδευτικός στη κατασκευή ή στη 

διαδικασία όχι, απλά ο εκπαιδευτικός ερχόταν που και που για  να δει αν τα πράγματα 

είναι καλά, περισσότερο έτσι να έχει μια εποπτεία, δεν είχα παραπάνω συνεργασία, δηλαδή 

να έχει αρμοδιότητες ο εκπαιδευτικός στη διαδικασία, απλά ερχόταν έβλεπε αν πάνε καλά 

τα πράγματα και να θυμηθώ».   

«Ως προς την υλοποίηση την ημέρα του φεστιβάλ η συμβολή των εκπαιδευτικών δεν ήταν.. 

και πάλι δηλαδή γενικότερα από τα δυο χρόνια εμπειρίας μου η συμβολή των 

εκπαιδευτικών ήταν κυρίαρχη στην αρχή, στη διάρκεια δεν συμμετείχαν και τόσο πολύ, 

ήξερα φυσικά ότι ήταν εκεί πέρα δεν είχα θέμα δηλαδή να αρνηθώ τη βοήθεια τους  
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σίγουρα ήξερα ότι ήταν εκεί, απλά δεν είχαν εμπλακεί αρκετά στη κατασκευή, να 

βρίσκονται μέσα ας πούμε την ώρα της διαδικασίας, όχι, έρχονταν ρωτούσαν αν υπάρχει 

κάποιο πρόβλημα, αυτό». 

 

3.4. Αποτελέσματα για τον 4ο Θεματικό Άξονα: Οι απόψεις των συμμετεχόντων 

σχετικά με στοιχεία της έννοιας «διαφοροποιημένη διδασκαλία» 
 

Γράφημα 6. Μονάδες νοήματος σχετικές με τις απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με 

στοιχεία της έννοιας «διαφοροποιημένη διδασκαλία»  

 
 

 Στο γράφημα 6 παρατίθενται οι μονάδες νοήματος για τις απόψεις των συμμετεχόντων 

σχετικά με στοιχεία της έννοιας διαφοροποιημένη διδασκαλία (Δ.Δ.). Στη κατηγορία «Αρχές 

της Δ.Δ.» βρήκαμε 21 μονάδες νοήματος. Μερικές από τις φράσεις που εντάξαμε σε αυτή τη 

κατηγορία είναι οι εξής: 

 

«Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι οι μαθητές ανακαλύπτουν τη γνώση μόνοι τους». 

«Ο μαθητής ο ίδιος έχει μεγαλύτερη ελευθερία αλλά έχει και τη μεγαλύτερη ευθύνη λόγω 

ακριβώς της μεγαλύτερης ελευθερίας δηλαδή  δεν του δίνεις πράγματα να κάνεις, δεν του 

δίνεις πλήρως καθορισμένα πράγματα να κάνει απλώς δέχεται ίσως κάποιες κατευθύνσεις 

και κάποιες φορές και στη συνέχεια πρέπει ο μαθητής μόνος του να καθορίσει τις ενέργειες 

του. Οπότε αυτό του δίνει μια ελευθερία κάτι που δεν έχει στα μαθήματα και μπορεί να του 

Αρχές της Δ.Δ. Τομείς της Δ.Δ. Αξιολόγηση

21

42

5
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λείπει, ωστόσο μαθαίνει να είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του και τις πράξεις του και 

μαθαίνει μόνος του μέσα από αυτό». 

Στη κατηγορία «Τομείς της Δ.Δ.» βρήκαμε 42 μονάδες νοήματος. Μερικές φράσεις που 

ταξινομήσαμε σε αυτή τη κατηγορία είναι οι εξής: 

 

«Έμαθα ότι πρώτα απ’ όλα αποκομμένη μέσα από ένα σχολικό βιβλίο βάζοντας ως 

κεντρικό στόχο το ενδιαφέρον του μαθητή και την προσωπική του εμπλοκή σε αυτό που 

κάνει ότι μπορεί να επιτύχει πολλά δηλαδή μπορεί ένας μαθητής που δεν είναι τόσο καλός, 

ίσως δεν έχει τόσο καλή σχολική επίδοση, μέσα από ένα τέτοιο περιβάλλον να αναπτύξει 

κάποιες δεξιότητες και να προβάλλει έναν εαυτό και μια επίδοση διαφορετική που έχουμε 

συνηθίσει. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στο μαθητή να εξελιχθεί αλλιώς μέσα σε ένα τέτοιο 

πλαίσιο ανοιχτό του φεστιβάλ». 

«Βασικό παράδειγμα είναι το κορίτσι με τις  δυσκολίες στο σπίτι και έτσι δυσκολίες 

κατανόησης που σίγουρα ας πούμε μπορούσε να αποδώσει παραπάνω στη ζωγραφική που 

της άρεσε πολύ οπότε σίγουρα ανέλαβε κάποια πράγματα στη ζωγραφική αφού της άρεσε 

τόσο πολύ και είχε δεξιότητες πάνω σε αυτό.». 

 

Στη κατηγορία «Αξιολόγηση» βρήκαμε 5 μονάδες νοήματος. Κάποιες φράσεις που εντάξαμε 

μέσα στη κατηγορία είναι οι εξής:  

 

«Διαφοροποιήσαμε και τον τρόπο αξιολόγησης γιατί και η παρουσίαση είναι ένας τρόπος 

αξιολόγησης έτσι και ήταν προς την αυτογνωσία πιο πολύ όχι προς τον δάσκαλό τους γιατί 

τις γνώσεις τις ξέρανε αν όχι 100% αλλά ωστόσο από μόνοι τους αξιολόγησαν τον εαυτό 

τους και είδαν ότι μπορούν να φτάσουν σε αυτό το σημείο». 

«Μέσα στη τάξη που είπαμε κάποια θέματα  ο φοιτητής που μπαίνει μέσα στη τάξη κάνει 

τον αναστοχασμό του, δηλαδή εμένα αυτό με βοηθούσε πάρα πολύ. Οποιοδήποτε θέμα και 

να αντιμετώπιζα με τις δραστηριότητες που κάναμε, οποιοδήποτε θέμα και αν είχα το 

καταλάβαινα και προσπαθούσα να βρω λύση στον αναστοχασμό της ημέρας. Δηλαδή να 

κάνεις την αυτοκριτική σου, και γενικότερα κάνοντας την αυτοκριτική μπορείς να 

καταλάβεις τι ακριβώς κάνεις εσύ οπότε να διαφοροποιήσεις  τον δικό σου ρόλο αν αυτός 

είναι που δημιουργεί, μπορεί να βελτιώσει τα πράγματα».  
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3.5. Αποτελέσματα για τον 5ο Θεματικό Άξονα: Συναισθήματα και επιθυμίες των 

μαθητών σχετικά με το ΦΦΕΤΧ. 
 

Στο γράφημα 7 παρουσιάζονται οι μονάδες νοήματος για την πρώτη κατεύθυνση ανάλυσης 

του άξονα πέντε η οποία αφορά τα συναισθήματα των μαθητών σχετικά με το ΦΦΕΤΧ. 

 

Γράφημα 7. Μονάδες νοήματος σχετικές με τα συναισθήματα των μαθητών για το ΦΦΕΤΧ 

 

 
  

Στ κατηγορία «Χαρά» βρήκαμε 8 μονάδες νοήματος. Χαρακτηριστικές φράσεις που 

ταξινομήσαμε σε αυτή την κατηγορία είναι οι εξής: 

 

«Με έκανε να νιώσω χαρά που είμαι εδώ πέρα βοηθάω φοιτήτριες να περάσουν στις άλλες 

τάξεις αυτά». 

«Είχα πιο πολύ χαρά που θα γνωρίσω κόσμο και νέα πράγματα».  

 

Στη κατηγορία «Μειωμένο άγχος» βρέθηκαν 3 μονάδες νοήματος. Χαρακτηριστικές φράσεις 

που ταξινομήσαμε σε αυτή τη κατηγορία είναι οι εξής: 

 

«Ναι, γιατί παλιά όταν τα κάναμε με τη κυρία Κορίνα είχαμε λίγο άγχος, ενώ τώρα μας 

είχε φύγει το άγχος και καθόλου δεν αγχωθήκαμε ήταν ωραία». 

«Τη πρώτη χρονιά η ομάδα μου όλη ήταν αγχωμένη αλλά τώρα το έχουμε συνηθίσει και 

δε μας φαίνεται δύσκολο». 

Χαρά Μειωμένο άγχος Επάρκεια

7

3

5
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Τέλος, στη κατηγορία «Επάρκεια» βρήκαμε 5 μονάδες νοήματος. Φράσεις που τοποθετήσαμε 

σε αυτή τη κατηγορία είναι: 

 

«… γιατί κατάλαβα ότι είμαι καλή στις κατασκευές». 

«…ένιωσα ωραία επειδή βοηθούσαμε τους άλλους να καταλάβουνε τι σημασία έχει το 

ραδιόφωνο». 

 

Η δεύτερη κατεύθυνση ανάλυσης του άξονα πέντε αφορά τις επιθυμίες των μαθητών για το 

ΦΦΕΤΧ. Στο γράφημα 8 βλέπουμε ότι 4 μονάδες νοήματος εντάσσονται στη κατηγορία 

«Περισσότερος χρόνος ενασχόλησης με το ΦΦΕΤΧ» ενώ 3 μονάδες νοήματος στη κατηγορία 

«Ενσωμάτωση στοιχείων του ΦΦΕΤΧ στο μάθημα της Φυσικής».  

 

Γράφημα 8. Μονάδες νοήματος σχετικές με τις επιθυμίες των μαθητών για το ΦΦΕΤΧ 

 

 

 
 

Για τη πρώτη κατηγορία χαρακτηριστικά παραδείγματα φράσεων αποτελούν: 

 

«Ε γιατί κουράζεσαι περισσότερο ειδικά αν δεν έχεις και πολύ χρόνο, πρέπει να τα κάνεις 

λίγο γρήγορα και ας πούμε αν δεν σου βγει  κάτι καλό  πρέπει να ξαναπροσπαθήσεις να το 

κάνεις λίγο καλύτερο… Οπότε θέλεις περισσότερο χρόνο». 

Περισσότερος χρόνος ενασχόλησης με 
το ΦΦΕΤΧ 

Ενσωμάτωση στοιχείων του ΦΦΕΤΧ 
στο μάθημα της Φυσικής

4

3
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«Μου άρεσε, αλλά δεν εντυπωσιάστηκα και πολύ, γιατί ήταν λίγα τα δίωρα, λίγα τα 

μαθήματα που κάναμε». 

 

Στη δεύτερη κατηγορία ενδεικτικές φράσεις που εντάξαμε είναι οι εξής: 

 

«Ε ναι γιατί όπως σας είπα και πριν δεν μου αρέσει η φυσική θα ήθελα να είχε πιο πολύ 

όπως τώρα στο φεστιβάλ δηλαδή να μην έχει πράγματα όπως για τα ζώα και έτσι αλλά να 

έχει πιο πολύ για αυτά που κάναμε στο φεστιβάλ πώς κολλάνε πάνω γιατί εμείς δεν τα 

ξέρουμε  αυτά». 

«Ναι, δηλαδή θα προτιμούσα να είχε τη νανοτεχνολογία σαν ένα κεφάλαιο η Φυσική». 
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4ο Κεφάλαιο: Συμπεράσματα  
 

4.1. Συμπεράσματα για το πρώτο Ερευνητικό Ερώτημα  
 

Το ΕΕ1 αφορά τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων για την εκπαιδευτική αξία του ΦΦΕΤΧ. 

Όσον αφορά τη σχέση του ΦΦΕΤΧ με την προώθηση του επιστημονικού-τεχνολογικού 

γραμματισμού και τη κοινωνική του διάσταση, οι περισσότερες απαντήσεις των 

συμμετεχόντων ήταν σχετικές με τη διαδικασία τη διερεύνηση και τις κοινωνικές δεξιότητες 

αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες έδωσαν αξία στις δεξιότητες, τόσο στις 

διερευνητικές όσο και τις κοινωνικές, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν στο ΦΦΕΤΧ. Η 

εκτίμηση αυτή για τον επιστημονικό-τεχνολογικό γραμματισμό είναι κοντά στην Οπτική ΙΙ 

(βλ. 1.4, Xαλκιά, 2012) σύμφωνα με την οποία οι μαθητές χρειάζεται να αποκτήσουν 

δεξιότητες οι οποίες θα είναι χρήσιμες στη καθημερινή τους ζωή. Το εύρημα αυτό είναι 

σημαντικό γιατί στη βιβλιογραφία φαίνεται ότι η συνήθης αντίληψη αλλά και οι εκπαιδευτικές 

πρακτικές των εκπαιδευτικών είναι κοντά στην Οπτική Ι, η οποία εστιάζει στη κατανόηση του 

γνωστικού αντικειμένου των ΦΕ (Κόλλας & Χαλκιά, 2015). Συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι 

η εμπλοκή των συμμετεχόντων στο ΦΦΕΤΧ τους βοήθησε να «έρθουν πιο κοντά» στην 

Οπτική ΙΙ για τον επιστημονικό και τεχνολογικό γραμματισμό, κάτι που είναι ζητούμενο της 

εποχής μας (Κόλλας & Χαλκιά, 2015).  

Για τη γενικότερη αξία του ΦΦΕΤΧ από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι το σύνολο των 

απαντήσεων εστιάζει στα καινοτόμα χαρακτηριστικά του ΦΦΕΤΧ και στη δημιουργικότητα. 

Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι με την εμπλοκή τους στο ΦΦΕΤΧ είχαν την 

ευκαιρία να απομακρυνθούν από τη συνήθη εκπαιδευτική πρακτική και να εφαρμόσουν 

καινοτόμες πρακτικές κάνοντας «κάτι διαφορετικό».  

Τέλος φαίνεται από τις απαντήσεις των μαθητών ότι το ΦΦΕΤΧ αποτελεί γι’ αυτούς 

ένα περιβάλλον μάθησης μέσα στο οποίο νιώθουν «χαρά» κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Μάλιστα εκφράζουν την άποψη ότι επιθυμούν να αυξηθεί η διάρκειά της συμμετοχής τους σε 

αυτό, αλλά και να ενσωματωθούν στοιχεία του στο μάθημα των ΦΕ που πραγματοποιείται στη 

τυπική εκπαίδευση.  
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4.2. Συμπεράσματα για το δεύτερο Ερευνητικό Ερώτημα  
 

Το ΕΕ2 αφορά τις απόψεις των συμμετεχόντων για τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των 

διαφορετικών πόλων οι οποίοι συμμετείχαν στις κοινότητες μάθησης του ΦΦΕΤΧ. Στη 

βιβλιογραφία καταγράφεται ότι στις κοινότητες μάθησης είναι σημαντική η συνεργασία 

μεταξύ των διαφορετικών ομάδων που συμμετέχουν σε αυτή, ανταλλάσσοντας μεταξύ άλλων 

εμπειρίες και γνώσεις (Φρυδάκη, 2009‧ Δημητριάδου, 2016). Από τα αποτελέσματα της 

έρευνας μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότερες απαντήσεις των συμμετεχόντων αφορούσαν 

τη συνεργασία με τους μαθητές ή τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Αυτό δείχνει ότι 

τελικά στη κοινότητα μάθησης συνεργάστηκαν περισσότερο οι φοιτητές ή οι εκπαιδευτικοί με 

τους μαθητές ή οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους. Δηλαδή η κοινότητα μάθησης 

φαίνεται ότι περιοριζόταν στην αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντος και μαθητή ή μεταξύ των 

διδασκόντων, ενώ η συμμετοχή του σχολικού συμβούλου και του πανεπιστημίου με την έννοια 

των καθηγητών ήταν χαμηλότερη.  

 

4.3. Συμπεράσματα για το τρίτο Ερευνητικό Ερώτημα 
 

Το ΕΕ3 αφορά τις απόψεις των συμμετεχόντων για τα στοιχεία της έννοιας κοινότητα μάθησης 

που αξιοποιήθηκαν στο ΦΦΕΤΧ. Στη βιβλιογραφία καταγράφεται ότι οι κοινότητες μάθησης 

είναι σημαντικές τόσο στο επίπεδο της σχολικής τάξης, μέσα από το εκπαιδευτικό περιβάλλον 

που δημιουργείται (Δημητριάδου, 2016) όσο και στην ίδια την επαγγελματική εξέλιξη των 

εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε αυτές μέσα από κοινά οράματα και διαδικασίες 

αναστοχασμού (Brodie 2013‧ Hunzicker, 2010). Από τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούμε 

να πούμε ότι το σύνολο των συμμετεχόντων αναφέρεται κυρίως στο περιβάλλον της 

κοινότητας μάθησης του ΦΦΕΤΧ, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην αλληλόδραση των 

μαθητών μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτικό και στην ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων 

μέσα σε ένα κλίμα σεβασμού.  

 

4.4. Συμπεράσματα για το τέταρτο Ερευνητικό Ερώτημα 
 

 Το ΕΕ4 περιλαμβάνει τις απόψεις των συμμετεχόντων για τα στοιχεία της «διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας» που αξιοποιήθηκαν στο ΦΦΕΤΧ. Η βιβλιογραφία για τη διαφοροποιημένη 

διδασκαλία είναι πλούσια σε στοιχεία τα οποία αφορούν τις αρχές, τις στρατηγικές και τους 
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τομείς της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Τοmlinson, 1999‧ Κουτσελίνη & Πυργιωτάκης, 

2015‧ Δημητριάδου, 2016). Η Valiande & Koutselini (2009) αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί 

έχουν παρανοήσεις για το τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία, για παράδειγμα θεωρούν 

ως διαφοροποίηση το να βάζουν τους μαθητές ευκολότερες ασκήσεις. Από τα αποτελέσματα 

της έρευνας μας φαίνεται ότι το σύνολο των συμμετεχόντων αναφέρεται σε συγκεκριμένα 

στοιχεία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε αντίθεση με την έρευνα των Valiande & 

Koutselini (2009). Συγκεκριμένα οι περισσότερες απαντήσεις αφορούν τους τομείς της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας, όπως είναι η διαφοροποίηση του περιβάλλοντος μάθησης 

αλλά και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα αλλά και το μαθησιακό 

προφίλ του μαθητή.  

Tα διαφορετικά αποτελέσματα από τη βιβλιογραφία ίσως να οφείλονται στο 

διαφορετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξήχθη η έρευνά μας. Συγκεκριμένα, πήραμε 

συνεντεύξεις από τους συμμετέχοντες της έρευνας αφού είχαν συμμετάσχει στο ΦΦΕΤΧ. 

Αυτό σημαίνει ότι είχαν εμπλακεί σε διαδικασίες ανοιχτής διερεύνησης και 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας μέσα σε μικρές κοινότητες μάθησης των πέντε έως έξι 

μαθητών. Έτσι για παράδειγμα οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα 

τα ενδιαφέροντα και τις αδυναμίες των μαθητών ώστε να τροποποιήσουν κατάλληλα τη 

διδασκαλία. Επίσης δεν είχαν την πίεση του χρόνου όπως συμβαίνει στην τυπική εκπαίδευση 

για να «βγάλουν την ύλη». Το γεγονός αυτό ίσως τους βοήθησε να εφαρμόσουν 

διαφοροποιημένη διδασκαλία και γι’ αυτό ανέφεραν στις απαντήσεις τους στοιχεία που 

αφορούν τους τομείς της. 

 

4.5. Γενική αποτίμηση του Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας 
 

Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι το δυνατό σημείο του ΦΦΕΤΧ είναι ότι δίνει την ευκαιρία 

στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς να εμπλακούν σε καινοτόμες πρακτικές οι οποίες 

βοηθούν τους μαθητές να αυξήσουν και να αναδείξουν  τη δημιουργικότητά τους. Επίσης, ένα 

ακόμη βασικό στοιχείο είναι ότι το ΦΦΕΤΧ βοηθά τους μαθητές να κοινωνικοποιηθούν. 

Φυσικά, το ΦΦΕΤΧ βρίσκεται ακόμη στην αρχή του και γι’ αυτό είναι λογικό να διακατέχεται 

και από αδύνατα σημεία. Για παράδειγμα, τη πολιτεία της Φλώρινας έδειξε μικρό ενδιαφέρον 

να στηρίξει οικονομικά την προετοιμασία και την υλοποίησή του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η 

μετακίνηση των φοιτητών στα χωριά της Φλώρινας τα οποία συμμετείχαν στο ΦΦΕΤΧ, να 

πραγματοποιείται με προσωπικά τους έξοδα. Επίσης, πολλοί γονείς ήταν αποστασιοποιημένοι 
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και αρνητικοί απέναντι στο ΦΦΕΤΧ ενώ άλλοι δεν είχαν την δυνατότητα να μεταφέρουν τα 

παιδιά τους με δικό τους όχημα στην Φλώρινα την ημέρα της υλοποίησης του ΦΦΕΤΧ, με 

αποτέλεσμα τα παιδιά να μην συμμετέχουν στην υλοποίηση του. 

 Όσον αφορά τη συμβολή του ΦΦΕΤΧ στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της 

Φλώρινας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Φλώρινα και τα χωριά της είναι παραμεθόριες περιοχές, 

τα σχολεία δεν έχουν την δυνατότητα να οργανώνουν συχνά εκδρομές και επισκέψεις σε 

μουσεία και διάφορα κέντρα επιστήμης και τεχνολογίας σε σύγκριση με σχολεία σε κεντρικές 

πόλεις. Το ΦΦΕΤΧ δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές του νομού Φλώρινας, να 

δημιουργήσουν οι ίδιοι  μικρά «κέντρα επιστήμης και τεχνολογίας» και να τα παρουσιάσουν 

σε όλη την κοινωνία της Φλώρινας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και σε κοινωνικό αλλά και σε 

πολιτισμικό επίπεδο. Οι μαθητές της πόλης έρχονται σε επαφή με διάφορους πολίτες αλλά και 

με μαθητές από διάφορα χωριά του νομού, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αυξάνουν 

σημαντικά τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές που 

εμπλέκονται στην προετοιμασία και  υλοποίηση του ΦΦΕΤΧ συμμετέχουν σε μία δράση της 

μη τυπικής εκπαίδευσης, ενώ οι επισκέπτες του ΦΦΕΤΧ συμμετέχουν σε έναν χώρο άτυπης 

εκπαίδευσης. 

  Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το ΦΦΕΤΧ είναι σημαντικά και θα ήταν καλό να 

διαδοθούν σε πανελλήνια κλίμακα ώστε να δοθεί η ευκαιρία και σε άλλες περιοχές να 

οργανώσουν κάτι αντίστοιχο. Σαν πρώτο βήμα θα ήταν καλό να δημιουργηθεί ένας ιστότοπος 

που θα ενημερώνει τον κόσμο με πληροφορίες σχετικά με αυτό. Για παράδειγμα, στον 

ιστότοπο αυτό θα μπορούσαν να αναρτηθούν οι δράσεις που αναπτύχθηκαν μέσα σε κάθε 

κοινότητα μάθησης του ΦΦΕΤΧ, περιλαμβάνοντας τις δραστηριότητες, τα υλικά, και τα 

φύλλα εργασία που χρησιμοποιήθηκαν. Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να το 

διαδώσουν μέσω των συναδέλφων και γνωστών τους και σε άλλες περιοχές προκειμένου να 

συμβάλλουν στην εξέλιξή του. Επιπλέον χρήσιμο θα ήταν, πριν την προετοιμασία του ΦΦΕΤΧ 

να γίνεται μια εκτενής ενημέρωση προς τους γονείς για τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν 

τα παιδιά τους από το ΦΦΕΤΧ με σκοπό να αποκτήσουν μια θετική στάση απέναντί του και 

να το στηρίξουν.  

 Ολοκληρώνοντας, έχοντας συμμετάσχει και η ίδια στο ΦΦΕΤΧ ως εκπαιδευτικός- 

συντονίστρια μίας κοινότητας μάθησης, διαφορετικής από εκείνη που έλαβα τα δεδομένα της 

έρευνας αυτής, έχω αποκομίσει μόνο θετικά στοιχεία από τη συμμετοχή μου στο ΦΦΕΤΧ. 

Μέσα από αυτό είδα τους μαθητές να είναι γεμάτοι χαρά και θέληση να συμμετέχουν σε αυτό 

αλλά και να θέλουν να ξανασυμμετάσχουν τα επόμενα χρόνια. Παρατήρησα ότι 

κοινωνικοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό με συνομήλικους και όχι μόνο, και απέκτησαν γνώσεις 
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και δεξιότητες σχετικές με την επιστήμη και την τεχνολογία οι οποίες θα τους χρησιμεύσουν 

στην μετέπειτα ζωή τους. Επιπλέον, είδα εκπαιδευτικούς να ξεφεύγουν από τα κλασικά 

μαθήματα που διδάσκουν και να εφαρμόζουν καινοτόμες διαδικασίες για τις οποίες εξέφρασαν 

την επιθυμία να ενσωματώσουν στην διδασκαλία τους στην τυπική εκπαίδευση. Τέλος, 

συνειδητοποίησα ότι το σχολείο μπορεί να ανοίξει και να ανθίσει μέσα στην κοινωνία 

δημιουργώντας προϋποθέσεις για να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις.  

 

4.6. Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για το μέλλον 
 

Οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν τέσσερις μαθητές, δύο προπτυχιακοί, δύο μεταπτυχιακοί 

φοιτητές, δύο εκπαιδευτικοί και ένας σχολικός σύμβουλος. Συνεπώς ο αριθμός των 

συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, οπότε τα συμπεράσματα αφορούν αποκλειστικά τα 

συγκεκριμένα άτομα και δεν μπορούμε να γενικεύσουμε. Εξάλλου η έρευνα ήταν ποιοτική, 

αφορούσε μία μελέτη περίπτωσης και επομένως τα χαρακτηριστικά της επιτρέπουν την 

εξαγωγή αποτελεσμάτων μικρής  μόνο κλίμακας. 

Η ανάλυση των δεδομένων που αφορούσαν τα περισσότερα ΕΕ πραγματοποιήθηκε για 

το σύνολο των συμμετεχόντων. Σε επόμενη έρευνα θα ήταν ενδιαφέρον να μελετούσαμε κάθε 

μια ομάδα συμμετεχόντων ξεχωριστά, ώστε να αναδειχθούν διαφορές μεταξύ των 

νοηματοδοτήσεων που έχουν οι ομάδες των συμμετεχόντων ως προς το καθένα από τα ΕΕ.  
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Παράρτημα  
Ερευνητικά εργαλεία 

Συνέντευξη από φοιτητές 

 

1. Ποιες λέξεις σου έρχονται στο νου, όταν ακούς τον όρο «ΦΦΕΤΧ»; 

 

2. Πόσο ενημερωμένο θεωρείς τον εαυτό σου για τον θεσμό του ΦΦΕΤΧ συνολικά;  

 

3. Ποια ήταν η συμβολή σου στο ΦΦΕΤΧ φέτος;  

 

4. Θεωρείς ότι έμαθες κάτι από τη συμμετοχή σου σε αυτό;  Τι ακριβώς; 

 

5. Έχεις συμμετάσχει άλλη φορά στο φεστιβάλ τα προηγούμενα χρόνια;  Αν ναι, ποιο 

κομμάτι της εμπειρίας που αποκόμισες νομίζεις ότι θα μείνει στη μνήμη σου; 

 

6. Έχεις να αφηγηθείς ένα κρίσιμο περιστατικό από τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ 

γενικότερα; 

 

7. Ποια νομίζεις ότι είναι η αξία του ΦΦΕΤΧ στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της 

Φλώρινας α) ως προς τον επιστημονικό και τεχνολογικό γραμματισμό των μαθητών και β) ως 

προς την κοινωνικοποίηση των μαθητών; 

 

8. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του ΦΦΕΤΧ ως εκπαιδευτικής πρακτικής, κατά 

τη γνώμη σου;  

9. Ποια νομίζεις ότι είναι η εκπαιδευτική αξία ενός τέτοιου ΦΦΕΤΧ γενικότερα;  

 

10. Αν συγκροτούσατε εσείς τις ομάδες των μαθητών, σε ποια κριτήρια θα  βασιζόσασταν; 

 

11. Πώς έγινε η επιλογή του θέματος με το οποίο ασχοληθήκατε;  

 

12. Κατά πόσο ήταν προκαθορισμένες οι ενέργειες που αναπτύξατε στο ΦΦΕΤΧ και κατά 

πόσο αυτές προσαρμόζονταν στην κατάσταση που προέκυπτε κάθε φορά; 
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13. Λάβατε υπόψη σας τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες των μαθητών; Αν ναι, με ποιον 

τρόπο;  

 

14. Τι ακριβώς νομίζετε ότι κέρδισαν οι μαθητές από τη συμμετοχή τους στο ΦΦΕΤΧ;  

 

15. Σε ποιον τομέα της προσωπικότητάς τους είχαν το μεγαλύτερο κέρδος οι μαθητές;  

 

16. Ως προς τι είναι διαφορετικό το ΦΦΕΤΧ από τα μαθήματα στην τάξη; Σε τι νομίζεις 

ότι βοηθάει αυτό;  

 

17. Κατά πόσο θεωρείς ότι στο ΦΦΕΤΧ εφαρμόστηκαν οι αρχές της Διαφοροποιημένης 

Διδασκαλίας; Με ποιον τρόπο;  

 

18. Με ποιον τρόπο συνεργάστηκες με τους μαθητές στη διάρκεια του ΦΦΕΤΧ; 

 

19. Με ποιον τρόπο συνεργάστηκες με τους εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση του ΦΦΕΤΧ; 

 

20. Κατά πόσο βοήθησαν οι σχολικοί σύμβουλοι  στην υλοποίηση του ΦΦΕΤΧ; 

 

21. Ποια νομίζεις πως ήταν τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα από τις παραπάνω συνεργασίες 

(με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους συμβούλους); 

 

22. Υπήρξαν κάποια προβλήματα που, κατά τη γνώμη σου, δυσκόλεψαν την υλοποίηση 

του ΦΦΕΤΧ; Αν ναι, σε τι οφείλονται αυτά τα προβλήματα;  

 

23. Πώς νομίζεις ότι μπορούν να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα;  

 

24. Αν σου ζητούσαν να βελτιώσεις κάτι στο ΦΦΕΤΧ, τι ακριβώς θα πρότεινες να αλλάξει;  
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Συνέντευξη από εκπαιδευτικούς 

 

1. Ποια ήταν η συμβολή σας στο ΦΦΕΤΧ φέτος;   

 

2. Θεωρείτε ότι μάθατε κάτι από τη συμμετοχή σας σε αυτό;  Τι ακριβώς;  

 

3. Έχετε να αφηγηθείτε ένα κρίσιμο περιστατικό από την εμπειρία σας σχετικά με το 

ΦΦΕΤΧ γενικότερα;  

 

4. Ποια νομίζετε ότι είναι η αξία του ΦΦΕΤΧ στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της 

Φλώρινας α) ως προς τον επιστημονικό και τεχνολογικό γραμματισμό των μαθητών και β) ως 

προς την κοινωνικοποίηση των μαθητών; 

 

5. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του ΦΦΕΤΧ ως εκπαιδευτικής πρακτικής, κατά 

τη γνώμη σας;  

6. Ποια νομίζετε ότι είναι η εκπαιδευτική αξία ενός τέτοιου ΦΦΕΤΧ γενικότερα;  

 

7. Με ποια κριτήρια έγινε η συγκρότηση των ομάδων στο ΦΦΕΤΧ; 

 

8. Σε τι ακριβώς νομίζετε ότι ωφελήθηκαν οι μαθητές από τη συμμετοχή τους στο 

ΦΦΕΤΧ;  

 

9. Σε ποιον τομέα της προσωπικότητάς τους νομίζετε πως είχαν το μεγαλύτερο όφελος;  

 

10. Το ΦΦΕΤΧ διαφέρει από τα μαθήματα στην τάξη. Βοηθάει αυτό στη μάθηση του 

γνωστικού αντικειμένου;  Μήπως το μάθημα στην τάξη είναι πιο αποτελεσματικό για τη 

μάθηση; Γιατί το πιστεύετε αυτό;  

 

11. Κατά τη διάρκεια του ΦΦΕΤΧ οι μαθητές παρουσίασαν μεγαλύτερη διάθεση για 

συζήτηση και έκφραση πάνω στο μάθημα από ό,τι κατά τη διδασκαλία στην τάξη ή όχι; Γιατί; 

 

12. Κατά πόσο θεωρείτε ότι στο ΦΦΕΤΧ εφαρμόστηκαν οι αρχές της Διαφοροποιημένης 

Διδασκαλίας; Με ποιον τρόπο;  
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13. Πώς εκτιμάτε τη συνεργασία σας με τους εκπαιδευτικούς-συναδέλφους σας και με τους 

φοιτητές στην υλοποίηση του ΦΦΕΤΧ; Κατά πόσο θωρείτε ότι βοήθησαν οι σχολικοί 

σύμβουλοι και η ακαδημαϊκή υπεύθυνη;  

 

 

14. Ποια νομίζετε πως ήταν τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα από τις παραπάνω συνεργασίες 

(με τους μαθητές, τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς/συμβούλους, αλλά και τους 

ερευνητές του Πανεπιστημίου); 

 

15. Υπήρξαν κάποια προβλήματα που, κατά τη γνώμη σας, δυσκόλεψαν την υλοποίηση 

του ΦΦΕΤΧ; Αν ναι, σε τι οφείλονται αυτά τα προβλήματα;  

 

16. Πώς νομίζετε ότι μπορούν να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα;  

 

17. Ποια μειονεκτήματα είχε γενικότερα το ΦΦΕΤΧ;  

 

18. Αν σας ζητούσαν να βελτιώσετε κάτι στο ΦΦΕΤΧ, τι ακριβώς θα προτείνατε να 

αλλάξει; 
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Συνέντευξη από σχολικό σύμβουλο 

 

1. Ποια ήταν η συμβολή σας στο ΦΦΕΤΧ φέτος;   

 

2. Θεωρείτε ότι μάθατε κάτι από τη συμμετοχή σας σε αυτό;  Τι ακριβώς;  

 

3. Έχετε να αφηγηθείτε ένα κρίσιμο περιστατικό από τη συμμετοχή σας στο ΦΦΕΤΧ 

γενικότερα;  

 

4. Ποια νομίζετε ότι είναι η αξία του ΦΦΕΤΧ στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της 

Φλώρινας α) ως προς τον επιστημονικό και τεχνολογικό γραμματισμό των μαθητών και β) ως 

προς την κοινωνικοποίηση των μαθητών; 

 

5. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του ΦΦΕΤΧ ως εκπαιδευτικής πρακτικής, κατά 

τη γνώμη σας;  

6. Ποια νομίζετε ότι είναι η εκπαιδευτική αξία ενός τέτοιου ΦΦΕΤΧ γενικότερα; 

 

7. Σε τι ακριβώς νομίζετε ότι ωφελήθηκαν οι μαθητές από τη συμμετοχή τους στο 

ΦΦΕΤΧ;  

 

8. Σε ποιον τομέα της προσωπικότητάς τους νομίζετε πως είχαν το μεγαλύτερο όφελος;  

 

9. Το ΦΦΕΤΧ διαφέρει από τα μαθήματα στην τάξη. Βοηθάει αυτό στη μάθηση του 

γνωστικού αντικειμένου;  Μήπως το μάθημα στην τάξη είναι πιο αποτελεσματικό για τη 

μάθηση; Γιατί το πιστεύετε αυτό; 

 

10. Κατά πόσο θεωρείτε ότι στο ΦΦΕΤΧ εφαρμόστηκαν οι αρχές της Διαφοροποιημένης 

Διδασκαλίας; Με ποιον τρόπο; 

 

11. Πώς εκτιμάτε τη συνεργασία σας με τους εκπαιδευτικούς-συναδέλφους σας και με τους 

φοιτητές στην υλοποίηση του ΦΦΕΤΧ; Κατά πόσο θωρείτε ότι βοήθησαν οι σχολικοί 

σύμβουλοι και η ακαδημαϊκή υπεύθυνη;  
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12. Κατά πόσο θωρείτε ότι βοήθησαν οι εκπαιδευτικοί, οι φοιτητές και η ακαδημαϊκή 

υπεύθυνη του ΦΦΕΤΧ στην υλοποίησή του ΦΦΕΤΧ;  

 

13. Ποια νομίζετε πως ήταν τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα από τις παραπάνω συνεργασίες 

(με τους μαθητές, τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς/συμβούλους, τους ερευνητές του 

Πανεπιστημίου); 

 

 

14. Υπήρξαν κάποια προβλήματα που, κατά τη γνώμη σας, δυσκόλεψαν την υλοποίηση 

του ΦΦΕΤΧ; Αν ναι, σε τι οφείλονται αυτά τα προβλήματα;  

 

15. Πώς νομίζετε ότι μπορούν να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα;  

 

16. Ποια μειονεκτήματα είχε γενικότερα το ΦΦΕΤΧ;  

 

17. Αν σας ζητούσαν να βελτιώσετε κάτι στο ΦΦΕΤΧ, τι ακριβώς θα προτείνατε να 

αλλάξει;  
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Συνέντευξη από μαθητές 

 

1. Ποια συναισθήματα σου προκάλεσε η συμμετοχή σου στο ΦΦΕΤΧ; Πώς ένιωσες; 

 

2. Σου άρεσε περισσότερο η προετοιμασία ή η υλοποίηση του ΦΦΕΤΧ; Μπορείς να πεις 

γιατί; 

 

3. Υπάρχει κάτι που σου άρεσε ιδιαίτερα; Τι είναι αυτό;  

 

4. Το ΦΦΕΤΧ σε σύγκριση με το μάθημα της Φυσικής στο σχολείο πώς σου φάνηκε;  

 

5. Εσύ με την ομάδα σου κατασκευάσατε αυτό το «έκθεμα». Τι σε βοήθησε περισσότερο 

να καταλάβεις το θέμα με το οποίο ασχοληθήκατε; 

 

6. Το ΦΦΕΤΧ σου έδωσε τη δυνατότητα να ασχοληθείς με κάποια από τα ενδιαφέροντά 

σου; Ποιά είναι αυτά; Πες μου ένα παράδειγμα.  

 

7. Με τους συμμαθητές της ομάδας σου είχατε κοινά ενδιαφέροντα; Αν ναι, ποια ήταν 

αυτά;  

 

8. Πώς καταλήξατε στο θέμα με το οποίο ασχοληθήκατε με την ομάδα σου;  

 

9. Σου άρεσε που συνεργάστηκες με τους συμμαθητές σου; Γιατί σου άρεσε;  

 

10. Ποιο ακριβώς ήταν το νόημα αυτής της συνεργασίας; (Γιατί συνεργαστήκατε; Τι 

κερδίσατε από τη συνεργασία; Πόσο δυσκολευτήκατε να συνεργαστείτε; Γιατί;) 

 

11. Μήπως θα προτιμούσες να δουλέψεις μόνος σου στην προετοιμασία του ΦΦΕΤΧ; 

Γιατί; 

 

12. Πώς ήταν η συνεργασία σου με τον/τη φοιτητή/φοιτήτρια; Σου άρεσε ο τρόπος που 

συνεργαστήκατε; 
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13. Πώς ήταν η συνεργασία σου με το δάσκαλό σου (αν έγινε); Σου άρεσε ο τρόπος που 

συνεργαστήκατε; 

 

14. Σου άρεσε που απευθυνόσουν στους επισκέπτες για να τους εξηγήσεις το «έκθεμα» 

που φτιάξατε με την ομάδα σου; Πώς ένιωσες; Γιατί; 

 

15. Σου άρεζε περισσότερο να παρουσιάζεις ή να παρατηρείς την παρουσίαση  που έκαναν 

οι συμμαθητές σου; Γιατί; 

 

16. Τι έμαθες γενικότερα από την συμμετοχή σου στο ΦΦΕΤΧ;  

 

17. Αυτά που έμαθες στο ΦΦΕΤΧ νομίζεις ότι είναι χρήσιμα για τη ζωή σου; Δώσε 

παραδείγματα.  

 

18. Σαν τι μοιάζει το ΦΦΕΤΧ που συμμετείχες;  Μπορείς να πεις κάποια λέξη ή κάποια 

εικόνα που να  δίνει το νόημα  που σκέφτεσαι; 

 

19. Μήπως ανακάλυψες κάτι που σου αρέσει να κάνεις μέσα από τις ευκαιρίες που σου 

έδωσε η συμμετοχή σου στο ΦΦΕΤΧ; 

 

20. Τι θα ήθελες να αλλάξει για να καταλαβαίνεις καλύτερα το μάθημα των Φ.Ε.; Γιατί;  

 

21. Τι θα ήθελες να αλλάξει για να γίνει το φεστιβάλ καλύτερο; 

 


